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INSCIINŢARE 
rr 

Remâindu-ne mai multe scrieri posthume de la părintele 
nostru, şi vădând quă unele din operile salle s'au desfăcut, 
astfel qud cu multă difficultate se puteau găsi de doritori, 
am voit a typări âncă din annul 1872 tâte aqueste scrieri. 
Neputend nimic face cu librarii nostri spre a edită aqueste 
opere, m'am adresat către toţi ministri de Interne şi In- 
strucţia publică que au succedat dela 1872 şi penă la 1877,— 
afară de quei actuali, — spre a face qua să se typărescă 
în imprimeria Statului, numai scrierile de litteratură, his- 
torie, philosophie, morale şi religid, rămâind qua. pe quelle 
politice a le dă subserisul la lumină cu alle salle spese. 
Condiţiunile que am propus pentru typărirea lor era: qua 
să se imprime menţionatele "serieri cu chieltuiala Statului 
în număr de quel pugin doă mii exemplare, din quare o 
“miiă să le iea Statul, &r5 restul subserisul. În quererea, mea, 
arătam modul cum Statul putea să vândă agvelle o miiă 
exemplare de fii gquare seriere. 

S'ar fi putut dă pentru premii Ministerului instrucţiunii 
publice cărţi în toţi annii în valdre de 5,000 lei nuoi, şi 
de 50 lei la fiă quare din primăriile urbane şi comitete Per- 
mamnente, quari au allocate summe în. budgetul lor pentru 
preinii; queea que ar fi făcut pentru 33 primării şi 33 co- 
mitete permanente 3,300 lei, astfel qud sar fi strîns în 
fiă quare an la imprimeria Statului quel pucin 8,300 lei 
nuoi, eu quari bani s'ar fi putut consecutiv typări în quâţi 
va anni tote operile lui [. Heliade Rădulescul. Nu ar fi 
fost necessitate la început de quât pentru 2,000 lei spe- 
sele imprimării, de exemplu a operilor dramatice, din vân-.



darea -quărora s'ar fi typărit alte scrieri, şi aşă pînă s'ar 
fi dat; la/lumină tote operile. Ansă de şi aqueastă combi- 
naţid nu ar fi costat nici un ban pe Stat, pentru quă “i 
rămânea, profit de 30 pând la 50 la sută din desfacerea 
aquestor cărţi, —după socotela făcută de imprimeria Statu- 
lui—, cu tote aquestea Domnii Ministri au preferat că 
aqueste opere alle lui Heliade să stea ascunse de quât să 
fii date la lumină, pe quând sute de scrieri alle favoriţilor 
dillei s'au typărit gratis în imprinreria Statului, 6r5 ope- 
rile lui Heliade nu s'au găsit demne d'a se da publici- 
tăţii, —negreşit din causă quă aqueste scrieri nu puteau fi 
atât de folositore Românilor ca, alle quellor-l-alţi autori. . 

Acum graţie D-lui P. M. Cucu, quaxe a binevoit a se în- 
săxcină cu typărirea operilor menţionate, Românii le vor 
av6: cu preţuri forte mici, daqua fiă quare se va grăbi a 
cumpără quât se va pute mai multe dintr'ensele, qua prin 
desfacerea a 4000: exemplare din fiă quare volum să potă 
editorul sedte. cheltuielile făcute. Dela Români dară depinde 
qua, litteratura nostră să aibă vre o 30 volume din seri- 
erile lui Heliade Rădulescul a quăror typărire are să ţiiă 
mai mulţi anni. Daqua ânsâ s'ar găsi persâne animate de 
sentimente patriotice quari ar dori qua aqueste scrieri să 
se dea la lumină mai. currând noi sintem gata a offer 
ori quare din operile părintelui nostru spre a se typări în 
condiţiunile cu quare am voit qua Statul să le imprime. 

Tote operile lui Heliade Rădulescul se vor typâri într'un 
singur format şi cu orthographia sa. Scrierile vor fi divi- 
sate în materii distinctive. Acum începem cu cursul de po- 
esie generale, partea dramatică, quare va conţine tragediele : 
Brutu, Mahomet, Norma şi Prometheu. După terminarea. 
lor vom da publicităţii tdte satirele înti'un volum, apoi 
poesiele diverse. Terminându-se tâte poesiele vommu pune 
sub typar historia critică universală, şi vommu con- 
tinuă a dă la lumină tote serierile quari nu mai există, 
ast-fel qua, fiă quare doritor să găsâscă operile complecte, 
alle lui Heliade Ridulescul. Se va trage pe lângă 4000 exem- 
plare din fiă quare scriere şi 200 exemplare pe hâstia, quea 
mai bună qua să fiă şi o ediţid de lux. 

ÎI. ÎI. Hehade- Rădulescu. 
5 Novembrie, 1878.
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nous, sol al lui Porsenna. 

îNessaLa, amicu al lui Titu. 
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îAemu, confident al lui Arons. 
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SENATORI, 
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Scena, se petrece în Roma. 

              



  

ACTUL ÂNTEIU. 

aere a A 

SCENA |. 

Theatrul representă o parte a casei cosolilor pe muntele 'Tarpeian; tem- 

plul Capitolului se vede în fund. Senatorii sânt adunați între templu şi casă, 

'maintea altaralui lui Marte. Brutu şi Valeria Publicola, da consoli, presidă în 

aqueastă adunanţă. Senatorii stau în demi-cercu. Lăctori cu fascele lor stau în 

desul senatorilor. 

BRUTU, VALERIU PUBLICOLA, SENATORII. 

BRUTU, 

- Romani, que nu cunâşceţi alţi domni de quât pe dei, 

Virtuţile lui Numa şi pairiele legi, 

Voi destruetori de tyrani! In fine inemicul 

Incepe-a ne cunâşee. Aquel Toscan, superbul 

Pugarului Targuiniu teribil ajutor, 

Porsenna, îngonfatul que -ne vorbiă de sus, 

Aquel tyran protector unui tyran că dânsul, 

Que cu oştirea/'i cruntă aecopere Tiberul, 

Respectă adi senatul şi liberul popor. 

Adi înaintea, vâstră, şi a 'nfiânt trufia sa, 

Şi quere qua, să tracte prin solul que trimite. 

Axons din parte'i vine a querre audienţă, 

   



  

BRUIU 

La, senatorii Romei ; aştâptă. cu respect 
In templul Capitoliu. — Stă dar acum la voi 
D'a "i refusă intrarea, sai d'a i se permitte. 

VaLeRiu PusuicoLa. 

Ori-que ar veni să dică şi ori que ne aşteptă, 
Să nu "| ascultăm ; mârgă pe urmă 'şi în apoi, 
Şi ducă-se cu norii Val său despot şi domnu, 
Aqueasta mi & părerea. Mai mult nu tractă Roma 
Altfel cu inemicii, de quât daqua i învinge. 
Al t&u fiiu, que & dreptul, da brav r&sbunător,, 
P'al Etruriei 'Tyran de dot ori l'a "mpins. 
Cunosc quâte avurăm prin bracul lui heroicu 
Şi seiu qud salvă Roma, urmână al tăi exemplu. 
Ci mai avem de luptă, quâei Roma ?m câmpii săi 
Işi vede inemici que-au pus'o la midlocu. 
Asculte 'ntâiu 'Tarquiniu senatul ş'al lui ordin : 
A nâstre legi "i exilă. Să 6să dar din staturi 
Şi eureţe-ne locul d'aspectu-i criminal ; 
Apoi şi a lui rugă putâ-vommu ascultă. — 
Que vă uimi atâta. ast nume de solie? 
“Targuiniu nu ne 'nvinse; Şacum cu amăgirea 
Se câreă a străbate. — Quând regii trimit soli, - 
Se scie al lor cuget: ei vin da, inemici. 
Sub titlu onorabil, şi plini înflaţi d'orgolliu 
Sau de îndemânare vin” or qua să insulte. 
Or să, tirădea, n repaos privelegiaţi spioni. 
Să nu asculţi, o Romă, limbagiu amăgitor. 
Tu nai învăţat arte, subtilităţi infame, 
Ci lupta “ţi cădă 'n parte, şi şeii num'a combatte : 
Confundă "ţi inemicii de gloria'ţi uimiţi . 
Si cadi, or stinge regii ; şi 6ce& mi ţi tractat. 

- PRuTV. 

A Romei libertate pe guât îmi & de scumpă 
O seie Roma, 'ntregă ; ci plin d'aqvellaşi spirit,



  

ACTUL ANTEIU, SCENA 1. 

3 Părerea mea, & alta. In ast ambassador 
Que vine qua să tracte în nume de sovrani 
Eu vădu ântâiul pas şi semne de omagiu 
La, cetăţenii Romei. Să desbărăm despoţii 

- De vechiul lor orgolliu, să 'i facem a veni 
Republic'a, cunâsce, cu dânsa & tractă 
Egale da. egale,. şi mai: târdiu vrând cerul 
S'o scie d'a lor dâmnă, suppuşi să i se 'nehine. 
Axons în Roma, intră cu cuget d'a'i vede 
Mărirea, erescătore, născândele "i puteri, 
A'i observă, tăria, şi geniul que-o 'nsufflă. 
Romani, d'aqueasta &nsuşi accorde-i-se voiea, 
Să intre, inemicul să afle quine suntem, 
Şi sclavul unui rege, să vedă şi ellu Gmeni. 
In lung și 'n lat să 'şi primble ai săi ochi de spion 
In voi să vedă Roma, şi întărirea ei. 
Şi 'nelinese aicia, la Deul que ne-adună ; 
Intre 'n senat, ş'asculte şi tremure de dânsul, 

(Senatorii se sc6lă şi sappropiă spre a 'şi da votu.ile) 

bă 

VALERIU PugtucoLa, 

Eu vedu quă tot senatul b de părerea, ta; 
O queri tu, o va Roma? eu cată să mă plecu. 

„„Lietori, să "1 întroducă ; şi fiă qua fiinţa 
Să nu adducă Romei nimie de inefast, | 

| (Imi Bratu) 

Agui numai assupră'ţi sânt ochii tutulor, 
Quăei tu eşei singur primul que ferrele ne-ai rupt. 
Susţinne-a Libertăţii şi causă şi luptă, 
Brut este al ei tată, el pentru ea. vorb&scă, 

& 

 



10 : BRUTU 

„SCENA IL. 

SENATUL, ARONS, ALBIN, SUITA. 

Arons întră dintr'o luture a scenei precedut de doi Liotori şi de Albin, con 

fidentele său; trece înaintea, consolilor şi senatului, îi salată şi se duce a se 

punne pe un sediu “preparat pentru dânsul înaintea şeenei + 

PRONS. 

Senat al Romei, Consoli, îmi place a întră 

In ast consilliu sacru de inemici heroi, 

A quărora prudenţă, severă equitate 

O singură 'mputare ar mai put să, 'şi facă. 

Sânt martor l'a lor fapte, admir virtutea lor 

Imi place s'ascult Roma prin a lui Brutu voce, 

Departe de baxbarul şi cerbicosul popol 

Pe quare numai frica "| uneşce şi "1 desparte, 

Ca orbu dând înainte şi 'n ură şi amor 

Que-ameninţă, se teme, ntr'o di şi domnu şi sclav, 

S'a, quărui pertinenţă . 

RRUTU, 

Stăi... îaţi măsura vorbei 

Mai cu respect, vorbeşee de cetăţenii Romei. 

Senatul nu e mare de quât representând 

Pe virtuosul popol que-a insultă cutedi. 

Cu noi lassă-mi "ţi arta şi tâtă adularea. 

Aquel venin que ese din curtea, Etruriei 

P'aici n'are nici trăcât nici este cunoscut. 

Urmegă. 

ARONS, 

| Nu mă dore superbul t&u cuvânt. 

Pe quât eu voiu să mântuiu pe Roma din pericol. 

Că filiu al ei ânsuşi eu causa îi appăr. 

Vedeţi que vijălie vameninţă 'n pregiur': 

În van de dânsa Titu cered a vă scuti.



  

ACTUL ANTEIU, SCENA II. au 

Imi pare r&u qud zelul precum şa lui valore 

N'adducu pină în capăt de quât cădere mare. 

Prin vingeri şi prin vingeri târiile vă scad 

Ş'ast sânge que le 'mundi le sapă din temeiu. 

Nu refusaţi o pace, o pace 'ntremâtore. 

Senatul, daqua este al popolului tată, 

E şi Porsena tata al regilor expulşi. 

Ci voi resbunătorii ai numelui roman 

Voi interpreţi îllustri de dreptul omenirii, 

„Voi que rempingeţi regii, vedeţi în que locu sunteţi. 

Aqui & Capitolul, altaxele-aqui sânt, 

Aqui unde o dată quând adovaţi pe dei 

Ş'aveaţi şi voi o lege, vă&dutu-v'am cu toţii 

Devoţi jurând credinţă la, rege la Tarquiniu. 

. Cădut'au 6re deii ai cerului sovrani, 

Qua, jos să cad” acuma şi regii pământeni ? 

Sau quari dei venird să surpe suveranii 

Ş'atâtea noduri sacre să spargă, să desfacă, 

Quât stema lui Tarquiniu s'o smulgă legiuit ? 

De jurăminte quine vă pote deslegă ? 

PRUTU. 

“Ellu €nsuşi. Jurăminte şi noduri nu există 

Quând crima, le străvumpe c'o mâni sacrilege. 

Nu mai vorbi de drepturi que singur ie-a perdut, 

De dei que ellu insultă că empiu şi sperjur. 

Avons, noi drept omagiu, jurassem que & dreptul 

D'a fi fedeli şi liberi, iar nu d'a purtă fârre. 

Si daqua'ţi vine bine să gici qud ai văgut 

Senatul la picidre-i, 'nălţându-i la urări, 

Ta, addu-mi-ţi aminte qud tot în locul asta, 

Cu deii toţi de facă şi ellu jurd dreptate 

Şi legătura, sacră "ntre popol şi guvernu. 

Ne-a. rupt ellu jurământul quând sperjură pal său ; 

Şi quând câlcd o dată pe legea que jurasse 

Câlcarea nu e-a Romei, ci ellu este rebellul.



BRUTU 

PRONS. 

Şi Ensuşi dar fi astfel qua boldul absolut 
SA fi împins pe rege şi peste datorii; 

Orbit d'ar fi fost &nsuşi de farmecul puterii, 

Tot omul cu-a sa, lipsă, şi regii iar sunt Gmeni. 

Al vostru este dreptul să vreţi a'l pedepsi, 

Suppuşii lui din l€g&n, născuţi spre-a'l ascultă ? 

Un fiiu .n'ardică mâna la un culpabil tată 

. Ci ochii îşi întârce, îl plânge şi "1 respectă. 

Si 6re suveranii n'au şi ei atât drept? 
Ei cerul au de jude, noi sântem fii lor, 

Si daqua de sus cade urgia peste dânsii, 

Voi staţi, şi nu v'adduceţi urgie şi mai mare, 

Trădând prin vesbunare şi legi şi jurământ, 

Şi resturnând tot statul în locu d'a-l rennoi. 

Păţit, trecut prin relle que 'nvâţă pe tot omul, 

Tarquiniu nu mai este aquella que cundsceţi 

Mai drept, mai demnu de Roma voiesce a rentări 
Legitimele noduri, de popoli şi de regi 

Que singure stau bune de vera libertate 

Subt umbra protectâre puterii monasrchiei. 

- BRUTU. 

Axons, nu mai & timpul; acum & pr târdiu. 
Tot, Statul se susţine cu propriele'i legi | 
Que are din natură/'şi, or schimbă după timpuri. 
Toscanii, sclavi din fire la regi şi l'ai lor preoţi 

„Ei eredu quă vin în lume spre a servi la Domni, 
iai forvelor antice adoratori ferici, 
Ax” vr€ tot universul să fiă selav că dânşii. 
Vegi Grecul quă 8 liber şi radllea Jonie 
Sub jug odios jace cu capul la pământ. 
lar Roma, îşi allesse sovrani iar nu despoţi. 
Puterea absolută n'o sufferă Romanul, 
Cu stat el înţellege o liberă învoire - 

 



ACTUL ANTEIU, SCENA II. 13. * 

Intre popor şi rege de la ?nceputul său ; 
Quăci Romulu quel mare fu primul cetăţean, 
Şi noi aveam splendârea, mărimii lui supreme. 

Numă ne dette legea, şi ellu mai ântâiu dette 

Exemplu d'aseultare, suppunere la legi. 
După aqueasta Roma într'un declin fatal 
Să pusse să 'şi allâgă, din voi dintre Toseani 

Regi unul şi tot unul que-addusseră aicia. 

Din fundul Etruriei desfrâu şi tyrannia. 

(Se scâlă) 

„Mari gei! iertaţi cu toţii pe popolul roman 
D'a, sufferit atâta al lui 'Turquiniu jug. 
Ast sânge que tot curse sub mâinele lui crunte 

Ca un torent ne sparse şi porţile sclaviei: 

Sub verga de fer aspră ast popol impilat 
Prin multele'i turmente virtutea 'şi relud. 

Ne-a, rentregit Tarquiniu în drepturile nâstre 
Qu&ei din exces de crime născu binele publicu. 

Şi 6ce& dăm exemplu şi însuşi la 'Toscani, 

De vor voi şi dânşii se scape de despoţi. 

 (Consolii descină câtre altar, şi senatul se ac6lă). 

O Marte! deu al Romei, heroilor şal luptei, 

Que baţi cu noi d'allături, şi muiii noştri apperi, 
P'altarul t&u quel sacru, o Mass, 6ccă jurăm 
Senatul, Roma mtregă, toţi demnii fii tăi; 

Qud daqua m sînul Romei se va află vr'un monstru 

A mai dori vr'un rege, vr'un domnu a, recunâsce, 

Să, moră trădătorul cu mârte de infam! 
Cenuşa lui să sv6le că pulberea în vânt, 

Şi n Roma al lui: nume mai odios să fiă 
Şi Ensuşi de quât legea şi jugul tyranniei. 

RonNs (înaintând către altar). 

Şi eu p'altarul asta que voi îl profanaţi 
_P'al regelui meu nume, şi pe credinţa, mea,



BRUTU 

Pe numele Porsennii, resbunitorul nostru, 

La, voi, la fii vostri, vă jur etemă luptă. 

(Senatorii facu un pas spre Capitol) 

Senat, âncd o vorbă, staţi nu vă despărțiți. 

Eu n'am reclamat âncă d'a vâstre far” de legi 

A lui Tarquiniu filiă se află n mâna vostră. 

Au este ea victimă la Roma consacrată, 

Sau voi aţi pus în fâre regalile ei mâini 

Qua să bravaţi pe tatăl şi suveranii toți? 

Ş'apoi aquelle bunuri, 'Phesaure atâtea, 

Que unul după altul Tarquinii adunare, 

Au sfint conquista vâstră sau pradă de 'mpârţit? 

Aţi desthronat pe rege, ca răpitori sau furi? 

Senat, d'aveţi ast cuget, nu cred săl aibă Brutu. 

PRuTU. 

Avons, nu cunoşei bine pe Rom'a şal ei geniu. 

Aqueşti părinţi ai Romei şi drepţi resbunători 

In purpură albiră ; — cin lipsă, neaveri, 

Mai sus d'or que thesaur, vil Jassik 'n partea vostră, 

A lor glorie este d'a umil despoţii. | 

Ia “ţi aurul d'aicea şi dul la domnul tu. 

Iax quât pentru copillă, puiu demnu d'ai ei prinți, 

Cu tâtă justa "mi ură que stivpea ei "mi 'nsuffiă, 

'Mi o 'neredinţă senatul în sînul casei melle. 

Aqui & drept qud n'are aquelle adulări 

Que rodu şi corrumpu inimi la regi, la fii lor. 

Ea nu afl) în casă'mi nici mâllele nici pomp'a 

Que 'n curtea lui Targuiniu îi perverti juneţea. 

Sciu ânsă que se cade şi quât respect se quere 

La sexul ei, juneţea şi scăpătarea, ei. — 

De agi iea-o d'aicea, şi du-o al ei tată. 

Simţu mare bucurie şi inim'a îmi saltă 

Quă nu ne mai remâne nimicu despre tyrani 

De gquât a Romei ură şa deilor urgiă. 

 



ACTUL ANTEIU, SCENA WU. 15 

Şi qua, să iei cu tine şi aurul şi fâta, 

O di ţi se accordă; ăst timp ţi e de ajuns 
Şi casa mea, 'ntru'aquestea te are ca pe 6spe 

Inta'ânsa fii pe pace şi 'n buna, sicuranţă. 

Aquestea, dar prin mine senatul îţi respunde 

Şi quâte îţi anuncă, te du disâră 'n câmp 
Şi spune lui Porsenna întreg al meu răspuns ; 
Repârtă'i, du'i resbellul; şi spune lui Tarquiniu 

Rând una quâte una, şi cum văduşi senatul. 

| (Către Senatori) 

Aidem la Capitoliu cu lauri s'adornăm 

Augustai maiestate, să celebrăm pe dei. 
Acolo să depunem cor6na que încinse 

A fiiului meu frunte; acolo să depunem 

Şi darde şi drapelle que smulse bracul lui 
De la toscane turbe. — Și fiă ne'ncetat 

--Qua ast-fel al meu sânge plin tot d'astă ardore 

Şi demnu de tine, o Romă, să-ţi serve cu credinţă 
Din tată ?n fiiu în secoli, mărimea ta crescând. 

O dei, protegeţi astfel şi consulatul meu 

Ş'a fiiului meu arme în contra tyranniei. 

SCENA II. 

ARONS, ABLIN. 

(Intraţi în sala daudienţă în alt appartament al casei lui Brutu.) 

A RONS. 

Vădut-ai que tărie de sufilet, que orgoliu, 

La un senat que crede qut este neînvins?—: 

Ne'mvins ar' fi Albine, quând Rom'az ave pas 
D'a-şi cresce fii astfel şi d'a le dă ast sufilet. 
M& crede, Libertatea, que tutulor & scumpă, 

     



16: BRUTU 

Que viiu să le-o derapăn, și ânsă o admiru, 

Inspiră un que mare, dă Omului curagiu, 

Que nici odinidră ellu nul ax fi simţit 

Sub jugul lui Tarquiniu, în curtea-unui despot. 

Curagiul se desnervă, se sfemeiă virtutea, 

" Ovi-unde monarchia, se basă pe corrupţii. 

  

"toţi regii Etruriei cu totul occupaţi 

aşi împilă vecinii, nici cum nu turburi, 

In pacea lo» profundă pe aşti Toscani ai nostri. 

Ci dagqua va ajunge aquest senat feroce 

A deşteptă o dată ast geniu addormit, 
Romanul d'a fi liber, Albine, să te-aştepţi: 
Italia se duce. — Aşti lei que pin 'acum 

Stă blândi sub verga aspră de care se temei, 

Rumpând alle lor ferre, şi furioşi, şi răpedi 

In inimile nâstre îşi vor înfige dinţii. —: 

În sângele lor dară să stingem, să 'nnecăm 

Semenţ atâtor relle que au a resări 
Şi au să fiă Dâmne Italiei şi lumii. 
Să liberăm pământul strîngând în ferre Roma, 

În fârrele aquellea'şi que ne prepară ea. — 
Veni-va  6r' Messala ? putâ-voiu să] ascult ? 

Cutegdă ellu ? 

ALBIN, 

Cuteqă, quăci vine n tâtă ora 
P'aicia, şi laqueasta 1 ajută pre mult Titu. 

JRONS. 

Vorbit-ai tu eu dânsul ? potu lui mă 'neredinţă? 

| ALBIN. 

De nu m'amăgescu, domne, Messala, într'ascuns 

„Pe toţi ai noştri 'ntrece, şi ne'ncetat conspiră. 
“E târe, audace, repaus nu mai are, 

a, 
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Ca şi quând chiar ondrea ş'al patriei amor 
1 ar fi impuns valea ; ci domnu pe voiea sa 
E nepătruns şi rece, e! o facă, lină, Ensuşi 
Și n marea sa, furdre: secretul său nu îi scapă. 

ARONS. 

Tot cum îl sciu, tot astfel o dată "lam vădut 
Pe gquând domniă 'Tarquiniu şi eu veniiu că sol, 

  

D'attunci quâte îmi serisse... ci 6ttă-ni'] dud vine 

SCENA IV. 

" ARONS, MERSALA, ALBIN, x 
5 ARONS. 

”y Bărbat plin de credinţă şi generos Messala, 
Ş Hei bine! Senatorii stau tari, nu "i-a mişcat 

Ye Atâta aur, daruri din partea, a, doi regi î 
| Plăceri, mărimea, Curţii sau frică, or speranţă 

Nimie nu le attinge năspritele lor inimi ? 
Aquesti superbi patricii dâr' n'or fi nişce dei 
Que judicând pe 6meni de nimeni nu se tem'? 
Sunt ei fără de patimi? n'au interes nici viciu? 

PessALa. 

Ei biet aşă se'ngâmfă, ci falsa lor rigâre, 
Dreptatea, prefăcută que-o bucină atât, 
Nimic nu este alta, ci setea d'a domini, 
AL lor orgolliu calcă prestigiul cor6nei 
Si nu rupseră jugul de quât spre-a, 'mpunne altul. 
Ai Hbertăţii nâstre aşti mari răsbunători, 
Armaţi spre appărazea'i, o'mpilă şi mai mult. 
Sub nume-amăgitâre de taţi, patroni, colânne, 
Imită miserabil a, regilor mărime. 
lar Roma schimbă fârre, şi 'şi dette spre 'mpilar 
In locul unui rege o sută de tyrani.     
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pnons | 
Cum, toţi cu toţi m Roma sânt orbi şi fâz6 minte? 

Nu v&du quâte "i aşteptă, şi jugul que “i appâsă? 

MessALA. 

Cu toţii ameţiră, nici v&du, nici mai aud, 
Pretacerea, aqueasta, pe toţi 'ia îmbătat. 

Tot cetăţeanul. astăgi, şi însuşi quel din tină, 

In sdrenţelei se crede mai mult de quât un rege; 
Cu tote astea, domne, eu tot am cunoscuţi 

Que greu îşi plecă capul sub jugul aquest nuou, 

Que despreţând exr6rea poporelor tempite 

Ei singuri mai ţin peptul torrentelui aquesta, : 
Bărbaţi plini de vigâre al quăzor braqu şi capu 
Iţi mişcă, din locu Staturi, le facu a tremură. 

ARONS. 

Ş'asti Gmeni de credinţă :la que pot punne mâna, 
Sezrvi-vor p'al lor rege? 

MizssaLa. 

- La tote l 8 'mdemână, 
Şi sângele să 'şi verse. — Ci cată să spuiu tot: 
Să n'aştepţi de la dânşii, servind nişce ingraţi 
Să dea orbi înainte cu datorii fanatici, 

Să serve de victime “puterii absolute ; 
Nici surda, nebunie s'allerge a muri 
Spre-a, resbună un rege que nu "ia cunoscut. 
Tarquiniu spune multe ; ci ajungând o dată, 
Monarehu, pe toţi îi uită, sau pote quă “i repune. 
Quei mari sânt unul c'altul: în scăpătare-amici, 
Ingraţi în fericire, ş'apoi pessecutori. 
Noi suntem că, securea, que ruptă rumpând 6se 

„Pe locu 8 şaruneată, luânduii alta locul. 
„Așă dar ai mei Omeni sânt bravi şi huminaţi |. 

  „cata 
mi
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Şi numai pe condiţii într'Enşii: poţi speră: 
Ei capul ş'al lor duce îl caută să fi 
Şi demnu d'al lor curagiu, şi fioros la popol, 
Un capu cu. mâna tare spre-a ţinne. strins în locu 
Pe rege, obligându'l aşi ținne-al său cuvânt ; 
Sau daqua planul nostru vă fi trădaţ. pe facă, 
Da căpitan energicu să, scie să rtsbune, 

fRONS. 

"Mi ai scris ânst o aată qu'orgolliosul Tit!.. 

PMiessaLa. 

E bacul taxe al Romei, & filiul lui Brut, | 
Ci... 

„ ARONS, 

Ia spune'mi ; cum 'vede ellu astă nedreptate 
Cu guare-invidiosul Senat îi mulţumesce ? 
Ellu singur salvă Romi'a, şi lui i se cădea 
Şi rangul şi ondrea, la, şetul consular. 
Eu şeiu qud il refuză. 

pEssaLa. 

"Ri eu qud ellu murmură: 
A ui inimă mare & plină de amaruri, | 
Drept tă recompensa, s'allesse pe cum şeii 
Cu uetul d'o pompă, c'un biet triumph frivol. 
Observu pră de apprâpe imperiosu'i sufflet 
Şi tug'a: 'mpetudsă unui desdemnu feroce. 

_ Abiă intră da prode 'ntr'al gloriei vast câmp, 
Şi orbu dă înainte, cum alți 1 rătăceseu. 
Juneţea, ferbe, crede şi facil S'amăgesce ; 
Ci quâte prejudeţe avem de ai distrugge! 
Un consol şi un tată, şi ura despre regi 
Ş'horrre de ruşine, şi faptele lui maxi, | 
Şi Roma peste tâte. — Aquestea, îi sânt scumpe; 
D'o dată nu b facil nici altu-a, le combatte



BRUTU 

Nici ellu ă le rempinge ; ne cum ă le bravă.. . 
Aquesta este Titu ; vegi tot suffietul lui : 
Ş'amarul que "1 adapă, veninul que 1 apprinde: 

Ellu suffere şi arde de Tullia. 

ARONS. 

O amă? 

MessaLa. 

Abiă putuiu a'i smulge al inimei secret. 
Lui &nsuşi "i & ruşine de focul său fatal 

Şi suffletu'i tenace se ţine, nu cutdă 
A spunne qud se 'mmbie şi inima qud'i simte. 

Se sperie d'a crede qud t sufferitor. 
Din patimile tote de quare & mişcat 

Furorea "i quea mai mare & pentru libertate. 

ARONS (în sine) 

Aşă cum vădu eu astădi a Romi 'ntregă sote 

Depinde de aicea: de la un singur om. S 

Şi inimă şi patimi avem d'a punne 'n jocu. 

(Lui Albin) 

"Nainte; 8 scurt timpul, prepară-te Albine, 

A fi la punt, la oră în câmp lâng6 Targuiniu. 

(Lui Messala) 

Aidem la principessa. —  Cercarea m'a făcut 

Să am quevă sciinţă de snffletul uman: 

Quam sciu citi în inimi, şi trage conseguințe; 

Şi "n inima, ei pură se pote citi multe. — 

Prin mâinile ei Ensuşi să punem tote m jocu; 

Ea cursa să întindă, să facă să dea 'n lacu 

Senat şi Roma, 'ntrâgă. — Aidem nu perdem timpul . 

     



  

ACTUL AL DOILEA 

SCENA |. 

('Theatru representă un appartament al palatalul Consolilor). 

TITU, MESSALA. 

MiessaLa. 

Na, nu mai pot să sufferu a'mi offensă atâta 
Simţibil' amicie. Or spuiă'mi guinevă, 
Secretul cum se cade, or tacă-mi'l de tot 

A'mi spunne-o jumătate. & quât mai rău se pote 

Pucin şi mult îmi dice: m'offende, m& prepune. 

Țiru. 

Fugi, lassă-mă quă ett6 nu pot să ţiiu secret. 

Que am cu tine nu sciu, quă inima 'mi de tot 

Se abandonă ţie. Nu'mi impută nimica. 

MessaLa. 

Cum nu! au n'am dreptate? Tu quarele cu mine 

Rigdrea invidiosă senatului urrai, 

Şi depuneai în sînu'mi al Romei scump secret, 
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Suspinele îţi ascunse d'herou. şi de om mare, 
Cum ai putut atâta a! devoră ş'ascunde. 
Durerizcu mult mai tineri Şun rău mai dureros? 
În ochii mei atâta, să vrei s'ascundi un focu, 
S'astupi alle lui fiacări? — Ambiţia superbă 
Ea, Gre stingea 'n tine aşă dalei sentimente ? 
Mai crude aspre chinuri senatul nu i făcu: 
Que 6r' mai mult te râde al 'Tulliei amor, 
Sau uxra que “ţi însufă Senatul crunt al Romei? 

Țizu. 

Amorul 'mi este fiacări, şi urra furidsă: 
„În tâte n'am măsură, şi inima, 'mi gemând 
Voieşce a, se 'mvinge simțind exrdrea sa, 

Piassara, 

Şi pentru que cu mâna'ţi mai aţiţând durerea. 
„Vrei a "ţi ascunde-amorul şi nu a ţa insultă? 

Țizu. 

„Que vrei, Messala,? uite: cu tâtă urma, mea, 
Vărsaiu atâta, sânge pentru-ăst senat; gelos ; 
O scii, gquă luaşi parte la, lupte la, victorii ; 
Şi a “ţi vorbi d'aguestea, simţiam o mulţumire: 
A mea inimă mândră de bracu'mi ving&tor 
Simţiă queva de mare quând appără ingraţi. | 
Se potu spunne disgraţii s'obstacole învinse ; : 
Ci greu e de a'şi spunne împucinări de sufflet 
Ş'a gemme de ruşine. 

ESSALA. 

| Que gaură în cer 
Ş'a mai făcut şi-acum ? în que-ai mai scăpătat?t : 
Que "mpucinări de sufilet, şi que ruşine mare | ă 
De quare ai a gerame şi aţi ascunde capul? | | 
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Țiru. 

De mine 'mi & ruşine, d'un focu necuvios, 
Fatal, de tot contrariu la sacre datorii. 

MessaLa. 

Ambiţia, amorul au dr” sânt nisce patimi 

Innobili şi nedemne de inimile mari? 

Țizu. 

Ambiţia, amorul, desdemnu, tot mă appasă: 
Nesufferit orgolliu agquestor nuoi despoţi 

Îmi umilă juneţea, quând îmi refusă rangul 

Brigat prin mari serviţe şi cumpărat cu sânge. 

Virtutea şi valdrea la ei n'au nici un preţu. 

In mijlocul durerii de quare sânt coprins 

Perdu tote şi speranţa: — Şi 'Tullia se duce, 
"Mi o iau adi din ainte. Ah! que durere 6rhbă! 
lţi spuiu qud pin” acuma sciam a'mi vinge dorul 

Ş'a nu avt pretenţii; ci adi simţu gelosia, 
Şi focul que-astupassem adi volvoră în flacări - 

“Cum nu se mai pot stinge.. — Amice, îţi spuiu dreptul: 

Credeam. quă sînt apprâpe a fi mai sus de tote : 

Cu lipsa, depărtarea dilectului objet 
Speram să'mi uit tot dorul, să fiu învingător 

. Funestei melle flacări. Şi ast-fel reintram 

În drepturile melle şi 'm sacre datorii, 
Eşind de sub sclavagiu. Ci âncd nu vădu termin * 

La velle que m'aşteptă. Curagiul meu mai are 

Mult ânc'a a se luptă. — Eu filiul lui Brutu, 

Eu, que combat de morte şi regi şi tyrannia, 

S'ajung s'aşteptu dreptate, affecţid şi legi 
Din stirpea lui Targuiniu? — Şi uite-mă ş'aicia, 

Cădut şi neferice! — Îngrata! m& refusă, 

Despreţul întru tâte! în tâte-a. inea, ruşine !. 

„Şi dor, şi resbunare, ş'amor, şi umilire, 

- Desdemnu și gelosie mă'mpilă şi mă 'mnâcă, 
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PassaLa. 

la spunne'mi, îmi dai voie aţi spunne n confidenţă ? 

Țiru. | | 

Prudentele'ţi consillii le iau în tot d'auna, 
Şi prin urmare fă-mă de tot a mă TOŞĂ 
De 6rba'mi r&tăcire. 

- PeEssALA. 

Din contra eu approbu 
Și ura que te 'nalţă şi nobilu'ţi amor. 
Quât dar o să mai sufferi senatul astor tyrani. 
Al guărora, orgolliu ne-appasă, ne domină ? 
Ajungă-le o dată; şi daqua ai să suferi 
Ruşinea p'a ta frunte, roşaşce-te mai bine 
De lungaţi paţienţă, iar nu d'al t&u amor, 
Şi cum! drept preţu l'atâta simţire şi valre, 
Amant fârd speranţă şi cetăţean strivit, 
Si stai să gemi victimă, de Stat pus la o parte, 
Senatului în pradă, de Tullia uitat? 
A ! illustrissim domne, o inimă ca tă 
Ar fi putut d'o dată şi una să o aibă 
Şi d'alta să 'şi r&sbune. 

Țiru. | 

Nu'mi mai tentă speranţa şi minţile-ameţite. 
Eu să mai pot învinge or uvra de o parte 
Or d'alta-indifierinţa, ? Nu'mai mai vorbi d'aguestea : 
Tu vegi que bariere fatali şi neînvinse 
Pun între ea şi mine a n6stre datorii 
Şi toţi părinţii Romei. — Aşă dar ea se duce? 

pMessaLa. 

Aşă se duce, domne, şi plecă &nsuşi astădi.  
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Țarv. 

Nu'mi pare rău, qud cerul îi dă que i se cade 
Ea & pentru corână. 

MessaLa. 

A! pote qud ast cer 
De sine mai propiţiu, îi destină mai dulce 
Mai meritat, imperiu. Si fâr'aquest Senat, 
Făr' de resbellul asta, şi fâră alle tale... 
Mă iartă ; cunoşei bine tot heritagiul ei, 
Qu6 Rom'a, "i cădeă 'n parte, şi frate-stu & mort.. 
M& 'ntindu ânsă cu zelul guât nu se cade pote; 
Ci daqua, spre servirea/ţi şi'ntrâga/ţi fericire, 
Se quere a, mea viaţă ; și dagqua, al meu sânge. .. 

Țiru. 

Nu, pin' aqvi, amice; qud domnu nu avem altul 
De quât singura dâmnă que este Datoria. 
ME crede, quă tot omul îndată que voieşee 
Indată & şi liber. — Şi'mi spuiu păcatul singur: 

Veninul aquest dulce 'mi a fost ameţit mintea 
Pe quâte-va minute; Osteanul ânsă scie, 
De & oştean, să 'nfrângă, să 'mpile molliciunea. 
Amorul de & tare, & quăci sântem mollatici. - 

„MessaLa. 

Taci, &t' ambassadorul 'Toscanilor quă vine. 
Ondrea. que îţi face... 

Țiru. 

Ondre pr funestă,! 
Şi que vă ellu cu mine? — Ellu viaţa vă să "mi smulgă: 
Pe Tullia'mi răpesce. Que'mi mai vorbeşei d'onori? 

  

 



BRUTU 

SCENA II. 

PLTU, ARONS. 

ARONS. 

Dupd atâtea, lupte şi vane încercâri 

Liimg6 Senatul Romei să pot mântui Statul, 

Permitte'mi qua, virtuţii venind a me'nchină 
S'admir în libertate valorea "ţi generosă 
Şi bragul que susţine pe Roma şi-o răsbună 

Şi n'o lassă se cadă de ripa-unde Senatul | 
A puso şo împinge. — A! quât erai de demnu 
De altfel d'adversarii, d'un preţu mai onorabil, 

"Do patriă mai justă! Şi quât curagiul tu 
Mai prețuit airea, ar fi avut s'aştepte 

Ş'onori şi vecompensi! —  Sâmt regi, şi regi atâţia 

. (Cutedu s'o spuiu de facă) que sar stimă ferici 
Şi âncd s'a întrece d'a dă. 'n mâinile talle 

Imperiul cu totul şa popolului sortă, 

„Ci Roma 8 gel6să, senatul temâtor 

De meritele talle que suveranii-admiră. 

Invidia & viaţa, republicelor tote; 
Nimic nu le-spăimântă că marele, sublimul, 

Şi qualităţi supreme. — E tristă astă stare! 

Te plâng, bărbat illustre, vădându-te servind 
Un domnu atât de aspru, feroce şi nedrept, 

Şi quaxe servu din fire îşi facce un trist merit 

D'a împilă că nimeni p'al stu liberator.— 

A usurpat corâna şi drepturile ei 

Qua barba» -să ordone la minţile-excellenţi. 

Țiru. 

Îți mulţumescu de tote; şi pr6 bun eşci cu mine; 

„Prepus nu mai încape la quine se încrede 
Şi mai vîrtos cunoşee şi binele şi râul. 
„Nu intru n -cercetare de vrei că un politicu 
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Ş'ammnedi în contra Romei a melle sufferințe, 
Nu perde-atâta vorbă şatâta, artificiu 
Să 'ndupleci al meu şuffet: sânt frane, şi le Sim, tâte 
Mi & inima deschisă, nimic n'am d'a ascunde. 
Senatul mă împilă; eu cată să "l urrescu. 
Cu totă ura ânsă, datoru sânt al servi. 
Quând causa commună ne chiamă, spre-appărare, 
Quând Roma &n pericol, îndată, scie-a, stinge 
Si urră ş'ori-que cârtă în demnii ai săi filii. 
Romanul, spre-a. învinge, se 'mvinge 'ntâiu pe sine. 
Mai sus d'a nostre patimi, la câmp eşim uniţi 
Si adi Toscanii numai sânt inemicii nostri. — 
Aquesta. sânt, ş'aquestaşi voiezcu a rămâne ! 
Mărime sau virtute sau ânsuşi prejudiţiu, 
Născut că toţi Romanii, cu dânşii voiu pari. 
S'aguest Senat feroce, gelos d'a melle drepturi, 
Nedrept, cum vrei a dice, îmi place mult mai mult, 
De quât splendorea, curţii şi sceptrul unui domnu. 
Împile-m& Romanul qu'o sufier' cu orgolliu. 
Sant filiul lui Brutu şi 'n inima mea, portu 
S'amorul libertăţii şi wma către regi. 

7 

fRONS. . 

Simţi mult, şi pre mult laudi un cârmen ideal 
Imaginar cu totul. — Si mie, illustre domnu, 
"Mi 8 scumpă libertatea: plăcerea'i am gustat, 
De şi născut sub rege. lar tu mori pentru dânsa, 
De dânsa nu te bucuri, şi alţii “i au folosul. — 
Se află 'ntre noi Gre aqueastă tyrannie 
Cu mii şi mii de gure şi capete diverse? 

La voi tyran & legea: barbara ei rigore 

E surdă la; durere, & 6rbă la mari fapte: 
Capacitate, merit, devotament, credinţă, 

Valdre, sacrificiu, nu vede nici aude. | 

Senatul vă impilă, şi popolul vă 'nsultă, 
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Quâci ellu măsură n'are: or sclav & or despot: 

[Il sperii, te respectă; îl stimi, ţi aruncă tină: 

Il sugi, el ţi & că mama; îl mântui, te uccide. 

lar cetăţeanul Romei gelos şi insolent, 
Îți suffere păceatul, nu "ţi sufere virtutea: 
În tină şi în viciu voios “ţi "tinde mâna, 
In bine şi m virtute, aştsptă-te la ură: 
Fâ'i bine qud nu vede; şi vede pr departe 
Si quâte nu se'ntâmplă: prevede quâte relle 

Que nici nu “ţi trecu prin cuget, necum si poţi a facce, 
Făcutu "ţi ai vr'un nume prin fapte, prin sudori, | 

Veghieri îndelungate ? aşteptă un decret 
D'exiliu, drept tot preţul al sângelui versat. 

Si pentau que aqueasta? Să nu excelle nimeni, 

Qusci altfel, după dânşii, sa dus egalitatea! 

Sciu bine, illustre 'Tite, qud curtea şi ea are 

Si multe şi diverse nevoi şi naufrage; 
Ci tot mai vedi qi bună şi cer mai seninos: 
Adesea libertatea que-airea stă în vorbe, 

Pe lângă-un rege află ş'ospiţiu şi protecţii: 

Un suveran nu este auster, cum & legea: 

Ci omu que portă carne, şi simte şi îl dore, 

Si amă, recompensă, pre'ntâmpină adesea, 

Serviciul, credinţ'a ; — ş'adesea ori şi iartă. — 

lar gloria, la curte nu fuge de plăceri: 

Quând servi, tot suveranul cunâşee al tău merit, 

Si servi numai la unul, iar quei lalţi te stimă 
Îţi sexvu şi te ascultă uimiţi de strălucireaţi, 
Tacu, sau applaui' nsuşi defecturile talle, 

Noi n'avem a ne teme de un s6nat gelos; 
Si legile severe stau mute precum sânt 

Prin noi elle vorbescu. — 

Născut pentru mărime, cum esci şi pentru arme, 

Bâsrbate illustrissim, quât ai fi fost de mare 

La curtea lui Targuiniu. — 'Ţi am spus quă ellu te stimă, 
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Te amă, qucei cunâşce valdrea ş'al tău merit; 
S'ar fi stimat ferice d'a împărţi cu tine 
Mărimea suverană. —  Astui senat feroce 

Orgolliu la, picidre'ţi căgut şi prosternat 

Ari... 

Țirv, 

Seciu, îi cunoscu curtea, şi que despreţu mi 'nsuffiă. 
Aşu fi putut pre bine a'i quere ajutorul, 
Si sclav al lui o dată, să fiu tyran la alţii; 
Ci graţăă la, ceruri, gqud n'am ast-fel de doruri. 
Îmi place a fi mare, ci făr'a mă 'njosi. 
Destinul meu, simţu bine, eră d'a commandă, 
lar nu d'a mă suppunne. — A mă luptă cu sine'mi, 
Si umil suppus Romei, a batte-a, stinge regii, 
Aqueasta & mărime que nu o poţi pricepe: 
D'ai fi Roman ai sci-o. — Ci du-mi-te “n apoi 
Si "ţi servă suveranii. 

fRONS. 

Approbu, admiru avântul 
Aquestui suffiet mare, constant şi neînvins ; 
Ci adduţi şi aminte quo regele Targuiniu 

Creseu a ta pruncie; şi n'o pote uită. 

leri &nsuşi stă cu mine, cu focu îşi spunea dorul 
Plângându'şi cruda morte a unului său fiiu. 

Nam, îmi gicea, speranță... O! Titu 'mi ax' susţinne 

Familia, cădută! ellu singur este demnp 

Si merită să aibă imperiul meu tot 

Si mân'a fiiei melle... 

Țimu (întorcându-se) 

A 'Talliei! o ceruri! 

„Si que vane dorinţe! 

 



ss “BRUIU 

ARONS (mtându-se lu Titu) 

O iau, o ducu cu mine 
"La, rege, l'al ei tată pe quare "1 abandoni. 
Departe ea de tine, departe d'a ei ţână, 

Se duce-a, fi miresă lal Liguriei rege. 

Si tu între aguestea servă'ţi suppus Senatul, 

Combate p'al ei tată, opprimă a lui țârră. 
Ci speru qu5 timpul vine quând boltele aquestea, 

Apprinse 'nflăcărate, ast Capitol cenuşă, 

Si turlele aqueste surpate la pământ, 

Si luminând mormântul senatului întreg, 
S'al astui popol liber, să serve de făclii 
La nunta fericită de quare îţi spusseiu, 

SCENA III. 

TITU, MESSALA. 

Țire. 

Pi 

Que dici şi tu, Messala, qud eu 'mi am perdut mintea. 

Tarquiniu 'mi ar fi dat'o?:— O que dureri m'appasă! 
Eu iar puteam... Nu âns&; pericolos ministre, 

Venişi să'mi furi secretul profundului meu focu. 
„Ci vai! nu t-anevoie, quăci uite-se la mine 
Sin dată mil cunâşee. — Ellu a citit în ochi'mi 
Funesta, mea ardâre. Acum îmi şei dorul, 
Fatal'a neputinţă; şi să m'aştept acuma 
S'augi cum mai insultă la domnului său curte 
Al meu temerar cuget, ş'amor infortunat. — 
Puteam speri la densa ş'a'i consacră viaţa? 
Si ea 'mi ar" fi fost sexisă din ceruri spre consânte? . 
Ah sânt de plâns, Messala ! 
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MessaLa. 

Puteai să, fii ferice. 

Axons putea să "ţi serve legitimele focuri. 

Mă crede. 

Țiru. 

Ah! mă lassă: s'abandoniun speranţe 
Frivoli, amăgitore. — Mă chiamă Roma ntregă 
Pe lângă Capitoliu, şi popolul întregu, 

Unit şi 'n neastâmpăr subt arcuri triumphali 

Si pline încărcate de gloria'mi, vedi bine (cu ironie) 

De luptele'mi illustre, m'aștâptă bietul popol 

Acolo să ne punem temeitle eterne 
“Republicei romane, şi libertăţii nâstre. » 

“Garanţi neviolabili. — Acolo să jurăm. 

ME esaLA. 

Şi să jurâim credinţă la ali despoţi mai cr udi. 

Tu. 

Aqueasta'mi a; fost partea; şi voiu a, le servi: - 
Aşă 'mi & datoria şi voiu s'o împlinescu. 

| | MessaLa. 

Si gemi cu tote astea.. 

Țirv. 

Vietoria'mi & crudă: 

MessaLa. 

Si fărte scump 0 cumperi. 

Țiro, 

Si d'asta î mai bellă. 
Ta starea, que mă aflu să nu m& laşi, amice (ese) 

 



* BRUTU 

MessALA, 

Să nul lassu după urmă, să'i ocerim durerea, 
Să 'nfigem mai affundă săgeta que l'a 'mpuns. 

SCENA IV 

BRUTU, MESSALA, 

PRuTU. 

Messala, mai aşteptă ; am a vorbi cu tine. 

MessaLa. 

Cu mine, înalt d6mne ! 

Pauru, 

Cu tine. — Ascuns venin 

Funest în tâtă casa'mi se tinde, ş'o infectă, 

Năsprit pe al său frate al meu fiiu Tiberin 

Acum îşi dă pe facă gel6sa lui furore; 
Si Titu d'altă parte nu pâte să'şi mai ţiiă 

Superba sa. durere şi urra-impetudsă 
In contra stăruinţei senatului prudent, 
Trimisul Etruriei vădând aste miserii, 
Împucinări de sufflet, se bucură, profită : 

Limbut, cu 'ndemânare cu amândoi vorbeşce ; 
Si mult îmi este temă de limba mlădidsă 

Unui bătrân ministru şi vechiu în arta curţii. 

Mult n'are să mai şedă : se duce d'aqui mâine ; 
Ci mult adesea este o di la trădători. 

Te du dar şi commandă”i s'o plece Ensuşi astăgi ; 

M'ai înţelles ? 

pPiessara, 

Pr& bună, prudente "ţi d măsura ; — 
Si de al meu serviţiu vei fi pre mulţumit. 
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auru. 

Mai am quevă a. ţi spunne: cu tine fiiul meu 
E pr6 legat; şi multe în suffletul lui pote 
O strînsă amieie. Ellu n'are artificiu, 
Se 'ncrede întru tâte, şi tât'a sa juneţe 
A 'neredinţat;/o ţie, experienţei talle. 
Cu quât dar ţi se 'nerede, cu-atâta, pot speră, 
Quă tare spre-a/'l conduece departe de errori, - 
Nu vei committe-abusul d'a, perverti un june, a - 
Si inim! a-i corrumpe, însinuindu'i patimi, 
Si deşteptând înt+'6nsul ambiția, funestă,. 

JiessaLa. 

i)espre agueasta, &nsuşi îi tot vorbiiu acuma, 
Si n'am de a mă plânge; ellu scie, domnul! meu, 
În tâte a 'ţi fi emul, a, 'şi oferi şi bracul 
Si suffletul sn Romei. Orbeşce ellu ascultă, 
D'a tatălui stu voce, d'a, patriei commandă. 

PRuTU. 

laitor şi este; ânsă & şi mai. dator âncâ 
La legi a se suppunne şi sclavul lor a fi: 
Quâei quine le violă aquella, nu'gi respectă, 
Nici patria, nici deii. 

MEssALA, 

Vădutu-l'am în luptă. 
Cum scie se respecte şi patria, şi. deii. 

| sau 
Exa dator s'o facă. 

MessALA. 

Si Roma, fâcea bine 
Je onoră mai nobil sau mai cu omenire 
Pe demnu'i cetăţean. 

 



34 | BRUTU. 

BRUTU, 

Nu, nu, gquăci consulatul 

Nu & d'a lui etate. Eu ânsumi "i am fost contra. 

Spre binele lui ânsuşi i am refusat suffragiul ; 

Qusci, erede-mă, succesul ambiţiunii salle 

'1 ax fi corrupt juneţea şi ori-que qualitate. 

Preţul virtuţii ast-fel ar” fi hereditariu 
Si ai vedă la urmă pe fiiul fâr6 merit 

Unui bărbat ilustra, assigurat de rangul 

Que nu "i se cuvine să mi'l aştepte 'n lux, 
În puf şi desfrânare. — O probă 'nsemnâtore 
E ultimul Tarqguiniu que toţi L'aţi cunoscut. — 

În purpură născutul & rar şi demnu de dânsa. 
Ferescă, cerul Roma de scutece purpure, 

Corrupţiilor lgăn, virtuţilor mormânt! 

De eşei amicu lui Titu (şi'mi place să o credu) 

Si de'i voieşci vr'un bine, arată'i adevărul 

Si gloria quea, veră, que face pe om mare; 

Din inim'a lui stinge orgolliul nebun. — 
Servindu'şi numai Statul s'o aibă de ondre; 

Si ettă reeompens'a în consciința faptei. 

E mare datorie pe quel quare 'mi & fiiu; 

Are să dea, exemplu d'o viaţă de virtuţi; 

Quăci eu în ellu contemplu al Romei ajutor. 

De îi a făcut ieri bine, adi queru altul mai mare:. 
Cu quât quine-va serve, cu-atât mai mult contractă, 
O datorie sacră să sârvă şi mai mult. 

Aqueasta, 'mi & urarea şi tâtă-a mea credinţă ; 
Si "'ntr'ânsa recunâşce paternul meu amor. 

Mai stâmpără ardârea fugosei lui juneţe ; 
Flatându!'l % al perde şi Roma-a insultă. 

MessaLa, 

Eu pîn'acuma, dâmne, am fost; pe lingă dânsul 

A'l urmări în lupte; şi nefiind maestru,.
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Îţi imitam val6rea, consillie nu "i dam. 
In marele lui sufflet eu nu pr6 am putere, | 
Ci quât mă duce mintea, o dicu qu6 mult nu este, 
Si Roma va cunşee quât arde Titu 'n sine 
Si quât gloria;i este şi scumpă ş'adorată. 

, Pauru, 

“Te du; şi nici o dată nu'i thămiiă, errârea: 
Uirăscu tyranii, ânst p'adulatori mai mult, 

SCENA V. 

AESSALA, 

Nu & tyran mai aspru, mai crud, mai urvicios 
De quât severitatea, gânfatului tău sufăet. 
Ci lassă; vine timpul să vădu jos la, picidre'mi 
Aqueastă pertinenţă de falsă, rea virtute. 
Colos, que un vil popol asupră-ne înalţă, 
Cum am să te derapăn! — Sânt plini de fulger norii. 

) = 
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SCENA ÂN'TEIU. 

ARONS, ALBIN, MESSALA. 

! RONS. (cu o -scrisâre în mână) 

Începe a'mi sunride mai sicură speranţa 
"Qusci "mi-a servit pre bine a ta intelligenţă ; 
Dupd dorinţa 'mi tâte vin una după alta. 
Albin mE'nsciinţedă, serisârea-i que- am în mână 
Coprinde sorta Romei, precum ş'a lui Targuiniu. 
În câmp pus-ai la cale să fiă preparate 

Si axme, şi oştire la ora, destinată? 

Luatu-s'au măsure spre-a observă mai bine 

Intrarea şi eşirea a porţii Quirinale? 

„Imatu-s'au măsure spre a se da assaltul 

Quând conjuraţii nostri la nopte n'ax fi 'n stare 
Să dea în mâna nâstră bastiânele cetăţii? 

E mulţumit Targquiniu? şi crede qu'a să intre 

În Roma sau prin sânge, sau prin capitulare? 

ALBIN, 

tote 'su dispuse, domne, s'aştâptă miedul nopţii. 

"Tarquinin gustă fructul inteligenței tale. 
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Si crede quă din mâna'ţi îi vine diadema 
Si “i datorâdă dice mai. mult de quât Porsennei. 

fRONS, | 

Sau qu5 dei 'mpreună, s'au pus să 'I peisecute 
Si vor desface planuri atâtea de înalte, 
Sau mâine Roma, 'ntrâgă va, fi subt ascultare 
În legea lui dictată; quăci altfel în cenuşă, - 
Va fi redusă Roma şi'n sânge înnecată, | 
Ci este mult mai bine un rege să 'şi ia 'Thronul 
Si cu puterea n mână, de sus să dea, commande 

. Mulţimii scăpătate,. suppuse şi docile, 
De quât să aibă-a face cu Gmeni que-au de tote, 
Buibaţi, tari în cerbice, şi plini de arroganţă. - 

| (Lui Albin, 
Te-du; aştept aicia p'ascuns pe ptincipessa,. 

| | 
(Lui Mesaala) 

Rămâi aqui, Messala,. 

SCENA II. 

ARONS, MESSALA 

fRONS, 

Tu que-ai făcut? ia spune 'mi. 
Putut'ai lângă Titu să-i mai înfrângi curagiul? 
Credi sâ'l adduci în partea, principelor dynastici? 

Pessaca, 

Ţi am spus'o din ainte; & inflexibil Titu, 
El patria 'şi adoră, ă filiul lui Brutu: 
Îi semănă în tâte, — Ca, om îşi are ânsă 
Şi părţile debile. Senatul "1 amăraşee 
Si arde d'alti parte d'amor pentru Tulia.



BRUTU. 

Ambiţia, amorul, orgolliul, gelosia, 

Si focul pasiunii, şi-a annilor juneţe 
Îmi pot deschide callea insinuării melle. 

Sper mult, ci libertatea '] importă, peste t0te. 
Amorul "i & în culme, ci Roma & mai forte 

Si predomină 'm tote. M'am încercat cu 'ncetul 

Să îi sting aquea horrâre quen inima lui portă 

La, numele de rege! Lam combătut atâta 

Severul prejudiţiu; şi n'am putut strâbatte 
Qu'al lui Tarquiniu nume '] apprinde de mânie 
L'audul lui m'arrestă, na va să mai asculte, 
'Tăcuiu quă perdeam totul, d'aşu fi vorbit mai multe. 

ARONS. 

Aşă, nu ai speranţă mai mult qua să '] îndupleci. 

PessaLa. 

Pe frate-său mai facil l'am dat în partea nstră, 

Putuiu seduce unul din filii lui Brutu. 

JRONS. 

Cum? ai putut ajunge să'mi dai pe Tiberint 

Prin quare 'ndemânare sau intrigă ferice ? 

essaLa. 

Ambiţia lui numai m'a ajutat în tote. 
De mult suffere 'n sineşi, cu neplăcere vede 

Distinsa, differinţă onorilor adduse 
Quât lui, quât l'al lui frate. 
Drapellele întinse sub bolte suspendute, 

Festonele de lauri, şi pompe triumphale 
Sin tâtă sărbătorea Romani, Brutu 'n preună 

Cu inima, cu suffet la Titu să se uite 

Pe dânsul să'l înalțe. Aquestea poţi pricepe 
Qud Tiberin le vede ca nisce erude-affronte, 

Sin inima năsprită, aţiţă şi apprinde
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Veninul gelosiei. — 

Pe lâng' aquestea Titu, cu bunătatea 'm sufflet 
Si cu seninu "n frunte, şi ne putând a/i trecce 
Prepus or gelosie prin limpedea lui rainte 

Din carru'i de victorii, îi tinde voios mâna 

Si mbrăcişându'l pare qud "1 culmă de mărire“. 

Pândeam ş'affiaiu momentul în moţiuni d'aquestea, 

A'i spunne şa-'i depinge qua que fel de splendâre 
N'ar fi avut pe dânsul în curţile regale 

Cu ranguri mai înalte şi mult mai gloridse 
Si pusu-'i-am nainte şi "i am promis atâtea 

Dela Tarquiniu &nsuşi quă va ave în Roma 

Onorile mai nalte secundul după rege. 

S'uimisse bietui june stringându-mă de mâini. 
Al tău este cu totul: voieşee să “ţi vorbâscă,. 

RONS. 

Cregi tu, să potă 6re, a ne predă la nâpte 
A pârtă Quirinală? 

JessALA. 

Titu command” acolo, şi aspra lui virtute | 

Va fi forte fatală la planurile nostre 

E că un deu protector al destinatei Romei. 
la, bine mult aminte la un attacu c'agquesta, 

Pută-vei mult cu dânsul, perdi totul fâr6 dânsul. 

ARONS 

Ci quând dori atâta să aibă consulatul, 

Credi tu qu'a să refuse onorile supreme 

Pe 'Tullia şi Thronul, drept preţu lal lui curagiu? 

PessALA 

Sâlbatica”i virtute wave drept affront 'Thronul.



BRUTU. 

ARONS. 

Dar amă pe 'Tulia. 

PAESSALA, 

O-adâră, Domnul meu, 

Ş'o amă pin' acolo qud luptă cu ardore, 
Quă arde pentru dânsa, detestă p'al ei Tată. 
I & frică săi vorbescă, şi geme de tăcere, 

O caută şi fuge, şi plânsul îşi devoră, 

Qudei n'are din amoruri de quât furdrea numai 

Si m agitaţiunea unei tempesti funeste 

Quâte-un moment adessea, restârnă-un curagiu mare, 

Eu sciu quine & Titu, ardent impetuos 

Se dă, şi dă "nainte mai mult de quât așu vre. 

Ambiţia superbă que "n inimă înn€că 
La, flacăra, iubirii, "i aprinde existenţa, 

Incendiu viiu devine. 

A! guâtă, fericire să 'şi vedă la picidre'şi 

In tremur senatorii plecându'şi a lor frunte 

Ci m'aşu încellă fârte d'aşu cutegă promitte 

Quw'ar vră să se suppuiiă l'aquest fatal amor. 

Voiu să mai cercu o dată, şi astădi mai voiu ân66.... 

JRONS. 

'Mi & de ajuns amorul, să "1 dea în partea nâstră 

A Tulliei câtare, o singură-a ei vorbă 

Mai mult pote să 'mm6e ferocea lui virtute 

De quât subtile tururi d'o artă seductore 

A quellor que conjură sau unui sol că mine. 
Să n'aştepţi dela omeni, de quât del'a lor patimi, 

Ambiţia, la. unul, la, altul tenereţea. | 
Aquestea, quând conjură servescu mai mult pe rege. 

Intr'ânsele-am speranţa; mai tari sânt dequât mine. 

(Tullia intră, Messala se ratrage). 
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SCENA IU. 

TULLIA, ARONS, ALGINA. 

ARONS. 

In ast moment, o Dâmnă, luaiu scrisore-aqueasta, 

Que-am ordine-a remitte în mâinile ţi auguste, 

Si quare "mi-a trimis'o Tarquiniu, pater, rege. 

ȚuLria. 

O Dei! scutiţi pe pater, schimbaţi'i destinata! 
(Oiteşce) 

„Al Romei Thron eşi-va din propria i cenuşă, 

„El vingătorul &nsuşi que-a desthronat sovranul 

„E 'Titu-hexroul dillei, va realţă pe rege. 

„La el stă a definde un şceptru que din sufflet 

„ Voiu a'mpărţi cu dânsul: 

„lar tu adduţi a minte qud eu "ţi am dat viaţa, 

„Si cugetă qud sârta 'mi depinde dela; tine, 

„Poţi refusă toţi regii, p'al Liguriei rege; 

„De "ţi & scump, dilect Titu, va fi al teu consârte.* 

Citit-am 6re bine! Se pote?... Titu... Domne! 

Targuiniu în disgraţii, superb şi inflexibil 

Puter-ar?... D'unde-o scie?... şi cum! Ah! mă ascultă, 

Au d6ră vor să 'mi smulgă secretu-inimei melle? 
Nu'nvenină, o dâmne, amorul que m'adapă 

Să n'attingi cu vr'o cursă debila mea juneţe. 

ARONS. 

Nu, Dâmna mea, eu nu şciu de quât a mă suppunne 
La, que'mi spune Tarquiniu, s'ascult de datorie, 
Să tacu, s'aştept comanda din gura ta augustă. 

Nu este-al men să caut sau să voiescu să aflu 

Secrete que în sînu'mi "ţi & t6mă a le 'ncrede. 

Nu voiu nici a deschide un ochiu presomptuos 

Peste un văl sânt sacru que-arrunci assupra lor.



BRUTU. 

Ci singura'mi solie 'mi ordonă a “ţi o spunne 
Qu6 cerul va prin tine s'ardice ast imperiu. 
Qw'ast thron b preţul Ensuşi que cerul va să puie 

P'a vâstre mari virtuţi. 

ȚuLLia. 

Que eu s'ajutu pe pater; ş'al meu să fiă Titu! 

fRONS, 

Nu te 'mdoi, Augustă, 
El de al vostru sânge axe 'nteres nespus. 

Ş'austeritate tristă aquestor publicani, 

Revoltă, fiertatea a marei salle inimi; 

Al senatului refus "i a ocerit curagiul 

E spre Tarquiniu pater, cu inima întrâgă. 

Termină singur” astădi o faptă p'astă calle, 
Nici quam pretins vr'o dată în inima-a'i pătrunde; 
Ci fiind qud te cunâşee, sânt sigur quă te-adoră. 
(Que ochiu, fâr6 uimire putâ-va qua să vEdă, 

O diademă-offerită de mâinele'ţi auguste 

Si adornată Ensuşi pe splendida ta fiunte. 

Vorbesce'i numai, Domnă, şi poţi tote eu dânsul. 

Cu-inemicul regilor adi singură triumphă, 

Dela senat adi smulge, şi dă l'al tău părinte 
P'ast defensor al Romei ş'al ei deu tutelar, 

Si merită ondrea quă ai într'a ta mână 
Si causa paternă şa Romei demnă sortă. 

  

SCENA IV. | 
TUULIA, ALGINA. 

ȚuLia. 

O cer! quâtă thămiie la 'nalta-ţi bunttate 
Îţi sint datâre astăgi, a melle calde lacremi 

o  
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În fine te desarmă; totul se schimbă astădi; 
Dreptatea. m aste focuri que m'ard pin la roşire 

Le dă adi puritatea cu justă recompensă 
Que le deşchide drumul qua n totă libertatea, 
De facă să s'arate. 

(La Argina) 

Te-du şi "1 cată, du-te, allâgâ-o Dei! dar fuge, 

Se teme să mă vadă! Se pote, vai! să fiă 
Ferice şi să n'aibi sciinţă d'al stu bine? 

Ci n' ascult acum 6re vre o speranţă vană? 
Se pote Titu s'aibă vre o horrore-atâta 

Pentru senat de mare! — Dar vai! que dicu eu âns& 

Pute-voiu fi datore desdemnului que "1 stringe 
Qua tâtă-a mea dorinţă să se 'mplinescă 'ntregă 

Din propria'i ardore sublima i tenereţe? 

ALGINA, 

O sciu, seiu pînă unde senatul îi aprinse 

Băsbata lui miînie! şi quât de tine arde. 

ȚuLuia, 

Tot pentru mine face, nu te 'ndoj, el m'amă. 
| (Algina e) 

Te du, îţi spuiu... ci ânsă, schimbarea-asta, extremă!!.. . 

Aquest înscris !... O ceruri! De quâte şi mai quâte 

Si cugete şi doruri îmi sânt greu combătute 

Si inima şi mintea, precum şa mea virtute! 
Ondrea, datoria, şi gloria şi mintea 

Tâte 'mi ordonă aspru. 

Que! — Augustul divul pater să fiă dator mie 

Si focurilor melle şi sceptru şi corâna? 

Să fiu eu legemântul, eu între el şi Titu? 

A Statului fortună să nască din suprema, 

Si 'ntrega'mi fericire? 

O tu, scumpul meu Titu, quând voiu put aţi spune 
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Quă pociu să “ţi dau de facă şi inima şi mâna? 

Quând voiu putt, dilecte, în justele'mi transporturi 

S'audu vorbele talle fară regret san temă, 
S4 spuiiu a melle focuri în lină consciinţă, 

Mi s'a 'nduleit amarul, şi-a, melle sufferinţe. 

Te iert, Romă, de tâte; quvci cadi în servitute 

Quât te-abandonă Titu! Senat, 6ttă "ţi căderea, 

Al meu quât va fi Titu. Heroul tău mă amă,; 

'Tremaţi, Senat şi Romă, plecaţi-vă la, rege. 

  

SCENA V 

TITU, TULLIA 

Țiru | 

"E-adevărat, o Dâmnă? Mai bine voiesei ânci 

Se vedi pe odiosul Roman que îl abhoxră, 

Ultratul al teu sufflet? p'ast om, crud şi culpa bil ? 
P'asti înimicu . 

“ȚuLuia 

O ceruri! tot, astădi s'a sehimbat, 
Destinul îmi pemnitte... Ascultă! cată-a'mi spunne 

Daqu'am avut vr'o dată domnie-adevărată 
P'al tău superb "nalt suflet. 

Țiru. 
| 

"Te poţi îndoi re d'astă putese-acerbă, 

De focurile melle, de crima mea înaltă, 

„ Dille şi ore tâte que le detestu atâta, 

De cruda'mi disperare? Pr6 mult, ah! ai assupră” mi 
'Terribila putere, şi cruntă şi funestă. | 
Amorul îţi suppusse viaţa'mi la, picidre | ri 

Comandă şi desecă . ţi mânia ta, quea Areptă 
(du sorta, mea "ţi 3 n mână, 
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ȚuLia. 

De tine-a, mea depinde. 

Țiru. 

De mine! 'Tremur, Dâmnă, şi nu cutedu a crede 

Qu5 nu mai sânt objetul al justei vâstre uvre? 
Termină, principessă, explică'mi que speranţă 

Înt”'un moment mă 'nalţă în culmea, fericirii? 

- ȚoLiă (dându'i scrierea) 

Citesce. Dela tine depinde fericirea, 

Sa ta şa, mea 'n preună, ş'augustului meu tată. 

(pe quând el citesee)- 

Pociu dar avă speranţă ... Dax que cătare cruntă, 
Que mornă, acceptare, que frunte consternată! 
O Dai!... 

Țiru, 

Que lovitură! disgraţiat de mine! 
Destinul que în urmă din pas în pas m'allungă 
Mi-arată, fericirea, şi 'm dată "mi o şi smulge. 
Si culme peste tote din rellele que suffer 
Quând pot a te possede, aitucia, te şi perd. 

ȚuLria, 

Vo Titu? 

Țiru 

Dar; viaţa'mi d'acum & condamnată. 
Pe lângă horrori cumplite la culmea, infamiei 

- Să vând una, din do&.pe Roma. sau pe tine; 
N'am d'astădi înainte de gquât s'allegu or chinuri, 
O crime ne-audite. 

ȚuoLia, 

Que spui ? quând a mea mână, 

43 
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RBUTL. 

Îți dă o diademă, quând poţi a mă obţine, 

Qvând inima'mi ferbinte a ta cu totul este, 

Nu pot a mai ascunde, puterea legitimă 

Augustului meu tată, mă lasă s'allezu sorta, 

"Mi autorisă voiea, şi quând creduiu, o di 
Din viaţă'mi mai ferice, quână a venit momentul 

Să pot a'mi dă pe facă şi inimă şi suffiet 

Fâr'a roş de nimeni, aquest moment, ingrate, 

Fu destinat să 'mi fii, moment de repentire? 

Dax cum cutedi a 'mi spunne d'amaruri şi de crime? 

Să fii una cu-ingraţii, cu dânşii a combatte 

Pe legitimul rege, să'mi dai inima 'ntregă 
Si să împili atâta, să "ţi fie detestabili 

A melle bine-faceri, ettă a mea sventură 

S'a ta, fară-de-lege. | 

Deschide "ţi ochii, Tite, şi cump&nesee singur 

Refusul senatului, sau plina-a, tot putinţă. 

Din doă-allege una. Vrei alţii să "ţi dea, lege 
Sau să o dai tu singur? vrei popol que te 'mpilă 

Sau thronul que-te nalţă? vrei Roma sau pe mine. 

O gei! cătaţi la dânsul, şi 1] luminaţi mai bine 

“Spre a 'şi allege partea. 

Țiru (remiţându'i scris6rea 

Eu partea 'mi am alles'o. 

ȚuLuia, 

Hei bine! spune ni dar6, 
Cutedă qua, să meriţi or graţia 'mi or urma? 
Que sârtă te asteptă? 

: Țirv, ” 

| D'a fi demnu şi de tine 
Şi demnu de mine &nsumi, d'a'mi dă Romei credinţa 

Şi amorul meu tot ţie, â'a, arde pentru tine 
Şi d'a protege Roma; d'a'ţi adoră virtutea, 

      

aa
a 

a. 
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În admirarea pură, de a te perde, Dâmnă, 
Din dorul să te merit. 

ȚuLLia. 

Aşă nu mai 8 vorba... 

Țiru. 

Ah! iartă, principesă! 
Uitând a, mea, furre respectă'mi neputinţa,; 
Aibi dor de al meu suffiet, que singur se detestă, 
De "i ai uzri s'a crede în tâte mai ferice. 
A te lăsă & morte, a te urmă,. .. opprobriu! 
Nu e nici pentru tine nici fard tine viaţă 
Si voiu să mor maînte d'a, perde-amorul tău. 

ȚuorLia, 

Tote îţi iert, o Lite, amorul meu e-al tău. 

Țiru. 

Hei bine! "mi dai amorul, ai sufflet de romană, 
Republica, respectă, ș'attunei vei fi mai mare 
Mai mult de quât regină. 
Addu'mi drept dotă 'n casă nu rangu, onori de rege, 
Qui-amorul libertăţi, a Romei fericire, 
Respectul l'a ei lege. Să fii Roma mumă, 
Şi Brutu al tău tată, şi eu soldatul Romei, 
Voiui fi mai demnu de tine şi glorios consârte. 
Invinge toţi Romanii în generositate 
Întxece-i în virtute, şi fă-i să recunâscă 
Divina libertate la fata unui rege. 

ȚuLuia. 

Ah! quinet? eu trădare! 

Țirv. 

MB perdu de disperare! 
Nu sciu nici să mai judicu, Nu, cerul ne ferescă ! 
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BRUTU - 

'Trădare & nedemnă, b Orhă şi barbară ; 

Eu şeiu que & un tată, şi sacrele lui drepturi 

Sciu iar qub al meu suffiet e cu totul al ten este, 

Şi nu mă mai cunoscu. 

ȚULIIA. 

'Ve uită la ast sânge quare-mi a dat viaţa, 

S'ascultă al lui ţipet! 

. Țiev. 

Dar pot s'astup augul la propriul meu sânge, 

La, Patrie? ? 

ȚuLia: 

Barbare! şi unde fard mine 

Vi*0 pataie mai afli? 

Țiru 

Noi sântem adversarii, natura, ca şi legea 

La, amândoi ne 'mpune funestă datorie. 

. 

ȚuLLia. 

Noi adversari ? se pâte din buza ta să 6să 

Ast, nume? 

Țiro.. 

Da, din buză, nu ânsă şi din sufflet. 

ȚuLuia, 

Ajută'mi dar, cutâdă, iubeşei, răsbună'mi dară. 
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SCENA VI 

BRUTU, ARONS, TITU, TULLIA, MESSALA, ALBIN, PROCULU, LICTORI. 

Bauru (La Taliia) 

Cată să pleci, o dâmnă.: 
In primele ammestice tempestelor civile 
A fost cu neputinţă qua Roma să 'şi remintă 
A te trimitte-a, casă la, deii tăi domestiei ; 
'Targuiniu pote ânsuşi în ast; timp de desastre 
Preoccupat cu mintea, d'a, nâstră-exterminare 
Şi confundându'şi casa, în rellele din Roma, 
S'a şi uitat copila, de & viiă sau mârtă, 
Şi nici n'a mai querut;o. E trist a-adduce-a minte 
Impregiurări că-aquestea, & timp quă fiă quare 
Să'i facă datoria. Din partea, mea, şi-a, Romei - 
Esci liberă d'a merge în bracele paterne 
Şi de te-astptă-acolo, vr'un thron unde te chiamă. 
A cerului voinţă, să aibă thronu-aquella, 

Drept scut de appărare ş'eternă custodie 

Dreptatea, quare ţine şi popolii şi regii, 
De vreţi respectul lumii, aveţi respectul legii 

Quăci quine-ascultă legea, & respectat; de popol. 

Vreţi drepturi, recundsceţi qu'aveţi şi datorii 
Şi daqua-adulatori prin rellele învăţuri 
VE facce să vă-abatteţi din regula, dreptăţii, 
Aveţi nainte Roma şi sorta, lui Tarquiniu, 

Qu' aquest mare exemplu să serve n viitor 

Spre-a Regilor iumină ş'a, lumii fericire. 
(Lui Avrona) 

Senatul "ţi-o remitte, o poţi luă şi du-o | 
In mâinele paterne, saii în thalamul nunţii. 
Te va. conduce Procut pînd la pârta, sacră. 

ȚITU (la e parte) 

Furore disperată a passiunii melle ! | 
- (Se duce spre Arons)
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“BRUJU 

Eu nu suffex aqueasta. 

(Brutu şi Tullia esn cu escorta lor, Arons şi Messala remân) 

O dei! & crudă mârte ruşinea, şi durerea ! 
(ui Arona) 

Potu quâte-va cuvinte ?. . 

ARONS, 

E scurt, domnul meu, timpul. 

Mesgend cu principesa, cată-a urmă pe Brutu. 

Pot să 'ntârdiu departul quel mult pentu o oră: 

Que ai spunne'mi îndată qud timpul nu ne ieartă, 

In camerele dâmnei noi vom pută 'mpreună 

Vorbi despre-a, ei. sâtă precum şi de a vostiră. | 
(Esej 

SCENA VII. 

TITU, MESSALA. 

| Țrru : 

Destinul, que ne-adună, şi quare ne desparte, 

Aquel destin ne face a fi tot imemici. 

S'ascundă, daqua, 'pâte, furorile şi lacrămi, 

: Messara. 

Amorul şa lui earmeni, virtuțile "mpreună 

Le plâng disgraţiate dud inima Tuliei 

Ed demnă, de tine şi merităi s'o ai. 

Țirv. 

Nu, vegi acuma singur, quo Titul nu mai pote 

A fi al ei consârte. . 

: Messara. 

De que? Que te opresee ? 

| Que serupul se oppune dorințelor que a?   

  

 



    

ACTUL AL TREILEA, SCENA VII, - 51 

TITU 

O ! legi abominabili que eruda îmi impune ! 
Am desthronat tyranii, acuma să "i servescu ! 
Am mântuit un popol, şacuma să '] trădau ' 
Amor a quirui forță am combătut atâta, 
Să aibă-acum assupră'mi atâta, infiuinţă! 
Eu să expuiu pe tata-meu aquestor crudi tyranni ? 
Si quare tată ? Brutu, exemplu omenirii. 
Tăria, ţerrei salle que-a, vrut să fiu că dânsul, 
Şi quăruia urmându'i Vaşu fi ajuns o dată! 
O que destin horrihil după virtuţi atâtea! 

jMessaLa. 

Că cetăţân al Romei avuşi virtuţi înalte ; 
Stă dar acum la tine să aibi quelle de domnu. 
Şi stă în a ta. voie să fii îndată rege. 
În ast moment ferice în mâini cerul îţi pune 
Vendicta şi imperul şi ânsuşi pe 'Tulia. 
Que dicu? Consolu-aquesta, que-herou se şi numeşce 
Părinte, întărirea şi fondator al Romei, 
Que 'n ochii tăi se 'mbată de pompe şi thămâie 
P'a thronului ruine sfărmat de a ta mână 
De n'ax fi condus bine agueastă mare haptă 
Ea să fie astăgi că un rebel cuipabil. 
La numele tău propriu de mase vingător 
Şi âncă şi mai splendid de făcător de pace 
Readdu-ne în starea aquellor ferici dille - 
Pe gquând străbunii noştii, ferici, da guvernaţi 
Şi liberi dar cu domnul, avea tot o balanţă 
Ş'aqueeaşi greutate, şal popolului bine 
Ş'a regilor mărime. | 

Roma pe denşii n'are o urră, ne'mpăcată 
Roma-are să îi adore de vei domni assupră, 
Puterea. suverană que am vedut la, rându'i 

„A trage dela popol sau urra sau amorul 
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„Pe quare-o vespingu unii şi alţii o doreseu. 

Din tâte suvernările este mai rea sau bună, 

Sub tyranni detestabile, sub regi quea mai divină. 

| Țiru. 

Messala, cugeţi 6re quă tu vorbesci- cu mine, 

Qu5 eu nu vădu în tine de quât un trădător 

Şi quă tot; ascultându-te începu a fi şi eu? 

MessALA 

Hei bine! află dară qud au săţi fure alţii 

Nespusa fericire, de quare fugi atâta, ; 

Quă o să facă alţii, que tu o puteai face. 

Ţiru. 

Ali! stăi: o Dei!... quine. 

EssSaLA, 

El €nsuşi al tău frate. 

Țar U. 

Frate meu? 
MessaL A, - 

Lui 'Tarquiniu 'şi a dat a, sa credinţă. - 

| Țaru. 

Fratele meu să trade! el trădător al “Romei? 

” 

essAAa. 

El nu tradă ci serve şi Roma şal său xege, 

'Tarquiniu fârd voiea, "ţi de ginere n 'allege. 

De quât Romanul quella que lar pute definde. 

| Țiru. 

O cer! Perfide-ascultă ; mult suffletu'mi -resistă 

- Seducţiuni talle şi n'am cunoscut âncă 
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Abysu m quare-atâta te'ncerci a me 'nbrânci. 
Tu cregi a m induce în cursa-a mai fatală 

D'a fi fratelui propriu complice or delator; 
Din amândoă ânsă mai bine al tău sânge. 

MessaLa. 

O poţi facce ş'âqueasta, lovesce qud o merit, 

Qucci vruiu a îţi facee bine. —Cu innocentu'mi sânge 

Unească a ta mână şal fratelui ş'amantei. 

Cu-a, lor capete 'n mână te du la senat quere 
Drept preţ valorii talle de Consulat ondrea, 
Sau singur eu acuma voiu declară complicii, 

Şi voiu începe 'n dată horribil sacrificiu. 

Țiro. 

Stăi locului, o monstru, nu 'mpinge disperarea .. . 

SCENA VIL. 

TITU, MESSALA, ALBIN. 

LBIN 

Solul toscan voieşee îndată să "ţi vorbească ; 

E 'm stanţa principessei. 

Țirv, 

Mă duc dar la Tulia... 
Allergu, o Dei ai Romei, ai Patriei protectori, 

Loviţi inima-aqueasta, ş'o spargeţi spăimântată, 
De propria "i ruşine. Eră mult virtusă 
De n'ar fi fost amante! | 
Senat, aşa dar ţie se 'njunghie-atâta amor. 

| (Lui Mearala)      



    

BRUTU 

Ingrate, ţie!.. Aide.., Vedi capitolul asta ? 
E plin de monumente fidelițăţii melle! O» 

MassaLa. 

Nu cugeţi şi mai bine qus-t plin d'ingratitutea, 

Unui senat barbar ? 

Țrrv. 

O sciu, dar audu vocea a cerului que tună, 

Pe capul meu şi strigă: Stăi, miserabil, stăi! 
Nu vedi, quă “ţi trădai țârra?— Nu, Romo! nu, o Brute! 
Nu dei que mă protegeţi! eu sunt tot Titu âne6. 

Tot gloria umedă în' urmă p'a mea calle ; 

Sorgintea d'al meu sânge eu n'am desonorato ; 

Victima vă & pură şi daqua adi se quere 

“Ca Titu fâră voiea "i să cadă 'n far'-de-lege 
Sau daqua este scrisul să cădu pînă în ummnă, 

Sub sortea, que mă 'mpilă, o Dei, salvaţi Romanii, 
Loviţi mai din ainte, a nu se 'mplini crima, 
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SCENA 1. 

TITU, ARONS, MESSALA. 

Țar. 

Sânt resolut, am spus'o; plecaţi, pre mult s'aşteptă ; 

Turpid şi 'n disperare, nu voiu s'audu nimica. 

Lăssaţi'mi bărbăţia, lăssaţi-mă "n durere... . 
Sant tare 'n contaa vâstră; sint; debil ia ei lacrăm' 

N'am s'o mai vădu: șe duce. — Trădat în fermitate, 

Herou sânt cu Îyranii, şi... timid cu Tulia. 

N'am s'o mai vădu!.... să plece... O cerule'o Dei! 

ARONS. 

Am mai rămas aicia spre interesul vostru : 

Si ora accordată trecu, quând am querut'o, 

Fu numai spre-a ţi complace; quătci tu ai reclamat'o. 

Țiru 

Eu! cum! Eu am que:uto? 

ARONS. 

Aşa şi ai uitat'o. 

Oh! aşteptam în sine'mi o sortă mai ferice 

Pentru voi ambii, Tite. Speram cu a mea mână 

"A "neoronă aidorea que p'amândoi vă face
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Mai demni unul de altul. — Dar vai! săstăm aicia: 

Nu mergem mai departe. 
| Țiru. 

| Quât eşci de crud, Axonte! 

Du "mi-ai vădut ruşinea şi totă umilinţa ; 

Tu ai vădut pe Titu să şovăie în dubiu. 

Fugi calid, versat martur codardei melle patim'! 

Que peptu'mi desbărbată cu suffletu 'mpreună; 

fe du la regii vostri, denunţă mi turpitutea, 
Şi spune questor tyranni, surpaţi. de al meu gladiu 

Quă cu fiiul lui Brutu am plâns 'Daintea vostră. 

Ci, nu uită, mai spunne qud n tâtă-a mea uimire, 

Cu tâtă cutedanţa ţi, cu Tullia 'mpreună. 

Cu tâte-alle ei lacrăm, şi carmeni, şi durere, 

ot vingător de sine 'mi, înalt liber cu fruntea, 

Tot am rămas Roman. 
Qud-al lui 'Tarquiniu sânge nu pote-a a mă suppunne . 

Şi uite! qud jur âncă etemă, cruntă luptă, 

Și ura astui sânge que-atâta îl ador. 

ARONS 

Ss 

Eu scudu durerea -'n quare simţirea, "ţi & coprinsă 

Şi îţi respect; d'aqueasta funeste prejudiţie. 

In loc dar de 'mputare, complâng, suspin cu tine. 

Iţi spuin qud ea nu duce, pare copilla more. 

Rămâi” cu sănătate. 
PMESSALA. 

O cer! 

„SCENA DI. 
"“PITU, MESSALA. 

Piru. 

Nu 8 cu capul una, 

Nu pot 1 nici „mort să suffer a o lăsa să 6sâ-
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Din alle. Romei castre; o voiu reţinne Ensuşi 

Cu-expunnerea. vieţei. 
MessaLa. 

O vrei... 

Țarv. 

Sânt pră departe 

„De a'mi trâda en ţârra. Tot Roma & mai mare! 

O şeiu gqud ea va 'nvinge. Cu tOte-acestea ânsă 

'Dulia este una cu destinata mea: 

Peste putinţă una-a se despărţi de alta. 

Respir, trăiescu, peri-voiu şi pentru ea muri-voiu. 

la 'mi causa assupra'ţi, în locul meu te pune 

Ajbi pietate, vire, d! amaxurile melle! 

Te du, amicii scolă, adună 'mi toţi soldaţii 
Vrând or nevrend senatul, îi voiu-reţinne paşii 

Pretinde-voiu qua 'n Roma ea, să rămâie stagiu, 

O voiu. 
pessaLa. 

În quâte chinuri amorul tăi te l&gă! 

Şi que pretindi tu dre prin ast fact temerariu 
De quât a ţi dă pe facă nematur fârd fructe 

Disgraţiatu-amor ? 
| , Țiru. 

| Hei bine! m& voiu ducce 

_S'o quer dela Senat. 

Tu mergi la regii aia a le 'ndulci asprimea. 

Le spunne qud 'nteresul al Statului, şi Brutu... 
Vai! quâtă exaltare în cugete superflue! 

MoessaLa. 

În justa, ta durere que simte al te suflet 
Spre-a te servi .. „se cade. 

Țara, 

Se cade să o oda 

Si să 1 vorbesc se cade, Ea trece pe. aicia. 

   



        
1 BRUDU 

  

Si quel pucin, saudă etemelemi adio. .. . e 

  

_ Pe SSALA. 

-Vovbesee'i, da, —mă crede... 

Țiru. 

Pesdut sânt! âtt'o vine! 

SCENA IL 

TITU, MESSALA, TULLIA, ALGINA. 

ALGINA, 

Te aşteptă, plecă, Domnă. 
ŞI 

ȚULLIA. 

Crudă, sentinţă-Algina, 

ingratul! iar m'attinge, şi Brutu înainte'mi 

Îmi pare-un deu terribil armat în contra nostiă, 

Tubescu, şi plângu şi tremur, şi inima'mi îmi fuge. 

Aidem. 4 

Țiru „! Ei 

Nu, stai, asteptă. XR 

  

ȚuLria.: 

Que mă voesti, baxbare? 

” Să mă seduci, şi umili | 
Țiru. | 

In astă di funestă 
Eu sciu de datorie, iar nu da mea voinţă 
Eu mintea am perdut'o, şi tu mi o ai râpit. _ 

Hei bine! condu'mi paşii, guvernă-a furdre ; 
Domneşce că un tyran peste simţirea 'mi totă 

Si de cutedi dicteză alle lui Titu crime. 
_Nu!. vrei qua să dau pradă la flacăr”, la carnagiu 

Si muri şi cetăţenii, salvaţi de bragul meu,   
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Abandonat. un ţată d'un filiu furios, 

Sub ferrul lui Turguiniu?.. . . 

Țouria. 

| Să mă ferâscă cerul! 
Natuava, îți voibesce, 'mi & scumpa ei voce 

Tu m'ai deprins să tremur d'ondrea-unui Părinte 
'Te-assiguru, qud d'agi Brutu, & Ensuşi al meu tată 

Al tu & ai meu sânge que peniru-al lui răspunde 

Amorul, iymeneul, şi gillele "ni sânt gagiul, 
Voiu fi 'n mâinele taile, şi fiia lui ş'ostagiul 

Mai poţi deliberare? şi credi iar qud 'n secret 

Pe thron te-ar vede Brutu cu muită întristare ? 

În adevăr qu6 n'are pe frunte'i diadema 

Subt un ait nume ns, el ânsuşi nu & rege? 

D'un an îi & domnirea, şi n dată... ms, vai! 

Que debile cuvinte, guând tu nu mă iubeşci! 

Nu "ţi dicu de quât o vorbă. Piecu... Dâmne! şi te-ador. 
Tu piângi, şi daqua tremuui, tot mai & timp, vorbeşee, 

Di un cuvânt, ingrate? que vrei, que queri mai mult? 

    

Țiro. 

Atâta mai lipsesce amarei melle sârte, 

Să am şi a ta utră.- 

  

ȚuLuia. 

| Pre mult să 'ncereu atâta 
Indemnele "ţi muvmure, şi vane 'mdaitoriri, 

Si plângeri, şi injurii. D'ajuns suffesiiu multe ; 
Iţi dau 'napoi amorul, gue-a turburat p'al mei, 
la'ţi vanele promitteri şatâtea jurăminte 

Que sânt cu mult mai vele, de quât aspre refusuri, 

N'a să mă ducu să caut în fundul Italiei | 

_ Mărimele fatale sacrificate ţie, 

Să plâng în depărtare, în bracele. unui-rege 

„Ard6rea 'mi în disgraţii simțită pentru tine.  
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"Mi am regulat; destinul, Romane que esci aspru 

Si affectegdi virtute amantei que te-adoră 

Herou qua să mă umili, şi timid la dorința mi, 

Incert în dor, promitteri, învaţă-a le "'mplini 

Vedb-vei qu'o femee que o dispreți atâta. 

Ea, quel pugin în scopu'i a fost nestrâmutată 

Si prin nestrămutare que inima intrarmă 

Vei recunâşce, Lite, pe quât "i-a fost amorul. 

Sub-muri-aqueştia &nsuşi unde îmi domni străbunii 

Aqueşti muri que-a ta mână definde 'n contra nostaă 

Sovranilor ai Romei, şi unde ai puterea 

Să mă trădai atâta, cu aqueiaşi ultragiare 

Que 'm contra lor tot. fulgeri, şi unde-a, mea credinţă, 

"Mi ai amăgit atâta, şi “ţi ridi d'a-melle tocuri, 

Aqui, jur pe toţi geii que bat pe toţi sperjurii 

Qud braul meu aquesta, în propriul meu sânge 

Stergând ultrage injurii, mai just de quât al ten 

Şi mai nerevocabil, ingrate, bracul asta, | 

E] îmi va dă pedâpsa, qud te-am iubit atâta, 

Şi fă” a te cunosce. ME duc... 

Țiru topprindo) 

O! nu, nu Domnă, 

O quexi ? pe voiealţi fiă, o vrei-6ttă mă tremur 

S'allergu spre a “ţi complace; cu-atât mai neferice, 

Cu quât quă 'n passiunea 'mi, inima mi nu se scusă, 

Cu nici-o-iliusiune, cu quât în astă extremă | | 

Desordine fatală nu gust încai nici trist'a 

Şi vana-aquea, plăcere d'a m'amăgi eu singur ; 

Cu quât şeiu qud amorul mă'mpinge să iau svolul 

„Spre mare fâx' de lege; cu quât m'ai vins barbaro 

Avend minţile ?n sine'mi ; cu quât blamând în fine 

Ard6rea que m'animă, ador atât virtutea 

Şi iau în brace crima. 

Urraşece-mă, fugi, domnă, şi Jasă-un neferjce:
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Que mâre de ardore şi îi detestă, focul 

Que vine 'n a ta urmă subt triste augure 

-"Precând prin attentate, măcellu și sperjurare. 

Țumia 

Insulţi profund, o "Lite, funestei melle-axdori 

Simţind cu que putere domneşei într'al meu sufflet. 

Da, este-a ta. viaţa 'mi, “ţi arăt iniina, 'ntregă. 

Cu tot 6nsă amorul, eu t6tă neputinţa, "mi | 

M5 credi, Lite, qud mârtea 'mi & mai puqin atroee . 

De quât mâna de mire a unui que sar teme 

D'a, fi al meu consârte 

Si eu să "i dau corona, şi €l să se roşască 

S'o aibă de la mine! 

Momentul €tt5 vine, moment de 'mfiorare 

D'a nâstrii despărţire, ci nu uită, o Lite, 

Inima mea şamorul, şi tu qu5 poţi domni 

O şeii qud solu- -aşteptiă, consultă, deliberă : 

Cu mine într'o oră vei fi lâng'al meu tată. 

M& ducu şi me'ntorcu iard în Roma împilată 

Ş'am thronul lângă tine san morte înainte'ţi. 

Țrru, 

Na morte, quăci te uită qud viu.... 

Țurria 

Nu, "fite, stai, 
Uwrmându'mi mai departe îţi vei repune capul ; 

'fe vor prepunne pote; rămâi aqul, adio, 

Decide-te ş'allege, vei fi uccidătorul, 

Sau socul meu vei fi? 

SCENA IV. 

Țizv. 

Invinge-vei, o crudă, & şi căduti Roma. 
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Te duci, și revii dâmnă pe dânsa, p'a mea viaţă 

Revin'o, ş'or m'oiu perde. or te voiu coronă 

Quăci crima 'mi quea mai mare 'mi & să te abandon. 
Sâ'mi cate pe Messaia; fugâsa'mi imprudență 

L'a, faticat cu totul: & saţiu despre mine 
Amantă-amici, Romanii, pe toţi îi perd d'o dată. 

SCENA .V. 

TITU, MESSALA, 

Țvry. 

In fine, vin, ajută'mi furdrea, mea fatale 

Funestul meu amor. Urmedă-mă. 

pMessaLa 

Commandă : 
Tot & dispus; cohorte aşteptă lâng5 munte: 

Şi portile's deschise la. priinul lor semnal, 
Prin jurământ; amicii cu mine stii decisi: 
A xecunâşee n tine al thronului suecessor. 
Săi nu mai perdem timpul. Adi nptea & mai nteră 
Ş'aceopere cu umbraii a, nostre alte planuri. 

Țire. 

S'appropie momentul: Tula îl aşteptă o. 
În fine şi Tanquiniu îmi are jurământul. 

(Fundul 'The atralui se o deschide) , 

Misa decis de sârtă. .. Que vădu! E Brutu ânsuşi. 

ete Aa 

SCENA VI. 

 BRUTU, ȚITU, MESSALA, LICTORI.. 

PRUTU, 

E în pericol Roma, în tine speru, aliroă.
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Senâtul are scire secretă, şi de sicur 
Qud se attacă Roma acum la miedul noptii. 
Spre-a sângelui meu stemă şi pentru-a ta val6re 

Dela senat querut-am să ţi se dea onorea, 
D'a commandă tu ânsuţi în ast extrem pericol : 
Senatul "ţi o aceordă, o fiiul meu, te'ntrarmă, 

Si du-te spre salvarea, şi gloria romană 

Să mai triumfi o dată. Spre a Romei libertate 

Expune'ţi dă "ţi viaţa, tot una 'mi & de scumpă 

Si viaţa şa ta morte, triumphător or mort. 
Mi 8 tot atât de mare, mi & tot atât urarea 

Si d'una şi de alta.. 
Țiru. 

PRuTU. 

iu. 

O pate»! în alte mâini depune 
Favârea senatorilor, şi s6rta romanimii. 

O ce! 

O fiul! 

i phessaLa. 

Ah! quâtă turburare de inimă, de sufflet! 

Bnuru.: 

Puts-vei tu respinge onrea que ţi aecordă ? | 

” Țiru. 

Eu? quine? înalt; Dâmne! 

BRUTU, 

Que! inimaţi apprinsă 

De demna, attitute senatului spre tine | 

E ulcerată âncd-d'al lui refus legitim ? 

Ai fost nedrept, copille, în querrerile talle, 

Pretenţiuni frivole. Mai este timp acuma, 

Mai poţi dă ascultare capricielor talle ?                
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Nu ai salvat tu Roma? şi n'ai d'ajuns cu-atâta ? 

Omdrea-asta-immortale nu "ţi-a culmat dorinţa? 

E glorie mai mare, mai 'naltă fericire 

De quât divinul titiu de salvator al Romei ? 

Ai vrut şi consulatul ! un titlu van que trece 

Cu annul din preună? şi legea îţi commandă 

S'aştepţi pînd la ora. guând toga te îmmantă 

Cu-a. virului valdre. Incetă d'a, mai quere 

Prematur o favore que nu "ţi pote dă legea; 

Locul que 'ţi dau, acolo 'ţi& postul de ondre. 

Te du, pept în ainte şi suffletul tău n'aibă 

Or urra or urgie de quât spre tyrannie. 

Eu sunt aquellaşi pater ş'al Statului şal tu. 

Dă sângele tău Romei, şi alt nimic nu quere. 

Herou & mare titlu, dar este mult mai mare... 

Să fii cetăţean, Tite. 

Sant, fătul meu, la margini, spre-a'mi termină viaţa. 

Triumphătorea. "ţi mână, îmi va închide ochii: 

Ci susţinut, de tine nu more al meu nume. 

Renaşce-voiu spre Roma, şi voiu trâi în Titu. 

Si que dicu uite, Tite, veni-voiu dupd tine, 

În annii cărunteţei nu'mi mai lăssard deii 

De, quât curagiul numai neascultat de mână 

In urmăţi cu victoria voiu fi tot lungă tine 

Sau voiu muri 'npreună cu pavesa la peptuţi 

Fiă liberă Roma şi fii fârd noi 
Jos morţi plângâ-ne Roma, dar plângă gloriosă 

Şi spaimă la tyrani. 

Țiro. 

“Messala, ! 
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SCENA VII. 
BRUTU, VALERIU, TITU, MESSALA. 

Y ALEE LU 

Cetâţene, fă să fim. singuri, 6ssă, 

BRUTU „La fiul au) 

Svolă. 
(Titu. Messala se retrage) 

VaLenRuu. 

Roma-t trădată. 

PRUTU 

Que audu? A! 

VALERIU 

Conspiră, 
Şi dubiu nu mai este, sintem irădaţi, o Brute, 
Autorul nu se şeie aquestui grav complot ; 
Ci-al lui Targuiniu nume începe să s'audă, 
Şi din Romani mulţi miseri vorbescu să "i se'nchine. 

| Rautu. 

Din cetăţenii Romei să 'şi gusră, singuri fârre? 

VALERIU. 

„Codardii îmi scăpar6, prin căi 'se respândiră : 
Îi ceată, după urmă. Este prepusul mare 
Pe Mena, și pe Leliu, a regilor organe 
Şi alle tyranniei. Agueste-aseunse curse 
A publicului bine, communei fericiri, 
Reci, ghiacă spre unire, focoşi la, deshinare, 
A pune-eternă ură între senat; şi popol. 
Messala, îi protege, şi n ast ammestecu mare 
Eu unul aşu prepune şi ânsuşi pe Messala 
Făro-amieia, strînsă cu quare "1 stimă Titu. 

Bauru.   Să li se-obsarve paşii; eu n'am mai. mult putere 
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Legi, libertatea, quăror le sântem noi părinţii, 
Rigori nu pot să ierte nici quând sânt necessarii : 

A s'arrestă Romanul pe simple presuppuneri 
Ar fi faptă de tyranni, pe guari îi destronăm. 

Aidem la popol iite, cu dânsul să vorbim ; 

Să 'nbărbătăm pe timidi, pe buni să 'ncuragiăm ; 
Să facem s'ammuţescă codardii trădători. 
Quâţi sânt părinţi a Romei, părinţi ai libertăţii, 
Să viiă să 'mbărbate romane inimi, pepturi. 

Vădendu-ne, au dâră, nu 'şi vor luă curagiul ? 
O dei, protectori Romei, mai bine daţi cu mosrtea 

De quât cu servitutea. — Senatul să 'mi urmede. 

SCENA VIII - 

BRUTU, VALERIU, PROCULU 

PRoCcuLU, 

Un sclavu aşteptă-afard, şi 'mploră-a ta voinţă 

Spre a'ţi vorbi 'n secret. 

PRUTU, 

Cum! nâptea? l'astă oră? 

PnocuLu, 

Aşă; dice qu'adduce, că om plin de credinţă, 

O scire importantă. 
PRoru, 

Şi pote qu6 depinde 

A Romei mântuire de la solia-aqueasta. 
Aidem qud 'mtârdierea, d una, cu peirea,. 

- . (Lui Proculu) 

Tu due l'al meu flliu ; spune'i qud 'n ora asta, 

Să, țile peste tote la porta Quirinale 

Şi qud pământul strigă cu alle lui victorii, 

Qu'a, sângelui meu sârtă & da distrugge regii.
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SCENA 1. | 
BRUTU, SENATORII, PROCULU, LICTORI, SCLAVUL VINDEX. 

PRuTU. 

Aşă, se ducea Roma; aşă, sub tyranie 
Augusta Libertate eră să, cagă stinsă, 
Sub paşii fiă-quărui, vi se căsea mormântul ; 
Eră perdute tâte! 'Maxguiniu m n6ptea, asta 
Se prepară să între în mână cu vendicta,. 
Solul aquella ânsuşi al: quărui artificiu 
Funestul precipiţiu săpă sub voi, Romani, 
Pe lungă-aguestea, eredeţi ? Avea, şi Roma, filii 
Que conspiră în contră îi şi-ajutoră tyranii, 
Le conducea, Messala, a, lor furie Grbă: 
Ş'astui perfid Aronte el patria 'şi vindea: 
Ci 6ttă veghid cerul din nalt assupra Romei 
Ş'assupra. vieţei nâstre. 

      

(Arătând la sclavul) 
Aquesta-augi tâte 

Şi trame şi dispunerii perfidului Aronte ; 
Pre'ntâmpind el crima, şi scirea, que îmi dette 
Îmi deştepto prepusul, şi 'mi ranimo ard6rea.. 
“Messala, n astă ndpte, prin mine arrestat,    
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Pe urditorii lui. 

  

BRUTU 

n 
s
a
u
 

Ab 
ca

e 
ar
id
it
ii
t mia 

rea 

Este să fiă 'n dată addus 'naintea vostră. 

Credeam qud prepararea suppliciului va smulge 

Din propria lui gură secretul şi complicii, 

Îl congiură lictorii, quând cu un salt Messala, 

Seoţând din sîn pumnalul, que pâte, senatori, 

ÎI reservă-a ”] înfige în pepturile nâstire, 
Junghindu-se şi dice; „Quâţi vor ami şei secretul 

Il vor afla aiguea în. inima mea, spartă, 

    

In sângelele meu negiu: — quine conspiră, cată 

Să scie, şi să tacă, să seiă şi să moră.“ 

Allergă, îl appucă, ci a şeiut perfidul - i 

Să moră că Roman. ; 

Deja din murii Romei Axonte şi plecasse ; i 

Pe câmp pînă 'n departe ai. nostri lallungard 

Şi pun pe dânsul mâna, cu Tullia 'mpreună. 

Fiţi siguri qu6 îndată descoperi-va, cerul 

Affundurile tâte aquestui complot impiu ; 

Allergă Publicola şi cată pretutindeni 

  
Ci quând noi vom cunâşee pe-infamii paricidi, 

Romani, fiți bine 'm minte, perfiii n'au iertare, 

De graţid nu serie dar fi d'ai nostri &nsuşi ; 

S4 nu vedeţi înti'ânşii de quât a lor trădare, 

Şi vadduceţi aminte d'al nostru jurământ. 

A Romei Libertate vă quexe-al lor suppliciu 

Şi quine iartă crimei îi este şi complice. 

| (Câtre sclav) 

Tar tu que din părinți-ţi, şi dintr'o sârtă 6rbă 

Ai fost selav pîn'acumna, quând egquitatea quere 

Să fii Roman, ca alţii, prin quare stat, senatul, 

Şi Roma 8 salvată, ai libertatea Ensuşi 

Que tm ne-ai conservat'o. Şi-având d'aqui 'nainte 

Mai multe simţimente, aibi tâtă-egalitatea 

A filor mei proprii, şi fii de adi terrorea, 

Vendietă la despoţii .. .  
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Dax que uet sande? şi que rumori d'o dată? 

PaocuLv , 

Arons este piins, Brute, şi vi'l adduc 'mainte. 

Pauru, 

Şi cu que frunte re? 

SCENA II. 

BRUTU, SENATORII, ARONS, LICTORIJ. 

ARONS, 

Şi pin quând, Romani, 

Veţi profană atâta, voi drepturile-umane? 

Voi, conductori sinistri anui rebel de popol, 
Credeţi a 'mpilă regii, în solii lor ministai ? 

Venird insolenţii lictori şi m'arestară; 

Pe Domnul meu vor 6re în mine-a, insultă ? 

Ş'ast rang que 'n ori-que ginte & sânt, neviolabil... 

PRUTU. i 

Pe quât îţi & sânt rangul, patât eşci de culpabil. 
Aqul nu se attestă prin titiuri que n'au locul. 

ARONS. 

Cum! solul unui rege!... 

RRuTU, | _ 

Ca trădător n'ai titlu 

De sol, ci conjurat, mascat cun nume mare, 

A quărui nepedepsă îi dă curagiu la crime. 

Solii que 'şi sciu solia, că interpreţi ai legii, 
Prin respectarea legii servescu pe Domnul lor. 

Discreţi depositarii credințelor umane,



  

BRUTU 

Singură pacea, numai & fructul legitim 
Al naltei lor solie. 

Ei între sovrani l6gă quelle mai sacre noduri, 
Și fâcători de bine, în toţ locul şi timpul, 
Din drept sânt pretutindeni neainşi şi respectaţi. 
Ai semnele aquestea? Cutedi să "ţi le-attribui ? 
Şi quel puțin tu cugeţi să dai cuvânt la, Domnu'ţi 
De legile, virtutea, resorturile Romei ? 
Ca. sol, Aronte, cată săi iei în cercetare 
Şi spiritul que-o 'nsufflă, ş'a ei decisiune 
Şi să "i cunoşci senatul. 

Aquest august popol mai şcie să respecte 
In fii quare ginte, şi legile şi drepturi 
Pe quare a ta purtare veni să le dispreţe 
Ca-atâta cutedanţă bravând toţi cetăţenii : 
Pe quât dar "ţi ai dat voie să calci înta“'alle nâstre 
P'atâta, avem dreptul şi noi a le protegge. 
Şi drept tâtă, pedepsa, que-avem a, îți impune 
Este să vedi cu ochii pedpsa cuvenită 
La toţi neomenoşii que au urdit cu tine 
Comploturi pazrieide. Şi plin de al lor sânge 
Şi întinat de dânsul, să mergi la al tău rege 
Să, "i spui de reuşita fanestei vostre trame, 
Şi 'n tâtă Italia s'arăţi virtutea Romei 
Ş'a ta neomenie. — Să'l ia, d'aqui, lictori. 

> 

SCENA III. 

SENATORII, BRUTU, VALERIU, PROCULU. 

| Pauru, 

Que ai să spui,. Valeriu? Au pus pe dânşii mâna ? 
Sau dat cu toţi pe faci ? — Que nâgră, întristare 
Accopere-a ta frunte? Que însemnâdă aqueasta,?
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Que ru ne mai aşteptă? Que te 'nfiori atâta? 

VALERIU. 

Sâ nu uiţi qud eşei Brutu. 

RRUTU. 

lxplică-te. 

VALLERIU. 

Eu tremur 

A “ţi spunne mai departe. 

(îi dă nişce tabletre) 

Ett6, citesce singur, 

Cun6şee: pe eulpabili. 

Pauru (Luând tablettele) 

Nu m'amăgiţi, voi ochi? 

O dille-ahbominabili! disgraţiate pater ! 

Vai! Tiberiniu ? fiiul! — O senatori! iertare... 

Şi prinsus-a perfidul ? 

Vareauu. 

Cu doi consorţi quereară 

Midloce de appărare, ş'allesserd să moră, 

De guât prinşi qua să fiă. Cădă şi ei cu denşii 

Străpuns de a sa mână. 

Remâne a'ţi mai spunne un rău şi mai horribil, 

Mai dureros şi ţie şi Romei că şi mie. 

BRuTU. 

Que-audu ! 

VALERIU, 

Mai cată ş'asti neașteptată listă, 

Que Procul a luat'o dela Messala ânsuşi. 
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BRUTU 

PRUTU. 

Dar să citim ... Oh! tremur! O cer! Vai! que vădu! Titu! 

(Cade în bragele lui Proculu) 

VaLeRIu, 

Apprope de acolo, stă Titu fârb arme 

Uimit, în disperare, şi speriat cu totul. 

Era, speriat pote d'agueastă făx'-de-lege. 

BRuUTU. 

Părinţi conscriţi, vă duceţi cu toţii la Senat. 

Eu nu mai pot acolo a querre să 'mi iau locul. 

Vă duceţi, sterminaţi'mi culpabila, mea 'stirpe 

Şi pedepsiţi într'ensa, pe pater mai nainte 
In sângele meu propriu que este al ei sânge: 

Pe mine mai nainte, să nu r&mâie Romei 

Nici urmă, nici cuvântul d'a fi mai generâsă. 

SCENA IV. 

Bauzv, ! | 

O Dei! fiă-vă voiea,; decideţi, mă suppuiu ! 

Resbunători ai legii, răsbunători ai Romei, 

Voi aţi fondat prin mine al libertăţii nostre 
Eternul edificiu, puind temeiu Dreptatea ; 

Vreţi voi a surpă singuri aqueste fondamente 

Şi sacre şi eterne? şi 'm contra faptei vâstre: 

S'axrmaţi pe ai mei filii ? 

Ah! sârtă ne'mptccată quând numai 'Tiberin, 

In furia'i funestă, ar fi servit tyrannii, 
Trădânduși a sa ţarră, durerea-ar fi fost mare, 
Qud trădătoru-aguella eră fiiul meu propriu ! 

„ Ci Titu! El heroul, amorul ţărrei salle!
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Que astădi, ânsuşi astădi. ferice, glorios 

Vădii să "i s'onore victoriele salle 
Prin marele triumphu ! 

Titu que 'n Capitoliu "l-am coronat, eu Ensumi, 

Speranţa mea din urmă şa tâtei Romanimei ! 

Titu! o Dei! 

SCENA V. 

BRUTU, VALERIU, SCORTA, LICTORI. 

VALER, 

Senatul prin voiea sa supremă 
Tţi lasă qua tu €Ensuţi să ţi dai sentinţa 'ntrâpă. 
Decide tu de Titu. 

BRUTU, 

- ku? 
VALERIU, 

Tu singur. 

RRUTU, 

Şi n fine 
El na decis nimica? 

VALERIU, 

Toţi conjuraţii, Brute, 

Sunt condamnaţi la morte ; şi pote quă 'n momentul 

Quând eu pronunţu aquestea,. ei- nici nu mai există. 

BRUTU, 

Şi despre sta, fiiu-meu mă face Domn senatul ? 

VALERIU. 

EL astă fericire se simte qub o are 

Dela a ta virtute. 
_BRUTU, 

0 Patrie ! 
2



  

__BRTU. 

VALERIU 

Senatul aşteptă al tău răspuns 

PRuru. 

Qud Brutu stimă preţul aquestei mari clemenţe 
Pe quare n'a querut'o... Dar va fi demn de dânsa... 
Ci spune'mi al meu filiu, predatu-s'a de voie 
Şi fară resistinţă ? Putea !. .. iertaţi un dubiu. | 
A fost 'difensa Romei, şi simţu qud "mi era, scump. 

VALERIU, 

Inalte Domnu, Tulia .. 

BRUTU, 

Que ? 

VALERIU, 

Tullia pe dată 
A şi confirmat fapta, prepusul odios. 

BRUTU. 

Cum ? 
VALERIU. 

N'appuco să viiă să vâdă-aguelle locuri 
În dată que-avă 'n fagă aquelle apparate 
Yuneste de suppliciu, pe locu şi a ei mână, 
Consummă, sacrificiul, ea singură immolă, 
Ca, legilor offrandă, ast rest plin de durere 
Que ne mai remăssesse dela, nedemnii regi, 
Şi cade şi expiră, | 
D'ammu fost trădaţi, o consoli, ea fu causa, mare, 

Fiă respect la Brutu, durerii lui paterne. 
Ci ea, 'ntorcânduşi ochii grei către-aqueste locuri 
Tulia 'n expirare numi pe al ttu filiu. 

Pauru. 

Drepţi dei !



ACTUL AL CINCILEA, SCENA VI. 

VAL=RIU, 

Stă dar la tine să judici d'a lui crimă, 
Condamnă, dăţi sentinţa, loveşei ori ierţi victima, 
Qud Roma-approbă tâte ori-quâte-a, facce Brutu. 

BRUTU, 

Lictori, să mi s'adducă aqui "nainte Titu! 

VALERIU, 

Plin de a, ta, virtute, m& voiu retragge, Domne, 
Uimită a mea minte te plânge şi te-admiră; 
Voiu spunne cu terrâre 'n senat şi voiu depinge 
Mărimea şi de sufflet şi a durerii talle. 

SCENA VI. 
BRUTU, PROCULT. 

RRUTU, 

Cu quât mai mult eu cuget, cu-atât vădu mai pucin 
Cum fiiul meu să pâtă tramă ruina Romei ; 
Amorul către ţârră şi către-al stu părinte 
A făst necomparabil. Nu pote om vro dată 
A se uită pe sine d'o dată într'o di. 
Nu pot să cregu, să cuget quă Titu & culpabil. 

PRocvLu, 

Messala, que formasse ast adios compot, 

Sub numele-aquest mare se pâte qu'a mcercat” o: 

Sub densul să s'ascundă,; 

Pote qu'a lui mărire invidiată-atâta 

Au vrut să i o întine. 

BRUTU, 

O! d'ar fi dat'o cerul! 

   



  

o BRUPU, 

PRocuLu 

Din fii tăi, o Brute, 

Aquesta “ţi mai r&mâne. D'a fi or nu culpabil 

Senatu, 'n indulgență, remitte în puterea'ţi 
A lui întregă sârtă..1 s'assicură, viaţa, 
Pentru quă “ţi este n mână. Tu ai tâtă putinţa 

Republicei a ținne pe marele-aguest vir, 
Esci pater pînd "n fine. 

. Bnuru. 

Sunt consolul roman. 

SCENA VII. 

BRUTU PROCULU, TITU (în fundul theatrului cu lietori) 

PRocuLu. 

- Ettăl 
- Țiru 

O cer! 8 Brutu! Momente de durere! 
Deschide-te pămânţe, sub paşii mei, m&'nghite ! 
Sufiere, Dâmne-un filiu ... 

BRUTU. 

- Te-arrestă, temerariu ! 
„La doi fii din renunchii mă dette cerul pater, 
Pe unul nu "1 mai am. A! sventurate, spunne; 
Mai am încai un filiu? 

ȚIzv, 

Nu, nu mai âi nici unul. 

BRUTU, 

Răspunde da» la jude, daqua nu'mi ai dis pater! | 
| (Se aşsdt). 

Ai fost vesolut singur spre-a patriei 'mpilare ? 
Spre-a abandonă un tată puterii absolute ? 
Ş'a 'nfrânge jurăminte ?



ACTUL AL CINCILEA, SCENA VII. 

Țiru. 

N'am 'resolut nimica. 

Plin d'un venin de morte, que n spaimă mă devori, 

Nu mai şciam de sine'mi, şi âncă mă tot caut; 

Înima'mi supraprinsă de marea'mi rătăcire 

Răpită, de la mine, fu un moment culpabile, 

Şi ast moment m'appasă dWo-eternă turpitute ; 

Si scumpei mele patrii perduiu a, mea, credinţă : 

Trecend momentul asta, mustrarea, consciinței 

„E tot atât de mare ca-horibila mea crimă 

Si n dreptul seu resbună a Romei libertate. 

Pronunţă-a mea sentinţă ; qu6 Roma te contâmplă 

Si quere-a mea, ped&psă printi'un. exemplu mare. 

Prin justul meu suppliciu se quere-a 'nspăimânth 

Pe viitor Romanii que-ar încereă să facă 

Aqueea que-am făcut. 

A mea morte va, facce atâta bine Romei 

Pe quât şa mea viaţă, şi sângele aquesta. 
Util patriei mele, şa guărui puritate 

Adi numai, & tinată, eră ursit şă curgă 

Si tot să se mai verse, s'adape şi să erâscă, 
„AL libertăţii arbor. (1) 

BRuTU. | 

0! quâtă perfidie şi que sfruntat curagiu! 

Hosrribile ammestecu de crimeni şi virtute! 

Cum, dup' atâţia lauri que ai culles în lupte, 
Quari te-au făcut heroul atât de strălucit, 

Demonul te împinse Patâta inconstanţă ? 

_Țiru 

tiei! Setea,, r&sbunării, şi-atâtea passiuni, 

Ambiţia şi ura, momente de fure... . 

RRuTU, 

"'exmină., sventurate! 
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. BRUTU - 

Țirv, 

Pe lângă aste tote, 
Queea que născă crima, "mi şi, pote, o măreşee, 
E un amor que ânco subjugă-a mea, simţire. 
Oh! sciu quât te offende aqueastă confessare 
Que-ă Romei inutile, nedemnă, l'amândoi. 
Retristea 'mi b la culme quaşi a mea mânie: 
“Termină de îndată, cu viaţa, 'mi desperată, 
A] tău şi-al meu opprobriu. Ci daca, recunosci 
Qu6 'n luptele que-avurăm pe tine te-am urmat, 
Si cregi quă a mea ţârră eu am amat atâta 
Qud adi simţu remuşcarea, de crima, que-am commis. 

: (Cade în genunche). 
In braqele “ţi primesce pe ast infortunat ; 
Di i numai: Tite, Brutu nu i portă nici o ură! 
Ast, singur cuvânt, dându'mi virtutea şi mărirea, 
Scuti-vă al meu nume de pata que îndură. 
Va, giece lumea: Titu murind, drept resplătire 

“Căinţei que avut-a, iubit a fost de Brutu, 
Cu tâtă a lui crime stimat; a fost de el. 

PRuTu. 

M& 'nduplecă căințaii. — O Romă! îSrra, mea! 
Procule... să îmi ducă la morte p'al meu fiu. 
— Vin” tristă creatură d'orwdre şi iubire, 
Tu que speram protector să 'mi fii la b&trăneţe, 
Vin” de mă 'mbrăţişâdă. Tu cată ca să mori, 
Da nu m'aşi numi Brutu, iertat ai fi fost, Tite. 
Deşi, vorbindu'ţi, plânsu'mi inundă a. ta faciă, 

La, mârte mergi, şi-arată, energicu'ţi curagiu, 
Mergi, ţineţi bărbăţia, fii mai Roman quă mine, 
Si Roma, resbunându'şi pe tine, să te-admire, 

Țiru. 

Adio... eu peri-voiu demnu âncă â'al meu tată, 
: 

(Il aueu)  
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SCENA VIII. 

BRUTU, PROCULU. 

PRocuLv. 

- Înalte domnu, Senatul, în sincera;i durere, 
Attins de 'ntristarea que astăgi te appasă. 

Pnuzu, 

Voi, quare sciți pe Brutu, veniţi să "1 consolaţi ! 
Gondiţi-v& mai bine la nouele attacuri 
Que Romei se prepară, ei... que-o veneru atât! 
Aidem cu toţi, şi 'n asţe momente de ntistare, 
Romani 'nlocuâscă pe fiiul que-am perdut; 

- Qua să, termin o dată cu viaţa'mi durerâsă, 
Cum el cătă să mâră, şi ţârr” a'mi resbună. 

SCENA LX. 

BRUTU, PROCULU, UN SENATOR. 

PENATORUL,. 

Titu .. 
BRUTU. 

Que ? nu mai este ? 

i PENATORULU. | 

S'a dus... 0! que spectacol ! 

PRUTU, 

„ Roma-b liberă ... ajunge... pe dei să venerăm! 

1867 

FINE.  



  

VERIFICA! 
2007 

NOTE 
1; Pînă aqoi am găsit manuscris d'al părintelui nostru. Nefiind terminat 

aetul al cincilea, D-l: Grigore. Gelliun, unul din discepolii autorului aquestei 
serieri, a, bine-voit a completă, lipsa que se află în tragedia aqueasta, că ast- 
fel să se potă jucă în theatru naţional în întregul ei. Lectorii vor appreţiă 

  

meritul ' D-lui Gellian în aqueste qaâte-ra versuri că şi în scrierile salle din 
Revista contimporană unde collaboră. 

” 2) Se scie quă "n limba română avem cuvinte pe quari se pâte apvă:ă tonul sau 
pe ultima sau pe penultima, syilabă, că la văltur sau vultăr barbăr, sau bârbar, 
historie sau histârie. D'aquesa attragem atenţia lectorilor aqusstei tragedii 
assupra cuvintelor următâre, pe quari cată să le pronunțe cu tonul într'un 
mod sau altfel qua să nu se producă errari assupra cadenţii versurilor. 

Astiel sânt între altele şi tyrăn, sau tran, îddl sau îdol, Tulia sau Tăllia. „ 
diadema sau diădema, după cum se 'nton6qă aquest cuvânt în limba grâcă. 

de ande derivă. 

————— 6 

  
ERRATĂ 

Pagina 2, rîndul I să se dică quari în loc de quate. Pagina 4, rindul 25 idem, 
Pagina 6, rindul ] să se get Iuniu Brutu în loc de Iuliu Brutu. Pagina 8, 
rîndul 15 jnemicii în loe de inemici. Pagina 12, rindul 10 la finele versului să, 
se înlocuiască, virgula cu un punct. Pagina 16, rîndul 12 do în locu ae da. 
Pagina 19, rindul 26 intră în locu da intră. Pagina 24, rîndul 25, Nu "mi în 
loeu de nu "nai. Pagina 29, rindul 7. şi tot despreţu în locu de, şi que des- 
preţu. Pagina 29, rîndul 30 Tudlia în locu de Talliei. Pagina 47, rîndul 20 Hber- 
tăţii în locu de biberţăţi ; rîndul 23 după eu trebuia virgulă: Pagina 52, rindul 24. 
nu trebuia punct după p'allege. Pagina 56, rîndul 18, după cuvântul împreună .    trebue virgulă, 6ră nu panct. 
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