
  

  

"ÎBIBLIOTECA CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ 

“ Bucureşti 

E, 

cod! 2P5 325 
7 Inventar 72.3273 |  



a 
aaaaa 

s
t
i
a
t
i
 

iasa 
a
a
a
 

- 
A
 

e
 

e
e
e
 

EPA 
IZEI 

- 
| 

e
 

& 
S
A
 

S
T
 

Ir U
S
E
 

a... 
peeenaaae 

„naeiasanaeaea 
ete 

d
 C
E
I
A
 

CACI 
A
C
T
 
C
T
G
 
ALA 

CATI 
A TAI 

E
 

x 
SEA 

S
p
c
ă
 

e 

      

    
   

 
                           

        

    
 
 
 
 
 

               

     

         

    

  
    

  

   

    

    

 
 

 
 
 

i
s
 

C
T
 

p
l
 

„ES 
Pa 

aa 
d
a
 
IA 

P
i
 

a 
P
S
 

Sa 
pal 

S
a
s
 

C
e
 

ta 
ae 

cai 
S
S
 

o 
S
O
 

L
S
 it 

(
x
 

x 
M
e
a
 

|
 
i
 

i
i
 

aa 
o
i
l
e
 

Și 
e
 

j 
9 

So 
E 

ta 
p
x
 

A
Y
 

x
 

/ 
! 

x
 

ă 

D
o
e
s
 aa 

| 
i sata, 

7 
CE 

SL 
92 

a 
ZA 

| 
S
S
L
 

e 
E 
R
L
 
E
 

|. 
- 

| 
E 

s
r
 

S
o
i
a
 
S
a
s
 

p
o
e
 
c
o
r
 

șa 
” 

i
 

Co sc 
pere 

O
A
O
)
 

ȘSoșe, “0 
pă 

A 

ASICIS 
7 
REGDOAA A 

7) 
e 

a 
pi: 

A
g
 

V
I
 

A
I
:
 

4 
. 

M
Y
,
 

e 

RO 
COA 

a ORG a
 »
 

: 
|
 e 

ps 
aZorati5| 

m
p
a
 

e 
m
t
 

< 
= 

A
s
i
 

i
N
E
S
]
 

laica 
e
 

= 
cai 

a
 

Da 
0 

eseist 
2 

za 
bios: 

IS U
S
 

s
e
 

E
 
i
 

AL 
I
R
A
R
A
R
 

O 
ES 

UR 
AA 

| 
n 

m 
a 

O 
KAR: 

X
C
 

IA 
e
a
 

sa 
A: 

< 
3 
o
b
e
z
:
 

i
e
i
 

m 
I
s
l
e
 

n 
Riot 

"
R
a
s
t
 

T
Ă
R
I
E
 

S
t
r
 

: 
, 

S
t
 

A
S
E
 

5
 

, 
R
I
S
E
 

5 
A 

asa a
 
5
 

Au 
9 
P
i
t
i
 

” 
e 

Tan 
fg 

ci 
Maat 

Ia 
AY 

N. 
A
T
 

3 
A
 

” 
L 

r
r
:
 

B
e
z
N
ă
t
 

4 
Cs 

N
S
 

4, 
SS 

4 V
a
s
 

& 
era 5S 

tețras 
de state o

a
 

a 
P
e
 

S
r
 

i
e
i
 

o 
a
 
Se 

ea 
ara S

o
o
 

& 
p
s
:
 

zicea 
C
A
 A 

IRA 
o 

a 
ps: 

a
a
a
 

fă 
L
t
 

e: 
3
 
A
t
 

m 
N
 

a
a
 

. 
pd 

A
A
A
 

R 
a
a
a
 

JE X
I
 

E A
S
C
 

 Srsiastte 
I
S
S
 

s
a
r
a
t
a
 

s 
D
o
 

4 R
a
 
S
S
E
 
S
a
 

eat 
R
E
R
:
 

S
a
 

e
r
o
n
a
t
e
 
a
 

n 
nu 

Sera 
o
o
 

A 
ie 

f
i
 

= 
p 

say, 
5P 

opa 
3 

4 
3 

8 

S
r
 Ad es 

ois 
O
 

O 
CO 

r
a
t
e
 
a
a
 
a
 

i
e
s
e
n
i
 

ISRA 
sa  



BURSUCUL | 
COMEDII IN CINCI ACTE - 

  

LAŞI a 
Tipo-Litografia H. Goldner, Str. Primăriei, No. 17, 

1896, 

a o 

Stara sc... pri a marei ei [EM 

zare arati ra 

n. ma am:



Sibictosa Cind, 

ota fază mana 
inec far. eur ELI. 34 3) - ! 

n ivatară 

  

PERSOANELE : 

“ Cuconul Zamfirache, posesor. 
Duduca Zoița, cumnata d-sale. o 

Zulima, fiea cuconului Zumfirache. 
“ Iorgu Şandrama, „tînăr, poet şi-postulant, - 
Nistor “Kirghidgă, primarul satului. : 
Joanne Superlativescu, învăţător. 
Popa Maftei, duhovnicul satului. ” : 
Stanisluv, (prinţ de origină), vezeten la cuconu Zam- 

firache. 
Terinte, flăcău în argăţie la cuconu Zamdirache. 
Maranda Vadana, bucătăriţă. 
Gavril, puşcaş. 

- Mai mulţi puscaşi; cîni, un bursuc, un purcel, un molan.. 

Sena se petrece. în satul Manta-Roşă, lingă Iași. 

  

i i „ARIE siniuiai As 

ere 

nataliaru: Aa EX -



„ BURSUCUL - 

O odaie de țară, văruiti eu alb. În fund, la dreapta, fercastră 
-cu patru geamuii, la stînga, ușă de intrare, ce dă într'o săliţă, 
La dreapta, ușă în planul al 2-lea; în colţ sobă mare. La stânga . 
uşă tot în planul 2, O cunapea mare -in fand, între uşă şi fereastră... 
O canapea mal mică, o masăşi mal multe scâune în stânga, în. 
faţa scenel. Două jilţuri şi un dulap, la dreapta în faţă. O mă- 
suță rotundă în fund la căpătăiul canapelei celei : mari. - O cugeă 
eu canari în păretele din stinga ; oale cu flori lu: fereastă; puşti 
aninate în cucre; o guitară aninată în. păretele din ' stînga ; etc, 

Aa Scena LL. 

Cuconul. Zamfirache, învălit într'o- șubă mare - 
de urs, stă . sgribulit întrun Jilț, cu un. scăunaș 
sub picidre, dinaintea sobei în cure arde '-un foc 
mare.. Lil citește „Gazeta Publicaţiunilor Oficiale“:; 

Zulima, la stânga, pe. : canapeaua cea -:mică,; 
având pe umeri o ulană de vulpe, scrie pe măsuţă, 
gândindu-se mereu; piciorele-i sunt învelite întrun co- 
vor mare, împletit de dhimneaei. Un motan stă pe ca- 
napea alăturea cu Zulima, ascuns ţe'jumătate sub 
blană.— Se. aude pe afară șuerul. crivățulai, lătra- 
tul cânilor, ragetul - vacilor, și alte vuete obicinuite. 
pe la fară. a ENE 

Zulima, (scriind) : 

m. De-a ta săgeată Apollon, fu inima-mi cuprinsă; 
„Grozavă suferință atuncea ani simțit, — - 
» Simţind că'n astă lume,... eu singură... Pi 

(Vorbind). Nu:i tocmai bine... alt cova.... 
“Șterge și reîncepe a scri din nou): - 

„De-a ta săgeată. Apollon, fu inima-mi pătrunsă... 
„Grozavă suferință atuncea ara simţit, De 

? 

E



„Câel precum porumbiţa de vânător sirâpuusă o S 
„Aşa şi 'n inimidră adina. tu mal rănit! _ . 
„O da! vai! pu ta rană e mare şi profundă 
„Câci totul nu e vrednice de... de,. de 

„a Căel totul... tot.., 

(Vorbind). La - naiba! i iar nu pot sfârşi versul: 
„Profandă“ rimeză cu...? nu găsese nicio rimă... . 

 (Strigând) Papa ! Papal 
Zamf.. Ce'i gugulea babacăi? 

- Zulima. Papa, dis-donc :.:cu ce rimează „Pro- 
fundăt, E E 

Zamf. Ce râmează? cum, ce vrei să zici ?... 
„„Zulima.. lar ai uitat! cu. ce-să: potriveşte, 
în :poezie, în versuri, ori stihuri cum'le mai A zicoți 
cuvintul „profundă“. . . _ | 

Zanif.: aha! la “stihuri... am „out. ȘI cu în 
tinerețe, d a numai tra: . 

| Frunză verde rădăcină, 
ee a» Dragă-mil belea Ileana 

- - „Ci ând se vâră în iaz la peşte... , 

+ Zulima. Pf poftiza de te mai consultă dacă 
ai cu cine!—Eu te întreb cu ce Timează, cu 
ce :se potriveşte cuvîntul „profundă, şi dun 
neatu !.. - | | 

Zamf. “ Zalimaș puică, da „profundă: și cu 
„drimbă“ nu se potrive şte ?: 

Zulima. Dar wai să mă laşi în pace odată. aa. 
„Bt dire qu'on est foic6 de vivre avec ces gens- 
„Il (scriind): | Se - Si 

O! das vai ! şa, ta rană e lată şi proiundă, 
Nimic în astă Jume n'o vă tâmădui, - 
Căci pe lângă durere într'însa să S'ascundlă 
Utrava fiorosă, 

S 

Dis-done Papă lu. cu ce TimEză „tămădui“:-?



DI 

Zamf. (câre'i “cufandat în“'cetirea gazetei) ci. 
„stcă de pripas... ba nu, gugulio, părdon, ': așa 
verie la Gazeta, poblicaţiilor ofiţiale, Ce-i -ai zis „tu 
si rime iar? . Mi ir 

“ Zaulima. Tă-mi-du- je! ED SR 
Zamf Aha! ntămădui“ vâmă cu „vărul, cu 

„părui“, cui. - E 
- Zulima.- Poema) ! gtiseşti ș și d-ta rime potri ivite! 

Ce ţii cu individul 'care nu- i născut pentru a- 
dorarea muzelor ! 

Zamf. Ba miemi plac mult mursele, 
Zulima (suârle condeiul în călămare, și apoi, de 

e 

Zamf. Ai! ce-ai păţit zorzonul babaeăi ? Nu 
_cum-va Vai turtit: puicule ? 

Zulima. N'ai grijă! nu sunt aşa de ponderi, 
ca să turtese coşcogea: animal. 

Zamf. (sfios). Cum ai zis tu că ești ? mai: ieți 
sama Zulimiţo, la vorbe... 

- Zulima.. Am zis : -„pon-de- rostit domnule — 
adică grea: și laisse-moi tranguille | 

Zamf. Dă, iartă şi tu bobocelul Dbabackii, că 
en, ştii, îs cum wo lăsat Dumnezeu, și nu pri: 
cep aşa cuviute grele” ca... „pute rosa, pmă- 
tranchie: ; ci -vorbește şi tu cu mine mai: pe 
“sleau. (la motanul, Îl săr ută, și se așază iar la.- 
locul lui, încălzinduși. picioarele. la foc). i 

Zulinia (aparte)...O Dâmne ! îmi vine să iau . 
câmpii ! în singur ătatea acâsta,! fără nici o 'schim- 
bare, nici. o petrecere.-. “cum mă annuiez! Mon 
dicu ! la ce-am. să ajung | (Sărind din blană fu- 
rioasă, și adresinduse lui Ban.) Ian ascult 

ciudă, se -isbește pe canapea lovind motanul, care - 
“ miaună grozav; - 

oz



— 6 — 

papa ! spunemi curat: 'ai de „Sând să me ţii 
“multă vreme încă în - penitenciarul acesta ? ce | 
voeșei să faci. cu mine ? o maică ? .0 călugăriţă ? 
atunci trimetemă la mănăstire! Vrei să mă faci 
o bucătării sau spălătoriți? atunci trimetemă 
la bucătărie, punemă să frec tingirile, sau să'ţi 
spăl cămeșile | — Dar dacă nu, — atunci ce gân- 
deşei cu mine, de mă ţii în pustietăţile aceste, - 
unde nu aud de cât urletele lupilor și vulpilor, 
unde nu văd de cât mitocani, cari. dau. busta, 

--la noi în casă, şi, fără a. escepta chiar pe 
jupânul primar, — vin încă .cu nişte ciubatâe. 
unse cu păcură ce împestează. tâte. camerile 
n6stre, și -alungă, ori-ce ideal suav. de poezie | - 

“Și d-ta nu faci alta de cât.te 'afunzi în „Gazeta 
Publieaţiilor Oficiale“, dinaintea sobei, şi te a- 
muzezi. cetind : câte. vite sunt: de -pripas, şi cite 
crâşme sau deschis săptămâna asta | 
- Zamf. Paiculicule Zulimaş 1. 
* „Zuluma. Şi apoi, când te mini duci şi la vînat,. 
şi pe mine mă lași “singură, ca să'ţi faci plă- 
cerea d-tale de a. împuşca epuri, lupi şi mai a- 
les și. mai în „tot d'auna alergi zile şi nopţi îni- tregi ca-să ucizi dihania cea de bursuc, . fără - ea:.s'o mai poţi nimeri odată, | 

- +: Zamf.. Ce vrei să fae, Zulimo : boboeclule ! "dacă nu m'oi duce eu să stărpese. vulpile, lupi. si: bursucii de prin pădurice, mai rămânem noi în sat cu :vite ori cu pasări, ori:cu ouă? . 
:Zulima. Aşa! dar ai. putca preâ bine să -te dispansezi de toate. aceste ; ai putea să te muţi în oraş, în mijlocul. lumei, iar nu. a. Îupilor şi 2 bursucilo”! Atunci țar veni alţ-fel de Gmenj 

N
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nu ca gogomanii de Nistor, și de Superlativescu! 
atunci nu m'aș plictisi ca, acuma. Iaca:sigir că 
are să mă lovească o lingoare, gălbănare, :mai 
știu eu ce|.. Căci pâte d-ta crezi, că dacă o 

“fată de sama mea, care păşeşte într'al. nouă- 
sprezecelea an; — auzi ? al nouăsprezecelea an |— 
a eşit din pansion, apoi trebue să'şi închee viaţa 
împletind la, horbote, bînd la ceaiuri, şi stând: 
în pustietăţile baraganilor, cum mi se întîmplă 
mie ? - .- 

Zamf. Hulima tătucăi! Zulimaua babacăi! nu 
fii așa de caprințiosa ! fii: mai cu socoteală !- Apoi 
tu nu ştii, că după 'mârtea mămucăta; — D-z6u 
so ierte, —ajunsem rău de tot; că cheltuisem 

"t6tă 'stărişoara pentru doftori şi doftorii | Nu ştii, 
co trebuit să vind tot, şi:să iu moșidra “asta 
în posesie, ca, so cultivez şi să am'cu -ce te 
hrăni și eu ce plăti pansilonul matale, puiule ?. 
nu ştii -tu,'că de ne-om - muta în târg se' face 
sprafcă de arîndășie și de stăriciea n6stră?' nu 
știi tu vorba ceia vechie, că: ochii stăpînului 

Zulima. -Frumâse rez6ne . pentrii suferințele 
mele ! — Dar d-ta uiţi că eu nu pot trăi numai 
„pentru d-ta și pentru moșia d-tale? că eu tre- 
bue. să întru în lumea cea mare, în lumea, bună? 

Zamf. (aparte). Va să zică eu is lumea cea prâstă! 
Poftim de mai fă la trâutori, dacă'ţi plăce! : 

N 

Zaulima. Să știi papa, că cum s'o înttce tamte - 
Zoiţa de la Iaşi, —mă sui -în “sanie. şi plec! 
Nu mai stai “aici, — mă înăduş, "mor ' de urit, 
mor de plictistiă! A e 

Zamf. Ce? să te duci tu singură la Ieși? A- 

—



—s— 

poi bun-bun ! părin să poate,” :da, la nevos te 

mai- faci și nebun ! şi să nu'mă faci: tu Zulimo . 

puicule, că .pe sit. „Neculai, scot ciubucu cel 
vechii din grindă şi. 

»- Zulima (dând un țipăt și Teșinând). Vai! „Săriţi, 
mor r. mă omră ! (pică pe canapea) 

| Scena II. îi 

Zamfira, Zulima,. Maranda şi Terinte, 

„(dând busta pe ușă). | 

-Maranda, şi Terinte. Ce este! ce este cueâno? 
lee s'o. întâmplat ?. 

Zamf.: Încet dobitâcelor, că nu- x nimica: Adu: 
ceți. un cofăel 'de apă rece să stropesc pe Zu- 
lima, c'a.. apucato nevricalele! (aparte)! cum o 
apuca, ŞI, pe răposata.... nu i-ar fi de o măsură — 
că” bine i: mai samănă. (Maranda ese). * . 

, Terinte (uitânduse ci jînd). Sărmânica duduica ! 
Ore ce-i so. fi năzărit! (se da lângă ușă). 
„. Zamf. Să-i dau şi nişte oțet de trandafir pe. . 

„- a'nasu.. dai în cea odaie ; mă due să'l aduc. 
i (se prin stânga). 

Scena NIL... 

Zadima, Terinte. 

 Dinte (se apropie puţin de. Zulima și. o o pri- 
meșce galeș). Mândră'i Dâmne | ducuţa Zalimaua 
când stă cu ochii deschişi! pareăi halimaua, | cea de 

„cari vorghe j Jupîn daseălu Șpârlăveseu. . Măi frate! 
cum nu's și eu un cucunăşoi de cei de pe la 

„ Leșilu ci maș mai zotili, câtumi ţii. cureanu : 

„
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» Zulima (deschide ochii și ridică iute capul): Tu 
ce cauţi aici ?! e 

Terinte: Eu !. șpevleşte-o Terinte că nu-i. do. 
- tine! (puf/neșce de rîs și fuge afara). i 

a. Scena IV. 
-— 

- Zaulima și Zamfirache. 

- s 

te-ai trezit din leşin, Zulimuţico! . .... a 
Zaulima.. Ah! tată! tată! cât eşti de crud!..: 
Zamf. Ei ian taci, ian taci! nu: mai ofta | 

las' că cu încetul..... numai să ssăpăm 'de „postul - 
ista a Crăciunului... s'am să'ți fac tot ce'i .pofti, 

 Zamf. (aducând un bucal mare de ofed). Ce! 

Zulimuliţo ! (o sărută). . N 
Zulima.. Ei bine papa, dacii aşa, Îţi. cer. par- 

don de cuvintele mele. — Dar de Crăciun, ne- : 
greşit că mergem la: Ieși ?... li balul ăristoera- - 
ților.,.. E D a a CR 

Zamf. Se" înţelege că la... 
-Zulima: La teatru ? 
Zamf. Sînţelege că la... pe, 
Zulima. Și la balurile mascate? E 
Zamf. Sinţelege că şi... 
Zuma, Dar la patinaj ?, -.. - ci 

„Zamf. Sînţelege.... dar adicătelea... ce'i . aceia 
„Dastinaş“ ? - A | 
Zuma. Adică la ghiaţă 
Zamf. Cum, ca, băeţii ? 
Zulima.- Nu, cu patine! -._ 
Zamf. Cum? cum: „pe minetș: i 
Zulima. Nu mpai înţeles papă; cu un. fel de - 

iai 

  să ne dă pe gliaţă! 

po . | E: 

,
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'săniuțe :ce se - pun la picidre, ca să „ aluneco mai 

uşor... - 
Zamf. Dar nu crezi tu Zulimiţo, că: ecam ziecu- 

viineios pentru o 'fată mare.. 

- Zulima. Ah ! mon petit pupă ! 7 mais tou! le monde 

-en use În... - 
Zamf. Da ce area face talamondănauţă Şi Cu... 

“ Zalima. Uitasem că vorbesc “cu d: ta! 'Totă 

lumea obicinueşte.... ai să vezi ! ai să vezi singur! 

Zamf: Ei vine, puiule, bine ; 'oi face şi cu ce- 

tace tâtă lumea! (aparte). Dâmne măntui- în 
„Dâmne! N / 

" Zulima. Apoi vom merge: și ia: maânejă ? 
Zarf. La manejărie ! dar: ce-ai să faci tu a- 

„colo ?-- 
Zulima.: Să înv&ţ a călări papă! fie-care damă 

din: societatea alesă trebue să ştie a călări bine 
dacă vrea a se impune! 

* Zamf “Pâte: că. bine ziri, Tzulimo dragă. Iaca 
Zoiţica, — ista şi eu !.— cumnăţicăi- mea, parei'i 
mai bărbătâsă de cât mine, când se îmbracă î în strae_ 

_de vînător, cu geanta pe.un umăr şi cu pușca pe 
-cellalt „Eu am zis'o : de-o 'mie de ori, şo mai 

ie:. de-o fi: să scăpăn vro dată de diha- 
aia cea de Bursuc, care ne face atâtea strică- 
ciuni, apoi prin mâna ei femeiască o să scăpăm! 

**- Zulima. Qui ! elle est une brave femme ! A | iar 
uitasem că_vorbese cu mata.... În sfărșit papă, 
ai sămi angajezi şi un profesor de. “gimnastică 
şi scrimă ? _. 

Zamf. Dax -bine tato dragă : al să te dai tu 
„ dea tumba şi să te... „mu mai ştiu ce-ai zis! 

" Zalima. ” Dar aceasta întră în: instrucţiunea, 
“unei. femei de lume, de bon: ton,



- o 

Zanj. Dacă întră şi asta în - construcţitne.... 
apoi ţ'oi face tâte câte le cei Zulimo. 

Zalima (rânta şi saltă de bucurie). 

O papă ! ce fericire . -- E 
Simt în pieptul meu bătând! : - - 
O eu câtă mulţumire. . i 
Mi-i vedea tu escelând! ' 

o' papă ! cât de bun ești! 
“Când gândeşti la iste; 
„Vin la pepta'mi să simțeşei | o 
“Cum inima "ml bate!,., 

“ CUmbiăţogăză şi să rută -pe Za frari) | 
Zamf. (aparte). Fata “m cântă binişor... pa- 

cat însă că... ah! ah! (se aad tropole de cui, zur: 
gălai, latrături de câni).. 
- Zulima. A! Dax ce Saude?. i 

Zamj. Nişte zurgalăi, şi  cânii Jatrând ; « a fi 
Yr'o 'sanie ce îrece' pe la poartă. 

“ Zaulima. Ba nu! eu cunosc sunetul zurgalăilor..e o 
sania n6stră cu tanta Zeița. Se întâree !. (Sare | 
întrun picior de bucurie). . | 

Zamf. Aşa o: fi, Zulimaş, — mimini nu: sări. 
așa că tei sminti cumva.. : 

Zulima, (alergând la ferâstră). Dar uitete papă, 
uitete ! E fanta, şi încă cu 1 cineva! la vezi cine-i 
6re ? | | | 

Zamf. (pr ivind). Da, ştiu şi “eu... vad pe 
Cine-va, încotroşmat. şi. cu „nasul 'vîrit * într'o 
blană de lup, — dar nul cunose.! i 

Zaulima. E barbat -sau: damă ? 
Zamf. Iaca ici asta, n'o. cunosc, “Ia ține tu 

pe Zorzon, să nu iasă după mine, că eu'mi pun: 
căciula, și merg să :v&d cineii.?. a 

ca 

7
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- Zalima,.. (luând motanul): Dute pupă mai iute... 
(A parte). Alon: coeur tremile !.. Si par exemple, 
ce serrait...? Qi'en dis-tu, mon: Zorzon ? (Lătră- 

-” tuni grozave ; un ţipet sbucnește, și apoi o mulţime 
de voci se aud tiohăind cânii). 

y 

Scena V: 
, . 

Duduca Zoiţa, învălită într'o blana mare, întră 
“_emoționată ; apoi Maranda, ducând o culie de made 

și Terinte având în brațe o pereche de șoșoni fOri: 
mari; Zamfurache întră păzind pe Iorgu de cîţi-va 
câni ce..se furișeză în casă. Zulima, alergă și sus- 

"ține pe. Zoița, care merge încetinel la un. scaun 
resuflând greu: i E 

-  Zalima. Ala tante! (o sărută). - o. 
Zamfir. Nu te-teme Iorguţule dăguţă ! nu te 

mai.teme! aceștia nu mai fac nimic... Javra 
c6 tărcată numai ..bat'o pustia, are. obicei să: 

- se-:răpadă,  ... Ma 
-. Zulima (aparte). Que vois-je? o 

„i lorgu,'Nu vă îngrijiţi, cucâne Zamfirache ; 
“mulțumită şubei, n'am avut să îndur nimic; — 
„0 bucăţică de blană mai mult sau mai puţin... 

„+. Zamf.; Aş! 'ce ars a face! bunătate de șubă! 

. 

şi .de nu era; șuba. te spîrcuia împeliţatul !... Zu-. 
limaua babacăi, n'ai tu pe unde-va vr'o bucă-. 

" “ţică de blană s'o câsem în locul celei care. îa 
rupto javra lui 'musu Iorgu? 
 Zulima, (sfidsă). Papă... 

” orgu. A! bonjour!-. ertaţimă duduie 1... dar 
3 . .,. . nu: vam observat deodată. Primiţi: salutările 

“mele.... Incidentul întîmplat m'a cam distrasu.u 

x
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Zulima. Nu face nimic monsieur, ca se congoit ! 
Zoia. Zulimaş dragă! zi Marandei sămi a- 

ducă apă și dulceţi... s “să “b6u puţin să'mi mai 
îr6eă spaima... ori nu, apa e prea rece, — un 

“ păhăruţ de anison, cu Chiper roșii: 
Zulima. Ai auzit Marando ? i 
Maranda. Auzit duduco ! auzit! (ese în: drept) | 
Zamf. A! dar: iacăte și pe tine: ştrengar - “de 

făcăiandru -ce-mai eşti | de o drâe de ani':nu 
te am mai văzut, — de la, Paşti mi: se pare; când 

ne-am întălnit la, leşi la cafeneaua rusâscă, nu-i 
aşa ? ei vin să te sărute moșulică,: că mare ai 
mai crescut lorguţule, n'ai fi de strigare !... (1bsă- 
rută). Ci sărută/l şi tu Zoiţoipe' nepoţelul.:. iai 

Zuţa.. Mai rămăne vorbă! -Atita, ah! mi-a. mai! 
Tămas şi mie din ramura eposatului: Dbuniduluiii.:.. 
“Zamf. la dă mâna. şi cu” verișorăta, 'Zulima; 

ŞI, ştrengarule, îţi. dau Și voe so: Sâruţi, dacă 

"suntem rudenie. Fe 

Zulima, (plecând ochii) Papa. pi” DA ai 

Iorgu (apropiinduse). Verișoră ! îmi permiţi.-.. 
Zulima, (încet lui „Lorgu). Inaintea tatei.. iai (tare). 

Nu voit... - 
Zamf. lan lasă fartazânele la o parte.” “De 

când ai ieşit din pansion te-ai: preschimbat: e. 
mai înainte nu erai aşa de vușinâsă şi sărutai 
pe lorguţu fără să i mai. cei voe de la: mine... 
Da tu lorgule, laso că-so mai domoli “ea; gacu 

leapădă ast șubă şi şalul ist turcesc, de prin | 
vremurile bune !... Uite, bobocelul moşului! știi 
că te-ai făcut: mai «frumos, mai: chipeș. „.. Sor fi 
bătând tîr goveţele după tine, ochi de drac ce ești! 

(zrind mișcarea /i ulimei). Ai! uitasem Gă-i qicea l 
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„: Zulima, (întrerupând). 'Trebue să: vă fie frig, 
monsieur lorgu, nui aşa? 

: Zeița. Am degerat cu totul în sanie... și încă... 
un encideni grozav ni s'a. întâmplat pe drum, 
din pricina dobitocului. de Stanislau!, | 

Maranda (viind cu rachiul). Poftim duducuţe. 
.Zulima.: Şi ce.-vi: s'a întâmplat, mă 'rog? -: 
„i Zoia, (Wînd).: Las că ţ'oi spune mai tîrziu... 
o.istorie întrâgă,... rie-a “r&sturnat, . şi mai “ales 
eu .cram să "mi rup tâte câstele, — că: am picat 
de desupt; lorgușor a fost. mai riorocit, — ori 
las' că .ţ'oi..spune mai târziu.. E E 
„Zamfir. Dar ca să : ne. încălzim .cu toții, ar 
trebui să turnăm un- ceai de.cele moşchiceşti.... 
Fa Marandă, adă cărbuni aprinși .; (Maranda &se). 
“Tu, mâi “Terinte, ce'mi stai acolo ca un ţap lo- ” godit lângă. cea ușă? du şi adă samovarul din 
„Cămăruţă şi cești. din.bucătărie. .. .: 

1, 

-Zamf. .D 

Zulima Dar samovarul e în buduarul meu ; 
mă duc să'l aduc îndată. - a i „„Zamf. Dute Gugulio. Dâr tu tot acolo stai țapule? 

Terinte. Apoi. dacă se. duce duduia, .apoi să 
mă duc şi eu după duduia ?. A 
„+ Zamf.. Nu după duduia, ci după cești în bu- 

„_cătărie nătărăule !:. 
- Terinte (eșind). MB duc câne, după ceşti: câne! (Fise ducind cu dinsul șoșonii ce i-a tinut în mnână, în tot timpul scenei), .. 

o | Scena VI. ia NE 
a Fam firache, . Iorgu și Zoiţa.. 

dă-te mai. 

o ; o. | a lan şezi jos Iorguşor ; 
+



! 
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pe lingă sobă wititelule Ti! nu "i pok închipui cît 
de bine'mi pare că te mai văd iur, că ne era aşa de 
urit singurei aici la ţară, — mal ales Zulimiţei ! 
Nimene nu ne vede, nimene pune aude, nime- 
nea nu ne întreabă !. „Dar mă rog „prin ce mi- 
nune! co întâmplare ? RE | 

“Zoiţa. Las că Pomi” spune mai i pe armă, cum. 
năţele. Lam: întălnit . pe sulița. St. Vinere, toemai 

"pe. când îmi tîrguiam: nişte... nu știu ce, L/am 
înhățat, — am trecut; pe acasă pe la dumnealui 
de o, luat şuba, și şalul,. și, iată-ne : .. 
Zannf. Pii! cât ai fost tu de cuminte curinăițicol 
Zoiţa . Da. de-ai aduce - “mai, degrabă. cele. ce 

trebue ca si faceri ceaiul, c'o înghețat tote. 0- 
sișorele. în. mine.. ia 

“Scena vi. i 
Intră Zaulima, apoi. Maranda și Terinte. 

“ Zaulima. Iaca samovarul Papă! N 
„Maranda. Iaca, şi jaratec, c6ne! . .. 
Terinte, (cu o-tava plină de cești, “din guri, etc. 

într'o mână și. șoșonii în cea: -lalto): Iaca ulcelele 
și lingurile, Câne!. SE = 

Zanf. Bine, bine! staţi să. pun mesişăra, ast 
rotundă ici în mijloc, (aduce. mesuja ; din . fund), 
s'apoi săi - turnăm un ciai de cele cum, ficeam 
lui Duhămilă, când. venise rușii, .și când „eram 
cafegibașa „în Ieşi. — Zulimo, pune. samovarul 
colea ; şi tu târnă cărbunii ; pune și tu gogovaco 
tâte aici alăturea. (Terinte pune tavaua. şi soșoni 
pe măsuță). 

Zeița (văzind șoșonii). Da.ce. faci "Terinte? 
„Terinte, Da nu mi-o spus boerul să pun tote 

  

| pe. mesuţa, iasta ?
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“ -Zamf. Auii-l dobitocu! vezi-l nătărău! (Za șoșonii 
și-i aruncă). Marando, să-ţi mătrăşeşci odrasla 
d6'aicea, “că de nu îl 'usue îu batae, şi pe el, 

„i pe'tine.— m'ai auzitu-m'ai 2 e 
-- Maranda. Dar ce's eu de vină. c6ne 2 — sa- 
mână, tâtânisău la dobitocie, — n'ar mai fi ajuns 
să. iii pi ii d IE | 

* Zulima;: Dar eşiţi odată că o să mă zăpăciţi 1— 
Tu Marando, cată în. odaia “mea zaharul și ro- 
mul. (Ese Maranda în stânga şi : Terinte prin 

fund). Dar ce - dracu!. nu e apă în samovar | --: 
"* Zoiţa. Auzi! batăi -tâca de netoţi ! (se duce la 
ușă și“strigă).; Terinte | adu apă de pus în 'sa- 
movar, iii at, 

- Terinte, (de afară). Dacă mă tem că n'a, prinde 
conu-și m'a batel -.. -.. | 
Zoija. Să aduci de grabă apă, că de nu to: 

mănânce fiript iii II 
“Terinte, (tot: de afară) Apoi dacă mi-i mânca 

nici atâta madue| 
"Zoija: Auzi d-ta la “ce ești expozată cu ase-, 
menea mogîrlani! N'auzi tu, daradă apă astă-zi 
„odată,:că nu “ţi mai. facem nimică |: ; . 7 e - no... . 

e. i - “ae * Zulima. Dă luaţi loc: monsieur Iorgu, — luaţi. 
loa! Ea a o Ie Bi - E ÎN Ra : i . 

“Iorgu. NE mulțămesc, Vrtu să mă “încălzese” 
mai” bine, ici lângă sobă, fiind-că drumul... -. 

" Maranda - (întră. bocinduse). Zaharul... iactită”] duduițo; — dar rachiu cel TOȘ.:: n'o-mai rămas “de cât pe fund. a a 
- Zoiţa. -Iv'ai băut. blăstămato ! . 

| „Maranda. Ba să fiu așa, (arată degetul îndex cârligat), dacă cum-va. var afla ( Aparte). Din.



unu : ori că băeţandru meu, ori că duduea lo 
subt, că aimăndoi au narâvu dracului. (Ziare). 
Fu duducuţă, nu pot nică sil sufăr..... a 

Zoița. Dar taci odată! (Apare). Prevăzusem 
lucru, —șam adus o garafă de coniac de 12 
lei. (Se duce la cutia de modă, și scdle din fund, . 
o garafă). 
Terinte, (întra cu o cofă cu apă). Laca, duducă. |: 

unde să'ţi torn apa ? , 
Zamf. Br6.... dapoi cu cofa br6? da de ce 

nai adus încaliea sacaua cu buhai cu tot! 
Terinte. Apoi vezi niata, că -sacaua nu întră 

pe uşă, și buhaiu so dus la bărghier săl-sân-... 
gere, că era, să deie nu'ș ce peste dînsul. 

Zamf. Esi ticălosule |. eşi, m'ai auzit! 

SO Terinte: Auzit câne, că am urechi ca şa 'mi-. 
s—tale. (se). 
O Zoiţa. Ce pacate! 16 Marando apă cu paha-, 
SOrul și târnă în samovar. - 
A Maranda. Iacă ieu, duducuţă, 

Zămf.. Pănă ce a ferbe ceaiul, luaţi- vă cu toţi 
câte un scăunel, şi să ne așăzăm în giurul me- 
sei; și tu săi mai spui cele snove de prin 
tîrg,. badeo Iorgule! Ce tot aşa îmi stai smerit, — 
parcă eşti sfintul Nicolai cel rusesâ. Ai ghidi- | 
ghidi! nu. vă ştiu eu cine sunteţi voi crăişorii: - 

- de pe la tirg! Şi eu când eram ca voi, săream . 
ca un țap peste! nouă garduri, - ȘI făceam cu 0-: 

- chiul până şi preiţeselor....: : | 

- Zulima. Papa! 
Zamf. Cei Zulimo ? .
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Zulima: Dar... wavem alămii ! (Toţi se pun 
în jurul mesei; Zoița spre fund, Zulima. la stânga, 
Jorgu cu spelele la public). | 

Zam/. (ducânduși scaunul). Intr'adevăr ! și ce-o 
să ne facem fâră alămâi? eu nu pot bea ceaiul 
dulceag. _ | 

Zoiţa. Nu te spăria cumnăţele; m'am. asigu- 
rat eu de tâte (Se duce la cutie și scote vro 
patru alămâi). Cu aceste poţi . înăcri cinci sa- 
movare de ceai, Da Sa 

Zamf.. Să trăeşti cumnățico. să'ți dea D-zeu 
spor şi isvor.... a | 

Zoița, (întrerupând și răcnind tăre). Pis-pîs-pis 
Zorzonaș | Pîs-pîs-pîs ! Undeii 6re zorzonul ? 

Zamf. Ştiu eu ? lam lasat la tine Zulimiţico. 
„Zaulima. Șieu i-am dat drumul când aţi în- 

trat mai adinidreu. | A 
Zamf. O fi fugit iar afară ! Marando! 'Te- 

vinte |! . . a a . 
“Terinte (de afară). Aud cucâne! 

" Zamf. lan cată motanul pe afară Și ladă de- 
grabă în casă, să nu capete vr'un gutunar | 

„ Terinte, (de afară). Dacă motanuii pe casă, se 
j6că cu mâţa lui jupân Tilineă ! 

Zoija. Cum se pote! scobâră'l Jos- degrabă ! 
Lerinte, (tot de afară rîzind). Da unde pot... 

„că fug amândoi și niorlăese mai dihai de cît 
dascălul Postor6neă de la strana cea mare, 
_Zamf. Da sui odată pe casă că li'i prinde tu, 

căi blând zorzonul tatei | Nu N Terinte, (de afară). Apoi idea noi sui, c6ne. 
Zulima. Apa a inceput a fierbe. 

7 . ._. Zamf. Pune şi căainicul de asupra Zulimaşe
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Dar tu Iorguţule, —ci vorbeşte odată: cum sto 
făcut, ce te-ai mui făcut de n'ai mai dat pe 
la noi un ve de om? Pe unde te-ai rătăciţ, ce 
mai isbânzi ai isprăvit, ha ? N 

Iorgu. Stimabile cucâne Zamfirache, și iubite 
mo! Viaţa n6stră, a acestor tineri, e cunoscută: 
de toți; căci la toți, cei de . sama mea,. e. cam 
una și aceiași. — Știi, că pe când eram aprâpe 
de a'mi isprăvi șela, sermana mămuţă, — sin- 
gurul sprijin cel aveam, — a. murit ; eu am r&- 
mas p6 drumuri, fără nimene care să mă pr6- 
teagă, nimeni să mă ajute, nimeni să mă mân- 
gâe.... | - a | 

Zulima, (apărte, duios). Pazure enfani? 
Joița, (oftind adinc). Oh, aşa e lumea miti- 

telule ă - Pi _ 

„.orgu. Redus la, cele mai restrînse” trebuinţe, | 
„părăsi șe6la, întrei copist cu o sută de lei vechi, 

la un judecător de pace, și din acâstă sută de . 
lei vechi, trebuia să mănânc, să mă îmbrace, să 
plătesc chirie, lenine, lumină, tutun ... 
"Zulima. st-il possible ! 
Iorgu. Cum aţi zis duduie ? 
Zulima, Nimic monsieur ! | 
Iorgu. Ziceam că din acea sută de lei... dar 

am inaintat peste un an și jumătate la o sută 
de lei... noi. Acum începusem a mă mai răs- 
făța, a mai lăți budgetul, când, de-odată cu: 
schimbarea guvernului conservator, mă trezii cu 
un decret de punere în disponibilitate, în inte- 
resul serviciului, ori mai bine zis, pentru. că gu-. 
vernul  naţional-liberal credea, că principiile 
mele n'ar fi pote: destul de! naționale-libeiale,
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- Zalimna. -Quel motif stupide ! 
Dorgu. Poftim ? 
Zulima. Nimic monsieur |! 

„__ lorgu, Ast-fel rămăsesem... de profesiune ]i- - 
beră, — cu. dreptul. însă de a. mă număra între 
alegătorii colegiului al III-lea !... Intro zi, stând 
trist și gînditor, lingă masa mea, din odăița 
pentru care nu plătisem chiria de vr'o jumătate de 
an, — nişte idei sburdalnice începură -a mă gâ- 
dili pe frunte, şi — pusei pe o câlă întrâgă de 
hârtie ce'mi sta la îndămână, peste o sută de.... 

“versuri alexandrine! - . 
Zulima, (aparte). Un poet! quel bonheur | - 
Iorgu. În momentul când sfirşii poema mea, — 

întră proprietăreasa, — şi discutând. asupra fa- 
talităței ce mă isbea necontenit, — ea/şi aruncă 
ochii_asupra -c6lei de hârtie, ceti, — și când ter- 
mină... „O! ce fericită sunt!“ zise ca, cu o 
bucurie din cele mai mari. „De sigur că pentru 
„prea iubitul meu - r&posat le-ai scris acestea! O! 
ce ideie frumâsă ai avut! cât de bine se pot- 
riveşte cu răposatul“! . Proprietăreasa luă hârtia, 
strânse cu sfinţenie oda: mea, o puse în buzu- 
„marul capotului său, şi drept recompensă pentru. 
munca mea îmi declară că 'mi iartă chiria, — 
că mă poftește la masă la dumncaei pentru tot 
timpul cât nu voi avea slujbă, că... în sfârşit 
ce să vă mai spun: din acea, zi am devenit a- 
micul cel mai sincer al proprietăriţei, — o damă 
germană forte respectabilă, cu un caracter no- bil și un păr blond... Și în sfârşit nu pre duc 
aşa mare lipsă acum de multe de .tâte. 

Zoija. Hm! Hm! “(lașește, și face semn cu 
. ; -
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cotul lui Zamf. care ascultă surizind și dînd din cap). 
„Iorgu, Deatunei dar, cum vă Spuneam, mi-am 
schimbat ideile mele fataliste, și m'am făcut un 
poet entusiast... de 0= valore deja, recunoscută... | 

“Scena VIII. 

Intră Terinte, cu: Motanul, 

Terinte, Iaca: motanul e6ne ; abia Yam putut 
găbji ! 

Zulima, (supărată, și uitinduse rău Iă Iorgu, 
se scola și. merge la 'Terinte). Adăl la mine... 
Zorzon | mon. petit Zorzon ! (Desmeardă mereu - 
motanul, notrăg gânduse pe canapeaua din stânga). 

Zam[.. Și va să zică, tu lorgule, te . lnăânești . 
din versurile. tale? Iaca şi Zulimaua mea, face 
versuri cu rîme, dar... 

Zulima. Papa! 
Zamf. Cei puiule ? 
Zulima. Nu! nimic... Voiam să zic că Zorzon 

e cam sgăriat, —'şi chiar sângerat, sărmănelul ! 
Zamf. Cred și eu, — dacă s'a fi luat- la batae 

cu cotarla lui jupân Tilincă! 

Zeița. Ceaiul e gata ! Zulimo ajuti mi să, tur- 
năm în “cești. . 

Zulima. Dar cine va ţine pe Zorzon ca să nu 
„fugă iar? “ | 

“Zoija. Iaca puică, dă] lui lorgusşor ; ; tot n'are 
ce face. 

Zamf. laca soro dragă, vă „ajut şi eu să pun 
zaharul în cești, — hai „mână de la mână, să 

|
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ne fie mai îndimănă“, “vorba ceia! (Popi pre- 
gătesc ceaiul ; - lorgu drăgostește molanul). 

Scena IĂ. 

Intră Aloș Nistor Chir-ghiougă, urmat. de loanne. 
Ă " Superlativescu. Sa 

Nistor. Sărutare și cu bun mesit, câne Zam- 
firache și boeri d-vâstră,! - 
„Zanf. A! iacăte şi pe D-ta, d-le Primar! co 

mai facă jupân Nistor ? Jacătă și pe dl. Profesor... 
„Ce mal faci d-le Şperleseu ! - : 

Superl.. Aţi greşit denumirea, pronumelui meu, onorate domn ! — Su-per-la-ti-ves-cu !. | 
„„Zamf. Da eu nu. te întreb dac'am greşit... eu te'ritreb ce mai faci? cum mai petreci ? 
„Super. Mulţumim cu gratulaţiune și distinsă recunoştinţă de puntul interogativ ce bine-voiţi al pune la oxelamaţiunea dv. sinceră, onorate d-le Ciriliu! Se a 
„ Zamf. Na! că mi-ai schimbat numele “sal să'mi dai o vacă chir dascăle ; pe mine nu me chiamă cum mi-ai zis, — mă. chiamă Zamfrache Kiriuş | E 

Super. Dar-am avut o convenţiune întimă cu Matmoazel Zulima.... de a.vă schimba  de- " *nomirea, pronumelui dv. din „Kiriluş“ în „Ciziliue] e ceva mai nobil și mai precios!- Nu este aşa, gentilă Matmoazel. Zulima? (Se uită, gale; la: - Zaulima, dar ea dă din uineri cu nepăsare), 
icut ieri propunerea Ș'ai a- 

Zulima. D-ta ai fă 
deptat'o singur ; de altmintrelea eu în pension
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mi-am luat pronumele de: „Zefireanu“ pe lângă 
cel al tatei, şi mă subseninez. sulina K. Ze- 
fiveanut ! . | 

Zamf.. lan ascultați mă. rog, — să faceţi bine 
să nu-mi schimonosiţi porecla.. Kiriluz o che- E 
mat pe tată-meu, Kiriluș pe moșu-meu Tanasă, 
Kiriluș pe bunică-meu, Kiiiluş:m& chiamă şi pe 
mine. Eu ţu la porecla mea, ca la măselele cele 
sănătose câte cinci le mai am în gură. - 

Nistor, (puinduse în jilțul Zoiţei). Apoi lăsaţi, 
nu vă mai sfădiți boeri dv. :pentru 'o câdă de 
câne ! Noi am. venit la 'niata pentru alte treburi, 
ceva mai cu portanță! :- 

- Zamf.. Bine, 'bine ; — dar păn! la alte treburi, 
uitasem să vă vecoiiînduuese pe nepotul Iorgu 

“de la Ieşi, băet istâi şi învățat. „0 făcut şi. ba- 
lachiriatul ceala cum i-a mai zice." 

Nistor. Mersâ, c6ne-lorgule. (Da mâna cu Iorgu). 
Zamf. (către Iorgu). Aistai domnul Primar al 

comunei n6stre, Manta-Roșă, şi d-lui, *i domnu 
de la sc6la sătească, d. . Șopfriaițescu. | 
Superl. „Super-lati-vescu vă rog! Vă salut cu .- 

stimă şi consideraţiune, în gradul superlativ, 
domnul meu | /- 

Drgu. Sunt încântat | (Dând mâna cu pr imna- 
rul scapă motanul). 
 Zulima, (se repede şi prinde motanul, — a- 
poi îl sărută pe: furiș călând să n'o vadă cine- va). 

„Nistor. Șașa cum vă, spunean, Venisem. „. (ta 
o ciașcă cu ciai și sdrbe cu vul); ș'așu vonisem 
d-le cucâne Kiriluș, — că precum ori-ce om pe 
lume, are viaţă și mârte, — și așa precum D-zeu 

"0 zis omului Pi pâment: „Crește și te inrodește,
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că. pomu care nu, senrodeşte trebui tăiet şi a- 
“runcat în văpaia focului | —că pentru că d. 
ista Sburlativilescu, procisorul nostru de Ja şeslă, 
„care'i: aicea de faţă, e om al trebei, şi dobă de 
carte; care știe Vămile văzduhului.pe dirost; 
ba încă pâte ..vorghi păsăreşte ; (Se aude Sra- 
nislau cântând, Kracoviaca“) și precum d-lui are 
trei fălci: de pământ de la comună, şi două 
de la biserică, din partea ţintirimului, pe care 
i-le-o închirict, părintele Maftei, ca să/l înveţe 
a ceti slova ast I€tină; şi precum are sărar 50 
de, frîncuşori pe. lună, și două vaci, una starpă 
şi alta pe înțărcat, și un buhai de se cutremură! 
sațu' când rage, şi mai are.o capră roşă, dou&- 
zeci. şi .patru -de oi, crescute din mieluşeii ce 
i-o prezentăluit învăţăceii, opt godaci pe care 
i-o cumparat de la iarmarocu de St. Metru, trei- 
spre-zece găini nadolene, două părechi de rațe 
leşeşti, un curean....: a Şi 

o “Scena X. 

Intră Stanislau, “aducând o turnură de damă și 
Se cântând. | 

IKracoviaca pana! 

Duşinea sultana,. 

Ia ci dam şmitana, 

Krae.... 
. 

"Zanf.. (oprindul cu mâna la gură). Ce. cauţi 
în salon, leahule, și încă zbierând?  - "Blanislau. Ta ni est gleah, ia, est poleak! 

Kracoviaca,,. . -
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Zany. (astupndară dar gura): Dar nu-i locul. 
tău âicea ; — eși afară ! . 

Stanislau. Eu nu vrai eş afar ; eu vrai e 
înîuntră. Eu scuturat sanie de „omtt, i eu gasit 

asta, — asta, — ci ghiabla sto i asta?! | 
Zanf- Ce'i aceea bre? o 
Nistor. Lueru de găsit ! — să-l ducem: la Pri- 

mărie. Ie 
_Zamf. Ba nu, căii din sania nâstiă. 

Zoiţa, (aparte) Ce: poznă ! am uitat turnura 
„cea nouă în sanie! pi 

Slanislau.. Ia nie znam ţo to est... 
Nistor. A ci vrun cuibar: de cură, căi cam 

mare... ti 
Zoița, (se repede și is turnura, astunzând'o 4 în 

dulap). Lăsaţi, acestali - “lucrul meu... şi: tu ca- 
răte de aicea prostule ! beţivule! -' 

- Nestor, (încet catre  Superl,)”- Cuibarul “era a 
c6nei Zoiţa, că de nu, închiiem un: > proțept-vor- . 
bareţ şi] spermutam la primărie !.. : eu știu preg: 
lementu |. 

Stanislau. Ia” nă- est prost, - ni-est beţiv.. tata 
moi fost prințu.,. nobilisimus... i vorghit leti- 
neschi ; — ia nobili est ficior n naprinţu Kraponskyi 

Zamf. Auzi vorbă! ci-căti' nobil. dacă ă fost 
ficior la prințu Rr ăpăuschi ? — parcă. eu Van 
fost cafengiti, şi încă tot nu mă laud!.. , 

Stanislaui.. Când poleaki vini iar face | to: prințu, 
ia facem prinţu Li eu pi voi vatav na; ograda... 

Zamf., (râenind din _totă pulerea), Ei „odată 
bețivule, că te fac chisiliță. 

Stanislau, Ia nu est chisăliță, ia, eu. 2. pe sine |
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vatav na. ograda, când ia fi prinţu.... (reîncepe 
cântecul eșind). 

Ă N Kracoviaca pana, 

Ia ci dam, ete, 

Zamf. (ajutat de Nistor * şi Super. îl împinge 
afară). Bată'l-ar tâte icânele cele sfinte, să bată— 
că era să mă înăduș! — Da bine, ce era aceia 
ce țo adus'o, Zoiţicule ? 
„„ Zoia. Ce era... ce era? —ia o garnitură de 
mobilă |... | | 

Zamf. (încercînd sa ezplice primarului). Aha! 
era .una di cele cum li zice.... care să pune la 
mobilă ca, să fie mai așa... știi de cele care sar 
în sus când. te pui pe scaun. 

Zulima, (reproșind). Mătuşică — țai. cumparat 
din tîrg o mulţime de lucruri, — dar “mie nimie! 
„ Zoiţa, Crezi dragul mătuşicăi că te-am uitat 
tocmai. pe tine ? ei bine, în cutia cea de pe ca- 
napeaua din fund e un. prezent pentru tine, Zu- 
limiţol . 

Zulima. Un prezent! (dă drumul "motanului, 
fuge întrun “picior şi caută în culie). 

Nistor, (reluînduși cuvântarea, întreruptă, prin 
venirea lui Stanislav). Ş'aşa cum ziceam, prea 
cinstite c6ne Zămfirachi, cumeă domnu: Șpârlă- 
tilivescu are pojijie câtu-mi-ţi'i gospodăria, ro- 
mânului ; și că „pomul care nu: face r6dă tre- 
bue să'l tai cu săcurea și să mi-l asvirli în va- 
paia focului“, după cum scrie la sfinta; pisalti- 
chie; : așa... (Se aude de odată țipete, latrături, 
chiuitură, cum și glasul lui. Terinte” care strigă : placa bursucu mă! săriți mă! sării 1),
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Zamf. lar bursucul ! (Toţi sar iute de la lo- 
curile lor și se agită | . 

Zoița, (alergând la ferezsta).. Nu se vede ni- - 
mic | — dar găinele și răţele se sburătuese prin 
ogradă. | | - 

Zamf. Păcatele n6stre || ce să mai facem “iar ! 
Zoița. La să luim în grabă armele, monşer !— 

şi să ne alungăm după dihania ast împeliţată ! 
Zamf. Că ghine zici cumnăţito | că dâr om 

scapa și noi odati de pacostea asta! (Zamf și 
Zoia îau câte" o pușcă din cuer, — Nistor și. 
Superl., îș privesc și cercetez ciomegile); 

Zoița. Să plecăm în grabă cu toții | | 
Zamf. Da, așa, cu toţii !—şi incao spun 

curat, în faţa ofițiulă a d-lui Primarde la Manta: 
Roșă, că celui care a pune mâna, viu sau mort, 
pe îndrăcitul de busrsue, din tâtă „sărăcia mea, . 
îi dau un galbăn ș'o vadră de vin roș de anţert.! 

Zoija. Dar lasă făgăduielele și haideţi odată ! 
Vistor, laca mergem, mergem ducuţo Zoiţă ; . 

„numai lasă-ne mai cu domol, că chicidrele nâstre 
nu's dâr de pe vremea volintirilor.... 

Zamf. Eu îs gata Zoiţicule|. (se împreună 
cu Nistor, după Poija). 

Superi. (stând nemișcat). O ce ideie superla- 
tivă | dacă eu aș fi acela care aș avea, rarisima, 
felicitate de a distruge “acel feribilisim bursuc, 
caștiga-o-aș în certitudine favorul et onorul d-lui 
Ciriliu, cât și al Superlativei . Matmoazel -Zulima, 
K. Zefireanu! (/ncântăt de“ideia lui, ese)... 

e o



Scena XI. 

orgu și Zulima. 

„_orgu (care în tot timpul scenei a stat foarte 
- liniştit, — își “mai târnă o ceaşeă, de ceai, și o 
s6rbe.. încetinel ; scâte o havană, o aprinde și 
“fumează: ;, se, leagănă mereu în jilțul său, adâncit 
în gândiri. îndepărtate). OO. - | 
_* Zulima (seâte din cutia demode un maşon de 
Dlană. Il admiră.— Apoi când observă că toţi 
sau dus, revine încetinel în stînga şi se pune 
pe canapea, : continuînd a. examina manşonul. 
Ea se.uită din când în când pe furiș la Iorgu, 
care nu o observă. Impacientată, după o pausă 
mare, asvîrle pe un colț al canapelei manșonul, 
şe scâlă, şi merge la păretele din fund, ieo 
ghitară :ce stă aninată în cui, şi revenind la 
locu'i. începe a zbârnii tare, acordînd). 

i Scena XII. . 

Zulima, Iorgu. — Maranda și 'Perinte, întră încet. 

: Maranda și Terinte (încep a deșerta "masa din 
mijloc: de tacâmuri, ducândule pe dulap. Te- 
rinte scurge în gură'i t6te ceșştele, vîră zahar și 
o'alâmăe în sîn, privind să nui vadă Iorou ori 
Zulima. : Apoi, împreună . cu: măsa ieu mesuţa 
şi o duc la locul ei, la capătul canapelei celei 
mari. Maranda ese luând ceştele și cofa de lângă 
ușă; Terinţe o urmează privind când la cei doi
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din scenă, când Ja garafa de rom care a. fost. 
lăsată pe măsuţă). | 

- o Scena XIII, 

Zulima și Torgu e 

Zadima (cuprinsă de o agitație de nervi, „muipe 
o strună de guitară). Miserable ! 

Iorgu (trezinduse puţin din visarea lui). Al 
uitasem că mai sunt cu cineva în casă; (își în- 
torce puţin jilțul şi privește pieziș la /ulima). 
 Zulima, (aparte); Je crois qu i commence ă' 
me regarder, le coquin | 
„Jorgu, (aparte). Mi se pare că nui tocmai u- 

râtă veriș6ra mea!... noi îişti tineri ne-am făcut 
o ideie cam abrașă însă, de domniș6rele... cu 
familie... (Casca). 

“ Zulima. Are să dârmă de sigur! nenorocitul. 
(Rupe o a doua strună). 

Jorgu, (cam surprins). Ar. tuebui să deschid | 
puțină vorbă, de formă macar... Dar pe legea, 
mea! nu gisesc. nici un sujet... (Tușește și se 
pregătește a vorbi. Zulima văzând manevra lui | 
începe a fredona o arie, cu acompaniare de gui- 
tară).  Verişoră |... vezisâră l.. Ce? nici nu. 
mă aude! cântă... -e cufandată în vro simfonie. 
de ale lui... Schopenhauer ori Darwin. „ Cu a-. 
tât mai “bine | asta 'mi place mai mult, (Centi- 
nu de a-și fuma ţigara a lene). : 

Zulima, (observând că Iorgu a dovănit dar. 
împasibil, se înădușă - de . nînie; mai rupe o. 
strună, apoi asvirle guitara cu totul. pe ce- -balt 

— 

2
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colț al canapelei șiși veia manșonul pe care în- 
cepe al jumului de păr). O viaţă ! viață ! tu eşti 
cea mai mare mizerie de pe pământ. — Și are 
să steie 6re încă multă vreme mut? .Mai adi- 
nidrea voia să vorbească, și... eu... Ah! c'est 
abominable! c'est. . | 

Jorgu, (trezit). Poftim ? aţi zis ceva? - 
+ Zulima. Ea d-le ?... nu; mai ales că credeam 
că d-ta... | a 

„ orgu. Eram aproape să adorm ; ceaiul ista 
te moleșește tot d'auna, și nu te face si mai 
visezi de cât un așternut moleăluţ... 
“Zulima. Și visai deja... | . . 
Iorgu. O! dar voi să'mi alunge somnul... voi... 

ca sa văîntreb, cum. nai petreceţi po aicea pe 
la ţară ? cum vi se par peisajile rustice, —at- 
„mosfera ? . a 
„““Zulima. Aşa după cum ţi se par și d-tale, d-le. 

„Jorgu, (aparte). Asta'ţi tae pofta de conversa- 
„ție mai adâncă. (După o nonă pausă, se sforțâză 

GQ se scula, și merge de se 'vazamă de dosul ca- 
napelei pe care stă Zulima). Nu te'i “supăra ve- 

> _Tiș6ră dacă te-aș întreba: ce vecini mai aveţi 
pe âicea? Da i 

- Zulima, (repede). Avem pe Gavril Lungu la 
drâpta, pe 'Poader. sin Năstasi Proţap la stânga, 
pe Iftimi a babei Catrina din dos, și pe... 

. Jorgu: O! nu vă cer aşa de precize informa: 
„pun și detailuri... (Aparte). Bin&mi ziceam că cu domnișârele „aceste, — noi trebue să-ne plic: 

tisim al naibei. (Se. plimbă, un moment). Ş'apoi tot d-ei s'a mai supărat foc... şi din ce pricină?
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(Se apropie și -se pune. pe: colț canapele) Nu 
vă deranjez? - . 

Zulima. N'aveţi pentru. ce domnule ! 
Iorgu. Aşa dar, verișâră,. | 
Zulima. A domnule | — ești sigur că nu te 

cam greșeşti când îmi dai acest titlu ? | 
Iorgu. Să mă greşesc ?.... cum “se pâte |— dar. 

nu mai suntem noi verişorii cari, acum - câţi-va 
ani în. urmă, — când eram încă mititei şi sbur-, 
dalnici ca doi boboeei de trandafir, — alergam. 

"Și ne jucam priă livadă, ne suiam -pe stogurile 
cu fin, în sfirşit, cine'ar putea să ne. conteste 
vr'o dată titlul nostru de înrudire... 

Zulima. De pe ce? | 
Iorgu. Cum de pe ce? : 
Zulima. Da,. de -pe ce, sau după. cine ne în- 

rudim ? aș vrea s'o știu. De 
Iorgu. Dar sermana mea mamă, — D- -zeu s'0 

odihnâscă în locul drepţilor, — nu era vară pri-: 
“mară cu reposata cue6nă Catinca Berliţean, care. 
era cumnată cu bunicul duducăi Zoiţa ? 20 
"Zulima. Va, să zică. suntem veri de spiţa... a 

câtea mă rog?—că eu nu sunt prea tare în 
matematice, 

or 'gu. A doua, ori a treia cel mult, — dar 
asta n'are a face nimic | . 3 

Zulima. Eu una cred că suntem de a „patra, 
ori a Şesea, spiţă, — dacă nu cum-va ne înve- 
rim... după Adam. . - 

Iorgu. A! ce profanaţie | dar întrebaţi și pe 
duca, Zoiţa, — mătușica, dv.,, care este. în stare 
să vă spue gradul “de înrudire ce există... | 

Zulima.. Duduca, . Zoiţa, mi-i şi ea “mătușică ., 
de spiţa... a șasea cred, 
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"Jorgu. Ce spui verișoră | ce spui? 
 Zulima. Bi  dâmne, dar duduca Zoiţa era 

soră... după ce nu ştiu, cu mama! — știu însă 

bine că nici după tată nici dupi mamă. Tata 
“ mamei o adusese 'ca moștenire de la novastă-sa 
dintăi, care -de asemenea 'o adusese ca zestre de 

lă-un bărbat al său precedent, — ast-fel că ne- 
muria dintre” familia nâstră și duca Zoiţa este 
tot atâta de strîns legată, ca şi cea dintre d-ta 
şi... proprietărița cea blondă a caselor d-tale 

“ "Iorgu, (amuţit un moment, apoi reluând încet). 
Ei bine, domnişâră: în asemenea grav caz, de 
6re-ce nici o legătură -de sânge nu ne mai ţine..: 

„cu atât mai bine! Ştiţi bine, d-ş6ri, Zulima, ce 
simpatie şi ce atracţiune amicală au domnit 
totdeauna între noi. — Când am avut fericitul 

„prilej de a petrece cât-va timp împreună, îi 
aminteşti -jocurile' nâstre, primblările, ascunză- 
târele; 'şi când atâta timp am fost nevăzuţi u- 
nul de altul... Crede domnișâră, că de multe 
ori, chiar prin somnul meu te: visam așa... 

"Zalima. Pemine, 'd-le, — ori.ps proprietăriţa ? 
"Iorgu (aparte). Nu se trece... ce rol de nă- 

tărău mai joc! (faze). A d-şoră !. cuvintele dv. 
glumeţe nu vor atinge nici de cum un. suflet 
care a fost totdeauna plin de flacără - şi poe- 

-zie pentru... . i 
“Zulima. Apropo de poezie, d-le Iorgu: n'ai 

putea si'mi faci o poezidră: cât de mică... însă 
bine înțeles fără. plată ! Bu. încă nu dispun ca 
pioprietărița d-tale... de nimic, şi waş putea, 
pote, să'ți recompensez ostentla; n 

- Iorgu... Vă înșelați dacă credeți că nu lucrez 
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versuri. de. cât -pentru. plată:, Apolon” cu „atgintul 
nu 86 prea împacă; şi dacă, mi, sa întâmplat. -Shiar, 
că acâsță muncă. intelectuală să'mL fie. plătită, a: 
fot..... o simplă . întâmplare, .. „Dacă: ivoiţi,: însă, 
si ca să vă dedic câteva, versuri, —mă V6i, în-- 

"cerea a vă mulțămi, - 
Zulima. Dar inspiraţiunea - ar. putea. să' ţi, “ip 

stscă în_ această locuinţă cam prozaică, unde. te 
ambetai. mai adini6rea şi „începuseși: “chiar. a 
moțăi. a ă 
„Jorgu. Voiu să.vă probez că, inspirațiunea. îmi; 

vinie în acest nioment mai mult de cât. în. „tot; 
d'auna.: (Improvizând rar)... DRE 

fa, lutnoă: 'atrăgă de- “aş cata 

Să: hai glisebe'vr*o' zină, 

A cărei inimă curată: 

De amor-sâ fie plină, 

0 jur.pe cerurile tâte. . 

Cs alta n 'aş găsi, | 

De cât acea" ce: acum privirea-I Sa 

Tu -ochi-mi 'gi-aţinti! : 

Zulima. Crezi? - 
Dorgu, (ie -mâna. Zulimei).. 

Când dezeta” mi uşor atinge i. 
Suavul corp al său, :- - 

Cred lumea; întrâgă că se înclină: : 

Sub „Riedestalul meu. 

De ar cere alasa” c'o privire 

“Comori şi pietre scumpe, “ i | 

Intr'o clipâlă le-aşi aduce, -.. .. ..:-: 7 

_— Din înimă'mi l-6aş'rumpe!.. .
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'* Zitima.” Pica frizaăos; într 'idevăr | Acesta do- 
.- vedegte' că nuţai 'epuizat încă tâtă inspiraţiunea, | 
în -suvenirea! reposatului. proprietăriţei... 

"Jorgu. Oh! Zulimo! lasîncolo aste vorbe sar-. . 
&astice | Am fost un moment cu „mintea, tulbu- 
rată... Nu ştiu ce am mai „Zis, ce am mai fă- 
cut.:. dar Zuliro,... aaa | a 
iulia. Ceiţ? i. - 

* Iorgu: Csi = dar ti trebue 'să ştii “mult mai: 
bine de. cât mine ce'i! Și nu Citeşti re nimic: 
în: “faţa inea'? ; Tulbratea, direrea, focul, căința, 
gi: amorul? 

Zulima. Amor! | d-v. cei de prin oraş aveţi 
6re și timp dea vă mai gândi la amor?! 

Tovgu. Ca siăti. dovedeşe  Palitno... (O. sărută 
repede fără voia ei)... ă 

- | “Sceia atv. 

Zulima; “Jorgu,  Maranda.. 

Maranda, (întră cu o. lumînare aprinsă în mo- 
mentul: sărutărei, și. face o exclamaţie. Iorgu și Zu- 
kma dau un țipe şi sar iute de „pe canapea sur- 
prinși). 
 Zulima. O! mon Dieu sunt perdută ! 

Iorgu. Nu te teme de nimic! (Alârgă la Aa: 
randa și vrea săi vorbescă. In acest moment ușa 
din fund, se. deschide brusc). 

“ Scena” XV. 

“ Zulima, orgii, “Marandă,. , Zamfirache, Zoiţa.- 
Zamf. şi Zoiţa. Ce este! | ce 'este 9 cine- -a ţi- 

„pat mă rog ?: (Toţi tac). :



Zanf: Da respundeți | o dată, pentru toţi. afn-,, 
ţii |. că ne am'prăpădit. de spaimă; ..: iz 

- Maranda. Poi-dă, câue, Aucuţă, eu: am pai ” 
(Jorgu. și Zulima sant . dezolaţi)... E Zi 

: Zoifa. Și de ce 'ai -ţipat .mă roz? de; ce? 
- Maranda, . Păi-vezi,: că-am- -țipat- pen- -trucă- -am:. 

zărit-bursucu:,.. -.*,.. 
 Zamf. şi- Zoiţa; Bustcul |. unde$ cm?! Sands: 

- Maranda. Poi — mai dinirea, — mi-am arun-:, 
cat ochii pe ferestră... şi Vam.; „zărit, alergând, 

"spre pădure... | 
„Zeița. Și noi cari î cui de trei ciasuri pi 

ciasornie : şi. încă nu i- am: dat de pă be a 

a. 

Sceia” XV 
i " x ai - 

Cei de mai nainte; “Terinte. SR 
ta 

Terinte; (abia *gâfâind,: aduce un- dulău. '+măre, 
care ține în gură o: buicată de blană). C6ne!: du-.; 

„. Cuță| să videţi ci era: eu când am țipat :„bur-: 

  

Slicu o intrat în poiată tă 'auzisăm niște schiolălăi- - 
turi și coteodăcituri ; şi ni-am închipuit că tre-. 
buc să fie bursucu |. şi cum în poiată îi și 'oui- 

:
 

baru hulubaşilor mei: celor dobani: c6. mi-o. dat,; 
poclon di: ziua me nănașu Scârlat, „ precum.. 
hulughiţa 's'o .ouat- două ouă. miei- mititetuţe-: Și 
tramuşele, şi precum că eu mă. temem. că. bur- 
sucu să-nu 'mi mănance hulughii Orl. “ouăle;-— 
am început: a striga, — și niavâstră aţi începuţ. 

a fugi, și vaţi sburătuit prin tâtă ograda, ȘI, - 

naţi găsit nimica-nimicuţă ; apoi eu m'am. suit 

d asupra poeţii, șam început. a da cu unpăruș- 
ten. “când î în. drepta când în stânga, — și numai
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" c6:văd-de-odat! 'că iese: din: poiată: toloşeanu:'ist 

balţat și cu Roacan cel: tăreat,: sfădinduse: al'dra”: 

cului'lamândși, şi trăgând”eu. dinții deo bu- 

cată de nu știu cet: Crezând: eu::că'i. cumva! 

vro aripă:'de ai hulughiţei mele, mă răpăd "cu 

- ciomagu Între dinşii, 'toin lui” Roşcan- pân 'ce-o 

înpunge la g6nă schiolălăind mai dihai:de cât: dom- 
nuiprimar când: ni::citeşte:: pravilile, =— s'ar * în 
gâtu' lui: Toloșean,: şi: "când. îi -pusei mâna pe: 

boti—ce' să vezi: i. e 

To", (fârte miraţi).. Ce ai văzut! ce-ai văzut 2]... 
“Terinte. N'am: văzat nimica..... alt de-cât'o bu- 

cată de' cojoc ori de' blană de' nu tin ce, care 
sămăna cu blaniţa cuconaşului istuia, pe care. 
i-o spărcuito Roşean. Iacâtă-o îi tot în gura lui 
Toloşean încă, privițol îi | 

„Zamf... Bătu-te-ar sfintele: ine, tontule şi ză- 
".. păcitule :d'apoi- pentru. asta: să .ne vâri. tu în. 

toate: bâlele:! să. ne faci, să .alergăm cu “limbele 
sc6se, să! trierăm; t6tă:: moșia, hoţule | bagabon- 
tule | 

* Zoiţa. Nenorocitul | m'a; făcut.:să, "mi: perd să. 
nătatea; şi liniștea: prin :noianuri:- de.-omăt căt: 
casa. aa a a 

_î-Zamf. Pacatele mele cele: grele..... şi eu. am 
răguşit strigînd. 
, --Zoila. Dar ?... dacătn'o fost..bursueu...- da. Ma-;. 
randa; zice: că: lo: zărit pe-ferâstă,.... ha:? ce zici 
Marando?.. . Aa a 

Maranda. Poi: — vezică ——'ac6la; oi fi fost alt: 
bursuci —nu era celalt... ii ii 
"Zamfiri Păcatele: n6stre;; păcăte:| "ce- O: să: mai-
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“îngbrăm şi 'cu -dihanijle: ieste |. nici zi nici n6pto 
nu măi, poţi afla odihnă, ...... 

Terinte, (scoțind. blana din gura lui “Toloșcan 2) 
dă Zulimei, pufnind de îs). laca ducuţă |, astai 
Ducăţica de blană a. conașului; și 'eu credeam 
“Căi... 
- Zoiţa: Eşi o dată afară, ticălos. ce eşti 

Scena XV. RE | 

Cei dinainte, “Nistor, “Siporlaivescu și  Stanislau. i 

Nistor. În. zadar câne Zamafirăche, am frăpă- 
nat toţi cânchii, n n'am dat nici de c6dă de bursuc |: 
 Superl.: (suspinând). Nici ds urmă... 
Zamfir.  (umflănduși: gătlejul, «a pentru“ a ține 

"um discurs), Cinstite jupîne d-le Primar, şi ono- 
ratule d- le profisor a şeolei: din noi de la sat! 
fiind-că... 

Nistor (tăindui. vorba).. ana vrut să' i “ mai 
spun c6ne Zamfirachi, că ni-o mai spus ista, cum 
"i mai zice,'că ni. se încurcă pocitura lui, de po- 
reclă pe limbă; să'ţi spui că o. mâi; luat „trei 
fâlei de la conu Tanasă;: “Mătăcheşcu, şi cu . cele 
cinci a lui, face șepte.... . 

„ Zamfir. Onoratule d- le Primar, ŞI: cinstite ju- 
pîne, ista d-le profesor-a sedlei de la sat din 
noi ; fiind-că străduința nâstră și .gona ce- am 
făcut'o pentru stărpirea acelui animal. dobitoe 
vătămător al soțietăţei nostre ; fiind că... c'o 

” înoptat afară și noi suntem forte osteniţi, zic, — ” 
ca să lăsăm treburile pe mâni dimin€ţă.... 
„Nistor. Să le lăsăm, d- le cucâne ; — dar nu
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“Pai uita “vorba ; ştii. că. "mi spuseşi. să . înjghe- 
băm o vănătâre. mare, cu: hăitaşi din tâte sate-: 

“le! vecine, — dor om scăpa o: dat de părdalni- 
ici. dei: 

Za f Aşaii ! cu: “drept. ași | Pe mâni dimi- 
n6ţă, în zori de ziuă, să fii gata cu toți Gmenii 
Jupâne: Nistore,. că să ştii; că dei ucide tu bur- 
sucu... a tău îi galbenu ! 

Nistor. Atunci, :cu plecăciune, pe. mâni | 
„Superl.; (aparte). Mâni ! ah ce distanţă super- 

“lativă: voi pătrunde pănă mâine! 
Nistor, (tr ăgând de mânecă pe Superl.). Cu ple- 

căciune şi cu 'rimas bun, boerilor! 
"Toţi. Nâpte bună! drum bun! a 
Superl., (din pr agul' ua Vă salut în o epedul 

superlativ, (se cu Nistor). 

Scena XVII 

 Zanţirace, Iorgu, Zulima, Zeita, Terinte și 

„tanislau.. Ei 

Zamf, (care Stanis și Terinte). Da voi ce 
“mai aşteptaţi ? - 

Stanisl. Ta steptaă ? dvageşcia bani pintru cum: 
parat păcura na sani. 
Zamf. „Păcură,| dar ce să faci cu. păcura la 

“sanie? 
" Stanisl. “Treba ungi roti, nu _schirţa- -schirţa. 

„ Zamf. Săi ungi tu gâtlejul, fleac-poleac ce - 
eşti ? eşi afară ! eși ! (începe al. pumni şi înbrănci). 
- “Terinte, (apar te). Auleu ! reu'l unge boerul |. 
ia să şterg putina - să nu- mă ia şi pe mine la 

- uns. (Poe) |
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Slanisl. Pan Zafirachiu.|.nui bati! inc ia fi iar 
prinţ na Liwov, ea tocmim pi tu vichil na muşi. 

„Vantiradle n reușejte 'a'l înbrănci afari). 

“Scena XVII. ze 

Zoiţa, Zulima, lor 'gu, Zamfizacli.. 

Zoiţa. Ce. grozăvenie şi “cu modoranii iătia,.. k. 
închipuiți-vă că nici ceaiul . mu, lam: „apucat 

"a D6... 
Zâmf. Ah “pacatele mele ! iar mi-am turburât 

tot veninul | și nici eu n 'am gustat „ macar, din 
“ceai... Inima mi se bate... - 

Zaulima. „Papă! ar fi foarte bine -să te “culci 
„și săi pui câte-va cărămide calde la pici6re. 

Zanf. Că bine zici, gugulia babacăi, că bine 
zici ! vin se te sărute babaca, vin. (O sănută). 

Zulima. Şi mata, tante Zoiţa, trebue să fii , 
: foarte” ostenită ? | 

Zoiţa. S'înţelege, odorul mătieăi 1 [ sărută). 
Aide să trecem în etăcelul nostru; 

Zamf. Mă due și eu în odaia mea. “Du fătul 
meu lorguşor, strigă pe Maranda să ţi aducă aş- 
ternutul de musafiri, — și mai „pune Şi șubole 
ieste de-asupra, — şi tii culea în salonul ista, - 
pe canapeaua cea mare din: fund, că n avem alte _ 
odăi. Ai-ai! ce zdrobit sînt! i o 

Zoiţa, (mergând. sprijinită - de “Zulima). Te: samă 
Torguşor, să nu răcești .la n6pte cumva ; — să 
nu -te: desvăleşti.... ie-ţi Şi vro armă pe alăturea ; ; 

„cu aşa animale fiorâse. cum avem pe la noi nu 
- măi poți fi sigur nicăieri... Adieu! (Intră a cu Zr 
lima în: etacul din stinga). . 

-
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- Scena XIX. 

„“ Zorgu, Zamfiracti. 

orgă, (aprope de. ușă). Mulţămese şi sărut mâ- 
nele mătușică. (Intorcânduse). Dă'mi vos să'ţi a- 
jut cuo6n& Zamfirache..: dămi voe. 

Zamf. Mulţămese Iorguşor, nepoțelul tatei! Vin 
“să te sărut şi pe tinişor! și să'ți zic nspte bună 

“puiule ! Mâni dimință facem vînătâre mare în 
„contra tuturor bursucilor din pădure, şi tu ai 
Bă fii crăișorul codrilor, gtrengărașule. ce eşti | 

Jorgu. Mulţăimesc moşule, mulţămesc, (i. să 
rută drepta, si îl conduce la braț în camera lui). 

Scena XX. 

Zalima,. 

" “(Apare în cadrul ușel, pr ivește un momeni, 
apoi întră; 16 “manșonul șil „pune în cul; guitara 
“Sa alt cui; “apoi continuă a'și căuta treabă cu o- 
biectele din casă,. până ce Drgu revine), . 

Scena XăI. 

„Jorgu, Zulima, 

“ Zorgu. A! d-ş6ra Zulima nu Ya duş încă la 
culcare | ? 

Zulima. „Căutam” un mie obiect. de toaletă ; 
scuzaţi vă rog, că plec imediat. 

„Jorgu, (apropiinduse și luându'i o mână). Mi- -ai 
permite veriş6ră....domnişoră voiam să zic ; — să 
-v& urez o n6pte bună, însoţită de : visuri "fru- 
mâse....?.- 

INEE
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- Zulima. 'Pocmai! voiam: să'ţi urez; şi eu... “Ţi 
se va părea curi6să -pâte culcarea pe'la opt ore - 
sara, —ipe- când. d-vâstră de: pe la 'tirg Sunteţi 
"obicinuiţi a “petrece nopțile. întregi... + 

Iorgu. Nu-mi "va “părea: nici de cum curios,— 
"din contra, 9 voiu petrece-o veghind; cu: placo- 
re, —:pentru- -că voiu av -tinipul de a:mai: re- 
flecta; puţin; ceia ce la oraş nu pot face: A! nu 

“gtii Zulimo, ce schimbare s'a operat în tâtă fi- 
ința mea, de-o jumătate de ceas | nu poţi să ți în- 
chipui cât sunt detulburat... 

Zalima. Eşti tulburat | | — pote de spaima 
Dbursucului! ha! ha! ha! ha! 

: Jorgu, (cuprinzindui talia și sărutând o) Ba 
“de- amorul tău, Zulimol. 

— Zalima: Dar ce faci, d-le? gandegtete! “simt 
că m'am, înroşit... . 

Iorgu. Nu face nimic — că aşă ești mai fru-: 
m6să Saea | (Vrea so. mai sărute o dată, dar se 

„aude. vocea lui Zam/irache strigând. motanul) 
„ Zalima, (smuncinduse din braţele lui Iorgu). Ai! 

“papa pote să vie aici. „. fug... adieu.;. bonne 
nuit, et.au revoir | (Mer, ge spre ușa ei). 

Iorgu. Pe când. 
Zadima, (plecând ochii). De sigur că toomâi ș pe 

mâni dimin€ţă ! (Ego e trimețind o săr utare lui 
Iorgu). | 

„Scena XXL. 

lo gu, apoi. Zamfirache,. 
a 

Iorgu. O blonda Venus rediviva | I— Sa apoi mai 

„zi să nu-te arunci în valurile: iubirei | să nu ui



; saerifici.... pănă. şi proprietărița. | să nu'ţi pui în 
„pericol viaţă chiar, ic 
;"Zamf. (scoțînd . capul pe ușă ; el e -cu scufie în ' 
cap, și în cămeșă. albă de ndpte).. Pentru ce zici 
tu-săți pui în .pârlicol viaţa Iorguşorule ? 
= + Jorgu, (îngăimând).. Ai... pentru că... de teamă... 
„pentru bursucu' cela... de care mi'i -frivă.,, 

«Zamf. N'ai. teamă că nu-i el aşa de obraznic: 
să între în casă. Numai când îi fi pe afară să 
„iei :sama, să nu se răpadă cumva... a 

Jorgu. Mulţămese moşulică ; mă ..voiu păzi cu 
bine N 

Zamf. Venisem să te întreb dacă : n'ai văzut 
„cumva pe Zorzon? ştii: motanul cel mare. şi 
pesiriţ! Nu pot nici o: dată:să dorm. liniştit fă- 
„ră dînsul, — mă încălzeşte așa de. bine la. pi- 
ci6re... E a 

- + Jorgu. Motanul? nu ştiu, nu e aici, dar... mi 
-se pare că la luat mătuşica în etacul d-sale IN 

Zamf. L'o luat e? apoi-atunei bine... ştiu că 
„Şi ei îi place să dârmă cu Zorzon ; şi .precum 
n'avem de cât unu, în. câte o .sară dârme la din- 
sa, în altă sară la mine... ştii vorba ceia: 6me- 
nii- buni se'npacă. Nopte bună de acu Iorguţu- 
le! nâpte bună. (și retrage capul), 

> Iorgu. Sărut mâna moșule! n6pte bună! 

Scena XXIII. 
_dorgu singur, | 

Iorgu, (mergând la ușa din fund, stri ă): Ma- rando !: Marando |. J - 3) „ Maranda, (de afară). Ce poftești” conașule ? 

— Ă i N
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Jorgu. A zis poetul să vii să'mi faci așternutul! 
Maranda, (tot de-afară). laca dată, dată!. 
Zulima,: (se aude cântînd lângă ușa etacului i, 

pe aria: „Bonsoir Voisin'). 

1 0 nâpte bună vecine, 

Pin inimă eu îţi dorese! . 

org Ju. Ce! Zulima. sa apucat de cântat ope-- 
rete? să nu mă arăt dar necunoscător | (cânta): 

"Visuri dulei şi senine, 

_ „- Yecinico "ţi poftese! 

- Zamfir, (la ușa lu). 

O! nâpte bună nepâtel : 
De bursuo nu tengriji! 

Iorgu (mergind. spre. drâpta). 

- Prea multă bunătate ! 

Vai temă, m'oi azi. 

Zoija, (fot din camera : ei). 

Ă  Nâpte bună, lorguţă! i 

Ă „+ Mâni la vânat vom porni. ID 

Tory gu, (mergând spre stânga). 

Da, mătuşică Zoiţă, 

Voi faco tot ce'i duri! 

COR GENERAL. . o 2 
Aşa dar nâpte bună! | ” 

Visuri plăcute, somn duleişor, 

Vă5 dorim la toţi împreuna. 

Păna mâne în zor! 

_ (Cortina cad).
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* :AOTUL.AL 9-LBA:. - 

  

A “Acelăș 'decor,: luna luminsză. prin. fereaata din “fund ; focal 
arde în sobă; Iumâaarea .e stânsă, - 

Scena JI. 

. Iorgu, | 

(El e numai în jileică și pantaloni, culcat pe 
canapeaua din fund, p2 care e pus un așter- 
nul; e învălit cu șuba cea mare a lui Zamfira- 
chi. Se aud cocoții cântând, vaci și. oi. sbierând. 
"ele. Iorgu care şedea cu faţa la. părete, după o 
pauză, se întorce pe cealaltă costă, și se desvălește 
puțin). Ei apoi !... pas de dormi, — odihneştete 
cu acest concert superlativ, —. cum zicea. strului- 
batul cela ! chinuit de amintirea cea, mai precisă ! 
cea mai poetică | Miezul-nopţei a sunat de mult 
la ciasornicul lui conu Zamfirachi,. şi eu. încă 
ram amijit nici pic. Şi cănd mă găndesc că azi 
diminsţă nici gănd maveam, unde are să mi se 
proslăvescă trupuşorul la n6pte, lucrul -pare cu 
totul curios! Eu la ţară? la „ţară sublimă, linig- 
tită, şi .verzie“* cum o .numesc poetaşii de pe ma- 

“Jul Bahluiului ! Sublimă pâte să fie; pote să fie 
şi verzie, cănd nu e acoperită de omăt, dar li- 
niștită | —'o l— în mijlocul atător simfonii cu- 
coșești și cănești, aide-de !: Ş'apoi ce sublimitate 
mai e şi acea de a dormi pe jumătate înbrăcat, 
„cu o şubă căt un urieș de asupra, gi pe 0 ca- 
napea cu telurile eșite afară! Dar 'dormiţi ochi! 
și. voi buze tăceți ! şi voi gănduri încetaţi de a.



n'auzi ? cumnăţică |... 

__ 4pi— 

vă mai frământa'|- Mitiţica Zulima.: riw'e tocmai. - 
de lepădat. Samănă a cun trandafiri; pădutreţ. 
Are, din pacate, mania de a vorbi:: mereu'.pe 
franţuzeşte, şi d-zeu- să m& isrte; 'eu-nu îndrăz- 
nesc nici o-dată să mă aventurez a vorbi limbi . 
streine... Dar duduca: Zoiţit |: răătuşieă,; -dragă-- 
dâmne | ce creatură durdulie, de pe' timpul E-: 
teriei de sigur, apoi posticăși -:sirâțitâre' la 
culrie;: Cănd:veneini 'cu'-d-ei în: sani6,: înii::vor-. 
bea; întruna:ds Bolintinânu,: de Alexandri, și de': - 
alți poeți, şi-mi deelamă cătu-i liagura- pe: Ai- 
niță "n gondoletă. : Mi-a: mar “povestit: apoi - istotia |. 
buisucului” care :nădăjăşte: pe: toţi din: casa asta;:. 

„i m'a îndemnat să ieu numai, de căt parte :la;i 
vănătâre. Eu la vănat şi încă pe la: țară:.. Dar 
dormiţi- o' dată.-ochi, pentru riurele tuturor” sfin- | 
ilor! Pace,:parcă e uri făcut. (Se :-aude'-o scă- ! 

rțiitură de ușă din drepta), Ce satide. 6re?':vai. . 
de mine... ori: 'îcăpelițătul de 'bursuc!... nu: dâr 
că: miti: frică;;:- dar (virăi capul sib* șiibă, tremu 
rând), 

 Sceuia IL. 
Zainfirache,: Iorgu -.. - 

" Zamf., (deschide 'ușu: încetișor și: să: uită cu niul- 
tă băgare de samă). De: sigur că: dârme.: dus la. 
ctasul ista:: (Inaintâză. în vîrful: degetelor” spre. ușa 
din stânga). Să nu care cum-va săl trezesc! (A-.. 
jungind: lingă -canapea, se "uită :un moment, apoi 
trece 'inainie);: D6rme; fără; grijă... (Strigă incetișor: 
la':ușă);.: Zoiţicol duducă,. .. cumnățică |! - Zoiţo: 

7
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Glasul Zoiţei,.. (foarte încet). Ce. roci? PE 
" Zam, Dormi . Zeoiţicule? - a 

“Glasul. .Nu: --. m 
Zamf Dar “Zulima dârme ?, a ae Pa i 

* Glasul. Dârmhe.. Da 
- Zamf: Și. lorgu, dârme i a dus, Dar ştii tu. 

una cumnăţico ?,. a | i, 

+ Glasul. Ce. să-ştiu:?, E ca E 
Zamf.: Mi 'se „pare: că bursucu cel îndrăcit um-. 

plă, iar pe lingă, casă, și cată să intre in pointă, 
- Glasul, (îngriji tare). Elei ! | 
Zanj. Aşa frate |. iaca, să nam “parte... „ds nu. 

mi -s0 părut că lam, auzit : hodorogind, printe. 
lemne. i La 

- Glasul. Şi ce săi . facă oare? ARE - 
- Zamf.- Ce-să'i. facem! ia, să luăm. poţi - și, 

să ne fugărim iar după el; că, alt- fel, vai: de. 
păsărelel6 nâstre.. 

-. Glasul. Bine zici . Zimfiraş cumnăițele: (Des. 
chide. wa, incetinel). Atunci să pornim după. el |. 

N . „Scena IL. 

Iorgu; Zamfirache;: Zoiţa. , 

-Zanj., (apucând pe -Zoiţa de mână). Să por- 
nim -cumnăţieo, numai. incetinel.. - 

 » Zoia, (înaintează -încet).. Dar: Gre.. nu s'a “teză, 
Iorguş?... nu de alta,:da să:nu se.sparie cumva;. 
 Zamf. N'ai grijă Zoicuţule; — el. dârme . „Ca : 

un butuc ;: aşa! 3 toţi:băeţii când se, pun pi somn;.. 
Incetinel, —  încetinel ! „(Dispar amândoi î în odaia 
din dr capta). i i
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: - Data Scena IV. Pee ii 

* Jorgu.: Pe ră 

(Scojând capul de sub șubi). Ce'mi auziră 'ure- ; 
chile? — Nici u6ptea:nu mai “au linişte .bieţii 
6meni, din pricina ticălosului celui de:bursuc |. 
Ei! apoi asta e:grozav; — parcă ::mi se: înere-.. 
țeşte carnea când: mă. gândese numai... Șapoi:: 
mai: poftim de “mai fă: „voiaje de plăcere“; — dârr 
ca siţi faci plăcerea, de a te vedea. mâncat .de'; 
tâte jigăniile. din lume ?. [ii !-c'al 'naibei:bursuc: 
mai trebue să fie ş'acesta!.zi şi nâpte fără o- 
dihnă ! Și eu nici că mai pot adormi un sin- 
gur minut. N'ar fi:răusă..mă mai scol; pâte 
că primblându-mă să-mi revie somnul (Se ri- 
dică și caută în jurul patului); Dar....pe. aicea nu 
ved... şi toomai am mare trebuință. (Cauta). Eu: 
nu pot nici o dată făriăi..-( Caată mereu). Nu cum- 
vă țaranca de Maranda numi: va fi pus tot ce'mi - 
trebue aicea 'pentru :n6pte? (Caută iar, boj- 

„băind cu mânile pe sub canapea). Nu găsesc: 
"micăeri. : (Sare: din pui numai în-colțuni). Un- 
de : naiba "să -fie? — căci îmi îuchipuiam “că: 
întro casă de arendaş trebue să fie tote ce-i 
le trebuitâre” pentru. găsduirea :musafirilor |— - 
pote sub: dulapul “acesta? (Caută sub dulap). Nici 
aicea | — sub: masă..::nu'i | (Schinbând din picid- 
re). -Ce'răuzi când omul nu-i'obicinuit să umble: 
fâră, papuci. (Caută mereu). 'Trebue si. chem: pe 
Maranda numai de cât: (Merge:la ușa: din :fund 
și chiamii). Marando!' Marando! fa Marandol!: 
ascultă. . | Di a 

-
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“- Maranda, (somnordsă);. Ce" conagule? 
Iorgu. Vin înc6ce şi'mi arată unde ai pus pa- . 

pucii sau botinile mele... : SI 
- Maranda. Apoi, să ieri, conașule, 'mai aşteap- 

Iorgu. Bine, dar “să. vii: de. grabă.. (Se întorcă . 
la canapea). Tii !- dar: frigu-i aicea. - (Se aude.o 

> scârțâitură la ușa 'din stânga). Vai de mine | ce. 
„ B'audeiiar ?. şi cea-laltă- ușă! de grabă-iar sub 

şubă.... (Se. ascunde). Oare nu -cum-va;: de : astă: 
dată chiar. bursucul în -persână. va . fi viind . să 
mă'visiteze ?. (Ușa.se deschide, Zulimă. apart). : - 

Seti Va | 
Se Jorgus: Zulima. 

„Zaulima, (pe. prag,. înce.” Oh -mon coeur! com= 
me:-il .tremble |. e da 
„Iorgu; (de sub. șubă).. Ce aud! Zulima-i ! 
" Zulima,: (incet). Lorgu ! cher..Iorgu'.! dors-tu ? 
“ Iorgu„. (scoțând : puţin : capul). . Ce-i ?. ce este 
Da E 

„ Zulima,. Cher Iorgule ! vino-mi. în . ajutor... | 
tremur. de. frică... nu ştiu ce- am..; (Se . apropie. 
încet) Ă 
0 Dar. spune verişâră ce sa întâmplat? 

„= Zalima. Vorbeşte. încet: cher : ami |: închipu- 
eşte-ți că.am' rămas. singură... singurică.. Ma, 
parole, c'est. horrible | — Dis-moi situ: as peur. 
aussi ? i E Se 

“Jorgu. D-ş6ră Zulimiţă; — scuzămă... că nu-prea, | 
înțăleg:bine franţuzeşte.... vorbeşte pe românsşte. 
dacă nu te superi. - E
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Zulima, (lângă canapt). A ce șiret. ești d ta, 
licean, să nu ştii:.. 

lorgu. Ştiu a traduce pe: Boufton: în întregi-. 
„me... dar a vorbi,— nu: obicinuim a învăţa priri 

liceu. | 

Zulima. Vezi-că .. sînt “aer pentru cari, 
în brutala nâstră limbă nu se află destule ex: 
presiuni convenabile ca să le putem întrebuința! 

Iorgu Voi iucerea să înțăleg... | 
Zulima. O Iorgule, scuză că "ţi zic pe. mu- 

me, —- dar întrun >moment ca acesta... în cara 
e în joc chiâr viaţa mea. .. 

Jorgu. Viaţa ta, Zulimiţo !? ae 
Zulima. O da, amicul meu. Crezi tu că'o fii: 

că grozavă mă predomină. sîngele îmi clocoteş: 

te, simt: rațiunea-mi derailând... Crezi tu, că în 
acest trist moment, aţa mea este expusă, „ae 

„Menințată ! e Ma 
> Dryu. Dar. cum ? prin ce : 2 - 

Znlima. Dar tu nu. ştii, mai auzit 2 — vleste- 

matul “de bursuc face: cele mai „mari strică 
ciuni, — ameninţă: chiar. pe 6meni!' n ai văzut - 

adincurea pe mătuşica,, plecând, să gondșei ani: 
malul periculos? 

Dorgu Da, mi se pare cam văzut. 
Zulima. Ei bine, — și eu am rămas singură: — 

singurică. Și nu-ți poţi: închipui € ce frică, „ce 

prbzi m'a cuprins. | - Dă 

Iorgu. Dar trebue să- ţi faci cura)... „trebue! să 

ai inimă |. 

Zulima.. Și 6ro nu am inimă destulă... nu. am 
curaj destul ?... dar imaginea fiorosă a bursueu- 
lui... est plus forte que moi: | 

4
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Jorgu.: Atunci trebue să ne înarmăm.... 
Zulimu. Nu-i de nevoe; când sunt singurică, 

“frica:-mă dobâră ; îndată însă ce mai simt că 
mai trăeşte o pers6nă în camera în care stau, 
nu-mi mai e frică așa de tare... prind curaj!şi 

„dacă asta nu te-ar supăra, pănă la întârcerea 
mătușicăi,..am putea conversa câte ceva!.. Astfel 
vom uita totul. _ E | | 

Iorgu. Să mă supere o conversaţie ca a ta, 
Zulimo / — Dă-mi voe numai să aprind o lu- 
mânare. ! Ie 

Zulima. Nu-i de nevoe; luna luminează în 
„destul, — focul din sobă revarsă de asemenea 

vii flacăre ; (puinduse. pe scaun lângă căpătăiul 
canapelei). Scînteile sar întocmai ca un. noian 
de idei fantastice ce se. nasc pe fie-ce - moment - 
în creerii unui visător, — unui poet, —şi poezia 
naște din înpreunarea, întunerecului cu razele 
aurii ale lunei şi ale focului! O! de te vai fi. 
adăpat și tu amice; din.acea cupă zeiască ce o. 
„numesc aici pe lume: „Geniul poetic !“-Și cei- 
ne ar -putea fi nesimţitor la atâtea, farmece dulci 
ale naturei mănse ; la atâtea taine sublime, ce 
înalță ființa omenâscă mai presus de vilele a-. 
nimale necuvîntătore, fâcând'o să domnească cu 
autoritate, să. planeze. în eter şi să se scâlde în 
xazele calde ale divinului har cerese |... Fericiţi 
cel. ce ştiu a profita, de comorile ce provedința 
„arsă asupra- creaturilor. sale gingaşe! 

Jorgu, (ridicânduse, eu șula pe el, și căutând 
a se îmbrăca „repede. pe: mâneci). Intwadevăr d- 
șoră Zulimă, poezia, .e: sublimă, cerul, e divin, 
ori voiam să zic, înspirător... (Aparie). Pare mi-



— 51— 
m. 

se” că. elocvenţa mea mă dă de rușine faţă cu a 
cea a Zulimiţei | (Tare). ''Lrebue să știi d-s6ră... 

__ Zulima. Şi la ce'mi mai zici d-şâră, Mon Dieu | 
Pentru' ochii lumei, poţi întrebuința titlul de ve- 
Tiş6ră, —între noi, întrebuinţează numele -meu 
simplu ; eu voi intrebuințu tot ast-fel peal tu... . 

şi zicându-ne :. Iorgu şi Zulima... - 

Iorgu. O cât eşti de bună... | 

Zulima. lan spune'mi: dar tu nu dormiai?. 
ce-ai făcut atunci tâtă n6ptea! : a 

„ Iorgu. Num tăcut alt nimie,— de cât să gân- 
desc și să fumez vr'o trei ţigări de frunze. 

Zulima. Ai fumat! O tutunull.... și să te .găn- 
deşti că sunt încă 6meni cari îl condamnă! . 
și nici o damă bine crescută, cu atât mai mult | 
o demoaselă, nu are permisiunea de a fuma, du: 
moins  în' fața .lumei! Cănd durerea amorțește 
corpul şi abrutizază creierul; când grija apasă 
fruntea și oboseala oprește circularea singelui ; 
cănd spiritul se lincezeşte; când respiraţia se 
condensează ;—nu e de câto ţigară — care ar 

putea găsi leacul la tâte! Da, puţine dăți cănd 
  

“am avut ocaziunea de a constata, —am constatat - | 

“că această plantă bine-făcătâre are privilegiul a- 
cordat de natură de a calma mii de mii de în- 

duriui, de cari. omenirea e: pătrunsă... O! fu- 
mând, cine-va nu' mai vede cănd trece - timpul, 

când se scurg anii, cănd se.strecor--pasiunile și 

simțimentele cele mai avide |. Una după; alta; - 

bucurie, fantazie, plăcere, — una după. alta, a 

par sau 'dispar, după cum norii ţigărei se ră- . 

resc sau îndesese |... Acolo unde fumul nu pătrun-
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de aerul, acolo aerul e inpestat, acolo :domneşțe 
viciul, suferinţa,: nemernicia |! - ia aa 
- Torgu' (ap.) Dax verişra men e un volum de 
filosofie idealistă ! (are). Cu ideile ce profesezi, 
sublimă Zulimă, mi-aş lua permisiunea de a ţi 
oferi o ţigară de frunze. . o. 

„ Zulima. Cu plăcere! (Ia ţigara). Iţi mulţu- 
mese! — Și -erezi tn lorgule,:că noi, ce. suntem 
supranumite. de voi: sexul cel slab, -— suntem 
mai puţin pasibile -de cunoștința. și favorurile 
lumei -acestia, de căt voi, cari vaţi luat titlul 
de: sexul cel-tare? un titlu cam usurpat, — fi- 
ind-eă de "multe ori daţi dovezi palpabile de slă- 
băciunea vâstră. As-tu par hasard une allumette ? 
:- dorgu. Cum ai: zis? | Ea 
 Zulima. Ai un chibrit ?... (Jorgu: îi ofera, — 
Zulima aprinde şi fumeză). În pensionul superior 
din laşi, am putut gusta pentru prima Gră nec- 
tarul acesta, care a pus balsam în tot-d'auna 
pe ranele cele mai arzătâre; fâră. el, am fi murit 
pâte? . 
- Jorgu. Elei!- Da - SI 
-Zulima. Așa | Noi tâte colegele, dădeam mice- 

„le n6stre economii îngrijitârei, pentru a ni pro- 
cura căte puţin tutun; ne Împărţeam fie care 
căte o țigăruşă, o 'fumam cu cel 'mai sublin 
gust, ascunzândune ca să nu fim văzute... 

Iorgu. Unde?  : e 
„ Zaulima. În dormitâre. Ah | ce nor visător simt 

„că'mi cuprinde mintea !—Mai ai tu multe ţigări 
la, tine Iorgule ? i Sa 
* Iorgu: Nam de căt trei acum. 

- Zulima.. Oferămile te rog, Lorgule..
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lore. Cu plăcere. 3, eu. mă voi resemna pănă 
ce m'oi reîntârce în Iesi. 

Zulima. O ideie !— Mi:am adus aminte de un 
cântec de la sc6lă.... cunoşti tu „ răiască pipa 
consolătârel“ . - 

Iorgu. Nu; eu nu cunose de căt o arie din 
Rigoleto : „La, donna e mobile;“ pe. acâsta am - 
căntato în tot duuna, pentru bunul motiv că 
simțul meu musical nu mi-a permis să'mi me- 
morizez o alta mai complicată.: 

Zalima. Ei .bine, — fiind-că tot nu avem cu 
ce ns pierde timpul, hai. să căntăm pianissimo, 
fie-care, cântecul nostru favorit. 

Jorgu. Un duo! 

Zulimo. Dar nu amândoi: deodată, fie-care pe 
rînd; de exemplu, începe, tu. 

1orgu, Ba tu, Zulimo ; eu nu sunt tocmai bine 
la voce... . | a 

Zulima. Ba tu, ba tu. E 
Iorgu. Nu voi începe cu nici un preţ . 
Zulima, (sculândus2). Cum, nu am atita trece- 

ze la d-ta?  - - 

Jorgu. Dar... dacă vrei cu dinadinsul să „cănt, 
„ei bine, să te aştepţi la niște note, pe cari. 

sfiala mea le-ar putea întona, cu totul falşe.. 
Zulima, (luândui mîna). Atunci să cântăm .. a- 

mândoi fie-care căntecul nostru. particular în a- : 
celaș timp; și chiar de nu va fi tocmai armonic, 
nu va .fi vina nâstră, — căci n'am studiat , le 
contre-point. - N 

Iorgu Ei bine, Zalimo.. să cântăm 3 E 
Torge și Zulima (cânt pianisimo, inpreiună). - 

a - 
N - -
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TORGU. 3 
La donua e mohile,. 

Come la piume al vento, - 
Astr6 d'argento 
Chi est in cielo!” 

a ZOLIMA, 
- 'Traiască pipa consolătâre 

Şi cu ţigara ce ne distrăm, 

Ea în necazuri ne dă vitare, 
„Leacul Îa tâte e când fumăm! 

"(O 'scărţiitură se aude la ușa din drepta). 

Jorgu și Zulima. Vai! Ce se aude! 
_. Zulima, (speriată). De sigur mătuşica se in- 

„“t6rce de la vânat! Sunt perdută! unde să m'as- 
cund? | a 

„- orgu,- Dar fugi în etac! | 
Zalima.. E. prea tărziu... A! (Se-vîra sub o 

lature a șubei de la capătul canapelei, ascunzân- 
duse complect) !. | - 

Iorgu, (ap). În ce posiţie mă aflu, măiculiţă! 

| Scena VI. 

„Iorgu, Zulima, Zoiţă. . *- | 
„Zeița, (intră încetișor ; apare). Câtă trudă în 
„zădar! Afurisit de bursuc... nu i-am putut nici 
de astă dată veni de hac! Atâta murică, — pen- 
tru ca să m&rentore în. etacul meu tot cum m'am 

„dus, — fără nici o reușită ! (Zărește: pe Iorgu 
„stînd pe: canapea). Vai de mine! Dar ce ai Ior- 
gule, mata nu dormi.? a
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Iorgu. Eu... da... aşa'i... că nu pot dormi... nici 

în ruptul capului. : Sa 
Zoiţa. Şi din ce pricină, Iorguţule? 

Iorgu. Se vede că spaima afurisitului celui de 

.bursue mi-o 'alungat somnul. î 

Zoița. Cum, Vai văzut ? 

„Jorgu. Ba nu; — dar tot gândindu-mă la el, 

— şi văzinduvă şi pe d-v că vă -duceţi pe. la 

mijlocul nopţei la vânat... 
Zoiţa. Ce; nu dormiai atunci? e - 

„Dorgu. Nici de cum. E e 

Zoita. O! să ivai frică de loc Iorguşorule; în 

casă nu pâte pătrunde el. 

Iorgu. Cine ştie.;. eu unul nu mai pot de frică |.. 

Zoiţa. Dar nu fii copil, lorgule; şi fiind-că 

nu mai ie mult pănă'n zori, iată, ca să nu “ţi 

fie frică, voi mai sta aicea puţin să mai con- 

versăm câte ceva. E | 

Iorgu, (aparte). Vai de mine — 1ţi mulțămese 

mătuşică... pentru bună-voinţă; dar nu pot: pri- - 

mi să te osteneşti atâta pentru mine. : - 

Zoia, Nicio osteneală ! : din contra. — Eu sunt 

deprinsă cu „nesomnul... A. îrdatora pe cine-va, 

sti în obiceiul meu Iorguşor. - - 

Torgu. Dar nu voi mătușică. - 

- Zoiţa.. Nu fii încăpăţinat; poți să te culci Și 

să dormi fără grijă. e E 

Iorgu. Dar nu mi-i de loc somn:.i (4p.) Ce am 

să fac cu cea-V'altă de sub șubă? Sai 

Zoiţa. Dacă nuţi e somn, mie -nici atita, să 

vorbim dar de niscaiva aventuri, — să istorisim 

ceva povești. o a
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.lorgu,. (aparte). Poveşti acum | o Dâmne ! (Za- 
re). Dar eu, mătuşică, nu știu nici o. poveste. 

Zoiţa. Ei bine, — atunci țoi.spune eu una cu 
„Doi Feţi-Logofeţi cu perişorul de aur creţi ȘI 
„Crăiasa cea furată.“ -(Se pune la. cel:lalt capăt al 
canapele)... : | 2 Se 
„Drgu (ap.) Sfinte tare şi fără de mârte'! In 

misterele Inchiziţiunei spaniole, n'ain găsit şi 
“astortura poveștilor...“ E 2 

Zuța. „Acu, fost'o-fost, că de nar fi fost nu 
„Sar fi povestit, —a fost o dată o domniţă tînără, 
- cu părul galbăn, cu faţa rumesră, cu ochii al- 
baştri, cu niște mănuţi albe ca laptele, cu un: 
picior mititel cât o scoică,-cu nişte... 

" orgu. Las' c'o ştiu povestea asta, — nu! te 
mai osteni mătuşică, IE 

> Zoiţa. Atunci, săţi spun alta::, Acu, fosto- 
fost, că de n'ar fi fost nu s'ar fi povestit, — a. 
fost o dată o babă și un moșneag ; acu, ei tră- 
iau într'o căsuță la capul unui pod.., 

- Jorgu. Şi pe asta o ştiu mătușică; nu te mai 
osteni în zadar c'o-ştiu | : - Si 

Zoija. Și spuneai că nu ştii nici una talha- 
> rule? . IN - 

Jorgu. Așa mi se păruse. - | 
Zoia. Și când :me gândese la nenrocita în- tîmplare din sanie..: | 
Iorgu, (ap.) lar, alta 

„. Zotța. Căderea, nâstră... tu ştii. că trebue să mă rușinez dinaintea, ta. Sa 
"Iorgu, Într'adevăr, — era, să ne rupea! gâtul amândoi !. (4p.) Și aș fi preferat mai bine de „cât să mă aflu într'o asemenea, poziţie |.



„Zoiţa. Dar din fericire, — tu. mai als, —ai 
scăpat Ușor, - numai cu: frica. pote... m Pata 

Iorgu. Dar să nu ne mai amintim acel mo- 
ment trecător.... 

Zoia. Cred şi eu trecător pentru tine, dar eu . 
am picat pe partea dreptă. unde m aflam... 
““orgu, Ar fi bine mătușică să lăsăm. la o par- 

te amintirile triste... . - - 
Zeița. Atunei... nu ştii tu -vi'un cântec nou 

din „Doru Il: de pe anu ista, să mă înveţi și pe 
mine... Zău! aşa să trăeşti! cântămill c'aici la 
țară na mai stima în veci de veselie, nici :de 
chef! . - 

Iorgu. Dar, parsla de onâre, că nu ştiu nici 
un cântec ; unde am cu vreme să mă Soup cu, 
de-al-de-aieste pe la Ieşi. = 

Zoiţa. Atunci ca să-treacă vremea, oi să. “i 
cânt eu unul... cam vechiu nu-i vorbă, dar f6r- 
te plăcut; ascultă : (cântă înce). - 

ar 6 fost eu mult mai bine: 
"Dacă nu te mai videa, 

Şi dacă eu pentru tine, 

Inima nuw'mi aprindeam ! 

(Ușa din fund scârția și începe. a se deschide 
„0 lumină slabă străbate). - Ă 

Joița. Vai de mine! cine vine 6re ? 
Iorgu. Cine? — mi se pare că Maranda, „pe E 

care 0 chemasem de vrun cias. | 
Zoi:a. Păcatele mele... ce are să gândească eal... 

să nu mă vadă... unde-se mă ascund... 4. (Zra- 
ge altă șubă de pe canapea și se: învelește cu ea, 

d.
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„plecânduse la capătul stâng al canapelei. Iorgu 
rămâne încremenit pe canapt între Zaulima și Zoiţa) 

Scena VII - - 

Zulima, lorgu, Zoiţa, Maranda. 

Maranda. Ce este conaşule ? la ce m'ai che- 
mar? nu găseşti papucii ? '(Cască). 

Iorgu. Dar: este mai bine de un cs, — ba p6-. 
te și două de când te-am chemat. 
“Maranda. Apoi dă conaşule, să iertaţi, ca. 

omu, când 7] coprinde somnu. : Adoimisem iar 
şi de n'ar fi tușit, r&u l€hu de m'am trezit toc- 
mai acu, — n'aş fi venit nici acu. 

„Drgu. Ei taci, destul -! dă'mi papucii și ca- 
„răte de aici. 

Maranda. laca' ndată conașule numas. cam 
roși de guzgani, dar tot îs buni de tîrtială, pen- 
tru musafirlâc. (Se. duce și se pleacă. sub dulapul 
“din dreapta, scote o păreche de paputi şi “i adu- . 
ce). laca'i conaşule, nu ţar fi cu banat că van 

“uitat şi numele. 
„Iorgu. lorgu mă chiamă; — şi pune- mii ici, 

' alături de pat, 

Maranda,: (se pleacă cu opaița « cu care venise 
în mîna stângă, și pune. papucii la picidrele lui 

* Drgu, dar apropriind opaija. de blană, acâsta ia 
„foci — Toţi dau țipete de spaimă ; Iorgu sare în 

mijlocul, casei ; Zulima și Zoifa es de-odată și 
fug în colțurile opuse din ' faţă. scenei. Maranda 

„_Pămâne ân genunchi încremenită), 
Vocea, lui Zanf. Ce este?! ce Vaude 1 t tine 

nepâte! .
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Jorgu, (ânceb). Poftim şi colac peste pupăză ! 
(Tare). Nu saude nimic! m'a, pișcat un purice 
de bătătură şi am ţipat grozav. 

Vocea. Pii! da ce glas. ascuţit mai ai! Toe- 
mai” când dormiam mai bine... Eu crezui c'a fi 
sărit bursucu pe fereastă la tine... 

orgu.- Nu moşulică 1... D-ne fereşte ! 
Vocea. Mai dormi încă” Iorgușor, “că mai e în- 

că un ceas pană 'n ziuă. 
Iorgu. N'ai grijă moşulică, că dorm eu. 
Zoiţa, (aprpe dinduși sa/letul); Ah... înebu- 

nesc |... 
Zulima, (de asemenea): Oh „mon. pnavre petit 

coeur ! | 
Maranda, (ridicânduse încet și făcâiiduși cruci 

mari și metanii). Pre -cuvi6să mucenică” Varvaro.! 
ce-i și asta! (Se vetrage întro parte). 

Jorgu. Tâte's bune, — dar * ce mă fac su. de 
acum | 
Zoiţa, (înaintând). Dom- -mu-le |! ce s 'a întâm- 

plat aicea ? : 
Zulima, (de II) Acta e. prea “mult, 

Dom-nu-le. 
„Zoia Dar. dum- -ne- “ta, „mat: mo- “zel, ce.  căuţi 

aicea ? ! - Şi 
Zalima. Vla pertinente . I— Ge caut? Dar. 

dum-ne-ta, tocmai ! ?...... Să 
Joița. Ce are a face. una cu alta? eu m'am as- 

cuns numai un singur minut, dar d-ta, câtă vre- 
me ai stat sub șubă ? - . 

Zaulima. Şi eu 6re nu“m'am ascuns ca și d-ta, 
pentru un siugur moment ? dar dacă D- ta te- -ai | 
apucat de spus. povești | la |
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:.. AMaranda.: Aşa'i duenţule: eraţi tare: bine as- 
-cunse âmîndouă! Ă : 

Zoija. "Taci dobitâeo ! cine “o dat voe s să vor- 
beşti ?|:.. - SE 

' Maranda. Biri ian, ascultă mă. rog e ducă! de- 
acum să nu pre.te:ndesești așa cu „dobitâco;.. 
Ehehei | mult mi'ai purtat, nitale de nas, — da mi 
se pare- că de-acu te am și eu în pălmă... 

Zeița Ce-ai zis stahie?| că mă ai în palmă ? 
— Da ce ?:m'ai prins prădând pe . cine-va, ori 
dând. foc, ori ucigând, ori ce....9— Da nu te 
vezi tu singură ticăl6s0 în ce Stare ești, crezi 
că tâtă. lumea e ca tine ?.. a 

Zulima. Da malhtureuse! din două rochii ale 
mele pe cari ţi le-am dăruit, abia ţa ajuns pen- 

“tru o fustă, cause de... -(Vrea să facă un gest 
dar îș ia de seamă). 
_: Zeița Și încă mai- îndrăznești să câreneşti, când 
mân) poimâni... tu, o femeia vădană de 15. ani... 
".Mavanda. Să, erţi ducăi; la mine-i curată nă- 

paste! “Pam. mai spus că într'ozi asprimăvară, 
„când dormâm pe.prispă cu gura deschisă, am 

înghiţit un puiu de şerpe şi de-atunci creşte şer- 
pele, tot creşte păcatele mele, şi mă zugrumă de 
vie..Oh sfântă Varvară, crezimă ! (Plânge inăbușii). 
= Zalima Quel menson ge, mon Dieu. + 

Zoiţa.: Eși afară ! eşi afară | (Incepe. a.o păl- 
mui pană ce o scdle din scenă). 

Scena, VIII. 

i Zoija, Iorgu, Zulima. 

 Zoiţa Să ne răfuim socotela între nci : spune 
d. le, ce căuta sub șuba. ceia matmozela, ?
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“Iorgu, (vrea să răspundă,. 'dăr nu găsește: ce). 
Zulima. lan ascultă -mătuşă; sau mâi. bine. 

zis du-du-că dom-ni-ş6 ră Zoiţă! -să -înceţăm o- 
dată cu autoritatea şi cu pretenţiile ridicule ale . 
d-tale. Nu-ţi: recunosc 'nici'un drepi, şi nuţi 
dau voe să-mi ceri socotâlă de faptele mele; 
îngrijeştete de-a d-tale: âmuzezăte! zi și nâpte cu 
nesfârşitul d-tale vinat, —pe care nu'l ucizi nici 
o dată; şi dacă voi avea cova de „răspuns, a- 
poi nu d-tale voi răspunde. a 

Joița. Ce zici tu Zulimo? . Aaa 
Zulimo. Zic, că precum eu team lăsat. în pa: 

ce timp de ani întregi, să to dedai la plăcerile 
d-tale vînătoreşti, —să bine-voeşti a. numi cere 
socotâlă, atunci când o dată, părăsită de d-ta la 
disereția întâmplărei, plină de grâză, — am păşit 
pragul pentru a . cere sprijinul și curajul, de la | 

„verișorul meu dare, trebue să ştii, e un tînăr cu 
cele mai nobile sentimente,: cu o educaţie per= 
fectă.... şi despre care ai putut pâte să, ai o dovadă, - 
__„Zoița, (înduioșată). . Intwadevăr, — ai dreptate 
Zalimo ... E vina... întâmplărei ! (Trecând la ea). 
lartămă Zulimaş că te-am bănuit o clipă... nu-mi 
închipuiam că tu ai putea, să te. îngrozești . pă- 

"răsîndute.... şi cred că n'ai so iei: afer! nu-i a- 
Şa ?.. (O sărută). N e „a R 

Iorgu, (ura sa vorbescă iar, dar nu-i vine - nici 
O expresiune potrivită)... - i si 

Zulima.: De'i 'aşa mătişică, să uităm “totul, : și 
să dăm cu toţii mâna. (Merge: și aduce pe Iorgu “ 
în fața scenei în mijlocul amândiiror).. - -.. --..- 

Zulima, (intenționat). Omul e năsâut: ca să tră-
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milie ! Ca să uităm totul, și să încheem o pace 

temeinică... eu ca mătușă. îţi dau voe să .săruţi 

pe. verișorul tău Iorgu spre uitarea tuturor.: 

- Zaulima, (sărutândul).. Cu plăcere. 
| Zoiţa (aparte). Da grabnică'i nepoţiea ! (Tare). 

- Şi eu ca mătuşă, am dreptul natural.. (1 saru-, 

tă pe amândoi obrajii). 

Scena IX. 

Cei din'ainie, -Zamfirache: scâte capul pe ușă. 

Zamfir. Dar ce vra să 'zică asta: Zauli- Zoiţă 2 
„Zulima,: (speriată). Papa! 
„Zoia (speriată). Zamifirachi ! 
-Zanf. (eztaziat de întâmplare, le întreabă cu 

privirea, când pe una când pe alta). Zulimo 2 Zoi- 
țico? 

Zoiţa. Ce! 'să fie... în , copilaşul se spăriese iar 
de dihania cea afurisită- care ne face zile -frip- 
te; începuse. a striga, și noi, - ca săi liniștim,— 

îl 'mângăiam. - 
Zamf. Da ce nu spuneați. așa, din capul locu- 

lui ! —şi eu prostul mamei preutese.... e 
Zoiţa. Ce ?... i i 
Zamfir, Dar “să lăsăm vorba la o parte, că 

„i-ote, s'o -erăpat; 'de ziuă. 
Zoiţa. Că bine zici! și noi nici. n'am închis 

ochii... Zulimo, :hai în etac să ne  Furişăm puţin 
de somn. (Se aud lătrături).: | 

Zamf. Duceţivă  pvilor,. că de acu rămân eu 
cu Iorguşor.- Nu fii aşa, de fricos, „mititelule, — 

s . =
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că nu-i așa de primejdios bursucul, — după cum 
se crede ; iaca, întrebă și p6 -cumnăţica, care 
la văzut de sute de ori... | 

Zulima, Au revoir mon cousin! La revedere 
papa ! 
Zamf. Somn duleișor puiule! somn dulcişor 

juvaerule |. e 
Zoia, (eșind în urma Zulimei), Nu uitaţi că azi 

avem g6nă mare ! (Dispare aruncând o pchiadă 
dui Iorgu). aa 

Scena X. 

Zamfirachi, Iorgu, 

. Zamf. N'ai grijă că ţiu minte bine — Azi am 
să avem g6nă mare,-nepoţele ; ai să te înveți 
şi tu a trage cu: puşea; — şi odată ce'i prinde 

"gustul vînatului.... (Se aud latraturi iar, și gla- 
suri în afură). Dar ce să mai fie 6re? ian se 
vedem la ferâstră .. Uite!: tot satul so adunat. 
în ograda m... dar pentru ce dracu ?— Nu cum- 
va 0. fi vr'un bont?!... ori că. s'a fi întâmplat 
vr'o primejdie, orgule dragă | N 

Iorgu. Da ştiu şi eu ce. pote fi?. A 
Za.nf.. Lorguţule, — eu. unu n'am curaj să ies... 

așa neîmbracat cum sînt; mă duc în etae să'mi 
„ îmbrâe câte-va, cojâce;.. ista şi eu blana cea ma-. 
re; tu rămâi aici, și dacă nu ţii frică — întrea- 
băi „ce vroese“ ? | (Ese tremurând în odaia hui). 

Scena XI 

Iorgu singur, - 

(După o pausă fărte mare). Ce mai feredee reci



. | | 64, — 

gi calde |! ce mai de duşuri uncropite!... Și pen-" 

tru: o ast-fel de viaţă am "venit eu Grela țară?! 

„Gi-că să mă mai distrez! să mă mai amuzez | 

Ba 'că chiar!'una, peste alta istoriele curg ; nam 

vreme să'mi dau socotâlă de cele întâmplate cu 

un sfert de cias. înainte, — şi "iată acum mai 

sunt însărcinat de n întreba și pe tot satul că 

„ce vra de lă conul Zamfirachi ?* (Trăgandu și 

„ciubotele). Fie” şaşa ! Din două una: ori c'am să 

ies de aicen c'un dosar plin de subiecte pentru 

ode şi elegii pe timp de vr'o câţi-va ani, — ori 

c'o să mă aleg cu capul spart! (Se îmbracă cu 

blana). Acum să plec. -: 

" Scena XIL. - 

Zamfirachi,. lorgu. 

Vamf. (învălit în vro trei blani). Bi mepote, 

vorbit'ai ? întrebatu-i'ai ? teai înformăluit de ce 

vroese mitocanii?-: e 

- lorgu. Intr'un minut moşulică ; alerg. ( Porneşte 

spre ușa din fund, și se loveşte în pept cu prima- 

pal Nistor, care: întră urmat de . Superlativescu, 

și o- mulțime de țărani, vinători). .. 

23 Scena IUL. a 

“Nistor, Superlativescu, lorgu, Zamfiraci, 

| „- Vânători. Sa 

Zamf (aparte, tremurând). De acum mi se pa- 
re că mi so împlinit! ds sigur că vin să m 
t6ce hoţomanii făr-de-lege.. e
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COR. 
Buna diminsța! câne Zamfiraş, 

Iată că venirăm eci mai buri puşeaşi.: 

Cu puşea'ncărcată, şi eu câni vi'o sută Ii 

Cos în stare lumea tâtă s'o asmută! | ii 

Zamf., (ot. tremurând). Voi fraţilor | — da pen- 
tru ce atâta tărăboi ?1 .ce vam facut eu paca- 
tele mele?! ce?! | 

| | COR. | 
La ochi punem 'puşea, nimie nu uc-abate, 

Urlă codrii ţepeni când glonţul. străbate! 

Căci noi toţi d'aicia suntem buni pușcași, 
” Lui Stefan cel Mare suntem drepți urmași! 

Zamf. Tâte bune! şi voi sunteţi 6meni f6rte 
vrednici, forte harnici... şi fârte de trebă Şi meş- 
teri pușcași, şi... numai nu ştiu ce puteţi “aveţi 
cu mine?! 

| COR. e 
Mârte! jurăm morte, la ori-ce duşman, 

Ce nu lasă'n pace pe bietul țeran;. 

Glonţul să străbată, să'l culce nuc t; 

„ Piară deci bursucul ! mârte îu bursuci! 

Zamf,, (remănând ani “moment cataziat de bu, 
curie).. Ce!.... bursucul 'era. pricina ?! (Punând - 
grozav de rîs). Dar bată-vă să vă bată tâte no- 
rocele cu oborâcele ! — D'apoi „bine fraţilor, și 
era vorba de .bnrsuc ?... 

“Nistor. Da de ce'mi credeai câne Kiriluş ! 
Zamf. De ce —d'apoi... (Apar le) Să nw'mi dau - 

frica de gol! (1 'ay0).D'apoi. eu credeam 'că e 
vorba... a _: |
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„7 orgu. De ce moșule? . 
Zamfț. De bursucâsă - fraţilor! așa! Fraţilor, 

asa, trebue să .dăm morte în bursuci ! Așa fra- 

ilor ! mie unul mi-o. făcut o mulțime de pacos- 

te... să'l gonim, Gmeni buni ! să'l ucidem 6meni 

buni, că alt-fel nu viai rămânem nimeni în 

"sat.cu.... | | | 

Nistor. Cu cucoşi, c6ne! Dracu ştie ce are năz- 

drăvanu cela de bursuc, că mai mult la. cucoși 

saţine. Inchipueşte'ţi că mie mi o mâncat na- 

-dolânu cel mare; roşietic și crestat, carel ţinem 
de prăsilă ; gacu ghietele găini numai gooogese 
tâtă ziua de jelea lui; de ouă pace, nu se mai 

ouă nici una... | 
„Un pușcaş. Dacă şi mie, c6ne,—nu țar fi 

cu bănat că m& vîr în vorbă, — mi-o mâncat 

răţoiu cel leșăse care tot de prăsilă îl ţinem şi eu. 

Superlativescu. Eu, încai am îndurat o strică- 
ciune ireparabilă, din partea nefastului patruped: 
carnivor şi ovivor | Cunșteţi cu toţii, — domni- 
lor şi fraţi, — acea admirabilă şi superlativă pa- 
săre de genul masculin, care făcea ornamentul 
curței domiciliului meu domestic, şi care se de- 
numia pichiroi! Bi bine, d-lor şi fraţilor | aces- 
tă pasâre, pod6bă superlativă dependinte de pro- 
prietatea mea, mi-a fost sfășiată fără milă, fără 
îndurare, de erîncenul patruped carnivor în mod 
„definitiv | | . a 

Zamf. Norbeşti tare frumos de pichiroiul d- 
tale, d-le cum te chiamă, dar mai scurt ar fi 
mai înțeles. O a 

Nistor. Nu ţai uita cuvîntu,. câne Zamfira- 
che !— Pornim cu toţii la gână, ași; dar săți
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mai spun șo veste bună: Domnul ista, îl-vezi— 
profisoru, — pe lîngă, foncția și' fălcile lui de pă 
mânt care le are, pentru c'o fugit dascălu . de 
la strana mică de la biserică, . părintele - Maftei 
lo luat ps dînsu' chiar asară, cum am eșit 'de- 
aici ; o rupt 'toemala la jupinu Strul pe. tejghe; 
o băut și adalmașu ; așa că flăcăul are amu' fone- 
ție, are fălci, și are dăscălia la strana cea mică, 
cu parte dreptă cu.cel de-la strana mare'la'a 
treia parte din colaci şi colivă, pentru-că două, 
părţi li ie părintele Maftei și cu coniţa preut6- - 
sa. Și dacă s'a purta bine dascălu... ista, și eu, 
d-l profisor, —— apoi vezi căi băet cu glagori ;— 
și pentru că ducuţa Zulima,... Se Să 

Scena XIV. 

Cei dinainte, Terinte, alergând. 

„Terinte, Cue6ne! 'c6ne! sai ! sâriţi 6meni buni 
și nu lăsați!., | Aa 

Toți. Ce este? . a 
Terinte. Vai păcatele mele... nu mai pot..: am 

alergat într'un „suflet... cât sn ghihol!.. 
Zamf. lau ascultă mă trîntore, — nu cuni-va 

vii să ne sparii iar ca ieri cu bursucu din po- 
iată ? i e o , 

Terinte. Ce poiată ! ce bursuc! acu'i mai râu 
de cât bursucu | închipuiți-vă că un șerpe.... un - 
balaur... aşa de mare... încolăcit... e 

Iyji. Un şerpel unde? -  -: ..-.: a 
0 Zamf. Săriţi 6meni buni! închideţi ușile “și. 
fereştele ! a
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Nistor. Da unde l'ai văzut tu, mă gură spar- 
tă, şexpele, de ţipi așa de amarnic?! 

.: IDerinte. Unde să'l văd! nu Pam văzut nicăeri.... 

;. Toţi Nicăeri 2 - | E E 

„Terinte, Sînţelege că nu lam. văzut,” pentru 

„căi ascuns... da nu'] ştii c6ne! nul știi ?.... șer- 

“pele :mamei !- care Vo înghiţit ast primăvară, pe 

când se -coedii-cireşele | acu şerpele o început a 

se frământa, — şi mama nu mai pote; mo tri- 

“mes la baba Măriuca s'o- aduc să'i hiarbă o căl- 

dare di lapte dulce, ca să tragă șerpele la lap- 

te... şi n'am găsit baba, şi mama se boceşte şi 

“se frământă... Săriţi 6meni buni șo agiutaţi ! (A- 

puca de.mână pe' unii şi pe alții). | NE 

Zamf. Da dute naibei cu șărchii ti cu tot; 

ce ? eu ştiu a sete șărchil dute la babe ori la 

bărghieri ! . Me 
Superlat.- Domnilor şi fraţi, — nu e de întăr- 

ziet nici două momente: şerpele este 'un animal 

fără mâni. și fără pici6re, — el. se târăşte pe păn- 

tece, prin puterea centrifugă. anulară ; el posedă 
în limbele sale venin6se, un lichid kare... 

Zamf. lan lasă d-le dascăl istoriile iestea; 
noi avem tr6bă cu bursucu nostru “acu, Şi nu 

cu şerchii altora! Să ne pornim fraților dar la 
vânătâre, şi să jurăm cu toți câ niște viteji stră- 
nepoți a lui Bogdan Dragoş, Radu-Negru, Ste 
fan cel Mare, Alexandru cel Bun... | 

“Super. Ai uitat-pe Mihaiu Viteazul a cărui. 
epocă e predecesâre... .. a | 

Zamf. Da fie și a lui Mihaiu Trezul, — să ju- 
răm -mârte bursucului! || 

Toţi. Mârte bursucului !-



—— 69 — 

„Nistor. Tii, ce păcat că so disfăcut gvardia - 
mânincipală, că alt-fel aș fi pus să cânte tâte 
surlele şi darabunele lighiânei ! 

Zamf. Să pornim şi fără gvardie ! — Ieţi şi - tu 
orguişor o puşcă... na-o pe asta... eu ieu „pe cea - 
laltă.. 

Toţi. Ș ă „pornim | (Se pre gâtesc 5 să iasă). 

Scena XV. 

Cei de mai înainte, Zoiţa. 

Joița, (costum scurt de vinat, pușcă, pe umăr, 
tașcă, corn etc.) Opriţivă! să plecaţi fără mine ? 
este cu putință ?| 
"Zamf. Ba nwi— că bine zici ! 
Zoita. Eu care m'am jurat să mă vedeţi m6r- 

tă de n'oi sdrobi cu mânele mele blestematul de 
bursuc, toemai.eu să nu fiu în mijlocul vostru? 

Nistor. Bravosu duâăi Zoiţă ! ştii vorba; cea, : 
în pildă: că „nici.o turmă nu pâte merge la 
drum fără catâr. „i 

Zonţa. -Ce |_catîr | proste coraparați | — Dar 

trec, şi zic: Sunt cu voi, fraţilor! și cu voi voiu 
merge. pănă la extrimitate | 

Superlai. O! ce curaj superlativ de genul fe- 
meniu ! “ 
Boa. Dar plecăm o dată ? 

N . 

COR. 

“Plecâm ! plecăm cu voe bună 

- Pe bursuc să îl.vînâm! 
Plecâm ! plecâm toţi mână 'n mâni, 

“In bursue morte să dăm! 

(Toți a) 
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| Scena SVI. 

Zulima, apoi: lorgu. 

Zulima, (după un-moment ese din: odaia ci, tra- 
„verseză scena, merge la fevâsta din fund o des-: 
chide' repede și striga cu jumătate de voce). lor: 
gule-! Iorgule !! : | - 

- Iorgu, (de afară). Aud! 
Zulima. Apropiete | a 
lorgu, (la fereastă, în afară). Iatămă's, scumpă, 

Zulimă | - - S 
Zulima. Și poţi 'tu pleca tără aţi lua un adieu, 

de la mine |... 
„Jorgu. Dar ne vom revedea în curînd | 
Zulima. Și dacă bursucul te-ar ataca cumva ?.... 

„Jorgu, (cuprinzindu'i talia. şi sărutând'o). Mă, 
voiu păzi bine, ca să mă întore întreg, — pre- 
cum po:nese! (Fuge). | 

Zulima, (închizând fereasta). A început a se 
măi desmorţi... uriciosul ! 

CORTINA CADE. 

 



ACTUL AL 3 LEA 
  

O pădure acoperită cu omit. Ua bursuz mis stă în mijlocul pădurei 

şi se indeletnicește en jupuirea unui pui de curcă, 2 

e Scena 1. 

Stanislav, (se aude cântâni din stinga).- 

Kraeoviaca pană, 
Liuba moi Soltana ! 

(Apare 'sorbind  dinmrun şip negru. Bursucul 
fuge în tufe). Sa 

. 
Kracoviaca pana, i 

Liuba moi Soltana! 

[a ci dam şmitana 

Kracoviaca... 

_ (Ducând rachiul la gură, întrerupe cântecul). A. 
te pascudni jid! țîrtan— zis na dânsu dat 50 
dram rachi cu praf di pușca ; — el zis nu-i treba 
praf di pușca, ; ia zis -na dânsu treba na ceri 

„_leli Maranda, i dori șerpi... (Bea). El zis n'ai dat 

-50 dram, —a ia vedi: nima nici 15 dram. na 

- şip!.. Iac'ia fac prinţ di isnova, ia trimete toți 
"jid na Sibir, ca să nu dai 5) dram la 5 dram. 
Leli Maranda zis trebă graba, şip ungi cu ra- 
chi, cu praf di. pușca, pentru scoti şerpi |. - Șer- 

pila ti slogeica! —Pi min durut mulţ serți 

7
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de leli Maranda; di zeci lini i jumati di cînd 
intrat la pan Zamfraschi, — ia. fagaduit cum- 
per na dînsa ciurceli; ia nie: cumparat, a în 
dat. (Bea). Ai? nai mai rimas nimica?! a pas- 
cudin jid, ci duc ia la Maranda? Ano! ia du- 
cim la dins- Sipu. „ rachi mai bun pus nuntru,— 
am si dau şip sâ... (Se aude părintele Maftei în- 
tonând o arie bisericească). -A ţo to est? vini po- 

pa Matias aici! — ghini n'am mîncat nimic, — 
18 ieu 1 anafor la dinsu... 

2 

Scena IL. 

Stanislav, Părintele aftei. 

Maţiei, (îmbracat ca de zintăi, cântă). Cu dom- 
nul și-darul său... 

Slanisl. A ! bun dimineaţă: 'parint Matias ! 
Maftei, (aghezmuindu 1). Domnul să te aibă în 

paza, lui cea sfi-î-întă.! 
Stanisl. A ghge -pornit prin paduri “parinti ! 

tam pie iest alt. cristian dichit jupân Strul... 
mergi na sfințeşti na dîns ? 

Majtei, (cântând). Zis-au Doninul să nu se cer- 
ceteze faptele, şi precum împărăţia ceruri... 

Stanisi. A ia vrei întrebă parint, iac nu vrei 
spovaduești pe leli Maranda bucatariț na conu 

„ Zamfiraschi... i ie dori pi dâns şerpi, albo poti si 
Mori. 

" Maftei. Ce spui fiule! Maranda'i bolnavă? A- 
“tunci tr ebue spovăduită numai de cât. „Omu ca 
“frunza, zilele lui câ, flârea câ-A-â-âmpului.“ 

Stanisl. “Maranda - niest flori ! „a no: mergem 
paint? PR v =



Maftei. Acu nu fiule, că trebue să mă duccu 
zîntăi. la fiii cari so mânecat prea tare, şi pe 
care oi să'i găsesc Ja jupânu Strulică:;. da în- 

“dată ce-oi mântui vin la „roba lui Dumnezeu, 
săi citose desfacerea pâca-a-a- atului său. 

Stanisl. (strângând :nâna părintelui). Ano, ia 
ștepta pi tine parint... iae vini din grab dam un 
franc... ruschi. 

Maftei. Vin! cum să nu-vin | inai : ales... „Zis au 
domnul că guru păcătosului să nu grăiască....* 

Stanisl., (pe aria “care cânta Maftei, începe. a 
întona și el „,Iracoviaca,“ pân. ce "popa dis- 
pare spre. stânga). — i dus- pariut ?!. tari bun ;. 
iac vii spovaduieşti Maranda ia dam la tine; 

„frane ruschi, cari nu umblă în tirg, — dacă nu 
“se mori nu dam na tine nimic, — — cumparam na 
Maranda, ciurceli ! (Se -aude un cor bărbătesc cân- 
tînd şi - apropiinduse).. Ale to țo iest!?  (Bemâne 
ascultând). 

Scena IJ L.. 

Stanislav, apoi: Zamjirachi, Zaila, Nistor, Super- 

lativescu, Vinăitori i și la urmă Iorgu. 
1 

E COR, (în culise). _ | 

Ţai baeţi! hai Ia vînt! 

„In bursue morte să dăm! 

Hai cu toţi, căci ne-am jurat 
„Cu viaţă să nu-l lăsăm! 

( Toţi apar,. urmând corul). 5 

La gână! la gână! cu toți haidem, - 

Borsucul s%l asmuţim ! ,
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“ Yoiniei! voinici! eu toți suntem, 

„Pe. bursue deci să năvălim! 

Zamf. Staţi|! oprițivă d-lor, fraţi şi consîn- 
geni ! — Iată... aici 'e mijlocul pădurei; aicea e 
pătulul, în care se proslăveşte îngrozitorul ani- 
mal! dar de-acu,rămâne să-i găsim ghizunia, și 
o dată ghizunia bursucului găsită, punem mâna 

pe. Se 
Nistor. Inchiem proțăpt-verbareţ. 
Zamf. Da ce să mai strici timbru gubernu- 

lui di giaba ?— nu mai închiem nici un pros- 
peet... ci îndată ci vom pune mâna pe bursuc, 
îi discărcăm un glonte în numele tatului | — 

Numai şă luăm sama bine, fraţilor domni! să'i 
„discărcăm puştile drept între urechi, — că de nu, 
pâte să. sară, să facă primejdie. | Sa 

Zoiţa. Acestea, sunt secretele vînatului! Nu-i 
așa, că eu ţi le am spus, Zamfiraş?... - 
_Zamf. Ba dreptu'i Zoiţo, cumnăţică, că tu la 
multe m'ai învăţat, — că la multe nu n'am prea 
priceput eu în viaţă... (Incet Zoiţei). Vezi: de nu 
'mi prea. zice: Zamfirachi! „în faţa lumi; 
zi-mi: -„cumnăţele. dragă !* | 

Zâiţa. Pardon ! m'o. luat gura pe dinainte, 
Zamfiraș dragă ! | 

Zamf. Cumnăţele... țam mai spus! _ 
Stanisl. Cucon pan Zamfiraschi, ia :vaznt pan 

bursuc fugit na tufi, ia vrut fugim după dumi- 
lui, a iel fugit mai iuti iac ia... 

Toţi. Lia văzut? unde ? cum! 
Btamisl., (arătând în. tote părțile). Fugit ici, i- 

colo, idincolo.., |, - o . a 
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Zamf. Auzi al dracului! -se răpede în tâte 
părțile... (Aparte). De nu sar repezi “pe nevă- 
zute şi la mine, c'apoi. 

Zoița, (care Va auzit, încet). Nu te teme cum- 
nățele, că dâr eu mă ţin de tine, şi oi să ieu 
sama de tinişor mai dihai de cât de mine. 

Zamf. Mulţămese Zoicuţule... (Ve sa o sărute, 
“ dar aducânduși aminte de locul unde se afli, se 
oprește în grabă), Eram să fac o.dobitocie... 
(Tare). Așa dar, ascultați voi 6meni buni, și d- 
lor fraţi, și consângeni. Am zis cam ziso. Ş'o 
mai zic ș'acu, că cein de-am zis, să nu să zică 

cam zis: că n'am zis. Am zis, că cine-a fi voi- 
nicu să dobre pe indrăcitu de bursuc, să ştie 
de la mine că-i dău un şfert di .napolion, fâră 
zimţi, şi cinci ocă di vin alb, din tâmna, trecu- 
tă... Asta am zis eri, șo zic şi azi, ca să nu zi- 
ceţi care cumva, că eu am zis Cam ziscăn'am 
zis ! (erminând cutântarea). Am zîs!! 
oh. Șă trăeşti boerule | 

"Un .pușcaș, (aparie).. Cat a trăi șfertu di na- 
palion şi cele cinci ocă.di gin! 

Mai mulţi pușcași. Da dacă l'om acide cu toţi, 
ni dai la toţi câte.. | 

Zamf. Da fraţilor"! vă, dau la toţi un n fort di 
napolion, şi „patru ocă. di vin alb din tâmna; as-. 
ta; aşa am zis cam zis, Și ceia- ce am. ziS.0 dată - 
apoi zâs-îi ! 

Nistor, (aparte). De mi-ar chica « în n palmă bur- 
sucu: naibei, că mare nevoe mai 'am de gălba- 
nași, — că să mai lumineze c6 primărie când ! d 
face specţie domnu suprefeot ; — că: „de n'oi lu- 

Pui 
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mina ghine, mă trezesc. că cât te-ai şterge pe o 
“musteață, mă suflă... | - 

Superl., (învocând cerul). O! de aş avea subli- 
ma și superlativa prilejiune, de a străpunge 
anima -acestui bursuc ! cât.prestigiul. meu sar 
înălța de superlativ! cât ochii adorantei sar în- 
flăcăra pentru. pasia mea | 
- Zamf. “Dar faţilor! ci hai să purcedem o 
dată cu g6na ! trebuie să începem auirla, a hăi- 
tui ! să asmuțăm cânii, să sc6tem pe bursuc din 
ghizunie; — că altfel nii di geaba! 

Nistor. Adevăr ai grăit câne. Iă flăcăi pregă- 
tițivă cucâșele puștilor, şi luaţile la ochi! (4i- 
pinduse de Zamfirachi, — întim). C6ne Zamfira; . 
domnu ista, Șperlănescu, profisoriu din sat, cari 
o intrat la strana cea mică, care *și “are fălcile 
de pământ, i-am făgiduit eu că dacă s'a purta 

„bine, şi-m'a scăpa, de datoria 'pe giuncanii cei 
ce i-am cumparat: de la Ilie Proţap, îl ilieu no- 
tar la mine,.la primărie, chiar de astă-zi, că ce- 
lant s'o dus pe uilaţi cu 'vr'o trei-cinci vite di 
pripas a, creștinilor din satul de alăture, pe ca-- 
ri îl trimesesem să li vândă la iarmarocu. de la 
Frumbsa, cu bilet în regulă, dat de mine, -și 
a treia parti din cîştig... și el potlozaru, o fugit 
cu toți banii di pi vitile creștinilor, Șașa pre- 

„cum îți spun, cum 6u n'am notar, ȘI cum el 
nu se duci la şeâlă di cât o dată pe 'săptămâ- 

_nă, gioia după masă, și'cum la biserică n'are 
treabă de. cât Duminica la letarghie: aşișderea 
am crezut să-l ieu eu de notar. Și aşa, precun 
îţi spuneam, flăcău' are profisoria, are fălci, are 

" dăscălia, are. vitișbre şi mai are încă și notăria ;



> 
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- şi pintru-că tâte -ieste îi aduc la un:loc, un vi- 
nit de “piste... (Se aude părintele Maftei cântând). 

Zamf.. lan auziţi glasu popei! nu cumva vi- 
ne și el să ne ajute la vâaat? - 

„ Slanisl. Nie! dumilui popa, vini 
unde fost dat zintâi 'na Strulschi... 

Nistor. Apoi dacă ni-o eșit popa în cale, n'are 
să ni meargă tocmai ghine, c6ne. Zamfirachi ! . 

di la crima, . 

“Scena IV, i 

Cei de mai 'mainte, Părintele Maftei... - - 

Maftei. Bine-cuvintează stăpâ-ă-âne... (Se cam 
datină din când în când)... o e 

_ Zamf. (viindui înainte). Da ce cauţi părinte 

Maftei -așa de dimineaţă prin pădure? 

Maftei. „Jertfa domnului dintru împărăți-i-i- 

iin vea-a-a-acurilor | (/Stropește “pe Zamfir). — ... 

_ Zamf. la lasă părinte nu mă mai strochi, 

cYs ud eu destul ș'aşa... şi spune mai ghine.di' 

undi vii? . EC 

Slanisl.. Ja spus, parint vini di pi crişma, 

Maftei. „Gura păcătosului grăita, . neadevărul, 

carei s0-0-0-oră cu minciu-ciu-ciuna !* Da 

Nistor. Apoi. s'o trecut popa cu de dsochiu |-—. 

Jan ascultă-mă părinte Maftei, — ori. spune... ce 

cauţi, ori căutaţi de drum, şi nu mai eși în ca- 

lea, omenilor când îi să pureedem' la vr'o . trea- 

bă desdidimineaţă ! : e 

Maftei. 'Tacă'ţi lhopniţa jupâne , Chir-Ghiogă, 

că mi te ieu la. botezat cu iest fistoc de te duci 

ca găinile cele murate pân acasă, „auzit'ai. tu. 

fici-i-i-ilule 2 a
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+ Nistor. Mă băeţi măi, 'auzita/ţi voi bagiocură | 
să Dată popa pi primarul. satului Manta, Roşă | 
„domnu“ Nistor Chirghiâgă?!1— Da nu mi te 
temi n'auzi părinte că mi te-om umfla pe sus 
şi te-om anunța, la potropopa de la Vişan, — şi 
i-om spune — că boteji Gmeni fâră cerfiticat de 
la primărie, şi îngrochi pe. morţi fără, zapiscă 
de la domnu doftor, ha? a 

Maftei. Hehei, bade jupâne se'nţelege că cei 
+ botezați n'aveau ţărtificat dela primărie, că tu 
li-ai luat părăluţele pentru țărtificat și le-ai pa- 
pat în loc să li trecila condică! Şam îngro- pat pe Ichim a Vasileăi fără ţidulă de la doftor,— „că aţi bătut voi de l'aţi scos din :sănătate,.. 
„Nistor. Da nu credeţi 6meni buni că spune. 

palavre. părintele | | a 
Mafiei. Nu. bagiocori tagma preoțâscă că'ţi ce- 

„tesc - moliftele sfintului mare mucenic Vasile Bo- goslov. Prea, sfinte mare muceni-i-i-ce, îndurăte 
asupra. pacato-osului de Nistor, “şi sminteşte'i 
mi-i-intea, şi leagăii... | Ma „Nistor. Păcatele mele! săriți pe popă băeți! »"Zamf.. Da lasaţil 6meni buni, „— lasă'l jupâ- „ne Nistor, că părintele îi cu chef, și d-ta nu eşti tocmai trâz... -: i | | „Nistor. Nu se pâte! pe el, şi duceţi'l' la, po- - tropopă, și astupații gura să nu cum-va să'mi citescă vr'o moliftă de smintâlă: (Pușcașii vor să încunjure pe părintele, — când 0 morăilură forte tare de urs, vîrăi pe toți * în spărieți, în cât remân încremeniţi care pe unde î-a apucat). - Zoiţa, (după un timp, tremurind și abia vor- -bind). Zamtirachi.... unde eşti... a



om 
Zamf. Ta-iaciacă-tă-mă's,. aici... : 
Zoiţu. Da 6re ce sa auzit, Zamfiraş? -.. . 
Nistor. Un morăit de urs, c6ne!| . 
Maftei. „Dumnezeu trimes-au urşi copehiilor 

neastămpă-ă-ă-ăraţi,.. te A 
Zoija. Un. urs! suntem prăpădiţi mondiu! 

suntem prăpădiți | i ă 
Zamf. Dar unde şi de unde's urșii ? 
Taranii. Da ştim și noi cuene! 
Superlat. Ursul este un. animal carnivor, pa-, 

truped şi erhivor tot o dată; el are. patru .pi- 
cire, dar câte o dată.se servește numai de 
două ; în timpul îernei ursul pică într”o' letargie 
sau somnolență care 1 face să dârmă timp :de 
şese luni, și... . PE 

Zamf. Ce mai îndrugi la gug6şe pricopsitule ! 
da acu nu-i iarnă, —şi nu L'ai auzit cum moi- 
răeşte de al naibei... | x o. , 

Misto. Da nu [mi te speria câne Zamfire, că * 
-nu ne temem noi așa de ti-mier-ce! ș'apoi am 
între băeţi colea, un flăcău chitaci, care o eres- 
cut pe la Crăpaţi, şi s'a fi luptat el cu urşii câ- 
tu-ţii turnu Goliei... — Ia aprochii-te- mă. Gavril: _ 
â -Todir6ei încâce. (Un ţaran se apropie). Tu eşti - 

= 

din Crăpaţi mă ? nu-i aşă?,, 
Gavril, Th!  - - Li | 

Nistor. .Și văzut'ai tu de când “eşti ursu ? - 
Gavril. Ihî! E e 
Nistor. Mare -mă 3 a a 
“Gavril. Ihî!: DD a a ea e 
Nistor. Fioros, mă ?.. .. :- Ri 
Gavril. Ihî|.. i 
Nistor. Și te-ai aprochiet de el, mă?. 

Se e,
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Gavril. Lhî! 
Nistor. Ş'ai: pus mâna pe a? 

„ Gaoril, li! 
.. Mistor. Şi mi Pai doborit de-odată, mă? 

Gavril. Ihîhi !— bancă lam şi "mghiţit ca pe-o 
găluşcă | (Toţi scot exclamaţii. de mirare). | 

Nistor. Ce spui tu mă? ai fost tu în stare 
să înghiţi un urs. întreg, mă? 

Gavril. Păi cum !— ba la vreme de fâmo în- 
ghit 'eu și. cinci.1...> ehehei ! 
„Nistor, D'apoi ce fel de urși toghiţi tu mă 

Gavrile ? |! 
Gavril. De măliguţă cu caș, jupîne primare | 
(Toţi pufnesc într'un ris groznic).  . 

„Nistor, (furios). Măi batăte t6ca lui Dumne: 
„zeu din. cer, d'apoi de urşi: de măliguţă te-am 
întrebat: eu ?'. 

Gavril. Păi di care? . 
„Mistor. Cei de: carne: și de ciolane | 
Gavril. Păi. de ceia n'am: văzut, di cât la Ciu- 

bică ursaru.. 
(Se aude. din nou morritul ar sului ;. groza, cu- 

- prinde iar pe toți). - | 
Zamf. Vai de noi! ne-am, luat cu vorba am 

„uitat so tulim... la fugă jupâne, domnule primar, 
la fugă cinstite dascăl... Iorguţule!. aveţi curaj 
și aținețivă după mine. (Ursul morăe o iar). 

Toţi. La g6nă ! la-g6nă! . 
Zamf. Fugiţi. Hăcăi, că mă 'îeu şiseu tot în 

urma, vâstră ! prindeţi la coraj băeţi | să nu te 
prăpădești Zoiţicule... Dă poftim! altă beleal 

„ bursuc mi-o mai trebuit mie! vînat: mi-o male. 
AFug care. încotro. speriaji) -
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Scena V. 

Iorgu, Terinte. 

Terinte, (apăre din drepta și merge tiptil dur 
pă Iorgu, care pleacă liniștit în partea opusă). 0o- 
nășelule, ia'n mai stăi o lecuţică .. nu te lua du- 
pă "boeri... | - 

Iorgu. Ce vrei măi băete ? Matăzi „că umblă 
urşii pe-aici, şi pote să „neajungă ! - 

Terinte, (pufuind de rîs, aparte). Naţ'o: Dună| 
ci-că-i conaş tirgovăț! O'nvăţat pe la nevasta- 
tatei şi nici nu cun6ste cum morăeursul! (Za- 

re), Păi ghine, conașule, — păi n'ai priceput 'niata 
în “capu nitali, că ursu cel strașnic... eram: eul? 

Iorgu: Cum tu, tontule? 
Terinte. D'apoi mal aşa! d'apoi n'am morăit 

de eram să'mi sparg gușteru! ca să sparii pi 
cuconu și pe ceilalți țopărlani, ca să-i fac so 
rupă de gână! - 

Jorgu. Și pentru care cauză ? 
= “Perinte. Cum ai zis ?...'pentru care căuș?! 

Iorgu. Pentru ce cauză, sau pricină, neprice- 
putule! 

Terinte. Aha ! din: ce pricină | apoi zi așa-het 
beget c6da-vacei, că dor... iaca, — bato „pozna 
s'o bată... da unde am pus'o 6re... 

Iorgu. Cum, unde ai pus pricina ? 
"Terinte: Apoi stăi că nu'i dau de capăt cona- 

“gule... unde dracu. am vârito? - 
orgu. Dar co? vorbeşte: o: daţă... 
Terinte. - “Apoi. pricina ceia.. „ care mi-o dat! osă 

po dau... 

- i
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Jorgu.. Cine ? 
Terinte. Ducuţa Zulima ! frate dragă. (Scuu- 

pând în n jurul lui): 

Sedte arace ce-ai ascuns, 

„Că poi da un câne tuns, 

Și o Gia şi o mâţă, - 

Și un cap de prepeliță ! 

"Iorgu. Ce naiba boscorodeşte tontăilăul aces-. 
ta, și mă ţine încă pe loc uici să deger! Ai să 
sfărșeștu o dată sau nu? | 

". 'Perinte.. A! ce "dobitoc, m'o mai făcut ma- 
ma? Mi-am pus pricina ceia în cap, ca să no 
uit și tot ucigă'l toca puse c6da pe eal (și ri- 
dică încet căciula, și scâte o scrisre în formă: de 
sul și strâns cu degetul în zigza]). 

Jorgu. Dar ce easta? = 
Terinte. Păi vezo-! 
Jorgu. Pare a fi o artifiţie, ori! o jucăriă de 

hârtie ! 
- Terinte. Ba nu-i tifiție, conașule, îi ravaș; 

dacă ştii a slovini, apoi să'mi spui şi mie ce'i 
cântă acolo: ducuţa. 

orgu, (deschide 'cu greu scrisărea). Curios mod 
de corespondență mai au și pe la țară ! 

Terinte. Așa, sexie duca! . | 
Jorgu. Ei taci! (Cetind cu jumătate voce). „Mon- 

„sieur. Iorgu | — Profită de ocaziune că tata lip- 
„seşte, — şi vino .de m& mai vezi... Am ceva ur-: 
„gent de comunica, — Secret și mister ! . 

- „Cu al vestalei dulce și limpede toc, | 
„Cu surisu'n buze și durerea în piept, 

x
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„Stau prea annuiată în acest trist lac; 

„Şi dar amuzarea de'la tine-aştept!i, 

“Pour toujours. ta .petite. E 
„ Zalima E. Zefireanu:* (RER 

Terinte, (care a “discutat scrisdrea. pe la spaiele 
lui Jorgu). Hei !. d'apoi aici duca' ți serie păsăreş- 
te, d'apoi mie mi-o spus . rîtos omeneşte, că, adi- 
cătelea, ca săți spun, că ti aşteaptă acasă, pân! 
ce nu: se întârce boeru, şi că eu să. fac tâte chi-. 
purile să fac pi boeri. să "nu se întrcă digrabă... . 

Iorgu. Ei destul-destul!!- 
Terinte. Ci distul-distul.... ci 'distul 1 duca, "mi 

spusese ca să duc pe bursuc să-i arăt ghizunia 
boerului în capătu celant a :pădurei pe un! „0 
înțăreat dracu copehiii ; — dapoi că ;eu m'am 
priceput și mai ghine de cât duca, — că dâr ca- 
pu nieu a mai fost iel la dascal; Yaşa undeam 
început eu a morăi cum :fâcem :când-.m'o dat 
mama; ] Maranda mai anțerţ la şedlă, di puntm 
pi. gonă pi, dascălu !— Da; nu știi conașule. că și. 

“eu știu sloveni otiotio ! „,Te-e-te-rinti-rinti !“ Bi ce 
zici | nw'i aşa că de acu ştiu să'mi slovinese nu- 
mele, și pot; să fac -stnet şi di, cinsprece | lei, —, 
când moi înciuda! | 

Iorgu, . (gânditor). Ce posiție afarisită |! cum si E 
las pe. toţi... şi eu singur... Și dacă, sar. „iutoree, 
-cum-va. - 

Terinte, Henei conașule !. să nai grijă ! E Pern: iei 

te nu-i aşa de nătărău cum îl. arată chipu !— | 
Niata porneşte acasă, — şi. eu, oi să . stau din: 
partea usta dinspre drum, şi când oi vedea vr'un 
chicior di om - că vrea să saprochie di casă, 

. . pie



e 
îmi umflu „gușteru,. şi ni-țoi morăi di s'or spi- 
ria și urșii.:. cei di.la Crăciun! 

- Torgu. Va să zică, pot conta pi tine? 
Terinte. Ci? ci. să faci pe mine? 
Jorgu. Pot nădăjdui pe tine? . 

“Terinte. Păi, mai rămâne vorbă! 
"orgu. Atunci, rămâi tu aici, că eu plec. 

- Terinte. Pleacă iute conaşule, că ducuța a fi 
făcând. zimbri... 

Jorgu, (face câți-ua pași, şi sarind între tufe 
pe bursuc, dă înapoi infricoșat) A 

Terinte. Cei conașule! . - 
Jorgu.. Priveşte... cole?n tufe | 
Terinte. Colo... î-îi bursucu conașule ! 
Jorgu. Bursucul |! - 
“Terinte, El-îi bată răscrucea ! pune digrabă - 

mâna pi ceva... pi vrun cuţit, ori ghins zici că 

ai și pușca... pune mâna pi pușcă conașule! 
: Zorgu. "Dar nu ştiu dacăii încărcată... . 

Tevinte. Nu face nimica ! pune-o la: ochi şi 
trage, ca boerului îi di. cele ",,Leşiofetei* care 
bate cinci zeci di glânţe pi clipeală fără so. 

* mai încarci nici o dată, —și nici un glonţ nu 
nimereşte la sigur. 

Jorgu. Dar de va sări la mine... 
Terinte, (sărind intrun copac). Da ai corâj co- 

nâșule, ce dracu! că dâr ai învățat la nevasta- 
tatei !-— Ce ţii cu. târgoveţul covrigar | tot nui 
ea românu neaoș de la țară! _ 

Iorgu: Dar ce să, fac... ȘI iatăl că nu aa în 
“lături de fel! -._ 

“Terinte.  D'apoi” să te temi Conașule ai un ghet 
Păicătos di bursue | alelei ! ci “ruşine | -
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„Jorgu, (inaintează, încet :spre. bursuc, cu :pușca 
la ochi). Să trag acum 6re Terinte ?. 

Terinte. "Da, aprochiete mai tari, căi pre di 
diparti, și puştile iesie „Leșiofete“ nu bat. de 
cât la zeci paşi. — Iaca acu... acu aprochiete ! mi 
se pare că face mătănii. | ae 

Iorgu, (se apropie mai. mult; bursucu se repede 
şi apucă cu dinţii de țava puștei; Iorgu trage pus- 
ca după dinsu, dar bursucu rămâne aninat, țipind 
grozav). Vai! ce istorie |! - m 

Terinte. Nu. lăsa pușca conaşule 'că ni prăpă- 
dim ! trage ?'n .el -conaşule, trage di cucoș.... tra- 
ge di chedică | dă-i toc .... a 

Iorgu, (tăriind bursucul în- mijlocul scenei, puș-. 
ca se slobâde, și bursucul se desface, remăind 
mort.) In sfîrşit, lam ucis . ae - 

Terinte, (scuipându'și în sin). Slavă ţie: sfinte 
'Perinte, c'am ucis şi pi bursucu ist îndrăcit ! (Vrea 

„să se scobdre din copac, dar se oprește). Da ian - 
chipăie'l conașule şi vezi, îi mort. de-aghinelea, - 

ori numai se face mort în popuşoi?. 
Jorgu. Dar vin! şil vezi şi tu! 
Terinte. Ba să mă ferâscă sfintu Terinte | _. 

__2orgu, (pipăindul cu stratul puștei.). E mort de-a 

binelea! a 
“Terinte, (scoborându-se). Da nu știi: a chipăt- 

ghine; ia săl chipăi eu. (Se duce aprâpe de bur-: 

suc, şi. dă îndărăt). Mi se pare că să uită chio- 

ris la mine | 
Iorgu. Dar nu te teme Terint6! _ . 

" Terinte; Cine eu?! da eu îl-unflu în spate . 

şi pornesc acasă cu el... 
lorgui 'Tare bine; — dar dacă pleci tu cu bur- 

o



„eu; eine rămâne aici. să pândească să nu se în- 
târcă boerij.: e i 

: Terinte, (bucuros), Atunci, el' niata în spate şi 
plâcă cu dînsu, că eu.rămâa în pădure să mor-- 
răi, . și când ţa ci de mine conașule, :chiue din 
vale : „Ilha! mă Terinte mă: a încoa. mă! în- 
coa !“* şatunci mă întore acasă câtu”i ţii hultanu! 

“ Jorgu, (aparte). Ce. surprisă i-aș face într'ade- 
văr Zulimei dacă i:aş duce peşcheş bursucul ce 
lam ucis! (Umflă bursucu în spate). Eu plec Te- 
rinte ! — Da te'i. purta bine, când îi: veni la târg 

* ai la mine un rând de strae deale mele! -- 
Terinte. Sărut mânile conaşule ! săţi dea Dum- 

nezeu _straile cari ni-li-i da, pe ceia-lume... 
" orgu, (eșind). Dar să' păzeşti -bine Terinte! 

Terinte. Lus. pe Terinte, că unui: Terinte în 
sat 'la noi... și eu îs al doilea!. . - 

e - - 

Scena VI. 

"Terinte singur. ... 

„ Lacan sfârşit, și treba me. sfârşită, și bursucu 
naibei ucis! Pân'acu tot umblam cu grâză prin 
ias' pădure, când umblam, — cu tâte că toemai. 
pre “așa nu mă temeam eu, dar ştii | ca omu 
şale lui.zile ! Ii dâmne | când a auzi satu ce 
ispravă am mai făcut eu, îi în.stare să mă gâ-. 
tuie. de bucurie. .Hei 1 d'apoi și eu șiretu dracu- 

„lui! — nici o tr6bă fără plată... Conaşu mi-o fă- 
„găduit un rând, de strae di cele nemţeşti... și când | 
m'oi îmbrăca cu ele oi să cânt ca cuci! și „„ducuţa mi-o. dat-un bânuţ de ieşti alghi şi s'o -
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-uitat la mini cu nişte 'ochi... di mă vîră în tâte 
păcatele! Mă duc: la jupânu Strulică simi pun 
la cale ist sorocovăţ,! Şapoi.. Da eu:am uitat că 
mai am trebă di stat şi. “di morăit! -(Aorite). 
Să nu cumva să se aprochie iar cineva, „pe aice 

„căi foc di pară! (Aforăe). . Tii!. da no luat 
frigu, cu tot cojocu ista di-un ghihol întreg ; pân 
ce-a mai trece din vreme oi să mă dau pe ghiaţă 

„pe iastă, cărare... (Se da.pe ghiață). Una două şi 
'napoi ! şi încă-o dat! (Pica). Valeu | aleu ! cine 
dracu m'o pus.... a-ia-iai |! 6re mai am nas or 
ba ? apoi ghiață mi-o trebuit ? da cu chicătura ni 
se pare că m'am mai încălzit; n aşi face rău s 'a- 
lerg o leacă și să dau. din mâni, — că m'oi-în-, 
călzi şi mai ghinişor.. . (Alergă puțin prin scenă, 
dar se'mpedică de o buturugă „și, cade - din ROI). : 
Şinc'odată ! valeleleu ! apoi asta-i curat bataia 
celui de sus! —-Că ghine'mi zic€ moş Arvinte, 

| când îmi cânta mai anţer: (cânta)... 

le 

Măi Terinte. 

- Cii: cu minte! 

Nu sări; 

Nu ţopăi! - 

Ca pe legea mă mă giur, 

„Cel di sus că greu. te-a bate, 

Ş'un par ţa intra în spate 
Di ti-i duei: durai-durrr. - 

| AR 
Măi Terinte 
Cii eu minte * 
Nu zburda, :: 

„Nu te-acăţa!



— 883— 

Nu bâga nasu în tâte 

Cu leliţi nu şigui,— 

Că zeu mi te-or opări | 

Cu ci zu: i gândi, —.nepete ! 

| XI, , , 

Şi tot; zice Moş Arvinte: 

N Măi Terinte ... - 7 

Cil .cu minte! 

Că di-i ci precum tu eşti, 
“ Soiu de „erai şi pehlivani,, 

De la dozăşicin'di-ani |. 
Poţi să 'te călugăreşii ! isi 

(S'aud chiote prin pădure). Na-ţ'o bună că s'a- 
prochie iar! Ce dracu! Nu cum-va a mai ci - 
dat di alt bursuc, — ducă-să pi pustii! — Aş!u- 
nul era în tot satu nostru, şi nu făcea pui de 
cât o dată la! trei ani, —și precum bursucu. 

- ista.... (Se aud iar chiote prelungite). Negreșit, că 
să întore în câce, — şi vor să sparie ursu cu 
chiotele lor ; las” că li fac eu una bună de îs- 
n6vă! (Incepe' să morăe fârte tare, dar în acest 
moment părintele Maajtei + vine din fund, legănd n- 
duse și 'Î vede). 

“Scena VII 

Terinte, Pariiitle Aaftei 

Maftei. Da ce'mi faci fiiule acolo, ha? 
Terinte (încremenit): Eu ?. - 
Maftei. laca vorbă! apoi ştiu că. mu fac eu 

„gi tentreb dâră pe tine|. - 
| Terinte, Apoi — eu — făcâm... 

+
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„ Maftei. Morfei câ lupchii mă? 
Terinte. Ba ca urşii părinte | a 
Mafiei. Apoi lup-urs, acu la mine'i tot una... 

(Se datina). Și de ce morăei tu ca urși, ha ? 
ia spune fiiule. 

Terinte, (aparte). “Mo „prins ; bbita, şi-o “să mă 
de di gol. 

Maftei. Da nu spui fiule ! 
Terinte. Cum, nu țam. spus? 
Maftei. "Mi-ai spus... că binezzici | iaca, eu: ui- 

tasem. Ci ţii cu omu cu mintea scurtă ; că zis 'au 
domnu „ferici-i-iți cei săraci cu du-u-uhul, că. 
acelora va, fi-i-i înpărăţia ce-e-eriutilor.“ 
Terinte, (aparte). Ira! am spus o minciună 

popii, şi el o crezut'ol de ma dadi gol cel di: 
sus, a să mă puie la canon cu săcălușa în-schi- 
nare îşti di gios] (Zare). Ştii una părinte ? 
- Maftei, Ei ci-i măi Arvinte? 

Terinte. Da nu, — pe Arvinte] chema IBOȘU- 
nieu, pi mine mă chiamă Terinte? | 

Mafiei. Atunci spune ci-i Terinte? 
Terinte. Apoi să vezi părinte: mie mi se pare 

că nu ţam spus pintru, ci. urlam ca, urși mai 
adinioarea... : | 

Mafier. Ce spui bră ! da: „ai uitat că.. , fer e-- 

ericiți cei săraci cu duhul... “ - 

“Terinte. Ştiu cântecu plite —-da ati sfn-" 
ţia ta, „— Precum “tu îmi iești duhovnic; și naș 

vr6 să'mi. îngreuez '. sufletu cu păcate, “mai ales. 

că acu vine și postu- mare, vrei. să LR spun Pi. 

rinte... 
“Mafiei Spune” bre Melinte... _ 

Terinte. Terinte, nu Menta! ”
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Maftei. Da dini6rea parcă ziseşi Arvinte? - 
Terinte. Ba pi moşu 1. chema, “Terinte, Şi: pa 

mine..Arvinte!:,..- : " - 
: Maftei. Ei. şorgheşie fiule, că „sbigatan. în 

pusti- i-l-uri muceni-i-i...! 
Terinte. . Apoi : iaca cei: eu morăiem ca ut 

su, după cum m'ai văzut... -(Aparte). Are să mă 
scape popa de păcat! (Tare). Ca să sparii pi bo- 
eri, să-nu se înt6rcă pi drumu . casei. (Aparte). 
Dacă mă spovădueso, acu, nu-i mai dau colaci 
de săptămâna mare! . | 

- Maftei. Da pentru. ce să nu se mtârcă 2 
Terinte... Apoi . părinte, sfinţia-ta, — dacă nu 

spun tot. adevăru,.- -—— adică numai pi giumiitate,- — 
atunci ce canon îmi. dai? 
“Mafiei. Să aduci. de sfinta: septămâna. mare o. 

 giumătate di curcă grasă, o giumatate de pureel, 
„o giumătate de gâscă, şi o giumitate.... di franc! 

YTerinte, Apoi. mai bine îţi spun tot adivăru, (A4- 
parte). Ca să nu-i dau nici:.un Ghicior di cur- 
că, nici o codiță de purcel, și giumatatea de franc. 
so dau mai bin€ lui Stulică pe -băuturică. : 
“Maftei. * ai -spus tot ori mai ai? 
Terinte. Mai am părinte ; să, vezi, conaşu “cel 

tîrgovăţ, care-o 'tras în: gazdă la stăpânu-meu, 
„conu. Zamfirachi, s să vede c'o -chicat aşa cam 
tronc la . inimă ducăi Zuluminei — și duca Io 
chemat să vie.acu acasă: săi spue-nu'ş-ci, — și 
pi mine mo pus să url în. pădure ca „să nu vie 

" boerii acasă di-prabă, |... 
Maftei. Vai! fiiule | ce păcat i.. dcpiirtete- ze-se 

necuratul din calea creștici-i-inului ! ! | 
Terinte, Da di cii. „păcat 6re părinte?



d
 

— 91 — 

“ajtei. Da nu: mţelegi tu fiule Melinte, că, „Zi- 

sau domnu ca mue-e-erea cea fără de le-e-ege... 
Terinte. D'apoi duca nâstră nu "i fără di le- 

ge; Yapoi închipueştiţi “părinte — dacă cum-va . 

Sar însura, ce-o să mai ţopăi. eu la nuntă, ci-o 

să mai învârtese la alivence, și din gură şi din 

chiciâre !. 
Mafiei (aparte). Dacăii vorbă di. nuntă apoi - 

îi. a ghine... „de-o bucată de vreme numai la cu- 

mătrii și priveghiuui mai chică ceva în satu 

nostru, — că nunțile s'o cam. stărpit... 

Tewinte. Ce mornăeşti acolo părinte ? 

Hajtei. „„Lăudat fie 'da-a-arul t&u. ai zici 
căi acolo conașu cela de multă vreme. ? 

Terinte. Ihî părinte! 
Maftei, (aparte). Apoi de-a mai i întârzi6 poerii... 

- "Terunte. Cum ai zis- părinte?. 
Maftei. Nam zâs nimică, măi Arvinte. (Se aud 

iar chiole prin pădure). la'n auzi! “Melinte | mi să 

pare că vin pușcașii... . . .. . 

Terinte. Ba că chiar vin, — ce fi se paze! 
Maftei, (lovit de o ideie). Știi ta una măi cum 

-te mai châmă;. ca să'te agiut şi pe tine, şi pi 

tinerei, ca să prăbiască nunta, — hai și ne-om 

ascunde colo după tufe, și când or vI6 £ să pur 
cedă, cu toți acasă... 

Terinte. Să Tugim 9 
e 

Mafiei. Ba să urlăm mă cât om pute: 

- Terinte, Da 'n'a 'ci păcat: părinte ?. 

Maftei. -Dac'are să -se facă nuntă, mă “Arvin-. 

te! (Strigăte- “de iaca boursueu ia! puneţi . mâna 
Dăeţi! trageţi în trânsul““ 1). 

Terinte. Să fugim că ni- agiunge părinte LE 

4
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Mafiei. S'o. tu-u-u-ulim. Melinte | (Fug amân- 
doi în. drepia.— Se aude o detunătură. de pușcă, 
și un țipet pulernic al duducăi. Zeița)... - 

„2 Scena VIIL | 
Zamfirachi, Zoița. susținută de Nistor și Super- 

„lativescu ; Pușcașii alergând. 

(Toţi intru într'o mare învălmaștlă). 

„COR, 
Fugiţi, fugiţi, fugiţi, 

Prin tufe ve vâriţi! 

” Suntem vai! prăpădiţi, 

Si de bursue goniţi! 

Fugiţi!._. 

Nistor, 

- Opriţi! 
Bursuew'i împușeat'! 

Si la pămînt culcat... 
Bursucu'i împuşeat 

_ Și sufletul ş'o dat... 

„Toţi, (vorbind). Cum se poate! îi împuşcat ? 
“Mstor, Mai împuşcat! - i 
Toţi. Și. cine Vo împuşcat? cine?.. . . 
„Nistor. Cine |! cucâna. Zoiţiea dâr !. nu alţii! 
Zotţa.. Bu 1.2! a E 
Zamfirachi. Cum să pâte | tu Zoicule ?? 
Zoița, (cătând să; alunge emoţiarnea, și. declamend 

„dragic). Eu?! — da. Vai! da! Eu am fost acea



O
 

—93:— 

fiinţă. norocită, care am: putut. să pun un capăt 
zilelor acelui fioros animal. 
„Superlativescu. Patruped | 
Zoiţa. O ceruri | cerurilor!. Şi unde? unde 

este. victima nenorocită. a triumfului meu, — un- 
de? aduceţi înainte'mi pe acest animal... 

Superl. Carnivor |! ! 
Zoiţa. Să mergem fraților și domnilor, să con- 

templărisim. victima... 

Zamfir. De departe, 'puicuţule,— de departe, 
că poate, să nu fie tocmai mort. (Se aude Sta- 
nislav, cântând „Kracoveca“. lui), - _ 

Nistor. Iaca lifta de vezeteu vine 'ntracâce | . 
să strigăm la el să umfle. bursucu în spate, Şi 
să'l cărăbănescă "nc6ce. 

Zamfir. Strigă jupâne ÎN Nistore,- numai mai ta- 
„ze căii surd dobitocu... 

Nistor: E surd bursucu? 
Zamfir. Ba; vezeteu |! 

“Nistor. Atunci las'că ţip <u: Uiiuu! mă Stâ- 
“măslabă mă! p'auzi tu mă! 7 

Slanisl., (respunde din depărtare). A ci „Vaş 
jupân pan Nistor?! 
_. Nistor. Umiflă; bursucul la schinare și fi nc6, 

" Stanisl. An6| cazi bursucu ? ? 

Nistor. Nu'l vezi că'i' sub nasu: tău, mă Lftă | 

Stanisl, la n'ai sub nas bursucu ;! ia ai gura 
și enzec! | 

Nistor. Da mai gios "caută ghiine- ca. lizi id6... 

bre | 

- Stanisl, Ahahaha! “18 ti dana banc! na: ! na - 

> 

“iaca colo lângă bufig, - — la chiorăni lângă oxgheni .



— 94 — 

Zanfir. Ea lasăl mă; nul mai turti. cu chi- 
„ci6rele, că'i mort el! lam. împușcat noi cu toții. 

Zoiţa. Ba numai eu, monșeră | 
Zamfir. Că -bin6 zici, uitasem; a 
Stanisl., (tot :de ajară), ac puşcat pi i dumilui, 

tunci vin na schinari.. hopai tutai | 

Scena -IĂ. 

Cei. dinainte şi Stanislau. 

Stanisl, (întră în scenă cu un purcel negru 
mort, în spate, șil aruncă în mijlocul scenei). La- 

- ca na, poftim ista bursue | 
Zamfir. In lături copilași să nu vă apuce! pe 

- orguşor păziţi”l. mai ales |.. 
Zoiţa. Ai curaj Zamfirag,—și Iorga nici nul 

văd pe aici! 
Stamisl. N'ai frică cocon! dumilui bursucu es: 

te mortus non rediviruvus, cum zice talian. 
- Zoiţa. Să ni apropiem de nenorocitul animal 

a căruia mârte i- am pricinuit-o ! - 
Nistor, (de departe). Tot cu pază băeţi... că bur. - 

sucu'i anapoda! nici îți trece prin minte când 
țîșneşte, apoi: vai di noi. (Poţi cu  Puștile în întin- 
se se apropiu încet). | 

:_ Zoia, (văzând că -6 un , pureel). Vai. de mine! 
“Ce poznă ! Ce bazaconie ! 

Toţi. Ce'i ? ce'i? | 
„„ Zoiţa. Un pore! un: mascur în locu bursu- 

“cului [1 | .. e 

Superl. Des- -cep- iunol.. 
Zamfir. Ce spui mări Dâmne 2
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Un pușcaș. D'apoi. aista-i i godacu cel mohorât 
a lui jupînu Nistor! - 

Mistor, (apropiinduse). Taci măi, — că'i , chiâr 
așa, batăl șucigăl tea! Auzita-i poznă | | 

Zoița. Ah modio! 
Superl. Superlativă interjecțiune întâmplativă ! 
Zoiţa. Ce extravaganţie ? | dar cine mi-a mus- | 

tificat bursucul, care 71 am ucis cu propria 
mea mână! ? o 

Nistor. Ei!" fusticat nefusticat,. da eu văd că 
mi-aţi ucis godacu cel mai arătos din toți pi 
cari... 

Zamfir. 'Taci -omu lui Dumnezeu, 'nu ne mai 
amări şi tu, — că țoi plăti eu bursucu, — ista, 
godacu, ca n'a fi'doar cât lumea di scump! 

Nistor. Zimţu şi godacu, — alt- fel nu'l dan « o 
- dată cu capu. | 

Zoiţa. Ce -decepţiune ! când cu toţii crezusem 
căn sfârşit am pus şi noi o dată mina pe în-. 
drăcitul de bursuc, — bursucul 'se transformă î în 
ir'un brutal godac! - Sa 

Zamfir, Ah Zoiţico cumnățică | Dursucu ista, 
ni-o virit tâtă groza în schinare ; şi crivățul ce 
şueră necontenit mi-o amorțit gleznele şi 'mi-o 
degerat vîrvu nasului. — Eu aşerede să'l lăsăm . 
dracului pe cînd a fi vremea mai bună, și so . 
pornim acasă, ca să ne mai neiripătna o lecuţi- 
că la gura cuptorului. -. 

Zoiţa. E cam ruşinos de a se îatâreo cineva, 
de la vînat cu minele g6le, | 

Zamfir. Da de cine să ni fie ruşine soro, cînd - 
noi sintem cei mai deştepţi în- tot satul ista, plin 
numai de nătărei! E e 

7
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Nistor. Ba și eu îs câne, că's premare! 
Superi.. Istoria. ne spune că Atila, regele Huni- 

lor, ne găsind nimic de ucis într'o zi de vânat, 
sa întors furios acasă, și ga ucis... | 

Zoiţa. Nevasta pâte, nenorocitul ? |. . 
Super. Nu; șa ucis nacazul întrun butoiu 

de vin. de Tokay. - 
Zam/ir. Ia lasă-n”n pace cu tocaiu tău, și să 

ne...ne...n6. pornim, că'mi clămp...clămpănesc din- 
ţii din gu..„.su...gură de frig. | 

Nistor. D'apoi bine câne, ian stai o ţiră. (1 
trage de o parte). Da cu vorba stărostiei cum 
rămâne... ...: 

Zamfir. Starostt... titie” mi mai trebue acu...cu.. 
cu!. (pornește). 

Nistor, (țiindul de mânecă). Da flăcău" bun, 
oerule,... 

- Zamfir. Dar lasă-mă omule, că de-de- deger | 
„Nistor, (aparte). Ci dracu |! să vede că undi 

ni-o €eșit popa înainte nam avut nici un no- 
roe... 0i să perd şi poclon și stărostie, Și 

Zamfir. Să. po..po..pornim fraţilor Şi Cons. 
sî..sîngenilor |! 

“Toţi. Să pornim! să pornim | 
Biju. Și să cântăm ca să ne mai îmbărbătăm. 

COR.. 
” Haideţi înapoi spre casă, 
Pe cuptor să ne 'ncălzim | 

De bursue puțin ne pasă 
„Căci eu el noi rebegim! -- 

(Z oţi vor să pornâscă la drâpta, două mMonăi- 
“uri : puternice se aud din nou). 

“
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Toţi.- Auziţi | săriți, ursu |! 
Zamfir. Do..do-doi urşi se aud acu | sunte-te- 

tem prăpădiți ! 

“COR. | 

_La fugă! la fugă cu toţi haidem! 

Că urgii, că urşii ne-o simţit! 

. Voiuiei | voinici cu toţi suntem, 

Dar cu urşiin'avem poftă de trintit 

(Morăiturile continuă, toți țipând umplu. tufe- 
de care-încotro). 

CORTINA CADE.
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ACTUL AL 4-LEA. 

RE Etacul Zulimei; uşă în drepta spre fund ; fer6stă în fund la drep- 
ta; sobă cu foc în colţul stâng. In fund lângă sobă, crivatul Zu- 
limei; la stânga, În apropierea sobei erivatul Zoiţei, la drâpta pl, 
I. o toaletă ; puţine mobile. 

Scena 1. 
_“Zulima, 

"(Stă întinsă pe crivatul ei, numai în capol și 
- fumEză o țigară. Cântă visător niște cuvinte nen- 
felese pe o arie de vals—apoi suspina). C'est une 

" valse de ma composition... et pouitant, elle ne 
m'amuse plus !.. (Asvârle ţigara și cascti). La dra- 
cul m'am săturat de tâtel! nici să nai cu cine 
vorbi, — nici cu cine te acompania... si n'ai un 
pianino macar cu care să te mai distrezi 1... o sim- 
plă guitară 1... Ar zice cineva că sunt con- 

„demnată pe viaţă la... uitare şi plictisire. Oh 
părinţii aceștia | părinţii | ei cred. că au sfârşit 
totul pentru noi dacă ni dau câţiva anide edu- 
caţiune, şi apoi, o bucată de pâne de ros,—o 
haină de îmbrăcat, şi un cuibar ascuns în fun- 
dul prăpăstiilor lumei, unde să clocim virtutea 
romană | — Frumosă rațiune ! sublim ideal, — 
n'am ce zice | — Dar asta trebue să'şi iee un 
capăt o dată. Oare nu sunt-şi eu o ființă gin- 
gașă şi supusă pasiunilor celor mari, ca tâte fi- 
inţele din lume? Nu pot să am -şi eu.o parte 
din libertatea, din aerul ce dă viaţa, întregei n6s- 

“tr6 lumi? | Ii a 
Mon Dieu ! mon Dieu | vino'mmi în ajutor | —căci 

e N
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(Suspină. din greu)... Nu va mai rămâne din. Zulima 
K. Zofireanu, de cât numai... amintirea ! 

de nu, —nu va trece mult, și, pe acest pământ... . 

Scena IL. 
o Zulima, Terinte, | 

“ Terinte, (intră tiptil). Ei. ducuţăi, mântuit-ai. 
vorba cu conașul ? să mai morăim ori ba? 

Zulima, (trezinduse din profunde'i gândire). 'Tu 
„ești Terinte? (Sare de pe pat și alârgă la el). 
Fi bine Vai întâlnit ? i-ai dat scrisdrea 2 ce ţa 
răspuns ? vine? nu? Dar, mon-coeur, răspundemi 
mai degrabă |. .. | | | 

Terinte. Păi mai încet duduco, că m'ai între- - 
bat aşa de multe pojijii di-odată, că, nu m'ai ştiu 
la ci săţi respund... - | 
 Zulima, Ci spunemi dacă vine? 

Terinte. Cine? e 

" Zulima, (cu pasiune). Lorgu! aa 

Terinte. Conaşul'? dar ce naiba n'a mai venit el 

încă ? — şi eu morăiam de mi so ştirit gâtlejul, - 

iar popei i s'o măcinat t6tă coliva și colaci... 

Zulima.. Ce zici tu? -. “ Sa 
" Devinte, Zic că, cum.s8 pote să nu fi vinit| 
Zulima. Dar, mon âme, vezi bine că nu ;. însă 

explicăte o. dată... | Se | 

Terinte. Ce să mă... Să mă deschic? . 

Zalima. Să te explici, zic; să mă lămurești ce 

ai făcut? ae i 
Terinte. Apoi ce să fac? ce m'ai învăţat !. Am 

“morăit “dintro'ntăi ca ursu,-apoi lam tras de- . - 

oparte, apoi i-am dat ravașu, apoi el l1'o cetit, 

apoi sărea în sus di bucurie... ori căii înghețasa 

r
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chicidrele. — Apoi i-am spus să pornâscă acasă 
„mai digrabă că'l aștepti- ca pi jaratec, apoi tot 
am morrăit ca să sparie boerii ca să nu se'ntâr- 

„că acasă, apoi m'o prins popa Maftei morăind, 
apoi i-am spus o minciună ca să dreg busuio- 
cul; apoi mi-o părut rău c'am făcut mare pa- 
cat de am spus minciuni” popei, și popa pros- 
tu-mamei-preutese i-o crezut ; —'apoi nYam spă- 
văduit popei şi i-am spus tâtă pricina, — șapvi 
popa s'o luat di mână cu mine şi so pus și el 
la morăit! Ș'am morăit amîndoi:o dată, gal- 

> tă dată, și 'nc'o dată şi iar o dată, — până co chi- 
tind eu cățți ci mântuit niavâstră sfatu, și că 

» chicioruţele mele se fâcuse cum ţi'i sbâreiogu, — 
« Pam lăsat pi popă să morăe tot înainte. şi -eu 
am venit să mă mai pârjolese pi cel cuptior. 

Zulima. Dar lorgu, 0! mon Dieu, unde e Iorgu?! 
Terinte. Păi dacă n'o mai venit până acu... 

mai ştii pozna! Va fi mâncat bursucul :- 
„Zaulima (dînd “un 'țipet). Vai. A 
"Terinte. Nu te spărie duducă, că nu să 'pgte, 
- Zulima, (revenind în sine), Cum nu 'se pote? 
“Terinte. Apoi că bursucu era mort. -:- 

- Zulima.. Mort | . 
„Terinte, Păi! apoi di era bursucu mort, cum 

„ar putea el să, mănânce pe conașu giu? .- 
Zaulima: Și cine Va: ucis pe bursuc? 

-- Terinte. Cine ?, conaşu  lorgu | 
Zalima. Quel- courage! . 

- Zerinte;_ (rusinat), Cum ai zis ducuţă p - * 
" Zulima; Nimic prostule.:Dar atunci de ce nu vine? 
„-Terinie. Mai ştiu! şi eu, — do n'a ci dat peste 

„un alt burşuc, că s'or fi înmulțit, bată-i tâca!, 

2
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Zulima. Taci, nu mai spune- vorbe de acestea 
că iar leşin... 

Terinte. Da: ţineţi firea, ducuţo, că, , conașt-i o: 

dată român... că doar nu se sparie el așa cu u-. 

na cu două di un ghet buzrsuc 7 Ehei ! „câţi bur- 
suci n'o mai ci.vînat el. | 

Zalima, (respirând). Ah ! Terinte, tw mi epui- 

zezi inima... 
Terinte. Cum ai zîs că eşti, ducuță ?. 

Zulima.- Dar alergă o dată, SL. caută peste 

_tot locul. 
Terinte. Păi vezi ducuță că mi-o digerat şi 

mânile, şi chicidrele, şi vârfu nasului... . 

Zulima. Atunci chiamă pe mita . Maranda; să 

mă ajuto ca să mă înbrac. . - 
Terinte. Dapoi nu ştii ducăii, că: mămuca 6 

tmădeşte di mârte...: eu șerpile cel îndrăcit ; “i am 

dat să bee rachiu cu praf di pușcă, i-am pus 0-. 

căldare cu lapti di capră clocotit la gură, A 

pace... 
Zaulima. Destulă treabă! 
Tevinte. Ghiâta mămucă ! și cum se mai vai-. 

cără | cum. mai, boceşte ! — Nici pe ghietu tătu- 

ca care-o. murit, nu lo bocit asa, când dă ducea, 

la gr6pă. N 

Zulima. Atunci ajutărră tu să mă. îmabirac ș ; 

dă-mi ghetele. - : 

Terinte, Să erţi ducă — cum ai zis? 

Zaulima. Ghe-te-le |! -- e 

Terinte. Ghetele î... ghetele pa.— Apoi tot să. 

erți ducuţiii că tot nu mă dischie eu ceor ci 

acelea ghehentili... | 

Zulima. Ciuboţelele cu şiret, tontule. o



— 102 — 

Terinte. Drept spui ducuţă; tont pot să fiu 
eu, — dar șiret nu's... dacă nu'i spui pi numi, 
cum păcatele meli să știu eu 'că zici ciuboţăli- - 
lor ghete, ghetă n'ai mai fi ducăii. Ia 
-:Zulima,. (puinduse. în jilț, înaintea toaletei.) Le 

ai dat azi? 
Terinte. D'apoi unde's? . 
Zulima: Sub crivat, 
Terinte. Sub covată în .camară ? 

_ Zuliua Sub pat inbecile! | 
Terinte. Aha, sub pat în beci ! las' că mă due 

să Îi caut, - , 
Zulima, (înciudată). Sub patul meu de culcare 1. 
Terinte, Păi ci nu ziseși aşa ducuții ! (Bojbă- 

ește pe sub pat şi pe pat). Tii! ce moali-i pătu-. 
goru ducuței |. e 

= Zulima. Ce-ai zis tu? . 
" Terinte: lu | -am zis că iaca bocâncile. (Le 
aduce). | . 

Zulima. -Dislegă, şireturile. 
Terinte, (aparte). Oare ci tot mă face duca 

șiret ? e . 
_ Zulima. Dar nu dislegi o dată | 

Terinte. Ce să disleg ducii. 
Zulima. Ah! când ai de a, face numai cu go- 

gomani de aceștia! Adulenedce, căi lipesc câ- 
teva acuș. ae 

Terinte, (aparte). Oh! 'unde'i norocu cdla | 
Zulima, (dândui ghetele deslegate). Acum încal- 

țămă; pune scăunașu cel mie sub picidre.., (Ze- 
zinte aduce scăunașul). Și punete în genunchi, 

Terinte, (se pune). Ce să fac amu 9 
Zulima. Pune'mi ghâta, pe picior. 

*
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Terinte. Iaca c'o pun. (AMocoșește mult până, 
so pdlă pune). - 

Zulima. Da n'ai mai pus'o-? a 

Terinte. Ba... iacam pus'o cu ajutorul sfân- 
tului Gavril... Da bîrneţele ieste umblu teleleu: 

şi nu ştiu ce să fac cu ele? a] 

Zulima. Nici un şiret nu ştii să legi? (Ji ar- 
de o palmă). Eşi afară idiotule! - - E 

Terinte, (ridicându-se). Valeu falca duiţo | d'a-: : 

pentru asta am digerat eu prin pădure ? 
"Zulima. Eși de-aici îţi zic! ia 
Tevinte. Ei las' ducuţă'i că de acu cam din 

greu oi mai alerga după conașu, cam din greu 

i-0i mai duce răvaşuri... . | | Ia 

Zulima, (aparte). Am făcut o prostie! Misterul 

meu e încredinţat în mânele lui, și prin urma- 

ze... 'Trebue să fiu mai blândă cu el. (Tare). As- 

“poi pentru asta am morăit ca urșii? dapoi 

_cultămă! te ert! dar să alergi în g6nă iar în pă- 

durice. | | 

Terinte, (cu mare bucurie). Alerg !. cum să nu 

alerg... | a 7 

Zulima. Și să cauţi... 

“Terinte. Ş'oi să caut ducuță!. 

Zulima. Pe lorgu... 
Teninte. Pe lorgu ducuţăi! 0 

Zulima. Și să] aduci... 
Terinte. Şo săl aduc; duducuțăi | 
Zulima. Aicea. - “ 

Terinte. Aicea ducuţă'i | Da pi urmâ mi-i ierta ? 

Zulima. Te ext, dar fugi. . ÎN 

Terinte, (făcânduși vînt să iasă, dă un chiot). 

Titanana! am tuns'o ducuțăi hăi I.tunso ! (Fuge).
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„Scena III. 

Zulima. 

„ “Oh inima, mea ! inima mea !— la ce încercări 
crude te supui ! ce: mai de peripeții, co mai de 
pericole... Și toaleta mea ?. să'mi aranjez puţin 
părul; apoi, — acest capot este fârte neestetic. 
Trebue s%l schimb |! (și aranșâză părul, dar î] 
lasă pe spate despletit.) mi revine în minte masi- 
ma ce ni-o spunea în confidență dâmna Direc- 

- târe: „O _neglij6 bine îngrijită, pâte preţui mai 
mult de cât o toaletă perfecti.“— Ș'apoi, înain- 
tea vărului. lorgu, de ce.m'aș jena? (Se aud 
lătrături. de. câni). Vai! ce-o mai.fi 66? (Juer- 
ge la fercastă si se uită). Ce văd |. Oh ! mon Dieu !. 
Iorgu | lorgule ! (Deschide ferâsta). Ine6ce ! în- 
c6ce Iorgule. -.. a 5 
„Vocea -lui “Ioryu.. Mă duc să'mi lepăd sar- 
cina în tindă şi vin îndată |. -. . A 

Zulima. Dar ce sarcină ai? 
„.Jorgu, (apărînd la feeastă cu bursucul în spa- 
te). Priveşte Zulimo |. - | i 

Zulima, (spăriată). Vai! ce animal e acesta? 
lorgu. E bursucul, pe care lam ucis. 
Zaulima. Bursucul ! Vai ! ce grozăvie ! ah! ah! 

susține-mă. (fi vine-să loșina). : 

Scena IV. 
o  Zulima, Iorgu. . 

„ Jorgu,. (sare pe fereastă, după ce a, lepadat bur- 
sucul afarii). Dar: nu te teme verişâră de un 
biet bursuc mort! El nui pâte face nici un 
rău... revino'ți în simțiri...
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Zalima, Dar... eşti bine sigur că bursucul e 

complâtement. mort ? | aa | 

Dorgu. S'înţelege ! 7 3 
Zulima. Dax tu nu'ţi poţi închipui Iorgule, gr6- 

za ce-o simţiam, numai de câte ori. mă gân- 

diam la acest fioros animal... La viderea lui. în- 

să, mon pauure coeur nu sa mai putut abţine, și... 

Iorgu. Insă, dacă eşti lîngă mine? 
Zulima. Vous allez me secourir ! 

Iorgu. Je tacherai de vous vemelire ! 

Zulima.. A! _ai' imvățat: deja o frasă fran-, 

ceză ? e 
„Iorgu. A trebuit să mă sforțez să profit de 

lecţiunele tale, verişoră. (Uiiânduse” la  fereastă). 

Dar am 'uitat ferâsta deschisă | (O închide). . Și 

acum, şezi liniștită, Zulimo. (O conduce la un 
scaun). i a A 

Zulima. Ah! quelles âmotions |... * 

“ Zulima. Va să zică, ai învățat de. minune de 

ieri și pănă azi... Si ae 

„Iorgu. Dacă profesorii de liceu, ar fi fost toţi 

ca tine, Zulimo, — aș fi eşit astăzi... : . 

Zulima. Un filosof idealist ? 
Iorgu. Din contra, — materialist | O | încă câ- 

te-va lecţiuni de ale tale verișâră,. şi întorcân- 

dumă în Ieși, — voi. fi necunoscut, — știinţificeşte 

vorbind! i 

-Zulima. Necunoseut... mai ales de proprietă- 

râsa cea blondă? Sa ae 

Dorgu. Vrei să reîncepem tachinărilă ? 

 Zulima. Nici 'de: cum, — dar o mică glumă 

Iorgu. Et moi, cousine; je sent aissi des mo- 

. VIOnS.aee | e
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„ne pote fi permisă. La urma urmei, mi se 
„_parecă d-ta știai tot atât de bine limba france- 
„ză cel puţin ca și mine, — şi totuşi mă năcăjai |... 
„.. Lorgu. Și Vaş fi re mai plăcut dacaș ști in- 
tradevăr, şi țaş vorbi. într'o altă limbă, 

Zulima._ Nu pretind acâsta... pentru că tu știi... 
Iorgu. Că pasiunile şi sentimântele frumâse 

se înțeleg în ori-ce graiu și. mai cu s6mă,.. | 
Zulima. Prin graiul ochilor tăcuţi.... - 
Iorgu. Suntem într'un gând veriş6ră! Atunci 

vom vorbi or cum ne va veni la gură. — Ce- 
"ia ce trebue să constat însă, e că fie-care cu- 
vânt al tău Zulimo, e o maximă profundă, — 

"şi trebue să'ţi arăt cu acestă ocazie deosebita 
mea consideraţiune pentru admirabilul talent cu 
care natura maiastră a ştiut să te înzestreze ! 
(Zi ie mâna și o apropie de gura sa). 

Zulima. A! acesta e un lucru gingaş, —și 
nu'mi permit să dispun. (Își retrage iute mâna 
și și-o ascunde). | 

Jorgu. Atunci... iartă, marea mea îndrăznlă, — 
verişoră, — și "ți promit... - | Ni 

Zulima. N'ai pentru ce te scuza! îndrăzniala 
d-tale n'are nimic extravagant, şi o inimă “pură 

„nu pâte ofensa nici o dată. - A 
Iorgu. De astă dată, — maxima d-tale e cam 

grea... simţ. că: răţiunea mea, se tulbură... și des- 
legarea ei nu sar putea face de cât printr'un... 

"-(O sărută). E. o greşală mai mare de cât cea din- 
tăi, — dar, nu pâte fi o ofensă... 

„5 Zalima. Domnule... aşa fără de veste... mai fă- - 
cut să roșese!. : o a 
„Iorgu. Să te roșești tu, Zulimo!
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dar acest sărutat răpit: fără 'voie'ţi, nu pâte să 
te atingă întru nimie.— Eu sunt vinovatul, şi 
sîngele meu celaprins e-tâtă cauza răului. — 
Veriş6ro ! Zulimo !.. ce vrei săţi mai spun ?.. de | 
câte-va minute, de când te-am susținut ca: să 
nu cazi de spaima bursucului, — totul în' mine 
Sa, transformat ; şi, din moderaţiunea, sau mai 
bine zis din sfiala de care eram cuprins,—iatămă î în 
acest moment cel mai — îndrăzneț... cel mai dis- 
creerat. 

Zulimă. Dax ce spui i Iorgule ? 
Iorgu. Ce vrei, Zulimo | la vederea părului 

+%u cel. lung şi strălucitor că cade în mari va- 
luri pe umerii tăi transpârenți, -la vederea aces- 
tor ochi plini de emoțiune şi taine nepătrunse, 
la vederea.:. 

Zulima (cu grăbire).. Ce: încă? 
_Jorgu. La vederea pildrei ce a cuprins can- 

dizii t5i obraji, în momentul spaimei... 
„ Zalima, (imputându'i); lorgule |.. 
Iorgu. Sufletul meu cel vechiu a dispărut din 

"corpu'mi, şi un altul nou s'au născut în mine... 
Eri, îţi spunem c cuvinte pe care eu nu punem 
nici o valâre; —ei bine azi nu știu aţi spune 

"de cît două cuvinte, cele mai valorâse din câte 
_le--ş putea spune, — şi aceste două cuvinte sunt: 
„Le iubesa [i 

Zalima, (plecând ci, Insă. Torgule,.. 
Zorgu. O. sărutare ce țam răpit, a fost primul 

gaj al amorului nostru ; oa doua... ra so 
sărute îar). | 

Zaulima. A! dar” de- -acuni trebue. să mă piizese
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mai bine! — Domnișorule, pare- mi-se că! ai îna- | 
intat prea răpede! . 

- Iorgu. Vocea: mea nu pâte fi Slujită de ra- 
țiune pentru a'ți exprima prin viu graiu tot ce 
simt colea în suflet. 

Zulima. Intv'adevăe ! curi6să' schimbare !: ae 
„Iorgu. Aşa! pe când mai odinidrea mă în- 

torcem de la vînat cu bursucul în spate, — ne- 
„avînd la ce gândi pe cale, am improvizat câte- 

va versuri: „La Venus“... așa după cum impro: 
Vizezăi ori-ce poet din vremea nâstră: La lună“ 

ri „La stele.:. Yăcând acele versuri, n'aveam 
nici un ideal: înaintea mea; căutam numai să 

rimeze, şi le numă&rum silabele pe degete; a 
cum însă, găsesc o ocazie” prea, potrivită pentru 

a le aplica unei realităţi. Ascultăle : (talia fe- 
induse puţin de Iorgu, ascultă cu atenție). 

- Iorgu. - 
„Venus ! zeiţă cu ochi de farmec, a 

„In ori-ee fire şi azi trăoşti! 

- ;Un_orb te: vede, un surd to aude, 

„Mutul vorbeşte — când tul priveşti. 

Scena YV. - 
Zalima, org, Superlativescu. 

Superl., (deschide puțin ferdsta încet, având un. 
buchet de flori mare în mâna și ne văzând pe cei 
din scenă). Superlativ sex! aştept momentul su- 

__premativ, pentru ați arunca odoruri de doi Şi ju- 
„mă&tate franci-în calea/ţi vestalină ! superlativ gând 
şi inspiraţiune supremativă |! 

Zulima, (după ce a reflectat Puțin) Nu ţis 
- zăle versurile... mai al încă ?
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y perga Da. ş 

„Venus! priveşte odat! la mine— | 

„Venus! acordă'mi favorul tau,— - - 

„Venus ! râpeşte'mi scârba din suflet,— 

„Venus | dispune de traiul meu 1... - 

Zulima. Pariez ci: le inprovizezi acum ? 
Superl, (încet). Pare că s'aude cine-va „apropi- 

induse ! o superlativ moment |.; 

Ş Torgu. 

“Așa e Venus! tu-mi dai nectarul . 

Care'mi îmbată. mintea nebună! Ma 
Post sunt- Venus, — dar pentru tine 

„Numai, — mii csrda 'n înima'mi. sună. 

(Zaulima îmdhuioșată peste. mă sură, se , lasă a a fi: 
atrasă încet de org Ju și "și razemă capul pe piep- 
dul lui). 

Superi. Sgomotul nu se mai aude. O! super- 
lativă imaginaţiune | dac'aș' depune pe al său 

| pat superlativ. aceste suavitabile flori odorante ?? 
ce surprizăziune 1: aș pricinui | (ncalecă ferâsta). 

Incet... încetinelisim, ŞI operaţiunea va fi înde- 
“plinită. 

| Iorgu, (își alipeşte buzele de fruntea Zaulimei). 
| Acest minut, aș dori să nu se mai sfărșiască 

„nici odată! 
| Superl., (naint&ză îmcet și vrea a depune bu- 

chetul. său pe patul Zulimei; văzind însă pe cei 
doi, — remîne încremenit, după ce, dă: un  jipet 
grozav). | 

Zulima şi orgu (tresurind). Vai! ce este! 7.
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ScenaV I: 

Zulima, Iorgu, Superlativescu, Zamfirache, Zoija, 
apoi Stanislav, Terinte și “Părintele. Mafiei. 

Zamf. şi Zoiţa. (dând busta în casă pe ușa din 
drâpta). Puneţi mâna ! puneţi mâna | undeii!|.. 

„ Stanistav, Mafiei și Terinte, (apar la fertsta 
remasă deschisă). Ce! ţo to iest ! (Toţi rimân ne- 
domeriți timp.de vr'o doue minute), 

Superi., (desmeticinduse puţin și abia 'vespirând).. 
Superlativă cauză obscură ! 

CORTINA CADE, . : 

 ———(( te



„ACTUL AL 5. LEA, Sine 
  

Decorul din actul întăi, =: 

Scena Il. 

Zamfirache, pe fil, în. mijlocul scenei, încunju- 
rat de Superlativescu. și Terinte. 

Zamf „(cu un ton fârte jalnic și plângaten). i | 
ziceţi c'aşa-i ? 2. i | Me 

Superl.. Așa! așa ! 
Terinte. Ba nu-i așa | 
Zamj. Ce nui așa? 
Terinte. Dă ştiu şi eu.. | 
Zamf. Apoi dacă nu ştii, catăţi de trebă şi nu 

te amesteca în vorba 6menilor.... | 
Terinte. Da eu nu's om? 
Zamf._ Ora dobitoc | — nu. ca noi, cei cu: 

minți... Nu'i așa, d-le Șpărliturescu... - 
Super. Așa: e! — dar numele: şi pronuriele 

meu' e: loanne Superlativescu ! vă, rog... 
Zamf. Fie pașa, că numi bat eu capu cu t6-:. 

te 'săcăturile. Și zioi că i-ai prins, fără de veste A 
într'o” pojijiune... 5 

“Superi. O'! ce poziţiune | 
.Zamf., (cu pudore paternă). Își, vorbeau dea a- 

prâpe? * 
Super. Mai mult de. cât. atita! 
Zamf. A sărutat'o tălhâriu | 2! 
Super. Mai mult de cât! atâtal 
Zamf. "Taci: tontul6, că nu știi ce spui | - | 

Super, Bu să nu sta. ce spun ?, 0! super. - 
” a 3 

7
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Iativă interjecțiune calificativă | Dar i-am văzut 
unul la pieptul altuia... cuprinşi cu- braţele... 

Zamf.:.O sfinte Haralambie, lănţuitoriule de 
morte |! 

- Superl. Ceva mai: mult. încă |- 
Zamf. Taci că nu se pâte]. - 

-- Superl. De la acel crud sinistru, de la. acel 
naufragiu ul inimei mele, -sub- semnatul șa pier- 
dut tâte descepțiunele realităţei erude şi satrape; 
șa lepădat tote opiniunile civile, familiare; — 
şi chiar politice; — subsemnatul s'a decis. să fa- 
că cevaș mai 'mult încă... | 

Zamf. Ce să mai faci ? ce mai oscorodești 
omule lui Dumnezeu? | 

* Super, Pentru a îneca durerea inexprimabilă, 
m'am decis a mă face chiar „socialist întran- 
sigent“i | - 
“Zamj. (p ufnindul râsul). Ce soiu de.. „0m âi 

zis cai să te faci? e ; 
Superl. Socialist intrânsigent! O socialismul | 

nu e pe lume de'cât socialismul, care ştie să 
înlăture nenorocirile, să tămădue suferinţele, să 
astâmpere poftele, să aline patimele, să îndrepte 
pe șchiopi, să. deia, vederea surzilor din nasca- 
re.... să... 

Zanf. Pi! da știu c'are să facă parale la noi 
în țară doitoru ceala? |:oi săl chem și eu să'mi 
descânte de făcut şi slăbiciune. 

Terinte. Ori'di drăgoste, câne | 
Zamf. Nu te ai'mai dus .naibei ticălosule ! co 

"te amesteci tu în vorba, celor cuminţi? 
. Super: Adevărul a, vorbit - secumpul cetăţian,— 

micul tovarăș şi. confrate... 

N.



—113— 

- Zamf, Cum frate ? dar d-ta ești frate. cu. Te 
i zinta & şi nwmi spuneai nimică. . - . 

Terinte (aparte). Da Ciopea să fie frate cu abur. 
suzu ista, da nu eu! 

Superi. Dacă nu mi-e frate-de pe mamă și 
de pe tată, mi-e frate după neamul perpetuu şi 
general al omenirei înflorinde și suferinde ! Da! 
cu toți suntem fraţi : bogat și sărac, tînăr şi bă- 
trân, tîrgovăţ și ţăran, ministru și cafengiu.;. 

Zamf. Ce spui? va să zică şi eu îs “frate cu. 
ministru, — ha ?' și nu știam nimică |... a 

Super. “Frate: din familia cea mare a omeni- - 
rei înflorinde și suferinde | Aşa, — durerea ce'a 
cuprins inima, subsemnatului, descepţiluziunea pe 
care am întălnito în calea mea palpitândă... to- 
tul, totul mă obâră! totul mă înflige, întoemai 

- ca pre Promoteiu... | | 
Zamf. Cave Doroteiu ? a 
Superi. Promoteiu nu Doroteiu. - 
Zamf. Dar ia'n ascultă jupâne. dascăle, « cu tot . 

cătând şi ascultând bocetele tale, n'am avut când 
să'mi.bocese eu singur pacatele mele, pacostea 
mea.. . (Scâncind). Sermana, Zulimiţa !. Sermana 

“Zalima | cine credea, cine credea!.. ca 6... că 6... 
„a fi așa de slabă di fire..a fi așa di slabă. di 

fire... . - 
Superi.,: (cautând î în jurul camerei) Acesta ca- 

meră produce un ecou feribel... 
- Zamf. (isbinduse în jilț de cruda). Să nu. pun 

mâinele pe pept până... ori lasă! nu mai! bles- 
tăm, că blăstămu părintese e mai rău de cât bi- 
necuvântarea călugărâscă, — Terinte! * -- 

Terinte. Aice! s dinainte ! 
p-
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în frica Celui de sus. 
„Terinte. Care 2. | 
Zamf. Că mare prost mai e 

pCelde sus. e. Ia 
Terinte. Aha |! las' că] ştiu :. I6n a Ichimâei; 
Zamf. Măi dobitocule, are să te bată sfintu 

Gavril, dacă nu știi tu cine'i „Cel de sus“; — 
dar las' vorba asta, că tu tot nu pricechi nimi- 
că, — și spune br€, — n'ai văzut tu așa ceva 
cumva... pe conaşul Iorgu, firear.a] lui. Seara- 
oschi cu tot neamului și acelui care lo mai a- 
dus pe-aici...——vyorbind așa, vorbe dulci, pe la | 

 Zulimiţaa ie 

Terinte. Di vorghit” i-am auzit că vorgheu, — 
da di era vorbele dulci, apoi nu le -am gustat. 

Zamj. "Tot nătărău ești? te 'ntreb de nu fă- 
cea, așa cumva, nişte nâzuri berbantliceşti... mă 
înţelegi tu ? a : a 

- Terinte. B'aşa să trăeşti c6ne, că nu! 
„_Zamf. Ci ascultă.mă 'mă omule: . n'ai văzut 
tu pi lorgu zicând că... (Aparte). Cum dracu so 

î.. 
Zamf. Ascultă-mă tu "Terinte : ia spune'mi tu 

şti 1:să nu ştii tupe 

spun unui mitocân ?' | 
“Terinte. Ehei! las că pricep... Am văzut eu 

câna... : | pe Mie ae n PR 

„ Zamf. „Ce-ai văzut ? o a 
Terinte. Am văzut.eu multe de toate, — dar 

„Wezi că nu mă preă pricep 6u așa tocmal... 
Zamf. Si ce ai văzut Terinte, vorbește? 

„_Lerinte. Apol am Văzut gu că conașu șideapi. „scaun, că duduică șidea pi pat, că zorzon” şidea pi după sobă. 7 RI a = i as ela azi aie A
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= | 

di spus” 'o d-ta 7 
Superi. Dar de' cînd: istotiseţoo. acest înc: „ce: 

tățian ? 
Zanf. Ana, de cind spui tu istoriă asta ? 

“ “Peninte, De ieri |" 
- Zamf. Da eu te întreb de e azi diminaţă când 
eram la vînat. 

Terinte. Păi di -azdimin6ţă . nu ştiu că. eu 
mor... 'ista şi eu, eram la cosit.... 

Zamj. La cosit? 
Terinte. Nu, vrem să zic,. la.  adăpat g gitele. a. 

Zami. Mă nu spune, palavre, € că vitele le-o 

adăpât leahu. E 

“Terinte. Apoi... oi ci' avut eu altă “tr€Dău.. 

ci tăind lemne, și trăgem. numai aşa: cu urdohia 
di diparte... NE 

Zamf. Ce trăgâi cu uivecliea, ha ?, . 

 Zarinte, (aparte). Na-ţ'o, că m'am prins | (Tre). - 

Apoi..: vezi câne, țaş spune, —da dascălu: ista,.—— 

. Zamf. Ex dascăle atară c'are să- mi spue o 

taină! o _ e - 

„ Superl. Bu? | - 
_. Zamf. Ori punete colo. după. « sobă să auzi... ” 

Spune încetişor: mă Terinte, ce-ai tras tu cu u: 

rechia... - 

Terinte: Vezi că... ni-i rușine. | 

" Zamf. Ruşine!. (făcându- curaj). Nu te teme, 

spune .tot... ce-o. fost? ce so „întâmplat. Sa 

Terinie.. Vezi. că ista,:i - | 

: Zanif. Pote vrei: să, Spui. că vorbi pă des a 

    

    
- Terinte: ir e i i zi
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“Terinte. “Lhi | Di 
: Zamf. Şi so apropiet de dinsa ? . 

Terinte. hi |.. a 
Zamf. Şi ci-o mai făcut apoi? Şi 
Terinte. Iht 1... ista şi eu... dacă ni-i ruşine 

ă spun. i . 2 “ N o a 

_Zamf. Bietul băet nevinovat... (Tainic). So 
fi sărutat pâte? a a 
„Terinte. Păi chiar aşa câne! păi chiar așa! 
s'0 sărutat amândoi... -_: E | 

Zamf. "Taci “dascăle, să nu te audă dobitocu 
de. după sobă... aa e 

Terinte. Apoi dacam văuzt, și dacă mă mai 
şi întreghi,.. o. n _ Aa 
„ Zamf.. Eu ? te-am întrebat ?1...: (Incape a'l du- 

„„Ddei). Na gură-ecască ci ești...: și tu nu putâi 
să mi spui, să mă strigi? 
“Terinte. Valeleu ! las” c'oi:să spun. şi să strig 

de acu, la tot saţu, câne, numai nu mă mi: 
- &hionti, NR 

„Zamf. Ce? să strigi la tot satu ? Da, să n'and 
că ai zis cuiva cârc, macar, ca te mănânce de 

“viu |, Eşi de-aiei ! trântor! năuc | talhari dobi- 
toc încalțat ! eşi! (II împinge afară), - 

| “Zamf. Ș'o luat -lorgu mâna Zulimiţei ?. : 

= > "Scena IL _. 

„+ Zamfirachi, Superlativescu. | 
Zanf." Auzi biinciunos neruşinat | pa „ Super. Drept vorbind cetăţene, “lucrul :este „odios superlativ ! Cu: ochii mei “am: văzut, ceia ce, de n'aşi fi văzut, pâte că n'aș fi crezut |: În
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acel moment. superlativ, ferocele Hotel s'a năs-. ? 

cut în inima sufletului meu pur și cast, şi furia 

mea, nemărginită, unde s'ar fi oprit ea. ore, 

când... - a a 

Zamf. Ce unde? ce furie? ce când?. 

„-Superl. Cetăţeneveteran ! tu nu știi ce e pu- 

terea,. şi favârea, pasiunei | tu nu ştii ce o inimă 

sale sanguinare... a 

" Zainf. Ce "mi vorbeşti de cai-verdi-pe:păreți, 

şi 'mi faci fata, juvină? ie sama chir dascăle,. 

_că cu: tâte ci's om cinstit și gospodar cu frica 

lui Dumnezeu, după cum mă cunâşte o lume,. 

da mi te oi umfla la o tărbăceală n'auzi-neică, 

de ţo merge dobele... Ă i 

„:Superi. Și insulte” după ofense! ameninţări 

după descepțiluziune ! „O deus clementus, ubis 

estis tuus? | . - 

-. Zamj. Ce?! ai început să mă bajocoreşti Şi 

gi: pe grecește acu ?... ia stăi săţi arăt eu mas-. 

lină-lungă ce eşti ! (Se repede să, ice mătura de 

după sobă). N E 

"Super. (spăriei și - negăsind ușa în grabă). Să- 

riţi! hoți !.asasin!: . OO o 

* Zannf.- Asin eşti tu mangositule ! Eşi că.te 

oneropesc !.... (Superi, o. rupe de gână pe ușă, 

lovit de' Zamfirache cu mătura). e 

ÎN Scena IL. 3 

+ 

:. Zamfirachi, Zoia. e ii 

este Zam=- 

firâş puiule?! ce'i mă rog, că -mi-o sărit inimele, 
- Zoița, (intrând repede). Dar ce mai: 

din ţiţină!, Sai m: 

o 

juvină pte să cuprindă în resortul camerelor. - 

d 

N
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„si 18 18 

„dascal“ m'6. tojurat pi. Tita Docdagi şi « eu i-am - | 
tras cîteva răspunsuri. pe româneşte; het-beget... 

Zoiţa. Asta mai „trebuia, so. faci acu | —0. să 
se ducă şi să „ne: facă de rîs, la tâtă „lumea, din 
sat / are să'spue tuturora. rușinea n6stră | | - Zamf. Să ferâscă sfântul, ——'eu atâta'i zic. 
După tâte câte mi so întîmplat, „după ce mă 
ocăreşte pi grecește, după.ce. 'mi cere fata di... 
ginere... SE 

-Zoiţa, Aşa'i Zamfirucă, driigucă.— Da la î urma urmei și la vorba vorbei, ce ne facem noi cu fata, sărutată: Și nu mi-i-'că'i 'sărutată, dai co 
știe de-acu 'tot satu... a 
„Zamf. Cum ce să ne facă ?. | . „Zoija. . Vezi bine că trebue săi găsim un bar- bat” urgent. . | 

" Zamf. Am.s'9 vîr într'o mănăstire, să sen- veţe. de alt dată, „cum să se. mai sărute fr săi - dau: eu. voie... 
Zoia: Inta”o mănăstire... Zulima ?-. 

ÎN „ Seâua IV. - 
Jumiracti, Zeita, Zaulima 3! 

Zulia, (aparând), Eu? înti'o, mânăstire ? Bi bine, vei ști domnule tată, : şi durandia.,.. așa În- titulată mătuşă, că' mai de grabă mă voi spâa- zura, ori arunca, într'o : “bolbână,. d& “cât să'vă. ajungeţi la scopul, infernal. de- a Ind vîri într'o mănăstire |. a... E 
„Zamf.. Ce zici “tu ?; sil te asviili, în, i bolbână ? - Dă: “nu: crede”:  Zoiţe, că ga „ne: “spârie. dum- ie, 
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“Zoia. Ei 1: acu vie 'să miau? nu 'ciiiiâștam 
noi spaime.de a fetelor! ...; -..» 

Zaulima. Și încă vă. bateji joe,. “de.  inaleuroza 
me viaţă ? Atunci, peste. “câte-va “scunde 

chiar, : veţi avea: dovâda disperărei, imele; satrapi 
fâră de. conştiinţă ce Sunteţi! | 

Zoiţa. Numai să iei semă Zulimașule; că i iazu 
cu bolbâna cu tot îi îngheţat, bocnă. 

Zulima. Dax... o calăil voiu r6de cu unghi- 

ele mele chiar ghiaţa cea mai gr6să, voi fâce. 
- un'produf,. și sărind. de-o dată în „mijlocul lui... 

Zamf., (îngrizit). Ba să nu mi te joei cu dracu, 
Zulimo 1 —-tu 'care eşti vinovată, și tu încă cu 

ură ? 
Zulima. Eu vinovătă 2 dat zm5 încremenesc 

când gândese că aceste triste cuvinte mat pot 
Â pronunțate de buzele voastre! - | 

Zamf. Auzi tacâm! după ce 0 vedena cu. „to- 
ţii cu ochii noştri... : - 

Zulima: Și. dacă... dacă, d- lor, m'âm alipit de 
omul victorios care mi-a scapat viaţa... 7 

Zamf. şi Zoiţa. Cum ? ce spui tu?! | 
: Zulima, (tragic). Da! în acel. moment . furios 

Şi. sublim. tot, o dată, ce. puteam eu să fac?—de.. 
“mu să marune lă peptul său. salvator, și cu a- 

“erămI de foc în. ochi, cu vocea tremurândă,. cu 

„sînul: palpitând, să”i mulțumesc ds. salvarea; zi-- 
lelor mele preţi6se | zeta a. 

Zamf.. Dar lămureştene o. dată... CERERI 
Zulima, Și; aţi, şti. voi-.6re. ST67A ce :am în- 

durato. în lipsa vâstră ?! voi cari; v'aţi g 'gonit-fără, 

pici tn folos, 'zile.-şi.. nopţi - îatregi; după, “acel . 
. îngrozitor “animal, la 'a cărui. aspect mi- a încetat 

de- -a mai bate inima: „în piept DI 
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„Zoia. Zeu Zulimaş,—ai văzut tu. pâte. viind 
de unde-va bursucul? cc 

Zulima. Dacă Vam. văzut! mă mai întrebă. 
încă 1... dar întrebaţi sârele de-a văzut el pă- 
mentul ? întrebaţi pădurea de a văzut ea verdeța? 
întrebaţi. Ocânul de a văzut mii de rîuri văr- 
sânduse întrânsul ?.... dar nu mă întrebaţi pe 
mine de am văzut bursucul!|! -: | 

Zoiţa. L'ai văzut |... | 
„Zamf. Lo văzut |. 
Zulima. Da, cărnea se încrețește pe niine, 

când trebue să'mi mai reamintesc acea vedero 
grozavă... Nimic, sau aprâpe. nimic,nu mal for- 
ma distanţă între mine și îngrozitorul animal !— 

„Atunci spaima cu dreptul mă cuprinse,—leşinul 
urmă,—și când voi năvăleaţi în bududrul' meu, 
—sermanul Iorgu! nu ştia cum.să niă readucă 

„la viață, prin vorbe îneurajatoare, prin” îngri- 
Jiri verişoreşti... 

Zămf. lote cap 'săc ce sunt |! eu uitasem că 
" Lorgu ii văr! a 

Zoiţa. Că bine zici, -Zamfiraș! . 
„ Zamf. Ei! dar cu bursucu ce s'o fâcut?:: 

„Zaulima. Cum? şi nu Paţi văzut încă zăcând, 
colo pe prispă, chir sub ferestrele etacului nieu; 
ucis de victpri6sa mână a lui lorgu?? :.. 
- Zanf. și Zoiţa. Cei. 'ce. spui! Ioigu o ucis 

bursucul! . . ae 
Zulina. Dal a Tri ia a zi 

„„Zamf. Și noi: credeam c'o rărhas-tot viu ba- 
tă] pustia dadobitoc [-- îi ip iei. 

... 

  

Zailima. Dar”"spre 'mai ! bună *lămurire,: iată.
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chemați pe scumpul meu verișor, şi el -vă :va 

istorisi însuşi tâtă impozanta întâmplare | (Merge. 
şi deschide ușa etacului ei,—și face senn lui Iorgu: 

să vie). . -* a a 

- Zoiţăy (aparte). EL era în etacul Zulimei, — 

și noi nu ştiam nimica! ':: | 

. Scena V. E 

Cei “dinainte,  lorgu. 

Zulima. Ei vino o dată vere, și istorisește 

acea crudă istorisire, a cărei victimă am fost în 

acel sinistru moment... a 

Zamț. Cum? tu - lorguţule ai fost fericitul | 

care ai avut fericita fericire să ucizi bursucul? | - 

"Iorgu, (rece). Eu, da d-lor; eu... » 
- Zoia. Şi eşti sigur nepoţele, că nu mai mișcă 

de fel? a Sa e 
“» Iorgu. Sunt: convins. 

 Zamf. Cel eşti învins?! . oo 

lorgu. Consvins, adică asigurat pe deplin. 
 Zamf. (aparte). Aha! o cam âmestecă şi el ca 

şi dasealu, cu grecâsca. a pf 

"“ Zoiţa. Oh ! fericit, norocos mai . eşti... vin să 

te sărute mătuşa, (Il sărută pe amândoi obrajii). 

- Zamf. Vin să te sărute şi moșulică. (Il sărută 

de nenumărate ori). Uite puiule, ce va săzică lu- - 

crul dracului ; de. câte, sute:sutişâre.. de. ori - nu 

ne-ai. gonit noi, după îndrăcitu de dobitoc, strâ- 

cător,—și giaba ţii ; nu :ni-0. slujit norocul | —și - 

tu, aşa de-odată, fără; nacaz, fără șerişeanie,. ai 

"și doborit bursucu :de-odată! :Vin să te mai
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„pupe; moșulică.. (17 'sdpută iar). Şi: acu 'ni-ă ăpu- 
ne-o:.mâi: pi larg. cur de so întâmplăţ?,.. =: 
„Iorgu. Iată iubite moșule, 'cum 's'o întâmplat 

| Scena VI.. | | 
„ Cei dinainte, 'Terinte. 

; 

“Terinte, (intră răpede ținând um prune în braţe 
și racnind). Cucâne! coniţă Î uite ici! prigiţi şi 
nu vă spărieți |... : 

“Toţi. Ce e?! : ă 
Terinte. Şerpele ! baluuru ! -. 
Toţi. Ce şerpe? ce balaur ? - E 

„+ Zamf. Fugiţi 6meni buni .să nu v& muște |... 
și afară cu șerpele de aici! . .. :..- 

Terinte. Hă hă hăl-păi vezi că şerpele ista 
nu mușcă, boerilor |! aista-i şerpe discânțat! îi 
șerpele mămucăi ! (Pruncul ţipă. Terinte "] îmi- 
i6ză). Orac! oracl... Taci trântor „boclucaş ce 

„eşti! Tii ! ce șerpe înbojorat!... a 
„ Toţi, (se apropie și. privesc cu sfială). Ce ! aista 

N 

-era şerpele: mămucăta ?  -. a 
Terinte. Păi care ? Da, și mama al. nuibei măi 

era di şirată | Orac | orac! orac! tăci trântore 
__că'ţi rup pliseul. | SE | 

„_Zamf. Ce mai de pozne pe ziua de azi! ba . 
„dă uișii,: ba dă popă, ba dă şerpele,—ista şieu,.. . 
Da parcă începuseşi să. spui: despre buirsiic Jo: . 

Sar lasă. nu. m: ne „Că eu mor, de, foanie!:Dă azi diaiineţă, —"gtâciiii pi însărat, — m'am pus nici fărămiță pi limbă 
:.: Zoia. Dă vezi vii, lăenu:: înie tot ni-ri în: | tră în: cap... a.tt pi N Dia a a Pe Sa 

'guţule ? —, Ori “lasă. nui “mai spune. cu, -   
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Zulima, lar ai reînceput! şi tocmai d-ta mă--“ 

tuşică! d-ta care m'ai “învăţat a fi atît de. fri- 

coasă, d-ta'care mă părăsai vecinie zile şi nopţi 
pentru a, te duce la vînat? d-ta 'care chiar... 

Zamf., (încet: -Zoiţei). Cine-dracu te-o pus să 

mai deschizi iar vorba? 
“ Zulima. D-ta mă-tu-şi-că, care... a 

Zamf. Ei taci acu, vespeo ce eşti, taci âcul: 

Zulima. Şi pentru ce aş tăcea, eu? eu vino- 

-vată ! eu cea mai obijduită de toți, nici să am 

cuvîntul de apărare?... o o 

' Zamf. Puişorule Zulimeaș! nu _te, supăra, 

nu-ţi face venin: degiaba! âșăi ră de gură mă- 

tuşăta, cum o știi... PI 

" Jorgu, (presentânduse). .Onorate domnule Zam- 

-firache |—.A sosit momentul solemn, în care 

t6to aceste neînţelegeri trebue să dispară pen- 

tru eternitate. Supărările d-tale, ca şi ale ono- 

ratei mătuşica Zoiţa, au înti'adevăr 'un . motiv, - 

cu un fond 6re care de seriositate ;—totuși aparen- 

ţele de imulte' ori îrișală privirile, precuni. mira- 
Biul sahaărian înșală pe călătorii rătăciţi în pus- 

tiurile nisipoase cari...” - e 

*-Zulimas Gncet lui Iorgu). Fii “mai prescurtat, 
că ei nu înţeleg nici o buche din geogrâfie. . 

"Iorgu. Așa dar, pentru â' mă rezuma, prea 0- 

norate d-le Zamfiache, şi prea onorată dmnă 

- mătuşică Zoiţă, mă rezum, şi vin a vă cere, cu - 

tâtă umilirea... CCC 
-"Zăiif. Cs anume ? 

„ Jorgu. Vin a vă cere...
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n Scena VII. 

„i Zulima, Iorgu, Zamfirache, Zoiţa și Stanislav. - 

Stanislav, (intra cântând). | 
E - Kracoviaca pană, ete | 

Zamf. Altă pacoste acu | ce cauţi aici iar, fia- 
ză beţivă ce eşti ? | 

Stanisl. Ia vinit spus boeri, puş friptur pi foe 
-. na frigâroi cel mare; baba moşa umplut. porce- 

luş cu cartofiea, ia uns cu grăsime di asupra... 
Zamf. Brava ţie! tot ești şi tu bun de cava,: 

— că eu unul tot luăndumă-cu ziua tîrgului ui- 
tasem că mi-i f6me de mi se usucă gâștirița. 

„+ Stanisl. A n6 'Terinti | dai cuptil na mine, ada 
„ici ștrângar.... o - Du o 

_ Terinte. Ba ca nu dau eu şerpele  mămucăi, - 
Jjupâne Stai-în-slavă! a 
 Stanisl. lac'nie dai! e ce drept ai tu na: du- 
mii 

Terinte. Cum să nu, dacă'i a mamei! , 
"= Stanisi. Ia ci dam zaras ieden.;. aista dai la 
mine, — aista am mai mult: drept iac tine... (I£ 
copilul cu forța: șil: giugiulește căntându'i înceti- 
sor .„Kracoviacai), i Aa 

Terinte, (aparte). Ce ţii .cu omu păcătos! nici 
„de-un șerpi n'are ghet-parte !... 

Scena VIIL o E 
Cei dinainte, Nistor, urmat de. Superlativescu.. 

-- 

> istor.. Cu buna sara şi cu: plecăciune, câne 
- Zamfirăchiță şi ducă Zoia, și la tâtă cinstea 

de: faţă. N - 
=
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Zamf. Ce naiba mai caută şi aista pi -vre- - 
mia asta? DEE 

„Nistor. Scurta-mi-ași vorba, câne, da am vinit 

iar cu mușu dascălu nostru, că cu el nu ţii de 
a scăparea; am vinit săţi spun. că băietu,: pe 
“lângă dăscăliu lui de profisorie, pe lângă că po- . 
pa Maftei Vo pus pisalt la strana- cea mică, pe 
lîngă că'și are fălcile de pământ, lam luat şi. 

<u dintr'adinsul şi notar la mini la primărie; 

şi el precum îi flăcău deștept şi cu. glagori la 

cap, poţi săl mai pui pi deasupra şi vatav la 

moșira d-tale, dacă i-i da pe fată, ista și eu 

pe duca Zulimaua nitale.... | o 
Zulima. Ce-a zis ? — să mă deie pe mine du- 

pă un gură-căscată ca, aceşta | O mon dieu! 
Zamf. Pacatele mele,— da nu te speria Zuli- 

maua babacăi, că nu ti-dă tătucă-tău după un 
maslinar ca aista. (Mergând la Superi., cu aer 
îndrăzneţ). Ian ascultă. musu istu: după ce mai 
bagiocoritumă pe limba grecescă, mai vii tu 
fără de nici ţiră de rușine să'mi cei fata de 
nevastă ? a | 
„- Superl. Dumnezeu de sus e martor în cer, că 
„nu te-am ofensat aci jos pe pământ!:din con-. 
trar | lam invocat pe el în ajutorul. pudibun- 
dei raţiuni. a o 

Zamf. Ce rață, ce avdocat! unuia care odată ce 
m'o făcut nu ştiu. cum pi- grecește, -da să ştiu . 
"că n'o mai ramas: picioruș.de barbat în toată. 
țara, creștinească, că nu aș da fata după dînsu;: 
apoi mai la urma urmei, nici n'oi :să'mi mărit 
fata nici odată. Da a 

Zulima. Ce spui papa?
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es 

Zamf. Că nam să te mărit nici odată 2 
Zulima. Şi ce-ai să faci atunei din .- mine ? 

„Zanf.. Cum, adică, ce-am să fac ?..: 
“Zaulima. Au Gre'ai voi ca viaţa, întreagă -să 

rămîn grande- deimoiselle ? Dar știi că. lueru ar 
avea haz! ae a 

Zanf. D'apoi, bine Zulimule, nu cumva ai 
vre să te măriţi și să iei pe zablăul ista, de Șpir- 
litureseu 7 : - 

Superl. Ioanne Superlativesev; este cel care 
“are supremativul onor, de a cere mîna superla- 
tivei. matmoazel Zulima K. Zefireanu. 
Zulima EL... Oh gisel ' horreui- !: Dar. 6re Du. 

mai sunt pe lume alți Gmeni demni de mâna 
mea papa ? | pu 

Zami. Mai sînt ?....şi Care... | 
" Zulima, (încet lui orgu). Ci: deschide odată gura. 

Și vorbeşte. i 
- orgu; (presentinduse). “Prea onorate domnule | 

* Zamfivache,-—'a sosit momeriiul solemn, 'în care. 
tâte: aceste neînţelegeri trebue să'şi 'iee un 'câ- 

păt! “Supărările: d-tale, ca și acele ale onoratei 
mătușica, Zoița, trebuese să dispară ; totuș, apa | 
rențele de multe « ori înşală privirile, precum ni- 
ragiul săharian! ai 
“Zulima,' (irăgindul. de mânică, încal) Treci 

peste mira) și rezumăate. 
Jorgu. “Așa-dăr; pentru a mă rezuma, prea o 

norată domnule  Zamfirachi, şi: d-vâstră prea 0- 
norâtă “dâmnă mătușică” Zoiţă, —- mă: “rezun, : ii 
vina vă cere cu î6tă unailirea, mâna fiicei d-y6. - 

- stre, 'domnişâra Zulipă:" n înomerit de tăcere și 
încremenire între et.
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ÎN Zamţ: Cum Joigule ! tut ti vărul si. socăi 
de nevastă ? al! . 

Superi. Un văr ! o superlativă incestitudine l - 
Nistor. Nunta între” veri nu este - promisă di 

legea mânîncipală ! | 
Zulima, (trecînd: lângă Zaraf). Dar v veria, din- 

tre noi e tot aşa de tare, ca și cumnăţia “între 
- mata pâpa și cucâna Zoiţa 1... Cu _mortea ma- 
mei,—sora adoptivă pare-mi-se a cueânei Zoița, 

_—eu-cred că legea, nu împedică de fel: căsăto- 
ri. între verişori... după Adam. (Trece lîngă Jorgu). . 
„Zeița, (încet lui Zanf.) Știea ! “drăcdiea,.. de 
acu 0 să fie cam greu... | 

Zamf. (idem). Că bine zici tu Zoicule: 2 
Zulima. Ce ai zis mata papa? : A 
Zamf. (sastisit), Da, ferească, d-zăuj: n'am. zis 

nimicuţă, Zulimuţo ! — Ba adică .am... am zis:.. 
dobitocului de Terinte, şi istui lalt dobitoe'care 
Stă-în-slavă, să se - ducă 'să regătească, dimân- 

“carea că mă răpune fâmea. -- ERIE 
Mistor. lan “ascultați boeri nievâstră,: : „de. ieri 

îi tot: vorba :de nuntit,.. şi nu se mai :nuntește 
nime; ci hotărâţivă, o dată, :vă măritaţi . ori.nu 
vă măritaţi ?. că eu vreme . de. prăpădit:r'am a- 
ice, că mă aşteaptă . Ilinca lui Ichim.» ista  şi-eu 
vroiam să zic-că mă așteaptă, Iehira: a Ilincăi, 
care so dus. în iiarmaroc cu boii şi n'o” să -vie 
până îmâni pe la mânecate... cz 

Zulima. D-le primar, —Vih să Vă rog,—cu con- 
simţimîntul :papaii . negreșit, — să Vine voiţi a 
dresa -actele.de publicaţiuni „pentru. căsătoria. 
„mea cu d-l Iorgu Şandraman ; şi, pentru:-ca 
tot odată :să! arăt toată, iubirea + ce-.am "pentru . 

9
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„bunul meu părinte,—vă mai rog d-l6 primar 
să faceți tot-de-odată publicaţiunile” cuvenite, și 
pentru căsătoiia d-lui Zamfirache. Kiriluş;. cu 
domnişoara foiţă e 

Zamf. și Zoiţa,. (întrerupândo). Dar ce spui... 
tu Zulimo?l ..-. a 

„* Zulima, Spun, drăgii mei, că deacum înainte 
noi, işti' mai sburdalnici vom sbura - din acest 
cuib iernatie; cu care nu ne-am putut obicinui | 
-de-fel la vrâsta nostră, iar d-vâstră, cari cun6-. 
„şteţi cât pâte o tovărășie bună și potrivită, nu 
„veţi lăsa mai mult gura lumei să vă vorbâscă 
vrute și nevrute, să caute tot d'auna ponciş la - 
casa vâstră. 

Zamf. Dar cum ?' pântru-ce ? ă 
2: Zulima. Pentru că... . părintele Maftei nu v'a 
„cântat încă: „Isaia dânțueşte.““ (Zulima merge 
„de le sărută mânile ; Zamfirachi şi Zoiţa o îmbrăţi- 

_şâză, mișcaţi până la lacrimi), . .. 
Nistor. la mă rog, boeri niavâstră! dacă-i | 

„vorba de nuntă,—ba'ncă de două nunţi, apoi 
» focţionar mai hurgent;: de cît mine nici pe ceie 
“lume nwţi găsi. Eu poblicaţia pot s'o' fac și 
după nuntă... că cred căţi ci şi niavostră 0a- 
meni cunoscători |... şi la ce să vă, mai întirzii 
așa de sufletul ciorii ?—legea cununiei o ştiu pe 
dearostu ; daţivă toţi la o parte, că încep... 

i “Scena IX, . a 
„Cei dinainte, Părintele Maftei.” - | 

„ Maţtei. Cu pace şi cu Domnul să-vă găii- 
ses fiilor! ei 

Toţi, (cu bucurie). Iaca și părintele! 

"
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Nistor, Toemai la vreme popol paeă 0el, de 
sus te-o trimes!| 

Maftei. Aşa-a-a, fiilor! Cel de sus şi cu ce- -e- e 
„de pe firiga- a-re din „bucătărie, a; cărui :. miros: 
câ-â-ârneşte toate nasurile 'ncoa-a-ce!” 

Stanisl. la ştiut asta miros di. poroel + trage. 
parinte pop Mateus la noi na casa !... .... 
“Zamf. Că -bine-ai venit părinte, şi... . 
Nistor. Ce mai vorbă lungă, —pân' la friptură 

pregăteşteţi părinte patraciru, ca să faci ceva 
cotanie,. 

Maftei, (aparte). De a: ci: nuntă, Dânine- -agiu- | 
u-ută | că eu mult am morrăit, păr „ce sâtu 
mi-o ştiri-i-i-it ! 

Nistor: Cum ai zis părinte ? - 
Maftei. Domne: mleşte, mleşte, mleșşte |... . Ru 

am. totdeauna patraciru şi psaltirea subsâră, de. 
ori ce primejdie Și întâmplare... Doleşte, leşte, “ 

_mleşte... : 
„Nistor. Ingădue o lecuţă să li citesc eu leta- 

„mia imuinicipală, șapoi îi mai ceti și sfinția ta ce'i şti. 
— Iac'âşa boerilor şi “Gmenilor : martori avem, 
nânăş “sîntem - eu cu d-l dascalu, briu am la cin-. 

pătâre. a. (și leapădă, cojocul și se vede încins cu 

un mare briu tricolor ; secole o carte din sîn).. Și 

eu ca și părintele sînt tot-de-auna, cu' ostromen- 

tele la mine,—Dâmne fereşte de întâmplare, 
Zulima, (încet lui: lorgu). Va să zică, „cât mai - 

curînd vom fi cei mai fericiţi... 
Dorgu. Da! cât: mai curând |... 
“Zoiţa, (încet lui Zamfirache). amricheș dr dră- 

guţă, ce mai zici tu | ?... 
„Zanj. (idem). Dar tn, Zoiţicule?



“Astor. Tu domnule notar, îe şi scrie pe hăr- 
tie actu îst di cununie ţivilă, şi eu o să fac. 
cetania. (Deschide 'cârteă, şi 'se face că citește, pe 
cînd :Superlativescu, zăpăc't și oftînd întruna, se | 
așază la o :masă, și. scdte din. buzunar  hărtie și 
călămări și începe a scrie). „Femeia . trebue să 
urmeze pi barbat şi barbatu pi fimeie: fimeia 

_nu'se pâte . duce la tribunar fără. sîmțimintul 
„Barbatului : ei ; fimeia nu pote să deie a; străini 
fără sîmţîmîntu. barbatului, „averea, ei nobilă sau 
ienobilă ; fimeia trebue să se teamă de barbat 
şi barbatu de cociorbă..: i i 

; Zamf. Da:nu se pâte să serie așa, la lege,.. 
jupâne d-le primar! SE 
„Mstor. Apoi na :ci'seriind 'așa,. că legea o fă- 
cut'o tîigoveţii—da 'pi la- noi aşa-i zicătorea, 
„Fimeia care aduce barbatului-zestre fără pernă... 
. Superi., (suflă lui. Nistor) -Parafernă, :nu fără 
pernă ; oh |... (0ftează din nou). * aa 
„Vistor. 'Taci nu ma'nvaţa pe mine, că știu eu, 
„Finieia 'care aduce:barbatului zestre parafină. .“ 
orga. D-l6 Primar !-precum buna voinţa, d-tale 

ne-a scutit de :a „face publicaţiile, poţi să -ne 
scuteşti și de-cetirea legei, pe care om .ceti-o 

“noi fie-care, după cununie... 
- Nistor. Cuatâta mai ghine, -aght nu. mi-oi 

toci limba... e 
„îZamf., (aparte), Șiretu'i şi -ginerile meu; — 
“la datoriile barbatului. cătră :femee' numai vrea 

, . A . . . . s'asculte... Nu-i vorba, casta învi -vine ila = soco- 
t6lă și miel: aa i 
„Astor. Atunci, cu formă legii, : sînteți  căsăto- - - 

HI cu toții 
s .
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Scena X: i i DR 

“Cei dinainte, Maraţda:. 

Mavanda, (intră, - slabă: de tot, cu: e ale mai. 
subțire de cât iera,— și aduce o tava. . mâre. cu. 
friptură), Iaca boerilor; ; friptura arde pi foc, — 
și cu tâtă bâla mă, m'am sculat să vo. aduc... 

Zamf. 'Lii ! Şi eu uițasem că. de azi, „diminâţă 
mam pus nimică 'n gură... 

- Maftei. Blagoslovită: să fie mama: lui Iehova 
și cu t6te rodcle pămâ-â-ântului acestu-u-u-uia, | 
(Vrea să îee o bucată de friptură). 

Nistor. Stăi părinte nu te intinde aşa di. grabă. 
(Șoptindu'i). Trebuie să iasă ceva gros de chel- 
tuclă,—dăi cu cetania lui “Isaia, 

Maftei, (ingându şi” deg egetele); „Că bine zici 
fi-i-iule ! 

Nistor, (tare). Părinte, dăi . înainte cu “Tsaiia 
dânțuește, că boerii să „griibosc 2. . 

+ Alafiei. Săi cunun ?... : d'apoi că n'am aicea 
tâte cărțile, și. chirostiile..... 

Nistor, . (ârxcer). Zi „Isaia“ + şi Ş “te mânie 

Ori 'cu.cărți, ori fără cărți tot: fa “una : ajunge: 
(Maranda apus friptura pe masa din “riijloc). 

Maftei. 'Dacă'i așa... Dăleşte, « d6leşte;: Alejte; 
leşte; se uneşte “zoghii lui - niezeu "ăștia... orgu 
Şi Zamfirachi... - * 

Stanisl. Şi „Stanislav“ parinte: popa ! ai 
Maftei. Da tu cu'cine mă? i 
Stanisl. Cu leli Maranda, părinte ! atat 

* Maftei. „Se. unește. roghii lui “niezaia : “Iorgu. 

  

și Zamfirache şi Şlinină- slabă, cui roabele lui 
- niezeu Zoia și 'Zulima,. şi Maranda..- ta 

r
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— Se unește roglii... . 

- Mstor. Dai, distul: o dată părinte... 
Maftei. Că “sine zici !- dați-vEă mâna fior, 

„ai: faceţi: 0tă: în “giurul fripturei, îsta, şi eu... a 
reset." ui a” e 
_ Top, (Se "iai de mână ; Popa şi, Supentti:.. 

escu” cântă > Tsgiiă: dânțuiește“ de 1 mai multe o ori, 
învîn biniliisă:4 în jurul mesei), - 

SI | 
îs : MN : COR. 

iai Taia dănţuieşte, > - 

op Soţiorii întruneşte, pa Ri , 
. Dâmne mleşte—uiloşto 

   
    

,  1sasia dinţaeşte, a, Ea 
Date raita i "Lumea mtregă se "nvîrteşte, . 

” - Dâmne mleşto—leşte! 

Pita a "Isaia dănțueşte, e 

“Rodul” lumei se sporeşte, sa 
za îs 70: Dâmuo ralește-—unleşte-— valește—mlește ! 

  

„Maftei. Staţi,, „copehii | ! de-acu “sfinţii părinţi să 
vă. agiuțe „la, treabă şi. Ja r6dă.! că sunteţi: uniţi 
ca “Abram, cu Sara, ca Iacov cu Rebeca, ca I- 
Sac, și: Cu.,:..an, uitat cum. 0, _chia- -a-a-amă |... 
„Zadima,: Jorge Zoița ș i Zair. Iată- -ne- în 

sfirsit şi cimunaţi ! | : 
Slanisl L,ia.estim cumnaţi ! vin Maranda aie 

se sărut la inatale. (0 îmbraţișăzii), . e 
Mavanda,; (rușindsă). +Să -iertaţi Dociilor că 

Pâte.+- vam. făcuţ, memulţăeiri.. dar de- -acu. va oiu 
sluji eut6tă inima... | 

Stanisl I iacalojeş cu, „toţ inima,
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Zoila. Și n'ai să; te mai plângi. elai înghiţit 
vwun şerpe?.. IS 

Stanisl. De-acu dumiei nui. zice! -serpei: iac 
jucat „Isnaia sbânţuestei ! în e ter 

„Astor, (încet hui Stanislav). Ai să, dai țri ii sfeanci. 
pentru hărtii leahule, şi doi pentru notar şi cinci 
pentru... 

“ Stanisl. la dai şi patru jumatat di bucurii, 
iae vorgheşt cu parințe Mateus și botez digeab 
Stanislav cel mititica din braţi: de la 'Terinti. 

Zamf. Omeni buni ! fraţilor ! părinte! și das- “ 
cale notar | — Pe câtă bucurie am, pe atâta și 

  

mă scârbese|! -. -:. e a 

  

Toţi. De ce? de ce? SE 
Zamf. Imchipuiţivă că la masa ăs năntă n'a- 

vem de cât'- un purcel : fript și umplut cu car- 
tofe... și fiind că cu toţii murim de f6me... s'o- 
mânciina pe. asta, întăi, Ş': apoi: n6- om gândi la o 
bucăţică de ceva mai bun! 

Terinte, (aparte). “Păi nino. mai vorghește ă 
poeru când i-i: foame ca gi mie | a 
(Doh se pun. cu grabă în: Puriul: mesei. și încep. 

a mânca: cu mare poftă). -. 
- Zaulima, (seoțind bucăţica di Sună). Pi! “dar 

ce friptură e asta, Mon Dieu / (Poţi remân nedu- 
meriți ca bucăţile în “guiră). 

Slanisl. Asta iest porcel 'câri in, gasit pi prispa 
lânga 'fereşt- di la dudui Zulizna : i ia pârlit 
bine pi foc, apoi pus pi. dumilui pi frigari și 
umplut cu cartoflea... 

- org ga. Dar lângă foreasta etacului : prea iubi- 
“tei mele soţire.... eu. am asvăalit. bursucul :care 

lam împușcat... și toemai el | îl cunosc după 

nnghii |: pa
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“Toţi, (oțarinduse amar). Bursucul ! bursucul! 
- Zeița. Pii | am mâncat din bursuc | . 

i “ Zamf.:Şi: în. mijlocul veseliilor de nuntă, în- 
| “ărăcitul de bursuc trebuia să se amestece! | 

Toți, (se: ridic dela maâsă, oțărinduse mereu, 

„De bursucul îndrăeit, 
i | „Când credeam că ne-am scutit, 

, e Sri | Şi n frigare sa virit! 

e ca bursue | bursuc cumplit !.. 

  

(zamfirachi și Bila fug afari, | fiinduso de 
stomal și gur d ua 

mini GOR, 
Vai! !  burăueul îndrăeit, 

Cât trăia ne-a năcăjit... 

„ȘI chiar mort ne-a otrăvit ! 

Co bursuc! bursue cumplit! 

En e ate 

"tmăhă, “sto şi Superlativesii “innitează pe 
ZII penfraai și Zoia, şi 65). 

mi 
oa. 

aa Vai bursucul îndrăcit 

: : EI “aci ! botul şa. vîrit 

Pi “Nanta. astră-a amărit | 

- -*0e' buisuo ! burauie cuinplit 1. 

   

Li 

"+(Sianislao, “Maranda și Terinte îmit ez pe. „pre- 
cale, „ojrîniduise: grozav). 

iei - . , =
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„ Scena XI. 

Iorgu şi Zalima. 

Li gu. „Uite'i | toţi au eșit... Sermanii! 
Zulima (plecând ochii). "Noi, din . toţi, după 

cum se vede, suntem mai tari de constituţie... - 
Iorgu. Zulimo !... profitând de primul mo- 

ment fericit în care ne aflâm... îţi cer,—primul 
lucru ce un mire are obiceiul de a cere, când 

se află singur cu mireasa sal E 
Zulima. Al... o 
Iorgu, (sărutând'o ră, ipede). Și mi-am și înde- 

plinit cerința | 
Zulima. lorgule ! 
lorgu„ Acest prim sărut... legal, —e cheiu 

raiului în “care vom întra de-acum înainte, 
spre a petrece viaţa n6stră întrâgă | 

"Cortina cade. 
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Piteşti: şi Anecdote din popor, 1 volum, 
inize Perii, versuri, 1 volum. N 

Şi nouă și vechi, nuvele, 1 volum. 

Arta de a vorbi şi 'recita, 1 volum. 
Canţonete, Cuplete, Scene, 1 volum. | 
Comedii, 2 volume. tă o - 
Drame, 2 volume. . 
Mi: Mag literar şi artistic, 1 volum 
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7 De ijinzare la Librăria Şaraga din lasă, mai sunt urmă- 
„Aoărele : Povești şi Anecdote, Frunze-Verzi, Și nouă Și vechii, 

şi Canţonete, Cuplete, Scene. 
E.


