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PROLOGU 

PERSONE: 

O Dama. 

UNU CRITICASTRU. 

UNU OMU ALBU. 

UNU OMU ROŞU. 

UNU TIERANU. 

AUTORIULU. . 

(Unu salonu. Autoriulu citesce comedia acesta. Sensatiuni). 

Dana. 

Complimentele melle domnului autoriu! Bucata 

acesta, ma incântatu, m'a desfătatu, ma instruitu 

chiar. Ce bine mi se paru descrisse caracterele! 

paru a fi luate dupe natură. Acesta pote face edu- 

caţiunea. femeiloru cu ambitiuni politice și feteloru 
reu crescute : n'ar avea de câtu se-și vedă portre- 

tele aice. 

CRITICASTRULU 

Essageratiuni. 
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OMULU ALBU. 

Eu am vedutu deputaţi ca Cimbru. 

OMULU ROŞU. 

Eu am vedutu ministri ca Optimescu. 

CRITICASTRULU. 

Cestiunea. electorală tratată în versuri ! 

OMULU ROŞU. 

Nu face nimica. Bine este a, se biciui falsificatorii 

legii. Ridicululu cade asupra Albiloru cari au in- 

ventatu bâtele, terorismulu și corupţiunea în alegeri. 

OMULU ALBU. 

Ba asupra Roșiloru, cari au inventatu influența 
morala. 

DAMA, 

Certati-ve în altă parte. Prodigaţi cuvinte, cernelă 

şi hartiă : stenografii voru avea de lucru : tipogra- 

fii, editorii şi fabricele de hărtiă, asta, astepta. Țera, 

înse nu căstigă nimica. din aceste certe. Ea ar fi 

doritu s& ve fi ințelessu mai bine cându aţi facutu 
Constituţiunea. Nu ve remâne de câtu st o revisuiți, 
să faceţi o lege electorale mai rationale si mai bună, 

așa ca, nimeni s& n'o potă falsifica. * 

TIERANULU. 

Așa, vedi. Dar multe drăcii se mai petrecu cu a- 

legerile astea! Domnulu ăsta, care scrie, să-i fiă 
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pâna de auru! că adevâru spune. Tocmai așa e cu 

noi : ne pârtă de nasu zapciulu, primarulu, nota- 

riulu si perceptoriulu; alegemu pe cine voru ei. Dar 

moi duce e la satu! Amu să le spunu la toţi să-și 

deschidă ochii cându alegu pe Delegaţi; iar cându 

mi'oiu alege eu Delegatu, atunce, altă vorbă! să 

poftescă căprăriile a se înțelege cu mine! să polt- 

scă a-mi da bani, fleică sau ţuică! să poltescă a me 
îngrozi , a me face de frică să dau votulu pentru 

omu necunoscutu, sau pentru spânduraţi ca de-alde 
Domnu Cimbru ! sau ca de-alde ăia, pe cari-i portă 

muerile de nasu ! Iar cine nu s'o lua dupe mine, să 

fiă pussu pe scenă ! 

ONULU ALBU. 

Bine ai înțelessu tu. Bravo! Cătaţi s& alegeti 

totu-deauna, boeri, proprietari, cu avere, cu înveţă- 

tură si cu doru de inimă pentru țeră. 

OULU ROŞU. 

Ba liberali, căci numai ei voru binele adeveratu 

alu poporului, 

TIERANULU. 

Apoi, vedeţi, că e greu, pentru noi ăstia, fora 

multă invețătură, s& deosebimu pe ciocoiulu vechiu 

de ciocoiulu nou. Nici unulu, nici altulu, nu au stea, 

in frunte. Mai bine vomu alege de ai nostri : plu- 

gari cinstiti și destepti, cari nu umblă dupe slujbe 

și chiverniseli. 

   



Viu . 

  

Dama. 

Dar d-ta ce mai dici, domnule Criticastru ? 

ORITICASTRULU. 

Dupe ce se va tipari, voiu supune lucrarea la 

critica și apreciarea oficinei nostre. Vedu atâta că nu 

e lucru nou : e totu vechia « Influenţa morala», care 

Sa mai tiparitu, și despre care ne-amu pronunțatu. 

Dama. 

Mi-aducu aminte că aţi criticato; dar cu tote a- 

cestea, ori unde și de câte or sa jucatu, a făcutu 

plăcere și a fostu primită cu aplaose. 

CRITICASTRULU. 

Aplaosele nu dau diplomă de calitate. Publiculu 

ignorantu adessea admiră o stupiditate. 

DAMA. 

Dar am ascultato și la essamenele de la Conser- 

vatoriu: se vede că professorii de declamațiune au 

găssitu ceva bunu in ea. 

CRITICASTRULU. 

Lucrarea, era, aşa de mediocră, subiectulu așa de 

prosaicu, concepţiunea atâtu de slabă, in câtu me 

miru pentru ce autoriulu și-a datu ostendla a mai 

reveni. 

ACTORIULU, 

Tocmai observaţiunile ce mi le-aţi facutu m'au 
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indemnatu să reviu asupra lucrării melle. M'am si- 

Jitu s€ poetisezu prosa, să-mi desvoltezu mai bine 

conceptiunea, să-mi imbunatăţescu lucrarea, să-mi 

indreptezu defectele : amu făcutu schimbări radi- 

cale, amu adaossu mai multe scene noue, amu fă- 

cutu atâte prefaceri în fondu și in formă , în câtu a 

trebuitu să schimbu şi titlulu operei. De amu facutu 

bine, sau nu, de amu reuşitu sau nu, asteptu cu 
resignatiune critica drâptă și nepărtintidre. 

DAMA, 

Eu asteptu cu nerăbdare so vădu jucată pe sce- 

nă ; căci mi se pare o comediă, dupe tâte regulele 

dramaturgiei, de natură a plăcea şi a instrui. 

TIERANULU, 

Eu m'oiu duce totu-deauna so ascultu, căci 

multu imi place adeverulu. 

OMULU ALBU SI OMULU ROŞU, 

Și noi vomu merge la teatru. 

AUTORIULU, 

Cu fluere sau cu aplaose? 
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PERSONE: 

Optimeseu ........ 60 ani 

Zinea. 50 ani 

Pessimescu. ....... 60 ani 
Lina cc. 20 ani. 
Cimbru. ....,.... 30 ani 

Unu Procuroru 
Unu medicu 

Tierani-delegaţi, Calarași. 

   



  

  

  

CANDIDATU SI DEPUTATU. 
  

Satona : uşi, ferestre, masă, canapea, scaune, unu scrinu, 

  

SCENA 1 
(La radicarea cortinei se vede Zina stânău pe canapea, ţinându Monitoriulu în 

mâna şi inconjurata de mai multe giare. Lina, pe unu scaunu, citesco nă carte). 

ZINCA, LINA. 

ZINCA. 

Bravo! bravo! O programă plină de legalitate ! 
Unu guvernu legalu și sinceru, unu regimu de libertate, 
Așa trebuia se facă... Acumu potu se dicu și eu 
Co s'avemu camere bune. 

a 

LINA 

Eu me prindu pe capulu meu 

Că mâni ai se dici din contra. . 

ZANCA. 

Nu sciu mâine ce-o se fiă ; 
Eu vorbescu de ce e astadi, pussu aice, pe chartiă. 
Nici unu feliu de 'nriurire! nici unu feliu de presiuni ! 
Patria se se închine publicei opiniuni ! 
Cine-o spune ?... Monitoriulu ! ordinele circulare ! * | 
Chiar ministrii in consiliu... 'Trebui se le dămu credare. 
Este siguru că de-acuma patria se va salva : 
Spiritele desmețate se voru mai astempera. | 

LANA. 

Și profitulu ţi-ar fi mare ? 

  

  

 



  

  

ZINCA. 

Audi colo! ce 'ntrebare! 
Asta pentru mine este cestiune frte mare. 
Căci de ce se plânge țera ? de legi rele! și apoi 
Cine pote se le 'ndrepte, de nu ne-omu allege noi? 

LANA. 

Peeatu mare, mătușică, că nu seii tu franţuzesce ! 
Se eitesci cartea acesta care, deu, me nebunesce. 
Ce învețătură frumose! 

ZISCA. 

Ași putea se 'nveţu din ea 
Cum s'alegu pe Optimescu deputatu ? 

Lina, 

Mai c'ai putea, 

ZINCA, 

Și ce litlu are cartea ? ” 

LINA. 

<Amoriu şi cochetariă !> 

ZINCA. 

Dupe titlu prea frumosă carte irebue se fiă. 
Daca ne-omu intorce-acasă cu suceessu, vrendu dumnedeu, 
Amu se nvățu și franțuzesce. Credu că n'o fi tocmai greu. 
Vedu că trebui, căci, d'om merge, precumu speru, în lumea 
La Palatu, la balu la Curte, sau in vre o adunare [inare, 
De ceva barbaţi politici, moda, cere se vorbescu 
Franţuzesce. Se scii înse că amu se te osteneseu. 
Ai se-mi fii tu dascăliță. 

LANA. 

M'ai gasitu ! Cată mai bine 

D
a
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Se me muţi in altă casă. 

ZINCA. 

Nu mai vrei se stai cu mine?... 

“Te 'ndoesci de-a mea iubire ? Vrei se esi din casa mea? 

Credi tu că ne-i greu de tine? 

Lana. 

Nu dicu asta; dar aşi vrea 

Se me măritaţi mai bine. Nu voiu se moriu fată mare. 

Până cu roche scurtă şi cu coda pe spinare ? 

Ori ce fiore primavera mugurulu voesce-ași da... 

TINCA. 

Și-alu teu muguru, cum se vede, e bazbatulu... nu-i așa ? 

Bată-le foculu romanţuri ! De te-oiu mai vedea cetindu 

Așa cărţi, cari de siguru ai tei crieri îi aprindu, 

Amu se ţi le-aruncu pe gârlă. Audi tu, ninte stricată ? 

Amu se-ţi scotu eu gărgăunii ce te facu nerușinată. 

Amu fostu bună pân” acuma; dar se scii... 

JANA. 
Da» nu-i pecalu 

Se me pedepsiţi atâta ?... și apoi 6re unu barbatu 

Care fată nu vis6ză ?... Asta-i lucru de rușine ? 

Cum de nu me 'nghite iadulu! Ce păcat a fost pe mine! 

Cum de nu m'a făcutu mama bolovanu nesimţitoriu ! 

Dar ea a muritu, sermana,! și eu n'amu pututu se moriu ! 
ptângâ ndu. 

J, hi! bi! Oh! mamă! mamă: 

DUNCA. 

Plângi, drăgulă, câtu îţi place ! 

Eu barbaţi nu portu in palmă, ca se potu pe gustu a-ţi face. 
Va se €ssa 

LaNA, eşinda-i inainte. 

Mătuşică !... 
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ZINCA, 

Cându vedi bine in ce durduri me găsescu; 
Cându scii că cu-atâta truda, de o lună, me muncescu 

S'ajungu la deputaţiă, la a ţerei mântuire ! 

Tu-mi pretindi... dar esci nebună... caută de-ţi vino în fire. 
(Essă mâni6să), 

SCENAII. 

LANA « Singură, 

l-am făcutu încai o scenă... ha, ha, ha! s'a făcutu ocui 
: Cu politica înaltă ea acum se află n jocu. 
Patria, legalitatea, publica opiniune, 
l-au dogitu capulu cu totulu,... de nici scie ce mai spune. 
De politica acâsta, nu sciu, deu, cându oiu se seapu. 
De cându amu venitu aice, alta nu mai amu în capu. 
Unchiulu meu, ca. vai de dânsulu, cădutu in copilariă, 
E t&ritu in aste locuri pentr” o simplă nebuniă. 
Mătușica, fără voia-i, vrea, se-lu facă deputatu : 
Se se vedă se6să 'n lume şi poftită la palatu. 
Viaţa care-o ducu aice mi-a, ajunsu nesuferită : 
Me topescu ca o garofă de căldură opărită. 
Lino, vino! Lino, dute! Lino 'n susu, și Lino n josu! 
Lina a ajunsu se jâce rolulu de toporu de ossu! 
Adunări electorale se facu tâtă diolica: 
Și mereu câiu și cafelle cară Lina sermanica. 
Apoi cine se adună ? Totu provinciali sfrijiţi, 
Badarani fără de spiritu, grossolani şi neciopliți. 
Și ce convorbiri plăcute! Ba că ârna a fostu tare: 
Ba că 6rba nu se face; ba că seceta e mare; 
Ba că vacele n'au lapte; ba că lupii le-au lovitu... 
Nostimade de aceste totu mereu trebui se "nghitu. 
Daca, vre unu Papă-lapte cârcă se me curten6scă, 
Cumu deschide gura 'mi spune o prostiă, țerănescă ! 
Atunci risulu m& apucă; fora voia "hohotescu: 
Iară junele se duce, cându eu pote îlu dorescu ! 

   



    

  

  

  

Căci, deu, unii dintre dânșii suntu plăcuţi, bată-i pustia! 

Mi-ar veni la socotelă, daca le-ar lipsi prostia. 

Ei, dar nu cumvă şi-aicea, ca şi pe la Bucuresci, 

Domnișorii te într6ba, ca câţi galbeni prețuesci ? 
Dac: or fi aflatu, nerodii, că n'amu zestre mai nimica, 

Apoi pâte se sughită âncă multu biata Linica. 

Dar, ce drâcu ! saracia nu potu eu se o combatu 

Cu acesta frumuseţe care dumnedeu mi-a datu ? 

N'amu în ochi scântei destule ? Nu mi-e gura zimbitâre ? 

Talia, figura, perulu, nasulu meu, nu au valâre ? 
Admirându-se în cglindă. 

Atunci sau oglinda, minte și se cade s'o strivescu, 

Sau că ochii me înș6lă cându într'Ensa me privescu. 

Dar nu! simțu că sunt frumâsa ; numai sârtea blestemată 

Pre câtu vădu me persecută, de me ţine 'n casă fată. 

Unchiulu meu mereu îmi spune c'o se viă Fe&tu-frumosu 

Se me iea de soţidră ; inse , lucru curiosu ! 

Ellu nici vine, nici îmi scrie... pote e ţinutu de Ielle ; 

Și ei, biata, totu acasă stau cu dorurile melle ! 

Fetu-frumosu !... ce este 6re? Fiiu de imperatu, sau smeu ? 

Fiiu de dracu sau de balauru ?... Uite, asta n'o sciu eu. 

Negreșitu unu june mândru cu musteța resucită, 

Cu dinți albi și p&rulu negru, cu figura strălucită, 

Cavaleriu ce face curte cu dulci vorbe și zimbiri, 

Catându mere 'n sînu la fete şi pe buze trandafiri. 

De-aşi găsi vr'o vrajitore se mi-lu facă ca se viă 

Calaresce pe prăjină, iute ca o vijeliă..! 
Vediendu pe Cimbru, care intră. 

Ce vedu! Ore nu-i acesta ? 

SCENA III. 

LINA, CIMBRU. 

CIMBRU. 

Dâmna nu este aci? 

LINA. 
Ce poftesei ? 

  

 



  

  

CIMBRU. 

Eu? mai nimica. Dumniaei are-ami vorbi. 

LINA, voindu se plece. 

i voiu spune... 

CIMBRU, oprindu-o, 

Stâi, draguţă. Voescu se vorbescu cu line. 

LANA, in parie, 

Me tuesce, gogomanulu !... Qiu se-lu lassu, se vedu în fine 

Ce-o semi dică. 

CmBaU. 

Me rog, spunemi : cum te chiamă, draga mea? 

LANA. 

Cumu mi-a datu nașă-mea nume. 

CIMBRU, în parte. 

Deu, amu se petrecu cu ea. 
Tare, 

Și ce nume ţi-a datu? 

Lasa. 

Lina. 

CIuBRU, 

Lina! forte frumosu nume... 
Frumosu ca și personica. 

Lina. 

Domnule, astufeliu de glume... 

CiMBRt. 

Ba ti-o spunu fora de glumă : esci frumosă ca unu crinu, 

Ca o stea, ca unu luceferu, ca unu nor pe ceriu seninu, 

   



    

  

  

Ca branduşa primăverei, ca o rosă altoită, 

Ca speranţa fericirei, ca o pungă garnisită... 

Ca o... 

LINA. 

Ho! mai ţine caii, ca se nu te prăpădesci. 
In parte 

Este nostimu, țopărlanulu ! | 
Tare. 

Dar, domnule, ce poftesci ? 

CIMBRU. 

Ce poftescu ? Curată vorbă : poftescu se-ţi declaru, fetiţă, 

Că mi-ai fermecatu vederea şi că numai co guriţă 
Poţi se faci se-mi viu în five. 

. Se vapede s'o sarute; ea “i trage o palmă, 

LANA. 

Na! mojicu neobrazatu ! 

CIMBRU. 

Cumu se chiamă asta ? 

LANA. 

Palmă. . 

CIMBRU. 

Palmă !... dar... amu meritatu ? 

LINA. 

Daca pentru prima 6ră te-adressezi așa, la mine, 

Credu că asta e respunsulu ce pe dreptu ţi se cuvine. 

CIMBRU. 

Ciudatu !... dar voiamu a-ţi spune... 

LANA. 
Ori şi ce ai fi voitu, 

  

 



  

  

Fetele nu se sărută așa iute și pripitu. 
Cavaleriulu crescutu bine mai ântâiu se recomândă, 
Apoi , vrendu se facă curte, cu surisu și vorbă blândă... 

CIMBRU. 

E, he, he! asta se face pâte pe la Bucuresci. 
Noi, la ţeră, altfeliu mergemu. 

LANA. 

Dar, domnule, cine esci ? 
Ce afacere te-aduce? Fii bun de-ți declină 'n dată 
Numele și calitatea. 

CIMBRU. 

Ca se te vedu impăcată, 
Ii voiu spune : eu sunt Cimbru. 

LINA. 

Ha, ha! Cimbru este bunu 
Pussu in borș și in friptură. Frumos nume, drept se-ţi spunu. 
Ha, ha, ha! 

CIMBRU, în parte. 

Cam așa este. 

LINA. 

Și mai ai vr'o messeriă ? 

CruBnu. 

Imi faci interogatoriu ca la. o procuroriă. 
Daca esci procuroressă și voesei se seii inai multu, 

Ii mai spun : sunt om de trebă ; înse port colea... un cultu : 
Adoru fetele frumâse. Mai la urmă, ţi-oiu mai spune 
Că mai amu și alte titluri : portu o 'naltă funcţiune : 
Sunt Primariulu de aice. 

     



    

  

LINA. 

„Ha, ha, ha! sunteţi Primariu ! 
Păhmnuit'amu, va se dică, unu innaltu funcţionari ! 
Minunată comediă !... ha, ha, ha! ce multu imi place! 
De-amu juca-o pe o scenă, minunatu efectu ar face. 

CIMBRU, 

lan ascullă-mă, feliţo! tu me iei peste picioru. 

Ţi-amu spussu : sunt primariu, și d6ră... 

Luna. 

Ah! slabescemă, că moru..; 
Poţi se capeli âncă una, de mai vrei se prindi la minte. 

CiuBnv, 

Ridi! așa! Primariulu Cimbru, omu allu legii, gmu putinte, 
E de risu? 

LINA. 

Cum! voesci pâte se plângu sau se me hocescu ? 

CumBRU. 

lan ascultă : timpulu trece, şi eu trebui se-ţi vorbescu. 
Palma ta cea instructivă a aprinsu sângele 'n mine. 
Mintea mea e retăcită de cându sa 'ntâlnitu cu tine. 

Te iubescu, și 'n allu meu sufletu este unu vulcanu de dor. 
Așa dar și prin urmare, nu me osîndi se moru, 
Dămi te rogu, frumosă Lino, o speranță câtu de mică; 

Și arată-mi-te bună pre câtu esci de frumușică. 

LINA. 

Inse, domnulu meu, îmi pare că nu au domnii primari 
Privilegiulu ca se 'ncurce minţile la fete mari. 
Unde vrei s'ajungi ? 

CAMBRU. 

Ori unde. 
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LINA. 

Vrei s'ajungi la 'nsurătâre ? 
Se vorbimu... 

CIMBRU. 

O ho! n'atinge astă cârdă simțitâre. 
Nu te prea urca cu dorulu. De nainte potu se-ţi spuiu 
Că acesta nu se pote. 

Lana. 

Pune-ţi, dară, pofta 'n cuiu. 

CruBau. 

Pofta 'n cuiu ? dar te gândesce că eu pot se-ţi fac noroculu. 
Amantu generosu ca mine nu poţi s'afli in totu loculu. 
Nu vrei rochii de matasă , toalete, pălării, 
Cismuliţe, citrapi roşii...? 

LINA. ridându. 

De ce nu portocalii ? 

CiuBRu. 

Bine, fiă : ţi-oiu da voia se-ţi alegi ori ce culdre. 

LaNA. 

Și de ce aceste tâte fora de insuratâre ? 

- CIMBRU. 

Demnitatea nu me €rtă primarâssă se te facu. 
Se me 'nsoru co slujnicuţă... de!... 

"LINA, | 

Ei, dar ochii mei îţi placu? 

CruBnu. 

Ochii tei! dar ei, tirano, me supunu iubirei talle 
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In câiu mintea mea își uită și de-a datoriei calle. 
Cându me uitu la ei, îmi vine se me 'nchinu ca la altariu. 
Aşi vrea, se me 'necu intrânșii. 

LANA. 

Esci prostu, domnule Primariu! 

CiuBRU. 

Eu, prostu ? 

LANA. 

Bunu de pussu la iesle. Slujnicuţa ce-ţi vorbesce 
Pâte nici nu e de mutra dumitale. 

CIMRRV, în parte. 

lay voesce 

A me păcăli. 

LINA. 

De domnulu Optimescu-ai auditu ? 

CIMBRU. 

Da. 

LiNA. 

Dar de cocâna Zinca ? 

CiuBau. 

Dâmna care m'a poftitu ? 
li cunoscu, căci pe aicea dumnialoru aveau odată 
O moșiă prea frumâsă, cu o casă prea bogată, 

Cu gradini, cu ciganime, cu chelari și logofeţi, 
Cu cai mulți și cu carete , cu lachei şi cu valeți. 

LINA. 

Află dar că le-sit nepâtă : Optimescu sunt născută. 
Primăriei dumitale me facu dară cunoscută. 
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CIMBRU, confasu. 

Dumniata...? 

LINA. 

Esci la 'ndoslă ? 

CIMBRU, în parte. 

Vai de mine, ce-amu făcutu! 
Cădiându la picidrele Linei, 

Domnișoră !... cuconiţă.!... sunt greșitu !... bunu de batutu! 

Suntu nerodu... așa, sii Primarii in provinciă, pe-aice... 

Amu credutu... de! mi-e ruşine vorba chiar a o mai dice... 
Dar fii bună şi me €ertă... altă dată n'oiu greşi... 

Sărutu mâna și papucii ; numai nu me osîndi. 

LANA, tingându-i mâna. 

Aide, domnule, te sedlă ; eu nu amu poftă de cântă. 

M'ai făcutu pucinu a ride... bunatatea mea ie &rtă. 

CIMBRU, saratânda-i mâna, 

Bine dice cine dice : unde este chipu frumosu, 
Unde e figură dulce, e și sufletu generosu.: 
Ași voi limba din gură se mi-o tocu in bucăţelle, 
Ca s'o pedepsescu de vorba care-a datu buseloru melle. 
Cuconiţă, dă unu ordinu, și in focu m'aruncu de viu. 

Me facu sclavulu dumitale... 

LANA. 

Asta amu voitu s'o sciu. 

Dar voescu se mai sciu âncă daca dupe t6te-aceste 

Te 'nchini âncă la altariulu ce dqiceai că 'n ochi-mi este ? 

CIMBRU, deconcertatu. 

Ai dissu că me erți.... 

LANA, batânău din picioru. 

Respunde. 
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CimBat. 

Se dicu da ? 

LANA. 

Di ce simțesci. 

CIMBRU. 

Ca lumina. 

LINA. 

Esci in stare asta se mi-o dovedesci ? 
, 

CIMBRU. 

Pune-mă la ori ce probă. 

Lana. 

Scii istoria romană ? 

CimBRu. 

Cum se nu sciu ? la gimnasiu n'amu âmblatu eu de pomană. 

LaNA. 

Cându frumâsele Sabine se duceau, la serbatori, 

Ca s'arete pe la Roma.ai loru ochi scânteetori, 

Și cându intălniau in calle Romănei cu blonce plete, 
Scii ce se 'ntămpla atunce ? 

CIMBRT. 

Apoi, de! bietele fete 
Uneori da peste draculu. 

LaNA. 

Dar Romanii ce făceau ? 

CiuBnu. 

Apoi de ! stramoșii nostri timpu de curte nu aveau. 
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LINA. 

Eu sunt viţă de Sabină : dorescu se me vădu rapită. 
Inţelegi ? 

CuuBau. 

Dar ce idee! 

LaNA. 

O idee mult dorită, 

CIMBRU. 

Ei ! dar unde sunt Romanii ! 

LANA. 

Ce feliu! pâte esci Ciganu ? 

CIMBRU. 

Ba Românu, şi âncă n6oşu. 

LINA. 

De ce dar n'ai fi Romanu ? 

CIMBRU. 

Se cutezu....? 

Lana. 

Da. 

| CrarBRu. 

Și pe urmă ?... 

Lasa. 

Formele la Primariă.... 

Ă CiuBRv, ingenuchinâu. 

Eu! atâta fericire! 

     



  

  

LINA, dându-i mâna. 

Hai, norocu și bucuriă ! 
Se aude sunându. 

Dar me chiamă mătușica.... Caută : Romanu se fii! 
De-o veni, se taci ca raculu : se te faci că nici me scii. 
Inţelegi ?... la revedere ! 

SCENA IV. 

CIMBRU, singura. 

Ce ciudată intămplare! 
Ei, nu-i vorbă : cum se vede, dracul vrea sajung om mare. 
Tote-mi vinu cu fericire. Dă-mi, Domne, ce n'amu gânditu, 
Dupe cumu dice proverbulu, se me miru ce m'a găssitu. 
Cimbru, care cu ruşine a deschissu ochii in lume, 
Fiiu de lele ce nu scie nici allu tatălui seu nume, 
Lepadatu, culessu pe drumuri de boerii Optimesci, 
Crescutu cu ciganii curţii in principii slugaresci, 
Acellu Cimbru, ce e astădi ? Bată-te pustia, drace! 
Cimbru e cu stâoa în frunte, și ori ce voesce face. 
Cimbru este omu allu dillei, vedutu bine, cautatu, 
Ajunsu chiar la primariă, jucându rolu de omu de statu. 
Cine scie se 'nvertescă a Ursitei roticică 
Pote 'n culmea fericirii se ajungă din nimică. 
Epoca, bat'o noroculu ! cariera mi-a deschissu. 
In politică, se vede, se-mi facu drumulu mi-a fostu scrissu. 
Cu pucină agerime, amu sciutu se tragu pe bete 
Ori şi ce regimu politicu. Curaţindu-me de pete, 
Subt Albi am fost alb ca bruma, subt Roși , roșu purpuriu , 
Am plutitu ca unt-de-lemnulu , și-am trecutu ca argint viu. 

Pausă. 

Acumu Cimbru se şi ns6ră cu o nobilă personă ! 
Câmbru, omulu din gunie, se insră c'o cocână ! 
Co mlădiţă din boerii Optimesci ce-au figuratu 
In protipendata ţerei! și ?ncă, lucru minunatu ! | 
Chiar din casa 'n care-o dată am mâncatu pâne și sare, 
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Ca unu cățelușu nemernicu, până ce m'amu făcutu mare. 
Dar audi! gustu de Sabină ! se-mi pretindă s'o răpescu ! 
Ei, dar ce va dice lumea? Fire-ar faptulu primărescu ? 
Hoţu de fete!... Inse trebui... daca puiculița cere! 
Daca vrea se-și facă nunta cu assemine plăcere ! 
Fata asta, cum S'arată, sau că are capu dogitu, 
Sau că prea multe romanţuri mintea ei au amețitu. 
Are-o calitate mare : e frumosă, și îmi place ; 
Are şi-unu defectu : dă palme!... e cocână, n'ai ce-i face. 
O se cam vorbâscă lumea : pote chiar m'oru urmari, 
Dar me chiamă d6ră Cimbru; sciu eu treba a 'nverti. 
Treba asta, inse cere cheltueli neprevedute ; 
Și n budgetulu Primăriei nunțile nu sunt trecute. 
Dor se ceiu cumu ceru ministrii, credetu estraordinariu... 
Voiu afla capacu la 6la.; nu de geba sunt Primariu... 

Pausă, 

Se vedemu !... de o camdată la 'ndemână ce ne este? 
Cată, Cimbrule! de! haide!... a!... alegerile-aceste! 
De aici ceva se storcemu !... e allu patrulea colegiu... 
Este vadu de pescuire... nu e nici unu sacrilegiu. 
Cellelalte trei collegiuri nu mi-au datu apă la moră. 

Cu acesta de-acum înse ar fi treba mai ușoră. 
Feliu de feliu de influențe âmblă printre Delegaţi, 
Fiindu că și sunt mulțime amatori de deputaţi. 
Aici este deschissu câmpulu pentru speculațiune ;: 

Specula e tolerată chiar de Constituţiune. 
Moralistii potu se dică cumcă faptu-i imoralu ; 
Inse ce morală 'ncape într'unu târgu electoralu ? 
Și-apoi serupulu de morală care omu astăgi mai are ? 
Popa ? pruncul ? sau muierea ? Omul mic, sau omul mare? 
Dar morala chiar ce este ? Unu sforăitoriu cuvântu! 
Titirezu, sau giruetă, ce se 'nverte dupe vântu! 
In politică , pe urmă, ori ce fraudă-i scusată. 
De ce dar se nu profite mintea bună și 'ncercată ? 
In altegeri, mai cu s6mă, toți se 'ntrecu a s'amăgi : 
Frauda, corupțiunea, sunt. la ordinea de di. 
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Chiar ministrii, cari jură legile se essecute, 
In alegeri își batu capulu se le calce pe 'ntrecute : 
Pe sub mână, ba cu bâte, violențe și terori, 
Ba cu influinți occulte, resucescti pe-alegători. 
Totulu e se reușâscă, se se ţină la putere. 
Tocmai maxima acesta și morala. mea o cere. 
Cându cei mari, fruntașii țerei, facu la ilegalităti, 
Corumpându spiritulu publicu, călcându legi și libertăti, 
Și cu totu cinismulu âncă se mândrescu cu allu loru nume, 
Și nepedepsiţi aspiră a domni mereu pe lume; 
Apoi noi, plevușca ţerei, se fimu mai consciințioși ? 
Aida, de! ori avemu spiritu, ori trăimu ca ticăloși. 

Pausă 

Dar coc6na Zinca re pentru ce me chiam” aice? 
Ore 'și va aduce aminte cându in palme și in bice 
Me trată mai t6tă qioa, in copilăria mea? 
Nu credu se me mai cunâscă... dar cu o cunoscu pe ea; 
Chiar pricepu de ce me chiamă. Negreşitu că tripotâză 
Se allegă pe-Optimescu. Sciu că este o sfărleză 
Care sare in totu loculu. Scie că eu sunt ceva : 
Crede că Primariuiu Cimbru ajutoriu pâte a-i da. 
De va fi așa, e timpulu ca so tragu pucinu pe sf6ră : 
Resbunarea câte-o dată prinde locu la, inimidră. 
Casa loru e ruinată : Oplimescii au cădutu ; 
Ca mai toţi boierii erei, ei averile-au perdutu. 
Pâte cu deputăţia cercă, ca se mai plutâscă. | 
De me chiamă pentru asta, apoi, Cimbru se trăâscă ! 
ȘI, în celle de pe urmă, pentru ce se nu profitu 
De occasiunea care dumnedeii mi-o trimitu ? 
Daca este a me face instrumentu de mișeliă, 
Pentru ce n'ași pune mâna totu eu pe deputațiă ? 
Perspectivă mai frumâsă s'ar deschide :n callea mea : 
Pe nepstă ași rapi-o; bani de nuntă aşi avea,; 
Deputatu... și... înainte!... Eată-o! 
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SCENA V. 

CIMBRU, ZINCA. 

ZINCA. 

Rogu de ertare : 

Pote peste cuviință vamu ţinutu in asteptare. 
Domnulu Cimbru...? 

CIMBRU, sarutându-i mâna. 

Așa, domnă, 

ZINCA, în parte, 

Omu de trâbă pare-a fi. 

CIMBRU, în parte. 

Bine-amu dissu : nu me cunâsce. 

ZINCA. 

Amu doritu a ve vorbi 
De-allegerile-acestea. Aveţi o ocasiune 
Se me 'ndatoraţi la sufletu. 

CIMBRU, în parte. 

Treba merge de minune. 

ZINCA. 

Amu aflatu că esci in stare ori ce trebi se învărtesci, 
Şi că ai norocu la mână, in ori ce se reușesci. 

CIMBRU. 

Lumea desseori affirmă și aceea, ce nu este. 

ZINCA. 

Voesci se te aperi... bine ! meritele sunt modeste. 
Dar ascultă-mă !... dă-mi voiă : voiu se facu cu ori ce prețu 
Ca barbatulu meu se €ssa allessu in acestu judeţu. 
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CIMBRU. 

VE e prea bună ideea, şi legitimă dorinţa ; 
Și pe dame le ajută, cum sciți, insași provedinţa. 
Apoi domnulu Optimescu este-unu mare cetățânu : 
Aici âncă pote dice că e chiar vechiu județenu. 
Patria, astufeliu de Gmeni, n'are de unde-i cullege ; 
Și-ar fi orbă sau orbită dac' acum nu lar allege. 

ZINCA. 

Patria, nu e 'ndoslă, scie pe alleșii sei ; 
Dar se scie că 'ntre dânșii sunt şi buni, sunt și mișei. 
Acei buni cată se lupte ca pe cei mişei se 'nvingă ; 
Altu feliu steoa României e 'n pericolu se se stingă. 
Soţulu mei și-a perdutu starea pentru patriă muncindu ; 
In moşia Optimescii, ah! pe alţii vedu domnindu ! 
Prin lucrările-i de geniu a făcutu ţerei ondre, 
Și-are dreptu se esră țerei a-i fi recunoscătre. 
Ellu, cum scii, possede titluri cari nu le possedu mulți. 
Nu e prea, mare-oratoru, dar ţi-e dragu ca se-lu asculți. 
Capulu lui e plinu de minte și de 'nalte cunoscinţe, 
O archivă ce conţine totu isvore de sciinţe. 

CImBRU. * 

Calităţi de-așa, natura sunt prea, mari pe-acestu pământu ; 
Și mândria vostră, domnă, are prea mare cuvântu. 

ZINCA. 

Trei collegiuri pân” acuma de la mână ne scapară, 
Și barbatulu meu , sermanulu, a remassu pe din afară! 
In collegiu 'ntâiu, scii bine, s'a allessu domnulu Spanacu, 
Pe consideraţiune că e prostu ca unu gânsacu ; 
In allu doilea, Mofturânu, care scrie la gazete, 
ȘI, în allu patriei nume, trage patria pe bete; 
In allu treilea, Adormilă, care scie a căsca 
Și nu e macar in stare doă vorbe-a incurca. 
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In allu patrulea acuma ne-amu putea deschide calle, 
Daca, amu putea resbate cu-ajutoriulu dumitale. 

CimBauv. 

V'aţi ganditu prea bine, demnă, înse trebue se sciți 
Că cu lupte forte grelle veţi putea se reușiți. 
Publica, opiniune, care-o credeţi domnă mare, 
E unu titirezu-sfărleză ce se pune in mișcare, 
Și in drâpta și in stânga, foră de convicțiuni. 
De vomu sci se-i sucimu fusulu, apoi facemu. și minuni. 
Trebui măiestriă , domnă. 

ZIINCA. 

Dumniata fii bunu de-mi spune, 
Căci eu gata sunt a face ori și ce îmi vei propune.. 

CIMBRU. 

Eu ve dau cu bucuriă totu concursulu, dâmna mea ; 
Și de-a mea sinceritate probele le veți avea. 
Ve assiguru de acâsta pe credință şi on6re : 

Cine bagă 'n plugu cu Cimbru face brasde roditore. 
Intrebaţi pe ori și cine, şi aice și 'n judeţu, 
De mai este unu altu Cimbru mai capabilu, mai istețu. 
Sciu se resucescu sfărlâza. Am mai fostu in trebi de-aceste; 
Și collegiulu țeranimei sciu de ce calibru este. | 
De vrei se faci cu ellu tr6hă, trebui sau se-lu tărnuesei, 
Sau se-i dai de cheltuslă, sau cu vinu se-lu ameţesci. 
Apoi, pe lângă acâsta, s'aflămu chipulu de-a combate 
Influențele occulte ce ținu ițele "ncureate. 
Cuiulu totu cu cuiu se scâte. Ferulu trebue bătutu 
Acolo unde e roșu. Eu sciu ce e de făcutu. 
Apoi sciți cându merge bine ossia ? Cându este unsă 
Trebui unsă bine, demnă. 

ZINCA. 

Bine dici... vei... sunt petrunsă.., 
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Și câtu ne-ar costa unsârea ? 

CruBRv. 

De!... credu că vr'o dece mii... 

ZINCA. 
De lei vechi? 

CIMBRU. 

Ba. chiar noui, dâmnă. 

FINCA. 

Vai de mine! d'apoi scii 
Că uns6rea asta-i scumpă ? 

CimBuu. 

Cu pucinu, nu faci nimică. 
Apoi și deputaţia nu e doră trebă mică. 

Mai anţerți Coconu Nicu fiacărui Delegatu, 
Dupe alte cheltuele, câte patru lire-a datu. 

Și cându omulu intreprinde o idee așa mare, 

Care pâte se-i deschidă a măririloru cărare, 

Merită, să cheltuâscă. Sciţi că domnii deputaţi 

Totu-deauna in favâre, pururea consideraţi, 

Potu se-și facă cariera ; potu ministri chiar s'ajungă ; 

Ba, de au lipiciu la mână, potu se-și vedă şi de pungă. 

Apoi, invitaţi la Curte, sau la prânduri, sau la balu... 

INCA. 
Cu cocânele ?... 

CrmBRu. 

Firesce : chiar in modu officialu , 

Cu bilete tipărite. 

ZINCA, 

Ah! ce dulce 'nchipuire ! 
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Numai me gândescu, și mi vine ca se saltu de fericire! 
Parcă vedu cumu, de la scară, oficerii decoraţi 
Și adiotanţii galeși, mustecioși și parfumați, 
Me intimpină cu zimbetu și me urcă ca pe-o dină...! 
Nu-i așa ? 

CIMBRV, 

D'apoi firesce. 

ZINCA, 

Ah! cum inimami suspină ! 
Ah! darnu sciu cum vom face... Nu prea am bani sunători... 
Seii că și la Visteriă se întâmplă uneori 
De e strămtorare 'n casă. 

CIMBRU. 

Atunci nu se face treba. 
Foră bani, pissămu la apă și ne fremEntămu de gâba. 

ZINCA, 

Cu programe tipărite, nu credi că i-amu ameţi ? 

CIMBRU, 

O! de-assemine monetă nici nu este de-a vorbi. 

ZINCA, 

Adecă... amu ceva fonduri... amu hărtii domeniale, 
Nisce scrissuri fonciare, obligaţiuni rurale,... 
Dar nu sciu de se potu trece. 

CIMBRU, 

Atunci lucru-i regulatu. 
Hărtidrele se schimbă și avemu pe deputatu. 

INCA, 

Te insăreinezi cu-acesta ?   
  

| 
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CIMBRU. 

Cu plăcere... vai de mine ! 

ZINCA. 

Atunci, stăi... 
Se duce la strinu, unde cântă, 

CIMBRU, în pazte. 

"Ţine-mă, drace!... Eată vine... vine... vine! 

ZINCA, danăw-i hartiile, 

Dece mii şi patru sute... Acumu voiu ceva, se-ţi ceru. 

CIMBRU. 

Ordonaţi. 

ZINCA. 

Se le faci t6te cu cellu mai profundu misteru. 

CIMBRU. 

Inţelegu... d'apoi fresce... n'aveţi grijă. 

TINCA. 

__* Porte bine... 
Și dici că se amu speranţă...? 

Ş 

CIMBRU. 

Ve incredinţaţi in mine. 
N'aveţi nici o indoslă de devotamentulu meu. 
Dicu atâta : Domne,-ajută !... Veţi vedea cine sunt eu. 

ZINCA. 

Acum pune-te pe câte şi te portă bărbătesce... 

Fă totu ce socoţi că trebui... nu cruța, și cheltuesce. 
Cărnaţi, fleici, piftii, sarmale, bere, vinu, cafea, rachiu, 

Țuică, pesce, cartabâşe... 
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CIMBRU. 

Lassă, lassă-me că sciu. 

ZINCA. 

A! Uitassemu... âncă una... dumniata mai poţi promite 
Posturi, funcțiuni mărunte, cari sunt de prosti dorite. 

CimBRU. 

Ei, dar mie ? 

Z INCA, 

Dumitale ? Ce doresci ?... Te facu Prefectu. 
Ori nu-ţi place ? 

CIMBRU. 

Sărut mâna !... și voiu fi Prefectu perfectu. 

ZINCA. 

Se fii siguru ! 

CiMBRU. 

Sărutu mâna... Ve salutu... 
Face reverenţe şi sărată mâna Zineăi, 

ZINCA. 

La revedere !... 

CmBRv, in parte, 

Mai ai, Cimbrule, acuma de la sârtă ce mai cere ? 
Essă, 

SCENA VI 

INCA, singură. 

Așa, vedi, se face trâba.!... Hei, sermanele femei ! 
Sdravene sunt câte-o dată și in fapte şi 'n idei. 
Și ne ţine âncă legea sub puterea bărbătâscă ! 

? 

     



  

Tirania asta re multu are se prelungâscă ? 
Cându femeile cu mintea pe barbaţii loru intrecu, 
Pentru ce inferidre inaintea legii trecu ? 
Pe&nă cându se ni se dică : pâle lungi și scurta minte ? 
Adecă, nu putemu face de câtu copii şi plăcinte ? 
Adecă, nu ne-amu pricepe şi noi ca se cârmuimu ? 
Apoi chiar ca deputate n'amu sei legi se plămădimu ? 
Ori că noi nu ne-am petrunde despre reu sau despre bine ? 
Ori că n'amu fi la nălțimea secolului de humine ? 
Daţi-ne și no8 drepturi, domniloru legislatori, 
Și "ţi vedea de ne pricepemu se ve leganămu pe ilori. 
Faca eu, cocâna Zinea, cu acestu capu de muiere, 
Și politica. de astădi totu mai bine sciu ce cere. 
Amu se punu pe Optimescu, de s'o face deputatu, 
Se dea unu proiectu de lege in America vissatu. 
Emanciparea, femeii... se se ducă faima 'n lume! 
De n'oiu face-o, ve dau voiă se nu me chemaţi pe nume. 
Vorba mea so ţineţi minte!... 

Pausă, 

Amu se facu mai multu ceva. 
Amu se mi vi-lu facu ministru... chiar pe Optimescu, da! 
Și de ce n'ar fi ministru ? Unu ministru-i trâbă mare ? 
Simplă jucăriă-a s6rtei; omu comunu ca ori și care. 
O se fiă cam prostu, pote; dar totu 'credu că va putea 
Se se strecore 'nire alţii; și nu se va, deochiea. 
Atunci se vedeţi pe Zinca ! O caretă 'nfricoșată... 
Vizitiulu și lacheulu in livrea cu firu lucrată. 
Toalete, nec pius mutra !... Pălării de la Parisu 
Garnisite totu cu pene şi vrăbii de Paradisu. 
Amu se punu se-mi facă perulu de culdre stacojiă 
Se-mi punu albu, roșu și murse; s'arstu jună si hasliă. 
Apoi amu se-mi tornu o rochia de cumplită catifea, 
Cu o c6dă lungă, lungă, de optu-coţi, pre legea mea ! 
Mobile, se ve iea ochii; patulu meu totu in dantele; 
In totu loculu totu matassă; pe la. pâle, totu bruxele. 
Apoi visite, teatre, şosea, baluri de bontonu, 
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Soarele cu concerte, cu cafea, câiu și lotonu. 
Se le 'nvăţu eu se trăâscă prostele din mahalale 
Cari sciu se facă numai sarailii și baclavale. 
Apoi amu se stau in rândulu coeoneloru celloru mari; 
Ca se me arâtu mai mare, amu se-mi punu și ochelari. 
Eac'așa.... D'apoi la Curte cându m'oiu pomeni chemată ! 
Oiu se chemu mereu Norodulu, și-oiu se strigu : âncă odată! 
Sciu că veriș6ra Lânca o. se crepe de necazu, 
Dar eu, ea o păuniţă, oiu se facu de mine hazu. 

Sună. Lina întră . 

SCENA VII. 

ZINCA, LINA. 

LINA. 

Ai sunatu ? ori mi se pare? 

ZINCA. 

Te-amu chematu, dragă Linică. 
Ca se-ţi spunu o bucuriă. 

LINA. 

Spune, dragă mătușică. 
Ce e? ce e? vr'o partidă ? Hotaritu-te-ai se-mi dai 
Visulu fericirii melle ? 

ZINCA. 

Tu in minte alta n'ai. 
Dar ţi-am spusu: nu-l arh in palmă. Voiesc altceva a-ţi spune. 
Unchiulu teu astădi s'allege. 

LINA. 

Bucuriă de minune! 
Asta multu ce me "'ncăldesce ! 

ANCA. 

Se te bucuri, fata mea! 
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Căci din fericirea nostră și tu parte poţi avea. 

LINA, 

Și cumu asta ? 

ZINCA. 

Dac' ajunge unchiulu teu la Adunare, 
Casa n6stră se deschide. Ellu o se ajungă mare : 
O se viă la putere; o s'avemu salonu deschissu. 
Ai se vedi la noi o lume ce nici ţi-a trecutu prin visu. 
Și atunce, cine scie ? Se presintă vre unu june 
Care pentru a ta mână capetă o funcţiune, 
Și dai de norocu, copilă. 

TANA. 

Va, se dică se asteptu 
Ca şi murgulu 6rba verde. Mătușică, se-ţi spunu dreptu : 
Eu me temu că pen” atunce amu se dau de-o intemplare : 
Amu se fiu de-unu smeu răpită. 

ZINCA. 

Ptiu ! ce norodiă mare ! 

IONA. 

Amu vissatu.... deu !... 

ZINCA. 

Ce prostiă ! 

LuNA. 

Ei, dar daca m'ar rapi ? 

ZINCA. 

De s'ar face-așa minune, mare reu nu prea ar fi. 
Dar me temu că n'o se fiă; coci cunâscemu din pecate 
Cumcă smeii dau năvală numai la fete bogate. 

  
 



  

De-ar fi smeulu de nâmu mare, cumu se dice in povesti, 
Chiaru eu i-aşi deschide ușa, și ţi-ași dice se-lu primesci. 
De-ar avea moșiă mare şi câte-va lădi cu auru, 
De-ar fi june, frumosu, nobilu.... 

“LINA, 

Ba de ar fi chiar unu balauru, 
Ţi-o spunu drept : me duc cu dânsul. Nici mai stau se mai 
Până cându se mai stau fată langă voi, nu intellegu. [allegu. 
Camaradele-mi de scâlă, multu mai june de câtu mine, 
Au copii și facu conchete. 

INCA. | 

Bine, Lino, n'ai rușine? 

LINA, 

Nici de cumu ! de-o veni smeulu, chiar de n'o fi Făt-frumos. 
Despre care mi spune unchiulu, am se-i dic cu viers duios : 
I6-me, smeule, cu tine! 

ZANCA. 

Eu atuncea te-oiu trimite 
Se te primbli la Mărcuţa cu ideile-ţi smintite. 
D6r vei capeta la crieri. 

SCENA VIII. 

CEI DE SUSU, OPTIMESCU. 

OprImes0u, în cantonaâă 

Zinco ! Zinco ! aici esci ? 
. Intră. 

Astădi nu te-amu vedutu âncă. Ce mai faci ? 

ZINCA. 

: Tu me doresci! 
Dar și ei, pre cându tu sforăi, me muncescu cu nencetare 

     



29 

  

Pentru tine, sufleţele ! 

” OPTIMESCU. 

Credu : tu esci cu minte mare; 
Scii ce trebui. Ce faci, Lino? 

LINA. 

Eu ? asteptu pe Fetu-frumosu. 

Oeims0u. 

Fi! ce dice ? cându soseăce 2 

ZINCA. 

„. . Vine 'ncetu, căci e pe josu, 
N'are callu de călăriă. 

Op MEscu, 

Lassă, lassă, că e bine. 
Cine face pe josu calle, se mai intăresce 'n vine. 
Spune ceva, Zinco dragă ! coci tu esci gazeta mea. 
O se stămu noi multa pe- -aicea? Nu vedi ? vine €rna grea, 

Zina. 

Trebui se vedemu ce facemu astădi cu deputăţia. 

OPTIMESCU. 

A ha! sciu ! cumu vâdu pe tine totu te ține nebunia. 
Cându vei merge 'n capitală, vrei se duci unu deputatu! 
P6le lungi și minte scurță ! 

ZINCA, 

Da, da, da... neaperatu. 
Ce vrei? se me 'ntorcu acasă ca o passere ploată ? i 
Se stau la cotlonu ca, baba ce de lume este-ertată ? 
Se nu gustu si eu plăcerea, ce de fată amu vissatu, 
Se me vădu și eu odată invitată la Palatu ? 

     



  

  

: LINA, in parte. 

Vrabia malaiu viss6ză, cerșetoriulu sărindare, 
Mătușica, balu la Curte, unchiulu ora de plecare. 

OpTIMESOU. 

O idee! 

INCA. 

Ce idee? - 

OPTIMESCU. 

Despre balulu ce doresci, 
O idee bună 'mi vine. 

LINA, | 

Bine, deu, că o găsesci ! 

OPTIMESCU. 

Se me ducu la Mareșalulu, și se-lu rogu cu plecaciune 
Ca se ne inscriă 'n listă. 

LINA. 

Ce idee de minune ! 
Are, qeu, idei și unchiulu. 

TINCA. 

Deputatu, e altu ceva. 
Atunci nu me rogu de nimeni. 

OPTIMESCU. 

Dar deputaţia ta 
Me incurcă... 

ZINCA, 

Nu se pâte. 

OPrIMBSCU. 

Pete ne trudimu de geba. 
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ZINCA. 
Nu se pote. 

OPTIMESCU.. 

Dar mi-e temă... 

ZINCA. 

Tu nu scii... e gata treba. 
Cu "'ndoele și cu temeri mintea nu-ți mai frementa; 
Ci mai bine recitesce şi te pune a. 'nveţa. 
Ca se-ţi poţi rosti discursulu. 

Oprimescv, 

A! discursulu !... bată-lu vina 
Dar nu s'aru putea se punemu ca se mi-lu inveţe Lina? 

LINA. 

Bucurosu, dati-mi-lu mie! vi-lu inveţu intr'unu minutu ; 
Vi-lu rostescu ca. Tatalu-nostru. 

ZINCA. 

Cum se vede, v'ati perdutu 
Minţile și judecata ! 

OprIMESCU. : 

Adecă nu e totu una, 
Eu sau ea.?... 

LANA. 

Dor vi-su nepâtă. 

ZINCA. 

Vorbiţi fl&curi totu deauna 
Cându sunt trebi mai seriose. Aide, Lino, se te duci 
Dupe nisce târguele care trebui se-mi aduci. 
P&nă intr'o oră, doă, Delegatii potu se viă. 
Se-i intimpinămu cu lucruri pentru chefu și veseliă : 

       



32 

  

  

Vinu bunu, vechiu, și mezelicuri. Iar tu, dragă, nu dormi. 
Cată se-ţi inveţi discursulu, se poţi bine a-lu rosti. 
Inţelles'ai ?... Aide, Lino! 

Esse amândoue, 

SCENA IX. 

OPTIMESCU, singura. 

Asta-i nebuniă g6lă, 
Se invețu de rostu discursuri ca copiii de la scâlă! 
Aide... se vedemu.!... , 

Scote o hârtiă din buzunariu, 

Lungu este!... 
Citesce. 

«Domniloru alegători ! 
«Dumniavostră sunteţi astădi chiar ai țerei salvatori. 
«Cu allegerea acesta aţi făcutu unu mare bine. 
<Universulu intregu astăqi ve salută pentru mine. 
«Eu nu amu altu a vă spune de câtu că : sunt incântatu. 
<Și mai potu se ve assiguru : sunt prea, bunu de deputatu. 
«Eu sciu totu ce e sub sore, și in stelle și in lună; 
«Seciu și pescele cum dârme ; sciu ce este și 'n alună. 
«Se ve fiă dar de bine! şi ve forte mulțămescu 
«De mandatulu care astădi amu on6re se primescu.» 
Sciu și pescele cumu dârme 1... ce escentrică idee! 
Adecă, qeu... Zinca asta e peccatu că e femee. 
Pescele !... dar care pesce ?... despre asta nu mi-a, spussu. 
Dar ea, trebue se sciă daca in discursu Pa pussu. 
Lucru prostu nu credu se fiă ; căci ea scie ce vorbesce. 
Dar... deputaţia asta, nu sciu cumu, dar nu-mi zimbesce : 
N'ași fi bucurosu s'o capetu. Preferu se me odihnescu. 
Cându audu prea multă vorbă, sau adormu, sau pirotescu. 
Apoi, de!... s'a dus puterea... ani cam mulţi port in spinare!... 
Și sunt grei, bată-i urgia !... Ce-amu se facu la Adunare? 
Amu se cascu și au se ridă toți acei ce m'oru vedea ; 
Căci amu rissu și eu de alții ce-amu vedutu in starea mea. 
Ah, Zincuţo! nu se pâte se me erţi și tu odată! 
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Se me laşi inuriloriu simplu și cu mintea impăcată ! 
Dar tu cei in totu-deuna prea multu de la unu bărbatu ! 
Bine!... fiă și acâsta !... se me facu și deputata! | 

Se pune pe canapea, se intinde gi caseă. 

Ei 1... dar se-mi invețu discursul !... Uf! la dracu ! lungu mai 
Cum se potu eu ținea minte tâte vorbele aceste ! (este! 

Memoreză. 

«Sciu și pescele cun dorme...» Ei, ce naiba se facu eu ? 
Vedu că nici macar o strotă nu se prinde 'n capulu meu. 

-  “Aăâeme şi sforăe. 

SCENA X. 

OPTIMESCU,. PESSIMESCU, ZINCA. 

ZINCA, “intrânda ca Pessimescu la brața 

Ce surprindere plăcută ! ce nespusă mulțămire ! 

PESSIMESOU. | 

Si en, nu mai pucinu, dâmnă, simţu o mare fericire. 

ZINCA. | 
Cotră Pessimesca ! In parte. 

Optimescule !... draguţă !... dormne cadătura mea! 
Scolă, dragă.!... scolă, feate ! . 

Cotra Pessimescu. 

Nici c'o se mai poți vedea 
Unu originalu ca dânsulu ! 

Pessrmescu. 

Cu Morfeu se 'mpacă bine. 
Ce se-i intrerupemu gustulu ? 

ZINCA. 

Curmu se pote ? Vai de mine ! 
Scuturânău pe Optimesca, 

Sedlă, omule !... ei! se6lă... nu -vedi tu cine-i la noi ? 
Uită-te!... uită-te 'ncâce! 

    
      

   



OPrIMESCU, desteptându-se, 

Uf! ce larmă faceţi voi ! 
Și cum mai vissamu !... ce lucruri !... pe Zincuţa fată mare, 

Și o massă cu plăcinte în odaia de culeare. 

ZINGA. 

Dar mai vită-te incâce?... vit-e! uit-e!... nu vedi tu! 

OpTIMESCU, privîndu pe Pessimescu. 

Ba, vâdu... parcă Vași cunâsce... parcă este... a! nu! nu! 

Când mi se "ntrerupu de-odată visurile fericite, 

Parcă mi se perde capulu... mintile mi-su încălcite. 

PESSIMESCU. 

Noi irăiamu odinioră ca doi frați nedespărțiţi. 

ZINCA. 
E amiculu Pessimescu. 

| OerMES0U. 

Așa,!... nu me-amăgiţi ? 

PEssrMBscu. 
Nu, iubite! așa este. 

OrMESCU, îmbtkcişânduelti, 

Dâmne ! Cât de bine 'mi pare! 

Dar. vedi, Zinco ? ia privesce, cum a 'mbătrănilu de tare! 

PR3SINESCU. 

De! că n'ai remasu în urmă, 

OprMEscu. 

Eu ? nu sunt tocmai aşa. 
Ce dici Zinco ? 

ZINCA. 

O! cu tine nici se pote compara. 
Tu esci june. 

     



  

  

OerMESCU. 

Dar tu, frate, cum o duci in astă lume ? 
Este o eternitate de cându nu-ţi audu de nume. 

PESSIMESCU, 

Daca-i adeveru că lumea de-allu meu nume a uitatu, 
Me convingu camu făcutu bine că de ea m'amu depărtatu. 
Acum de-unu patrariu de secolu, trăescu admirându natura 
Și la mica mea moșiă me ocupu cu-agricultura. 

ZINCA. 

Cum ?... Unu omu cu 'nveţătura și talentu ca dumniata, 
La moșiă, cu țeranii, se petrâcă viața sa ? 
Asta n'o potu ințelege... dar se stai in lumea mare, 
Se te lupţi şi se pui umeru la a țerei indreptare. 
Eu suntu unu capu de femee, dar pe Optimescu meu 
Nu mi laşi lăssa la țâră, se mi-o dică Dumnedeu. 
Ce dici, dragă ? 

Oprescu. 

Dicu ca tine : ce-ași căta eu la moșiă ? 
Negreșitu... în lumea mare ! Acolo e poesiă, 

Pessrrescu. 

Ce 'nțellegi prin lumea mare? Voesci pâte a vorbi 
Despre Gmenii ce 'nâtă in politica, de di? 
Despre cei ce-ameţescu luinea strigându la fraternitate 
Indemnaţi de interese, egoismu sau vanitate ? 
Despre cei ce impartu țera in partidi și coterii, 
Și se jâcă cu-a ei sortă ca c'o minge de copii? 
Despre cei ce din cabale și-au facutu o messeriă 
ȘI, în setea de putere, sunt coprinși de nebuniă ? 

OPTIMESCU, in parte. cofre Zinca. 

Ore ce jurnalu cetesce ? 

     



  

  

PESSIMESCU. 

Despre-acei gladiatori 
Cari 'mpartu ț6ra in taberi de invinsi si 'nvingălori ? p | ȘI $ 

ZINCA, in parte către Optimescu. 

Ori Albu este, ori Roşu? 

PESSIMESCU. 

Despre aristocraţiă 
Care crede cumcă țâra a ei trebue se fiă? 

OPTIMESCU, assemine, 

Pre câtu ințellegu, e Roșu. 

PESSIMESCU, 

Despre marii liberali 
Cari credu că ei in lume sunt chiar providenţiali ? 

ZINCA, assemine,. 

Parcă este Albu acuma. 

PESSIMESCU, 

Despre cei ce 'n desfrenare 
In luxu și in turpitudini trăeseu cu nerușinare ? 

OP1IMESCU, assemine. 

Nu mai ințellegu nimica. 

PassIMEscv, 

De-așa lume, domna, mea, 
Fugu ca draculu de temâiă, și-oiu se fugu câtu oiu putea. 
Astă lume minunată mie numi face plăcere : 
Nu-i facută pentru mine; s'o prefacu nu amu putere. 

OprIMESCU. 

Dar prea negru vedi pe draculu; pâte nu-i tocmai așa. 
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ZINCA, 

Forte reu imi pare,-amice, de misantropia ta. 
Te admir; dar ţio spun sincer : complimente nu-ţi voiu face. 
Dupe câtu vădu eu, viaţa, câmpenâscă care ți place, 

Ţi-a creatu in minte-o lume eu altufeliu de armonii, 

Intoemită, pentru ângeri iar nu pentru 6meni vii. 

Cumu nu potu și eu ca tine se trăescu cu poesia, ! 

Sufletulu meu este-o liră ce respiră armonia. 
Apropos! amu o dorință : se v&du in Albumulu meu 
Cateva strofe de versuri scrisse de condeiulu teu. 
Pintre spicele de grâne, de ovăsu sau de secară, 
Credu că âncă cultivi fl6rea, cea mai scumpă și mai rară, 
Florea mândră-a poesiei. 

PESSIMESCU, 

O cultivu, coci numai ea 
Mai reversă pucinu balsamu peste-amărăciunea, mea. 
Dar nu facu cu ea paradă. Acumu prosa dominsză. 
Musele sunt risipite; Heliconulu vegeteză. 

Dar de ce recurgi la alţii cându Apolon e aci? 

ZINCA. 

Apolonu allu meu preferă a dormi și-a sforăi. 

OpIMESCU, 

Ce e dreptu : Morfeu imi place. 

PESSIMESCU. 

Bardul nu mai vrea se cânte!,.. 
Cum se pote ? 

OPTIMESCU, aretându pe Zinca. 

Daca Musa nu voesce se me 'ncânte ! 

ZINCA. 

E, poftimu ! face și spiritu !... Cu blestemu am gând se lassu 
Fata mea se nu se ducă dupe gineri din Parnassu. 

  
 



  

  

PESSIMESCU, 

Aveţi fete ? 

ZINCA. 

Ba nu âncă : pote voiu avea, odată. 

OpiMEscU, in parte, 

Cându mi-o cresce pâru in palmă. 

ZINCA. 

Dâr de lume nu-s ertată. 

Oprngscu. 

Pe cincideci de rose anii abia ţi iaşi numera. 

ZINCA. 

Ce cincideci ?... Augi minciună ! Taci că nu scii; nu-i așa. 
Ţi-ai uitatu anii în visuri; vorbesei câte fl&curi, tâte. 
Abia amu treideci și patru. 

OPTIMESCU. 

Foră serbători, se pote. 

_ ZINCA. 

Nu-i adeveralu; amu martoru chiar pe popa Nicolai 
Ce m'a hbotezatu. 

OPTIMESCU. 

Atuncea poti chiar unu colacu se-i dai. 

ZINCA, 

Cându eramu acasă fată, me scăldai în jurăminte 
Că ai se me cânţi in versuri, pănă ce m'ai scossu din mințe. 
Cumu ai pussu mâna pe mine, ca unu pesce mi-ai tăcutu : 
Nici macaru epitalamulu, monstrule, nu mi-ai făcutu ! 
Mi s'a scursu flârea juneţei foră nici o poesiă, 
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M'amu trecutu precumu se trece o ciupercă in cămpiă ! 
Nici unu imnu... 

Opri Escu. 

Dar bine, imnuri se facu pentru reposaţi. 
Mori, și, deu, ţioiu face imnulu. 

ZINCA, 

Ei, apoi! îlu ascultați ? 
Dar nu, nu! eu, dupe tine; căci amu cap și sunt cu minte. 
De-ași muri, cine te-ar plânge ? 

OP'TIMESOU. 

Dar murindu eu inainte, 
Cine ţi-ar compune imnulu ? 

PESSIMESCU, 

Da» prea răpede sariţi 
De la glumă păn la cârtă. Ve rogu se ve liniștiți. 

OPTIMESCU. 

Vedi, aşa me 'ncântă Musa. 

SCENA XI. 

CEI DE SUSU, LINA. 

LINA, intrându cu precipitare. 

Matușică, matușică. . 
Se opresce, vedându pe Pessimescu. 

ZINGA, presentându-o, 

O nepâtă-a n6stră... Lina. 

OerIMEsov. 

Ce e, dragă nepoțică ? 
Vine Fetu-frumosu ? Ce gâfăi ? 

  
 



  

  

ZINCA. 

Ce e? ai se spui ceva? p 

LANA. 
Revoluţie... zaveră ! 

OPTIMESCU, 

Eaca!... altă dandana! 

| ZINCA. 

Ce spui, Lino? esci nebună ? 

LINA. 

Numai se ve faceţi cruce! 
Nu sciți ora nici momentulu ce pericolu ne aduce. 

Oprmescu, 

Nu glumesci ?... Audi tu, Zinco ? 

ZINCA. 

Și cum asta ? 

LINA. 

Ascultaţi. 
La otelu, la Tre; Sarmale, vedendu Gmeni adunați, 
M'am opritu se vedu ce este, și se cumperu tot odată 
Vinulu ce vă irebuesce. Intr'o sală 'nvecinată | 
S'audia unu sgomotu mare. Și sciți ? parcă me 'mpingea 
Cotră ușa acei salle curiositatea mea. 
Me apropiiu... Ce-mi vedu ochii !... 

OpriuEscu, | 

Ce-ai vedutu, dragă Linică ? 

LINA, 

Ce se vedu!... inima în mine și-acumu tremură de frică ! 
Salla, câtu era de mare, era plină de țerani ;   
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Erau pote vr'o trei sute, mai toţi prosti şi mitocani. 
Ce s'audu ?... Vorbe sinistre !... Ba că dările sunt grele ; 
Ba că țâra-i la peire; ba că-su multe havalele ; 
Ba că ministerulu âmblă patria a încela ; 

Ba că cârcă in allegeri pe-ai sei fini a patrona ; 
Ba că boerimea vechiă trebui se se nimicâscă ; 

Ba că se radice stegulu... 

OPrIMESCU. 

Dumnedeu se ne ferâscă! 

PESSIMESCU. 

Biata patriă nu scapă de 'nfocaţi aperători ! 
Ei se 'ntrecu în vorbe late cându ea vârsă la sudori. 

ZINCA. 

Asta-i probă că guvernulu este in legalitate, 
Și c'ori cine are voiă a vorbi in libertate. 

LINA. 

Cine scie ce ne-asteptă ! Eu ași dice se fugimu. 

OPTIMESCU. 

Că și eu sunt de părere : câtu mai iute sto tulimu. 

ZINCA. 

Naluciri copilărâse! Lina lucrurile-aceste 

Cam pe dosu le inţelege. Eu pricepu aici ce este. 

OPTIMESCU. 

Atungi spune-ne și noă. 

ZINCA. - 

Lucru simplu : Delegaţi 
Din comunele rurale dupe lege adunați 
Ca s'allegă deputatulu. 

   



  

LINA, 

Și așa pote se fiă ; 

Căci ciocnindu mereu pahare, toți striga cu veseliă : 

Se trăâscă deputatulu ! 

ZINCA. 

Ei, şi-atunci n'ai ințellessu 
Că de unchiu-teu e vorba ? 

OPTIMESCU. 

Pote că m'au și allessu ? 

LANA, 

Unulu, care-i diceaii Cimbru, striga, cuumcă ellu plătesce 

Beutura și mâncarea si totu ce se cheltuesce. 

ZINCA. 

Bravo! Bravo! bună scire! Ah! veniti se ve săbutu! 

Asta-i dioa cea mai dulce care 'n viaţa amu avutu! 
Imbracişându pe toţi. 

Mulţămescu-ţi, domne !... 'n fine !... Pessimescule... amice! 
Fă unu iambu, o ditirambă, pentru astă qi ferice... 
Tra, la, la! ce fericire ! 

PESSIMESCU. 

Dar, me rogu... se sciu şi ei 
Ce 'ntămplare se petrece ? 

ZINCA. 

_Nu 'nţellegi camiculu teu 
Astădi se deputăţesce ? 

PESSIMESCU. 

Ce feliu se deputățesce ? 

OPTIMESCu. 

Sunt allessu. 
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ZINCA. | 

Din vorba, Linei lucrulu totu se lămuresce. 

Celle ce le facu Cimbru, tte eu le-amu combinatu. 
Prin urmare tr€ba-i gata : Oplimescu-i deputatu. 

LINA, bătându-se pe frunte, 

Asta este? ce nerodă-si! 

PESSIMESCU. 

Nu! acâsta-i ironiă. 

Asta nu se pote crede; sau jucaţi o parodiă, 

ZINCA. 

Si de ce, me rogu, n'ai crede? 

PESSIMESCU. 

Fiindu că nu-i de credutu 
Se ve fulgere prin minte aşa lucru, 

OPTIMESCU, cotra Zinea. 

Ai vedutu 
Că şi ellu nu-i de parere? . 

LINA. 

Nu sciu Domnulu ce va dice; 
Dar eu sciu că cu deșertulu nu ne-omu duce noi de-aice. 
Unchiulu trebui se se facă deputatu numai de câtu. 

ZICA. 

De-oi fi şi-acumu înșelată, s'a sferșitu ! me stringu de gâtu. 

PESsIMESCU. 

Bine cumu o se se facă ? Foră popularitate ? 
Cine-lu scie pe-aice ? 

ZINCA. 

O! la asta n'ai dreptate. . 
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A lui popularitate este chiar numele seu. 
Universulu intregu scie unu omu ca barbatulu meu. 

Oprimescu. 

Dar se vedi professiunea, de credință ce-amu făcut'o ! 
O avemu și tipărită. 

LINA. 

Dumniata n'ai cunoseut'o ? 
Ce pecatu ! 

OPTIMESCU, 

Mergi de-o adă, ca, se vâdă dumnialui 
Că noi scimu s'apucâmu treba și c'aice glumă nu-i. 

Lina se duce la scrinu unde caută, 

PESSIMESCU, 

Și speraţi ca se convingeţi cu programe publicate 
Capete fora, principii şi materialisate ! 
Veniţi Gre-acumu din lună, de nu sciți că pe pământu 
Astădi nime nu mai crede nici allu deiloru cuvântu ? 
O! ce tristă retăcire! dar cui aţi vorbi voi 6re 
Despre nobile principii sau virtuţi mântuitâre ? 
Cându politica ajunge pârghiă de egoismu 
Pete omulu se mai credă intr'unu puru patriotismu ? 
Cei ce-a patriei iubire âncă 'n inime păstreză 
De simţirile loru astădi a vorbi nu mai cutâză. 
Cei ce prin lucrări de geniu patria şi-au ilustratu 
Nu suntu predilecţii dilei ; alţii loculu le-au luatu. 
Șiarlatani de messeriă, cari au pe frunte pete, 
Pamfletari fără credințe... 

ZINCA, cotra Optimescu, 

Vei! ţi-amu dissu se faci pamflete. 
Daca m'ascultai, acuma figurai in Monitoriu ; 
Nu mi-ai fi ședutu acasă ca nemernicu muritoriu. 
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OprImEacU. 

Vedi că nu amu mâncărimea ca se punu ț6ra la calle. 
Nu me simțu făcutu spre asta. Asta-i gustulu dumitalle. 

ZINCA. 

Dar vrei se me ţii acasă? cocână de mahala ? 
Nu vedi că viaţa asta mi-a venitu aice... na!? 
Nu vedi că te uită lumea câtu trăesci cu poesia ? 
Nu gândesci ce putemu face capetându deputăția ? 

LINA, veninăa cu o hârtiă. 

Amu găssit'o! amu găssit'o!... 

OpriMESCU. 

Se vedi tu, amiculu meu, 
Ce idei!.., Citesce, Lino! 

ZINCA, lnânâu hârtia do la Lina. 

Ba, me rogu, se citescu eu! 
Citesee, 

«Domniloru alegatori, 

«Bravi ai ţărei salvatori ! 
«De voiţi țera, s'o dregeți, 
«Voi pe mine se m'allegeți. 
«Eu suntu bunu de deputatu 

«<Precumu altulu n'a mai statu.: 

«Ve promitu că 'n Adunare 

«Eu voiu face gură mare 

«Pă&n' ce-oiu capeta unu osu 

«Care-o fi mai bunu de rosu. 

«Patria, patriotismulu, 

« Constituţionalismulu, 
«Publicele libertăţi, 

«Alle lumii bunatăti 

«Au se fiă-a mea devisă, 

«Ca se scapu ţâra de crisă.» 

     



    

OpriMESCU, cătră Pessimâscu, 

Ei, ce dici? 

PESSIMESCU, 

E de minune! 

LINA. 

Eu iaşi da votulu indată 

ZINCA. 

Asteptaţi că nu e ttă : mai e âncă o bucată. 
Citesce, 

«Domniloru alegători, 
«Ve rogu fiţi ascultători. 
«De-oiu intra in Adunare 
«Ve promilu se cascu mai tare 
«De câtu ori care collegi 
«Cari vinu se 'ncurce legi. 
«Pe cei ce interpeleză 
«Și-a lovi 'n guvernu cut6ză ' 
«Amu se-i ameţescu strigându 
«Ordinea dillei cerendu. 
«Ori ce legi mi s'ar propune 
«Tote le voiu afla bune; 
«Voiu vota, voiu resvota, 
«Și la vorbă nu voiu sta ; 
«Numai in deputaţiă 
«Se me ţinu, și ce-o fi fiă.» 

OprimEscU. 

Ce dici de tirada asia ? Nu credi c'o se aibă-efectu ? 

LINA, 

Nici se p6te rosti omulu mai frumosu și mai correctu, 

PessIMEscU, 

Eu me temui c'allegătorii n'oru se potă se ve cr6qă. 

     



  

  

ZINCA. 

Dar cu slrofele din urmă îi facu limpede se vedă.. 
titesce. 

«Domniloru allegători, 
«Fiţi-mi bine voitori. 

«Căci şi eu la, Adunare 

«Ve voiu da ajutoriu mare. 

«Voiu propune-a vi se da 

«totu ce v'ar interessa. 

«Drumuri mari și cărări late, 

«Poduri şi drumuri ferate, 
«Scaune episcopesci, 

«Clopote monastiresci, 

«Mori de apă sfărămate, 

«Riîuri totu canalisate, 
«Și-altele ce nici gândiţi 

«Numai fericiţi se fiţi. 

«Daţi-mi dară votu la urmă 

«Ca se potu lua diurnă.» 

PESSIMESCU, 

Prea, frumosu pamfletu, amice, dar vedu că nu te rostesci 

Lângă care grupu politicu ai de gându se te lipesci ? 

OPTIATESCU, 

Vedi, nu m'amu gânditu la asta. Zinca ânse imi va spune. 

VINCA, 

Eac' așa! parcă din asta o se 6ssă vr'o minune! 

Te lipesci unde-ţi convine,. 

- OPTIMESCU. 

Bine dice. 

TINA, 
Negreșitu. 

  

  

 



  

"OPrIMBSCU, 

Eu scieamu că Zinea scie, 

PESSIMESCU. 

Dar nu prea sunt dumeritu : 
Albi veți fi, ori veți fi Roșii ? 

| ZINCA. 

Vomu forma o fracțiune 
Liberă, independente, fără de opiniune ; 
Cu discursuri lungi și late țera vomu cutremura, 
Ca s'ajungemu cu totu preţulu se ne aretămu ceva. 
O politică atuncea e mai bine nemerită 
Cându o faci mai încureată, cându o ţii mai încălcită. 
O! eu amu esperienţă. Mi-amu făcutu programa. mea. 
Interesulu pârtă fesulu : amu se-lu portu, și-lu veţi vedea. 
Și-apoi daca ar fi vorba se-mi allegu vre o culdre, 
Pentru ce-ași alege alba ? se me facu conservatore ? 
Ar fi mare nerodiă... ce mai amu de conservatu ? 
Tinereţea ? frumusețea ?... Mi se pare c'au sburatu ! 
Roșia, totu calea, valea; cellu pucinu chiar la vedere 
Asta este mai plăcută. 

LANA, in parte, aretânâu obrasulu. 

Și chiar moda o cam cere. 

PESSIMESCU. 

Bine, dar mai e şi Centrulu. 

ZINCA, 

Centru ! adecă ?n mijlocu : 
Nici la drepta, nici la stânga! Nu 'nţelegu unu așa locu. 
Ba, dac' oiu vedea c'acolo e mai multă inlesnire 

„Ca s'ajungu la portofoliu, pote mi-oiu eși din fire. 
M'oiu gândi eu și la asta. 
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OPrimescu. 

Ne-omu gândi, și vomu vedea. 

TANA, iu parte, 

Bunu capu are mătuşica ! 

Oprmescv, 

Bine dice Zinca mea. 
Mintea ei, vedi, me convinge că eu amu vocaţiune 
A me face omu politicu. 

LINA. 

Adecă, și eii ași spune 
Că iar ședea forte bine unchiului ca deputatu. 
Are t6ta gravitatea pentru unu barbatu de statu. 

ZINCA. 
O s'ajungă chiar ministru. 

OpriMEscv. 

Mai sciți ? nu e lucru mare : 
Deputatu, și-apoi miniştru. 

PESSIMESOV. 

De vei merge 'n Adunare, 
Amu se viu și eu odată : se vedu cumu te vei lupta 
Cu atleţii de tribună cându te voru apostrofa. 
Se vedu : esci tu Cicerone, se te lupţi eu Demostenii ? 
Esci unu Solonu se ţii facă cu Licurgii ? 

LANA, in parte. 

Di : prostenii. 

PssIMBscv. 

Tu, ce seii se-ţi frăminţi mintea, cu un iambu, sau un spon- 
Ce-ai se dici la legi ce'n prosă, gătesc țerei pote-un reu ?, [deu 

     



  

Tu, ce nu seii multu se numeri, cumu vei combina, budgete 
Și vei regula finanțe cari cadu țerei pe spele? 
ȘI, de nu vei fi in stare a vorhi şi a vota 
Cumu e dreptu și cumu e bine, care-ar fi gloria ta ?2 

OPTIMESCU, 

Ce dici, Zinco, la acâsta ? 

ZINCA, 

Dicu că trebue ori-care 
Ca se facă pre câtu pote. De nu-i fi oratoru mare, 
Se fii și tu cumu suntu alţii. 

ÎANA. 

Dar, me rogu, intr'unu Museu 
Vedeţi totu ce este mare din ce-a făcutu Dumnedeu ? 
Lângă Elefanți și Zimbri, suntu și alte animale : 
Șoreci, rațe, gâsce, vrăbii... 

TINCA. 

Taci tu, cu glumele tale. 
Camerele sunt mai bune cându au mediocrităţi. 
Ministerele se 'mpacă mai alessu cu nulităti. 
Apoi daca deputaţii ar fi totu cu gura mare, 
Sar mai face ore trebă colo 'n dâlu la. Adunare ? 
Cându se face vorbă lungă, parc” audu broscele 'n lacu. 
Dreptu se-ţi spunu : preferu mai bine deputatii cari tacu. 
Cellu pucinu ei prin tacere gravitatea își arată , 
Și au totdeauna pote consciința, împăcată 
Că n'au spussu o nerogiă. N'ai de cât a nu vorbi: 
Se votedi, asta se cere pentru doi galbeni pe qi. 

LINA. 

Ba eu ași mai face una : ași dornii, și 'n visuri line 
Palria ași regula-o, dupe cumu i se cuvine. 

     



  

ObrMESCU. 

De-ar sci că tu esci pe lume, deputaţii, draga mea, 
Ți-ar da pensii viagere şi pe brate te-ar ținea. 
Capulu teu e de Minervă. 

PESSiMESCU. 

Ve 'nțelegu acumu dorinţa ; 
Dar, ea se v'ajungeţi scopulu, aveţi cellu pucinu putinţa ? 

ÎNNCA, ȘI OPTIMESCU. 

Ce felin de 'ntrebare-i asta ? 

PESSIMESCU. 

Trebui bine cugetatu. 
Nu s'allege, precumu credeţi, așa lesne-unu deputatu. 
De programe tiparite pe-aici hunea jocu își bate. 
Cu discursuri bine disse nu-ți faci popularitate. 
De vr'o cheiă mai solidă aţi gănditu a ve 'nărma. 

OPTIMESCU. 

Eu nu sciu ; nevasta scie. 

LINA, in parte. 

Asta-i asta ! 

ZICA. 

Cumu aşa ? 
Ca ce feliu de cheiă ? 

PESSIMESCU. 

Chiea vr'unei iniluinţi oculte, 
Foră care pote nime nici voesce se v'asculte. 
Influenţa-i talismanulu care face deputați. 

LINA, în parte. 

Se me ducu la Trei-Sarmale, si se mtrebu pe Delegaţi. 
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OPrIMESCU. 

Ce feliu de mâncare este influența ta ocultă ? 
E vr'o passere măi6stră care lumea 0 ascultă ? 
E ve'unu Geniu, vr'unu Oracolu ? in ce stă, pulerea sa ? 

LINA. 

Eu multu m'ași ruga de Domnulu se vorbâscă mai apla. 

PESSIMESCU. 

Influența, care face deputați, e sau brutală, 
Sau, precumu 0 numescu unii eufimisti mai noi , morală. 

Oprrmesov. 

Ei, și cum asi face re ca se potu s'o dobăndescu ? 
Poţi tm ca se-mi dai adressa, ca se potu s'o nimerescu ? 

PEssiMESCU. 

Atât una, cât și alia, dupe timpu, dupe regime, 
Iși essereită puterea, fără se le veda, nime. 
Reședința ei ocultă veți putea s'o nemeriţi 
Acolo unde de lege și dreptate v 'asurdiţi. 
lar ca, se-i aveți favorea, este iareşi o sciință 
Ce se capetă cu lungă și "ndelungă-esperiință. 
Intăi probe de credință multe trebue se-i daji, 
ȘI eu multe juraminte la. ea se ve inchinați. 
Atunci ea, ve dă brevete, ce vă facu sciuți la lume, 
Și "n registrulu celloru vrednici e trecutu allu vostru nume. 
Și de n'ai brevetu, amice, de la mine se o stii : 
Te 'nvărtesci pe-aci de surda ; deputatu nu poți se fii. 

Oprimescv. 

Și brevetulu ce fel este? la ce pote se-mi ajute? 

PessIMEscv. 

Dar ellu îţi ofere gratis merite chiar neavule. 

     



  

  

De-ai fi prostu , stupidu , nemernicu, deșuchiatu sau chiaru 
ii dă diplomă și titlu de "nveţatu și eruditu;  [smintitu, 
Talentu, geniu, elocuență, spiritu și capacitate, 

Ori ce feliu de aureole, pe-allu teu capu voru fi chemate; 
Publica. opiniune te hoteză nescăldatu, 
Și te pomenesci de-odată senatoriu san deputatu. 

ZINCA. 

Dar noi nu ne batemu capulu cu mijloce de aceste. 

Influenţa dumitale nici nu voiu se sciu ce este. 
Eu me ducu pe drumulu mare ; nu mergu dupe cotituri. 
N'am nevoe a recurge lașa 'nalte 'nveţături. 

Pre câtu timpu n'o se se facă in alegeri presiune, 

Optimescu se alege. 

OPTIMESCU. 

Zinca mea, scie ce spune. 

PEsSIMESCU. 

Eu v'assiguru că colegiulu cotra care v'adressaţi 
Este o minciună g6lă. 

Oprimesov. 

Ce feliu ? Domnii delegaţi 
Cari au se me voteze sunt minciuni ? 

PEsSIMESCU. 

Sunt automate 
Ce se mișcă fr” se sciă de ce mână sunt mișcate. 
Și nici sciu pe cine servă. 

Oprescu. 

Așa dar de-așiu fi allessu, 
Aşi fi deputata minciună ? 
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PESSIMESCU, 

“Eată dar c'ai intellessu. 

ZISCA. 

Utopiă! amăgire ! asta nu pote se fiă. 
Ori şi ce colegiu e liberu. 

PESSIMESCU. 

Da, e liberu pe hârtiă. 
Inse în realitate astu colegiu este uzsitu 
A vota pe nesciute și-a fi pururea-amăgitu. 

ANCA. 

Calomnii, minciuni și fl€curi, de-alle oposițiunii, 
Care vrea ca se insulte demnitatea naţiunii. 

PESSIMASCU, 

Dar sciți cum s'alegu la sate acesti sdraveni Delegaţi Ce se facu Gmeni politici alegându pe deputaţi ? 

Orescu. 

Cumu, me rogu ? Voiu s'o sciu asta. 

PESSIMESCU. 

Voi, traiţi in capitală, Nu sciți ce e pe la țervă practica electorală. 
Unu primariu, ce e firesce alu Prefectulni agenlu, 
ȘI inițiatu se fiă in alegeri instrumentu, 
Bate toba se s'adune într'o di la Primăriă 
Cetăţenii din comună, pentru-acestă datoriă, 
Cu greu mare se adună, aduși cam cu Vătăşei, 
Vre o dece cincispredece, amăriţi ca vai de ei. 
«Măi, allegeţi Delegații cari trebui se pornescă 
Se alegă deputatulu pentru classa țeran6scă. 
— Vai de noi! respundu țeranii. Nu puteți se ne lassaţi 
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Se ne cautămu de tr6bă când suntemu aşa "mpilaţi ? 

Ui-te! sfertulu e aprâpe ; sărăcia ne stă 'n casă; 

Perceptorulu ne înhaţă : ne i6 cu nepussu în massă. 

'Frebui se ne dămu la muncă ca sagonisimu ceva. 

Timpulu este banulu nostru : ne rugămu a ne-lu lăssa. 

Sapa, plugulu, secerisiulu, asta e viața n6stră. 

A politicei toemâlă este pentru dumniavostră. 

Apoi noi nu scimu nici carte, se scrimu votulu cum am vrea ; 

Mergă alţii, căci noi suntemu tot parliţi de-așa belea. 
— Nu se pote. Delegații, este ordinu se s'alegă 

Ca se facă deputatulu care legile se dregă. 

Li-te, Stanu, Danilă, Necșu, Pele-lungă, Moşu Dărvariu, 

Potu se mârgă chiar cu mine. — Bine, domnule Primasiu !» 

lar la tactulu prefecturei, când allegerea se face, 

Legea. se essecuteză linistitu și "n bună pace. 

Adusi astufeliu, Delegații, scărpinându-se, se ducu 

Și depunu bilete 'n urnă scrisse de cei ce-i conducu. 

Alessu esse cellu ce are a brevetului putere, 

Pre cându nimeni nu cunâsce alle intrigei mistere. 

Cu manopere de-aceste, daca. credi că poţi se fii 

Deputatu legalu, amice, fă-te,-alege-te. 

OPTIMESCU. 

„Dar scii 

Că nu-mi place asta, Zinco ? Jucăriile aceste 

Cam a. fraudă mir6să; nu-mi paru sânte nici oneste. 

Asta, nu-i legalitate. 

ZINCA. 

Asta pote se facea, 

Sub regimele trecute. 

PESSIMESCU. 

Ve assiguru , dâmna mea, 

Sub ori care regimu este mai aceiaşi procedură. 

   



  

  

ZICA. 

Și-apoi credeți cumeă Zinca n'a luatu nici O mesură ! Influențele aceste, care ve neliniscescu, 
Credeţi că n'amu aflatu chipulu se potu se le nimicescu ? Zinca, 'care ve vorbesce, a aflatu o vrăjitore 
Care se descânte urna. 

Obrimescv, 

Și se pote asta cre? 
Cum o chiamă ? 

ZINCA „cu misteru, 

Dâmna Pungă ! 

OPTIMESCU, rigenau. 

Taci, că moriu. 

ZINCA. 

Am cumperatu Cu bani toţi allegătorii. 

OpriMESCU. | 

Ce feliu ! cumu ? Și ce ai datu? 

ZINCA. 

Ce amu datu, amu datu; ce-ţi passă ? se avemu deputăția. 

LINA. 

Mare capu ai, mătușică ! 

OPrIMESCU, în parte, 

Mare “i este nebunia! 

Vou, afară departe, 

Se trăâscă deputatulu! Urra! Urra ! 

   



  

  

TINCA. 

Audiţi ? 
Acumu de successulu nostru mai puteţi se ve 'ndoili? 
Se proclamă deputatulu !... 'Pine-mă, Maicii Fecioră ! 
Ușeloru ! daţi-ve n lături !... Bucură-te, inimioră ! 
Lino! rapede cu masa!... Adă ploscele cu vinu! 
Optimescule ! discursulu !... Eată delegații vinu ! 

Lina aduce vinu şi mancâri pe masă, 
Di 

Vocr, mai aprâpe, 

Ura ! Ura ! Domnulu Cimbru ! 

PESSIMRSCU. 

Ve spun drept: nu puteam crede. 
Inse vedu realitatea. Vrăjitârea, cumu se vede, 
A invinsu pe Influență. 

ZINCA. 

Bine, nu ve spuneamu eu ? 

LINA. 

Pecatu că n'am pussu prinsăre! 

OPrimEscy, 

O perdeai, amiculu meu ! 

INCA, uitându-se pe fercstri, 

Ei sunt!... Ei!... ce fericire ! 
Deschidendu uşa. Ă 

Dar veniţi, ve rogu, mai tare. 

SCENA XII. 

CEI DE SUS, CIMBRU, urmaatu de mai multi Delegaţi. 

ToŢI, întrându, 

Se trăâscă Câna Zinca,! 
Se răpedu asupra mancări!ora şi a vinului, 

  

  
 



  

  

  

TINCA, 
7 

V'asteptamu cu nerabdare! 
Inima mea nu mai pâte : v&rsu și lacrimi și sudori. 
Credeţi-mi, Domnule Cimbru!... domniloru alegători !... 
Nu sciu... de recunoscință... mi se l6gă limba în gură... 
Ah!... în fine triumfaremu! 

CIMBRU. 

Tote spre norocu ne fură. 

OPTIMESCU. 

Ei, și cumu s'a făcutu lucrulu ? căci eu, îţi marturisescu 
Parcă totu nu-mi vine-a crede. 

CIMBRU. 

Eaca, se ve povestescu. 
De o dată era lucrulu în încurcătură mare. 
Erau ordine secrete, și chiar cu amenin!are, 
Delegații se nu aiba voiă a se întruni, 
Nici se vedă candidaţii ce ar vrea a le vorbi, 
Ci la ora însemnată la Prefectu se se adune 
Și se mârgă se voteze numele ce le va spune. 
Noi atuncea facemu larmă : chiemămu chiar pe procuroru: 
Dup" acâsta, ca prin farmecu, ne vedemu scapaţi de zoru. 
Atunci, cum ne-am vedut liberi, ne-am dus toţi la Zei sarmale, 
Și ntre fleici şi 'ntre pahare amu pussu lucrulu totu la calle. 
Se trăâscă Cona Zinca,! strigaţi, fraţiloru, mereu! 

| Toi. 
Se tiăescă Câna Zinca.! 

CIMBRU. 

Apoi se traescu și eu! 
bea. 

Toţi. 

Se trăescă Domnulu Cimbru ! 

  
 



  

  

CIMBRU, sarutându mâna Linei, 

Și nepâta cea frumâsă ! 

Toţi. 

Și nepota cea frumosă ! 

ZINCA. 

Credeţi-me : sunt voiâsă 
Că ve vedu aşa de veseli... Inse... pote aţi uitat 
Că se cade o urare și domnului deputatu. 

Aretându pe Optimesea, 

Î-LU DELEGATO. 

Adecă-te, coconiţă,... Domnulu Cimbru... sdravănu este! 
Nici s'a mai vedutu ca densulu pentru treburi de aceste ! 
Minte ageră, capu mare! 

ALU 2-LEA DELEGAȚU. 

Ce feliu ? adecă nu-i bunu ? 

Tori, cioexindu ploscele și paharele, 

Uvra ! Urra! Ura! Urra ! 

OPTIMESCU. . 

Adecă, dreptu se ve spunu, 
Acestu sgomotu me încurcă... Cer cuvântul! cer cuvântul! 

ALU 3-LEA DELEGATU. 

Da.!... daţi domnului cuvântulu ! 

Î-LU DELEGATU. 

Mâi!... dar tremură pământul... 
Ce se fiă ?... 

ALU 2-LEA DELEGAnt. 

Vinu-i tare!... 
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CimBRv. 

Fraţiloru alegă tori! 
Fericiţi dioa acesta şi-i fiţi recunoscători 

Că ve dă ocasiunea și nespusa fericire 

Ca se faceţi cunoseinţă cu unu omu plinu de mărire. 
Domnulu Oplimescu este unu boeriu de cei mai mari 

Care are ţera n6stră. Ale lui merite rari 

Le serbeză universulu. lar cocâna 7inca. este 

A sa nobilă consârte. 

ZINCA, 

Complimentele aceste 
Te rogu lassă-le la urmă. Dumniata spunemi acumu 
Câte voturi ne-a datu urna ? 

CmBRU. 

N'aveţi grijă nici de cumu. 
O! alegerea-i făcută cu maioritate mare. 
Îmi punu capulu că nici draculu s'o casseze nu e n stare. 

ZINCA. | 

Adă dar mandatul; unde-i ? Dă mi-lu. Pentru ce'lu mai ţii? 

CIuBRU. 

Dar me rogu :.se ne 'nțelegemu...: 

OeriMEesCU. 
. 

Ei, ce-i ? Ce mai vrei se scii ? 

CIMBRU. 

Bine, nu 'nţelegeţi unde trebue .se stea, mandatulu ? 

ZINCA. 
Se-lu amu en. 

CIMBRU. 

Me rogu'me €rtă. 
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OPTIMESCU. 

Me rogu : cine-i deputatulu ? 

CIMBRU, 

Ce ? n'aţi ințeles'o âncă? 

Oerimescu. 

Ce spui? 

CiuBnv. 

Eu suntu deputatu. 

OperimEscu, 

Ei, dar eu ?. 

CIMBRU, 

E altă vorbă. Dumniata esei candidatu. 

ZINCA. 

Bine cumu se chiamă asta? Banii mei ?... 

CIMBRU. 

Se află bine. 

ZINOA. 

Dă-i incâce, hoțu de codru!... 

CIMBRU. 

Me rogu : mai incetu cu mine. 
Sunt representantu alu țerei. 'Amu dreptu se fiu respectatu. 
Nu mai suntu, dragă Coc6nă, copilașulu lepadatu 
Ce-ti era odinidră obiectu de tiraniă. 
Me culcai la grajdiu cu cânii, in a mea copilariă : 
Me băteai cu biciu de sirmă, ca se ridi de plânsulu meu ; 
Imi dai palme n locu de pâne; credeai se-ți fiu sclav mereu. 
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Z ma DRInAESeU. . 

Cine? eu? | 

0 pl ma sziga 
Nu cium-va, pote tu esci Sandu ?... 

CuBRu. 

ki, stăpâne! 
Eu sunt Sandu, acum Cimbru... M'aţi tratatu ca pe unu câne. 
Ei, acumu și eu, la rândumi, voescu foculu ami versa. 

x ZINCA. 

Ce feliu, hoţule ? și banii ai de gându a mi-i mânca? 

CIMBRU. 

Banișorii dumitale, destinaţi pentr'o tradare, 
Sau mâncatu la Zyei sarmale ; și pecatulu, deu, nu-i mare. 

ZUNEA. 

Aşa mi-ai facutu, moţpane ? miserabile banditu ! 
Mi-ai furatu depultaţia... hoţule nelegiuitu ! 
Te 'nveţu eu...! la Procurorulu!... 

PESSIMESCU, 

Asta, demnă, nu vei face. 
Legea te-ar trimite 'ndată acolo unde nu-ţi place, 
A corumpe Delegații, e delictu de condamnatu 
Mai gravu âncă de câtu fapta care-acumu v'a superatu. 
Lassaţi dar deputăția Domnului, care-o doresce, 
lară tu, iubite frate, mergi acasă şi irăesce 
Ca unu omu de omeniă; și nu te mai incerca 
Se-ţi prostitui totu lrecutulu, care e gloria la. 

LANA. 

Ba seii una, mătuşică ? se te duci la Adunare 
ȘI se-lu spui la Presidentulu, ca se-i tragă la spinare. 
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ObTIMESCU. 

Aşa! bine dice fata. 

ZINCA. 

Hoţule afurisitu ! 
Se stringe de gâtu. 

Na! na! na! m'ai mâncatu friptă! na! na! 
Teşină şi cade în brâgele lui Optimeacu. 

ObrIMuseu, 

Eaca ! a muritu! 
UV terasce gi o aşegă pe canupeu. 

Ajutoriu! chemaţi unu doctor !... Zinco!... Zinco!... sufletele...! 
Nu se sedlă!... Ah! se duce mângăerea vieții mele! 
Ah! Off! 

Leşină și cade alături cu Zinca. 

Î-LU DELEGATU, în parte. 

Dar nu e glumă : moru doi Omeni... Se me ducu 
La Pavquelu se dau de scire, sau unu doctoru se aducu. - 

Essec. 

ALU 2-LEA DELEGATU. 

Dar nu vedi, domnule Cimbiu ? 

CIMBRU,. 

Leșine ori câtu le place : 
Consciința mea e 'n stare cu acestea se se 'mpace. 

LANA. 

Tote bune şi frumose, dar eu, eu, ce me facu eu? 

CIMBRU. 

Ramurică de Sabină! nu-i aci Romanulu teu ? 
li deschide braţele, 
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LINA. 

Hoţule ! 
Incetu, pe cându Cimbru o apucă. 

Ține-me bine! 
Se preface a leşina in braţele lui Cimbru. % 

CINBRU. 

Puiculiţă, nu ai frică. 
Câtu va fi Cimbru cu tine, nu ai grijă de nimică. 

Tori. 

Se traâscă Domnulu Cimbru! 

ALU 2-LEA DELEGATU, cotra Pessimesca, 

Ei, dar dumniata. ce dici ? 

PESSIMESCU. 

Dicu că prâstă comediă jucâmu noi astădi aici, 

| 

SCENA XIII. 

CEI DE SUSU, 1-lu DELEGATU, DOCTORULU, 
apoi PROCURORULU şi câţi-va Călărași. 

Î-LU DELEGATU, intrânăa cu Doctorulu. 

Hai curându, domnule doctoru ! leşinaţii sunt aice. 
Dă-le ceva şi-i destâptă. 

Docronuru. 

Asta-i irâba mea, voinice. 
Scote doe flacâne, pe cari le aplică la nasulu lui Optimescu şi ala Zincăi. 

Eac' așa! 
Lesinaţii se destepti, strenatânda, 

Î-LU PELEGATU, 

Ei, bravo! bravo ! uite, măi, s'a destepiatu ! 
Dumnedeu se va trăâscă ! 

  
 



  

ZINCA, stronutându. 

Carnacsi ! 
Opt nieg te, 

Ce! te-ai sculatu ? 

ALU 2-LEA DELEGATU. 

Faca, măi, și Procurorulu! 

PROCCRORULU, intrându cu Calarasi, 

Domnulu Cimbru aici este ? 

Crunau, 

Eu ? aicea, 

ANCA. 

Elu e hoțulu! 

“ PROCURORUL. 

In momentele aceste 
- Lia parquetu an venitu probe că cu bani escamotaţi 

Și mijloce neoneste ai coruptu pe Delegaţi. 

CIMBRU. 

Suntu representantulu ferei. . 

ZINCA, 

„Ba esci hoţu fora rușine. 

Lasa, dându-se lîngă mătaşă-sa, 

Câtu pe ce neobrazatulu se me fure şi pe mine, 

CimBau. 

Me voiu duce 'n Adunare : acolo m'oru judeca. 

PROCTRORLLI. 

Ba vei merge la 'nchisâre; acolo s&mă ți vei da. 
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Obiiuescu, 

Să trăescă Procurorulu ! 

CruBnu. 

Protestezu ! 

ZINCA. 

Se taci, moțpane! 

PROCCRORULU. 
La arestu ! 

Oenuescu. 

Ha, ha! îmi place. 

ZINCA. 

Tine minte, hoțomane ! 

PEssIMESCU. 

Trebui se cunoscu acuma cu totu sceplicismulu meu, 
Că totu este lege în țeră... mulțţămescu lui Pumnedeu ! 

Cortina cade, 

FINE. 

   



  

LA PLEVNA! 
DRAMA INTR'UNU ACTU IN VERSURI 

(A doua editiune revediuta). 
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PREFACIA 
  

Acestă dramă are uă mică istoriă. 
Tiparită in anulu trecutu 1878, și imbrăcișată 

de publicu cu uă bună voință pentru care i sunt 
recunoscătoriu, am avutu curagiulu a, o propune 
la concursulu premiului C. Năsturelu Herăscu , 
instituitu a se decerne pentru cartea cea mai bine 
scrissă în cursulu anului. 

Societatea Academica, insărcinată a decerne a- 
celu premiu, a numitu uă comissiune din sinulu seu 
care se cerceteze diverșele scrieri tipărite in acelu 
anu. Membrii Comissiunii imparțindu lucrarea intre 
ei, drama mea a avutu srtea a cadea pe mâna 
D-lui Ion Ghica. | 

Concussulu a avutu unu desnodământu ciudatu. 
Comissiunea concursuale a propusu plenului Socie- 
taţii premiarea unei alte opere, care a avutu mai 
multe voturi in sinulu seu. Propunerea inse a că- 

. dutu inaintea maioritătii Societăţii ; iar dupe ua. pro- 
cedură, cam arbitrariă, celle-l-alte opere nu sau mai 
pusu la votu, și nici chiar recensiunile speciali nu 
Sau cetitu in ședința, plenariă. a Societăţii. Abia, 
dupe reclamațiunile mele, sa aprobatu tipărirea. lor 
in Analele Societăţii. 
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Cu ocasiunea acestei a doua edițiuni, credu că e 
loculu a transcrie aice referatulu D-lui Ion Ghica, 
așa cum sa publicatu în Analele Societății Acade- 
mice, sub titlu de : 

Recensiunea Dramei «La Plevna» a D-lui GQ. Sion, 

«D. Sion, mișcatu de vitejia soldatului românu Și 
de devotamentulu femeiloru nâstre, a voitu să facă 
ua mică piessă de circumstanță; dâră talentulu cu 
care la dotatu natura La condusu a face una din 
cele mai frumâse flori ale literaturei nostre. Mica 
domniei-sale dramă intitulata : < La Plevna!» conţine 
pagine pline de simțiri inalte, de idei gener6se și de 
descrieri adeveratu poetice; drama d-sale pâte riva- 
lisa cu cele mai frumâse producţiuni de felulu a- 
cesta. 

Intrunu salonu, aşternutu cu mătasă Și impodo- 
bitu cu flori, șede la vorbă cu fiica-sa Elvira, nobila, 
și bogata principesă Anna, ua damă care deconsi- 
deră totu ce e romanescu, dâră în inima. căreia iu- 
birea maternă este cu atâtu mai desvoltată, cu câtu 
prejudețiele și trufia nascerei sunt mai esagerate, 
Muma e fârte îngrijită de neliniștea ce observă in 
sufletul nobilei sale fiice Și totu-de-ua-data măhnită 
de plecarea la armata de la Plevna, a fiului seu Șer- - 
banu, carele, dupo parerea ei, 

«S'afla in demissiune ; avutu destulu era; 
«N'avea nici ua nevoia in 6ste a intra. 
<Dâr' dorulu vitejiei de na-data il lovesce, 
«Se iea cu toți nebunii și la resboiu pornesce; » 
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«eră dâcă voia să mergă la bataliă, celu puținu s€ 
«Îi intratu in armata rusâscă !» In vorbirea ei cu 
Elvira, incetulu cu incetulu și printr'ua, discussiune 
in care combate iubirea de eră și avântulu gene- 
rosu alu gingașei și iubitorei Elvire, viindu vorba 
despre «Stoa României», cucâna crede că fiulu seu : 

. avea, nevoe la dinsa să rivnâscă : 

«Cu numele lui singuru pute s'o dobândâscă, 

«De drepiu putea să-i vină lui ast-fel de favori, 
«Căci nascerea-i acorda și titluri și onori.» 

Nu impartașesce opiniunea Elvirei că : 

«Sciinţele, talentulu, purtările frumâse, 

«Laborile și zelulu spre fapte generâse, 

«Acestea facu adi lustru și nume cunoscutu;» 

ci vis6dă pentru fiica-sa unu ginere care se se tragă, 
ca, dînsa, din n6mulu Comnenilor și al Porfiregene- 
tiloru ; pe cându Elvira voiesce unu sociu iubitu, 

«Dar sociu iubitu nu pote să fiă celu ce n'are 

<Vre-ua posiţiune s6u nume ilustratu.» 

Din vorbă in vorbă, naiva și gingașa fată îi des- 
copere, în versurile urmatore, secretulu inimei sale, 

amorulu seu pentru maiorulu Preda, tovarășulu de 
arme alu lui Șerban : 

«E unu june cu sufletu înălțatu, 

«Cu inima frumosă, de lume lăudatu. 

<Distinsu în cunoscințe, cu meritele-i rare, 

«Unu viitoru ilustru elu în armată are. 

«Amicu și sociu de arme elu e cu frate-meu. 
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«Nu suntu in stare a'ti-spune cumu mi-a venitu amorulu, 
«Precumu nu-ţi potu descrie acumu ce este dorulu. 
«Cum mi-a venitu amorulu ! o Dâmne! ntr'unu minutu ! 
«In prima clipă dulce cându ochii Pau vedutu. 
«De-a fostu o qi fatala, su di de fericire, 
«Tu p6te se scii, mama, să faci deosebire. 
«Dar despre elu, me crede, multu timpu nici nu visa 
«Că inima Elvirei de dînsulu suspina. 
«Și me 'ntrebamu adese de nu cadu in pecate 
«Și dâe' ast-fel de doruri putea a-mi fi iertate ! 
«Dar int'ua di amorulu, cu lanţu-i fermecatu 
«Pe unulu si pe altulu de-uadata ne-au legatu. 
«De-atunci inima-mi dice că numai in iubire, 
«In farmeculu acesta, stă dulcea fericire. 
«Câtu elu era pe-aice și-lu mai puteamu vedea, 
«Vedeamu in ellu vicţa, şi fericirea mea ; 
<Treceau dilele mele ca visuri de plăcere, 
«Și în a mea beţiă nici cugetamu a cere 
«lertare de la tine; fiindu că eu credeamu 
«Că pasulu datoriei cu-acesta nu perdeamu, 
«Dar de cându elu lipsesce, lipsesce ori-ce pace 
«Din sufletulu meu, mamă! și nu sciu ce mi'oiu face, 
«In foculu ce me arde scăpare nu găsescu 
«De câtu la măiculița pe care o iubescu. 
«În sînulu teu, dar, mamă, revărsu a mea iubire, 
«Și dă'mi ua mângâiere macaru cu-a ta zimbire. » 

Lovită în credinţele sale, în nobleţa familiei, fu- 
rGrea, principesei nu mai are margini : 

«N alte timpuri, nu numai te mustramu 
«Dar chiaru la monastire viața'ţi condamnamu» 

Furâre, la care Elvira, alu cărei gându este plinu 
de iubitulu ei, respunde, sburându pe aripele ilusiu- 
niloru celoru frumâse : 
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«Ce lucruri minunate ieri n6pte amu vissatu! 
«Părea, că încetase răsboiulu cu Turcia. 
«Ua, veselia mare domnia in Romania. 
<Ua primaveră dulce vestia unu anu mănosu; 
«Concerte mândre ?n aeru se audiau voiosu ! 
«Părea, că se întorce de la răsboiu ostivea, 
«“Triumfătâre, mândră, în totă strălucirea; 
«Intrâga capitală eșise-a 'ntâmpina 
«Cu flori şi cu ghirlande armata ce intra; 
<Cu musica in frunte cântându imnuri fe umâse, 
«Readucea aminte de timpuri gloriose, 
«Și aducea trofee cumu nu s'au maj vedutu, 
«Prisonieri și tunuri, ce 'n lupte au cădutu! 
«<Ostaşii veniau mândri, cu fețele pârlite, 
«Dâr esprimându mândria de inimi oțelite. 
«lar în mulțimea. mare de falnici cavaleri 
«Se distingeau anume duoi mândri oficeri; 
«Ghirlande d'in balcâne pre ei cădeau mai multe, 
«Și toți părea că vocea dorescu se le asculte. 
«Era, scumpulu meu frate, Șerbanu, copilulu teu, 
«Și lângă dinsulu Preda, venindu cu dorulu meu.» 

In mijloculu acestui dialogu intervine unu altu 
personagiu , unu t6neru gentilomu, pretențiosu și 
mândru, d. Leon, unu felu .de nepotu pe care Prin 
cipesa laru voi de ginere. 

«Familiă ilustră, la Curte primitu bine, 
«Frumosu, faşionabilu RR a. | 

Elu nu difere in idei cu principesa, Ana de câtu 
în privirea bisericei. D-lui Leon nu-i prea place a 
visita” locașulu celu sântu. Apoi d-lui Leon nu-i 
place nimica romănescu : 

«Apoi limba română, ce vrei ? este ceva 
«Ce "n sufletu și 'n urechiă nu pote a-mi intra. 
«Punu multă preferință pe limbele străine.»   
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Diarele romănesci le are in orrâre; le tractâdă de : 

PI «Organe triviale 
«De patime meschine, de intrigi su cabale. 
«Platesce-le, și 'ndată mii laude îţi dau. 
«Sunt specule curate ; nici ua credința n'au. 
«Apoi toţi pecatoşii ce nu sciu macaru serie 

«Ii vedi că scotu gazete și strică la chârtie.» 

In credință și idei, elu este antipodulu Elvirei, 
care din contra iubesce totu ce este romănescu, 
chiaru și diarele. 

Cuc6na, Ana, plecându la. biserică se invâce pro- 
tecțiunea, cerului asupra capului fiiului seu, lasă pe 
Leonu cu Elvira. Intre acesti tineri se încinge ua 
discussiune de idei, în cursulu căreia tânera fată nu 
ascunde că se află cu gândulu şi cu sufletulu la 
Plevna , ceea ce face pe junele Leon aii dice cu 
ironiă, : 

«De-ași fi sciutu acesta, mergeamu și eu la 6ste, 
«Cu tâte că n'amu pofta să capetu glânțe n coste. 
«Dar ca, s6-ţi facu placerea, mergeamu ca să-ţi aducu, 
«Macaru ca să poţi ride, vre unu bașibuzucu. 
«Atunci, avemu, de siguru, și titluri către tine, 
«Dâcă 'ntre eligibili m'ai fi pusu și pe mine.» 

Pentru edificarea acestui pretendentu, Elvira, îi 
citesce scris6rea, ce priimesce de la. Preda : 

«Susu pe dâlurile Plevnei la Elvira me gândescu; 
«Și-al ei mândru, dulce nume, cu doru mare îlu șoptescu. 
«Dușmanulu în aperare la redute susu s 'aţine, 
«Er Romănulu josu în vale la ochiu pușca mereu ţine. 
«Peste-ua, ora noi ne ducemu să-l călcăm în cuibul seu; 
«Pen atunci se spunu Elvirei dorulu sufletului meu. 

     



  

  

«Datoria către ţsră și a armeloru ondre, 
«Aste doue sentimente, aqi la toţi ne dau ardore. 
«<Trebui s'aretămu la lume că Romănulu scie-a da 
«Viaţa sea, cându este vorba patria ași apera.» 

și mai la vale : 

«Amu credința că în luptă sufletulu s'arâtă mare, 
«Precumu inima se 'nalță Pale dragostei altare. 
«In totu loculu, la totu pasulu, doue doruri eu nutrescu : 
«Patria s'o vedu cu lauri, și pe-Elvira să iubescu. 
«De-oiu muri, pe a mea busă voru fi scrise doue nume : 
« Romania si Elvira ! ce-amu iubitu mai multu in lume. 
«Plecu in focu, adio, dragă ! roga-te lui Dumnedieu 
«Pentru gloria romăna, neuitându amorulu meu.» 

La citirea acestei epistole ua idee i petrece gân- 
dulu, idea că mirele ei pote să cadă în bataliă, și 
îndată se hotărasce a'și vinde giuvaierurile ca să se 
ducă se formede ua ambulanță, idee repede conce- 
pută și mai repede esecutată. 

«Mi-ași pune şi viața pe-alu patriei altariu. 
«Dar noi, ființe slabe, suntemu nefericite : 
«La lupte, la, resboie, noi nu suntemu primite ! 
«La dile de durere, noi ţerei nu putemu 
«S8-i dămu de câtu aceea ce în inime avemu! 
«La ce st portu dar scule de mare preţu pe mine, 
«Cându firea, ţerei este în rane și suspine ?» 

Inchipuiţi-ve furârea nobilei mume cându vine 
de la biserică și găsesce pe fiică-sa cu crucea roșiă 
pe peptu! Mânia ei ânse pere, cându vede pe 
fiică-sa leşinată la scirea, dată de diare, că Preda a 
cădutu în lupta, de la, Griviţa. 

<Onrea casei mele în fine a scăpatu ! 
«lubia, nesocotita! Va plânge, da îi va trece.» 
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Elvira, revenită din leșinu, 6tă cumu își formu- 
"1dă hotarirea : 

<La Plevna me voiu duce ; mormântu-i voiu căta ; 
«Voiu mortu său strângu în braţe ; și ranele lui grele 
«Voiu să le scaldu cu rîuri d'in lacrimele mele. 
<Voiu semena, ua flâre pe negrulu seu mormântu : 
<Ua tlore ce-i va spune eternulu meu cuvântu : 
«Elvira pentru Preda» ! ua flre ce-i va cere 
«58 cr6qă că eternă va fi a mea durere !» 

Muma, induioșată de durerea Elvirei și asigurată 
acumu că mândria familiei: este garantată in con- 
tra mesalianței, se decide a întovăroși pe nenoro- 
cita, ei fiică, la Crucea roşia. 

«Der maica ta de tine nu se va desparți : 
«Durerea ta unu echo in sinu'mi va găşi.» 

Leonu, induioșatu și elu, su legănatu de spe- 
ranța că va găsi unu locu vacanlu in inima Elvirei, 
hotărasce și elu să merga la ambulanță, cându de- 
ua-data intră Draganu, betrânulu și credinciosulu 
servitoriu care intovăroșise pe Șerbanu; intră ȘI po- 
vestesce bătălia, in care a cădutu tenerulu seu ste- 
pânu Șerbanu şi amiculu seu Preda. | 

Etă cumu Drăganu descrie vitejia armatei nostre : 

«Divisiunea-a patra, din Moldoveni compusă, 
«Avu ântâiu on6rea a fi în luptă pusa; 
«lașenii, Vasluenii, au fostu predestinaţi 
«De sorte ca să fiă de lume admiraţi; 
«Ei cei ântâiu, ca 'n horă, in focu se aruncară; 
«Impetuoși și sprinteni, vulturi se aretară, 
«Ca demni copii, ai Romei, ca și stramoșii loru. » 
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Aci nar6za mortea lui Preda, cădutu in luptă : 

«Cându fu ca să s'apuce a Griviței redută, 
«Vedutu-s'a uă luptă de minte necredută : 
« Atâta 'nflacarare domnia, între ostași, 
«In câtu părea că munţii scădeau subt ai loru pași. 
«Cându Turcii preste dinşii mereu versau ghiulele, 
«Şi glnţe repețite și ploiă de șrapnele, 
«Voinicii noștri ageri, mereu inaintându, 
«Călcându peste cadavre și mârtea infruntându, 
«Săltându din trâptă 'n trâptă, pe scări anume duse, 
«Ca, ficrele turbate când la. strâmtori sunt puse... 

Și mai la vale, urmându, spune cumu a cadutu 
maiorulu Preda : 

«Falangele loru mândre, ca spice secerate, 
«Cădeau pe lingă dinșii în sânge înecate; 
«ar ei alte companii cerâu și 6r intrau 
“În foculu celu teribilu și 'nvingători eşiau. 
«Dar în acea pleiadă de bravi, alu căroru nume 
« Consolideqă astadi alu patriei renuine, 
«Se distingea mai tare unu scumpu amicu alu meu, 
"«Unu fiu alesu alu Vrancei, unu puiu voinicu de leu. 
«Sub grindin'a de glOnţe, elu s'arunea spre munte : 
«In ori ce felu de lupta, ori cându, era în frunte; 
«Chiaru pușca soldățescă în mână apuca; 
«De josu, sâu de calare, pe dușmani ataca. 
«Dar cându culegea lauri oștirile romăne, 
<Vădurămu leulu mândru că fora capu remâne ! 
«Era maiorulu Preda ! era alu 6stei smeu !» 

Termină prin cuvintele ce la insarcinatu Șerbanu 
s& ducă mumei sale : 

«Incalecă, Drăgane, celu mai bunu calu alu meu, 
<Și mergi curându la mama; să-i spui că fiulu seu   
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<Şi-a imitatu strabunii; că n lupta 'n care pere 
«Elu simte-ua fericire și duce-ua mângâere 
«Că ţărei sale-oncre, murindu elu a lasatu.» 
Eroica povestire a, lui Draganu produce ua revo- 

luţiune în ideile lui Leonu; elu acuma se duce să 
se serie in 6ste; iară nefericita Ana nu pote să re- 
siste la lovitura ce s'a datu affecțiunei sale și min- 
iea-i sbora dupe sufletulu gloriosului seu fiu Şer- 
banu. Eșită din minţi, ea îlu vede viu, îlu vede ca- 
lare și strigă cu esaltațiune : 

«Fugiţi! săl vedu ! Elu este! Elu vine în fuga mare!» 
Ea îi întinde Stoa României, chiamă lăutarii să 

j6ce la nunta lui și se stinge, cu sufletulu sburându, 
în urma iubitului ei Şerbanu. 

Astu-felu se închee drama d-lui Sion, plină de cu- 
getări patriotice, mari Și gener6se , esprimate în- 
trunu limbagiu curatu romănescu, cu versuri ar- 
moni6se. 

„Acesta operă a. d-lui Sion merită sub t6te punc- 
tele de vedere a fi premiata de on. Societate Aca- 
demica. » 

Publicându acestă recensiune , numi remâne a 
adaoge nimica în acâsta prefaciă, de câtu a profita 
de ocasiune a esprime omagiurile melle de recuno- * 
scintia autoriului sei. 
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NUTITIA PRIMEI EDITIUNI. 

Evenimentele însemnate inspiră pe poeţi. 
Resboiulu Orientelui din 1877, în care Românii au fostu attrasi 

de împrejurări spre a participa, -— cavalerismulu cu care Românii 
au primitu acestă durerâsă situaţiune, — patrioticele ofrande ce 
din tâte unghiurile locuite de Români au venitu în ajutorulu arma- 
tei, cu vite cu produete, cu bani, — devotamentulu cu care tâtă ju- 
nimea cu inimă a alergatu sub drapelu, — entusiasmulu cu care, 
sub comanda, Domnitorului , s'a trecutu Dunărea spre a bate pe i- 
nimicu în întăririle sale, — organisarea Societaţii Crucei roşii, a 
ambulanțeloru și a, spitaleloru, în care mai alessu au coutribuitu 
femeile române de tâte clasele spre alinazea, suferințeloru celoru 
căduţi în lupte, — successele fericite ale braviloru noștri osteni, — 
durerile resimţite în ţ&ră pentru atâta nobilu sânge, vărsatu cu a- 
tâta generositate, demnă de o causă mai drâptă pâte, — entusias. 
mulu generalu la vederea, trofeeloru şi a victoriiloru repurtate, — 
t6te aceste au datu motive mai tuturoru poeţiloru români ca să-și 
instrune lirele. 

Acestoru evenimente datorescu Şi eu concepţiunea, lucrării ce viu 
a da la lumină. 

Sarcinile și ocupaţiunite mele multiple, apoi predisposițiunile 
mele morale, nepermițendu-mi a trata subiecte pe o scară mai lun- 
gă, amu căutatu a mă restrînge în cadrulu îngustu alu unui sin- 
guru actu. Dar spre a, răspunde la regulele estetice ale dramaturgiei 
cu 6re-care successu, îmi trebuia multu a reflecta, şi, prin urmare, 
a-mi drege şi a-mi corrige lucrarea în mai multe rînduri, până să 
o aducu în starea care 0 doriamu, 

Pre cându se află încâ, în diverse fase de correcțiune, până a nu 
avea, încă redacțiunea, definitivă a acestei ediţiuni, drama acâsta s'a 
jucatu pe scenele teatrelor din Bucuresei, lași și Galaţi. Successulu 
ei m'au măgulitu a crede că amu făcutu ceva bunu. Nu potu însă 
afirma cu siguranță, dâcă aplausele respândile se referiau Ja com- 
punere sau la interpretarea, artistică a actoriloru. 

De și sciu câtu este de greu pentru artiştii noştrii, cari nu au 
âncă o înaltă scotă dramatică ca se j6ce o dramă în versuri, totuși 
trebue să le mulțămescu pentru silinţa ce unii din ei şi-au datu 
spre a interpreta nisce roluri cu caractere atâtu de pronunțate, cu si- 
tuaţiuni atâtu de delicate, cu acţiuni atâtu de variate. Îmi place a 
spera, că, dacă au observatu părţile în care s'au ar&tatu slabi, pe 
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viitoru se voru sili a se cezrige, urmându esemplu chiaru de la lu. 
crarea mea, care a luatu successive transformaţiuni până la, defi- 
nitiva, ei redacţiune, 

La adresa, axtiştiloru cari au jucatu acestă dramă, şi voru mai 
juca-o pâte, voiu nota că în cele Gin urmă amu făcuiu însemnate 
schimbări şi correcțiuni. Finalului, care la, începutu era. prea bruscu, 
dupe seri6se observaţiuni și profunde meditațiuni, i-amu datu alte 
situaţiuni, cari -speru că voru plăcea, mai bine. Acestea, facu atâtu 
din zoiulu mumei, câtu şi din acela alu junelui aspivante: la măna 
Elvirei, caractere mai Sympatice &ră conclusiunea mai dramatică 
și mai interesantă, 

Fiă, însă, ca, intențiunea și umilita mea lucrare să fiă de stimulu 
juneloru talente ca să facă opere mai bune şi de mai mare valsre 
pentru literatura naţionale ! 
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PERSONE : 

Principessa Anna. 
Elvira, fiica sa. 
Prineipele Leon, aspirante la mâna Elvirei. 
Drăgan, amicu alu cassei Principessei. 
Doica, nutrice a Elvirei. 

    

Scena se petrece în Bucuresci la 1 Septembre 1877. 
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LA PLEVNA! 

Unu salonu bine mobilatu. Uși în drâpta şi în stânga. Unu stelagiu 
de flori sub o oglindă în fund. 

  

  

SCENA 1. - 

ANNA, ELVIRA. 

ANNA. 

De ce nu mai pui grijă în toaleta ta ? 
Ce lucru nu'ţi ajunge ? ai lipsă de ceva ? 

ELVIRA. 

O, nu ! nimica, mamă ! amu de prisosu de tote; 
Dar nu-mi este prea bine. 

ANNA, 

Te dâre capulu pote? 

ELVIRA. 

Dău, nu sciu cum ți-aşi spune. 

ANNA. 

, Nu sciu ce s'a întâmplatu : - 
De câlu-va timpu încâce cu totulu te-ai schimbatu. 
Pe ale tale buse surisulu nu mai vine : 
Figura ta e tristă. Ar crede ori Și cine 
Că esci nefericită. 
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ELVIRA. 

Și credi că ar greşi ? 

ANNA. 

Dar ce ai, dragă ? spunemi. 

ELVIRA. 

Te rogu nu mă sili. 

ANNA. 

Tu scii, dragă Elviro, că eu in astă lume 

Portu viața, pentru tine și pentru alu teu nume. 
Eu riuri de plăcere aşi vrea să-ţi pregătescu, 
Și l6găne de rose și crini să-ți împletescu. 
La sinulu meu crescută, tu esci o dulce lore 
Din di în di mai mândră şi mai încântătore. 
Unu nume 'naltu și nobilu familia ţi-a datu ; 
Iar tatălu tău avere domnâscă i-a lăssatu. 
Nu vădu în Romănia o fată c'o ursită 
Ce i-ar promite-o viaţă c'a ta de strelucită. 
Nu vădu dar ce te-ar face ca să te întristegi. 
Și ce nemulțumire ai tu cuvântu să credi ? 
De ai ceva secrete, de ce mi le-ascundi mie ? 
Am eu ceva pe sufletu , și nu-ți comunici ţie ? 

ELVIRA, 

Atunci îmi dai curagiulu ?.., 

ANNA. 

Vorbesce, scumpa mea! 

ELVIRA. 

Și binecuvântarea-ţi aluncea voiu avea ? 

    
  

 



  

  

ANNA. 

O binecuvântare ! Nu sciu ce vrei a spuue ; 

Dar vorba, asta, dragă, în îngrijiri mă pune. 

ME temu c'o vejeliă a, reseoli voesci. 

ELVIRA. 

Nu sciu ce feliu de lucruri tu îţi închipuesci. 

ANNA, 

Căndu ţâra e cuprinsă de marea nebuniă, 
De-a merge să-și încerce puterea n bătăliă ; 

Cându scii că ai un frate ce este-amenințatu 
Pe dslusile Plevnei să fiă spulberatu ; 

Nu seiu de ce mi-ai cere o binecuvântare ? 

ELVIRA. 

Dar, mamă, tu scii bine că inima mea are 

Același doru, ca tine, de frăţiorulu meu. 

ME crede : di și nâpte mă rogu lui Dumnedeu 

Să-lu ţină în viaţă şi ?n buna sănătate ; 
Dorescu să-lu vedi că vine cu titluri lăudate, 

Cu steoa Romănie: pe peptulu său lucindu. 

ANNA, 

M'ași mulțămi eu viaţa să-lu vădu măcar viindu ! 

Jar stâoa Romăniei îmi pare-o jucăriă 

Ce nu trebui să ducă pe omu la bătăliă. 

ELVIRA, 

Dar st6oa Romăniei este-unu simbolu măreţu 
Pe care nu se cade să aruncămu desprețu. 

Independenţa, ţărei în ea. se oglindesce ; 
Mândria naţiunei pe densa strălucesce ; 
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Ea are missiune şi scopu de-a onora 
Virtutea și talentulu, spre a le stimula. . 
Străinii însăși astă-di o pârtă cu mândriă ; 
Persne forte 'nalte. . . 

ANNA. 

Așa pote să fiă ; 
Dar eu voiamu a dice că featetău putea 
Și fără a se bate să aib' acestă stea. 
Șerban n'avea nevoiă la dânsa, să rivnâscă : 
Cu numele lui singuru putea s'o dobăndescă. 
De dreptu urma, să-i vină lui astfeliu de lavori, 
Căci nascerea-i acordă asseminea onori, 

ELVIRA. 

Greșesci, îmi pare, mamă ! căci titluri ruginite 
Nu sciu că 'n țâră astă-di să fiă preluite. 
Antice privilegiuri valore astă-di n'au ; 
Cu totulu alte titluri la omu nobleţă dau. 
Sciinţele, talentulu, purtările frumose, 
Laborile și zelulu spre fapte generose, 
Aceste facu adi lustru Și nume cunoscutu. 

ANNA, 

Ingâmfese nebunii cu legi ce și-au făculu ! 
Eu totu mi-oiu ţinea rangulu, și câtu va fi o lume 
Voiu fi totu principessă și mândră de-alu meu nume, 
Eu nu recunoscu legea ce m'ar desherita 
De titlulu ce strămoșii seiură a-mi lăssa. 
De noi se ţinu, Elviro, tradițiuni fumn6se : 
Și casa nâstră are legende glori6se ; 
Strămoșii noștri fură cu purpure "vestiți ; 
Ne tragemu din Comnene și Porfirogeniţi. 
Blasonulu ce ne-arată ce-amu fostu odini6ră , 
E o relicuă sacră ce nu trebue să moră, 
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Fii mândră, dar, Elviro! susu fruntea, draga mea ! 

Căci mândră chiaru strămoşii dorescu a te vedea, 

ELVIRA, 

Eu însă, măiculiță difteru de-a ta, credinţă . . . . 
Mă 6rtă ; dar mărirea, nu este-a, mea, dorinţă. 
Eu n'aşi dori în viaţă unu rangu mai strălucitu 

De câtu acela, care mi-aru da unu soţu iubitu. 

ANNA. 

Unu soţu iubitu! e vorbă ce-o spune ori şi care. 

Dar soţu iubitu nu pote să fiă celu ce n'are 

Vre o posiţiune sau nume ilustratu. 

ELVIRA. 

Şi eu ca tine, mamă, la asta-amu cugetatu, 

Și mi-amu găssitu unu mire cu calităţi de-acele . . . . 

ANNA. 

Tu aiuredi, Elviro! sau niscai visuri rele 

Fremântă a ta minte ? 

ELVIRA. 

Nu, maniă, dar amu dissu 

Ce tu-mi cereai a-ţi spune. 

ANNA. 

Unu mire ? 

ELVIRA, 

“Unu promisu ! 

Unu omu cu rangu şi nume ce "n lume-i vădutu bine. 

Măcar să fiu eu dâmnă cumu elu e demnu de mine! 

     



88 

  

ANNA. 
Și tu iubesei ! 

ELVIRA. 

Da. mamă. 

ANNA. 

ȘI tu ai cutesatu 
Ca să-ţi permiţi amoriulu for-a mă fi 'ntrebatu! Scii ce-ai făcutu cu-acesta ? 

. ELVIRA. 

Nu sciu, dar vedu ce este : O inimă nu scapă de patimi de aceste. 
lubescu şi suleru, mamă ! și-unu focu nepotolitu In sufletulu meu ferbe. * 

ANNA, 

Dar ce feliu ţi-a venitu ? 

ELVIRA, - 

Nu suntu în stare a-ţi spune cum mi-a venitu amorula, Precum nu-ţi potu descrie acum ce este dorulu. Ciuma mi-a venitu amorulu ! o Domne ! intr'unu minulu ! În prima, clipă dulce cându ochi-mi !'au vădutu, De-a fosiu o di fatală, sau di de fericire, 
Tu pote să scii, mamă, să faci deosebire. 
Dar elu, mă juru, și crede, multa timpu nici nu vissa, Că inima Elvirei de d6nsulu suspina. 
Și mă 'nirebamu adesse de nu cadu în păcate Și dac” astfeliu de doruri putea, a-mi fi ertate ! Dar într”o qi amorulu, cu lanţu-i fermecatu, Pe unulu şi pe altulu de-odată ne-au legatu. 
De-atunci inima-mi dice că numai în iubire , Și în a lui ființă, stă dulcea fericire. 
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Câtu elu era pe-aice și-lu mai puteamu vedea, 
Vedeamu în elu vița. și fericirea mea : 
Treceau dilele mele ea visuri de plăcere, 
Și în a mea beţiă nici cugetamii a cere 
Ertare de la tine, fiindu că nu credeamu 
Că calea datoriei cu-acâsta o perdeamu. 
Dar de cându elu lipsesce, lipsesce ori ce pace 
Din sufletulu meu, mamă, și nu sein ce m'oiu face. 
De foculu ce mă arde, oh, nu sciu cum să scapu : 
ME temu că or se-mi sbâre și minţile din capu. 
In sînulu tău dar, mamă, revărsu a mea iubire ! 
Poţi 6re să mă mângăi măcar cu-a ta zimbire ? 

ANNA. 

Imi pare rău, copilă, de suferința, ta ; 
Dar nebunia asta n'o potu califica, 

« Romanțulu tău ridicolu te face de rușine 
Și nu pote să fiă nici ascultau de mine. 

cu ircniă, 

Și cumu se chiamă Domnulu ? 

ELVIRA. 

De ce lași mai numi 
Când tu cu prima vorbă vrei a mă umili? | 
Dar amu curagiulu, mamă „să-ți mai, repelu odată, 
Că fiica ta nu este cu-acâsta degradată. 

ANNA. 
Numesce-lu. 

ELVIRA. 

E unu june cu sufletu inăltatu, 
Cu inimă frumosă, de lume lăudatu. 
Distinsu in cunoscinţe, cu meritele-i rare, 
Unu viitoriu ilustru elu în armată are. 
Amicu și soțu de arme elu € cu feate-meu. 
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ANNA. 

Numesce-lu. 

ELVIRA. 

Maioru Preda. 

ANNA. 

O mare Dumnegdeu ! 
Și-ai cugetatu, Elviro ? 

ELVIRA. 

Amu cugetatu prea, bine, 
ȘI ori câtu mai multu cugetu, eu nu vădu pentru mine 
O altă fericire. ME ârtă, maica mea. 

ANNA. 

Ertare ? dar ertare credi tu că poţi avea ? 
Acesta e o faptă ce nu se toler6dă ; 
O faptă care mintea nici pote să o cr6qă; 
O degradare tristă ce nu are cuvântu, 

Pe care ar deplânge-o strămoșii din mormântu. 
Audu-mi se revoltă Passemine orâre 
Ce-aduce casei nostre curată, desondre. 

ELVIRA. 

Dar, mamă... 

ANNA, 

N alte timpuri nu numai te mustramu, 
Dar chiar la monastire visţa'ţi condamnamu. 

ELVIRA. 

Nu mă 'ntreba dar, mamă, de ce suntu întristată, 
Ci lassă-mă 'n durerea de care-su apăssată. 
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Voiu sci să suferu, mamă, precumu sciu să iubeseu ; 
Cu lacrimele mele voiu sci s& mă 'nvoiescu ; 
MB voiu sili se aflu în ele mângâere ; 
Și voiu sorbi din cupa cu amărita fiere 
Ce maica mea revârsă pe bietu sufletulu meu ! 

Suspină ţinâudu-gi capula între mâni. 

ANNA. 

Ah! 6tă vijelia ce presimţisemu eu! 
Căci nu mi-era destulă cumplita supărare 
Ce frate-tău mi-adusse nedându-mi ascultare. 

ELVIRA 

Arunc” asuprămi, mamă, ori-ce mâniă ai, 
Dar lui Șerban dă-i pace : lui culpă să nu-i dai. 
Flu nu putea să-și ducă vița 'n nelucrare 
Cându țâra căta 'n luptă a ei neatârnare. 
Figură f6rte tristă nobleţea-ar fi purtatu 
Cându în astu-fellu de timpuri passivă ar fi statu. 

ANNA. 

Ba gusiu de aventure și de fanfaronadă, 
Ce trebuea ca, foculu pe inimă-mi să cadă. 
Da» elu, dac” avea poftă de noue vitejii 
Și ură aşa mare pe-ai semilunei fii, 
Cumu nu intra incaliea în 6stea cea russâscă , 
In care avea loculu ca să se strălucâscă ? 
Elu primele lui arme în Franţa și-a. făcutu ; 
Cu-Arabii, cu Cabilii, destulu s'a fostu bătutu ; 
Locotenentu în 6stea francesă ajunsese ; 

Și gloria aceea destulă nu-i fusese ? 
In 6stea românâscă ce este-acum Șerban ? 
Obscuru ca toţi Românii! unu simplu Căpilanu! 
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ELVIRA, 

Dar e mai dulce-ondrea în armele române. 
Celu ce la străini cată înstrăinatu rămâne. 
Eu credu că 6stea noastră acum va arăta. 
Că steoa vitejiei e chiar pe fruntea sa. 
SE vedi atuncea, mamă, cumu o să- -ți pară bine, 
Și câtu o să fii mândră cându vei vedea, că vine 
Șerban, scumpulu meu fate, de lauri încăreatu, 
Cu gloria pe frunte și n ranguri înălțatu. 

ANNA. 

Ovacolu gura-ţi fiă ! dar sciu, dragă copilă, 
Că, dac! ai sei ce suferu; de mine ți-ar fi milă, 
In iotu minutulu temeri cumplite mă muncescu. 
Șerban, scii bine, are caracteru nebunescu : 
Cându mintea i s'aprinde, la elu nu se gândesce ; 
De morte, de pericolu, elu nu se ingrijesce; 
In furia lui este ca, tigrulu celu turbatu. 

ELVIRA: 

Ce lucruri minunate eri n6pte amu vissatu ! 
Părea, că incetasse r&sboiulu cu Turcia. 
O veseliă mare domnia în Romănia. 
O primăvară dulce vestia unu anu mănosu ; 
Concerte mândre în aeru se audiau voiosu. 
Părea că se întorce de la răsboiu oștirea, 
“Triumfătâre, mândră, în tâtă strălucirea ; 
Intrega capitală eșisse-a. 'ntimpina 
Cu flori şi cu ghirlande armata ce intra, o 
Cu musica în frunte cântându imnuri frumose, 
Readucea, aminte de timpuri glori6se, 
Și aducea, trofee cumu nu s'au mai vădutu, 
Prisonieri și tunuri, ce 'n lupte au cădutu. 
Ostașii veniau mândri, cu feţele părlite, 
Dar esprimându mândria, de inimi oțelite. 
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lar in mulțimea mare de falnici cavaleri 
Se dislingeau mai tare doi mândri oficeri ; 
Ghirlande din balcone pre ei cădeau mai multe, 
Și toţi părea că vocea doreseu să le asculte. 
Era scumpulu meu frate, Șerban, copilulu tău, 
ȘI lângă dânsulu Preda, venindu cu dorulu meu. 

ANNA în parte. 

Nebuna! 

ELVIRA. 

Lumea t6tă spunea. că ei făcusse 
Minuni de vitejiă în luptele ce-avusse ; 
Că Domnul și-Impăratulu de ei sar fi 'ncântatu, 
Cu mânele lor proprii in câmpu i-au decoralu, 
ȘI le-au datu ranguri mândre. 

ANNA. 

De și frumosu se pare, 
Dar visulu t&u, Elviro, mă sperie mai tare. 
D-ai fi vădutu în visuri orori, ai: mai putea 
Se speri la bucuriă, iar nu la sârta rea. 
Dar visulu dulce, dragă, predice lucruvi rele! 

ELVIRA, 

Dar n'amu spussu âncă totulu. In visurile mele 
Atâtu de 'ncântătore, amu mai vădutu ceva. 

ANNA. 
Vre o chimera, nouă ? 

ELVIRA. 

Părea că 'n casa ta 
Era o săbătâre de-o nouă fericire : 
Părea că pentr'6 nuntă se face pregătire. 
Căci tu cu o cunună frumâsă ie-ocupai. 

    
  

 



  

Și flori de portocale pe dânsa aninai. 
Purtamu o roche albă de splendidă mătasă ; 
Betela de pe capu-mi făcea lumină ?n casă ; 
Privirile mulţimei, surrisulu tuturoru, 
Se invertia "mprejuru-ni cu-al Gracieloru choru ; 
lar mirele meu dulce cu gingașe cuvinte 
L/altariulu cununiei. 

ANNA. 

Copilă fără minte ! 
Dar visurile tale pe mine mă sdrobescu. 
Fii mai cu minte, dragă. Ascultă ce- -i vorbescu. 
Tu nu scii ce e lumea ; tu nu vedi âncă, bine, 
In lucruri de aceste consultă m€ pe mine. 
Eu sciu ce va să dică la vârsta-ţi a iubi : 
E vântu de nebuniă ce vine-a te răpi. 
Dar ventu-i vântu, copilă ; și mintea cea frumâsă 
Ne spune ca să mergemu pe cale sănătâsă. 
C'o sabiă obscură, c'unu omu neinsemnatu, 
S8 te 'nsoţesci, Elviro, ar fi şi chiaru p&catu, 
Bunu pote este Preda ; dar i6- -ți de semă bine 
Nu e de classa n6stră ; nu este pentru iine. 
Cu elu in altă lume tu trebue să te duci ; 
In casa ta noblețea tu n'ai să poţi s! “aduci, 
Gonesce dar ideea acesta, rătăcită 
Ce nu-ţi pote promite o viaţă fericită, 
Aruncă i imprejuru-ţi privirea, draga mea, 
Și crede-mă: partide mai bune poţi vedea. 
Junimea daurită te sârbe din vedere ; 
O sută pâte mâine sunt gata mâna-a- i cere, 

Unu lacheu cu o carte de visită, 
Poftâscă ! sunt acasa. 

Lacheulu esse. 

E tocmai cineva 
A căruia personă iţi potu recomanda 
E Principele Leon, avutu Și nobilu june, 
Ce firea, fericirei pe > rnlea- ți pole pune. 
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ELVIRA. 
Nepotulu tău ? 

ANNA. 

Da, dragă ! și n'ai ce-i imputa. 
Nimica nu-i lipsesce spre a te onora : 
Familiă ilustră, la Curte primitu bine, 
Frumosu, fașionabilu. . . . 

ELVIRA. 

Ah, mamă ! ridi de mine! 

SCENA II. 

ANNA, LEON, ELVIRA. 

LEON, sirutându mâna Principessei, 

Salutu pe Pricipessa, cu totu respectulu meu. 
Cătră Elvira sărutându-i Şi ei mâna, 

Frumâsă verişoră .... 
După o rece salutare, Elvira trece într'o cameră laterală, 

ANNA. 

Imi pare forte rău 
Că amu să essu de-acasă ; căci așiu avea a-ţi spune 
Prea importante lucruri. 

LEON. 

Și negreșitu că bune ? 

ANNA, 

Co vorbă sau cu doue nu le potu precisa ; 
Dar pâte chiar Elvira ți le-a comunica. 
Căci pân! a mă, intorce vei sta cu ea aice ; 
Nu este așa, Leon ? 
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LEON. 

M'aşi crede prea ferice 
SE stau cu verişora ; dar vădu- că ne-a lăssatu, 
Și-un feliu de turburare la ea amu observatu. 
E supărată 6re ? 

ANNA. 

Nu sciu ; insă se pote. 
l-amu cam făcutu morala ;1și fetele mai tote 
Cârtescu cându este vorba ca să le dai bărbatu, 
Ea dice că esci rudă și că av fi p&catu. 

LEON. 

Ce rudă? vâră-a doa! pă&catu de fantasiă 
Ce nu se mai invocă nici chiar de burghesiă, 
E o absurditate. 

ANNA. 

Esplicăte cu ea; 
Și pote cu încetulu successulu vei avea. 

LEON. 

Speranța-mi cea mai mare e 'n mâna părintescă, 
Cându muma vrea, şi fata urmâză să voâscă, 
Vi'o visită-ai a face? 

Se aude sunându toca şi elopotalu de la o biserică în depărtare. 

ANNA. 

Ce visită vorbesei ! 
M& ducu într'unu locu unde nici nu-ți inchipuesci. 
ME ducu pe la biserici, se dau Ja sărindare. 
N'audi cumu sună tâca şi clopotulu celu nare ? 

LEON, 

Audu, dar nu sciu âncă că vrei a te sânţi. 
Cu popi și cu icâne ce ai a impărți ? 
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ANNA. 

Amu a 'mpărţi ordrea ce inima mi-o ține. 
Amu a chiema clemenţa puteriloru divine : 
SE facă să 'nceteze răsboiulu blăstematu 
În care jera nostră t&rită a inteatu. 
Bisericele tote se află în priveghiere. 

Cei amăriţi în rugă iși cată mângăere. 
Clopotulu şi tâca încetâză. 

LEON, 

Fu credu că cu răsboiulu n'avemu s'o prelungimu. 
E de prisosu, imi pare, atâtu să ne mgrijimu. 
ȘI Ungurii și Nemţii afirmă cu tăriă 
Că 6stea romănâscă nu e de bătăliă. 
O s'audimu ca mâine că sia înfricoșatu, 
Și n fuga sănătosă bravura și-a probatu. 
Și cumu vrei să se bată şi pe dușmani se 'nfrunte ? 
Ea n'are disciplină cu libertoni ? n frunte. 
In capulu ei miniștrii au pussu totu favoriţi, 
Ca st le facă titluri s "ajungă străluciți. 
Au depărtatu din rânduri ori ce capacitate 
Ce 'n clica loru nu intră cu capete plecate. 

ANNA. 

Te "nșeli, imi pare, Leon. In capulu 6stei stă 
Chiar Domnulu care scie comanda cui o dă. 
Oştirea n'o să fugă, ci are să se bată, 
Și toemai de aceea eu sunt mai spăimântată. 
Eu nu sciu, dragă Leon, ce-a fi și ce n'a fi; 
Dar sciu că de-o camdată nu mă polu linişti, 
Purtarea nebunâscă a lui Șerban mă pune 
Într'o ameţitură ce nici nu o potu spune. 
S'afla ?n demissiune ; avutu destulu era 
N'avea nici o nevoiă în oste-a reintra, 
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Dar dorulu vitejiei de-odată 5lu lovesce ;. 

Se i€ cu toți nebunii şi la răsboiu pornesce. 
Cându a trecutu hotarulu, pe lungă elu am datu 
Și pe Drăgan bătrânulu, ce-mi este devotaiu. 

l-am spusu căn t6tă dioa de s'o putea să-mi scriă, 
“6 sciu ce se petrece pe-acolo 'n bătăliă. 

Dar sunt optu dile astă-di de cându nu am primitu 
Nici scire, nici serissore, ca cum s'au prăpăditu, 

LEON. 

i)e bună semă posta nu-i âncă regulată. 

ANNA. 

"ME ducu să-mi plecu genuchii la Maica prâcurată, 
S'0 rogu să i6 sub scutu-i pe copilaşulu meu. 

Se duca la uşa Elşirei. 

Elviro ! vino, dragă. 
Elvira intră, 

Mai stăi cu vărulu t&u 
Pă&n” ce mă voiu întorce. Și i6-ţi de sâmă bine 
SE nu-mi spui nici în glumă că voiu să ridu de tine. 
Comptezu pe line, Leon, să faci pe vâra ia 
Ca să-și mai risipâscă melancolia sa. 
Dă să 6ssi. La uşă se opresce auţindu vengători de g-are, cari striză : „Pomânulu! 

Roniânia liberă! Hăsboiule! cu bătălia de la Plevna! 

Să fiă blestemate jurnalele aceste! 
Resaru în totu minutulu cu cobituri faneste. 

Fsse, 

SCENA III. 

LEON, ELVIRA. 

LEON, 

Eșirea Principessei, de nu mă amăgescu, 
Arată o mâniă ce drâptă o găsescu, 
Așa e, verişoră ? 

   



  

ELVIRA, 

Dar bietele jurnale 
Ce-ar fi ele de vină, şi chiar de-ar fi fatale ? 
Ba prejudeţe care nu pâte cineva 
In secolulu acesta a le mai aproba. 

LEON. 

Ea este in acesta totu intr'unu gându cu mine ; 
Jurnalele române a le ceti nu'mi vine. 
Nu potu nici să le suferu, nici să le mistuescu : 
Nici spiritu, nici sciință, în ele nu 'ntălnescu. 
Ca unulu sunt mai tote : organe triviale 
De patine meschine, de intrigi sau cabale. 
Plătesce-le, și 'ndată mii laude iţi dau. 
Sun! specule curate : nici o evedință n'au. 
Apoi toţi păcătoşii ce nu sciu- măcar serie 
Îi vedi că scotu gazete şi strică la chărtiă. 
Și limba românâscă, ee vrei ? este ceva 

„Ce în sufletu și în urechiă nu pote a-mi intra ; 
Nici potu se o assâmănu cu limbele străine. 

FILVIRA. 

Simțivile aceste nu le impart cu tine; 
De-aceea nici facu vorbă ; ci dicu că eu iubescu 
Cu preferință mare totu ce e romănescu. 
Societatea nostră are-o ciudată scolă : 
Ne poleimu la spiritu, lăssându inima g6lă, 
Din alte feri și secoli idei îmbrăcișămu, 
Și tote ale nostre dispreţului le dămu. 
Ne creseu părinţii noştrii mai multu în franțuzesce, 
ȘI cându eșimu în lume mai nu scimu romănesce. 
Literaturi străine protegemu câtu putemu , 
Și-o carte romănescă in casă nu avemu. 
Vr'o două limbi străine cunoscu și eu, imi pare, 
Dar nu potu s&-mi inspire un cultu atâtu de mare. 

    
  

 



100 

  

In câtu se portu chiar ură pe insăși limba mea. 
Astfeliu de heresiă eu n'asiu putea avea ; 
Ci âncă așiu susține că limba romănâscă 
E demnă ca să fiă chiar limbă ingerâscă. 
Nu sciu cu ce in lume m'aşiu mai putea mândri 
Cându limba ţerei mele eu așiu desprețui. 

LEON. 

Aceste sentimente sunt pote prea gentile, 
Dar astădi mi se pare sunt forte inutile. 
Idei prea progressiste, cum vădu, ai cultivatu, 
Și-o șe6lă nouă pote în minte ţi-ai formatu. 
Dar credi să pui în faptă aceste idei ore ? 
Credi tu că primăvâra se face dintr'o lore ? 
Hei, dragă verișâră ! dar unde vrei st mergi ? 
Poţi datine 'nvechite de-odată să le stergi ? 
Credinţele aceste potu merge burghesiei ; 
Nu pote să le-adopte noblețea Romăniei. 
Nobleţea cu-ale sale, burghesii cu-ale loru. 
Nu se 'ndreptâză lumea lovindu dintr'unu picioru, 

ELVIRA, 

Dar credi că voiu a face unu proselitu din tine ? 
Să nu aibi nici o grijă. Vorbescu numai de mine. 
Eu €mi cunosc puterea : ca să regeneredu 
Moravuri invechite, in stare nu m & credu. 
Dar eu susținu că lumea e forte multu stricată 
Și Car fi forte bine a se 'ndrepta o dată. 
Eu elemente noue gândescu a-mi căuta. 

LEON za ironiă, 

Prin stele sau prin lună ? 

ELVIRA 

Nu-mi place a mă urca. 
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Eu sunt forte modestă : dar scii că o femee 
Invinge însuși ceriulu cându are o idee. 
Cându voiu lăssa pe mama, şi-oiu fi la casa mea. 
Amu planurile mele . . . atuncea. vei vedea. 

LEON. 

Dar daca soțiorulu nu s'ar uni cu tine ? 

ELVIRA. 

Atuncea soțiorulu nu va trăi cu mine. 

LEON. 

Cu mine mare muncă ar trebui să ai ; 

Şi lecţiuni prea multe avu trebui să-mi dai. 

Dar e mai bine, 'mi pare, in orele aceste 

Să-mi dai voiă a-ti spune in inimă-mi ce este ...! 

S& facemu ceva planuri de-unu viitoru mai bunu .... 

Căci ori şi ce ai dice, eu de nainte ţi spunu 

Că patriolu prea mare din mine greu vei face. 

ELVIRA. 

Dar eu voiu căta unulu aşa precumu &mi place. 

LEON. 

Și unde credi st-lu afli? 

ELVIRA. 

M'oiu pune-a căuta. 

M oiu duce chiar la Plevna, să dau de urma sa. 

Căci acolo, sciu bine, sunt. suflete frumâse, 

Și pepturi de aramă cu inimi generose ; 

Acolo sunt. vitejii cu scumpu şi nobilu doru 

De-a face neatârnată și mândră țera loru. 

  
 



  

  

LEON ca ironiă, 

De-așiu fi sciutu acâsta, mergeamu și eu la 6ste, 
Cu tâte că n'amu poftă să capătu glonțe 'n c6ste. 
Dar ca st-ţi facu plăcerea, mergeamu ca s€-ţi aducu 
Măcar ca să poţi ride vre-unu bașibuzucu, 
Ași fi avutu atuncea și titluri coiră tine, 
Și ochii tei mai dulce s'ar fi uitatu la mine. 

ELVIRA. 

Ce feliu! candidatura tu-ţi pui Valu men amoru? 
Vii prea, târdiu, imi pare, iubite verişoru ! 

LEON. 

Dar tu imi tai speranța, frumâsă verișoră ! 
N'ai gându s&-mi faci daru parte in blânda-ţi inimidră ? 

ELVIRA. 

Dac' ai vissatu acesta, imi pare forte reu, 

Căci suntu silit'a-ţi spune că eu amoriulu meu 

Nu potu a-lu mai promite. 

LEON. 

A!a! ce reutate! 

ELVIRA, 

Amoriulu pentru altulu in inima mea bate, 
Și in deșertu speranțe te-ai pune să nutresci. 

LEON. 

Dar ce feliu ? cumu acesta ? Nu! nu! tu m'amăgesci! 
Și Principessa scie ? 
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ELVIRA. 

Nu m'amu sfiitu a-i spune 

Și ei că de-alu meu sufletu eu mai potu dispune. 
Da, Leon : amu unu mire : şi lui îi devotezu 

Tesaurulu iubirei ce 'n inimă păstrezu. 

LEON, 

„_ Descoperirea-acesta mi-era neașteptată. 

Ce feliu ! Tu, verişoră, erai inamorată ? 

Și lumea să n'o sciă ? SE nu sciu măcar eu ? 
Dar nu te credu, Elviro, pe Dumnedeulu meu ! 

Și-acelu frumosu luceferu ? . . . 

ELVIRA ou essultațiene. 

E dulcea mea lumină , 

De-amoriu, de fericire şi de speranțe plină. 

LEON. 

Si numele ui este? ..., 

ELVIRA, 

O! tu &lu vei afla, 
Căci eu cu dânsu n lume amu gândulu a intra. 

Elu este dusu la luptă şi speru c'acumu adună 
Pe câmpulu bătăliei a gloriei cunună. 

Unu lacheu uduce o scrissâre pe o tusă, 

Scrissore ! de la Plevna! o mare 'Dumnedeii ! 
Face semnn, lacheulu esse. 

Ce mare fericire! ... de la iubitulu meu! 

M& tă, scumpe Leon, de indiserețiune. 

Voiu se-mi citescu serissârea, se vădu ce mi se spune. 

LEON, 

Ai tâtă libertatea; dar daca. nu-i secretu, 
Te-arată generosă şi n'o ceti încetu. 
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ELVIRA, 

Dar între noi secrete nu e cuvântu se fiă, 
Iți voiu celi-o tare cu mare bucuriă. 

Citesce, 

«Susu pe d6luzile Plevnei la Elvira mă gândescu : 
<Și-alu ei mândru, dulce nume, cu doru mare €lu șoptescu. 
<Dușmanulu în apărare Ja redute susu S'aţine, 
<laru Românulu josu în vale la ochiu pușca mereu ține. 
«Peste-o oră noi ne duceru se-lu căleămu în cuibulu său; 
«P&n” atunci se spunu Elvirei dovulu sufletulii meu. 
«Datoria cătră ț6ră și a armeloru onâre, 
« Aste două sentimente, adi la toți ne dau ardore. 
«Trebui s'ar&tămu la lume că Românulu scie-a da 
«Viaţa sa cându este vorba patria a-și apăra. 
«Pentru Steua României ce pe stegu ne stă în frunte, 
«nimele nostre sboră ca: pe dușmanu să înfrunte. 
«Singuru chipulu tău, Elviro, este-acumu pavăza mea. 
«De-oiu scăpa, tu pentru mine esci a României stea. 
«Cu poriretulu t&u la peptu-mi, cu mă ducu la nemurire ; «Să mă facu sau demnu de tine, sau să moriu cu fericire. «Eu blasâne de nobleță de la moși n'amu moștenitu; 
«Dar blasonulu vitejiei astadi ție îţi promitu. 
«Am credință că în luptă sufletulu s'arată mare, 
«Precum inima se nalță Tale dragostei altare. 
«În totu loculu, la totu passulu, doue doruri eu nulrescu : «Pairia s'o vădu cu lauri, și pe-Elvira să iubescu, 
«De-oiu muri, pe a mea busă voru fi scrisse doue nume: « Romănia şi Lileira ! ce-amu iubitu mai multu in hune. 
«Plecu în focu, adio, dragă! râgăte lui Dumnedeu 
«Pentru gloria română, neuitându amoriulu meu. 

LEON, 

Subscerissu ? 
i gata 

STA ay Llvira i arată SCTIss0rea, pe care a!u celesce semnătura fâră a o lua, 

Maiorulu Preda ! 

   



105 

  

  

  

ELVIRA. 

Da, Leon ! acum scii. 

LEON cu necazu și irouiă, 

S8-li duci cu elu viaţa în mândre bucurii ! 

ELVIRA. 

Primescu a ta urare cu mare fericire. 
Iți mulțumescu și n loculu iubitului meu mire. 

> 

Dupe o mică pausă. 

Dar lupta ?... acea luptă în care a intratu ? 
Oh, Domne ! până astăqi ce s'o fi întâmplatu ? 
Nu scii nimica, Leon ? 

LEON suptratu, 

Nimica, domnișoră ! 
Eroii de la Plevna prin capulu meu nu sbâră, 
Răsboiulu nici nu-mi place, și nici voescu să sciu 
Ce face Domnulu Preda, de-i sănătosu sau viu. . 

ELVIRA cu aeru de desmerdare: 

Dar daca verișora ți-aru face o rugăminte : 
S8-i faci unu micu servițiu ? 

LWON cu galanteriă. 

l-așiu dice în trei cuvinte: 
Sunt gata, verişoră. 

ELVIRA. 

Ce hunu esci! dute daru, 
Coborăte în stradă și adă-mi vr'unu diaru 
Cu sciri mai noue. 
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LRON. 

Bine ; dar c'o condițiune : 
S8 cum-va să-ţi vie ideea de-a mă pune 
SE facu totu eu lectura: căci nu potu suferi 
Jurnalele române. " 

ELVIRA. 

„Nu, nu: eu voiu ceti... 
Dar mergi ? | îi 

e 

LEON, 

ME ducu îndată. 

ELVIRA. 

Acestă 'ndatosire 
Iți voiu ţine-o 'n s6mă cându te vei face mire. 

LEON, 

Atuncea, ce vei face ? 

ELVIRA. 

La nuntă-ţi voiu juca. 

LEON. 

Și eu voiu ride, crudo, de răutatea ta. 

ELVIRA. 

Hai, dute, dute, Leon! 

Lecn esse 
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SCENA IV. 

ELVIRA singură. 

o O doru alu vieţii mele! 

Shurazvei tu din ochi-mi ca raza unei stele ? 

O, voi Puteri divine la care ne 'nchinâmu, 

Şi de la care totulu in viaţă așteptâmi! 
O, Maică Precurată a Celui din Tăriă, 

În care-mi punu speranța de ori-ce bucuriă,! 

O, tu, înalte Domne, a tâte făcătoriu. 
Pre care te adoră oricare muriioriu : 

La lacrimile mele priviţi cu îndurare 

Și puneţi Romănia sub scutulu vostru tare! . 

S'ajungă ca. să-şi vedă numele ei măritu 

Și n lame să păşâscă cu-unu titlu strălucite ! 

Iar dulcelui meu mire păstrati-i fericirea 

Să vie să-mi aducă viața cu iubirea, 

Și n ale vostre-altare cu elu să potu intra ; 

Cu elu mărirea vostră să potu glorifica ! 

Căci foră de elu, o Domne, eu nu voiu îi pe lume 

De câtu o creatură ce-și blestemă-alu seu nume! 
Pausă 

Dar voi, visuri latale ! cu mine ce voiți ? 

ME legănaţi pe rose ; mereu: mă amăgiţi. 

Adevăratu st fiă că voi sunteţi chimere, 

Și frumuseţea vostră ca o nălucă pere ? 

Dar ori și cum să fiă, vă rogu nu încetați : 

Veniţi în totă n6ptea ca să mi-lu-arătaţi. 

Cu ajutoriulu vostru, măcar, să-i polu eu spune 

Statornica-mi iubire, nenvinsa-mi passiune : 

S& nu se îndoscă despre amoriulu meu, 

Și n elu să se încredă ca în bunulu Dumnedeii ! 

Ah! nu sciu, scumpe Predo, cum să-ți descoperu ţie 

Tesaurulu iubirei ce n sinu mi-ai pusu tu mie! 

Portretulu t&u ce-aice ca o ic6nă-lu ţinu 

Imi-e uniculu marturu : elu vede-alu meu suspinu. 
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Nouă pasă. 

Și cându așa speranțe resfață-a mea iubire, 
SE credu eu că în luptă să cadă alu meu mire ? 
O! asta nu se pâte! Elu nu pote se moră, 
Căci n'a pusu âncă mâna pe biala-mi inimidră. 
Așa nefericire nu este cu putinţă ! 
Atuncea n! așiu mai crede că este-o provedinţă. 

Altă pausă, 

Imi vine o idee! O, fericitu minutu ! 
Tu vii ca rada viâţii in sufletulu perdutu ! 
Așa .. . trebui a merge pe calea datoriei .... 
E chipu să mă apropiiu de câmpulu bătăliei. 
Mijloce amu destule : o ambulanță nii facu : 
O rochiă mohorită cu crucea, rOșă 'mbracu ; 
Și ast-feliu potu ajunge la Plevna-Talu meu mire. 

Sună ; un lacheu intră 

S&-mi vie Doica 'ncâce ! 

Lavheulu esse, 

O, visu de fericire! 
Dar ce va dice 6re sărmana maica mea? 
Căci ori cum, sunt datore să cugelu și la ea. 
Născută n prejudeţe, de feliu ambiţiosă, 
Ea nu-mi aprobă- amoriulu ; ba âncă-i furiosă ; 
Nici vrea ca să audă vorbindu- -se de elu! 
Dar inima de mamă nu este de olelu : 
Ca mâni o se mă ete, căci sciu cum mă iubesce. 
Eu sciu că pentru mine in lume ea trăesce. 
Acum, ce-o fi să fiă! dor numai Dumnedeu 
Să stea să mă oprâscă, să stea în drumulu meu. 
ME ducu la ambulante : voiu datoria-ami face ; 
Și maica mea pe urmă să facă ori ce-i place. 

SCENA V. 
DOICA îmbrăcată în costumu de damă de caritate, ELVIRA. 

ELVIRA. 

A! tu esci, mamă Doică ! Esci gata a pleca? 

   



109 

  

  

DOICA, 

Da, maică, chiar pe mâine. 

RIVIRA, 

Voescu a regula 
Cu tine-o trebușoră,. 

DOICA. 

Increde-te în mine. 

ELVIRA. 

SE scii dar, mamă Doică, că eu voescu cu tine 

SE plecu în ambulanţe. 

DOICA. 

Vai, Dâmne, ce vorbesci ! 

ELVIRA. 

Plecu mâine, dicu, cu tine. 

DOICA. 

Dar bine nu glumesci ? 

ELVIRA . 

Voescu âncă a face pe insuși alu meu nume 
O ambulanţă 'ntrgă. 

DOICA. 

„S'ar duce vestea 'n lume! 

Dar Principessa scie ?  
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ELVIRA. 

Voiu face-a sci și ea; 
Și nu mă va abate din hotărirea mea. 
Și ore n'amu dreptate ? Nu scii că alu meu frate 
Se află-acum la Plevna ? 

DOICA. 

Ah! multu inima-mi bate, 
Cându sciu că copilașulu, pe care Pamu crescutu 
Cu insuși alu meu lapte și mare Pamu făcutu, 
Acuma e 'n pericolu colo la bătăliă ! 
ME crede, draga mamei, că-mi vine nebuniă ! 
Dar eu la Crucea roșă de asta m'amu băşgatu : 
SE potu să mă apropiiu de cei cari se batu ; 
Să-lu vădu și pe elu, dragulu ! Pământulu nu mă ține 
De frică și de grijă. 

ELVIRA. 

Dar și eu, ca şi tine, 
De frică mă cutremuru, de doru me prăpădescu : 
ȘI de aceea cautu la Plevna să pornescu, 
Apoi nu Șerban singuru mi-aduce î îngrijire : 
Mai este âncă unulu : mai este alu meu mire. 

* DOICA. 

Maiorulu !... Dâmne Sânte! de elu amu fostu uiiatu ! 

ELV:RA. 

Vomu merge dar la dânșii! 

DOICA. 

Ce lucru minunatu ! 
Pe noi pe amendouă cându ne-or vedea de-o dată, 
O să le pară lumea in visuri dulci scăldată. 
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ELVIRA, 

Acuma, mamă Doică, putâ-vei să-mi găsesci 
Unu şorțu și-o Cruce roșă? 

DOICA. 

Dar nici să te 'ngrijesci : 
Iţi dau de-ale mele. 

ELVIRA. 

Te rogu adu-mi indată. 

DOICA. 

In clipă, măiculiță, 
Esse prin fanda. 

ELVIRA. 

De nvaşiu vedea odată 
Pe drumu ! Aşi vrea chiar aripi, se potu să mergu in sboru. 
S'ajungu câtu mai în grabă la scumpulu meu odoru! 
Dar celu puținu plecată de m'așiu vedea de-aice ! 

Doica aducendu o legătară 

Ai și adussu ?,.. astâptă. 
7 ? 

Trece în camera ei 

SCENA VI. 

DOICA singură. 

a 

De-o îi precum se dice, 
O, Dâmne! mă cutremuru ! Se spune c'au cădutu 
Cam mulți dintre ai noşivi! Ce bine au făcutu 
Acei cu Crucea roșă ! L/assemine 'ntemplare, 
Cându ţ6ra se găsesce în focu așa de mare, 
Se cade și femeei, cu slabele-i puteri, 
SE i€ o părlicică la ale ei dureri. - 
Apoi ostașii noștri sunt fii ai României, | 
Copiii, fraţii noștri ; in foculu bătăliei 
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Ei intră pentru țeră .... SE mergemu să-i grijimu ! 
Cu dânşii de'mpreună și noi să suferimu ! 
Și Dâmne! ţâra nostră ce bunu suflet mai are! 
Din unghiurile tote al6rgă fiăcare 
Ca să-și aducă-obolulu, să vină n ajutoru. 
Nu credu că se mai află in lume-așa poporu. 
Boeri, ţărani, călugări, măicuţe și cucone, 
Cu bani, cu ostenele, cu scame, cu ploene... 
Mereu la Crucea roșă alârgă și aducu'! 
La fapta cea frumosă, firesce, toţi se ducu. 
Acum și fata asta ! Poftimu !. la ambulanţe !. 
Se duce sermaniea cu visuri și speranţe! 

Elvira, cu şorța şi cu braţiară de Crusea roşii, adncânda o cutii şi o scrisâre, 

SCENA VII. 

DOICA, ELVIRA. 

DOICA. 

Mă &rtă, măiculiţă ! Dar scii... 2 ceea ce vădu 
Cu ochii mei, acestia, nu-mi vine ca să credu. 

ELVIRA, 

De ce? 

DOICA, 

La Crucea roșă ! Dar visu curatu imi pare! 

ELVIRA. 

Eu cându anu o idee o și punu în lucrare. 
Acuma altă trâbă voiu aţi încredința, 

DOICA. 

Incredete in mine ca în măiculița ta. 
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ELVIRA. 

Te du la Crucea roșă, acuma, chiar îndată, 
Și dă scrissorea asta la cine-i adressală, 
Cu cuticra asta. 

DOICA. 

Și ce este in ea? 

ELVIRA, 

Aice este I6tă bijuteria mea : 
-Amu serissu ca să se vândă; cu banii ce s'or prinde 
Să-mi facă ambulanța. 

DOICA. 

Mirare mă cuprinde ! 
Dar bine, mii de galbeni să-i dai aşa in daru ? 

ELVIRA. 

Mi-așiu pune şi viața pe-alu patriei altaru. 
Dare noi, fiinţe slabe, suntemu nefericite : 
Ia lupte, la răsboie, noi nu suntemu primite ! 
La dile de durere noi țerei nu putemu | 
S&-i dâmu de câtu aceea ce în inimă av emu,. 
La ce se portu dar scule de mare prețu pe mine 
Cându florea țerei este in rane şi suspine ? 
De trei dile, se dice, răsboiulu a mceputu. 
Ce de victime, Dâmne! pân” adi s'or fi făcutu ! 
De trei nopți mi s'arată totu visuri cobitore 
Ce inima mi-o umple cu spaimă și orore. 
De lei nopți și trei dite, o. mare Dumnedeu ! 
Și crierii din capu- mi se sgudue mereu ! 
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DOICA. 

Se dea Dumnedeu &nsă se nu fiă nimică, 
Și se remâi plătită cu-a visuriloru frică ! 

Essă. 

SCENA VIII. 

ELVIRA, apoi ANNA. 

ELVIRA. 

Și Leon nu mai vine! şi cumu &lu mai așteptu ! 
Ce lespede cumplită apassă pe-alu meu peptu! 

. 

ANNA, vădânâu costomalu Elvirei. 

Ce va să dică asta? 

“ELVIRA, 

Cându fiii Romăniei 
La Plevna cadu in sânge in lupta vitejiei, 
ME ducu acolo, mamă. 

ANNA. 

Dar ai inehunitu ? 

- RINIRA. 

A datoriei voce, acesta mi-a șoptilu ! 
Și nu-mi va pune pedici putere omenâscă. 

ANNA. 

Tu nu cunosci, se vede, puterea părintescă ? 

ELVIRA. 

Ba o cunoscu, măicuţă, și-mi place a spera 
Cum că și tu cu mine la Plevna vei pleca. 
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ANNA. 

Dar irebuesei legată, escentrică ființă ! 

EuVIRA. 

Dar sunt legată, mamă! legată de-o credință 
Că a sositu momentulu ca să ne devotâmu, 
Și muncă, şi ofrande, să dămu și iar să dămu. 
In t6tă romănimea femeile mai tote 
Se 'nlrecu ca să s'adune Și facu totu ce se pote 
Ca să 'nduleâscă sârtea aceloru ce-or cădea. 

ANNA. 

Ce-mi passă mie d'astea ?... 

ELVIRA. 

Ascultă, maica mea. 
Nu-i bine s'avemu ure in dile de durere. 
Patriotismulu nostru, noblețea chia» ni-lu cere. 
Chiar Dâmna (erei n6stre, cu-augusta mâna sa, 
Pe care imperaţii se 'ntrecu a săruta, 
La (Ciucea roșă chiamă româna pietate ; 
Și damele mari tâte se 'ntrecu in caritate. 

ANNA. 

Eu asta nu voiu face : să mă unescu nu voiu 
Cu-acei ce-au pussu la cale acesfu absurdu răsboiu. 

ELVIRA. 

Dar nu scii că acolo eu am unu dulce frate, 
Ce pote are rane in luptă căpătate ? 
Nu-i bine să fimu 6re la căpetâiulu seu ? 
Sau esci nesimțitâre tu de Șerban alu leu? 
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ANNA, îndaioșată. 

Cu-assemine cuvinte mă torturedi, copilă ! 
In sinulu men cuțite infigi fără de milă. 
Nu scii ce va să dică o mumă-a suferi. 

ELVIRA. 

În inima ta, mamă, eu nu voiu a lovi. . 
Eu sciu că pentru densulu ai temeri și iubire, 
Dar tu de unulu singuru porii fvică și ngrijive : 
Cându eu de doi, măicuţă, de doi mă îngrijeseu. - 
La Plevna curge sânge, și eu innebunescu. 

SCENA IX, 

Cei de susu, LEON. 

LEON, cu o gazetă în mână. | 

Urite telegrame se v&du in buletine ! 
Imi pare rău, Elviro !... la Plevna nu e bine. 

ELVIRA, smulgându-i f6ia din mână, cetesee, 

«Lupta de eri va fi memorabile pentru armata nâsiră. 
«Reduta, numită Griviţa, în care Turcii se țineau cu mai 
«multă obstinaţiune, dupe trei dile de lupte conseculive, a 
«cădutu in mânele Românilor. Victoria a fost deplină, dar 
«durer6să. Peste una mie cinci sute soldați au căqulu , 
«morți și răniți. Căpitanulu Valter Mărăcinânu a cădutu in 
«momentulu cându infigea faionulu românu “pe parapele. 
<Maiorulu Preda. . . . » 
Mortu!... Preda!... mortu! Oh! mamă! 

Se a:uncă în braciele mamei sale plângându, 

ANNA. 

Dar, pentru Dumnedeu ! Elviro!,,, 
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LEON, in parte 

*- Morta!..., sermanulu + 

ANNA. | 
O, vai!... sufletulu meu! 

Dar vino-ți in simţire ” 
Elvira se sfâşio şi cade tăviilinduze pe josu. 

Hei, Doică! vin! aice!. 
Daţi ajutoriu .... unu medicu!... Oh, mamă neerice! 

Dica ş' alte femei o rădică şi i dau ajutdre. i 
In parte către Leon, 

Ce aveai s'aduci jurnale !. 

LEON.. 

Ce vrei!... ea m'a rugatu. 

A NNA, in paste, 

Onorea cassei mele in fine a scăpatu ! 
lubia, nesocotita! Va plânge, da-i va, trece. 

LE ON, in pante. s 

"Dar cumu vădu eu, aice nu este de-a petrece. 
"Către Anna, înceta. 

Acuma, mătușică, eu sunt camu de prisosu. 
Potu să me ducu ? , 

» 

„ANNA, in parte, incetu. 

Aștâptă,.. Esei pote de folosu. 
Stai se vedemu ce facemu. 'Pu scii că ea voesce 
Se mergă n ambulanțe ... și credu că trebuesce 
S8 ne ținemu de dânsa. 

Elvira dă semnu de deşteptare; ea i apucă mânele. 

Dar bine, scumpa. mea, 
Ce va să dică asta? Vrei 'mortă-a mă vedea ? 
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ELVIRA, ridicânănea, 

Ba voiu să moriu eu, mamă, cându elu nu mai trăesce, 
Nu sciu de ce si ceriulu acumu nu mă trăsnesce. 
Oh, sâre-alu vieţii mele ! abia m'ai luminatu 
Și 'n negure de n6pie de-o dată m'ai lăssatu! 

“Scoţânda unu portretu din sinu şi ingenuchiâi du 

Acesta e!.... acesta imi da viață mie ! 
Spre elu pleca din sinumi ori care bucuriă ! 
O, Dâmne alu puterei ! ai vrutu a mi-lu lua! 
De lacrimele mele n'ai vrutu a te 'ndura,! 
Victime “ţi trebuiră !... victime de durere! 
Ei bine! să plecu capulu la 'nalta ta putere ! 
Dar celu pucinu, o Dâmne ! fă-i locu in sinulu teu, 
Căci Paradisulu este demnu de sufletulu seu. 
Elu &și iubise țera cum mă iubea pe mine : 
Gelosu de-a ei ondre, nu s'a cruțatu pe sine. 
O dulcele meu mire! 

(plânge.) 

ANNA, ajutându să o rădice. 

Curagiu, copila mea! 
Ce scimu ? pote nu trebui se-ţi faci inimă rea. 
Elu pote că trăesce... E pote vro erdre.... 
Jurnalele adesse. .. . 

ELVIRA, intrerumpEnd'o, 

Sunt pote-amăgitâre ? 
Acesta vrei a dice?... Dar fă-mă ca să credu 
Că este o evore. .. Oh! adă-mi-lu st-lu vădu. 
Dar nu!... in.mine este totu trista presimţire ! 
Inima mea o spune! Nu este amăgire. .. 
Vai! amu perdutu amoriulu și idealulu meu, 
Și nu-i durere 'n lume ca ceea ce simțu eu! 
Jlusiuni, sperante, plăceri, dile senine, 
Nu potu să mai resară de-acuma pentru mine ! 
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Acuma nu-mi remâne de câtu se mă lipsescu 
De sufletulu lui Preda, şi 'ntr'nsulu să trăescu. 
M8& voiu sili durerea in mine a o strânge, 

Și n lume a ascunde o inimă ce plânge. 
Dar la a mea idee eu nu voiu renunța : 
La Plevna mă voiu duce ; mormântu-i voiu căta, ; 
Voiu mortu să-lu strângu in braţe ; şi ranele lui grele 
Voiu se le scaldu cu riuri din lacrimele mele. 
Voiu semăna o fl6re pe negrulu seu mormântu : 
O fl6re ce-i va spune eternulu meu cuvântu : 
« Elvira pentru Preda !» aceea ii va cere. 
SE crâdă că eternă va fi a mea durere! 

ANNA. 

Dar, scumpa mea copilă, gândesce-te pucinu 
Că laşi o mumă în urmă-ţi eu inima n suspinu. 

- ELVIRA. 

SE vii cu mine, mamă ! căci fiica ta iubită 
De-acolo va fi pote de tine despărțită, 
Lăssa-voiu lumea mare la cei ce potu avea, 
Ce să iubescă n lume. Iar eu, averea mea 
O destinezu de-acuma la fapte de acele 
Ce potu să facă bine și-onre țerei mele. 
Făcendu orfelinate, miserii consolându, 
Cu sufletulu lui Preda m& voiu afla ori cându; 
Și intr'o monastire ducându a mea durere, 
In veduviă-eternă căta-voiu mângăere. 

ANNA. 

Și eu a ta durere, ori câtu voiu mai trăi, 
In inima mea, dragă, mereu voiu resimți. 
La marginile lumei de vei voi a merge, 
Cu tine alu meu sufletu va, sci ca să alerge. 
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Dar despre ambulanţă acuma se vorbimu : 
Să preparâmu ce trebui la Plevna să pornimu. 
Vei merge și tu, Leon ? 

LEON. 

De este trehuinţă, 
l'acu și eu sacrificiulu. Dar eu amu o credință, 
Că tole-aceste spaime urmare n'oru avea, 
Și-avemu să ne intoreemu voioși, pre legea mea! 
Depeșele aceste eu credu că-su invenlale. 
O 6ste câtu de mică, ori câtu de prostu s'aru u bate, 
Nu perde așa iule la sute și la mii. 
La draculu! nu sunt purici ; sunt Gmeni, nu copii. 

întră Doica. 

SCENA X. 

ANNA, ELVIRA, LEON, DOICA. 

ANNA. 

Tu, Doică ! ce 'ntâmplare anunță-a ta venire ? 

DOICA. 

Viu se vă aducu, dâmnă, o neaștepiată scire. 
Drăgan este aice. 

ELVIRA. 

Ce feliu! elu ! a venitu? 

ANNA. 

Tu lai vedutu cu ochii? 

DOICA. 

Ba âncă i-amu vorbitu, 
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L'amu intrebatu să-mi spună la Plevna ce mai esto. 
Mi-a spusu numai atâta: suni, noutăți funezte ! 
Și aeru de durere domnia pe chipulu: seu. 

“ANNA. 

Dar chiar a lui sosire nu-mi vine să credu eu. 
Alergă di-i st urce. | 

Voica esse, 

Dar eată-lu că sosesce ! 

SCENA XI. 

Cei de sussu, DRĂGAN. 

ANNA. 

Cum ? tu, aici, Drăgane ? 

DRĂGAN. 

| Venirea-mi vă uimesce; 
“Dar, vai! n'aveamu ce face ; a trebuitu să viu! 

ANNA, 

Șerban ... Şerban, ce lace ? 

ELVIRA, 

Dar Preda ? este viu ? 

DRĂGAN, 

VE rogu să nu vă perdeți curagiulu la durere. 
Măcar de v'aşi aduce vr'o bună mângâere ! 
Dar darulu mângâerei e datu lui Dumnedeu. 

ELVIRA in parte. 

Tot adevăru dar este! 
Pane capulu în pumni, saspinându, 

  
 



  

  

  

  

ANNA. 

Dar pe Șerbanu alu meu, 
Cum Lai lăssatu, Drăgane ? 

DRĂGAN. 

În rane durerâse'! 
Dar e 'ngrijitu prea bine, și dilele-i frumâse 
Vor fi scăpate pote. 

ANNA. 

O fiiulu meu iubitu! 
Așa dar r&ulu este precumu V/amu presimţitu ! 
Și amărita mamă de elu așa departe! 
Oh Dâmne ! din ce cupă amară-mi făcuși parte! 

ELVIRA. 

Dar aste telegrame ce spunu că au cădutu 
Atâte ființi scumpe... ? 

DRĂGAN. 

Ah! Sciu ce te-a durutu ! 

Dar nu sciu ce ți-ași spune spre-aţi da o mângâere ! 
Adessea, vai! durerea remâne tatu durere ! 

Şi ale tale lacrimi, ori-câtu de calde-ar fi, 

Țerâna din morminte n'o potu însufleţi. 

Aruncă negru doliu pe dulcea-ţi suvenire! 

Ghirlande pe mormântulu vitâzului tău mire ! 
Dar plânsulu tău se fiă plânsu demnu de dorulu seu. 

ELVIRA. 

O! asta amu promiso și chiar lui Dumnedeu ! 

Natura pote perde ori ce-i frumosu pe lume ; 

Și s6rele şi luna potu perde alu loru nume ! 

Pământulu, lumea, t6tă, in chaosu potu cădea : 

Eu voiu purta cu mine eternu durerea mea. 
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ANNA, 

Dar ce taci tu, Drăgane ? Tu ai ceva a spune. 
De ce velulu tăcerei pe husa ta se pune ? 
Nu-ţi faci inchipuire ce trebui să simțimu, 
Și n ce frămentatură cumplită ne găsimu ? 

ELVIRA. 

Da!... spune-ne, amice! căci suntemu resignate 
La sciri ori câtu de rele și ori-câtu de nfricoșate. 

DRAGAN. 

Ce sarcină imi puneţi ! Dar 6re va putea 
Ca să vă mulțumâscă naraţiunea mea ? 
Osman-Paşa 'nvinsese irufia muscăl6scă 
Și eulegându trofee voia, să năvălâscă 
Și chiar în ț6ra n6stra ; dar audindu apoi 
Că Ruşii ajutore ceruse de la noi , 
In vizuina Plevnei ca leulu se 'nchissesse, 
Și locu cumplitu de pândă acolo 'și alessesse. 
Românii ca șoimi ageri la Plevna-au alergatu 
Și ca copii sburdateci in luptă au intratu. 
O di de trei-deci August! ce mândre suvenire 
Istoriei române, lăssaşi spre amintire | 
Semnalele de luptă, prin mii de guri de tunu, 
Armatele-aliate in mii de pilcuri punu. 
De mulţi desprețuita oştire rontăneseă 
In mare neastâmpăru sta gata să pornescă, 
Ca 'ncurătorii cari copitele 'și lovescu 
Când voru se-și iea aventulu și feenele 'i oprescu. 
Armata n6siră jună, frumâsă la vedere, 
Părea că va să fină concursulu cu plăcere. 
lar Domnitoriulu nostru, supremu-i căpitanu, 
Părea că este-unu rege, sau fiiu allu lui Traianu,. 
Duci, generali şi principi, din multe țeri străine, 
Veniţi se vâdă lupta de-aprâpe și mai bine, 

  

  
 



    

  

Pe-allu unui munte crestelu, sta n grupe adunaţi 
Și observau răsboiulu ca Omeni încercaţi. 
lar eu, Drăganu b&trânulu, atunci simțiamu in mine, 
Fiori de ingrijire, să nu dămu de ri ușine. 
Dar mulţumescu- ți, Domne ! că am: putulu vedea, 
Cu gloria pe funie fiumâsa țEra mea. 
Divisiunea- -a patra, din Moldoveni compussă, 
Avu ântâiu onorea a fi in luptă pussă ; 
leșenii, Vasluienii, au fosiu predestinaţi 
De sâriă ca să fiă de lume admiraţi ; 
Fi cei ântâi, ca n horă, in focu se aruncară ; 
Impetuoși și sprinteni, vultuni se arătară. 
Ca demni copii ai Rom iei, ca și strămoșii loru, 
S'au intrecutu 's'arate cum liptă și cum moru. 
De-ar fi 'nviatu ostașii ce sub Stefan celu Mare 
Au umilitu trufia urdiiloru barbare, 
S'ar fi mândritu ast-dată cu bunu şi dreptu cuvântu, 
Şi-urmaşiloru le-ar pune .cor6ne pe mormeântu,. 
Cându fu ca să s'apuce a Griviței redută, ' 
Vădutu-s'au o luptă de minte necredută : 
Atâta 'nflăcărare domnia intre ostași, 
In câtu părea că munții scădeau subtu ai lor pași. 
Cându 'Turcii preste denşii mereu versau ghiulele, 
ȘI glânţe repetite, Și pl6iă pe șrapnele, 
Voinicii noștri ageri, mereu inaintându, 
Călcându peste cadavre și n6rtea infruntându, 
Săltându din trâptă ? n trepiă pe scări anume dusse, 
Ca fiarele turbate cându la strimtori sunt puse.... 
Soldaţii erau tigrii, iar oficerii lei, 
O tera mea! fii mândră cu bravii fiii tei! 
De-ar fi să iau in parte eroica purtare 
A unora dintirenșii, mi-aru fi sarcina mare. 
Mulţi ofiţeri vădut'amu atâtu de ? nverșunaji, 
In câtu veniamu a crede că suntu descreeraţi. 
Falangele loru mânăre, ca spice secerate, 
Cădeau pe lungă dânșii in sânge innecate ;   
   



     
Ear ei alte companii cereau și iar intrau 
In foculu celu teribilu și mvingători eșiau. 
Dar in acea pleiadă de bravi, alu căroru nume 
Consolideză astădi“alu patriei renume, 
Se distingea mai tare unu scumpu amicu alu meu, 
Un fiiu allessu alu Vrancei, unu puiu voinicu de su. 
Sub grindina de glonţe elu s'arunca spre munte : 
În ori ce feliu de luptă, ori cându , era in frunte ; 
Chiar pușca soldățescă in mână, apuca; 
De josu, san. de călare pe dușmani ataca. 
Dar cându culegea, lauri oștirile române, 
Vă&durămu leuju mândru că fără capu remâne ! 
“Era Maiorulu Preda ! era alu &stei smeu! 
Era a țerei îlâre! era promissulu teu'! 
li spulberase capulu o bombă da pre munte, 
Și sufletulu seu âncă părea că va s'o nfiunle : 
Cu sabia 'n mână, elu âncă pe calu sta, 
Și maintându totu âncă părea, că comanda, ! 

"ELVIRA 

Iți mulțumescu, amice ! A ta naraţiune 
Pucină alinare pe-a mea durere pune ! 
ie-acuma, nu voiu plânge , ci voiu giosifica 
A mirelui meu morte. Dar am a te ruga, 
Să mă conduci, Drăgane, ca să-i Şiisescu mormeântulu. . 

a 

“DRAGAN, 

„Cu t6tă buzunia : seiu loculu și pămeântulu, 

ANNA. 

Dar cu Serban, Drăgane, nu spui ce s'a întâmplatu ? 

DRAGAN; 

Șerban in doue rânduri îi focu a fosta intratu. 
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Compania ântâia mai tâtă o perdusse : 
lea alta, iar o perde ; a ireia iar cerusse. 
Cându sabia 'ncruntată în susu o flutura, 
Părea că-i unu archangelu ce ângeri comanda. 
Figura lui cea, dulce de totu se transformasse : 
Terdrea şi urgia in elu se incarnasse. 
In cele de pe urmă Uvsita Ta lăssatu : 
De glonţulu celu teribilu voiniculu n'a scăpatu ! 
Cându Pamu vădutu că cade, amu alergatu indată 
Spre dânsulu ca săgeta, in fugă desperată. 
Pe unu brancardu atunce de-acolo “lu rădicaiu 
Și fără "'ntărdiere la medici alergaiu. | 
In dată Domnitoriulu la, cortulu seu sosesce : 
Descalecă şi-lu vede ; dulci vorbe i şoptesce ; 
Apoi cu intristare, cu ochii Jacrimându, 
O Stea a Romăniei pe peptulu seu lăssându, 
Plecă spunându la medici s&-lu ingrijescă bine. 

Șerban atunci se 'ntorce şi dice cătră mine : 
« Incalecă, Drăgane, celu mai bunu calu alu meu, 

Și mergi curându la mama : să-i spui că fiiulu seu 
Și-a imitatu străbunii : că în lupta 'n care pere, 
Elu simte-o fericire şi duce-o mângâere. 
Că ţera cu mărire o lassă n urma sa; 

Jar stâoa care n luplă putuiu a căpăta 
Se o păstrede mama și sora: mea iubită. 

Dă Annei Stcoa Homăniei. 

- 

A 
A 

A 
2 

A Se spui Elvirei âncă că buna mea ursită 
“A vrutu se amu la morte tovareșu fericitu 
« Pe-amiculu meu, pe Preda, pe mirele-i iubitu ! » 

ANNĂ Sărutând'o şi ingenuchinau, 

O, gloriă nebună ! o, tristă fericire ! 
l-aţi fostu predestinate cu astfeliu de lovire! 
Așa-mi primiși tu ruga, o mare Dumnedeu ! 
Dar te mai rogu odată din totu sufletulu meu : 

    
  

   



  

  

Mai ține-lu âncă n viaţă ! opresce mârtea 'm cale : 
Se i se 'nchidă ochii de mâna mumei sale ! 

LEON ridicână'a. 

Mă €rtă, mătuşică, dar credu că ni'ai cuvântu 
Să credi că Șerbanu dâră e dusu de pe pământu. 
Drăgan spune că are o rană căpătată : 
Ei bine ! rana pote să fiă vindecată. 
Șerban putea "n durere-să credă co peri ; 
Dar pote să şi scape ; minune nu ar fi. 
Eu, audindu acuma, de cele înt&mplate, 
Principiele mele le sim|u regenerate. 
De astădi, de acuma, eu mă 'nrolezu soldatu, 
Și mâini mă ducu la 6ste, la Plevna, s& me batu. 
Nu mi se pare nobilu să stau in moleșire, 
Cându lupta de scopu are a patriei mărire. 
La Plevna dar să mergemu ! 

ANNA. 
a 

Pe dânsulu s&-lu aflâmu ! 

ELVIRA. 

Din două dureri una macar să alinâmu! 

ANNA, 

Oh, draga mea copilă ! la visurite tale 
Pregdicerile mele au fostu pote fatale. 
Ţi-ai fostu alessu un mire. 'Ți Vamu fostu refusatu. 
Dar mă căescu din sufletu. Acum ir așiu fi datu. 
Spre sufletutu lui Preda, cu inima mtristată, 
Dicu : Fiă-i suvenirea de ângeri lăudată ! 

ELVIRA aruncându-se în braţele ei, 

Ah, mamă! 
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SCENA XI. 

Cei de sussu, DOICA, 

DOICA. 

Vai! ce durere ! Oh! fiă blestematu 
Răsboiulu ce atâte'nefericiri ne-a datu ! 
Oh. Dâmne! Domne Sânie! 

ANNA. 

- Ce feliu ? ce scii ? ce este 2 

DOICA. 

Nu sciți nimica doră ? Gazetele aceste 
Vorbescu de mortea crudă a sufletului meu ! 
Șerban, copilulu mamei ! 

Arată lui Drăgan o gazetă ce area în mână, 

ELVIRA: . 

0, mare Dumnedeu ! 

ANNA. 

E mortu ? 

DRAGAN citindu gazeta, 

S'a dnssu voiniculu ! 

ANNA eşită din minţi: 

Mortu!.. nu! eată-lu călare!.; 
Fugiţi ! s&-lu vădu ! elu este ! Elu viue n fuga mâre! 
Serbane ! hei ! incoee ! ha !'ha! aice?... na! 
Na, St6oa Romăniei ! aici ! la maica ta! 
Ghivlande ! flori ! ghirlande ! ha ! ha! ce frumosu sore !: 

ELVIRA. 

Dar, mamă !... 
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ARSA, 

Nu, Sexbane ! nimica nu m& dore ! 
Se cânte lăutarii! la nuntă!.. se jucâmu ! ! 

iși smulge părnla din capu. 

Cu florile aceste lui legănu să-i lucrăma ! 
Sosescu... sosescu. Serbane!.... Eu, eu, mai inainie |... 

| AMErgă desperată. și dupa mai malte ecoliri prin eusă, exsă. 

DOIEA. 

O Domre ! ce duverere ! 
Zisă. 

DRAGAN, 

Ea și-a eșitu din minte! 

FUVIRA către Drăgan și Lean, 

Amicii mei ! ce credeți că trebui se facu eu? 

DRAGAN. 

Ce-ţi diee datoria ! şi bunn e Dunmedeu ! 
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