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Dlui lOAN M. RÎUREANU

FruntaşuluT educător al Tinerimeï rorrrîne de ambe-se^e

închin lucrarea de faţă

PETRU VULCAN





IOAN M. RIUREANU

Faptele marilor noştri bărbaţi din trecut reman ca icoane 
vii pentru noi. de patriotism luminat, de Însufleţire, de 
iubirea neamului, de munca spornica In fapte mari şi do 
rlvnă nestrAmutata de a Întări Patria In interior şi a o 
face respectata In afara.

Una din aceste scumpe figuri, dintre puţinele ramase 
in viaţa, care ilustrează istoria culturel noastre naţionale, 
e şi bărbatul căruia li Închin lucrarea de faţa.

In adevăr, pe când alţi bărbaţi din epoca renaştere! noas
tre aveaţi de adus la Îndeplinire atâtea proecte mari In 
diferite ramuri ale activirâţel spiritului naţional, d. loan 
Rtureanu lulnd exemplu de la ante-mergâtorii săi neuitaţii 
La zar, Ion Heiiade-Rădulescu, G. Asac/ii, Petre Poenam, 
A. T. Lanrian, Ion Maiorescn şi alţii. Începe a publica 
Biblioteca de lectură pentru tinerimea de ambe-sexe, În
grijeşte ani Îndelungaţi, ca director al unor institute de 
băeţl. purtarea şi educaţia tinerimei : priveghiază ca in
spector general al şcoalelor şi ca director de liceu Învă
ţătura ce se dâ In şcoale şi Împlinirea datoriei profeso
rilor: contribue cu cuvlntul şi cu fapta la educaţia na-



H

ţionala. \a cultura sufletului tinerime!, inspirâmlu-i iubirea 
de Dumnezeù şi de Patrie, fàcêml-o să preţuiască munca, 
să iubească regula, să respecte ordinea, să-şi cunoască 
datoriile, fără de cari nu pot exista drepturi : să ştie Înalta 
ei chemare tn lume, să se pătrundă de adevărul că cetă
ţeanul c solidar şi răspunzător de tot ce se face In so
cietate.

Şi cât de documentat e regretatul N. 13. Locusteanu, 
meritosul publicist. în opera sa „După exil“ (volumul 1) 
când zice despre d. Rlureanu că „dinstil a adus partea 
sa dc var fi cărămidă la ridicarea templului literar al 
ţârei noastre, prin prelucrarea fi publicarea de cărţi ne
cesare pentru formarea iuimei, dcsvoltarca spiritului fi 
minţc'i, ca : Istorioare pentru copii, Datoriile copiilor către 
părinţi, Cristofor Columb, Franklin (opere alese), Bunele 
exemple, Cei doi fraţi, Conferinţa despre economic, şi al
tele în număr de peste 20 cărţi, apărute In mal multe 
cdiţiunl.

Dar dacă pentru această activitate pe arena publicisti
cei, care are de obiect educaţia tinerimeî. d. Rlureanu şi-a

titlu de recunoştinţă, noi 
aceştia cari am avut parte să-l cunoaştem, să-i constatăm 
caracterul, şi iubirea cu care a îmbrăţişat pe Românii de 
pretutindeni şi In special pe Aromânii din Macedonia, 
găsit bine venită ocaziunea de a-i închina Armâna, ca 
omagiu de adâncă stimă şi recunoştinţă, pentru că dlnsul 
ca şi nemuritorul naţionalist, colegul său de luptă, mult 
regretatul V. A. Urechiă. a fost care s'a îngrijit mai mult 
ca ori-cine de soarta fraţilor noştri de la Piml.

In adevăr, iată cum se exprimă inimosul şi eminentul 
naţionalist, fostul profesor la Gopeşi (Macedonia) d. Ni
çoise Gr. Cosmescu. In primul Almanac Maccdo-Român 
din 1900°) In privinţa d-lui loan M. Rlureanu. unde gă
sesc şi clte-va note din biografia sa.

„loan M. Rlureanu s a născut In Craiova la anul 1833, 
unde şi-a făcut clasele primare şi parte din cele gimna-

câştigat de la posteritate un

am

*) A si* vedea ţi Almanacul pe anul 1902, pagina 11-1, al i’Arul di- 
rcctor-fundator e d.’Dr. T. Şunda.



7

/ialo. iar la Bucureşti pc cele liceale, trcclnd apoi cu 
mult succes cursurile de inginerie civilă pentru care a 
obţinut dreptul de inginer.

„A fondat şi condus Împreună cu regretatul săit frate 
mai mare. George, primul Institut particular romln de 
băeţi din Bucureşti, despre care s'a vorbit mult bine. A 
ocupat cu multă demnitate postul de Inspector general 
al şcoalclor. La 1864 fu numit director al Liceului şi In
ternatului Mateiil Basarab din Bucureşti. Această sarcină 
pe cit de grea. pe atlt de delicată, şi-a Indeplinit-o timp 
de aproape 24 ani, devotlndu-se cu corpul şi cu sufletul 
pentru educaţiunea tinerelor vlăstare romlne. ce i-aft fost 
Încredinţate şi din cari a eşit o pleiadă de distinşi pro
fesori. ingineri, militari, magistraţi, miniştrii etc.

«Am avut fericirea să cunoaştem de aproape pe acest 
bărbat plin de bunătate, de patriotism şi de modestie 
rară. Casa sa a fost deschisă pentru toţi tineri romlni 
de peste Carpaţi şi din Macedonia, cari aveafi trebuinţă de 
sprijinul seCi moral şi material : zecimi de tineri «lin a- 
coştî din urma. ca mai năpăstuiţi de soartă, aii fost spriji
niţi : pe unii primindu-i In Internat, pe alţii plaslndu-l 
prin stăruitoarea d-sale intervenţie, la Seminar, la şcoala 
Normală sail alte pensionate private. Ori-ce preot, care a 
venit «lin Macedonia a fo^r susţinut şi ajutat de d. Hîu- 
rcanu.

A fost membru activ al Societaţei «le cultură Maccdo- 
Hotnlnă încă de la fondarea el In 1S79, apoi ca vice-prc- 
ş(‘«Iintc.

«A trimis mii «le exemplare «lin lucrările sale In Mace
donia pentru elevii şi bibliotecile şcolare In formaţiune. 
Aceste cărţi, diamante nepreţuite pentru educaţiunea tine- 
rimei ajunglnd In Macedonia0) aii fost ca un balsam 
bine-făcător pentru vindecarea rănilor făcute In sufletul 
Komlnilor «le vitrega, superficiala şi întunecoasa educa- 
ţiune străină. Scrierile «l-lui Rlureanu Introduse In spiri-

«Cele mal mult»* din aceste scrieri aO fost primite şi distribuite 
de regretatul meu frate bimitrie O. Cosmescu, fost profesor la şcoala 
din Uopest. din care a eşit cel mal mare contingent de apărători con
vinşi al ideel naţionale roraineştl.-
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tul şi inimile tineretului, l a făcut să fie gata pentru on
ce eventualitate Intru apărarea, mărirea şi Înălţarea nea
mului şi limbei materne.

„D. Rlureanu a fost printre cel d inţii care a făcut tot 
felul de sacrificii pentru binele şi fericirea naţionala a 
Aromînilor.

Este drept Insă şi treime s’o spunem, că la toate aceste 
inimoase fapte d-sa a fost pururea Încurajat şi ajutat de 
mult stimabila-i soţie, d-na Eufrosina Rlureanu. care. În
tocmai ca virtuoasele matroane romane, a arătat un 
viu interes pentru tot ce se atinge de înălţarea şi prospe
ritatea neamului romlnesc.

In cit despre meritul şi utilitatea scrierilor d-lui Rlu
reanu. toate consacrate folosului tinerime!, nfl scris cu 
multă laudă bărbaţi luminaţi şi competenţi ca d-nii B. 
P. Haşdeti. 1. Heliade-Rădulescu. Angelo de Gubernatis, 
G. Bariţ. D. August Laurian. Cesar Boliac. G. 1. lonescu- 
Gion. Lupu Antonescu. Valerian Ursianu. G. Adaniesc.u 
şi mulţi alţii.

Xoi vom spune numai că numele acestui venerabil 
septuagenar e pronunţat cu dragoste, respect şi recunoş
tinţă de toţi Romlni! macedoneni cu sentimente naţionale.

PETRU VULCAN

Constanta, 14 Sepiembrie 1903.
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A R r\ Â M A

PARTÇA ÂNTÂIA

■I
ra într’o dimineaţa de primăvara din 
luna lui Mai şi primele raze ale soa- 
lui poleiau vîrfurile Peristeref, înaltul 

munte şi una din ramurile însemnate ale Pin- 
duluï, la poalele căruia se răsfaţă comunele 
unite : Magarova şi Tîrnova, locuite exclusiv 
de Romîni.

Cele mai multe din casele Magarovei sunt 
situate chiar pe panta Peristeref, unele fiind 
strejuite de brazi înalţi, pe cînd Tîrnova e si
tuată pe platoul muntelui.

Ambele comuni n'au de cît un defileu, o 
cale netedă si puţin înclinată, care începe de 
pe Gorifa, formînd un unghiu din spre Nijopole, 
apoi îndreptîndu-se în zig-zaguri străbate mă
noasa câmpie de la nordul Bitolieî si conduce 
drept pe bulevardul Dragorului, rîul, ce desparte 
în două Monastirul saù oraşul Bitolia, metro-
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pola romînismuluï din Macedonia, unde Romîniï 
în număr de *20 mii formează majoritatea po
pulaţi unei.

Stradele acestor două comuni sunt îm pe truite 
şi tot-de-auna curate, în cît la reflexul razelor 
solare sclipesc ca nişte diamante. Dragorul, 
care aci e un părăiaş cristalin, e întrerupt prin 
numeroase iazuri, de asupra cărora locuitorii 
aii construit mori ascunse deprivin' şi umbrite 
de plantatiuni bogate, nişte păduri în miniatură.

Distanţă de cîţi-va metri de moara lui Bişta, 
se află casa d-lui Lala, construită din peatră 
albă, cu trei caturi, avînd în faţă numeroase 
ferestre, nu tocmai mari, acoperită cu ardesie 
neagră ; curtea e spaţioasă şi în cuprinsul ei se 
întinde un covor verde ca de mătasă ; de jur- 
împrejurul acestei curţi (ubor) se înalţă un zid 
de peatră pînă în dreptul marilor porţi de ste
jar, un fel de citadelă medievală, care ar putea 
să reziste cu succes ori cărui asediü.

Numai din cerdac se poate vedea codrul, care 
devine tot mai des, cu cît se afundă cine-va în el.

Tot de aici se mai zăreşte în vecinătatea no
rilor sburînd pîlcuri de vulturi, iar pe vîrful 
muntelui cele de. ciute sărind din stînca în stîncă.

In partea dreaptă a curţei se află staulul 
lung — încăpător pentru o sută capete de vite 
mari, căci Lala e unul din fruntaşii economi 
de vite ai Magarovei.

Fiind om cu stare — face parte din membrii 
. consiliului comunal şi cuvîntul lui are precă

dere în ori-ce decisiune, ce o ia consiliul în 
trebile comunei.

D. Lala mai e si epitropul biseiicei cu bla
mul Sf. Gheorghe. E om în vîrstă de 45 ani, 
înalt în talie, roşcovan si plin la faţa, se poaită 
ras, mustaţa lungă si stufoasă îi încadrează 
bine faţa, iar sub fruntea-i laigă scînteiază doi 
ochi negri şi foarte vioi.
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K însurat de 20 de ani şi n'are de cît o sin
gura odrasla : pe Mia, o bruneta la al 18-lea 
an pe vremea acea, ai cărei ochi mari şi negri 
îi moştenise de la părintele ei şi tot aşa înfă
ţişarea ei de amazoana, însă Mia mai moşte
nise de la maica-sa Maria, Moscopolita de ori
gina, şi calităţile acele sufleteşti, cari fac din 
fcmee idealul omenirei.

Mia, de si terminase cursul secundar la 
şcoala greaca din Bitolia, totuşi în iarna acelui 
an rămăsese în oraş, şi nu suise în comuna ei 
de munte de cît în luna Mai si se gasea în 
căminul părintesc de abia o sâptamîna de zile.

Iu revărsatul zorilor al acelei dimineţi Ken
dra, consăteanul d-lui Lala, un romîn din tri
bul farşerot*), de şi cărunt, însă plin de viaţa, 
văzuse din drum pe Mia deschizînd ferestrele, 
scuturînd chilimurile şi dereticînd prin casă.

Moş Kendra locuia în Tîrnova şi vederea lui 
aşa de dimineaţa în dreptul casei d-lui Lala 
treime sa fi însemnat ceva...

Văzînd pentru a doua oară pe Mia la cear
dac*, fără ca ca sft’l fi observat încă, Moşu işi 
zise : „treaba de dimineaţa la ce-aşi lăsa-o pen
tru seara“ — şi intră în curte prin poarta în
tredeschisă cu un pas domol, cu ochii aţintiţi 
spre ceardac, că doar îl va vedea Mia, de a 
cărei prezenţa avea mai întîi nevoie.

Insă după ce făcuse cîţi-va paşi în curte şi 
n’a putut-o vedea la ceardac, şovăi locului şi 
se gîndi, clacă trebue să se arate aşa des de 
dimineaţa fetei d-luï Lala saü să vie mai tîr- 
zi ii si pe cînd stătea la îndoiala, de odată se 
pomeni cu Mia în faţa.

Dînsa coborîse în curte intr’o rochiţa de casă 
scurta, cu mînecile suflecate, legată la cap cu 
un tulpan, şi în mînă ţinînd o cofa, cu care

) F&rşeroţil sunt Moţii Pindulul.
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se îndreptase spre puţul clin partea stingă a 
curţeî, sa scoata apa proaspăta pentru trebuin
ţele gospodăriei.

La vederea Moşului Kendra aşa de dimineaţa, 
fata se îmbujora la faţa ; cum însă moşii Ken
dra nu era strain pentru dînsa, apariţiunea lui 
neaşteptata, în loc sa o impresioneze în râu, 
din contra o înveseli, de acela grăi cu familia
ritate :

— Cu bine şi norocire Laie*) ; cărei întîm- 
plârî îţi datorăm această vizita ?

Şi fâra să aştepte răspunsul moşului la pri
ma întrebare, continua: Tulii! e sănătos?

— Bine te-am găsit „Frumuseţea locului" — 
sunt sănătoşi toţi, mulţumim lui Dumnezeu ; 
dar d-voastră?

— Foarte bine, Laie, din mila Domnului.
— D. Lala e bine ? urmă Kendra.
— Tocmai dumnealui m’a trimis săT scot 

apă din puţ — ştii apa din puţul nostru, — dîn- 
sul e în ceardac, unde’şl ia obicinuita-! cafea.

— Da! făcu moş Kendra dus pe gîndurl, a- 
pol atingîndu’şî fruntea cu mîna :

— Doream săT vorbesc ceva; Nu ştiu, dacă 
va avea bună-voinţă sa mă primească.

— Val de mine, Laie ; ce fel de vorba e asta? 
Poftim sus saü dacă voeştl sa te anunţ, iată 
mă dau fuga să umplu cofa şi mergem amîndol.

— Da, mal bine aşa, grai moş Kendra. Du-te 
dragă, du-te, eü te aştept.

— Vin numai de cît, zise Mia şi sveltă ca 
o căprioară se repezi spre puţ, pe cînd bătrî- 
nul o urmări cu ochii umezi de lacrimi.

In timpul acesta moşu se gîndi : o, scumpe 
înger, tu trebue să fi bănuit motivul vizitei 
mele aşa de dimineaţă la d-voastră ; bucuria ta

°) L'n titlu, care se dû oamenilor In vlrstâ. sinonim eu 
unchiule.
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Ia vederea mea mi-o spune în de-ajuns... Pînâ 
cri nu ştiam nimic, dar scrisoarea lui Tuliu 
mi-a luminat mintea şi m'a îndrumat aci să vă 
prepar eu fericirea... O, dacă aş fi convins că 
şi tu, frumoaso, ţii la el, aşa precum mi-a des
tăinuit dînsul în scrisoarea-i, că ţine la tine, 
sarcina mea s-ar uşura mult... Afacerea ce mă 
aduce aci s'ar termina cu succes, dar nu ştiu 
încă şi efi trebue să fiu cu băgare de seamă 
în cazul unui refuz.

Dar iată pe Mia că se apropie de moş Kendra 
şi î-a întrerupt firul gîndirilor prin glasul ei 
melodios :

— Iată-mă, Laie, mi-am umplut cofa, acum 
putem merge.

Mia trecu înainte, moşu o urma pînă la pra
gul scăreî.

Fata fu repede sus, umplu o sticlă cu apă, 
o aşeză pe o tavă, puse alăturea un pahar si 
veni lîngă tatăl ei.

— Tată, Moş Kendra doreşte să’ţi vorbească.
— E... cine ai zis ? !...
— Moş Kendra, tată, din Tîrnova.
— Ce doreşte acest Fărşerot de la mine aşa 

des de dimineaţă?
Mia dote din umeri.
— L'am întrebat şi mi-a spus că are să’ţi 

vorbească ceva între patru ochi şi m'a rugat 
să'l anunţ.

— Spune-i că nu pot să’l primesc, n’are ce 
căuta la mine un Fărşerot.

— Tată !...
— Ce fel, tu vrei să’l primesc?
— Negreşit că vroi ; ar fi cea mai- mare ne

cuviinţă din partea noastră să'l lăsăm să plece 
aşa şi nu'i frumos de loc, tată.

— Atunci fie, să’ţi fac pe voe ; dar ia'mï 
tava, ciubucul şi cafeaua şi du-le în cămin — 
acolo zi’i să poftească.
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Mia respira cu uşurinţa ca a hotârît pe tatal 
el sa primească pe Kendra, care aştepta în pra
gul de jos al scâreï. De jur-împrejurul came- 
reî-camin, spaţioasa şi bine luminata, se aflau 
aşezate pe pardoseala saltele de lîna, de-asupra 
carora erau aşternute nişte chilimuri artistice 
lucrate de Maria Moscopolita. Locul paturilor îl 
ţineau mindirurile, cari întreceau cu o şchioapa 
în înălţime saltelele, prevăzute în dreptul pere
ţilor cu nişte perini lungi avînd forma hexago
nala, căptuşite cu par des de capră, pe cari 
putea sa'şi reazime cotul musafirul sail oame
nii casei, cînd se aşezau la masa cea rotundă, 
cu picioarele scurte, încăpătoare pentru *20 — 
30 de inşi şi construita anume sa nu mai fie 
trebuinţa de scaune.

Pe peretele din dreptul ogeacului se afla un 
ochii! de fereastră, construita în zid pentru 
isoana Maicei Domnului în faţa căreia ardea 
candela zi şi noapte. Lîngă icoană se zărea o 
sticluţa cu aghiazmă, iar în apropiere atîrnaü 
de un cuiü un mânunchiü de şimşir şi altul 
de siminoc, cari împarfumaii cuprinsul. Pe pe
retele opus era aşezată oblic o oglinda şi pe 
cămin se afla un sfeşnic.

D. Lala, cu un şir de mătănii în mînă, de 
cari nu se despărţea, se aşezase „a la turca" 
pe mindir lîngă cămin şi părea că se gîndeşte 
la vizita munteanului pe care mf 1 suferea de loc... 
Ce mai caută acest mojic la mine — îşi zise el 
— cînd glasul Miei se auzi de la uşă :

— Tată, iată pe Moş Kendra; apoi acestuia: 
— Poftim, Laie, ia loc pe mindir; tata c la 

tabet ; eiî vă las să vorbiţi singuri ; şi Mia îşi 
văzu de trebi.

D. Lala, în aceiaşi posiţiune ca mai nainte, 
fără sa’şi întoarcă nici capul măcar spre Moş 
Kendra, răsucind mereu mătâniile cu nervoşi - 
tate, întreba cu glas sec :
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— Cc pofteşte domnul ?
— Buna dimineaţa, domnule Lala.
— Buna sa'ţi fie inima.
— Am venit sa aflu resultatul convorbire! 

noastre de cri, daca nu te super! ; erau de faţa 
mai mulţi si la noutatea ce ţî-am comunicat, 
a! tăcut şi acum între patru och! cred ca nu- 
a! putea vorbi liber...

— Ptiu... ha... făcu Lala a batjocura, apoi 
continua: da hazliii est!, ma! creştine?! Din 
familia mea ?

— Sa fie bine-cuvîntata de Dumnezeii şi lău
data de oameni, d-le Lala.

— Aşa sa fie, însă nu-! făcută pentru nea
mul vostru armînesc... Or! poate ca d-ta ţi! cu 
or!-ce preţ sa ma rida şi babele din sat ?

— Sa ma ferească Sfîntul. nici-odată nu 
m’am gîndit la una ca asta ; însă a! zis : nea
mul meii armînesc; a! putea sA'mi spu! din 
ce neam est! d-ta, d-le Lala ?

Lala, la întrebarea Moşului Kendra, cu greü 
îs! stapîni mînia. de aceia învîrti cu multa ner
vozitate mătănii Ie şi zise, simulînd un fel de 
nepăsare falşa :

— Nu prea am nevoe sa ma spovedesc ţie 
ce sunt, dar trcbuc sa ‘nţeleg! odaia ca un clin 
nu o sa se înjosească sa'şi mărite fata instruita 
dupa un fiii de Farserot ca d-ta 
ţeles acum ?

Moş Kendra, stApîn deplin pe sine, grai 
foarte calm :

— Atîta ura pe bieţii romîm-FArşeroţ!.... ! 
staii si ma gîndesc. Ce

m'aî în-

Ce ţî-aii făcut oare 
ran simţit-a! din partea lor vre-odatâ ! Ma hirta 
ca te întreb.

— Moartea mea nu putea sa’mi facă mai 
mare ren ; e! m’ail calomniat ca aş! fi dintr'a! 
lor şi mima! atunci void rAmîne liniştit, cînd 
n’oïü ma! vedea picior de Romîn în toată Mace-

-AR.MANA-, p. volcan. 2
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donia şi nu ni’oiü mai întîlni cu mutrele lor 
prin comuna.

Lala vorbea cu spatele spre Moş Kendra şi 
de si observase de mai multe ori ca convorbi
torul sàü statea în picioare, nu s'a îndurat sft'l 
poftească sa ia loc pe mindir.

La ultimele cuvinte ale lui Moş Kendra simţi 
un fior de groaza, la care se al A tura scîrba 
ce i-o inspira consăteanul lui cu o asemenea 
purtare, dar se stâpîni şi de astâ-data îi zise 
cu demnitate :

— Sunt romîn, d-le Lala, cum nva făcut 
mama şi nu'mi pot schimba felul acum de ha- 
tîrul unuia şi altuia. Mai bine prefer sa vad 
sîngele'mi sa roşească pâmîntul de cît sA’niî 
schimb naţia. Romîn Fârşerot, cum ai zis, însă 
cu inima curata, uite ca oglinda aceia de colo, 
şi cu cugetul senin şi daca am venit sA’ţi stric 
liniştea, am facut-o cu dragostea în suflet ce 
trebue sa o avem unul pentru altul, sa fim buni, 
cum a zis Hristos ; aşa suntem noi Farşeroţii.

Motivul pentru care am îndrăznit sâ-ţi calc 
pragul casei, îl cunoşti foarte bine ! ma gân
deam sa ne 'ncuscrim ; dar cele ce mi aü au
zit urechile, ma pun pe gînduri.

Urăşti pe Farşeroţi şi nici d-ta nu'ţi dai 
seama de ce. Şi totuşi, oamenii aceştia sunt le
venţi, cinstiţi şi buni pentru a înfrunta primej
dia, cînd ameninţa duşmanul ... De aceia mă 
doare în suflet, cînd vad cum Gràmosteniï, 
din tribul cArora şi d-ta faci parte, se leapAdA 
de fraţii lor Farşeroţi, cînd nimic nu-i desparte, 
cînd vorbesc aceiaşi limba, aü aceleaşi fru
moase datini, si nu le lipseşte nimic sA’şi zică 
fraţi. Eü cred ca a fost un moment rAu şi cu 
el s’a dus şi ura d-tale pentru Farşeroţi, ori, zi
zania asta nu-i aşa cA nu poate aduce nici un 
bine d-le?

— M’ai plictisit cu discursul d-tale, destul
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îţî zic ; nu pot să te mai ascult — zise Lala 
înălţînd din umere si învîrtind nervos mataniile.

— Credeam ca ne vom înţelege la urma ur
mei c*a ne vom întinde mîna .si............ţî-aşi
fi dat sa ceteşti scrisoarea fiului meu Tuliu, 
dar fiind-ca eşti aşa de supărat şi ma goneşti 
din casa-ţi, plec d-le Lala, te las cu bine.

N'apucă Moş Kendra sa se întoarcă pe loc, 
cînd auzi pe Lala :

— Sa vad acea scrisoare . . . î
— Daca îţi face plăcere, sa ţi-o cetesc cii, 

căci e scrisa romîneşte.
— Ascult.
Moş Kendra suspina îndurerat, scoase scri

soarea din silaf (chimir) şi ceti :

Iubite tată,
„De la Dumnezeii bine — pe care vi l doresc 

şi voua.
Afla, draga tatii, ca a sosit numirea mea de 

la Ministerul Instrucţiuneî Publice al Regatu
lui Romîniei pentru funcţiunea de institutor în 
Magarova, unde voiû veni ca atare în curînd....

Socotesc dar ca a sosit timpul sa’ţi fac o 
mărturisire si fiind-ca e vorba de viitorul meu, 
n’am sa caut multe ocoale înaintea ta. In doua 
cuvinte, tata, vei înţelege totul. Asculta: cu
noşti pe Mia, unica fiica a consăteanului nos
tru Lala. Ma cunoştea şi o cunoşteam din co
pilărie, de pe cînd hoinăream Iibeii plin codiul 
Magarovei : de cîte ori nu i-am adunat „bcaleli 
(hilo) la „Chcatra-l G/tiorgn11.

E bine, amiciţia din copilărie s’a transformat 
în dragoste. O iubesc, tata, şi nu cred sa mă 
înşel dacă aşi afirma în locul ei acelaşi lucru 
despre mine. De cînd învăţam în Bitule, eû la 
liceul romîn, dînsa la şcoala greacă, noi n’am 
lipsit o zi de a nu ne vedea.
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îşi acum sa vin la chestiunea ce ma intere
sează.

A sosit vremea sa'mi leg viata de acea a 
unei scumpe tovarăşe, cu care sa’mi înte
meiez o gospodărie, aşa precum ai făcut si tu, 
şi strămoşii noştri!.

Tovarăşa aceia nu'mi poate fi alta de cît 
Mia, fiica d-lui Lala, un suflet bun si luminat, 
o inima de aur, pe lînga frumuseţea ei clasica, 
cu care farmecă pe muritor.

Du-te, draga tata, acasa la onoratul nostru 
consătean, şi cere-i mîna Miei pentru fiul tàü 
Tuliţi. Spune tu d-lui Lala cîta dragoste curata 
ne leaga sufletele şi fără sa te ruşinezi de loc, 
arata-!, cum te-ai pricepe tu mai bine, ca Mia 
e viaţa, speranţa, viitorul meii, în fine, a- 
strul luminos, care 'mi conduce paşii în calea 
sfintei datorii.

Iţi sărut mîna şi ma închin cu smerenie4*.
fiul tau Tuliii Kendra.

188... Mai 1, Bitolia.

In cursul cetire! Moş Kendra aruncase de 
cîte-va oii ochii spre Lala .şi observase cum a- 
cesta făcuse cîte-va mişcări şi gesturi de pro
testare, din care a putut deduce starea-i sufle
teasca în plina revolta.

Ce o fi sa fie — îşi zise Moşul — trehue sa o 
închei întrTin fel cu el. îndoi scrisoarea în pa
tru, o aşeza de unde o luase şi mflsurîndu-1 
cu atenţie, aşteptă. Aşteptarea nu-i fu de lungă 
durată, căci Lala isbucni ca o furtună, de asta 
data întoreîndu-se cu faţa spre Kendra :

— Mai bine o turcesc, de cît sa-o mărit 
după un Farşerot! Auzi! Pe fiica mea Mia sa 
îndrăznească! Nicî-odatâ! Mare ne-cinste mi-a! 
făcut cetindu’mi scrisoarea fiului d-tale, Ken- 
dro . . . Ştiai conţinutul ei şi de aceia ai ţinut
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cu tot nadinsul sA nu ma scuteşti de durerea 
ce mî-a j)i*icinuit-o.

Te poftesc batrîno f Ai A minte, sA eşî din. 
casa mea si de azi înainte sA nu mai îndrăz
neşti sa*ml calci pragul portei, contrariu sA ştii 
cA nun slugile sa te puc la locul d-tale.

bra prea mult cea ce i-a fost dat moşului 
Kendra sa auzA din gura acestui om lipsit de 
bun simt : de a sta cu spatele la el şi de a-1 
ţine în picioare timp de o ora în casA'i. II cu
prinse un fel de ameţeala, cînd îl auzi ca’I da 
afara ca pe un cerşetor.

FArserotul de felul lui e mândru, e sincer, 
e iubitor, dar şi răzbunător pîna în pînzele 
albe şi de aceia, în ultimul moment nu mai 
riposta Kendra obrăzniciei grecomanului, ci în
tregul trib farşerotesc insulat, îămas neatins de 
molima unei culturi falşe cu care spoeşte pio- 
paganda greaca o parte din Armîni, porecliţi 
de clînşii „Cuţovlahi*.

Cdasul Musului răsună înspăimântător:
— A . . . d-le Lala, destul ţi-ai bătut joc de 

mine î Pe un Kendra ţi-ai permis sa’l goneşti 
din casa d-tale ca pe un cerşetor !

Farserotul — ţi-am spus adineauri, e mîndru 
de neamul lui şi afla de la mine ca e plămă
dit din aluatul vitejiei.

K1 ştie sA’şi apere cinstea, cînd cine-va i-o 
ataca : dvs. grecomanii ne-aţî ne-cinstit neamul, 
nu noi... Farşeroţii ştiu sa’şi pazeascA limba, 
moravurile şi familia de cotropirea străinului ; 
rAfl de parte din Gramostenî, j)iecum eşti d-ta, 
care nu te pricepi sA’ţi păzeşti nici limba, nici 
familia, nici chiar sufletul, pe care ţi l-ai vîn- 
dut străinului, de ţi-a întunecat mintea şi ţi-a 
înveninat inima. Nu mA înşelase presimţirea 
ca e.şti un om ràü crescut.

Intrasem în casa ta cu dragostea ce o port
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în suflet fiului meu, dar nu mi-aşi fi putut în
chipui sa ai o inima atât de neagră.

Acum şti ft ce fel gîndeştî de noi : răii de tot, 
d-le Lala... Ei bine, cu rău te-om ajunge... Nu 
uita cum m'ai primit în casa d-tale.

Cinstea'ti de gospodar din comunele noastre 
am s'o spînzur de vîrful celui mai înalt brad 
din pădurea Magarovei.

Ţine minte, căci Kendra nu uită lesne ziua 
de astă-zi...

Moş Kendra e.şi furios, fără să se mai uite 
la Lala, care se desfiguraseşi rămăsese cu ochii 
sgîiţi spre uşă, fără să mai fie în stare să pro
nunţe un singur cu vînt.

ii

Soarele, care se ridicase cu două suliţe pe 
orizont, scălda în potopul luî de raze Maga- 
rova. Zefirul primăverei adia lin prin frunzele 
arborilor, se strecura printre ierburi şi flori 
spre a-le înviora cu suflul lui hrahmanic şi dus 
de aceiaşi ţintă, da raită văilor şi tuturor un
gherelor nestrăbătute de altul. El mai venise 
să dea un mic ajutor soarelui, care se silea să 
svînte de rouă podoabele pămîntului.

Simu-Birina, baciul turmelor d-lui Lala si 
un fel de intendent, liberase din staul vitele 
cele mari, puse sub paza a cinci ciobani, nişte 
Pârşeroţi giganţi, semănînd fiecare cu un Atlas. 
Nu i-am putut vedea cum es din staul pe 
poarta din dos, mînînd cireada vacilor la pă- 
şunat în pădure, trebuind să asistăm în cămin 
la scena dintre Lala şi Kendra.

Era Bucuvala printre ei, un voinic în vîrstă 
de 30 de ani, a cărui înfăţişare aducea cu a 
ligianului Ursus din Sienchievics. Bucuvala e 
drept să ne împrospăteze 'n minte pe anticul 
uriaş, căci voind să dovedească camarazilor săi
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ori do coarnele taurului şi-l ţintuia locului şi 
daca ar fi avut cu ce sâ-l plateasca, sta 
gata Bucuvala sa le dovedească ca e în stare 
sa'i răsucească grumazii. Simu-Birina era şeful 
tuturor păstorilor de la stînele d-lui Lala.

Toţi urmau sa-i dea ascultare. La ordinele 
sale vacile fusese mulse sub privigherea Mă
riei, soţia d-lui Lala, care era sufletul acestei 
mari gospodarii.

Era harnica Maria Moscopolita, austera în 
moravuri, însă buna ca pînea caldă, cînd tre
buia sa fie ast-fel. Pe când Mia diretica prin 
casa şi am văzut-o primind pe Kendra, Maria 
se gasea ocupata în staule, iata de ce n’am 
pu tu t-o vedea în cămin.

Dînsa, secundata de Simţi, prepara brînza, o 
punea în strecurători, dupa ce o facca sa se în
chege, separa untul batînd laptele în putinee, 
în fine, făcea totul şi nu se simţea nici-odată 
trudită, ştiind ca contribue la prosperarea ca
sei, la îndoirea averci agonisita din tinereţe.

Toamna, Simu avea însărcinarea sa desfacă 
prin centrele principale ale Macedoniei brînze- 
turile cele fine : în burdufuri sau în putini, un
tul, laptele îngroşat în putinee, munca unui 
an, opera Măriei, care se transforma în aur pîna 
în toamnă.

Maria recomandase lui Simu sa aibă grija şi 
de rostul stînelor, sa nu se facă risipă de lapte 
şi altele, şi tocmai era sa iasă pe poarta pen
tru a merge Ia stîni, cînd fu zărit de Lala, 
care părăsit de Kendra, rămăsese uluit pe min- 
dirul de lînga fereastra ce da spre poarta, cu- 
getînd la cuvintele ameninţătoare ale lui Ken- 

* dra foarte îngrijorat.
îşi zicea : în tinereţa Kendra a fost căpete- 

nie de haiduci... vezi de aceia nTa amenin
ţat că’mt va spînzura cinstea de vîrful celui
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mai înalt brad din pădure. Ah... ce sa ma 
fac, daca şi-o fi pus în gînd munteanul sa ma 
prade formăndu’şî o ceata de hoţi . . .

N’ar fi ne me rit oare sa ma sfatucsc cu Si mu 
în privinţa asta ? Sa-1 pîndesc aci şi cînd va 
trece, sa-1 chem ? El a comis o mulţime de 
năzdrăvănii — sa vedem nu va putea sa ma 
scape de un duşman periculos ...

In împrejurarea de faţa simţea nevoie de cu
rajul şi puterea braţului sau. dar n'a avut timp 
sa se gândească, daca Simu şi întregul lui 
personal ar primi sa lupte împotriva unui Far- 
şerot. Negreşit, daca Lala ar fi judecat în acel 
moment asupra situaţiei, ar fi făcut mai bine sa 
se fi asigurat de concursul autorităţilor, căci 
expunînd afacerea din punct de vedere naţional, 
s'ar fi expus unui pericol inevitabil, ar fi aţî- 
ţat spiritele Fârşeroţilor, cari ar fi fraternizat 
cu Kendra — fostul Celnic, a cânii influenţa se 
resimţea în rîndurile Armînimei.

N’a avut timp, zic, sa cugete mai serios, căci 
Simu tocmai atuncea e.şise clin staul şi se în
drepta spre poarta pentru a merge la stîm.

Lala îl văzu şi Ia vederea Iui avu o tresă
rire. A... uite Simu, trece la stîni cu cîrligul 
de oi pe umeri ! Sa-1 chem. Striga de la fe
reastra :

— E.... Simu, Simu, vino pînà sus; am ceva 
pentru tine !

— Viii numai de cît, stapîne — se auzi glasul 
lui Simu, întorcîndu-se spre scaii din drumul 
lui şi în cîteva clipe fu înaintea d-lui Lala.

— Apropie-te, Simu, sa te vad.
— M ai chemat stapîne ?
— Da, da, te-am chemat, Simu; poftim ia 

loc pe mindii*.
Simu nu fusese poftit nici-odata de stapînul 

saiî sa stea pe mind ir înaintea lui.
Ce o fi avind asta-zi domnul cu mine — alta-
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dată se purta aspru şi totdeauna cicûlitor, îşi 
zise baciul.

- La stînfl, stâpîne, sunt învăţat sa umblu 
si sa staii în picioare : acolo n’aşi putea o clipa 
sa staü locului ; de aceia ramîi, d-ta în pace pe 
mindir, ca eft te pot asculta din picioare.

— S’a întors lumea pe dos, bunul meii Simu; 
nu ştii ce’mi văzură cilii, ce*mi auzira urechile ?

— Vre-o nenorocire, pe care n’o ştiu eft —sa 
ne ferească Domnul, zise baciul, facînd semnul 
crucei si aruneîndu-şi privirea misterioasa spre 
icoana Maicci Domnului.

— Auzi tu, Simule, Kendra, cunoşti pe fos
tul Celnic din Tîinova...

— Cum sa nu, cine nu cunoaşte pe Moş Ken
dra ? Ce e cu el ?

— A venit sa’mi ceara mîna Miei pentru fiul 
saii Tuliu... Auzi tu, Simu, şi judeca baete, 
daca mfï o insulta pentru mine obrăznicia Far- 
şerotului.

Simu avu un zîmbet şiret pe buze, de acela 
privi aiurea sa nifl observe Lala, ale carul apu
caturi le ştia el si ura ce o hrănea împotriva 
Armînilor.

Intre ei n'avusese loc pîna aci nici o discu- 
ţiune cu privire la naţionalitate. In tîrg, în cur
tea bisericei şi prin diferite familii, cînd se ga
şca în cercul mai multor notabili, Lala se afir
mase ca un apostol al elenismului ; cu oameni 
de felul lui Simu, însă, nu’şi permisese sa dis
cute lucruri pe cari ei, neînţclegîndu-le. ar fi 
putut sa se expue unei situaţii ridicole, de oare
ce se simţea ca nu va fi în stare sa’i convingă 
nici-odata ca toţi sunt „elini**. Chestiunea din
tre el şi Kendra fiind pusa pe tapet din punct 
de vedere al familiei, nu se sfii sa numească 
pe Kendra Farşerot obraznic înaintea lui Simu, 
care răspunse :

— S’a gîndit mult Romînul, ha, ha, ma iartă,



stăpîne, cil nu mï pot retine rîsul în fata voa
stră. Fireşte, omul aspiiă să intre în neamuri.

— Să’i clăii eti pe Mia, floarea mea, lăudata 
satului, instruita în şcoalele elene, cum nu-T 
alta în Magarova şi Tîrnova, unui mitocan, sa. 
ma blesteme Vlădică Mateiü... Un Fărşerot sa 
îndrăznească sa intre în familia mea! A... asta 
e o mare insulta, Simu, tu nu o găseşti insultă?

— Se înţelege ! Ce stai de vorbeşti. Mai bine 
o turceşti de cît sa te laşi a fi înduplecat — 
încheie sentenţios Simu, măsurînd pe Lala cu 
coada ochiului, spre a se convinge ce efect aii 
produs cuvintele lui asupra greco manu lui.

Sfatul lui Simu îl mulţumea pe Lala, care 
urma misterios :

— Mi-ai plăcut în tot-d'a-una cum m'ai ser
vit, Simule, de aceia te-am chemat sa vorbim 
între patru ochi. Uite ce c : e întrebarea cum 
am putea sa ne scăpăm noi de aceşti tîlhari, 
cari îmi caută pricină de a mă lovi — respin- 
gîndu-le intenţiunea ; căci trebue sa ştii, Simu, 
ca Kendra m*a ameninţat că’şi va răzbuna, în
dată ce a văzut că l-am refuzat. Averea noa
stră : oile, caprele, cirezile de boi, vaci, cai şi 
catîrl sunt pe cîmp, aşi putea zice că toate sunt în 
puterea hoţilor, cînd si-ar pune în gînd sa ne fure.

Simu înţelese şiretul de ce e vorba : stăpî- 
nul se bizuia pe dînsul, găsi dar momentul să 
profite de împrejurare, măcar de nu i-ar aduce 
nici un folos material rolul ce şi'l lua faţă de 

. Lala, dar se gîndca că tot are să predomine pe 
viitor voinţa lui Lala. Răspunse cu mîndrie :

— Să nu duci nici o grijă, stăpîne. Cred că 
pe un Simu nu l-ai schimba aşa de uşor nici 
pe zece Kendra. Am fost şi eiî în viaţa mea 
căpetenie de nndarţi *) m’am luptat în munţi în 
contra duşmanului, însă pentru cruce şi deci

Haiduci.
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«am curajul şi experienţa ca sa pui la locul lui 
pe acel ce ar îndrăzni sa ne atace...

— Bravo, Simu, aşa te vroi, voinice.
Baciul continua :
Iacă merg la stîni să dau ordin păstorilor 

să lie cu ochii în patru şi zi şi noapte, şi de 
îndată ce ar surprinde vre-un Fârşerot împre
jurul stîneî...

Lala, satisfăcut de cele ce auzea din gura 
lui Simu, îl complectă :

— Să tragă în vînt focuri.
— Si la nevoe şi în carne vie.
— Să trăeşti, Simu : nu uita că la o «aseme

nea veste, vei fi cu prisos răsplătit.
— Mă duc, stapîne.
— Du-te, Simu, şi nu-ţi uita datoria.
— Sănătate hună, stă pine, n'ai nici o grijă.
— Să fii sănătos, Simu.

iii

Lala se mai linişti puţin în urma convorbirei 
avută cu Simu-Birina, care îl asigurase în ce 
privea paza vitelor, cum şi de o eventuală căl
care din partea lui Kendra, dacă acesta şi-ar 
fi pus în gînd să’şi formeze o ceată din Făr- 
şeroţii săi şi ar fi luat comanda cetei împotriva 
lui Lala — lucru ce'l practicase el în tinereţe.

Rămas singur în cămin, dânsul depăna în 
gând o mulţime de idei, care de care mai ciu
date.

Intaiü se temea să-şi dea gândurile pe faţă 
înaintea lui Simu, în a cărui sinceritate nu se 
putea încrede orbeşte, înainte de a fi dat do
vezi prin fapte, ca să-i poată destăinui tot ce 
are pe inimă.

Pentru că, deşi îl ştia că face parte din tri
bul grămostean, totuşi se gândea: nu toţi Ciră- 
mostenii sunt de opiniunea lui, ba cunoştea pe
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unii din ei ma! romînî de cît ce! mai fanatici 
Fărşeroţi.

Sa înceapă lupta făţişă cu Kcndra, iar nu-i 
venea la socoteala, de oare-ce ar fi stîrnit ura 
partidului farşcrot împotriva lui şi o vorba ne
chibzuita lasînd sft-î scape din gura faţa de Simu, 
l'ar fi primejduit, daca acesta nu i-ar fi fost 
întradevăr devotat cu trup şi suflet.

Tocmai acuma îşi aminti de ciobanii sai ca 
sunt Fârşeroţî şi prin succesiune de idei se o- 
pri cu gîndul cîte-va momente asupra lui Bu- 
cuvala: regele codrului.

— Acesta sa fi fost elin din ai mei, îşi zise 
Lala, apoi le a ratam eü Armînilor. Ti... ce pacat.

Lala ura pe consătenii sai pentru motivul ca 
nimeni nu voia sa-i recunoască calitatea etnica 
de „elin*4 şi de cîte ori venea în contact cu no
tabilii comunei, conştienţi de naţionalitatea lor, 
aceştia îl luaţi peste picior, nu mai ţineau sea
ma de poziţiunea lui şi ’i spuneau cuvinte cari 
îl usturai! la inima :

— Auzi... „elin** — capra a iaca cui — îi ri
postau cei mai zvăpăiaţi.

— Poţi să-ţi trimiţi fata şi la Atena ori la 
Troia dacă pofteşti, tot Armînca noastră va ră- 
mîne, căci sîngele apa nu se face, d-le Lala, 
îi răspundeau cei mai în vîrsta.

Frase răzleţite din autorii clasici eleni, pe 
cari nu le înţelegea, învăţate în copilărie la 
şcoala greacă locala, cu un dascăl ruginit si el 
de o cultură falşă — veneai! să-l însufleţească 
şi să pronunţe anateme asupra acelora cari îi 
negai! dreptul de a se socoti urmaşul lui Pe
nele. îşi blestema adesea ori soarta că Ta pre
destinat să trăiască în mijlocul unor „barbari*4 
în cît să fie nevoit să-şi neglijeze limba-i scum
pă „elină", din care cauză vorbea pe cea greacă 
modernă în aşa fel în cît impresiona pe auditor,
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ca un^ ungur, care s'ar încumeta sa declame ver
suri în romîneşte.

Neştiinţa limbei neo-greceşti, orî limbajul zia
relor, o raporta la faptul ca trăeşte între Armînl 
si nu la motivul ca el însuşi era romînul rătă
cit în marea panelenismuhu, care nu putea să 
ştie înaintea altor limbi de cît pe cea maternă.

De aceste gînduri era dominat, cînd trecu în 
salonul de primire, unde îşi aţinti privirile pe 
pereţii ticsiţi cu tablouri, cari re prezint aii acte 
şi scene din timpul revoluţiuneî greceşti de Ia 
1821, vederea Acropolei cu templele! antice, 
familia regală, în fine fragmente din istoria an
tica si modernă a Greciei, patria lui presupusă.

Printre aceste tablouri fusese aninat nu de 
mult de mîna Miei şi unul, care reprezenta un 
împărat, încununat pe cap cu o coroana de ste
jar şi la faţă neted, fără urmă de mustaţă. Ii 
spusese ea numele acestui împărat, dar el îl 
uitase şi ar fi dorit să ştie dacă si el face parte 
din pleiada acelor mari elini pe cari îi diviniza.

Maria nu se interesa să ştie ce însemnează 
cutare scena, ori cine era acel râsboinic ce 
merge înaintea oastei sale. Ea îşi vedea de gos
podăria casei, — singurul ei ideal.

Lala ar fi vrut să cunoască părerile Miei 
despre ideia de patrie, dc istoria poporului clin 
în care se confunda pe el cel d'intiiii. Pană aci 
fusese mică şi nu’şî permisese să discute lu
cruri, ce nu o priveau să le ştie.

Acum era mare, acum Mia putea să judece, 
si de oare ce ea era cheia afacerei, pentru care 
venise Kendra, dorea să ştie ce gîndeşte ea de 
aceşti „barbari** oieri, cum îi considera.

Căci, dacă şi dînsa va fi apărătoarea elinis- 
mului — lucru, ce'l credea cu siguranţă — apoi 
şi pe Maria o va avea de partea lui şi odată 
familia fiind cu el, va fi destul de tare să 
poată deveni mai curând apostolul elinismului,
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să-I convingă pe toţi ca un Mahomed, să adopte 
cu mic, cu mare principiile, credinţa, obiceiu
rile lui.

lată de ce aştepta cu nerăbdare să vie Mia, 
care plecase în plimbare pînă la stînă.

0 văzu de la fereastră încă, intrând pe poartă 
cu un mânunchiü de flori, în mînă şi după cât 
a observat, fata era veselă.

Trebue să arăt şi eu mal puţin gînditor, să 
iau lucrurile pe de departe, să o sondez îşi zise.

A... iato că sue... a sosit !
— Bună-seara, tată ! Trebue să fie tânziii, 

soarele e spre asfinţit—făcu Mia, împrăştiind 
viaţă în toată încăperea de până aci tăcută.

— Bună-seara, Mie, tu eşti ? Ce faci, fata 
tatei ? AI petrecut bine azi ?

— Foarte bine, tată — şi după ce a luat seama 
bine la el : eşti trist ori îmi pare ?

— De loc, fata mea ; ia, mă tot gîndeam să 
Ies la stînl, să văd cum stau turmele, căci Simu 
îmi spusese al-altă-erl că s’ail îmbolnăvit cîte-va 
ol şi când cine-va se gândeşte, pare că e trist.

— Uite şi eü vin de la stînl, tată, am asi
stat la mulsul oilor, ah, ce frumos era ! $i cât 
m’am plimbat, am adunat flori de munte; pli
veşte ce frumos buchet ţî-am adus, ştiind că'ţi 
plac mult florile; poftim Ia miroase-le că’s dă
tătoare de sănătate.

— Iţi mulţumesc, să trăe.ştl. Sunt frumoase, 
ce e drept, dar tu le întrec! pe toate pînă acum.

Fata observă că părintele el era gânditor şi 
vru să-î risipească gândurile triste, de acela 
luă două scaune, căci în salon se obiclnuesc 
scaunele si în Macedonia, le apropie unul lîngă 
altul şi zise cu drăgălăşie :

— Vreau să şezi lângă mine, tată, să'ţl poves
tesc ce frumuseţi am văzut prin pădure, lîngă 
stînele noastre, unde muritorul s’ar crede că e 
în apropierea raiului. Căci în adevér, ce poate
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fi maï drag de cat sa staï un ceas cu privirea 
în zarea Peristereï, când zefirul adie blind şi’ţi 
aduce parfumul atîtor flori, prin care se simte 
puternicul miros de brad şi de molift: sa auzi 
clopotele de Ia grumazii taurilor cum se ames
teca cu trilurile privighetorilor în de seara ; sa 
priveşti la sborul vulturilor, cum fac rotocoale 
molcume de-asupra capetelor pastorilor noştri 
şi pe uriaşul Bucuvala, cum îi ia la semn ; ori 
dincolo de chcatral Ghiorgu, cum se pierde în 
desişul codrului un cîrd de ciute. Iar de în
dată, ce luceafărul serei se arata pe cer, cum 
încep liliecii sa iasa din ascunzâtorile lor şi ’n 
dansuri fantastice, cum spinteca umbrele serei, 
care se îngroaşe din ce în ce, pe când licuricii 
pe .jos fac sa licărească printre ierburi milioane 
de lumini, aparînd şi disparînd cu clipita.

Oh, eii nu sunt în stare sa'ti zugrăvesc nici 
a mia parte din podoabele firei, cu cari sunt 
înzestrate locurile noastre...

Ce sa-ţi spun, tata, e un adevărat iai — eu 
nu’mi pot închipui mai frumos, mai sublim, 
raiul ca împrejurimile Peristereï noastre, de 
care nu te poţi satura şi ram îi fermecat, exta
ziat, în admiraţiune muta pentru splendorile 
firei bine-cuvîntate.

Acum pricepi de ce am întârziat atîta. Oh, de 
nu m’aşi fi gândit ca trebue sa vin aeasa, aşi 
fi ramas sa ma îngîn cu stelele, cari îmi par 
mie mai scînteietoare, mai vioae sub cerul Pe- 
risterei noastre. Priveşte într acolo, nu este aşa 
ca sunt alt-fel de cum le-am văzut din Bitolia ?... 
Parca zîmbesc, nu ştii! cum...

Lala asculta, transportat de povestirea Miei. 
Toate aceste câte i le spuse ea. Ie văzuse şi el 
în tot-dauna, dar cum se făcuse ca până a nu 
i le picta Mia, el nu putuse observa nimic alt
ceva de cât turmele oilor, cirezile şi pe ciobani. 
Sufletul lui nu simţise poezia firei, precum o
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simţia Mia, înaintea căreia vieţuiau nu numai 
animalele, ci şi florile si frunzele, apele şi stelele.

— Cu alte cuvinte îţi place mult la noi : nu 
ţi’i dor de loc de oraş ?

— Oh, nu se poate schimba aşa de uşor 
raiul cu un oraş, tata ! Florile şi iarba munţi
lor noştri, cîntul pasarelelor, murmurul apei de 
isvor, adierea zefirilor cu nimic nu se pot ase
măna. Locurile noastre sunt o gradina bine cu- 
vîntată, dăruită de Dumnezeii bieţilor Arminî.

Lala avu o tresărire. Mia se făcu ca nu bagă 
de seamă şi continuă :

— Cînd aud cîntecul păstorilor noştri, cum 
îşi doinesc armîneşte, cînd îi văd horind şi în
soţind hora lor cu cuvintele :

Natga*), varga, gionc**J ’v cor,
Fia dc Domn, fui de Domn,
Ca sc * na iţa pulberea
Fiii de Domn, fiii de Domn !

simt. o bucurie nespusă şi-mi zic : cé bine 
c’am mântuit cu şcoala, unde nu'mi era dat să 
simt adevărata fericire !

Ce dulce, ce poetică e viaţa Armînilor noştri !
— Armînii noştri, ai zis tu ? ! zise Lala stă- 

pînindu-şî emoţiunea.
— Ai noştri, dar aï cui să fie, tată ? Nu 

suntem şi noi Arraîhî? Ce are a face că păs
torii noştri sunt Fărşeroţî şi noi Grămosteni ?

— Taci, taci, să nu te audă cine-va.
— Cum să nu m’audâ cine-va? Nu te înţe

leg de ce îmi zici să tac !... Am rostit ceva dc 
care ar trebui să roşesc ?

Iţi cer ertare, dacă am greşit.
— Ce ai zis, altă-datâ să nu mai spui ; de 

aceia, te iert, fată ageamie ce eşti.

*) Încet, domol.
Voinice.



33

— Dar fa-me sa înţeleg ce rafi am zis ?
— Nu vroi sa’mï mai amintesc ce aï zis şi 

nici ca* ti permit sa ma mai întrebi; aï înţeles?
Batrînul devenise galben la faţa ; de ar fi 

auzit din gura vre-uneî străine ceîa-ce auzise 
din gura fiicei sale, era în stare sa devie un 
criminal ; ar fi înăbuşit cuvintele în peptul a- 
celeia, ce îndrăznea să apoteozeze în faţa lui 
viaţa Armînilor.

Ea sà-ï afirme că e Armâna !
Mia dupa un moment de gîndire, reluă cu 

glasul tremurător:
— Draga tata, vroiţi să ştiu cu ce te-am pu

tut supăra atât de mult? Ce ţi-am făcut, sa mă 
cerţi ? Nicï-odatà n'ai fost aşa de aspru cu 
mine. Spune'mi, te conjur pe ce ai mai scump 
şi'ţi făgăduesc să fiii pe viitor înţeleaptă, sa 
te ascult. Haide, nu me fa sa plîng, din vesela 
ce eram.

Cuvintele ei, stăruinţa aceasta, Lala le-a luat 
drept căinţa din partea fiicei sale şi că nu 
prin vre-o intenţiune oare-care a apoteozat pe 
Armâni ; de aceia, el se crezu în drept să cur
me din capul locului răul, ca nu cum-va mai 
pe urmăsă se deprindă cu moravurile lor si să 
se pomenească cu ea armânizată.

Apucând'o de o mână, o trase spre el şi 
urma în chip misterios :

— Ai pronunţat nişte cuvinte, car! m'ail 
mîhnit mult.

Mia privi la el mirată.
— Dar spune'mi pentru Dumnezeu, tată, ce 

am făcut ?
— Ai zis că’ţi plac Fărşeroţii ; îţi stă fru

mos ţie, Miei liii Lala, să vorbeşti ast-fel?
— Şi aceasta e vre-o crimă oare ?
— Aï zis că si tu eşti Armână...
— Cum m’a făcut mama, ce fel voeşti să

3.ARMÂNA-, P. VCLCAN.
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fiü? Nu cum-va sâ’mï fie ruşine de a-mi zice 
Armâna ?

— Mama-ta şi eu suntem elini, iar nu Ar
mâni, ţipa Lala furios.

Mia din serioasa până aci, de odata isbueni 
într'un rîs în care se nuanţa ironia cea mai 
cruda :

— Ha, ha, ha ! Ce e ?... Ia mai zi odată... 
De-aceia mi te-ai mîniat atâta pe mine ; cre
deam că-i ceva serios, dar cu părere de réû 
véd că e prea puţină seriositate în motivul 
care ţi-a pricinuit supérarea. Erai mai raţional, 
dacă susţineai că eşti un strănepot de ai lui 
Alexandru Macedon, fie şi un scoborîtor din 
Piru, Regele Epirului ; dar elin... o, ho... tată,
tată, las'o mai domol, sa nu te audă vre un
strëin ?

— Iţi baţi joc de mine, hai ?
— Dar ori cît m’aşi sili sa te cruţ, tată, nu

pot... Rîde omu de o prostie şi fără voia lui... 
Auzi d-ta, sunt o criminală, fiind ca mi-ani zis 
Armână^ şi te desmint că nu eşti elin... Dar 
mai întîi ai cunoştiintă de limba acestor stră
moşi, cari nici n’aü visat ca vor avea parte de 
un urmaş depărtat înrudit cu ei ca broasca cu 
uşa, care să’i apere cu atîta înverşunare de a- 
tacurile unei fiice nevrednice... Oh ! tată, tată, 
nu ştiu cărei împrejurări datorim aceasta ne
înţelegere.

Lala tremura din picioare. Pe faţa lui nu 
mai rămăsese un pic de sânge. Scrîşnea din 
dinţi şi nu mai era în stare sa articuleze un 
singur cuvînt. La ori ce se putea aştepta, dar 
la potopul acela de ironie şi sarcasm din par
tea fiicei sale, nici-odată. Fu o minune că <> 
fire nervoasă ca a lui a putut să reziste, să 
nu’l apuce damblaua.

După mai multe minute, limba i se des legă, 
şi atunci mai mult ţipă la ea :



— Smintită ce eşti ! Eti nu sînt Armîn şi 
nu void lăsa să fiţi nieî-odată nici tu, nici 
mamă-ta. Ai auzit ? Nu vroi şi va fi precum 
zic cu.

— Smintită !... zise Mia, luînd un ton ame
ninţător şi ridicîndu-se de pe. scaun. Ia-ţi cu- 
vîntul înapoi, tată, să nu’ţi pară răii mai tîr- 
ziü. Nu vrei să fii Armân, însă eşti si vei ră
ni îne aşa, n’am ce’ti face.

— De-aceia te-am trimis să înveţi în Bitolia, 
să rîzi de mine ; de-aceia am cheltuit o avere 
întreaga cu tine, să’ţi baţi joc de originea 
mea... Ah. fată netrebnică ce eşti !

Dar nici Mia nu se lăsă — conflictul se is- 
case pe neaşteptate, unul trebuia să cadă învins.

— îmi bat joc de originea ta... eu îţi apăr ori
ginea pe care tu o renegi. Eu am învăţat o 
limbă străină, pentru că aşa a fost voinţa ta, 
însă limba mea, care am auzit-o de la mama 
mea, a fost tinta tuturor sforţărilor mele.

Străinii, pe mîna cărora m'ai dat să mă in
struiască în sensul vederilor lor, s’afi isbit de 
mine ca de un scut de oţel, căci ştiam bine 
eti că toată lumina ce o reflectau asupra mea 
era falşă, avînd de scop final să mă înstrăi
neze de mama, care nu’ti seamănă deloc—căci 
ea e Armînâ-moscopolitană, o origine cu mult 
mai nobilă de cît a ori-cărui alt neam. A... 
dacă ai fi fost un străin, ştiam ce aveam de 
făcut, eram în stare să mă apăr de insulte, 
dar îmi eşti tată, şi nu pot de cît să plfng. plfn- 
sul neamului pe care tu’l renegi.

Si luîndifşî capul în mîin, se porniră din 
ochii ei mari .şi frumoşi lacrimi fierbinţi, cari 
’i brăzdau faţa aprinsă.

— Oh, mamă, mamă, la ce m'ai făcut, în- 
gînă ea, cînd îşi făcuse . apariţ-iunea Maria, 
care privi uimită din prag când la fiica şa, 
când la soţul ei.
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Apoi precipitîndu-se spre fiică, exclami :
— Draga mamei, comoara mea, tu plîngf ?
Te-o fi certat poate tată-tâti !
Şi întorcîndu-se cu faţa spre el, se răsti :
— Pentru ce aï certat-o, omule ? Cu ce ţi-a 

greşit fata să o cerţi abia sosită din Bitolia?
Şi sărutîndu’şî odrasla pe frunte, îngînă dulce:
— Taci, drăguţa mamei, nu mai plînge; 

lasă c-ă mi-o da el socoteală mie de durerea 
ce ţi-a pricinuit...

Mia se silea sâ’şî înăbuşe plînsul : Lala se 
plimba furios prin salon de colo pană colo.

Mia grăi în fine :
— Să'ţi spue tată cu ce i-am greşit, mamă, 

să mă numească smintită, netrebnică, si câte 
alte.

Muma, la auzul acestora, păru ca muşcată 
de un searpe. Privi pe Lala ameninţătoare :

— Tu mi-aï graţiat fata cu asemenea fru
museţi, mă !

— Şi de ai şti, mamă, pentru ce, continuă
Mia.

— Pentru ce, dragă ?
— Fiind-că i-am zis că sunt Armînă.
Maria îl măsură iar ca o leoaică care’şi vede 

ameninţat puiul :
— Nu vorbeşti prea luminate, atinge-te-ar 

para focului să te atingă.
Apoi fetei :
— Armână, fata mea, dar ce pustiului vrea 

d-lui să fim ; ia Annâm ca toată lumea. Or 
mai fi existând şi alte neamuri de oameni, dar 
aci la noi nu se dovedeşte.

Lala, de şi voia să evite, un nou conflict cu 
soţia sa, cu care ştia el că nu o poate scoate 
la căpătîiiî uşor, fiind o fire austeră, totuşi 
auzind că confirmă cele spuse de Mia, na pu
tut să se stăpîncască, de aceia strigă furios :
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— Tu e.stï mai nebuna ca fiicà-ta, vcdea-te- 
asi mai răii sa te văd.

— Cum să nu ! facu Maria cu ironie.
I )a ce ţi-a făcut fata sa te porţi cu ea 

un ianicer? Pentru prostiile tale, pe cari n'am 
vrut să ţi le iau în seamă, nu’ţi permit să’mi 
faci fata smintita, ai auzit?

— Nu vroi sa va mai aud spunend ca sun
teţi Armâne. Eu sunt capul vostru şi voi tre
ime sa faceţi ceia-ce void face şi voi ft zice 
eu. Nu voi ft îngădui ca tocmai voi să’mi ştir
biţi reputaţia faţa de „protipendada" elenis
mului din Bitolia, unde am interese cu ban
cherul Danabasi, Economii şi alţii. N'am făcut 
până acum caz, dar de azi înainte o voesc si 
voi veţi trebui să va supuneţi orbeşte voinţei 
mele : ast-fel o dictează interesele noastre, in
teresele, aţi înţeles?

Maria, nedând multă atenţie cuvintelor soţu
lui ei, îi ripostă:

— Cum ne-a lăsat Dumnezeii, nu putem să 
fim alt-fel ; ce pofteşti tu să ne schimbăm 
sîngele din vine pentru reputaţia şi bunul tău 
renume de înfocat elin?

— Cu gura ta de scorpie mă vei înebuni, 
femee rea ce eşti... A !... tu ai întors minţile 
şi fetei ; acuma înţeleg eiî...

Mia, care până aci ascultase cearta dintre 
mamă şi tata, grăi :

— Eşti nedrept, tată, noi nu ţi-am cauzat 
nici o supărare până acum.

— Dar ai citit — fără îndoială — scrisoarea, 
ce mi-a trimis-o Tul iu prin tatăl sëû.

.Mia plecă ochii în jos şi’şi şopti :
Hm... aci îi era ţinta să ajungă. Apoi privind 

pe părintele sëü drept în ochi, rëspunse cu se
ninătate :

— E da, ştiam ce ţi-a scris Tuliu, nu void 
fi nici odată în stare să te mint.

ea



— Şi ce aï de zis în privinţa acestei afaceri?
— Că mi-I drag Tuliu si când mï-o veni 

ceasul, 1-oiil lua de bărbat cu voia ta si a ma
mei, să vă dea Dumnezeii zile.

Maria, care fusese atentă la acest interoga
tor, isbucni:

— Foarte frumos, draga mea. Tuliu e un 
voinic de frunte si cel mal frumos din satul 
nostru.

Lai a scrîşni din dinţi. Credea că va înebuni. 
O zi întreagă de sbucium îl enervase la culme. 
Grăi tremurând :

A... v'aţî făcut planul, lua-v'ar dracii să vă 
ia... Dar vom vedea a cui voe se va face. Veţi 
auzi voi, nesocotitelor, cum voiil drege eu pe 
Tuliu .si pe Kendra al vostru.

Şi esind pe uşă afară ca o furtună, strigă:
— La Simu, Lala, chiar de mî-ar cere în 

schimb şi întreaga avere, trebue să mă scap 
de Fărşeroţl, cari tind să’mî strice casa.

IV

Mama si fiica trail putut înţelege rostul cu
vintelor din urmă ale lui Lala, care le pără
sise în culmea furiei sale.

Râmase singure, fata continuă a se jelui masei :
— Dacă rn’ar fi dojenit un strein, fiind-câ 

mi-am zis Armână, nu nTar fi durut, dar să 
mă insulte tata, vezi asta mă doare, dragă mamă.

Mia era adînc mîhnitâ în suflet, în urina 
scenei petrecute între ea şi tatăl el.

Maria căuta să o liniştească şi s'a silit să o 
convingă să nu ia în seamă dojenele tatălui 
séü, că aşa e el, că numai ea ştie ce îndură 
adese-orl din cauza grecomanilor, cari i-ail în
tors minţile.

— In totdeauna mă ceartă, maică, că nu
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şti fi s& vorbesc greceşte, ca şi cum fără asta 
irar putea trai lumea.

Faţa cu arătările mă-sei. Mia suspina cu du- 
rcre si reflectând serios, zise :

- 0 sărmanul tata, el mfî de vina, ci după 
cum ai spus tu, mamă, acei ce i-afi întors 
minţile...

— Fireşte că aşa e, de aceia n’are ochi pen
tru aromâni me, adaogă Maria.

— Şi de s’ar găsi picior de grec în satul 
nostru, n'aşi avea de zis nimic; dar aşa stau 
şi mă gîndesc, cum aii ajuns lucrurile aci în 
cât fraţi cu fraţi sa se sfîsie ca lupii...

L-ai auzit ce-a zis, când a e.şit pe uşă afară : 
vă voi fi drege eîi pe Tul iu şi pe Kendra al 
vostru... Oare să n'aibă vrTin gînd réü mamă ? !...

— Bine zici, copila mea ; efi am uitat de 
vorba asta: de aceia merg să'l caut, să'i aflu 
intenţiunea. Mai ştii ce se poate întâmpla ! Tu 
rămîi liniştită, să nu duci nici o grijă ; pe toate 
le voia pune eu la cale în cât să rămîi mul
ţumită.

— Bine, mamă, bine ; du-te de’l îmbunează, 
cum te-ai pricepe tu mai bine; iar efi voia aş
tepta veşti bune de la tine.

Maria eşi, cu tot amurgul, care se lăsase 
peste satul liniştit: ştia ea unde’şi poate găsi 
bărbatul pe o aşa vreme.

Mia căzu pe gînduri. In jurul ei o tăcere de 
cripdă. Luna inunda cu un torent de raze salo
nul tăcut prin cele patru ferestre. Dînsă rămă
sese nemişcată pe acelaş scaun, cu privirile 
lăsate în jos, cu mînele cruce pe pept, şi cu 
mintea căutînd să străbată întunericul, ce o în
conjura — întunericul din suflet şi nici de cum 
al serei acelei fermecătoare, căci în salon era 
lumină, o lumină argintie, fantastică, din bas
me, prielnică a da gîndirilor viaţă.

Primul punct la care se opri Mia fu între-
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barea părintelui ei privitoare la scrisoarea Iul 
Tuliu şi ura cu care el pronunţase acest nume 
atât. de drag el, motiv ce o făcea sa tresară.

Sermane Tuliu, i se adresa fata cu gândul ; 
cum se potriveşte iubirea ta, ce o hrăneşti în 
suflet pentru mine şi toţi al mei, cu ura ce 
ţl-o poarta tata ţie si familiei tale ! Si de ce 
ura asta? Pentru ca i-a intrat în ca]) ca e 
grec... Ce vrea sa ştie el de revolta ce m'a 
cuprins, când l'am auzit zicendu’mî : sunt „e- 
lin“ şi trebuc sa faceţi cea ce vroi eu ! Val, 
ce pacoste a intrat în casa noastră î I )e. ar fi 
însâ numai atât ! li pasa tatei ca Tuliu e ale
sul inimel mele şi ca n'aşi primi cu nici un 
chip să ma mărit cu un altul ? Dar cine ştie, dacă 
de azi înainte voiü mai putea sa'l véd vre-odatâ.

Cine ştie !... Tata e înverşunat râu, de cînd 
cu scrisoarea lui. Oh, Tuliu, ce bine era sa nu 
ne mal fi cunoscut !

Ochii fetei se umeziră de lacrăml arzătoare, 
cari îi brăzdau faţa, dar ea nu le mal ştergea 
urma şi’i picurau pe mînl, cari si le împreunase 
a desnădejde.

Era atât de singura acum, în cît putea să-şl 
dea frîu liber durere! şi curs lacrimelor.

Intr’un aşa moment de restrişte *i defilară 
prin minte zilele pline de farmec de odinioară, 
cînd se întîlnea cu Tuliu în casa Eugeniei, Dom- 
nicai şi a Vasilichiel, verele lui după mama, 
cari locuiau în Eximezar a Bitoliel, unde în 
fie-care Duminecă şi sărbătoare discutau cu en- 
tusiazm asupra multor chestiuni de ordin poli
tic naţional şi unde se înălţa templul unui ti
neret entuziast, înarmat cu ştiinţa şi lumina 
adevărului, arme prin cari urma această tânără, 
societate, mărită cu timpul, să dea asalt la tot 
ce era şubred, ruginit şi pestilenţiat de micro
bii inoculaţi în inimele şi conştiinţele acelor 
bâtrîni, ce urmaü să sfîrşească în întuneric, bol-
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navl sufleteşte, fara speranţa de lecuire, farâ 
conştiinţa asupra adevăratei lor origini, rene- 
gînclu’şi limba, moravurile si datinele străbune, 
perzîndu-se în rîndurile acelor rătăciţi trădători 
de neam, cari ridica cu milioanele lor fortăreţe 
inexpugnabile inamicului Armînului.

Se duceau batrînii aceştia îndărătnici, dar pe 
urmele lor se ridica tinerimea instruita în şcoa- 
lele romîne, care vedea lumea şi o înţelegea 
alt-fel de cum o văzuse batrînii. Din rîndurile 
acestei tinerimi faceau parte Tuliţi si Mia.

Conform principiilor şi vederilor tl-lui Lala, 
Mia fusese instruita la şcoala centrala greaca 
de fete din Bitolia ; cum însă amicele ei, verele 
lui Tulin, învaţati la şcoala romîna, împreuna 
cu multe alte fete de mari comercianţi şi in
dustriaşi romîni, şi ea singura la şcoala greaca 
cu fetele cîtor-va renegaţi, se simţise parca în
străinata de sanctuarul familiei, în societate, 
acolo în casa lui Mărcii Pambuccilu, tatal ve- 
relor lui Tuliu, unde se vorbea romîneşte şi a- 
cest fapt îi dete o mulţime de cauze de cer
cetat.

In casa mame-seî nu pomenise alta limba de 
cît pe cea armîna. In Magarova fiinţa şi o şcoala 
romîna de fete, însă tatal ei ini voit cu nici 
un chip sa faca pe voia Măriei si a dat-o la 
şcoala greaca şi tot aşa la Bitolia.

Fiind în contact zilnic cu verele lui Tuliu, 
cum şi cu acest inimos Farşerot, ea a avut pri
lejul sa se desfateze în graiul romînesc cult şi 
din zi în zi ciuda Miei creştea împotriva pă
rintelui ei, ca de ce a înstrainat-o de ai sâî şi 
ambiţia'! creştea de a pătrunde taina purtâreï 
lui, cum şi setea de a gusta dulceaţa graiului 
romîn în operile bardului de la Mirceşti şi ale 
acelui prolet-poet, care a cîntat „Fata din Ca- 
vaia“ si „Florile Bosforului".

Intr’o şedinţa Tuliu a citit membrilor aduna-
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reî o descriere a sa despre emigrarea periodica 
a Armînilor de la munte la cîmpie iarna, şi 
vice-versa în primă-vară.

Tul iu tratase acest subiect ca sa atraga lua
rea aminte a auditorului asupra vieţei poetice 
a Armînului, invidiata de cele-Palte naţionalităţi 
conlocuitoare în Macedonia.

Mia, care n'avusese încă fericirea sa vada 
scena emigrare!, ramase fascinata.

Îşi aducea rînd pe rînd aminte de toate pa
saj iile dizcrtaţiei lui Tuliu si viaţa Romînilorîï 
părea din ce în ce mai frumoasă, mai intere
santa din toate punctele de vedere.

Ce n’ar fi dat ea sa se fi văzut în grupul 
acelor fete de Armînï, dupa cum i le descrisese 
Tuliu, îmbrăcate în portul lor pitoresc şi cu tot 
ce aveau mai scump în lăzi, asemenea .şi flăcăii 
si nevestele, si bărbaţii, şi bătrînii, sărbătorind 
reînvierea fireî în timp de 2—3 săptămîni între 
defileurile munţilor si pădurilor virgine ale IMn- 
duluî, plecînd din „Vlaho-Iani“ pentru ca să 
ajungă la Samarina. Vedea parcă în faţa ei a- 
cea familie mare, nestăpînită de nici o patimă, 
bucurîndu-se de cea mai perfectă sănătate, fă- 
cînd popasul lung pe pajiştcle verzi ; auzea ca- 
valele ciobanilor, vedea în jurul lor îneingîn- 
du-se o horă, distingea printre cîntece doinele 
lor tînguioase, apoi clopotele de la grumazii ta
urilor dînd de veste că Colnicul (patriarhul tri
bului) a dat ordinul plecărei si în grabă bărbaţii, 
încărcînd lucrurile lor, pentru a mai înainta încă 
două ore pînă la ultimul popas al zilei.

Isi mai aducea aminte de cîte-va părţi din 
dizertaţia lui Tuliu, prin care povestea ca, trei 
sute pînă la patru sute familii luaţi masa la o 
lai ta pe pajiştea vre-unui luminiş de codru, cum 
pe feţele tuturora se putea ceti veselia si dorul, 
ce mîna pe fie-care de a’şi regăsi casa, dc care 
se înstrăinase şease luni de zile.
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Simţea farmecul acestei vieţi poetice, care în
viorează sufletul Romînului, cum nu se mai 
întâmplă Ia nici un alt popor din lume în zilele 
noastre ; ştia cil si ea face parte din marea lor 
familie, si fiind-cA se vedea vecinie instrAinatA 
de ai sAi, o făcea sA simtă un dor neţArmurit, 
o dragoste de Armîniî sAi, de care nu'şi putea 
da seam A...

0, de-ar fi fost ea o Jeanne d’Arc, sA aparA 
în fruntea lor, sA-i electrizeze pe toţi prin cu
vinte inflAcArate de îmbărbătare, sA-i facA sA 
simtă si ei superioritatea rasei lor, sA-.şi reven
dice un drept sfânt, cA lor li se cuvine priori
tatea in toate, cA ei sunt descendenţii legiona
rilor lui Paul Kmiliu, cari au cucerit Corintul, 
cA ei sunt plămădiţi din aluatul vitejiei si al 
virtuţei, in fine, cA ei sunt nobili prin sînge.

Ştiinclu-se crescută în instituţiunî, cari au de 
obiect distrugerea a tot. ce nu e elin. şi cu de
osebire armîn, nu ştiu ce ură simţi în acel mo
ment împotriva a tot, ce era strain într’însa, îi 
venea sA se sfîşie, sa se nimicească.

Bucuros ar fi vrut sâ uite tot ce învăţase, 
de aceia se forţa din răsputeri să se folosească 
de împrejurare: rugă pe Tuliu s'o iniţieze în 
limba maternă, sA-i fie profesor, şi fiind-cA ni
mic nu i se opunea sA fie stăpînă ]>e situaţie, 
ceru sA’i împrumute din operile scriitorilor noş
tri de. seama.

Tuliu se simţea din cale afară fericit şi nu 
mai ştia de dragul ei vAzîndu-i setea, ce o 
manifesta de a se împărtăşi de tot ce se 
publică în romîneşte, de a fi în curent cu 
toată mişcarea intelectuală din Romînia. Ve- 
rele lui Tuliu o supranumiseră Annina si a- 
veaiî dreptate, căci ea simţea ast-fel.

Şi totuşi, în faţa profesoarelor şi colegelor 
de clasă Mia trebuia sA’şi înăbuşe acest senti
ment, să fie cu băgare de seamă, să nu scape
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vre-un cu vînt romînesc, căci s'ar fi expus rî- 
suluï şi umilinţei.

Care dintre fiicele Romînilor ce primeau in
strucţiunea greaca, ar fi îndrăznit să’şi afiime 
naţionalitatea ?

Se fereau negreşit, sa vorbească în romîneşte. 
Era înfiinţat un fel de serviciu de spionaj, al 
cărui personal se recruta dintre eleve, cu 
scop de a urmări în meditaţii sai'i pe strada 
pe acele din colegele lor, cari erau amice in
time, sa le surprindă, dacă nu cum-va vorbesc 
limba armînâ, cu care se îndeletnicesc părinţii 
lor şi în cazul cînd erau prinse, erau denunţate 
corpului didactic, care le micşora nota la pur
tare şi cu siguranţa erau lăsate repetente.

Toate le putuse suferi Mia, dar sa’şi ascundă 
originea, asta i-a fost peste fire.

La întrebarea profesoarei de istoiie, pe care 
a făcut-o elevelor, din cine se trag, cum se 
chiamă strămoşii lor, pe cînd toate cele-l'alte 
aii răspuns cu jumătate gură — că strămoşii 
lor sunt elini — Mia singură şi-a afirmat cu 
mîndrie naţionalitatea şi a răspuns cu multă 
siguranţă :

„Dupâ tata fac parte din tribul grămostean, 
după mamă din cel moscopolit, cari triburi 
îşi aii începutul în vechea şi nobila familie 
romană. Astă-zi eii sunt „armînă", doamnă

Profesoara strîmbă din nas ; nu se aştepta 
la o afirmaţiune atît de îndrăsneaţă în chestiu- 
unea naţionalităţei, din partea Miei în faţa 
clasei.

Colegele ei o măsurară de sus pînă jos cu o 
curiozitate ciudată. De aci încolo rămase „ar- 
mîna„ clasei.

Dar pentru prima oară această calitate, et
nică apărea în lumea aceia tînără şi începuse 
a forma obiectul discuţiunilor corpului didactic.

Ideia aceasta era menita să lumineze multe
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conştiinţe. Un singur cuvînt, „armîna", cuprin
dea mare înţeles... Era ca .şi cum o noua doc
trină venea sa se raspîndească, care ameninţa 
din temelie organisaţia veche, la baza careîa 
nu se putea găsi de cît frauda, minciuna şi în
tuneric, aşezămînt, care a dăinuit nesupărat 
de nimeni şi neluat în seama pînâ în epoca 
rena.şterei Armînilor, cînd nici ei nu banuïaü 
ce li se prepara, cînd nici protivnicii nu'şî pu
teau închipui ca se vor trezi aşa de curînd 
din somnul letargic.

„Armîna", mîndra de originea ei, n’a vroit 
sa mai dea nici o lămurire colegelor sale, ca 
de ce s’a purtat aşa de „obraznic" cu profe
soara, dar continua cu multa plăcere prelege
rile şi conferinţele sărbătorile şi duminicile în 
societatea Eugeniei, Domnicai, Vasilichiei si a 
lui Tuliu.

In nişte ast-fel de împrejurări amiciţia din 
inima ei pentru Farşerotul Tuliu, pe nesimţite 
fu substituita printr'o iubire din acele mute, 
mistice, pentru care nu exista grai sa fie măr
turisită.

Pe la poarta cînd era întîmpinata cu drag 
de amicele ei, primul cuvînt al Miei era :

— Tuliu e aci ?
Şi daca i se răspundea negativ, cu greii îşi 

ascundea întristarea.
Să fi bănuit ceva verele lui Tuliu — cine 

ştie? In lipsa lui, într’o zi ele aù cetit Miei 
una din poeziile cele mai recente, scrisă de 
Tuliu într’un caet, care se cunoştea a fi cea 
mai noua producţiunc poetica după data şi lo
cul ce ocupa. Purta ca titlu Ziua Pcristcrci.

Mia citi :
Pcristcra, stincă 'naltă, 
Cînd tc văd inima'mî saltă, 
Mă *nfior dc al tău dor 
Şi dc dragul făli cu mor.
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O pădure’i lingă tine,
Unde draga vieţi’mi vine 
Zina codrilor frumoasă :
Cu privirea*1 luminoasă 
Luminează geana ta 
Şi adinca valea ta.
Ci ud îmi ciută ea sub plop,
Toată jalea mea o’ngrop;
Cind inii ciută ling’ isvor,
S’o răpesc m’apuc un dor ;
Si cind glasul şi’J ridică,
Frunza’n codru se despică :
Şi de’mi ciută sub o plută 
Mă ia dor de lumea tută?)

Kmoţiunea ce-I produse aceasta poezie se 
ceti pe faţa ei. Râmase surprinsa.

La cine face aluzie, se gîndi ea... Pleca ochii 
în jos, căci i se parca ca fie-eare litera ii şop
teşte :

Tu eşti zîna pe care o cînta Tuliu.
In acel moment avu un zîmbet fericit pentru 

fete, iar pentru Tuliu un cuvînt de admiraţiuue.
— 0 sa-1 rugam — ziseră ele — sa ne arate 

noua cine-i zîna lui şi întradevar fetele nuîn- 
tîrziara să afle din gura lui Tuliu, cine e zîna.

Acum ele ştiai! şi comunicarea lor provoca 
o explosie de veselie între amice. Mia le strîu- 
gea de nună, le apasa la sîn si le ruga sa nu 
mai vorbească de asta. Pudoarea ei feciorelnică
0 facea să fie timida în faţa ne-cunoscutuluî 
si apoi austeritatea moravurilor nu permite 
vîratelor tinere a se îndeletnici cu asemenea 
glume.

Era destul atît ca Mia şi Tuliu privindu-se 
de aci încolo în ochi, îşi ceteau în gînd, era 
destul ca fetele ştiau că amîndoi se iubesc, de 
si nu si-aii mărturisit-o.

Aceasta stare dc lucruri a durat pînă ce Tu-
1 in a obţinut catedra, apoi se hotărî sa vor»

°) 1» dialect. in loc de toata.
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bească unchiului săli îu ce-l privea viitorul. D. 
M... l-a ascultat şi dupa ce s’a informât de 
starea lucrurilor, hotărî ca soţia sa sâ pregă
tească pe Mia de intenţiunea Iul Tuliu, iar el 
îşi lua sarcina sa comunice lui moş Kendra, 
căruia urma sa-i dea misiunea sa aducă la cu- 
nostiinţa Iul Lala decizia luata.

Ast-fel au mers lucrurile : Moş Kendra a pri
mit într’un plic doua scrisori : una a lui Tuliu, 
cu care s’a îndrumat la d. Lala şi alta a d-luî 
M. către Kendra, prin care îl încunoştiinţa de 
cele descrise mai sus.

Mia cunoştea conţinutul scrisoarei lui Tuliu 
către părintelui său. El o scrisese cu consim
ţi mîntul ei şi apoi pornise în sat.

La toate aceste se gîndea Mia si atitudinea 
părintelui ei <» aducea la disperare. Ea încă 
nici nu ştiîi de modul purtărei tatălui ei faţă 
de venerabilul bătrîn.

Ar fi murit de ruşine, de ar fi ştiut una ca

Apoteozînd viaţa păstorilor romînî, dînsa a 
ţintit să lămurească o situaţiune, care apăsa o- 
rizontul vederilor sale, ca şi cum ar fi stat 
grămădiţi nişte nori groşi-şi negri, prevestitori 
de furtună. Pe aceşti nori ea a căutat sftT risi
pească, să răsară pe urma lor soarele speran
ţei, dar vremea trecea şi furtuna tot mai a- 
prigă devenea şi ea se simţea ca apucată de 
nişte valuri furioase, împotriva cărora trebuia 
să lupte, să fie vitează.

La aceasta s’a gîndit, cînd vru să’şi şteargă 
urma lacrimilor cu batista.

Dar de o dată Mia tresări. 1 se păru că cine- 
la uşă. Sări de pe scaun si fixă umbra, 
apăruse în pragul uşei. Nu se înşelase, era 

cinc-va, dar nu putea să-l distingă, căci într’a- 
colo era întuneric. Cînd fu lingă umbră, ea ’i 
pronunţă numele mai mult în şoapte :

asta.

va e 
care
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— Mie draga, tu aci singura plîngï ? 
lJe^i m şoapte făcută aceasta întrebare, Mia 

a recunoscut pe cel ce i vorbise. Răspunse trc- 
murind de emoţiune :

— Tul iu ! Tu eşti, scumpul meu Tul iu 
ma înşeală ochii?

— Eu sunt, eîi, dulcea mea Mie î 
Dînsa se precipita în braţele lui si mai de 

dor, mai de spaima, lasase capul ei pe umărul 
voinicului, ce o strîngea cu căldura la piept şi 
M săruta cînd obrajii, cînd pleoapele, fruntea 
sail părul, cum nimerea.

Mia, după ce se reculese, grai :
— Dumnezeule mare, cum aï ajuns pînă aci ? 

Nu te-ai gîndit ce poţi păţi de la tata? 0, tu 
nu’l cunoşti ce aspru e şi ce ar fi în stare să'ţi 
facă, Tuliu ! Uite cum tremur de frică !

— Iubirea ce nutresc pentru tine nu ştie ce 
e frica. Trimisesem pe tata cu scrisoarea pînă 
la d. Lala, după cum ne înţelesesem, să aran
jeze el lucrurile cu privire la viitorul nostru. 
Părintele meii mi-a povestit cu inima strînsâ 
de durere cum l*a gonit din casă ca pe un cer
şetor.

De aceia, mi-am luat inima în dinţi să înfrunt 
orî-ce primejdie, numai să ajung pînă la tine, 
Mie, să ne înţelegem, am suit scările, am ajuns 
pînă aci, fără ca nimeni să mă oprească în cale 
sail să mi se opue. Se vede, Dumnezeii cunos- 
cînd ce dor mă mistue pentru tine, a pus la cale 
lucrurile ca întîlnirea noastră să nu fie turbu
rată de nimic şi de nimeni. Ţî-era dor de mine, 
dragă Mie ?

Mia, adînc mişcată de cele ce auzise din gura 
tînâruluî Fărşerot despre cele întîmplate între 
moş Kendra si tatăl ei, râmase locului mai mult 
ameţită şi răspunse cu capul plecat:

^— De dor mă întrebi, voinice ! Ah! dar e cu- 
vînt să exprime dorul meu ?

ori
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— Ce frumos aï grăit, suflete iubit, şi ce 
dragă ţi-e privirea în acest moment... Şi mă mai 
întrebi cum de am înfruntat primejdia'ajungîncl 
până la tine. Oh, ce preţ ar mai avea viata de
parte de tine?

— Fermecătoare cuvinte, voinice, dar să nu 
uităm împrejurările, grăi Mia clătinînd uşor din 
cap.

— Şi anume cari, Mie ? Spune-mi-le dragă, 
mă simt destul de puternic să pot. birui orî-ce 
piedică.

— 0 piedică foarte mare, Tul iu.
— De d. Lala vrei să zici ?
— Ei da ; după cele ce mi-aï spus...
— II vom ruga amîndoï ca pe un Dumnezeii 

şi^ am speranţa si credinţa c'o să ne bine-cu- 
vînteze. Ii vom mărturisi iubirea noastră, ce ne 
leagă şi un părinte are inimă bună pentru o- 
drasla lui.

Dar Mia căuta să-î atragă luarea aminte :
— Iubirea ce o nutreşti pentru mine te face 

să vezi toate lucrurile în bine, voinice ; însăeii 
mă cutremur, cînd mă gîndesc la dînsul ; vai, 
ce s'ar întîmpla, dacă ne-ar găsi pe amîndoï la 
o laită pe vremea asta înaintată ; el a eşit furios 
din casă acum un ceas, pentru motive pe cari 
le vei afla în curînd şi nu poate să întîr- 
zieze mult, trebue să sosească, dragă Tuliu ; 
de aceia grăbeşte-te aeşi neobservat de nimenî, 
precum aï venit şi mîne sau într'o zi potrivită 
vei veni în persoană la tata, săi arătăm dorinţa 
noastră. v

Tînărul, gîndindu-se la primejdia la care o 
expunea pe Mia, reluă :

— Ai dreptate, scumpa mea, mă iartă că ţi-am 
pricinuit cîte-va momente de zbucium sufletesc 
prin prezenţa mea neaşteptată în casa ta părin
tească, pe o aşa vreme, cînd nu se cuvenea; 
dar, vezi tu, pentru mine orî-unde si orî-ce pri-

4.armâna-, p. vulcan.



50

mejdie ar fi, numai la gîndul ca am sa fiii lângă 
tine, iadul chiar mi s'ar părea paradis.

Ast-fel, intrînd aci, mi-am închipuit ca am 
ajuns în altarul Domnului, unde se cuvine să-mi 
plec genunchii şi sa-mi fac rugăciunea cea mai 
sfînta.

Cuvintele lui avură darul de a o transporta 
într’o lume ideală şi să uite pentru moment 
primejdia, ce ar fi ameninţat pe Tuliu ; de aceia, 
într’un moment de fericire, euprinzînd mînile 
lui întrale sale, zise:

— Nici o dată pînâ acum n'am avut ferici
rea s’aud din gura-ţi asemenea cuvinte, cari m’ail 
mişcat mult. Se zice că, în împrejurări grele 
poţi cunoaşte pe om. Mai grea împrejurare ca 
acum, Tuliu, când aşi vrea să te reţin, să te 
ştiti în apropierea mea şi totuşi să fiu silită să 
te depărtez, nu-mi pot închipui.

Ah, să fi fost mama cel puţin lingă noi, n'am 
fi avut de ce să ne jenăm.

— Ah... da, draga ta mamă, unde este, în
trebă el, ruşinat că uitase pînă aci să se inte
reseze de dînsa.

— Şi ea este cu tata, cred că are să vie în 
curînd.

Apoi continuă firul întrerupt al vorbireî :
— Tocmai acum am înţeles cît mi-a preţuit 

învăţătura ce mi-aî dat-o.
Şi mă întreb : avea-voiü parte să-ţi ascult în 

tot-d'auna cuvîntul? Ah, Tuliu, Tuliu, de ai şti 
tu cît sufăr din pricina tatei ! Cine ştie de va 
consimţi la unirea noastră...

— Ii vom hotărî amîndoi. dulcea mea Mie. 
Nu fi trista de asta ; dar să plec, căci... şi tî- 
nărul Făr.şerot, grăbit de a eşi şi emoţionat, a- 
păsă buzele sale însetate pe fruntea Miei, care. 
auzind un zgomot de paşi precipitaţi pe scări, 
se retrase cu spaimă în interiorul salonului. 

Lala, care fusese informat de vecinul săă Taş-
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cu Pişcă, cum ca fiul lui Kendra se dusese a- 
casa la el, deşi la început iTa vrut să creadă 
cu nici un chip, dar la urmii convingîndu-l si 
alţi inşi, can văzuseră pe Tuliu, se năpusti ca 
o fiara spre locuinţa sa, intra într’o camera de 
jos, unde păstra armele, lua din cui un cubui*) 
si cu el ameninţate]', aparu în pragul salonului.

— A, Farşerot ticălos — ţipa el — iu mărind 
pe Tuliu.

Aci te găsesc, cîne spurcat... Ce cauţi în casa 
mea pe vremea asta, hoţiile, ai venit sa'mi ne
cinsteşti casa mizerabile?

Tuliu, înţelegînd intenţiunea lui Lala, cît ai 
clipi din gene, încleşta mîna pe ţeava armei, 
şi ridicînd braţul sus, Lala ramase aproape de
zarmat, nefiind în stare să mai facă nici o 
mişcare. In zadar smirnei el arma, căci Tuliu 
îl fixase locului, aşa în cît acţiunea lui Lala 
fiindu-i paralizata de puterea voinicului, tatăl 
Miei gîfîia şi se forţa sa se scape de Tuliu, 
fara sa poată isbuti însă.

Mia, care era martora la aceasta scenă înfio
rătoare, îşi dete seama de peiicolul. ce ame
ninţa pe Tuliu, de aceia veni în mijlocul lor.

Mai întîi încerca sa lămurească pe tatal ei' 
asupra intenţiunilor curate ale lui Tuliu :

— Cea dintîi treime sa cad efi, tata, de glon
ţul armei taie, apoi Tuliu... Haide loveşte...

— Si pe tine, şearpe înveninat, însă întîi tie- 
bue să piară acest mizerabil, care îmi necin
steşte casa, zise el înecat şi scrîşnind din dinţi, 
pe cînd se lupta încă cu Tuliu.

Mia, auzind acestea, apuca la rîndul ei arma 
de pat şi cu iuţeala de neînchipuit, o smulse 
din mîna amîndorora, se apropie de fereastra, 
şi înainte de a o asvîrli, dojenind cu privirea 
pe tatal ei, grai ;

°) Pistol cu cremene
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— Dacâ Tuliu ţi-ar fi necinstit casa, eu l-aşi 
fi ucis înainte de a te hotărî tu la aşa ceva ; 
dar cum nimeni nu hrăneşte asemeni gînduri 
necurate, la dracii sa se duca aceasta aima.

Tuliu, care se cutremurase, cînd auzi pe Lala 
ca voia sa ucidă pe Mia, vazîndu'l dezarmat, 
îl laşa liber şi cu glasul lui de bronz, făcu sa 
răsune încăperea :

— Aşa ţi'i vorba, d-le Lala, ai venit cu ghi
dul sa ne ucizi... Ei bine, ori ce plata cu răs
plata ! Ai necinstit pe tata, dar te-am iertat 
pentru iubirea, ce o nutresc fiicei tale ; acum 
însâ, cînd eşti un criminal, te vom judeca ca 
pe atare.

Dar înainte de a lua o hotarîre definitivă, 
\(\ daü timp de cîte-va minute : ori te pocâeşti 
de crima, ce ai voit sa o săvârşeşti, şi ne dai 
consimtimîntul taû de a ne însori şi sa trăim 
cu bine ; ori preferi răzbunarea Pârşeroţilor !

Lala, în inima câruia clocotea ura în contra 
a tot ce era Armîn, nu răspunse de cît :

— Nici-odata! Laşa ne vom socoti noi în 
curînd. Ori eu, ori voi...

In zadar Mia se sili să'l înduplece prin la
crimi, puterea rătăcire! covîrşise pe aceia a sen
timentului de tata.

Tuliu, părăsind casa lui Lala, grai către Mia: 
— Curaj şi fii viteaza precum ţi’i sufletul 

curat, o, fiică a lui Lala !
Părintele tail ne-a deschis ochii şi ne-a de

clarat războia, pe care trebue să’l primim. 
Războiul acesta se va întinde din casa asta 
mai departe, pentru că motivul lui e o chestie 
socială; val de vrăjmaşii acestei cause!

D. Lala e fruntea inamicului nostru. Erou va 
fi acela, care’l va îngenunchia.

Aceste zise, Tuliu se perdu din fata lui Lala, 
după ce a înfăşurat cu privirea’i duioasă pe 
Mia, zdrobită de atîtea emoţiuni.
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Iu partea de miaza-zi a Magarovei, într’un 
luminiş de codru, în cuprins de cîte-va hectare, 
erau instalate stînile d-lui Lala, unde un po
por întreg format din ciobanii turmelor alcă
tuiau o lume a parte, cu datinile, moravurile şi 
ocupaţiunile lor.

Printre aceşti ciobani, loti din tribul farscrot, 
cunoaştem din treacăt pe Simu Birina grămos- 
teanul şi pe uriaşul Bucuvala, dar mai erafi aci 
tot atît de vrednici de luat în seamă fraţii 
Guşu şi Tega Şcreta, nişte vînatorî, ce luau 
pasarea din sbor, Coli Ghiza, spaima bandiţi
lor, Gara Petra şi Vlaho Dima, fraţii Ianula, 
oameni cu bune cunoştinţe de carte, un fel de 
magistrii ai poporului, şi încă vre-o tfece voi
nici, aceştia din urma mai tineri şi neînsuraţî.

Stînele acestea erau împrejmuite cu ţăruşi 
bătuţi în pamînt, împletiţi cu nuele de sălcii. 
Distanţa de cîţi-va metil şerpueşte parîul cris
talin al Peristerei, printre blocuri de stînci era- 
tice, prăbuşite aci în neregula din vremea po-
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t >puluï, spun locuitorii, şi a căror vedere te 
înfioară prin măreţia lor sublima.

Unele sunt negre, şi muşchiul crescut în 
scobiturile lor le schimba posomorîrea eternii, 
altele sunt arămii, pe alocurea ciăpate, şi 
poarta pe spate o alta stâncă uriaşa, fixată 
de cea din josul ei numai într’un punct, ame
ninţând văzduhul cu înălţimea ci şi inspirînd 
fiori de moarte acelui, ce minează sa stiâlată 
aceste locuri pentru a trece în sat.

In spatele stînilor se înalţă pinii şi brazii 
— strejî eterne si neadormite, printre cari se 
zăreşte o potecuţa şerpuitoare, ce se perde în 
codi u

Stînele ast-fel situate, formează în faţa un 
fel do agora, (piaţă) unde la intrarea fie-câreia 
e o colibă, în care locueşte cel ce răspunde 
de vitele, ce se adăpostesc noaptea înăuntru, 
cu cînii cei mari si flocoşi, unii albi ca neaua, 
alţii negri ca cărbunele, mulţi cu pete şi stele 
în frunte, alţii cu urechile si cozile crestate, 
tovarăşii lor nedespărţiţi, 

îşi cunoaşte fie-care porecla, ce o poartă. 
Bucuvala are pe Bella, cel mai levent şi mai 

aprig din ceata cânilor, de groaza cărora nu se 
zăreşte ţipenie de om necunoscut prin apropie
rea stînilor.
Fraţii Şcreta aii pe Musa, Coli Ghiza are pe 

Maleo, poreclit aşa dupa numele banditului pe 
care l'a răpus, în urma răpire! fratelui să îi de 
1G ani de câtra numitul bandit.

Şi mai sunt căţelele : Heavra (frigurile), Rofia 
(fulgerul), Lamnia (scorpia), Ponda (pustia), Făr- 
seroata, Grămosteana.

Era spre asfinţit şi în faţa stînelor secunzii 
aprinsese focurile şi atîrnase căldările cu apă 
pentru facerea băcărdanuluî (mamălige!) de 
cârligele fixate în partea de sus de trei ţăruş! 
bătuţi în pământ în sens oblic spre a se uni la
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câpatîie, unde erau legaţi cu curele de tei afu
mate si întărite de vechime, formînd un fel 
de piramida.

Sosirea timpului mesei pentru cei mari, cari 
erau ocupaţi încă cu mulsul oilor, determina 
o mare activitate printre cei însărcinaţi cu pre
paratul bucatelor.

Se vedea aci unul amestecînd mălaiul cu fa- 
caletele, dincolo altul apucînd căldarea cu o 
otieapa şi rasturnînd-o pe calpi tor, un fel de 
scândura lata si rotunda, fara picioare, care 
servea de masa, apoi aşezînd la distante lin
guri respectabile şi în străchini mari turnînd 
laptele, ce aburfa, desfacînd strecurători le cu 
urda cea proaspăta şi dulceaga încă, tăind fe
lii de brînza, aşezînd cîte un catel de usturoii'i 
în dreptul fie-caruia, deschizând solniţele .şi pu- 
nînd la îndemâna celor mari piperul, hudiţa 
(plosca) cu apa şi tot ce necesita la masa, ca 
sa nu se mai scoale nimeni de la locul lui o- 
data aşezaţi.

In timpul mesei nici un grai. Odata ce Bu
cii vala îs; facea semnul crucei era imitat de 
toţi si în urma gurile nu mai aveau vreme de 
vorbit.

„Nu e buna vorba în timpul mesei, treime 
respectata masa‘\ a zis odata cel mai în vîrsta 
şi sa respectat cuvîntifi pentru totdeauna. Şi 
daca vre-un cîne se obrăznicea sa supere pe 
vre-unul, atunci cînd mâncau, arunca pe^ tăcute 
cu piatra în el, saù îl lovea cu vîrf şi îndesat 
fara sa zică o vorba, care ar fi fost contra o- 
biceiiilui acestei republici în miniatura si liniş
tea nu era întrerupta de cît de schelalaiturile 
cânelui, ce se depărta ruşinos pe după stîni.

După ce sfârşeau cu masa — lucru ce se a- 
nunţa iarăşi prin semnul crucei, atunci înce
peau sa vorbească doi cîte doi mai mult pentru 
a fi auziţi numai între dînsii, ori se amesteca
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şi al treilea în vorba şi atunci discuţi unea de
venea mai animata.

Subiectele de vorba variaţi între vîrste : cei 
maturi se întreţineau asupra vre-unei noutăţi, 
ce le sosise în ziua aceia din Magarova sau 
Tîrnova; alţii socoteau veniturile, ce vor aduce 
la toamna brînzeturile cele pregătite de dînşii.

Flăcăii vorbeau de ciute, de vulturi, de lupi, 
şi de vulpi, cu cari sa întâlnit vre-unul din ci.

Dupa masa, zic, era liber fie-care sa vor
bească în şoapte saü sa vocifereze. Sa nu ui
tam ca taifasul celor în vîrsta se prelungea a- 
dese ori pîna în miez de noapte, pe lingă tra
diţionalele cafele negre ce le sorbeai! cu sete 
din filigeane mari, dupa ce faceaiî sa se ridice 
dinaintea lor rotocoale de fum albăstriu.

Flăcăii aveau grija să strîngă lucrurile, sa le 
aşeze la locul lor, apoi puteau sa facă ce *1 
tăia capul : sa repete, pentru nu ştiu a cîta 
oara, jocul oinei, dus de dînşii la cea mai ideala 
perfecţiune printrun instinct minunat şi nici dc 
cum sa le trăsnească prin cap vre-odata sa se 
mîndreasca cu acest talisman strămoşesc.

Flăcăii erau flăcăi şi simţeai! nevoia unei 
gimnastici corporale înainte de a’i birui oste
neala si sa adoarmă fără grija.

Dintre toţi numai Ivosta, fiul lui lanula 
cel mare, 'l plăcea sa asculte la conversaţiile 
mal marilor, sa spuie şi el dincîndîn cînd cîte 
ceva, pîna cînd îl biruia somnul. Odată pus ca
pul jos şi rezemat de vre-un butuc, insul ador
mea fără să se gîndească ca lupul ar îndrăzni 
sa dea tîreoale stînei, căci unul din atîţia, tre
buia sa rămîie de veghe pentru toţi, lucru oe’l 
făcea fie-care cu plăcere, de oare ce ’i venea 
rîndul odată pe luna.

Această stare de lucruri domnea la stîncle 
d-lui Lala, cînd îşi făcu apariţiunea Simu Bi
rina, în grupul unde se auzea glasul şi rîsul
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lui Bucuvala, care avea un motiv s ci rîdâ, dupa 
cum vom observa, în urma povestire!, ce '!-o 
facea Kosta asupra unu! atac, ce l-a avut din 
partea unor baeti de grecoman! în ziua pre
cedenta.

— Bună-seara, voinicilor, grai Simu la spa
tele lor, ştergînclu'ş! naduşeala de pe frunte.

— Fi! bun venit între no!, Simu, răspunseră 
aceştia, poftindu’l sa ia loc între dînşiî, sa le 
ma! spue ce e de noii pe la Magarova şi Tîr- 
nova şi daca s*a ma! produs vre-o ciocnire în
tre grec! şi romîn! pe unde-va, car! începuseră 
de un rînd de vreme şi se repetau prin bise
rici' si şcoli.

Simu avea de îndeplinit o misiune printre 
ciobani! sa!.

Lala, eşind furios din casa sa, în urma cer
te! violente ce o avusese cu Mia şi Maria, a 
căutat pe Simu, l-a* pus în curent cu scenele 
petrecute şi cum în moniente de furie omul 
nu ştie ce face. Iu! Lala î-a scăpat din gura : 
„dai'i o suma de 10 mi! le! aceluia, care ni'ar 
vesti ca Kendra şi Tuliu aii fost ucişi, pe cînd 
se încercau sa atace stînelek*.

Lala s*a ferit sa propună direct Iu! Simu ca 
el sa fie executorul, dîndiu Iu! rolul de coman
dant şi lâsîndiu latitudinea sa’ş! recruteze sin
gur oastea, de care avea mare nevoie, gîîidin- 
du-se ca se vor presinta împrejurai*! în chestia 
lupte! dintre e!, ,,eleni!“ şi vlahuti!, ca sa aiba 
pe ce se sprijini atunci.

Simu era un gramostean sărac la început, 
însă avea aspiraţiun! sa ajungă o personalitate 
marcanta în lumea asta, dar ştia el ca pentru 
a parveni, ’! necesita aur. Ce! 10 mii de le! 
promis! de Lala, î! gîdilară simţul auzului.

Vroia sa profite de împrejurări. Trebuia sa’ş! 
studieze oameni!, sa’! sondeze în suflet, sa vadă 
cum simt şi ce fel cugeta e! despre chestia
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naţionala, apoi desemninclu-le pe Kendra şi pc 
Tuliu ca pc cei mai periculoşi societarei, vroia 
să ştie ce vor zice. Se va găsi vre-unul, care 
sa se ridice împotriva lor, sa devie chiar cri
minal, când binele societate! şi averea sta pinu
lui ar reclama-o. Da. lui Sinm Birina, cu con
ştiinţa lui dubioasa, nu i se părea ceva grozav, 
daca în urma expunere! lui, ar câştiga spiritele 
si altul ar comite o crima, după urma căreia 
s'ar fi îmbogăţit.

Ma! ştia el un lucru : că acel care dâ tonul 
acestei republici e Bucuvala.

Chiar de i-ar fi avut pe toţi de partea lui, 
tot n’ar fi izbutit să faca vre-o isprava, dacă 
Bucuvala ar fi fost contra.

Sinm se aşeză în grupa lui Bucuvala, Coli- 
Ghiza, a fraţilor Şcreta si Ianula.

îşi aprinse ţigara, fuma de vr’o cîte-va ori, 
lua un aer observator asupra stînelor si zise :

— Cum stafi lucrurile pe aci, tovarăşilor? 
N'aţî observat ceva particular care sa va atragă 
luarea aminte, ceva neobicinuit?

Răspunse Coli Ghiza :
^— Lucrurile stau nu se poate mai bine, Simu. 

Noi n’am putut observa nimic ; poate ai d-ta 
sa ne comunici vr’o noutate ?

— Da, de aceia am si venit.
Bucuvala, setos de noutăţi de alta natura, (le 

lucruri si fapte, cari l’ar fi făcut sa rîda (le 
prostia omenească, fu atent la Simu.

Simu urma :
— Stapînul mi-a făcut o destăinuire gravă.
— Gravă ? întreba Bucuvala.
— Da, scumpe Bucuvala ; i s'a scris o seri- 

nesemnată, pe care o bănueşte a fi din
îl în vita să-i t ri

se a re
partea lui Kendra, prin care 
mită prin cine-va — ştii la priponii Chcairn-l 
Chior vii — doua mii de lire, contrariu sase aş- 
teptp la un atac ; de aceia v’am întrebat, dacii
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nilor, cAcï în caz afirmativ, va trebui sa puneţi 
la loc pe ran făcător, sa nu va surprindă ne
pregătiţi.

Simu, finind cu noutatea lui grava, privi sem
nificativ pe Bucuvala, care zise :

— Ce fel de vorba este asta, Simu Birina ?
— Ştiil si eii, vere...
Cei-1 alţi tăcură şi aşteptară sa continue Bu

cii val a, care urma :
— Mie mi se pare cad. Lala sufere de mania 

persecuţiunei din partea Farseroţilor. Dupa cît 
sunt informat, .şeful nostru îşi ia în serios rolul 
de apostol al elenismului în mijlocul nostru.

De cînd, ma rog, Farşerotul a luat locul ban
ditului ordinar, sa smulgă miile de lire de la 
fraţii sai pe cai neoneste, criminale?

— Adevêrat, grai Coli Ghiza : Maleo avea o- 
biceiul acesta si eu, cum ştiţi, l’am răpus, pen
tru c*a sufletul lui frate-meii cerca din parte-mi 
răzbunare.

— Da, frate Simu, urma Bucuvala : sA-i spui 
d-luî Lala, sa nu se teama din partea Farşero- 
ţilor si eù în numele lor, deşi n'am citit încă 
scrisoarea, de care zici, resping cu indignare o 
asemenea calomnie, ce se debitează în comuni, 
pe seama loi1.

— Dar daca ar fi un adevăr ceia ce spun— 
zise Simu, încercînd sa dibuiasca conştiinţele 
şi ncîndraznind sa acuze pe Kendra în faţa lor, 
căci a văzut ca nu s*a prins de loc „gravitatea" 
vestei şi Farşeroţii ramîneau tari şi convinşi de 
cinstea lor.

— Daca ar fi un grăunte de adevăr, apoi a- 
cel ce a avut laşitatea asta, aparţine judecatei 
noastre ; ne vom constitui în tribunal marţial, 
dupa obiceiul locului, şi sentinţa noastră va fi 
hotarîtoare. Dar eu nu vad în vestea d-tale de 
cît o intenţiune, o rea voinţa din partea parti-
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dului grecoman din Magarova, sa ne compro
mită spre aşi ajunge mai repede scopul pentru 
cave lupta.

Le cunosc eu maşteşugirile, dar îmi bat joc 
de toţi !

Aici noi suntem Armînî şi nu primim obice
iuri corupte.

Acel ce se va abate de la moravurile noastre, 
ce ne guvernează şi cari ’s legi sfinte pentru 
noi, eu îi void fi D-zeul lui răzbunător.

— Ura „s’bănează" (sa trăiască) Bucuvala, 
isbucniră toţi într’un glas, ca şi cum ar fi ex
primat o dorinţa unanima.

— Auzi d-ta—continua uriaşul — s’aii făcut 
stapîni pe casa Domnului, zidita cu munca şi 
sudorile noastre şi nu permit sa servească un 
preot romîn în biserica noastră, sa înţelegem şi 
noi ce spune, şi cînd ies din biserica te întîm- 
pină cu un „calimera*4, ca şi cum le-ar amari 
gura un „buna dimineaţa".

E... vedeţi fraţilor, starea asta de luci uri e 
de nesuferit! De sfîntul Gheorghe m'am dus 
la biserica şi în loc să ies senin din locaşul 
Domnului, am eşit amărît si atît de indignat, 
în cît de ml-ar fi adresat vre-un simandicos pe 
al sad „calimera" în curtea bisericeî, Paşi fi 
cîrpit peste obraz să-şi culeagă măselele de jos. 
E, dar ma ştiu el pe mine, m’ad semnalat prin
tre adversarii lor. de acela nu îndrăznesc să-mi 
stea în cale.

Cuvintele lui Bucavala le mergea la inima 
tovaroşilor. Erau oameni simpli, ce e drept, ne- 
ajunşl incă la gradul unei perfecte conştiinţe 
naţionale, dar prin instinct simţead înjosirea, ce 
le venea din partea acelora, cari îi socoteau că 
sunt nomazi, rămaşi în urma cu cultura. ^

Copiii lor, cari se purtau ca şi părinţii in 
port naţional, cu cănduşea (haina) de dimie al
ba, înflorata pe la margini, cu găitan negru in
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desenurï minunate, cu iţarî tot de dimie alba, 
cu camaşa creţuri pe dinainte şi văzută în afara, 
ca la Romîniî din Ardeal, încinşi cu un sileaf 
(chimir) prevăzut cu mai multe despărţituri, 
unde*şi păstrează custura ciobăneasca şi fluerul, 
iar în picioare încălţaţi cu opinci aduse la vîrf; 
daca strAbAteaîi uliţele Magaroveï dupA trebu
inţe, eraü atacaţi de copiii grecomanilor şi nu
miţi „cuţo-vlahi“. In ast-fel de împrejurări se 
încingea ades o păruială straşnica intre belige
ranţi şi tot-d’auna copiii robuşti ai FârşeroţiTor 
snopeau în batal pe adversari şi de aci ura a- 
limentata între fraţi de acelaşi sînge.

Tocmai Kosta, fiul lui Ianula, povestea mai 
marilor sai o scena de asemenea natura în mo
mentul cînd sosise Si mu în mijlocul loi*, de a- 
ceia Bucuvala rîdea si batînd cu mîna pe uniAr 
pe flăcăii, ii prezicea de a deveni un viteaz 
Farşerot.

Dar Simu încheie :
— Eu totuşi mi-am făcut datoria, venind sa 

va transmit un ordin, care vă priveşte sA’l e- 
xecutaţî, în caz de vr un atac din partea cui-va. 
Averea stApînului e pe cîmp deschis şi urinează 
să fie păzită de rău-facători. Aveţi învoeU cu 
el, angajaminte, cari va obligă la datorii în 
schimb.

— In privinţa asta nu ne temem de cît de 
D-zeCi, vere Simu, să nu izbească în vite cu 
vr’o boala, Doamne fereşte ; în colo, să fie li
niştit, să nu ducă nici o grijă.

Bucuvala căzu pe gînduri. Uriaşul acesta era 
indignat în sufletul Iui, simţea ca se ţese ceva 
la întuneric şi nu putea ghici pe urzitor, care 
venea sa le strice liniştea. Se gîndea : dacă ar 
pune mîna pe instigator, Tar face fârîme.

In mintea lui trecu în revista devotamentul şi 
credinţa tuturor tovaroşilor şi nu găsi motiv sa
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bănuiască măcar pe cine-va de a fi capabil să 
urzească ceva criminal.

Se gîndi la Kendra şi la Tuliu, două naturi 
distinse cu cari se mîndread Fărşeroţii şi nu’şi 
putu da socoteală de ce tocmai pe aceşti oa
meni cădea bănuiala lui Lala de a'i fi răii voi
tori. El n avea de unde să ştie dragostea dintre 
tînărul Fărşerot şi fata lui Lala, cum si ura ce 
acesta o hrănea amîndurora de cînd a aflat că 
doresc să-i ia fata.

Despre Simu nu se încumetă să creadă ceva 
rău. 11 ştia că e omul interesului, dar nici o 
dată nu şi-ar fi închipuit că pentru bani e în 
stare să-şi vîndă sufletul dracului şi prin ur
mare că el e instigatorul, care vroia să jert
fească pe Kendra şi pe Tuliu pe altarul urei 
lui Lala, în schimbul celor zece mii de lei.

Sinni, şiret din fire cum era, îşi luă seama 
că trebue să fie prudent, să nu mai pescuiască 
în apă turbure.

In gîndul lui fecund în născociri, plăsmui 
alt-ceva. Sondînd spiritele Fărşerotilor şi con- 
vingîndu-sc de starea lor, el se gîndi să-şi în
drepte aiurea atenţiunea. Mijlocul îl găsi.

La stîni n’avea altul, afaceri o dată pe săp- 
tăniînâ cel puţin, de cat morarul Dimce, care 
aducea pe caii săi sacii cu mălai ft de la moa- 
ra-i din Dihuva. Acest morar putea să-i fie un 
instrument orb pentru un bagatel, dacă ar fi 
simulat lîngâ el un fel de destăinuire, apoi ca 
o atenţie din partea d-luî Lala că s’a gîndit 
să’l însărcineze tocmai pe el, Dimce Morarul, 
să ia seama cînd sue la stîni, să observe miş
cările lui Kendra şi ale fiului săft, cari şi-ail 
pus de gînd să-l prădeze şi dacă şi-ar lua an- 
gajamîntul să fie un paznic credincios al avu
tului domnului său, îl va recompensa cum nu-şi 
poate închipui.

Simu era sigur că Bulgaiul va primi propu-
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nerca-ï şi va păstră cel mai desăvîişit mister.
Cu aceste gîndiuï se scula sa plece el din 

mijlocul Farse roţi lor, cari cugetau în tăcere.
— In tot cazul va recomand atenţiune, mai 

zise el la un scurt interval dupa ce finise cu 
transmiterea ordinului, şi luîndu-şl noapte buna, 
porni pe luna spre Magarova, unde se zăreaţi 
pe la ferestrele caselor luminile aprinse.

Bucuvala la rîndul Iul î.şl zise : trebue sa ma 
întîlnesc cu Kendra, trebue sa pun mîna pe ca
pul iţelor ce se ţes pe seama a lor noştri — 
Kendra şi un boţ... haida de 1 Asta nu se poate 
o data cu capul.

Şi în noaptea acela Bucuvala n'a putut dor
mi de loc, facîndu-şl întrebai! .şi dîndu-şl răs
punsuri asupra situaţiei, care i se parca de tot 
încurcata.

ii

Moş Kendra era tare curios sa ştie ce résul
tat a avut Tiiliu, pe urma vizitei făcută Iul 
Lai a.

Tuliu, enervat peste măsură, nu putu dormi 
toata noaptea. Se gîndia la diferite planuri de 
lupta, ce urma sa dea împotriva grecomanilor 
spre a\şl răzbună, pe de o parte, insulta adusă 
de Lala tatălui sau, iar pe de alta, atentatul în
dreptat contra sa ; cad ştia el acum ca toată 
ura Iul Lala nu provenia de cît de la rătăcirea 
Iul de a se crede elin sadea, care lupta în con
tra Armînilor şi’.şl asuma răspunderea acestei 
perturbări sociale.

Tînărul fărşerot îşi zicea :
Da, trebue să lovim în originea răului, sa 

purificăm moravurile de miasmele epidemiei ce 
sa lăţit în poporul nostru, să-l ridicăm moralul, 
sa-1 deşteptam conştiinţa asupra origine! sale,
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şi numai atunci nu vom mai fi înjosiţi, batjo
coriţi şi de fraţii noştri rătăciţi.

Trebue să profit de serbarea distribuirei pre
miilor la şcoala r o mina. E o zi cînd aproape 
întreaga populaţie armîneascâ îşi da întâlnire 
în localul şcoalei, spre a asista la solemnitatea 
încununărei silinţei copiilor lor. Le void vorbi, 
le voiţi arata răul şi combaterea lui. Iniţiativa 
mea va fi sprijinita de dascălul Sîrmacheşi, pe 
care mi-1 voiţi asocia să ducem lupta la izbindii.

După ce'şi făcu aceste reflecţiunl, Tuliu se 
apucă sa scrie. Deschise mai multe tomuri de 
diferiţi autori cari s’au ocupat de scumpii sili 
Armîni şi după ce scria cîte-va pagini, introdu- 

. cea în lucrarea sa pasajul ce i se părea lui mai 
însemnat, subliniat de dînsul de mai înainte, 
căutând să fie cît se poate de documentat în 
cuvîntarea, ce-şi propusese să o expună înaintea 
consătenilor săi în ziua numită.

Deşi zorile se revărsaţi, Tuliu nu simţea nici 
o oboseala.

Stînse lumina şi dote perdelele la o parte, 
deschizînd geamurile în acelaş timp, spre a îm
prospăta aerul din odae.

Tocmai în acel moment Kendra deschise uşa 
şi'şi făcu apariţiunea înăuntru.

Se uita atent la fiul săli.
— Bună dimineaţa, Tuliu.
— Bună dimineaţa, tată.
— Te-ai sculat, urmă Kendra ; cti credeam 

că te void găsi dormind.
— 0... nu-i timpul de dormit, tată ! Lupta 

noastră de azi înainte reclamă muncă şi privi- 
ghere.

— Şi eù tot aşa mă gîndiam, Tuliu ; iată dar 
că mă pot felicita pentru faptul că fiul nuni 
îmi seamănă minunat în toate. Vra să zică şi 
tu te gîndeştî la lupta ?
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— Trebue, tatei, căci lucrurile afi ajuns prea 
departe.

- Aşaa... fileu mirat Kendra, apoi misterios:
— Aï sâ’mi comunici ceva veşti i ele cum véd...
— Ţi le poţi închipui, tata.
— É, ia spune'mî, Tuliu, poate ca tu ai a- 

vut de suferit vre-o înfrîngere mai dezastroasâ 
de cît mine.

— Din nenorocire, aşa e, tata...
Şi Tuliu îi povesti ce i s'a întîmplat în casa 

lui Lala, cum acesta a avut intenţiunea sa’l 
ucidă atît pe el cît şi pe Mia.

— Şi acum ce gîndeştî sa faci, întreba în
grijorat batrînul.

— Gîndesc sa’i dovedesc lui Lala, ca în co
munele noastre a pornit sa sufle vîntul rede
şteptare î naţionale, ca Armînii nu îngâdue în 
mijlocul lor renegaţi şi indivizi infectaţi de e- 
pidemiî, ca trebue sa se aleaga griul de ne
ghina, spre a nu fi confundat Armînul cu a- 
ceasta planta nefolositoare, care se îmulţeşte în 
dauna grîului şi în sfîrşit, ca treime distrusa 
neghina...

— Şi pentru toate aceste cîte ai spus ca 
vrei sa le aduci la îndeplinire, ce arme ţi- 
ai ales?

— Armele mele, tata, sunt adcvérul şi lu
mina. la, îmi prepar cuvîntarea ce o voia ţine 
la şcoală în ziua de Sf. Petru, înaintea popo
rului, prin care mijloc sper sal cîştig.

Batrînul nu paru a înţelege modul de a se 
lamuri a lui Tuliu : adcvérul şi lumina nu’l 
prea satisfăceau pe Kendra, care vroia ce-va 
mai concret...

— Mie mi se par prea slabe mijloacele tale, 
Tuliu, ca sa poţi ajunge la isbînda.

— Dar tu cum înţelegi lucrurile, tata, şi 
cum rezolvi chestiunea ?

5.ARMÂNA-, P. VULCAN.
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— Eu ?... Eü sunt mai practic, fiule, cum 
au fost bâtrînii noştri.

— Şi anume ?
— Uite cum înţeleg eü modul de a lupta: 

Sü merg între Fărşeroţiî noştri, sa le arăt cum 
stau lucrurile şi sa le propun ca acela, care’î 
armîn adevărat sa lase stîna şi cîrligul şi sa 
ma urmeze liber în codru, sa luptam cu toţii 
pentru desrobirea noastră. Pe urma acestei ho- 
tarîii, primul, care va simţi neajunsuri mate
riale, acela care va fi lovit în punga, va fi 
Lala ; căci turmele sale i-or rămîne în voia 
lupilor, fără ca sa poata găsi printre Armîni 
nici unul, care să’l servîasca, căci nu*! vom 
laşa noi. Odata formata ceata mea, sa pornesc 
în contra lui Lala, sa'l iau frumuşel de-acasâ 
şi sa’l duc în munţi, unde sa mi’l judec pen
tru toate necuviinţele lui şi ceia ce acum nu 
vrea sa creada şi sà faeà de voe, sa fie nevoit 
sa o faca silit ; şi tot aşa sa procedez cu restul 
fraţilor de principiile lui Lala, pana ce voiü ve
deta domnind ordinea şi moravurile noastre ar- 
mîneşti în toate casele şi pretutindeni unde ră
sună graiul nostru.

lata cum mă gîndiam sa desleg eu afacerea. 
Tuliu îl asculta cu atenţie şi după ce reflecta 
asupra împrejurărilor; zise :

— Ai dreptate într’o privinţa tată; mijloacele 
alese de tine se potrivesc obiceiurilor locului, 
însă nu trebue să uităm ca s’aii dus vremile 
acelea cînd dreptatea se făcea cu lopata — te 
rog să’mi ierţi termenul ce întrebuinţez. Pentru 
timpurile de acum .30—40 de ani se potriveau 
aceste mijloace, pe cînd azi nu mai ajută la 
nimic : căci azi nu se mai dau luptele sociale 
în codru, ci chiar în mijlocul poporului nude 
trăim.

0 dată era permis a se revendica un drept 
pe calea indicată de tine ; aşa, o fată era dezo-
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norata de către vre-un nemernic, strain de nea
mul nostru, sail o familie armînà suferea alt 
neajuns; într’un asemenea caz tinerii, în vinele 
cărora sîngele clocotea, se înţelegeau între ei 
şi iata-i haiducind în codru în urmărirea ini
micului ; răzbunarea era parţiala şi nedreapta... 
râul nu putea fi curmat, căci acelaşi caz se 
repeta...

Ca sa curmi un rail, ce bîntue societatea, se 
simte nevoie de o alta lupta, care sa zguduie 
societatea din temelii, sa cucereşti spiiiţele şi 
pentru aceasta singura arma e cuvin ful, care 
dupa cum ştii zicAtoarea noastră : „limba oase 
if arc, insă oase toacă''.

Ca sa lovesc într’un ins, fie acesta Lala sail 
altul, am nevoe eü de ceata, dupa cum spuseşl ? 
Şi dacă l'am nimici chiar, crezi d-ta ca am a- 
juns la ţinta dorita? Afacerea noastră sail mai 
bine zis ruşinea, ce am suferit-o din partea lui 
provine de la râul ce domina societatea noas
tră. Şi arma mea cu care voiîi lupta împotriva 
acestui rail, e cuvîntul Ia lumina zilei, nu la 
întuneric.

Batrînul dete din umeri. înţelegea ce vrea sa 
spue fiul sail, dar parcă tot mai eficace i se 
părea calea aleasă de el.

— Bine, Tuliu, eil am lăbdare si credinţa sa 
vad o dată triumful cauzei noastre pe calea ce 
ai expus-o. Dar cred că vei fi de acord cu mine 
ca să merg într’o zi la stîni, unde's domni cei 
mai viteji dintre ai noştri, sA-i pregătesc de 
ziua aceia eînd crezi tu c*a va fi mai potrivita 
pentru a da lupta cu succes.

Mă înţelegi : aşi vrea ca şi eï sa fie de faţa, 
să te asculte si cînd ei ţi-or lua apărarea cau
zei, sa ştii că suntem stâpîni pe situaţie.

— Negreşit că sunt de acord în privinţa asta ; 
apoi trebue să ştii că voia lua masuri sa se
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invite toată armînimea la aceasta serbare, că
reia îï vom cia un caracter naţional.

— Atunci ne-am înţeles, grai satisfăcut bă- 
trînul.

— Da, ne-am înţeles, tata.
Moş Kendra parea întinerit cu 20 de ani ; îi 

venea s’o pornească apostoliceşte, sa strebata 
în lung şi’n lat ambele comuni, sa dea de veste 
tuturora de evenimentul apropiat. Cu zîmbctul 
pe buze vru sé se retragă, cînd la pragul uşei 
îşi facil apariţ.iunea Sîrmacheşi, institutorul şco- 
alei de băeţi din Magarova, care venea la Tuliu 
sa ia masuri în de comun acord, sa stabilească 
programul distribuire! premiilor.

El nu ştia nimic de ce se plămădea în casa 
bătrînului Kendra.

— A... iată şi scumpul nostru dascăl, zise 
radios Kendra, strîngînd de mînă pe Sîrma- ' 
cheşi.

— Treci de mă înlocueşte „gionc“ (voinice) 
Tuliu are nevoe de oameni inimoşi ca tine — 
pentru izbînda cauzei... Va las singuri să vă 
sfătuiţi asupra serbârei apropiate şi vă urez 
realizarea proiectelor, ce veţi pune la cale.

Kendra e.şi, pe cînd Sîrmacheşi îl mësura 
curios cu privirea, gîndindu-se nedumerit asu
pra spuselor bătrînului.

Sîrmacheşi era originar din Bitolia şi după 
părinţi făcea parte din tribul Moscopolit. Era 
în vîrsta de 25 ani, avea statura înaltă, expre
sia figurei sale eşea din comun prin vioiciunea 
ochilor sei negri, prin mustaţa’i fină inelata 
la vîrfuri,— prin gura’i conturată de nişte buze 
fine, din cari isvora un suris fermecător. Tatăl 
său era un artist în arta brodâriei, „sînna- 
chcşî1, de unde şi porecla ce o purta. Deşi om 
cu puţină dare de mînă, totuşi n*a putut, fi 
ispitit de promisiunile grecilor şi nici de bursa, 
ce o oferiaü tînărului Sîrmacheşi, căci tatăl
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sail tinea sâ-ï dea instrucţiune romîneasca. Ast
fel, absolvind el clasele primare, trecu în gi
mnaziu şi fu unul din primii elevi, cari popu
lara şcoala noastră secundara în Bitolia. El ÎI 
absolvi cu succes şi i se încredinţa catedra la 
şcoala primara din Magarova.

— De ce serbare vorbeşte moşuf întreba Sir- 
macheşi pe Tuliu şi ce are el pe ziua de azî 
de arata aşa de vesel ?

—- Ia loc şi şezi, îi zise Tuliu zimbind.
Stai sa’ţi povestesc, ce se petrece la noi de 

un cîi'd de vreme încoa.
Şi Tuliu îi povesti în cuvinte adînc simţite 

tot focul cel mistuia, trecînd peste amorul lui 
pentru Mia, pe cărei înfăşură în cutele inimeî 
sale, însă aducînd vorba de Lala şi desemnîndul 
ca pe cel mai aprig duşman al romînismului, 
ca mia nul scapa ocazie de a’şi batjocori nea
mul şi de a lupta pentru întinderea influenţei 
greceşti printre conaţionalii sAi, apoi conchise 
ca a sosit momentul sa înceapă lupta în con
tra elenismului.

Sîrmacheşi îl asculta cu multa atenţie şi 
dupa ce sfîrşi Tuliu, zise:

— 0, Tuliu frate, Dumnezeii se vede ţi-a 
îndreptat paşii în comunele astea atît de în
semnate din punct de vedere al numărului Ro- 
mînilor ce le locuese şi unde din cauza pozi
ţiei loi* materiale prospere, se îndreaptă toate 
săgeţile veninoase alo protivnicilor neamului 
nostru.

Silinţele mele de a pune stavila grecizArei 
elementului nostru râmineail fAra nici un efect, 
pentru motivul ca nu răsărise în mijlocul no
stru stegarul, al cărui merit e ţinut în seama 
de ai noştri. Batrînii te cunosc din auzite şi 
te admira. 0 da, nu vreau sa te linguşesc, însă 
poezia sufletului tail s’a altoit în inimile gene- 
raţiunilpr tinere. Subiectele conferinţelor tale
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aii străbătut şi la noi. Mia lui Lala ne-a des
cris pasaje însemnate din dezertaţia ta despre 
Emigrarea Romiiiilor şi de aceia ma mir cum 
tatal ei se găseşte pe drumul rătăcirei.

Tuliu avu o paloare pe faţa. întreba :
— Mia a vorbit de conferinţa mea ?
— Şi cu cît entusiasm încă ! Cu ce stil fer

mecător, lucru care a mirat societatea. în faţa 
careia se adresa, căci toţi stiaii ca'si făcuse 
studiile în limba elena.

Sa fi stat de o parte sa o asculţi, ai fi cre
zut ca e un orator de frunte. Ce păcat ca tatal 
ei nutreşte gînduri si simţiri antinaţionale!

— E vezi, iubite Sîrmacheşi, aci trebue sa 
ne îndreptam toata atenţiunea; sa cucerim ini
mile, sa înălţăm sufletele, aşa în cît cei rătă
ciţi sa simtă ca Beduinul în .pustiii şi să vada 
unde-i oaza datatoare de viaţă şi unde deşertul. 
Pentru începutul luptei noastre am ales ziua 
distribuire! premiilor, cînd pentiu prima oara 
voiţi ţine o conferinţă naţională în faţa popo
rului. Tată că lucrez la ea.

Oe ziua acea vei îngriji la rîndul tău să fie 
pavoazată şcoala cu drapele naţionale şi cu 
brădet; vom căuta să dăm acestei zile în se
ninătatea unui eveniment naţional, să ia pro
porţii prin entuziasmul nostru, să simtă popo
rul că luminătorii lui nu doini. Vei mai în
griji să ajungă la timp invitaţiuni speciale la 
toate familiile, pe lîngâ care vom redacta un 
apel înflăcărat, pe care'l vom trimite şi în co
munele : Nijopole, Molovişte, Cruşova şi Bito- 
lia. Trebue să avem cît de multa lume la ser
barea noastră. Localul, fireşte, e mic, dar noi
vom aranja în curtea şcoalei un pavilion, în faţa
căruia vom aşeza scaune şi bănci pentru #00 
—400 persoane. Eiî prevăd să avem un succes 
monstru, să se ducă vestea...

Odată curentul format, lupta trebue să o în-
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tindem mai departe, trebue sit isbutim sit întro
nam limba maternii şi în bisericii. Ne vom izl>i 
de obstacole mari acolo, dar sit nu uitam zicit- 
toarea : Vox />o/>u/i vox dci, şi cînd poporul va 
bate din picior, agenţii, instrumentele vor amuţi 
sait vor cânta ascunzâtorile.

lata dar în linii scurte planul meii de lupta 
schiţat pentru idealul nostru naţional.

Tu ai ceva de obiectat la toate aceste ?
Sîrmacheşi era emoţionat de cîte auzise din 

gura lui Tuliu. Acest inimos Pârşerot pe lînga 
puterea de concepţie, mai era şi un spirit de 
acţiune. El ce gîndea şi punea în aplicare, apoi 
executa proectul, trecînd peste orï-ee piedica ar 
fi în timpi nat.

Sîrmacheşi, emoţionat, zic, se ridica de jos şi 
apropiindu-se de Tuliu, îl strînse de mîna cu 
putere, apoi urma :

— Ma simt fericit ca te cunosc şi mulţumesc 
destinului, care a hotarît ca şi eii sa iau parte 
de aproape la lupta, ce voieşti sa întreprinzi. 
Te rog sa aibi încredere în devotamentul meii 
şi de azi înainte ma poţi socoti discipolul teii. 
Toate cîte mi le-ai spus mi-aii patrons în inima 
şi voi ii şti sa’mi fac datoria pentru ca izbîndâ 
deplina sa fie. Pe azi chiar ma voiii pune la 
munca, voiii lua măsurile necesare pentru a 
fi aduse la îndeplinire toate punctele din pro
gramul pe care'l vom întocmi.

Sa trae.ştî şi'ţi urez sănătate, pentru ca sa 
ne putem bucura de fructele ostenelelor noastre.

Cu aceste proecte cei doi prieteni inflacâraţi 
şi animaţi de simţiminte nobile, s'aii despărţit, 
dupa ce s’aii înţeles că pe a doua zi sa se în
tâlnească la localul şcoalei la o consfătuire in
tima, împreuna cu întreg corpul didactic, pen
tru a fi aduse la cunoştinţa tuturor proectele 
lui Tuliu.
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Dimineţele Duminicilor şi sărbătorilor, nu
mai după ce cămbanca (clopotul) suna de săr
bătoare, prin care se anunţa sfîrşitul serviciu
lui divin în biserica, se poate vedea lumea 
umblînd prin uliţele comunelor Magarova şi 
Ternova îndrumîndu.se la vizite pîna soseşte 
ora prînzului.

De la esirea din biserica rudele şi prietinii 
se poftesc la dulceaţa şi cafea, precedate ace
stea, negreşit, de un păhărel de rachiu prepa
rat în casa la alambic, extras din fructele cul
tivate în grădinile lor vaste.

Aceste vizite se urmează şi dupa prînz — pe 
la casele unde nu s?au putut face dimineaţa.

Pe lîngă satisfacerea unei necesitaţi sufleteşti 
aceste vizite au un scop : de a alimenta senti
mentul familiar, desvoltat în cel mai înalt grad 
la Macedo-romîni, guvernaţi de nişte datini 
moştenite şi cari le pâzesc şi în ziua de azi 
cu sfinţenie.

La un pahar cu rachiu şi chiar la o dulceaţa 
se urează sanatate şi belşug familiei, care este 
onorata cu vizita, întinzîndu-se urările şi asu
pra celor plecaţi în străinătate de ani de zile, 
cu cuvintele : „Dumnezeii să’l aducă cu bine", 
după ce s’a făcut întrebarea, daca cei ce aş
teaptă pe cel plecat, aii primit de curînd vre-o 
scrisoare.

In Duminica ce precedează ziua Sfinţilor a- 
postoli Petru şi Paul, îşi dăduse întîlnire în bi
serica. S-ta Maria, Kendra, Tuliu şi dascălul 
şcoalei romîne din Magarova, Sîrmacheşî.

Aii eşit cîte’şi trei din locaşul Domnului şi 
fiind-că în curtea bisericei auzul lor a fost iz
bit de mai multe calimera date între grecomani, 
această purtare nu i-a impresionat în bine, de
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aceia s’aü strecurat pe lînga mulţime şi au e- 
şit cei dintîï în strada.

O data ajunşi aci. primul care lua cuvîntul 
fu Tuliu :

— E... va place ? Credeţi ca mai pot dăinui 
lucrurile ast-fel ? Armîniî noştri par’că s’ar simţi 
jigniţi sa se salute în limba lor...

Kendra suspina cu amarîciune.
— Eu cred ca încurîndse vor schimba toate, 

Tuliu, sa nu disperam ; aceasta stare de lucruri 
e opera unor timpuri de rătăcire ; torţa luminei, 
care va lumina calea viitorului, trebue sa o a- 
prindem noi — răspunse Sîrmacheşî.

— Sa ne punem pe munca atunci, scumpe 
coleg; nu stifi daca ai pregătit lucrurile pentru 
ziua hotarîta de noi acum o saptâmîna.

— Totul este gata, Tuliu : am expediat încă 
de alaltaerî toate invitaţiile la destinaţie. Şcoala 
începe a fi pavoazata de mine chiar. Mai am 
un lucru de făcut, pe care vroi să’l aduc la 
îndeplinire chiar azi.

— Şi anume care, întreba Tuliu.
— Vreau sa merg în persoana între păstori, 

sa’i invit, dar cu scop de a’mi pregăti spiritele.
înţelegeţi : Fărsoroţii noştri sunt viteji şi în 

ori-ce împrejurări ne putem bizui pe ei. Sunt 
un fel de armata a noastră invincibila — în ca
zul cînd grecomanii ar deveni agresivi.

Kendra din gînditor de odată deveni atent.
întreba :
— Şi cînd ai de gînd să o porneştiîntracolo?
— Chiar acum ; aşa nii-am împărţit timpul ; 

voiü prinzi cu ei, sa am timp pînă spre seara 
să aduc la bun rezultat lucrurile.

— Atunci dacă’i aşa, te însoţesc dascăle ; 
căci tot acelaşi gînd l’aveam şi eîi, de mult.

— Foarte bine, tată, îl întîmpinâ Tuliu.
Aşi fi venit şi etî, dar mai am ceva de cer

cetat, relativ la cuvîntarea mea.
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— Lasà că voiü şti eù s;\ te reprezint Tuliu; 
tu vezi'ţi de ale tale ; noï suntem de ajuns sa 
fim ecoul armînimeï.

— Atunci cu bine, Tuliu, ziseră dascălul şi 
moş Kendra, cari se despărţiră de tînarul fâr- 
şerot, ce apucase spre locuinţa sa, iar aceştia 
se îndreptară spre stîncile eratice.

Pe poteca ce şerpueşte la poalele dealului 
avînd din spre povîrniş stîncile, mergeau agale 
aceşti doi Armîni, mai mult tăcuţi, cu o lume 
de gînduri în mintea lor, avînd aceiaşi ţinta 
de a înălţa prestigiul numelui de armîn, ştir
bit de raù-fàcàtorii neamului lor, cari întune
case conştiinţele unui număr însemnat din ai 
loi'. înjosirea la caie îl expusese Lala, îl ardea 
pe suflet pe moş Kendra şi simţia nevoia spo
vedaniei faţa de dascălul priceput al satului.

— Sunt lucruri şi mai grave, dascăle, de cît 
cazul cu „calimera44, de care se revoltase Tu
liu al meu ; oh, cu asemeni necuviinţe nvam 
deprins, dar ce ai zice d-ta, cînd ţi-aşi spune 
la ce batjocura am fost expus şi cum am fost 
gonit din casa ca un cerşetor de către prea 
cinstitul Lala, acum doua saptămîni, cînd nvam 
dus — contrar obiceiului nostru — sâ’i cei- mîna 
fiicei sale Mia, pentru Tuliu, căci trebue sa 
ştii ca se iubesc.

— Aşa... făcu dascălul, mirat de a nu’i fi spus 
şi lui despre asta Tuliu.

— Vezi acum înţeleg eu purtarea neaoşei 
armînce de a se face ecoul sincer al gîndirilor 
şi simţirilor lui Tuliu.

— Apoi da, continua batrînul, fiul meU n'a 
lăsat sâ se vestejească această floare a armî- 
nismuluï în cimitirul panelenismului, căci tot ce 
vine de la el, mie îmi pare ceva sinistru, unde 
moartea ’şi-a întins stăpînirea. I-a fost profe
sorul ei, a învăţat-o sa simtă romîneşte şi a- 
cum între tata şi fiică e o prăpastie neagră.
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întemeiat pe o stare de luci urî limpezită pen
tru noi, m’am duş, zic, să’l cer mîna, sa ne în- 
cuscrim, sa facem o familie mare si puternică...

Aşi... ce stai sa vorbeşti : grecomanul a gă
sit ca e o înjosire pentru el, ca şî-ar pata o- 
noarea, şî-ar compromite reputaţia fâcînd de 
ginere un fiu de farşerot. Aî văzut acum în ce 
hal ne-ai'i adus episcopii şi agenţii panelenis- 
niuluî ?

Sîrmacheşi se gîndea la cele spuse de moş 
Kendra şi părea ca vrea să’şî încordeze toate 
puterile, de a izbuti să fac-a sa triumfe romî- 
nisnnil, căcî ofensa adusă lui Kendra de Lala 
o simţea acum şi el.

Timpul era liniştit, cerul senin si soarele 
inunda pămîntul cu razele lui arzătoare.

Sa ne odihnim puţin la isvor, zise moş Ken
dra, şi amîndoî se aşezară pe iarbă, pentru a 
face c-îte o ţigară.

Din vecinătatea isvorului începe pădurea.
Cînd eî se aşezară pe iarbă, observară o 

umbră la mărginea pădureî, care stătuse pînă 
aci nemişcată, dar imediat ce î-a văzut, se re
trase în tufiş. Dascălul mai ager la privire, 
observă portul aceluia, ce voia să rămîe necu
noscut.

— E Dimce morarul, zise el ; o fi avînd ne
voie de niscaiva ramuri de brad sau va fi cu- 
legînd „cucidki“ pentru trebuinţele caznice şi 
nu vrea să'l ştie satu, de aceia se retrase clin 
faţa noastră.

Da, era chiar Dimce, care pîndea pe moş 
Kendra saü pe Tuliu, pus de Simu Birina — 
căruia îî făgăduise o bună răsplată, dacă va 
scăpa pe d. Lala de nişte hoţi, ce vor să'l prade.

Se aştepta să vadă singur pe Kendra, cînd 
colo el era în tovărăşie cu dascălul Sîrmacheşi 
şi sî-a luat seama că mfî timpul acum.

Va aştepta o altă ocazie, cînd Kendra va fi
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singur, căci Dimce, drept armă n’avea vre-un 
revolver cu mai multe focuri, ci un simplu pi
stol mare încărcat cu plumb, arma Iul cu care 
se apăra de lupi.

11 va urmări de la spate şi din apropiere era 
sigur că nu va da greş.

Cit statură armînil la isvor, urma lui Dimce 
nu s’a mal zărit.

Să mergem — îşi ziseră el şi porniră pe ace
iaşi îngustă potecă.

Pînă la stîncl nu mal aveau mult.
Mal făcură o distanţă de vre-o *200 paşi şi 

zăriră pe căpetenii.
Erau toţi ocupaţi, cu mînecile cămăşilor su

flecate, unii aşezînd „caşul bătut“ în putini, 
alţii tăind în felii brînza cea proaspătă, unii 
eosînd burdufurile pentru a fi expediate în 
tîrgurl.

Toţi priviră curioşi la noii sosiţi.
Bucuvala, care ardea de dorinţa să vadă pe 

moş Kendra, părăsi repede lucrul, şi tot ase
menea fraţii lanula, Karapetra, Koli Ghiza şi 
Şcreta.

— Bună dimineaţa, fraţilor, ziseră de o dată 
moş Kendra şi Sîrmacheşî. Apoi : v’a luat vre
un dor de oaspeţi ?

— Bine aţi venit „duraţilor11 ; da ce dor, 
cum să nu ne fie dor, nouă celor retraşi aci 
în singurătăţile aste — grăi Bucuvala.

Ia poftiţi şi sedeţl pe rogojinile noastre — 
ca la stînl...

Işl strînseră mîna prietineşte, se întrebară 
reciproc de sănătate şi cum o duc. Apoi pă
storii întrebară pe oaspeţi curioşi şi avizi de 
noutăţi.

— Cel puţin, sperăm să ne aduceţi veşti 
bune din comuni.

— Multe şi mărunte, fraţilor, că de aceia 
venit în mijlocul vostru. Dar void lăsa săam
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vii spue dascălul asupra scopului venireï noa
stre, căci el e mai meşter la vorba ca mine.

— Sa ne spue de, căci şi noi suntem curioşi 
sa ştim, cărei întîmplari fericite va datorim 
aceasta visita.

— Uite ce e fraţilor, grai SîrmacheşÎ : Du
mineca ce vine, cum ştiţi, e serbatoare mare, 
cînd în şcoli se obişnueşte a se încununa si
linţele copiilor din cursul unui an. Eu actualul 
dascăl al şcoalei armîne din Magarova cum şi 
Tuliu, viitorul director al numitei şcoli, am 
hotarît sa dam acestei zile o însemnătate deo
sebita, facînd sa ia parte la serbare toţi Armî- 
nii din triburile prezente în vilaetul Monasti- 
rului ; voim sa dam serbareî un caracter na
ţional prin cuvîntarile, ce se vor ţine, pentru 
ca sa dovedim partidului adversar, care luptă 
împotriva noastră, ca poporul acesta e armî- 
nesc, ca el e cu noi la fericire şi la durere ; 
de aceia eu, care reprezint corpul didactic şi 
venerabilul Kendra, eare’i expresia poporului 
armînesc, am venit aci sa va invitam la ser
barea aceasta, pe care am ales-o noi sa ne a- 
firmam sus si tare existenţa naţionala, ca noi 
suntem stapîni în casa noastră, iar nu străinul, 
ca avem limba şi datinele noastre, pe cari nu 
le vom da nici morţi.

Daca dar şi d-voastră găsiţi că e bun şi sfînt 
ceia-ce vrem sa facem, v’am ruga sa ne^ cin
stiţi cu presenţa voastră la serbare, căci noi 
vedem în Farşeroţii noştri oastea invincibila 
a armînismului, înaintea căreia se vor risipi 
ca pleava în vînt nemernicii.

Ce ziceţi, fraţilor?
Era fntr’adevăr o tăcere adîncă. Toţi ascul

taseră cu multa atenţie cuvintele dascălului 
isvorite din inimă şi deşi au vrut să isbucnea- 
scă în repeţite rîndurî în urale entuziaste, to-
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tuşi nu îndrăsni nimeni sil facil nici o mişcare 
înainte de a fi constatat ce va zice şeful.

Bucuvala, căci el era şeful lor, răpit de cuvin
tele inimosului dascăl, se repezi spre el, şi 
într’un elan de înalt patriotism îl îmbrăţişa 
şi zise :

— Martor îmi e cerul, dascăle, că sărutîn- 
du-te, îmi închipui că sărut neamul armînesc, 
care începe a se redeştepta din somnul letargic.

Îmi place să mă plec înaintea unor apostoli 
luminători de felul tefi. Bravo „cuşiiri* (vere) 
să trăeşti, să trăiască Tuliu, să trăiască lumina!

— Ura... repetară în cor toţi cei lalţi şi ve
niră să strîngă mîna dascălului.

— Xu mă îndoiam de patriotismul vostru, 
fraţi Fărşeroţi, de aceia am toată speranţa 
în victoria şi triumful cauzei noastre.

Cred că şi voi aţi simţit înjosirea la care 
este supus armînul din partea adversarilor no
ştri, cari ne deţin pe fraţi în cătuşele igno
ranţei si întunericului, cari ne stăpînesc pe 
nedrept biserica.

— Ea trebue să fie a Armînilor, răsună fio
ros glasul lui Bucuvala.

Moş Kendra avea ochii umezi de lacrimi. 
Bucuvala, care’l aşezase la dreapta lui, îl bătu 
pe umeri, apoi îi zise încet: bucură-teCelnice, 
că te-a învrednicit D-zeîi să ajungi a vedea 
înălţarea neamului nostru prin fiul tău.

— Da, scumpe Bucuvala; acest gînd mă face 
să lăcrimez de bucurie ; dar mai cu seamă, 
cînd vă văd pe voi „gioni“ şi livenţi fărşeroţi, 
si mă gîndesc la vremile mele... nu ştiu ce 
dor mă ia după tinereţe.

Ah, de ce nu sunt şi eu tînăr !
— Ţi-i tînără inima, Kendro... nu păcătui...
Timpul prînzuliiî sosise.
— Trebue să vă fie foame, întrebară far- 

şe roţii.
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— Da, venim chiar de la biserica.
— E... apoi asta e o fericire pentru no! de 

a lua masa împreuna ; uîtat;i-va colo se ’naiţa 
o limba de fum : se frige de cître Guşii al 
nostru la frigare o vâtue ; avem şi usturoi fra
ged şi de toate, ce a dat D-zeîi pentru a putea 
sa ospătăm doi oaspeţi scumpi noua.

Bucuvala dete ordin sa se aşeze masa. Intr* 
un „pitgur“ aveaţi rachiu de fructe, care se 
obişnueşte la zile mari.

Pugurul începu sa se plimbe din mîna în 
niînă, şi înainte de a bea unul fâcea urări pen
tru reuşita serbarei, la care urmaţi sa asiste 
cu toţii.

Pe toate feţele domnea o veselie comunica
tiva şi se discuta cu multa aprindere asupra 
marelui eveniment al zilei.

Fârşeroţii aveaţi familiile lor la Ternova, unde 
ţineaţi case cu chirie. Toţi prin urmare trebuiau 
sa coboare de cu sîmbata seara în sat, sa fie 
clin vreme pregătiţi de marea sărbătoare.

Nlergeati pîna acolo cu entuziasmul lor, în 
eît la caz de vre-o obrăznicie din partea vre 
unui grecoman, îi promiteau sa'l pedepsească 
straşnic spre a da o pilda tuturor.

Intre aceste masa fu terminata.
Dascălul întreţinu pe Ferşeroţi cu mai multe 

subiecte din domeniul istoriei romane, atragîn- 
du-le atenţiunea asupra strălucitei lor origini.

Moş Kendra şi Bucuvala se sculaseră şi u- 
riasul avînd a comunica ceva între patru ochi, 
se retrase cu moşu în partea dosnica a stînilor.

Cînd fura mai departe, Bucuvala relua :
— Doream de mult sa te întâlnesc, căci a- 

venm sa’ţi comunic ceva.
— Spune*mi, zise moş Kendra.
— Simu Birina, acum doua saptamîni, a ve

nit si ne-a spus ca ai fi adresat o scrisoare a- 
nonimâ lui Lala, prin care'l ameninţai, ca daca
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nu’ţi va trimite la pripor doua miï lire, îl veï 
cale a : este adevărat saü a batut ctmpii Birina? 
Eü în tot cazul am respins cu indignare afir- 
maţiunea lui şî-am calificat-o de calomnie.

— El a îndrăznit sa spue una ca asta ! în
treba Kendra abia stApînindu-şi mînia.

— Da, el.
— E un mişel atunci acest Simu Birina ca 

şi stapînul saü... Da, am avut un conflict cu 
Lala şi în urma insultei ce mï-a adus, l'am a- 
meninţat ca’î voia spînzura cinstea de mare 
gospodar, dar nicî-odata nu m-am gîndit la o 
asemenea mişelie, de care nu’ml închipuesc sa 
fie capabil un armîn.

— Şi care a fost motivul acestui conflict? 
întreba Bucuvala.

Şi Kendra ’i nara toata întîmplarea din casa 
lui Lala şi '{ descrise amorul Iul Tuliu pentru 
Mia.

— Aşa stau lucrurile — făcu Bucuvala cla- 
ţinînd din cap ; acum am început sa înţeleg 
istoria, însă încă nu’i pot şti toate ascunzAto- 
rile, totuşi sper sa desleg ghicitoarea. Cu alte 
cuvinte, Lala s’a simţit ofensat de a’şi da fata 
dupa un FArşerot.

E bine, îl voiü face sA se simtă prea onorat, 
nene Kendra. Bine ca ştiri.

Veniră în mijlocul Fărşeroţilor şi fiind-cA a- 
junsese vremea la nămeaza, oaspeţii îşi strîn- 
serA mîna călduros şi’.şi urarA a se vedea să
nătoşi Duminica viitoare la serbarea şcolară.

IV

0 mişcare neobicinuită domnea printre locui
torii ambelor comuni în ziua sArbatoarei Sfin
ţilor Apostoli Petru şi Paul. Partidul grocoman 
în frunte cu Lala era nedumerit de a şti pen
tru ce în ziua aceasta se găseaiî la căminele
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lor toţi püstoriï săi, lasînd turmele în seama 
celor secunzi şi fapt neobicinuit încă în alţi 
ani, se văzuse lume venita de prin Nijopole, 
Molovişte, Bitolia şi chiar din Cruşova.

Şi mai cu seama din Bitolia sosise din ajun 
numeroase familii, cari toate la o lalta se în
tâlnise dimineaţa o parte Ia biserica Sînta Ma
ria, o alta parte la Sfîntul Gheorghe în Maga- 
rova.

Nu'şi puteau da seama nici Lala, nici Pişcă, 
nici Bişta şi restul grecomanilor, prin ce îm
prejurare se gaşca lumea aceasta aci, căci nu 
se serba în ziua aceia hramul nici unei bise
rici. Nu e vorba, Lala ar fi putut afla, ce se 
petrece între Armînf, dacă Mia n'ar fi avut 
grijă să ascundă invitaţia corpului didactic cu 
privire la serbarea distribuire! premiilor, după 
ce a luat cunoştinţă de programul serbăreî, 
despre care a comunicat şi măsei.

— Ce zici tu, mamă, a întrebat-o dînsa, să 
rugăm pe tată să ne însoţească la examen ?

— Să nu faci o greşală ca asta, fata mea, 
căci ar fi să ne aprindem focul în cap.
^ Abia s-au potolit certurile în casa noastră...

El nu numai că nu ne-ar însoţi, dar ne-ar opri 
de a ne duce şi pe noi, răspunse Maria cu 
multă dreptate.

Se înţeleseră dară, să onoreze şi ele această 
serbare şi spre a nu da de bănuit lui Lala, 
găsiră cu cale să treacă în rînclul vecinelor 
cari comunicase Miei cu entusiasmul în sutlet 
că sunt invitate la serbare şi venise mai multe 
să se informeze, dacă şi Mici i s‘a făcut această 
onoare — ştiind pe Lala ce om era...

— Se putea să nu fim şi noi invitaţi — răs
punse Mia cu zîmbetul binevoitor pe buze şi 
stabili în mintea ei raportul dintre mişcarea a- 
ceasta socială si cauza care o provocase, căci 
nu se mai întîlnise cu Ttiliu şi n’a avut de

.ARMÂNA-, P. VULCAN. G
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undo ScVï ştie proectele. totuşi prin instinct 
ghicise, că el nu va dormi în urma conflictu
lui iscat între el şi tatăl ei.

Fetele şi femeile din sat aşteptau nerăbdă
toare momentul serbare!, pentru ca acest eve
niment presinta din sine însifşi însemnătatea, 
ce i-o dedese iniţiatorii şi fiind-câ era un caz 
fara precedent în Magarova.

Apelul şi programul corpului didactic se co
mentase în diferite sensuri şi în imaginaţia 
populara luase proporţiile unui spectacol, ce 
merita sa fie văzut.

Poporul se bucura de iniţiativa luată de cor
pul didactic armîn, însă nici unul nu simţise 
cmoţiunile într’un grad atît de profund ca Mia 
din ziua cînd s’a vestit prin publicitate de ce 
urma sa se petreacă în ziua de Sf. Apostoli.

Intr’adevăr, Mia n'avusese un moment odihnă 
de cum a primit invitaţia.

Nu doar cA*i pasa de oposiţia, ce i-ar fi fă
cut-o Lala, cînd ar fi aflat şi el ceia-ce nu 
ştia, ci la gîndul că va putea şâ vadă pe 
Tuliu al ei, vorbind poporului în numele ideet 
de naţiune romînâ, pe Tuliu pe care nuT vă
zuse din seara dramei înlăturată, mulţumită 
curajului ei ; o făcea sa simtă fiori plăcere! 
sufleteşti, să nu poată închide ochii toată 
noaptea.

Vai, ceasurile cari o apropiau de momentul 
revederei fiinţei iubite, eraü atît de însemnate 
în viaţa ei !

Numai cine a trecut prin asemenea împreju
rări, e în stare sa aprecieze ast-fcl de momen
te, cari ţin pe om cu mintea concentrată la 
fiinţa iubita, pentru care are un cult.

Mia îşi simţea în piept bătăile ini mei nere
gulate, faţa i se decolora, aci se împurpura, 
aci devenea palida şi simţea un fel de înecă- 
ciune, cerul gurei i se usca repede, părea cu
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totul distrasa în lumea gîndurilor sale, şi orî- 
cît se silea să’şî maschese emoţiunea cu o 
linişte aparentă, totuşi se trăda lesne printr’o 
tresărire bruscă fără voia ei, printrun gest pri
pit şi nu la locul Iul...

Intr’o asemenea stare sufletească se găsea 
Mia, cînd înconjurată de mai multe Magaro- 
vence, se îndrumase la localul şcoaleî.

Tuşea Zit.a — admiiatoarea frumuseţe! sale 
fizice şi intelectuale, strîngînd-o de mînă, o 
privi cu dragoste în ochi şi’i observă :

— Tu arz! ca şi cum ai fi după friguri „dai- 
leâna" noastră, nu cum-va nu ’ţi-e bine ?

— Ba mă simt cum nu se poate mai bine, 
tuşe; fi se pare; aid, fiind-că poîmîne întrăm 
în luna lui cuptor si soarele îşi dă silinţa să 
coacă toate fi netele ostenelelor omului... Vino 
înc’oa sub umbrela mea, să ne apăiăm de aişiţa 
solară.

Şi Mia dete braţul tuşii Ziţe.
Femeile ascultară răspunsul Miei şi fie-caie 

se gîndca la înţelesul cuvintelor ei. Din fie
care casă se vedeau eşind giupuri-giupurl 
fie familii, învestmîntate în liaine^ de sărbă
toare. Portul negiu al femeilor în vîrstă, legate 
la cap cu caftanul*! negre, contrasta cu rochiile 
subţiri de diferite culori ale fetelor, croite pe 
talie, ori cu portul pitoresc în alb, cusut la 
margini cu ibri.şim al Fărşeroţilor sail cu acel 
al Grămostenilor mai închis şi cu Becurile lor 
împododite cu zeci de perechi de nastuii lun- 
găreţi avînd la vîrf adaptat cîte un mărgean.

Pe lîngă această lume a satelor, se mai ve
dea îndrumîndu-se la şcoală şi numeroşi băr
baţi în antercie de vaiă de „chitabie”, oii în 
sachourï si jachete, însă cu toţii piutînd fesuri 
pe cap, aceştia din iu mă locuitoi î ai Bitoliel.

Cînd lumea se apropie de şcoală, strada care 
ducea într’acolo, fu deodată populată, în cît
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la un moment se forma un convoi impunător, 
ca şl cum ar fi fost ziua Botezului.

Romînil cu casele în vecinătatea şcoalel, sco
sese la cerdacurl chilimuri si fie-care îs! îm
podobise stil pil cu ramuri dc brad.

In faţa porţilor, corpul didactic construise un 
arc de triumf, de-asupra căruia fîlfîiaü sute 
de steguleţe tricolore.

Profesorii avizase pe Mutcşcriful, adicA pe 
reprezentantul Ministerului instrucţiune! publice 
invitîndu-1 să onoreze cu prezenţa sa aceasta 
serbare şcolara.

Muteşeriful delegase pe Iusuf Efendi, profe
sor de limba turca la liceul romîn din Bitolia.

Corpul didactic din Bitolia fusese iniţiat în 
cauza şi contribuise moralmente la reuşita de
plina a serbare!.

Mia şi soaţele el apucase sa intre în curtea 
scoale! înainte de a fi capturata strada de lu
mea amintita.

Cînd Mia a zărit pavilionul din curte con
struit cu multă arta, în mijlocul căruia se gă
sea o masă lungă şi pe ea mal multe buchete 
de flori în pahare, cununi şi numeroase cărţi 
destinate premiilor, simţi un fior; dar sufletul 
el tremură, cînd zări pe Tuliu în haine negre, 
în mijlocul colegilor săi de luptă, cari au sa
lutat-o cu un profund respect.

Răspunse înclinînd uşor din cap, împurpu- 
rîndu-se la faţă.

Tuliu la rîndul lui tresări înfiorîndu-se. Stă
tuse la îndoială, dacă Mia va fi în stare să în
frunte orî-ce neajuns spre a avea fericirea să 
o prenumere printre auditorii săi ; şi acum, 
cînd a văzut-o, părea transfigurat şi sc^ credea 
că’I răpit de un cor de îngeri şi dus în sho
rn rî fantastice.

Nu o văzuse de atîta vreme şi’I era aşa dor 
de Mia, de draga lui Armînă.
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Ah, ce n’ar fi dat să se fi putut găsi în a- 
propierea ei, să se uite în ochii cari îl urmă
reai! misterioşi !

Pîna aci avusese grija discursului săli, dar 
în faţa Mie! se simţea inspirat ca de un duh 
sfînt si nu mal avu nevoe să memoreze frazele 
în ordinea cum le aşezase.

Simţea necesitate de a vorbi de iubirea Iu! 
stingherita, de d. Lala, care’! purta ură în ini
ma şi'I dispreţuia pe el un .,gionc“ cum nu 
se găsea altul, pentru ca era armîn.

Şi dorul de a\ş! vedea neamul înălţat, scos 
din drumul rătăcire! — a aceste! rătăciri, ce fă
cuse din amorul lin prima victima — apo! dra
gostea Mie!, era îi cauze mari, care-1 puneau în 
categoria unu! Cicerone, ce urma cu verva lui, 
cu elocinţa’I de maestru, sa spulbere pe un 
Catilina si în cazul ce’l privea pe protivnici! 
idealului sau naţional.

In faţa aceste! lumi, care umpluse spaţiul 
vastei curţi, îşi luă seamă că nu e chip să 
niai fixeze pe Mia cu toată atenţia, să’ş!^ ma! 
încrucişeze privirile cu ale e!. de aceia, pînă a 
nu începe solemnitatea distribuire!, se sui în 
cancelaria şcoalei, ale cărei ferestre răspun
dea ü în curtea tixită de lume.

La una din ferestre îş! făcu apariţiunea, pre- 
făcîndu-se că ia seama Ia numărul cel mare al 
spectatorilor, cari tot mai veneai! şi’ş! luai! loc 
pe ultimele bănci aranjate în ordine.

Mijlocul acesta a fost dat ca un semn Mie!, care 
îl văzu şi cu sfiiciune privi în jurul eî. Lumea 
convorbea în griipuri-grupurî, şi toată discu- 
ţiimea se învîrtea în jurul persoane! lui Tuliu.

Fărşcroţi! îl iubeai!, pentru că era din a! lor 
şi se mîndreai! cu asta.

Mia îş! aruncă ochi! din noi! la fereastră, 
dar cu multă prudenţă — ca şi cum întîmpla-
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rea ar fi făcut-o să’şî oprească privirea într’a- 
colo.

Văzu pe Tuliu stînd cu mînile cruce pe 
pept conteplîndu-o în adoraţi une mută.

Dînsa plecă ochii în jos. Simţea necesitate 
să plîngă în acel moment, dar se înarma cu 
tot curajul. Ridică încă odată privirile ; de a- 
stă dată surprinse pe Tuliu că'i mulţumea cu 
zîmbetul pe buze si printrTin gest din cap.

Fărşeroţii in frunte cu Bucuvala ocupau pri
mele bănci, cu femeile lor gătite cu paftalele 
la brâu şi cu cicerona (diadema) pe frunte. Şco
larii de ambele sexe erau aşezaţi in ordine, la 
dreapta corpului didactic.

După ce toată lumea se aşezase la locul ei, 
printre cari sosise şi din cei rătăciţi, la sem
nalul dat de Sîrmacheşi, elevii intonară imnul 
Sultanului, improvizat de Tuliu, si pus pe note 
de maestrul Nicol.

Profesorii se sculară în picioare ; la rîndul lui 
i-a imitat poporul.

Reprezentantul ministerului şcoalelor salută, 
aducînd degetele la frunte în numele Padişa- 
hului, ca semn că simţia adîncă mulţumire.

După o mică pausă elevii intonară : Trăiască 
Regele ; cu mic cu mare se ridicară din nou în 
picioare, iar la sfîrşit urale şi aplause frenetice 
spintecară văzduhul, pe cînd tineretul, bătînd 
din palme si ţinînd capul întors spre vest, în 
partea unde îşi închipuia că se află situat Re
gatul Romîniei, striga : „Trăiască Romînia“ !

Bucuvala auzind pentru prima oară imnul na
ţional romîn, îşi simţi peptul săltînd şi nepu- 
tîndu-se stăpîni, îşi descărca inima într’o pu
ternică cuvîntare adresată poporului:

— Fraţilor ! strigă el, fraţi armînï... de acum 
încolo nu vom mai rătăci, căci nu mai suntem 
singuri în lumea lui Dumnezeii. Trăit-am vea-
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cur! în neştiinţa şi întuneric, dar iată ca acum 
ni s’a arătat lumina.

—Şi cu o încordată mişcare a mînei, arătă 
corpul didactic şi pe elevi.

Repet, de acum nu vom mai rătăci. Armîni 
suntem, Armîni să rămînem ! Cel ce'si schimbă 
neamul pentru interese de nimic, e un păcătos, 
un blestemat, care părăseşte pe D-zefi.

Noi ne-am născut Armîni, ne închinăm lui 
Chrisţos, ascultăm cu credinţă de M. Sa Sulta
nul şi iubim cu tot focul inimef noastre tara 
noastră mumă, pe fraţii noştri din regat şi pe 
viteazul lor rege.

Trăiască dar armînimea, trăiască M. S. Sul
tanul, trăiască Regele Carol ! !

Toate privirile fură aţintite asupra lui Bucu- 
vala, care în aceste momente de inspiraţiune li 
se părea un gigant din basme. Profesorii înşişi 
nu se aşteptase la această surpriză din partea 
uriaşului Bucuvala, al cărui glas fusese ca o 
trâmbiţă de redeşteptare.

Cn strigăt de aprobare porni întîi de Ia pro
fesori, care lua proporţiile unei manifestaţi uni 
monstre din partea poporului ce nu încetase 
încă de a striga :

— Să trăiască Bucuvala, trăiască Fărşeroţii!
Acum venea rîndul lui Sîrmacheşf, care îna

inte de distribuire, urma să ţie o cuvîntare de 
deschidere, să arate rolul însemnat ce ’1 are 
şcoala şi influenţa ei civilizatoare asupra po
poarelor, pentru ca să lase lui Tuliu sarcina 
cea mare : a convingerei sau a victoriei finale. 
De alt-fel, toţi aşteptau nerăbdători momentul 
de a auzi graiul poetului, despre care se dusese 
vestea că e un orator de frunte.

Timid, Sîrmacheşi se ridică de la locul lui şi 
după ce 'şi plimba privirile prin public, grăi :

— Fraţi Armîni! Faţă cu cele zise de ini
mosul nostru consătean Bucuvala, ale cărui cu-
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vinte avura darul sa va electrizeze inimile, sar
cina mea e uşurata şi deci numii ramîne de 
cât a va vorbi de şcoala şi rolul ei, lasînd par
tea cea mai însemnata, care formează ţinta tu
turor sforţărilor noastre, sa o aducâ la îndepli
nire colegul nostru Tuliu, al cărui nume vi’i 
cunoscut în deajuns.

Azistenţa cătă cu dor spre Tuliu. apoi îşi în
toarse privirea spre moş Kendra, care stătea la 
dreapta lui Bucuvala.

Sîrmacheşî continuă :
— Şcoala noastră, d-lor, ne-a rechemat la 

viaţa naţionala, ne-a redeşteptat conştiinţa ori
ginel noastre, ea ne-a întărit sufletul, ne-a înăl
ţat moralul şi a făcut pe acei ce s’au adăpat 
la luminile ei să se simtă mîndri de ceia ce 
simt, sa privească cu încredere viitorul.

Un ropot de aplause sublinia cuvintele din 
urmă ale dascălului, care urină cu liniştea şi 
seninătatea ce ţi-o dă convingerea apostolatului:

— De aceia, şcoala merita atenţiunea noastră 
deosebita. Va voiţi descrie o pagină a acestei 
instituţiuni a noastre cu care ne mîndrim, fă- 
cînd o paralela cu şcoala naţionalităţilor con
locuitoare, cari ne dispută dreptul de întîetate, 
ba chiar cu pretenţia de a ne absolvi—tendinţa 
greşită, care se razimă pe o temelie şubredă, 
cu atît mai rău pentru ei,—paralelă ce vă va 
da o idee clară despre ceia ce este şi are să fie
şcoala noastră în viitor.

Organisaţia şcoalei la noi e pusă pe aceiaşi 
bază ca şi şcoala din Rnmînia, cu acelaşi pro
gram, uşurat de istorie şi încărcat cu limbile : 
turcă, franceză şi greacă, cu 5 ore pe săpţămî- 
nă pentru cele dintâi şi cu 2 ore pentru limba 
greacă.

Fiind deci încărcat învăţămîntul primar de 
aci cu trei limbi străine şi trebuind a se face
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bine toate materiile, adăogarea clasei a 5-a era 
necesari.

Spiritul învăţămîntulu! este practic, aşa câ 
în unele şcoli armîneşti se învaţă şi comptabi- 
litatea, de oare-ce părinţii elevilor fiind indus
triaşi şi comercianţi, doresc ca copiii lor sa ca
pete în şcoala tocmai ceia ce le trebueşte în 
viaţa de toate zilele.

Corpul didactic primar este cu mult superior 
celui grecoman şi celui bulgar.

Moralitatea şi curăţenia vieţei, întîetatea cor
pului didactic armînesc, faţa de cel grecoman 
şi bulgar, nu e supusă îndoelei nicăeri în Ma
cedonia.

Dascălul nostru înţelege că trebue să fie pil
da vie a bunei purtări şi’şi da seamă bine că 
glasul lui cu atît va fi mai ascultat, cu cît în
suşi va face şi va fi aşa cum propovadueşte.

El este iubit şi stimat de popor, şi dacă ar 
şovăi, atunci n’ar putea trăi în mijlocul popo
rului nostru, în inima căruia curăţenia de mo
ravuri şi spiritul de ordine sunt domnitoare.

Şi acum sa vin la şcoalele potrivnicilor noş
tri, înfiinţate cu dascăli improvizaţi, dintre cari 
mulţi abia ştiu ceti şi scrie.

In şcoalele grecomanilor orele de clasă sunt 
exclusiv consacrate limbei elene, dar biata elenă 
e tot aşa de cunoscuta profesorilor ca şi şco
larilor.

In limba latină şi turcă aü vrut sa ne imi- 
teze de ochii lumei, insă fără să le dea vre-o 
importanţă, aşa că copiii după ll ani de muncă 
ies din şcoala fără nici o cunoştinţă practică.

Acum şi-au îndreptat toată atenţia asupra fe- 
meei armîne, sa ne-o grecizeze dar aceasta nu 
Ie va reuşi, căci ea a fost scutul de oţel, stînca 
de granit de care s’aû izbit valurile spume- 
goase ale unor vremuri de restrişte.

Mia, care era cea mai atentă printre soaţele
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eï, la cuvintele clin urma ale lui Sîrmacheşi, 
privitoare la femeia ar mina, simţi un fior prin 
oase...

Cu greii se sta pini sa nu dea semnalul unor 
aplause frenetice si pieptul ei sal ta cu aprin
dere.

— Tot aşa staii lucrurile cu privire la mora
litate si nu doar ca grecomanii ar fi decăzuţi, 
ci amestecul consulilor si agenţilor propagan
dei a introdus moravuri urî te în şcoala, cari nu 
pot determina progresul.

Cînd şefii dau asemenea pilde, sa n'aibă ele 
răsunet în şcoala? Sa nu se molipsească corpul 
lor didactic ?

Acum, dupa ce v’am făcut o paralela între 
organizaţia celor trei şcoli cum şi între felul de 
a fi al corpului didactic, cred ca sunteţi lumi
naţi deplin asupra şcoalei noastre ca s’o iubiţi 
din tot sufletul.

Dar presenţa Dvs. în număr atît de înseninat 
aci, e o dovada strălucită ca străduinţă noastră 
n’a dat greş, câ v'aţi pătruns de apostolatul 
nostru.

In numele şcoalei romîne dar, a corpului di
dactic si a neamului nostru scump, va mulţu
mesc, fraţilor, de dragostea ce aţi avut-o de a 
ne onora serbarea aceasta, care pune în evidenţă 
meritul şi silinţa.

Sa încununam, prin urmare, meritul şi sa u- 
răm acestor tinere vlăstare viitor, sănătate şi 
izbînda în drumul, ce aii a străbate ponţi u bi
nele şi fericirea neamului.

Eu m’am mărginit numai la şcoala, Tuliu mă 
va complecta în multe, cari va vor interesa mai 
presus de toate.

Aplausele mulţimei se repetară, animaţia era 
de nedescris.

Poporul era mîndru cu asemenea magiştri.
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Cuvintele lin Sîrmacheşî le mersese la inimă 
şi printre ei îşi şoptiaii :

— Dacă dascălul Sîrmacheşî a vorbit ca un 
orator, dar ce trebue să fie Tu lin ?

Alţii în grupuri discutau:
— Vedeţi, fraţilor, ce calităţi superioare se 

găsesc în sufletul acestui popor !
Să mai îndrăznească vre-unul să dea calimera 

în loc de bană dimineaţa la eşirea din biserică 
că de n’o păţi-o cu mine, zicea unul vecinului 
săli.

— Să ni se dea biserica ce ne-o deţin gre- 
comanii, afirmau alţii ; e a noastră, zidită de 
noi ; pentru ce cu din veniturile ei să se între
ţină silogurile? Vrem să ne recunoască toţi su
perioritatea. nu vom mai îngădui să'şi bată joc 
toţi neghiobii de noi.

Şi pe tema aceasta se întreţineau în grupuri, 
grupuri Armînii, acolo pe băncile unde se gă
seau, în tot timpul cît a durat solemnitatea dis
tribuire!.

Dar de o dată se făcu linişte şi doară în şoapte 
îşi mai ziceau acum : să-l ascultăm, vorbeşte 
Tnliu.

Intr'adevăr, acesta luase locul Iui Sîrmacheşi, 
şi acum îşi desfăta privirile asupra mulţimeî, 
pe care o stăpînea, o ademenea cu vorba, o 
fermeca cu glasu-î melodios, o electriza cu en- 
tusiazmu-i.

Avea ceva măreţ în înfăţişarea sa acest mîn- 
dru Fărşerot, ceva din esenţa cu care sunt plă
mădite firile acele menite să revoluţioneze spi
ritele prin puterea şi harul ce le dă creatorul, 
cărora veacurile se închină cu respect şi admi
raţie.

insoţindu-şi prima frază de un gest frumos, 
auditorul, care'l asculta, avu măsura talentului 
său oratoric.
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Bietul moş Kendra se făcuse mic de tot şi 
nu-î venia sa-şi recunoască fiul.

Mia era răpită, transportata cu sufletul si se 
simţea mîndrâ între soaţe, la gîndul intim câ 
ea e aleasa eroului zilei acesteia, ce avea sa fie 
consacrat întîiul si alesul naţiune! sale.

— Bine a făcut colegul meu de v'a vorbit de 
şcoala, fraţi armîni, începu Tuliu, căci eu nu 
ma void ocupa de cît de noi, sa ne cunoaştem 
mai bine cine am fost şi ce suntem...

Cînd am văzut cum ai noştri sunt împărţiţi 
în doua tabere, ca se sfîşie între ei ca lupii, 
noi propovăduitorii luminei, am hotarît sa eşim 
din reserva, sa întîmpinam râul cu bărbăţie, să 
ne unim în cuget si simţire, şi pentru aceasta 
am ales ziua de azi.

0 idee falşa, o cangrenă sîngerîndâ, evoca
toare morţei, a fost inoculata îii inimile Armî- 
nilor de către potrivnicii noştri.

De influenţa ei dezastruoasa nu ’şi-aii dat 
seama părinţii şi au primit-o de buna cu ochii 
închişi, fără sa se gîndeasca ca aii vîrît în rîn- 
durile lor blestemul şi urgia, determinînd ura 
de moarte între fraţi şi fii, între soţi şi soţii, 
între familii si societatea întreaga.

Sa ne ridicam cu mic cu mare, sa ne cură
ţim trupurile, sa ne întărim sufletele şi strîn- 
gîndu-ne rîndurile, sa ne dam mîna fraţi cu 
fraţi, jurînd pe viul D-zeü ca vom ramîne ceia 
ce suntem : Armîni !

— Ura, trăiască Tuliu, se auzi un glas pu
ternic, care fu imitat de mulţime.

Era uriaşul Bucuvala, ale carul priviri se u- 
mezisera de lacrimile bucuriei la auzul celor 
zise de Tuliu, care urma :

Legionarii Romei, ale căror moaşte sfinte nouă 
zac pe acest pămînt, fondatorii Cruxnovei, Abi
lei, San-Marinei, cuceritorii Corintului, Consulii
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carï art dus în-depărtare faima Eternei cetăţi, 
sunt strămoşii noştri.

Sîngele, avîntul şi vitejia lor se strecoară 
neîntrerupt în vinele noastre.

In anul 27 înainte de Christos, consulul L. 
Mummius, sfărămînd Corintul, declară ţara cu
cerită de provincie romană.

s?i pe cînd consulii Romei cucereaţi provin
ciile balcanice şi le supuneau legilor el, altoind 
printre puternicele triburi tracice viţa romană, 
acelaş lucru îl făcea şi Traian, altoind sîngele 
roman în poporul Dacilor, frate cu cel tracic 
şi ast-fel ne-am format Romînil si Armîniî, 
cei dintîi la stîngă Dunărei, cei de ai doilea la 
dreapta şi ne-am desvoltat ca doi brazi dintr’o 
tulpină.

Intre anii 270 şi 275 romanizarea peninsulei 
balcanice fu puternic ajutată prin trecerea li
nei părţ'i de colonişti din Dacia Traiană de că
tre Împăratul Aurclian, iar la 330 latinizarea 
era atît de însemnată în cît s’a putut crea un 
imperii! de răsărit sub Constantin cel Mare, în 
cît si Grecii îşi uitaseră originea şi se niuneart 
Romei, adică Romani.

Odată cu ruperea bisericel de răsărit cu 
de apus, Armînul n’a mal putut auzi graiul 
sărt în biserică, ci cel grecesc, pe care nu* 1 în
ţelegea, precum nu’l înţelege nici azi.

Urmaşii legionarilor romani fură condamnaţi 
să nu’şl mal pută practica cultul. Si totuşi, acest 
popor tenace, înzestrat cu mari virtuţi casnice, 
economice si ostăşeşti, şl-a păstrat nu numai 
limba, datinele şi credinţele strămoşeşti, ci şi 
conştiinţa limpede de a fi scoborîtor din coap
sele împărăteşti ale Romei, deşi mal bine de 
10 veacuri n'a auzit în biserică nici măcar 
„sfinte D-zeule“ !

Cn toate acestea, Armînul a ţinut şi ţine cu 
peptul în contra valurilor, căci chiar în timpu-

cea
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rile cînd imperiul bizantin era' încă tare, Ar- 
mînii, deşi sufleteşte făceaţi parte din biserica 
de râsârit, politiceşte îşi trai au încă viaţa lor, 
ast-fel au dat naştare la regate ca cel al lui 
Toniţa, cîrmuind prin principii şi ducii lor Te- 
salia, Epirul şi o parte a Macedoniei, cum au 
fost principatele : Megalo-Vlahia şi Anovlahia.

Aparţinînd sufleteşte bisericei de răsărit, cînd 
li s’a strigat c*a creştinătatea e în pericol, aü 
sărit îndată Armînii, viteji ca Marcu Bociar, 
Diacu, Odiseii, Andrutu Veruţiu, cel de la Gra
cia, Palaşca Bajdechi, Dracu, Giavela, Griva, 
Bucuvala, Jaca şi atîţi alţi eroi, cari s'aii lup
tat la 1821 şi 1854 si cu care se niîndreşte 
Grecia — dîndu’î drept fii ei.

Ce de sînge armînesc,fraţilor, a curs în timp 
de un veac numai î

Şi pentru ce curs-a generosul sînge al eroi
lor valahi ! Pentru Elada, pentru liberarea Gre
ciei— iar poporul nostru a ajuns în schimb 
meterezul clerului grec, umblînd sa'l dizolve 
prin blesteme şi fiind-că nu tuturor le pasa de 
strîmbaturile panglicarilor, iata-ne poporul des- 
binat în doua tabere vrăjmaşe : în armîni nea
oşi si grecomani, gata de a se nimici...

0 parte, în care au isbutit să’i altoiască în 
inima microbul renegărei, merge cu fanatismul 
pînă acolo în cît suntem nevoiţi pe de o parte, 
sa suferim î usine în faţa lume! ca printre noi 
se găsesc trădători de neam, renegaţi, iar pe 
de altă parte, sa ne aşteptam din partea lor 
la tot felul de batjocuri, râspunzînd la amorul 
nostru prin dispreţ, ba chiar şi prin atentate 
la viaţa...

Tuliu se opri un moment şi privi spre Mia, 
cu ochii rugători, ca şi cum ar fi vrut să’i 
zică : îţi cer ertare, dragă, daca am trecut mar
ginile pe unde mi-era permis sa trec.

Mia îl pricepu cam ce vrea sa zică prin ta-
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cerea lui, de aceia, neputîndu'ş! sttpîni avîntul 
ini mei, ea fu cea dintîiu care de te semnalul u- 
nor aplauze, ce în curînd se transformait în- 
tr'un delir.

Femeile o întrebau : ce a zis dragă Mie, ce 
a vrut st înţeleagă cu cuvintele din urnit, iar 
ea, împurpurîndu-se la faţă, le răspunse conti- 
nuînd st aplaude :

— Ce a spus a fost un mare adevăr...
Tuliu, observînd ct e aprobat de Mia, urnit :
— Nu vroi st abuzez de rtbdarea d-voastră.
Ani ctutat st fiii cît se poate de scurt în

expunerea mea ; dar am credinţa ct în urma 
celor ce aţi auzit despre trecutul nostru glo
rios, veţi porni la căminele voastre întăriţi su
fleteşte, purtînd fie-care o amintire neştearsă 
de tot ce am făcut astt-zl şi ct la nevoe veţi 
şti st va faceţi datoria de soldaţi credincioşi 
al naţiune! noastre.

Poporul era luminat acum cine e, Tuliu ît 
arătase oglinda clara a trecutului lui istoric, 
de acela se ridicară toţi şi din pieptul fie-ct- 
niia isbucnirt urale, pe cari vîntul, ce adia, le 
ducea departe, trecîndu-le peste hotarele comu
nelor.

Bucuvala, cel dinţii, se repezi la Tuliu şi’l
>e rînd fraţi! Ianula, 
hiza; membrii corpu-

săruta pe frunte, apoi j 
Şcreta, Carapetra, Coli-G 
Iu! didactic îi strîngeail călduros mîna.

Dar nici femeile şi nici fetele nu se putură 
opri de a nu felicita pe Tuliu printro strîngere 
de mint.

Iatt şi pe Mia făcîndu'ş! loc printre soaţe ; 
se apropie de Tuliu, îl strînse de mînt şi grti 
cu solemnitate :

— D-zeiî st te protege, gione ; ^ întlţttoare- 
le'ţ! cuvinte ne-aii pttruns adînc în suflet şi 
te asigur, în numele meu ct la orî-ce împreju-
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rare ne veţi g A si al ft tu rî de d-v. pentru trium
ful şi mărirea neamului nostru.

Tuliu lăcrima. Şi cum ar fi putut face alt-fel...
Era doar Mia acea, cared strîngea de mînft 

şi’i vorbea.
Multe din femei şi fete, cari asistase la a- 

ceastă scenă, avură şi ele lacrimi în ochi, fără 
să ştie de ce lăcrima Tuliu.

Mama Miei îşi exprimă admiraţiunca si iu
birea către Tuliu, înălţîndu-se din călcîie şi să- 
rutîndu’l pe frunte ca pe un fiü al ei ales.

Şi pe cînd lumea înflăcărată de cuvîntarea 
lui Tuliu, defila pe dinaintea lui şi fie-care 
căuta să’şi manifeste sentimentul iubirei şi de
votamentului printr’o strîngere de mînft, din
spre porţile curţei şcoalei venea cu paşi gră
biţi Musa, vestitul gavaz al lui Apostol Măr
gărit, care se opri în dreptul lui Tuliu şi’î 
predete o scrisoare în plic, apoi stătu reveren- 
ţios în faţa’i, aşteptînd răspunsul.

— Necesită vre-un răspuns grăbit, Musa, în
trebă Tuliu.

— Citeşte şi vei vedea ; ceîa-ce ştiri e că 
chiar astă seară urmează să cobori cu mine la 
Bitolia; uite şi cal 11 pe care ai să călăreşti, ţi 
l-am adus eu.

Mai curios de cît lui Tuliu chiar, răspunsul 
lui Musa uimi nu mai puţini pe Fărşeroţi, 
cari doreafi ca în acest moment să nu mai 
survină nici un eveniment străin, care să le 
ştirbească mulţumirea şi fericirea, ce o sim
ţeai! în apropierea lui Tuliu, căci ei dorcaü 
să-l ia la stîni chiar.

Dar Tuliu deschise plicul nerăbdător, luă 
seama la semnătură şi constată că scrisoarea 
venea din partea elevilor liceului romîn din 
Bitolia, în numele cărora semna secretarul Ca- 
raia.

Emoţionat cum era, nu fu în stare să pă-
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trunda rostul scrisoare!, destul ca ştia atîta ca 
dc la cine e, şi ca Musa avea însărcinarea 
sa’l aducâ la Bitolia, dacă nu în seara aceia, 
în revărsatul zorilor cel mult să fie acolo.

Se împărtăşi sensul scrisoare! Fărşeroţilor şi 
lume!, ce se găsea de faţă, dar ei nu se mul
ţumiră cu atîta, pentru ca el să se despartă 
aşa de uşor de ei, de aceia strigară:

— Vrem să ştim şi noi cuprinsul, pentru 
care motiv să ni te smulgă tocmai acum...

In fata acestor argumente, Tul iu ceti :

Scumpul nostru camarad,

„Un eveniment important, ce se desfăşoară în 
Bitolia şi care prezintă cea mai marc însemnă
tate pentru noi, venim sa ţi'I comunicăm şi tic.

Iată de ce e vorba: Preotul Petre Di ma să- 
pîndu’ş! via, situată pe dealul Bucoveî şi pe 
ruinele anticei cetăţi Pella, capitala regatului 
lui Arhelaos, bunul lui Alexandru Maccdon, a 
descoperit un monument roman, din timpul 
consulatului lui Paul Emil iu.

E un sarcofag de marmoră grandios şi lite
rele de pe lespedea, ce formează capacul, sunt 
citeţe, ca şi cum ar fi fost de eri săpate. In 
nâuntru s'au conservat minunat de bine odoa- 
rele familiei patrieiene, străbună nouă, cum şi 
osemintele ei.

Întregul oraş şi chiar naţionalităţile străine 
au defilat si defilează în faţa monumentului, 
descoperindu-ş! de departe capul şi vorbind 
cu respect de aceste comori arheologice.

Ne am hotărît să facem un tedeum la faţa 
locului, cu care ocasie să ne afirmăm prin cu
vin tftrï originea noastră, pentru ca să se vadă 
de străini cui aparţine acest pămînt prin mo
ştenire.

Cursul superior al liceului nostru îţi dă

.ARMÂNA-, F. VULCAN.

man-

7
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datul ScVl represiuni gîndirea şi simţirea în faţa 
lume! cu ocazia acestui tedeum, care va avea 
loc mîne între 2 şi -i p. m.

Ne zorim să intrăm în posesia monumentu
lui, pentru că fraţii noştri rătăciţi, aşa zişii 
grecomani, înştiinţaţi de proectele noastre, ar 
fi hotărîţî să facă o contra-manifestaţie.

Nu ştim care le-o fi gîndul, noi în tot cazul 
urmează să fim pregătiţi şi la postul nostru. K 
de datoria noastră de a apăra chiar cu preţul 
vieţei acest monument strămoşesc şi să nu'l 
lăsăm pe mîna străinilor, care, prin cine ştie 
ce manopere frauduloase, ar putea să facă a 
se crede că e al lor, că le aparţine.

Noi ne bizuim pe curajul nostru şi pe dre
ptatea cause!, ce apărăm ; de acela, orl-ce ar 
gîndi potrivnicii noştri, nu ne temem de ni
mica.

In rîndurile noastre se găsesc munteni din 
Perivoli, Avdela, San-Marina, apoi numeroşi 
Grămoşteni şi Fărşeroţi, cu un cu vînt suntem 
destui la număr, în cît chiar de ar isbucni vre
un conflict, frate cu revoluţia, suntem siguri 
a fi stăpînil situaţiei.

Cum vezi, prezenţa ta în mijlocul nostru e 
imperios cerută.

Credem
Repezi dar în mijlocul nostru, căci o datorie 

mai mare te aşteaptă aci.
In speranţa de a ne revedea pe mîne, te 

îmbrăţişăm cu dor.“

că vel fi terminat datoria ta acolo.

Semnai In numele tuturora: 
Secretar, Caraia.

După ce sfîrşi de cetit scrisoarea Tuliu, Bu- 
cuvala strigă :

— Apoi dacă’I vorba de aşa ceva, mergem şi 
noi ; vrem să sărutăm şi noi urmele strămoşeşti.
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E... ce ziceţi fraţilor, nu-i eu cirent sa fini si 
noî lînga Tuliu ?

— Da, da, sa mergem, grăira capiï stînelor 
lui Lala, precum si toata lumea, ce segaseade 
faţa şi ascultase cuprinsul scrisoareï.

— Tedeumul sail serbarea pentru monument, 
daca e armîneascil, trebue sa fie impunătoare 
prin prezenţa întregeî suflări armîneştl. Apoi 
noi vom asigura si liniştea de care va fi ne
voie, căci nirmi vine a ciede sa nu se turbure 
apa rîului cînd de sus ploua torenţial, adaogă 
Bucuvala, facînd aluzie Ia grecomani.

Apoi încheie :
— Bine spun flăcăii în scrisoarea lor; ei aii 

dreptate. De aceia, haidem sa îmbucăm ceva, 
şi zorile zilei să ne găsească la Bitolia.

— La buna vedere, fraţilor, le zise Tuliu, în
grijorat de vestea, ce primise.

Pc mine la ïiceü.
Apoi se despărţiră.
Cînd să se strecoare din poarta afară, pentru 

a se îndruma pe stradă, iată şi Mia pe turna 
lui. Ca şi restul lumei, dînsa auzise cuprinsul 
scrisoareï şi ştia acum noua sarcină, ce i se im
punea lui Tuliu de către tineietul aimînesc şi 
de aceia voia să fie martoră pînă la fine la 
triumfurile dragului e:. Se dete binişor pe lîngA 
el şi 'i zise pentru a fi auzită de toţi :

— D-zefi să-ţi ajute, să ai aceiaşi izbîndă pre
cum ai avut-o în mijlocul nostiu.

Tuliu surîse cu blîndeţe şi înclină uşor din 
cap, în senin de mulţumire, pe cînd Mia, fiind 
acum foarte aproape de dînsul, îi şopti fără să 
fie auzită de lumea din prejur:

— Voiţi fi în apropierea ta...
Tuliu rămase uimit.
Felul acestei armînce eşia din sfera comună 

a femeilor cunoscute de el pînă acum.
Începu a o privi cu ochii minţei, înconjurată
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de aureola acelor femei celebre, cari sau ilus
trat. în istoria omenireï.

V

Vestea celor petrecute la şcoala din Maga- 
rova străbătuse ca fulgerul în Bitolia.

Imaginaţia omului de sud, sub influenţa splen
dorilor naturel, e fecunda şi un fapt de multe 
ori neînsemnat, o persoana cu o doza de fan
tasie, e în stare sa’l piesinte auditorului ca 
un eveniment, gata sa alcătuiască subiectul li
nei epopei, daca ar veni sa se resfrînga prin 
prizma artistului.

Trubadurii făuresc cîntece poporane dintro 
întîmplare vesela saü trista, iar cînd situaţia 
e ridicola, ei aii la îndemînă satira cea mai a- 
mara.

In ziua următoare, geniul poporului amesteca 
în cîntecele sale numele lui Tuliu si ecoul lor 
străbătuse în Bitolia, unde spiritele grecoma- 
nilor erată înfierbîntate din cauza tedeumului, 
ce se svonise ca voesc sa’l faca armînii la mo
numentul descoperit.

Mulţi din armînii rătăciţi asistase la serba
rea din Magarova ca spioni ai propagandei 
si luase note de ambele cuvîntârî, ce se ţinu
seră, si în zorii zilei, coborînd în Bitolia, co
municase fraţilor lor întru credinţa şi principii 
cu amănunte complecte, despre tot, ce s’a des
făşurat la Magarova.

Adevărurile crude pentru ei, spuse de Tuliu, 
în faţa unui popor întreg, care începea să se 
lumineze, turbura grozav pe grecomani şi la 
auzul acestor vesti, îşi faceau reproşuri de a 
nu fi luat masuri din vreme sa preîntîmpine 
„777///" şi şa zădărnicească proectele farse rutu
lui Tuliu pe care 1‘ar fi înghiţit într’un pahar 
cu apa, de s’ar fi putut.
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— Dar el a fost chemat prin Musa să vie 
urgent în Bitolia, şi i-aü dat mandat sa vor
bească la tedeum în numele armînimeî, graira 
în cancelaria Eforiei greceşti mai mulţi copoi 
trimişi în recunoaştere.

Aceştia erau : Ghiorşe, fiul unui brutar din 
Şiroc-Socac în vîrsta de 28 ani, dascâl salariat 
de Eforie, Blacioti, elin infocat din Blaţa, Lani- 
bru, Naca şi Papa-Naum, toţi apostoli fideli ai 
elinismului.

Pe lînga Efori, se adunase aci în par, toata 
floarea grecomanilor şi dupa ce ascultară cu 
multa atenţie veştile, ce li-se comunicară, cu 
privire la mişcarea armînilor, se hotărî în de 
comun acord ca toţi elevii gimnaziali sâ meargă 
in corpore, conduşi de profesori ca Ghiorşe şi 
cei-l’alţi, la via preotului Dima, spre a se lua 
în posesiune monumentul, ca unul ce s’a gă
sit pe pamînt grecesc... şi prin urmare aveau 
dreptul la o asemenea moştenire.

Apoi fura de acord de a combate acţiunea 
armînilor şi prin discursuri demosteniane să 
presinte situaţia lor ridicula din toate punctele 
de vedere.

— Treime sa facem un reviriment în opinia 
publica, sa stîrnim dispreţul ei în potriva unor 
cuto-valahi, a căror limbă e sora cu acea a ţi
ganilor, să le taiam de unghişoara.

Ghiorşe şi Blacioti erau învestiţi cu puteri 
discreţionare să combată „aberaţiunile" lui Tu
liţi şi Sîrmacheşi.

Prin cei presenţi se aducea la cunoştinţă tu
turora ca la ora 2 p. in. să se găsească toţi ur
maşii lui Pericle, şi de la el încoa, în vasta 
curte a gimnaziului, de unde vor porni spre 
Bucova între 8 şi 4 p. m. şi se punea mare grabă 
în toată această afacere ca sa n’apuce sa le-o 
ia înainte armînii, căci atunci causa era perdută.

In ziua aceea, lumea din Bitolia avea ase-
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mănarea unor valuri impetuoase, ce se mişeii 
unele împotriva altora.

Intr’o parte armînii, cari se compuneau clin 
pâtura culţii, cu tineretul luminat în frunte şi 
Fărşeroţii oerï ; în cea-r «al ta parte asemenea un 
alt tineret, instruit în şcoalele greceşti şi edu
cat. în sens anti-national, căci pînii la unuleiaü 
armînî rătăciţi, renegaţi şi orăşeni industriaşi 
din breasla cizmarilor subţiri, croitori, chiurcii, 
(cojocari subţiri), fefeii (negustori de fesuri) 
si embori cu multă clare de mînă, toţi filo-eleni.

Şi unii şi alţii aveaţi presimţirea că mergeau 
să cucerească ceva... Şi unii si alţii aveau idee 
că aii de revendicat un drept... De aceia, fără 
să li se dea vre-un ordin de sus, se înarmase 
fie-care cum putuse şi pe ascunselea, căci creş
tinii n'ati dreptul să poarte arme pe faţă în 
imperiul otoman.

__ Ast-fel, se puteaü vedea tineri în floare pur- 
tînd ascuns în brîii, sub antereii sau vestă, vre
un pumnal, ori pistol, alţii învîrtiaii în vînt şi 
plesneaţi din bice, ori vre-un baston plumbuit, 
şi unul de la altul se entusiazmaü şi \şî şop
teaţi :

— Să vie numai cuţo-vlahii, că le arătăm noi.
Dacă ar fi fost să meargă în contra vre-unei 

alte seminţii, ivar fi avut acelaşi curaj, negreşit; 
dar cum în tabăra adversă erau rude, veri, ne
poţi şi chiar fraţi, se ştiau unii pe alţii şi nu 
duceaţi grija înfrîngerei ori a vre-un ui dezastru, 
ce nu şi-l puteaü închipui.

O idee determina această mişcare socială şi 
nici de cum vre-o stare precară economică.

Aici nu ştia nimeni ce însemnează împuţina
rea orelor de lucru saü mărirea salariilor, puncte 
de căpetenie, ce determină grevele socialiste în 
zilele noastre.

Acolo lumea gravita împrejurul unui ideal 
naţional, pentru care o parte din armînî intrase
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în lupta .şi iata de ce im popor de aceiaşi ori
gina, era divizat Tu doua tabere vrăjmaşe, gata 
sase extermine şi sa provoace o revoluţi une so
ciala în imperiul otoman, ai carul guvernanţi 
nici nu visau de ce se cloceşte ca sa ia ma
suri din vreme, sa preîntîmpine râul.

Şiroc-Socac, strada principala a Bitoliel, care 
dă spre marile cazanul, era înţesata de lume 
de toate vîrstele.

La fie-care fereastra a edificiilor din zisa 
strada, se vedeau mal multe capete de femei 
şi fete mari, de bărbaţi, printre cari rasaria si 
cîte un chip cărunt.

Se ştia de tot oraşul ca liceele romîn şi grec 
se gaseaiî în ajunul unul mare proces şi fiind
că nu puteau sa prevadă de pai tea cui va fi 
victoria, se grămădise în tot lungul stradel, sa 
vadă, cari sunt mal numeroşi, cine va defila în
tâi, ce va urma apoi.

Nici poliţia n’avea idee de toate aceste.
Din zorii zilei încă, Farşeroţii în frunte cu 

Buctivala, cum şi lumea, care asistase la ser
bare, populase curtea liceului romîn.

Voinicii din Perivolil, Avdela, San-Marina, 
Cruşova, Nijopoli, GopeşI, Aminciu şi Resen, 
toate comune armîneştl, cînd au văzut pe Tiiliu 
în mijlocul lor, izbucniră în male entuziaste, ce 
făcură sa se cutremure pacinicii israeliţl de 
peste drum, pîna cînd .şi dervişii de la geamia 
din spatele liceului fura atenţi şi cautau pe 
Mtisa, sa le explice pe limba lor, ce însemnează 
acest zgomot.

Printre elevii munteni fraţii Guşu şi Sterghiii 
Perdich, deşi erau în cursul superior, totuşi îşi 
păstrase portul lor .şi nu se orAşenise încă, ast
fel ca înfăţişarea lor aducea cu a unor voevezl 
din basme. Apoi mal erau fraţii Papa Hagi, 
Paul Hagi Joga, un voinic Veghiot, Sverca, Her
cule şi Leon — cel ce da cu barda în luna — iar
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printre Gopeşeni, Nijopolenî şi Cruşovenî răsă
rise în floare Pucerea, Otto, Cosmu, Hrisiclu, 
Şunda, Ghicii, Foni Capsalî şi alţii.

Daut şi Caraia Şcodreanul erau singurii pro
fesori prezenţi, cari urmau sa conducă tineretul 
la faţa locului.

Prezenţa farşeroţilor şi a 1 urnei, ce coborîse 
din Magarova îmbărbăta pe elevi.

Numărul armînilor atingea cifra de *200.
Indata ce se văzură cu toţii în curtea liceu

lui Caraia, secretarul, vorbi :
— La Început nici ca ne-am gîndit sa facerii 

vre-o parada din faptul descoperirei monumen
tului roman sub ruinele cetaţei Pella.

Ne-am sfătuit între noi sa mergem răzleţiţi 
în grupuri, grupuri într-acolo, ca sa nu bata la 
ochi potrivnicilor noştri, ast-fel se explica mo
tivul, ce ne-a făcut sa nu mai invitam lumea 
formal la tedeumul, ce ne-am pus în gînd sâ’l 
oficiem, potrivit credinţei noastre, pentru ca la 
urma sa comunicam celor în drept rezultatul 
cercetărilor noastre în domeniul arheologic.

Dar prezenţa D-v. vine sa ne schimbe pro
gramul. Vom porni deci in corpore Ia ora 1 
p* m. purtînd în frunte drapelul liceului, care 
va fi înconjurat de un stat major, urmat de 
D-v. armîni !

Preotul Papa Dima, un armîn neaoş, proprie
tarul locului, se va găsi acolo sa oficieze ser
viciul, dupa aceia Tuliu va vorbi în numele 
tuturora, şi speram sa nu’i lipsească inspira- 
ţiunea momentului.

— Va mulţumesc de onoarea ce-mi faceţi, 
D-le Secretar, şi voiii şti şă’mi fac datoria, în
trerupse Tuliu.

— Nu ne-am îndoit de inimoşia D-tale Tuliu, 
de aceia găsesc bine venita ocaziunea sa’ţi a- 
dresez călduroasele noasrre felicitări pentru
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triumful repurtat în Magarova pe tărînnil cul
turel naţionale.

De dimineaţă chiar, ne-au sosit frumoase 
veşti din Magarova la Vlah-Kcifc, unde corpul 
nostru obicînueşte să’şl ia cafeaua şi sa citească 
ziarele romîne, ce sosesc cu ultima poşta.

Ştim tot ce s’a petrecut pe ziua de erl în 
Magarova, care, putem s’o spunem cu siguranţa, 
e cucerita pentru totdeauna. Afara de lumea 
noastră de faţa, credem sa asiste Ia tedeum şi 
mulţi Bitolienî. Momentul de a repeţi acţiunea 
din Magarova e binevenit şi noi trebue sa pro- 
fitam de el. Mişcarea aceasta, cum vedeţi, e 
pornita dintr’o necesitate a vreme! în care 
trăim, de cît prin v’ro sforţare din partea cuiva. 
In privinţa ordine! şi a atitudine! noastre cava
lereşti, cred ca e inutil sa ne ocupam, de o- 
are-ce ordinea şi bunul simţ ne guvernează. A- 
cestea aveam de zis, înainte de a ne despărţi, 
pentru a ne revedea la 1 p. m., timp, ce-1 cre
dem suficient de a’l întrebuinţa fie care cu 
prînzul.

In urma acestei cuvîntar! de ocazie, inten
dentul suna clopotul, care vestea pe elevi ca 
sunt aşteptaţi Ia masa. Se grăbiră dar sa treacă 
în sofrageria internatului, avînd în frunte pe 
Tuliu, Caraia şi Haut.

Farşeroţi! se aşezară sub umbrarul din cur
tea liceului, preparaţi cu previziunile loi* pen
tru ale gure!.

Era un tablou impunător sâ’l^ fi văzut cum 
îşi împărţea ii între el urda, brînza şi bit bota 
(mălaiul) şi alte mărunţişuri şi cum tot tăcuţi 
ca la stînï, după ce-şl făcuse cruce Bucuvala 
şi 1-aiî urmat cel-l-aip, cum au început a gu
sta cu pofta din bucate.

El au avut vreme sA se odihnească bine 
pîna ce să se întoarcă lumea, care plecase să 
prînzească prin familii saü la birturi.
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Intre elevi şi profesori, în timpul acesta, se 
stabileau punctele principale pe cari avea sa 
le desvolte Tuliu.

Intre 11 şi 1*2 a acelei zile, deşi era sfîrşit 
de Iulie, începuse totuşi sa adie un vînt răco
ritor din spre Peristera, ast-fel ca lumea dori
toare de a vedea defilarea liceelor, se grămă
dise pe strada cazărmilor. In colţul stradeï E- 
ximezar se vede o casa impunătoare cu trei 
caturi şi doua faţade, ce dau în cele doua stra- 
de. Balconul din strada mare al acestei case 
era înţesat de lume. Primul rînd era ocupat de 
un mànunchiü de domnişoare, cari se întreţi
neau nerăbdătoare asupra evenimentului zilei.

Ele ştiau totul ce se pregătea în rîndul gre- 
comanilor; aflase ca ei sunt înarmaţi si grija 
le era mare, de a şti, daca Armînii sunt pregă
tiţi sa pareze orî-ce lovitura.

— Ce vor face armînii noştri, daca vor fi 
surprinşi nepregătiţi, dragele mele — întreba una.

— Nu'i cu putinţa, draga Mie, căci ea era a- 
cea care întrebase, îi răspunse Domnica. Armî
nii noştri au prevăzut totul...

— Asta o presupui tu, Domnico ; dar eu bă- 
nuesc contrariul şi de aceia ma gîndesc, ivar 
fi bine oare să’i prevenim ?

— Atunci sa aşteptam aci şi cînd vor trece, 
îndata ce'î vom zări din depărtare, sa ne dam 
jos şi să le şoptim în drum din treacăt, sa fie 
prevăzători, sa evite scandalul, interveni Ma- 
rionca, surioara Domnicai.

— Şi daca nu vor putea să’l evite din cauză 
ca va fi prea tîrzin, întreba din noü Mia.

— Ştiu şi eu ce sa mai zic, închee Domnica.
— Ce ora este, fetelor, zise Mia.
— Un-spre-zece şi jumătate,
— Avem timp reluă Mia. Ştii ce, Domnico? 

Noi amîndouă suntem iute de picior, haidem 
la liceu să le comunicam planul grecomanilor.
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Ce ziceţi, mamele noastre, nu'i buna uleia mea ?
— Atunci repeziţi-va pîna mai e timp, răs

punseră Maria Moscopolita si Lena, mama Dom
ni Cflï.

— Sa mergem, grai Mia, .şi amîndoua fe
tele coborîra treptele şi într’o clipa fura în 
strada.

— Grăbeau svelte amîndoua, strecurîndu-se 
prin lume, ca şi cum nimic nu le-ar fi intere
sat din cele ce urma sa se întîmple. In zece 
minute fetele ajunseră la poarta liceului, unde 
Musa gavazul veghia intrarea. Cînd îşi arun
cară fetele privirile înăuntru, ramasera uimite 
de numărul armînilor, ce văzură acolo.

— Căutaţi pe cine-va ? întreba Musa
— Da, avem sa vorbim ceva d-lui Tuliu.
— Bine, ma duc sa'l chem : aşteptaţi puţin.
Musa se duse sa vestească pe Tuliu.

^— Doua armîne de-a le noastre te chfamA 
pîna afara ,,gione“, zise Musa.

— Pe mine ! exclama Tuliu mirat.
— Da, te aşteaptă la poarta.
— la sa vedem cine e, şi Tuliu se strecura 

printre Farşeroţi.
Cînd dete cu ochii de Mia şi de verişoara 

lui, Tuliu facil un pas înapoi.
— Voi aci ! şi le strînse cu dragoste de mîna.
Pe buzele fetelor flutura un surîs îngeresc;

Mia era cu totul emoţionata. Păşiră alăturea 
cîte’şi trei. Tuliu întreba nerăbdător:

— Ce afacere va aduce aci, dragele mele ?
Domnica privi pe Mia şi observînd-o emo

ţionata, grăi :
— Uite ce e, Tuliu ; voi poate nu ştiţi câ 

grccomanii şi-aii pus de gînd sa va atace. Ani 
aflat ca s’a ii înarmat cu pumnale şi revolvere 
şi aii râspîndit zvon ca vor sa facA revoluţie.

Ne-am gîndit, eu şi cu Mia, sa va punem în 
curent cu planurile lor infernale, sa nu va ga-
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sească nepregătiţi şi am dat fuga aci, înainte 
de a porni la Bucova.

Tuliu le strînse de mîmi cu pornire, apoi grai :
— Va mulţumesc, îngerilor, ca aţi veghiat 

în neadormire la postul vostru. O, Mie, cu ce 
voia putea sA-ţi răsplătesc devotamentul tâû !..

Apoi se adresa amînduror : Ramîneţî liniştite 
dragele mele, căci noi avem braţe puternice şi 
cum ştiţi, Farşeroţii noştri nu se sperie de pă
puşi. Le vom înfrîna pasiunea — dar în tot ca
zul bine aţî făcut, căci paza buna petrece pri
mejdia rea... Ne vom înarma şi noi, dacă’i vorba 
pe aşa ceva. Musa are drept sa poarte arme, 
el va fi lînga noi, şi la nevoie întregul lui ar
senal de arme poate intra în activitate, pe lînga 
barbâţia noastră.

Va mulţumesc din inima încă odata, mergeţi 
aca’fea şi va rog sa fiţi liniştite.

Mia, care tăcuse pînă aci, se întoarse spre el 
şi în şoapte i se adresa :

— AÏ duşmani mulţi, Tuliu, şi mi-e frica sa 
nu ţi se întîmple ceva... Cautà a te pune la a- 
dapostul primejdiei, căci viaţa ta aparţine na- 
ţiunei şi ni’i scumpa noua ca lumina ochilor... 
De mi-ar fi cu putinţa, de m’aşi putea opune 
prejudiciilor sociale, ah, cum te-aşi însoţi Ia 
faţa locului, pentru ca ori-ce ai păţi tu sa pă
ţesc şi eü...

Tuliu, drept ori-ce răspuns, adînc mişcat de 
cuvintele ei, o strînse de mînă, apoi îi şopti :

— înger din senin, ma voia gîndi că trebue 
să trăesc pentru naţiune, cum ai zis, si pentru 
tine mai cu seama.

Domnica rămăsese mai la o parte spre a'i 
lăsa sa*şi comunice între patru ochi taina iui
mei.

— Sa ne despărţim, dragele mele.
— D-zeü să te aiba în paza-i, graira ele. ^
— Sa va auda El, mai zise Tuliu şi se in.
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toarse la liceu pe cinci fetele porniră spre casă.
Dv)muica însă, mai întorcînd capul, întrebă 

pe Tuliu :
— La ce oră porniţi ?
— La unu precis — şi dispăru în curte — un

de comunică la al săi veştile primite de la cele 
două armîne, cari fură bine-cuvîntate şi pore
clite armîne inimoase, ce simţi au şi cugetau ca 
şi dînşil.

In urma acestor veşti, elevii se înarmară şi 
el cum putură. Fărşeroţil aveafi cu el bîtele lor 
de corn, noduroase la un capăt, cari la nevoe 
se puteau preface în trăznete jupiteriane.

Nu mal rămînea mult timp şi liceul trebuia 
să pornească. Elevii se aranjară în ordine cîte 
patru la rîncl.

Pe o lăture se postase Dăut, pe cea-Paltă Ca- 
i'ăia ; pe urma elevilor se orînduise fărşeroţil, 
magarovenil, tîrnovenil, nijopolenil, cruşovenil 
şi întreaga lume ce sosise din oraş.

De cum a pornit convoiul, cu steagul în 
frunte, pe strada liceului, cînd a ajuns în drep
tul hotelului Europa spre a coti în str. Mare, 
dinspre brutăria lui Gheorşe-tatăl, se văzură cîţl- 
va tineri, cari porniră în fugă nebună spre li
ceul grec.

Erau din acel rătăciţi, cari aveai! însărcina
rea să pîndească aci şi la caz de vor vedea că 
armînil pornesc de la liceul lor înainte de două 
ore, să dea fuga să vestească pe grecomanî, să 
le zădărnicească de va fi cu putinţă înaintarea.

Dar calculul lor a fost greşit, căci armînil 
înaintau spre cazărmi ca o armată numeroasă, 
în cît la vederea lor, lumea de pe stradă, de 
la ferestre şi balcoane, râmase uimită şi ex
clamă :

— A... a... iată armînil, armînil ! Dar de unde 
aiî răsărit atîţia? Bre... bre... şiFărşeroţl ! Să
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vedem acum pe cei-balţi, vor fi tot aşa de mulţi, 
vor avea şi el steagul lor?

Curiozitatea lor însA a rămas nesatisf Acuta, 
de oare-ce dînşit, stabilind sa pornească la ora 
4, cea mai mare parte nici nu sosise încă şi 
capii mişcare! turbau de ciuda, scrîsneaii din 
dinţi şi nu ştiau ce sa fac A.

Căci se gîndiai! ca pîna la ora 4 armînii vor 
fi şi înapoi şi toate proectele lor ramîneaü fara 
succes.

De aceia Gheorşe lua o hotărîre.
Zise camarazilor :
— Voi toţi, cari va găsiţi aici, veţi porni în 

fuga mare pe străzile lăturalnice, răzleţiţi în 
grupuri mici, fara sa se simtă de cine-va ; veţi 
străbate cîmpia prin dosul cazărmilor şi la ca
pătul lor veţi aştepta sosirea noastră.

Ast-fel mărginaşii bitolieni, vazînd numeroşi 
tineri fugind în spre Bairmaalc, au crezut că 
sunt în ajunul vre-unui masacru general, idee 
ce-ï fâcea pe bieţii oameni sa se ascundă în 
pimniţi şi sa-şi închidă porţile curţilor cu la
căte.

Dar tinerii fugiati în ruptul capului trecîn- 
du-i mii de naduşeli. Cu chipul acesta, într’o 
dezordine complectă, grecomanii se adunau cînd 
în grupuri de cîte cinci, cînd de zece indivizi 
la capătul cazărmilor albe, de unde nu mai a- 
veaii mult pîna la cetatea Pella.

Odatâ ajunèï aci gîfîiafi, îşi ştergeaţi sudoa
rea de pe frunte, pe cînd cămăşile lor se pu
teau stoarce de năduşalâ, apoi se dedeati lingă 
zidul din dos al cazărmilor şi la umbră ciuciţi, 
aşteptat! sosirea camarazilor cu Ghiorşe în frunte. 

Soldaţii regimentului de nizami, unii de cor
voadă spAlînd vasele, alţii rufele, priveaţi mi
raţi la ei şi nu’ş! puteai! da seama de ce se 
adună acolo ghiaurii acela.

Armînii însă, cari fusese admiraţi de toate
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seminţiile pentru ordinea şi disciplina lor, tre
cuse deja prin fata cazărmilor, lăsase la stînga 
cafeneaua „Avdi Paşa“ şi acum oastea aceasta, 
făcînd la dreapta, suia dealul Bucovei, unde 
pe vîrful lui se afla monumentul,-care în câte
va minute fu ocupat aproape militâreşte în cele 
patru laturi de către Farşeroţi.

Aceştia la vederea sarcofagului, se proster
nară, în genunchi şi rezemîndu’şi frunţile de 
marmora alba, începură sa sărute literile ce le 
povesteau frumos şi clar de trecutul lor glo
rios.

Eraţi mişcaţi adine şi privirile lor de vultur 
se roteau radioase pe cîmpiile Bitoliei, coprin- 
zînd oraşul cu sutele lui de geamii înalte, care 
se desfăşură ca o panorama feerica la reflexul 
razelor solare.

Şi pe cînd poporul îşi desfată privirile în 
zare de pe înălţimea Bucovei, cobora spre mo
nument pe o poteca şerpuitoare, un convoîü de 
tineri în uniforme, compus din 60 de inşi, şi 
conduşi de doui magistri.

Era liceul bulgar, care venea din escursiu- 
nea, ce o făcuse la mînâstirea Bucovei şi acum 
dorea sa vada monumentul, cu atît mai mult, 
cu cît zărise din depărtare pe arnuni şi ştiau 
de tedeum.

Respectuoşi, elevii şi profesorii, îşi descope
riră capetele şi tăcuţi, cu zîmbetul pe buze, se 
amestecară printre armîni, avînd fie-care cu- 
noştiinţa sa, căreia îi cerea explicaţiuni asupra 
epocei şi originel monumentului.

înţelegeai! ca e un patrimoniu al rominilor 
şi se simţeau fericiţi de prietenia lor, cu atît 
mai mult cu cît şi ei craii dispreţuiţi de gre- 
comani, cari nu „catadixeaü“ sa stea de vorba 
cu dînşii,

Colina întreagă era ocupată dar de 
măr de 300 inşi aproape.

un nu-
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In momentul cînd preotul bine-cuvînta mul
ţimea şi începuse sil oficieze, privirile tuturora 
fura atrase în partea cafenele! „Avdi-Paşau, 
cile! auzul lor fusese impresionat de nişte 
chiote şi ţipete stridente, cari aduceaü cu ur
letele lupilor flAmînzi la răspîntie în vremea 
iernei.

Ce se petrecea într*acolo ?
Elevi! liceului armîn îs! recunoscură potriv

nici!. Da, eraţi e! — grecomanii, car! la sosi
rea Iu! Ghiorşe cu cea din urma ceata de voi
nic!, aceştia dedese chiotele acelea si în urma 
pornit! în iureş, strigară într'un glas:

— Pe eï copiî, sa nu*! lăsăm sa înceapă, 
cac! no! suntem pe pămîntul nostru.

Pe urma acestor inimoşi şi entusiaşt! ras- 
boinic! venea o droae de minor! între 15 şi ÎS 
an!, ameninţînd cu pumni! în aer, escalambîn- 
du-se, exploadînd în injurii triviale la adresa 
cuţo-valahilor, cărora le promiteau o straşnică 
batae.

încurajaţi de ma! mari! lor, car! suiau pe 
colină gîfîind, în pas gimnastic, spre grupa 
celor 300, copii se aprovizionară prin buzunare 
şi prin sîn cu pietre de pe grămezile de pie
triş aşezate pe marginile şosele!, puneau în 
praştie cîte o piatră şi o zburau în mulţimea 
de la monument, după cum i se dedese in
strucţiuni.

Cîte-va pietre zburate nimerise în mulţime: 
de aceia se observa o mişcare printre armîn!.

— A ha... sunt îngîmfaţi! noştri de fraţi, 
car! vin să ne viziteze nepoftiţi, grăi Bucuvala.

Elevi! bulgar!, observînd pe capi! grecoman!, 
car! veneai! împetuoşî, şoptiră prietinilor lor:

— Aceştia vin sa facă scandal şi dacă sar 
adeveri bănuiala noastră, ne asociem cu vo! ; 
trebue să^ le dăm o lecţie zdravănă.

— Să îndrăznească numai, răspundeau armî-
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nil ca se vor întîmpla lucruri ce nu s'aii mai 
văzut încă în Bitolia.

Preotul tocmai sfîrşise serviciul şi Tuliu tre
buia sa suie pe o tribuna ad-hoc spre a vorbi.

— Iubit popor armînesc şi voi prieteni cu 
cari străbunii noştri au durat imperii odinioară. 
Sa ne descoperim capetele şi sa ne plecam ge
nunchii în faţa acestor relique sfinte, cari 
ne vorbesc întro limba Dumnezească de tre
cutul nostru glorios, de acel ce ne-aü zămislit 
pe acest pamînt...

Tuliu vru sa continue, dar glasul lui vibra
tor se opri brusc la auzul mai multor voci, 
cari exploadara în acelaş moment în apropiere :

— Minciuna, infamie, jos, sa piara acel ce 
a îndrăznit sa inducă în eroare poporul !

Erau cel de la spatele căpeteniilor, cari se 
apropiase de grupa armînilor.

Şi aceşti nenorociţi rătăciţi apostrofai! pe 
Tuliu în limba armîneasca. Ce ironie a soartel !

Dar căpeteniile se isbira de falanga formata 
din farşeroţl. Se făcu tăcere.

Ghiorşe înainta semeţ spre Tuliu urmat de 
aï săi, fâcîndu’şl loc printre mulţime, cînd Bu
cii vala sari în faţa lui şi ‘1 opri din mers.

— Stat ! — răcni el si glasu'I înfiora mulţimea.
Ce cauţi tu aci, palicarule bun de muzăO,

haide, râspunde'mî ?
Vorbea ţintind cu ochii pe semeţul Gheorşe 

şi învîrtind întro mîna de capătul mal îngust 
bîta’I de corn...

N’am sa'ţl daiî ţie socoteala oerule, ce ne a- 
duce aci ; voii! vorbi cu Caraia asupra cauzei 
prezenţei noastre la acest monument.

Caraia veni numai de cît lingă Gheorşe.
Bucuvala se stăpîni, de şi era gata sa’l facă 

fărîme pentru modul lui obraznic de a’I răs
punde.

Gheorşe limoniu la faţa grai :

s-ARM A NA-, P. VULCAN.
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— Nu e nimeni altul în drept sa ia în pri
mire monumentul de cît noi fiii Elladei, de a- 
ceîa va somam sa va retrageţi de aci imediat, 
contrariu va vom sili la aceasta.

— Domnul meii, pe ce va întemeiaţi D-v. 
de a va însuşi acest drept, întreba cu demni
tate Caraia.

— Pe faptul ca monumentul s'a găsit pe 
pamîntul strămoşilor noştri.

— Al luat seama d-ta şi amicii d-tale ce 
cîntă literele săpate pe pieatra aceia ?

N’avem nevoe de asemenea observaţiuni, 
căci suntem acasă la noi şi D-v. n’aveţi nici 
un drept să vă amestecaţi, unde nu va fierbe 
oala.

— Dar drept cine ne socotiţi D-v., tinere, 
întrerupse Daut, care tremura de mînie.

— Drept nişte cuţo-vlahi, cari n’aü nici o 
patrie, nici o limba şi nici un drept de a in
duce poporul în eroare.

— Murdarovlahi ! î complecta Blacioti.
Poate ca dialogul acesta s’ar fi prelungit

încă mult, dacă la ultimele cuvinte ale lui 
Gheorşe şi la insulta lui Blacioti, n'ar fi is- 
bucnit ca un trăznet glasul lui Bucuvala :

— Secătura asta să insulte ce avem noi mai 
sfînt !... Ah, dar asta e peste firea mea să mai 
pot răbda! Pe ei voinicii mei, sa curăţăm pa
mîntul de lighioane !

— Pînâ cînd, o ! D-zeule mare, vom îndura 
insultele şi ruşinea asta din partea grecomani- 
lor, strigă pe de alta parte moş Kendra.

Şi a fost de ajuns ca glasul acestor doui ar- 
mîni sa fulgere prin inimi, ca din piepturile 
celor trei sute să isbucneascâ ca un uragan :

— Moarte renega/i/or !
Un tumult îngrozitor se produse pe colină.
Uriaşul Bucuvala, ca un leii înfuriat, învîrti 

bîta în vînt şi ameninţător privi printre rîiulu-
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rile grecomanilor în mina cărora strălucea aci 
un pumnal, colo un revolver.

Coli Ghiza, Carapetra, Vlaho Iani, Şcrcta şi 
fraţii Ianula făcură aceiaşi mişcare ca şi şe
ful lor si aşteptau semnalul.

Gheorşe scoase revolverul din sîn şi vru să 
ţintească cu el în Bucuvala.

Gar a dat greş nenorocitul, căci Bucuvala, 
care era în apropiere, îl isbi cu partea nodu
roasă a măciucei şi în aceiaşi clipă îi repezi 
una la moalele capului în cît Gheorşe căzu 
grămadă la pămînt.

Fărşeroţii făcură acelaş lucru în mulurile 
tovarăşilor lui, cari nu făceau alta acum de 
cît să se apere unii cu pumnalele, alţii trăgînd 
focuri în rîndurile mulţimii.

O învălmăşeală teribilă se produse între ele
vii bcligeiantî pe de altă pai te.

Lupta eia si mai disperată piept Ia piept 
între acei ce n’aveaü aime.

Unu călită să sugiumc pe vrăjmaşul săli în- 
figînduT degetele în gîtlej. Altul se da doin' 
paşi înapoi si cu piciorul izbea în pîntece pe 
cel-l-alt. Dincolo un altul, mai voinic de cît 
vrăjmaşul, îl înşfăca de iie, îl sălta pe sus, a- 
poi îl repezia de vale. Intre aceste, ţipete ascu
ţite spintecau văzduhul. Si totuşi mulţi luptaU 
pe tăcute, o luptă înverşunată, nimicitoare.

'[Muta mai multor giecomani eia să lăpue pe 
Tuliu. Unul înalt cît o prăjină îl ui măi cu 
pumnalul în mînă, îl ajunse şi viu să i'l înfi
gă în abdomen. Tuliu îl sprijini cu mîna şi 
colţul pumnalului de lingă miner i se înfipse 
în podul palmei. Sîngele ţîşni din mîna Iui 
Tuliu şi cil toate acestea (‘1 lupta pe tăcute să 
desarmeze pe vrăjmaş. Tuliu îi infipsc <> mînă 
în gîtlej şi lunganul gîfîia, însă era încă stă- 
pînul situaţiei, cînd de la spate simţi o^ lovi- 
tură ca de trăznet la moalele capului. Sîngele
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ţîşni în susur, lunganul se clătina, pumnalul 
îi cftzu clin mîna.

Tul iu era scApat.
Dar Bucuvala, căc! el era care îl isbise, nu 

se mulţumi numa! cu atît, ci voi sa nimicească 
pe ucigaşul lui Tuliu. 11 înşfăca clar de pîntecc, 
îl s'ilta pe sus şi repezindu-se cîţl-va paşi spre 
curba tura dealului, îl asvîrli din înălţime pc 
nişte stîncî colţuroase de cari îşi zdrobii"creerif.

Pe cînd se petreceau acestea în jurul lui 
Tuliu, fraţii Guşu si Steriu Perdic, purtătorii 
drapelului, secondaţi de colegii lor, luptaü vi
tejeşte aparînd cu piepturile onoarea steagului 
de a nu fi pîngArit de vrăjmaşi, cari voiaü să’l 
sfîsie.

Intre aceste nou! ţipete se auziră în apro
piere. Gorciu, unul din elevii armîni, simţi o
împunsătură printre coaste.

Vrăjmaşul lui vru sâ*şi peardă urma prin 
mulţime, dar bîta lui Coli Ghiza îi sfredeli 
creerul. Căzu şi acesta lungit, gemînd.

Minorii, la vederea căpeteniilor lor, cari se 
svîrcoleaü pe jos înţArînaţi şi însîngeraţi, înce
pură a ţipa lung şi ascuţit, unii fugind din 
deal spre şosea sa vestească autorităţilor revo
luţi unea.

Bucuvala şi tovarăşi! lui voiaü sa limiteze 
numărul morţilor, de aceia se mărgineaţi sâ 
dezarmeze pe grecoman! izbindu-i numai peste 
mini.

Şi acest râsboiü civil, care se desfăşură pe 
colină n’a scăpat privirilor pietonilor şi elitei, 
ce eşise cu trasurile la plimbare. Nicaruşî, vă
zuse lupta, dete ordin vizitiului să întoarcă nu
mai de cît trăsura şi să mîie repede la coman
damentul garnizoanei din apropiere.

In cinci minute „nobilul grec“ fu în faţa 
comandantului, căruia expunîndu’i grava situa
ţie, dete ordin să sune trompeta pentru chemare
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In cîte-va momente un batalion de soldaţi e- 
raii în picioare cu baioneta la arme, care pri
mi ordin sa înconjoare dealul Bucovei si sa 
prindă pe revoluţionari.

Un căpitan de nizami se puse în fruntea lor 
şi soldaţii porniră în marş forţat.

Din deal străbateau în depărtare ţipetele ce
lor schilodiţi. Mulţi fusese răniţi de pietrele 
asvîrlite cu praştia de către minorii, cari ope
rau la vale.

Caraia, Tuliu, Daut, cari erau apăraţi acum 
ca de un zid format de către Farşeroţi, îngro
ziţi de acest măcel între fraţi, îşi ziceau : voi 
aţi căutat pricină, noi n’am voit să se verse 
sînge. Cază păcatele pe capetele acelor, cari 
v’aiî rătăcit.

Elevii bulgari avură si ei eroii şi răniţii lor.
Grecomanii, văzîndu-se decimaţi, în cele din 

urmă ati luat-o la fugă şi conducătorii.
Fărşeroţii însă, văzîndu-l că se împrăştie ca 

nişte potîrnichi, porniră în iureş după ei.
Elevii si poporul i-a imitat, nevoind să-i 

lase să se facă nevăzuţi, căci răspunderea 
urma să cadă asupra agresorilor — ast-fel că 
teatrul luptei îşi schimbă direcţiunea .şi locul.

Elevii fugeaţi în tiraliori după grecomani să 
le împedice fuga. Dar pe cînd se petreceau a- 
ceste la poalele dealului Bucovei, de odată ră
sună o trompetă, apoi răsări din spre căzărmi un 
escadron de cavalerie, iar din spre cafenea so
sea în pas gimnastic un batalion de nizami, 
cari înconjurară pe fugari încet, încet, cu ba
ionetele la arme, îi strînseră ca într’un cerc 
pînă ce’i uniră cu grupa armînilor.

Căpitanul escadronului cavaleriei comandă 
armatei să stea, apoi strigă către mulţime să 
nu facă nici o mişcare, contrariu pînă Ia unul 
vor fi împuşcaţi.

Se formară pe loc două grupuri : prima ro-
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mîno-bulgarà, a doua compusa în majoritate 
din minori. Comandantul, observînd pe profe
sori, le ordona sa vie lingă dînsul. Daut, Ca- 
raia şi Tuliu precum şi magiştrii bulgari se 
apropiara.

— Cum aţi îndrăznit sa va răsculaţi în îm
părăţia Sultanului ? Aţi provocat vărsare de 
sînge printre supuşi imperiului şi răspunderea 
voastră e grea din cale afară...

— D-le căpitan, grai Caraia în limba tur
ceasca, ne constituim prisonierl şi va rugăm 
s:\ ne duceţi la Seral (palatul justiţiei) unde 
ne vom da socoteala de fapta noastră înaintea 
valiulu», re présentait tul M. Sale Sultanului.

— Da, sunteţi prizonierii mei — şi se în
toarse către armata, căreia îl comanda să por
nească.

Acelaşi lucru îl făcu şi comandantul bata
lionului.

— Sunteţi toţi, ori a mal rămas cine-va 
pe loc.

— Sunt 4 morţi, d-le căpitan, şi cîţl vor fi 
greii răniţi nu putem şti.

Căpitanul nizamilor ordonă ca doi soldaţi 
să se detaşeze spre a păzi pe cei căzuţi pînft 
la noi disposiţiunî.

Convoiul porni dar, înconjurat de toate păr
ţile de armata imperială.

Vestea sinistră se lăţise în tot oraşul şi a- 
cum un val de lume se revărsa din strada 
mare din spre Bair şi ceair spre dealul Bucovel.

Dar lumea aceasta n’apucase să ajungă nici 
în dreptul cazărmilor, cînd se arătă oastea im
perială ducînd pe prizonieri la mijloc cu cari 
se îndreptau spre Seral. Pe drum se vedeail 
mume, surori, vere şi rude disperate, c-ăutînd 
spre convoiul, care păşea tăcut şi grav, că doar 
îşi vor recunoaşte copiii.

Dar ţipetele mumelor se repetau, surorile le-
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şinau îndată, ce’şi vedeail copii şi fraţii răniţi, 
legaţi la cap sau la mîna cu vre-o batista înro
şită de sîngele închegat, ce .se scursese din rană.

Acele, cari nu'.şi putuse vedea copiii în rîn- 
durile prizonierilor, fugeai! nebune de durere, 
disperate, cu părul despletit, ţipînd pe ceair 
în spre locul luptei, căci li-se spusese că au 
rămas si morţi pe cîmp...

Jalnică şi mişcătoare era Intrarea prizonie
rilor în oraş.

Cînd convoiul ajunse în dreptul balconului, 
unde aşteptau Mia, Domnica si Mărioaia, ţi
pete ascuţite umplură spaţiul, fapt ce făcu pe 
cei de jos să-şi arunce privirile spre balcon.

Era Mia şi verde lui Tuliu, cari la vederea 
lui cu mîna legată .şi sîngerîndă, aü ţipat de 
groază.

In popor era o fierbere cum nu se mai po
menise în Bitolia : comentariile lumei stabileai! 
ca conclusiune că armînii s’aü dus pacïnicï să 
oficieze un tedeum şi ca grecomanii fusese a- 
gresoriî, că în rîndurile celor d’intîii! fiind şi 
Părşeroţiî, cei din urmă nu ’şi-au măsurat pri
mejdia, cînd au provocat conflictul.

In fine, toţi erai! de acord de a veşteji pe 
grecomani, cari ai! proectat atacul în cancela
ria Eforiei.

Acum rămînea a se şti ce măsuri va lua 
autoritatea imperială... Pentru victimele căzute 
va condamna ea un număr de 300 de inşi?...

Şi nimeni nu era în stare să dea un respuns 
afirmativ şi categoric. Ceia ce se bănuia era că 
justiţia turcească nu va ridica diapasonul şi. 
se va mărgini la amenzi în folosul statului — 
de vreme ce revolutiunea nu era de. ordin po
litic, ci ghiaurii între ghiaurï s’aü bătut...

Ast-fel s’a şi întîmplat, căci după trei zile 
de detenţiune, în urma lămuririlor date de in
spectorul şcolar romîn, care era un factor in-
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semnat al statului otoman, s’a dat drumul tu
turor prizonierilor ai căror părinţi aü fost im
puşi la o amendă în folosul statului pentru 
dezordini provocate...

Mişcarea aceasta socială, care tindea la înăl
ţarea unui edificiu pe ruinele unei lumi rugi
nite, a reclamat jertfe şi sînge omenesc,— ca 
ori ce aşezămînt secular... Sîngele vărsat era 
botezul naţional al romînismului, care începea 
să se afirme triumfător în prejudiciul unei idei 
falşe, ce stăpînise atîtea veacuri pe armînl.

VI

In Bitolia aproape toate meseriile se află în 
mîna armînilor. Inccpînd cu bijutierii, ceasorni
carii, gravorii în metale şi sculptorii în lemn, 
apoi trecînd la croitori de dame si bărbaţi, cis- 
mari subţiri, chiurciî (blănari), sîrmacheşi, a- 
bagii, tîmplarî, tufeccif (reparatori de arme), 
lefcii (cari confecţionează fesuri), etc. toţi sunt 
meseriaşi romîni. Numai samargii sunt bulgari, 
iar turcii în majoritate se ocupă cu comerţul.

Există în Bitolia o stradă numită „Vlah- 
cearşi“, pe o lungime de 500 pînă la G00 me
tri, care începe de la bamamurl (băi) şi se 
termină cam în apropierea halei pescăriilor, 
unde pe ambele laturi se văd prăvălii, avînd 
acelaş plan, fără nici o deosebire de la una 
pînă la alta, despărţite prin tr’un paravan de 
scînduri.

Prăvăliile aceste cu chepenguri groase, cari 
se deschid de jos în sus, rămînînd în timpul 
zilei ridicate în sens orizontal, sunt ale armî
nilor din comunele Magarova, Tîrnova şi Mo- 
lovişte.

Aci se cos hainele de dimie albă ale Fărşe- 
roţilor, saricile flocoase, ori cănduşele grămo- 
steneşti.
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Fie-care prăvălie are de-asupra o camera 
spaţioasa pentru dormit, câcï atît patronii cît 
şi calfele şi ciracii în zile de lucru ramîn aci, 
şi nu sue în comuni de cît Sîmbata seara pen
tru a cobori Luni dimineaţa la tîrg „în pazare“.

Luni e mare tîrg în Bitule şi Vlahcearşi e 
cea mai animata piaţă, unde coboară cu sutele 
romîncele din satele vecine spre a-şi desface 
ciorapii, „pîrpozile ori lîpuzi“ cum le nu
mesc ele, împletită la şezătoare „bîrţat sau ţic- 
naprefti".

Tot la Vlahcearşi farşeroţii îşi desfac brîn- 
zeturile.

Intrarea în aceste prăvălii se face prin cîte- 
va scări de lemn, cari conduc în verandă, pe 
pardoseala căreia se afla întinsă o rogojină, 
unde lucrează calfele sub privigherea patro
nilor.

In veranda fie-cârei prăvălit se pot vedea 
l() pînă la 15 calfe, cosînd pe genunchi, căci, 
atît patronul cît şi personalul lui nu şed pe 
scaune.

E zi de tîrg şi Vlahcearşi geme de lume.
Femei înşirate pe două rînduri îşi aii expuse 

pe caldarîmul alb numeroase perechi de ciorapi 
albi, desenaţi în rîurï de flori pe la vîrfuri, 
cum si cămăşi de pînză albă, fină şi burangic ; 
nu departe se afla expuse bradoaice pline cu 
brînzâ, burdufuri, lapte îngroşat în putinee, în 
faţa cărora stall nerăbdători proprietarii lor 
înveştmîntaţi fărşeroteşte.

Pe lîngă un stoc însemnat de asemenea mar
fă stă Sirnu Birina cu ochii în jos, răsucin- 
du-şi nervos mustaţa si pare gînditor omul.

Din spre hamamuri vine un şir de catîri, a- 
sini şi cai purtînd saci cu cărbuni de lemne, 
o altă caravană vine de mai departe încărcată 
cu buţi pline cu vin de Neaguşta şi tot aşa 
trec ]>e aci noui încărcături cu bucate îndru-
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mîndu-se spre halele, unde se desfac asemenea 
mărfuri.

E o îmbulzeala de nedescris. Femeile se vad 
nevoite sa-şl schimbe locul, sa se apere cu 
mîna de caravanele, ce nu mai ian sfîrşit, ori 
sa scoată furca din brîü şi sa ameninţe calul 
acela nebunatic, care simţind ca se apropie de 
conac, îşi iuţeşte de la sine paşii şi din nebă
gare de seama copita lui vine în atingere cu 
pulpana celuia, ce ÎI sta în cale.

De cum îşi lac apariţiunea chirigii pe urma 
caravanelor, în cămeşile lor soioase, cu creţuri 
pe de nainte, cu tirlecul pe cap adus cam pe 
sprinceană, încălţaţi în opinci cu vîrfuri aduse, 
încep a se auzi ţăcănituri de foarfeci din am
bele laturi ale pieţei Vlahcearşi şi calfele ce
lor d'intîî prăvălii, cari dau semnalul, sunt imi
tate de camarazii lor din prăvăliile următoare 
şi aşa pînă la cea din urmă prăvălie.

EI ţăcăne foarfecile după o sistemă oare
care, ce formează un fel de limbaj ştiut numai 
de dînşil.

Dar iată din partea tir gulia inului o grupă 
de 20—80 bulgăroaice, mal toate tinerele, în- 
veştmîntate în costumele lor curioase, încinse 
pe la mijloc cu brîne negre, impletite, avînd 
forma unei funii şi lungi de vre-o cîte-va zeci 
de metri ; ele nu se pot încinge singure, ci cu 
ajutorul unei femei, care ţine capătul cel-l’alt, 
pe cînd prima se tot învîrteşte înconjurîndu-şl 
mijlocul cu brîul şi apropiindu-se de capăt, cu 
cît se tot învîrteşte.

Operaţia încingerel ele o fac pe stradă şi în 
Ioc să ţie ca talia lor să fie sveltă şi subţire, 
din contră ’şl-o îngroaşe cît pot mal mult în 
cît privindu-le din apropiere cine-va, are iluzia 
că vede nişte boloboace în mişcare.

Bulgăroaicele îşi poartă brîul atît iarna cît 
si vara pe căldurile cele mai mari.
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Podoaba lor cca mai de seamă este brîul, 
menit să le ascundă desăvîrşit formele.

Pe cap poartă un fel de tablietă cu bibilurl 
si din caii cad pe spate nişte ciucuri. Pe de
desubtul tablietei, pe cap şi pe tîmple, sunt 
mai multe legături, aşa fel puse ca să facă 
un unghiü ascuţit spre frunte. Pe sub bărbie 
şi pe sîn ai'i paftale mari de-asupra brîului.

Sentimentul frumosului, al cărui grad de des- 
voltare se oglindeşte îndestul în portul arătat, 
nu se manifestează la femeile acestea de cît 
întrun amestec al culorilor celor mai ţipă
toare.

Iar la manifestarea frumosului în forme, ele 
■bau ajuns încă, de aceia ’şi ascund formele.

Vioiciunea, care adesea la femeile altor po
poare ţine locul frumuseţe!, lipseşte cu totul 
bulgăroaicelor. De şi molatice, par sănătoase, 
supuse la muncă, iar curăţenia şi ordinea nu 
pare să le fie o necesitate... In picioare ivaü 
nici un fel de încălţăminte şi aşa gătite trec 
Ia tîrgul femeilor, tăcute, cu ochii în pămînt 
ca nişte mirese.

Calfele au prins nota ridicolă şi în loc de 
ori-ce altă vorbă, pun în activitate foarfecile, 
care ţăcăne satiric în tot timpul cît defilează 
slavele pe d’înaintea prăvăliilor.

Ei irai! timp să stea acum de taifas ca în 
zile de sărbătoare, să presare cu epigramele 
lor ticluite instantaneu portul bulgăroaicelor, 
ori al chirigiilor arnăuţi, cari se fac n’aude nu 
vede, de şi ştiu că pe socoteala lor întră foar
fecile în activitate.

In treacăt doar măsoară din ochi, răzbunător, 
pe vre-o calfă, dau din cap munnurînd printre 
buze vre-o înjurătură şi trec mai departe pe 
urma cailor şi catîrilor, pentru a ajunge la 
conac.

Calfele nu ţin în seamă ciuda celor ce li se



124

par lor ca trebue sa fie luaţi la vale şi pri- 
vindu-se uni! pe alţii de la locul unde cos, 
rîd de multe-ori pe înfundate pentru a nu a- 
trage atenţia patronului.

Sa nu’l duca nenorocul în piaţa Vlahcearşi 
pe cel ce s’a călit la vre-un han şi fâra voe 
ar umbla pe doua cărări, căci calfele croitori
lor armîni sunt în stare sa-1 aducă repede la 
trezire.

Ciracii lor în asemenea împrejurări, iuţi de 
picior cum sunt, se apropie de beţiv, îi înfig 
acul pe la spate de care atîrna o coada lunga 
şi de aci încolo rîsul şi chiotele se ţin lanţ 
pîna ce alcoolicul se pomeneşte luat pe sus 
de hamalii evrei, cari executa cu succes actul 
final al comediei... De aceia cei ce obicinuesc 
sa se dreagâ... se feresc ca de foc sa dea prin 
Vlahcearşi.

Ast-fcl se pdtrec lucrurile în numita piaţa, 
unde domneşte armîni mea.

Aci cu greii şi numai printre vîrstele că
runte se va putea găsi un analfabet. Toţi ti
nerii ştiu ceti şi scrie şi vorbesc prin semne 
din ochi sail mîna.

Pentru fie-careseminţie au cîteo porecla: Evre
ului ’! zic „motur“, turcului „porintu", bulgaiu- 
lui „ocan“, grecului „zarifu. Şi aceste porecle 
nu’s aruncate în vînt, ci însemnează ca cel 
d’intîiü e murdar, al doilea e îndulcit, al trei
lea are cap gros, al patrulea e croit din sub
ţire, adică filfison.

Au o limbă convenţionala cu metafore şi a- 
luziunf, aşa în cît streinul nici o-dată nu 
poate bănui ca de el e vorba.

Cu puţinul lor cîştig şi cu economia la baza 
vieţei lor, duc un traiu mulţumitor, sunt sprin
teni, vioi, totdeauna curaţi, veseli, vorbăreţi, 
spirituali şi un fel de satiri pentru neamurile 
străine.
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Pentru întreg personalul prăvăliei patronul 
da 40 parale ciracului sa acluca de la hanul 
din apropiere mîncare ; daca’i zi de post o 
strachina cu fasole, daca’i zi de dulce o porţie 
cu mîncare .si pentru rest pîine neagră.

Ciracul îşi cunoaşte meseria. El va merge 
la hangiu, îi va cere o strachina cu fasole şi 
daca nu ’i-o umple, apoi printre rîsete şi glu
me, înşfacă el caucul şi mai toarnă o bună 
porţie în strachina pe care trebue să o aducă 
plina. De aci trece la băcan să’i pună unt-de- 
lemn de Volo şi, pe cită vreme băcanul e ocu
pat cu punerea unt-de-lemnului, ciracul înşfacă 
neobservat în pumn sarea şi piperul, adese-orî 
vre-o limbă două de icre roşii, din cele tes
cuite în butoiu, pentru care bravură ştie el că 
va primi un zece la conduita din partea calfelor.

Boabele de fasole se mănîncă de calfe cu 
vîrful acului, iar zeama se legumeşte cu mie
zul de pîine în aşa fel, în cît toţi sunt sătu
raţi la finele mesei. .

La una din camerile de sus ale prăvăliei 
lui Delinuşi din numita stradă, se adunase 
mai mulţi patroni în ziua acea şi se discuta 
cu multă aprindere asupra evenimentelor pe
trecute cu trei zile mai nainte, în dealul Bu- 
covei. Aci se aştepta sosirea Fărşeroţilor, de a 
căror vitejie se dusese vestea în tot oraşul.

Dintre calfele lor, cei mai în yîrstă luase 
parte la memorabila lupta şi în timpul celor 
trei zile cît aii fost deţinuţi se simţise lipsa 
lor în Vlahcearşi. ^

Şi pe eînd acum tîrgul era în toiul lui, se 
văzu Costa, fiul lui Linul a cel mare, percur- 
gînd în fuga mare Vlahcearşi şi anunţind din 
prăvălie în prăvălie că vin Fărşeroţii. Costa, 
după ce anunţa pe Delinuşi, se repezi la biinu 
Birina, care’l trimisese să cerceteze şi să 1 a- 
ducă noutăţi de situaţia lucrurilor.
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La auzul celor spuse de Costa, Si mu tresari.
— I-aî văzut tu cu ochii tai ?
— Da, cînd eşeau din poarta seraiului.
— Şi pe cine anume ai văzut?
— Pe toţi ai noştri, cari aii pornit-o veseli 

spre Vlahcearşi.
— Era şi Kendra şi Tul iu în mijlocul lor?
— Da, erau şi ei şi le ziceau c*Vi vor lua 

lastîni, unde trebue să serbeze victoria. Ti! ce 
bine îmi pare că ai noştri aii eşit victorioşi! 
Are sa fie frumos de tot în deal...

Pe cînd Costa se bucura de toate acestea, 
Birina părea din ce în ce mai îngîndurat.

Dar în momentul acela i se păru că zăreşte 
în apropiere pe Dimce morarul, care se oprise 
în dreptul unei femei şi căuta a se ajunge din 
preţ.

— .Să ei seama să nu se fure ceva Costa! 
Eli mă duc să încasez' o datorie ; nu voi ii în
târzia mult.

Şi Simu, care nu voia să’i dea de bănuit 
lui Costa că vrea să vorbească cu Dimce, îl 
pîndi pe acesta pînă făcu cumpărătoarea. apoi 
se luă pe urma lui şi cînd coti în strada e- 
vreiască, iuţi pasul .şi la o distanţă oare-caro 
fu în dreptul Iui Dimce.

— Noroc Dimce !
— A... să trăesti D-le Simu !
— Unde te duci Dimce ?
— Mă duc la han să încarc calul si să plec 

la Dihuva,
— Bine, bine Dimce.
Apoi misterios :
— Astă-zi vor sui şi prietenii în comună, 

mîne sau poimîne nvam informat că vor 
merge la stîni... cred că n’ai uitat promisiunea...

— Cum să uit, vai de mine, D-le Simu ! Kil 
îvam uitat de loc... Ba într’o zi era să'ţi adin
vestea pe care o aştepţi, dar nu era singur...
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— Ştiri : am aflat ca era însoţit de dascălul 
Sîrmactieşi.

— E... acum ma crez ce spui.
— Nu-î nevoe de alta lămurire ; e vorba de 

asta data sa nu perzi ocazia.
— Fii pe pace.
Poate că ţi-a mai ramas ceva de tîrguit şi 

ai fi isprăvit banii... Poftim sa se găsească la 
D-ta acest medgid (5 lei).

Dimce lua moneda zicînd :
— Sa traeşti D-le Si mu, cu asta mă înda

torezi mult.
— Nu face nimic Dimce; caută şi veghiază 

la postul I Male.
Se strînsera de mîna şi se despărţiră.
Si mu fu înapoi dupa un sfeit de ora, unde 

găsi pe Costa cîntărind unui cumpărător bitu- 
lean o bradoaieă cu brînza.

Pe cînd Simu dedea întâlnire lui Dimce în 
strada evreiască, în Vlahcearşi Farşcrofii îşi 
făceai) intrarea triumfală.

Abia apărură din spre hamamuri, căci ve
neau din piaţa Chiurciilor sail Beledie, şi foar
fecele calfelor intrară în activitate, dar de li
stă dată ele aveau o însemnătate cu totul alta, 
care se traducea printr'un uraaa ! trăiască Făr- 
şeroţii ! si era veselie ne mai pomenita pe 
toate feţele.

La vederea lor, femeile, ca şi cum ar fi fost 
ele mai nainte înţelese,.se ridicară în picioare 
şi’i urmăreai! cu ochii plini de mîndrie legi
tima, căci nimeni din cei străini neamului lor 
nu le semăna la chip...

— Uite si Bucuvala, grăiră ele în extaz.
Apoi o vecina a moşului Kendra :
— Priviţi pe Colnicul Kendra şi pe Tuliţi 

rănit... surioară.
Ceata Fărşeroţilor se opri nu departe la pră

vălia lui Delinuşi, unde mai sosiră Sîrmachesi,
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Nicol, Ciiüi şi Maimuca profesori, sâ-şi vadă 
colegul, care luase parte la insurecţiune.

— Fiţi bine veniţi între noi, sil trăiţi ,.gioni“ 
(voinici) farşeroţi, grai Delinuşi, care fu ur
mat de cei presenţi :

— Traiascâ !
Toţi se grâbeaü sa strînga de mina pe apă

rătorii neamului, cari suiau acuma în camera 
de sus a prăvăliei lui Delinuşi, cu vedere poe
tica spre Dragor şi „bizustene“.

Prezenţa lor alimenta în mulţime discuţiu- 
nea şi comentariile asupra revoluţiunei.

Acei din armînii meseriaşi, cari luase parte 
la lupta, povesteau celor setoşi de veşti şi de 
amănunte precise asupra modului cum s’a în
ceput lupta, cum şi peripeţiile.

Se apoteoza curajul şi mărinimea Fărşeroţi- 
lor, cu deosebire vitejia şi prevederea Iui Bu- 
cuvala, mulţumită caruia s’a limitat numărul 
morţilor, căci grecomanii fiind înarmaţi, ar fi 
curăţit mulţi din ai noştri, daca nu i-ar fi dés
armât Bucuvala.

In urma acestora o idee veni sa stapîneascâ 
pe tineret şi anume, cînd vor fi cu toţii Du
minica acasă, să meargă la stîni, să manife
steze în onoarea fărşeroţilor, cari au salvat 
cinstea neamului. Şi între aceste, eîntecele ve
neau să prea-mârească numele eroilor.

In camera prăvăliei lui Delinuşi, unde urma 
sa prînzeascâ Fărşeroţii, siliră profesorii.

Cînd fură faţă în faţa, se îmbrăţişară cu 
căldură şi în ochi, luptătorii avură lacrimi.

— După cum ne-am informat, a fost lată de 
tot, fraţilor, întreba Sîrmacheşi.

0 revoluţie în toată puterea cuvîntuliii, iubi
ţii mei, dar ne putem mîngîia că am fost stă- 
pîniî situaţiei, mulţumită acestor viteji 
punse Tul iu.

— Am prevăzut noi furtuna, zise Bucuvala;

răs-
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de aceia am ţinut sa luam parte de aproape. 
Trebue sa regretam nenorocirea, ce a isbit cî- 
te-va familii de armînl rătăciţi, dar vina nu e 
a noastră ; urma sa se gâsească printre ei cî- 
te-va capete deştepte, sa le atragă luare aminte 
asupra primejdiei, ce’i ameninţa, căci noi, la 
urma urmei, nu puteam laşa floarea armînimei 
prada revolverelor şi cuţitelor lor.

Le-am dat o lecţie pe care credem sa nu o 
uite grecomanii, cît or fi.

Trebue sa se ştie de azi înainte ca armîni- 
mea e puternica în Macedonia şi sa nu dea 
D-zeiî sa ne ajungă cuţitul lor la os, ca va fi 
vai de vrăjmaş !

Cu trei zile de închisoare am răscumpărat 
libertatea gîndirel şi a limbeî noastre; nu ne 
vom teme chiar când viaţa ni s'ar cere pentru 
a ne afirma şi întări naţiunea armîneascâ în 
toate drepturile ei.

Pilda data de noi va fi imitată de armînii 
satelor, acolo uncie se vor simţi jigniţi, batjo
coriţi de grecomani, cum am fost noi în mij
locul unui oraş înaintat, unde se zice că trăesc 
mulţi învăţaţi.

„Gionele“ nostru Tuliu va bine-voi sa mai 
ţie cuvîntari de felul aceleia din ziua Sfinţilor 
Apostoli şi apoi laşa... că mare-ï D-zeü şi pen
tru noi...

Şi Bucuvala făcu un gest cu mîna ca şi cum 
ar fi vrut să Ie spună că Cel a tot puternic 
veghează destinele naţiunilor şi nu va permite 
ca cei slabi şi rătăciţi să se suprapue lor.

Toţi cei de faţă, cari luaseră parte la ser
bare, afirmară :

— Ce e drept, a fost sublimă cuvîntare lui 
Tuliu si fie-care cuvînt ne-a pătruns în suflet, 
aşa în cît de atunci încoa parcă am fi alţii, 
mai mîndri, mai puternici.

i».aumA.na-, r. VULCAN.
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Să-ţi trăiască Kendro, îl felicitau pe bătrîn, 
care ascultase pînă aci.

— Va mulţumesc, fraţilor, sa trăim cu toţii, 
să ne bucurăm ele isbînda.

Da acum, după cele ce-mi văzură ochii pot 
muri cu cugetul împăcat, căci am constatat 
că armînimea nu va pieri nici odată în Mace
donia.

— Ai să mal trăeştî tată, să vezi si isbînda 
cauzei, care a provocat acest eveniment pe care-1 
sărbătorim în inimi.

Moş Kendra pricepu aluzia lui Tuliu, de a- 
ceia încheie ;

— Să te audă sfîntul fiule, dar un lucru tre- 
bue să se ştie: pădurea e a noastră... ce are 
a face că ea conţine uscături, cari vor peri de 
la sine, mai de vreme, mai tîrziii.

Să ne îngrijim de vlăstare, căci uscăturile 
nu mai sunt bune de cît pentru foc.

Moş Kendra făcea aluzie la Lala şi la Mia. 
Uscătura din pădure pentru Kendra era Lala 
şi vlăstarul Mia.

Moşu se gîndea că Lala va rămîne acelaşi 
şi se împăca în suflet că fică-sa va rămîne o 
credincioasă a romînismului.

Bătrînul era un idealist în felul lui şi ar fi 
vrut să povăţuiască pe Tuliu să se ridice de
asupra amorului pâmîntesc, dar nu era nici 
locul nici timpul, de aceia suspină şi tăcu. A- 
luziunea a fost înţeleasă de Bucuvala şi de 
Sîrmacheşi, iniţiaţi în cauză, dar nu în felul 
cum o concepuse moşu.

Amîndoi dădeau dreptul lui Tuliu, înţelegeail 
puterea de îndărătnicie a lui Lala, dragostea 
dintre tineri şi piedicele, ce ar fi întîmpinat la 
infinit pentru isbînda visului lor, dacă nu s'ar 
fi întrebuinţat o diplomaţie faţă de fanaticul 
grccoman.

Bucuvala grăi :
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— Kü sper eft în scurtă vreme, în comunele 
noastre cel puţin, să nu mai ramîna nicî linul 
sa cugete si sa simtă alt-fel de cum cugetam 
şi simţim noi. Spera gionc. si nu gîndi ran de 
nimeni si de nimic. Ceea-ce ţi'i scris pe frunte 
treime sa păţeşti.

In urma acestora li se aduse de ale mîncare! 
pe nişte mcscioare rotunde, de către bucătării 
din apropiere.

IMnzu.l acesta îl dadea Delinuşî în onoarea 
Farşeroţilor, cari o-data cu sfinţitul soarelui 
suira la o 1-alta în Magarova.
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Cinci zile lipsiseră căpeteniile F'ărşeroţilor de 
Ia stînï şi la vederea lor, secunzii începură a 
descarcă pistoale în vînt de bucurie, facînd sa 
resune Peristera ca de un vuct resboinic.

Puseseră văzuţi de locuitorii ambelor comuni 
şi armîniî s’ati grăbit să le iasă în cale, să le 
ureze bun venit şi să-i felicite pentru modul 
vitejesc cum au ştiut să apere cinstea romî- 
nismuluî.

Grecomanii căutau sa se dosească, prefecîn- 
du-se ca n’aü idee de cele întîmplate, părînd 
a fi indiferenţi de cele ce se petreceau : în 
realitate însă se întreţineau pe ascuns cu Lala 
şi-l înteţeau în contra Fărşeroţilor şi ’i reproşai! 
ca, de ce n’a intervenit cu autoritatea lui, să’i 
oprească de a lua parte la tedeum — la cari 
reproşuri el răspundea că n’a ştiut nimic, dar 
că va lua măsuri ca pe viitor să nu mai în
drăznească Părşeroţii sa facă nici o mişcare 
fără consimţimîntul lui.

In fond, Lala se simţea descurajat, căci ştia 
el bine că nu e în stare să se impue unor u-
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riaşi ca Bucuvala, de oare-ce între el şi dînşil 
era o tovărăşie, stipulata prin contract, ce pre
vedea ca, din numărul vitelor, cu a căror eco
nomie se ocupau Fărşeroţiî, o treime era pro
prietatea fie-careï căpetenii. El nu erau sala
riaţii lui Lala, ci tovarăşi, ai capitalului îndoit 
din partea lui Lala, care se egala cu partea 
lor de muncă.

Venitul turmelor, prin urmare, era impartit 
în trei, din care doua parti reveneau lui Lala 
şi o parte fie-carui cap de Fârşerot sub a căror 
îngrijire şi administraţie lucrurile prosperau.

Căci ce ar fi făcut Lala singur, daca n’ar fi 
fost Farşeroţii, bum gospodari şi harnici eco
nomi de vite, cari se pricepeau în rostul unei 
asemeni întreprinderi?

Ar fi urmat sa lichideze totul şi cu cîte-va 
sforţări din partea Fărşeroţilor, ar fi devenit 
ei proprietari şi asupra pârţei sale.

Ast-fel stînd lucrurile, autoritatea lui Lala 
asupra Fărşeroţilor era consacrata prin obiceiul 
locului, de a sr atribui cinstea şi puterea mo
rală stdpînulni—iar nici de cum ca această 
autoritate ar fi decurs de vre-un drept exer
citat de stâpîn asupra servului.

Ştia el Lala acum ca are duşmani personali 
pe lînga partidul armîn, împotriva căruia lupta 
fără succes... I se adusese.la cunoştinţă eveni
mentele petrecute în Magarova şi tot ce a ur
mat în Bitolia. Aflase că Mia şi Maria luaseră 
partc^ atît la serbare cît şi la Bitolia, însă nu 
mai îndrăznea să provoace noui scandaluri în 
familie.

De cînd cu venirea lui Kendra si a lui Tuliu 
în casa sa, şi conflictul ştiut, el nu mai vor
bea nici cu Mia nici cu Maria. Kendra îi sta 
în fafă mereü ameninţător, i se părea că’Î aude 
glasul şi Simu întîrzia să *i aducă vre-o veste...

Mia, din ziua cînd a zărit din balcon pe Tu-



135

lin rănit la mînfl, toata jalea şi-a închis-o în 
inimà şfşi petrecea zilele, retrasa în odaea eî, 
în plîns, ferindu-se şi de mamA-sa sa 
vad A.

Chinul ei însă era cu atît maf mare, cu cît 
nu putea şti cum îi merge lui Tuliu. Aflase 
cA au fost liberaţi din închisoarea Seraiului a 
treia zi, dar mai mult nu ştia, şi din mintea 
ci nu'l uita o clipa. Pe cine sa întrebe unde e 
Tuliu, ce face el şi daca rana îi merge spre 
vindecare ?

1 s’a spus de către soaţe, cari sosise din Bi- 
tolia, ca Dumineca ce vine, tinerimea armînâ 
din ambele comuni va merge la stîni, unde se 
zicea ca va fi hora mare, c*a vor fi jocuri, pe
treceri etc.

— Vezi, fa-te bine, soro, sa mergem şi noi, 
sa privim, cu atît mai mult, cu cît stînele sunt 
ale voastre şi plimbarea noastră va fi moti
vata în faţa Uimei — i-a zis Vangheluţa de peste 
drum, care venise sa vadft cum îi este Miei.

Mia tresari ca din visare. Se gîndi ca poate 
va vedea pe Tuliu şi simţi ca şi cum un cu
rent de însănătoşire i-ar fi circulat prin vine.

— 0 sa ma silesc Vangheliiţo sa ma scol, 
căci poate aerul îmi va face bine... De cum 
am venit din Bitolia, nu ma simt bine. RAceala 
sa fie cauza... sau im presiunea ce am avuţ-o 
la vederea atîtor răniţi, flăcăi din ai noştri... 
nu ştiu si efi ce sa mai zic...

— Eli hanuesc c’ai răcit surioara, dar am 
speranţa sa te întremezi la loc, cînd i vei ve
dea la hora voinici şi vindecaţi...

— Sa te auda Dumnezeii, Vangheluţo.
— 0 sa fim toate soaţele, cari am fost la 

serbare, Mie, şi baga de seama ca fără tine 
nici lina nu merge.

In tot timpul acesta soaţele Miei veneau în 
fie-care zi la dînsa şi prin glume cautail sa o

nu o
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predispue la veselie — însă ele nu ştiau nici 
una adevărata buba ce o rodea...

Venise şi ziua Duminicei. Mia se sculase-* 
mai de vreme ca de obiceiti, terminase cu tre- 
bile casei şi acum îşi făcea găteala. Gîndul că 
va fi văzuta de Tul iu, o făcuse să'şi aleagă 
rochia de culoarea liliacului, apoi ilecul cel 
muiat în fir de aur ; pe cap s’a legat cu „şchepa" 
cea de mătasă fumurie, brodată pe la margini 
cu mătăsică multicoloră. Părul ei bogat. îm
pletit în două coade, ce îi atîngeail pulpele, ve
nea aşezat sub „şchepa*4 străvezie, iar în drep
tul funtei de la stingă creştetelui prinse un 
chiparos şi pe piept floarea „nu mă uita“.

Si fără de găteală asta Mia n'avea rivală în 
ambele comuni, dar de astă-dată voea să se 
convingă, dacă într’adevăr e frumoasă si se 
privi cu atenţie în oglindă.

Simţul frumosului în producţiunile firei şi 
ale artei fiind bine desvoltat în sufletul ei, a- 
vea oroare de culorile ţipătoare, de formele e- 
xagerate, disproporţionate. Se măsură, zic, de 
sus în jos în oglindă. Se găsi la statură potri
vită. Îşi privi în profil bustul peptului şi ră
mase mulţumită de sînii ei răsăriţi în libertate 
şi fără corset, pentru vîrsta ei de 18 ani.

La talie nu era tocmai subţirică, dar nu viu 
să forţeze mai mult colanul, că prea i-ar fi pus 
în evidenţă şoldurile şi nu o aranja de loc să 
se ştie că în privinţa asta a trecut la exage
raţi e.

Toate le-o fi putut observa Mia examinîndu- 
şi boiul mlădios la oglindă şi silindu-se să a- 
tingă perfecţiunea, pentru a fi la înălţimea in- 
spiraţiunei poetului, numai una n'a putut-o 
nici ea observa, că s'ar fi îndrăgit de sine 
poate...

Era atmosfera acea radiantă în centrul că
reia plutea fiinţa el, ce se eteriza, se perdea pe
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nesimţite pentru a face loc castiţaţei, inocenţei 
şi curăţie! sufletului el de fecioara — calităţi, 
ce se nuanţai! tot ma! puternic cu cît pentru 
ea rămîneaft invizibile, nebanuite, neştiute.

Faptul ca se gătise şi căutase sa se convingă, 
claca într adevăr îl seade bine, avea o origina 
de ordin cu totul superior şi anume: ea 
vedea în Tuliu idealul şi pe alesul naţiune! 
*s?le, -şi-l asemana în minte cu eroii din mituri 
şi-şi zicea: oare e destul de perfectibila ? Poate 
fi motivul inspiraţiunei marilor sale acte?

lata ce idee o domina, eînd o făcuse sa-şl 
pearda vremea la oglinda, sa se studieze cu a- 
tenţie.

Intradevăr, era minunata şi superioritatea el 
aii confirmat-o soaţele, cînd aü vâzut-o, nu prin 
cuvinte, ci prin sanitari şi exclamaţiunl de ad
mirare.

Porniră, dupa ce se convinseră din cerdac 
ca în „curie44*) e lume multa. Ce e drept, ti
nerii se ţinuseră de cu vînt şi între 2 şi 3 j>. 
m. îşi făcuseră apariţiunea în faţa stînelor, în 
cît acum răsuna pădurea de urale şi de „s’bă- 
nează**) Fărşeroţi i “.

Căpeteniile, la vederea lor, se grăbeau sa-I 
strîngă de niîna, sa le mulţumească prin cu
vinte adînc simţite pentru simpatia, ce le-o 
arăta şi craii mîndri aceşti oerï de a vedea 
cum pe urma lor răsărea o noua armată, care 
avea sa duca ma! departe lupta cu succes.

Bucuvala dote ordin secunzilor să zică din 
cavale si într'un moment se înjgheba o horă 
mare între cel 50 de pastori şi tineretul, ce ve
nise sa manifeste la stîni. Din cînd în cînd 
cîte vre-un pocnet de pistol ducea vestea în 
depărtare ca la stînl poporul petrece.

•:) Pădure.
585) Să trăiască.
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Eatusiasmul tineretului veni să-1 cuprindă si 
pe moş Kendra, care, negreşit nu putea lipsi 
din mijlocul a lor sat ; juca între Bucuvala şi 
Coli Ghiza şi se pricepuse bătrînul sa înlăture 
tristeţea care'l chinuise.

Dar pentru ce moşul ar fi putut sa fie trist 
în acest moment, el cel optimist din fire? A- 
vea un motiv sa fie trist şi aceasta provenea 
din cauza ranci de la mîna lui Tuliu, care a- 
vea uevoe de o serioasa îngrijire si tocmai 
fiind-că suferea, ramase sa bolească în pat, pe 
cînd batrînul inimos venise între aï sftl, dar 
cu gîndul era la Tuliu.

Tocmai pe cînd hora era în toiul ei, se vă
zură răsărind din toate părţile, în grupuri, fe
mei şi fete din Magarova şi Ternova. Era în- 
tjia oară cînd ochii lor se desfătaţi la privi- 
liştea, ce li se desfăşura pe de nainte.

Ştiau bine că nu era nuntă si totuşi aşa 
ceva nici la nunţi nu pomenise. Se formă un 
cerc împrejurul horei. Cercul acesta de privi
tori veni să fie mărit de Mia şi soaţele ei. 
Dînsa îşi aruncă lacom privirea spre horă, e- 
xamină cu atenţie pe fie-care în parte şi vă- 
zînd c.i Tuliu nu e printre ei, simţi că se cu
tremură din picioare.

Bine nu-ţ^ putea fi, nici vorbă, dar pe cine 
şi cum să înrrcbe ea ce face, cum îi merge 
lui Tuliu?

Presimţirea o făcea să ghicească că Tuliu 
trebue să sufere. Dar prezenţa lui moş Kendra 
o mat îmbărbăta.

Ah, de ar întreba-o el de sănătate, ar pro
fita de împrejurare, l-ar întreba ce face Tuliu, 
dacă s’a vindecat, dar cine ştie... o va întreba 
moşu saiî nu... Cine ştie, poate că cu gîndul 
acesta s’a desprins el din horă la vederea Miei, 
sau că era prea obositor pentru el să ţie pept 
cu tineretul...
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Isï şterse năduşeala de pe frunte şi se dete 
pe lingă umbra unui brad uriaş.

Mia întoarse capul într’acolo. Se scuza pen
tru moment din faţa soaţelor si Ie zise ca, a- 
vînd durere de cap, sa-i dea voe sa se odih
nească puţin sub umbra acelui brad.

Păşi într*acolo.
Moş Kendra se aşezase pe muşchiul lui. Cînd 

fu aproape de cl, Mia grai încet:
— Buna-ţi oara, Laie ! *).
— A... ghine vini.ş, muşi tea ţa**).
Apoi sculîndu-se şi plin de iubire strîngîn- 

du-i mîna, urma :
— Sunteţi bine pe acasa, mania ce face?
— Bine, Laie, bine; dar dv.? Cum se face 

ca eşti singur?
— Da, singur, Mie, cum mft vezi; Tuliu e 

în pat. Rana de la mîna îl supară rail ; azi 
noapte n'a putut închide ochii, sărmanul baeat... 
Oh, a fost o noapte grea... a avut şi aiurări. 
Iubirea ce o am pentru popor, m’a făcut sa’mi 
iad inima în dinţi si sa-1 las singur: apoi n’ain 
avut ce face si stăruinţei lui, care m’a silit 
sa vin.

Ţal Zega***), nepoata-mea îl îngrijeşte ca o 
sora, dar nu ştiu daca nu va avea ne voe de 
ajutorul unui doctor, Mie.

Mia ascultase pe batrîn şi înlemnise acolo, 
în picioare în faţa lui. Faţa ei era pala, inima 
îi svîcnea în piept cu tarie şi nu putu grai 
de cît :

— Un doctor, Laie, un doctor, da, cît mai 
curînd...

In colţul genelor i se iviră doi strop! de la
crimi, cari ’i alunecară pe piept.

®) Buna vreme, unchiule.Expresiune locală: Bine ai venit frumuseţe. 
«») Idem : so ja lui Zega.
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IşT întoarse capul spre pădure şi cu batista 
le şterse repede urma.

^— La asta m'am gîndit şi eu — urmă bă- 
trînul — mi-e în gînd sa ma cobor chiar mine 
în Bitolia şi sa aduc pe doctorul Hristovicî, 
care-i un bun chirurg se zice...

— Sa nu întîrzii nici un minut, Laie, căci 
nu-î de glumit cu o rana, şi, vai, Laie, o în
treaga lume armîneasca si a pus speranţele în 
Tul iu ! !

Dar Mia nu-şi mai putu ţine isvorul ce i se 
porni din ochi.

Batrînul înduioşat suspina cu amărăciune. 
Acum constata el iubirea neţărmuită a fetei 
lui Lala pentru Tuliu.

Mia baga de seama ca e observata de soaţe, 
de aceea se înarma cu tot curajul, se apropie 
de batrîn, îi întinse mîna şi ’i şopti :

— Să-i duci multa sănătate din parte-mi, 
Laie, si să-i spui ca mă voiţi ruga lui Dumne
zeu să-i dea puteri să treacă pericolul şi ve
cinie sa aibă parte de bine. 
r— Iţi mulţumesc fiică scumpă, murmură moş 

Kendra, înecîndu-1 suspinele. Oh, cum ar fi să
rutat-o pe frunte, cum i-ar fi bine cuvîntat pe 
amîndoi, Dumnezeule, dar... cine ar fi îndu
plecat pe Lala la aşa ceva ?

Se gîndi la Tuliu si cumpănind în minte 
împrejurările, conchise că fată de un înger ca 
Mia i-ar fi cu neputinţa lui Tuliu si ori-cărui 
tînăr — care ar fi iubit-o în locul lui Tuliu. 
să se ’nalte de-asupra unui amor lumesc...

In faţa Miei văzu moş Kendra că lupta la 
care se angajase fiul său abia era la începu
tul ei.

— Ce spunea moş Kendra, Mie? o întrebară 
soaţele.

— Îmi vorbea de fiul său, sărmanul, răs
punse cu seninătate Mia.
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— Am auzit ca rana ’î merge spre ran, dra
ga Mie !

— Da!-—făcu Mia mîhnita.
— Tal Zega spunea către vecine câ îndură 

grozave suferinţe.
Nu eraü de ajuns afirmările hatrînuluT, mal 

veneau acum şi soaţele sa o sîngereze la ini
ma cu vorbele lor.

Val, si trebuia cu toate aceste sa para indi
ferenta, sa observe hora, sa rîda, sa glumească 
cu celelalte soaţe, cari erau mulţumite de ce 
vedeau.

Intre cîntece şi jocuri vremea trecuse şi pri
mele cari începură a se retrage fura grupurile 
(le femei .şi fete ce aveau grija caselor, apoi 
urmară tinerii în rîndurî, rînduri.

Din toata lumea asta, singurul moş Kendra 
mai rămăsese la sfat cu Bucii va la şi ceilalţi.

Lipsa lui Tuliţi fu observata de Farşeroţi, 
dar pîna aci nu fusese timp de a se interesa 
de el şi, udata râmaşi singuri, moş Kendra le 
arata ca rana lui Tulïu îi inspira griji-

— Sa se cheme un doctor numai de cît, re
plica Bucuvala.

— Mine voiil coborî la Tîrnova sa vad cum 
îi merge.

— Vederea ta îi va face bine, Bucuvala. \ e- 
deţi', s’a întunecat şi eti tot aci ma găsesc. De 
ce nu ma luaţi la goana ?

Dar fiind-câ voi nu ni a goniţi, e timpul cred 
sa va zic noapte buna.

Moşul se scula îngrijorat şi strînse de niînâ 
pe fie-care în parte. Timpul era liniştit, cerul 
senin si luna plimi poleia înălţimile codrului 
Magarovei, desemnînd umbre fantastice dincolo 
de stîncileeratice. Poteca, care conduce la isvor 
şi de aci la stîni, era acum pustie.

Nici un zgomot, nici oşopta, doar ciutul lu
gubru al unei cucumele aciuiată in scorbura
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unei stîncl, fàcea sil strabatA ecoul în adînci- 
mea codrului.

Unui om superstiţios i-ar li fAcut nu'i gla
sul acestei pftsAri de noapte, despre care oame
nii simpli spun câ prevesteşte nenorocire, de 

avînd simţul mirosului foarte desvoltat, 
simte apropiata intrare în descompunere a cor
pului vieţuitoarelor... Moşu* însă, care era preo
cupat cu rana lui Tuliu nici cA a luat seamA, 
ci cu capul în jos mergea gînditor pe poteca 
şerpuitoare.

Singurul Bucuvala îl petrecuse o 
tanţft, pîna ce’T zisese moşu sA se înapoieze. 
Uriaşul, oprit pe vîrful unei movile, pArea un 
zeü neadormit. De l-ar fi vAzut cinc-va pe vre
mea aceia cum îşi roteşte privirile de-asupra 
comunelor unite şi cum cAuta sA strâbatA prin 
umbrele nopţei, s’ar fi dat în luturi de spaima...

Avea aerul unui Marius pe ruinele Carta
ginez..

Ce sA-i fi fost lui oare, de nu’i venea sa se 
mişte de acolo? Poate cA se gîndea sA name* 
ninţe vre-o primejdie pe Kendra şi ţinea sa sc 
asigure ca a intrat teafAr în sat ?

l|a, se întâmplase talhArii pe drumul acesta, 
mai de mult însA, pe cînd haiducea Maleo prin 
împrejurimile Magaroveï. I )ar pe cînd Bucu
vala stetca înfipt colo pe movila, nu departe 
de isvor, din partea unde încep cei d'intîi tu- 
fani, zAri scApArînd o lumina roşiatica, care fu 
urmata de o detunătură puternica de arm A, a- 
poi un ţipat prelungit şi în fine nişte gemete, 
ce se perdeaü în umbrele nopţei.

Ca un vultur ce se repede din sboru-i asu
pra prade!, cu aceiaşi împetuositate uriaşul 
în urma cîtor-va sărituri, fu pe poteca şi acum 
mai mult fugind pe brânci, se apropie de cel 
ce căzuse pe spate.

Bucuvala fAcu un pas înapoi, cAci recunoscu

oare-ce

bunA dis-
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Ia razele lunci pe cel căzut : era moş Kendra, 
sărmanul, care văzînd pe Bucuvala, printr’o 
sforţare suprema, grai stins de tot : m'aii onio- 
rît vrăjmăşii... colo... colo... a fugit... şi Moşu 
se silia sa arate cu mina în partea de unde 
zărise lumina.

II sprijini pe braţul lut şi vazînd cum moş 
Kendra închide pleoapele, striga :

— Frate, spune’mî cine a fost, nu 1-aî pu
tut recunoaşte?! Kendro, scumpul meu amic, 
Kendro !...

Ah... s’a stins... murmură uriaşul !
Lasâ binişor pe Kendra, stins de viaţa pe iarba 

•şi fa.ia a mai sta o clipa pe gîndurî, luîndifşi 
seama ca ucigaşul ar putea să scape, porni în 
goana disperata pe poteca şerpuitoare.

Se gîndi ca or cine ar fi, va trebui sa apară 
la drum spre a coborî în sat sad să apuce 
drumul Nijopoleî.

Calea mărunt şi uşor în tocmai ca un mo
tan tînăr, care se exersează pe sub gard sa vî- 
neze în faţa unui stol de vrăbii.

Dar luna intra în regiunea unor nori negrii 
şi întunericul se laţi prin împrejurimi în cît 
nu se mai putea distinge obiectul la doi paşi. 
Totuşi uriaşul deprins cil locurile aceste acci
dentale, cunoscînd ori-ce ridicatura, ori-ce po- 
vîrniş, nu disperă.

Prevederile lui nu l-ad înşelat, căci cînd a- 
junse în apropierea celui din urma ţufan. care 
forma căpătui unghiului codrului, ucigaşul fără 
sa bănuiască că c urmărit de cine-va, venea 
chiar în faţa lui Bucuvala.

Acesta nu-ï mai dete timp nici să se recu- 
leaga, ci ridicînd pumnul, îl lăsă cu toată fu
ria putere! sale herculanc pe capul ucigaşului.

— Stăi mişelule !... că te mănînc fript urla 
Bucuvala.

Dar de prisos îşi mai cheltui vorba, căci is-
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bitura fu aşa de cumplita, în cît pentru moment 
presupusul ucigaş a carul ţeastă suferise ava
rii, se vede, se cletină locului şi vru sâ cada 
lungit, dar Bucuvala îl sprijini pe braţ mur
muri nd :

— Nu-i timpul sa mori acum talharule, stai, 
trebue să trăeşti, sa te vedem cine eşti 
te cbiamă, cine te-a îndemnat sa sâvîrşeşti o- 
morul : rasbunarea saü talhâria ; mişelule...

Şi zicînd aceste, îl lua subsâori, grăbind cu 
el la isvor. In cîte-va minute ajunse, îl laşa 
încet pe iarba şi luînd apa cu ulcica, îl stropi, 
îl făcu să bea, îi freca pulsul, inima, timplele...

Bucuvala era aproape sa dispere, vazînd ca 
asasinul nu da semne de viaţă.

La cîţi-va paşi de isvor se distingea întins 
pe iarba Moş Kendra în nemişcare şi cînduşea 
şi cămaşa-i alba arătau lui Bucuvala locul unde 
zace el mort...

La gîndul că n’are să. mai poatâ vorbi nici 
odată... cu vrednicul batrîn, o lacrimă ÎI stră
luci în colţul genelor sale, apoi îi curseră în 
şir mai multe.

Cum să nu plînga... perdea un tovarăş de 
lupta, pe care cu greii l’ar fi putut înlocui 
un al doilea.

Nu ştia acum dacă presupusul ucigaş e mort 
de-a binelea, saü sa preface...

11 scotoci prin sîn. Da, avea o armă şi tava 
ei era şi acum calda.

Nici vorba, se gîndi Bucuvala — el e asa
sinul.

După un timp oare-care de fricţiune, observa 
că dă semn de viaţa.

Bucuvala respira mai uşor.
— Mulţumescu-ţi, Doamne, că na murit.
Se descinse şi înainte de a se desmetici uci

gaşul, îl legase de mînă şi acum se pregătea 
sâ’l lege ele cealaltă.

cum
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Necunoscutul grăi ca şi cum ar fi aiurat :
— Ce vrei să faci cu mine?
Bucuvala avu o tresărire... Recunoscuse gla

sul individului... Aşa dar era Dimce morarul ! 
Ii răspunse calm :
— Ai să vezi mai tîrzii'i.
— Unde vrei să mă duci?
— La stînl — aï cunoştinţă de ele, nu este

aşa ?
— Da! Şi ce vrei să-mi faci?
— In tot cazul n'am să te tratez aşa precum 

aï făcut tu sărmanului Kendra.
Şi repede Bucuvala continuă :
— Spune, ce aï avut cu el, mişelule?
— Alţii m’afi pus, nu e vina mea.
— Şi tu l-aî ucis ca pe o vrabie.
— De vreme ce m’aii pus, la ce mi-ar mai 

folosi să mint.
Bucuvala era satisfăcut de strategema ce a 

întrebuinţat faţă de asasin, de a-1 face sa măr
turisească crima cu atîta uşurinţa, căci în rea
litate el numai bănuia pe Dimce şi ar fi avut 
de furcă să-l hotărască la mărturisire, dacă ar 
fi urmat să nege.

De aceia nici nu-1 lăsă să încheie frasa din 
urma şi Bucuvala grăi :

— Da, te-am văzut de pe movilii, ţi-am ur
mărit, toate mişcările, dar n'am ştiut ce gîn- 
durî nutreşti, că te dcdeam eu mai repede gata, 
înainte ca tu să răpuî pe Kendra. Precum vezi, 
chiar în pămînt să fi întrat şi tot nu-mi scăpai. 
Acum eşti prizonierul meii pînă ce 
coperi pe vinovaţii despre carï ai spus. 
mează-mă dar.

I limce se sculă, iar Bucuvala, ţinînd de am
bele căpătîe ale brîului, ducea alăturea pe asa
sinul luî Kendra spre stînî. ^ A

Tovarăşii începură a se îngrijora de întir-

es-vom (

io.ARMÂNA-, P. VULCAN.
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zierea lui Bucuvala şi de acela steteaü nedu
meriţi în faţa stânelor.

Cînd l-aii văzut- că vine însoţit încă de un 
altul, aii crezut că e Kendra, dar luînd seamă 
că necunoscutul e adus legat — începură a bă
nui ceva răii...

— Fraţilor ! grăi Bucuvala în mijlocul tă
cere Ï şi a mirăreî, ce se zugrăvise pe feţele 
Fărşeroţilor.

Şi glasul îi tremura ca nici odată.
— Veţi păstra cel mai desăvîrşit mister a- 

supra celor, ce am să vă spui. Nimeni afară 
de voi n*are dreptul să ştie secretul ce vi-1 
voi fi încredinţa.

Aflaţi dar că bunul nostru Kendra, colnicul 
Kendra, nu mai este printre noi.

— E... ce ai zis, Bucuvala !...
— Da, fraţilor, acum o jumătate oră. ştiţi 

bine că Kendra îşi luase noapte bună de la 
no! şi nimănui nu'i trecea prin minte că acel 
„noapte bună" al săiî, va fi cel din urmă adio 
şi fără revedere, căci, în dreptul isvorului. a 
fost asasinat mişeleşte de Dimce, pe care l-am 
prins şi l-am adus în faţa voastră.

Fărşeroţii priviră sălbatic pe Dimce. Coli 
Ghiza vru să se repeadă la el să-l sfîşie, dar 
un gest al lui Bucuvala îl ţinti locului.

— Pedeapsa stă în mîna legei noastre Coli 
Ghiza. Linişteşte-te şi înainte de ori-ce altă 
hotârîre, repeziţi-vâ voinicilor pînă la locul cri
mei si aduceţi încoa pe braţe pe bunul nostru 
Kendra ; să ne facem datoria mai întâi faţă de 
dînsul, apoi ne vom ocupa de Dimce şi cei
lalţi. De o cam dată vă dau în primirea voa
stră Kosta si Gruşu pe acest criminal, să ini-1 
păziţi în casa din poeană, unde nu-i veţi şti de 
urniţi de cît numai voi doui. 11 veţi hrănişi 

-i veţi da ocazie să se plîngă de nimic, pînănu
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cînd va veni vremea sa mi-1 daţi mie în pli
ni ire.

Farşe roţii consternaţi de vestea sinistra, do
tera fuga spre locul crimei.

La vederea Moşului Kendia, muţi de durere, 
nu-şi puteau stApîni cursul lacrimilor. Plîngenft 
fie-care în cîte o parte si nu se auzea nici un 
euvînt de inîngîeie. In cea mai desAvîrşitâ fa
cere Moş Kendia fu întors cu fata în sus, apoi 
luat pe braţele loi* vînjioase, doi mai în faţa, 
doi mai la mijloc, unul spiijiiiindii-î capul ; 
ast-fel suiau ei cu mortul la stîni.

Luna de sus, care eşise din regiunea nouii- 
l°r, era^ martora la aceasta drama, ce se des
făşură în partea de Nord a Magarovei, la cîte- 
va sute de metri apropiere.

ii

Declaratiunile Iui Dimce, făcute în faţa lui 
Bucuvala si Ianula cel Mare, buimăciră pe Fâr- 
şeroţi.

— Şi pentru care euvînt Simu îfi spunea că 
vrea sa scape de Kendra şi Tuliu ?

Morarul dote din umeri şi răspunse:
— Ştiri atîta ca se temea de ei sa nu calce 

pe d. Lala. îmi spusese ca d. Lain l-a însărci
nat sa ma angajeze cu paza stînelorşi daca voia 
surprinde cum-va pe lîngA stîni pe aceşti doi 
Farşeroţi, sa-î ucid, ca el răspunde de orî-ce 
s’ar întîmpla.

Bucuvala şi Ianula se priviră semnificativ. 
Le era de ajuns de o cam data ceea ce^ ştiau, 
ca Lala, din cauza lirei, ce hrAnea lui Kendra, 
de cînd cu conflictul iscat între amîndol, şi 
despre care avea idee Bucuvala,^ şi-a asociat 
scopului sAu de a se scApa de Kendra şi ru
liu pe Simu Birina, cAruia, de sigur, trebue 
sA-î fi dat bani, cA acesta la rîndul Iui sa ga-
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zierea lui B ucu val a şi de aceia steteaü nedu
meriţi în faţa stînelor.

Cînd l-au văzut ca vine însoţit încă de un 
altul, au crezut ca e Kendra, dar luînd seamă 
ca necunoscutul e adus legat — începură a bă
nui ceva răii...

— Fraţilor! grai Bucuvala în mijlocul tă- 
cerel si a mirărei, ce se zugrăvise pe feţele 
Fărşeroţilor.

Şi glasul îi tremura ca nici odată.
— Veţi păstra cel mal desăvîrşit mister a- 

supra celor, ce am să vă spui. Nimeni afară 
de voi n’are dreptul să ştie secretul ce vi-1 
void încredinţa.

Aflaţi dar că bunul nostru Kendra, colnicul 
Kendra, nu mai este printre noi.

— E... ce ai zis, Bucuvala !...
— Da, fraţilor, acum o jumătate oră, ştiţi 

bine că Kendra îşi luase noapte bună de la 
noi şi nimănui nifi trecea prin minte ca acel 
„noapte bună" al săli, va fi cel din urma adio 
si fără revedere, căci, în dreptul isvoruluî, a 
fost asasinat mişeleşte de Dimce, pe care l-am 
prins şi l-am adus în faţa voastră.

Fârşeroţii priviră sălbatic pe Dimce. Coli 
Ghiza vru să se repeadă la el să-l sfîşie, dar 
un gest al lui Bucuvala îl ţinti locului.

— Pedeapsa stă în mîna legei noastre Coli 
Ghiza. Linişteşte-te şi înainte de orl-ce altă 
hotărîre, repeziţi-vă voinicilor pînă la locul cri
mei şi aduceţi încoa pe braţe pe bunul nostru 
Kendra ; să ne facem datoria mai întîi faţă de 
dînsul, apoi ne vom ocupa de Dimce şi cei
lalţi. De o cam dată vă dau în primirea voa
stră Kosta şi Gruşu pe acest criminal, să mi-1 
păziţi în casa din poeană, unde nu-i veţi şti de 
urmă de cît numai voi doui. 11 veţi hrăni,^ şi 
nu-i veţi da ocazie să se plîngă de nimic, pînă
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cîncl va veni vremea să mi-1 daţi mie în i»i i- 
mire.

Fă rşe roţii consternaţi de vestea sinistră, da
tera fuga spre locul crimei.

La vederea Moşului Kendia, muţi de durere, 
nu-şi puteau stăpîni cursul lacrimilor. Plîngeaiî 
fie-care în cîte o parte si nu se auzea nici un 
cuvînt de inîngîeie. In cea mal desăvîrşită tă
cere Moş Kendia fu întors cu faţa în sus, apoi 
luat pe braţele lor vînjioase, doi mai în faţă, 
doi mai la mijloc, unul sprijinindu-i capul ; 
ast-fel suiau ei cu mortul la stîni.

Luna de sus, care e.şise din regiunea mani
lor, era martoră la această dramă, ce se des
făşura în partea de Nord a Magaroveî, la câte
va sute de metri apropiere.

ii

Declaraţiunile lui Dimce, făcute în faţa lui 
Bucuvala si lanula cel Mare, buimăciră pe Făr- 
şoroţi.

— Şi pentru care cuvînt Simţi îţi spunea că 
vrea să scape de Kendra şi Tuliu ?

Morarul dote din umeri şi răspunse:
— Ştiu atâta că se temea de ei să nu calce 

pe d. Lala. îmi spusese că d. Lala l-a însărci
nat să mă angajeze cu paza stânelor şi dacă vniu
surprinde cum-va pe lîngă stîni pe aceşti doi 
Fărşeroţi, să-i ucid, că el răspunde de ori-ce 
s’ar întîmpla.

Bucuvala si lanula se priviră semnificativ. 
Le era de ajuns de o cam dată ceea ce ştiau, 
că Lala, din cauza urci, ce hrănea Iui Kendra, 
de cînd cu conflictul iscat între amîndoi, şi 
despre care avea idee Bucuvala,^ şi-a asociat 
scopului său de a se scăpa de Kendra şi Tu
liu pe Simit Birina, căruia, de sigur, trebue 
să-i fi dat bani. că acesta la mulul lui să gă-
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seascd cu atîta uşurinţa un instrument orb cu 
care sa apuce jeratecul, fArft sa se frigă. Era 
mai mult ca sigur Simu, ca Dimce va comite 
crima fără sa fie văzut de nimenea.

Şi nu le-a fost greù a stabili ca Kendra pica 
prima jertfa dintre armînî în lupta, ce se de
clarase între ei şi grecomanî.

Cine ştie — îşî ziseră ei — daca nu vor veni 
şi alţii pe urmele lui Moş Kendra.

De aceia capii Farşeroţilor luara o rezolu- 
ţiune în faţa descoperirilor făcute prin decla- 
raţiunile lui Dimce şi anume : sâ se faca o în- 
mormîntare naţionala lui Kendra, sa ia parte 
la ea toata suflarea romîneasca ca sâ-1 petreacă 
pîna la vecinica locuinţa pe acel ce se jertfise 
pe altarul naţiunei.

Fraţii Şcreta mai erau şi doi meşteri lemnari. 
Prin urmare, ei fura însărcinaţi cu facerea cos
ciugului.

Bucuvala şi lanula cel Mare, lftsînd pe Dimce 
în primirea lui Costa şi Guşu, trimisera pe alţi 
doi voinici sa vestească pe profesori de moar
tea lui Kendra, fără a da alta explicaţiune, de 
cît ca a fost găsit ucis lînga isvor ; iar ei a- 
mîndoi coborîra în Ternova sâ prepare pe Tuliţi.

Ţal Zega, nepoata lui Kendra, tocmai eşea 
din poartă îngrijorată, pentru a merge la stînï 
sa se informeze ce e cu Mus Kendra, căci Tu- 
liu începuse a se îngrijora, cînd văzu pe Bu
cuvala si lanula grăbind în casa lor.

— Ce face Tuliu, o întrebară Farşeroţii.
— Aşa sa zic—.e mai bine; noaptea a tre

cut-o în linişte, însă a început a-1 îngriji ncve- 
nirea unchiului şi abia a aşteptat sa se lumi
neze ca sa ma trimită în deal ; iată cum mă 
vedeţi pornisem în spre d-v.

Dar pe unchiu Kendra ce’l facuraţi, de ce 
n’a venit şi el ?

Bucuvala şi lanula suspinară amîndoî la ul-
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ti mele cuvinte ale nepoatei 1 uf Kendra şi pre
faci ndu-se ca n’ai'i auzit-o ce spune, întrebară:

— Tuliu e deştept?
— Da, poftiţi; el va zărit de cum aţi intrat 

pe poarta.
— A... iată-1 ! făcură Farşeroţii observînd pe 

ruliu la una din ferestre, al cărei geam îl des
chidea el acum.

— Buna dimineaţa Tuliu — grairă ei.
— Bine aţi venit fraţilor: ia poftiţi ca mï- 

era dor de voi.
— Venim, venim numai de cît Tuliu.
Apoi adresîndu-se nepoatei lui Kendra :
— Iar D-ta lele Tal Zega, te poţi întoarce din 

drum, să-ţi vezi de rostul casei.
— Da, ce de lucru n’am, zise Ţal Zega în- 

dreptîndu-se la bucătărie, inurmurînd : ...de 
ce unchiu nu se mai arata, maica luminata !

In timpul acesta Bucuvala şi Ianula îşi fă
cură intrarea în odaia lui Tuliu.

— Ce fel „gionc“, încă în pat pe vremea a- 
sta ! întreba Bucuvala cu un ton glumeţ.

— F prost lucru frate sa ma găsesc aşa de 
tîrziîi în pat, clar mi s a impus de Dr. Hristo- 
vici din Bitolia sa nu fac mişcări, pînă cînd 
nu se va închide rana.

— In tot cazul, credem ca te simţi mai bine 
şi în curînd speram sa te însănatoşezi com
plect,

— Asa crecl şi eu fraţilor. Insa cărei înfcîin- 
plari datorez cinstea, ce mi-aţi făcut-o de a 
ma vizita aşa de dimineaţa ?

— Iţi vom spune Tuliu. Dar n’ar fi cu pu
tinţa oare ca asta-zi sa fii al nostru, vrem sa 
zicem, sa părăseşti patul ? Nu vei fi supus la 
nici o oboseala.

— Da cum sa nu fraţilor ; apoi şi fără ruga 
ce-mi faceţi, eii aveam de gînd sa nul scol, 
căci mi sa urît de atîta zăcere.
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Dar batrînul meü ce se fileu ? Trebue sa fi 
ramas la stînî... Aşa e el la zile mari... Entu- 
siasmul lui e perpetuu, nu cum e la mulţi, 
flacără ele pae.

îmi închipuesc ce bucurie i-a năpădit sufle
tul cinci s'a văzut între ai să!, la stîir, după 
izbînda repurtată în dealul Bucovei.

— Farşeroţii ascultau pe Tul iu şi păreau că 
aiî încremenit amîndoi, colo, pe minclir.

— Nici unul nici altul nu era în stare să 
mai scoată o vorba din gura.

Tuliu urma :
— Aşa dar ţineţi, mi se pare, să mă luaţi 

şi pe mine în deal. Iată-mă că mă scol si 
merg fără multă insistenţa.

FI observa tăcerea si schimbarea lor de pri
viri misterioase, dar îsi închipui că ei îi pre
gătesc vre-o surpriză.

Continua :
— Aşa mult raiî ce mi-a părut că n’am pu

tut sa iau parte .şi eit la veselia din deal.
Vara mea Ţal Zega îmi spusese că a văzut 

foarte multa lume suind la stînî — este adevă
rat Bucuvala?

— Da, aşa este Tuliu.
Dar Bucuvala nu s'a putut gîndi în acest 

moment de criză sufleteasca la aluziunea, cc o 
făcea Tuliu, cînd a vroit să se convingă, dacă 
într adevăr a fost multă lume si dacă între ea 
se găsea şi Mia — vroia să zică...

Cu una cu alta, Tuliu finind a se îmbrăca 
grăi :

— Acum putem eşi.
— Da, să mergem, ziseră Fărşeroţii, luîndu’l 

de braţ. Cînd fură în stradă, Bucuvala i se a- 
dresă cu discreţie:

— Aşi vrea să ştiu Tuliu, cum preţueşt! tu 
viaţa, pusa în cumpănă cu chestiunea naţio
nală ?
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— Imï plac asemenea întrebări venite de la 
tine, Bucuvala. \Trei sa ştii cum preţuesc eü 
viaţa în raport cu chestiunea naţionala? Cea 
d intîï ca un tribut al celei de a doua, care 
merita poate mai mult de cît atîta.

— Îmi pare bine Tuliu ca am fericirea sa 
constat în tine o inima mare de romîn. Ai 
dreptate ce spui. Prin urmare, dupa tine cînd 
vre unul dintre noi îşi sacrifica viaţa pentru 
naţiune, nuT de Ioc de plîns.

— E cel mai fericit muritor fraţilor, căci ţi
nui asemenea om i se ridica în inimi de către 
naţiune monumente neperitoare.

Cu vorba şi reflexiunile, făcură o buna dis
tanţa de loc pîna cînd Bucuvala schimba 
brusc subiectul.

— Uite ce e, Tuliu : am vrut sa ma conving 
de ce poate bărbăţia ta. Sunt mai mult ca si
gur acum ca am în faţa mea un bărbat în 
toata puterea cuvîntului, pe care mfl pot birui 
uşor nevoile ; nici loviturile soartei şi care, 
trăind, are un ideal mai presus de cît ori-ce 
alt pe pamînt.

— Ei da, despre aceasta trebuia să fii con
vins mai de mult.

— Bine Tuliu, bine, nici în trecut, nici în 
present nu mani îndoit de inimoşia ta; de.a- 
ceia acum vin să’ţi comunic o veste, care ori 
cît. de mult te-ar întrista ca şi pe noi cînd am 
aflat-o, totuşi considerînd idealul naţional, tre
ime să fii bărbat, să suporţi cu resemnare e- 
coul ei.

— Nu cum-va o fi păţit ceva bătrînul meu 
şi ocoliţi nenorocirea ?

— Aşa e Tuliu, amicul nostvn ji părintele 
tău a fost o victimă a răzbunărei grecomanu- 
lui Lala.

Tuliu deveni palid şi respiră cu multă greu
tate.
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— A păţit ceva tata ?
— Da, pe cînd cobora de la stînî sa vie în 

Tïrnova, asearâ între 9 şi 10, în dreptul izvo
rului, a fost atacat farâ veste de Dimce mora
rul, pe la spate. Asasinul a fost prins de mine 
şi îşi va primi pedeapsa meritata împreuna cu 
toţi complicii sai.

— Aşa dar tata a fost ucis *?
Fărşeroţiî cu lacrimele în ochi cu greii pu

tură rosti un „da“ vag, care totuşi a fost în
ţeles de Tul iu.

Bietul tînar îşi luase tâmplele în palme şi se 
silea din răsputeri sa nu ţipe.

Oh, dar ori cât de viteaz ai* fi fostei, nu pu
tea sa nu se stînga de durere, faţa de vestea 
sinistra, ce i se comunicase.

— Unde, când si cum aţi aflat ca a fost u- 
cis, intreba el ca un om care aiurează.

Bueuvala, ţinându-1 vîrtos strîns de braţ, îi 
nara scena asasinării lui Kendra, care cutre
mura pe Tuliu din creştet pana în tălpi.

— Acum, fiind-ca suntem cu toţi bărbaţi, sa 
ne facem datoria către cel ce ne-a fost atât de 
drag, apoi vom vedea şi de cele-l'alte.

— Ce aveţi de gând sa faceţi, întreba Tuliu 
cu vocea înecata de lacrâmi, cari 'i inundau 
faţa.

— Vom face o înmormântare naţionala, no 
vom duce noi în deal sa’l aducem acasa, de 
unde vom porni la cimitir. De la tine nu vrem 
alta de cât bărbăţie, curaj şi răbdare până la 
fine. Nimănui n*ai sa destainueşti ca cunoşti 
pe ucigaş şi pe complicii s£i până ce nu va 
veni ziua .judecatei pentru toţi.

Aşa, draga Tuliu, acum haidem spre casa, 
unde vei prepara la rându-ţi pe Ţal Zega, care 
e femee şi cum ţine la Moş Kendra mai mult 
de cât la răposatul ei părinte, e o sarcina de
licata pe care ţi-o încredinţam ţie.
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Noi ne ducem unde ne eh iama datoria.
ruliu se întoarse acasă. F&rşeroţiI plecară 

spre stîni.
Rămas singur, Tuliu păru că vede mai lim

pede situaţia şi acum fu în stare să măsoare 
cu compasul durerei sale nemărginite golul ce 
se lăţia în jurul lui.

Ah, Moş Kendra îi era pe lângă tată şi un 
excelent tovarăş de luptă, cu care se sfătuia şi 
se înţelegea în împrejurări grele.

In faţa Fărşeroţilor îşi împetri inima să nu 
arate slab, însă când se văzu singur în odae, 
lacrimile porniră şiroaie din ochiï-ï înroşiţi şi 
tînărul se zbuciuma şi-şi îneca ţipătul în piept 
sa nu fie auzit de Ţal Zega, care era ocupată 
la bucătărie.

Totuşi auzi ea ceva, de n-o răbda inima să 
nil apară fără de veste în odaia lui.

— Plîngi Tuliu ? Ah... trebue să se petreacă 
ceva care mi se ascunde mie !

Tuliu iTa mai putut să se abţie în faţa ei şi 
isbucni în hohote.

— Oh... da Bie... Bucuvala şi Ianula mi-aii 
adus neagra veste că tata a murit aseară, cînd 
era să pornească de la stîni să vie acasă... Fii 
tu curajoasă şi mă consolează, căci mie mi se 
rupe inima şi nu pot de cât să plâng î

Ţal Zega râmase înmărmurită o clipă, însă 
îndată ce-.şi dote seama de nenorocirea, ce i-a 
izbit, fără să mai ceară vre-o lămurire, începu 
să-şi rupă perii şi glasul ei răsună ca un clopot 
de moarte.

Esi in prispa casei şi începu a jeli pe unchiul 
ei. Vecinii, atraşi de ţipetele ei, se grămădiră 
în curte.

In cîte-va momente află lumea că Kendra a 
murit şi din gură în gură vestea ajungea Ia 
Sinni Birina, care la rîndul lui o comunică stă
pânului său.
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— De sic-um încolo poţi să dormi liniştit, stă- 
pîne. Ordinul ce mi-af dat, l’am adus la înde
plinire.

Lala, la auzul acestei vesti, răsuci nervos 
mătăniile, iar pe faţă avu o paloare, cea ce do
vedea că emoţiunea îi tăia răsufletul.

— Si lumea ce spune, Si mu ?
— Nu ştie nimeni cine l’a ucis. De altmin

trelea eram sigur că planul meu va izbuti.
— Bine Simu, aşteaptă aci să-ţi aduc promi

siunea.
Lala 1 uliul un şir de chei în mină, trecu în- 

tr'o cămăruţă secretă, unde păstra casa de bani, 
o deschise, luă două fişicurî în cari se cuprin
deau o sută lire turceşti, închise casa şi veni 
în odae, unde aştepta Simu.

— Uite, aci ai o sută lire în aur, restul, dacă 
vrei în numerar, peste o lună, după vînzarea 
mărfurilor, sau dacă nu voeşti aşa, îţi cesionez 
atîtea capete de vite, până la concurenţa sumei 
de zece mii, cum ne-a fost vorba.

— Fie şi aşa, stă pine.
_— Caută să fii şi de aci înainte tot atît de 

sîrguitor Simu, să nu-ţi schimbi purtarea, să 
nu faci lux de viaţă şi mat cu seamă să fii 
prevăzător.

— Am înţeles, stăpîne. Vă rămîn recunoscă
tor şi tot-d’auna supus.

Simu eşi îmbogăţit din casa lui Lala, pe pre
ţul unei crime săvîrşitc, dar care nu începuse 
încă a le chinui conştiinţa, unul fiind orbit de 
ură şi gâsindu-se pe o cale rătăcită, eel-Talt 
fermecat de aurul pentru a cărui sete şi-ar fi 
vîndut şi sufletul dracului.

Totuşi Lala, rămîind singur, începu a reflecta 
asupra împrejurărilor.

Simţi un fel de povară pe suflet, la gîndul 
că el fusese autorul moral al acestei fără de 
legi, de aceia căută refugiu în „marea idce“,
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cAreia i se cuveneau .jertfe, pentru a se ajunge 
Ia scop.

Şi-apoi, daca n'aşî li isbutit sa-l suprim eü, 
mă făcea sil dispar, eJ pe mine... îşi zicea Lala, 
care a eşit în tîrg sa tragă cu urechia, să se 
convingă de ce zice lumea.

In timpul acesta se ştia de ambele sate că 
fostul Celnic Kendra a fost găsit asasinat laisvor.

He la balcoanele caselor şi de la ferestre, 
convoiul Fărşeroţilor, cari aduceaţi pe Kendra 
acasă, fu văzut de toată lumea. Cînd acest 
convoi ti se apropie de locuinţă, s'a observat 
că curtea gemea dc lume.

Sfinţia sa Papa Grigorie Haidu se afla prin
tre notabilii Tirnovei. La vederea cosciugului, 
femeile cu Ţal Zega în cap, cernite la port şi 
la cap, umplură spaţiul de ţipete jalnice. Cele 
mai în vîrstă erau legate la cap cu marame 
negre.

Printre altele se găseau aci Lena lui Marcu, 
cu fiicele ei Domnica, Eugenia şi Marionca, 
sosite din Bitolia, Minca lui lanula, Iana hii 
Carapetra, Despa a lui Şcreta, fetele lor: 
ruşeana, Kia, Sica, Lena şi Fluriţa.

Veniseră şi vecinele în grupuri de cîte trei 
patru, avînd fie-care în mînă cîte o lumînărică 
de ceară şi un mănunchiii de flori, printre 
cari reeseau frunze de şimşir si busuioc. Toate 
se îndreptau tăcute în camera mortuară şi 
după ce adresau acelor ce sosise mai nainte 
un „Dumniză s’Iu 11 iartă*4*), apoi se aşezau 
una de o parte, alta de cealaltă parte 
tului, formînd două grupe de căte 20 pînă Ia 
25 femei.

Papa Haidu a trebuit să mai aştepte, pînă 
ce femeile să îmbrace mortul cu haine nouî, 
sâ-i lege bărbia şi să-i închidă ochii.

■') Dumnezcù să-l ierte.

Pi

ni or-
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Aceste terminate, dupa ce-1 aşezara cu pi
cioarele la răsărit, iar pe pept îi puseră o ^ lu
minare de ceară, o candelă şi o icoană, Ziţa 
cea mai în vîrstă, care cunoscuse de aproape 
pe Kendra, începu a boci în cuvinte mişcă
toare pe un ton prelungit, funebru, privind pe 
decedat.

„în bocetele acestea este înmagazinată toată 
psihologia si metafizica poporului aromîn, în 
ele se oglindesc în chip clar credinţele despre 
nemurirea sufletului, despre trecerea pe lumea 
cealaltă, răsplata binelui şi pedepsirea răului 
făptuit în viaţă.

„Unele bocete sunt comoară de poezie, de 
iubire şi de adînci sentimente, în ele se oglin
desc credinţele despre felul vieţei, natura feri
cirilor şi credinţelor de dincolo, în fine, în bo
cete mai mult de cît în toate cele-lalte mani
festări poetice ale ini mei, ale minţei şi ale 
credinţei, femeea armînă a vărsat toate bogă
ţiile naturel ei alese de mamă devotată, de 
soră gingaşe şi de soţie statornică pînă la 
moarte“ *).

In timp ce grupa femeilor din patte a Ziţeî 
boceau pe Kendra, grupa cealaltă se văita a- 
mar la sfîrsitul fie-cărui stih, dar dînd marc 
atenţie la cele ce spun soaţele îndurerate pen
tru ca să le răspundă la timp.

Era între cele din grupa a doua, Santa al 
Ghionda, care perduse în săptămîna aceia uni
cul ci flăcăi! si îndată cea terminat grupa în- 
tîia, începu a boci dînsa fiinţa iubită, nigînd 
pe bunul Kendra să-i ducă multă sănătate, si 
o lume de. iubire fiului ci, să’i spue că dînsa 
'/A şi noapte la el se gîndeştc şi că în curînd

°) Vezi : „ Mat cri aluri Folcloristici*4* culese de Periclc 
Papa Hagi.
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va veni la el, fiind-ca-ï e cu neputinţa sa mai 
ramîie mult timp despărţită de el.

O noua serie de bocete se produse, nouï plîn- 
sete, nouï vaiete, cari sfîşiaiî inima bărbaţilor, 
ce le aascultau cu ochi umezi de lacrimi.

Durerea şi jalea Sântei îi inspirau cuvinte 
alese, cuvinte ce se închegaţi în stihuri de jal
nica epopee.

Veni şi rîndul nepoatei lui Kendra.
Dînsa începu a-i lauda calităţile, iubirea lui 

de casă şi a blestema moartea prin bocetul 
următor :

„Moarte neagră, fioroasă,
„Cum de-al nostru chin nu'ţi pasă ? 
„Cum n’aî ochi şi tu să vezi?
„Cc-aî făcut, ca să oftezi...
„Cum de n’aî urechi s’asculţi 
„Jalea să nu ue-o insulţi,
„Moartea oarbă, surdă moarte,
In pustiii răntiî departe...

„Şi-acum te rugăm pc tine, 
„Ruga să nc-o "asculţi in fine, 
„Să ne laşi pe unchi it-acasă. 
„Că nepoatele iiit-l lasă.
„Dar mai e şi un fecior*)
„Ce se stinge de-al săli dor.

„Vezi cum toate ne *nşirăm 
„Pe cel dus să ni7 cin tain, 
„Dar in van noi il chemăm, 
„Şi de doru-i tremurăm, 
„Căci pc drumii-î hotă rit 
„Merge... unchiu şi ’ndărăt 
„ Nof răniincm lăcrămind 
„Şi din inimi suspinind.

*) 12 vorba de Tuliu. In loc de un flăcăii.



158

• Cuvintele aceste rupte clin inima îndurerată 
a Bieî, făcură să- picure alte lacrimi ferbinţi 
din ochii tuturor.

Se auzi glasul Preotului Haidu cădelniţînd, 
care îşi făcuse apariţiunea în camera mortuară 
urmat de bărbaţii, ce se găseau în prispă.

Présenta profesorilor Sîrmacheşi, Ciuli si a 
lui Nicol făcu pe Tuliu să isbucnească în ho
hote de plîns si să cadă în braţele celui d’in- 
tăl. Muţi de durere amicii, sprijiniră pe Tuliu 
ţinîndu-1 de braţe, unul la dreapta, celait la 
stânga.

Mos Kendra părea că doarme în patul lui 
de flori, căci care cum venea, depunea un mă* 
nunchiü de flori la căpătîiul lui.

Dar o scenă de o durere sfîşietoare fu, cînd 
apărură pe poartă Mia şi mamă-sa Maria Mos
copolita, în grupa unor Magarovence, toate cer
nite la port, Tuliu încremenit de durere, îşi 
acoperi ochii, se cletină din picioare şi era cît 
p’aci să cadă, dacă iTar fi fost susţinut de a- 
mici. Maria Moscopolita şi fiica ei, de unde să 
ştie ele pe autorul moral al acestei crime odi
oase, care cernise inimile armînilor?

Rămînea un mister nepătruns pentru lumea 
ce se adunase aci, motivul acestei asasinări, 
precum şi asasinul.

Fostul Celnic era iubit si stimat de armî- 
nirne, cu atît mai mult preţuia pentru familia 
lui Lala, cu cît amintirea mortului le era scumpă 
prin nobila lui intenţiune de a se încurscri, 
lapt ce ţinea de un ordin intim, ştiut numai 
de ele şi de Tuliu, care ar fi putut mărturisi 
iubirea lor pentru el şi tatăl său.

Maria Moscopolita se opri un moment în 
faţa lui Tuliu, suspină îndurerată şi grăi :

— Curaj, „gione“ scumpii,*) Dumnezeii să'i

:;) Kx presiune dialectală.



15$)

primeascA sufletul în sînul sail, iar pe ucigaş 
sa’l ajungă blestemele noastre. Durerea pe care 
o împărtăşim sa’ţi fie un motiv de uşurare, 
sa traeştî d-ta, sa ţii deschisa casa regretatu
lui Celnic.

Mia, la spatele ei, gemea sub apăsarea ce
lei mai nApraznice dureri şi fiind-că împreju
rarea îi împlinea rezerva ca şi celorlalte soaţe, 
îşi acoperi ochii cu batista, sa nu mai .vadă, 
sa nu mai simtă grozăvia momentului.

îşi făcură aparitiunea în pragul camerei mor
tuare, în momentul cînd preotul făcea sa se 
cutremure ini mele la auzul prohodului din 
urma: „Vecînica lui pomenire, vecïnica lui 
pomenire".

In acel moment parca fie-care muritor se 
simţea pe punctul desmârginirei si necunoscu
tul inspira fiorii groazei în inimele lor.

Slujba odată terminata, amicii Fărşeroţi pe 
ale căror feţe se citea durerea şi tăria rezi
stenţei, se apropiară de Moş Kendra şi după 
ce sărutau iconiţa de pe pept, apăsau buzele 
asupra frunţei mortului în liniştea cea mai 
desăvîrşitA.

Şi în acelaşi ordin urmară femeile.
Pretutindeni nu se vedeau de cît stropi de 

lacrimi picurînd din ochi, nu se auzeau de 
cît suspine...

Fraţii Ianula si fraţii Şcreta luară cosciugul 
pe mîini şi eşiră în curte în bocetul femeilor 
al cărui ecou străbatea departe. Tuliu era pur
tat de braţe de Sîrmacheşi şi Ciuli. Iar Bucu- 
vala şi Coli Ghiza, fraţii Carapetra şi uunie- 
rosi Tfrnoveni urmau cu capetele descoperite 
imediat după mort, care era condus Ia veci- 
nica locuinţă de armînimea din ambele co
muni unite.

in faţa groapei, Sîrmacheşi rosti :
„Popor armînesc, jalnică adunare .
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„Nu putem şti încă pe asasin şi nici moti
vul, ce Va hotărît sa scurteze zilele celui mai 
inimos, celui mai însufleţit armîn, fost Celnic 
renumit în vremea lui.

„Smeriţi sa stăm în faţa’rămăşiţe lor scumpe 
ale acelui ce prin faptele sale laşa dîrâ lumi
noasa pe urma lui, care ne va lumina calea 
ce o avem de străbătut în viitor.

„Da, în faţa noastră ne^a mai ramas partea 
materială a fiinţei iubite ce se numea Kendra, 
în care se confunda geniul ne-adormit al po
porului nostru, plin de vigoare la o vîrsta îna
intata ca a lui, plin de a vînt, o inteligenţa 
viue, bunătatea şi mărinimia personificate.

„Nu putem acuza încă pe nimeni, însă a- 
ceasta nenorocire care ne-a isbit aşa, din se
nin, ne arata precis că din întuneric ne pîn- 
desc vrăjmaşi cari ne doresc moartea, căci u- 
nul din aceia, care a comis aceasta fără de 
lege, a avut măsura valoareÏ acestui armîn şi 
n’a vrut sa ne îngadue a ne bucura avîndu’l 
pînă la adînci batrîneţe în mijlocul nostru.

„Ni Văii răpus pentru că ştiau ca ne va 
costa mult. Ei, dar cu atît mai amară va fi 
răsplata mişelului în ziua cînd se va dovedi 
urma lui.

„In faţa mormântului deschis, care sta gata 
să acopere pentru vecie faţa armînului, buzele 
noastre pronunţa blesteme pentru ucigaş, iar 
inimile noastre înalţă rugi Celui a tot puter
nic, să primească în sînul săli sufletul nobil 
al bunului Kendra

„Fie-i ţarina uşoara şi amintirea pururea 
scumpa printre noi“.

Sîrmacheşi, sfîrşind cuvîntarea-i, preotul Hai- 
du bine-cuvînta mormîntul, stropind pe mort 
cu unt-de-lemn şi vin, apoi luînd lopata în 
mînă presără ţarina peste cosciug.

In urma acestora, groparii înfigînd tîrnăcoa-
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pele în adîncul pàmîntuluï de curînd scormo- 
nit, făcură sa hume lugubru bulgarii uscaţi 
pe capac, lucru, care inspira fiori prin oase.

In cîte-va minute totul era sfîrşit. Lumea se 
împrăştiase pe la cămine — dar Kendra traia 
viu în amintirea tuturora.

iii

Afara de Simu Birina şi de Lala, cari se în
grijorau de soarta Iui Dimce şi aveau interesul 
sa ştie ce e cu el, de ce nu se mai arată în 
sat, de ce nu vine să-.şî primească plata fainei 
măcinate ; încolo nimănui nu-i venea în minte 
sa se întrebe : de ce a dispărut morarul din 
seara asasinare! lui Kendra.

Cîte-va zile în rînd, obiectul discutiunilor lo
cuitorilor îl formase acest omor misterios, dar 
cum ucigaşul nu lăsase nici o urmă la faţa 
locului, nimeni n’a putut deslega enigma şi 
uitarea venea sa se aşterne încet, încet de a- 
supra mormîntuluî, unde zăceau rămăşiţele a- 
celuia, ce a fost odinioară fala Fărşeroţilor.

De la prinderea lui Dimce, Fărşeroţii îndoi- 
seră numărul strejerilor de noapte împrejurul 
stînelor, în aşa fel, în cît nimeni nu putea bă
nui, că asasinul se află prizonier în mînilc lor 
şi nici cele, ce se orînduise de Bucuvala.

Birina începu a se nelinişti cu cît zilele tre
ceau fără să poată afla vre-o ştire despre Dimce.

Coborîse în Dihuva, un sătuc distanţă de doi- 
t.rel chilometri de Ternova, se dusese la femeea 
morarului să se informeze de urma lui, ca tri
mis din partea lui Lala, dar zadarnice au fost 
toate silinţele lui, căci n-a putut descoperi ni
mic de existenţa complicelui şeii.

Femeea lui Dimce, cu ochi umezi de la
crimi, ’i a răspuns, că bănueşte să nu-I fi ucis

ii.AfUAN.V ", P. VULCAN.
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fiii lui Ahmet Surdul din Ternova, caii tâlhă
reau pe drumul Ni.jopoleï.

1 s’a plîns, că n'are ee mînea de doua zile 
si l’a rugat sa intervină pe lîuga d. Lala pen
tru un mie ajutor, dar de asta ’i ardea lui 
acum...

De acela o părăsi iară macar sâ-l zică „te 
las sănătoasă**, ori prin vre un gest sa aiate 
ca l*aü mişcat lacrimile ei şi sa-i dea o licărire 
de speranţă, ca nu va ii părăsită.

Birina, cu inima sburată, se îndreptă în Bi- 
toiia, că doar aci va avea noroc să dea de 
urma lui Dimce, cerceta pe la hanuri, unde 
obijnuia sa rămîie în gazdă morarul, dar pre
tutindeni i s'a răspuns, că n'a fost zărit^ prin 
oraş din ziua tîrgului de acum o săptamînă.

Umbra lui Kendra începu a urmări pe Bi
rina si în vise.

Din somn se pomenea tresărind, căutînd sa 
se apere, sa fuga de persecutorii săi, pe caii 
nu-i cunoştea şi' i vedea aevea...

^ Xu’şi putea da seama, de ce se teme de 
Fărseroţi.

Pe Bucuvala şi-l închipuia ca pe un cerber, 
care-1 ameninţa cu focul Gheheni.

De o luna de zile nu fusese la stîni, luciu, 
ce nu se mai întîmplase de cînd eia inten 
dentul D-lui Lala.

Maria Moscopolita i atrase luare aminte a- 
supra acestui fapt şi i observase, că nu'şi face 
datoria în consciinţa.

El tot de una găsea pretexte că e preocupat 
de alte interese mai însemnate, că treime să 
meargă la Bitolia, să afle cum stau preţurile 
brînzeturilor si cîte. altele nu mai spunea el. 
în realitate însă, umbla sa găsească pe Dimce. 
a cărui soartă implica şi pe a sa.

Dispariţiuiiea lui Dimce îl făcea să tremure
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la fie cc pas, sa vadă toate în negru în junii 
lin, sA-i fie frica de propria sa umbra...

Tăcut si fricos pa şea cu ochii în pamînt, ne 
îndrăznind sa privească lumina zilei, fugind 
de contactul oamenilor.

Lala de. asemeni de un rînd de vreme deve
nise posomorit, nervos peste măsură şi vorbea 
cu sine însu-şi ca un maniac.

l*e Simu Birina, pe al caiuî spiijin se bi
zuia alta data. acum nu-1 mai putea sufeii.

Dncft se întîmpla sa'l vada de la fereastra, 
trecînd prin bătătură, de la staul la poarta. în
torcea capul aiurea.

Xu-1 mai putea suferi şi ochii lui Birina, în 
luminile cArora i se pftrea ca ceteşte nenoroci
rea sa, i faceul ran.

Deşi avea de vorbit cu el multe asupra in
tereselor, mai ales ca toamna batea la use, 
cînd urma sA fie desfăcută marfa prin tîrguri 
şi trebuia sa fie present în locul lui la stm:, 
totuşi Lala tArAgAnea de azi pe mîne, de a-i 
da ordine.

har a trebuit sa se hotaiascA Ia aceasta, în 
urma observaţii Măriei, care eia pururea în ac
tivitate şi vedea ea ca pe bărbaţi îi stapîne.şte 
o toropeala ne explicabila pentru dînsa şi Ia- 
saü afacerile la voia întîmpIAreÎ.

— Cc gînd are Simu — barbate — dc nu 
vrea sA’şi mai facil datoria? Tu nu vezi ca ol 
a lăsat lucrurile balta ? Trebue sft-1 faci atent 
ca noi n’avem nevoie do oameni leneşi. Sunt 
saptamîni de cînd n-a nimerit pe la stîni ca .şi 
cum ar duce groaza dc lupi... Avutul nostni 
are nevoie de îngrijire şi Simu vad ca n’are 
de loc bunA-voinţa.

Lala o Asculta cu multa atenţie şi fiind-cA 
gAsea de jllste observaţiunile soţiei sale, întreba :

— Este aci Simu ?
— Da, o pe jos. umbla fără nici un rost
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„ca cinele nici cuî“ nici el nu ştie ce vrea şi 
ce are de făcut.

— Trimite-1 încoa Marie, să’i dau ordin sa 
plece numai de cît în deal.

Maria eşi din odae şi se duse jos, unde găsi 
pe Simu trîntit în pat.

— Nu-i vreme de dormit Simu ! E ruşine 
pentru un voinic ca tine sa stea lungit în pat 
pe vremea asta ; da fuga pînă sus unde te 
chiama stâpînu taiî.

Simu, a carul conştiinţa îl chinuia raü, se 
scuza în faţa acestei femei serioase şi active, 
care pentru prima oara ’şi arăta autoritatea, 
zicînd ca nu-i e bine şi de aceia l’a găsit. în 
pat.

Se scula şi într’un moment fu în fata D-lui 
Lala.

— Soţia mea s’a plîns ca nu te îngrijeşti de 
loc de rostul trebilor, ca n’aï mai fost de mult 
pe la stîni ; de ce te ai lăsat trîndaviei ? Ori 
poate...

Era sâ’i scape lui Lala vorba : unde eşti bo
gat acum, dar se abţinu, căci ï fAcea raü ori 
ce aducere aminte, care stetea în legătura cu 
asasinarea lui Kendra.

— Sa ma ierţi stăpâne, dar trebue sa mă 
crezi ca nu mi-a fost bine şi nici nu-mi este, 
de aceia Doamna m’a găsit bolind în pat.

— Bine, aceasta e alta socoteala, dar va 
trebui sa te faci bine şi sa nu întîrzii să sui 
în deal, sa vezi cum merg trebile pe acolo.

— Da, mă voiu duce imediat ce mă voiü 
simţi bine: îmi cunosc eü datoria.

— Trebue să fie lipsa de făina şi urmează 
sa ne îngrijim, nu este aşa ?

— Da, este drept stăpîne, bălbăi Simu.
La vorba asta prin succesiune de idei Birina 

se gîndi la Dimce.
— Dimce nu se mai vede nicăeri stăpîne.
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Oe.şi Lala n’ar fi voit sâ intre în discuţie 
numele morarului, ca unul ce’i evoca primejdii 
necunoscute... totuşi n’avu încotro. întreba :

— N’aî aflat nimic de urma lui ?
— Absolut nimic...
Simu simţea fiori prin oase.
— Tocmai acest fapt trebuia sa te facă mai 

prevăzător, sa fii în contact mai des cu Far- 
şeroţiî, sa’i sondezi, sa afli ceia ce te intere
sează sa ştii, daca nu cum-va aii dat ei de 
urma lui, ori ca vre-un ochi fi mai ager de 
Farşerot l\a surprins asupra faptului .şi în ca
zul acesta în grozava încurcătură m’ai varît 
Simu...

In faţa acestor zise ale lui Lala, Simu pali 
la faţa ; ideea sugerata de Lala, ca Farşeroţii 
ar putea avea pe Dimce în mînile lor, ca le-ar 
fi mărturisit adevărul etc. îl îngrozea.

Dar îşi lua seama ca trebuc sa arate curajos 
în faţa stftpînuluî sau.

— Nu se poate una ca asta stăpîne şi apoi 
sa presupunem ca Far fi prins ei, prin ce ar 
putea dovedi Dimce ca eli i-am înarmat mînă 
din ordinul D-tale ?

La ultimele cuvinte ale lui Simu, Lala simţi 
o scîrba în sufletul lui pentru persoana acestui 
om pervers, care i exploatase un moment de 
furie şi primise sa se asasineze un om în 
schimbul unei su mi de bani.

Pe cînd se urma diseuţiunea în camera de 
sus între Lala şi Simu, îşi fileu apariţiunea 
Costa, mîna dreapta a lui Bucuvala, căruia i 
poruncise sa meargA la D-l Lala şi sa-î facă 
cunoscut ca la stîni se simte nevoie de faina, 
de oare ce Dimce nu s’a mai văzut de aproape 
zece zile suind la stîni... şi pe lingă aceasta 
Simu trebuia sa fie present la încărcătură 
marfei.

— Cum, Dimce nu s’a arătat de zece zile
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în deal? întreba Lain, liniştindu-se eft a seft- 
pat de primejdie pentru care certase pe Si nui.

Acesta asemenea prinse curaj, cînd auzi pe 
Costa.

— Nu Ta văzut nimeni nici în deal, nici 
prin comuni şi nu mai avem faina de cît pen
tru o zi — doua.

— Auzi ca nbifi faina, Simu si se simte ne
voie de présenta ta acolo.

— Da, voiii merge stapîne.
Costa interveni :
— Daca voieşti sa mergem împreuna, peste 

un ceas voiu fi înapoi, căci mai am de tîr- 
guit nişte sare şi alte mărunţişuri.

— Bine Costa — atunci isprăveşte cu tîr- 
guiala şi da pe aci sa mergem împreună răs
punse Simu.

Costa salută respectuos pe D-l Lala şi eşi 
urmat de Simu, care părea ca plouat la gîndul 
că va da ochi cu Bucuvala. Dar spera că va 
afla ceva de la Costa în afacerea, care-1 inte
resa.

Costa n’avca de făcut nici .o tîrguială, în rea
litate, ci trebuia să meargă să înştiinţeze pe 
Tuliu că ziua judecâţei asasinilor părintelui 
său sosise şi că presenţa sa era imperios ce
rută printre FărşeroţL

Căci trei zile în urma mormjntărei lui Ken
dra după ce lucrurile şi-au luat ordinea lor 
firească, Fărşeroţii adunîndu-se la sfat, Bucu
vala le vorbi :

Fraţilor, ne-am împlinit o trista datorie faţă 
de rămăşiţele pămînteşti ale amicului nostru 
Kendra; sufletul lui însă- ne impune să ne 
împlinim datoria şi faţă de acei* cari Fail ră
pus.

Ucigaşul lui se află în mînele noastre. Bl 
fără nici o sforţare a mărturisit crima şi pe 
complicele său.
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Nu ne ranime acum alta de făcut, de cît 
•sâ-i aducem în faţa mustra sl aflam nutivul, 
care i-a îndemnat sa ucidă pe Kendra.

I^v. si împreuna cu mine vom forma cur
tea marţiala, care trebiu sa-î judece dupa da- 
tinele noastre.

Dacă vor merita iertarea, vom ierta, daca 
nu, le vom da pedeapsa, ce li se cuvine.

I >-v. fraţi Şcreta, cari sunteţi cei mai buni 
puşcaşi, veţi executa sentinţa noastră împu.ş- 
cîndu-i prin luare Ia semn.

Tuliu va fi de faţa la judecata lor.
Secretul morţei lui Kendra îl cunoaştem nu

mai noi ; n’am lasat sa fie cunoscut de alţii, 
pentru ca n’am vroit, pe de o parte, sa înles
nim dosirea criminalilor, iar pe de alta, nu 
vom laşa sa se amestece nimeni în Domnia
noastră.

Nu ne putem adresa autorităţilor pentru 
dreptatea, ce dorim sa se faca, de oare-ce un 
bac.şi.ş al lui Lala ar fi în stare sa dea brînci 
dreptaţei .şi sa sconta pe criminal! cu faţa cu
rata presint'ndu-i lumei ca pe nişte eroi, cari 
aiî sen pat vilaetul de un periculos bandit.

Şi nu numai ca întunericul ar birui lumina, 
dar s’ar ponegri memoria scumpa a Iui Kendra.

Aveţi ceva de zis la aceste toate fraţilor ?
— Aprobam în totul cele ce ai rostit, aşa 

sa fie precum le ai orînduit lucrurile.
Suntem convinşi ca dreptate voeşti sa se

faca.
— Atunci, daca e aşa, sa meargă Costa sil 

cheme pe Simu încoa, căci după cum vedem 
el ne-a părăsit cu totul.

Costa va arăta D-lui Lala că avem nevoie 
de făină şi de presenţa lui Simu şi nimic mai 
mult; apoi de acolo va trece la Tuliu cu care 
m’am înţeles în privinţa asta.

Bucuvala potrivise aşa lucrurile, în cît ju-
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decata să cada în ziua de Luni, cînd toţi Ma- 
garoveniî şi Tîmcvveniî se afla la tîrg.

In faţa căsuţei din poeana, unde era păzit 
Dimce, se aşezară în semicerc mai mulţi ţă
ruşi pe cari se bătură scîndurî de brad. In 
fund se laşa locul liber în care parte între ex
tremităţile scîndurilor, fu aşezata o masa şi la 
spatele eî a scaune mari. Pe masa fu pusa o 
cruce sculptata în lemn, îngălbenită de timp.

Bucuvala lua loc pe scaunul de la mijloc. 
Fraţii lanula, cu calimarile de alama în brîfi 
şi cu un teanc de hîrtii pe masă, luară loc li
nul la dreapta, altul la stînga.

Pe băncile provisoriî în semicerc se aşezară 
nouă din căpetenii şi anume : Coli Cihiza, Fra
ţii Şcreta şi Cara Petra, Zega, Vlaho Iani, 
Pitii şi Ghionda ; restul stetea în picioare aş- 
teptînd ordine.

Dintre aceştia aveau instrucţiuni ca imediat 
ce vor vedea pe Simu, sa-1 declare de prizonier 
şi legat de mină să-l aducă în faţa Fărşeroţi- 
îor constituiţi, după cum am văzut, în curte 
marţială.

Nimeni din ci nu cetise vre-un text de lege. 
Legea la ei era bunul simţ şi sentimentul 
dreptăţei. Aşa pomeniseră de la Celnicï*), aşa 
urmau în tocmai.

Lămuririle şi discuţiunile se urmau în şoapte. 
Şi lucru ciudat — toţi aceşti judecători con- 

scienţi de însemnătatea actului, ce-1 săvărşeaiî, 
erau învestmîntaţî în haine de sărbătoare, cu 
cămăşile albe si curate, cu cănduşele asemeni 
albe ca neaua.

Pe Dimce nu l-au scos încă din închisoarea

Pentru ce ? Îşi făcuse planul Bucuvala după 
cum vom observa.

lui.

■') Patriarhii triburilor.
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Liniştea această de altar numai păsările de 
pe crîngilc arborilor o mai întrerupeaîi.

Un ochii! străin de ar fi văzut acest tablofi, 
care devenea grandios prin măreţia şi subli
mul firei, ar fi rămas locului uimit...

In faţa stînelor erau postaţi secunzii, cari a- 
veaü ordin să dea semnale în cas cînd s’ar fi 
văzut venind Si mu sa ii Tuliu.

După o aşteptare de o oră semnalul vesti 
sosirea lui Tuliu, înaintea căruia toţi se scu
lară şi se grăbiră a-1 strînge de mînă.

Bucuvala îl trase lingă sine, dar Tuliu ceru 
să fie mai la spate.

îşi aruncă privirile în jur şi suspinînd zise 
îndurerat :

— Aşa dar a sosit şi ziua judecăţeiî...
— Da, c de datoria noastră să facem drep

tate...
Apoi mai mult în şoapte Bucuvala urmă :
— Mi se pare că si situaţiunea boeruluî se 

îngreuiază Tuliu.
— Lui Lala vrei să zici ?
— Da, situaţiunea lui Lala e cît se poate 

de primejdioasă, dacă declaraţiunile lui Dimce 
se vor adeveri. Iată ce susţine el — şi Bucu
vala i presîntă o coală de hîrtie, irndelanula 
consemnase interogatoriul lui Dimce.

Tuliu clătină din cap. Prevedea urmările, 
ce vor decurge pentru Lala 
lui Simu.

Ce se va întîmpla, dacă se va constata că 
L ila e autorul moral al crimei ! Să se con
damne şi tatăl Miei la moarte ?

Dar iubirea lui şi a Miei în acest caz ? Ar mai 
avea loc unirea lor cu preţul jertfei bătrîni- 
lor? Unul ucis mişeleşte, cel-l-alt condamnat?

Consimţi-va Mia la aceasta şi dacă nu va 
consimţi, atunci cum rămâne cu legea ?

Aceste şi alte întrebări de felul acestora, ve-

din mărturisirile
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neaii sa bata la poarta gîndireï lui Tullu, cînd 
semnalul convenţional, dat de unul din secunzi, 
îi făcu pe toţi sa-şi arunce privirile spre stînî. 
Era şi momentul, c.Yci nu departe de ele se zări 
apropii ndu-se Simu, îns >ţit de Costa.

Alu doi voinici, al căror rol era Im'.tarît tie 
mal înainte, înaintarA distanta de eîţi-va paşi 
şi pe cînd lui Simu i se paru ca vin sA-î în
tindă mîna, se pomeni apucat vîrtos de braţe, 
apoi unul din ei 'i zise :

— Simu, eşti prinsul nostru ! Trebue sa te 
legam si fără împotriviie, sa ne urmezi.

Birina fu cuprins de un tremur nervos.
Se sili sa zîiubească şi sa-şî dea aerul cA în

ţelege ce însemnează o gluma, si prin urmare 
nu se opuse.

Se laşa sa fie legat de mînf, apoi zise în 
glumA :

— Ce fel, la ochi nu me mai legaţi ?
— Nu-i nevoe, Simu ; acum urmeaza-ne. 
Costa ştia ce-1 aşteaptă pe Simu, de aceia nu 

se mira de loc de ceia ce i se întâmpla.
Purtat de cei doi Farşeroţi şi urmat de Costa, 

Simu, cînd a intrat în regiunea pocnei, văzu ca 
se schimba lucrurile.

Tabloul, ce i se presinta acum vederilor, îl 
înfiora, lsi dete seama ca Far.şerofii nu glumesc. 
Dar prin ce minune, se gîndi el, aü ajuns ei 
sa ma bănuiască ? !

A... dacă s’ar adeveri bănuelile lui Lala. 
Voiü tăgădui, chiar de m’ar pune de viii în 

loc, i-a fost primul gînd, care venea sa-1 susţie.
De vreme ce l'aü legat, care putea fi altul 

motivul de cât asasinarea lui Kendra ?
Cînd fu în apropierea lor, vru sa dea o notă 

ridiculă situaţiei în care lui i se dăduse rolul 
cel mai puţin de invidiat. Zise:

— Nu ve înţeleg, care vi-î rostul glumei a-
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cest ei a, sa daţi poruncă să fiu adus legat îna
intea voastră ?

Apropie-te, Simit, grăi Bucuvala, cu un 
ton aspru şi poruncitor. Ai să înţelegi îndată 
că gluma e foarte serioasă .şi că aducerea ta în 
fat.a noastră are un motiv grav...

— Toate bune, însă legat, ca şi cum a.şi fi 
un t îl bar?

— Xoî bănuim şi mai răCi de cît aşa ceva, 
Si mu.

— Haida de ! Vreţi să glumiţi pe socoteala 
mea, Bucuvala!
, — X’avem vreme de asemenea glume, Birina. 

Cazul e grav şi de aceia trebiie să vorbim cu 
tine foarte serios.

— Poftiţi, sunt gata să vă răspund Ia între
bări.

— Aşa te vrem „cuşuri“ (vere). Fii bun dar 
şi răspunde : Ce .ştii tu despre asasinarea lui 
Kendra ?

De şi pronunţarea acestui nume îl făcu să 
schimbe culori la fată, totuşi răspunse, ca şi 
cum ar fi fost străin de cauză.

— De ce tocmai pe mine mă întrebaţi de a- 
semenea lucruri? Ce fel, nu cum-va mă soco
tiţi că eu aşi fi asasinul lui Kendra ?

Fiind-că te credem complice cu ucigaşul sad 
mai nimerit acela, care a pus la cale omorul 
lui Kendra.

— Ed?... Pe mine mă credeţi capabil de aşa 
ceva? A... te înşeli amar Bucuvala... mă calom
niezi...

— Acesta ţi-i răspunsul, Birina?
— Se înţelege. Ce răspuns pot să-ţi dad ed, 

care mă ocup cu alt-ceva de cît cum vreţi să 
credeţi D-v.

— Nu vrei să spui adevărul, Birina ? te în
treb pentru a doua oară : Ce ştii despre omo
rul lui Kendra ?
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— Dacă şti! ceva d-ta, pot! s’o spuï ; eü unul 
nu şti fi nimic.

— Aşa... vom face să ne spue alt-cine-va cea 
ce şti! tu şi nu vrei sa ne mărturiseşti.

Simu privi în rînd pe tot! în dreapta şi în 
stînga şi cînd auzi pe Bucuvala :

— Guşu, fa sa vie încoa Dimce morarul! 
Simu se făcu ca turta de ceara la faţa.
La vederea Iu! Dimce, care a eşit legat din 

căsuţă de alaturï, i s’a pârut ca un mort îşi 
ia giulgiul în spinare şi ese din groapa la lu
mina zile!.

Da, iata Dimce, unde a fost deţinut şi el îl 
căutase pretutindeni, fără sa-î dea de urma.

Acum Simu înţelegea tot. Dimce a fost prins 
asupra faptului de Fărşeroţ! şi ţinut prizonier 
spre a declara şi pe complic!.

Ah... şi complicele era el !
Cînd ra văzut, a lăsat ochi! în pămînt, ne- 

putînd sa ma! suporte privirile fulgerătoare ale 
Fărşeroţilor.

— Spune tu Dimce, ce aï ma! spus sa audă 
Şi D-l Simu, sa ma! auzim şi no!, ce ştie el 
despre omorîrea lu! Kendra, căci dînsul ne spune 
ca nabar n’are de acest omor, cine l’a savîrşit 
şi ne taxează de bărfitori, adică de mincinoşi, 
Dimce.

— Cum se poate să spue aşa ceva, cînd d-lu!
poruncit sa răpun pe Kendra ?

Eü n*aveam nimic cu el ; nie! nu-m! trăznise 
vrc-o dată prin cap să-! ridic viaţa, dacă n’ar 
fi venit Simu să mă îndemne.

— Ce a! de zis, Simu, la toate aceste?
— Dimce spune minciuni, ca să scape de 

răspunderea faptei sale. Să mi se dovedească, 
dacă eu Simu Birina am avut vre-o dată în 
viaţa mea vre-o ceartă cu regretatul Kendra. 
Eü nu m’am amestecat în turburările din Bi-
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toliii şi nici nu ni’am băgat în lupta naţională, 
uint.re grecomani şi armînî.

Fă rşe roţii se priviră unul pe altul.
Hăspunsul lui Si mu li s‘a părut destul de do

cumentat, spre a nu înclina să-î dea dreptate.
Aşteptară să vadă ce va zice Dimce, care îi 

ripostă :
— In Vlahcearşi nu erai d-ta, care m’aî ur

mărit în strada evreiască şi mi-aî zis să nu 
scap ocazia, căci Kendra şi Tuliu vor sui la 
stîni şi ca să te asiguri de ajutorul meii, n’ai 
fost d-ta, care mi-ai dat un medgid (5 lei) să-mi 
ajungă de târguelî ?

— Să spue Costa, ce ştie în privinţa asta, 
grăi Bucuvala.

Tînârul veni mai aproape.
— Inchină-te, sărută crucea şi jură că vel 

mărturisi adevărul.
Costa făcu întocmai cum i s’a poruncit.
— Jur ! zise el, că void spune adevărul.
Apoi continuă :
In ziua cînd se zvonise că o să vă dea dru

mul de la Serai, Sinni m’a trimis să aflu dacă 
în adevăr v’aîi liberat din închisoare sail nu, 
şi dacă între D-v. se află Kendra şi Tuliu.

Eu, îndată ce m’am asigurat de liberarea voas
tră, primul am fost, care am adus ştirea în Vlah
cearşi, apoi am comunicat şi lui Simu tot ce 
aflasem, adică despre ceea, ce-1 interesa să ştie 
mai mult, că Tuliu şi Kendra vor sui la stîni; 
în urma acestora, Simu mi-a zis să iau seama 
să nu se fure din marfă, că el se va duce să 
încaseze o datorie, în realitate însă s’a dus să 
vorbească cu Dimce, care tărguise de la nişte 
femei, şi pe cînd se îndreptase pe strada evre
iască, Simu s’a luat pe urmele lui, fără să bă
nuiască că cu îl văzusem ce făcuse. La întoar
cere Fam observat că era foarte enervat şi nici 
n’a mai aşteptat să sfîrşească tîrgul, ca altă
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dat;ï, ci s'a dus, lAsînd marfa pc seama mea.
Afara de aceasta, acum la venire m'a între

bat de zeci de ori, daca nu cuni-va ştiu ceva 
de urma Iu? Dimee si se încerca în toate chi
purile sa afle de la mine, ce se zice despre el 
printre Farşeroţi.

Dimee relua :
~ Tînarul n’a spus de cît adevărul.
Simu venise pe urma mea pe strada evre

iasca sa mâ îndemne din nod sa omor pe Ken
dra.

TuliU, cu cotul minei pe masa şi cu fruntea 
rezemata în palma, asculta şi la cleclaratiunile 
lui Dimee ca pe o moneda de 5 lei preţuisc 
Simu capul scumpului sau părinte, simu o scîrbA 
pentru aceşti doi mizerabili, cu deosebire pen
tru Simu, a cărui perversitate si cinizm reeşiaii 
din răspunsuri şi din fie-care mişcare a sa.

In sfirsit, Birina vazînd ca e strîns cu uşa, 
se hotărî sa vorbească :

— Fiind-ca ma siliţi sa spui adevărul, e bine, 
fie : este adevărat ca eu la început i-am dat 
porunca lui Dimee sa vegheze pe lînga stîni 
şi daca va observa apropierea lui Kendra sail 
a lui Tuliu de locul uncie se afla avutul stA- 
pînuluî, sa se facâ ca arunca focuri în vînt 
spre a-i speria.

Insa cearta dintre Kendra si d. Lala îmAu- 
taţindu-se, mi s’a dat porunca sA scap pe stA- 
pîn de doi vrăjmaşi ; si cea ce s’a făcut, n’a 
fost, de cît o porunca a d-luî Lala, pe care cil 
în calitate de intendent am adus-o la îndepli
nire fArA sa mA gîndesc la respundere. D-l 
Lala e mai marele nostru, aşa clar, cel d'intai 
responsabil în aceasta afacere c d-luî.

Printre Farşeroţi se observa o mişcare şi şo
apte. de mirare.

— Ai scris aceasta declaraţie, lanula. întreba 
Buctivala.
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— Da : să fio hun Birina sa iscălească.
Acesta senina cu mîna tremurătoare.
Tuliu puse o întrebare:
— Eşti hun sa ne respunzi : în schimbul a- 

cestul servicii! n ai pi imit nici o rcsplata d. 
Biiina?

— Am fost dator sa ma supun şi nimic mai
mult.

— Respunsul acestei întrebări ni-1 va da d. 
Lala; cea ce ne trebuia sa ştim, aii martin isit 
amîndoi, replica Buciivala.

— încă o întrebare asupra unui punct pe care 
treime să-l luminăm — adaogă Tuliu.

Vrem să se ştie: numai pentru simplul 
motiv că ne bănuia pe noi de a-1 călca, ţi-a 
dat ordin să mijloceşti peiderea noastiă saû 
mai erau si alte motive?

— Da, erau motive de alt ordin, cari te pri
vesc, Tuliu, vreau sa zic de ordin familiar.

— Spune ce ştii în privinţa asta?
— S'a socotit necinstit prin faptul că ai tri

mis pe tatăl D-tale să ceară mîna Miei, apoi 
furia lui n’a mai avut margini, cînd ai îndrăz
nit să-i calci pragul casei în vremea iiopţei.

Tuliu se gîndi un moment şi fiind-cA el în
suşi aţintit sa aducA în dcsbatcrc afacerea, ce-i 
privea în acest proces, se ridică în picioare si 
vorbi :

— Doresc să se ia notă de declarat iunilo 
mele. D-lor, cum vedeţi eu însumi am provocat 
pe Siniu sa vorbească în afacerea, care a dat 
naştere certei dintre noi şi Lala.

D-sa ne acuză că l’am necinstit...
Pentru ce mă veţi întreba? In ce consta ne

cinstea pentru d. Lala? In faptul ca eii, 
romîn din tribul Farşerot, am îndrăznit sa-i cer 
mîna fiicei sale Mia, o armînfl, cum rar se do
vedesc pe aiurea.

D-l Lala a insultat pe tata şi Ta gonit din

un a-
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casa sa ca pe un cerşetor, fiind trimis de mine 
sa-i cearft mina Miei, care s’a simţit şi se simte 
mîndră de pretenţ.iunea mea.

Aflînd de modul purtare! d-lu! Lala, m’am 
dus în persoana sa lămuresc o situaţiune dc 
care depindea viitorul meu şi al Miel.

N’am cautat sa aleg timpul şi nici nu m’am 
gîndit sa fac vre-un ceremonial. îmi închipuiam 
ca seara îl voiü gàsi acasâ sA-ï.cer explicaţiun! 
şi prin puterea iubire! mele sa aplanez lu
crurile.

E bine, s’a întîmplat sa fie în tîrg în mo
mentul, cînd eu întrasem în casa.

Avu! fericirea însă sa daiî ochi cu Mia, care 
fiind singura, m’a rugat sa viü a doua zi si 
pe cînd ma pregăteam sa ies, de odata m’am 
pomenit cu d. Lala ca se năpusteşte asupra 
mea cu cuburul (pistolul) în mîna voind sa ma 
ucidă.

In lupta mea, ce am avut-o cu el, Mia l’a 
desarmat şi în urma une! dojane, ce îî-a făcut, 
a asvarlit arma pe fereastra. Speram ca va 
reveni la sentimente ma! bune, ca ne va da 
consîmţamîntul seu, sa ne unim, şi sa formam 
o familie puternica, dar, îmî închipui ca nici 
D-zed nu Tar fi putut abate din calea ratacirei, 
cdci a terminat : nic! odata nu void cosimţi 
eu, un elin, să-m! dau fata dupa un FArşerot, 
de aceia or! ed, or! voî !

Şi precum vedeţi, s’a ţinut de cuvînt.
Lala a pus sa se ucidă tatăl med dintr’un 

sentiment de ura naţionala.
Şi D-ta, D-le Simu, cînd ţi-a propus să să

vârşeşti un act aşa de mizerabil, n’a! avut un 
pic de simţ omenesc în inima-ţ! să te opui, 
sâ-1 scoţi din drumul rătăcire!. Zic! că eşti 
armîn din tribul Grâmostean ; e o minciună !

Eşt! cea ma! perversă creatură cu figura 
de om !
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Eşti o ruşine a omenirei, 
rita lumina soarelui, ci vecinicul intuneric al 
iadului.

împrejurarea ma sileşte sa iau locul apără
torului dreptaţei.

Domnii, cari s’att întrunit sa facă judecata, 
cred că sunt pe deplin luminaţi pentru ca ju
decind matur si fără părtenire să pronunţe 
sentinţa în numele dreptăţeî şi al adevărului.

Am zis.
Cuvintele lui Tuliu fura ca un val de lumină, 

care a străbătut în conştiinţele tuturora.
Juriul celor 1*2 avea să delibereze acum si 

să se pronunţe cu cugetul împăcat că si-a fă
cut datoria.

— Şedinţa e terminata—declară Bucuvala.
Suntem luminaţi.
Apoi Ini Guşii :
— Guşii, ia pe prizonieri şi întrodu-i în casă. 

Dimce abrutizat se tîrî pe urma lui Sinni, 
care se supuse fără nici «> împotrivire şi cu 
capul în jos păşi spre locul destinat de închi
soare al celor doi criminali.

Tuliu, ca să nu Influenţeze cu presenţa sa 
se sculă să plece.

— Cred că presenţa mea nu vă mai poate 
folosi la nimic — prin urmare, sunt dc părere 
să mă retrag, zise el.

— Da, Tuliu, D-ta ţi-ai făcut datoria, poţi 
pleca, iar noi vom răniînc să ne-o facem pe a 
noastă pînă la capît.

— D-zeii să va lumineze şi să vă ajute a
face sa triumfe dreptatea, încheie el, să Întind 
pe toţi printre» inclinare din cap, apoi se de
pănă. . ,

Era si timpul, căci soarele se apropiase ce 
asfinţit şi cele clin urma raze poleiaü vârfurile 
brazilor.

care nu mai mc-

12.ARMA.VA-, i*. VULCAN.
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Liliecii începuse a spinteca văzduhul, iar pe 
ios licuricii scaparaiî lumini fugitive.

’ Râmaşi singuri Farşeroţil începură a de
libera.

Bucii val a rosti :
— Fra^I armînï, aţi ascultat din timpul prîn- 

zulul şi pîna acum declaraţiunile criminalilor; 
aţi văzut cum la început Sinul a tăgăduit şi-ar 
fi continuat sa nege complicitatea lui, daca 
Var fi dat de gol Dim ce si Costa.

Strîns cu uşa a fost nevoit sa faca mai tu
lişi rl complecte.

Sunteţi convinşi dar, ca amîndoî sunt vi
novaţi.

Mărturisirea lui Tuliu v’a luminat şi mai 
mult asupra motivului crimei.

Adică trebue să recunoaştem ca mal e şi un 
al treilea vinovat, dar judecata acestuia o vom 
hotărî pe altă zi.

F vorba de aseştl doi ; sunt el vinovaţi ori nu? 
— Da ! sunt vinovaţi !
— Şi care-I pedeapsa ce le-o hotarîţl voi ? 
Respunse Tanula Cel Mare :
— In vedere c<\ şi unul si altul au fost in

strumente oarbe, şi au comis crima, negreşit, 
în speranţa unei recompense; socotind apoi ea 
origina motivului, care a hotarît ridicarea zi
lelor bunului Kendra, e ura de ordin naţional ; 
pentru aceste cuvinte sunt de părere ca trebue 
să dăm o pilda strajnica rătăciţilor nimicindu-le
instrumentele, pentru ca pc viitor sa simtă 
groază de a se mal atinge de vre-un aromîn.

— Moarte criminalilor! strigară într’un sin- 
gur glas cel li Farseroţl.

— Daca aceasta vi-I sentinţa, eu în calitate 
de cap al vostru, propun pe Fraţii Şcreta s;Y 
fie executorii sentinţei noastre.

Fraţii Şcreta, eşind din rîndurl, ziseră :

nu
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— Suntem gata sA aducem la îndeplinire 
hotarîrea consiliului.

— Sa se aduca armele de la stînî — porunci 
Bucuvala voinicilor, cari adusese pe Sinni legat.

Aceştia detera fuga şi în doua minute pic- 
sentara armele fraţilor Şcreta.

Fraţii lanul a scriau de zor în doua exem
plare tot ce se desfăşură aci.

— Suntem gata — ziseră ei.
Se sculară toţi în picioare.
Era un moment solemn din viaţa acestor in

teligenţi FArşeroţ», cari guvernaţi de cele 
mai înalte virtuţi cetăţeneşti şi ostăşeşti, se 
pricepeau sa fie şi judecători Integri, cînd era 
vorba sa servească dreptatea.

— Sa se aduca încoa acuzaţii — ordona Bu
cuvala.

Amîudoi fura aduşi în faţa.
— Ceteşte, Ianula, sentinţa noastră.
In tacerea aceia înspaimîntâtoarc Ianula ceti :
„Asta-zi una mie opt-sute opt-zcci... noi ar- 

mîniï mai jos semnaţi, din tribul Farşerot, con
stituiţi în curte marţială pentru a judeca pc 
asasinii fostului Celnic Kendra, un armîn ini
mos şi patriot fără seaman ; dupa cc i-am as
cultat în parte, a Ie căror deelaraţiunî s’au 
consemnat de noi în proces-verbal în doua e- 
xemplare, şi ne-am convins de vinovăţia lor;

Dupa ce am ascultat şi pc martorul Costa 
Ianula cum şi pe Tuliu, fiul decedatului, care 
ne a luminat în mod desăvârşit asupra cauzei, 
care a hotarît moartea mişeleascà a părinte
lui seu ;

Consultându-ne asupra pedepsei, ce urmează 
sa se dea criminalilor;

Am hotarît în unanimitate pedeapsa lor prin 
moarte.

Cu executarea sentinţei noastre însărcinăm 
pe Fraţii Şcreta*.
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La auzul acestei fioroase sentinţe, Simu îsi 
acoperi ochii în palme şi începu a plîngc cu 
sughiţe.

Dimce piu ea cu totul dcsinteresat de cclc 
ce se petieceafi în juiul lui.

— Sărutaţi crucea si rugaţi-vă lui D-zciî să 
va ierte păcatele — zise Bucuvala.

Casta luă crucea după masă si o apropie de 
buzele lui Simu, cate ti emilia.

Se închină, săiută ciucea şi atîta putu rosti :
— Blestem ţie, Lala, caic nvai sedus cu au

rul teu 1
Fărşeroţii clătinată din cap şi-şi şoptiră :
— Aşa dar tot aurul a fost la mijloc !
Dimce nu mai fu în stare nici să se închine. 
Amîndoi fură legaţi la ochi şi conduşi spre 

locul, unde erau crescuţi doi brazi, distanţă 
apropiată unul de altul.

De tulpinele lor fură legaţi.
Voinicii, cari avusese sarcina asta, terminînd 

lucrarea, s'a îi retras spic guipa Fărşeroţilor.
La un semn dat de Bucuvala — Fraţii Şcreta 

traseră în aceaşi clipă.
Două pocnete de puşcă făcură să resune pă

durea de un ccoü lugubru, determinînd sa-şl 
schimbe locul dintrun ram pe altul mai multe 
paseri speriate.

Capetele lui Dimce şi Simu căzuseră pe pept. 
Kendra era îăsbunat.
Căţi-va din secunzi grăbiră să dcslege pe 

condamffiiţi, pe cînd alţii săpau cu tîinacoa- 
pele gropile lor în dreptul celor doi brazi.

IV

rrecuse o septemînă de la evenimentele pe
trecute şi Simit nu-şi mai făcea încă apari- 
ţiunea în curtea d-lui Lala.

Se luase de gînduri şi el si Maria...
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Lain stabilind legătură între suprimarea lui 
Kendra, disparifiunea lui Dimce şi acum în 
urma întârzierea lui Si mu, de a se arata Ia 
curte, începu sa bănue ce-va grozav în min
tea lui...

Tocmaf acum îşi facil întrebarea: Dar daca 
Dimce va ii fost prins de Fărşeroţi asupra fap
tului ; Daca înainte de a-1 ucide ca pe un tîl- 
har ce merita o asemenea pedeapsa, I’aii lăsat 
în viata .şi el ca sA scape de respundere, a 
mărturisit adevărul, cine I a îndemnat sa co
mită crima... Şi dacă Fărşeroţii aii trimis na- 
dins pe Costa să aducă pe Simu la stîni în 
afacerea asta...

Vai, atunci negreşit, că si eii voia împărtăşi 
soarta lor... îşi zice Lala înfiorîndu-se.

In ultimele zile nu-şi mai găsea loc.
Şi cui se putea destănui ce-1 mistue? Putea 

el vorbi despre aşa ce-va Mai iei sail Miei, cari 
nu împărtăşeaţi de loc vederile si principiile 
sale? Era o faptă, care să nu fie condamnată 
de toate legile din lume, în cît să fi avut cu
raj să se consulte chiar cu prietenii sei Pişcă 
şi Bişta, să le ceară sprijinul lor, să nu-1 pă
răsească în situaţiunea lui disperată?

Din causa această nici n'avea curaj să în
trebe pe Maria — ce e cu Simu. 0, dacă ar fi 
putut să evite pentru tot d’auna numele lui, 
a lui Dimce şi mai cu seamă lui Kendra !

Da, umbra lui Kendra începu a-1 urmări şi 
pe Lala, şi fie care clipă ce trecea, i se părea 
că-1 apropie de ziua judecatei.

Pentru ce am plătit lui Simu să comită o 
faptă aşa de urîtă ?

Pentru că el era un Fărşerot şi eu un Gră- 
mustean...

Barem să fi fost elin, du-te, vino... dar aşa 
şi el armîn şi eu armîn şi apoi creştini şi li
nul şi altul...
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Ce marc păcat am comis! Cum de n’am ju
decat atunci că e un păcat să fac să dispară 
un consătean al meu?... Doamne, iartă-mi gre
şeala ce am comis !

Dacă Sinni ar li fost om cum se cade, nvar 
fi desaprobat, nvar fi scos din calea greşită, şi 
ar fi căutat să mă calmeze. Eiam scutit de a- 
ceasta nelinişte şi povară la bătrîneţe... Dar 
Simu a avut înterc.s să se îmbogăţească pe 
urma unei crime...

Tremura din picioare. Fără să-şi dea seama, 
căzu în genunchi în faţa icoanei si începu a 
se ruga în tăcere. In mintea lui se oglindea 
imaginea castă a Miei din a cărei gură auzise 
adevărul şi nu s’a îndurat să-i dea ascultare.

O desmoştenise în inimă şi acum 'i dedea 
dreptate şi găsea refugiu în ideea, că geniul 
ei cel bun va veghea asupra lui. O... cîtă măn- 
găere sufleteassă n’ar fi găsit acum într'un 
cuvînt consolator al Miei, dar ea era supărată 
pe el, de cînd a vrut să ucidă pe Tuliu, nu-i 
mai vorbea, se retrăgea dinaintea lui şi trăia 
singură în lumea gîndurilor sale.

Ingenunchiat în faţa icoanei, zic, Ta găsit 
Maria Moscopolita, care în trase în odac să’l 
întrebe ce e cu Simu.

Se miră mult femeea de schimbarea, ce a 
observat-o pe faţa lui Lala şi mai cu seamă 
de faptul de a’l găsi rugîndu-se în genunchi.

Se prefăcu a nu lua seamă — pînă cînd Lala 
îşi veni în fire.

— Nil te miră, bărbate, întârzierea lui Simit 
la stîni ? Eii bânuesc să nu se fi întîmplaţ 
ce-va ; azi e o septămînă de cînd a plecat şi 
cînd a mai făcut el una ca asta ? Pe mine 
una mă prinde mirarea : de un rînd de vreme 
tot întîmplâri ciudate; nu sunt două septămmî 
de cînd a fost găsit ucis lîngă isvor celnicul
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Kendra... N'o fi păţit acelaşi lucru şi Sinni al 
nostru ? Trebue sa ne Interesam barbate.

— Da, sa ne Interesam, Marie. Şi eu am în
ceput sa întru In griji — vorba ta — de un 
rînd de vreme numai întîmplArï ciudate.

— M’am gîndit sa trimit pe Mia pîna în 
deal. A! ce zici tu ? Crezi ca aşi face raft, daca 
aşi trimite fata sa se Intereseze ce e cu el ?

— Da, ea poate sa mearg'i, să cerceteze ce 
e cu Simu, dar sa dea pe la moara lui Bişta, 
căci e mai populat druniii pe acolo şi-i mai 
aproape. Si sft-i spui sa nu Interzic mult.

— Da, 'i voia spune; apoi fata noastră e 
respectata si iubita de Fărşeroţi -şi eft cred ca 
vezînd-o, o vor petrece pîna în sat, nu o vor 
lăsa se vie singura.

— Atunci sa meargă, Marie.
Eşind Maria din oc’laea lui Lala, acesta fu 

cuprins de o noua nelinişte, căci se gîndi la 
consecinţe în cazul cînd Mia ar fi iniţiata în 
misterele morţci lui Kendra.

Nesiguranţa de ce se petrece la stîni îl fă
cea pe Lala să simtă chinuri tanfcalice.

Maria însă, căreia nu-ï treceau prin minte 
cauza întarzicrei lui Simu, şi nu o raporta 
de cit la vre-o boală, trecu în camera Miei, 
pe care o găsi cetind.

— Fata mame1', tu ştii că Simu a plecat 
de vre-o cîte-va zile la stîni şi nici pîna acum 
nu s’a mai înapoiat. Eu şi cu tatăl teu bănuim 
să nu fie bolnav, de aceea ne-am sfătuit să 
mergi tu pîna în deal, să vezi ce e cu el şi 
să vii să ne spui şi nouă.

— Bine, mamă, să-mi îmbrac rochia de lină 
ca să nu-mi fie frig la întoarcere şi mă reped 
numai de cît.

— Aşa, fată dragă, timpul începu a se răci 
si caută să nu răceşti, să dai pe la moara lui 
Bişta, să nu ocoleşti mult.



184

— Aşa voi fi face, mânui.
Timpul începu a se răci într adevăr. Apro

pierea toamnei se simţea în suflarea vîntuluï, 
care făcea să murmure frunzele şi multe din 
ele să fie smulse şi duse în sbor aşternîndu-lc 
pe cărări pentru ca în curînd să formeze un co
vor galben de frunze veştede...

Mia, învestmîntată cu rochia ei de lină de 
culoarea cerului, purtînd pe cap şchepa-i ca
fenie, cobora spre moara lui Bişta, trecu pun
tea si după ce ocoli cît-va pe ridicatura iazu
lui, se îndrumă pe poteca, care se perde în 
pădurea de brad a Magarovei.

La început se întâlni cu cîte-va neveste 
tinere purtînd pe cap fie-care legătura-î cu 
crengi uscate pentru trebuinţele gospodăriei, 
cari ’i deteră bună ziuă, apoi cu cît se depărta 
de sat, nu s'a mai văzut nici-o fiinţă omenească 
prin prejur.

Stătu să se odihnească pe un bolovan, care 
aducea ca o laviţă şi rentase cu ochii în zarea 
depărtată.

Părea că voeşte să străbată cu vederile în 
dealul Bucovei, că se sileşte să clarifice în 
mintea-i scena luptei dintre armîni şi greco- 
mani, că urmăreşte cu dispeiarea în suflet pe 
agresorul lui Tuliu, care voeşte să-l ucidă, că 
se repede la el şi oprindu-1 locului, că-1 des- 
armează, cum a desarmat pe tatăl ei şi că 
scapă şi de astă dată pe Tuliu.

Dar... nu, e un vis, o părere îşi zise ea...
Lupta a avut loc, au fost morţi şi dintru 

parte şi dintr alta, pe Tuliu l'aü rănit şi eii 
n’am avut parte să fiu în apropiere, să-l apăr...

0 durea că nu mai putuse să înlăture reul 
pentru Tuliu. Apoi se ştie cît a suferit în lipsa 
de ştiri, cari sâ-i facă cunoscut cum i merge 
rana. 11 văzuse legat la mîna şi foarte palid
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la faţa în ziua înmormîntarel lui Kendra şi de 
atunci nu mai ştia nimic de el.

Aducerea aminte a zilei înmormîntarel pă
rintelui lui Tiiliu, cu bocetele femeilor, eu 
plînsetclc şi suspinele mulţime!, cu discursul lui 
Sîrmacheşi — toate aceste tablouri jalnice *i 
defilau şi acum pe dinainte şi cum ele erau 
triste din cale afara, expierea înceată a firef 
contribuia si mai mult la întristarea ei. 0 me
lancolie nesfârşita, un dor de negrăit dupa a- 
tîtea visuri spulberate *1 stApîneaû fiinţa.

Atîtea doruri, atîtea visuri spulberate în vînt 
îşi zise Mia cu resemnare...

„...Daca pentru a se uni doua fiinţe se o pun 
în calea lor atîtea piedecl, daca pentiu a voi 
sa determine un pas înainte pe calea progre
sului, zeci de forţe oarbe, nevăzute, se opun în 
dreapta şi în stînga spre a le zadarnici silin
ţele ; apoi viaţa merita ea oare atîtea sacrificii 
din partea noastră** ?

„Nu-i mai înţelept sa rAmîie cine-va pasiv, 
primitiv în porniri şi tendinţe—căci la ce ne 
foloseşte lumina spiritului, la ce rafinarea lui, 
daca forţe oarbe, nevăzute, zic, vin sa-1 is- 
bcasca, sA-i paralizeze ori ce avînt...*\

„Nu-i mai bine oare de unul, care nu simte 
de loc, care trăeşte fara nici un scop de cît 
.sa împlinească o porunca a aceloraşi forţe pri
mordiale..

„Da, aşa e, însă atunci materia bruta şi-ar 
fi întins împeriul în paguba spiritului. Da, c 
o lupta perpetua între doua elemente : bine şi 
reù, lumina şi întuneric...**.

„Cîte odata s'ar părea ca acest din urma ele
ment ar câştiga terenul luptei, dar tot aMumi
ile! e victoria finala — ca dovada e însa-şl 
istoria cosmosului*\

Ia buna oara sforţările de veacuri în lupta 
dintre doua elemente a asigurat viaţa actuala.
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Pftmîntul a suferit numeroase cataclisme pen
tru ca în sinul lui sa păstreze atîtea isvoare 
de tămăduire.

lata de ce trcbuc sa speram. Murind noî tot 
e în folosul vieţel. Din desconpunerca restu- 
rilor noastre nasc lumini*) deşi periculoase unei 
existenţe, însă totuşi sunt lumini cari alunga 
întunericul, e un motiv al ştiinţei, apoi locul 
unde zăcem noi fertilizează, flora devine luxu
ri ana... “

Intre aceste reflexiuni ce si le facea Mia, în 
urma lecţiunel ce o avusese înainte de a porni 
la stînî, tot dorul tînarulul Fărşerot venea sa o 
framînte, chipul lui sa-I fie ca un far luminos, 
un liman către care avea sa se apropie, cu ris
cul de a îndura încă multe din partea părinte
lui el.

Da, la Lala se gîndi un moment şi în mintea 
el i se înfăţişă cu totul schimbat în ultimele 
zile. Cauta sâ-şî aduca aminte toate evenimen
tele petrecute în casa lor, de la venirea el din 
Bitolia, cearta dintre ea şi Lala, dragostea mai- 
ceî sale, conflictul dintre Maria şi Lala, cuvin
tele lui ameninţătoare : „va void drege eiî pe 
Tuliu şi pc Kendra al vostru...“ şi la acest din 
urma gîiul, Mia avu o tresărire.

De ce a tresărit ea oare? In solitudinea pă
durii, acolo în templul fire!, omul devine mal 
înţelept, mal prevăzător şi devincaza lucruri pe 
cari în alte împrejurări nu-I în stare sa le ghi
cească.

I se paru ca aude şi acum glasul ameninţă
tor al lui Lala: „chiar de mi-ar cerc averea în
treaga Sinui, trebue sa mă scap de Farşeroţl14. 
Ku mult (lupa aceasta, Kendra s*a găsit ucis lîngă 
izvor şi de cîte-va zile intendentul lor dispăruse.

•:) Metanul, ce se arata ades de asupra mormlirilor In 
lumini fosforescente.
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Gïndurilc aceste If accelerară bătăile inimc 
si o făcuse sa tremure, ca prinsa de friguri.

Ar fi voit sa nu-şl facâ presupuneri, să nu 
bănuiască pe nimeni .si nimic de o aşa farade 
lege şi totuşi o data pornită, apucată în cursa 
acestor reflexiunî, nu-f fu cu putinţă sa scape 
de ele.

Se gîndi la misiunea ce avea de îndeplinit, 
ca trebue sa meargă Ia stuif, sa se intereseze, 
sa afle ce e cu Sinul, să aducă ştiri acasă şi 
nu ştia ce descurajare o cuprinse, ce frică de 
necunoscut.

— Vai ! cum se poate să presupun aşa ceva, 
Doamne marc, comit cel mai mare păcat!

Cite nu spune omul, în momente de furie ! 
Ce ? Doar suntem creştini...

Un nou fior simţi prin oase.
Visul meii, de acum două săptâmînl, mC mun

ceşte grozav. Ah... de-aşf găsi un tălmacii! ! Nu 
l’am spus nici mamei, căci s'ar fi îngrozit !

Oh, nu-mi aduc aminte să fi visat aşa ceva 
vre-o dată... Ce grozav era tata ! Plin de sînge 
pe obraz, pe haine, pe mîinî : părea un strigoi; 
n avea nici o rană pe el şi totuşi era plin de 
sînge, sînge străin... şi aşa cum era, se ruga în 
faţa icoanei, în genunchi, să-l ierte D-zetî pă
catele.

Ce poate să însemneze asta, de cît vre-un 
păcat ?

Un vultur, care zbura majestos în văzduh şi 
la vederea el îşi răsuci puţin grumazii, să fie 
atent, cu agerimea ochiului la dînsa, o distrase 
un moment de la gîndurile el şi o făcu să-l ur
mărească .şi să-l admire cum făcea rotocoale de 
asupra muntelui unde îşi avea cuibul.

Trebue să merg, că mă aşteaptă acasă, îşi 
zise în cele din urmă şi îşi şterse fruntea şi 
faţa cu batista.

Ea pînă aci stătuse pe piatră, cu faţa spre
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vederea comunelor din vale şi cînd fu sa por
nească, îşi arunca privirea spre poteca din mar
ginea pădureî, care ocolea, pe o distanta de 
cîte-va sute de paşi, pentru a ajunge în regiu
nea stîiielor.

Dar de o data Mia tresari. Zări pe cine-va 
venind dintr acolo. Omul, care se apropia de. 
locul unde odihnise dînsa, purta pe umeri o 
puşca de vînatoare si era îmbrăcat în haine 
nemţeşti fumurii.

PAşea agale şi cu capul plecat în pamînt.
El nu o văzuse încă. Cînd fu la doua-zeci de 

paşi distanţa, Mia exclamă :
— Doamne mare, Tu lin este !
Acum o auzise Tuliu — căci el era —întorcîn- 

du-se de la stîni.
De la asasinarea tatălui sau, tînArul Fărşerot 

nu mai suferea sa treacă pe la izvor, i făcea 
râü locul unde câzuse Kendra şi de aceia pre
ferise şi el drumul pe la moara lui Bişta. De 
atunci umbla înarmat, cînd avea să meargă la 
stîni. Se dusese, acolo sa ia cea din urina ho- 
tărîre, în de comun acord cu Farşeroţii, în pri
vinţa lui Lala.

Cînd fu în dreptul pietrei unde şedea Mia, 
ridica capul şi privi în laturi.

Nu o văzuse încă în rochia aceia de culoarea 
cerului, şi cum ea rămăsese ca o statuie, cu 
palma acoperindu-şi fruntea, nu o putu recu
noaşte de la distanţa.

Era sa treacă înainte, să-şi urmeze drumul 
mai departe, dar nu ştia ce curent magnetic îl 
făcu să-şi întoarcă privirea, atingînd cu 
pornită din ochiul sâü profilul capului ei rămas 
neacoperit.

0 recunoscu. Da, ochii aceia, arcaţi de două 
sprincene negre, a căror pleoape mari formau 
nişte umbre dulci împrejurul globilor, cum îl 
ţinea aţintiţi în pamînt, erată ai Miei.

raza
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Tulin rămase locului înmărmurit.
La orï-ce s'ar fi putut aştepta, dar sa întâl

nească pe Mia singurica, la marginea pAdureï, 
nu se gîndise. LuTnd mai bine seama la dînsa 
şi convingîndu-se ca Mia este, zise, ca pentru 
sine :

— Mia aici?
Nu primi nici un îAspuns, dar observă cloni' 

stropi ca de diamant, cari îi luciră în coiful 
genelor.

— Ma înşeală ochii, sail eşti tu, Mie?
— Efi sunt, Tuliu, grăi dînsa, cu tremurul în 

suflet.
Se precipita ca o săgeată la locul unde se 

găsia şi apucîndu-i mîinile întrale sale, urmă :
— Mie, scumpa Mie, cum se face că te gă

sesc* aici ?
Ce zeii te-a scos în calea mea, căci îmi era 

aşa dor de tine, Mie? Uite eşti tu, acum te văd, 
te pipăi si parcă îmi vine sa cred ca e un vis.

Mia părea cuprinsă de friguri violente, nici 
uu putea să răspundă.

Cu mîna încă la ochi, nu făcea de eît să sus
pine.

— Dragă, dar tu nu te simţi fericită că ne
am întîlnit ?

Răspunse printre suspine :
— Vroiam sa nu fi prins de veste că mă 

găsesc în acest moment aici, de aceia mi-am 
acoperit fata şi mi-am întors-o aiurea. S'ar pu
tea să ne zărească vrTm ochiţi şi atunci am 
deveni un izvor nesecat de cîntece pentru tru
baduri, o cronică scandaloasă pentru lume.

Cu cit erai mai departe, cu atît te aveam 
mai aproape în gînd şi mî-era dor şi mie, Tu
liu, da, dor nesfîrşit să te văd, dar fiind-că a- 
cest moment de fericire l'am plăti cu sacrifi
ciul mioarei noastre, de aceia să ne despărţim, 
Tuliu.
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— Te înţeleg, scumpul Mie, aï dreptate, aşa 
este, dar vezî tu. o data ce te-am văzut si re
cunoscut, puteam eu sa nu ma abat, sa nu vin 
lînga tine, sa te întreb cel puţin de sAnatate .şi 
încotro aï pornit aşa de singurica ?

Mia se sculase :
— Uite ca am stat deja prea mult, cugetînd 

pe piatra asta si trebue sâ merg, cAcï părinţii 
mCi aşteaptă sa le duc răspunsul.

— Daca îmi daî voe, Mie, sa te întreb : unde 
trebue sa mergi şi ce răspuns urmează sa le 
duci părinţilor?

— De tine nu ţin ascuns nici un secret, Tu
lin. M'aiï trimis părinţii sa vad ce a păţit Siinu, 
de nu mal vine acasà de la stînï, unde a fost 
trimis.

— Şi acum aï plecat sa mergi Ia stînï?
— Da, Tuliu ; iartA-mA te rog, cA m'ai întîl- 

nit singura.
Mia vru sA-Î întindă mîna, căci tremura de 

gri.je de a nu trece vr’o alţi serie de femei cu 
lemne, pe cap, pentru trebuinţele gospodăriei.

Tuliu stete o clipa locului gînditor, fftrft sA-i 
întindă mîna.

Mia paru mirata de atitudinea lui Tuliu, care 
îi şopti misterios ;

— Draga Mie, mi s’a dat însărcinarea din 
partea Pavşerotilor, sa comunic d-luï Lala mo
tivele întîrzierei luî Simu, dar fiind-cA ne-am 
întîlnit, socotesc ca nu mai c uevoe sa te obo
seşti pîna acolo.

— Atunci spune-mi tu, Tuliu. ce ecu Simu? 
Tuliu avu o paloare la faţa. Simţea că avea 

nevoe de forţele lui Promethefl, sa fie viteaz, 
pentru ca sa rămîc un eroiî al situaţiei.

Vestea teribilă, ce trebuia sa o comunice iu
bitei sale, putea avea efecte dezastruoase asu
pra moralului şi fizicului ci.

Avea însărcinarea sA-î comunice drama ce s'a
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desfăşurat la stînl şi motivele, cari aii determi
nat-o.

Trebuia sa o pue Tu curent pe Mia că auto
rul moral al asasinării părintelui săli era Lala, 
cum şi hotărîrea Fărseroţilor de al supune ju- 
decătei, rămînînd ca sentinţa să o pronunţe ea, 
Mia..’

Da, era grozavă situaţia lui Tuliu în împre
jurarea de faţă.

Va fi el în stare să înlăture lovitura trăzne- 
tuluV care ameninţa existenţa acelei ce o adora, 
cînd acel ce urma să fulgere era însuşi Tuliu ?

In urma sfatului ţinut între Fărşeroţl si Tuliu, 
aceştia îi deteră mandatul să aducă la cuno
ştinţa lui Lala istoricul evenimentelor, condam
narea si executarea criminalilor, cum şi să-i 
desemneze ziua judccăţcl lui Lala, în propiia 
sa casă, de. către Fărseroţl. Iată pentiu ce co
bora Tuliu în Magarova.

— Iţi voiü spune, scumpă Mie, dar fiind-că 
e vorba de lucruri cari ne privesc pe noi şi nu 
se pot spune din fugă — în memoria părintelui 
meu — te rog a consimţi să ne retragem mai 
în fundul pădure!, căci suntem în drum şi se 
poate întîmpla să treacă din moment în moment 
vr’un consătean şi ne putem expune amîndol.

— De ce amesteci aci memoria scumpă a pă
rintelui tftfi, Tuliu?

— Pentru că e cel mal serios act din viaţa 
noastră, Mie, şi dacă îţi cer să faci acest sacri
ficiu, de a ne retrage în pădure, nu ţi-o pre
tind a'ml face o plăcere, ci a ne împlini amîn- 
dol o datorie sfintă, da, o datorie sfîntă. Mie...

Dînsa observă că c ceva grav la mijloc, a- 
ceasta de alt-fel se cetea pe figura Iul Tuliu, 
care fusese atît de solemn în afirmările Iul.

— Ştiu că nu-mi poţi dori de cît binele; a- 
timcl, în care parte zici să ne îndrumăm ?
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Unde putem fi mai siguri cil nu vom fi ză
riţi de nimeni ?

— Inerede-te în braţul meu, scumpo, şi hai
de-mi, deşi avem silişi şi pe alocurea povîmi- 
şuri.

Tuliu i dete braţul şi amîndoi strînşi unul 
lînga altul, de prima o arii îşi simţiaîi bătăile 
inimeî foarte aproape.

Oh, iubire iu, ce farmec dai viefci!
O clipă simţită în imperiul tail, iubire, prăvă- 

lează veacuri de mizerii...
Marc-i puterea ta, iubire, ca se întinde peste 

marginile lumeţ, in ori-cc atom tu trăcşti, tu fe- 
dezi, tu regenerezi...

Tu ne deschizi nou'i orizonturi, tu ne înrădă
cinezi speranţa în inimi, ne faci puternici prin 
tine cucerim imperii fără hotare...

Iubire sfintă, cc dragă ne eşti, ce sublimă ni 
te înfăţişezi...

C um tremurăm însetaţi după un sărutat al tail 
dulce... neprihănit...

Tu eşti dorul de viaţă, tu eşti avintul nostru 
către tot ce e măreţ şi sfint...

Iubire, afară de tine totul e zădărnicie !
7 u eşti viaţa vieţei, rămii iubire scumpă lingă 

noi, mingăc-nc, uiieşte-ne inimele, cari, inspirate 
dc-al tău farmec, vor să ciute cin tecul fă ii, iubire 
dragă...

Suflarea ta c împarfuniată, căci toate florile 
le-aii împodobit cu graţiile lor ; unele fi-a ii dat 
frăgezimea lor, altele polenul, dulcele lor nectar, 
trandafirul culoarea-î, crinul candoarca-i, in cit 
şi îngerii pe cari D-zcii i-a creat după chipul şi 
asemănarea ta, văzindu-te, au rămas in extaz-..

Toţi te proslăvesc, toţi te prea măresc şi însuşi 
D-zcii prin tine e stăpinul universului...

Iubire, noî iţi simţim farmecul, ştim sărbători

cum
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aceste inimile, cîml puterea ta ne stăpineşte fiinţele.
Binc-ciivintaUi Ji, iubire dragă.

Era un imn, care se înălţa din inimile lor în 
sînul bine-cuvîutateï fin, colo în templul codru
lui, care-i strejuia, ca si cum i-ar fi încins în- 
tr un zid ele aramă.

In faţa acestei fericiri, amîndoî erau muţi, 
fermecaţi, extaziaţi... Un moment aproape să-şi 
uite unde merg, în ce loc se vor opri, pentru 
ce ai'i venit aci...

Suişurile, ocolurile, ce trebuiau să facă, pă
reau şesuri netede.

— Mă tem de vr’o fiară Tuliu, să nu ne de
părtăm mai mult, grăi în sfîr.şit dînsa, şi se 
alipi tot mai mult de sînul lui Tuliu.

— Arma mea e încărcată dragă, n’ai nici o 
gri.je.

Şi unul şi altul se simţiaîi învioraţi; o undă 
de iubire părea că’i cuprinsese în farmecul ei 
cald, dulce de negrăit...

El întoarse capul spre ochii ei frumoşi; dînsa 
îl întîmpină zîmbind :

— Să stăm aci Tuliu, că prea ne-am depărtat.
Era şi locul cel mai poetic : o ridică tură pre

sărată cu un covor de frunze veştede, care do
mina un unghii! de vale.

Se aşezară în partea aceasta aproape îmbră
ţişaţi.

— Acum spune-mi Tuliu, ce adînc mister iţi 
agită viaţa? Xu-i nimeni în apropierea noastră, 
să ne audă. Martor ne e cerul şi codrul, care 
ne adăposteşte.

Tuliu vorbi, dar cu întrerupere, din causa 
respiraţiunei sale neregulate : emoţiunea lui de 
alt-fel se putea uşor ceti pe faţa-i pală :

— Mult am suferit Mie, de dorul tătt... căci 
lumea visurilor mele eşti tu. Trebue să fi su
ferit şi tu mult din seara aceia... nu este aşa ?

13„armAna-, p. vulcan.
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__ Pa, Tul iu. Cu greîi s’ar putea descrie su
ferinţele noastre! Acolo, unde ni'ai găsit, ma gîn- 
diam la tine, mft gîndiam la foitele oarbe, cari 
ni se opun în cale de a ne uni şi aproape sa 
disper, dar m’am resemnat şi mi-am zis ca viata 
nu poate avea farmec fata a fi confundata cu 
lupta cea mai aprigă.

Tuliu, auzindu-I cuvintele de îmbărbătare, ii 
lua muia şi i-o aduse la buze...

— Eşti demna de divinizare, armînca mea; 
aşa dar vad ca am înaintea mea o inima mare, 
un cine-va, care înţelege viata, de aceia am con
vingerea ca veştile mele nu numai ca nu te 
turbura şi nu te vor face sa şovăeştî, dar cil 
voiţi găsi în tine un tovarăş de lupta, caie îmi 
va ajuta să depărtăm vijelia şi să îcaducem li
niştea şi seninul în familiile noastre.

— Ce vrei sa zici, Tuliu ?
• — îmi juri tu Mie, că orî-cc ar fi la mijloc, 

vei preţui mai mult ca ori-ce iubirea noastră, 
ca nu te vei laşa a fi influenţată în judecata 
ta de cît numai de iubirea noastră ?

— Ce alt-ceva nvar putea influenţa, Tuliu ? 
îmi pretinzi să jur? E... bine, mă jur că iubi
rea, ta mi-î mai presus de cît viaţa şi chiar cînd 
destinul s’ar opune să ne unim, te voiţi iubi 
vecinie.

— Iţi mulţumesc, draga sufletului meii. 0... 
vezi tu Mie, caut în minte-mi să-mi aseamăn 
situaţiunea în faţa ta cu a vre-imui muritor din 
istoria omenire! şi nu o pot găsi.

— Ţi-am spus Tuliu, că ori-ce ar fi, iubirea 
mea nu te va părăsi.

l-era greu din cale afară sărmanului Tuliu să 
spue ce are pe suflet, dar trebuia să înceapă, 
căci pentru acest motiv căutase retragerea asta. 

Mia aştepta cu tremurul în suflet.
In sfîrşit, Tuliu reluă :

vor



105

— Vestea in >ri.eï tataluî meii cred ca te-a zgu
duit scumpa mea, tot ca .şi pe mine.

— Da, am avut crize grozave, am plfns* în
chisa în odaia mea, ma mir ca n'am înebuiiit.

— Tata] meu a fost asasinat lingă izvor şi 
asasinul lui, mulţumită devotamentului şi iubi
re! lut Bucuvala, a fost piins de acest viteaz 
Farse î-o t.

Mia tresari si exclama :
— Afost prins asasinul ! !
— Da, a fost prins, legat şi dus la stînf.
— Aşa dar, a fost recunoscut şi cine e acel 

mizerabil, Tu lin?
— Di nice, morarul stînelor voastie, diagă.
— A... el nelegiuitul !
Mia se înfiora de groaza. Tuliu mina :
— Stai sa vezi, draga, ca el mai avea si com

plici. Dupa înmormîntarea părintelui meii, Fâr- 
şeroţii Iuîndu-i un interogator, a maiturisit ca 
a fost îndemnat de Si mu Birina sa-1 omoare.

Mia începu a tremura ca o trestie bătută de
vint.

Cu lacrimile în ochi întreba îndurerata :
— Şi acum unde e el ? Ce s’a îiitîmplat, Tu

liu, şi noua ni se ascunde ?
— Le vei afla toate pe rînd draga, numai te 

rog sa-ţi păstrezi liniştea sufleteasca şi sa ma 
ajuţi sa readucem pacea în familiile noastre.

— Da, te ascult, nul voiü sili sa plivesc lu
crurile ca o hotArîrc a destinului.

Tuliu urma :
— In urma înmormîntarei tatălui meu Far- 

şeroţii aii ţinut sfat şi aii hotArîtjudecarea.di
ni in al il or.

Am luat si efl parte la dezbat?;*!, apoi iiTam 
retras.

Sunt 7 zile de atunci. In urma martin isiref 
crimei, a declaraţiunilor mai toi ului Ivosta, fiul 
lui Ian lila şi a depoziţiei mele, cari toate sbiu
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nsemnat în proces-verbal, în doua exemplare, 
Faişaroţii constituiţi în curte marţiala, au pro
nunţat sentinţa lor.

— Şi care a fost sentinţa lor, Tuliu ?
— laţ-o Mie, ceteşte şi vezi.
Tuliu scoase sentinţa din huzunaiul hainei şi 

i-o prezenta.
Mia întinse mîna tremurătoare şi ceti.
— Şi i-aü executat întocmai, întreba ca pălind. 
— Da, chiar în seara acela ; ei sunt înmoi- 

mîntaţi lingă tulpincle brazilor, unde aii fost 
împuşcaţi.

Partea întâia a acestei drame era cunoscuta 
acum de Mia, care promisese lui..Tuliu sa fia 
tare, sa-si păstreze calmul si sû-ï dea ajutor sa 
înlăture vijelia : Dar pai tea a doua îi ci a greii 
lui Tuliu sa o desfftşure...

Mia reculegîndu-se, întreba :
— Şi pentru cc Sinm a comis aceasta fara 

de lege, Tuliu ?
Tuliu suspina cu am Araci une.
— Voiţi laşa sA-ţi dea răspunsul procesul- 

verbal de care ţi-am vorbit, draga Mie.
Mirt apuca în m.îni procesul-verbal şi.începu 

a-1 ceti cil lăcomie. Tuliu nu o slabea o clipa 
din ochi.

Cînd dînsa ajunse la partea unde Si mu afir-. 
ma, ca responsabil de aceasta crima e Lala, care 
i-rt ordonat sa îApue pe Kendra şi pe Tuliu şi 
ca el n’a făcut de cît sA execute ordinul sta pi
nului, care era mai marele tuturora : un ţipat 
ascuţit răsună în tăcerea padureï.

Hîrtia i căzuse din mîna şi Mia îşi pipai tim
idele cu amîndoua mînile, ca şi cum ar fi că
utat sa-.şî gaseasca minţile perdute.

Gemu, ca strivita de prăbuşirea unui munte 
şi vru sa cada zdrobita, daca n’ar fi susţinut-o 
Tuliu, care o auzi aiurind :

— Ah... Visul meü... visul meii... parca îl vad

co
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şi acum plin clc sînge pe obraz, pe mini, pe 
haine, un strigoi... de caie mi-c groaza... Aii, 
Tul iu. lasft-ma sa fug în pustiuri, sA-mi ascund 
faţa de înaintea ta, unde-i Marea sa ma înghită 
Şi pe mine şi pe el, sa spele o crima savîrşita, 
o ruşine vecinica pe frunţile noastre...

Şi în situaţia asta disperata, Mia era s’o por
nească în fuga ca o nălucă prin desişul pădu
re!, daca Tuliu n’ar fi ţinut-o vîrtos de braţe, 
daca n'ar fi cAutat sa-! aducA aminte de 
misiunea data.

— Mie, dragă Mie, adu-ţî aminte ce-am vor
bit. noi amîndoi, ce mi-aî promis scumpa Mie, 
fie-ţi mila de sufletul meii chinuit !

— Cum ?... Tot nu s'a sfîrsit cu mine pe pâ- 
mînt ? Mai c nevoe de fiinţa mea? Cui i-aşt 
putea fi de folos oaie, căci m'am născut pen
tru nenorocii e!

Oh, lasa-mA voinice, să-mi perd ui ma în pus
tiii, fii mărinimos şi da-mA prada fiarelor, sa 
ispăşesc păcatul săvîrşit de tata...

Da, eu nu mai merit lumina zilei, sunt fiica 
unui criminal de al cărui nume ma cutremur. 
Oh, mi-e cu neputinţa sa mai trăesc, nu mai 
pot suferi a mi se zice : Mia lui Lala ! Nu, nu!

E groaznic voinice, nu se mai poate nimic 
diege...

Mi înspăimînti ghidul, cum eu nevrednica, 
mai pot sta în faţa fiului al cărui tata a fost 
ucis din ordinul tatălui meii... Si pentru ce? 
Tot eti sunt pricina, Tuliu : dacă n'aşi fi fost 
eu, tu ai fi avut pe scumpul taft părinte sănă
tos si voinic... Ah, ce nenorocita sunt, Doamne!

Mia plîngea cu hohote. In prada disperatei 
crude se chinuia, ca şi cum s'ar fi găsit pe un 
rug aprins şi limbile de flăcări tindeaû sa o 
cuprindă din toate părţile.

Tuliu întrebuinţa t >atA barbaţia, toata pute- 
inteligenţcî sale, sa o liniştească.

pro-

rea
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— Mie, daca m'aî fi iubit într’adevăr, dacii 
ai ţine încalţe la Tuliu, cu care aï crescut din 
capilàric, care a veghi at şi s’a îngrijit ele su
fletul taft, cum se îngrijeşte soarele de floiile 
luî favorite, nu m’aï trece prin ascusţişul cele! 
mai năprasnice dureri. Mie, nii-i destul un ca
davru, pe care destinul l a pus în calea noas
tră, si ne încerce puterea de iubire, tu viei sa 
se stingă totul ? Dar am luptat cu bărbăţie, am 
pus pept. furtunilor deslanţuite din pricina ră- 
tlcirei părintelui tail şi am scapat teferi... Nu 
te gîndeşti la consecinţele ce ar decurge de la 
fapta ce voeştî sa comiţi ?

— Ce doreşti sa fac, Tuliu ? Ştiu ca ţi-am 
promis ca deasupra tuturora voiri pune iubii ea 
ta; dar pe atunci ma socoteam fiica unui om 
rătăcit, cum ai zis, însă nu-mi trecea prin cap 
ca el e capabil sa devina criminal.

Acum sunt perdu ta, desonorata...
Ce preţ mai pot avea eft îu faţa ta ?
Lacrimile, cari îi curgeau .şiroaie pe faţa a- 

prinsa, i fûceaû bine, o linişteau din ce în ce, 
o făceau capabilii sa judece.

— Am luptat Mie, urmărind si tu şi eü idea
lul de a ne uni o dată. Ei bine, în puterea noas
tră sta azi de a ne vedea împlinirea visului.

— Cum explici lucrul acesta, Tuliu ?
— Uite cum ; n'ai putut străbate mai departe 

conţinutul procesului-vcrbal. Sfl-ţî spun cu ce 
mai urmează: Farşeroţii au hotărit judecata 
părintelui taft chiar în casa voastră. In acest 
scop vor veni toate căpeteniile, îi voi însoţi şi 
oft. Sentinţa o vor laşa să o pronunţi tu.

-- Ah, nu mă puneţi să fac oft acest oficift, 
Tuliu 1

Nu, fii mărinimos şi mă pune la adăpostul 
unei asemenea cruzimi; sunt prea slaba şi le
gea e lege, trebue executată... Cum mi s'ar pu-
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tea pretinde mie aş i ceva, cînd acuzatul e acel 
ce'mi dete zilele ?

A.şa e Mie, dacă în judecata noastră nu 
vom ti conduşi de preceptul Mîntiiitorului nos
tru, ca D-zeiă tatAl iartă pe cel pocăit. Caic să 
fie altul principiul nostru de cît de a erta ? 
Vâzînd mărinimia mea şi a ta, e lucru natural 
ca Lala, cel ce ne-a duşmănit în rătăcirea lui, 
să se pocăiască, să revină Ia calea cea dreaptă, 
>sa recunoască că e armîn din ai noştri şi prin 
urinare să se simtă mîndru şi fericit de a ne 
bine-cu vînta.

Acesta e scopul judecăţeî. Xe-am gîndit şi 
sfătuit : la ce am mai vărsa sînge, cînd raţiu
nea lucrurilor cere ca să mîntuim pe părintele 
tău de păcat şi greşelile din trecut?

Mia era atinsă de mărinimia Fărşerotului.
Asemenea unei vijelii, care pe măsuiă ce se 

depărtează, reapare soarele pe cer şi florile lă- 
crîmătoare îşi întorc faţa zîmbitoare spre dătă
torii! de viată, tot asa si Mia căută în ochii lui 
Tuliu.

— Cu preţul vieţei părintelui tăi'i vrei să-mi 
redai mie şi familiei mele onoarea, viaţa, feri
cirea.

Eşti mărinimos, eşti bun Tuliu, cum rar se 
găsesc oameni pe pămînt. Judecata ta e sublimă.

Te voită asculta, te voită urma în toate, căc-i 
opera ce voeşti sa desăvîrşeşti, ţi-a fost inspi- 
lată de D-zeiă.

Dar ascultă mă Tuliu, dacă tata, în urma ce
lor ce se vor petrece, va rămînc acelaşi cum a 
fost, atunci trebue să ştii că viaţa pentru mine 
va deveni imposibilă şi în cazul cînd nu-mi 
voită perde minţile, va trebui să sfîrşesc.

— La asta şă nu te gîndeşti, Mie ; dar să 
presupunem că ar fi aşa, atunci păcatul cază 
asupra părintelui tăiă, care îşi va primi pedeap
sa de la Fărşcroţi ; iar cît pentru noi, ne vom
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Ccluta fericirea în alte lumi, unde nu rătăceşte 
nimeni si unde nu suferii sufletul, ce i e dat sa 
îndure aci.

LTa înţeles ce a vrut sa zică. de acela apro- 
piindu-se mal mult de el, şopti :

— Sa murim Tuliu, dar nedespărţiţi, sa tre
cem bariera neantului.

Cu tine orl-unde mi-ar fi aşa de bine!
— Atunci ne-am înţeles suflete drag.
— Da, ne-am înţeles Tuliu si cred ca e tim

pul sa ne retragem.
Trebue să-l fi cuprins neliniştea pe al mei. 

Ce le void spune cînd m'or vedea?
— Vei fi laconica şi prudenta cu noutatea 

ce le-o vel comunica. Doua cuvinte vor fi de 
ajuns.

— Si anume ce sa le spui, Tuliu ?
— Ca în ziua Duminicel, după biserica, vor 

veni Fărşeroţil în vizita şi vor arata singuri 
motivele întîrzierel Iul Simţi.

Le vel mal spune ca el n'aü voit sa-ţl arate 
nimic.

— Bine Tuliu, nici c’aşl putea sa fac alt-fel.
Se sculară şi tot cum aii venit, strînşî de braţ 

porniră pe acelaşi drum, pînü la piatra tinde 
se odihnise Mia.

La despărţire, Tuliu o strînse la pept cu por
nire si depuse o sărutare ferbinte pe fruntea el.

Atît a fost de ajuns ca Mia să se îmbujoreze 
la faţă.

O, e luciu ciudat, ne permis, sa meargă mal 
departe cu manifestarea sentimentului de iubire 
doi tineri, înainte de a fi unul altuia, uniţi îna
intea altarului.

De acela Tuliu, el însuşi păzitoiul moravuri
lor si virtuţilor străbune, se stăpîni de a-i a- 
tinge cu buzele însetate dulcea el gura, de al 
cărei dor trebuia sa sufere încă cu bărbăţie.

Aureola virtuţel el o vedea simbolizata ca în-
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trim nimb strălucitor, alo canif lumini, cînd 
se încerca sa le constate, trebuia sa închidă 
ochii, sa o adore în taina, curata si blinda ca 
o madona.

V

In ziua de sfînta Maria se serbează hramul 
mărci biserici situata pe platoul Corifei din 
Tîrnova, care domina şesul de la nordul Bito- 
liei. Sf. Maria e cea mai vestita biserica din 
Macedonia centrala, mai întâi prin minunile 
prea curatei, al doilea prin posiria pitoreasca 
pe care se afla situata.

Curtea bisericei, în cuprins de cîte-va pogoane, 
e înconjurata de un zid înalt de piatra. Intrarea 
se face prin trei porţi mari de stejar si anume : 
una la răsărit din spre Bitolia, a doua la vest 
din spre Molovişte şi a treia, deasupra căreia 
vine clopotniţa, din spre Tîrnova.

Nu de mult epitropia bisericei a construit de
pendinţe, nişte case spaţioase cu doua caturi, 
în piatra alba şi acoperite cu ardesic neagra, 
cari în timpul verei sunt populate de lume, ce 
vine sa Iaca cura de aer sănătos de munte, 
datator de viaţa.

Construcţiunile sunt în legătură cu clopotniţa 
si se continua pe de o parte pîna dincolo de 
poarta din spre Molovişte, pe de alta spre est 
şi în semicercul stradelei din dosul zidului.

Ferestrele din dosul clădirilor îaspund din 
spre est în regiunea livezilor, unde cucii şi pu- 
pâzele, pitpalacii si mei jele, guguştucii şi po- 
tîrnichile, populează aceste locuri poetice, pen
tru, a desfată auzul turistului.

Si familia valiuluî, compusa din numeroase 
cadîne si negre, cele dintâi de o frumuseţe ră
pitoare, îşi petrec aci lunile de vara. Ele fac ex- 
cursiuni prin împrejurimi, suind în deosebi în
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dealul Nijopolei, unde pot li mai la largul lor.
Par în ziua Sf. Mau dependinţele epitropiei 

sunt reservate exclusiv familiilor, cari vin să-şî 
caute tămăduire în puterea prea curatei.

Incit din ajun camerile, curtea şi biserica în 
interior gemea de lume. Celor bolnavi, aduşi 
aci spre tămăduirea râului, ce s’a încuibat în 
ei, din pricina ca aii călcat pe urma ielelor, 
luaţi diu nfoani. cari aii haluciuaţiuui şi viziuni 
rele, cînd sunt deştepţi, familiile le aduc aşter
nut urile în biserica şi în noaptea de 14 August 
dorm în interiorul ei.

Biserica c bogata în scule preţioase. Catapc- 
tazma e un cap de opera a artei, ale cărei 
icoane sunt. ornamentate cu aur.

Ponaţiunile se înmulţesc şi prin faptul ca 
fie-care aromîn venit dupa ani de zile clin stră
inătate, spre a mulţumi prea curatei, ca l'a în
tors sănătos la cămin, i darueşte unul o evan
ghelie în valoare de zecimi de mii lei, altul 
depune pe icoana Sfîntului Gheorghe sai'i Du
mitru mina turnata în aur şi artistic executata, 
ori nimbul din prejmul capului Mmtuitoi ului, 
care îţi da iluzia unor raze strălucitoare.

Un Misii jiu a dăruit policandrul cel marc, 
cu sticlele lui multicolore, cu cele 100 sfeşnice 
aurite, a cărui valoare trece peste îoo.ooo lei.

In curtea bisericei, de cum înopteaza, se a- 
prind sute de focuri, la flacăra cărora oamenii 
îşi prepară cele necesare gurei.

De o parte se aude un cimpoi, împrejuiul 
căruia joacă tineretul bulgar nelipsit de la ser
barea hramului bisericei.

K o regula moştenită la ci părinţi din paring 
de a veni călări saü cu carele tocmai din Pres
pa, din Ţapari, Dihuva, Bucova, Bareşani Cri
za ri şi Carolina.

Dincolo un taraf de lăutari, veniţi din Bito-
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lia, desfătează publicul cu clarinetele, ţimbalclc, 
viorile şi cobzele lor.

Vin şi negustori de mîna a doua din Bitolia 
cu diferite mărfuri, în sfîrşit e un iarmaroc în 
toata puterea cuvîntulul.

Lumea creştina nu e jenată de turci în par
tea locului. Cc-i drept, lingă strada locuinţei Iul 
Tuliţi, către Bliznafl se află o stradelă mărgi
naşe, unde e şi o geamie minusculă cu mina
retul de un metru, populată de cîte-va familii 
turceşti, car! fiind în contact zilnic cu armîniî 
tîrnoviţl, au învăţat limba acestora, s'aii romî- 
nizat, în cît aproape să-şl uite limba lor.

Nu i-ar cunoaşte cine-va că sunt musulmani, 
dacă nu i-ar trăda portul.

Sunt paclnicl şi muncitori ; cel cu gîndul de 
casă, se ocupă cu livezile, fac oare-care cultură 
de grîfi şi porumb şi în coşarele lor se văd nu
meroase vite, printre care bivoliţe bine îngri
jite.

Tinerii, cari sunt atraşi de faimecul haidu- 
citulul, nu atacă pe tîrnoviţl, pleacă în alte co
muni, acolo tîlhăresc Ia drumul mare, pînă li 
se înfundă si lor.

K de remarcat că, bătrînil acestor familii mu
sulmane, pripăşite aci sau rămase din vremuri, 
cînd aceste comuni erau ciflicurl dc ale Beylor, 
ajung dc regulă centenari şi mulţi se înfruptă 
la ospăţul vieţcl încă un sfert şi nu arare ori 
si o jumătate din secolul următor.

Aidin surdu, care a trăit 164 ani, văzuse pe 
fiul său de 1*20 ani, pe nepotu-săil de 90 ani, 
pe strănepot de 60, pe fiul acestuia de 30 şi 
pe acesta cu vre-o trei dolofani, cu cari se juca 
moşii toată ziulica prin ogradă... de a ascun- 
sclea.

Si era fericit, căci se înţelegea cu strănepoţel 
de minune, pe cînd pe fii şi pe nepoţi i certa 
că nu se poartă cum se cade.
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Luï Aldin i venise pentru a doua oară vede
rea si nu suferea sa vada neorîndueli, pe cînd 
fiu-săii cel de 1*20 ani acum era batrin... nu 
mai vedea bine.

Printre lumea, care umplea spaţiul cruţei l>i- 
sericei Sfintei Marii, se văzură în dimineaţa 
zilei coborînd scările de marmora din poarta 
principala din spre Tîrnova, o femee în vîrstă, 
învestmîntata în negru şi purtînd în mîna o 
lampada, în tovărăşia unei tinere cam de vr’o 
17 ani.

— Vai de mine, teta Marie, ce do lume a- 
vem anu asta la sarbatoarea blamului 1 »iseii- 
ceï 1 Nu-mî aduc aminte sa fi văzut în alţi ani 
aşa mulţime, zise tînăra, caic căuta să-şi facă 
loc în biserică, pe urma bătrîneî.

Bâtrîna era Maria Moscopolita, care îşi serba 
ziua şi venise la biserică întovăiăşită de Yan- 
gheluţa, vecina şi amica Miei, să se închine, 
să asculte serviciul divin, sa ia natură, ca apoi 
sa se întoarcă acasă, căci urina sâ-i vie în vi
zita multa lume.

Pentru acest cu vînt Mia rămăsese acasă, să 
pregătească cele necesare vizitei.

Maria aprinse luminarea, o aşeză în sfeşnicul 
de lîngă icoana Maicei Domnului, se închină, 
făcu trei mătănii si sărută evlavioasă mîna Fe
cioarei.

Acelaşi lucru îl făcu şi Vangheluţa.
In urma acestora trecură sus la femei, căci 

aşa e la aromînii din Macedonia : femeile îşi 
aii orînduiala lor sus, de unde ascultă oficiarea 
serviciului, privind pe după cafasuri.

Vangheluţa, mal ageră la privire, caută să 
străbată cu ochii dincolo de aceste gratare.

Rămase uimita, văzînd sub amvon pe Fărşeio- 
ţii de la stîni, toţi învestmîntaţi în portul lor 
alb si falnic la înfăţişare.

Văzu şi pe Tuliu lîngă Bucuvala.

I
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Maria Moscopolita observa cû Vangheluţa. se 
uita atenta într’acolo.

Deşi din sentiment religios nu se vorbeşte in 
biserica, totuşi şopti Vangheluţei :

— Acei în alb de colo mi se pare ca sunt 
Farseroţii noştri.

— Da, Teta, sunt curioasa sa vad, daca voiù 
recunoaşte printre ei pe Si mu.

Maria, suspina a desuftdejde. Făcu loc fetei 
sa ponta cerceta mai bine cu privirea.

— L’ai recunoscut ?
— Aşi, nifl vad ; i-ain zărit pe toţi, numai, 

el lipseşte.
— Cine ştie ce-o fi păţit, sărmanul ! Mai .bine 

nu-1 mai trimiteam la stîni, căci era bolnav.
Din ziua aceia îvam mai avut nici odihna, 

nici somn, zise Maria şi ochii i se umeziră de 
lacrami.

Vangheluţa se sili, prin cuvinte chibzuite, sa 
risipească gîndurile ei,- căci n’avea de ce se 
teme.

— Cine ştie ; poate ca i-ati dat lui sarcina 
sa vegheze în lipsa lor. Au zis ca vor veni în 
vizita, ca în toţi anii, Teta. Daca ar fi ceva.la 
mijloc, ar fi stat ei- liniştiţi aşa cum sunt?

Diaconul suise.pe. amvon.
Bine-cuvînteaza prea sfinte cetirea...
Cînd a început sa intoneze din evanghelie 

„pe vremea aceia...w femeile se proşternura în 
genunchi.

Maria şi Vangheluţa încetară de a mai vorbi. 
Amîndoua în genunchi se rugaţi Maicei Dom
nului pentru sufletul lui Kendra şi pentru sa- 
natatea lui Simu. - •

Dupa terminarea evangheliei, urma oficiarea 
leturghiei, cu o pompa deosebita în ziua aceia. 
In calea preoţilor, cari purtaù la rînd potirul 
cu sfmta cuminicatura, evanghelia şi linguriţa, 
împărtăşaniei, eraţi culcaţi o sumedenie de su-
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ferinzï, femei cu prunc! în braţe, copilaş! ală
tur! de bătrîne, în cît cu mare greutate paşeail 
preoţi! pentru a ajunge în dreptul naosului unde 
se găsea înaltul Prelat, Episcopul. Mateiii, al 
vilaetului Monastir, căruia urma sa i se presinte 
spre bine-cuvîntare şi sft-î sărute mîna. Mateiii, 
un apostol eminent al elenismului şi nici de 
cum al celor sfinte, pomeni pe Înaltul Patriarh 
ecumenic al Constantinopolulu!, pe ctitori! sfîn- 
tulut locaş, pe poporul credincios patriarhie!, 
apoi lua cădelniţă din mîna diaconului şi că
delniţă în toate părţile.

Poporul pios în genunchi era transportat cu 
mintea în regiuni înalte, acolo, unde se înălţa 
fumul de smirnă şi tămîe, al căror parfum li 
se împărtăşise de înaltul Prelat.

După ce s’a zis tatăl nostru, paracliserul a- 
duse în dreptul icoane! din mijlocul biserice!, 
într’o mîna discul, în cea-l’altă pe o tavă de 
argint nafora tăiată în cuburi regulate.

Maria şi Vangheluţa se grăbiră să coboare, 
se îndreptară să ia nafură, apoi închinîndu-se 
evlavioase, părăsiră biserica.

Cea mai mare parte din lume însă stctea la 
locul e!, în aşteptarea „didachîer* pe care avea 
să o pronunţe P. S. S. Episcopul Mateiii. Dar 
eînd el rosti, în loc de fraţî întru Hristos, iubit 
popor descendent «al eroilor de la Salamina si 
Termopile, primul, care făcu mişcarea şi dedea 
semnalul că trebuia să iasă si ai lui din biseiică, 
fu Bucuvala.

Intr*adevăr aşa a şi fost, căci Bucuvala fu 
urmat de grupa tuturor Farse roţilor, car! fusese 
presenţ! la oficiarea serviciului divin.

Aceasta nu prea conveni Episcopului Mateiii, 
care strîmbă din nas, dar continuă :

„Cu mare întristare m’am informat că în li
nele comun! s’a săvîrşit în biserica noastră <> 
mare nelegiuire din partea unor preoţi şi cîn-
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tăreţi, can aVi îndrăznit să cînte în limba cuto- 
valahă, fără ştirea noastră.

Vă pun în vedere vouă Tîrnoviţilor şi Maga- 
roviţilor, ca voi, pe cari vă socotesc de cei maf 
demni fii ai turmei ce păstoresc, să feriţi ca 
de foc acest locaş sfînt de papistaşî, să nu le 
permiteţi cu nici un chip să oficieze în limba 
cuţo-valahă, căci e o mare nelegiuire.

Preotul, care nu-şî aminteşte de jurămîntul 
depus pe sfînta masb în altarul bisericei noas
tre, crnd l’am hirotonisit, că nu va cin ta în 
limba celor eretici, e un blestemat.

Patriarhul ecumenic din C-pol nu e numai 
şeful religios al poporului grecesc, ci el se poate 
folosi de autoritatea şi jurisprudent» sa peste 
toţi membrii bisericei ortodoxe răsăritene, ca 
représentant al populaţiei creştine din imperiu.

Toate popoarele creştine din imperii! au un 
şef religios : pe patriarhul din Fanar.

Deci de sfîntul lui ordin trebue să ascultaţi 
voi, să apăraţi cu piepturile voastre prestigiul 
şi demnitatea sfintei noastre biserici.

Adevăr grăesc vouă că D-zeû tatăl a toate 
văzutelor şi nevăzutelor, vă va judeca pe limba 
ce vă predic ei! astăzi.

Feriţi-vă prin urmare de limba ereticilor, ce 
Yoesc să o întroneze în biserică, căci lăspunde- 
rea voastră va fi grea în cciurî".

VlahofonP, cum i mai numesc grecii, la fie
care pauză a cuvîntărci lui Mateiü se închinau 
evlaviosi cu capetole pe pept şi aveau acrul de 
a scuipa în lături şi de a mărturisi că sc vor 
feri de a cădea în păcat, de- a gusta din fructul 
oprit.

Noroc că Fărşoroţii ca de al de lhicuvala şi res
tul confraţilor e.şiseră din biserică şi perduseră 

ocaziime de a auzi filipica^ ce o îndrepta 
Sf. Prelat în potriva armrnilor în casă la ei, că 
cine ştie ce s'ar fi putut întîmpla...

rara
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O alt ft grupă de armîni gift moşteni, unul după 
altul se strecurase afară pe nesimţite prin cele 
tre! eşii’î.

Era prea şovinist „jlateitt, ca sft-i poată mistui 
toate năzbâtiile. Cei ce rămăsese pinâ la finele 
didachiei, se înarmase cu toată răbdarea spre 
a vedea pînft unde va merge Prelatul cu şovi- 
nizmul şi să comunice fraţilor lor asupra stftreï 
lucrurilor.

Grecomaniî însă craft electrizaţi de cele ce 
auzise si la fine, cînd Matei 11 termină ce avea 
de zis, deşi nu amintise nimic despre însemnă- 
tea zilei, se grăbiră a-i săruta mina.

0... era mare onoare de a obţine această fa
voare !

Lumea aflătoare în biserică se îndrepta acum 
spre eşire şi în grupuri-gi upuri se întilneaU în 
curte, deschideau vorba asupra persoanelor, cari 
serbau onomastica şi imediat ce li se aducea 
aminte de vre-o Marie, se îndreptau într’ac-olo 
în vizita.

D-l Lala, fiind unul din fruntaşii Magarovei, 
trebuia să se aştepte la vizita tuturor grecoma
nilor din ambele comuni.

ŞtiaU Părşeroţii despre asta, de aceia ţinură 
sfat în livedea din apropiere.

— Să lăsăm să treacă timpul vizitelor şi apoi 
va trebui să ne prezintăm în linişte şi noi.

E bine chiar să fie după prînz, căci afacerea, 
care ne aduce azi la d. Lala este delicată şi 
dezlegarea ei, fraţilor, cere chibzuinţă şi soco
teală.

Să mergem fie-care la căminele noastre şi la 
nămează să veniţi cu toţii la mine, de undo 
vom porni la o laltft la d. Lala, zise Bucuvala.

Aşa şi făcură Părşeroţii.
In acest timp, camera-salon şi toate odăile 

cum şi chioşcul cel mare din casele d-lui Lala 
erau pline dc lume.
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Fc lîngă gospodinele casei, inaï venise şă dea 
ujutor Vangheluţa, mamil-sa „Ţal Vangheli" si 
Caterina, care prepara cafelele, pregătea dulce
ţuri le, spftla ceşti le şi umplea paharele cu 
chiîl.

ra-
Vangheluţa primea musafirii la scara de jos 

şi aranja în ordine ghetele şi pantofii neveste
lor tinere, dupa obiceiul locului.

Vangheluţa era o fata deschisa din fire, de 
o veselie comunicativa, alba-rumenâ la obrajiori, 
cu ochii ei dulci de un albastru închis, surîsul 
eî era fermecător, rîsul argintat, plin de graţiîr 

la inima fie-caruia.mergea
üita omul toata mîhnirea sa, în faţa acestei 

muhtence, care, cîiul zîmbea, imediat se puteai! 
observa doua gropiţe, ucigător de dulci, pe o- 
brajiï ei plini de viaţă.

Daca un ochiu observator de psiholog, ar fi 
luat seama şi ar fi stabilit o comparaţie între 
starea sufleteasca a Miei şi a Vangheluţei în 
ziua aceasta, ar fi distins o mare deosebire între 
una şi alta.

Pasul Miei era măsurat şi nesigur. Ochii ei 
păreau două stele depărtate, abia vizibile, ale 
căror lumini palide tind să străbată în necu
noscut; împrejurul globilor păreaţi că plutesc- 
nori trişti, întunecoşi, prevestitori de furtună.

Zîmbetul ei era silit şi îi muria în clipă, în 
colţul buzelor.

Răspunsurile, la felicitările, ce i se adresau, 
i erau scurte, pripite. Ardea ca prinsă de friguri 
violente şi făcea ce făcea, cu ochii eia me
rci! la fereastra, ce da în largul străzei, moti- 
vîndu-şi atenţia, faţă de cei ce o întrebai!, de 
ce se tot uită într’acolo, că vrea să se convingă 
cine şi-a mai adus aminte de ei.

In realitate, atît dînsa cît şi mamă-sa erau 
îngrijorate de apropierea momentului sosirei 
Fărşeroţilor.

14.'ARMÂNA-, P. VULCAN.
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DacA Mia se găsea ast-fel sufleteşte, apoi nici 
Maria, nici Lala, nu stâteaü pe roze.

Vestea adusa de Mia, ca Fărşeroţil vor veni 
în persoana sa arate părintelui ei motivul în- 
tîrzierei lui Simu, i pusese pe gînduri pe a- 
mîndoi.

Dar ceia ce i făcuse sa intre în banueli, că 
li se ascunde ceva grav şi în deosebi sa decon- 
centreze pe Lala, era atitudinea misterioasa, 
plina de resemnare a fiicei sale.

Intradevar, ira trebuit multa bărbăţie Miei, 
sa-şi ţie cuvîntul dat lui Tuliu, sa nu izbuc
nească în plîns în faţa mamei sale,, sa nu-I arate 
prăpastia în care a căzut tatal el, si soarta 
groaznica ce-1 aştepta.

Dar prin radiare tot zbuciumul sufletesc al 
Miel se comunicase fara de veste si în sufletul 

• • rinţilor el şi ast-fel s'ai'i pomenit tus-trel în- 
tuşaţî, prinşi în mrejele obidei.
Se silise Lala sa para vesel printre al sal, 
-i îndemne la un pahar de rachiu, sa substi

tue pe fondul tristeţe! sufleteşti o veselie arti
ficiala si totuşi se simţea ca nu-I într’ale sale.

Venise vorba de Kendra şi bietul Lala tre
mura din picioare.

A pălit la faţa, dar ca sa nu fie observat, 
dusese la gura, cu mina tremurătoare, paharul 
cu rachiu, fara sa mai observe ca era gol.

Ar fi vrut sa se simtă ameţit, sa depărteze 
de la el spaima, ce-I producea acest nume, ne
liniştea ce’l cuprindea, în nesiguranţa în care 
plutea.

Se apropiase ora prînzulul si Farşeroţii nu 
mai veneau.

In casa d-lul Lala lumea se perinda încă, o 
parte, luîndu-sï ramas bun, o alta venind sa u- 
reze matroanei ani mulţi şi fericiţi.

Cum în salon nu mai rămăsese de cît puţine 
femei, Maria profita de ocaziune de a le laşa
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sa lc înveselească Vanghelia, singura, care stră
lucea prin seninătatea eî — şi trecu în odae la 
fiica-sa, care cugeta.

— Nu mai vin, Mie, ce crezi tu despie în- 
tîrzierea lor ?

— îmi închipuesc, mama, ca vor sosi dupa 
masa.

— Ciezi ?
— Sunt convinsa ca aşa tiebue .sa fie. Ii cu

noşti pe Fâişeroţî cum sunt. El ştiu canoitie- 
bue sa fini vizitaţi de lume, caie nu Ie con
vine lor şi daca vor avea ceva de voi bit, dorinţa 
lor e sa n'imîe nejenaţi de nimeni.

— Cam ce ar avea de vorbit Mie, tu nu bâ- 
nueşti nimica?

— Ştiu şi eu ce sa zic, mania...
Sarmaua fata, în ce tortura sufleteasca se 

gaşea, vazîndu-se silita sa milita pe mama sa, 
ea care ştia totul... şi scopul pentiu care ve
nea#. Farşeroţii...

Simţea ca inima sta sa-i zdrobească peptul.
Trebuia sa fie croita tie oţel, sa înghită tot 

amarul momentelor prin care trecea, sa nu iz
bucnească în hohot de plîns, căci s’arfidatde 
gol...

Dar era cu putinţa sa izbească ea cu trazne- 
tul în mama sa ?

Ramase cît-va timp pe gîndurî aniîndoua, Ia 
pragul lisei, îşi făcu apariţiunea Vangheluţa cu 
figura ei vesela.

— Teta Marie, vino te rog, căci musafirii se 
pregătesc de plecare.

— Da, sa vin fata mea ; uite ca uitasem că 
nu suntem singuri—şi trecu în salon, unde se 
sili şa-şi ia o atitudine vesela şi se scuza ca a 
fost nevoita sa le lase cîte-va minute singuie.

Maria Moscopolita nu-si aducea aminte zi mai 
nefasta ca ônomastica-i din acest an.
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Era ameţitei de gîndurï şi un fel de team A 
neexplicabilă o urmăiea ca însăşi umbia sa.

Fetele ramase singuie, Yangheluţa sc înccrcA 
piin diferite glume să predispue pe Mia, pe care 
o înrbiăţişa cu drag, o săruta, o dezmerda, dar 
în zadar; Mia pArea de ghiaţă la toate mani- 
festAiile iubii ei ale amicei sale.

— Dar bine dragă, părinţii ţi-s sănătoşi, tu 
eşti nu se poate mai bine, eşti .fericită, nu în
ţeleg ce ai 1 De cînd te cunosc, nu-mi aduc a- 
minte să te fi văzut vre-o dată aşa de ti istă.

Mie, tu-mî ascunzi ceva, tristeţa ta mă pune 
pe gînduri, de ce nu-mi spui dragă ce suferinţă 
te mistue ?

— Nimic di agă, nu e nimic... Nici efi nu pot 
să-mi daiî seamă ce am ; îmi va trece... Fii tu 
veselă puiule, şi ne înviorează şi pe noi, cari 
nu putem fi alt-fel în ziua de azi.

Sărmana Mie, se gîndea că mai biné i-ar fi 
în iad, de cît în situaţiunea în care se găsea : 
cu minciuna pe buze pentru fiinţele nevinovate, 
cari o înconjuraţi cu dragostea lor şi tremunil 
în suflet, aşteptînd momentul suprem de ce are 
să se întîmple. cînd vor arăta Fărşeroţii scopul 
venire! lor.

Ce chin cumplit, ce suferinţa pe sufletul ei ! 
Şi cît curaj i trebuia încă de a se presinta în 

faţa lor, de a-i primi cu zîmbetul pe buze, să 
se prefacă cum că nu ştie nimic, că n’are idee 
cine a săvîrşit omorul de la izvor, ce s’a pe
trecut în urmă, şi ce avea să urmeze în casa

Intre aceste veni Caterina să le cheme la 
masă.

Dar cui îi ardea de aşa ceva?
Mia se scuză că nu i-e foame, că e nevoe să 

fie în picioare spre a primi pe musafiri, în caz 
cînd s’ar întîmpla să sosească în timpul cît'va 
dura masa, dar o luă pe sus Vangheluţa, apoi

lor.
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îi’avu încotro văzînd că inzistă mânui sa, caro 
nu putea sa râmîc liniştita, ştiind pe Mia sin
gura în odaia ei.

Se aşazarA la masa, se închinai a ca de obi- 
ceiii ; Mia sărută mîna mamei sale, aceasta o 
sărută pe frunte, asemenea Lala, înduioşat de 
a’si vedea soţia şi fiica lîngâ.dînsul în aceasta 
zi marcata, cu sufletul pocăit în sine, întinse 
amîndoua mîinile şi cuprinzînd mîna Măriei în- 
tr’ale sale, îi ura sanatate şi o ruga sA-1 ierte, 
daca a suparat-o cînd-va.

Se priviră în ochi cîte-şi trei în aceiaşi clipă 
si de sub genele lor se iviră stropi de lacrimi.

In faţa acestei scene mişcătoare, nici Van- 
gheluţa, nici mamă-sa nu s’aü putut abţine sa 
nu lăcrămeze.

Cine putea ghici insă ce însemnează lacrimile 
Miei, căreia i se presinta ocazia sa le dea curs 
liber.

Lacrimile Miei erau de foc.
La numai singura îşi da seama de ce plînge.
Mama Vangheiuţeî i observa că ea nu treime 

să plînga, ca ca e o floare, care trebue să stră
lucească si sa rAspîndeascA numai veselie în 
jurul ei.

— Ia te uita la Yangheluţa mea, parca ar fi 
veselia în picioare.

Afara de Vangheluţa şi de mama sa, cari 
simţeau gustul bucatelor, încolo ai casei gustai! 
de forma, nu se lipea nimic de ei.

Cui i ardea de mîncarc, în acest timp de 
pustiire sufleteasca ?

Cu toata criza prin care trecea fie-care suflet 
în parte, Lala îşi păstră bărbăţia.

înaintea mesei ţinuse hangul faţă de musafiri 
prin cîte-va păhărele cu rachiu, acum tot el 
umplu paharele .şi ciocni cu Maria şi cu „Ţal 
Vangheli“.

— P-zeft întrajut'M* şi la mulţi ani ziua de
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azT, grai el, la care urare i se răspunse de că
tre femei printr’un „Amin, sa te-auda D-ze(i“.

Şi de cîte ori venia sft-1 strabata vre-un fior, 
la gîndul ce-1 tortura, căuta paharul şi-l ducea 
la buze, apoi învîrtea nervos mataniile în mîna.

La finele mesei i se servi cafeaua şi de asta 
data ceru să-t pregătească narghileaua, în care 
s’a introdus „tunibechie*, iar în sticla apa 
proaspăta.

Femeile ridicară masa.
Fetele trecură în salon, iar Lala ramase la 

tabet, gînditor.
Daca ar fi fost cine-va în apropiere, ar fi pu

tut observa mişcările lui dezordonate, dînd cind 
din mînî, cînd din cap, afirmînd safi negînd, 
pălind la faţa şi înalţînd din umeri.

Şi ori cît ne-am forţa sa-ï cetim în suflet, 
n’am fi în stare sa-î definim starea sufleteasca, 
de oare-ce, neavînd premisele cugetărilor sale, 
nu-şl putea da răspunsuri precise.

Destul că o nelinişte vaga şi o greutate ca 
de plumb i se laşa pe suflet.

Zadarnic căutase refugiu în spirtul din pa
hare.

In fond era tot treaz şi\şi da seama de si
tuaţia în care se gasia.

De zeci de ori i venise ideea sa se scoale, sa 
alerge la Mia, svl ceară ertare pentru supăra
rea ce i-a cauzat, cînd cu venirea lui Tuliu, 
sa-î dea consimţimîntul lui, daca într*adevăr el 
Tuliu este alesul inimei eî !

Dar n'avea curajul, căci acum purta pe suflet 
un păcat... si nu se simţea vrednic de a da o 
asemenea bine-euvîntare.

De aceste gîndurî era dominat Lala, cind îm
prejurul lui observa o mişcare neobicinuita.

^ Mia şi Vangheluţa, palide la faţa şi tremu- 
rînde, dădură fuga din salon în chioşc si cu 
greu luîndu-şi răsufletul.
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Maria .si Ţal Vanghcli asemenea le eşiril îna
inte .si le întrebară :

— Ce este fetelor, de ce v'aţ! speriat ?
— Vin !... Vin !... grai Mia, abia respirînd si 

devenind la faţa ca ceara.
— Cine vine ? întreba Lala.
— Vin Farşeroţi, tata !
Lala sari în sus, ca mişcat de un resort.
Intr*adevar, Farşeroţi! toţi se îndrumară spre 

poarta si acum paşeafi la rînd unul dupa altul, 
în curte.

La pragul scare! de jos Vangheluţa îf întîm- 
pina cu zîmbetul pe buze, apoi la capătul de 
sus al scare! Mia i aştepta cu resemnare.

* Farşeroţi!, uni! grav! .şi tăcuţi, alţi! ma! fami
liar! cu fetele, le întindeau mina .şi de pe bu
zele lor aluneca un zîmbet fugitiv şi cîte un 
„la mulţi ani, s‘banaţ!“, pîna cînd dotera cu o- 
chil de Maria Moscopolita, unde se gasea şi Lala.

Era ceva- grav .şi solemn pe figura fie-caiuia. 
Maria Moscopolita, totuşi, i predomina cu pre
zenţa.

Ea zise pentru toţi :
— Aproape s.t cred ca v’aţî uitat obiceiul. In 

toţi ani! eram învăţata să va vad în casele 
noastre de dimineaţa în ziua de azi şi ma gîn- 
deam ce poate fi cu scumpi! noştri Farşeroţl, 
de nu ma! vin.

Fiind-ca ea vorbise Iu! Bucuvala, acesta răs
punse :

— Am venit ce! din urma, pentru ca sa ple
cam ce! de pe urma, aşa ne-a fost înţelegerea.

— Atunci ma bucura vizita voastră, ia pof
tiţi de luaţi loc pe scaune .şi .şederi.

Eram doritoare sa va vad.
Lala, a carul autoritate morală o făcea sa 

treacă în acest moment tot atît de suverana ca 
în vremurile de demult, după ce strînse de mînă



216

pe fie-carc în parte si căută sA se asigure ele 
sAnAtatea lor, întrebă :

— Ei, ce veşti îmi aduceţi de la stînï ? 
Răspunsul Fărşeroţilor fu laconic şi plin de 

înţelesuri.
— Veşti bune, d-le Lala ; turmelor le merge 

bine ; lupii cari aii îndrăznit sa le atace, aii 
păţit-o de-a binelea.

— Aşa... aşa... făcu Lala, lAsîndu-i să-i scape 
un rîs zgomotos şi plimbîndu-şi ochii sticloşi 
în toate părţile.

Li se oferi tutun într’un tas.
Fumătorii răsuciră ţigările.
Se făcu linişte, însA fu întreiuptA prin apaij- 

ţiunea Miei şi a Vangheluţei, care purta tava 
u. du 1 ceti si cafele.

Vangheluţa se oprea în dreptul fie-căiuia şi 
Mia servia pe unul, apoi pe altul, dupA vîrstă.

O dată serviciul terminat, Bucuvala grai ca 
pentru înţelesul tuturora şi răspunsul d-nului 
Lala.

— Vom putea oare rămîne liniştiţi în această 
odae, căci avem de vorbit între noi mai multe. 
Vom avea nevoe de prezenţa Miei, încolo d-na 
Maria poate să-şi vadă de treburi şi de musa
firi. Sunt lucruri cari cer dezlegare grabnică, 
curaj şi chibzuinţă.

— Da, se poate, Bucuvala, de ce să nu, răs
punse Lala.

Mia dete să înţeleagă mamei sale să iasă, 
ceia ce şi făcu Maria.

— Poţi să tragi zăvorul broaştei Costa, să 
fim siguri că nimeni nu ne va întrerupe, or
donă Bucuvala.

Costa, care stetea la uşă în picioare, făcu 
întocmai.

Lala se uita cînd la unul cînd la altul, pă
rea ameţit, lipsit cu totul de voinţă, în cît Făr- 
şeroţii nu-1 mai cunoşteau.
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Unde era pu toron lui de odinioară ?
Bueuvala crezuse Ia început ca va avea mult 

de furcă cu cl, sà-1 aducă la calea cea dreapta, 
să-l facă să-şî vadă greşala şi să se pocăiască, 
dar cînd l’a văzut şi Pa cuprins cu ochii lui 
de vultur, cît de slab se prezintă moralmente, 
îşi zise să fie mai puţin aspru, să procedeze 
cît de simplu.

De la locul lui unde se aşezase pe scaunul 
din capul mesei, Bucuvala grăi :

— D-le, cînd consăteanul nostru Kendra 
a căzut victima unei răzbunări, toată ar- 
mînimca din ambele comuni l’a jelit. Ta 
plîns şi tinînd să-I cinstească memoria, Ta 
însoţit pînă la veclnica locuinţă ; numai 
d-ta n’aî găsit cu cale să-l cinsteşti, pre
cum se cuvenea.

— Nu mi-a fost bine în ziua acela, dar 
am trimis familia să mă reprezinte, îngînă 
Lala.

— Şi totuşi noi credem că, motive cu 
totul altele te-au reţinut în casă şi n’aî 
avut curajul să-l vezi întins, neînsufleţit.

Lala tăcu. Era începutul requizitovulu!, pe 
care îl rostea Bucuvala, în numele tuturora.

Urmă :

— Da, motive cari îţi făceau responsa
bilă conştiinţa de săvîrşirea acestei fără 
de legi.

Să nu ocolim mult, d-le Lala, căci de 
la comiterea crimei pînă acum, s’att stre
curat 12 zile, dacă nu mă înşel, şi drepta-
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1tea pc care trebue să o facem noï a In
timat cam mult.

Ştim că urai pe Kendra, pentru că el 
era armîn neaoş şi fiind-că a îndrăznit SîVţT 
ceară mina Mici pentru Tuliu.

Pornit pe calea rătăcire!, nu te-aî îndurat 
să da! ascultare glasulu! rugător al tine
rilor, car! s au iubit şi se iubesc, şi nu 
te-aî mulţumit numai cu atît, ci ţi-a! aso
ciat şi complic!, car! să te scape de cî.

N’a! întîrziat a'I găsi. Pe unul vroit! să 
numesc pe neregretatul Si mu, îl avea! la 
îndemînă, cel-Palt era uşor de găsit cu un 
simplu medgid.

La auzul cuvîntuluî de ncregretatul Siniu, 
Lala tresari şi cu privirea părea că cerşeşte 
mila judecătorului său.

Bucuvala reluă :

Din ordinul d-tale celnicul Kendra a fost 
împuşcat, lingă izvor, de către morarul 
Dimce.

Atît Simu, cît şi d-ta, v'aţ! făcut soco
teală proastă, crezînd că va scăpa Dimce, 
dar n’a scăpat, căci a fost prins de mine 
asupra faptului, aşa că n'avu în cotro, a 
mărturisit crima şi pe complici, dintre cari 
principalul eşti d-ta !

In urma înmormîntăreî lui Kendra, noi 
am judecat pe criminali şi i-am condamnat 
la moarte.

VA craii autori materiali al acestei fără
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de legi, d-ta eşti autorul moral, d-le Lala, 
şi acum trebue să înţelegi pentru ce Simu 
nu mai vine de unde Pal trimis şi cauza, 
care ne aduce aci.

Vrem să ştim, prin urmare, ce al de 
răspuns la toate aceste?

Se făcuse o tăcere de criptă în toată încă
perea. Părea că nimeni nu mai respiră.

Toate privirile se îndreptară asupra lui Lala, 
care se desfigurase, în cît era de nerecunoscut. 
Locul pe care-1 ocupa Mia venea în faţa părin
telui oi.

Il examina de sus pînă jos şi ghicindu-î sta
rea sufletească, interveni, cu gînd de a-1 hotărî 
să se apere :

— Asta c o acuzaţiune gravă, tată. E 
cu putinţă oare, e adevărat că tu al po
runcit lui Simu să ucidă pe Kendra ? Nu
mai ideia că te-aT fi putut gîndi Ia aşa 
ceva mă îngrozeşte.

Nu te-al gîndit la dezonoarea familiei 
tale? Răspunde, tată, avut-aî curajul să 
plămădeşti în minte o faptă atît de gro
zavă ?

Era ertat unul tînăr să alunece în pră
pastie, dar ţie, nici o dată...

Nu, nu, ori-cît de rătăcit al fi fost, iu
birea pentru casa ta trebuia să covîrşească 
orl-ce pasiune.

Părae de lacrimi i inundau faţa şi ea nu mai 
avea vreme să le şteargă urma si cu capul în
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direcţiune oblica ni maso ca o statue în ame
ninţare, în faţa Iul Lala, care la rîndul lui iz
bucni în hohote de plîns.

— Oh, nenorocire Mie, de o mie de ori 
nenorocire !

Da, sunt demn de aceiaşi pedeapsa pe 
care aţi dat-o celor doul nenorociţi.

Voiü primi cu resemnare hotărîrea voas
tră, pentru că simt că nu mal pot trăi cu 
conştiinţa împăcată.

Judecaţi-mă voi şi mă condamnaţi.
Am fost orbit o viaţă întreagă şi n'am 

văzut că am pornit o luptă în potriva fra
ţilor mei de sînge.

Simu mi-a exploatat furia momentului, 
pentru că intenţiunea lui era să se îmbo
găţească pe urma unei crime.

Din clipa în care mi-a adus vestea că 
ea s'a comis, eu n'am avut zi senină, um
bra lui Kendra m’a urmărit pretudindenl.

Atunci am văzut că şi eu sunt armîn ca 
şi voi. Era prea tîrziü.

Mă mîngăiam însă că fiica mea, căreia 
i-am cauzat atîta rău, a compensat naţiu
nea armînă cu mărinimia si dragostea el 
de răul ce i-1 făcusem eu, nevrednicul si 
păcătosul.

Acest păcat voesc să-l ispăşesc că, să 
n'atingă sufletul curat al Miel. căreia i cer 
ertare... şi dacă are inimă de armînă trebue 
să mă erte.
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Tărîndu-se în genunchi, cu ochii împăenjeniţi 
de lacrimi, se apropie de Mia şi luîndu-Î mîna, 
i-o duse la buze.

Ea nu mal vedea ce se petrece în jurul eî şi 
căzu în genunchi lîngă tatal ei.

Fârşeroţii eraü mişcaţi în siiflet de cele ce 
vedeau.

Ţinta lor era atinsă. Lai a se pocăise, era pe 
calea- mîntuirei.

Mia grăi printre suspine :
— E alt-cineva aci, tată, căruia trebue să-i 

cerem amîndoi ertare şi arătă cu ochii pe Tuliu.

— Da, să mă erte Tuliu, şi dacă măi 
poate avea preţ bine-cuvîntarea mea, vă 
rog să o primiţi ca cel de pe urmă bine, 
ce vi-1 pot face şi eu.

Luînd mîna lui Tuliu şi apropiind-o de a 
Mici, continuă:

— De acum înainte, nu va mal avea pe 
altul de cît pe tine „gioneM.

Iubeşte-o, căci pentru ea eşti totul.
D-zeu să vă poarte de grijă şi să vă 

ferească în viitor de suferinţele prin car! 
aţi trecut.

In ce priveşte memoria regretatului Ken
dra, vreau să o cinstesc, ca armîn ce sunt, 
prin ridicarea unei cruci de marmoră Ia 
izvor, pe care ţin să se sape:

Celnicului Kendra, regrete eterne. Ar
ini uimea din comunele unite, in frunte cu 
arm inul La la.
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Aceasta voiü să se facă înainte de a pro
nunţa hotărîrea voastră, ca să pot muri 
liniştit.

La ultimele cuvinte ale lui Lala, toate ini
mile se liniştise.

Părea aşa ceva, ca şi cum o vijelie se depăr
tează pe nesimţite în pustiu.

Bucuvala, voind sa pue capăt unei stări de 
lucruri chinuitoare pentru toţi, zise :

— Pentru că aï venit la calea cea 
dreaptă, d-le Lala, pentru că aï dat eon- 
simţimîntul acestor 2 tineri să se unească, 
în sfîrşit pentru că aï declarat că eştî ar- 
mîn, aşa precum au fost părinţii şi stră
moşii d-tale, judecata noastră te iartă.

Scoală, i-aţi locul de maî înainte şi D-zeü 
să te fericească.

Printr’o dragoste neţărmurită către tot 
ce e romîn, credem noî să dobîndeştî ci
tarea judecătorului Celuî mare, care e în
durător şi ertător faţă cu greşelile omului.

Lala se sculă în picioare tremurînd şi apro- 
piindu-şe de Bucuvala i cuprinse mîna într’ale 
sale şi cu greii îngînâ :

— Fiind-că în afacerea aceasta atît de 
delicată, aţi ştiut să fiţi mai presus de cît, 
nişte judecători pămînteştî, pentru această 
mărinimie din parte-vă, declar solemn îna
intea d-voastră că averea mea, ce o admi
nistraţi, o ofer tînărului Tuliu Kendra, pe
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care Vei rog să-l primiţi de tovarăş, în lo
cul meu.

D-zeii fie cu voï.

— Ura ! s’bdncaza Tuliu şi Mia — izbucniră 
Fărşeroţii.

Iar Bucii va la, întoreîndu-se către tineri, în
cheie :

— Voi tineri, nu uitaţi nici o dată că 
triumful iubire! voastre însemnează trium
ful romînizmuluî la noi, în Pind.

D-zeü să vă ajute aşa precum aţi gîn- 
dit şi simţit, să întemeiaţi o familie pu
ternică romînească, căreia să-I transmiteţi 
în întregime calităţile voastre de armîm 
cil cari să ne mîndrim.

Să trăiţi!

Tuliu şi Mia strîn.şi de mină i muIţumean 
prin tr’u n gest clin cap. Cuvintele lui Bucii va la 
li se pil re a ii ca o muzică su bl inul, pe care o 
auzeau aevea.

Soarele era spre asfinţit. Razele lui tot mai 
poleială vîrfurile brazilor şi pe măsură ce dis
părea pe sub coama falnicei Peristera, desemna 
un tablou fantastic pe orizontul ci.

Liniştea şi pacea domneaţi în sate, dar ele 
îşi întinsese imperiul şi în inimile acelor ale 
căror suflete fusese bîntuite, pînă aci, de tem
peste înfricoşate.

Da, era pace în inimi şi senin pe orizont.
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