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PERSOANELE : 

BARBU, sătean, eșit din ocnă... . . . „ D-nu V, Leonescu 

CATRINA, nevasta lui, cîrciumăreasă . . „„ D-na C. Gănescu 

ILEANĂ, fata lor . . . î.. . . „..» Ir. Leonescu 

VLAD, bătrin moşnean . . e e a D-nu ll, Petrescu | 
„RUXANDĂ, sora lui Vlad, văduvă. . . . .* D-na Ad. Mărculescu d 

RADU, băiatu ef , . . . . „ D-nu Ar, Demetriad 

NICĂ STÎNGACIU, jăran bogătaş [ee a a V, Cernat 
ILIE, argatu lui Nică . . . . . . . » N. Soreanu 

NIŢU, primaru satului . . . . . . . > Th. Petrescu 

MARIN, vătăşel la primărie . ; . . . . » N. Grigorescu 

STANCU ) .“. 
GHEORGHE ) fiăcăt din sat. . . . . . ... 

_ Țărună, bătrîni, tineri, copii, neveste, fete, doi riorişti, doi cobzari, 

doi călăraşi. 

Acţiunea se petrece întrun sat de pe ma'ul Oltețului, în zilele noastre.



ACTUL I 

— SÎMBĂTĂ SPRE DUMINICA — 

Bătătura casei lu Nică Stingaciu. Casă de ţăran bogat, cu cerdac 
mare şi cu gură de pivniţă de desubt. Ograda casei e imprejmuită 
cu ziplaz, şi la poarta de intrare doui plopl inalţi. Poarta dă în 
drumul ce urcă pe o costiță şi coboară intr'o vălcea, unde se vede 
albind Olteţul, iar în fund, dincolo de pirii, panorama satului 
vecin, În bătătură sint laviţe şi mese întinse subt un umbrar. Pil- 
curi de ţărani staii de vorbă. Alţi ţăran! ciocnesc pahare pe la mese. 
E aproape de amurg, care se apropie pe măsură ce inaintează ac- 
țiunea ; aşă că la finele scenei Il se inserează cum se cade, 

SCENA 1 

ILIE, VLAD, NIŢU, LĂUTARI, ȚĂRANI, NEVESTE. 
(Vlad, Niţu și alți ţărani bătrint stai la o masă, în bătătură. La ridicarea 

cortinei, in cerdac cîntă do! lăutari unui grup de țărani așezați la o masă pe 
prispă.) 

LĂUTARUL (cintă) 

Pentru-o mîndră care 'mi zice, 
Trei zile pe drum m'așş duce ; 
Trei zile şi-o săptămînă, 
Că prea "-a fost gura bună. 

ILIE 
(care, în vreme ce se aude cintecul, ese din pivniță, aducind o oală plină şi o 
ploscă, rămine în loc încremenit și, pătruns de cuvintele doinei, repetă versul 

din urmă, întors cu faţa spre cerdac), 

„.„ Că prea "i-a fost gura bună | 

NIȚU (văzindu-l pe Ilie incremenit). 

Mă, Ilie, mai las-o la pustia dragostea, c'o să te 
smintească, de tot! Pă-te 'ncoa cu sîngele Domnului, 
să 1 împărtăşim pe cuseru Vlad, doar s'or mai risipi. 
ale vorbe rele! 

(Ilie se apropie și le dă oala şi plosca. Lăutarii de cum a început Niţu să 
vorbească incetează cîntecul),
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VLAD (turnîndu-și în pahar). 

Apoi, gînd bun să ne. dea Dumnezei, cusere! 

” ILIE (tot pe gindurt). 

Trei zile şi-o săptămînă, 
Că prea "-a fost pura bună! 

VLAD (uttindu-se lung la Ilie, către Niţu), 

Vezi, cuscre, cum smintește dragostea pe român? 
Bietu flăcău ! De cind i-a murit, Floarea, uite cum "i-a 
zdruncinat Dumnezeii mintea ! Îl cunosc de mie copil! 
Eva pe la noi, peste rii — se aciolase pe lângă cum- 
natu-meii, răposatu Oprea. 

„.. NIŢU 
Multe treburi am făcut eii cu bietu Oprea. „Ce om 

de ispravă! 
VLAD 

Așă, ză! Şi dete zavistia "ntre ci, pentr un petec 
de pămînt! 

NIȚU 
Pe cât ţii minte, parcă pe cincisprezece ani "l-a 

osîndit pe Barbu? 
VLAD 

Măre, cuscre, un an ori cincisprezece, al intraţ 
în ocnă, grei să mai ieși om în toată firea d'acolo! 
He! Şi cînd mă gîndesc că numai Olteţu, cu albia 
lui, — că şi-o schimbă, mai în toate primăverile ! — a 
fost pricina că Oprea zace 'n pămînt și bietu Barbu 
între lespezile de sare. 

ILIE (care s'a apropiat) 

Mă, nea Niţule, l-am visat ast” noapte pe Barbu... 
Se făcea, că dase drumu de la ocnă... şi par'că venea... 

VLAD (întrerupându-l) 

Mai are cinci ani, bietu Barbu. 

NIŢU 
Da” bine, cuscre, nu "Y-a mal iertat nimic din osîndă? 

LAD 
leşise vorba, într'o vreme, că o să'i mai ierte cîţiva 

ani. Dar cine a stat să umble pe la stăpînire?
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ILIE (continuindu-și vorba) 

„Şi venea :spre mine.... şi eră necăjit.... şi avea o 
barbă mare, albă.... și mă "ntreba de Ileana... (către Vlad, 
rizind prosteşte) Hî! hf]... Ce-ar fi, moşule, să vie Barbu. 
acum, şi să'şi vază fata logodită? (ride cu hohou. Se lo- 
godeşte logufătu Nică cu Ileana! din ris, ămine deodată pe 
ginduri, abătut.) Şi o să facă nuntă.... Numai cit nu o să mai 

$ 
fac nuntă ! (oftind adinc; : , 

Că la .nunta mea, 
A căzut o stea! 

(îl îneacă plinsu și cade pe o laviţă) 

VLAD 
Iar 'şi-a adus aminte! Sârmanu! Multă jale a re- 

vărsat Dumnezeii în sufletu lui! 

| NIȚU 

Aşă e roata lumii, măre, cusere. Pe unii îi aruncă 
în necaz şi alţii înoată ?n huzur şi 'n voie bună! D'o pildă, 
logofătu Nică... ştiii că "1 merg în plin toate! Pe ce 
pune mîna nu greşeşte! Mare stare a, agonisit ! 

VLAD 

De, Niţule, norocu mai e şi după cum și "1 face omu? 
Și, ştii vorba aia: pînă nu se varsă pungă n pungă 
nu s'agonisește paraua. 

ILIE 
De 'mi-ar da mie Dumnezeii atîtea zile cît bănet 

o n lada logofătului! 
VLAD 

De unde o fi avînd Nică, atîţea bani, Ilie? 

| ILIE 

Păi, de la conu Tache arendaşu. 

_NIŢU 
Cum de la conu “Tache? 

“ILIE 
Ăla de "l-a 'omorit, 

NIŢU (cu interes 

Cine Va omorit?
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ILIE 

Hoţii, de "i-ati luat banii! 

VLAD 
Ce 'tot spui tu, mă? 

NIȚU 
Adică, cusere Vlade, vorba lui vine aşă : Nică a strîns 

bani pe cînd era logofăt pe moşie la conu Tache. 
ILIE 

Păi cum! (aide) 

NIȚU 
Ce mă, nu e aşi? | 

ILIE 
Eu ştii 2! 

NIȚU 
Fugi, nebune, d'aci. Tu, cu mintea ta, eşti în stare 

sil bagi pe român în ocnă!. 

VLAD (sciirpinindu-se sub pălărie), 

Mare taină e şi cu omoru arendașului ăsta! Parcă 
"l-a trăsnit Dumnezeii, aşa nu se poate da de urma uci- 
aşului! Şease luni de zile, acum la sfîntu Ilie... şi nu se Bâșuul $ , AC) an 

simte nimic ! Pe cine pune mîna stăpînirea, după două, 
trei zile, îl trimete îndărăt la vatra lui! Nu e neam 
de dovadă! 

XIŢU 

Aşa, mă! De cînd cu omoru ăsta, mi-am făcut ne- 
traiii cu zapciul. Vezi dumneata... ei primar.... zice 
că:—<Ce, eii sînt gazdă de hoţi 2»—Ci-că eii îi oploşesc! 
Şi ei, cum bine mă știi, m'a ferit Maica Domnului! 
înd oii scăpa şi din focu ăsta, să ştii că 'ntinerese! 

VLAD 
O să, iasă el la lumină tîlharu ! N'ai băgat, tu, de 

seamă cum îi rătăceşte Dumnezeii ? 
(În vremea asta, lie s'a așezat jos pe pămint. "Și-a scos flueru de sub briă și 

a biziit citeva sunete confuse, apoi lareplică își întrerupe cîntecu din fluer și re- 
cită, mail mult cintind), , i
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ILIE 

De urit m'ași duce n ţară, 
Dragostea m'aduce iară. 
De urit m'aș duce 'n lume, 

. Dragostea capu 'mi răpune. 
(Pe cind recită Ilie, pe cărare coboară Catrina cu Ileana, cu lăutari după ele 

şi cu alţi țărani, toţi gătiți de logodnă, Lăutarii din cerdac le-ai zărit și le în- 
timpină cu un cintec de primire, pe care '] cîntă și lăutarii cari vin cu Catrina 
şi Ileana). 

VLAD 

(auzind lăutarii se intoarce spre poartă, şi dă cu ochii de Catrina și |leana). 

Eh! Uite a sosit şi cuscra Catrina cu fata! 
„AXică, atras de sgomot, ese din casă şi coboară întru întimpinarea Catrinel și a 

Neanet. Ilie a pus flueru pe masă şi s'amestecă printre oameni). 

SCENA UI | 
Aceiași, CATRINA, ILEANA, NICĂ, Alţi țărani, 

NICA 

Bine aţi venit sănătoase. 

CATRINA 

Bine te-am găsit, logofete.: . 

NICĂ (dind cu ochii de Vlad) 

Noroc, neică Vladule ! Nici nu te băgasem de seamă! 

VLAD 
Noroc, Nică ! (îl stringe mina lui Nică; apot către Catrina, stringindu-i 

mina.) Să “ţi trăiască ginerele, Catrino, şi să te bucure 
Dumnezeii, că destul ai fost amărită, zece ani! (eanaa 
înt'at într'un pile de neveste cari o impresoară.) 

CATRINA , 

Dacă e omu sănătos, oricîte necazuri “l-ar întunecă, 
le pune sub căpătiiii şi tot mai apucă un răsărit de 
soare. (Nică, în acest timp s'a amestecat printre țărani și stă de vorbă cu Niţu 

şi cu alții), 
NIŢU (voios) ” 

Spor şi berechet, logofete Nică! Să vă dea Maica 
Domnului sănătate şi inimă bună! 

. NICĂ 

Vezi, Ilie, să nu stea oalele goale ! (lie coboară în pivniţă 
de unde se întoarce apoi cu oale și ploști pline, și le împarte p'in oameni).
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CATRINA (urmindu-șt vorba cu Vlad.) 

Şi cum zic, ei crez c' am făcut bine. O fi cam 
crudă fata pentru vîrsta lui Nică ?.... da' e om cu 
dare de mînă şi cu minte; şi casa, nu se ţine numai 
cu dragostea, mai va şi rost în gospodărie. Fata după 
ce -se mărită altfel se uită la, bărbat-săii? — Ce să stăm 
noi s' ascultăm cîte vorbeşte lumea! 

VLAD 

De, Catrino, moşule? Fata e a dumitale... taică-săii 
nu e aici... dumneata "i ești şi mumă și tată... faci 
cum îţi vine la socoteală. 

CATRINA 

Și gîndesc că fac bine, că fac aşă. Cît despre tat-săii, 
ce să 'ți mai spuiti?! Mat bine îl lua Dumnezeii, de cît 
să-i mai port ponosu de zece ani încoa! 

VLAD 

Eh! sărmanu! Ce om era, Barbu! 

CATRINA 

Dacă era om, trebuia să se gîndească? S'a judecat 
„cu Oprea, de peste Olteț ?.. ne-a luat pămîntu ?... Grei !— 
vezi bine!—Să!l fi lăsat pustiului!... Dar aşă, bine e? 
Pe el "l-a asvirlit în ocnă, şi ei am rămas pe dru- 
muri, cu un copil de şease ani şi cu palmele goale)... 
Aşă face omu? 

VLAD 
De, Catrino?:E primejdie mare cînd în rătăcește 

Dumnezeii mintea românului ! o 

” NICĂ 
! (coborind spre Vlad și văzindu-l pe Ilie care aduce ploști și oale pline cu . e vin din pivniţă). . 

Ilie, adu ?ncoa o ploscă să 'nchin cu neica Vlad, că 
e vecin de treabă şi ne vrea binele! (dindu-r plosca) Tine, 

“moşule, şi să fim sănătoși să "nchinăm tot aşă și la 
nuntă! . 

VLAD 
(destupă plosca, îl șterge gitu, se șterge la mustață, își netezeşte barba și bea 

cu poftă). , 

Apoi, ceas bun și gînduri bune să ne dea Dumne- 
„ze, măre Nică !
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NICA 

Dar cu nepotu-tăii, Radu, cu băiatu Opri, ce-ai mai 
făcut? I sa mai potolit focu de Ileana? 

VLAD 
O să-i treacă lui şi dragostea... că "1 trece omului 

de lingoare, dar mi-te de dragoste! 

ILIE (care îa parte la vorbă, pe de lături). 

Nicio boală nu e grea, 
Ca doru şi dragostea. 

NIȚU (rizind cu hohot). . 

„Bată-te vina ta! Uite, mă! Să te ferească Dumne: 
zei de mintea nebunului! (Toşi rid). . 

VLAD - 

Fie, Nică măre, că mare pomană "ţi faci cu. bietu Ilie 
ăsta, de ”] ţii pe lîngă casa dumitale. 

NICĂ 

Cine dă săracului, împrumută pe Dumnezeii. Drept 
e că mă necăjește cîteodată.... ce să "1 faci?... destul 
e el bătut de nevoie!.. un codru de pîine unde nu s'a- 
runcă ? 

NIȚU 

E mare lucru milostenia la casa omului! 

NICA 

Aşa e; dar ce face dreapta să nu ştie stîngal— 
Cite nu vorbeşte lumea, demine! Eh!... numai Dum- 
nezeii mă ştie!. 

CATRINA 

Ei te ştii, Nică. Ce 'mi pasă mie de ce zice lumea? 

NICĂ ! 

Aşă e, mamă. Cu dumneata m'am înţeles din capu 
locului. Dar cum "ţi-am spus şi cum bine ştii şi dumineată: 
mi-e teamă de Ileana! 'Te-ei pomeni că tot aducîndu-și 
aminte de Radu, o să se aşeze scîrbă 'n sufletul ei; 
şi 'm loc să 'mi fie casa, locaş de odihnă, să 'mi ajungă 
iad de necaz, de nenţelegeri şi de netihnă!
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CATRINA 
Nu te 'ngriji, logofete. Ei sînt mama ei, şi va să 

asculte de povaţa mea; că "i vreau binele. Fii am cres- 
cut-o, ei m'am trudit cu ca! 

VLAD 
He! cuscră, de multe ori şi noi ăştia bătrinii, cu 

toată mintea noastră coaptă, tot alunecăm; şi te pome- 
neşti cu necazu 'm vatră ! 

ILEANA (eșind dintre neveste) 

Așă e, moşule! Necaz o să fie! Câ ei sînt fata mamei, 
şi maica, vrea să facă negoţ cu logofâtu Nică! Şi m'a 
găsit pe mine, marfă tînără şi frumoasă, numai bună 
pentru un om cărunt şi cu chimiru plin de bani! 

, CATRINA 

Ileano ! 

NICĂ 

Ce e asta, Catrino? 

ILEANA 

Așă e, logofete! Da să ştii şi să nu uiţi ce “ţi spuiit 
acum: n'o să “ți iasă 'n plin negoţu ăsta! Cată-'ţi no- 
rocul aiurea, că o să fie păcat şi de mine şi de dum- 
neata ! 

CATRINA 
Ileano, vino-ţi în fire, ai încbunit? 

ILEANA 

Nici mult nu mai am! (trece şi se așează pe o laviţă cu capu 

in miiny). 

CATRINA (apropiindu-se de Ileana) 

Va să zică, d'aia m'am trudit că; d'aia am plins et 
la, căpătiiul tăi; d'aia te-am purtat în braţe asudînd 
sub povara, necazului și a sărăciei, rămasă singură şi 
ducînd dorul şi grija lui taică-tăii, asvîrlit în ocnă?! 
Pentru astea, cîte mi le faci acum, le-am trudit ei pe 
toate ]leano? Rupe un par din gard și 'mi dă ?n cap, 
să se sfîrşească, barim, şi cu mine şi cu tine!
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Ba ILEANA. (ridicindu-se.) . 

Nu, mamă! Nu aşă! Eşti femee cu judecată şi va 
să mă 'nţelegi.—De cînd ţă-o spuiti!.. de geaba,! N'ai vrut 
să pui niciun preţ pe vorba care se desprindea din 
sufletul mei! 'Tu credeai că ei glumesc cu tine; tu 
gîndeai că dacă om veni amîndouă şi cu lume multă 
după noi, şi cu lăutari în casa logofătului Nică, să 
chefuim în bătătura lui şi să ne ospătăm la masa lui, 
eii o să uit că dincolo, peste Olteț, e Radu—Radu care 
"mi e drag, tot aşă-cum 'mi ești dragă şi tu? 

NICĂ - , | 

Va să, zică, nu vrei să "l uiţi pe Radu?—Şeade răi 
pentru o fată de seama ta să arunci cu noroi în oa- 
meni |—Ai făcut-o pe maică-ta să plîngă; şi plînge, veză 
bine, că te vede dînd cu picioru norocului! Ce vorbă 
e asta: că eii fac negustorie, că tu eşti martă de vîn- 
zare?—Adu-ţi aminte cît bine v'am făcut, şi cu cîtă 
tragere de inimă, de zece ani încoace, de cînd Barbu 
e la ocnă, v'am dat omînă deajutor la nevoie!—Unde 
şi la, uşa cui a deschis maică-ta gura cînd o răsbia 
foamea şi „venea plîngînd, p'în viscol şi p'în glod, cu 
tine 'n braţe? Și niciodată uşa casei inele nu v'astat 
„închisă!—Le-ai uitat astea ?—Negustorie n'am făcut nici 
cînd vam ajutat, nici acum cînd te iait de nevastă. 
Atunci o făceam de milă, acum o fac din dragoste! Da, 
Ileano, numai din dragoste! 

CATRINA. (ştergindu-şi ochi) | . 

Ai auzit? Si nu “ţi-e milă de mine să mă amărâăştă 
la o zi ca asta?—Să te gîndești, Ileano, maică; să te 
gîndeşti că sunt singură şi nu te am de cît pe tine! 
Dacă nică acum, cînd vreaii să te văz aşezată la casa 
ta, şi cu rostu tăi; dacă nici acum cit n'am parte să 
mă bucur de rodu ostenelelor mele; mai bine să mă 
ia Dumnezeii!—şi aleagă-se prafu şi pulberea, de toată 
gospodăria mea ! | 

„ILEANA (potolindu-se în silă), 

Bine, mamă; să fac atunci cum zici tu! (către Nică) 
Bine, logofete; ai dreptate! — Uitasem că ne-ai făcut 
mult bine, de cînd e tata la ocnă şi se 'mţelege, ei
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trebue să "ți plătesc cu dobîndă binele ăsta; mai vîrtos 
că "ți sînt şi dragă ! Datoare oiii fi so fac asta!— Numai 
de ne-ar ajuta Dumnezeii la amîndoi ? 

! NICĂ | 

O să ne-ajute, Ileano; şi o să vezi tu mai tîrziii ce 
fel de om sînt ei! i 

, NIȚU 
P5i, nu te ştim noi! _ 

O NICĂ 
Nu mă, mîniiti ei, Ileano, de ce spuseşi. Aşi sînt fetele 

mari cînd le alunecă ochii și după alţii. (Către Vlad) Nu 
e aşă, moşule? 

VLAD 
Păi cum! _ 

NICĂ 
O să/l uiţi, tu, pe Radu. Cînd te-ei vedea la casa ta, 

cu rostu tăi; cînd o începe să te doară inima, de a- 
vutu meii, care o să fie şi al tăi; cînd ei vedea, iin- 
trînd în bătătura, noastră carele cu rodu adunat de pe 
moșie ; și cînd ei auzi din toate părţile şoaptele fete- 
lor şi femeilor cari or să rîmnească la, tine; atunci.o 
să] uiţi, tu, şi pe Radu! Daia, nu mă mîniiit pe tine. 
Tu eşti o copilă! (către Catrina) Nu e așă, mamă? 

CATRINA 
“Cu minte ai grăit, logofete! 

NICĂ 

Şi acum, că ni s'a, risipit necazu, să mergem în casă, 
să ospătăm, şi cu ajutoru lui. Dumnezeii să schimbăm 
şi inelele.— Haide, neică Vladule, haide moş Niţule— 
eşti primar, şi om bătrîn — dumneata, să ne shimbi 
inelele. (Toată lumea întră în casă, petrecută de cintecul lăutarilor. Moment 

de pausă. Se întunecă. Luna ese de după dealuri şi se oglindește în albia Olte- 
țului. Scena e goală. Lăutarii se aud în casă. Pe poartă se arată [lie de mină 
cu Barbu, care înaintează temător. Barbu e îmbrăcat în strae zdrențeroase şi are 
barba căruntă). 

SCENA II. 

ILIE, BARBU. 
ILIE (trăgindu-l de mină pe' Barbu). 

“Haide, -moşule, vino 'ncoa. Nu'ţă fie frică. . Aici e casă 
de om bogat! Hai, să'ți dai de mîncare, de băutură şi 
S'auză şi: lăutatii. (ascultina) Ta ascultă | 

si, . Ma
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BARBU 

Da! ce e aici, flăcăule? 

ILIE 

Se logodește logofătu Nică. 

BARBU (după ce ascultă lăutari cari cîntă un cintec 'vesel]). _ 

Bine e omu slobod!.. şi tare bine e 'm lume !—Eh! 
zi, se logodeşte şi logofătu Nică ? Si - 

ILIE - 

Il cunoşti, moşule ? 

BARBU 
Pav'că 'mi-adue aminte de el. Nu l-am mai văzut 

de mult, (ca și cum şi-ar făuri in minte chipu lut Nică) Ta, stai. Nu e 

unu... smead aşă... cam uscăţiv-la față... şi cu ochii 
cam turburi? — Eră, mi se pare... logofăt... pe moşia, 
unuia... unuia... Tache... aşă.. Tache... 

ILIE 
As aşă... Ira omorit pe conu- Tache! 

BARBU (tresărind) 

Se ? | 
»- ILIE (cam în taină) 

4 SS si "at | y | SI Hoţii a. k-aii furat toţi banii! 

Sg | BARBU 

Pentru bani "l-ai: omorît! 

ILIE 

Înt. Me 
BARBU 

Or să 'mfunde ocna (pe gindum) Cine omoară, fie tâlhaă- 
rind, fie din necaz, tot în ocnă putrezeşte ! (către Ilie biusc.) 
Tu, ai fost vreodată la ocnă? 

ILIE (închinindu: sc) 

Ma ferit Maica Domnului ! !—Da tot eră să mă duc 
odată za 

BARBU | (holbind ochit la. 

A omorît; și tu-pe cineva? - (Er  
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ILIE * 
Na, mă! Eră să mă duc cu nişte primeneli, să le 

duc unuia, de la noi din sat. 

BARBU 

Cine e ala? Ă 
ILIE 

L-am visat ast' noapte—unu, Barbu!... (unindu-se fix | 
la Barbu). Semănă cu tine. (apucindu-i firele din barbă și mingiindu-l). 

He! he!... tot aşă avea barba albă... ca a tat... Da. 
se uita urit la mine... eră necăjit!— "Tu na eşti necă- 
Jit, moşule, nu e aşi? 

o BARBU . 
Nu mai sînt, flăcăule, n'am de ce să mai fit? Am is-! 

păşit toate necazurile | (Lăutarii iar se aud cîntind uşor). 
. 

_ ILIE 
De departe vii? 

BARBU 
Ehe ! 

ILIE 
Tot aşă e pe la voi?2— Vezi, mă, ce frumos e pe la 

noi p'aici? Ia te uită cum se scaldă luna 'm unda Olte- 
țului!—Da' să vezi primăvara frumuseţe I—'Le aşezi aşă 
pe malul pîrîului, cînd se face sprînceană de ziuă, şi 
numa,—ce sauzi?—începe ciocîrlia, să ciripească... şi 
„unde o vezi înălțîndu-se din lanurile de gril... şi se 
înalţă de n'o mai vezi! Numai ciripitu i-l mai auzi!... 
de parcă %ă vine să te laşi plută pe unda rîului şi să 
te duci... să te duci... să nu 'ţă mai ştie nimeni de 
urmă! 

BARBU (răpit) . , 

Bine e omu slobod!... şi tare e frumos în lume! 
(În vremea asta se aude străbătind din casă, prin ferestrele deschise viersul doine!). 

ILIE 
Ti! Iartă-mă, moşule! Ujtaiii să 'ţi aduc să 'mbuci cevă |... elit sînt cam uituc. Mă duc acum... stai niţel... „Să nu cumvă să pleci d'aci... acu viii! (coboară în pivniră),
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(În casă dolna se aude mal pronunțată. Barbu rămas singur, pe ginduri, ascultă 
jăutarii. Apoi, zârind fluerul lui Ilie pe masă, îl ia; şi rezemat de spatele scau- 
nului, apropie fluerul de buze, și ca şi cum nu "și-ar da seama cîntă o dotnă în- 
zitmul celei care se -aude în casă, cîntată de lăutari, Lunas'aridicat bine, scăl- 
dind toată scena în lumină dulce. E liniște. Ilie se întoarce cu merinde şi cu o 
ploscă și“ dind.cu' ochit de Barbu, care cintă transportat, pune pe masă merin- 
dele şi plosca ; se apropie de Barbu și, îngenuchind lingă el, își culcă domolcapu 
pe genuchil lut. Barbu îşi cîntă doru fără să bage de seamă. ]lie pătruns pini în 
adincul sufletului, podidește în plins, și ne mai putindu-și înfrina jalea, îl ia de 
git pe Barbu). 

_ 5 ILIE | 
"Nu zâai 6înta, noşule, că mi se rupe sufletu m mine! 

BARBU 

Da! de ce? 
i IE 

Eh ! moşule! Lumea p'aici îmi zice că sînt nebun.... 
nu prea, sînt eii în toată firea. —Am rămas așă cu me- 
teahnă de cînd 'mi-a murit Floarea! Mă logodisem cu 
ea şi 'mi-a luat-o Dumnezeii!.... şi. atunci, umblu 
razna p'în lume... fâră urmă şi fără căpătâi... (arătin- 
du-I inerindele de pe mas) Ia, moşule, de mănîncă. 

| “ | o "BARBU (imbucind) 

Cum te cheamă, flăcăule? 

ILIE 

Ilie, mă cheamă; şi m'am aciolat pe lîngă casa, lo- 
gofătalui Nică. 

. BARBU A 

Ca, bine zici ! par'că spuneai că se logodește logofătu? 

ILIE 

Păi cum! Şi ce mîndreţe de fată ia!... fata, leli Ca 
trinei, cîrciumăreasa: de la; podul Oltețului! 

BARBU (uimit) 

Ileana ?! 
ILIE 

a . EIN pg 
Da' de unde o cunoşti, moșule, pe Ileana? 

BARBU 

De unde?.. Am mat trecut eii. acum vreo zece ani 
pe-aici. .. | a - 

n 
;
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ILIE 
Acum zece ani?! 'Toemat atunci "l-a oniorît Barbu: 

pe Oprea !—Am slujit şi ei la; Oprea, cînd eram mic.! 
Ce om de treabă era, nea, Oprea— Dumnezei să/] ierte — 
Pe Oprea l-ai cunoscut; moşule ? 

„BARBU (clătinînd din cap) 
E . : a 5 u » . „ram cunoscut, Ilie! (oftează adinc) Dumiiezeii să ierte! 

(Se aude 'ropot de oamen! cari coboară de pe coastă şi un cintec depărtat pe următoarele cuvinte :) 

Foae verde salbă, moale, 
La cîrciuma de devale 
"Mi-a ieșit Ileana 'n cale. 
Frunzuliță de trifoi, 

“ Ilenuţo treci la noi, 
Treci la noi cum ei putea, 
De 'mi alină dragostea, 

ILIE (uhindu-se spre partea de unde 'răsbăte cintecul. 

Ja-auzi ce mîndru cîntă flăcăii! Eh! Ştii ei cine e; îi cunosc ei glasu? 

BARBU 
Cine e, llie? 

ILIE 
Radu, fecioru Opri. 
a BARBU (îngrozit) 
Fecioru Opri?! 
aa e ILIE 

Dai ce te-al necăjit aşă, moşule ? tcătind 1a el mat d'aproape).. 
Uite !.. acum... eşti leit Barbu ocnaşul.... cum l-am visat. 
ei ast” noapte!... tot aşă de urît se uita, la mine! 

BARBU (revenindu-și ; blind), 7 

Şi ce vrea, Radu al Opri de cîntă aşă cu foc? 
ILIE . 

în e dragă Ileana lui Barba... (Mișcare de surprindere din par- 
tea Jul Barbu) şi "1-a, cerut-o leli. Catrinei..: da'...:nu vrea. lelea Ruxanda... că, zice :: <Nu "mt daii eii băiatu 'după.- 
fata, ocnaşului, care m'a văduvit !»
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BARBU (pe ginduri). 

„Aşă zice Ruxanda? Da' Radu 1 e drag Ileanii ? 
ILIE 

Păi! Da': acum o logodeşte mă-sa cu logofătu, că, 
e om cu dare de mînă; şi de cînd la dus pe Barbu 
la ocnă, el le-a ajutat: şi cu parale... şi cu de toate.— 
Las' că ştii ei... zăii, moșule! 

SCENA IV 

Același, RADU, - FLĂCĂI, apot ILEANA 
RADU (intrând) . 

Bună seara, oameni buni. 

ILIE 
Mulţumim dumneavoastră, flăcăilor, 

BARBU (lut Îlie, ultindu-se lung la Radu), 
Cine e ăsta, Ilie? 

| ILIE 
| Asta e Radu, feciori Opri. 

E BARBU (sorbindu-l din ochi). 
Voinic flăcăi! 
(Ileana apare în cerdac şi se. reazemă, ţinîndu-și braţul căpătiiă, de un stilp al prispel), 

RADU (văzind'o pe Ileana, se 1epede spre ea și o stigă), 

Ileano, Ileano! 
ILEANA 

Radule! Dumnezeii te-a, adus! (coboară repede în bătătură şi se 
apropie de Radu) 

BARBU (uimit de arătarea lleanei şi în taină, de-o parte), 

Fata mea... Ileana... Ileana,!... (nu se mat satură privind!o). 

RADU 
Ei! ce-aţi făcut? 

ILEANA (cu dureze) 

Ne-am logodit. 
RADU (indirjit) 

„__ Aşă 2! Bine! Şi logofătu crede că ei dorm?... că o 
"să-i tihnescă nunta? La ferit Dumnazeii ?
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ILEANA 

Radule, Radule! de Nică nu mi pasă. Dar mama, 
mama, Radule, vrea să mă mărite cu el! Vrea să ne 
strice dragostea! Nu ştii încotro -s'apuc! 
SI | nani 

Treci la noi peste Olteț. 

ILEANA 

La voi? Dar lelea 'Ruxânda? Poate, nu m'o goni; 
dar, de cîte ori o da cu ochii de mine, o să 'si aducă, 
aminte că tata W-a ucis bărbatu! (Barbu tresare). 

RADU (hotărit) , 

„Nu vreaii să ştii nică de mama, nici de mă-ta. Ta, 
eşti a mea? i aa 

ILEANA. - 

A ta sînt, cât oii trăi etil! 

RADU | 
Bine ! Şi cât e vorba de Nică?.. să vie 'ncoa!... Sînt 

gata să ne răfuim! - 

SCENA V. 
Aceiași, VLAD, NIȚU, ȚĂRANI, apoi NICĂ, şi la urmă CATRINA, 

- - ” VLAD 

Da' ce cauţi p'aici nepoate? 

i RADU 

Apoi, mi se făcuse dor de p'în partea, locului. Au- 
zirăm că e chef mare la logofătu: Nică şi pornirăm și 
noi încoa. . ! 

VLAD | 

Venirăţă cam tîrziii. Logodna s'a făcut ; chefu s'a 
potolit; eii, plecasem spre casă. 

| . RADU (cu ton pricinaș.) * 

_Mai stai, moşule, că poate—mai ştii !—om mai întinde 
noi alt chef cu logofătu—că o dată se logodește omu !
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NICA (din prag, fără bănuială) 

Bine-aţi venit sănătoşi, flăcăi! Să, ”] întindem, . de 
ce nu? dacă aţi venit cu voioşie şi fără gînd de za- 
vistie? 

RADU (ironic) 

Pay, zavistia numai de nu ni sar pune d'acurmezișu 
drumului, că noi cît putem o ocolim. 

i NICĂ (coborind şi văzind-o pe Ileana lingă Radu) 

Da, tu, ce faci acolo, Ileano? 

„RADU. (liniştit) 

Merge cu mine. (Nică precum și ceilalți fac o mişcare. Radu îi scoate 

înelu din deget Ileanel şi i-l arancă lut Nică.) a-ţi şi inelu, logofete. 

| NICĂ 

Cum?... ce e asta?! 
RADU 

Păi, ce să fie, logofete? E că, nu dumneata, da nici 

dracu, nu poate să sdruncine ceea, ce Dumnezeii a odră- 
slit în sufletele noastre! Ai priceput? 

NICĂ, (fierbind către Vlad) 

Bine; neică Vladule, îmi spuneai că Radu s'a potolit 
şi că n'o să mai am niciun necaz din partea, lui ? 

Apoi, astea, "i sunt gîndurile ale bune? Aşă vine vecin 
la vecin în bătătură,? 

VLAD 

De logofete !.. eii ştiti una, dragostea ştie alta! Uită-te 

la ei... sînt tineri, bată-i norocul—Ce să zic?... pe dum- 

neata... mai necazurile, mai vremea, te-aii cam nins pe 

la tîmple. Şi, oricât ar zice Catrina că temelia casei 

se aşează pe rostu gospodăriei, ei, pe cît bag seamă, 

văz că tot pe dragoste se aşează rostu şi temelia, căs- 

niciei! 

NICĂ“(dirz) 

O fi şi aşă cum zici dumneata! Dar Ileana s'a lo- 

godit cu mine; "mi-a dat-o mă-sa; şi pe vorba mă-sei 

puiiteii temeiii| (Înaintează spre Ileana o apucă de mină și vrea s'o tirască 

spre el. Barbu care se amestecase printre oameni, întră între Ileana şi Nică şi] 

opreşte).
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BARBU 
Stai, logofete, că nu v'aţi cununat pîn' acum. 

Ă NICĂ | 
Da' tu, cine eşti? | 

DBARDU 
Un biet drumeţ, picat în bătătura dumitale la zi 

mare.—Te-ascultai pe dumneata, Jîl ascultai şi pe flă- 
căul ăsta, şi nu mă rabda inima să nu "ţi spuiii şi cit 
o vorbă bătrînească. Nu te pune /în potriva viscolului, 
logofete, că “ţi degeră obrazul; şi, mai vîrtos, să nu te 
pui în potriva, dragostei, că “ţi primejduești tihna,! 

| | NICĂ | 
Măre!... Da! de unde vii tu atât de ascuţit la minte, 

şi îndrăsneşti să te faci judecător în curtea, casei mele? 
i BARBU : 

De unde viii? Vrei să ştii? De la ocnă vii! (Atișcare 
de surprindere din partea tutulor). Uită-te "n ochii mei! Nu mă 
mai cunoşti? 

CATRINA 
(care s'a ivit cu o clipă mal ?nainte pe prispă, coboară, dă cu ochit de Barbu 

şi rămine încremenită), 

Barbule!! 
BARBU ” 

Auzişi, logofete? Barbu sînt! IWaia m'am ameste- 
cat, fiindcă, logodnica dumitale e fata mea! 

ILEANA (aruncindu-se în braţele lu) 

Tată ! 
CORTINA



ACTUL II 
— DUMINICĂ — 

Hanu Catrinei. În fund stinga, d'acurmezișu, se vede faţa ha- 
„nului. Galantar cu giamuri multe şi mici. Înăuntru se zăreşte un 
„şir de covrigi pe băț, sticle de rachiuri în fel de fel de feţe. Uşa 
banului e deschisă şi prin ea se vede tejgheaua şi nişte butoae. 
De sub streaşina hanului începe o polată largă. Sub polată sint 
două mese lungi cu lăviți de-o parte şi de alta, În dreapta, fund, 
puț cu cumpănă şi cu jgheab, în marginea drumului, care se pierde 
întrun şir de plopi. Din drumul ăl mare se rupe o cărare și 
urcă la deal, trecind pe o punte de picior peste vălceaua în care 
curge Olteţu. În fund panorama satului vecin plerdut in verdeață. 
Pe dea! in dosul hanului, pe o ridicătură, se vede biserica cu 
turle argiatil, sclipind. la, lumina soarelui. E asupra răsăritulul. 
Se aude din deal toaca de fier la biserică şi apol sunetul clopo- 
tului de leturghie. Catrina ese din han şi se duce la puț. Se spală: 
pe obraz cu apă proaspătă, se șterge pe un peşchir, şi auzind 
clopotul işi face cruce; apol se aşează sub polată, pe ginduri. 

SCENA 1 

CATRINA, ILIE, apoi ILEANA, apoi VLAD. 
"ILIE (vine de după han, intinzindu-se și irecindu-se la ochT) 

Bună dimineaţa, lele Catrino. 

CATRINA 

Mulţumim dumitale, Ilie. Da' ce cauţă pînă ?'n ziuă, 
p'aică ? "Le-a trimes Nică cu vre-o vorbă ? 

ILIE 

Ba, eii am plecat d'aseară de la el.. Dormiiii. colea, 
sub pătul la dumneavoastră. 

CATRINA 

Al fugit de la Nică ?
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| ILIE 
Păi! 'Micera frică! Să necăjise răi aseară, cînd aţă 

plecat! Şi cînd se necăjeşte, să te păzească Dumnezeii 
de el !—Nu ştii acum vreo două luni, cînd îl bătu pe 
Niculae viieru? A zăcut ăla trei săptămîni! E răi, 
nevoie mare! Înjură şi i se boboșează ochii, de ţi se 
face păru măciucă ! 

CATRINA 

Ce mai zicea după ce-am plecat noi? 

| ILIE | 

A luat puşea şi-a intrat în zăvoiii. Mie 'mi s'a fă- 
cut frică şi am pornit încoa. Nu. mai mă 'ntorc în- 
dărăt! O să stait şi eit pe lîngă dumneavoastră... ia, ce 

„m'ă&ţă pune să. fac. 

i CATRINA 

Să stai, Ilie. (cămine îar pe ginduri). 

, . ILIE (se duce în han, ia un urcior și trece spre pup). 

: .Ce nevastă de treabă lelea Catrina 'asta! (coate 
„apă fluerind, apol intră cu urcioru în han. În vremea asta, se aude iar clopotu 

de la biserică din deal). 

CATRINA (făcindu-și cruce) 

Doamne, luminează-mi mintea ! 

ILEANA (care a intrat din han și o aude) 

Să te-auză Dumnezeii, mamă. 

CATRINA 
(întorcindu-se spre Ileana, o privește lung, apol cu ton de dojeană). 

Bine e, Ileano, aşă ? 

ILEANA 

Dacă tu 'vrei așă, cine e de vină? Nu ţi-am spus 
eii că mergem de geaba? Da tu m'asculţi pe mine? 
Et... par'că m'ai fi luat de suflet... par'că maşi fi carne 
din carnea ta! 

CATRINA 

Of! Cum îi semănași tu lui tat-tăi!
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ILEANA 

ŞI "ţă pare văii că seamăn cu tata! Da! cum ai. vrea, 
tu să fiii? Şi .ce-al: vrea să fac? Să lia pe: Nică . 
Stîngaciu? Ce, am îmbătrînit la ușa ta şi nu se mai 
uită niciun flăcăi la, mine, ca să mă dai legată la, 
ochi lui Nică? Să: mă duc săl oblojese cînd 'mi-o fi 
lumea mai dragă ? 

CATRINA 

Aşă ? hai? Da” după cine al vrea tu să te dai? 
după Radu?! Să te duci în casa Ruxandef, să “ţi 
scoaţă ochii de dimineaţa pînă seara că eşti fata oc- 
naşului... că eşti fata ucigașului lui bărbat-săt? Să 
te dai lui Radu al Opri, care ne-a luat pămîntu cu 
judecată strîmbă ? Şi ei cuseră cu Ruxanda a bogată! 

: îmbogăţită după ce m'a lăsat pe mine 'n sapă de lemn! 

ILEANA 

Da” eii şi cu Radu ce sîntem de vină, că 'v'aţă cer- 
tat voi acum zece, doisprezece ani pentru hotaru moşiei ? 
Mie "mi-e drag Radu! și pe Nică nu "] iati, să ştii! 
I-am spus şi tati. Şi'mi pare bine că l-a adus Dum- 
nezeii, că nici el nu vrea. 

CATRINA : 

Ce treabă are tat-tăii să se amestece în măvitişu 
tat? 

ILEANA 

Cum să w'aibă ? Ce, e strein? 

CATRINA 

Nu e strein, dar a venit musafir, d'a gata, la masă 
'ntinsă, la gospodărie aşezată de palmele mele cu trudă, 
cu neodihnă şi cu ponos în spate, de zece ani, de cînd 

- ma, lăsat pustie pe drumuri! (ofiind) Eh! lesne îi vine 
lui tat-tăi; da el nu ştie nimic. Tat-tăă nu ştie cîte 
parale îi sînt eit datoare lui: Nică, de 'mi bate din pi- 

“cior şi mă ameninţă să'mi vînză tot, că nu pot să-i 
“plătesc! De unde să-i plătesc? Ce bruma agonisisem
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am cheltuit cu tine, să'ţi fac ce "ţi trebue, ca unei 
fete de măritat! Tu ce ştii şi cu tat-tăii! Ce ştiţi voi! 
(Catrina isbucneşte în plins. Ileana, văzind-o pe mă-sa plingind, o îneacă și pe 
ea; vrea să mai spue o vorbă, dar izbucnește și intră în han suspinind și șter- 
gindu-și ochii cu mineca). 

ILIE 

care s'a învirtit pe-acolo, după o pausă scurtă, apropiindu-se de Catrina, care pă o p „ âprop , 
2 a căzut plingind, cu capu pe masă). 

Nu mai plânge, lele Catrino, că bun e Dumnezeii. Cine 
ştie cum se întoarce roata 2—Jacă şi mie 'mi era răii... 
şi-acu 'mi e bine!— Bogdaproste, că m'a scăpat Maica 
Domnului de urîtu ăla de Nică!l—Ti! Frumos e la 
dumneavoastră aici, lele Catrino! la te uită: puntea 
colea! Cînd vi s'o urî cu mine, trec Olteţu—tot mi 
s'a făcut mie dor de lelea Ruxanda; mă duc şi pe la 
ea. (vorbind aşă în vint) He! he! Ce muere de treabă e lelea 
Ruxanda! (Catrina care Va auzit se încruntă; Ilie a observat mișcarea el și 

continuă). De treabă, zăii! De cîte ori mă duc p'acolo, îmi 
dă rachiaș, îmi dă pîine, şi cîte un ban de tutun! (Se 
aşează jos de-o parte). , 

VLAD 
(întră fără să "| bage de seamă pe Ilie și se duce drept la Catrina). 

„Bună dimineaţa, Catrino. Da' Barbu nu se 'ntoarse 
"de la biserică? 

CATRINA 
Nu, pîn'acum. 

(În vremea asta, Ilie, fâră să se fi întrerupt a vorbit mat încet; apol scoate o 
tabachere de argint de subt briă şi 'şi face țigară pe genunchi). 

ILIE (cu ton monoton 'și răsuceşte ţigara vorbind singur) 

Bun e și tutunu!... îşi uită oma necazurile!... Da! eit 
an mal am niciun necaz... ză n'am! 

VLAD (întorcindu-se către Ilie). 

Da' ăsta ce tot boscorodeşte acolo? 

CATRINA 
Nu "1 ştii? A fugitde la Nică şi s'a aciolat pe lîngă 

„n0i. ” 
| VLAD 

Cine poate să stea la ala? Ala nu e om să se li- 
„pească creştinu de el! (uitindu-se a lie care 'şI răsuceşte ţigara şi 

zărind pe laviţă tabacherea de argint, se apropie de el şi i-o ia), [a stai, 
-mă, de unde ai tu tabacherea asta de argint ? (se uita la 

" tabachere cu multă băgare de seamă),
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ILIE (intinzindu-se spre Vlad să "1 ia tabacherea). 

Să nu "mi-o iei, moşule. Am găsit-o 'n vie la logofătu 
Nică, 

” VLAD (devenind atent), a 

La Nică? (bănuitor) Par'că aş cunoaşte-o eii tabacherea 
asta? Ori la cine am mai văzut-0?- (eămine un moment pe 
ginduri, se bate cu palma pe frunte, apol îl bate pe Ilie pe umăr). Las! că 

ştiit acum, mi-am adus aminte!—Zici că 'n vie la Nică 
ai găsit-o? Las' că ştii !—Vinde-mi-o mie, Ilie. 

UL ILIE a 
„Aşa! Nu ţi-o vînz, (smulgindui-o din mină) că poate 'mi-o 
cere logofătu vreodată şi mă bate! 

VLAD 
Ilie, să 'mi-o vinzi mie.: 

| ILIE 
Aşa! 

CATRINA (care s'a sculat, se apropie de ei, potrivindu-și mahrama, către Ilie). 

Mă Ilie, vrei tu să 'mi faci un bine? 
_ ILIE 
Iţă fac. 

CATRINA 

Să "i ieși înainte lui Barbu, la biserică,- şi să "1 spui 
să nu se abată pe nicăeri, să vie drept acasă, că am 
treabă cu el. | 

VLAD 

Lasă că "i es ei înainte. Tot am eii o vorbă de 
vorbit cu el. (trecind pe lingă lie) Dă-mi, mă, tabacherea? Îţi 
daii cît ei cere. 

ILIE (rizind) . 

"Mai vorbim nOÎ. (Viad ese, Ilie își face' de lucru pe Subt polată şi 
intră apol in han, Catrina vrea şi ea să intre, dar e oprită de Nică Stingaciu, 
care se arată cu puşca petrecută pe după umăr). Ă NR 

- SCENA II. 

CATRINA, NICĂ, .. 
NICĂ (posac şi dirz) 

Bună dimineața. 
CATRINA 

- Bună să "i fie inima,-logofete. ;. ---..-
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NICĂ 

” (îşi_scoate pușca de după umăr și o reazămă de peretele hanului, apar se așează 
pe laviţă cam în fața Catrine)), 

Veniii să “ţi aduc inelu Ileanci.— He! V'aţă hotărît ? 
Je mai zice Ileana! brusc) Şi-a venit în five? (ramine cu privirea ţintă asupra Catrinet, care dă din umeri, apot văzind că nu-t dă nictun 

răspuns, se îndirjește deoodată și zidică tonul) Aşă, hai? Mă făcurăță 
de rîs faţă cu două sate de oameni! Da' cine-eţi fi 
crezînd. voi că sunt ei: Ilie nebunu? Hm ! (se scoală şi um- 
blă agitat, apoi vine la Catrina) Catrino, să nu vă jucaţi cu 1nine! 
Ei sînt bun, bun, pîn' la o vreme ; dar cînd mi-o sări 
țandăra... atîta, 'ţă spuiii! (umblă iar şi iar se opreşte). "Pi-aduci - 
aminte cînd veneai desculţă p'în zăpadă şi degerai la: 
uşă ? Îmi. spuneai atunci că tot ce 'ți-oii zice să facă, 
ai să faci ca o roabă!|! ȘI acum,.de doi ani, mă porţi 

“cu vorba, că Ileana o să fie a mea. Şi aseară la logodnă, 
ibovnicu fie-tei, în bătătura casei mele, îi smulge inelu 
din deşștiă şi mi'l-azvivle m obraz, de față cu lumea 
toată ! o 

CATRINA 
Ce sînt eti de vină, logofete? 

NICĂ 

„„Nu ştii cine e de vină! Ştii. atât că “mi eşti da- 
toare cu zapis douăzeci de poli; şi banii ăştia ţi i-am 
dat cînd m'aveai ce mînca, de te-at adunat de pe dru- 
muri. "Ţi-ai fâcut han în vadu călătorilor ; “ţi-ai cres- 
cut fata ; "ță-al îmbrăcat-o, de -rîmneşte lumea la ea! 
Cu at cui bani i-al făcut zestre fie-tei?:Cu banii mei ! Venit-am eii vreo dată să te strîng de. gît pentru da- 
torie? N'am venit! 'Te-am lăsat să te rostueşti, să/ţă dai drumu negoţului, cum se cade! Am avut încredere 
în tine, te ştiam că erai:femee cinstită şi de cuvînt!. 

CATRINA -. 

Și acum sînt cinstită, logofete!. Dar cuvîntu, cum vrei Y 

dumneata, nu e în puterea mea să mi'l ţii! 
NICĂ Ia 

Dar în puterea cui? În: puterea, dosăditului de băr-
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bat-tăii ?- Nu e copila ta? Nu eşti tu stăpînă pe car- 
nea şi pe sufletu ei? . : e 

CATRINA 
Nu sînt, logofete, nu sînt! Sînt stăpînă pe munca 

braţelor ei cît o sta, fată la mine 'n casă: s'o pui să 
țeasă; să răsucească, un fir de borangic; să mulgă vaca, 
cînd se întoarce de pe: deal; să'mi aducă un urcior de 
apă rece şi un braţ de, sarcele la nevoe. Ca să-i po- 
runcesc la aşă treburi, sînt stăpînă şi m'ascultă. Dar 
n'aş fi nebună duc'aș încercă să poruncese inimei ek să 
bată cum vrei dumneata ? Dumneata ai petrecut numai 
în negustorie şi m treburi. "Te-ai învăţat să porunceştă, 
fiindcă, al stat cu punga deschisă, cînd “ţi-a venit la 
socoteală ! Plăteşti, şi ești stăpîn pe munca unui -argat 
şi va să te-asculte argatu! Dar poruncit-ai vreodată îni- 
mei vreunei fete să bată pe placu dumitale de cînd 
te-ai ridicat flăcăi în lume? Şi dac” ai poruncit, da- 
tu-ți-aii ascultare: toate fetele ?. 

NICĂ 
Ce are a face! *Mi-eşti datoare parale şi trebue să 

faci cum zic ei! 

* 

CATRINA 

AX, dacă "ță sînt datoare parale, să'ţă dai parale, 
logofete! Si dacă n'oiii avea, cînd mi-ei cere, să mă aş- 
tepți, cum m'ai aşteptat şi pîn' acum! Şi dacă 8 avea 
zor şi n'8I mal vrea, să'mi dai răgaz, &i face cum te-0 
lumină mintea dumitale! Da” eti zic că mai bine ar fi 
să nu 0 ici așă cu zoru. Ei stăruesc mereii, din răs- 
puteri.—S'o mai lăsăm să se gîndească, fata. Că 'n 
puşcărie să fie omu şi tot e stăpîn pe sîndu lui! 

[ NICĂ 
” (dindu-i inelu, pe care Catrinatil ia), E 

Na inelu, Catrino.—Iacă, te-am ascultat şi am adăs- 
tat doi ani; de cînd ţi-ai scos fata la horă, că ziceai că 
prea e crudă!—Mai aştept şi acum, 'şi—vorba o ştil— 
după cununie rupem zapisu. Dar pîn' atunci, să numai 
aflu că a dat Radu p'aici! 

CATRINA 
Păi. Radu, dacă „vine, vine la han!—Pot e: să'mi



  

gonese muşterii ? De unde să. strîng.atunci să: mă, plă- 
tesc de dumneata, dacă n'om avea noroc să se facă 
nunta ? | 

NICĂ 

Va să zică Radu vine numai la han! Şi tu nu 
poți să-i zici lui Radu nimic! Şi Radu cînd o cere 
o fele de vin, tu o să trimiţi, pe Ileana să “1 aducă 
din pivniţă vin proaspăt ca undelemnu ! Şi Radu să 
chefuiască cu flăcăii lui în han, să 'și înoade dragos- 
tea cu Ileana, şi eii să trag nădejde de nuntă, și 
să umblu rătăcit nopţile pîn zăvoiii, ca tilharii, de 
doru fie-tei! Nu vă e ruşine obrazului, calicilor!.A! 
ha! așă, "ţi-e povestea, lele Catrino? Bine! Om face 
fiecare cum ne-o lumină mintea,—cum mă povăţuişi dum- 
neata, adineauri |! (îşi ia pușca şi o așează după umăr, cu ochit boboşaţi 

ca un bandit. Dar să 'ţă intre bine 'm cap, Catrino ! Dacă 
pînă mîine nuw'mi dai răspuns hotărît, cum vreaii cii, să 
ştii că nică în fundu pămîntului nu scăpaţi de mine! 
(Barbu cu Vlad ati intrat pe ultimele cuvinte ale lur Nică. AlşI țărani vin în urma 
lor, impreună cu Ilie). - 

SCENA III 

Aceiaşi, BARBU, VLAD, ILIE, ciți-va ȚĂRANI. 

"BARBU (eşind inaintea lu Nică). 

Da' de ce atîta mînie pe noi, logofete? - 

NICĂ: (obrasnie) | 

Ce tresbă-ai tu? 

a BARBU 

- Păi, parcă vorbeal cu nevastă-mea,! Şi acum că 
m'am întors acasă: ce păs o avea-muerea, îl am şi ei? 

N CATRINA . | Su | 
„- Vezi bine, nu''mi eşti bărbat? ii, 

a CĂ A 
Cine a stat la ocnă, a eşit din rîndu oamenilor.— 

Nici nu vreaii să ştiit de tine. Ei ce-am rînduit, am 
rînduit cu Catrina; şi cu eâ o să mă și socotesc.
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BARBU 

Măi taci! Adică, eii, dacă am fost în ocnă, nu mai 
am acum nici nevastă, nici copil, nu mai am nici parte 
de cuvînt în casa mea! Da! ce, logofete, eii am fost 
la ocnă pentru cam tilhărit la drumu mare; oră 
fiindcă am călcat casele oamenilor ca să. mă bucur. de 
avutul altuia 2 (Mișcare semnificativă din partea lut Nică. Vlad în tot 

timpu nu-l pierde din ochi). Mie mi s'a răpit avutu cu jude- 
cată strîmbă ! Mie mi s'a lăsat femeea şi fata pe dru- 
muri, din pricina lăcomiei altora ; şi orbit d6 necaz şi 
de nevoie am dat — cu "mintea rătăcită — şi. Dumne- 
zeii să mă ierte! M'am răfuit şi cu' Dumnezeii şi cu 
oamenii 1—IWaia e bine, logofete, s'o laşi mai domol;. că 
mînia nw'l împinge pe om la fapte bune! 

VLAD (cu ochii tot la Nică) 

Eh! Barbule, uneori mai. merg şi pe dos lucrurile 
pe faţa pămîntului! Uite: îi cinstiţi putrezesc în ocnă, 
şi tilharii se plimbă sloboz, încălziți de razele soare- 
lui! (Nică face altă mişcare. Vlad insistă). Aşă e, logofete, aşă, cum 
zic, că n'am albit do geaba! He! he! Cite n'am văzut 
eii! Lasă că ai vreme şi dumneata !—Cum vorbeam a-. 
seară cu cuseru Niţu: de şease luni de zile se stră- 
dănueşte stăpînirea, să dea, de urma ucigașului lui bietu 

„Conu Tache! (Nică stă pe ghimpi, Vlad continuă fixindu-l merei şi ținîn= 

du-l pironit cu privirea) şi ucigașul o fi huzurind în belşug şi 
Vo fi 'ncărcînd lumea, de cinste? 

BARBU 

Ce'i tot spui tu logofătului d'astea, Vladule ? Logo- 
fătu Nică are alt foc la inimă. -Dumnealui e mîniat 

“pe noi că nu poate cumpăra fata, așă cum ar cumpăra 
o junice.—<Cite parale, Barbule ?»— <Un galben, logo-. . 
fete». — «N'aţi galbenu, şi dă-mi... fata!» — Apoi nu 
merge; fata nu se vinde! —"Ţi-o fi plăcînd Ileana? 
Cui nu'i place ce e frumos ?—Dar de !— văzuşi . aseară... 
că 'mi făcu Damnezei parte să pic în bătătura duimi- 
tale tocmai la spartu. tirgului! Radu... ce să zic? 
negustor mai tînăr... şi ce e tînăr e frumos! ,
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- ILIE 

„(care a ascultat și el deoparte) 

Drag mi-a fost omu frumos 
Şi călare şi pe Jos. 

a “NICĂ (indiri) OO 7 

" Așă! Va, să zică tu îndemni pe Ileana să strice logodna? 
D'aia ai venit de la ocnă? Şi credeţi că:o s'o inghiţ eă + 
asta “aşă memestecată? V'a ferit Dumnezeit! (către Ca- 
tina) Şi tu, tacă! Mă laşi în gura streinilor! De ce nu'i 
spui ce ai rînduit cu mine? El de unde să ştie? EL 
vine dintre lespezile. de sare; lui '-aii zornăit zece 
ani la, urechi lanţurile şi cătuşele de la mîini şi de la, 
picioare! Nu ştie că pe-aici ăi rămaşi pe drumuri de- 
geraii de frig şi suspinaii de foame! 

CATRINA 

- Nu "ţi-am spus, logofete, să mai aştepţi! Om vedea, 
noi ce-om face. Mai e vreme de la Dumnezei! 

BARBU | | 

Ce s'aştepte, Catrino! Nu "1 veză că parcă stă pe 
jăratec ? L-o fi ars dragostea la inimă, că e frumoasă 
Deana, bat-o norocu! 

| NICĂ (întăritat își îndreptează puşea pe umăr). 

- Şio să 'mi-o daţi, trebue să 'mi-o daţi! Că de unde 
nu... (fiind pe Catina) Catrino! bagă de seamă! (ese fără să 
"1 ia în seamă pe ceilalți). : i 

| BARBU 
Umblă sănătos, logofete. (întorcindu-se către Catrina) De ce 

mă chemaşi, Catrino? 

| CATRINA 

D'asta te chemasem.--Logofătu veni 'naintea ta. 
Ce zici tu? Ce să facem? e 
a BARBU 

„N'aă habar; asta e boală cu leac. Nu 71 vrea, fata, 
nu '] vrea?.. şi sănătate bună! Ce o să 'mi fac inimă 
rea şi din pricina lui Nică Stîngaciu? Etă mă! Parcă
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numai fata, noastră e fată de măritat!— Du-te de 'ţi vezi 
de treabă, că uite a 'nceput să vie lumea la han... 

: (De prin toate păuţile vin țărani, țărance, copii, fete, toţi îmbrăcaţi în haine 
de Duminică. Lăutarii es din han și se așează la o masă de sub polată. Catrina 
se duce spre han și 'şi face “de lucru. Viad după eșirea lui Nică a rămas pe' 
ginduri într'o lature a scenet, Lăutarii ciripesc în surdină un cîntec de dragoste 
4ărănesc), i 

SCENA 1V. 

Acelaşi, fără NICĂ, ȚĂRANI, ȚĂRANCE, FETE, COPIL apot NIŢU. 

E 2 "BARBU (apropiindu-se de Vlad) d 

„ Dai ce stai aşa pe gînduri, cusere Vladule! 
-- 0 VLAD (desmetieit din gindurt), 

” Ta vino 'ncoa, Barbule. (luîndu-l de-o parte și așezindu-se cu el 

da o masă, apoi cu ton.discret) Mă, îl văzuși tu pe Nică, cum 

să fuduleşte cu avutu lui şi ce 'nţepat e la vorbă? 

- „ti n „BARBU. 

PI - VLAD.(eu convingere) . 

Șă ştii că '] bag în .ocnă! 

. E _ BARBU (mirat) 
Măre! Ei | - 

| , VLAD 

Dă-te mai încoa, să nu ne-auză cine-va.: (Îi trage mar 
aproape de el, in vremea asta, sub polată, lumea petrece. Lăutarii cîntă încet. 
Catrina şi Ileana forfotesc de colo pină colo, aducind țăranilor vin în oale şi în 
sticle ţuică.— Femeile se așează pe laviţă și vorbesc între ele.—Soarele de nă- 
miezi scaldă toată scena. Din cînd în cind se aude scirțiitul cumpenii de la puț). 

“Tu, “i aduci: aminte de conu 'Tache arendaşu? AY a- 
flat că după Bobotează l-ati călcat hoţii, i-ait luat tot 
şi l-ati omorît? -. . ti 

BARBU 

“LAD 

Ştii că pînă acum nici pomeneală să se dovedească 

Auzii şi eu! 

. . 

ucigaşu ? Aa 
- “ BARBU (cu o rază de lumină) - 

Eh! eh!
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Ii . VLAD 
Eh !-—Să ştii de la mine-—și să mă arte Dumnezei | d'oiii păcătui; dar am dovadă că Nică l-a omorit ! 
| BARBU (impietiio) * 
EN! E 

_VLAD 
„Păi, de vre-o trei. luni încoa 'mi-a intrat mie bănu- iala n suflet. Ştiam că Nică e om care are o pară două puse d'o parte.—Șeapte, opt ani logofăt pe moșie; mai cîte-o negustorie; mai bani cu dobîndă ;—de 2— cînd munceşte omu și e și strîns la, mînă, se agoni- seşte paraua. Dar—cum zic—de vre-o trei luni... prea s'a 'ntins Nică, mă I-—A. cumpărat via lui Florea al - Radei, de sub coastă; a cumpărat sforicica de moșie rămasă pe urma lui bietu Dragomir, care se pră- pădi mai acu doi ani; are cincizeci, șaizeci de ca- pete de vite în suhat la munte; acum o săptămînă cumpătă două sute de vedre de vin de la: Voicu; ba, mai alaltăeri, cea-că să 'mi dea şi mie arvună pentru vinu de estimp!—De unde atîtea, parale, mă Barbule, te 'ntreb pe tine, că și tu eşti om câre-ai muncit ? 

BARBU 
__De, mă! așa o fi! (easgindindu-se) Da! ai yreo dovadă, afară de astea? | i 

VLAD 

Am! Şi Maia nu mă tem de păcat.—Am văzut la Ilie 
tabacherea, de argint a lui conu 'Tache, arendaşu ! Ilie, . pînă eri a fost argat la Nică? De unde crezi tu că 
are Ilie tabacherea ? 

"BARBU (curios) 

Eh! 

VLAD 

A găsit-o 'n via, lui Nică ! (Barbu rămine inlemnit). E, ori nu? 
BARBU (luminat și Auerind a pagubă) 

Uite drăcia, dracului!
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| VLAD . DR 
Să taci din gură; să mă laşi pe mine să lucrez e. 

Şi dacă nu "ţi-o plăcea, să nu'mi dai nici 0 pară! (zărindu-l 
pe Niţu, care se apropie de ei). Uite; vine 'ncoa, cuscru Niţu, 
primaru. 'I-aşi spune şi: lui, dar yreait să maă-mă ţii 
de capu lui Nică; să'l „descos.- bine. Mai e vreme. 

| BARBU (cu glas tare şi rizînd cu hohot văzindu-l pe Niţu lingă -€i). 

Bată-te norocu, vere Vladule, că mucalit mai eşti! 
Tot cum te-am pomenit! : . 

NIȚU 
Ce "ţi spune Barbule, cuseru Vlad? 

BARBU 
“Ghiduşii d'ale lui, 

NIŢU 
He! he! Cine-'l întrece” pe Vlad ?—Şi zi, isprăviși, 

Barbule! Fie mă, că multe ai mat fost rînduit să, tragă şi tu pe lumea asta! Bine că te-adunaşi la casa 
ta, între al tăi. Să dea Dumnezeii să "ți meargă tre- 
burile mai cu folos de-aici înainte, că 'ţi-o fi şi ție! 

„ BĂRBU 
De mă, vere, putreziii zece ani în ocnă, de geabal! 

Noroc că 'mi ertară cinci an... cine ştie dacă mai mă 
întorceam ! Om în floarea vîrstei !—Știţi bine... Ne ju- decarăm, cu Oprea... îmi luă pămîntu... pămîntu mei! 

VLAD şi NIȚU | 
Păi, noi nu ştim! 

„7 BARDU 
Nu se mulţumi cu atîta... umblă să intre în stăpi- nire numai de cît... și eii aveam rodu pe cîmp! — Mă, "ntîlnesc cu el într'o zi, în zăvoiii; eram la coasă. — Zic:—A ba, mă frate, 'Opreo, drept o fi că te fâcuşi 

stăpin pe pămîntu mei !—Da? el, zice:— Păi dacă mi 
l-a dat judecata.— Judecata? "bine... ți l-o fi dat! Da? 
lasă-mă, barim,.acum să'mi adun munca mea de pe 
cîmp ; şi ei intră 'n stăpînire de la primă -vară, "ncolo 2— 
Tocmai trăsesem vreo trei poloage de fin... stam re-



38 

  

zemat în coasă. — El, se repede la, mine și 'mi dă 
brîncă !—Atancă, par'că mia *ntunecat Dumnezei! N'am 
mai văzut înaintea ochilor!:Am.ridicat coâsa; şi cun 
oii fi dat, nu știu! Că după -ce: m'arh“ desmeticit: şi 
m'am uitat pe lîngă mine, îl văzuiii înotînd în sînge ! 
Atit a- putut: să mai zică :—NMă: mîncași fript, frate 
Barbule ! : ee : . i | | NIȚU 

Ceasu răii, măre, verel| 

BARBU 
Acuma, crez că m'o fi iertat Dumnezeii! Da uite că 

nui e dat omului să aibă un ceas de vos bună! Scă- 
pai de-o belea și cum venilă acasă, dedet de altal!-- 
Zor, nevoe, cu logofătu Nică, să'% dat fata! Vorba ăluia: 

Bună ziua, "ţi-am dat, 
Belea "mi-am căpătat! .,. 

Se a - NIŢUII e Ia 
- “Şi Stîngaciuăsta e om ursuz! Să te păzească Dumnezeii! 

. , , . , SN , - VLAD . | 
. - 

Ce atita, sfadă mă cuscrilor pentra logofăta Nică 
Stîngaciu? Hai, şi ne-om cinsti cu un păhăruţ, de bine 
-ce-a, venit bietu Barba. (Se aşează citeșitiel la o mâsă; afară din polară). 

7 | BÂRBU' : | | | 
„(văzind pe Ileana care ese din han cu niște oale pe care le duce la o niasă sub polată) 

Ilenuţo,.ia dă-ne, :taăcă, să: gustăm şi noi cevă—o 
oală de vin și niţică pastramă. (Ileana intră în ban). 

VLAD MI Ec 
Fie, Barbule, că pentru toate necazurile te-a bucurat 

_Dumnezeii cu o garoafă de fată, de. rîmnesc, şeapte sate la cal - Stiti nt 
a NIȚU | 

E mare şi milostiv Dumnezeii, măre Vlade!.. 
„ „= BARBU (pătruns)! e E 

D'aia n'am cîrtit niciodată în potriva, lui, ci tot- dauna, am zis: bogdaproste | (Meâna -a venit cu pastrnă pe un - taler de lemn" și cu o oală mare de: vin. Barbu o ia:de git şi se uită cu drag la „ea. Ce. ziceţi, mă fraţilor? E frumoasă fe mea asta ! (lleana 'ȘI pleacă ochir). | - n o [ |
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VLAD 
Ridică-ţi ochişorii nepoată, să te vază bine taică-tăii, 

“că mult "ţi a mai dus doru! 

! BARBU 

Aşă mă, cusere; se jucă p'în ţărînă cînd dete ne- 
cazu peste mine! a 

ILEANA 
De, taică, mai cu nevoile, mai cn doru de tine, 

am crescut; şi 'mi pare bine că te văz acum lîngă noi, 
tot voinic şi tot de treabă, cum îmi spunea toată lumea, 
că eşti. — D'acuma ştiii c'o mai scăpa şi biata mama 
de griji, că destul a "'ntins şi la deal și la vale! 

BARBU 
Eh! să fim noi sănătoşi, că nu ne lasă Ăl-de-sus! 

(În timpu ăsta Catrina a eşit din han și stă rezemată de uşă privind pe Barbu 
şi pe Ileana şi 'și șterge ochii cu mineca, Vlad a văzut-o și o chiamă). 

VLAD 
Ia fă-te 'ncoa, cuscră. (Catrina se apropie). 

NIȚU 
(care a turnat vin din oală în pahare, întinde un pahar Catrinet și ciocnesc 

cu toții), * 

Noroc, Catrino, şi să vă (lea Maica Domnului zile 
bune d'aci 'nainte, că uite acum v'aţi strîns toţi la 
un loe!l a 

„CATRINA Sa 
Noroc, neică Niţule, şi să ne păzească Dumnezeii de 

vrăjmăşia oamenilor! - | 

BARBU 

Ci mai dă-l păcatelor pe Nică ăl stîngaciiil Ia te 
uită la Ileana!— Înveseleşte-te nevastă, că ne-a dat 
Dumnezeii o minune de fată, harnică şi cu minte! Are 
cine să ne mîngiie bătrîneţele şi să ne risipească ne- 
cazu! (ciocneşte cu Catrina şi cu ceilalţi), 

CATRINA 

Să trăești, Barbule, bine-ai venit sănătos! (Se aude 
ciocănituri pe la mesele de sub polată. Catrina și Ileana se duc și primesc co- menzi și parale), , a „
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NIŢU (umplind iar paharele) 

Ia mai luaţi, mă! Ia, cuscre Vladule,ia, vere Bar- 
bule! (zărind lăutarii slobozi). Ia daţi-vă, mă, şi voi mai a- 
proape şi ziceţi o dragoste d'alea de demult. 

(Lăutarii se apropie. Ilie, răsare și el cu un scaun și se așează lingă Barbu) 

BARBU 
Venişi și tu? 

ILIE | 

Veniiii şi ei, nene Barbule. "Mi-e drag mie de dum- 
neata. 

BARBU (dindu-i un pahar) 

Na, mă, bea, şi tu un păhărnţ. 
- IAE 

Bogdaproste. (ia paharu şi "1 soarbe), 

(În timpu ăsta lăutarir "i-ai potrivit coardele și se așează pe cintece). 

LĂUTARU (cintinâ) 
N'-am, puică, pe unde da, 
Să nu "ţi mai văz căscioara 
Casa şi bătătura, 
P'împrejur ce-i mai avea! 

Unde 'ţi văz pereţii tăi, 
Lăcrămează ochii mei; .-| 
Unde "ţi văz căscioara ta, 
Mi saprinde inima! 

(In tot timpu cintecului e liniște generală Barbu ascultă: transportat. Din 
cind în cind Ilie se duce cu oala în han de aduce vin și iar se așează de ascultă. 
Radu a intrat spre sfirșitu cintecului cu un cird de flăcăi, s'a oprit ne-văzat lingă 
masa bătrînilor și ascultă, Lăutarii, văzindu-l pe Radu, schimbă cintecul şi în- 
cep cîntecul Ileanei, pe care '] cîntă Radu în actul 1). | 

Foaie verde salbă moale, 
La cîrciuma de devale 
"Mi-a ieşit Ileana 'm cale. 
Frunzuliţă de trifoi, 
Ilenuţo treci la noi, 
Treci la noi cum &i putea, 
De 'mi alină dragostea! 

(La auzul cintecului, ]leuna apare în pragu hanului, şi după ce "1 vede pe 
Radu, reintră în han. Catrina care "ȘI face de lucru pe subt polată, auzind 
cintecul eanei şi văzindu-i pe Radu,'se 'ntilneşte ochi în ochi cu Barbu și amindol mişcaţi își şterg lacrămile), | - 

> 

-
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SCENA V 

Aceiaşi, RADU, FLACAI. 

RADU 
(după ce ati isprăvit lăutarii și doinesc numai din vioară și cobză, repetă ultimele 

două versuri, cîntind:) 

"Treci la noi cum &i putea, 
De 'mi alină dragostea! - 

Noroc, nene Barbule; bine v'am găsit sănătoşi! 

BARBU 
Bine-ai venit, taică. | Mi E 

| VLAD 
De unde vii, nepoate? 

" RADU 

Fuseiii pe la vie pe la noi, cu flăcăii ăştia. 

| VLAD | 
Cum, n'ai fost acasă? 

RADU 

La ce? Să mapue iar la, ceartă cu mama? N'o ştii 
că merei se ţine de capu meit că de ce viii p'aici? 
Ba o să staii cu ca pe vatră ! Mă, moşșule, maica asta, 
de la o vreme s'a cam smintit! 

VLAD 

Aşa, e muerea cînd îmbătrânește. 

BARBU (ride) 
Ruxanda! Aşă mă, Radule, ce mat tace maică-ta? 

Trebuie să fie foc pe mine? 

| | RADU 
Da: cine poate să-i mai aleagă ei? S'o fi gîndind ea 

şi la pricina dumitale cu taica ; “dar acum sa *nnăsprit. 
de cînd viii pe la dumneavoastră... pentru Ileana! Nu 
“X pare răi, nene Barbule? 

BARBU 
Ia auzi mă Vladule, zice că să nu 'mi pară răi?! De ce 

să'mi pară răi, mă, neică ? Păi noi cînd ne-am însurat 
n'am făcut tot aşa ? "Ți-aduci aminte, 'Vladule.?
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VLAD 

He, măre! Pe vremea noastră era lumea, altfel. Nu 
umblă atîta, zayvistie p'în oameni! | 

| BARBU (către Radu care stă în picioare lingă et) . 

Stai, Radule, şi tu cu noi. (ere Lie) Mă, Ilie, adu un 
scaun încoa,. (Ilie pleacă spre han). : 

” | RADU 
Şi zi-i leli Catrinei să le dea, flăcăilor de la noi o 

vadră de vin. 

BARBU 
Zi-i şi Ileanei să ne mai aducă şi nouă o oală. (Raâu aa- 

aşezat a masă. Barbu îl soarbe din ochi; către Vlad). Mă, cuscre Vla- 
dule, știi că 'mi place nepotu-tăti ăsta? Acum îl văzut ei 
bine. (către Radu) Și ţi-e dragă, Radule, fie-mea, Ileana? 

RADU ” 
Apoi, cu voia dumitale, 'mi e dragă, nene Barbule. 

Şi fiindcă te-a adus Dumnezeii acasă, tocmai mă, gîn- 
deam să-ţi spuiă şi dumitale ce “i-am spus leli Catrinei. 

BARBU 
Spune taică, mi-e drag să te auz. Eh? 

RADU 

Uite ce e, nene Barbule: îmi daţi pe Ileana? Că ei 
ziceam, în iarna asta, să isprăvim ? 

BARBU 
De mă? eti "ţi-o daii din toată inima, că "mă .eştă drag —cum îi spuseiii şi lui unchiu-tăii. Dar mă gîn- desc—omu e om—n'zi fi avînd tu la sufletu tăii vreo amărăciune pentru păcatu ăla, care pe tat-tăii îl băgă în pămînt şi pe mine m'azvirli 'n ocnă, | 

RADU 
Dinspre partea mea nene, Barbule, să mai ha- bar. Cam ştii eit că pimîntu pe care "1 stăpînim noi acum n'a, prea, fost al nostru. Şi par'că și din pricina, asta 'mi-e şi mai dragă Ileanal MA gîndesc că, de o fi de la Dumnezei, cît mai sînteți şi dumneavoastră, în viaţă, să se risipească zavistia dintre neamurile noastre
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şi să ne strîngem la un loc, să trăim frăţeşte, cum ail 
trăit şi strămoşii noştri. ee . 

- BARBU 
Cu-minte 'ai grăit, flăcăule, să. trăești! . Ce mai ne- 

pot ai, Vladule! 
VLAD | | 

Să 'mi trăiască! (vâzind-o pe Ileana care vine cu o oală de vin o 

apucă de bărbie). Să, 'mi trăiască şi nepoata! 

RADU (uitindu:se galeș la Ileana) 

Ce mai faci, Ileano? 
, | ILEANA 

Bine, Radule. 

BARBU | „. 
Ja toarnă Ilenuţo, să ciocnesc cu Radu de bine ce-ă 

venit pe la noi. 
| ILEANA 

- Îi place Radu, tată? 

BARBU 
Mai mă ?ntrebi? Cu așa, flăcăii cine nu sar mîndri 

să '] ginerească? 
(În vremea asta Ilie și Catrina le-ai adus de băutură fiăcăilor, cari s'aă așe- 

zat la chef, .Xutarit le cintă încet. La masa lui Barbu se bea mereii. Lăutarii, 
întrun moment de pausă generală, cad intro horă vioaie. Radu începe a sâlta 
pe scaun; se scoală și prindeo horă cu toată lumea din scenă. ]leana se prinde 
lingă Radu. Pe ia mese rămin ciţiva bătrini, femel șicopil. În față, grupul lui 
Barbu, Vlad, Niţu şi Ilie. Catina stă în ușa hanului privind cu drag la horă. 
Pe deal și apoi trecind puntea, se vede coborind Ruxanda și cu Nică, și în 
clipa în care se sparge hora intră amindoi în bătătura hanului). 

SCENA VI, Da 
Aceiași, NICĂ, RUXANDA. Ă 

NICĂ (câtre Ruxanda, arătindu-t pe Radu). 

Îl vezi, lele Ruxando? Aici își face vacu! 

| RUXANDA (apropiindu-se de Radu) 

Da bine, Radule, tu n'ai de gînd să mai dai p'acasă? 
VLAD (dind cu ochii de Ruxanda; către Barbu.) i 

Uite mă!.. a venit şi soru-mea Ruxanda! “(Barbu auzind 
numele Ruxandei se ridică repede de pe scaun, surprins; rămîne în loc și se 

uită ţintă la ea. Vlad se duce întru întimpinarea Ruxande!), Da ce cauţă 

-paici, Ruxando?
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RADU 

Că bine zice moșu! Ce cauţi p'aici? 
RUXANDA 

M'aduse logofătu Nică. 

RADU (intuneciîndu-se), 

A. fost logofătu pe la not? 
- NICĂ 

Avuseiii o treabă cu Dumitru rotaru. 
RADU (înțepător) 

Zău! şi de la Dumitru rotaru, nemerişi la not? 
NICĂ (obrasnic) 

Nemeresc unde vrea ei! N-o să-ți daii socoteală şi 
ție! (îl 'ntoarce spatele). 

| . RADU (răstit și amenințător) , 

O să 'mi dai tu socoteală şi mie cât ești de logofăt! 
(Radu intră în ceata lui și-l arată pe Nică. Catrina și Barbu s'aăi apropiat sfioși de Ruxanda, care vorbeşte cu Vlad), 

CATRINA 
Bine-ai venit sănătoasă, Ruxando! Cam de mult nu te-am mai văzut pe la noi? i 
e RUXANDA (înţepată) 

Ce eră să cat pe la voi? | 
BARBU 

oa vecinii *ntre ci, îşi mai dai bună ziua, câte- 

RUXANDA 
(măsurindu-l pe Barbu cu dispreț) 

Am auzit că te-ai întors şi tu de Ja ocnă, 
| VLAD 

Apoi trag nădejde că de acum încolo, n'o mai ţine minie nici Ruxanda; v'o deschide ușa, mai des. 
O RUSANDA 

. (intorcindu-le spatele) 
9 

, 4 Las că le-o deschide fiu-meii destul ! (cătinâu-l din ocht pe Radu). Ce te fâcuşi, Radule! (zarinâui “între flăcăi). Ja vino
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încoa,! (Radu se apropie ; în același moment Nică înaintează spre grupu lor. 

Catrina și Barbu ai rămas mai delaturi. Ileana stă de-o parte şi ascultă. Ilie se 

amestecă printre flăcăii cart stai risipiţi după dan). Da bine, mă, mult 

ai să mă faci tu de rîs pe mine? Ce 'mi spuse logo-: 
fătu? Ce treabă al tu să te- amestecă şi să strici Lo- 
godna oamenilor? 

| RADU 
Da' ţie ce "ți pasă de ce fac ei? 

NICĂ: 

Cum să nu-i pese? E mama ta! Ce, crezi că eşti de 
capu tăti!... să te ţii numai de blestemăţii, să, strici 
casele oamenilor? 

RADU (virindu-se în “sulletu lut) 

Ta- ascultă, mă, Stîngaciule! Ce neam &i fi ta cu mine 
de mă iei -aşa la, socoteală ?... că, dai cu tine p în gard! 

RUXANDA 
„Ce te iei la ceartă cu omu? 

RADU (brusc) 

Ia lasă-mă ?n pace, mamă! Dacă "ţi-ai eşit din minţi, 
vezi-ţi de bătriîneţele tele și pleacă d'aică! 

VLAD (către Ruxanda) 

Ia vino 'ncoa, Ruxando, să ţi spuiii şi eii două vorbe... 
că oiti fi mai avînd niţică minte şi eit! (0 ia de-oparte pe Ruxanda 

și vorbesc încet). i : 

BARBU. | 
(care stă de-o parte, câtre Catrina) 

“hot înţepată şi rea! 

| CATRINA 
Nu "ţi-am spus ei! 

- RADU - 
(ducîndu-se da dreptu la Nică, deodată) 

Ia-ascultă, mă, Stîngaciule! Mult ai să te ţii de 
capu meii?. Mult aă să îmi staă piedică 'n drum? 

- NICĂ (sec) 

Ei nu stai predică, » n drumu nimului!
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RADU 

. Bine mă, de doi'ani de zile umblu să mă 'nsor cu Ileana! Ştii că Ileana 'mt e dragă şi că ei îl sînt drag! Și tu... faci ce faci şi ajungi la logodnă! Cum credeai tu că eii aseară o să dorm şi să te las să te 
logodești? Mă! poate că oii muri eii, s'ajungi tu s'o iei 
pe lleana! 

| NICĂ | 
O s'o ia! Nu mă sperii eii de d'alde tine! Te lauzi 

pîn toate părţile că o să 'mi da! foc casei? Să ări 
bagi minţile 'm cap, că te 'mpuşe ca, pe-un cîine turbat! 
i ” RADU ! 
Tu mă, Stîngaciule? Ce crezi că, unde umbli cu ru- 

gina aia în spinare, o să mă, sperii de tine? He! he! 
logofete, ai tu niţel noroc că mă gîndesc cîteodată la, 
mama,: că 'ţi-ași descînta. eii ţie de dragoste! Umbli 
numai cu muerile! Numai pe lîngă mueri îţi put tre- 
burile la, cale! Pînă acum, umblași pe lîngă lelea Ca- 
trina; acum, de cînd s'a, întors nea, Barbu, trecuşi rîul 
la mama? Tu eşti bărbat, mă? 
a | NICĂ | 

Ia ascultă, Radule, ce vrei.să faci bătaie! 
| RADU 

„ Fac şi omor! i 
RUXANDĂ (care aude ultimele cuvinte ale lor) 

Pentru cine să faci omor, mă? Pentru fata, Catrinii? 
CATRINA (atinsă) 

Da' cum e fie-mea? 

RUXANDA 
Știti că cum €! (către Radu mar ndiriita) Ce vrot,. mă, să te 'nsori? Cu cine să te 'nsori? Ca fata ocnașului care Va omorît pe tat-tăi ? . a. 

! i BARRU (îndirjie | 
Ia ascultă, „Ruxando, d'aia ai venit aici? "Tot nu'ţă ai trecut dracii ? Tot ocnaş sînt? "Pi-am omorît băr- batu? Da! voi de ce 'mi-aţi mîncat. pămîntu, fa? — că



47 

puiit mîna pe par acum şi te culc Ja pămînt! Păi vine 
omu lîngă tine să-ţi dea bună ziua cu vorbă bună; să 
te cintească, să te omenească!... şi tu umbli cu resteii 
de brîu! ! 

a RADU N 
Păi aşa! are dreptate nea Barbu! Ce-ai cătat aici?. 

La ce-ai venit? 

RUXANDA 
Am venit să te iai acasă... să te smulge din ghiara, 

ăstora,! (Viada trecut la Barbu și Catrina şi făcînd un grup vorbesc între ef. 

Toată lumea ia parte la cele ce se petrec. Ileana e lingă Catrina. Radu umblă 
agitat). ARE ” 

CATRINA (către Vlad) 

O auzi, cuscre? Asta e femee cu care să te poţi în- 
țelege la, vorbă? 

(O mare parte din lume îese, Rămin numay cîți-va sub polată. Lăutarii ai 
intrat în han). 

RUXANDA (se duce drept la ladu și '1 smuceşte de mînă) 

Hai acasă! Nu e de noi aici! (punindu-și miinele în şoldun). 
Cu cine ai vrea, mă, să mă încuscresc ?! Cu Catrina... 
nevasta, ocnașului?... cu Catrina... cîrciumăreasa, cu 
fată frumoasă la drum?... cu Catrina... ibovnica lui 
Nică Stîngaciu? 

CATRINA (impietrită) 

Ei?! 

BARBU (incremenit). 

Ce2! 

ILEANA 
Mama,!|! (către Ruxanda făcind un pas) Nu "ţi e rașine, muere 

bătrînă,! ! 

RADU (sguduind-o cu putere de mină, pe Ruxanda), 

Nebuno!... vino-ţi în fire! 

NICĂ (stăruitor, protestind) 

Barbule, să nu crezi! 

BARBU (violent) 

Pleacă d'aici!
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RADU 

Nene Barbule! | 

BARBU (tremurind) 

Vino 'ncoa, Radule! (către Ruxanda) Pleacă daici! Hatde! 
(se întoarce către "Catrina, care înecată de plins stă în braţele ]leanei cu obra- 

zul acoperit). Catrino! trecă în han! 

ILEANA 

Tată! 

BARBU (luind-o lingă el) , 

“Xino ? ncoa, Tleano! (Ca:rina sub. puterea gestului poruncitor al lui 

Barbu, împletecindu-se, „Porneşte spre han, Toată lumea e 'nmărmurită. Barbu e 
'n mijloc "ntre lleana şi Radu), 

CORTIN



ACTUL III. 
— LUNI DE DIMINEAȚĂ — E 

Interiorul banului lu Barbu. Tejghea cu țoiuri, oale, măsuri, 
pahare. În fund butoaie. La fereastră covrigi înşirați pe băț, sticle 
de rachiă colorat. Mese de lemn, laviţe la perete, scaune. Odate 
mare cu grinzi.Uşă ?n faţă, uși laterale şi două ferestre. În colţul 
hanului un răsboii. 

SCENA. -1 

ILEANA, RADU, ILIE. 
(lleana șeade la tejghea și toarce dintr'un caer. Radu stă mat de lături la o 

masă cu o fele de vin dinainte. [lie intră). ” ” : 

ILEANA 
Unde fuseși, Ilie? 

ue | 
Aduseiii vreo două braţe de lemne de pe deal. 

RADU 
Nu cumvă 'l văzuşi tu pe moş Vlad? 

ILIE 

Nu "1 văzulă vere. (trece 'n' stinga, orbocăeşte întrun colț şi 
scoate un topor de subt olaviță, apoi trecînd cu toporu în mină pe lingă Ileana :) 
Eii mă duc să taii lemne. 

ILEANA 
Du-te. (Ilie ese pe o uşe laterală care dă în curtea hanului), 

. , RADU - 
(S'a sculat de la masă și vine de se reazimă de tejghea). 

Neica, Barbu pe unde o fi, Ileano?
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ILEANĂ 

Nu ştii, măre, Radule, a plecat pînă 'n ziuă! Toată . 

noaptea, s'a certat cu mama... și biata maica plîngea 
deţi se rupea inima! (lăsină caeru) Ne-o făcu lelea Ruxanda! 

RADU 

De, Ileano! Tu crezi că eit am 'nchis ochii? Femee 
nebună !—M'am gîndit c'o fi păcat, că dam de primejdie 
cu ea, pre legea mea!—Păcat de dragostea noastră, 
Ileano! (ileana îşi şterge ochi) Par'că s'a amestecat necuratu. 
de-a luat minţile tutulor !—(revoha Şi numai hoţu ăla de 
Nică e de vină! . 

| | ILEANA | 

ÎN spuneam ei mamei să nu intre “n dîrdoră cu el... 
şi nu m'a ascultat! i 

RADU 

Vorba, e, noi cum rămînem? Lelea Catrina ce. zice? 
Gîndesc că m'are de ce să fie mîniată pe mine?—Mie 
"mi-e mai dragă lelea Catrina de. cît. mama care m'a 
făcut; că mai bine o lua Dumnezeii atunci, să fi rămas 
barim de capu mei! 

ILEANA . 
Muere rea, măre 'Radule ! (ese de dupt tejehea) Cine ştie ce 

s'o alege de dragostea noastră! Mi se mai luminase 
'naintea, ochilor de cînd veni bietu taica. —MA 'ntre- 
base; îi spusesem; şi-i părea, bine cînd se gîndea ci o 
să te ginerească.—Acum îi băgă mă-ta, junghiu 'n ini- 
mă că l'a necinstit biata maică, numai Dumnezeii o 
ştie!—de nu 'şi mai poate găsi creştinu astîmpăr! — 
Vezi bine, vorbă grea!— Care altu în locu lui n'ar fi 
tot aşă? SI 

SCENA II 

Aceiași, CATRIXA. 

CATRINA 

(întră fără să '] observe pe Radu, cu ochit ?n pămînt, abătută şi plinsă ; ss d 
de caută cevă în chichița unei lăzi din colțu hanului). E , > , use 

Cu cine vorbeşti tu acolo, Ileano?
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i ILEANA 

Cu Radu. . a 

: : CATRINA | 
(a auzul numelui. lui „Radu, trinteşte brusc capacu. lăzel, se ridică: şi vine în- 

dirjită în faţa lui) 

Va să zică: ei, sînt Catrina, nevasta ocnaşului 3 eă 
sînt Catrina, cîrciumăreasa cu fată frumoasă la drum ?... 
(afară din sine) eil sînt Catrina, ibovnica, lui Nică Stîngaciu: 2 
(incrucişindu-şi braţele) Şi. V'aia, nu vrea mâ-ta să se 'ncus- 
cre ască cu mine?! Aşi e, mă? 

RADU 
De, lele Catrino 

CATRINA. (eu putere) 

Ce are mă-ta cu mine, Radule? Ce %-am făcut ei 
„mă-tei, de nu mă lasă să 'mi mestec îmbucătura "nmuiată 
în lacrămi, de zece ani încoa?—Îmi luă pămîntu ; mă 
lăsă pe drumuri; . rămăseiă. singură,--fără reazim! — 

„nu m'am prăpădit;! Am muncit, am pus umăru de am 
ridicat greul casei, că aveam fată 1 -— şi bărbatu-meii, 
după urma, mă-tei, tăia sare la, ocnă, în loc să "mi fi 
tăiat mie un lemn „pe bătătură!—Ce era să fac; încotro 
s'apuc?... M'apucaiit de negoţ--mă făcuiă cîrciumăreasă,— 
mă-ta: cu ochii pe mine! Îmi scoseiă fata la horă, mă- ta: 

„că- de unde 'mi gătese cit fata, de se uită lumea, la ea? 
Şi cînd îmi răsărise şi mie soarele, cînd îmi aduse 
Dumnezeii bărbatu acăsă: vine mă: ta, haină, fără milă 
şi fără frică de păcat, şi-i înveninează, suflet | Îmi 

„rușinează,. fata, scuipă pereţii casei mele, şi strigă ?n 
gura mare, s'o auză lumea de pe lume, că eii sînt Ții- 
toarea li, Nică Stîngaciu ?| (ne mal putindu-se stăpini, ridică 

pumnit n sus). Ce are mă-ta cu mine, Radule? Ce rău 
i-am făcut eil mă-tej 2 |(isbucnește "n plins nervos și cade peo laviţă): 

ILEANA (venind lingă Catrina) 

Maică, maică, ţine-ți inima; o să se risipească el și 
necazu Asta, 

CATRINA (obidită) 

Mai bine mă lua Dumnezeii! Ce traii o să mai am 
eii d'acum.cu Barbu? Cum oiit mai.da ei ochi. cu lu- 
mea ? — Eram, cinstită de toţă.de p'imprejur. Nu eră
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om care să se abată la câsa mea şisă nu mă 'ndemne, 
cînd tat-tăti era la ocnă! Acum tat-tăii s'a 'ntors, şi 
în loc să auz de la elo vorbă bună: înjurături şi bă- 
tae — lar lumea, care mă omenea, o să se ulte cu scîrbă 
la, mine; o să 'mi ocolească bătătura casei; şi pe tine 
Ileano, o să te arate satele cu degetu: — «Uite fata ţii- 

„toarei lui Nică Stîngaciu !» 

| RADU | 
Nu poate să fie lumea aşă de haină, că lumea te 

cunoaşte, cum te cunosc şi ei! Lumea ştie cîi ai tru- 
dit dumneata; lumea ştie cs femee cu minte ai fost! 

CATRINA 
(elătinînd din cap cu inimă rea) , 

Eh! măre, Radule, vorba, rea, şi ponosu trece p'în 
lume cum trece glonţu scăpat din puşcă! Şi sapă, şi 
„mănîncă temelia cască, aşezată, pe dragoste şi cinste, 
cum mănîncă viitura apelor malu rîului |—Din pricina 
mă-tei, am ajuns de mă, uit în cer şi 'n pămînt—şi 
numai besnă pretutindeni! 

RADU 

„Nu lăsa să "i intre desnădejdea 'm suflet, lele Ca- 
trino! Ai trecut dumneata p'în altele.—Bun e Dumnezeii! 
m'o să-i rătăcească mintea lui nea Barbu nelegiuirea 
mamei și a ticălosului de Nică! - 

| | CATRINA | 
Şi eii zic că no să i-o rătăcească ; dă 'mi-e. frică, 

Radule,-să nu 'mi-o rătăcească miel- 

SCENA III - 

“Aceiaşi, GHEORGHE, STANCU, ILIE, apot MARIN. 
(Gheorghe și Stancu intră în han cu coasele pe umăr), 

GHEORGHE 
Bună dimineaţa, lele Catrino, 

CATRINA | 
Mulţumim dumneavoastră, bieţi, —Vă duceţi, Gheor- ghe să 'cosiţi;petecu :ăla de fin al meti? E
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STANCU. 

Păi, într'acolo plecasem; da! vream să te întrebăm: 
cosim şi petecu de dincolo de anini—că par'că eră vorba 
să i-l dal lui nea Marin vătăşelu? 

CATRINA 
Ştii ei ce să mal fac, măre, Stancule ? Cu necazu 

ăsta care a dat peste mine mi s'a zăpăcit tot rostu 
care 'l-aveam. n 

GHEORGHE 
„Dă-ne o litră de rachiii şi două pachete de tutun— 

şi ne oprești deseară, la, socoteală. (flăcăii se așează 1a g masă. 
Ileana le aduce rachiă şi tutun). ” 

RADU 

(venind la masa flăcăilor). 

.. Veniți miine, Stancule, să, cosim şi ovăza ăla al mei? 
GHEORGHE (făcînd ţigară) Se 

Venim, de ce să nu venim? 

STANCU 
Da'bine, mă, Radule,—tu, flăcăii cum te ştim noi,— 

cum 0 lăsași pe mă-ta s'o facă de'rîs pe biata, lelea 
Catrina ? : | 

RADU 
Ce să fac, vere? Cum vorbeam şi cu Ileana adineauri : 

m'a speriat! "Mi-e frică să nu m'aducă într'o zi la 
vreun necaz şi să-i daii cu ceva m cap!.-Ce gîndiţă vol 
că trag eii cu eă de cînd s'a prăpădit bietu tâical— 
Zic şi eti că am mamă !—Flăcăul cînd se duce acasă, 
îl mîngîie mă-sa.cu o vorbă bună. Ei, cum bine mă 
ştiţi, alerg în toate părţile; muncesc de dimineaţă pînă, 
seara; şi. cînd trec pragu tindei : în loc de bine:ai venit, 
măiculiţă, mă ia la zor, par'că-aş fi argat pe moşiile ei! 

ILIE (întră aducînd un braț de lemne). ” 

ILIE | 
„Să fac focu, lele Catrino ? că e soarele sus! Acum 

te pomeneşti .cu prînzu 'n ușă!—Și pînă fierbe mă- 
măliga...
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CATRINA 

::Numaă la, mîncare te gîndeşti,. vaă de: capu tat 

Dă ILIE 

Pai dacă 'mi e foame!.. Dumitale nu: “0 e e foame ?.. 
Ce, « acum să nu mai mîncăni? (pune braţu de lemne lingă vatra). 

GHEORGHE 

: Da sete nu "ţi-e, mă, Ilie? 

ILIE (intorcindu-se către arca 

Ba mi-e, mă.—Da' cînd! mă. e sete, ' mi e mai lesne, 
mă' due la puț. 

“STANCU 
Rachiă ai bea, Ilie? | 

ILIE 
: Beau eii, cînd îmi dă lelea Catrina cîteun ciocan. 
Da acum e necăjită... azi nu mi-a dat! 

RADU 
Na, mă un ban, să bei rachiii. 

” ILIE e 

Bogdaproste!.. dă n'am nică tutun. 
RADU 

an săi iei şi-un tutun. (îi mar dă un ban). 

“ILIE 

- Bogdaproste! — Ce om e treabă, eşti tu, Radule ! 
(Se duce la tejghea și-i dă gologanii Catrinei. Catrina î dă un ciocan, „de. rachii 
şi un pachet de tutun), 

„MARIN - 

(intră cu , disagii la. spinare, se duce drept la Catrina și pune un van pe tejghea) 

-Ia dă-mi, Catrino, un ciocan de rachit. 

CATRINA, 

Und! te duci, nea Marine ?. 

MARIN 

“4 duc cu expediţia la: suprefectiură, Îaupă es dă pe şie 
ăchiu). Ia” asciiltă, Catrino, să băpaţi de seamă, că hoţu 
ăla de Nică veni la, primărie cu zapisu... îl lăsaiti a-
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colo: Făcea o gălăgie!... Îi bătea cu pumnu i masă - 
primarului, par'că era. pomojnic! 

CATRINA (pierdută) 

O să ne lase pe drumuri! 

GIIEORGHE 
Mă, neică Marine, ai mai vorbit cu lelea Catrina de 

petecu ăla de fîn; că ziceai că ţi l-a dat dumitale? 
Uite, noi plecăm la coasă? 

CATRINA 

Îl maă ei, nea Marine ? 

MARIN 

Cum să nu 7] iai, neică? Nu 'mi ajunge nutreţiu 
pentru vite! 

GHEORGIIE 

Atunci, să "1 cosim şi p'al dumitale? 

"MARIN 

Las' că, ] cosese eii, Gheorghe, cu fiu-meit: Rămit 
sănătoasă, Catrino. (ese). 

” GHEORGHE 

Hai, Stancule.—S'auzim de bine, Radule. 

RADU 

Bun lucra, băeţi. „(Gheorghe şi Stancu es). 

C1TRINA (îngrijată) -. 

Unde-o fi? Pe unde-o fi umblînd? Nu “l-ai văzut. 
Radule, pe Barbu cînd venişi încoa? Nici nu se lumi- 
nase bine cînd a plecat! *Mi-e frică să na fi dat de 
cevă,! 

“ILIE 
L-am văzot eii adineauri, cînd venii de pe deal... 

a trecut rîu dincolo. Nici nu s'a uitat la mine, așă. 
era de .necăjit! Mie mi s'a făcut frică ; nică nu l-am. 
mai întrebat de vorbă. 

RADU 
E amărit rai, bietu creştin ! Ce pîndești dumneata,
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puţin lucru? — Să iasă el din ocnă după zece ani, și 
cînd vine acasă s'auză! aşă vorbe! 

CATRINA (zdrobită) 

Şi numai Ruxanda... numai mă-ta, "mi-o făcu! 

RADU (disperat) 
Alege-s-ar prafu de ea !... că mai bine nu i-oiă zice! 

SCENA IV 

Aceiași, BARBU: 

BARBU 

(intră posomorit şi coboară pină în dreptu lut Radu). P Ş 

Aci erai mă, Radule? 

RADU 

De unde vii, nens Barbule ? 

BARBU 
Fuseiii peste rii la Vlad, şi nu eră acasă. N'a ve- 

nit pe-aici ? 

RADU 
Nu; da! crez c'o veni. Şi eii l-aștept. 

BARBU 
Bei, mă, cevă? 

RADU 
Beat, nene Barbule. 

. „BARBU (răstit) 

. Catrino, dă-ne o fele de vin. (Catrina se duce de aduce vin. 
Jeana se apropie de Barbu). i 

ILEANA 

i s'a mai potolit necazu, taică'? 

BARBU 

(căutind să 7șI stăpinească. dirzia) 

Aşă am fost eii de mic copil rînduit necazurilor.—O 
să mă scuture Dumnezeii de ele! (ofiina adinc) Eh!!(Pausă; 
apol o ia pe Ileana de mină, o' apropie de el şi cu glas mingiios). Du, nu " 

turbura, ochii. Tu, eşti tînără, eşti frumoasă... Radu
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“ţi-e drag... o să vă cununaţi amîndol... o să trăițăcin- 
stit... aşa cum vă sînteţi: dragi... moşia voastră n'osă 
fie încălcată de nică un vecin lacom! (către Radu) Şi ţie 
Radule, n'o să "ți turbure nimeni somnu că cinstea cu- 
sei tale a fost întinată !— (se posomorăşte şi îar oftează) Eh |! 
(Catrina ese din pivniţă şi aduce o fele de vin cu două pahare. Barbu văzînd-o 
se desmeticeşte şi privește ţintă la Catrina). Hm! (Zărindu-l pe Ilie care cio- 

ploşte o nuia întrun col). Cîţi ani ai stat tu, mă, Ilie la Nică? 
Ia vino 'ncoa. 

CATRINA 
(auzind numele lui Nică se uită la Barbu și scoate un oftat dureros) 

Ă O£!! (eăutind să“se potolească) Barbule, numai la Nică: "ti-e 

gîndu? | 

BARBU. (răstit) 

Nu .e treaba ta! 'Treci la tejghea! :Pleacă d'aici! 
(Catrina se stăpineşte și se duce la tejghea, unde se așează cu capul rezemat în 

mină. lleana se depărtează binişor de Barbu și intră în răsboiii unde începe să 

țeasă). 

ILIE (care a venit lingă Barbu) 

__Păă, am venit la logofătu după ce am plecat de la 
lelea. Ruxanda. (Catrina devine atentă. Barbu se întunecă) Nu mai 

ţii minte cîţi ani or fi d'atunci! 

| BARBU | 
Ai fost şi Ja, Ruxanda? (bea în tot timpu îndesind paharele). 

RADU 
A fost şi pe la noi, pe unde nu se aciolează ăsta! 

BARBU | 
Pe unde umblă, mă, logofătu cît ai stat tu la el? 

ILIE. 
Pe unde nu umblă ala! 

BARBU 
P'aici, pe la mine, venea? 

CATRINA (de la tejghea) 

Cum nu eră să vie? Cite treburi n'am avut cuel! 

| BARBU (brusc întorcindu-se către Catrina) 

Nu te-am întrebat pe tine!
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ILIE 
Venea, cum să nu vie! Odată m'a, trimes şi pe mine. 

o - | ” BARBU (cu mult interes) i 

"La ce te-a trimes ? 

ILIE 
„Am încărcat niște fîn, de la dumneata din vale; că 
se puseseră nişte ploi, şi '] cumpărase de la lelea Ca- 
trina. 

| BARBU (siciit) 
„Nu te 'ntreb ei W'asta! (după ce bea) Nu venea el p'aici, 
aşă, de făcea vreun chef noaptea? E 

RADU 
„Ti-ai găsit! Nică şi să facă chef! Dacă lo cinsti 
cinevă, bea şi el un pahar de rachiă... altminteri. apă 
la puț! 

BARBU 
Ia. mai dă-ne, Catrino, o fele de vin.. (Catrina se ridică de la tejghea şi vine de ia oala. Barbu se uită crunt la ea apoi deodată deviae violent) Şi mişcă-te mai iute, că nu eşti 'n nouă luni! 

CATRINA (înfiiorată) 

Barbule, ai înebunit?! (Barbu care s'a cam ameţit, se ridică ame- nințător, Radu care 1 prinde gîndu, il oprește). 

_RADU 
- Ja lasă, nea Barbule, stai locului, (Caina coboară în piv- pă aie s'a aşezat jos de-oparte, îşi scoate pachetu de tutun şi 7] pune în ta- achere), 

"BARBU 
(mat potolit şi cu chef exagerat, de necaz). 

De mă! cine „mai gîndea că o si es et teafăr din ocnă şi să mă 'ntorc acasă; să beaii cu tine, băiatu Opri?—Zece anișori tăiaiă la sare!,. zece ani! de dimi- 
neața, pînă seara! (cu intențiune, către Catrina care a adus o oală de 
vin și le toarnă în pahare). Fie că dor "i-a fost, Catrino, de mine, 
cît lipsiti de-acasă! 

o 
CATRINA 

Vezi bine că 'mi-a fost.
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| - BÂRBU | 

- Păi cum! "Ţi-a fost dor nevoie mare! Şi de doru meii,. 
te dedeși în dragoste cu logofătu Nică!—De mă, Ra- 
dule, Nică Stîngaciu...ibovnicu nevestii mele ! (ride cu hohot). 

CATRINA 
Iar, Barbule? Iar logofătu?! 

"BARBU. 
(Sculindu-se în picioare și bătind în necaz cu pumnu în masă): 

Iar! eh? şi ce? Îţi pare răit? Te doare? Nicăleh! 
Nică Stîngaciu !—Cum o să-i înmoiii eii. oasele lui Nică! 

CATRINA : 
Barbule, vino-ţă 'n fire, pentru numele lut Dumnezeii! 

BARBU (desmeticit) | " 

Pentru numele lui Dumnezeii? Te gîndeşti la Dum- 
nezeii,. Catrino ! (scrișnina) Dacă te gîndeşti la Dumnezeii, 
cum nu "ţi-a fost teamă cînd "ţi-ai ris de cinstea casei 
mele ? (cu vocea surdă) Cum nu ţi-a, fost frică, muere, că 
te 'nghite pămîntu, să'ţi mînjeşti carnea, cînd ştial că 
ai fată de măritat? Ticăloaso! - 

CATRINA | 
Isprăveşte, Barbule, ori ia mai bine un lemn şi 'mi 

dă 'n cap! Ce fel de om eştă!.. Știi că Ruxanda ne 
vrea rău!.. Şi pentru că nebuna a aruncat o minciună 
ca asta, minciună de se cuatremură carnea pe mine, tu, 
om cu judecată cum te ştiii, de eri încoa, numai ai as- 
tîmpăr !.. Mă înjuri, m'ai bătut; acum de cînd veniși nu 
pot să mă uit în ochii tăi, fără să nu mă fulgeri!.. şi 
fie care vorbă, ce "ţi ese din pură, e cuţit care se 'm- 
fige în ficaţii mei!—Barbule!.. Barbule!.. e păcat de 
Dumnezeii !.. Barbule, gîndește-te bine, că s'alege prafu 
de noi) fisbucneşte. în plins). = nai . | 

ILEANA ” | 
(care a lăsat răsboiu, se repede la Catrina), 

, Mamă, |, (intorcindu-se căte Barbu) Tată,!,,.Ce-ai de gînd? 

BARBU 
(intorcînd capu spre Ileana, se domoleşte puţin apo! clătinînd din cap către 

Catrina). . - . - 

Hm! Bine! bine! (către Radu) Ia mai toarnă mă! Ca-
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trino, mai adu 0 fele. (Catrina ștergindu-și ochii, ia garafa și coboară 

în pivniță. Ileana abătută, se duce la tejghea. Ilie își aprinde ţigara cu amnaru. 
Radu stă în picioare la masă, uitindu-se cu jale la Barbu, care șeade trintit pe 
scaun cu Capu în milini). 

SENA -V 

Aceiași, VLAD, NIȚU. 

„ VLAD 

(întrînd cu Niţu) 

Bună 'ziua, nepoată. 

- ILEANA 

" Mulţumim dumitale, moşule. (Niţu şi Vlad se așează lao masă 
în han.) 

BARBU (întorcindu-și capu dă cu ochii de Niţu şi Vlad) 

Da ce faceţi acolo? - 

NIŢU 

- Avem 0 treabă cu cuscru Vlad. (Catrina aduce vin și toarnă 
în pahare la masa lut Barbu). i i 2 

"VLAD (văzindu-l pe Ilie) 

Ia, vino 'mcoa, Ilie. 

ILIE (apropiindu-se) 

De ce mă chemi, moşule? 

„VLAD | . 
„Ia să vedem tabacherea aia a, ta,... (Uie scoate tabachezea, 

Viad o îa şi i-o dă lut Niţu) Uite-o mă! He!.aşă e? 
| | NIȚU 

(uitindu-se cu multă băgare de seamă la tabachere) 

Al dreptate, aşă e! (Muera imi, 

| „ILIE 
- Ce mă, nea, Niţule, ori e a dumitale? Ia-o mă, căeti 
am găsit-o 'n vie la Nică... Să nu mă baţi... N'am ştiut 
că e a dumitale că "ţi-o aduceam. 

NIŢȚU (foarte vesel) 

„Ce să te bat Ilie? Na doi franci să “ţi cumperi alta. 
. o YLAD 

„Ce zici, „Primarule?



61 - 

| NIȚU 
Aşă e mă! aşă.e! Uite... parcă '] văz pe bietu conu 

"Pache cînd venea pe la primărie şi. punea tabacherea 
pe masă. — Cite ţigări n'am făcut eii din tabacherea 
asta!—Să trăeşti, cuscre Vladule, din: mare belea m'ai 
scăpat! Nu mai aveam traii cu zapciul— Ti! logofete 
Nică, tu eraă ticălosu?! D'acum te-am pus bine! 

VLAD - E 

Eh! Nu 1 ridici pe Nică? 

Pa NIȚU | N 
Pînă n'oiii avea ordin de la suprefectură nu pot să 

fac nimic. Mă duc cu brişca... vezi să nu miroase til- 
haru ăla, ceva! (ese foarte grăbit) 

VLAD 
4 Ay _ Lasă-l pe mine! Fii: îi sunt popa! (îndreptindu-se către masa 

lut Barbu). Noroc, Barbule, ce mai făcuși? 

BARBU (amărit) 

Ce să mai fac, măre, Vlade? Mi se pare că mai grele 
sînt lanţurile lumii, de cît lanţurile care le-am purtat 
atîţia ani la ocnă! Uf! (ofteaza adinc). 

| VLAD 
Cum, mă cusere, tot nu "ţi-a ieşit din minte ticăloşia, 

13 nebunei ăleia, de soru-mea? Şi tu nu i spui nimic, ne- 
poate? Nu "i luminezi mintea creștinului? 

RADU 
Păi ei de cînd îi spui! 

| BARBU 
Ce să 'mi spuneţi voi!... De geaba! (agitindu-se iar). Vla- 

dule, a intrat zavistia 'n casa mea și s'a furișat în 
sufletu meii! N'am închis ochii toată noaptea! (mică pauză) 
Ştii bine că Ruxandei îi place să clevetească! Eh! 
Tot ea l'a 'ntărîtat în potriva mea şi pe bietu Oprea!— 
Ştiit 'că nevasta 'mi eră cinstită!.. Uite... beaii... vreaii 
să mă 'mbăt!.. şi nu se lipește băutura de mine!.. mai 
răi mă întărîtă!..— Vreai să uit şi nupot!.. nu potl.. 
(se ridică de la masă agitat și se duce spre tejghea la Catrina). Nu pot...
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fiindcă... fiindcă... de ce vrea Catrina so dea pe Ileana li Nică ?... Ce vedea ea, la, Nică?... la zgîrcitu ăla?... Ce vrea ea... (miriind) Hm. Ştii ei ce. vrea!... Vrea să 'şi ascunză păcatul... vrea să .orbească lumea!.. " (umblă agitatpe lingă tejghea). Ia - 

CATRINA (către Ileana care e lingă eaj. , 
Ieano maică, mat'vezi de ale păsări p'ufară, (ileana ese). 

BARBU (oprindu-se în faţa lui Viad), 
„Vrea să mă orbeascăi pe mine, Vladule! Şi daia nam astîmpăr!.. d'aia nu pot să uit! (ese brusc, trintind ușa din faţă), - | Ea - 

| SCENA VI - 
Aceiași, fără BARBU și ILEANA 

VLAD (către Radu, uttindu-se pe fereastră după Barbu), 
De mă!... bietu: om!.. Mare păcat îşi fâcu mă-ta cu sufletu creștinului! -. a 

CATRINA (foarte agitată), 
Cuscre Vladule, ce mă fac eă?.. Dumneata, . trebue „să mă “scapi, că dumneata știi ce. fel de femee am fost eiil—Va să te.duci la soru-ta să-i spui să, vie aici, să'i scoață din minte lui Barbu rătăcirea asta. Ce, vreţi să 'nebunească omu?.. Vreţi să'mi părăsesc casa?.. „Să mă duc 'n lume?—S4 vie Ruxanda să mă scape din focu' în care m'a, azvîrlit, că mă pui la drum!..: Şi so păzească Dumnezeii să 'my iasă înainte, că se alege şi de ea şi de mine! 

VLAD Se 
Nu mai vine nici afurisitu-ăla de Nică p'aică! L-am -lua pe Barbu de-oparte; ne-am înţelege ca oamenil, că nu sîntem mueri! - , 

i RADU | 
Ți-al găsit! Ala știe numai Sarunce'zizania. Ala stă „cu amnaru ?n mînă pînă să dea foc clăil de fin... şi pe urmă, p'aci ţi-e drumul! a 

. = AD 
„Ascultă, Radule, Tu să te duci la mă-ta și să'i spui
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cam zis ei să vie numai de cât încoa,.. să stingă focu 
care l-a aprins în casa oamenilor! 

RADU 
Par'că m'ascultă mama pe mine! 

VLAD (cu energie) 

Pe tine nu te-o fi ascultînd, dar m'ascultă pe mine. 
Să-i spui aşa că am zis el... că ei am zis! Ea mă 
ştie pe mine!... Să nu mă necăjească!... Am ei ac şi 
de cojocu ei, cum am şi d'al lui Nică! 

SCENA VII. 
Aceiaşi, NICA 

VLAD | 
„ , (văzîndu-l pe Nică intrînd) 

Na! vorbeşti de lup şi Nică la uşe! 

NICĂ (sec) ” 

Ce vorbă e asta? 

VLAD (hotărit) 

O să vezi tu acum. (apropiindu-se de e! şi luin du-l cu ton. semeţ) : 

Va să zică, te duci ca o iscoadă la soru-mea ; zăpăceştă 
mintea unei mueri nebune; puneţi la cale amîndoi ne- 
„legiuirea; veniţi şi daţi foc casei romînului; şi pe urmă, 
te dai afund!... Nu ştii, n'am văzut! Asta e taptă de 
om de ispravă, logofete Nică 2... Şi crezi că Barbu o 
să te lase să te plimbi așă fără habar, pa că ai fi 
zapciii ? a 

NICĂ 
Ce 'mi pasă mie de Barbu? 

CATRINA | 
Dacă nu “ţi pasă de Barbu, să “ţi pese de mine, lo- 

gofete, că din pricina dumitale nu mai am traii cu 
bărbatu-meii !.... E 

NICĂ : 
„Ce "mi -pasă mie de tine! Pentru altceva am venit 
eii la voi! |
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| RADU - 
'Te-o fi minat doru_de Ileana? 

NICĂ 
Ce 'mi pasă mie de Ileana? 

VLAD (eclatind) 
Bag seamă că dumitale nu "ță mai pasă de nimeni, logofete ? Pai tot vorba mea, par'că: ești ispravnic, nu zapciă ! e 

. NICĂ (hotărit) 
Catrino, ei am venit să "mi daţi paralele. Destul aștept de doi ani de zile! - 

CATRINA 
D'asta ai venit?... Da de unde să, "țĂ daii parale? 

VLAD 

Pă), logofătu o fi crezînd că “ță-a adus Barbu niscai- vă bani de la ocnă, 

CATRINA 
Mă ştii c'am vindut cevâ ? Mă ştii cam făcut vreo negustorie ? — Eri veniși: să 'mi aduci inelu fetei şi azi vii să “mi ceri parale, după ce 'mi-ai otrăvit traia cu Barbu, după ce ai semănaţ zavistia în vatra mea! 

NICĂ | Să "mi dai şi inelu mdărăt; nu vreati să mai am nicio daraveră cu voi!—Dacă, pînă 'n seară nu "mă daţi paralele, vă vînz tot! — Mărită-ţă fata cu cine *% vrea. Dă-o după desmăţatu Ruxandei! 
RADU (sărind de la masă) 

Ingrădește-ţi gura, logofete, că te umplu de sînge! 
| NICĂ e 
O s ajungi răă, vai de capu tăi!.. Mi-ai stricat mie rostul! O s'o iei tu pe Ileana,!... Ia-o, c'o să te umple de bani! Și cămaşa, după ea, e a mea! Şi din- spre partea mă-tei, să "ţi iei g&îndu!... că nu “ţi dă nicto palmă de pămînt!



  

RADU e Da 
Măi taci!... Te-ei fi înţeles tu cu mama, să te lase pe tine clironom ?... &i fi pus ochii şi pe averea noastră? 

RICĂ 
Da pe a cul avere am mal pus ei ochii? 

: : VLAD E 
Eh !... Lume rea logofete !—Cite nu vorbeşte lumea de dumneata!... Da” — vorba dumitale — dumneata, ha- 

bar n'ai! . 
RADU 

Hm... Lasă... O să dea, el de dracul... Te dichi- 
sesc eii, logofete ! 

i NICĂ (sătul) 

Catrino, eii n'am vreme. s'ascult vorbele oamenilor,. 
cari se 'mbată la.tine ?n cârciumă. Gândeşte-te bine !.... 
Adună-te cum &i şti şi făceţi-mi rost de parale! Spu- 
ne-i şi lui.Barbu  să.nu se joace cu mine! Ce bănu- 
eli ?.... Ce ibovnică ?... Ce mă, vîriți pe mine "n certu- 
rile voastre 2... Să-?1ni. dai inelu ! (Catrina se duce şi scoate ineli din chichiţa lăzet 'n care căutase la 'nceputul actului și vine de *1 aduce. — În: vremea asta Barhu a intrat şi, dind cu ochii de Nică, i se luminează faţa și ră- mine ?n fund, măsurîndu-l cu privirea), 

SCENA VIII E a 

Aceiaşi, BARBU 

BARBU (cu ochit holbaţi la Nică) | 

Eh... Uite şi logofătu Nică !.-. (eoborind) ÎŢI mai adu- 
seși “aminte şi de mine, oră ţi se” făcuse dor de Ca-: 
trina. 9: . ” - | 

. O NICĂ 

_Ce vorbe sînt astea, Baubule ? 
at a. - 5 5 "2 "BARBU (ferbind) 

-Ce'.vorbe î.. Hm 1... (doniotindu-se cu sila) Va. să, zică, îmi, 
ținuși "locu zece ani de zile lîngă muere? Zece ani, 
îmi mîngăiași, nevasta. ca să n'o răpue doru de mine!. 
0 cama) a 
Barbule, Barbule !
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„__ BARBU (brusc) 

„Pleacă d'aică!... Lasă-mă ?n pace ! 

"VLAD 
Bine, mă, cusere, prăpădești muerea.! 

BARBU 
Lasă-mă, Vlade, să“mi răcorese sufletu, în care "mi-a aprins vîlvoare ticălosu ăsta ! 

CATRINA (incet lut Vizd cu groază), 
"Mi-e frică de primejdie, cusere! 

RADU 
Lasă, lele_Catrino, sîntem aci ! 

BARBU 
Și mai îndrăsneştă să treci pragu casei mele?.. (Catrina și Nică întimplător, sunt alături, - Barbu uitindu-se la ei, în batjocură) Eh! Știi că vă şeade bine alături?! Sînteţi potri- viți amîndoi!... Și venii et, şi mă puseiit mărăcine n poteca, voastră !... (isbucnește în ris) Ha, | ha! ha... N'avuse- Tăți noroc nici să fii osîndit pe viaţă, nici barim: să “mi fi putrezit oasele n ocnă!... He!... Bine aţi fi trăit vol !.., (Pe ușa din fund intră un copil, Catrina se duce la tejghea). 

COPILUL (aruncînd un gologan pe tejghea) 

Dă-'mi un sfert de pîine, lele Catrino. 
(Catrina îi dă piine. Copilul ese) 

„BARBU (continuă agitindu-se -din ce în ce). 

Aşă mă, cusere Vladule, aşă mă, Radule!—Intraii în ocnă; îmi tîrîi zilele zece ani în bezna iadului 1—Se zyîr- colea, sufletu 'n mine de doru nevestei, de doru fetei, de doru satului; şi ardeam să mai auz odată ciocănitura gre- siei pe oţelu ostenit al coase! Și nu-mi lui Dumnezeii minţile cît steteiii în ocnă!... Mă aduse sănătos la. vatra mea,!... Și cum picaiii în bătătură: mi se turbură min- tea, mi se otrăvi sufletu, mi se fură toate nădejdile — Şi cine 'mi făcu toate necazurile astea... Cine gîndiți vol că e diavolu care s'a furişat sub căpătiiu mei, de nu mă lasă să 'nchiz ochii?... Uite-l!,.. Uitaţi-vă la el]... „Asta e!... Nică Stîngaciu!
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NICA (nemai putind să rabde). 

Ce-ai: cu mine, mă?... Ce ţi-am făcut eii ţie, mă2—. 
În loc. să "mi zici bogdaproste, că 'ți-am ajutat nevasta 
şi fata, la nevole? — Păi tu știi, mă?... Întreab'-o pe 
nevastă-ta.—Să 'mi daţi. paralele,—paralele mele mun- 
cite — două zeci de poli! — că vă vînz tot! —Îţi vînz 
zestrea, fie-tei!—V'am dat bani de v'aţi înţolit fata!— 
Să'mi daţi paralele, că nu scăpaţi de mine ași !—Băr- 
bat eşti tu?.. Te iei după vorbele Ruxandei!... Nu ştii 
că tot aia te-a băgat în ocnă?... Acum vrei să iatri ?n 
balamuc?... Nebunule! : 

BARBU i 

Aşă!... acum mă scoţă şi dator?! "Mi-ai îmbrăcat fata? 
"mi-ai ajutat-nevasta ? Da' cu ce gînd le-ai ajutat 2— 
I-ai dat parale nevestei, să-i facă zestre fie-mei ca să 
ţi-o dea ţie, tilharule!.. Îţi fusese.milă de nevastă şi 
acum ţi se făcuse milă de fată!... Ticălosule! 

Di | _ NICĂ 
Nu. e vorba de milă!... Mila, e treabă mea!—Ei am 

"zapis de la rievastă-ta!.. Să'mi daţi banii mei! 
VLAD (repede lut Radu) o 

Radule, du-te numai de cît la mă-ta, şi fă cum "ţi-am. 
spus!.. Stai ei aici! (Radu ese repede), i . 

NICĂ 
(răstit şi cu toată energia, bătind cu pumnu în masă). 

Daţi-mi banii mei, că nu mă mişe d'aici.fără bani!.. 
M'am săturat făcînd. pomeni !—N-am poftă să huzureştă | 
tu, ocnaşule, și cu ai tăi din munca, mea! i 

: ! BARBU (scos din fire) Mi 

“Să huzuresc 'eii din mânca ta?.: Ei, mă; tilharule! 

VLAD 

Barbule!. bagă de seamă!. 

- _ BARBU 
Lasă-mă, Vladule, să mă, răfuesc cu hoţu ăsta !... (apucin- 

du-i de git și trintindu-l în genunchi). Cîine spurcat!.. -Lini necins- 

teşti casa, ; vrei să' mi necinstești, și fata; şi acum cînd 
ți s'a 'nchis drumurile din toate părţile, acum vii cu
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zapis în mînă, să mă laşi pe drumuri?! (sguduindu-l puternic), 
Ciine].. intru iar în ocnă!.. Am stat eii de geaba zece 
ani, dar dacă oiit omori un ticălos ca tine ?] tii pune ge- 
nunchiu în plept). a - 

-. CATRINA 

Sări, nene Vladule, că se face omor! 
i | VLAD (se repede, a apucă pe Barbu şi "1 dă la o parte) 

Stai, Barbule, lasă-l păcatelor! (atică profita de acest moment 
și se ridică), | 

| NICĂ (din ușe ameninţător) 

Te puiii eii bine pe tine, ocnașule! (În acest moment Barbu 
se repede după el cu o bardă în mînă pe care o găsește pe tejghea), 

, „CATRINA (punindu-se în drumu luY) 

„Barbule, vino-ţi în fire! Nu te-ai săturat de ocnă? 
„BARBU (contrariat, se oprește în faţa el) ! | 

Aşă, te puseși în drumu meii! Ți-e milă de Nică! 
De ce nu'l luai tu, fa, pe Nică? Eraţi mai potriviţă 
amâîndoi, şi la vîrstă şi la apucături: el tilhar, tu câr- 
ciumăreasă în drumu călătorilor! Te ai bine cu toată. 
lumea! Unu te ciupeşte, altu te pupă, și n tejghea 
s'adună gologanii—c'aşă face muerea dornică, de iubit! 
Cind erai tînără, nu erai așa, de nebădăioasă la dra-. 
goste! După, ce plecaiii ei îță dedeşi drumu! Şi aleseşi 
pe Nică! Şi puseserăţi lucrurile la, cale că, de m'oiit 
întoarce şi oiii mirosij el să vie cu zapiz că "ţi-a dat 
parâle :ca să ină orbiţi pe mine,—şi ei să "1 dai în. 

- genunchiă, să nu mă lase „pe drumuri! -(apucind'o de pepu).. 
Aşă e, Catrino?. Aşă e, muere? (o 'sgudue cu putzre) De ce 
te-ai iubit, fa, cu Nică? Ce ai văzut tu la Nică Stîn- 
gaciu 2? (sguduind-o mai tare şi ridicind barda asupra «De ce, Catrino? 
De ce? Că "ţi crăp capu "n două, muere ticăloasă! 
si ILEANA 

(atrasă de sgomot a întrat pe ultimele cuvinte ale lui Barbu şi, cînd el ridică ” barda asupra Catrinet, se pune între LB | 

Barim, omoară-ne pe-amîndouă! (in acelaşi moment. Viad l-a 
apucat de braţe, Barbu, se desmeticeşte și "i scâpă barda din mină). | 

0 GORTINA , „i . ..p.. a , ! ”
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ACTUL 1V 
- LUNI DUPĂ NĂMIEZ — 

Acelaş decor ca la actul al II-lea. De pe deal se văd 'coborind 
cositori cu coasele la spinare, Soarele e aproape de apus, şi trep- 
tat dispare, pe măsură ,ce acţiunea înaintează, aşă că la sfirşitul 
actului, amurgul e complet. Din cînd în cind de pe deal coboară 
fete şi copii, cu surcele în braţe, cu oale pline de mure; şi. din 
vreme în - vreme, clopotele vitelor cari coboară pe poteci, umple 
aerul de un sunet ademenitor la odihnă. Ciţiva ţărani se opresc 
la puț, scot apă, beaii, și unii din el se aşează pe lingă puț, pe 
pămînt; iar alţii trec sub polala hanului, unde sînt femei bătrine 
şi copil. Unul dintre cosaşii cari coboară, cintă din frunză. Ca- 
trina, la auzul cintecului ese. din han şi rămine în uşă. Marin e 
in scenă sub polată și îşi aprinde ţigara cu amnaru, 

| SCENA 1 
" CATRINA, GHEORGHE, STANCU, MARIN, apol VLAD. 

| GHEORGHE 

„. Bună vremea;.lele Catrino. 

CATRINA 

Îl strînseră-ţi fînu, Gheorghe ? 

| STANCU ă 

A mai rămas vre-o trei poloage, ne repezim şi le. 
strîngem mîine pînă ?n ziuă. - 

- CATRINA 

Cîte căpiţe ai eșit, Stancule? 

- -! GHEORGHE . - - 

„La plute trei şi lîngă anini două. Să mai fie una 
în poloagele ale ne-strînse... tocmai vorba “dumitale: 
vre-o şease cu totu! - 

STANCU 

Da' nenea Barbu ce mai face, lele Catrino?
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Să CATRINA 
Ce să mal facă!... Vai de capu meit! (intră în han şi va 

aduce la vreme rachiă). 

GHEORGHIE 
Fie că a dracului muere şi lelea Ruxanda asta! 

MARIN 
Asta a, speriat lumea! — Ce, gîndiţi că peste rii 

trăeşte bine cu cinevă? - Dacă s'a certat ea cu Vlad, 
cu frate-săii, om să "] pui pe rană! Din cîte n'a scă- 
pat-o Vlad!... De geaba! nebună ! (Catrina se întoarce cu ţuică şi le dă cositorilor). . i 

, MARIN (către Catrina) 

Da, cu logofătu Nică ce-aţi mai făcut, Catrino? 
| CATRINA 

Ce să facem, nea Marine, ne cere paralele. S'a cer- 
tat “azi dimineaţă cu bărbatu-meii! Dacă nu sărea 
cuseru Vlad, îl omoră Barbu! 

MARIN 

Azi după nămiez iar a venit la primărie. Îl căută 
pe Niţu, pe primaru; da' Niţu era la suprefectură, 
(Viad intră și ascultă de o parte) Şi logofătu zicea că astă-seară, 
are să, vă facă un tărăboiii, să, se ducă pomina! Ao- 
leo !... iabraş mai e Stîngaciu cînd îl mușcă necazu de 
inimă, | De m'aţi da, de vre-o nevoie, măre, Catrino ! 

. CATRINA 
Apoi, nea. Marine, mai mare nevoie de cît care mi-a 

făcut-o mie Ruxanda, de.nu mai am traii cu Barbu, 
nici că se mai poate la sufletu omului! Ce-o să-mi facă 
logofătu ?... O să-mi vînză... n-o să mă omoare! 

VLAD . 
Să vînză 2... Hm!... N'ai habar!... Lasă că-i fac et 

dandanaua acum, curînd, curînd. O să-i piară pofta, şi 
de zapis, şi de logodnă, şi de 'nsurătoare! De mult îl 
pasc eii pe logofătu. — (către Marin) Da! Niţu, nu s'a mai 
întors de la zapcii ? 

a | MARIN . 
Nu pîn'acum, nea Vladule.
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a VLAD | 
Să-i eşi înainte şi să-i spui să vie:drept aici, să nu 

se mai abată p'acasă. Ştie el de ce. (Atarin ese). 

CATRINA: 

Ce mai-zicea Barbu, cuscre ? 

VLAD 
S'a mai domolit acum, da” *mi pare răii c'a 'nceput să 

bea rachiii! O să se 'ndîrjească iar; și mă tem că de-o 
da cu ochii de procletu ălă de Nică, să nu ne facă, vre-o 
comedie ! 

CATRINA | 
Cuscre Vladule, să stai pe lîngă el, că iar intră 'n 

ocnă. . ” 

SCENA II 
Aceiași, RADU, apo!l ILEANA, BARBU, ILAE. - 

RADU (intrind) 

Noroc bun. 

| VLAD 
Ce făcuși, mă ? 

RADU 

Nu “ţi-am spus ei că mă duc de geaba! A. 'ncepu- 
să strige la mine... a pus mîna pe beldie! — Pre le- 
gea mea, de nu mă gîndeam co fi păcat, dam de 
şugubină.—A. ?nvrăjbit-o hoţu ăla de Stîngaciu ! (indiriio). 

Of]... de cenu-l face Dumnezeii acum înaintea mea |... 
Dacă sar mai ridica el de pe pernă o lună de zile, să 
nu-mi ajute Maica. Domnului ! (se 'achină). Di 

GHEORGHE 

Cată-ţi treaba, Radule, ce vrei să intri în puşcărie 
din pricina ticălosului ăsta 2 (Vlad stă pe ginduri). 

o RADU | 

Vorba, e, moșule, eii ce mă fac? C'auzi că nu vrea 
să 'mi dea nici o lăscae! Cum ridic ei nunta? 

VLAD 
Îţi dati ei parale, cât "ţi-o trebui... şi las-o pe sRu- 

xanda.—O s'o fac să vă dea n genunchi!
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| CATRINA 
Eh! măre, Radule!... ţie “ță-arde de nuntă !... Ferice de voi! Sînteţi copii, măiculiţă,! - 

VLAD 
Da de ce să nu "1 arză de nuntă? Ce, e mortu pe masă ? I-o trece el necazu ăsta şi lui Barbu.—Ține-ţi ŞI tu inima, Catrino, că te ştii femee zdravănă, cu minte de voinic !—Nu le mai face inimă rea şi copiilor ăstora,! 

« ILEANA 
(alergînd întrun suflet din han) 

Maică, sat maică!,.. A, căzut talea grămadă sub masă! -, | 

VLAD | 
Afurisitu de rachia! Nu-ţi spuneam ei! (se repede cu Catrina în han), , 

ILEANA (ducîndu-se la Radu) 
Radule, Radule!... ce blestem s'a abătut asupra casei noastre ? (o îneacă plinsu). 

RADU 
Lasă, Ilenuţo, o să treacă şi asta. Nu mai plînge şi tu, că-i strici inima leli Casrinei. Barim noi, că sîntem „7 9 

._e 
> ay tineri, noi să le facem inimă, bună ălor bătrîni. (Catina şi Vlad vin din han, aducindu-i pe Barbu care se sprijină de umerit lor. Apoi îl așează pe laviţă sub polată). 

e | VLAD 
„Ia mai stai, mă, cuscre, ici, să te mai bată vîntu ni- țel. Și mai dă-l dracului de vachiăi | (Hnie care a intrat și el odată 

cu Barbu, s'a dus la Puţ și vine cu un urcior de apă), hi 

ILIE (dindu-t urcioru) 

Mă, nea Barbule, ia, bea, niţică, apă rece “să "ţi mai ) ) Sa p [] Tăcoreşti sufletu. (Barbu ia urcioru și bea de nu se mat satură). 

VLAD 
Ce mai om eşti tu, Ilie! — Bea Barbule, că e foc mult la inima ta! Şi '1 mai aprinseși şi cu afurisitu ăsta de basamac,— star-ar pustii de capu cui l'a mai adus pe la noi! ...
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BARBU 
(revenindu-și puţin, se uită aiurit în jurul lui) 

Ce, mă ?... Aici eşti Vladule? (stringindu-și izuntea în purani) 
Of! cum îmi svîenese tîmplele !... (Ciţi-va șărantântră în han. Ca-. 
trina şi Ileana se duc după el. Barbu se întoarce şi dă cu ochit de Ilie). Fe- 

rice de tine, Ilie, că "ţi-a 'ntunecat Dumnezeii lumina, 
minţii! e 

| ILIE 

Ce, nea Barbule, eşti necăjit şi pe mine? Eh! știe 
el Dumnezeii ce face !... Dacă 'mi-a luat-o pe Floarea! 

BARBU ” 

De ce a murit Floarea? 

: ILIE 

De inimă rea, nea Barbule... că nu vrea mă-sa să 
'mi-o dea, mie!... Şi cum îi cîntam eii de frumos din 
fluer!... Cum cîntai dumneata alaltăeri, cînd te-ai întors 
de la ocnă. a 

! BARBU (amărit) 

Ce bine ar fi fost să fi putrezit eii în ocnă! 

VLAD 
Tot nu “ţi-a mai trecut? 

BARBU . 
He! măre, Vladule!... Te tai la un deștii şi “ţi 

trece; dar cînd “ţi se spintecă inima, numai cînd “ţi-o 
sună, scîndura, numai atunci se potoleşte durerea! 

RADU 

Ce tot vorbeşti, nea Barbule!... O să te bucure Dum- 
nezei, că n'aj tilhărit să omori oameni la drum! : 

BARBU 

- Dam omorît pe tat-tăii, Radule; şi se vede că nu 
vrea Dumnezeit să mă ierte; nu vrea să 'mi facă parte 
s'o văz pe Ileana cununată cu tine! Atunci aş înge- 
nunchia, şi i-aș mulţumi că m'a. iertat. (înecat de plins) Dar 
6ii o să mă prăpădesc,: o să se dărîme carnea după 
trupu meii, o să mise usuce şi măduva oaselor de chin 
şi de amărăciune,'și dreapta mea, cu care l-am omorît
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pe Oprea, n'o să se mai poată ridică să facă semnu 
crucii! - ! 

VLAD 
Fugi, mă Barbule, d'acolo, că] mînii pe Dumnezei! 

Dacă nu te-ar fi iertaț, ar fi semănat el atîta, dragoste 
în copiii voştri? 

BARBU 
, „(eu ochit zătăciţI 'şi cu mat multă încordare) 

Nu m'a iertat, Vladule! Că, dacă mar fi iertat Dum- 
nezeii, m'ar fi iertat și oamenii! şi Ruxanda nu mă 
iartă ! Dacă aş fi rămas curat înaintea lui, n'ar fi lă- 
sat să se strecoare necuratu ?n sufletu nevestei mele! 
Nu ar fi 'mpins-o şi pe ea la păcat! 

VLAD 
Barbule, Catrina e cinstită; Catrina e curată în faţa, 

lui Dumnezei! Crede-mă pe mine ce-ţi spuiii ei, că 
sînt om bătrîn! 

, BARBU (pbosit) a 

O fi, Vladule, o fi! 'Te crez şi pe tine, o crez şi pe 
ea, cinstită! D'acum tot una 'mi-e! (apucindu-și capu în miini şi 
scoțind gemete) Ah! ah! Ni sa urît aici! (oprindu-se cu ochit asu- 
pra lui Ilie, care în tot timpu s'a ultat prosteşte la Barbu, apot către Vlad, dind 
din ce în ce ma! multă energie vorbelor). Uite, cuscre! Uită-te la 

nebunu ăsta! Îl mai doare cevâ.? Nu "1 mai doare nimic! 
că "i-a luat Dumnezeii minţile! Gnaisiiy) Şi mie mi le-a 
lăsat: ca să mă doară mereii, ca să mă sbat mereii 
în ghiarile nevoiei şi a le necazului!— Ca să 'mi sîn- 
gereze -mereii inima, în care roade viermele zavistiei! 
(afară din sine) De ce, mă? De ce nu 'mi ia Dumnezeti mintea, 
şi mie? Dece să n'am şi eti un ceas de tihnă şi de 
bucurie ? — Er, şedeam cu tine și cu Niţu de vorbă; 
auzeam şi eii după zece ani un cîntec voios; vedeam 
oamenii trăind frăţeşte unu lîngă altu; îmi vedeam co- 
piii; îmi vedeam căscioară, din care mă gonise zavistia,; 
sălta, sufletu 'n mine de bucurie văzîndu-l pe Radu, 
pe băiatu Opri, uitîndu-se blînd la mine şi spunîndu-mi 
că-i e dragă fie-mea! Răsărise soarele, şi mă 'ncălzea, 
şi pe mine degeratul! Şi, din senin,se ridică noru nă-. 
prasnic al zavistiei şi se năpusteşte asupra casei mele!
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Veni Ruxanda și 'mi vîri junghiu n inimă! (Catrina și 
eana apar în ușa hanulul). 

VLAD 

Jar? Iar 'ţi-aduseși aminte? 

BARBU 

Ce-am fost eii, Vladule, tilhar de codru? De ce 
mă dusesem e, Vladule, în ocnă? Mă dusesem fiind-că 
mi se răpise pămîntu cu judecată strîmbă! Catrina le 
ştia astea! Cum nu s'a gîndit, cum a orbit-o diavolu 
ca, în loc să o răpue doru şi jalea de mine, să și le 
potolească luîndu-şi ibovnic — ibovnic mă! — pe Nică 
Stîngaciu! 

CATRINA 
(care a auzit, fierbind şi ne ma! putindu-se stăpini vine în dreptu lui) 

_Barbule, noi va să isprăvim într'un fel! Noi amîndoi 
nu mai putem trăi așă! Tu, se vede că vrei 'să te scapi 
de mine? Bine, mă duc! —"Ţi-o spui aici de faţă cu 
lumea! (scuturindu-și cămaşa)  Aşă am venit în casa ta, aşă 
plec! Dar să nu uiţi că zece ani de zile, după ce ni 
sa furat pămîntu, ei, eit n'am trudit de-am strîns ce 
vezi împrejuru casei! Ei am ţinut aici! Ei cu umăru 
mei; cu jalea 'm suflet şi cu şiroaele de lacrămi pe 
obraz! Ei am crescut fata, de-o vezi acum frumoasă, voi- 
nică, harnică la treabă, că o ştie tot satu! — Cum crezi 
tu că le-am înodat, de le-am ţinut pe toate pîn' acum? 
Cu rodu de pe un petecel de pămînt şi cu douăzeci de 

oli, cari am sa-i dait lui Nică? (mişcare din partea lut Barbu) 
Aşă! Am să-i daii douăzeci de poli, că—'mi-a, luat Dam- 
nezetii minţile! — după, ce i-am fost ţiitoare, i-am mai 
dat şi zapis că "1 sînt datoare! 

BARBU 

Catrino! 

CATRINA 

Să'ţi spue oamenii ăştia, cari îi vezi adunaţi lîngă 
noi, că mă vedeai de dimineaţa, de cînd mă spălam, 
pînă noaptea, tîrziii!— Cînd se stingeaă toate luminile 
din sat, atunci îmi ridicam și eii.braţu ostenit să fac 

o cruce, mulţumind lui Dumnezeii şi rugîndu-mă să mă
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ție tot aşă, pînă te-ei. întoarce!,. ŞI eii i-am fost ţiitoare lui Nică!.. Ei “ţi-am necinstit căsa?... Păcat de Dum- nezeii, Barbule! (pringe). 
| ILEANA 

Tată, tată, gîndeşte-te! Tită-te la ea cum plînge ! N'o mai amări cu bănuiala, asta! O s'o omori! 
CATRINA 

O să mă duc, Ileano. Tu rămiiă aici cu -tat-tăă! Poate i-o lumină Dumnezeii mintea, şi atunci o să-i pară răi! 

ILEANA 
Maică, dacă pleci tu, merg şi eă cu tine! 

VLAD (către femei) 

„Ia taci din gură, Ileano |. Ia taci, Catrino!... O să vă luaţi lumea m cap din pricina zavistnicei ăleia de soru-mea, ?— (eătre Barbu cu ten hotări). Ia mai adună ţi, mă, şi tu minţile, că eşti:om în toată firea! Păi, îți spune lumea toată că neveste-tei nu ești vrednic să'i treci pe dinainte, cîte a făcut ea pentru casa ta; şi tu stai aseară cu cuţitu ridicat d'asupra muerii! 

- GHEORGHE 
Așă e!.. are dreptate!.. aşă e mă, nea Barbule! 

ME . ȚĂRANII 
Așă e mă!. aşi e! 

BARBU (doborit) 
Bine... bine... aşă să fie!... Fii m'am întors de la, ocnă!.. Eii nu mai ştiă ce e în lumea asta! (Rămine pe ginduri zâro- bit, În vremea asta, Nică intră prin poarta Curţei avind aeru dirz). 

SCENA 111 
Acelaşi, NICĂ, apor NIȚU, DOL CĂLĂRAȘI. 

VLAD (văzindu-l pe Nică) : 

Bine că te-aduse Dumnezei, că de cînd te-aştept! 
„NICĂ 

Ce-aveal cu mine?
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VLAD 
O să vezi tu acum! 

-. NICĂ | 
Tar îmi căutaţi - pricină ?.. (către Barbu şi Catrina, nebăgindu-l 

în seamă pe Vlad) Barbule, "ţi-ai venit în fire? Îmi daţă pa- 
ralele ?.. Dacă nu, viii şi vă 'ncare tot ce aveţi în casă! 

BARBU 

Dacă numai poţi adăstă, ridică!-—Uite... întră 'năun-. 
tru şi strînge tot !. (Catrina şi Ileana podidese în plins), 

| NICĂ (obraznic) - | ” 

Ha,!: ha! Te-ai domolit !.. Aţi dat de dracu!.. Da ce 
gîndeaţi voi, mă !.. Aşâ!...Hm —Acum nu "mi mai spui 
că 'mi-a,. fost. nevastă-ta, -ibovnică? Îţi venea, la, soco- 
teală |... Gîndeaţă că m'aţă strîns cu uşa şi, sii, să vă, 
daii de pomană douăzeci de poli!.. Bani munciţi de 
mine !—]a, nevastă-ta eră să mă uit ei? 

ă Î BARBU (sărind ca o fiară) ” 1 

Aşă 2... Te-ai săturat de Catrina! Nu "ţi mai place, 
cîine ! Acum vii să ne pui ştreangu de gît, par'că-ai fi, 
pîrcălabu stăpîniril ?!... Vinde, mă! vinde tot!... Vinde-mi. 
şi cenușa,!... că "ţi-ai făcut toate poftele! (apropiindu-se de 
Jeana şi desmierdind-o). Rîmniseşi tu şi la Ileana!... dar nu 
'tă-a ajutat Dumnezeii!... Am sosit la vreme și m'am pus 
stavilă lăcomiei tele!—finturiat) Haide!... încarcă !-—Uite!... 
(arătind spre ușa hanului). Uite mese, uite laviţe, uite lada cu 
zestrea, fie-mei!... Ia-o! ia, tot... (scoţindu-şi minteanu). Na-ţi 
şi minteanu! Vinde! vinde! (desbrobodind-o pe Catrina). Ja-ă şi, 
mahrama, muerii |... Ia tot şi pleacă! pleacă d'aici!— 
(luindu-i capu Ileanet în braţe). Dar pe Ileana nu "i-o dai !... 

Ileana e a mea; Ileana e sînge din sîngele. mei; e 
carne din carnea mea |— (o mingie cu ochii aprinși și rătăciți, apo! 

se întoarce furios către Nică), Ce mai stai? Incarcă şi pleacă! 
(Niţu intră cu dot călărași după el). | i Di - 

„_NICĂ 
(dind cu „ochil de Niţu, se repede Ia el) 

Ai venit la vreme, primarule! 

Bine te-am găsit, logofete! Da ce e. atita, „fierbere.: 
p'aici? i a i i



78 

NICĂ 

Am să iati cu zapis, cum bine ştii, douăzeci de poli, 
de la ăştia. Am hotărîre. de la judecătorie! — Am a- 
şteptat destul! Nu mai vreaii -s'aștept! — Să ştii că 
încare tot şi mîine dimineaţă vînz cu tobu! 

e ONLAD 
Ia stai, logofete; dumneata, ai de vînzare ce bruma, 

ait agonisit. creştinii ăștia, în atâţia ani de muncă ?— - 
Nu te mai necăji atîta. Uite cumpărătoru! Eii sînt!— 
Douăzeci de poli ai să ei, nue așă ?... (îşi descinge chimiru 
bagă mina în el și scoate banii). Na parale... satură-te! Adu za- 

pisi 'ncoa.. Vino primarule, - să fii faţă aici. Uite... 
un pol... doi.... trei... patru... (numără pină la 20) Te-ai sătu- 
rat? (luind zapisu și băgindu-l în sin). Ja să bem şi adălmaşu.— 

Adu, Catrino, o fele de vin încoa, să beaii cu Niţu 
primaru și cu logofătu Nică Stîngaciu ! (Catrina intră în han. 
Barbu a rămas pe laviţă abătut; împrejuru lui stă Radu şi Ileana. La masa cea- 

lahă : Nică, Niţu și Vlad. Nică își stringe banii după masă și-i bagă în chimir.— 
Vlad schimbă o ultătură inteligentă cu Niţu. Călărașii staii lingă poartă. Țăranit 

sint risipii), Acum, că isprăvirăm cu sănătate şi pricina, 
asta, ia spune, logofete, de unde s'a strîns, mă, atita 
bănet la, tine, de dai în dreapta şi 'n stînga .la toată 
lumea? _ 

NICĂ 
(incingîndu-și chimiru) 

Din munca mea!.! 

VLAD 
Măre!... (Catrina aduce o oală de vin şi trei pahare, Vlad ia un pahar și 

ciocneşte). PĂI, noroc, logofete, că, cine ştie, om mai bea, 
n'om mai bea amîndoi! 

NICĂ 
Ce vorbă, e asta? 

” o VLAD 
Vorba cîntecului: 

Ia de bea din mîna mea, 
Ori &i bea, ori n'&i mai bea. . 

(intorcindu-se către Niţu) Ia, dă-'mi, primarule, să fac o ţigară. 
(Niţu scoate din briii tabacherea de argint. Nică dind cu ochii de ea, face o 
mişcare de groază şi rămîne cu mina încleștată pe pahar.—Vlad, care l-a urmărit, Îl atinge pe umăr; Nică afându-se între Nişu și Vlad). “ ”



79 - 
  

  

NIŢU (cu tabacherea subt ochii lui Nică) 

Da ce te 'ngălbenişi aşă, logofete ? 
NICĂ (cu ochit pironiți la tabachere) 

Ei 2... Nu... da... 'mi-e,.. 

| VLAD (răstit) Pa 

Eh... Ce te tot încurcă așă la vorbă ?... (către Niţu) Ia 
dă 'ncoa, tabacherea aia; primarule. (o ia din mina lut Kiţu 
şi "To viză în ochir lu Nică) Mă,!...... da' frumoasă tabachere 
mai aă! 

e NIȚU | 
„Păi, ce, mă, nu ştii ?.. "Mi-a dat-o logofătu Nică. 

. , NICĂ (tresărind) 

Ri 2! Când ?,.. 
, - NIŢU 

E tabacherea lui conu 'Tache arendaşu. (âcsându-l puternic) 
„Ce, logofete, ai uitat 2... Nu-ţi aduci aminte ?,.. Na l-ai 
omorît tu pe Tache arendaşu, mă ? — (Sa sculatide pe scaun 
şi se uită țintă în ochii logofătului, care rămîne doborit sub privirea lui Niţu.— 
Toţi cel din prejur rămin încremeniţi. Unii se apropie de masa lor şi toţi îl fie- 
sează pe Nică. Barbu, care s'a deșteptat din rătăcrie, se ridică deodată și ră- 
mine cu ochit pironiţi la Nică), . RI - : 

" NICĂ , . 
„apucat de fiori și ne mai putind să resiste ochilor îndreptați spre el, gifiind 

, şi ne mai avind încotro, bolboroseşte pierdut), - : : 

„ Cine "ță-a spus ţie că ei 'l-am omorît ? 

Bă NIȚU e 
Tu “mi-ai spus... când mi-ai dat tabacherea... Ce, 

al uitat. îi 

NICĂ (timpit) 

Uitasem LR Așă e! (scoate un horcăit și cade fără putere, cu capu 
în miini, pe masă), 

NIȚU (către călărași) 

Luaţi-l, mă, şi-l legaţi ! (Călărașii se apropie și-"1 leagă bra- 
țele lui Nică). . N Ai Pa , 

BARBU 
(se apropie și se uttă rătăcit la Nică) 

Da' de ce "1 legaţi 2... Ce-a făcut?
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VLAD (cu putere) . 

Nu 'ță-am spus că ell-a omorît pe 'Tache arendaşu? 

BARBU (desmeticit) - | 
EIl!! (se apleacă furios către Nică) În ocnă o să putrezeştă, 

tilharule!... Nu. "ţi-a ajutat Dumnezei !... Dumnezeii nu 
iartă | 

- NICĂ ! ' 
(în vreme ce călăraşii îl leagă, își vine în simțiri. se uită de jur împrejur 

și dă mal întiiii cu ochii de Vlad) : 

M'ai mîncat fript, Vlade!... (dă cu ochit de Catrina) AT scă- 
pat de mine, Catrino!... trinjina) Ha! Ha! Ha! (deodată i se 
inveselește fața, apoi către Basu) Mă duc să-ţi iai locu la ocnă!., 
II pare bine, hai?... Da “ţi-am ţinut locu şi aici Bar- 

, bule ! (Barbu, Ileana, Vlad, Radu, scot aproape în aceeași clipă un răcnet de 
uimire), Ă : i Ă 

CATRINA (răcnind ca o fiară) 

Minţi, minţi! tilharule! ! 

e NICA 

Iță place, “Catrino, aşă 7. (dindu-șI satisfăcut cu pumnu în piept) . 

Ah... Să wvaduceţă aminte de Nică Stingaciu! 
” BARBU ă 

(eşit din minți, se repede la Catrina, vrea sto lovească, cu pumnit ridicaţi, 
dar îşi pierde puterile) 

Catrino! Catrino |... (Cade grămadă. Vlad şi Radu îl așează pe la- Ș Ș P 
viță. Barbu, treptat își revine, se ridică de pe laviţă, îi di lao parte pe cei din 
prejuul lui și înaintează cu ochit rătăciți spre miîjlocul scenet) Lăsaţi-mă! 

" (aducindu-şi aminte de vorbele lut Nică) Cine a stat la ocnă, a ie- 
şit din xîndu oamenilor!... (La un semn al primarului, călărașii es cu 

Nică pe poazta hanului) Mă duc iar.... Mă duc la ocnă.... a- 
casă,.. (Întorcîndu-se dă cu ochit de Jlie, care-l privește cu milă. Barbu îi scoate * 
fiueru de laf,brii, Toţi privese inmărmuriţi, neștiind ce gind are Barbu.—Barbu 
apropie flueru de buze, începe a cinta o doină şi porneşte cintind pe cărarea 
de pe coastă), | E a 

. CATRINA 

Barbule te, Barbule Pe. (cade leşinată în marginea drumului). 

    

VLAD (privind lung dupe Barbi) --- 
Aşă e cînd intră zavistia în casa românului ! 

CORTINA: 

srtaşir [



UCIGĂ-I -CRUCEA 
DRAMĂ ÎN TREI ACTE



PERSOANELE: 

MANOLE, țăran bogat, so de ani. 

SMARÂNDA, nevasta lui, 45 de ani. 

CODIN, fecioru lor, 25 de ant, 
IOANA, fata lor, 18 ant. 

ARSENE, cuscru cu Manole, 6 de ani. 

MĂRIA, fata lui, logodnica lui Codin, 20 de anl. 

MAMA VOCHIȚA, băuină din sat, 63 de ani. 

DINCĂ, bărbatu Vochiţei, argat la Manole. 

COSTANDIX ) ţărani în virstă 
DUMITRU ) * 
MIREA al Vlatcului, flăcăi orfan, 25 de ani, nepot al lul Arsene. 

Acţiunea se petrece într'un sat din plaiul Loviștei, judeţul Argeș, în zilele 

noastre, în casa luf Manole.



ACTUL 1. 
Bătătura casei lu Manole. În dreapta, casă cu prispă largă cu 

stilpr. Împrejurul curţii, zăplaz cu poartă mare. Dincolo de zăplaz, drum. În fund panoramă de sat cu case semănate ici, colo. În 
bătătura casel, la mijloc, un nuc mare, stufos, Sub nuc Smaranda 
şi Vochiţa înăvădesc o pinză. E soarele la amiază. Umbra nucului e 
proiectată pină în [aţa scenei; restul, e scăldat in lumină puternică 
de soare. De sub nuc, spre stinga, d'acurmezişu, (ără a impledeca vederea şi intrarea pe poartă, sînt bătuţi pari. de urzit pinză, Pe 
pari siat ma! multe fire întinse. Ioana şi Maria urzesc pinză cu mosoarele pe lergători. 

SCENA.-I. 

SMARANDA, VOCHIȚA, IOANA, MARIA, 

SMARANDĂ 
(urmînd o vorbă începută cu Vochiţa) 

Ia, fagi d'acolo, Vochiţo, că zu se poate! 
VOCHIȚA 

Îmi pare răi, Smarando! Nu "i aduci aminte d 
Dumitrache al Despinei. cît a umblat după Uţa lui 
Călin?—şi toată lumea -zicea, că nu se mai face nunta... 
veniseră peţitori.și de la Corbeni!— şi m'a chemat pe 
mine Despina, i-am fâcut, şi "n trei săptămîni s'at cu- 
nunat, 

a | ___ MARIA (urzind) . 
Lele Vochiţo, fă-i și Ioanei de dragoste. 

IOANA 
Cu cine să 'mi facă mie? Măre, dragostea, cînd o fi 

se 'nnoadă ea și nedescîntată. — Par'că ţie 'ță-a făcut 
cinevă de dragoste! 

Ă . | SMARANDA a , 

I-a făcut frate-tăi, Codin, cu ochii lui ăia mîndri,
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VOCHIŢA 

Să "ţi trăiască, Smarando, că frumos flăcăii at! 

SMARANDA  (rizind) 

Păcat că nu te am cunoscut cînd eram tînără, să'mi | 
fi făcut şi mie de dragoste cu Manole. 

VOCHIŢA 
Lasă că la dumneavoastră, n'a mai fost nevoe de des- 

cîntec! V'aţi iubit de cînd v'aţi luat; şi Maia la casa 
dumneavoastră a revărsat Dumnezeii milă şi belșug.— 
Boală nu, zavistie nu; din bătătura dumneavoastră nu 
pleacă om cu mîna goală! Ba, 'și făcu pomant logofătu 
Manole şi cu ticălosu ăla, de. bărbatu-mei, cu Dincă, 
d'abia s'a. mai strîns de pe drumuri.— Cite 'mi-a tras 
sufletu cu el!—O para, două, care le adunam şi eii: mai 
dintr'un deochi, mai. dintr'o dragoste, mai dintr'an . 
soare sec, mai dintr'un cuţit, mi le lua, hoţu şi mi le 
bea, toate la han! 

SNARANDA. 

Nu ţi se urăşte, Vochiţo, cu atîta descîntec? 

VOCIHIȚA! 
Ce să mi:să urască ?! He! Cîţi na zic bogdaproste du- 

pă urma mea!—lacă, acum un an, nu mai departe!.. cît 
m'am ţinut de Vlaicu să, "i descînt, după ce se judecă, 
cu logofătu Manole? — că "i intrase omului în cap că %-a 
dat; bani logofătului! Auzi, dumneata.!.. logofătu Manole, 
om, să se bucure la avutu lui Vlaicu! după ce ne: 
gustoriseră, amîndoi zece, cincisprezece ani! 

SMARANDA 

îl amețise Necuratu!—Că, de la o vreme, începusem 
şi eii să crez că, l-o fi rătăcit Dumnezeii pe Manole!— 
Mi se rupea inima, cînd îl auzeam pe bietu Vlaicu că: 
nu şi nu, că i-a dat lui Manole două sute de poli, 
banii de pe tîrgu de acum dot ani, de la Tigveni! 

VOCIIIȚA 
Ce gîndeşti, dumneata, cînd îşi vîră coada Michi- 

duţă?.. ÎN ia minţile omului, Smarando, şi pînă nu'l stinge
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din faţa pămîntului, nw'l iartă! — D'aia zic, să-i. fi des- 

cîntat ei lui Vlaicu, şi 'şi venea omu 'm fire; nu se 
risipea avutu creştinului.—Se mai pomeneşte azi cevă 

de Vlaicu?.. Prafu și pulberea s'a ales!.. "L-a, rămas fe- 
ciora... sa 'ntors azi din oştire, că 'l văzui la han, ca 

Arsene.—Ce să zic?.. Frumos flăcăii, tînăr, voinic, chi- 

pez,—da” la, cine şi unde o să s' acioleze?... În casa lui 

taică-săit s'a mutat Primăria; pămîntu—de ?—l'a luat 
logofătu Manole;—tot mai bine de cît altu strein... şi 
băiata a rămas cu ofu la inimă! : 

IOANA 

Mario, auzi că s'a 'ntors Mirea! 

SMARANDA 
Milă "mi-a, fost mie de casa oamenilor ăstora! 

SCENA Il. 

Aceleaşi, CODIN (vine din casă). 

CODIN (ducindu-se lingă fete) 

Bun lucru, fetelor. - 

MARIA 

Bună, să'ţi fie inima, Codine,-—Îţi dete drumu. nenea 
Manole? Isprăvirăţi socotelele > 

| CODIN 
* Da: cind le mai isprăveşte tata ?—În câte s'a 'mcur- 
cat el, ar trebui să'mi pierz toată ziulica numai cu 
catastifele lui! o 

IOANA (rizind) 

Şi biata, Maria înumără firele numai cu gîndu la tine! 

MARIA 
Păi, la cine o să mă gîndesc?... La el, vezi bine.— 

Din pînza asta o să-i facă lelea Smaranda, cămaşă de 
ginere.—Nu e aşă lele Smarando? 

_ SMARANDA (tachinind-o) 

Nu-i fac et băiatului cămașă din pînza care o ur- 
zeşti tu. Cine ştie cei fi descîntînd tu p'acolo! — Vrei
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să mi '] îmbrobodeşti?;, să nu mai poată băiatu de ragu 
tău! E 
o | _YOCHIŢA a 
_Descîntă-l, Mariuţo. Şi dacă vrei, mal vino şi pe la mine; te 'nvăţ ei: cu gură de cuc... la fîntînă, joi de dimineaţă, . . | e: 

- CODIN 
Lele Vochiţo, mai bine fâ-i cevă mamei, să dea zor cu nunta mai iute, că mi s'a urit, 

IOANA | 
Nu fiți şi voi aşa grabnică! V'aţi logodit acum, ce mai vreţi? 

VOCIIIȚA 
Da' cu Ioana, ce ai de gînd, Smaranăo, n'o măriţă ? 

SMARANDA 
O să-i vie ceasu şi ei. 

IOANA 
Dinspre partea, mamei, aş îmbătrîni fată mare. 
Su VOCHIȚA 
Eh!.. Uite aşă eram şi ei, iute foc! în tinereţele mele! Şi mă fură afurisitu ăsta de Dincă!, Eră fru- mos şi voinic, bată-l Maica Precista, ! 

| CODIN | 
Bine, mamă Vochiţo, cu atîtea, descîntece cite le 'm- vîrteștă, cum mai putut să-i tai de beţie lui Dincă? 
a VOCHIȚA | | 

„Ti-ai găsit!.. Cînd agaţă beţia de capu românului, nici dracu n'are ce'i face!—Acum, de cînd a intrat la logofătu Manole s'a mai domolit. 
SMARANDA | Da' tat-tăii n'a mai isprăvit, Codine, că parcă zicea să se ducă să dijmuiască, fînu oamenilor, 

- CODIN | 
Ba; isprăvi.” (urcă iar la fete).
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| VOCHIȚA 

„Fie, Smarando, că vrea Dumnezeii cu dumneavoas- 
tră!.. Din toate părţile se adună!.. Apoi... sănătoşi, să- 
nătoşi!.. copii .se făcură mari!.. pe Codin acum îl însu- 
rați!—şi Maria e fată bună!.. Arsene, tat-săă, om cu 
dare de mînă; mai, mai să'l ajungă pe logofătul!.. şi ce 
om de ispravă!—Da' din bucate ?.. porumb ca pe moşia 
dumneavoastră, nu e în toate satele de p'împrejur! 
Da' fîn 2.. trecuiii eri p'în miriște.., zece clăi!... N-am 
văzut de cînd sînt!: 

SMARANDA 
Așă "1 ajută Dumnezeii, măre, Vochiţo, omului cinstit 

şi muncitor, și care nu se bucură la avutu altuia... 

CODIN (coborind) 

Așă e, mamă. De multe oră m'am gîndit şi ei la 
bietu nea, Vlaicu. — Rîmnea la averea noastră şi nu 
"i-a ajutat Dumnezei!—Ba, a mai intrat în pămînt şi 
cu păcatu că 'l puse pe taica, să jure cu mîna pe cruce, 
de geaba!... și-apoi umplu lumea, c'a jurat strîmb! — 
Îmi paxe răii de bietu Mirea. 

| SMARANDA . E 

__ Spuse . Vochiţa că "i-a dat drumu din oştire. 'L-a 
văzut azi dimineaţă ; vorbea la han cu unchiu-săii 
Arsene. 

SCENA II 

Aceiași, MANOLE, COSTANDIN, DUMITRU, apol DINCĂ şi la' sfirșie 
ARSENE şi MIREA 

(Manole cu Dumitru și cu Costandin coboară treptele casei, urmind o vorbă în- 
cepută mat din 'nainte). 

MANOLE 
Mie-'mi trebue porumb, Dumitre, da nu pot să "ţi 

daii mai mult de patruzeci de francă kila. Dacă vrei, îţi 
daii şi arvună? _ 

| DUMITRU e 
E puţin, logofete Manole! Să tot iasă o kilă la ipo- 

gon!.. douăzeci de franci ţi-i dati tot dumitale, pentru 
chiria, locului; apoi arătura, munca mea, sămînța,—gin- 

dește-te şi dumneata — dă-mi barim patruzeci şi cinci!
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„MANOLE 
Nu pot să "tă. daii mai mult de patruzeci!... Dacă "ţi 

place?—Gîndești că ei - câștig: cine ştie cît 2—Nu mi 
'] da mie! Încarcă-l; du-te la Pitești; fă socoteala; cîte 
zile faci pe drum, -cu ; căruţa cu doi boi; şi vezi cu ce 
te alegi? a 

COSTANDIN | 
Aşă e mă, Damitre, are dreptate logofătu. 

MANOLE - 
Sînt banii scumpi, Dumitre!—Eii mă gîndesc să vă fac un bine, cum v'am făcut totdauna, 

COSTANDIN 
Să "ţi dea Dumnezeii sănătate, lomofete, de cîte ori am (leschis gura, nu m'ai lăsat! 
| MANOLE 

N'aș vrea să vie vreun samsar, să-i daţi pe nimic munculiţa voastră!—Mie *mi-e milă de voi. — (eztre Gen: standin) Spune mă, cîte parale "ţi-am dat cînd "ţi-ai mă- ritat fata? Lmatu-ţă-am vreo dobîndă? "Mi-ai adus doi, 
pui de găină şi niște ouă! Şi cît umblaseşi? Ai găsit 
la cinevă 2—Că "mi-ai spus pe urmă... că nu 'ndrăsneai să, 
mai vii la mine, mai aveai încurcătură, cu ăi zece poli 
pentru locuri. 

DUMITRU 

Să fie atunci aşă, cum zici dumneata, logofete. Dă-mi 
arvună, (Manole în aă un pol). 

CODIN 
Da” cu arenda ce facem, tată, că zicea-i să “aduc aminte ? | 

MANOLE 
Păi cu ce lualii de la creştinii ăştia, s'-ajunge. — Miine, pînă ?n ziuă, pune şeaua pe cal și pleacă la Pi- teşti. Spune-i și tu casierului că am fost strîmtorați— mai una, mai -alta cum te-o tăia capu.— Să .nu . te ducă cu mîna goală, că ne cunoaşte omu.—-Smarando, să prinzi astă seară, douăzeci de pui mai grăşceani, să-l
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legi frumos, să-i aibă băiatu mîine de dimineaţă gata. 
(intorcindu-se căire fete) Da” voi nu mai isprăviţi cu urzitu ăla, 
fetelor? 

VOCIIIȚA | 
Ce să isprăvească ? La dumneavoastră, se mâi ispră- 

vesc? Casă de boer logofete.—Să vă dea Dumnezeii să- 
nătate —Acum e zor cu nunta logotătului Codin!—Ce să 
mai isprăvească ?—[l făcuși băiat mare! Şi ca mîine 
altă nuntă! Uite Ioana... îl ajunge pe frate-săili! 

MANOLE . 
Ce să facem, Vochiţo! 'Prebue să muncim toţi din 

toate părţile... să ne ţinem în rîndu oamenilor.— Casă 
rea. -Noi, patru... şeapte, opt slugi... vite... mai cîteo 
pomană... că trebue să se gîndească omu și la, sufiet,.: 
mîine poimiine închidem ochii! |: 

Ă VOCHIȚA 
Cite "ţi-ai făcut dumneata, pentru suflet. logofete, 

gîndesc că pe lumea ajlaltă numai p'în raiii o să te 
plimbi!—Mă, uitam Duminecă la, biserică, aprinsese lu- 
mînările în sfeşnicele ale 'mpărăteşti, cari le-ai cum- 
părat dumneata, de sfîntu [lie....: plîngea, bietul popa 
Nae. de bucurie! n 

COSTANDIN (scărpinindu-se sub căciulă) 

Da fin îți mai trebue logofete? 
MANOLE 

Cum să nu-mi trebue? La mine să tot fie în ale 
zece clăi, cincizeci, şaizeci de care! Uite clăile... 
(urcă spre fund, arătind spre dreapta) A! Da: ce-o fi fumu ăla 
acolo ? | 

SMARANDA (sărind de la năvădeală) 
Care fam? (Toată lumea urcă şi priveşte în zare spre partea unde arată 

Manole.—Departe se vede o Toșeaţă). 

| | MANOLE: 

Uite!... în livede la noi!... nu vezi? 

i CODIN - 

Să știi că ne-a dat foc fînului! (Spre partea aceea ceru se 
înroşește din ce în ce).
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DINCĂ (alergind întrun suflet) 

Logofete, logofete !... Primejdie mare! 
TOŢI 

Ce e? 

DINCĂ 

S'aii aprins clăile de fin! 

MANOLE (pierdut) 

Asta e duşmănie, Smarando !... Asta nu e semn bun... 
Cum s'ai aprins, mă ? 

DINCĂ _ 
„Păi, eram cu oamenii la dijmă, te aşteptam pe dum- 
neata, şi numai ce să văz!... o vilvătae de se roșise 
ceru !--Am dat fuga cu oamenii |... Cînd am ajuns, ar- 
deaii numa două clăi!... Acum sa pus vîntu |... Lăsaiă 
oamenii să le risipească pe alelalte și să-l dea finu 
la o parte din bătaia focului! 

MANOLE 
Hai, Codine; hai, Dumitre; hai, Costandine; poate 

să mai scăpăm ceva !—Cincizeci, şaizeci de care de fîn!... 
o avere!—0f!... că n'are omu parte să se bucure de 
munca lui!... Haidem; haidem de grabă! (es toțraler- 
gind, afară de Vochiţa, Ioana şi Maria). ” 

IOANA 
Ce-o fi astă, lele Vochiţo? 

VOCHIȚA 
Semn răi, măiculiţă !... Focu nue a bine la casa o- 

mului ! 

IOANA 
__Bletu taca... Ce necaz pe sufletu lui! 

- VOCHIȚA | 
Răi, măre, Ioană |—Şi să mai zici aşă şi pe din- Y 

colo |—Mai cîte bunătăţi face .taică-tăii cu toată lu- 
mea... şi ukte că nu-i ajută Dumnezeii în totdauna! 
(la pinza la care a înăvădit cu Smaranda şi intră în casă, — Fetele string firele 
de pe pari şi stai gata să pornească spre casă ; Arsene și Mirea vin pe poartă. — 
Mitea e imbrăcat în haine soldățeşti jerpelite). ENE n
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ARSENE 

Noroc bun la pînză nouă! Manole, acasă e, Ioană ? 
IOANA 

De unde! N'auzişi ce-a dat peste noi? 
E “ARSENE 

Eh! 

IOANA 
S'aii aprins clăile de fin din livede. Ia te vită! 

ARSENE (privind spre foc) 

Etă pagubă! — Și ei veneam cu nepotu Mirea să 
mai vorbim: cu Manole. 

| IOANA 
Bine-ai venit, Mireo. 

MIREA 

Bine v'am găsit, Ioană. (dă mina cu amindouă fetele), 

MARIA 

Acum, că te libera. din oştire, să te” ns0rĂ, Mireo, 
ARSENE 

"L însurăm noi, că e voinic şi e fecior de om dei is+ 
pravă... (căutină spre Ioana) şi... mi se pare că i-am şi gă- 
sit fată... ce zici nepoată? : 

IOANA 

Ei stiti moșule?... D'asta ne mai arde nouă acum!... 
Hai, Mario, să ducem pînza asta !n. axgea, (Ioană şi Maria 
intră în casă). 

SCENA IV 
ARSENE, MIREA. . 

ARSENE 
De, Mireo?... Norocos ești şi tui mă băete! Pi- 

cași tocmai cînd dete ereştinu de pagubă !:..: Cum să 
te mai asculte omu: acum? - Si a -: 

” REA 

Ai pagubă ca, la, mine, se mai. poate? —-Den'ar. ef 
Vreo pedeapsă de.la Dumnezeii la nea. Manole !, .
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ARSENE 

De ce'să '1 pedepsească, mă, Dumnezei ?,, a 

i AREA A 
Nu'ţi spuseiii? — Taica, pînă "și-a daţ; sufietu.. "mi-a, 

spus: Mireo, să ştii că numai din pricina hoţului de 
Manole mi se trage moartea! ' "Mi-a mîncat două sute 
de poli; a jurat strimbpe ei! 

. ARSENE _ . 
Ştii: eti ce-o'mai fi şi asta ?—Bietu tat-tăi, de?—cum 

să zică el că i-a dat lui Manole două sute de poli dacă 
nu i-ar fi dat ?—Pe de;altă parte, mă gîndesc şi la Ma- 
nole... să'l fi impins pe el necuratu să- jure ?.. Să nu: 
se gîndească el că'l trăsneşte Dumnezeii din faţa pă- 
mâîntului ? 

MIREA 

Uite, a jurat! 

ARSENE 

De, mă, nepoate!.. Ei ştii2.. Vorba e, acum, cum să 
ne 'nţelegem cu Manole ?—Să "ţi dea barim pămîntu 
îndărăt? 

, - .. 

| MIREA e 

Va să mi!'l dea!.. că eii nu mă astîmpăr!.. eă mă 
ţii de capu lui !—Păi, drept e, neică Arsene, el cu doi 
copil să 'noate *n belșug şi ei s'ajung să întinz mîna. 
la drum? Ce, să mă bag slugă la el pentru un codru: 
de mămăligă ? — Făcuiii trei ani oștire!— Duoi ani, . - 
pînă nu se prăpădise taica, nu băgaiii de seamă; da' 
anu din urmă, vai de sufletu meit1—Podideam în plins, 
ca copii, uneori, cînd mă gîndeam-că numai am tată, 
nu mal am casă, numai am niciun rost pe lumea asta; 

și nu "mi _eşea, din cap ce 'mi.spusese:. bietu taica în 
ceasu morţii! — Dacă 'nu te-aş fi avut, pe. dumneata, .:: 
pre legeă: mâa, mă duceam în lume; mă lipseam de 
toate!.. Cine ştie ce s'alegea de mine!.. Da' m'am 
gîndit, cum auziiii că vă şi încuscriţă. cu nea Manole, 
căi putea dumneata, să-i luminezi: mintea; co fi 'omi ! 

ka
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rătăcit |—Cîte d'astea nu s'a văzut!—Să'mi fac şi ei un 
rost... să mă adun şi eii la casa mea! 

ARSENE (după [:] matură gindire) 

Ia ascultă, mă, Mireo! N-ai yrea, tu să "4. dea fata, 
pe Ioana; să "ţi dea zestre pămînta cară '] are de la 
talcă-tăit; să “i dea un car cu boi şi. să tr mai dea şi 
o sută de poli. 

| „MIREA: 

Mai e. vorbă, Ce-aşi mai zice ei? 
pă 

ARSEXE 
„ Atunci n'ai habar! Crez c'o să mă asculte Manole 
pe mine. — lacă şi cuscra Smaranda cu Codin. "(Smaran- 
da și Codin intră) ” 

SCENA vV. 
Aceași, SMARANDA, CODIX. 
ARSENE (eşindu-le înainte) , 

Şi zi, dederăţi de necaz, Smarando? 

„., SMARANDA 
„Păi cum, măre, cuscre?, . . 

Ep m ARSENE, : 

„ Scnparăți ceră?, a 
| 7 ra CERDIS, iei a ” 

par easiti A ars. “tot! n'a rămas: “pai 
        

  

_-  ARŞENE. 

Păcat!. Pagubă nare!” Îmi pare. răi. de. bietu Manole!, 

SMARANDA a 
De, cusere!. dacă vrea Dumnezeii pasă! Poț să stai 

în potrivă şi să cârteşti? | 

ARSENE , 

“Şi. ei. tociai vehisem . cu Mirea al Vlaiculuj; să: vor-: 
pim cu Mânole, să-i. găsim şi luă un: rost, că: e. Singur, 
bietu, băiat! , ip 

pa 
ta ep hi
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SMARANDA 

Bine-ai venit sănătos, Mireo, maică, 

MIREA i 
Bine v'am găsit, lele Smarando. 

a CODIN 
Scăpaşi, Mireo? 

MIREA 
Scăpait, frate, Codine.—Da” "mi-e necaz că nemeritii 

şi eit la, voi tocmai cînd dederăți de nevoie! Nea Ma- 
nole trebue să fie necăjit răi! 

CODIN | 

De_mă, vere, tocmai cînd mă gîndeam să fac nunta 
mai de grabă, ne pedepsi Dumnezeii. A 

SMARANDA 

Da, bine Mireo, tot-cu haine soldăţești pe tine? 
Par” că, ziseşi că te-uiă liberat? 

MIREA 

Păi, dacă nam altele! Ce-o să fac? 

- SMARANDA. 

Bietu băiat! Așă e cînd: n'are .copilu mamă și 
tată. — Codine, dă-i lui Mirea o cămaşe de-ale tele şi 
“un mintean, că şeade răă să umible bătatu aşi! — Du-te, 
Mireo, maică, în casă cu Codin, şi te 'mbracă omeneşte, 
că bogdaproste, se mai găseşte şi la casa noastră cevă. 

NUREA De Să 
Să vă dea Dumnezeii sănătate, lele Smarando. (Codin 

și Mirea întră în casă). , - ” 

ARSEXE ! , 
Cuminte femee eşti, Smarando !... Mare noroc a avut 

Manole cu tine. a 
SMARANDA 

Nu știi, ză, şi norocu lui Manole cum o mai fi?— 
Focu ăsta m'a cam pus pe ginduri.—E semn răi focu, 
cuscre Arsene; şi 'mi-e frică 'să nu dăni şi de alte ne- 
cazuri.—Să-'l vedi pe Manole, nu-l mai cunoşti)... de
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nu sar bolnăvi?. Atît "mi-ar mai trebui... Bucatele pe 
cîmp... copiii ăştia ne. dait zor cu nunta!. 

ARSENE 

Bun e Dumnezeii, Smarando. Pentru inima ta, n'o să 
te-avrunce 'n desnădejde. E 

SCENA VI, 
Aceiași, MANOLE 

MANOLE (abătut şi abia mai stăpinindu-și necazu) 

Auzişi, mă? 

ARSENE 

Auziiii, Manole ! 

MANOLE 
"Mi se duse 'n vînt, o stare de om! 

ARSENE 

Acum ce să mai faci 2... N'o să te prăpădeşti! 

MANOLE (întăritindu-se) 

N'o să mă prăpădesc, vezi bine! Dar puţin lucru e 
şaptezeci, optzeci de poli, să-i vezi cenuşe?2— Să ştii, 

Avsene, că asta nu e d'a bună pentru casa mea! 

ARSENE . 

Ja vezi-ţi de treabă, Manole; ai destulă avere! 
O să-ţi facă inimă rea pentru atita lucru? 

MANOLE 

S'a făcut spărtură *n acoperişu casei mele, Arsene, 
şi "mi-e frică de picătură! 

„ARSENE 

De, mă, cam vine şi vorba ta! 

MANOLE 

Şi ce frumuseţe de fin aveam... ca, mătasea ! — Mai 

trebuia să strîng treizeci, patruzeci de care şi împli- 

“neam contractu cu artileria; puneam inîna pe trei, 

patru mii de franci!: Acum, numai cînd mă gîndesc la, 

alergătură, să-l adun cu caru, din om în om, îmi vine. 

7
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să mă lipsesc 'şi să-l daii dracului de contract!—Pierz 
garanţia... sănătate !... M'am săturat! 

SMARANDAĂ 

Ja lasă, Manole, că n'o să ne prăpădim acum din 
pricina, asta 2—Dumnezeii a dat, Dumnezeii a luat! 

„MANOLE 

Dumnezeit! De?— Şi zice că să te mai pîndeşti la 
Dumnezeii !--Păi, ce n'am făcut eit pentru biserică ?... 
O sumă de bani am cheltuit!.. Şi uite milă ce îie lui 
Dumnezei de munca mea! 

ARSENE 
Cine ştie ce blestem o fi şi ăsta! 

MANOLE 
M'o fi blestemat Vlaicu l—că numai p'în biserică um- 

blă după ce ne judecarăm; numai cu slujbe şi cu ru- 
găciuni ca să mă prăpădească,—și nu i-a ajutat Dum- 
nezeiil—Ce gîndea el ?.. Hm!.. Uite, cii am rămas, şi 
el sa prăpădit! 

- ARSENE 
De, mă, păcat şi de bietu Vlaicu!... Îi rămase fe- 

cioru pe drumuri! 

MANOLE 

„E m oştire; n'are habar! 

ARSENE 

S'a liberat. 

MANOLE (inerija:) 

Cînd? | 

ARSEXE 

Păi, a şi sosit. 

MANOLE (mai îngrijat) 

Unde e? | | 

SMARANDA 

ÎL timeseiii cu Codin să-i dea, o cămaşă, că cra, cu 
nişte trenţe soldăţeşti pe el.
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MANOLE 

Mirea, fecioru lui Vlaicu, în casa mea? 
(Mirea eșind din casă se ivește pe prispă cu Codin), 

ARSENE (arătindu-I pe Mirea lut Manole) 

Uite-l. o 

MANOLE 
(zărindu-l pe Mirea, se posomârăște deodată şi rămîne înlemnir; în sine) 

Mirea! Ăsta, e piaza rea! 

MIREA (ducindu-se la Manole) 

Bine te-am găsit, nene Manole! 

MANOLE (mat îngrijat) 

Asta e blestemu! | 

ARSEXE 
Ia ascultă, 'cusere, ei venită, că ziceam să ne ?'n- 

ţelegem, să vedem ce facem cu băiatu luă bietu Vlaicu? 

| MANOLE (brusc) 

Ce-o să-i i tac ei? 

ARSENE 

Fiindcă Pam cunoscut amîndol pe taică-săă, ar fi 
păcat să nu "i dăm o mină de ajutor băiatului? — De, 
gîndeşte-te şi tu, n'are de niciunele ! . 

MANOLE (mat brusc) 

“E tînăr; să muncească! 

MIREA 

Vezi bine c'o să muncesc!: Dar cum sînt acum, doar 
slugă să mă bag; altceva de ce să m'apuc? Pămînt 
n'am, bani n'am, casă n'am! 

MANOLE 

De ce nu "ţi-a lăsat tat-tăii? 

MIREA | 

Păi, bietu taica, pînă şi-a dat sufletu, 'mi-a spus că: 
“X-a dat dumitale donă sute de poli, banii de pe tîrgu 
de acum doi ani, de la Tigveni?
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MANOLE (răcnind) 

Iar ăi două sute de.poli? Iar tîrgu dela Tigveni? 
"Mi-a dat mie tat-tăii dou“ sate de: “Dol? 

“MIREA 
De, nea Manole, &i fi uitat şi dumneata ? 

| | MANOLE 

De ce eră să 'mi dea mie tat-tăii parale? 
MIREA 

"Ţi-a dat partea lui, să %-o păstrezi. 

MANOLE 
Aşă, hai? — Şi tu acum ai venit ca aranghelu să 

'mi ei sufletu, cam jurat strîmb?!— (către Arsene, furios) 
Auzi, mă,!... D'asta, a venit, Arsene, fecioru Vlaicului ? 

ARSENE 

Stai, mă, că nu e aşă! Să ne 'nţelegem cu vorbă, . 
buni ; ; n'0 lua şi tu cu zoru! — Bătatu:.. ce ştie el 2... 
El spune ce-a, auzit de la tat-săii. Acuma, cum o fi, 
cum n'o fi, voi ştiţi şi cu Dumnezei! 

MANOLE 
""Dreaba mea cum a fost! N”o să mă spovedese la 
toată lumea! N'am eii vreme de asta! Lăsaţi-mă ?'n 
pace! 

SMARANDA 
Nu te necăji, Manole, că oamenii aii venit cu voe 

bună! 

MANOLE 
Aii venit cu voe bună, ca să mă judece? Ca să le 

daii două sute de poli; fiinde'-am. mâncat ei banii lui 
Vlaicu? 

ARSENE 

Ce tot vorbeşti, omule? Cine "ţi cere parale ? Ce eştă 
nebun? — Am venit să ne nțelegem, să-i dăm un spri- 
Jin băiatului ăstula. - 

SMARANDA -. 
Vezi bine!... Şeade răă!... Ce-o să zică lumea de
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no0i?... Că bietu Vlaicu zece, cincisprezece ani, nu era, 
zi să nu intre. în casa noastră! Şi noi acum, fiindcă s'a, 
'mtors fit-săii din oştire, să-l arurcăm pe drumuri 2— 
Gîndeşte-te bine, Manole, ce te-ai uluit aşa?—Destul 
vorbeşte lumea, în toate părţile, că din pricina noastră 
sa ales prafu de starea lui Vlaicu? 

Ea "MANOLE . 

Aşi, hai 2... vorbeşte lumea ?... Ce-mi pasă mie de 
- lume? — Şi tu, ce treabă ai să te-amesteci?... “Ţi-e 
milă de fecioru Vlaicului?... Ai vrea să-i daii lui sta- 
rea mea, şi copiii mei să rămie pe drumuri 2 

o MIREA 
Ei n'am venit să-mi dai starea dumitale, nene Ma- 

nole! Am venit să-'ţi aduc aminte. — Să te gîndești 
bine... că, uite, nu-ţi ajută Dumnezeii! — Bagă de 
seamă... "ţi-a ars fînu... Asta nu e semn bun pentru 
casa dumitale! 

MANOLE (isbucnind) 

Nu e semn bun?!... Ştiii etică nu el... Aă auzit, Sma- 
rando?... “Ţi-am spus cit că nu e semn bun? — Uite, 
a intrat ftecioru Vlaicului în bătătura noastră, şi 
acum își cere dreptu, că "-a. spus tat-săii că "mi-a, dat mie 
două sute de poli! Vrea să-'mi pue genunchiu 'n piept; 
şi ei să-'mi desfac băerile pungii şi să-i dai lui tot!— 
Și ţie "ţi-e milă de el, Smarando? Îl îmbrăcaşi, ca să-i 
şează bine; ca să pot ci, oră de cîte ori ?l-oi vedea, 
să-mi aduc aminte de tat-săii ; să-mi aduc aminte de 
Vlaicu 2... (ficsindu-l pe Mirea și unindu-se îngrozit în ochii lui) Uite-l!.. 

uite-l!... Vlaicu leit!... Aşă eră cînd eră tînăr!., (Alirea 
a priveşte uimit) Ce te uăţă, mă, așă la mine? Ce vrei, mă? 
La, ce-ai venit? Să-mi iei sufletu?... să-mi iei sta- 
rea,?... Eşi afară din curtea mea! 

ARSENE 
Ce, Manole, ru eşti în firea ta? 

MANOLE 
Să plece! Să plece piaza rea din casa mea! 

CODIN 
Tată, ce e asta? Cum gonești băiatu ?
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SMARANDA 

Manole, pentru numele lui Dumnezeii!—cînd a stat 
ușa casei noastre "'nchisă, omului care vine să "ţi ceară 
un ajutor ? Ia 

MANOLE 
_„ Asta ma venit să 'mi ceară de pomană!.. Asta a 
venit să mă judece!.. Asta zice cam jurat strîmb, de 
i-am mîncat banii lui tat-săti!... Asta a, venit să 'mi ia, 
sufletu ; şi d'aia, '] gonesc!—Afară, afară din casa mea! 

ARSEXE 

Hai Mireo, că e necăjit.—Lasă-l păcatelor ! (ârsene ca 
Mirea pornesc să iasă). 

MANOLE 

(o apucă de mină pe Smaranda și ?] arată pe Mirea). | 

Smarando!.. Uită-te bine la el!.. Ăsta e fecioru Vlar- 
cului;. ăsta e piaza rea; ăsta, o să ne lase pe dru- 
muri! 

CORTINA



ACTUL II 
În casa lui Manole. Odae mare de ţăran bogat. Chilimuri, poli- 

cioare cu ploşii, oale. și alte vase. Pat cu chilim şi cu perne la 
căpătiie şi la perete, In fund o ladă mare de Braşov, Sobă româ- 
nească cu olane. Ferestre mari cu drugi de fier. Oglindă impodo- 
bită cu şervete, În perete icoane şi o candelă aprinsă. Citevă cadre 
înfăţişiad scene din războiu de la 1877. Subt oglindă, masă inve- 
lită cu pinză ţesută frumos în arnicl. Smaranda şi Vochija şed pe două scăunele miel. Sriaranda coase la o cămaşă cu flori, Lada 
din fund e pecetluită. 

SCENA 1 
SMARANDA, VOCIIIȚA, apoi MANULE, apot DINCĂ 

VOCHIȚA. (uitindu-se la ladă) 

Da” ce sînt peceţile alea, Smarando ? 
SMARANDA 

Ne-a pus ieri secfestru pentru arenda moșiei... cîștiu 
lui sfîntn Gheorghe, că nu “l-am plătit nici pînă acum. 
Cîştiu cu care plecase băiatu, acum o lună, să 1 ducă 
la casierie; şi-i ieşiră hoţii 'nainte, îi luară, părăluţele, 
o sută de poli, şi pe el mi-l aduse Costandin în căruţă, 
mort!—Flăcău ca bradu, cum nu era pîn partea lo- 
cului alt fecior ca al meiă! (ştereindu-și ochi) Of! Vochiţe, 
Vochiţo!... De ce nu m'o fi luînd pe mine Dumnezet, 
să scap de atîtea necazuri!... Că nu mai pociii, Vo- 
chiţo, nu mai pociii! 

VOCHIȚA 
Și numai de cînd cu focu finului, am băgat de seamă 

că toate vă merg pe dos, măre, Smarando! 
SMARANDA 

De cînd cu focu și de cînd se 'ntoarse Mirea al 
Vlaicului din oştire —N'a, greşit Manole! D'atunci ni
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s'a făcut nouă semn!— De-o lună de zile se ţin lanţ!... 
Ne arse finu, ne muri băiatu, pierdurăm paralele, 
Manole, bolnav —A căzut la inimă real—Nu doarme 
toată noaptea, !.. Visează urît!—Geme de ţi se scutură 
carnea !.. Par'că e muncit de Ucigă'l-crucea !—0O să ne 
prăpădim, măre, Vochiţo |—Cu ce-om adună de pe cîmp, 
nici de arenda moşici nu ne plătim!.. O să ne vînză 
tot,!.. o să rămînem pe drumuri! 

VOCHUIȚA 
De, Smarando, cine ştie ce păcat o fi şi asupra casei 

dumneavoastră, de a 'mceput să vi se risipească avutu ! 

SMARÂNDA 

„ Toate ar mai fi, cum ar fi! Da” cînd văz soarele apu- 
nînd şi văz că se 'noptează, of! şi cînd mă gîndesc să 
'l auz iar pe Manole văitîndu-se toată noaptea, îmi 
vine să 'mi las casa pustie şi să mă duc în lume! De 
n'aşi avea fata, asta, 'mi-aş lua, cîmpii! (o 'mneacă plinsu). . 

+ VOCIIIŢA (după o pausă) 

Ia ascultă, Smarando, n'o fi legat cumvă logofătu 
de vreun duşman?—că, prea, se ţin pagubele de capu lui! 

SMARANDA 

O fi! — Lumea, te dușmăneşte de geaba, dar mi-te 
dacă te vede că ai răsărit niţel mai d'asupra?— Ferice 
de omu sărac, că 'şi ţine zilele de azi pînă mîine! Nu 
e dușmănit de nimeni, nare nicio grije, şi cînd pune 
capu pe pernă, îi blagoslovește Dumnezeti odihna! 
- VOCIIIȚA 

Uite şi logofătu.— Par'că i-a luat pînza după ochi! 
(Manole întră, foarte searbăd şi abătut). 

MANOLE 

Dincă nu s'a mai întors, Smarando? 

SMARANDA 

Da' unde l-ai trimes? 

„MANOLE 
Îl trimesesem pe la oameni, să le spue să 'mi aducă 

parale, să scăpăm de peceţă; că ne vinde tot Smarando!
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Ai mai pomenit tu aşa, ruşine în casa noastră? (uitindu- 
se ta ladă) Hm! Pecetia stăpînirii pe avutu meil! (indirin, 
ridicind miinele în sus) Of! De ce "ţi-ai întors Doamne fața 
de la mine? De ce? 

VOCHIŢA | 

Nu te mai necăji logofete, c'o să le rîndueșşti, dum- 

neata, pe toate. 

MANOLE. (şezind) 

Ni ştii dacă oiii mai avea putere! Mi se prăpădi 
fecioru !—'Mi-a, luat Dumnezeit mîna dreaptă!—Nu mai 
îndrăsnese să m'-apuc de nicio negustorie, că toate 

"mi es în sec!—Mai 'nainte vreme, pe ce puneam mîna 

se 'nchegă! Acum toate mi se risipese în palmă şi 'mi 
fug printre degete ca, argintu vii! Şi 'mi rămîne palma 

uscată şi arsă, cum ars e şi sufletu 'n mine! Nu pot 

să "mi mai adun minţile; pawcă ași fi nebun! "Mi-e 

frică și de oameni! — Şi toate, numai de cînd sa 
'ntors Mirea, fecioru Vlaicului; de cînd a venit aran- 
ghelu să 'mi ia sufletu! 

- YOCHIŢA . 

Te-a legat cinevă, logofete. Umblă să te prăpădească 

duşmanii! 

MANOLE 

Bine zică tu, Vochiţo! “Toată lumea mă dușmăneşte! 
Mai "nainte vreme se umplea bătătura de oameni; 

toţi cu căciulele ?n mînă, şi mă rugaii să-i ajut! Și acum 

nu vor să 'mi plătească nici ce le-am dat! — Parcă 
le-ași fi furat paralele, parcă n'ași fi muncit pă ele! 

SMARANDA N 

_ Pune-ţi nădejdea 'n Dumnezeii, Manole, că n'o-să ne 

lase. . .. 
MANOLE 

Mi-am perdut credinţa!—'Tu nu veză, Smarando, cum 
se. dărîmă toate ale noastre? Nu vezi că nu ne mai 

ajută Dumnezeii? Starea noastră se risipește ca pleava 

"2 bătaia vîntului! Bucuria a gonit-o Dumnezeii din 

casa noastră, şi a intrat pe uși şi pe ferestre din toate
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părţile jalea, şi s'a aşezat în toate colțurile casei! A 
murit Codin; s'ait îngropat toate nădejdile mele! (i 
podidește plinsu). 

VOCHIŢA (dupe o pausă) 

Logofete Manole, la dumneata nu e lucru curat! 
Dumitaie "ţi-a făcut cineva vre-un fermec ;—că numai 
unde s'amestecă Necuratu se risipește bucuria şi o- 
dihna creștinului. 

MANOLE 
Odihna!... ași e!... 'Mi-s'a furat odihna! —Mereii ră: 

sar înaintea mea, stafii şi pricolici!... Şi un strigoiii cu 
crucea 'n mînă, de cîte ori îmi închid pleoapele, ca 
să-l gonese dinaintea mea, îmi rămîne la căpătiiii şi 
mă strigă... şiese uită lung la mine... şi mi sc tur- 
bură vederile de văpaia care fulgeră din ochii lut! 
(cu ochil rătăciți își pironeşte deodată privirea în văzduh) Uite!.. uitel.. 

par” că vrea iar să răsară,|,.. (vorbind eu vedenia) Acum și 
ziua vii să mă, chinneşti? Oh! lasă-mi odihna!... Ajun- 
gă-tă noaptea,!.... Du-te! du-te! (se scoală îngrozit, își acoperă 
ochii cu groază și se retrage pină în fund, lingă pat, unde se trinteşte văicărindu-se) 
Oh!... odihnă)... odihnă! 

* SMARANDA 
Uite, Vochiţo!... Uite aşă se chinuește de o lună de 

zile! (În acest timp Manole geme surd, rostogolindu-se pe pernele patului, 
apoi se ridică de pe patcu violenţă), 

MANOLE (umblind agitat p'in odae) 

Ahă!.... A venit aranghelu să-mi ia sufletu?.... A 
venit fecioru Vlaicului să ne sărăcească 2... Şi fecioru 
Vlaicului o să se aşeze în casa noastră ?... Şi tu, Sma- 
rando, şi eii, şi loana, o să ajungem slugi la Mirea!... 
(izbucnește întrun ris nervos, apoi domolindu-se și umblind de colo pină colo) 

Dar nu!.... N'-o să se 'ntîmple astal.... Că tot ne mai 
rămîne cevă!... He! he! Ştii eii să muncesc!... Știă 
eil cum să câştig paraua? (ride ușor, cu o rază de nădejde, apol 

se aşează pe un scaun meditind cuo ușoară agitare) Ma ars focu.... 

"mi-a murit fecioru.... ne-ati furat hoţii paralele.... nu 
e nimic Ii. (ride sinistru, apol cu aeru suferind pipăindu-și milnile și trupu) 

Sînt ei şi cam bolnav... dar... o să mă înzdrevenese... 
He! hel lasă... (voios ridicindu-se dupe scaun) O să vezi tu,
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Smarando... nu mai plînge!—Osă mi se ridice peceţile 
astea... Şi iar o să intre belşugu 'n casa noastră!... 
(uizind mat tare) He! he!... O să vezi!... (oprindu-se deodată și în- 

cercind să se linișteazcă pe el însuși) Prea am fost necăjit... ŞI 

din boală omu ajunge de aiurează... vede stafii.... pri- 
colici... Nu e aşă Vochiţo? | 

VOCHIŢA 

Aşă e, logofete. 

„MANOLE 

Poate o fi şi cum zici tu ? Mo fi dușmănind cinevă 
şi mi-o fi făcut vreun fermec ?—că oamenilor le pare 
bine cînd îşi văd vecinu că ajunge de risu lumiil— 
(enerzic) Hm!.. Dar n'o să ajung eii de rîsu lumii!... Aşa!.. 
Să maă îmi treacă mie necazurile, să 'mi ridic pece- 
țile astea şi să mă pot odihni cum mă odihneam mai 
'mainte ; şi o să veză tu, Smarando!... Nu mă sperii 
eii de Mirea 1,., (văzînd-o pe Smaranda că-și şterge ochil) Ci nu mâi 

plînge şi tu; nu 'mi mai cobi!.... Destul de amărit 
sînt ei, că nu pot să mă odihnesc!... Cînd te văz şi pe 
tine că plîngi mere, mi se tae toate puterile! 

VOCHIŢA 

"rebue să "ți descînt, logofete; să m'asculță pe mine!— 
Şi dacă, nu te-oiii face curat ca argintu, să n'apuc să 
mai trec pragu casei dumitale ! 

MANOLE (cu o rază de nădejde) 

Crezi tu c'o să 'mi priească descîntecu, Vochiţo? 

| VOCHIŢA 
Îți prieşte, cum le-a priit și altora, de 'mi zic şi 

azi bogdaproste! . 

MANOLE 

Bine, Vochiţo, bine... o să te chem et. Să mai văz; 
cum *mik-o fi şi azi... că am o grămadă treburi cu oa- 

menii... să 'mi dea paralele... să 'mi ridic peceţile. — 

Si Dincă nu mai vine!... I”am trimes de azi dimi- 

neaţă !... Oamenii aii început să strîngă bucatele... şi 

nici unu nu se gîndeşte să 'mi aducă parale!... (Dincă 

intră prin fund) Unde umbli, mă, ticălosule ?. Ce-ai făcut de
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azi dimineaţă pîn' acum? Umbli p'în cârciumi, şi cil. 
stait pe jăratec! 

” DINCĂ 

„Am fost pe la toţi, logofete! 'Tot satu l-am umblat.— 
Ci că n'are niciunu parale !— Le-am spus să. vie să se 
"nţeleagă cu dumneata, şi nu vor! ! 

MANOLE 
Aşi? Nu vor, hai? Or să vază ei pe dracu! Mă 

due eii.— Hai cu mine, Dincă. Să vedem, cînd or da 
cu ochii de mine, tot aşi or să zică? Cind le dai, le 
fată, vaca, şi cînd le ceri, le moare viţelu! — Hm! Se joacă 
cu mine? Le vînz tot! Îi las pe drumuri! (ese cu Dincă). 

SMARANDA 
De, măre, Vochiţo, cum să mai aibă omu tihnă, cîte 

ait dat peste el? 
- MANOLE: (în ușă întorcîndu-se) 

Smarando, di-mi puşea, te pomenești că sare vreunu 
la mine! Nu veză că s'aii ridicat toţi împotriva, noastră ? 
(Smaranda ia pușca din cuii și "i-o dă. Manoie îl încearcă cocoșu și ese. Ioana Întră și "1 vede pe Manole plecind). 

SCENA II, 
SMARANDA, VOCHIȚA, IOANA. 

IOANA 
Da” unde se duce, tata, cu pușca? 

- SMARANDA 
Să duce p'în sat, după oameni, să strîngă parale, 

că__nu vrea nimeni să-i dea; și uite peceţile!-—Si 
mîlne, poimilne alta: parcă ?] văz pe Mirea că ne ia, 
pimintu lui tat-săii îndărăt! 

| | IOANA 

De ce nu sînteți oameni de 'nţeles?. Nu “ţă-a pus 
neica Arsene? De cenu vrei să vorbeşti .cu tata? Ce, 
adică, “ţă-ar părea răi dacă 'l-aş lua pe Mirea? Ce, 
Mirea e de pe drumuri ? | 

Ş SMARANDA 
Bine, măiculiţă, cum să vorbese eii acum cu tat-tăii
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Malde-astea ? Tu nu '] vezi? De-o lună de zile, nici 
nu vrea s'-auză de Ilirea? 

VOCINIȚA 
Da ce "ţi-a spus Arsene, Smarando? 

IOANA 
Păi, ce să-i spue 2... Neica Arsene zice c'ar fi bine 

. . A Ș . . . . 2 

şi s'ar împăca lucrurile: să/l iai eii pe Mirea şi săi 
dea taca pămîntu îndărăt. Da' mama vrea? 

VOCIIIȚA 
Bine zice Arsene, Smarando. N'ar mai fi nică o zî- 

zamie, şi poate că sar domoli şi bietu logofătu Ma- 
nole ?2—Pe Mirea, '] cunoştă de copil, flăcâii nu glumă l— 
S'ar aşeză omu; Vaţă avea mînă dreaptă ?n locu lui 
bietu Codin? 

SMARANDA 
Şi eti tot aşa zic, Vochiţo, da' nu ştii cum să-l spuiit 

lui Manole ? Nu vezi, dumneata, că ori de cîte ori aude 
de Mirea, zice că Mirea ce aranghelu, care a venit să-i 
ia sufletu ? 

IOANA 
Spune-i cum &i şti.— Ce aranghel?.. Păcatele lui?.. 

Pata, par'că e nebun! De cînd “i-a intrat asta 'n cap, 
îi merg toate pe dos! Cobeşte toată ziua!... şi toată 
noaptea vorbeşte cu duşii de pe lume! 

VOCHIȚŢA (făcîndu-și cruce). 

Să păzească Dumnezeii, măre, Ionico! 

IOANA 

Păi, așă, lele Vochiţo! — Veni bietu băiat ăla din. 

oştire, şi'] luă la goană ca pe-un cîine turbat! — 
Parcă venise să ne dea foc caseil—Și zice că "i sa 
fâcut semn răii, de cînd-a venit Mirea! Omului "i se 
face semn după inima lui. — Mamă,- ascultă-mă şi pe. 

mine! Noi, daca l-om lăsa pe tata să umble așă, cum 
umblă de-o lună de zile, de nu-i mai intră nimeni în 
voie, să ştii că s'alege prafu de noi! .
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SMAR ANDA 

De, măre, maică 1... Să fi trăit bietu Codin, mai a- 
veam şi eti un om. în casă, cu care să mă 'ndemn!... 
Da! aşă 9... rămăseiit ca, vai de capu mei! 

IOANA 

Păi, tu mai ştii altceva de cît să plîngi ? — Păcat, 
vezi bine, că se prăpădi bietu Codin!... da” e păcat şi 
de mine!.. c'o să "'nceapă lumea să mă ocolească, cum 
a şi *nceput!... că nu e om să nu clevetească de casa 
noastră ! 

SCENA III 

aceiaşi, ARSEXE 
ARSENE (intrind) 

Noroc bun, Smarando. 

SMARANDA 

Să dea Dumnezeii, cusere, 

ARSENE 

Manole acasă e? 

IOANA 

Nu e acasă; da' bine că te aduse Dumnezeii, neică, 
Arsene,.tocmai vorbeam de dumneata, cu mama. 

ARSENE 

I-ai spus, Smarando, lui Manole, ce vorbirăm amîndoi? 

| SMARANDA 
„Ce să-i spui, măre, cusere ?— Manole, din zi în zi, 
tot mai răii îi merge! "Mi-e frică să nui se rătăcească 
minţile de tot! ” 
e ARSENE 

- Tot aşă aiurează? 

| SMARANDA 

Mai răi! Acum par'că a 'mceput să 'i se năzară şi 
ziua! Îl văzu şi Vochiţa, că era aci. i se rupe inima! 

| A ARSENE | 

Ce să fie asta, Smarando, cu el?
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SMARANDA 

Nu ştii! 
ARSEXE 

I-ai făcut maslu ? 

SMARANDA 

Nu vrea! Ci-că, ce e bolnav de lingoare? Ce o să 
moară ? 

ARSENE 

Nu 'mi place Manole!... Asta nu e bună. !... ÎL muri 

şi fecioru!... De?.. ce să zică!.. greii!.. îi moare 'omu- 

lui un puiă de găină, şi-i pare răi! — Trebue să mă 

ţii eii de capu lui... că e păcat de Dumnezeii!.. N'a- 
vuserăm parte să ne 'ncuscrim, da' mi-e milă de casa 

voastră, Smarando ; că ştii eii cât ai robit tu 'n casa 

astu.— 'Prebue să '] desmeticim pe român, să "i scoa- 

tem racila din inimă, că vă prăpădiță! — Ei am mai 

văzut Wastea.—Nu 7] vezi ca 'nceput să nu mai aibă 

îndemn la nici o treabă ?.. Cine eră ca Manole mai 

'mainte ? Nu "i şedea, calu două ceâsuri pe zi la esle!— 
Toată zialica, în toate părţile: ba la Piteşti, ba la 

Râmnic, ba la Migveni. -— Uite, acum se apropie Rîu- 
venii ; cînd scăpa el tîrgu Rîarenilor, să n'aibă cincă- 
zeci, şai-zeci de capete de vite?—Îi spuneam mai a- 

laltăeri să facem amîndoi tîrgu ăsta,—găsisem eil niște 

boi frumoşi pe 'Popolog,—zicea că nu mai are chef de 

nimic !... că sa săturat! — Păcat de stăricica voastră ! 

E mult pînă să face spărtura 'm zăgaz, că pe urmă, 

atât aşteaptă rîu; şi a doua zi te pomeneşti cu iazu 

ca ?n palmă, de nică nu maă ştii pe unde a fost moara! 

SMARANDA | 

_ Așă e cusere, Arsene,:numai dumneata ai putea să 

“stai pe capu lui.şi să “l descoși; să veză, ce să fie 

asta cu el?. i 

| ARSENE 

“ Ta, ascultă, Vochiţo, tot n'a tu nicio treabă... Dă 

fuga pîn' la han şi zi-1 lui Mirea să vie încoa, că'l 

lăsaiii eii adineauri acolo. (Vochiţa ese). a
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SMARANDA 
Iar să dea Manole cu ochii de el? 

ARSENE 

Şi dac' o-da?... Etă mă ! — Smarando, nu e mai 
bine să vă "'mpăcaţă cu vorbă, bună, de cît s'ajungeți 
p'în judecăți, să vă ştie toată lumea ?.. Cum vorbeam 
şi cu Mirea: el, vezi bine, nu 'ndrăzneşte să "mai vie 
încoa; dar trebue să 'nțelegeţi şi vol!—nu poate bă- 
iatu să rămie așă pe drumuri! — Acum, paralele ca pa- 
valele ;— le-o fi luat Manole, nu le-o fi luat, treaba 
lor!—da' pămîntu e al mă-sei, e al soră-mci, Ileana; 
şi Manole nu putea să ia pămîntu! Are înscris de la 
Vlaicu? N-avea de cât s'aștepte, pînă se întorcea, 
Mirea acasă şi regulă şi cu înscrisu! — Manole, nici 
nu “i ieșise bine sufletu lui bietu Vlaicu, și el a şi luat 
în stăpînire pămîntu!—Prea le face şi Manole cîte u- 
nele!—De?... şi să te mai.miri, de ce clevetește lumea? - 

IOANA 

Păi, așă, cum zice neica Arsene!.. parcă o să ne 'n- 
&ropăm cu banii !.. Nu vezi ce procopseală a *nceput să 
s' aleagă de banii noștri? 

ARSENE 

„ Aşă, Smarando, ești femee cu minte şi trebue să m'- 
asculți. Ce, adică, nu 'ți-ar plăcea să'l ginereşti pe Mi- 
rea?.. Păi, e flăcăii p'imprejur ca el? - 

SMARANDA 

Dumneata nu știi că totdauna 'ți-am spus că 'mi 
place Mirea?.. Da' acum ce să fac? - 

ARSENE 
Uite ce să faci: acum cînd o veni” Mirea, să'l do- 

molim pe Manole şi să stingem zavistia! Auzi, dum- 
neata! Oameni fruntași, și s'ajungem p'în judecăţi!.: 
Să ție lumea sfat p'în cîrciumi de necazurile noastre, 
fiindcă ne-a luat Dumnezeii minţile şi:nu ne mai în- 
țelegem!.. Ce, sîntem ţigani, să ne mutăm cortu de colo 
pînă colo ?.. Mai mare ruşinea!
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SMARANDA 

'Totdauna te-am ascultat... cum bine ştii? „O „să te 
ascult şi acum... O să'mi întăresc inima, și nu'l las pe 

3 

Manole pînă nu l-oiii desmetici. 

„ IOANA 
Aşă, vezi 1... Nu să ne jelim toată ziua la unu şi la 

altu ! - - . 

SCENA IV. 

Aceiași, MIREA. 

MIRE 1 (intrind prin fund). 

Bună vremea, lele Smarando. 

| SMARANDA 

Bună să'ţă fe inima, Mireo, maică. 

Pi ARSENE 

Ia ascultă, mă, Mireo,: vorbiiii cu- Smaranda... E zic 
3 , ) . 

să mai aştepţi cu procesu. 

| MIREA E 

Ca s'-aştept, neică Arsene?.. Să "mi dea pămînta.— 
Ce, că am venit să le caut pricină oamenilor ?2—Adu-ţi 
aminte, de acum o lună, de cînd venilă, ce 'ţĂ spuueam ?.. 

Şi lelea Smaranda mă ştie. — Cînd m'a luat în oştire 

“i-am spus cam rîzînd, cînd plecam:—Ce zici lele Sma- 
rando, cînd m-oiii întoarce, îmi dai pe Ioana ?.. şi m'a 

luat de gît şi m'a pupat. — Că, de cînd rămase bietu 

taica văduv, mi-a fost ca şi o mamă.—Nu e aşă, lele 
Smarando ?. 

SMARANDA 
Aşă, e, măiculiţă, aşă e.. Cine gîndea că o să intre 

vrajba între Manole şi Vlaicu? 

 ARSENE 

“Worba e, acum să stingem vrajba !—A vrut Dumne- 

zeii cu vol. Eii mavuseiit parte să-mi mărit fata! 

Poate. tot din pricina. păcatului care vă. paşte s'a pră- 

pădit şi bietu Codin, că "mi-era drag ca și copilu meii! 

" St-acum plînge biata, -fie-mea, toată, ziua, de doru:lui!— 
. $ . . . . - . . î . 

e
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N'ajunge atita jale şi atît necaz, Smarando? Şi cînd 
ne trimete Dumnezeii bucuria 'n casă, noi s'o gonim? 

MIREA | 
Ai dreptate, neică Arsene.—Să-'mi dea, ce e al mei.— * 

Dacă la urma urmei n'o vrea: să-'mi dea pe Ioana, 
'mi-oiii astîmpăra şi eii dragostea şi doru. — Poate că 
o fi pus omu ochii pe alt fiăcăii?—o fi gîndind s-o feri- 
cească pe Ioana altfel?.. I s-o părea, omului că eă nu 
sînt potrivit pentru starea dumnealui?... Eh |... oii în- 
dură şi necazu ăsta! - 

IOANA 

Mireo, tu isprăvește cu taica cu pămintu! Şi et, 
iacă, 'ţă-o spui aici faţă cu mama şi cu neica Arsene: 
eii cu tine mă mărit, dacă 'mi-o ajută Dumnezeii să 
mă mărit vreodată. 

„ARSENE 

N'ai habar, loană! O să le descurcă el Durmmnezeii 
pe toate; că d'aia, e mai mare peste noi: să ne des- 
chiză ochii, să ne 'ndrepte pe drumu ăl bun şi să ne 
abată. din rătăcire. |, 

„SCENA V 
Aceiaşi, MANOLE 

MANOLE (din uşe, vorbind afară) . 

Dincă, să-mi pui şeaua pe call... Mă duc la jude- 
cătorie !... ÎL învăţ eii minte, tilharil! 

ARSENE O. 
Da ce e cuscre? . 

MANOLE 
Ce să fie, mă? Nu vor să-mi dea paralele, hoţii! 

Am ajuns eti să mă rog decei; pîn' acum se. rugaii ei 
de mine!—Îmi trebue parale! Nu vezi că m'a încol- 
țit din toate părţile?... "Mi-a pus secfestru pe tot!— 
Acum vine al doilea cîștiă, şi nu e plătit nici &l 
dintiiii!— De unde să mai am parale? Par” c'a intrat . 

„dracu în sufletu lor! De cînd îmi arse fînu, nu pot să 
mai „mă, "nţeleg cu. ei de: loc! Par c'aş-fi strein!.. 
Şi ştii bine cum veneail !... şi eit îmi deschideam punga.
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şi dam în dreâpta şi 'n'stînga!—Mă, cuscre, mă, răi 
sînt oamenii! Cît te-or vedea că te cleateni niţel, în 
Ice să vie:unu să te-ajute, toți îți dai cu picioru, să 
te prăbuşeştă! | 

ARSENE 
Vezi?... Eii îți spuneam să nu te 'ntinziașă, că omu 

sărac 'se lăcomeşte; şi. tu crezi că "i face. bine, și-i 
dai. —Pe urmă, cînd îţi trebue ţie, ia de unde nu e! 
Ce să “1 iet?... năravu?-—N'are şi mare! 

MANOLE 

Bine, mă,. da, e păcat și de amine!:Eii la, cine să cer? 
O să-i dai! pe "toţi-în judecată! Scoţ hotăririle: şi „le 

vînz şi cenușă din vatră! * 

ARSENE 
Iar judecăţă? asă-le păcatelor de. judecăţi, Manole,. 

că; cine 'umblă 'n judecăță nu se. procopseşte I—'Toemai 
d'aia, “i spusetii- lui Mirea, să vie pîn'aci.- (Manole: face o miș- 
eare) la mai. domoleşte-te, 'că n'a, venit nimeni să te - 
strîngă “de :gîţ! — Vino *'ncoa să ne înţelegem ca oa- 
meniă, că de o; lună de zile nu'ţi mai: alege, nimeni! 

Ş i MIREA 
Aşi a nene “ Manole; cit nu ştii ce "ţi-a căşunat pe 

mine? Ei veneam la dumneata, că la „prietenu tatei, să 
mă sfătuești, să 'mi dal o „povaţă; nici nu mă gîndeam 
că, pentru nimica toată, s' ajungem să nu ne mai dam 
nici bună ziua! ae 

“ MANOLE . 
Cum zici, mă, cai venit la mine? Ai venit să te 

sfătueşti ?-ai venit să:'mi ceri povaţă ? Păi, de cînd ai 
picat în curtea, mea, al început să “ţi ceri dreptu tău! 
Ce drepturi ai, mă? Ti-a spus tat-tăii la ceasu morţii 
că 'mi a dat parale ? 'De ce "mi-a dat, mă, tat-tăi mie 
parale? 

MIREA 
"Ci, că lasă-le focului de parale I—că parale... să fie 
omu sănătos!—Eii îți cer să 'mi dai pămîntu... că pă-. 
'mîntu e al mamei! Ei asta vrea! Da? dumneata : nu 
şi nu! Ce vrei să fac?—o să te-dâii în judecată !



116 

ARSENE - 

"E, ca :mai bătrîn, zic: de cât o judecată, dreaptă, 
mai bine o împăcare strîmbă. Nu e mai bine să vă 'n- 
țelegeți acum și să nu mai urcați scările tribunalului, 
rămînear-ar pustii ? 

SMARANDA 
. . Ă a X "Bine zice, cuscru Arsene. — Împacă-te -cu băiatu, -că, 

“şeade ră, am intrat în gura lumii! 

IOANA 

Mai ascultă şi tu, tată, de ce “ţi spun oamenii, că nu 
"ță vrea nimeni rău! -De-o lună de zile ne-ai speriat 
pe toți! Nu mai poate nimeni să “ţi intre 'n vos! 

MANOLE 
(uitîndu-se încruntat și măsurîndu-t cu ochit unu cîte unu, fierbind de necaz) 

„Aha! Aşă! V'aţă pus toți pe capu meii! V'aţă unit 
„cu toţii să mă biruiți! Vezi bine!.. Ei cum sînt bol- 
nav,—că nu mai mă pot odihni de atîta vreme, din 

- toate pârţile necaz peste necaz,—se 'nțelege: pe cine 
nu “l-ar doborî? cine poatesă mai ţie piept?—Nu vezi? 
Cuscru, Arsene; Smaranda, nevastă-mea,; fie-mea, Ioana ; 
Mirea, fecioru Vlaicului... (posomorit) Vlaicu ! Vlaicu! (n- 
dijii). Ce vreţi, mă? - 

ARSENE 
Ia stai, Manole, ce tot îţi rostogoleşti ochii așă ? 

Ce să te birnim? Etă mă! vezi dumneata! Ne-am unit 
toți împotriva ta, să te sărăcim! Nu veză că baţi cîmpii? 

. Eşti om în toată firea! Ki fi bolnav, să dea Dumnezeii 
„Să "ță treacă! Da' ce te lași, mă, aşă boaleă şi necazului? 
„N'ai plătit cîştiu arendii? L-ăi plăti! 

ii "MANOLE 

“Ce fac cu'secfestru ? 

ARSENE 
Parcă numai „ţie "ţi-a pus secfestra! Ce "ţi-a şi vîn- - dat? Aşă.pune stăpînirea secfestru, că d'aia are peceţi : şi slujbași! —Mai trimete pe cîte unu p'în casele oa- menilor să le.mai facă, necaz! e
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i MANOLE (inviorat) - 

He! He! Bată-te, Arsene! (ride) 

| __ARSENE 

Asă veză, fii bărbat!.. Ascultă 'ncoa.— Vino să stăm 
ici... și să vorbim... (îl duce lingă masă şi stai amindoi). Ia dă-ne, 

cuscră, Smaranâo, nijică ţuică. Ştiit c'aveaţă ţuică bună? 

| SMARAND 4 (eşind) | 
Bogdaproste, că”l mai domoli Dumnezeii! 

" ARSENE e 
Uite ce zic eii, Manole. O să'ţi treacă şi boala asta, 

o să-ți plăteşti şi arenda, o să-ţi aducă oamenii şi 
banii şi—cu ajutoru lui Dumnezeii—o să intre iar bu- 
curia în casa ta; că mai omorît oameni la drum! 

| MANOLE | 

Aşă, mă, cuscre!.. De ce. să mă pedepsească Dum-- 
nezeăi ?.. Pe cîtă lume n'am ajutat-o ei? Sa 

ARSENE 
: Vezi bine!—Uite... acum vine iarna... isprăveşti cu 

cîmpu?— Cum îţi spuneam şi mai alaltăeri : hâă să ne a-: 
pucăm amîndoi de negustorie.—Am şi eit două, trei pa- 
rale; şi de cît să le daii la unu şi la altu şi pe urmă 

s'-alerg.cu pușca după ei, mai bine să le bag în vite. 

Că dacă 'niernează, vitele se eftinesc, că nu tot omu 

poate să le bage 'n iarnă, —e nutreţu scump! Și de 
colea, niţel, de dincolo mai ce dă Dumnezeii, paranua nu 
stă, sporeşte.—Ce atîta, necaz ?... Oameni ce sîntem: noi, 

să ne lăsăm pradă desnădejdei?—Pe urmă, trebue să 
te pîndeştă că ai fată de măritat, şi vorba aia: fata, 
pînă la optsprezece. ani, se mărită singură; pînă la 

douăzeci şi cinci o mărită vreo babă; şi de la treizeci 
de ani încolo, nici dracu n'are ce "1 mai face! 

MANOLE (rizind) | 

Aşă e, mă, Arsene 1. He! he! he!... (Smaranda aduce uică. 

Arsene toarnă în ţoiuri). a | 

| , | ARSENE (eionind cu Manole) | | 

Ia, mă, cusera .. şi noroc bun!.. Să te scutere Dum-
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nezeii de necazuri şi să'ţi facă parte, să'ți vezi fata la 
casa ei! 

MANOLE 
Să te auză Dumnezeii, frate, Arsene, (dupe o pausi) Ce 

om. de ispravă ai fost tu în totdauna!... Și mult bine 
"mi-ai vrut tu casei mele! Păcat că nu vru Dumnezeii 
să ne 'mcuscrim! (podidind în plins) De, mă,!... Îmi muri fe- 
cioru, flăcăii să spargă piatra cu pumnul... Mîndru, 
voinic, şi cînd intră ?n horă, scăpăra pămîntu subt el! 
Şi mi-l luă, Dumnezeii, Arsene! Îmi luă mîna dreaptă... 
rămăseiti stingher! (1 îneacă plinsu) 

x 

ARSENE (ștergindu-și ochit) 

Cui "%-o spui! — Oiii mai avea eii parte să găsesc 
aşă ginere pentru fie-mea!—Da' să ne 'ntărim cuscre, 
că mai sunt și alţii de care trebue să vedem. Cum îţi 
spuseiii, o să te bucure Dumnezet cu Ioana;. dac'-ăi 
vrea să m'-asculţi și pe mine? | ! 

MANOLE 

"Cum să nu te ascult, Arsene! Nu te-am ascultat în 
totdauna? Nu "ţi-am dat bătatu cu toată inima? 

| _- ARSENE. : 

“Eh! Atunci, dacă e aşă, să "mi dai şi fata, 

MANOLE (vesel)! 

“Cum, mă? 

Ia ARSENE 
„Uite; să “-o dai lui nepotu-meii. 

a MANOLE. 

Care nepot? 

ARSENE 
Mirea, fecioru Vlaicului! (Manole se ridică brusc de pe scaun şi - 

rămîne împietrit, cu ochii țintă la Arsene) În dai pămîntu 'mdărăt, 
îi mai dai un car cu boi, şi, ca să poată şi el să s'a- 
puce de ceva, să-i dai şi o sută de poli.— Găseşti tu; 
ştii et cum stai tul. |
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MANOLE Sa | 

Bi să-mi dai fata după Mirea al Vlaicului? Poate 
că 'mi-o fi luat Dumnezeii minţile? 

SMARANDA 
Da' de ce să nu '%-o dai? Mirea e fecior de om de 

ispravă ! Cine l-a cunoscut pe tat-săii mai bine de cît 
tine? Ce “ţi-a năzărit aşă în potriva băiatului ? 

IOANA ” 
Da” după cine al vrea să mă dai? 

MANOLE 
Ce treabă ai tu?.. Te daii după cine vrea ei, nu 

după cine vrei tu! 

MIREA | 
Ce ai cu mine, nea Manole?.. Ce răi "ţi-am făcut 

eii dumitale, de par'că vezi pe Ucigă/-l-crucea cînd dai 
cu ochii de mine? 

MANOLE | 
Ce amcu tine ?.. Te miri că ce amcu tine?—Cine a 

umplut, mă, satu tot că eii "i-am mîncat avutu lui 
tat-tăi 2 - 

N MIREA: | 
De unde ştii ei 2.. ei veniiii din oştire! Şi de cînd 

am venit, am auzit lumea vorbind! Ei ce-am spus, 
"ţi-am spus dumitale şi lui neica Arsene. Et nu umblu 
cu. vorbe p'în oameni. 

| MANOLE 

Nu umbli cu vorbe ?... da vrei să umbli cu judecăţi! 
Nu "ţi ajunge pămîntu ?... vrei să 'ță dai şi fata! 

| IOANA 
Dacă dumneata, nu eşti om de ?nţeles! 

| | | MIREA 

Ce "ţi cer pămîntu dumitale?.. Îţi cer pămîntu ră- 
mas de la mama! Îţă cer dreptu mei! 

MANOLE 
„_Dreptu tăii ?.. Da înserisu care '] am de la, tat-tăti?
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Cine 'mi plătește mie paralele care i le-am dat lui tat-tăt ? Si 
MIREA - 

Păi “i le-a plătit! 

MANOLE 
Cînd, mă? 

MIREA 
Nu "ţi-a dat două sute de poli? 

MANOLE 
„Care două sute de poli? 

MIREA | 
Banii după tîrgu de-acum doi ani, de la Tigveni! 

MANOLE 
„Iar două sute de poli ?!.. Iar tirgu de la Tigveni? 

MIREA 
Iar, veză bine!... Nu te-ar judecat cu tata pentru că ȘI aă jurat? 

MANOLE (răminind cu ochii piconiţi asupra lul Mirea) | 

Am jurat ?... Şi tu ce vrei?... La ce ai venit?.. Cine ești tu?... Smarando!... Uite, aranghelu, iar a venit să 'mi ia sufletul... Uite-l!... Ăsta e Mirea, feciorul Vlăicului ! 

i ARSENE 
Ce aranghel, mă?... Vorbişi pîn' acum ca oamenii!... şi ţi se năzări odată! 

- | MANOLE - 
Tu mi Vai adusi—V'aţi înțeles amîndoi să'mi luaţi sufietu!... 'Tu şi cu feciorul Vlaicului!... Mirea !... Cu- cuveaua care s'a așezat pe streaşina, casei mele, şi, de cînd apune soarele și pînă la cântatu cocoșului, îmi „cobește a, pieire!... Şi zi cu zi, mi se surpă temelia, casei ! Avutu mi se risipeşte!... Copiii mi se prăpădese omoriţi de tîlhari!... Oamenii cărora le-am dat o mînă de ajutor, mă gonesc şi se ridică 'n potriva mea... Şi cucuveaua vine mere pe straşină ŞI cobeşte!.., şi co-
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beşte!... şi cobeşte!... Auzi-o!... auzi-0!... (dă cu ochii de 
Mirea şi se retrage îngrozit) A.|... Uite şi Vlaicu!... Uite-l!.... 
cu crucea 'n mînă! — Ce vrei, mă.?... Vrei să mai jur 
odată?... N'am jurat atunci ?.. N'am să'ţi daii nici un ban! 
Ce-ai cu mine? Cevii mereii, denu mă laşi să mă, odih- 
nesc?,.. Ce mai stai?.. Pleacă d'aci!.. Du-te de te odih- 
neşte!.. că d'aia te-a luat Dumnezeii! Ce vii cu crucea uia 
în mînă, de'mi stai la căpătiiii ca o streaje? Pleacă d'aici, 
strigoiule! Pleacă! Nu vrei? Nu? Bine! Bine! (se retrage tot 
sub puterea vedeniei, înhaţă pusca și o îndreaptă vrind să tragă în Mirea. Ar- 
sene și Smaranda dind un strigăt, se reped la el și "1 apucă de miini. Mirea se 
dă indărăt cu un pas), , 

IOANA 
i (apucindu-l de mină pe Mirea) 

Haidem, Mireo, că ne omoară nebunu! Rămii sănă- 
toasă mamă! Ei n'am, Ja ce să mai stati aici! (ese cu 
Mirea. ă Ia , | 

CORTINA



ACTUL III. 

Acelaşi decor ca la actul ]. În fund panoriima satului vecin, 
scăldat de văpaia roşie a soarelui intr'asfinţit. Amurgul se lasă 
incet. Ja ultima scenă se înlunecă de tot. 

SCENA 1 
: SMARANDA, ARSENE. 

(amindoi șed pe o laviţă, rezemată de trunchiul nucului din mijloc) 

SMARANDA 

N'ai văzut eri? Era să 'mpușce băiatu !—Dacă nu 
săreai dumneata, intra 'n ocnă! 

ARSENE 
Păcat de el! L-a rătăcit Dumnezei !—Eă tot gîn- 

deam că e glumă !—Da' acum, 'mi-e frică să nu se smin- 
tească omu de tot! 

SMARANDA 
O să se prăpădească Manole, cusere, să vezi dum- 

neata; o să rămînem pe drumuri! Nici n'o să se mai 
ştie de starea lui Manole!—'Toate, una după alta!... 
Plecă şi fata d'acasă.— Vezi bine, fată mare, are dra- 
goste 'n sufletu ei! Cum să se uite ea cu ochi buni la 
tat'-săii, cînd el sare cu puşca, la Mirea? 

ARSENE 
De fată să n'a habar... fata e la mine... d'abia îi 

mai ţine de urât Mariei. O să se 'ntoarcă ea acasă. — Dar pînă atunci să facem cevă cu Manole, să 'şi vie 
omu n fire.—Eri—de ?—o fi fost şi necăjit... Oamenii 
nu vor să-i dea parale... se gîndeşte la arenda moșiei... 
secfestru... sînt multe pe capu lui! Sănătos să fi şi tot te zdruncini; dar bolnav cum e el? — Ast'noapte cum a dormit?
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SMARANDA 

Vai de sufletu lui!— Pînă pe la miezu nopţi a mai 
aţipit niţel; dar d'atunci încolo, pînă s'a făcut sprîn-. 
ceană de ziuă, s'a bătut şi pe-o parte și p'alta! Vlaicu 
şi Vlaicu!.. şi crucea!—L-a, 'ntărîtat şi plecarea, fe- 
tei.— Despre ziuă iar a aţipit; şi de azi dimineaţă, 
zace, par'că e prins de friguri.—'l s'ait uscat buzele; 
ochii îi saii învineţit; şi "i se frige limba de sete! 

| ARSENE 

Îl arde focu la inimă!.. Are el ce are pe sufletu lui! 

SMARANDA 

Şi eii zic tot aşă l—Ce-o fi?.. numai el şi cu Dum- 
nezeit ştie 1— Mie nu vrea să 'mi spue nimic!—Uite-l... 
s'a sculat, Glanole se ivește pe prispă). | 

SCENA II 

Aceiași, MANOLE, apoi DINCĂ. 

MANOLE 

„Nu s'a mai întors Ioana, Smarando? 

ARSENE 

N'ai grijă, Manole, de fată... Ioana e la mine.... stă 
cu Maria. „i 

MANOLE 

"Ce cată la tine?.. N'are unde sta?.. N'are mamă, 
n'are tată ?. 

ARSENE 

S'a speriat şi ea, de ce făcuși eri. 

"MANOLE 

Da! ce-am făcut ?!. 

: ARSENE 

Păi, mai luat puşea să omori pe Mirea? 

| MANOLE o 

ge
 

>
 

.-
 E
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SMARANDA 
“Dacă nu sărea cuseru Arsene, azi erai pe drumu 

ocnej, vai de capu tăi! 

MANOLE 
Nu 'mi aduc aminte I—(abztu). Vezi dumneata... ei sînt 

bolnav văii !—(âupă o pausă). Ce-o fi asta, mă, Arsene?-—De 
nu m'ași prăpădi. — Îmi rămîne nevasta şi fata pe 
drumuri! 

, __ ARSENE A | 
„Ia lasă, mă, Manole, o să "ă treacă.—Azi “ţi-e mai 

bine ? . . 
- a MANOLE | 
"Par" că... dar uneori mi se pune ca o perdea înain-: 

tea ochilor... şi mă arde o sete... de să stai cu gura 
la şipot şi tot nu 'mi-aşi răcori inima I—Ei, ştii bine, 
eram om sănătos. — N'am zăcut .de cînd eram mic.— 
Acum s'a legat boala de capu meii! — Ce să fle asta, mă, Arsene!--Să ştii că ei mă prăpedesc. 

ARSENE . 

De ce nu vrei să te-arăţi la vreun doftor, Manole? 

MANOLE 

Doftor 2... Ce să-ţi facă doftoru?... Ce ştie dof- 
toru ce are omu 'n sufletu lui?... Doftoru te 'ntreabă 
dacă te doare ceva ?.. Pe mine nu mă doare nimie!,.. Numai, mă usuc d'a 'm picioarele. . 

ARSENE 
Asta e racilă veche la tine! — De ce nu chemi du- hovnicu să te spovedeşti? ea a 

MANOLE 
Să mă spovedese?... Hm]... (rămine o clipă pe gindun) Du- hovnic 2... Ce să-i spuiii popii? La mine nu e de popă! 

0 ARSENE Ia 
"Ți-ar mai citi cevă; ar. goni duhurile rele de lîngă tine.—Pe la biserică nu te-am mat văzut de-o lună!— nainte vreme, nu eră Duminică şi sărbătoare să nu
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FI te văz în strană... de, epitropu bisericei! — Se miră 
şi  bietu popa, . nu ştie ce.să mai crează de tine!—De 
„ce-al urît, mă, aşă biserica ? 

MANOLE 

Ce să caut la biserică ?... “lu nu vezi cum "și-a 'n- 
tors Dumnezeii faţa de la mine? Să mai facă și alții 
„ce-am făcut eii pentru biserică ; — cumpăram o moşie 
„cu banii cari i-am cheltuit? Evanghelie, cădelniţă, can- 
dele, toate de argint —sfeşnice împărăteşti ; astă-vară 

înveliiii turlele, că 'ncepuse să plouă "n biserică —Cu 
ce m'am ales, mă?... "Mi-a ars fînu; hoţii îmi furară 
banii şi 'mi omorîră flăcău; oamenii nu vor să-'mă 
plătească ce le-am dat; toată averea pecetluită ; fata, 
'mi-a fugit d'acasă; şi toată noaptea nu pot să mă o- 
dihnesc!—Ce să mai caut la biserică ?' 

ARSENE | 

Ei zic să nu-l mînii. pe Dumnezeii, Manole, că din 
„mila lui e şi sănătatea, şi voia.bună, şi belşugu.— Tu eşti 
"bolnav şi necăjit. Nu lăsă să te orbească necazu; pu- 
neţi nădejdea tot în el.—Şi dac' ai vrea să m' asculţă 
pe mine, ei te-aş povăţui să te duci la Argeş, la 
Sfânta, să stai acolo, vreo cîtevă zile, să asculți slujba; 
că pe mulţi "i-a tămăduit milostiva! 

MANOLE 

Cum să plec d'acasă?—Pe mîna cui să-'mi las ave- 
„rea? Nu vezi că 'mi-a .luat mîna dreaptă? Unde e 
Codin? Îl mănîncă viermii!—Și mie Dumnezei umblă 
să 'mi ia şi minţile! 

| ARSENE | . 
“Tocmai d'aia să. te duci!... Poate ]-ăi fi mîniat pe 

Atotputernicul cu cevă! 

MANOLE (siciir) 

Cu ce să-l fi mîniat?- N'am: făcut destule poment?.. 
Că şi omor să fi făcut, -tot ar fi trebuit să mă tente! 

ARSENE a 

De, mă, Dumnezeii îl iartă pe ucigaș; da nu-l 
„iartă cugetu lui! . on. |
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„MANOLE 

De ce- "i mai îngădue atunci pe om, să-i meargă toată * n. 
plin, să ajungă fruntaş în rîndu oamenilor, să strîngă 
stare la casa lui, să 'și vază copiii mari şi framoși 
şi din toate părţile veselie şi voe bună? . 

ARSEXE . 
„Apoi tocmai daia '] îngădue ca, pe urmă, să-l: doară 

inima: văzînd cu ochii cum.i se dărapână ştarea, cumi 
se risipeşte Yoiar bună şi cum se așează „Jalea * n vatra 
lui !—Şi nu “i e dată putere omului ca să se pue. m po- 
triva mîniei dumnezeeşti! 

MANOLE (abătut) 

Aşi o fi, "Arsene !' Poate şi Maia oii fi ci bolnav? 
Că de cînd ai dat pagubele paste mine, am cam în- 
cepat să cîrtesc în potriva Domnului!.. O'să chem popa 
să 'mi facă deseară un paraclis. 

ARSENE 

Aşi, vezi, uşureăză-ţi sufleta ; că Dumnezeii, e bun 
şi n'o să te lase. i 

. 

DINCĂ "Gntrind): 

Logofete Manole, veni un. vătăşel de: la primărie, şi 
zice că, te-aşteaptă un ; controlor:. de la. casierie, să te 
ducă numai de cît, 

eo? . MANOLE (sculindu- se). , , 

rebus să, fie în pricina arendi. — Poftim! De unde 
să iati „parale. să plăteşc?--Smarando, vezi să, vie fata 
acasă, că. râde lumeă, de noi. — Cuscre Arsene, ei . 
vi curînd. „.„. mai stai p'aici, că vreaii să mai vorbesc 
cu tine. Am ei să "ţi spul ţie ceva... că "mă eşti prie- 
ten ca: un: frate! (ese cu Dincă). 

SCENA | III 

„ SMARANDA. ARSENE, 

SMARANDA 
Ge: -o fi vrând să "ți spue? 

_ARSENE 
O să, vedem not. —Trebue să aibă el cevă pe suflet.
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„Oră în pricina cu Vlaicu, ori—Dumnezeii să mă erte!— 

o fl făcut ceva mai 'nainte! 

SMARANDA 

Vaă de mine! Ce spui dumneata, cuscre? 

o ARSENE e 

De, Smarando, ştii şi eii! La cîte păcate nu '] îm- 

pinge Necurătu pe omu slab de îngeri? Ce gîndeşti 

dumneata? EI, pînă nu luase moşia 'n arendă, știi bine: 

toată ziua pe drumuri, p'în tîrguri, pîn hanuri ? Cine 

ştie cu ce 'şk-o fi mînjit sufletu! 

. 

SMARANDA 

O fi omorît pe cineva? 

i ARSENE o A 

Paci, Smarando, să nu mai facem şi noi alt păcat! 

_SMARANDA (din ce în ce mat aprinsă) 

Să ştii c'a făcut omor! 

ARSENE | 

Ia fugi, Smarando, d'acolo! 

SMARANDA | | 

Ascultă-mă pe imine, cuscre! Acum începe să mi se 

lumineze mintea! Nu'veză, dumneata, pe el îl mustră 

cugetu? "Toată noaptea, duhuri, strigoi şi pricolici la . 

căpătiiu lui! Ce e asta? Numai omu care a omorât stă 

de vorbă cu. strigoii! Că el n'a, avut noroc .să '] prinză 

să "şi fi ispăşit păcatu în ocnă, & rămas slobod ;' la ni- 

meni n'a spus nimic, și :acum a 'nceput “vatila să ”l 

roază, de “i ia minţile cînd 'şi-aduce aminte! 
. a . i ca pa doare: Tate 

ARSENE - IO BI e Z 

Bine, bine; da” mă 'ntore iar şi zic: ce are cu Vlaicu 

„de “l vede cu crucea mereit? „r PN 

    

    

> SMARANDA 

a ina poi dr 
I-o fi intrat în cap ce tot cleveteşte „Jumea !. Şi măi 

veni şi Mirea de-i spuse că tat-săii, în: ceasu morţii, a 

zis c'a jurat strîmb! E O E:
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ARSENE 

Pâi cum! Dumnezeii ştie ce o fi! 

SMARANDA 

Si eii mă ţineam că fac pomeni din banii adunaţi 
cu munca, lui şi truda mea,! Şi noi ne-om fi scăldat pînă 
acum în banii furaţi de la cine ştie ce nevoiaşi! şi-or fi 
rămas copii altora pe drumuri! Aoleo! aoleo! nu ne 
mai răbda Doamne!! (Cade plingind pe laviţă. loana și Mirea au in- 
trat). 

SGENA IV 

Aceiași, MIREA, IOANA. 
IOANA .. 

Da bine, mamă, tu n'ai de gînd să mai isprăvești 
cu plînsu ăsta? | 

SMARANDA (ştergindu-șt ochi?) 

Abia, a 'nceput, măre, Ioană! Ce ştii tu? 

MIREA 
Da ce mai e, lele Smarando? 

SMARANDA 

Nu mai ştii... mi se 'nvîrteşte mintea! Nu maă ştii 
de unde să le iai: una la apus, alta, la răsărit!... De 
m'aşi înebuni eii 'maintea lui Manole! 

ARSENE 
Ia lasă-le acum, Smarando.—Fiindcă veni Mirea, să 

vorbim de ce ne arde. . 

" SMARANDA 
Ce să mai vorbim? Nu vrea Manole! Dumneata, nu 

vezi? : . 

Sa - MIREA 
Lele Smarando, ei dacă nu. mă gîndeam la dum- 

neata, şi dacă nu mă 'mdemna şi Ioana, cu ce "mi-a 
făcut mie, nea Manole aseară, nici nu mai căleam pragu 

„casei dumneavoastră. — Da' am crezut.că e bine să ay . . . > . x a, “ți spui,:să ştii. și dumneata, să nu zici. că sînt om 
răi! Et îl daii în judecată pe nenea. Manole. — A yu-
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seiii noroc că nu-/] găsilit acasă, că nici nu vreaii să 
mai daii cu ochii de el. 

IOANA 
Și prost &I fi, dacă nu l'&i da 'n judecată! — Dacă 

nu vrea să 'mţeleagă de vorbă bună, o să 'nţeleagă de 
tribunal!—Să vezi, atunci, cum o să 'nceapă să divăie, 
cum dîrdie acum de cînd "%-a pus peceţi! 

ARSENE 
Aşă e, Smarando, aii dreptate şi copiii ăştia! | 

SMARANDA 
Pâi ei nu ştiii, cuscre Arsene?" a 

IOANA a 
"Așa le ştii tu pe toate! Şi cînd e vorba să faci 
cevă, nu faci nimic! 

SMARANDA: 
„Ce vrei să fac, măiculiţă? 

IOANA 

Să nu'te mai boceşti toată ziua; şi să 7] apuci de 
piept, să-'] desmeticeşti! Că eii acasă la.voi nu mai 
mii 'ntore pînă nu! "1-5 da; pămîntu lui Mirea!. 

SMARANDA 

Vezi, cuscre, cum mă pedepseşte Dumnezeii.pe mine, 
din pricina - lui Manole? Pâi n'ar fi mai bine să-l-ia 
Dumnezeii?—barim, să știi că' le rostuese ei, cum: m?o 
lumină mintea mea! - 

ARSENE. 

Sâ mă saşi pe mine, să vorbesc ei Gu el: ază'; c'6 
descure eii. AzĂ s'alege: ori: aşi ori așă ! 

MIREA! ” ti! 

Ei, să ştii, neică Arsene, că mîine plec la Piteşti 
şi "'l dai în judecată. 

" ARSENE 

Ta, nu te zori şi tu așă! Zoreşte- «te la dragoste; 
da! la daraveri ascultă-mă şi pe mine, şi fă cum 38 
spuiii -6ii.— Du-te acasă; că acum trebue să se 'ntoarcă 

9 .
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şi Manole; şi maşi vrea să mai intru ?ntre voi să vă 
desparţ. — Du-te acasă şi băgaţă sub şopron finu ăla | 
care-l aduse din zăvoiit, că se 'noptează, şi uite o să 

-se pue ploaia... 

MIREA 
Rămii sănătoasă, lele Smarando. (Ese. Amurgeşte. Ceru se a- 

copere de nori, Se pregătește de furtună. Fulgeră din cind în cind şi se aud 
tunete depărtate). . 

IOANA 
Da' tata unde e? 

SMARANDA 
"L-a chemat la primărie, c'a, venit un controlor pen- 

tru arendă. 

- IOANA 
Mamă, dacă nu vrei tu să vorbeşti cum trebue cu 

tata, să ştii că ei nu-l las pînă cînd nu s-o hotări, să 
isprăvească cu Mirea.—D'aia am rămas, că altminteri 
plecam iar; că n'am la ce să maistaii la voi,—'mi s'a 
urît de-o lună de zile! - 

ARSENE 
Mă! Da iute ai eşit şi tu, Ioană! Se vede că semeni 

cu tat-tăi! 

IOANA | 
Nu ştiii cu cine oiii fi sămănînd, eică Arsene; da 

gîndeştete şi dumneata? Eii par'că sunt la, osîndă de-o 
lună de zile! Cînd îmi sburdă şi mie inima a, voioşie 
şi a traiii bun:—Sai loană, că iar a început tat-tăi să 
vorbească cu duşii de pe lume! Ce, asta e viaţă? (Ma- nole intră prin fund). , 

ARSENE (văzindu-l) 

Ia mai tăceţi din gură, că uite Manole. (intimpinindu-l) 
Ce făcuşi, mă? 

SCENA v, 

Aceași, MANOLE. 
MANOLE (disperat) 

7 - . a Ş A : ” Nam făcut nimic! O să 'mi vinză starea! Nu "ţi 
4 Spuneam ei? Mi-a dat răgaz trei zile!— De unde să
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adun eii parale în trei zilez—că afurisiţii ăştia de oa- 

meni nu vor să "mi dea nici o lăscae!—Cine mă puse 

pe mine să mă 'mcure cu moşia asta? Mai bine îmi ve- 

deam de negustoria mea! (trece agitat şi dă cu ochii de Joana) 

Venişi? Ce-ai căutat în sat? 'Le-a gonit cineva da- 

casă ? Să "i mai duc grija şi ţie? 

" 1OANA 

Da: 'ce să stati aici să mă uit la dumneata, de di- 

mineaţa pină seara, cum te cerţi cu toată lumea, de 

nu “i mai întră nimeni în voe? Dumneata, nu vezi c'al 

făcut-o pe biata maica, de nui se mai usucă ochii de 

plîns? 

: MANOLE Si 

De. ce: plinge? De ce mă boceşte? Destul m-o jeli 

cînd 'mi-oiit da sufletu! Cînd m'o scăpa Dumnezeii ori 

dracu, -de toate necazurile ! N a 

SMARANDA (elătinind din cap) 

Vai de capu tăii! Na vezi Manole că te-ai zmintit? 

Cum să nu pling, mă? Cum să nu mă jelesc? Traiii e 

asta care *] ducem noi amîndoi, de o lună de zile 

încoa? 
MANOLE 

Da ce vrei să "ţi fac? 
SMARANDA . 

Să "i aduni minţile şi să faci cum te- povăţnesc oa- 

menii, cari "ți vor binele!—De cenu “i dai pămîntu lui 

Mirea! 
MANOLE (furios) 

Iar Mirea? 

| SMARANDA (eu energie), _ 

Iar! Ca uite pleacă la Piteşti să te dea n judecată, 

să-i dal pămîntu 'ndărăt! —Că pămîntu nu puteai să 

2] iei tu, că era al bietei Ileanei, al. mă-sei!.. 

| MANOLE. 

Să "mă dea paralele pe înscrisu,care /] an de la 

tat-săii, şi-i dai pămîntu!
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- _ SMARANDAĂ | 

„Nauzi că: tea dat tat-săii: două sute de on? 

„MANOLE 

De unde şti tu că: 'mi-a, dat tat-săii două sute d 
poli? De unde ştiţă. voi? 

ARSENE 

Ia. stai. Manole ! Eşti om în toută firea! Gîndeşte-te 
bine. — EX fi uitat, mă! — că ei nu m'am amestecat 
pînă . acum, da văz că ți se “prăpădeşte « casa! Ti-ai 
băgat. muerea m boală! 

| MANOLE 
“Muerea să 'şi vază de cusătura ci! N'o să mă 'n- 

vețe pe mine muerea, ce trebue să fac? Am destule eit 
pe capu meit! O. să, mal due şi grija: mueril acum! — 
Plînge?—Plîngă! Ei îmi es din minte tot gîndindu-mă 
cum să fac să mă - plătesc de- arendă, şi tu mal 'mi 
spui: că mi-am „băgat muerea, 'n -boală!. 

22 SMARANDA . 
Nu e vorba de arendă... 

MANOLE 

Da' de ce e vorba? 

| SMARAÂNDA 

“i spuseiii? Păcat să stăpînim avutu altora. 
Să rămâi cu- cămaşa pe mine Mariole, da” să. ştii că 
ea mea! 

Nu 

MANOLE 

Da! ce, numai. cămaşa după tine e a ta? 

„SMARANDA 

„Nu: ştii, zăă, dac'o mai, fi şi aia a mea, ! 
E: MANOLE | 

Smarando V (îadiriie, 'zidică pumni s'o' lovească), 

. , ARȘENE! (puindu-se între eT) - , 

Ia pleacă aici; căseră. (Smaraiaă și, Ioana. es. (= Pauză Nanole 
umblă fierbind).
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SCENA VI 

MANOLE, ARSEXE. Ă 

-- MANOLE A i 

Rămiitt pe drumuri! — Nu "i-am spus eii î Să ştii 
că mă prăpădesc —Cu ce plătesc arenda ? 

ARSENE 

Cum mă, Manole, din pricina arendi eşti așa de ne- 
că căjit : ? 

MANOLE - 
Păi, nu 'mi ajunge, cuscre? 

aaa __ ARSENE o 

Ia las'o 'ncolo de arendă; că arenda e fleac!. 

MANOLE 

Cum fleac, mă? De unde iait ei două mii de franci: P 
Să tot am în casă.o mie! Di 

ARSENE 

MANOLE 
Îmi vinde pe nimic ce bruma mai am şi ei! 

ARSEXE 
N'o să "ţi vînză, 

MANOLE 
N'o să 'mi vînză ? Cum să nu "mi vînză 2.. "Lu crezi 

că ăia nu ştii câte pagube am avut ei! — Își pierd 
şi ei încrederea. ” 

_ ARSENE 
"Îi dat ei ce nu "fă-o ajunge. 

MANOLE 

Cum, cusere, Arsene? . 

ARSENE 

„ Uite bine! Ce, n'am eit încredere în tine pentru o 
mie-de franci ?.. Să am eii să iati de la tine-şi de la 
casa ta parale!
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MANOLE 

Să "ţi dea Dumnezeii sănătate ;- din mare primejdie 
mă scapi! — Zăii, cuscre, îmi dai? — Şi eii nu îndrăs- 
neam Să "ţi cer!.. Par'că eram dus după lumea asta! 
Așă, mă... Cum nu mă gîndilii eti pînă acum să "ţi 
spuiit ţie ?.. Păi, tot vorba mea... Ei nu mai sînt în 
toată firea!.. Ei 'mi-am pierdut rostu! 

ARSENE 

Dacă nu mai asculţi și tu de nimeni !—Are dreptate, 
biata Smaranda. 'Ţie ţi se pare că toată lumea, umblă, 
să to sărăcească. — Îţi spuse nevastă-ta de nepotu-meii, 

“de bietu Mirea al Vlaicului... (Manole face o mişcare, Arsene îl 

opreşte cu energie) Domoleşte-te Manole, că eii nu sînt Sma- 
vanda, !.. (Manole se linişteşte). De ce nu vrei, să-i dai pă- 
mîntu băiatului?.. Că "ţi-l ia!...0 să i-l dea tribunalu! 

MANOLE 
Să 'mi dea paralele, care i le-am dat lui tat-săii. 

ARSENE 
O să “ţi le dea. Mă put cit chezaş pentru cl. Dar 

dă-i-l să '] stăpînească, întiîiii, să se apuce băiatu de 
lucru ; şi "n cîţivă ani de zile, "ţi leo da. 

N MANOLE 

Dar dacă nu "mi le-o da? 

ARSENE 

Păi, eşti nebun, Manole! 

- ” MANOLE (rinjind) 

Nebun ? 

ARSENE 
Nu-ţi spuseiii că mă ai pe mine chezaş?.. Ce crez 

că eii glumesc? 

MANOLE 
Bine, Arsene, să-i daii pămîntu, atunci? 

ARSENE 
„Aşă vezi, fii om cu judecată! Şi mai -lasă strigoii 

şi pricolicii, cari "ți stait toată noaptea la căpătiiii.— 
Iacă, de arendă te-am scăpat; cu Mirea o să te împacă;
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o săți măriţi şi fata, săţi ci sprijin, că te pedepsi 
" Dumnezeii de "i luă fecioru ; o să ai ginere; şi ia o 

să'ţă intre bucuria 'n casă! 

MANOLE (convins) 

Aşă e, mă! 

ARSEXNE 

Eh!... Dar acum să'mi spuie mie,—că nu plec pînă 
nu mi-ăi spune—ce ai tu pe sufletu tăi? Tu nu cești 
curat, Manole!... Tu ai omorît pe cine-va! 

„ MANOLE 

(retrăgindu-se cu spaimă) 

„ARSENE 

(ridicindu-se și ţinindu-l pirenit cu ochii) 

Fu! tu!... Că numai ucigașii stai de vorbă cu stri- 
goii şi văd jucînd la căpătiin lor toate nagodele din 
lume! 

MANOLE (infiorat și tremurind) 

N'am omorît pe nimeni, Arsene!.. Dumnezeii e sus şi 
eii sînt jos!.. .N'am omorît! 

| ARSENE 

Atunci ai făcut alt păcat! Ce-ai fâcut? 

MANOLE «căzindu- în genunchi. 

Iartă-mă, Arsene!.. Am jurat strîmb!- 

ARSENE (incremenit) 

Vai de sufletu tăi!.. În fandu iadului o să putre- 
zeşti! (Fulger şi tunet depărtat). 

MANOLE (rugător) 

lartă-mă, Arsene! | 

_ARSENE 

Cum ai făcut, mă, păcătosule?
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MANOLE 
- (sdrobit, se ridică şi se așează pe scaun) 

Păi, după ce isprăvirăm tîrgu de acum doi ani, de 
la 'Tigveni,—vîndusem vitele cu preţ bun!—bietu Vlaicu 
a plecat peste Olt,—că arvunise, nişte boi, şi 'mi-a dat 
mie partea lui, că-i era, frică să umble cu parale multe 
la el,—şi eii am plecat acasă.—Pe drum, nu ştii cum!.. 
mergeam singur. în pasu calului... tocmai treceam p'în 
pădurea, de la, Şuici. Se 'nmurgise... şi se ridică dinspre 
răsărit un nor negru... ca şi acum. Fii flueram... Odată 
'mi-a, fulgerat 'p'în minte Ucigă-l-crucea!.. (Fulgeră puternic) 
şi 'mcepui să socotesc: două sute de poli... parale sînt, 
alea!.. Prinsesem drag de ei!... (Tun) Donă sute de poli 
ai mei... donă sute ai lui—opt mii de franci!.. o stare 
de om!—Am dat pinteni calului şi am eşit din pădure.—, 
Pe la jumătatea nopţei, eram acasă. — Nu m'am mai 
gîndit cit la treaba asta. — După trei zile se 'ntoarse 
bietu Vlaicu... par'că!l văz! Eram pe prispă.— El întră 
călare 'n bătătură, cum îl știi, vesel şi voios!—Noroc, 
frate Manole !— Ei, cum îl văzul, iar mă fulgeră!... 
(Tunet surd) Și cînd veni omu să'mi ceară paralele, că n'a- 
vea de la mine nici o dovadă, ei am tăgăduit! — Ma- 
nole, adu-ţi aminte! — zicea bietu Vlaicu! — Bine, mă 
frate, gîndeşte-te la, Dumnezeii, că "mi rămîne băiatu pe 
druinură 1—că era Mirea ?n oştire. — Asta e tot ce bruma 
-am agonisit, şi pămîntu care 7] am de la nevastă, de 
la ]leana, de la soră-ta! — Ei, ce să mă mai gîndesc 
la Dumnezeii, că intrase Ucigă-'l-erucea, 'n sufletu mei, 
şi ?mi "'mpietrise inima! — nu mai 'mi era milă de 
om!—şi mă povăţuia să tăgăduese! — Şi am tăgăduit 
merci, cuscre Arsene, pînă m'a dat în judecată!.. Şi la 
judecată iar m'a ?ntrebat!.. şi plîngea hietu Vlaicu, 
săracu! Și judecătoru, că mă cunoştea, zice:—Gîndeş- 
te-te bine, nene Manole, că intri ?n fundu iadului, dacă 
Si jură strîmb!—Da' Ueigă-'l-erucea era la spatele mei, 
şi mereii, îmi şoptea: — Jură!.. Jură Manole, că nu 
e nimic!.. o :să te 'mbogăţeşti! — Am ridicat mîna 
dreaptă, am apucat crucea, şi am jurat! (Fuiger şi tunet puternic. 
Manole cu glasu stins, iși perde puterile și cade grămadă după laviţă”. 

  

  

ARSENE (repezindu-se să "1 ridice) 

Smarando! Ioană!
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SCENA VII 
Același SMARANDA, IOANA. 

SMARANDA 

" Ce are Manole, -cuscre: : 

ARSEXE . . 

I-a, venit leşin! Uite-l!—Adu, loană, niţică apă să] 
stropim, (loana întră repede în casă) Și Vino 'ncoa, cuseră, de” mă 
“ajută să 7] ridicăm. (Îl ridică și " așează pe laviţă, 

| SMARANDA 
Din ce i-a venit? 

| ARSENE 
Din păcatu care 1 are pe suflet. 

SMARANDA 
"Ţi-a spus? 

ARSENE - 
, “Mi-a: spus! ! (Smăranda la spatele lui Manole, îl sprijine. loana re-intră 

aducind un urcior, Arsene îl stropește) Du-te, loană, şi spune-i lui 

Direa să vie "ncoa. "(Ioana ese. Manole sa trezit şi rămîne prostit). 

SMARANDA 

Ce-a făcut? 
ARSENE 

A jurat strîmb! Si nouă ne era ca intrat bietu 
Vlaicu *'n pămînt eu păcatu că l-a pus să jure de geaba! 
Şi el prăpădi omu! *  - 

- SMARANDA 

Va să zică asta, era: Vlaicu, toată noaptea, şi crucea 
şi pricolicii, cari îi ţineaii ochii deschişi? (către Manole) Și 
ziceai că ni s'a făcut semn de cînd a, venit Mirea n 
curtea, noastră? Ziceai că Mirea e piaza rea —Şi 
piaza rea era păcatu care 7 ţineal ascuns în sufletu 
tăăi!—Aşă hai, Manole?—Şi mă 'ndemnai să fac pomeni; 
şi tu 'mpodobiat biserica, să iei ochii lumii, să 71 or- 
bești pe Dumnezeii? Vai "de noi, Manole! vai de noi?! 

ARSENE 
Ține-ţi firea, Smarando! .
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SMARANDA 

Lasămă, cuscre, să 'mi vărs şi eii focu! — De ce ai 
rîmnit, mă, la banii lui Vlaicu? Nu 'ţi-ajungea cite 
arale aveai? Nu "ţi mergeaii toate cum nu mergea. la 

T. 2 y > 

altă lume? Nu te bucurase Dumnezeii cu copii sănă- 
toşi şi harnici?—'Ţi se făcuse flăciu mare, şi eii de la 
mîna lui așteptam sprijin la bătrîneţe! Băiatu mei, 
Codin al meii, se prăpădi din pricina păcatului tăi! 
Ce gîndeai, mă, să taci cu atîția bani? Vreai să stăpi- 
nești tu pămîntu tot? Stăpînește-l și acum, că uite cum 
te-a pedepsit Dumnezeii! Ie-ai făcut tovarăş cu Ucigă-l- 
crucea şi omorirăţi omu, să-i lăsaţi copilu pe drumuri! 

MANOLE 

Iartă-mă, Smarando! Iertaţi-mă! 
SMARANDA 

Ei să te iert? Si dacă te-oiii ierta eă, nu te iartă 
Vlaicu, pe care l-ai băgat în pămînt !— Vlaicu! Vlaicu 
o să "ţi răsară mereit lîngă căpătiii! cu crucea, pe care 
ai pîngărit-o! Şi o să te sgudue Vlaicu, pînă cind s'o 
topi carnea pe tine, cum se topeşte ceara de para fo- 
cului! Si o să te 'ntrebe mereii Vlaicu: —De ce ai jurat 
mă, strîmb?!—De ce ai jurat strîmb? — că te 'ntreb şi 
eit acum! 

MANOLE 
Smarando! Smarando! 

SMARANDA 

" D'aia, nu vreal tu să te mai ducila biserică! D'aia, 
că "ţi ieşise Mirea 'naințe! D'aia nu vreai să mergi 
la Sfînta de la Argeş, că "ţi era frică să nu te trăz- 
nească Dumnezei, cînd &i atinge cu dreapta ta sicriu 
cu sfintele moaşte! (fulger și tună din ce în ce mal tare) 

ARSENE 
Lasă-l, Smarando! Lasă-l păcatelor lui! 

SMARANDA 
Nu "1 las, cusere. Să '] pedepsesc şi eit cum m'a 

pedepsit el pe mine! Că, din pricina lui, o să s'aleagă 
prafu şi de averea furată și de averea 'nchegată cu
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munca lui şi a mea!—'l'rudesc în casa asta, de două. 
zeci şi șaşe de ani!— Nu 71 las!... că din pricina lui. 
şi eii o să mă perpelesc în vilvorile iadului!—Pome- 
nile care le-am făcut, nu o să 'mi fie pentru odihna. 
sufletului, că eraii din bani faraţi făcute ! — După ce 
munceam toată ziulica, şi cînd îmi făceam cruce, ei. 
gîndeam că mă "'nchin la Dumnezeii; şi, din pricina 

„lui, eii m'am închinat la Ucigă-/l-crucea !... că Dumne- 
zeii își ridicase mîna de d'asupra noastră ! (apucindu- de. 
braş pe Manole şi sguduindu-l, Aşi, Manole !.. Mai pîngărit şi 
pe mine cu năcatu tăii!... Mai asvirlit şi pe mine în. 
braţele Necuratului ! 

MANOLE (sculindu-se brusc) 

Isprăveşte cu Necuratu! Ce mi ?] tot scoţi în faţă 2 
Eh! Am jurat strîmb! Omoară-nă, omorîţi-mă, acum! 
Ce vrei să fac?.. N'am făcut destule ca să mă spăl 
de păcat ?.. De ce nu mă iartă Dumnezei? De ce 'mi-a. 
omorît fecioru şi nu m'a omorît pe mine ?.. El era, cu- 
rat!.. Fii eram pîngărit! Pe mine trebuia să mă, trăs- 
nească!,. Duw' nu!... pe mine m'a lăsat să mă chi- 
nuesc; să mă chinueşti tu acum; să mă chinuiască. 
Mirea ziua, şi tat-săii Vlaicu toată noaptea!.. Ce să, 
fac?.. La cine să mă ina rog?.. Nu mai mă rog, că. 
Dumnezeii mă lasă 'n ghiarele diavolului!... Şi în 
place cînd vede că mă chinuesc!—D'aia s'a bucurat. 
să 'mi ia odor de flăcăii !... (inecindu-l plinsu. Codin! Codin 
al mei !..(Rămine cu ochit pironiţi. Fulgeră și tună departe). Uite... Uite-] 
frumos ce e!.... Uite-l], vine la mine! El vrea să 
mă bucure; el m'a ertat; el nu e răii ca tine, Sma- 
rando! Vino, vino "'ncoa Codine! vin la taica,!... "ME 
era dor.de tine!... Roagă-te tn Ălui-de-sus să mă 
ierte! Închină-te tu, că eii nu pot să mai mă 'nchin, 
eii nu pot să mai fac cruce, că eit.am jurat strîmb pe 
cruce !. Inchină-te tu!—Ce ?.. Nu vrei 2... Şi ţie "ţi-e frică 
de cruce ?.. Nici pe tine nu te-a primit ' Dumnezeii la 
el? Ce mal vrea atunci? — Du-te, Codine, în focu ia- 
dului!.. că acolo o să viii şi eii!. şi tot neamu meii!.. 
acolo ne chiamă Ucigă'l-crucea! (Atirea și Ioana aă intrat 
și aă ascultat ultimele cuvinte ale lui Manole. Tună șI fulgeră mereii).
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a ARSENE 

"Manole, vino-ţi în fire! Fii om! 

SCENA. VIII 

Acaiași, MIREA, IOANA. 

i. IOANA 
Mamă, ce e asta? 

E SMARANDA 
A' nebunit! 

a MIREA 

Ce e, neică Arsene? 

ARSENE 
S'a dus Manole! | 

MANOLE (cu ochii rătăciți) - 

Du-te! du-te! (se întoarce ai cu ochit de. Mirea şi rămine împetrit). 
Iartă-mă, Vlaieule! (îngenunche în Jaţa lui Mirea care ?] privește îngro-' 
zi) Am jurat strîmb! 'Te-ai prăpădit din pricina mea: 
'Pi-am lăsat fecioru pe drumuri! Iartă-mă! iartă-mă!. 
(Mirea speriat, își face semnu crucii, Manole care stă plingind cu ochii ridi- caţi la el, văzindu-l că 'şi face cruce, se înşepenește deodată și începe a se întărita din ce în ce). Ce 'mi tot arăţi crucea ?!.. Nu vrei să 
mă erţă?.. De ce nu vrei, mă? (se ridică) Nu '"ă-ajunge 

-de cînd mă chinueşii?.; Vrei să mă prăpădesc? Ce te 
uiţi așă posomorit la mine?-— Vino! haide ! Ia-mi starea 
toată!... a-mi tot!.. Da nu mă mai chinui!.. Fie-ţă 
milă!.. Nu vezi că nu mai pociii?.. Nu vezi cum mă 
schingueşte Ucigă-'l-crucea, ?!... (cu un răenet) Ah! Luaţi ba- 
lauru din spinarea mea, (incosziudu-se) că "și înfige ghiarele 
"n carne!.. (semind) Ah! ah!.. Uşuraţi-mă de povara asta! 
Mai iute! mai inte! că m'azvirlă în focu iadului! (tunz) 
Auzi cum sfirîle carnea pe oasele "păcătoşilor, pe cari 
T-a. gonit Dumnezeii dinaintea, crucei! — Uite diavolii 
cum se strîmbă la mine şi mă chiamă !—Ah! Ce de aur e acolo!... Uite cirezi'de vite!... Uite o cireadă 
frumoasă !... par că aş cunoaşte-o!... Uite şi Vlaicu 
călare după ca! Ah! Vlaicule! Vlaieule! vino 'meoa 
de mă iartă! Vino de-i spune balaurului să sară din 
spinarea mea!... că nu mai pociit!... nu: mai pociii! (geme și se tăvăleşte pe jos) i |
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ARSENE (inchinindu-se) 

Îl munceşte Necurâtu ! 

MANOLE (ridicindu- se violent) a 

Ce?! Nu vreţi să mă lăsaţi? Veniţi cîrduri după 
cîrduri ? (retrăgindu-se cu groază) Ah! Uite turma diavolilor 
cum a năvălit în bătătura casei mele! (tunetele 'și fulgerele 
cresc mereă, s'a întunecat de toi) Ce aveţi cu mine ?... Or mai fi 

şi alță păcătoşi pe faţa pămîntului!—Aţi lăsat iadu pus- 
tii şi aţi năvălit asupra mea?!—Fugiţi! fugiţi d'aici! 
Na puneţi mîna pe mine! — Faugiţă! fagiţi! fugiţi ! 
(tot retrăgindu-se intră repede în casă, unde incă îi se mai aud răcnetele). 

i ARSEXE ” 

Mireo; dă fuga şi adu câțiva oameni să legăm, că 
face vreo primejdie! (Airea ese). 

o OSMARANDA 
Doamne, Doamne ! Dece mă pedepsăşti aşi? | 

IOANA - , 

Maică, maică! Hai după el, să vedem ce face? 
tÎn casă se "aude sgomot de geamuri sparte. Tună și fulgeră puternic. Cei din 
scenă stai îngrozişi). , , | 

SMARANDA 
Na, că ne omoară! (sgomotu din casă crește). 

|  ARSENE 
(privind prin uşa case! care a rămas deschisă) 

Se sue 'n pod! 

SMARANDA (uitindu-se și ea) 

Ce-o fl vrînd să facă cu lumînarea? 

IOANA 
Maică, maică ! Ce-o să ne facem noi? 

| ARSENE 
N'o să vă prăpădiți! Să vedem ce gînd are! —Şi 

nu mai vine nici Mirea cu oamenii ăia, să punem 
mîna, pe el! (urcă spre poarta. și strigă) Mireo!... Mireo!... Ve- 
niţă mai iute, Mă! (În vremea asta Manole se ivește pe acoperișu casei, 
prin gura podului, cu o luminare în mină, Fulger puternic luminează toată scena) 

IOANA (văzindu-l) „ 

Uite-l pe acoperiş, cu lumînarea "n mînă!
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SMARANDA 

De-o cădea, nici grijania n'o mai apucă! 
„ MANOLE (pe acoperiş) 

Al! aici n'o să m'ajungeţi! Ahă! Jucaţi acolo în 
bătătură ! Am scăpat de voi, diavoli spureaţă! “(din a- 
-coperiş 'se ridică fum și apoi se văd isbucnind flacără). 

| a _ARSENE 
A dat.foe casei! 

MANOLE (în mijlocul. flacărilor) 

Ah! M'aţă ajuns și aici, diavoli necuraţi! Balauru 
azvîrle flacările iadului împrejuru mei! Nu mă lăsaţi, 
că sa aprins şi sufletu 'n mine de atîta dogoare!. Nu 
mă lasaţi! Ah! Vlaicule! şi tu! iar'ai venit? Fugi! 
fugi! fugi ! (Se retrage îngrozit pină ajunge în marginea acoperișului, îlalu 

necă picioru și cade, Fulger și trăsnet. Flacările aă coprins tot acoperișu. Din 
fund se vede alergind Mirea cu o ceată de oameâl, Toţi cel din scenă daii un 
țipet în clipă cind Manole alunecă de pe acoperiș. Țăranii se reped spre partea 
unde a cădut Manole). 

„ARSENE (făcîndu-și cruce) | 
Păzeşte, Doamne, şi pe vrăşmaşu meă! 
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