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. ACTULI 

Lu dreupta biserica S-ta Troiță cu patru stâlpi de peatră la in- 
trare, De jur împrejur îiride cu sfinţi. Ziduri groase o înconjură, 
cel din înţă dărâmat mai mult de jumătate. In curtea bisoricei, mor- 
minte, cruci şi pomi roditori. Mai în fand de biserică trei plute bă- 

trâne. O gosea prăfnită, cu gituri şi cu gropi, Be pierde în depărtare. 
Impotriva bisericii, o casă veche, învălită cu olane, cu prispă lată, 
c'o uşcioară şi c'o singură fereastră cu fiare groase. E locuinţa lui 
Hagi Tudose, In şir cu ea, pe un mal teşit, cotind după şosea, o 
cârciumă, o bragagirie și o stanţie de scânduri cu cârnaţi uscați 

atârnaţi în cuie şi cu teancuri de pastramă pe tarabă. Ulicioare şi 
trecători printre case, pe după plute și pe după curtea bisericii. In 

stradă, copiii se joacă ca la ei acasă. Femei zorite, cu legături şi cu 

donițe în spinare, se încrucişează, îşi dau buniiziua şi-şi caută 
do treabă. La orizont, prin prăfărie, se zăresc o mulţime do turle. 

“SCENA | 
Doi băeţi, în cămașe, cu pantalonii sumeșşi şi dăsculţi, smiăcese 

zmearile înălțate. 

PRIMUL BĂEAT 

Se umflă vântul, ha, ha, se umilă... 

» AL DOILEA BĂEAT 

Dă, Doamne!.
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PRIMUL BĂEAT 

- D'ar bate şi diseară, aş trimite un răvăşel pân'la 

“Lună... 
AL DOILEA BĂEAT 

Şi eu până dincolo de Lună, în slava cerului... 

PRIMUL BĂEAT 

Eu şi mai sus... Pân' la Dumnezeu! - 

AL DOILEA BĂEAT | 

Î... e păcat! 

| PRIMUL BĂEAT 

In glumă... mam zis adevărat... 

"AL DOILEA BĂEAT 

O-ho! al tău face calpac... 

PRIMUL BĂEAT 

Nu... e jucător... Haide, alivanta !.. Incă o dată, 

şi mai, de. patru-ori în şir... _ 

AL DOILEA BĂEAT 

|... câtă guşa face! 

„PRIMUL BĂEAT 
N A . ? 

Innadins... gură suitoare... Altfel. nu s'âr în- 

vârti ca un burghiu... S 

AL DOILEA BĂEAT . 

Oi. sireacu, cum întinde al meu !
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PRIMUL BĂEAT 

E: din două şare gură trăgătoare...: 

AL DOILEA BĂEAT 

Dacă ne-am luă la 'ncurcare ? 

- PRIMUL BĂEAT 
Haide ! 

AL DOILEA BĂEAT 

Numai !de coadă... Nu, să nu'l pui pe sfoară... 
Nu vreau,... Nu aşa..: tincepe să scâncească) Tu, ai 

“aţă mai multă... 

PRIMUL BĂEAT 

Ş'al tău e mai mare... 

AL. DOILEA BĂEAT, speriat, 

Te spui lalde mama... - 

_ PRIMUL BĂEAT, râzând, 

Hop! hop!.. l-am pişcat codiţa! 

| - AL DOILEA BĂEAT, smăcind. 

Ce „dracului... Al meu stă ca o lumânare... | 

| PRIMUL BĂEAT 

Ale! hopt.. Incă niţică! 

AL DOILEA BĂBAT 

„Nu mă, nu aşa, că mi-l dai în cap... (incepe-a arla) 

Mamă! Fă, mamă fă!
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PRIMUL BĂEAT | 

Mă-ta! Ce prost! Cum bâzâe! Cogeamite mă- 
gădăul.. El zice şi el plânge... Na, na, mă dau 
la o:parte... 

AL DOILEA BĂEAT 

Da' ce..? Tu eşti mai mare... 

PRIMUL BĂEAT 

"Şi zmeul meu e mai mic... 

AL DOILEA BĂIAT, smăcind şi la dreapta şi la stângu. 

Da, dar e jucător, nu stă ţeapăn ca al meu, 

“lovi-l'ar boala să'l lovească... 

| PRIMUL BĂEAT | 

lar se umflă vântul... Bine că bate spre. Do- 

broteasa, că dacă-ar sufla spre Vitan, ar trece : 

peste casele lui Tudose... - 

AL DOILEA BĂEAT 
Ei, şi? 

PRIMUL BĂEAT 

Nu ştii ce hain e... Zi că zmeul tău ar cădea 

în grădina lui, la spatele casei... Ce crezi, că Vai 

luă, aşa, cu una cu două 2... Acum câteva zile 

vântul adiea într'acold. N'am de lucru ? Îi dau, 

îi dau. sfoară, până ce guşa se prelinse de casele 

'lui Tudose... şi, haţ, se prinse între două olane. 

Trag cu, trag, nimic. Vântul căzu, şi mă uitaiu la” 

“zmeu cum se clătină ca un om care ar da din" 

cap supărat, Şi se lăsă, şi se lăsă, pân” nu se mai
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văzu. Eu, zbughi peste ard. În arădină mă uit, 
mă uit, şi] văz în vârful unui prun. Dau să mă 
urc... Pudose!... —- «Cin' e-acolo 2... Ce cauţi 
pungaşule 2... A să-infunzi puşcăria !» Impietresc. 
— «Nea Tudose, zmeu, zău, zmeu 1» El: — «Pru- 
nul pestricior, ocnaşule!... Săi umpli sânul cu 
prune, hai?... Eu sapăi, udă'i, curăță'i, ca să te 
spânzuri tu în ei 2... Stai-mi-te, hoţomane, cam 
să'ţi rup oasele !» Şi puse mână: p' un reteveiu. 
Mie nu mi se vedeau  picioareale. EI, svârr... Mar 
îi cotonogit de mă nemeria... Peste gard, şi bâl: 
dâbâc dincolo... Nu nam oprit decât în poarta . 
“noastră, Şi lăsau dracului şi zmeu, şi sfoară, şi 
tot... E hain topenic, coşcova bătrână. . 

AI - DOILEA BĂEAT 

Și zmeu ? 

PRIMUL BĂEAT 

Ă treea zi un. băeat îl întindeă dincolo de Crucea 
de Peatră. Zic: — «Mă, zmeul meu !» EI :- «Ce, 
mă 2... Da, hi- hi... Vez-că nu Pam cumpărat 
dela un unchiaş 7% — «Dela moş Tudose 2» == «Nu 
cunosc şi nu ştiu cum îl chiamă...» A! e-afurisită 
pielea pe el... 

+ DOILEA  BĂEAT 

Haiti ! Mi- -a sapat 
- Alearpgă tipând. 

PRIMUL BĂEAT 

Bă... Nu te lăsa, bă... 
Se fuce nevizut după primul băeat. 

.
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SCENAII 

GIULERGIHINĂ  PROLIREL şi TUDOSE. Mui departe UN 

CERŞETOR, vurb si surd, în poarta . curţii bisericii din care n'a 

mai rămas decât doi stâtpi. 

Sfânta slujbă sta sfârgit. Juumea ese potolit, so închină, se *m- 

prăstie şi disparo. Preotul Rosca, ceva nai târziu, după ce se întoarce 

cu faţa spro răsărit, face trei cruci gi pleacă. 

Gherghina Profirel, ciinită; sulomonită, cu sprincenele lipite, cu 

zizil pe cup, cu câte doi cârlionţi la amândouă arcechile, so în- 

" cearcă sii iasi po uşa bisericii. Malucovul o împiedică. Tudose, în 

dreptul ușii, cto scurteicii de lastic îngălbenită do soare, hărtănită 

pe poale, şi din care na mai rămas nici un potec de blană; c'o 

pălărie moule, a căreiu formă nu se mai știe de vechime, şi c'an 

băț adus Ia vârt în chip de baston, Cu ochii vii supt nişte sprin- 

cene stufoase, cu ochelari mari, cu barba cirantă, rară și prelungă 

“n bărbie, cu părul nopieptănat si atârnând viţioane. 'Tusoste dia 

când în când, : . 

__ GHERGHINA PROFIREI,, dând să ivasă. 

Tudose, Tudose... apucă de malacov... 

TUDOSE 

Sărut mâna ... Sapuc... 

GHERGHINA PROFIREL 

Incet, binişor, mai la dreapia... Au! să nu se 

vază..." păcatele mele... (Râde). Ce-ar zice dum-- 

nealui dacă ar vedea că mi se vede? 

TUDOSE, „muncindu-se cu malacovul. 

Ce să se vază? 

GHERGIIINĂ PROFIREL 

Ei; şi dumneata !'(Rââo), “Tă-te norocul să te 

bată...
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TUDOSE 

Norocul 2 Unde-am avut eu noroc! 

E GHERGHINA PROFIREL 

Tudose, nu supără pe Dumnezeu ! 

- TUDOSE 

Norocul l'a luat «dumnealui»... jupânul.. 

| GHERGIHINĂ PROPIREI., rntevată. 

Care jupân ?... Profirel 2... O mai fi şi bo-e-rul £ 

TUDOSE 

„Mă luă gura pe dinainte... Să erţi şi dumneata... .. 
De treizeci de ani în slujba jup... boerului... 

" Isbuteşte si scoaţă pe Gherghina Profirel, 

GHERGHINA PROEIREI. 

Uf... 4Se şterge de mădușeală)... Bine că scăpaiu... 
Tudose, oi fi-murdară pe unde-va? 

TUDOSE, învârtindu-se împrejurul ei. 

Pe um să fii? Pe nicăeri... A, ba da... pe: 
poale... Câteva picăţele de ceară. 

* GIIERGHINĂ PROFIREL 

Bătu-le-ar Maica Precista de mahala rioaice.., S 
Bine că fu mi-au dat foc!... D'aca erău cu po- 
porul! Poporul cu ale lui:.. (Aăreţ şi noi cu ale 
noastre ! 
Purnese încet spre poartă, Gherghina sehioapătă, o strâng ghetele.
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TUDOSE 

Bunătat de rochie... Cât o fi costând? 

GHERGHINA PROFIREL 

Şase sute de lei în cap... E din lipiţcani... 

TUDOSE, tresărind, 

Şase sute? Qi, oi, oi!.. O prăvălie întreagă... 
în care ar intra mii de coţi de găitan, de şunur şi 

“de ceaprazuri! 

GHERGHINA PROFIREL, fudulă. 

E de mătase groasă — groasă e bună — şi bă- 

oasă, băţoasă, că stă "n picioare când o iau din 

cuier ş'o pui lângă mine... 

_ WAGI-TUDOSE 

Şase sute de lei! . A 

GHERGIIINĂ PROFIREI., cu ifose. 

Brăţara — asta din dreapta — mă ţine trei mii 

de lei... - 

TUDOSE, parc'ar fi căleat pun cărbune, 

Nu mai spune! 

GHERGHINA PROFIREL | 

Nu vezi ce safir? Cât oul de porumbiţă. 

TUDOSE, privind în toato părțile, 

Taci, să nu te-auză vrun pungaş!... Cu-coa-nă 

“Gherghino !
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GHERGHINA PROFIREL, îl opreşte c'an. gest. 

Mă rog, mă rog... Cocoana Jorjeta ! 

TUDOSE, ruşinat și ca nocuz, 

Da, în-da.., 

| | GHERGHINA PROFIREI, 

Şi-a din stânga — partea inimii — cu aceeaşi 
peatră, împresurată cu diamante, cinci mii de lei... 

TUDOSE, cu ochii holbaţi. 

Coană Jojetro, fie“ţi milă... îmi cade damblat 

GHERGHINA PROFIREL., încântată de ofectul produs. 

Mi le-a dat dumnealui, estimp:, de ziua mea... 
Se poartă... E la modă... Am peste două-zeci de: 
brățări, şi lanţuri, şi midalioane, şi cercei, şi colane,. 
şi bolduri... Ce e în sipeturile mele... î-i-i-i,.. 

TUDOSE, închinându-se. 

Doamne, Doamne ! (Aspru) Rău, rău faci cocoană, 
“de nui deschizi o prăvălie ! Gherghina râde). Le-ai dăs- - 
face pe cele care nu se mai poartă... Î, ce de bani, 

"ce de bani! Cum dă Dumnezeu la unii cu nemi- 
luita!.. Mi s'ar usca mâinile dacă-aş purtă... 

GHERGHINA PROFIREL, râzând, 

Brăţările ?... Frumos ţi-ar şedea... Ei, bravo, zău ? 
Es pe poartă şi dau de cerşetor. . .
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-CERŞETORUL, mai mult gol până?n brâu, ce căciulă “n poală. 

Miluiţi-mă şi pe mine!.. Aşa să vă ajute ziua 

de astăzi! 

“TUDOSE, aspru si țăcănit. 

„ Pomană, toată ziua pomană! De te-ai potrivi 

lor ai face scurtă la mână... - 

GHERGHINA PROFIREL 

Crede moşule... O să-ţi dea dumnealui... 

TUDOSE 

Nu i-a mai da... La meşteşug, nu la pomană... 

GHERGHINA PROFIREL 

E orb şi n'aude... 

TUDOSE 

Ei, orb, orb!.. Nu ştii ce şireţi sunt... Unii işi 

cârpesc ochii cu cocă, îşi strâmbă mâinile şi pi- 

cioarele... Şi strâng, strâng, şi îndeasă banii la 

chimir... Şi noi: muncim, muncim, şi tot săraci 

lipiţi pământului ! . 

GHERGHINA PROFIREL 

Ei, ei, Tudose, nu mai spune... Când eşi hoeru 

din tovărăşia duniitale, îşi trase partea lui 20.000 
de galbeni, şi-ţi rămase 15.000 şi pe deasupra găi- 
tănăria cu toată zestrea ei...
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. TUDOSE, vrins de frică. 

Siiit... Mai încet cocoani Jojetro, ce, vrei 'să 
mă nenoroceşii ?... Aşa e, mi-a dat... (Aspru 
Dumnezeu săli dea sănătate !... Eu, ca prostu, 
i-am băgat în negoţ, şi banii din negoţ sunt ai 
tutulor numai ai tăi nu sunt! 

So închină și se roagă mişcând buzele. 

GIIERGHINĂ PRORIREI, 

“Tudose, bre Tudose, mai bine apropietar... 
. Dela moşia Isvoarele, 15.000 de. lei... _ 

TUDOSE, uimit şi cu zlasul pe jumătate, 

15.000 de lei! 

GIIERGHINA PRORIREL | 

"Dela Malu-Spart, 27,000 de lei... 

Sa " TUDOSE, abia şoptind. 

27.000 de lei! 
GHERGHINA PROFIREL, groribrindu.se, 

Cu cei 20.000 de galbeni, dumnealui, cumpără 
chilipir, dela un fecior de bani gata — un filfizoni 
— o moşie care face de trei ori p'atâta, bez balta 
şi pădurea... Alaltăeri ne pică un arendaş cu 
40.000 de lei... 

TUDOSE, frângându-si mâinile. 

Ce noroc!... Patru-zeci de mii de lei!... O! 
ce noroc!. 

,
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GIIERGHINĂ PROFIREIL, 

N'ar arenda-o pentru nu ştiu ce în lume... O 

Învârteşte cu... Ah! cum ciorile se zice... Stai, 

stai... A, cun intendant, ca şi pe celel'alte, şi pe » 
“d'asupra lor Jenică Paunescu, de, grămăticul no- 

stru... Îl plăteşte bine, dar şi face, n'am ce zice... 

De ce n'ai cumpără şi dumneata o moşie? 

- TUDOSE 

Cu ce? Cu nuci? Nam m'am de unde! 

GHERGHINA PROFIREL 

N'ai; mai... Mi-a spus mie boerul meu... 

TUDOSE, repede, 

Ce ţi-a spus? (Aswrw) Mă'i fi crezând şi dum- 
neata cu parale ? 

GHERGHINA PROFIREI., sireată, 

E, ştii dumneata... 

TUDOSE, hotărât. 

Nu ştiu nimic! N'am după ce bea apă! 

GIIERGHINA PROFIREL, făcânduti cu ochiul. . 

E, vai! (Il trag de mânecă, Tudose 50 pipăe să nui fi rupt 

infineca, apoi o priveşte lung, vroia să sehimbe vorba). Şi ce 

te uiţi aşa la mine... (Râde) Îţi plac, hai? 

-. TUDOSE, încureat. 

Ba, nu... 
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GHERGHINA PROFIREL., râzând. 

Cum, nu? 
| TUDOSE 

Ba da... (Se seutură usor) Cum să zic... Parc! 
aveai o aluniţă la sprinceana dreaptă, şi-acum e 
Ja sprinceana stângă...” 

GHERGHINA PROFIREL, râzând. 

Nu ştii comedie... Mie îmi sunt. urite foc, că 
nu Je pot suferi... -Am ras'o încet, încet, şi de. 
unde era în partea dreaptă m'am pomenit cu ea 
-n partea stângă,.., 

. -. 4 

€ TUDOSE, cu'n surâs de uoincredere, 

> Auzi minune! 
Ha 
m GHERGHINA PROFIREL | 

Ş Ti-i-i, şi dumnealui... s'a întins la vorbă 'n bi- 
m serică... Tudose, vezi, nu vine... (Tocmai atunci a- 

pare şi Matache Profire1). Ci hai, frate... Abia te mişci.., 

SCENA II 
Aceeaşi şi MATACHE PROFIREL. Profirel, an ora în vârată 

„rus, cu maustăţi, cochet îmbrăcat, cu joben, cu redingotă, cu jiletei 
albă şi cu flori în reliev. Cu baston de abanos şi'cn mânerul de 
fildeş, cu lanţ de aur şi cu inele mari ln amândouă mâinile. Vine - 
fuga, gâfâind? - 

MATACHE PROFIREL : 

Viu, viu, drăguță... lacă-mă's... O ceorovăeală 
. în biserică... Jenică ţine una.că ar fi mai fru- 

2 

Da E pir Lu NE i
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moasă zugrăveala a nouă, — Gusi, zor, că e mai 

grozavă a vechiă... 

CERŞETORUL 

Milostiviţi-vă . creştini de Dumnezeu... că am 

ochi şi nu văz, am urechi şi n'auz... De unde 

daţi să isvorască.,, 

MATACHE PTOFIREIL., căutându-se în buzunar, 

Bietul orb... 

| | GHERGHINA PROFIREL 

Ne ceru şi noă, şi Wavui 

TUDOSE | 

„Nici eu n'avui! 
„ Profirel aruncă în căciuli cerșetorului o băncuţă de 50 de bani. 

TUDOSE, paretar fi ars. 

Ce faci jupâne ? O băncuţă de 50 de bani? 

MATACHE PROFIREL 

Sărbătoare mare... Sfinţii Impărați... 

TUDOSE, căutâudu-se în buzunir. 

Dacă i-aş schimba-o, că tot nu vede el... 

MATACHE PROFIREL 

Vede Ălde-Sus! |
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GHERGHINA PROFIREL 

li, Tudose, nu ştii şi dumneata... boerul tot 
boer! | 

TUDOSE, supărat. 

Aşa 'i-învăţăm hoţi... Intră prin curţile oame- 
nilor... «Milu-i-ţi-mă şi pe mine» ! Şi şterpelesc 
ce-apucă... Ba şi ucid când ii prinzi . » = (Scuturându-se.) 
Ih! nu trebue,.nu trebue ! 
Tudose rămâne cu ochii țaglu în căciula cerşetorului. " Protirel nu 

bagă de seamă. 

| MATACIIE PROFIREL 

E, şi ce vorbirăţi dumneavoastră ? 

GHERGHINA PROFIREL, veselă, 

li spusei lui Tudose istoria cu aluniţele mele... 

MATACHE PROFIREL, 
. 

De necrezut... l-a răsărit din senin două, una, 
între sprincene şi alta pe bărbioară... Să tot fie 
atunci vr'o... douăzeci şi cinci de ani... - 

. 

“GHERGHINA PROFIREL, 

Ce vorbeşti 2... De'un” să fie? 

. MATACHE PROFIREL 

Ba sunt, că ne cununaserăm noi de cincispre- 
zece... 

GHERGHINA „PROFIREL, cam supăratii. 

Ei, zi car.fi... Da' nu e!... Ei, ce? Omul e 

de cât larată fîaja, nu e de câte... şi pace! .
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MATACHE PROFIREL 

Tudose, un” te uiţi? Ascultă colea... 

TUDOSE, tresărind, 

Ascult, ascult... 

GHERGHINA PROFIREI, răând, 

Doamne! li rămăseseră ochii în căciula cerşe- 

torului ! o 
MATACHE PROFIREL.. 

Ei, dom'le, ce să spui ? taie aluniţele de ici — că 

dumneaci nu-i plac — adouazi răsar dincoace... 

Şi tot două... Mă crezi?... Tot alea!... Dar. să 

ştii, Jorjico. neică, că d'acum încolo s "a isprăviiit!... 

Am” ascuns şi bricele şi bricegele... 

GHERGHINA PROFIREL, răziănă, 

Ei, aşi! | 
MATACHE PROFIREI, 

Aşi, ne aşi... Inchipui-ţi, frate Tudose... 

GHERGHINA PROEIREL., aparte, strâmbibndu-sc, 

De unde şi până unde, frate... Deh! 

MATACHE PROFIREL 

„„„€o apucă aşă pe dumneaci... şi iea briciu... 

şi se 'nchide singurică 'n cămara de găteală, din 

prânz până noaptea... şi taaăe la aluniţe... şi se 

culcă infofolită... ci-că-o doare...
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TUDOSE, c'un surâs do cinerodere. 

Ce eşti copil, coană Jojetre ? 

Ii MĂTĂCHE PROFIREL 

De! 

| GIHERGIIINĂ PROFIREL 

Aşă sunt eu... Am o ciudă pe ele... (So protace 
<ă şi le-ar smulee) Uite, ui-te, nu ştiu ce le-aş face... 

MATACHE PROFIREI 

„Şi briciul meu ascuţit... Umbli azi, umbli mâine... 

TUDOSE, muculit de serios. 

+ 

Până te tai... 

GHERGHINA PROFIREL 

„Ferita sfântul !... Ştiu eu... 

| TUDOSE 

„Zi mai bine: Doamne fereşte! 

MATACHE PROFIREL 

Eu nu vreau puiculiţă, mă'nţelegi 2... Lasă, lasă 
| mofturile... Mie aşa 'mi placi, c'o aluniţă supt 

sprinceana stângă şi alta supt buza de jos... 

GHERGHINA PROFIREL 

-Biine! Să ştii că nu mai puiu mâna pe briciul | 
d-tale... Jenică, vine ? 

L
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- MATACIIE PROFIREL 

Ştrengarul nostru de grămătic s'a pus la jafuri... 

TUDOSE 

Să'i spuiu cu, jupâne... 

GHERGHINA PROFIREL 

Parc'ar îi jupuit vacile... 

MATACHE PROFIREL, ușor mustrător. 

Drăguţă !... i... Gtângăetor) Soseşte el până s'a- 

jungi mata acasă, până să pui robdişambru, până 

una alta... Ce grămăltic, halal să'i fic! Scrisul lui: 

ca niăzărichea, numerile lui ca mărgăritărelul, soco- 

teala lui... oglindă, nu alt-cevă... 

| TUDOSE 
Ai avut parte... 

GHERGHINA PROFIREL 

Da”: ce parte!..: "Mnealui ține una car fi potrivit 

cu Fifica... | . 

! , TUDOSE, trosărind. 

„Jenică? 
MATACHI: PROFIREL 

Cum 'de nu?... Eu ce eram? Şi de unde am 

- plecat? | a 
GHERGHINA PROFIREL 

Te rog, te rog ru. mai începe!... Matale tot- 

dauna ai fost cu dare de mână... Zi mai bine că
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pe Fifica m'ar trage-o inima... De, Jenică deştept 

baiat, m'am ce zice, da' nu ştie franţuzeşte... U! 

da” a prins de veste numai decât, după ce i-am 

spus... Şi un” şi-a luat nişte cărţi, şi toată ziulica, 

când poate: «Vu zeme la mizon 2? — Vui. — E.vu? 

— Mua le jardin...» Șiicâte şi «mai câte... | 

TUDOSE 
-Nu mai spune! 

MĂATACIIE PROFIREI, 

Din auzite şi turue guriţa... Dăşteaptă mama . 

focului... 

-. “GHERGHINA PROFIREL, 

Zău aşa!... Se topeşte “după Fifica... Şi n'ar 
spune. să'l tai!... Ei drăcie, ce foame m'apucă, că, “ 
pardon, îmi chiorăe maţele, nu” altceva... Uf! şi 
mă strâng ghetele de'mi scapără ochii, mi-e frică 
să nu mă dea în rumatism... | 

Ă MATACHE PROFIREL - .. 

Ei, fugi d'acolo! 

Ă GHERGHINA PROFIREL 

Cum oi ajunge acasă... la lighian... picerile în 
apă rece... Imi lasă gura apă când'mă gândesc... 

-Nene, braţeta... 

MATACHE PROFIREL, luând de mâni, 

Ți-ar da neica, dar... 7 i - -
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GHERGHINA PROFIREL, răzând. 

Aşa €... Se .strâmbă malocovul... şi .se văd 

bibilurile... şi e de ruşine... 

MATACHE PROFPIREL 

Vezi bine!... Hai, hai, so ducem pân la trăsură... 
. 

TUDOSE 

S'o ducem ?... Şi d-ta? 

MATACHE PROFIREL 

Unde am loc.., De-când cu malacoavele, dum- 

neaei într'o trăsuă şi ei într'alta... | | 

« 

GHERGHINA PROFIREL, 

Să ne apropiem binişor, pe la spatele trăsuri... 

Am doi bidivii... mănâncă -jeratic, dar sperioşi, 

sperioşi... Inchipui-ţi că nu sau deprins cu mala-. 

covul meu... (Râdc) Sar, sar când mă văd, 'sar ca 

nişte bătăioşi.,. (Serios) O dată mi-a venit leşin, în 

podul mogoşoaei, în dreptul miresei cu pantofu'n 

mână... Tudose, să'i spui lui Jenică că sunt lil nită 

de foame.. 

TUDOSE 

Cum de nu.., «chiar acum... 
Profirel si Giu: rehina se due pe după zidul din stă ga bisericii,
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SCENA IV 

. TUDOSE şi CIERŞETORUL 

* TUDOSE, ducându-se repede lu cerşetor, 

Măă... ui atinge et bitul) "Măăă..,. 

CERŞI:TORUL, tresure, 

Mi-lui-ţi-mă şi pe mine, creştini buni şi îndu- 
Tători ! 

TUDOSE - 

Măă, unde e băncuţa? 

CERSETORUI, 

Faceţi-vă milă şi pomană... 

TUDOSE E 

Pomană, pomană, tot la pomană vă gândiţi! | 

| ” CERŞETORUL 

Nu treceţi pe lângă- un orb, voi cu ochi şi cu. 
vedere. . 

. „TUDOSE, cu desgust, 
: 7 ” . 

Noi care vedem strângem pentru voi care nu' 
vedeţi... î! € 7 

Es din biserică, Gusi, cei doi cpitropi şi Jenică Păunescu, şi se 
opretc în faţa celor patru stâlpi de peatră. 

'
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SCENA V 

GUSI, PRIMUL EPITROP, AL DOILEA EPITROP,, JENICĂ 

PĂUNESCU, TUDOSE şi CERŞETORUL. 

i GUSI, îmbrăcat ca pre vremea vechiă. 

“Poltim încoa, domnule Jenică... Tudose, fă-te: 

încoa, să judecăm pe domnişorul... 
x 

"TUDOSE 

Ce s'a întâmplat? 
, 

GUSI 

"Auzi. d-ta, d-l Pă-u-nescu.,. ! 

JENICĂ PĂUNESCU, râzând. 

Pă-u-nescu... Ei, şi? 

” “GUSI 

S'a-imbrăcat nemţeşte... Pantalonii, crapă "n 

picioare... haina; ţipă 'n spinare... fişca n mână... 

freza 'ntr'o parte... şi ochelari m nas!... Să uită 

" chiorâşi — ca o gâscă când plouă — la bătrâni 

noştri sfinţi! Ei, d-le Jenică, nu numai pe dinafară 

ci şi pe dinăuntru te-ai înstrăinat de neamul tău! 

| "TUDOSE 

Vai, vai, vai, vail!. 

Ba ce, zău! 
N 

"PRIMUL EPITROP |
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AL DOILEA EPITROP, repeziudu-se în vorbă. ÎR 

cu că-că... a-a-a-aşa e! 

JENICĂ PĂUNESCU, ironie, 
IL] 

"Vorbeşte, d-le Gusi, că vorbeşti frumos... 

| GUSI 

Mata dar fi. fost nemţoaică şi tat! tău talian, 

mai fi eşit mai cu moţ.:. 

"JENICĂ PĂUNESCU 

Domnule Gusi, — dă-te şi peste cap,— numi 
plac sfinţii d-tale... sfântul Gheorghe şi sfântul 
Niculae... Ă 

| TUDOSE 
- Auzi, auzi! a 

GUSI, revoltat. i 

Sfântul Gheorghe ?... Şi ce vitejeşte stă pe cal! 

Cum străpunge balaurul, par'c'ar ucide o omidă, 
„-nici că se sinchiseşte ! Dar capul archiereului Ni- 

colae... Ce mândreţe de bătrân !... Nenişorule, o 
să trăiţi mult şi cu” d'alde d'astea m'o să vă mai 
întâlniți !... In ziua de astăzi... vardie naţională... 
barabanci... tri-liu-tiu-tiu... la dreapta, la stânga... 
drepţi !... lar sfintele locaşuri vor rămânea pustii - 
şi voi tot pustii o să rămâneţi! 

TUDOSE 

Ca. din carte vorbeşte ctilorul !



28 HAGI-LUDUSE 

PRIMUL EPITROP. 

„Dă-ie prins, dă-te bătut! Nu te pune cu cti- 

torul ! N 

| ÎL DOILEA EPITROP 

Ca-că... te-te-te fa:fa-face puz-puz... 
- 

GUSI 

Nu'ţi plac zugravii noştri... meşterul Enache al 

meşterului Gună, meşterul Andrei de peste Olt 

şi meşterul Gavril din Buzău fiul meşterului Stă- 

* năilă, după neamul lui din munţii Neamţului... 

Ei, care'ţi place 2... Ba nu, ba nu, spune că W”am 

să te tau... i 

| JENICĂ PĂUNESCU 

Mie ? limi place Tătărăscu... (Pe Gasi'1 uimită râsul.) 

Zugrăveşte sfinţii ca pe mine, ca pe d-ta... . 

TUDOSE. 

O! na! Ă Si 

GUS, cu mânie. 

Da ? O-ho-ho ! Da? Eu, sfânt? D-ta, şi sfânt ?... 

Eu cu grăsimea asta... vai de păcatele mele !... 

D-ta... O! Doamne, Doamne! (Toţi se închină afară 

ae Jenică) D-ta ? Pe d-ta nici ladul nu te primeşie!: 
- N 

“TUDOSE 

Ba'l primeşte !-De ce'să nul primească ?.
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GUSI, cu emoție, 

Sfinţii, neică, trăiau cu păgânii, cu fiarele, cu: 
rădăcini, cu rouă, flămânzi, insetaţi, cu rugăciuni, 
cu ochii la cer, subțiri, uscați, străvezii, între viaţă 
şi moarte, aşteptând la voia întâmplării să pieie 
vedenia de canun a lumei aceştia şi să treacă la 
lumina bunătăţii ălei fără de 'nceput şi fără de: 
sfârşit!... Meşterul care _ticlueşte pe sfinţi ca pe: 
d-ta, nu ştie ce face, face prost şi face prostii! 

TUDOSE 

Da, da! ! ” i 
JENICĂ PĂUNESCU 

Taci, nea Tudose.... 

+ DOILEA EPITROP. 

De-de-de ce s-s-s-să... 

JENICĂ PĂUNESCU. E 

Na! mi-am căpătat beleaua !... Nu te supăra. 
d-le” Gusi:.. | 

GUSI 

Ce supărare, ce belea ?... (înfizând degetul [a ui-- 
tă-te coleă, zugrăveală! — Vorbeşte lamur, să spargă. 
urechile celui mai spurcat idol! — Cum se agaţă 
dimomi de talerul drepţilor !... Dar ei, tot mai jos, 
tot mai jos la cântar, căci o faptă bună ridică şi , 
dă peste cap. doi draci şi mai bine... Nu vezi că. 
aceştia au fost buni şi milostivi... -
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„PRIMUL EPITROP, 1ufigând degetul, 

Nu vezi 'c'au: fost buni şi milostivi? - 

GUSI 

“si n'au râvnit la ale altuia, şi mau zavistiit, 
? , 

: 3 “şi mau furat... : . 

TUDOSE 

Fireşte... n'au furat, au câştigat... 

GUSI 

e. şi mau luat numele Domnului în deşert... 

| "TUDOSE 

De ce să'l iea..? 

| GUSI 

as. ŞI NU şi-au pus nouă băeri la pungă... 

| TUDOSE 

Rău, foarte rău au făcut..,'. 

Coi doi epitropi îşi dan coate şi râd. Gusi trece la dreapta uşii. 

Miagi-Tudose tuşeşte, face semne de nerăbdare, şaptind,- că abia 

sonde: «Ştim, jupân Gusi, știm... ” 

GUS! . 

lacă şi bogaţii nemilostivi... | 

TUDOSE, tresărind. 

Săracii, cine ştie câte au avut pe cap! 

Epitropii râd. 
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GUSI 

>. cum se duc în focul Ghenii... 

| TUDOSE 

Rău, foarte rău, ce să caute ? 

Risote. 

GUSI. 

... cu sacii 'n spinare, dăşelaţi de aur... 

TUDOSE, încălzit. a 

Să'i ducă, dacă “i-au muncit! 

Jenică pufnesto de ris. . 

GUSI, amenințând cu pumnul pe bogaţii nemilostivi. 

Strângeţi-vă vouă comori în ceruri... | 

TUDOSE 

„Şi pe pământ, cine poate... De ce nu? 

” „Risete. 

JENICĂ “PĂUNESCU . 

Ei, bată-te, nea Tudose... 

i . 

GUSI, în culmea elocinţei. - 

„„„ strângeţi-vă vouă comori "n ceruri, căci mai 
de grab ar trece funia corăbii pân urechile acului 

„decât bogatul în împărăţia cerurilor !
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PRIMUL EPITROP, se închină. 

Doamne, Doamne,:mare şi milostiv eşti Doamne! 

AL DOILEA EPITROP, tnchinându-ee. 

Doa-doa-doam... 

TUDOSE 

Mare sărăcie trebue să fie în raiu! 

" GUSI 
Ce-ai zis ? 

TUDOSE 

“Dacă trec toţi golanii şi nici-un bogătaş, cum 

vrei să fie? 
Rid toţi. 

. 

i - GUSI 
Ei, ştii că ai haz?... Şi d-ta ai să treci... 

TUDOSE . A 

Mai târziu, cât mai târziu! 

_GUSI 

Să marţi o Îată mare....pe nepoată-ta... 

TUDOSE, stergându' şi poalele scurtcicii. 

-Am so mărit... Să mai treacă... 

GUSI 

„să sleeşti un puț, săi faci sfeştanie... să dă- 

: rueşti o salbă iconostasului unde te mirueşti... 

S TUDOSE 

Să dăruiască cine are...
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GUSI, surâzâ nd, 

.. Şi să pleci la hagialâc... 

"TUDOSE 
Cu ce? 

GUsI, râzând. 

Cu ce, cu ne ce. 

„PRIMUL EPITROP 

Cu ce, cu ne ce, găseşti d-ta.. 

"AL DOILEA EPITROP, râzâna. 

Cu-cu-cu-cu-ce... cu-cu-cu-cu ne ce... 

"TUDOSE 

"Ehl cu-cu-cu-cul | a , , 

î AL DOILEA EPITROP, tn taforiat, țâtnind, - 
Ufi! ufi1... Ca-ca.ca-ca ce... îm-îm-îm... ri-ri-zi 

dum-dum- dum. -necea-ta de mi- mi- mi-mi- ne? 

JENICĂ PĂUNESCU, râzâna. 

Fireşte... Caâ-ca-ca-ce ? . i 

AL DOILEA EPITROP 

Eeceşti un-un-un-un. 

Toţi râd tară de Tudose. 

JENICĂ PAUNESCU 

Lăsă', nene, că Pai prăpădit ! 
"DELAYRASCEA. — HAGI-TUDOSE. , . 2
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AL DOILEA EPITROP 

E, ap, ap, ap... 

GUSI, râzând. 

Mă, ce curcan !.., Dăstul! Eartă'], de! - 

TUDOSE, se strâmbă supărat. 

Ap. ap! 

GUSI 

Ascultă-mă, Tudose... Eşti om şi tu... 

, TUDOSE 

Un biet om! 

GUSI ; « 

... şi ai multe păcate... 

n. * TUDOSE, repede. 

De unde ştii?... Vin nu beau, cărţi nu joc, de 

mueri nu m'am ţinut... | 
x 

Jenică râde. 

GUSI 

Ştiu... Costă parale... 

AL DOILEA 'EPITROP, cu veselie. 

Cu-cu-cu-costă ! 

, GUSI, serios. 

Tudose, măi, Tudose, du-te la Ierusalim, fă-te 

hagiu... Copii n'ai... N'ai căţel, m'ai purcel... 
e
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TUDOSE, pe ginduri, 

M'aş duce... O! cât ar trebui să cheltuesc! 

GUSI 

Eu am fost la sfântul munte, şi dac'aş putea 
m'aş duce şi la sfântul mormânt. 

TUDUSE, pe pânduri.: E Dia A 

Hagiu 2... Hi! 

la să nvârtim câte-o figare... (Jenică'i-intinde taba-, 

ehierea.) Nu... Mulţumim, „. (Facocu ochiu celorlalţi) Mie 

"mi place al lui Tudose... 

TUDOSE, căntându-so în buzunare. 

Ti! uitaiu păpuşea acasăl 

GUSI, şiret, ciupindu'şi mustăţile. 

Sunt unii care, vara, adună peliniță, o usucă, 

o freacă "n măini, o aşează "n lacră, şi trag toată 

earna, şi tuşesc până îşi dau sufletul. 

TUDOSE, atins. 

Or îi! 

Au ajuns în dreptul cerşetoralui. 
7 

CERŞETORUL 

Miluiţi-mă şi pe mine! Faceţi-vă milă şi po- 
mană de un orb far' de vedere! 

ME !- 
,
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- TUDOSE, aspru. 

E, jar pomană, pomanagiilor ! , 

" GUSI 

". Săracu ll Un biet. suilet! 
Es po poartă în şir. Gusi, Jenică Păunescu, al doilea Epitrop, 

aruncă cerşotoralui câto-un bin. Aruncă şi Magi-Tudase cova în, 
căciula orbului. Primul Epitrop, cel din coadă, lacope să râză. 

GUSI 

Adică, de ce râzi aşa, neicuţule ? 
Hagi-Tudoso n'aro astâmpăr.' 

o PRIMUL EPITROP 

“Cum să nu râz?... Cine-a fi aruncat o piuliţă 
în căciula orbului ? 

| | . TUDOSE ” 

„Ala trebue să fi fost. căruţaş | 

| JENICĂ PĂUNESCU 

N Ă Par'că “nu era a. 

TUDOSE 

Eral Am văzuto «eu! | 
Toţi râd. . ÎN 

GUSI, arătâd 'apre -corşetor,» 

"EL nu vede, dar vede. Ăl-de-Sus! 

: - “TUDOSE, cu asprime, : ICI 
, 

Să vază !... Jupânul meu i-a dat o băncuţă... 
4 

x 
e: >
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GUSI 

Matache Profirel ? Face să fie bogat... E bun şi 
milostiv ! 

TUDOSE, infipt. 
Al meu! 

Guys: 

AI tău. dar nu eşti tu... 

TUDOSI Di 

„A fost tovarăş cu mine... | 

GUSI 

A fost dar nu mai este.. 

HAGI-TUDOSE 

Ce-a fost a lui a fost al meu... ce-a fost 
al meu. . 

i GUSI 

Al tău a fost! 

TUDOSE, aprins de mânie, 

Şi nu mai am nimic!..: Pe toți i-am vârât in 
negoţ... Şi hanii de negoţ sunt ai tutulor, numai 
ai tăi nu sunt! a US 

CERŞETORUL 

Miluiițimă şi pe mine. 

.
.
 
9
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TUDOSE, revoltat. 

Orbul dela toţi şi dela orb nimeni! 
Pleacă repede pe după plute. - 

- GUSI 

Delia toţi, afară de tine... 

Fac har. 

PRIMUL EPITROP 

li fu necaz... L'am prins cu piulița... 

AL. DOILEA EPITROP, “eazhoă. 

Cu-cu-cu-cu. .. | 

JENICA PĂUNESCU 

„Cu-cu ! 
' 

AL DOILEA EPITROP, supărat. 

E-e-e-e-e-e... 
Dispar pe după zidul din stânga bieoricii. 

SCENA VI 

"O ŢIGÂNCUŞE şi CERȘETORUL 

ŢIGÂNCUŞA, apropiindu-se de orb, | 

Hai, mă... Ai căpătat? Ce-ai căpătat? Ha? (se 

* pleacă, ia văneuţa gi-o strecoară în sân. n pipăe. Orbul treaure). 

Hai;mă... A fost cu noroc ziua de astăzi ?...
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CERŞETORUL., se scoală. 

Ha? 

ȚIGÂNCUŞA, tare. 

A fost cu noroc? 

CERŞETORUL - 

Ha? 

ȚIGÂNCUŞA 

Bine, bine, haidem... (Fata dă mnâna orbulni şi pleacă). 

Calcă bine... Nu'ţi fie teamă, e cam palmă... 

CERŞETORUL. 

- Ha? | 
E - Se duc pe dapă zidul din dreapta biaericii.. 

SCENA VII - 

CINCI ŞTRENGARI, cu capetele goale, dăşculţi, cu panta- 

| lonii sumeşi şi cu măciuci grouse. Se rândaese ln poarcă. TU- 

DOSE, un PASTRAMAGIU, un BRAGAGIU, un CÂRCIUMAR şi 

LEANA. E 

PRIMUL ŞTRENGAR 

* Aduceţi poarca... Am o'măciucă de corn, când | 
oi izbi-o. +. sbârnâe.,. 

AL DOILEA ŞTRENGAR 

i Sunt gropi... Primăria îngrijeşte...
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AL TREILEA ŞTRENGAR 

Jirul, bă! 
AL PATRULEA ŞTRENGAR 

„ Rotocol... Aşa, e bine?... Acum, gropiţele.. 

AL CINCILEA ŞTRENGAR + 

Eacă şi cocina, la mijloc... Mai largă şi mai 

adâncă... 

„ AL"DOILEA ŞTRENOAR. - =. 

„Cine să fie 'purcar? Da 

PRIMUL ŞTRENGAR 

La sorţi! , ME , 
Unul din ştrengari adună comegilo celozialţi, închide ochii gi 

le-asvârlă peste cap. Merge dandaratele şi calcă ciomugul celui | 

d'al cincilea ştrengar. . 

"AL CINCILEA ŞTRENGAR 

Ptiu! Firaţi ai dracului, să fiți! ” a ) , | . 
Jocul d'a poarca începe. 

LEANA, eso “prispa casei, lucrează la o cămăşuţă, şi din când 

în cînd cântă încet: «La un cadarriw 

«Ca un crin de vară, ce “vântul înghiaţă, 

Frumoasă loană în valuri perişi.. .» . sn 

Tudose coboară din fund şi a'abato pe la pastramagin. 

TUDOSE, plescăind şi frecându'şi rabinile. 

E,.e€, şi cum petreci pastrama, negustorule ?
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PASTRAMAGIUL, surâzând. 

Opt bani, nea Tudose; opt bani, :.. 
“m 

TUDOSE, 

Opt bani?... Şi e verde... 

” . PASTRAMAGIUL,, cu acelaş ură, 

Cum verde?... E muşchiu sadea... Şi fragedă, 
fragedă... „Îi... săi lingi deștele.. Ce, e scumpă? 

TUDOSE, rupe o bucăţică ș şi-o “strecoară în gură. 
e 

Opt bani?... Scump, scump... Fi, Vaţi scum-, 
pit... Şi p'aşa vremuri... vremuri rele. . Nu 
face. . 

Tudose pleacă. 

PASTRAMAGIUL cae - 

N'o fi făcând! Sărăcie, sărăcie!... . Şi pe el il 
dau banii afară din casă... Toată „piaţa îl-e e da- 
toare... Ce om! ce caiafă de om! 
'Tudoso intră în jocul copiilar tocmai când ştrongarul cu măciuca 

de corn dă în ponrcă. Poarca sbârnâo şi'l izbeşte. 

TUDOSE, lăsându-se pe vine. 

„Au! au! au! Bătu-te-ar Maica Precista, să te. 
bată! Mi-ai rupt fluerul, m'ai otnorât, ucigoşule | 

Aruncă cu bastonul după cei. Ştrengarii fug şi fac chief. 

„ PASTRAMAGIUL, strigând. : 

Are purcei, muşcă !
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TUDOSE - 

Toată mişuna-asta, o să umple puşcăriile ! 

Sa duce schiopătând ln bragapirie. 

TUDOSE 

Cum te lauzi cu marfa? 

BRAGAGIUL 

Bună, braga rece ca ghiaţa... baş-buza. şâm- 

pănica ! | 

” TUDOSE 

Să gust... Toarnă'mi un fund... Mai, mai ni- 

țică... Parc'ai turna din sângele tău... (0 sorb» pe 

“nerăauflato) Îi! caldă... caldă... * 

BRAGAGIUL 

„Ce caldă, bre? 

| TUDOSE, dacânda-ue. 

Paşa vremuri... “Nu face ! 

BRAGAGIUL 

Ce să facă, bre? 

LEANA, cântând 

«Eri a ta, guriţă revărsă vieaţă 
Şi acum fetiţo ca visul perişi...» 

TUDOSE, se opreşte la cârciumar. 

Cum dai măslinele ?
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CÂRCIUMARUL 

Pe parale, pe parale, nea 'Ludose... 

TUDOSE, iea din măsline şi taghito ropedo. 

Aşi! nu face... Un' să facă 2... Icrele de casac 
sau uscat şi mama lor...: (Rupe o bncată gi o ducu cum 

pe taria la gară) Ei, cât? | 

_ CĂRCIUMARUL, rârâud. 

Şase bani, nea Tudose... Litra dreaptă... 

TUDOSE, tresărind. 

Şase bani? Da' ce-aţi ridicat atâta ? Cine să vă | 
calce *n prăvălie ? . 

CÂRCIUMARUL | 

Uite, calcă... şi nu gustă... şi cumpără.» V Vin, 
patru bani ocaua... 

“TUDOSE 

Poşârcă ! | 

- CĂRCIUMARUL 

Pană de somn... 

Ă TUDOSE 
Oase goale | 

CÂRCIUMARUL 

Păine, covrigi, “ţuică, tescovină, ştreanguri... 

TUDOSE, cu necaz. 

„.- Să se spânzure |
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CĂRCIUMARUL 

Şi e bine! 

TUDOSE, plecând. 

Pentru d-ta !... P'aşa vremuri... vremuri grele... 

CĂRCIUMARUL | 

Sărăcie, sărăcie !.:. Gogârţ! gogârţ! pân'se 

satură ! | e 
'Tudoso vede pe ştrengari îur la poarcă; so iea după ci; copiii fag. 

'Tudose asvârlă după ei cu bulgări. In vremonaceasta pică Culaiu şi stă 
N . 

puțin do vorbă cu Leana. Calaiu e c'o fotă verde, Leana în cămage, 

cu o rochio de stambă cârpită şi cu ciorapi roşii găuriţi, 

"SCENA VI  -:* 

CULAIU si LEANA . * 

” ” ” * CULAIU 

Bună ziua, Lenuţo... 

ILEANA, se scoală în picioare. 

Bună săţi fie inima, “d-le Culaiu. - 

CULAIU Ia 

O! Domnule!.. Un negustor... Şi, ce coşi? 

"LEANA, roşindu-ae. , 

O cămăşuţă... : 

"CULAIU -- 

Te pregăteşti de horă?
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"LEANA 

Nu, nu, eu uu mă prinz în horă., 

CULAIU 

O! şi ce... ce frumoasă eşti! 

LEANA, emoţionată, 

Eu ?. Nu, nu sunt frumoasă... 'O biată fată, | 
acolea... 

CULAIU 

Leano, spune tu drept, nu te gândeşti la nimenea? 

| LEANA, mirată. 

La cin' să mă gâihdese ? 

CULAIU 

La nimeni, la nimeni, 

LEANA 
Nu! 

CULAIU 

„Vezi,alţii se gândesc la dumneata... 

| LEANA, rosinda-a | 

Şi de ce sar gândi ? 

CULAIU 

Poate car dori să-le ţii de urât.
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LEANA 

Eu să le ţiu de urât? A! 

CULAIU, fncurcut. 

Adică să'i fii... 
LEANA 

Ce să'i fiu? 

CULAIU, nitându so în pământ - 

Soţie... (idică capul) Ce. nu vrei ? 

| LEANA; pleucă ochii în jos. 

Nu ştiu... AR 

'Tudose vine supărat şi gâtâind. 'Trânteşte bastonul po prispă. 

SCENA 1X. 

TUDOSE, CULAILU ŞI “LEANA - 

CULAIU 

Bună vreme, nene Tudose... : - 

TUDOSE 

Bună | 
CULAIU |.» 

Ce mai faci ? iai 

TUDOSE, asprue ” 

Ce să mai fac?... Leano, cemi stai aşa, împie- 

trită 2... In loc să coşi cămăşuța, mai bine ţi-ai
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cârpi găurile dela ciorapi... Bunătat' de ciorapi... 

Femee, găteală, bani... Toate sunt la el... Mi-e gura 
ca ocna de sărată! Gustai-niţele icre de cosac... 

Şaizeci de bani! Unde-o să-ajungem ?... Leano, o 

bărdacă de apă... (Leana so duce pe use) Incet! Ce trân- 

teşti uşa aşa, că n'a fi de fier! ” 

CULAIU, incurcat. 

"Cu plecăciune, nene Tudose.. 

_ TUDOSE 
Sluga ! 

Culain pleacă uitându-se înapoi. 

TUDOSE 

Oarba!.,. Ce tot dă târcoale p'aici 2... Întruna, 
intruna pe lângă Leana... Ce-o fi vrând?... Ne- 
gustor în gura pieţei... Cu rachieria pe care i-a 
dat-o... darnicul ăla de unchiu-său, japân Matache 
dar-ni-cul!... Toată ziua bună ziua!... Leana e 
fată săracă... N'o fi vrând să-şi râză de ea?... 
Pe ca n'o iea nimeni....De ce-ar lua-o?... Să nu 
se mărite..; Are de cine îngriji! (Leana vine repede, ti 
întinde bărdaca cu apă, caută cu ochii pe Culaiu cari.îi face 

semn cu pălăria din depărtare) Cui moțăi ? Ai? 

| LEANA 
Nimănui... 

TUDOSE 

Nimănui 2... Parcar fi Culaiu colo, pe lângă 
plute... lea seama !.., Şi ce'ţi vorbi adineauri?
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LEANA 

Mă ntrebă ce mai fac... 

: ” ” ! TUDOSE 

„Şi ce-i pasă lui de ce mai faci tu?... Un filfi- 

zon, un dăsmetic, un birbant, un ştrengar, un 

craiu, un hoţ... . 
Leana suferă. La fite-co vorbă u lui îşi pleacă capul. Când pro- 

nuuţă cuvântul de <«hoţ> Loanu ridică cupul în sem de protestare. 

” TUDOSE, sever. 

Ce, nu? 

LEANA, oftând. 

Ba, da... - 

TUDOSE, ti face cu degetul. 

Minţile "n cap!... Să-mi cază în palmă, să-l îm- 
prumut... şi nu i-ar mai trebui nimic... Toba şi 

falimentul ! 
Ghioula vine pe cărarca din dreap' a bisorisii. In cămaşi, Irigată 

a cap cu un barişalben-vorde, cu fusta ridicată îi amândouă şol- 

durile, cu un brâu roşu, cu picioarete goale în papuci şi. co logă- 
tură do _gogoşi. Vorbeşte tare şi cam fări măsură. 

SCENA. X 

GHIOALA, TUDOSE Şi LEANA 

GHIOALA, d: And mâna lui Hagi-Tudose, 
[Tae edia 

“Bună. ziua, nenc... Bună ziua Lenuţo... -: a,



HMAGI-TULOSE , A 

TUDOSE, își ncutară mâna. 

Bună ziua, sor-mea :... (Apart») . Aşa-mi-dete mâna, 

parcă mi-ar fi luat ceva! 

GHIOALA 

Venii şi cu co poală de gogoşi... 

TUDOSE, sanie, 

Gata Da, da, ogroşi... 

GHIOAL.A SI 

; să le trag la meştera Ancuţa,-căprea sunt 

frumoase; bate-le-ar norocul .... Ca nişte chilimbar. .. 
7 

4 

TUDOSE 

Incet, Ghiolo, -că nu sunt surd! 

GHIOALA 

Aşa e felul meu... Sunt lac de năduşală... Dela : 

Obor pân' la Crucea de Piatră e curat o. poştă... , 
Şi cu purdalnicii ăştia, Mpa lipa... „ Am ostenit.., 
(Şade pe prispă) Tine, maică . ” 

LEANA, sana -sc în basma. 

A! ca aurul a . „ a 

TUDOSE, desprețuitor. „- 

Ca aurul... Nişte gogoşi.... : 

WRUAVRASCEA. — HAGI-TUDOSF. 4
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GHIOALA 
7 | 

Am avut cevaşilea sprincenaţi... 

TUDOSE, cu scârbă. 

Nişte omizi! . 
GHIOALA 

Unde-am lisat pe cineva să-i vază! Aşa! iar 

"fi dăochiat... De câte ori le-aduceam frunză îi 

scuipam, ptiu-ptiu-ptiu... Să nu se dăoachie... Şi, 

inainte să mă sui în dud, mă spălam, mă spălam 

cu săpun rachiu, mai abitir can ziua de paşte... 

“Am ş'o sămânță, hi-hi-hi... Lenuţo, am să-ţi trân- 

tesc o cămaşă de borangic, să se ducă vestea... 

A 

TUDOSE 

Ca de popă tuns! 

GHIOALA . 

Scuipată fată de 'mpărat... Poi ce fel... N'am 

fată mare? ta ” 

| TUDOSE 
: * 

Ce mare? a 

GHIOALA . ! 

„Da! ce, mică?... Eu la 15 ani mă măritasem... 

Şi, ca, împlineşte 17 între Sântămarii... 

TUDOSE 

Şi ce pricopseală mi-ai făcut?
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GHIOALA 

lată, nu: mi-a zis lumea fată bătrână. 

TUDOSE 

Nu m'ai ascultat pe mine, când te sfătuiam: «nu 
te mărită...» Şi vezi? 

- GHIOALA 
Bietul răposat!... Ridică cruci şi mănăstiri, da 

ncolo, bun şi harnic! 

LEANA 

Ce bun eră tăicuţul meu! 

TUDOSE, începe să ac-aprinză. 

Tu, să taci!... Un beţivi... „Când se trăsniă 
bătea pe mă-ta! ” : 

GHIOALA 

“EI mă. băteă, el mă "mpăcă... Treaba lui | 

LEANA 

Şi mi-aducea “jucării dela. moşi, şi ce frumos mi 
le dădea : 

TUDOSE 

E, jucării | 

GHIOALA 

D-ta, nene, nu: Pai putut suferi...
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TUDOSE 

Ba vezi că eră să-l port în cârcă. .. Un cerşetor... 
N ă - 

De şase-ori şi-a perdut capitalul —- ce brumă avea 

— şi de şase-ori a venit să-mi ceară mie... 

“GHIOALA 

Şi i-ai dat? . 

TUDOSE 

"A şeasea-oară eră să-i dau... Nam avut de 

unde... | 

GHIOALA, înţepată. 

Eră să-i dai... l-ai dat? 

TUDOSE * 

1. A-am.dat, fireşte, i-am dat poveţe... Şi-o po- 

vaţă bună face mai mult ca un meşteşug bun... 
«Mă, pune ban peste ban, dacă vrei să ai bani...» 

GHIOALA 

_Şi noi ce eră să mâncăm? a 

TUDOSE, convine. 

Să răbdaţi! 

- . GHIOALA . 

e 

'Gura cere pâine! 

- TUDOSE, cu ateeuşi convingere, 

"Să nui dai! Omul se deprinde cu toate.:. O!
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de câte-ori n'am răbdat eu —-şi nu rabd — şi 

loaimea, şi setea, şi frigul, şi râsul, şi batjocora! 
“Arătând pe Leana) ntreab'o pe ca, — de câte-ori. 
Că de când ţi-am iuato de căpătuială, nu mai 

dorm... Să'i incropesc ceva, şi nu 1 pociu... ” 

GHIOALĂ, “eu milă. 

Și e <lăbuţă şi oală puşcă 

 1UDOSE 

Slăbuţă? Creşte! Şi n'are fustă, mare papuci,- 

n'ar€ ciorapi ?: : Ş'acum işi coase — rău face — 

o cămăşuţă cu ibrişim şi: cu fluturi... hilîn loc să 

puc la o parte...» Ş'are 'n lacră o .rochiţă albă 

cu flori... “ 

“ GHIOALA 

De un au şi jumătate... Ai pus'6 vreodată? 

ILEANA, sfios. . 

Țu! , 

GHIOALA . 

Nu spui eu?... Pui prinsoare că i-a rămas: 

scurtă... i 

TUDOSE 

Cu “atat mai bine... „Să .n'o iea 'n călcâe.... 

Să -n'o târască prin praf şi. prin noroaie.. 

GHIQALA 

“Ascultă-mă, nene, ştii de ce-am venit?. =: 
.
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TUDOSE, cu frică. 

De ce? 

GHIOALA, privindu-l lung. 

" Să_văz, ce e cu fata? 

TUDOSE . 

lar, începi ?: 

GHIOALA, hotărită. 

e lar, că e fata mea! 

„ TUDOSE, "eu onre-cara violenţă. . $ 

Fata ta? După ce-am inut'o cinci ani pe! mân: 
care şi pe. îmbrăcăminte ? 

GHIOALA, revoltă. 

„ Jacă 'mbrăcămintea... Uită-te la ea... lacă mân- 

carea, .. (Leana so şterge pe furig la ochi) Ai luat o de su- 

flet... foarte “ţi mulţumesc!... O să 'mbătrânească 

'm uşa d-tale... Mai bine să 'mparţă sărăcia cu 
noi decât cu d-ta... Ş'apoi, verde şi pe faţă: o 
cere. un rotar — flăcăul lui Dima —un băeat bun 

— şi eu o daul... lacă-aşal EE 

“TUDOSE .: 

Un rotar? S'o bată şi s'o- 'njure toată ziulica? 
(Insinaant) . L.eano, Lenuţo. .. 

LEANA: - 

Auz, nene. .
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TUDOSE 

Vrei, tu, să ici pe rotarul pe care ţi”] aduce mă-ta. 
plocon? - - 

LEANA, oftână. 

Nu, nene Tudose... 
O femes îngreunată troca drumul ca cobiliţa “n spinare. 

TUDOSE, fale- tragic 

Vrei, tu, să ajungi ca aca? 

LEANĂ, surizând printre lacrămi. 

Nu, a, uu, nene Tudose! 

„TUDOSE 

| Vrei, tu, să [d măriţi 12... Ca aea vei ajunge... 
Nrei? | i 

| LEANA, vinplu.. 

Nu ştiu... | | 

|  GHIOALA, izbucnină, 

Cum, nu ştii? Eu la 15: ani ştiam, multe... “Spune, 
vrei sau nui vrei? 

LEANA, după ce se cândeşte. BI | 

„Nu, mamă... > 

GHIOALA, cu amărăciune, 

Eu la 15 ani am „purtat. pe frat'=tâu Tudor. în
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pântece, si vam mai murit... şi-am trăit cum trăeşte 

şi-aea... „Că doar n'oisă rămâi toată viaţa ca acea... 

la, acolea, pe fiecare an, intre a cincea şi-a. noua 

lună... Ei! Maică-a Domnului ! 

TUDOSE, triumfător. 
ze afet 

_Lenuţo,Lenuţo; vrei. tu — spune drept == să mă . 

laşi pe mine, om bătrân şi neputincios, acum, după 

ce te-am făcut mare, şi să te duci în obor? 

| LEANA, incet. 

Nu, nenea Tudose... | 

= GHIOALA, udoasă din vââni. 

De Tudose să ai parte! (Țipând) De unchiu-tău 

bogatu'.. hea, piiu! -- 

TUDOSE, speriat... . 

Ce strigi aşa? gura mahalalei... Siit 1... Du-te, 

fetiț'o, du-te, că mă-ta a luat câmpii... 
Leana pleacă : și trage binisor usa după ea. 

- TUDOSE . 

Sa nu rupi clanţa.. „ iMânios) Ce bogat? Nu ţi-e - 
N 

rușine ? 

"- “GHIOALA, dârj. 

Putred de bogat... Aşa umblă vorba:.. 

TUDOSE, înnecându-se. ” 

- Putred de-:. Doamne, Doamne!
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GHIOALA 

Dar; niie, mii-€ datoâre piața; or d-tale 2 
MN 

TUDOSE 

Ce-am strâns am dat... 

„ GHIOALA 

Pe amanet! o 

o TUDOSE. 
„. Şi-am rămas cu buzele umflate ! 

a GHIOALA. 

Ri, nu măi spune!.:. Poi. Răducanu şi cu Cio- 

vic:— negustori: în piaţa mare — dela: noi din ma- 
taN . . ea . e pa 

hala — plângeau. cu lacrămi :cât pumnul, şi te ble: 
stemau, de curgeă ţărâna: din “pod, că i-ai lăsat:pe 
drumuri... că, după ce le-ai luat 30 la 'sută, i-ăi 
incurcat, le-ai bătut toba şi le- ai vârât în buzunar 

capetele- -indoite... - | „i 
ve 

TUDOSE 

Siiit |,.. cRevoltat: Minciuni 1... Nişte mofluzi!... 

Am pierdut tot cu judecăţile, cu: hârtiile, cu' ad- 
vocaţii, cu portăreii, cu scriitoraşii. .. „Şi n'am luat, 

chioară para de pe pielea lor.:. 

GHIOALA 

Lasă, Tudose, lasă, că ne cunoaştem noi, .am 

auzit eu..: De când erai mic... nu dăschideai şu- 
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rița... nu rupeai pantofi... nuțţi hărtâncai TO- 
chiţa... şi pe ce puneai mâna puncai bine... 

TUDOSE, revoltat si convine. 

Da! Aşa el De când eram. d'o şchioapă price- 
pusem lumea! Inţelesesem că o cârpă, din gunoiu 
este o muncă de om pe care te faci stăpân dacă 
o pui bine. Când mama îmi da câte-un ban de trei: 

ca să'mi cumpăr simit, eu mă uitam în ghiozdan: | 

era. felia de pâne? sănătate bună, — aveam ce 
mânca... Nu te saturi cu pâine? Ceţţi trebue si-“ 
“miţi?... Şi banul îl puneam d'o parte... Şi un 
ban peste altul fac doi... Ce rizi? De ce rizi?... 
Faci ca lucrătorii risipitori care îmbătrânesc calfe 
şi stăpâni. nu. mai ajung!... Banii — când e ză- 

duf — ţi-aduc .reveneală'... când ţi-e frig, îţi ţin de 

cald ;.: Şi e dăstul să te gândeşti ce poţi face cu 
banii ca să şi guşti bucuria lucrurilor pe care nu 

le-ai cumpărat... Ai simţit bucuria? De ce să mai 
'cumperi?... Rizi, rizi cu hohote... _risipitoureo!, 
In viaţa ta m'ai gustat şi mai să guşti adevărata 

bucurie | 
. GHIOALA, erueită. 

Mă uit la. tine... om botrân.,. 

: | "TUDOSE, mânioa. | 

“Eşti o nebună! ă 

- GHIOALĂ, profetie. 

-. Strânge;. “tu, omule, strânge, că hoţii pândesc:.. 

Fiut-fiut, p'aci.le-e drumul... Şi ieai de unde nw'sl
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TUDOSE, furios. 

Nelegiuito 1... Poate să vâre tot pământu! în bu-. 
zunar ca să 'mi fure şi banii mei! Atunci şi nici 
atunci | Aşa, aşa să ştiil că n'am bani, n'am chioară 
para | (adaioşat) Banii mei! Oh! banii mei! (Seta- 
vineţeşte). N'aml n'am! n'am! P'aşa vremuri de un” 
să ai? 

GHIOALA, cutremurânducee, ” 

-. Oh!,că bine“ţi zice lumea! 

TUDOSE 

Care lume? şi cum îmi zice? Sa 

* GHIOALA, plecână şi dându-i ca til. î 7 

“ Sgârcit îți zice, sgârciutule!. ae 

HAGI-TUDOSE, finână explozie 

Piei din faţa mea, căţea! .. 
Cade pe prispă Cârciumaral, brugagiul şi pastrarmagial, râd ca 

hohote.
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Pe stânga casele lui Hagi-Tudose văzute -pioziş dia spre ogradă. 

U.nscioură în mijloc și o singură ferăstruo cu fi+re cadrilate pe di- 

năuntru. O prispă lipită cu pământ gulben. In dreptul uşii, mai jos | 

do prispă, două trepte de scânduri. De zidul din dreapta o malţime 

de lemne şi de troace. In ogradă, vişiui, pruni, meri, sarzări, nn 

dud şi câțiva nuci. Supt un pom, în apropiere do casă, o luviţă 

dintro scândură, subţire. Iurbă crescută prin luminişuri. Nalbă, 

pelin, Immânăiricii, dudău şi diferite buruieni. Două straturi: auul - 

de cenpă şi altul do usturoiu, In fuud, un gard, dorpărţiud cuprinsul 

lai Hagi-Tudose de celelalte proprietăţi. Posto gard trci plopi gi up 

- me bătrân se pierd într'o o bălăeingă de pomi. 

SCENA i 
“HAGI-TUDOSE si LEANA. po 'prinpă, „în uţe. 

Hagi-Tudose, slab, uscat, cn părul şi barba mai langi ca mai 

“nainte. Cu fes în cap, c'o fermenea neagră şi cu-un auteriu vărgat 

negru cu galben. lirâu vişiniu şi cu meşi roşii în picioare. Hagt- 

Tudose tuşeşte mai des can trecut. | 

HAGI-TUDOSE 
1 

Să te îi uitat bine... Atâta lume torfota. „Să 

nu îi furat ceva - 

LEANA | 
Ce să fure?
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“ HAGI-TUDOSE 

Lucrurile din casâ... 

LEANA 

O tingire, o tigac, couă. oale, trei străchini, patru 

linguri, 'două de cositor şi două de lemn... 

HAGI-TUDUSE 

Hainele mele! , 

- LEANA 

Care haine? | | 

| - HAGI-TUDOSE 

Ale vechi! 

LEANA 

Ale vechi? Scurteica nu mai are blană; panta- ” 
lonii nu mai au fund, nu se mai ţin şi nu mai ţin... 

HAGI-TUDOSE. 

Ce vorbă.... ca şi noui! 

| LEANA, aurâzând, 

Ca şi noui? ol 

HAGI-TUDOSE o 

Da, da... '(Aspru) Fustele-astea 'mă costă şi ochii 
din cap!... (lşi freacă mâinile) O! cum se petrece 
lemnul sfânt, mai abitir ca găitanul! Da-aş fi ştiut
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de mult m'aşi fi dus la Ierusalim, dar să îi ştiut 

bine că mă duc pe jos, că trec marea înnot, şi tot 

m'aş fi dus! Aş fi scăpat de sărăcie!... Leano, ai 

cusut ghiozdănelele cu lemn sfânt? Câte-au eşit? 

LEANA 

Şaisprezece... Opt cu piele galbenă şi opt cu 
verde... ! 

HAGI-TUDOSE 

Numai atât? “ 

LEANA 

Câte mi-ai dat. | 

| HAGI-TUDOSE 

Din bucăţile ale mari să fi făcut două. 

UBANA 

Toate erau la fel.. 

HAGI: TUDOSE, animat. 

Să le fi 'ndoit, să le fi "mpătrit, 32, 64, 198, 
254, ba nu 256... 

LEANA | 

Erau aşa de mici că abia le prindeam în buri- 
cile deştelor. 

HAGI-TUDOSE 

Nu te taie capul. „Eşti. osândită să  trăeşti şi 

-să mori flămând, şi calică !
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LEANA, pe gânduri, 

Neue Tudose... Pă nesupărate.... Trecu Paştele... 

HAGI-TUDOSE, incepe a se neliniști, 

Trecu,., Las” să treacă! 

LEANA 

. Şi ouă roşii n'am mâncat.. 

HAGI-TUDOSE 

Ce prostie! Ouă roşii... ouă stătute.. + Mai bine 
le mănânci proaspete... 

“LEANA 

„Am r6şi puţintele... 

HAGI-TUDOSE 

“De .roşim puţintele ardem focul de geaba, stri- 
căm băcanul d'a surda... Chieltuială zadarnică ... 
Vremuri grele... | 

LEANA; înghițind tu sec. 

„Da'... o ciosvârtă de miel... Ce-ai zice? 

HAGI-TUDOSE, so agită. 

„Miel? Cefel, miel? Mielul miroase a oac... Pa- 
ştele fuse prea 'n vară... 

LEANA 

Ce pustia de vară ?.. . N'ai văzut cum. plouă şi 
fulguiă? ? 
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HAGI-TUDOSE, neciijit. 

Ei: fulguiă, fulguiă... Țincă 2..:-Cuin cădeă se 
topiă... Eu mor de căldură... ut! -ufil 

LEANA tristă e 7 

Și mie mi-e răcoare... 

" HAGI-TUDOSE 

Ţi-e răcoare... mori de frig... crăpi! Aşă te-am 
“pomenit: lacomă şi -nemulţumitoare + -: 

LEANA 

Bine, bine, nu te supără... Imi veni şi mie o 

poftă... Mi-a trecut... 

| “HAGI-TUDOSE - 

M'ai făcut să tuşesc... Unde-ai pus ghiozdă- 
nelile ? ă 

LEANA, 

Pe pat, în odaca dumitale. .... 

HAGI-TUDOSE. 

Câţi veniră pân” la-.namiezi? 

LEANA 

Vr'o paisprezece... ba, nu —cu cele trei co- 

coane din Mântuleasa — şaptesprezece:;..: 

.
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HAGI-TUDOSE 

Şi după toacă are să vie şi jupânul meu — boer : 
Matache şi cocoana Jojetra .,. 

Intră în căsă, . - 

SCENA ||. - i 

LEANA Şi CULAIU. 

Culaiu vine din fundul grădinei. Leana face câţivă paşi înaintea 

lui și se opreşte, se schimbă la faţă și pleacă capul în jos- . 

CULAIU, timid. . | N 

Ce mai faci, Lenuţo? . - Sa 

| LEANA 

P'acilea şi eu... cu casa... 

_CULAIU . | _ 

Ce e drept, curat... prispa măturată... -gca- i 
murile spălate... Şi pe dinăuntru — ştiu — dere- i 
tecat şi lucruşoarele puse. la locul lor.,. 

LEANA a 

  

N'am ce pune la locul lor....E aşă de goală... . 
Câtevă cioburi de străchini şi de oale, pe care le - 
frec,:le frec de geaba, de câte două-trei-ori pe 2 Zi, i 
că m'am la ce, că n'am de ce... ! 

CULAIU ă ; 

D'ai fi la casa ta ai ţinc-o cun îus... - II 
DELAVRANCEA, — IMAGI-TUDOSE , Ă 5 ! _ ăi
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LEANA 

La casa mea? Care casă? - 

CULAIU 

Când te-i. mărită... 

| - LEANĂ, surizăud trist. 

Să mă mărit? Eu, să mă mărit? Cine să mă 

iea? N'am zestre, nam ţoale, n'am de nimic..: 
S --- Sunt ca un deşt... | - 

CULAIU | 

” Eşti curată, harnică şi cu ochii incondeiaţi...: 

"LEANA 

+ Domnule, domnule Culaiu! Am obrejii arşi de »: 

soare 'şi bătuţi de ploi şi de. vânturi; am ciorapii 

cu găuri; fusta, petece; cămaşea, cârpită... Cine 

-să se uite la mine? - 

CUL.ALU 

_ Cine are ochii si vază! 

ILEANA 

Toată lumea are ochi... 

CULALU, cu cutuziasn, 
Ei 

Ş, 
Toată lumea este oarbă! _. >. | 

Se aude: tocând în toaca de lomn, în toara de fier şi triigând clo-: 

potele, Amândoi apleacă capetele în jos şi se îuchină, — Culaiu > 

scoate din buzunar donă pricomigdale. .
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CULĂIU 

Na, Lenuţo, na, de... 

LEANĂ 

Nu, nu icau... _ 

CULAIU - 
De ce? - 

LEANA 

Or fi scumpe... 

CULAIU 

-O! scumpe pe ciorile... Na, mănâncă, că sunt 

bune... Azi mă gândii la tine... Şi cum mă gân- 
diam îmi ziseiu : «ia, să-i duc Lenuţii două prico- 
migdale...» 

LEANA J 

Pricomiudale se chiamă?" e 
+ - _ | - 

CULAU “ 

Da... Cu migdale pisate, cu albuş de ou, cuza-: : -: 

hăr, şi alte mirodenii... Gustă, să vezi... - 

LEANA, surâzând. - i N 

Dia fi păcat, păcatul să cadă asupra dumitale... PI a 
(lea și gustă. apoi “mi imâncă cu poftă) Îi 1, ce bune sunt! Sunt 

scumpe? De , . 

_ CULAIU , . i , 

Zece parale una... a zi > ; 
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LEANA 

Zece parale!.. O!... Mam săturat... Uutinde 
una din pricomigăale) Poftim . 

CULAIU Pi 

Ce Dumnezeu! Crezi cam să calicesc? Rachieria 

merge strună... Oamenii, gârlă... Şi dela fiecare 
muşteriu câte puţin, s'adună, s'adună sutele, şi su- 

"tele fac miile... 

LEANA, mâncână cu poftă. 

Ce bine? mi pare că mai sunt < oameni. cărora să 
le meargă bine! 

CULAIU 

Cărora să le meargă bine? Hagiului îi merge 
rău ? 

LEANA 
e 

N'are săracu!... Ce-a avut a dat cu împrumut, 

şi rămăşiţa a băgat-o în hagialâc... Şi d'ar aveă... 

(Se vită ţintă la Culaiu) Nu, nu, să nu te 'mprumuţi 

niciodată la el! - 

CULAIU, surâzână. 

„N'am nevoe.,. Şi de ce nu m aş împrumută la el? 

LEANA 

La: el?... Nu, nu, să te ferească Dumnezeu !.. 

Săracu nenea Tudose |: 1... De când îl ştiu-se plânge 

T
O
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întruna, ziua şi noaptea... Şi mai cu seamă. de îi 
cer ceva sau de “i cere cineva... o! atunci se vaetă 
par” că Par fi muşcat un şarpe de inimă! - 

CULAIU, o iea do mână, 
4 . 

Lenuţo, ia uită-te la:mine... Mult trebue. să 
suferi tu... 

LEANA 

Am suferit, nu mai sufer... Se obicinuieşte omul 
cu toate... Mi-e milă, mi-e milă de el! 

“ CULAIU E Ei 

Mie de tine mi-e milă, Lenuţo! 

+ “ LEANA 

De ce ţi-ar îi? 

- CULAIU, - emoţionat. 

"Fin'că eşti bună, şi fin'că te 

.. LEANĂ 

Fin'că ce? | . . 

| A - CULAIU sI i 

N'am curaj... (Pleacă oclii “n jos) Tu, riu-mi zici 
pe nume... 

| LEANA, râzând. 

Cum? Culaiu 2... 01...
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. CULAIU 

Ş'apoi. e ziuă... Tu mă vezi, cu te văz... şi nu 

"ndrăznesc... Parcă "mi taie cineva puterile... Se 

culcă .de vreme, Hagi-Tudose ? . 

LEANA 

Cu găinile... O lumânare, de vr'o trei ani, în- 

treagă întrepuliță... 

CULAIU 

 Adoarme de vreme? | 

LEANA | 

  

Uneori cum pune capul pe pernă... Alteori, 

târziu ; socoteşte, socoteşte,: nu şiiu ce socoteşte. 

a
 

2 
A
 

"CULAIU, sfios. 

Dac'ar adormi de vreme... ai vrea tu...? 

LEANA, cu neliniște» 

Ce să vreau? | - 

> CULALU 

O! cum te uiţi!... Ai vrea, tu, să ne 'ntâlnim 

la noapte? 
LEANA 

Să ne 'ntâlnim? 

"-: CULAIU 

De ce te sperii ?.,.: Da, am să-ţi spui o taină...
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LEANA 

Mie 2 

CULAILU, emoţionat. 

... Şaş vrea: să fim singuri... Să ţi-o mărtu- 
risesc ţie şi lui Dumnezeu... Spune-mi: da or - 
ba... Da' să nu zici nu... ES 

, LEANA 

Ştiu cu ce să zic?... Să nu ne simţă nenca 

Tudose ? ! 
i Saud spoaot de paşi. 

+ CULALU, cu laerămi “n glas. 

Te rog, te rog! , 

LEANA, oftează. 

Bine... Fie! 

SCENA III 

HACI-TUDOSE, POPA ROŞCA, LEANA Şi CULAIU, | 

HAGI-TUDOSE. eu un ahiozdănel verile. 

P'aci, părinţele. 

POPA ROŞCA 

P'aci tată, p'aci... | ă 

HAGI-TUDOSE, restit lui Calaiu. 

D-ta, ce cauţi? . Pe unde-ai venit? Ai sărit 
- gardul ? 
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CULAIU, intimidat, 7 

In fund, poarta deschisă... Am închis'o cu pe 

dinăuntru. .. 
HAGI-TUDOSE. 

* Deschisă ? Leano, auzi 2... Să intre toţi pun- 

gaşii! ' 
- LEANA 

„ Dumneata ai umblat p 'acâlo.. 

HAGI- TUDOSE 

Eu?,.. Da, eul... Mi -a luat Dumnezeu min- 

țile... (Lui Culai) Ei, şi ce vrei? De ce-ai venit? 

CULAIU E 

Să cumpăr lemn sfânt... 

HAGI-TUDOSE, mai blând. 

Da ? E bun la toate... Şi la rachierie... E scump,. 

scump dar face... Si 

CULAIU 

Ori-cât o costă... 2 

HAGI-TUDOSE,. îmblânzit. 

Ori-cât 2... Bine, bine... Stai, plimbă-te, plim- 

baţi-vă... Ziceai părinte... 

POBA ROŞCA 

Preoteasa tânjeşte - cam de mult.:. lea, îea la 

9



ÎAGI-TUDOSE 73 

doftorii, bea şi apă dăscântată, îi dau şi aiazmă, 
îi citesc molivte... Şi de geaba sunt toate... 

HAGI-TUDOSE, îi dă ghiozdănelul. 

Să i-l atârni de gât... Dimineaţa cum s'o sculă 
să zică «impărate ceresc», să se închine şi să-l 
sărute; la cină să zică «mânca-vor săracii şi se 
vor sătură» — fireşte, dacă mănâncă — să se 

închine şi să-l sărute ; seara la culcare... î-i... s*o 
laşi în pace... - ae 

POPA ROŞCA - 

O las taică, cum să n'o las? 

HAGI-TUDOSE 

S'o laşi !... Să se închirfe şi să zică... (Aparte) 
Ce să mai zică? — Să zică o rugăciune... Şi nici. 
doftorii, nici apa. dăscântată... nimic, „nimic... 

Ş'are să'i iea cu mâna... 

POPĂ ROŞCA * - i 

'Ş'a cincea fetişcană e cam bolnăvioară, miti- 
tica!... Că mi-a dat Dumnezeu dăstule, una după 
alta, şi numa fete... ? 

HAGI-TUDOSE a a 

Să săruţi şi dumneata, părinte, de vrei să'ţi dea 
băeţi... Ai putea să cumperi şi pentru dumneata 
şi pentru fetiță... -
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POPA ROŞCĂ 

Scump, tată... Opt lei legăturica... 

HAGI-TUDOSE . 

Scump da face! Pentru dumneata şi pentru fe- 

tiță le las la şapte... 

POPA ROŞCA | 

Zici “că mi-ar sluji şi mie? 

HAGI-TUDOSE 

Fireşte! 

POPA ROŞCA 

Ei, unde dă Dumnezeu un băcat! 

_ HAGI-TUDOSE 

Şi doi, şi trei, dăstul să crezi! - 

FOPA ROŞCA 

Cum să nu crez, taică! Lemnul sfânt pe care 

s'a răsticnit Mântuitorul ! 
Popa Roşca desleagă colțul unci basmale și îi dă paralele. 

- 

HAGI-TUDOSE, namărâud, 

„Mai cra o bucată —1, 2, 3— p'aşa de mare — 

4,5, 6, 7. Mai, părințele, mai... 

"POPA ROŞCA 

Ce,. numai şapte? Cum focului făcui ? 

” li numără în gologaui p'al optulea.
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CULAIU, supt pomul din apropiere, 

Ce crezi tu, Lenuţo, o să plouă? . 

| LEANA 
Ar fi a ploac... 

CULAIU 
" Sunt senme... 

HAGI-TUDOSE 

Ce vorbiţi, voi, acâlo? 

LEANA 
De ploae, nene. 

HAGI-TUDOSE 
De ploae?... | 

POPA ROŞCA 

D'ar fi cu noroc... 

- " - HAGI-TUDOSE 
Este, părinte. | 

POPA ROŞCA 
Şi. la băeţi...? Si 

„HAGI-TUDOSE 

ŞI, părinte, şi, o să nască doi gemeni 

- POPA ROŞCA, .plecâsut vesel. ' 

Fie şi doi! . - 
LEANA 

Am apucat să zic... ” 

HAGI-TUDOSE 

Mai, părinte, încă un ban.... 
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CULALU 

Să nu'ţi iei vorba "'ndărăt! . 

a _HAGI-TUDOSE 

Şi ce vorbiţi, voi? 

CULAIU 

De ploae, nea Tudose... 

HAGI-TUDOSE 

Par'c'ai fi grădinar, par'că n'ai fi rachier... P'aci, 

părinţele, pasi pe după casă... Leano, să tragi 

S'aude batând în uşa d 'afară) Cine o îi bă- 

tând, să spargă uşa ?.. „Cocoana Jojo. Ho! 

ho! că n'am surzit... Viu, viu. 

SCENA IV 

MATACHE PROFIREL, GHERGHINA  PROFIREL, FIFICA, 

JENICĂ PĂUNESCU, HAGI-TUDOSE, LEANA 

si CULALU. 

| Hagi-Tudose le deschide usa di lăuntru, Intră gălăgioşi, Se 

aud: Gherghina Profirel, Matache Profirel şi Jenică strigând 

«Hagiule, să irăeşti, Magiule » [ugi-Tudose revine, astupându-și 

amândouă urechile, în uşa din spre grădină. Cât-va timp nu se 

vede decât Hagi-Tudose, Culaiu, Leana şi, Gherghina Profirel care 

nu a poate intră pe uşă din pricina malacovului. 

HAGI-TUDOSE 

Ajunge că imă năuciţi”! 

P
a
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GHERGIIINA PROFIREL, eu gura mare. - 

Sfântu... 'hagiu.., Bine-ai venit, Hagi-Tudose... 
Mă! şi ce frumos eşti imbrătat! 

IIAGI-TUDOSE, tușeşte. 

Mă costă o groază de parale! 

“GHERGIIINA PROFIREL. | 

Eu, eu, mai întâiu,., | 

| MATACIIE PROFIREL 

Păi nu poţi, bobocule... 

GHERGHINA PROFIREL 

Îi! ce uşe ai, Hagiule ! 

 HAGI-TUDOSE a - 

Ce să fac? Casă vechiă... D'aşi îi stiut a aş î | 
luat măsură pe malacovul d-tale! : | i „i 

GHERGHINA PROFIREL 

Pune mâna, Hagi-Tudose... 

HAGI-TUDOSE 

Cum să nu... | 

A “GHERGHINA PROFIREL 

Sai şi tu, Culaiu,.. i 

CULAU Di 
Acuşi, mătuşică... 
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“
 

GHERGHINA PROFPIREIL 

i-am spus odată: «tanti I». 

” CULAIU 

„Prea bine, tanti, prea bine.. 

GIIERGIILNA PROFIRE L 

Nu d'acolo... Culaiu, mai de sus... Iagiu mai 

de jos... (Râzâna) Aşa, AȘA... 

HAGI-TUDOSI 

N'o să se poată... 

_MATACIIE PROFIREL . 

Să pui şi eu. mâna, măicuţă. .. 

GHERGHINA PROFIREL 
. 

Vorbă e...2 De “d-ta mă feresc... Să nu se 

vază... i 
" MATACHE PROFIREL 

Fi, ce-o să fie... 2 

GHERGHINA PROFIREL 

Pibilurile-.. “In faţa oamenilor î ?. Lasă, mata, alt- 

dată... 
“FIPICA. PROFIREL o 

Mamân ! 

GHERGHINA PROFIREL 

_U! mă luă gura pe dinainte... | 

a
r
e
 

et
e
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HAGI-TUDOSE, muncindu-se cu Gherghina Profirei, 

Dacă ne-am întoarce pe poarta-a mare? 

GHERGHINA PROFIREI, 

  

a x . , . . „ ; Să mă 'ntorc din drum? Nici moartă! E J 
. îi . 4 . 

| HAGI-TUDOSE | - i 
| ! 

Pâi buţi, pe uşa-asta, n'am băgat de când sunt! ! 
- - - ţ 

GHERGHINA PROFIREL i 

Ai nemerit'o şi d-ta!... Malacoave, modă... : 

HAGI-TUDOSE, cu necaz. = - : NE 

"Nici malacoave... 

GHERGHINA PROFIREL : 

E, Culaiu, Culaiu... Apucă bine... Pune mâna că 
pe dedăsupt. . 

CULALU | E | 

„P'aici? | i 

GHERGIINA PROFIREL ”- ! 

P'acolo... (naac) Nu aşa de sus... (ricrzâna ră az ; . B . . . : A ! tarea) la întoarceţi-vă, domnilor, şi puneţi mâna la : 
ochi... (Işi ridică rochia și malacovul în lungul trupului, se ; 

pinteşte şi ese zgomotoa) lacă-aşa! Uf! bine că scăpaiu! : 

ILAGI- TUDOSE, dând mâna Fifichei. ; 

„Binişor, binişor... O să treci? - - ! 
E i 

_ i "i 
- . ; 

   



SO PNAGI-TUDOSE 

FIFICĂ, râzând, 

Ce, sunt cât mamân ? 

HAGI-TUDOSE 

Şi d-ta ai malacov, dar nu ca al cucoanei Jojeira! 

FIFICĂ, dându:se ies râzând, 

Cucoană Jojetro! (Păcându-și vânt cu ovantaliul) Jo- 

je-tro! 
GHERGHINA PROFIREL 

___Nu poate altfel... Bată-te, Hagiule: că bine le: 

potriveşti matale! , 

_HAGI-TUDOSE, înţepat. 

Cum pot, cucoană,-cum pot....,. 
Jenică şi Fifica se retrag supt un vişin. 

FIFICA 

Fi donc! (si vane pensneul) Cine e aceea? 

JENICĂ | 

Lenuţa, nepoata lui Hagi-Tudose. 

FIFICA, râzând. 

E mai mult goală... O! mon Dieu! 
„1 

HAGI-TUDOSE, văzând pe Leana şi pe Culaiu, la o parte, 

supt un zarzăre 

Leano! Ci lasă ploaea ! (Leanza tresare) Fă rost... 

- Adu ghiozdănelele: într'un şervet curat...
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„LEANA, ducându-se, 

Curat? Unul avem... 

FIFICA, râzând cu Jenică. 

Numai unul? 
i Jenică dă din cap. 

MATACHE PROFIREL, hagiului, 

Te-ai întors săniitoşel? 

| HAGI-TUDOSE 

Cum mă vezi, jupâne.., 

MATACHE PROFIREL, cu” bunătate. 

Cam slăbuţ... Şi tuşeşti... Să te'ngrijeşti..., 

HAGI-TUDOSE - 

“Am răcit la drum... Incâlo, bine... Sănătos tun... 

:MATACHE PROFIREL 

la spune-ne, ce ai văzut şi câte-ai văzut... 

GHERGHINA PROFIREL 

“ Aşa zăul Ai văzut cadâne? Cum erau? Cu ma- 
-kcov? E N 

-u HAGI-TUDOSE 

Cu nişte malacoave mai dihaiu ca al dumitale 

GHERGHINA PROFIREL, veselă. | 

Vezi, nene, vezi ? 

„DELAVRANCEA. — HAai-TeposE, 6 ; 

... 

La
 

= 
em

aa
eg

e 
p
m
a
e
 

3 
ce

pe
 

  

  

  
s 

O
P
 

a
c
e
 

ae
re
 
r
a
r
e
 

i 
pa 

  

oa
 

ge
r 

n 
e
e
e
 ae
 

şi 

 



$2 “ | HAGI-TUDOSE 

La . HAGI-TUDOSE 

Şi cu nişte aluniţe ca la dumneata... supt sprin- 

ceana stângă şi la sfârcul buzelor, în dreapta... 

GHERGHINA PROFIREI. 

Aşi s'au mutat! 

MATACHE PROFIREI. 

E ca un copil... Când i-abate odată “mi iea bri- 

ciul, şi le taie, şi se culcă înfofolită... 

Leana aduce un şervet îinfăşurat. 

- HAGI-TUDOSE 

„Un paşe bogat — bogat, câinele — imi povestia 

că o cadână are patimă de briciul lui... Şi tot aşa 

se taie... Şi, tot ca la mata, îi răsar în altă parte... 
Pi 

4 

GHERGHINA PROFIREL 

Vezi, nene, vezi? 

HAGI-TUDOSE 

Numai că ei, după-ce'şi ; tăia două îi răsăreau 

trei... at 

a GHERGHINA PROFIREL 

Ba mie, câte îmi taiu atâtea'mi răsar... . 

OFIFICA | 

Mamân, lasă aluniţele... Să ne spue Hagi-Tu- 

dose ce minuni a văzut p'acâlo... - 

N
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JENICĂ 

Hagi-Tudose, fă plăcere domnişoarei Fifica. Do- 
rinţa dumneaei e ordin, şi ordinele se execută, nu 
se discută... 

Fifica îl loveşte uşor cu evantaliul peste obraz. 

GHERGHINA PROFIREL, încântată. 

ES 

Bravo, Fifico!... Să te sărut... De câte ori îmi 
place ceva sau cineva, îmi vine să te sărut... (Gătie 

Hagi-Tadose) Aide.... E ordinul meu... Care va să zică 
este o. dorință, c cum a zis Jenică Păunescu, şiretul | 

Să E MATACHE PROFIREL 

“Tudose, câteva scaune... Noi să stăm şi dum-, 
neata să povesteşti. 

HAGI-TUDOSE, contrariat, 

Scaune ? (se scarpină în cap) Leano, Leano, îă de 

scaune... * a 

LEANA 

Cum se fac? Aveam unul şi ş'ala s'a rupt... 

-FIFICA” 

Fi, quelle misâre! 
Jenică dă din cap. 

IIAGI-TUDOSE 

Adu'!, cum o fi!



N 

"viţă... UEL că tare mă strâng pantofii! 

S4 HAGI-TUDOSB 

aduc... 

LEANA 

Era cu patru picioare-şi-a ajuns cu două... Să”! 

JENICĂ 

Cine-o sta pe el s'ajungă 'n patru... 
Râsete. - 

HAGI-TUDOSE, cu răutate, 

Dumneata, să stai! 

| FIFICA, aparte. 

Ce mojic! 
GHERGHINA PROFIREL _- 

Lenuţo, nu-l mai aduce. Eu am să stau pe la- 

FIFICA 

Mamân,. mamân! i 

, GHERGHINA PROFIREL 

Ei şi tul... Parc'ai fi soacră iar nu de mă- 
ritat... o E . 

- + FIFICA | | 

Mamân ! quelle honte! 

| GHERGHINA PROFIREL, privind laviţa. 

Cam subţire... şi eu... 

MATACHE PROFIREL 

„Mata, fetiţo !:De unde ? Te cunosc eu r.
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FIFICA 

C'est du propre! ha-ha! 
„ Jenică dă din cape , i o 

MATACHE PROFIREL, hagiului, 

Malacovu ce e de ea, dar încolo. „ Haide, hop, 
hop! 

GHERGHINA PROFIREL 
7 

Treceţi în faţa mea. . (și ridică malacovul din spate) 
E Cineva la spatele meu ? - 

MATACHE PROFIREL 

Nimeni, puişorule... 

GHERGHINA PROFIREL . id 

Una, două, trei... (Se nşează repede pe laviţă. Laviţa se „ 
rupe. şi cade pe spate) Au ! au! au i 

MATACHE PROFIREL, si dă mâna repede. 

„Te- ai lovit? Ţi-e rău? 

HAGI-TUDOSE, sărind, 

Na! să rupșe laviţa ! Laviţă nouă |! 

MATACHE PROFIREL, Ingrijat, 

Ce te doare? 

GHERGHINA PROFIREL 

Nimic, prea puțin la...
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FIFICĂ 

Mamân! | 
GHERGHINA PROFIREL 

... genuchiu... (Fifichei) Dar unde credeai ?... 
“(Afatache Profirel şi cu Jenică o ridică) Frică mi-era să nu 

se fi văzut... 

MATACIIE PROFIREL 

De loc! 

GHERGHINA PROFIREL 

Cum, de loc? RE E A 

«MATACIIE PROFIREL i 

“ Dacă-ţi spui! 

CHERGIINA PROFIREL, râzând. 

Nici ciorapii, nici fundele, nici... 

| _ FIFICA | 

Mamân, mamân ! | 
e 4 

“MATACHE PROFIREL, înduioşat, 

Ce frumos ştii mata să cazi! Totdeauna ai fost. 
uşurică... Niciodată nu 'm'ai dat de ruşine... Ni- 

țică bătae de inimă, şi “ncolo,.: : Ri ” 

U 

GHERGHINA PROFIREL, îi dă peste guri. 

Dacă m'ar lăudă dumnealui pe dumneaei... -
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PR „JENICĂ 

Ba toţi ştim că madame Jorjeta Profirel e cao 

pană.... când sare din trăsură... când se dă pe 
“scări... când se suie pe cal... 

HAGI-TUDOSE 

Dumneata, pe cal? 

GHERGHINA PROFIREL 

Hi-hîi! Eu... pe şea de damă... Jenică ţine ta- 
lul de frâu, Fifica de talie şi dumnealui de pulpă... 

HAGI-TUDOSE 

Jupâne, (Gherghina strâmbă din nas) Să nu-l mai ţii de | 

pulpă, că te pomeneşti c'o copită... Ș 

GHERGHINA PROFIREL 
." 

Ştii că ai az? Pe mine, Hagiule, nu pe cal... 
S'ar putea? - ” 1 

HAGI-TUDOSE 
, 7 , 

La călărie, pe dumneata te iea de pulpă 2... În- 
„feleg! 

FIFICA, către Jenică. 

Şi mamân, da şi el! 
Jenică dă diu .cup, SI 

GHERGHINA PROFIREL 

1 Ca o pană când nu mă strâng pantofii... Acum, 
atârn o mie de oca... Uf! cine mă puse să-iiau. ._
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p'ăi bleoilictric...: Mai ales ăl din dreapta... Adu 
mâna, boerule... Cu adevărat rumatism... 

MATACHE PROFIREL, 

Ce rumatism ! 

GHERGHINA PROFIREL, 

Or rumatism, or dropică... Pantofi afurisiţi! 

FIFICA 

Mamân ! 
„N ” 

GHERGHINA PROFIREI, y 

Ai dreptate... Dacă am aşterne o velinţă pe . 

iarbă verde... Ce zici, Hagi-Tudose ? 

HAGI-TUDOSE, se scarpină 'n cap. 

Cum vrei, cocoană, cum vreţi... Lean6, Leano, 

unde eşti? Adu velinţa... | 

| LEANA 

Să stea cocoana pe velinţa noastră ? 

i “ HAGI-TUDOSE 

Ei, da! | 
| LEANA: Ă 

Mai bine pe iarbă verde... Aşa ce de soioasă... E 

HAGI-TUDOSE 

" “Soioasă, soioasă...
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LEANA o 

  

“Dela bunică-mea... Şi ea cine ştie de când o 
îi avut-o... 

FIFICA a 

Quelle misere! O! Quelle misere! 
Jenică dă din cup. 

LEANA e 

  

          

. 
+ 

S'o aduc... ,: 

GHERGIIINA PROFIREL | $ 

Lenuţo, mai bine pe iarbă... (aşi ridică malacovul) i 
Pardon, domnilor! (se aşează) Asa... “Trage, şi re- : 
veneală... | | 

Îşi scoate pantofii. Li 

FIFICA - * , i: 

Mamân, ce minieri! i 
- pa ţi 

Ă „ | 

__GHERGIIINA PROFIREL ţ, 

Ut! stele verzi înaintea ochilor !... Ah! ce bine e! E 
Staţi şi d-voastră... Ei, acum, să ne povestească... - j 
Incepi, Hagiule... Tăcere! îi 

HA GI-TUDOSE, tuşeşte. E 

Să vă spui... i 
Se aude bătână în uşa d'afară. ' | 

m CULAIU | di | | 3 
- ț ji 

Mă duc eu... IN 
1 . a i 

” 7 pa 

- ' : 

. 7 : 
, 
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HAGI-TUDOSE 

Nu, Leana... Ba nu... fă reped.: eu... (Se aude 

bătănd mai tare) Ei, spargi uşa, omule, dărâmi casa, 

„ neghiobule! 
Intră în casă., 

JENICĂ, aparte cu Fifiea. 

Cum merge de atent... 

, FIFICA 

Ca o pisică... | 

| JENICĂ | - 

Să nu se murdărească... Şi cum 

FIFICA 

Se scutură şi suflă... 

JENICĂ 

Şi nimic în casa lui... 
. i 

FIEICA 

Pauvre ni&ce...: Cum o fi trăind? 

JENICĂ PĂUNESCU 

Ca vai de'ea... 

FIFICA, îşi punc peusneul. 

Elle est jolie! 

se scutură !   
-
-



  

JAGI-TUDOSE 9 
N: 

| JENICĂ „o : 

Nu vezi ce slabă e? * j 

| FIFICA | Şi 

Elle a une taille si fine... ! | 
| , 

JENICĂ 

Dacă nu mănâncă... | 

| _FIFICA | | - 

E des beaux jeux bleu-claires.. . 

| „ JENICĂ | “ 

_De. foame... ' | Dă 

FIFICA * 

„.Aşă “de sgârcit să fie 2: 

JENICĂ | 

Mai sunt calici, dar aşă de... Adevărată boală... a 
Se aude gătăzio, Da - ă a 

GHERGHINA PROFIREL, tresărind. 

"Ce, se bat? | | | i 

MATACHE. PROFIREL, o mângâie pe mânie : 

Nu te speriat... E aşă de sperioasă ! i 

JENICĂ | - 

JI cunâse după gură... ctitorul Gusi... of 

: 
i.
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GUSI, se audo şi nu se vede. 

Bine ai venit... Să fie-opt luni de când nu te- 
am văzut, neicuţule... -: 4 

SCENA V - 

Cei de sus şi GUsI. 

GUSI e . 

“Olce de lume! Şi domnişoara Fiica... Mă, fru- 
moasă te-ai făcut! Şi cocoana Gherghina... i 

GHERGHINA PROFIREL 

Jorjeta, mă rog! - ” | 

GUSI 

E, aşă e, că şi dumneata eşti nouă... Şi dumi- 
„ta e ţi-o fi plăcând- sfinţii ăi noi ca lui musu Je-. 
nică... Cu plecăciune, cu plecăciune! 

" LEANA, mai la o parte eu Culaiu. 

A 

Jor-jeta ! iau * 

a CULAIU - 

" Aşă să-i zici... Aşă îi place dumneaei.. Și cu : | 
«tanti». Sa | | - , 

MATACHE: PROFIREL, lai Gusi. 

„ Pohtim, şezi ..
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* JENICĂ 

Dacă ai pe ce.,., 
| 

Hagi-Tudose i-aruncă priviri fulgerătoare, - 

. ; 
GUSI - Ia 

Că bine zici... Să stau şi eu lângă cocoana 
Jor-jeta ! i - i 

» i x 

GHERGHINA PROFIREL, încântată. 

Pentru dumneata ?... E loc... Acum, tăcere | 
(Jenică şade joa lângă Fifica) Fifico, maică... (i tace cu 
ochiu) Nu vezi? | | - 7 

FIFICA 

-Ce vrei, mamân ? 

A . GHERGHINA PROFIREL 

Fi- fi-co..; rochia scurticică,: maică ” a... 

FIFICA 

a. „a: - a Şi dacă e scurtă ? 
. 

GHERGHINA PROFIREL, îi face semn spre Jenică. 

i
a
 

a
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i 
jă 
E * Să nu se vază... o. o 

  

FIFICA, agasată.. ÎN | -i 

  

Ei, mamân şi d-ta!... Domnul Păunescu.:?- 
Jenică pleacă ochii *n jos şi se roşeşte. ” - a 
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GHERGHINA PROFIREL 

Din greşală, ţi-arunci ochii cu totdinadinsul, şi 

panc.. - bibilurile dela pantalonaşi, maică. 

MATACHE PROFIREL, sentenţios. 

” Fifico, ascultă coleă, la mă-ta, ca văzut multe! 

„FIFICA, supărată. 

Ei, papă; şi dumneata! 
S'aşează jos, 

GHERGHINA PROFIREL 

A-a-a, nu se mai vede... 

1 

FIFICA, sunărală foc. 

-Ca ce să se vază, mamân ? 

GHERGHINA PROFIREL, cu asprime, . 

Eşti fată, maică, nu eşti băeat! 

| FIFICA, către Jenică. 

Quelle idee! On. radote quand on est vieux | 

GHERGHINA PROFIREL 

“O, vorbeşte îranţuzeşte ca un înger! 

| MATACHE PROFIREL 

E, Tudose, incepi... Să ne spui pe şart...
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„HAGI-TUDOSE 

Să vă spui... Într'o zi — nu-mi aduc aminte : 
când —'eşiam dela biserică ... Jupân Gusi se certă 
cu musiu Jenică pe sfinţi... Dumnealui înfuriat... 

GUSI 

Aşă mi-e felul meu la iuţeală... 

HAGI-TUDOSE 

Dumnealui, la. iuţeală, nu ştiu de ce, nu, că să 

plec la hagialâc... 

* - GUSI 

N'ăi fi ştiind... 

HAGI-TUDOSE 

Mă gândisem eu mai de mult, da' vorba d- lui 
mă săgetă... Imi făcui socoteala, mi-o făcui, — nu 

„eşiă... Banii, pe care 'i-aveam „băgaţi 'n negoţ, 
şi banii din negoţ... 

. 

, Gus, râzând. 

„sunt ai tutulor, numai ai tăi nu sunt... 

HAGI-TUDOSE, cam atins. 
. 

+ 

Să ştii c'aşa e!... În sfârşit mă hotărâiu să . 

plec... În loc d'o pâine pe zi oi mâncă o jumă- 
“tate... In loc d'o ciorbă oi 'mâncă o teapă şun 

usturoi , ... : - 
Tuşeşte, 

Jenică sa joacă cu un paiu pe gâtul Fifichei. Fifica, 11 ceartă uşor 
i Vorbesc între ei. -
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FIFICA 

De lail? O! quelle, horreur! (ui Jenică) Reste 
tranquille. .. 

JENICĂ 

O! cum aş muşcă! 

FIFICA, îi 4ă en evantaliul peste obraz. | 

„Sil! Comme tu -es bebe! 

HAGI-TUDOSE | 

Plecarăm într'o Joui... 

„ MATACHE PROFIREL 

Cu cine ai plecat? 

HAGI-TUDOSE 

Trei din Bucureşti: un armean, un grec. Şi cu 
mine... Când trecurăm în Turchia, du- te, du-te, 
du-te, de nu mai isprăviam ... Dăi sate, dăi oraşe, 
dăi boi; şi vaci, şi măgari, şi bivoli... Sue munţi, 
scoboară văi, pân” la Idrinea... Câte zile? Să mă 
“credeţi c'am uitat,,. Socotii, socoti... + Paralele se 
duceau... Trei franci, calul pe zi, îrei i franci, trei, 
pân' la ldrinea... „ 

, 
1 

GHERGHINA PROFIREL 

Până unde? a 
- HAGI-TUDOSE 

ldrinea, cocoană... Un oraş turcesc...
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GIIERGHINA PROFIREL, se încearcă să pronunţe. 

Tu poţi să zici aşă, frăţico? Pe mine să mă tai 

maş putea! 

FIFICA 

Idrinea, mamân. 

GHERGHINA PROFIREL, cu admiraţie. 

Ei, cu gurița, matale, cin' să se pue?- 

FIFICA 

ldrin ... (Jenică o pâdelă cu paiul. Ea se scutură şi râde) 

Reste tranquille, on te voit... + 

HAGI-TUDOSE - . 

Acolo s'agăţă de noi un bulgar, un muscal, trei 
greci, un schipetar ş'un ţânţar... | 

, 
, . 

" GHERGHINA PROFIREL, izbucnind 10 râs. 

Un ţânţar! Un țânţar la hagialâc! 

| “Toti râd. 

HAGI-TUDOSE 

Un ţânţar, cât mine de mare... 

“GHERGHINA PROFIREL, azână en hohote, 

Fugi că mor! | 

- HAGITUDOSE, mirat. + 

Cu îes, cu mustăţi... 

DELAVRANCEA, = IVAGI-TODOSE, 7 7
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- GHERGHINA PROFIREL,- râzând cu lacrăniit": 

Nu mai spune că leşin... Poate m'ai văzut bine... 

HAGI-TUDOSE 

Ba am văzut şi-am prea văzut!... Cu fust- 
anele... 

GHERGHINA PROFIREI., teşinând de râs, 

Cu fustanele? Nu, zău, c'ai căpieat! 

HAGI-TUDOSE, sanehiu." 

Ce: râzi, cocoană, ce râzi?,.,. O. nație de .0a- 
meni... Aşa 'şi zic între ei.,, | i 

| GHERGHINA „PROFIREI, 

Ai a! aşă? : 

MATACHE PROFIREL 

Păi aşă spune, neică.. . Mă vezi pe mine ? Uicte, 
om în toată firea, intrasem la griji... 

s 
, - 

FIFICA, senturându-se. 

Jean, Jean, comme tu es... febrile... Sani 

| HAGI-T UDOSE 

Şi | țânţarul țițiri- pițiri, c “ar fi tot rumâni: 

GHERGHINA PROFIREI 

Ei, rumân pe dracu! a ari
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GUSI 

Fireşte, rumân, machedoneun. 

HĂGI-TUDOSE 

Slomniă câte-o-dată a rumâneşte... La început 
nu-l înţelegeam,. mai pe urmă pricepui tot... 

. 
“Tuşoşte. - 

Jenică sărută rochia Fificlii. Se joucă cu paiul pe furiş ca să nu-i a 

vază nimeni. Fifica dă din picioare şi rupe iarba, 

FIFICA, încet lui „Jenică, râzând, 

Tu es fou!... Oh! c'est si drâle ce que je sente! 

HAGI-TUDOSE 

Ce bine că eram mulţi! Mai un ou, maio ari- 

pioară de puiu, mai un păhărel de vin... O! cât 
ma costat! . 

Tuseste. 

JENICA, sărntând pe picior pe Fitica, 

Asculţi? a” 
„FIPICA 

Simţ! ! (Ii lasă mâna în dreptul obrajilor. El o sărută, Jocul 

continuă supt ev antaliu.) O! ! Jean |! Jean! 

| __ HAGI-TUDOSE , 

| D acolo, mergem, mergem, — eu cu țânţaru meu 
— ţiţiri-piţiri — până dăm în Țarigrad... 

GHERGHINA PROFIREL, nirată, 

5 
“Şi-ai văzut dumneata Țarigradul?
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HAGI-TUDOSE 

Da, cocoană ! - 

GHERGIIINA PROFIREL 

Ș'ai intrat d-ta în sfânta Sofia? 

HAGI-TUDOSE, mai energie. “ 

“Da, cocoană! | - 

GHERGHINA PROPIREL 

Şi e mare? Mai mare ca sfânta Troiță? 

HAGI-TUDOSE - 

- Oamenii, spânzurați în coşuri, în tavanul ei, ca 

nişte lăstuni... De treizeci de ori ca sfânta Troi- 

ță... Şi turci, şi arapi negri şi buzaţi — şi fel de 

fei de dihănii, se rugau... «Bor-bor-bor... bor-bor- 
bor... Alah-Alah !» 

"GHERGHINA PROEIREL 

_ Cum, cum ? Ă 
FIFICA 

"Numele profetului, proorocului lor, mamân. : 
. N “ N 

GHERGHINA PROFIREL . 

Vezi comedie ! (către Matache Profire!) Multe mai ştie 

şi Fifica !... Bietele călugăriţe... Mnezeu să. le. 
dea sănătate! -- 

„32 HAGI-TUDOSE 

O! da” cerşetori, cerşetori, şi câini, şi potăi, şi
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pungaşi, şi hoţomani... «Bacşişi, bre! Bacşişi I» 
Toată ziua cu mâinile întinse... Şi noi toată ziu- 
lica cu mâinile în buzunar... Bani să ai şi se duc 
într*o 0 clipă... De câte ori dădea Țânţarul, de câte 
ori!... «La ce tot dai? li înveţi cu nărav în 

GUSI 

Dumneata nu i-ai învăţat cu nărav! 
Pufnceşte de râs, 

GHERGIIINA PROFIREI. 
„e 

Şi pe urmă? | 

HAGI-TUDOSE. 

Pe urmă, lunecă, lunecă, p'o corabie de trei-ori 
cât casa asta... Şi flueră, şi flueră vântul ca un 
haiduc... Şi marea răscolită ridică talazuri civite 
cât omul de înalte... 

1 

GHERGHINA PROFIREL 

Marea, să fi fost de cinci-ori, de zece-ori ca 
Teiul? | , ” 

HAGI-TUDOSE 

Ce vorbă ! Mă faci să râz cocoană Jojetro ! 

FIFICA ” 

Marea de Marmara, mamân! 

| HAGI-TUDOSE | 

E-e, cum zici... Par'c'ai fi fost acolo! 

II 
:
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4 e - N 

GHERGHINA PROFIREL, către. Matache Profirel., . 

Auzi d-ta, par'car fi fost acolo... Fifico, o să 

mă "nebuneşti!., . Mai'zi o dată... Marea. de... i 

FIFICA N , 

Marmara! 

GHERGHINA PROFIREL.; dând shies lui Matache Pratirele 

Ascultă, Matache... Tu, poţi să zici. Nici eu... 

„ Gacet) Ai mai daze o după... - 

2 MATACHE” PROFIREL 

Ei şi dumneata... .De ce nu? 

OI e GUSI 

“Dati nainite, diagăule., .. 

HAGI-TUDOSE - 

Noi ca nişte purici în mijlocul teiului... Ce-o îi 
văzând ei atât vedeam şi noi... Cer, apă şi "ura 

işte... 

1 uapucă tusea. 

iuti MATACHE PROFIREL, cu binâtate. > i 

Să te îngrijeşti,” lagiule.:. 

HAOI-TUDOSE, roșu cet 

Nu e nimic... Ca" otelul... Niţică coadă-a-şo- 

ricelului.,, +... aaa i Să
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"GUSI . 

Dă-i nainte, hagiule. 

HAGI-TUDOSE 

O! cât m'a costat!... Şi mână, mână — „câte 
zile ? âm uitat — până am ajuns dincolo... : Aci, i iar 
oameni, femei, turci, tătarce, cafenii, negri, că numai 
ochii şi i dinţii li se e. vedeau... 

GHERGHINA PROE IREL, lui M: atuehe Profirel. 

Fa- te mai încoa, nene, că, mie, mi-e frică! 

HAGI-TUDOSE 

Negrii, negrii, văxuiţi, arămii, albăstrii, galbeni, 
fistichii, şi măgari, şi cămile, nişte namile cât toate 
zilele, cu două cocoși şi cu una, cu gâtul adus în 
jos, cu capul mic, pe nişte picioroange.... .că, eu, 
m'am tras înapoi când le-am văzut... Ş?o dată un 
arap... «burlurum bata sâctân»...' Şi toate s'au 
muiat de: genuchii şi s'au: pus: jos. Şi cl nouă: 
«buiurum,, banabac'! » Şi- -am încălecat...: Şi, în şir, 
ține, ține, prin pustiuri, rar câte-o casă ca o Co- 
livie de zăbrele... Şi să fi fost vr'o 30— 40 de 
inşi.., - 

GHERGHINA PROFIREL, minunată, : 

7 

Aoleo! Pe cămile? .. S 

. HAGI-TUDOSE 

Pe cămile. 

      
4
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Zici c aveau două cocoşi şi altele una 

tot că 

Da 

mnealui... 

HAGI-TUDOSE 

GHERGHINA PROFIREL 

mile ? 

HAGI-TUDOSE | 

A cu două era mneaci, 

GHERGHINA PROFIREL 

şi 

şi-a cu ata cra 

Sircaca mneaci, mai moţată ! Dumnealui cu una 

Şi ceata noastră .:. cum îi ziceă, Doamne.. 

HAGI-T UDOSE 

Cum îi zice, domnişoară Fifico ? 

N "FIFICA, cu ifase” 

Caravană !. 
HAGI-TUDOSE - 

Aşa, aşa, caravană... 

Fi, s 

n apucii tusea. 

ea ştie! Ei, nu, că are haz! 

JENICA, încet şi” pasionat. 

Fifico,.. (0 sărută) Mă cartă 

„? 

Te ert... - 

Fifico... 
Li 

JENICĂ 

_FIFICA, ales 

GHERGHINA PROFIREL, Lui Matache Proticel, 

'a hotărât cu .Fifica noastră ! EL! ia fost şi 

| 
i 

i ' 
I
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FRICA > 

JENICĂ 

“Te iubesc! 

. FIFICA, langzuros, 

Adevărat ? 

JENICĂ, cn patimă. 

“Te ador! , 

FIFLCA 

“Taci, să nu te-auză lumea! 

” JENICĂ, ameţite 

, IE . i. . . 
Universul de m'ar auzi, m'ar binecuvânta! 

FIFICA 

Universul tău te-a auzit! 

i JENICĂ 
Şi...2 

- GUSI 

„Lăsaţi Omul să isprăvească.... Eu venisem după 

lemn sfânt... Un nepoţel al meu, de trei' ani, şi 

abia zice: tată şi mamă... D&n. nainte, Hagiule, 

-că ne-apucă noapta... | | 

HAGI-TUDOSE, en valubilitate. 

Ajunseserăm la Ierusalim! Şi-ce să vezi?... Bi- 

—=serici peste biserici, cruci peste cruci, pustnici peste ; -
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pustnici, icoane peste icoane, şi toate de aur şi de 

argint, cu sălbi, cu diamante, cu safiruri, cu piro- 

“zele, cu smaralduri —- să fi făcut milioane şi ftri-_ 

lioane — şi toate făcătoare de minuni — şi toate 

“cu orbii, cu slăbănogii, cu ofticoşii, cu damblagiii, 

cu surzii, cu. muţii, cu leproşii... “ 

GHERGHINA - PROFIREL, înfricoşată. 

Bârrr! 

„HAGI-TUDOSE Dă 

.„. cu ologii, cu nătângii, cu lunaticii, cu tonţii, 

cu bâlbâiţii, cu furioşii, cu găgăuţii şi-cu- netoţi. 

„lor — care veniţi, care aduşi, de „peste nouă țăr 

şi nouă mări — şi se rugau ori se rugau pentru 

ci, şi după două-trei săptămâni fiut, p'aci ţi-e dru- 

mul, întregi şi vindecaţi! Aa 
7 

"GHERGHINA PROFIREL 

Matache, adu mâna... 

JENICĂ, surâzând. 

Pe , RR IE 
Va .să zică, acolo nu sunt milogi?  * 

“i inte HAGI-TUDOSE 

Ba sunt: cei care nu cred! 

- GUSI 
tai ! Iau) 

"+ Ha-ha! bine: potrivit!.:. A 
.
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HAGI-TUDOSE, cu clovinţă» 

Când văzui mormântul Mântuitorului nostru n'a- 

pucă-o dârdăcală cam tremurat toată ziulica ; când 

„văzui bucăţile de lemn sfânt, din crucea pe care 
a fost spânzurat, picurate. de sângele din coasta, 

„ din mâinile şi din picioarele lui, m'a apucat, un 
parapon, şi-ani plâns cu lacrămi cât pumnul trei 

zile şi trei nopţi... 

i Ii apucă tusea. 

GIIERGHINA PROFIREL., îşi sterge ochii. 

Diăstul, dăstul drăguță, că visez la noapte şi dăş- 

tept pe dumnealui... . .:. 

GUSI * 

Tudose, 'ce fericit eşti! 'Să nu mai “mori! 

HAGI-TUDOSE 

Să te-auză Dumnezeu!::. Şi, după ce o săptă- 
mână n'am băgat nimic în gură, mă dusei în faţa 

patriarhului şi mă “împărtăşi. cu sfânta cumiinică- 

tură... Eram uşor ca un fulg... Şi din mâna lui 

primii, aiazma, anafura, mirul, mătăniile. şi-o “bu- 

- căţică — p'aşa de mică — din lemnul sfânt pe care 

au stat picioarele Mântuitorului... O! dar după ce. 
am numărat, am numărat toţi banii pe care fi. mai 

aveam !;.. Şi. patriarhul mi-a pus amândouă mâi- 

nile- pe.jcreştet, şi cu-glas tare: «na ise dghios/» 
- Hagiu să fii, sfânt să fii... .Şi calic rămăsei!:..., 
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, GUSI 

Bogat te-ai intors! , 
„Pe cână toţi îl felicită şi “i sărută mâna, Jenică şi Fiica vorbose 

ta o parta. , 

PIFICA, emoţionată. 

“Tu crezi în ce spune el? 

JENICĂ 
Crez! 

FIFICA 

| Şi 'm ce gândesc eu? 

| | JENICĂ | 

“Toată viaţa şi din tot sufletul ! 
NS 

GHERGHINA PROFIREL, cu evlavie. 

Hagiule, dă'mi mâna să ţi-o sărut! 

HAGI-TUDOSE 
O! . 

GHERGHINA, PROPIREL, NI 

Şi na obrazul, să'l săruţi! 
Schimb de sărutări. 

+ 

HAGI-TUDOSE 

__ Şi-am văzut cu ochii mei minuni, cocoană, îă- 

scându-se cu lemnul” sfânt... P'o leproasă — rană 
din creştet până'n tălpi — a atins'o c'o "bucăţică 

mică, mititică, şi pe unde o atingea rănile se 'n-
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chideau, carnea creştea şi pielea se netezia, după . 
cum Îusese... Un pusnic de 80 ani a mai trăit 
încă zece, fără să bage nimic în gura lui, numai 

mirosirid lemn sfânt... - 

  

JENICĂ, irouie, 

Ai văzut'o şi p'asta? 7 a | - 

GHERGHINA PROFIREI. 

    

Ei, minunea ta Doamne! 

HAGI-TUDOSE | a i 

Unui nebun. i-a venit minţile la loc... 

MATACHE PROFIREL 

Fivu-fiu-fiu-fiu ... ! ALE 
i 

„HAGI-TUDOSE 

„“Intr'o tarlă de grâu, arsă de soare, a trecut cu 
lemnul sfânt, şi-a'nverzit, a crescut, i-a dat spicul 

ca vrabia, şi s'a ales cu trei chile la pogon... 

GHERGHINA PROFIREL 

Şi-ai adus, dumneata, lemn sfânt? 

HAGI-TUDOSE | E 
. 7 

„Da, cocoană!.. Leano, dă-mi ştergarul... 

  

Leana scoate repede din sân ştergarul, îl desface și-i dă ghioz- : 

dănclele. * -, d 

“HAGI-TUDOSE, triumfător. 

  

1 lacă, aici, e numai lemn sfânt! 

/ , , a 
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GIIERGIIINA - PROFIREL, lui Matache Profirel. i 

Frăţioare, să iei şi matale unu...» 

HAGI-TUDOSE a 

'Un bătrân maveă copii... şi-a pus un ghiozdă- 

“mel de gât şi pân' la anul nevastă-sa — o femee 

de 65 de ani — a turnat: doi gemeni, o fată şun 

băeat! 

GHERGIINA PROFIREL, Ini Matache Profirel. 

Două: să iei! , 

MAGI-TUDOSE 

Un tânăr iubiă şi nu eră iubit... Cum Va atâr- 

nat lă gât, cum s'a făcut logodna... 
t | ! 

GHERGHINA PROFIREL, arătând pe Jenică. 

Şi pentru el unu... 

- HAGI-TUDOSE 

Şi tămădueşte de riguri, de rumatism, de dro- | 

pică, de tuse... 
Tuşeşte. 

GHERGHINA PROFIREL., 

 Dumneata, n'ai pus? 

HAGI- TUDOSE. - 

Am să pui.. — „de, buboae, de deachiu, de iu jun- 

ghiu, de dalac, şi, ajută la orice te-apuci, şi le scapă 

de toate belelele: ai
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CULAU 

"Neie Hagiule, şi mie unu! a ie : 

| HAGI-TUDOSE | . 

Ei, ei, când să-mi intru, cu, în părăluţele mele! ş 

“MATACHE PROFIREL, entuziasma a - 
“Lasă Tudose, “lasă, Cai să intri... Câţi suntem? a 

“Innumără) Șapte... A | E : 

GHERGHINA PROFIREL,: Sa | , 

Pe mine mai numărat? | p 

MATACHE PROFIREL 

  

Fireşte! : , 

GHERGHINA FROFIREI, - | Ă : 

"Da" pe dumneata? e | Ii , i 

. „MATACHE PROFIREL a și 
Da, da... Şi pe nepotu Culaiu,.. Şi pe Leana, .. N f 

| HAGI-TUDOSE ai 
Pe Leana? E a a fi 

MATACHE PROFIREL - 

De ce nu? Dacă vreau cu..? Tudose!.. (a ica 
la 0 parte, îi şopteşte ; Hugi-Tudose ridică mâna în sus cu dege- : di 
tele ră<firate) Da, da... mâine... . . i. 

, i
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AGI-TUDOSE 

Aşă e iupâne, aşă e; nu zic nu; dar, de 30 de: 

ani, am lăsat noi ceva netrecut?... P'o hârtioară.. - 

E şi viaţă şi moarte... Două slove,-mar fi lucru: 

mare... | o 

MATACHE PROFIREL 

Fie, Tudosică, fie. 

| HAGI-TUDOSE, vesel. 

_Leano... pe mescioara mea, un plaivaz Şi-ui:. 

petic” de hârtie vânătă,.. . 

LEANA 

Intro clipă, nene Tudose. ] 

| HAGI-TUDOSE, scoțând ghiozdănelele. 

„Cu toţii veţi avea lemn sfânt, adus de mine şi 

dăruit -de stăpânul meu, de bunul meu stăpân! 

(Le împarte ghiozdănelele. Toţi primesc cu mure bucurie) A! 

de gât, de gât, la piele. „. (ii mulţumesc din toată inimu, 

mai cu seama cocoana Gherghina Profirel) A! nu, la piele ! 

E 

GHERGHINA PROFIREL, ruşinonsă, 

Să nu se vază... 

HAGI-TUDOSE 

Intoarce-te şi deschee rochia... 

Leana aduce hârtia şi plaivazul. Matache Profirel ica hârtia, e 

pune în palmă şi seric qâtevă vorbe. Hagi-Tudose o citeşte, o în- 

docşte în patru şi-o bagă în buzunar. - i 
| ie
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HAGI-1UDOSE. 

Să fie, acolo, nu d'altcevă, (Profirei începe vorba cu 

"toţi. Tagi-'Padose aparte.) Cinci sute! Ce daraveri, ce! 

bănet s'ar fi făcut! Acum patruzeci de ani o pră- 

vălie cu lemn sfânt ar fi adus . potop de aur... 

Astăzi lumea incepe să fie rea şi credinţa se îm- 

pujinează !.. (Cherghinci brofirel) Dumneata, cocoană, 

vino încoa.:. Am să-ţi. dăruesc cevă să nu mă mai 
uiţi... (Îi şopteşte la urecliă, (iherghina, veselă-veselă, râde). 

Să mă crezi! 

GIIERGHINA PROFIREL 

Zău ? | A - 

| HAGI-TUDOSE 
Zău aşi 7 

GHERGILNA, FROFIREI. 

Să-mi dai şi aiazmă. 

HAGI-TUDOSE 

„ Dăruit şă- ți fie,...Eu când dau dau, nu mă- în. 

cure! . - , 
Hagi Tudose Pleacă cu Gherghina Protirel, Vorbesc. Ajung la 

uşe, Gherghina dă șă între şi nu poate din pricina malacovului. 
Hagi-Tudose dispare în casă. Gherghina Profirei râde, scutură din 

cap şi oftează din toată inima de veselie: <a! ah, - 

", GUSI, trăgând de mânecă pe Matache îi arată pe Fifica şi 

pu Jenică, 

Tinerețe! *. ” 

DELAVRANCEA, — ALI PI DORI, a. - 3 
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MAUACIIE PROFIREIL, râzând. | 

Ei, am trecut şi noi-p'acolo... Pe unde am tăeat 

moi lemne ei culeg surcele... 

GUS 

Bine ar fi să culegem şi noi surcele pe unde 

taie ei lemne... Păunescu, buuun băcat! . 

MATACIIE PROFIREL : 

__ Catastivele lui ca oglinda... Invârteşte trei moşii 

întrun deşt... uite-aşa, nite-aşa... 

GUS, simt. 

Se plimbă, vorbesc... şi nu e nimic? 

MATACIIE PROPRIE: 

De, dacă nu ştie franjuzeşie,.. 

De GUSI, râzând, 

Uite, uite, şi Lenuţa — bat'o norocul — cut? Cu- 

e aiu,., 
a MATACHE PROE IRIEL 

Nepotu-meu e “Drăpădit după Lenuţa Mi-a 

mărturisit el...» 

GUSI 

De ce n'o cere? 

MATACHE PROFIREI 

Cui s'o ceară? Lui “Tudose? Să m'auză ! 

Hagi-Tudose c'o Tin geu riţă şi co bărdacăe
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1 

HAGI-TUDOSE, întinde linguriţa Gherghinei, 

Anafură de lerulasim... Cască gura... Inchide 

pchii... Mai mare... Ci hagă linguriţa până “n beregată). 

Nu, nu, să nu scuipi,.. Inghite... 

- ./ 

GHERGHINA PROFIREL 

Parcă nu fuse nimic... 

HAGI-TUDOSE 

> 

„Cat vârtul acului... Atât, şi e dăstul! 

GHERGHINA PROFIREL, râzând. 

Adică să... dumnealui ?... Mare minune! 

| * HAGI-TUDOSE, întinzânda'i birdaca. 

Cască gura, închide ochii... Mai mare... Soarbe.. ! 
Aiazmă dela lerulasim... Inghite.... 

GHERGHINA PROFIREL 

Inghiţ eu, înghiţ... cam în sec... 
1 

HAGI-TUDOSE . 

Siit! la nimeni ... E slujită pentru asta... Dacă'ţi 
spui! ! | Di i 

GHERGHINA PROFIREL , 

Ciudat! Să ieau eu... şi să'i vie dumnealui! 

H AGI-TUDOSE 

Nu'i vine anu-ăsta ? li vine la anu, darii vine! 
' ! . 
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GHERGHINA PROFIREL 

Cum ? : 

HAGI-TUDOSE | 

Siiit ! la nimeni! 

Fifica şi Jenică s'upropie de ceilulţi. 

FIICA PROFIREL - 

Mamân, o minune! d-l Păunescu vorbeşte Îran- 

țuzește ! | 

GHERGHINA PKOFIREL 

Norocul lui!... Şi la mai “mare, Jenică! Cum 

puse ghiozdănelul de gât i se dăslegă limba! Tu- 

dose, unde. eşti?... Să te sărut, c'ai făcut mi- 
.șt 

nuni !: 
* 

„ JENICĂ PĂUNESCU 

Madame 1. 

GIIERGHINA PROFIREL, cu _braţăle date po spate. 

Zi-mi mamă, Jenică! Cazi în braţele mele! (e- 

nică se repede. Ea. “, sărută şi 7 strânge în braţe) Matache, 

" Matache, Jenică vorbeşte franţuzeşte ! 
N 

_ „MATACHE PROFIREL, cu căldară, 

Jenică — c'aşa o să'ţi zic— ce-am auzit să fie cu 
norocire! . 

x 
e 

Se "mhrătişează şi se sărută. 
: Pi 
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GUSI, sentenţios. 

Tinere, vezi 2... Noroc fără credință nu se poate! 

  

Se “murăţiscază şi se sărută, 

„MATACHE PROFIREL, bate “a palme. , 

Ascultaţi... Mâine seară. să fiţi cu toţii la masă 
a mine... căci mâine seară vor fi.două logodne! 

  

"HAGI-TUDOSE, aparte. o 

Două? De ce două? | | 

CULAIU, aătsăt. 

| Două, unchiule! 

MATACHE PROFIREI., ca are bucurie. . 

Cu toţiii! Aţi auzit 2... Tudose, neică, s' aduci 

i pe Lenuţa... 
4 

„LEANA, ne'ncăpând de bucurie, 

Şi pe mine? 
- 

1, „ HAGI-TUDOSE 

: . 2 

La ce... la ce atâta supărare... La dumneata 

să mănâncă bine... Să nu se-înveţe rău... 
S'ande bociinind în uşa dafară, Toţi ascultă, 

  

„i - HAGI-TUDOSE : i | 
Leano! | | 

LEANA i 
Indată! ÎN , 
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MAGI-TUDOSE 

Cine-o fi la vremea asta? 
Fifica cu Jenică la o parte. 

FIFICA PROFIREL, gates. 

Mâine, ce faci? 

- JENICĂ PĂUNESCU, cu acelaşi aer. 

Astă seară am să mă gândesc, am să mă gân- 

desc, pân” oi adormi cu tine 'm gând! ” 

FIFICA PROFIREL, 

In gând? 
Leana vine tristă și cu ochii plânși. 

| , IAGI-TUDOSE 

Ei? | | 

| - LEANA, 

Te rog, te rog, nene: Tudose, e mama... 

HAGI-TUDOSE, tresărind de mânie. 

Cum?” 

| RR LEANA 
Rai 

„„. vrea să'ți vorbească... 

Ă HAGI-TUDOSE, violent. 

Să vie când mi-oi da sufletul! Spune'i că n'am 

murit! |
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beaua pleacă plânpgânul năbugite. Sai 

GUsI, Ini Hagi-fudose, 

E şi dumneata? Ţi-e soră, bre! | - 

MATACIIE PROEFIREL, cu îunătate, id ; 

De ce n'o primişi? - | i 
, ip 

HAGI-TUDOSE, exasperate i a 

Pentru-că .. „pentru-că, în gura mare şi pe uliţă, Ms 
m 'a făcut... . sgârcit Y Croţi se uită unii la altii Mânia, lui . - 

. Magi "tudose e cute intr o veselia sinistră) p* aci, p' aci, să! n ' MC 

capă şi cocoana Jojetra... | a 

Yi conduce pe după casti, apui revine, Leana cu lăcrămile “n uchi. 

      

HAGI-TUDOSE, aspru, . 

Plecă ? e. a Sa ă 

LEANĂ, oftând, , i "i 

Sa dus... ? aa e i. 
. . , RE 

a . „HAGI-TUDOSE - 

Ducă-se invârtindu-se!., (Pe gânaari) Mulţi bani 

“Sar îi făcut! o!... Să ne culcăm... Să zăvorăşti : 
bine uşile.. ” 

pa OLEANA 

N'ai grije... | : 
Întăiu întră i Hagi Tudose după ce se uită în toate părțile. apoi - - - 

ie UB Cât a titab scena goală, ÎN ” SI
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SCENA VI e 

CULAIU, LEANA şi imai târziu HAGI-TUDOSE 

Un nor învâlue luna și stelele, sporind întunericul nopţii. Din 

fund se întrezăreşte Culuiu apropiindu-se pe dibuitee 

CULAIU 

_Nu văz pe Lenuţa... Şi dac'ar fi n'aş vedea:o... 
4 - - i , i. 

- s 

LEANA, vine pe după casă. 
. 

x 

Mie frică şi să merg înainte şi să mă-întore î în 

casă... M'apropii de sfârşitul pământului... Cum ” 

mi se bate inima! O simţ spărgându-mi urechile! 

CULAIU 

„O şoaptă 2... Aş merge şi prin codrul Vlăsiei... 

Nu mă tem de 'ntuneric... ŞI- acum mi-e frică... 

LEANA 

"Pomii ca nişte dihănii din basme... (e catrenură), 

„Ci vin odată Culaiu... Sau nu, nu;.nu mai veni,,., 

CULAIU 

Numele meu ?... Ce tremur ca un prins de de fri- 

guri? (pă peste Leana şi-o apucă de mână) Lenuţo !. 

LEANA 
pu 

Culaiu ! Cum'm'am speriat !... Ah! ce-am făcut? 
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CULAU. A :: 
Îţi pare rău? * i a a 

LEANA : 
7 l) 

Şi rău. şi bine... - Si ir 

CULAIU 
! 

. Lenuţo... Dau săi spui şi nu "ndrăznesc... Şi. 
daş indrăzni m'aş şti să ncep... Ah ! căci n'am 
„umblat la şcoală !... Acasă 'mi trec multe, prin 
minte... Ş'acum când eşti singură, şi nu mă vede 
şi nu m'aude nimeni... nu pot să ncep... nu a 
ştiu să 'ncep... Acasti zic „aşa, şi pe dincolo, şi | 
pe dincoace... - 

  

Pleacă capul în jos. Il tree lacrămile, 

LEANĂ, își loagănă mâna în mâna lui 

-Ce "ntunecime se lasă... 

CULAIU 

  

Şi se bolovănesc norii... 

  

, 7 . 
| LEANA | 

A ploaie... | j 
| CULAU -? ” 
Nu ţi-e frig? | 

LEANA 

Nu... Adineauri tremuram... Acum mi-e cald... a 

CULAIU - 

  

Lenuţo..?, | A: 
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LEANA 

Ce, Culaiu ? ” 

CULAIU 

Nimic... | 
“LEANA 

Bine.., 
CULAIU, uparte. 

Vai de cl de bine! 

LEANA, upurte. 
7 

Vai de el de nimic! 
» 

CULALU 

- Atunci. .. spune tu... 

i LEANA 
Eu? Ce să spui? . 

CULAIU 

Poate că tu ai şti măi bine... 

LEANA 

Cu cine-am vorbit eu ca să ştiu vorbi..? 

Ă CULAIU .i 

Eu, când mă pogor în pimniţă mă gândesc la 

tine, când: mă culc. mă gândesc la tine, când iau 

socotelile mă 'ncurc că mă gândesc la tine... 
4 

. LEANA 

Şi cum te gândeşti? | Ia 
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CULAIU 

"A bine... Zic: dacă treptele or fi cu soţ — şi 
cu ştiu că sunt cu soţ — atunci să ştii că da... 
Şi nu prea ies cu soţ....şi mă întristez.., 

LEANA 

Şi eu, când petrec aţa prin urechile acului, zic: 
că de va îi aşa, am s'o trec dintrodată... Și nu” 
se întâmplă .totdauna... Și când nu se întâmplă, 
zic: nici că se putea un astfel de noroc! 

CULAIU, Imându'și curaj. 

Leano, ştii ce? 

LEANA | 
Ce? , ă o 

| CULAIU 

Mi-eşii dragă!" 

| LEANA 
4 

Şi lu mi- eşti drag, Culaiu! 
Se îmbrăţişează. 

| CULAIU, speriat. 

la... Un chibrit! : a 
Lumină “n fereastra casei. 

LEANA, cu spaimă. 

Nenea Tudose! | 
Culaiu şi cu Leana, repede după un pom» Hagi-Tudose apare 

în ușe cun felinar şi cun topor. Cu părul ciufulit, cu barba 

într'o parte, cn picioarele goale șin cămase. E înfiorător. 

4 
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LEANA 

Cu toporul? Ne-am topiit! 

HAGI-TUDOSE, în uşe, cun glas de pe lumea-aelaltă. 

Cine-i acolo? Cine-i acolo? Ce căutaţi ?... Vă 

văz... Degiaba v'ascuudeţi! 

LEANĂ, şoptind. 

Ne-a văzut... Culaiu să nu te omoare! 

. A 
CULAIU 

D'ar îi să mor, să mor lângă tine! 

HAGI-TUDOSE, după ce coboa ară prispa. 

Nu răspunăeţi? Nu? 

LEANA, tremurând, 

Haiti ! E 
CULAIU 

Siit... E cu felinarul... Noi îl vedem, el nu ne Ş 

- vede... 

HAGI-TUDOSE, -nitându-so pe supt poalele pomilor. : 

Degeaba săpaţi... Nu găsiţi, nu, că n'am chioară 

para... Şi vă cunosc... Tu!... O! dar îi să mă 

ucideţi şi nu mi-aţi fură un gologan ! (Se opinteşte 

«i învârteşte toporul) 'Am aci dreptatea şi legea mea! 

El n" va cădeă din mână decât odată cu mâna 

din cot! (Sioşi) Şi ce stai, nemernicule! - Ă 

Sa repede pe cărarea din fund. Dispare, 
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Si LEANA 

„Nu ne-a văzut! ' 

CULAIU 

A! sunt fericit ca un om scăpat dela înnec! to. 
sărută) Tu eşti .tovarăşul care mă scapi şi 'mi 
dărueşti viaţa cu toate darurile ei!... Incă o dată... 
Du-te binişor în casă şi eu peste. gard... Incă... 

“LEANA, ziriud pe lHagi-Tudose. 

A! În 

Culuiu şi Leana dispar. Luna ese întrun luminiş de nori.. 

. 
1 

HAGI-TUDOSE, apropiindu-se şi tuşind din când în câud. 

Nimeni? Mi s'a părut... (Suta în feliiar) Costă. 
arale! Mă pândesc şi eu ă "'ntuneric... O! Doamne, . p 8 p 

Doamne, ce bun şi ce mţelept eşti! De n'ai fi spuzit. 
stelele pe cer, de .n'ai fi aprins luna ca o candelă 
şi de n'ar străluci soarele, din porunca ta, câte lu- 
mânări n'am fi ars şi ziua şi noaptea! O! ce de 

„cheltueală!... Bine că nu fuse nimeni.:. Oamenii 
muncitori suferă de pe urma lenişilor şi-a tâlha- 
rilor !... Uite, uite, mie nu mi-ar fură o băşică cu 
zece mii de galbeni — (Scăzâna glasul) îngropată supt 
cărămizile de supat — ci mi-ar turti de zece mii 

„de ori sufletul meu turnat în fite-ce galben! (se. 
repede Iu uşe) Poate să sfărâmaţi cu capul vostru gura 
ascuţită a toporului ăsta de oţel... O! munciţi, 

« munciţi şi răbdaţi, de vroiţi s'aveţi!... (şi pune 

, 
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0 mână la frunte) E, [â! Dumnezeu vede toate... 

plăteşte toate!... Vede. toate... Cum vede?... 

N'am furat dela nimeni!... Şi ce strică bogatul, 

dacă nu fură” şi nu bate? Să dau, să dau, d'a de 

unde?... Şi dac am da în fiecare zi 'săracilor, 

săracii s'ar îmbogăţi şi-ar 'sărăci bogaţii! Intru-ce, 

intru-ce Dumnezeu ar fi mai în câştig ?... Nu, nu, 

nu se poate!... Şi trupul meu a rămnit... dar nu 

i-am dat femee! Şi foalelor mele, lacome după 

mâncări grase, nu le-am dat decât apă şi pâine 

uscată !... A, prea ar îi rău, prea ar îi hain din 

cale-afară... Cu nepuţiță!” 

Intră repede în casă.



ACTUL Il 

Grădina lui Matacho Profircl. Copaci biitrâni și pomi roditori, Că- 
zări şi cărărui, Uşor to poţi feri ca să nu fii văzut, Câte-o-dată se 
-audo cântecul unui avuz ascuns în desişul de ramuri şi de frunze, 
Lampioane venețiene pretutindeni. Câtova bănci de mesteacin. Ai 
avut loc logodna domnișoarei Fifica cu d-l Jenică. Sunt după masă. 
Cam cu chief. Se plimbă în grupuri, so întâlnesc, so despart,/s'u- undă şi iarăşi rovin. e » 

, 

> SCENA I 

„MATACHE PROFIREL şi GUSI, trag tutun din țigarete lungi. 

GUSI 
PI A ” « 

Domnule Matache, o făcuşi şi p'asta.:. Băcat 
cuminte, ştie ce e' sărăcia şi munca... Fata? Ce 
să mai vorbesc? Floare, nu fată, înger, nu om! 

MATACIIE PROFIREL, mândru. - 

Umblau ei mulţi după ca... Un boier. scăpătat, 
un cioflingar cu nasu'in sus, un mânuşat, un pă-. 
mădat... Ar îi vrut dumnealui: cu să pui fata şi 
zestrea, el, numele şi păpatul !... Adio, neică..,
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să ne vedem sănătoşi !...: Gicutură din cap şi zâde)- 

«Tatăl meu pan Radu vistierul... Unchiul meu 

banul Manolache... Strămoşul meu marele logofăt . 

Filişiannu... Părintele maică-mi spăfarul lorda: 

che...» Par'că fii-mea s'ar îi măritat cu toți morţii 

lui... aşa umblă cu pomelnicul de cite-uri aducea 

vorba de căsătorie... (Demonstrativ). Ce vrei, bre? 

Ce eşti, tu ? Ce-ai făcut, tu 2... Şi el nu eră nimic... 

Işi tocase moştenirea dela părinţi, iaca ce făcuse ț 

Ş'ar fi vrut. să toace şi pe Fifica — mânca-o-ar 

" taica — şi să mă toace şi pe mine! , 

| | GUSI 

- Ăsta e sărac dar ştie să agonisească. 

MATACIIE PROFIREL. .. 

Hi, ascultă coleâ... Are donă-zeci de mii de lei 

strânşi la mine din leafa lui... Când am văzut aşa, 

“mi-am zis: “«aşa, neică?. să deă Dumnezeu săi 

placi fetii, că lasă!» Fetii nufi plăceă că nu ştiă. 

franțuzeşte... Zic Jorjetii: «de ce nu s'apucă de 

„franţuzeşte ?» Şi Profiroaica, cum e ca, cu secreturi.. . 

GUSI, surâzând. , 

Are haz,.coana Jorjeta! 

MATACHE PROFIREL 

„„„îi spune pe departe... Şi ce se te pomeneşii, 

că Jenică al meu numai iese din casă, stă închis, 

şi cu cărţi, dă'i' m sus, dă'n jos, «le vule, „le 
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moa», toată ziua citeşte şi spune. Şi după un an 
şi jumătate, Fifica drăguța, tronc că Jenică a rupt'o 
pe franţuzeşte!... Da' şi ghiozdănelile lui Tudose,. 
fac minuni !(nâac). Mă crezi? — mi'ai crede nu 
m'ai crede — cu pân'oi muri nul ieau dela gât... 

„Face minuni şi pace! (Râde) Ast- noapte... 

GUS, a loveşte peste wântece şi râde. 

Ei, fugi... Nu mai spune... De ce'l dădui cu, 
neiculiță, nepoțelului! Cum n'a vorbit pân' la trei 
ani puteă să “mai întârzie un an, că m'ar îi fost 
foc... | 

+ MATACHE PROFIREL., vizând: 

Astuoapte, visam că. 

, GUSI | 
A! visai! | | , 

„MATACHE. PROFIREL, 

„visam că mă logodesc cu dumneaei,.. Şi ce 
îoc, ce pârjol,' cum mi se bătea inima, mai tare 
ca acum patrui- zeci de ani ! 

ae Gusi 
Te-ai gândit. 

2 MATACHE PROFIREL, râzând, ÎI 

„Si mă gândesc, eu, la bătrâneţile mele ? Ei, 
z! La ce im'aş mai gândi? 

GUSI . 

Te. -ai gândit la logodna domnişoarei, de. 
DEI. ARAS CEA WAGI-TUDOSE, . i ” 9 
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. 1 . 

MATACIIE PROFIREL 

A, da, fireşte. pa i 

, GUSI e: 

Vezi aşa! a 
"MATACHE PROF REL 

_De unde şi până unde... ei tineri şi noi bătrâni + 

(3e uită în toate părţile) Să nu m'auză dumneaci că 

ma luat gaia !..: Nu vrea să'mbătrâricască nici. în 

ruptul capului !... Şi w'are fir de-păr alb... Sunt 

vro două-zeci şi cinci de ani..... parcă 'ncepuse. . 

Şi smulge, şi smulge... “«Cocoanăăă, o să rămâi 

cheală! Ea, aşi... Şi smulge şi smulge până începu, 

să-i crească negru... ŞI iat'o acum ica pana cor- 

bului | . 
GUSI 

"Femeile au meşteşug... 

MATACHE! PROFIREL. | 

„„ Nici-un meşteşug. -. „Păi n'am întrebat'o . 

Cum ?... Ea să nu'mi spue? Uw' sa pomenit! 

Gust, şiret, 

Dacă nu ți-a spus dumneaci, să ştii că nici 

nu e... - 
“MATACHE PROFIREL 

“Pe Hagiu nu'l văzuşi? a 

GUSI | 

Rămase la masă cu cocoana şi cu popa Roşca... 
, d 
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Bea popa de stinge, şi Hagiu adună firimiturile de 
pe masă, firicel cu irc. 

MATACHE PROFIREL 

Bietul Tudose, ce curat mănâncă... oscior peste : 
oscior şi nimic -pe oscior... Şi'nu se pătează, 
nu varsă paharul, nu i s'aud furculiţa şi cuțitul 
Şi mar luă capul din farfurie să'l omori... E cam, 
slab bietul Tudose... i 

Se duc pe cărarea din dreapta, 

GUSI 

Şi tuşeşte, tuşeşte, până 'şi perde resuflarea... 

MATACHE PROFIREL 

"Nu lam dăsbărat de obiceiul Ii booleşte pe pi- 
cioare. 

GUSI, „răzână. 

De nu şi-ar lăsa polcoavele.... Şi ce mai zice 
cu ce i-ai spus d-ta? 

MATACHE PROFIREL ! 

Nu şi nu, ca un catâr! Dar nu mă las... Lenuţa 
e e cu i Culaiu? 

GUSI 

Cu el... Se uită unul la altul, tristi trişti... 
bieţii copii! î- 

Se afundă pe cărare şi nu sc nai văd. 

N 
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SCENA 1 

FIFICA PROFIREL şi JENICĂ PĂUNESCU 

.Fifieu fuge pe cărarea din mijloc, Jenică după ea. 

id - FIFICA, cu obrajii înferbintaţi. 

„Vezi că nu m'ai prins ? 

JENICĂ 

Dacă porneşti ca o vijelie, cin' să te prinză? - 

| FIFICA, râzâna. | 

“Toi, mon Dieu, — da' cine-ai vrea ? 

 JENICA e, 

__ Oui! Oui! numai cu, tesaurul meu! Dacă nu 

“alunecam te-aş fi prins! 

FIEICA 

En de ce n'alunecaiu? A 

JENICĂ 

Tu saluneci ? Icoana nica!” - 
Bă O sărută. * 

"FIFICA, râzând 

Ba -am s'alunec... în braţele tale... 

“IENICĂ, deschizi braţele. - 

7 Alunecă, de... 

 



. - 
. 

. 

  

" NAGI-TUDOSA _ 133 : 

: , FIFICA, râzând. : 
îi 

Deja? . A - 
JENICĂ 

Numai niţel ! 

| PIFICA - A Ă 
Să nu mă ţii mult... 

  

JENICĂ, trist, , , ? De ce? ” i 
FIFICA 

; 

Crezui că „mor adincauri... Ardeam - “în braţele . * ! ăi 
tele... Mă încingi ca un Şarpe. (Saruncătp braţăle lui, î 
E! o sărută apăsat) Dăstul... dăstul.... (ru îi dă drumul, ” ” a 
Ea rămâne. O sărută din nou) Dăstul.. dăstul. .. O! : 
mere Marie ! IE 

  

JENICĂ; zăpăcit, 

Dăstul, dragă, dăstul. 

FIFICA 

  

Par'că mai strânge mereu... O! cum simţ ur- 
mele braţelor tale ca nişte dungi de foc! Şi'mi fac 
aşa bine! 

  

JENICA, pronunţând cam prost. | & 

Oui, oui, ma chârie! , | 

„FIFICA, surâzânud, 

  

- . Pi Ă i aa „Nu, nu, nu mai vorbi îranţuzeşte... Vorbeşti atât „i 

< 
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de plăcut când mă săruţi, că n'aş schimba pe nici-o 

şoaptă de pe pământ ceea-ce "mi făgădueşti tu 

când mişti buzele şintinzi braţele fără să'mi spui . 

nimic! , ” : 
- Vrea să starunce în bratelo lui şi sc opreşte. . .. 

Vede pe Matache Profirel şi po Gusi apropiindu-se pe cărarca 

din mijloc. : - 

, 

SCENA III. ! 

FIFICA- PROFIREL; JENICĂ PĂUNESCU, MATACHE 

: PROFIREL şi GUSI. ” 

Profirel si cu Gusi vorbesc între ei din depărtare. : 

“MATACHE PROFIREL 

“Cei spuneam eu ?... Un' să se sărute...2 Nu 

ştiu ce e aea pân 'acum,' copiii taichii... După ce 

popa Roşca le schimbă inelele, eu zic: «Aide de, 

sărutaţi-vă !» Ei, ca nişte neştiutori, au plecat co- 

petele, au mişcat buzele dar nu sau atins... 

GUSI, râzând. | 

Incet, încet, s'ating ei! 

E MATACIIE PROFIREL o 

Copii nevinovaţi! - | | 

_ GUSI, râzând, 

Aşa am fost şi noi... 

MATACHE PROFIREL - 
, 

Apoi eu cu dumiieaei... unde-am îndrăznit până
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nu mi-a sărit în gât... (Râzână şi bătându-se en palmele 

pb: picioare) Ce crezi? Că mă mai lăsa? 
2 

“ GUSI 

:.. :Arzoae, cocoana Jorjeta! D ' 
„Se apropie de Pifica şi de Jenică. 

MATACHE PROFIREL a -; 

Siit!... Ce faceţi voi, copiii taichii 2. e 

FIFICA, smerită, E . 

7 Domnul Jean, cu ochii pe cer, zice că aceea e 
ursa: marc, Și eu zic că nu e actea,.. 

JENICA Pi Ii 

+ Sărut mâna, tăticule... a 

- MATACHE PROFIREL, lui Gusi. 

  

" Când Pauz zicând mi tăticule... hi, hi, hi, îm i 
creşte inima. E | | a 

- | pestea De : 

Vorbim şi noi de cer, de copaci, de trandafiri. , 
Domnişoarei ... 

7 * 

"MATACHE PROFIREL, lui Gusi." 

Auzi? Domnişoarei! - i 

JENICĂ Ii 

„.. îi plac ăi: albi, mie ăi roşii... şi amândurora 
ne plac şi unii, şi alţii. A | -
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MATACIIE PROFIREL, râzând. 

O să vorbiţi voi de multe... (Sehinbână. tonul) De 

moşie, de Malu-Spart, că a voastră este... (lex 

căina) Ti! are nişte lipani, nişte cleană şi nişte crapi, 

o bunătate!... la să lăsăm noi pe copii ăştia să 'Şi 

spue basmele lor şi noi cu ale noastre... 

FIFICA, risfăţat şi prefăcute 

Mai stăi, papă! 

MATACHE PROFIREL: 

Ei, ce tot cu papă o să trăcşii? (Iea pe Gusi şi se 

_due pe cărarea din stânga) Ai mai văzut d- ta asemenea 

nevinovăție ?... Să mai stăm, ai?... 

, „Ti umilă râsul. , ii 

GUS ir. 2 

Ptiu, ptiu, bată-vă norocul! 
Dispar. Pitica şi Jenică izbucnesc de râs, şiintind brațalo, 

so țin strânși și Ro stirută, ” _ 

JENICĂ pate 

Şi pentru ursa a mare! 

FIEICA 

„Şi pentru' trandafirii ăi albi... 

JENICĂ, intierbântat.' 
. „i .. Ia 

Şi pentru basmele noastre... ,
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FIFICA, pătiinas. 

Şi pentru Malu-Spart! (se opresc motesiţi) Nu mai 

- “pot, dăstul, mai, dăstul... mai... 
Ă ” So dăsfac. 

JENICĂ, sales. 

In nouptea-asta am să sufer... | a 

PIPICA, patos i 

Şi cu, dragă; şi cu... | 

J:NICĂ 

„+. Şi n'am să dorm. 

FIFICA 

Şi cu, dragă, şi cu... 

| JENICĂ RE - - 

i Şi-am să plâng... St 

FIFICA, însrijată, | a - 

Ai să plângi? E 9 

| „ JENICĂ 

"Am să plâng toate nopţile câte le-am plâns... 
toate amintirile dureroase de când mă uitam la tine 

„ŞI tu mi-întorceai spatele... toate momentele feri- dă 
cite când, din intâmplare, treceai cu surâsul tău 
rătăcitor şi mă coprindeai în el ca p'un: orfan de 
care ți-cra milă... |
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FIFICA . ” 
- 

O! cât te iubesc! - Cum te iubesc!... Sa nu 

plângi... 
JENICĂ 

Ce să fac? 

FIEICĂ 

Un păcat mare!... Să ne 'ntâlnim aici... Să ve- 

„demn cum se ridică şi apun stelele pentru ca iubirea. 
. 

noastră să nu mai apuc... 

JENICĂ 

Da, drăguţa mea, da... Şi pe urmă? 

FIRICA, râzând. | _ 

Să ne iubim... de la "nceput... S'or stinge ste-- 

„lele şi fără. să le vedem noi... a 

 DENICĂ. „. 

| Fie-care cuvânt să ţi omor cun sărutat! 

o FIRICA a 

Asasinule ! 
Leana şi Culaiu trec sfioşi d'a curmezişul cărărilor, 2 

JENICĂ 

Leana şi Culaiu 2... Ce sălbatici! 

SI FIFICA a 

Or fi sau se prefac? |
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JENICĂ _ 

"Să se prefacă ? 

FIEICA 

"Ca tine! 

JENICĂ . 
. . În . x “ a 5 Dacă eşti delicioasă, cine strică?... Ş'apoi— drept- 

drept — cine mi-a dat curaj? 

FIEICA . 
Lă 

Eu... după ce m'ai fermecat, tu... (nude gălăgie: 
Ah! mamân!... Să ne perdem în dâsişul din fund 
că să nu ne pierdem vremea... Fie-care minut să”] 

"transformăm într'o eternitate! . ă 
Dispar po căraren din mijloc. 

Din stângu, Gherghina Profirol la braț cu Hagi-Tudose şi popa 
Noșca înşelat de vin. Popa Roşca se clutină, rimâno mai în urmă: 
si vorbeste singur. - - 

SCENA -IV cc 
GHERGHINA PROFIREL, HAGI-TUDOSE şi POPA ROŞCA. Sai j 

GHERGHINA PROFIREL, râzând, * 

Şi ce să fac, Tudose ? ! 

IAGI-T!. DOSE , 

Să nu mai porţi. 

"GHERGHINA PROFIREI. 

Poi da... Să fiu ca un fus...
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HAGI-TUDOSE, saachiu. 

Mă ici la braţ... şi te strâmbi: cât cold, ca un 

-om cu falca umflată... Şi cercurile astea să îrcacă 

-de mine... 

GHERGIIINA PROFIREL 

Nu'ţi place? - " ' 
HAGI-TUDOSE 

Ba, o să'mi i placă? 

POPA ROŞCA, repezindu-se. : 

Noroc... noroc... Fic-care cu... 

HAGI-TUDOSE 
N 

Ce te repezi, popo ?: 

, „GHERGHINA PROTIREL, rade. 

Ca un taur... inte bine, părințele ! 

Sa _ HAGI-TUDOSE | 
| . 

Mai la o parte, părinte. . Nu te-atinge de mine... 

Imi murdăreşti hainele... Şi mă costă şi ochii 

din cap... 
Gherghina Profirel dă drumul de la brat lui Hagi-Tudoxe. 

"HAGI TUDOSE, uparte. 

Uf! 

POPA ROŞCA - 

Al dracului vin... m'a prins... Cum mă prinse, 
“taică? | i -
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HAGI-TUDOSE 

Ba nu te prinde de loc! 

POPA ROŞCA 

Adică, mai trebue ? 

| GHERGHINA PROTIREL, râzând. 

Dacă vrei ...2 

HAGI-TUDOUSE 
y 

Nu'i zice de două ori... 

POPA ROŞCA, scoate puteapul. 

Uf!... niţică căldură... Nu, nu, mam vrut să: 
zic... Niţică răcoare face...:bine.. „N'am păţit asta 
de când sunt:.. Să mă vază preoteasa... şi ţin-te 
pânză să nu te rupi... Zău să mă crtaţi... faţă 
biscricească.,. 

GHERGHINA PROFIREL, 

„Ce-ai făcut? N'ai jurat strâmb, n'ai furat, n'ai 
umblat după... ştii dumneata... E, de bucurie..: 

HAGI-TUDOSE a 

Ți-am spus: «Popo, nu mai bea că te fură...» 

POPA ROŞCA,. se şterge de niădnşeală, 

„Nam crezut... Aşa e când nu eşti deprins... Fe- 
licit de logdna tinerilor şi bucuros că preotesei îi 
Merge mai bine...
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HAGI-TUDOSE 

“E mai bine? 

POPA ROŞCA 

UR! slavă Domnului... Cum i-am pus ghiozdă- 

nelul, s'a răcorit;.. 

GHERGHINA PROFIREL 

* Auzi, dumneata, minune... Tudose, Tudose, să 

fie bun de toate? E 

| HAGI-TUDOSE 

“De toate, de câte ţi-am spus! 

GHERGHINA PROFIREL 

Să ştii c'aşa e... lacă, cu, care dorm tun, să 

“spargi pietre pe “mine, n'am visat nimic de două- 

zeci de ani... Ş'ast'noapte m'am dăşteptat de vro 

patru-ori, m'am pipăit... ghiozdănelul la: locul 

lui... Şi-am visat, am visat... (gâao) O! bătu-var 

pustia de vise!... In loc să visez pe Fifica, că azi 

o logodeam... (itâde cu tacrămi) Ce crezi cam visat ?. 

HAGI-TUDOSE, indignat. 

__Nu ştiu; cocoană! Nu ştiu! -: 

GHERGHINA PROFIREL,. râzând. 

Am visat o-întâmplare d'acum trei-zeci de âni... 

'Aidoma !... Aveam o viişoară la Rădovan. (ulagi-- 

“Tadose agitat) Şi'n ziua aceea, zic dumnealui : «hai
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să culegem viea că christovul a trecut». El: «hai»! 
Ne ducem. Struguri berechet... Pe la niamiezi, 

“soare, frumos, şi noi osteniţi... Dumnealui zice: 
«Să nu ne mai ducem la hramă». «Bine», zic, 

Dumnealui se uită, se uită, nimeni... Oamenii se 

duseseră la mâncare... Tocmai aşa se făcea "n vis, - 
"aidoma ca acum treizeci de ani! 

POPA ROȘCA, se sterge de năduşală, 

„Zi, cocoană, că grozav mi se 'nvâriesc gându- 
„rile n cap... 

IAGI-TUDOSE, înțepat si plimbându-se de colo până colo. 

“Ba n'o. să se "'nvârtească ! 

GHERGHINA PROFIREL 

„Dumnealui — cine mi-a fost dumnealui! — mă 
ciupi, că mă făcu numai vânătăi... Eu, fugi pe 
după nuc, el, după mine... (0 putneşte râsul) Eu 
fugi; el după mine... ă 

POPA ROŞCA, se aşează p'o bancă şi adoarine. 
„Il “ ' 

Hi-hi.,. 
HAGI-TUDOSE 

Dăstul, cocoană !... Ast-noapte, aidoma ca acum 
irei-zeci de ani... Ajunge! 

GHERGHINA PROFIREI., făcând chief. 
e . E) 

Ba nu, să „vezi...
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. HAGI-TUDOSE 
Ce si văz? 

- 
1 

“ GHERGIIINA PROFIREL 

P'atunci nu să purtau. malacoave... 
Popa Roşca doarme şi sfărăe. 

Fifica şi Jenică vin într'acolo. 

HAGI-TUDOSE 

7 

Copiii, cocoană ! 

„GHERGHINA PROFIREL 

Şi lor o să li se “ntâmple... 
La o sforăitură mai straşnică, Popa Roşca s0 scoală, se şterge de 

nădaşeală şi se dace pe cărarea din stânga. 

POPA ROŞCA, dispărând 

Al dracului vin | 

SCENA V. 5 

GHpROHINA PROFIREL, HAGI-TUDOSE, FIFICA PROFIREI. 

şi JENICĂ PĂUNESCU. 

! GHERGHINA PROFIREL 

Ca doui porumbei misirlii... Ce vorbiţi,. “maică? 

HAGI- -TUDOSE, aparte: E 
N 

- Se vede ca la dânsa e bucata | mai. mare! 

FIFICA: aa 

Jenică'mi spune că estimp « o savem şi grâu şi. 

porumb... 
3
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JENICĂ | - - 

Şi domnişoara..: _ ” 

GHERGHINA PROFIREL, râzână, 

Na, poftim: domnişoara! Doar n'o să rămâe "dom- 
nişoară cât o trăi... 

FIFICA, afectată. 

„Ei, mamân, ce vorbe! — : - 

GHERGHINA PROFIREI. 

Ca la logodnă... Mai cartă” şi dumneata |. (Râ 
zâna) Aveţi lemnul sfânt? 

a - FIFICA 
Daaa! 

e GHERGHINA PROFIREL, râzând. 

O .să visaţi şi voi! 

* HAGI-TUDOSE, aparte, 

_ Hotărit! nu numai popa, ci şi cocoana Jozje-tra! 

GHERGHINA PROFIREL 

“Oil sireacii de voi, nevinovaţi ce sunteţi] Când 
m'am logodit cu mnealui, uite, aşa m'am părpălit | 
toată - nopticica.;... Să fi avut şi lemn sfânt aş îi 

înnebunit, nu alt-ceva... Nu simţiţi, voi... 

„a FIBICA 
Nimic... a. 

ZPELAVRANCEA, — MAGI-TUDOSE. , 10 . 
7



146 HAGI-TUDOSE 

GHERGHINA” PROFIREL, seriausă. 

Nici tu, Jenică, nu simţi aşa cevă... 

JENICĂ 
Nu... 

GHERGHINA PROFIREL, Fifichii. 

"Poi, de ce eşti aşa de roşie? 

FIFICA 

„— „Mi-e cald... 

GHERGHINA PROFIREL 

De ce ţi-e cald? | | _- E 

” FIFICA | 

Fiind- că e zăpuşeală ... 

| GHERGHINA PROI REL. 

Ce zăpuşeală ? N' adie vântul ? 

LEIRICA ni 
Nu... 

| GHERGHINA PROFIREL 

.. Pe.la. tine madie nimic... Tudos6, încă: două 

ghiozdănele... - | 

- . HAGI-TUDOSE, repede. 

Să fac !.. RI A 

GHERGHINA “PROFIREL 

Şi să pui mai mult... .
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_ | IAGI-TUDOSE - 

Mai mult... da” costă... 

GHERGHINA PROFIREL 

Cât o costă!... (itienii și lui Jenică) Mai plimba- 
ți-vă şi voi pe la întuneric, prin desişuri... Ce staţi? 

JENICĂ, abia stăpânindu'şi râsul, 

„Te-am văzut pe mată şi-am venit... 

GHERGHINA PROFIREL 

Măică luminată, nu stăturăm atâtea ceasuri im- 
preună...?.- Ei, Jenică, fii bărbat, ce dracu !...-Nu 
te fâstâci |! , 

“FIFICA * 

Mamân, ce sunt vorbele-astea !... (Supărată) Aide, 
. 

. A 
Iu x - «Jenică ! (ereacă) Spune'mi, când se seamănă po- 

rumbul ? | | 
JENICĂ, : umilându=se de râs, | 

Porumbul... se... seamănă... primăvara 
Dispar pe cărarea din stânga. 

GHERGHINA PROFIREL 

Ei, ţi-a imai dat de ochi? Să logodiră şi ei... 

, HAGI-TUDOSE 

Treaba lor! - 

GHERGHINA PROFIREL 

...şi să nu se giugiulească.. . Auzi, după ce le 
z .
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spuseiu... câte le spusciu... Ea, porumbul, şi el, 

«porumbul se seamănă primăvara...» Să nu simţă 

_ nimic în ziua logodnei lor? 

_HAGI-TUDOSE, enervat. 

„Ce să simţă? 

E GHERGHINA PROFIREL 

Ţi-ai | uitat? 

| HAGI-TUDOSE 

Nici odată nu m'am logodit! i 

„GHERGHINA PROFIREL, rană. 

- Fie şi pe nelogodite... N 

HAGI-TUDOSE, se scuturi 

| Nu ştiu ce e aia! M'a ferit Dumnezeu ! 

| GHERGHINA PROFIREL, melancolic. 

Ba săi spui drept... când mă gândesc. .- 

| HAOI-TUDOSE 

- Eu nu mă gândesc |: i E 

GHERGHINA PROFIREL, săzină. 

Na! Ce fel de om-ai fost dumneata ? 

| -HAGI-TUDOSE |. 

Ca toţi oameni!
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GHERGHINA PROFIREL 

Ca toţi, ca toţi... Ce scrie la evanghelie ?,.. 
Creşteţi şi vă înmulţiţi ca nisipul mărei... . 

1 HAGI-TUDOSE, nu'şi nai găseşte loc. 

Să zică! | | 

GHERGHINA PROFIREL 

Cum o să'i înmulţeşti, dacă n'ai ce creşte? - 

| _ HAGI-TUDOSE 

Să'i crească cine are!... Eu n'am avut! 

GHERGHINA PROFIREL, razna. 

Cum era să'i ai....dacă... 

HAGI-TUDOSE, sentarânda'şi anteriul, - 

Nu. pricep! | | | 

| GHERGHINA PROFIREL, râzând. 

Ce te tot scuturi? | 

HAGI-TUDOSE 

In pădure-asta s'agaţă scaiu îel de fel de gu- 
noaie... | 

„GHERGHINA PROFIREL - - 

Omule, n'ai iubit pe nimeni? 

HAGI-TUDOSE 

- Pe toţi oamenii cari muncesc şi pun d'o parte...
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GHERGHINA PROFIREL, bntnind de râse 

Nu... Pe femei... 

_ HAGI-TUDOSE 

Nu cunosc! ia 

GHERCHINA PROFIREL - 

Bată-te norocul, să te bată... 

HAGI-TUDOSE 

Să mă bată! 

GHERGHINA PROFIREL, râzând. ” 

-O fată mare, o văduvă... 

HAGI-TUDOSE, cu dispreţ. 

Nu, nu!... Femeea se umilă şiţi toarnă un copil, 

doi, trei, pâtru... O! Nu!... Să saturi şase guri 

în loc de una... Şase perechi de haine, şase pă- 

lării, şase perechi de pantofi... o! nu!... Şi dacă 

sar opri aci... Cine ştie? Te pomeneşti c'aşi fi 
—— INI 

căzut pe. una cu prăsila băgatăn sărăcii! Aş fi 

crăpat de necaz să mă văz intr'o puzderie de copii... 

Ol!-nu! ME ' 

GHERGHINA PROFIREL, râzând. 

-. Toţi trăiesc din! câţi se nasc? 

HAGI-TUDOSE | 

Şi dacă mor?... Altă cheltuială!... Popa, das-
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călul, coşciugul, pomană, cerşetori... şi câte şi 

mai câte... 

| GHERGHINA PROFIREI., căra vaza 

Zi car îi fost stearpă... 

HAGI-TUDOSE 

Stearpă? ine mai mult!., . Stearpă ? Va rochii,- 
plimbări, scurteici, fuste'n gherghef, malacov, pan- 

glici, ghete, cercei, brățări, pălării, umbreluţe, inele, 

mânuşi, dresuri... Să mă crezi, că nu! * 

FIFICA, se aude și nu se vede, 

Mamân, cu-cu !' i s 

GHERGHINA PROEIREL, - 

Cu-cu ! turturica; machii! 

IAGI-TUDOSE, aparte. 

O să.se umple pădurea de cuci 

| FIFICA 

“Ce faceţi acâlo? | 

” GERGIIINA PROFIREL 

“Indrugăm şi noi... 

HAGI-TUDOSE, aparte. | 

Imi scoate masa prin nas!
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Da GHERGHINA PROFIREL. 

Dar, voi? 
FIFICA 

Jenică, îmi explică praşila..- 

HAGI-TUDOSE, aparte. 

O s'ajunpă ei şi la arat, dacă n'or îi ajuns IL "ajung juns 

GHERGHINA PROPIREI.. 

Copiii ăştia au luat câmpii de când dumnealui 

le-a dăruit Malul-Spart... 

HAGI-TUDOSE, ca muxzeat de sarpe. 

Malul-Spart?... O să rămâie pe drumuri! E ca - 

un om dăspicat în două... lacă de ce nu m'am 

insurat! Să te trudeşti, să rabzi, să strângi, şi când 

să te bucuri, să vie un golan, un străin, un flă- 

mând, să'ți dea peste mână, sățţi iea ce-ai adunat, 

ce “6 al tău, ce eşti tu, ca să plângi rămăşița zi- 

lelor. intreaga ta viaţă jefuită !... (Işi 4ă ghionţi în 

cap) Na! na! Hagiule, cap sec! Strigi cât te iea 

gura, parcă cine ştie ce-ai fi având! N'ai, n'ai 

chioară pară! O'sărăcie cu coastele lipite de şira 

spinării ! cc ia 

GHERGHINA PROFIREL. 

Vai! de mine, Tudose... > 

FIFICA, au se vede. 

Mamân, cu-cu! bau!
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GHERGHINA PROFIREL 

« Cu-cu! pasărica maichii !... (Lui Tadosc) Ce te-a 
apucat ? (radose taşeşte) Lemn sfânt... mai? 

HAGI-TUDOSE, tuşind din ce în ce mai tare. 

Costă... , 
, A , 

N __ GHERGHINA PROFIREL, destăcându-se a piept, 

Inchide ochii... şi sărută” p'al meu.:. 
Hagi Tudose închide ochii şi'l sărută, Tusea, care era în desereştero, 

încetează. 

HAGI-TUDOSE 

M'am ostenit.. | 

GHERGHINA PROFIREL, îl iea de mină. 

Şezi, şezi colea, pe bancă... 

" HAGI-TUDOOSE, ştergo banca cu basmana. 

Să nu fic- murdară... 
7 

GHERGHINA „PROFIREL 

„Îţi luă cu mâna.:. Lemn. sfânt pe peptul unei 

sfinte... de... 
"HAGI-TUDOSE 

Cam grasă sfântă şi cu alivant că'mi- veni ame-. 

țeală ... ” 

” GHERGHINA PROFIREL, râzând. . 

Să ameţeşti şi să nu mai mori!... Parfumul 

care ii-place dumnealui... Micşunele amestecate
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cu trandifiri şi cu cuişoare... lii... iar mă strâng 

ghetele! Şi sunt largi, largi, să bagi două piciere 

întruna... Mă duc să mă dăscalţ, şi la papuci..- 
Se rluce pe cărarea din stânga. 

m i 
HAGI-TUDOSE 

UI! petrecere or foc! | 
dă 

SCENA VI. 
3 

MATACHE PROFIREL, GusI, HAGI- TUDOSE, FIEICA 

PROFIREL şi JENICĂ PĂUNESCU, 
La început nu se văd cei patru. 

MATACHE PRORIREL 

Ce e? Ce e? Şopa, şopa... . 

FIICA 

Jenică "mi spune cum se fac arăturile | de 

toamnă... 
GUSI, râzând, 

O-ho-ho! Munca câmpului ! 

JENICĂ 

ii plugul de coarne. „te apeşi drept pe mijloc... 

' _HAGI- TUDOSE, supărat 

Da, drept pe mijloc! Ce scârbă! 

- JENICĂ 7. 

_„„„să intre ferul. plugului cât trebue, nici prea
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mult, nici prea puţin. şi ţii brazda cum ai a- , 
pucato... , 5 7 

MATACIIE PROFIREL * . i - 

=.
 Ad” să vă sărute tata, copiii taichii.., îcâ-i,.. Ş : 

pălâlant, Fifico.... . 

- HAGI-TUDOSE 
, 

Cu cinc-am fost tovarăş... Ş'are noroc! 
Matache Profirol si Gusi apar po cărarea din mijloc şi s'apropie i i - încet conversând, 

MATACHE PROFIREL, râzând, 

Ei, ce zici? N 

GUSI, râzând, - i - 
Nevinovaţi! 

  

| MATACHE PROFIREL 

Nu spui eu... Ca doi gemeni la sânul măsei,., 
(Fifica şi cu Jenică se. sărată sgomotos) Ai? " 

GUSI, râzând. 

"Gemenii se ceartă pă laptele măsei! | 

„+ MATACHE PROFIREL 

Nu se poate... Azi la logodnă le-am zis «săru- 
taţi-vă», şi .nu s'au atins... ! 

Saude iarăși un sărutat prelung. . 

GUSI, râzând, 

  

Incet,- incet, s'ating ei!
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HAGI-TUDOSE - 

Nenorociţii ! 
Se-aud iar sărutări. 

MATACHE PROFIREL. 

“Ei, taci! 

"GUSI, râzând. , 

Să ştii că s'au atins! 

MATACHE PROFIREL 

W
 

= ă dea Dumnezeu!.:.. Intrasem la griji... 

GUSI 

"Ca flămânzii n'au să. mănânce la masă întinsă... 

Nu, zău, că mă faci să râz... 

MATACHE PROFIREL, ascultând. 

Aşi! cine ştie cum or îi călcat vr'o frunză... 

Sărutărilo din co în ce mai cu foc. E - 

GUSI, izbucnind în râs. 
1 

Haide, Matache, haide, că pârâe copacii şi sa- 

prinde grădina! 
Se apropie de IMagi- Tudose. 

MATACHE PROFIREL 

Băi, ce foc, ce pară ! Acum mă văz cu dolofanii, 

unul după altul... 

- HAGI-TUDOSE, aparte. 
T 

Să”ţi roază urechile, nătărăule! e
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GUSI 

Ce ai vrea d-ta, băcţi or fete? 

| MATACHE. PROFIREL i - 
- Ce-o fi, numai să fie... Şi băeţi şi fete... 

| HAGI-TUDOSE, aparte. 

O să fete ca! | 

- MATACHE PROFIREL |. , | 
Nu ca mine cu una... ş'aca făcută târziu... 

_ GUSI, .râzâna, 

Ei, d'aca şiie.., 

| MATACHE PROFIREL, 

- Par'că dumneaci n'a ştiut... -A prea ştiut... Dacă, 
„şi n'a vrut Dumnezeu... Hagiu? Să'i dăm iureş ! - 

- SCENA VII.. 

MATACHE PROFIREL, HAOI-TUDOSE şi 'OUSI, 
“MATACHE PROFIREL, insinuani. 

Singur, Tudosică ? , 

a „HAGI-TUDOSE 
Acu se duse, cocoana... Până plecă... ' 

MATACHE PROFIREL. 
Şezi,. Gusi.,. .
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GUSI 

Să şez... 
Gusi so aşeză în dreapta Hagiului. Hagi-Tudose so trupe în stânga, 

strângândau'și anteriul. Matache Profirel se pune în stânga Hngiului. 

Vagi-Tudose se trage în dreapta şi se loveşte de QGnsi. 

HAGI-TUDOSE, stând ca pe ghimpi. 

Pustia de haină... Cum o atingi se mototoleşte...: 
Ki - 

MATACIIE PROFIREL, scoțând” tabachicreu. 

Un tutun...? - , - 

HAGI-TUDOSE ? 

Mulţumim... O! ce tutun! Şi cum miroase! 
Tea mult pe foiţi. O învârteşte pe genuchiu. 

GUSI, înecândul famal: și râsul, 

Ei, cum s'o faci? - 

HAGI-TUDOSE, înţepat. 

Ce'ţi pasă! | 
| _GUSI 

Peliniţa sireaca ! | 
Matache Profirel îi dă cu cotul. . 

HAGI-TUDOSE, vestit,» 

Ce peliniţă ?..;: Bă popa şi te cherchelişi dum- 

neata |! ae 
Matache Profirel aprinde un chibrit do vânt şi “i dă Hagiului. 

MATACHE * RROFIREL. 

Tudose, — că nu te-am întrebat — cum merge 

prăvălia ? :
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HAGI-TUDOSE, tresărina, 

Cum să meargă,..? Ceac-pac şi mai nimic... 
Sau înmulţit ovreii, cu fireturi şi cu ciaprazuri 
nemţeşti... O! şi ce fericită fu ziua în care mă 
pomenii singur stăpân în prăvălie! 

MATACIHE PROFIREL, râzând, 

Zău! 

HAGI-TUDOSE, se animă. 
Matache şi Gusi ascultă surâzâud, 

"Dumneata erai bun — nici cu nu sunt rău — 
erai cinstit — nici eu nu fur pe nimeni — da de, 
două chiei la o tejghia, două mâini în parale, 
două-zeci de deşte în _firfirici, patru buzunare şi 
două socoteli... Cine ştie?... Din greşeală... Banii, 
rotunzi şi mici, uşor ţi-alunecă, ba în buzunar, Da - 
în pungă, ba în căptuşeală hâinei... i 

MATACHE PROFIREL, râzând. 

Va să zică te-um înşelat, hai? . Ia - 

HAGI-TUDOSE 

i, nu, nu, asta nu, dar prea crai cu crucea "n 
sân! (arăşi se animă) Ertai pe ucenicii, pe Simbriaşi 
şi pe pungaşii ăia de calfe, când prăpădiau lucru- 
rile, când spărgeau geamurile şi când furau, din. 
ochi de om, zece şi două-zeci de coți de găitan 
gros şi 'mpletit cu argint şi cu aur! Şi de veniau, 
în fie-ce zi, un cerşetor; doi, trei, patru, dumneată : 
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«Să le dăm, să le dăm, cavem copii!» Da, dar 

eu n'aveam copii... Da, dar jumătate din acei bani 

risipiţi erau munca mea, sudoarea mea, mângâerea” 

bătrâneţelor mele! Ş'apoi hâinele pe care mi le 

cumpărai cu d'asila, lumănările de paşte, discurile, 

mirueala, căci mă duceai — ţi-aduci aminte? — 

- de guler la biserică... Dar cutia bisericei! Ce să 

zic? Mi-era spaimă când se apropieau crăciunul şi 

paştele... o:visam!... Socoteală limpede: masa şi 

numele stăpânului meu făceau mai puţin ca mila 

stăpânului, ca: hâinele pentru masa stăpânului, ca 

evlavia şi nepriceperea stăpânului la vânzarea găi- 

tanului ! 
„GUSI - 

„_Stor fi strecurat banii d-tale pe crăpătura cutiei ? 

“ MATACHE PROFIREL, lui Gusie 

Si'şi verse focul... 

HAG:-TUDOSE, încălzit de amintiri. - 

In cea d'intâiu' zi — când rămăseiu singur stă- 

pân — îmi ardeau obrajii, capul mi să "ncinsese, 

ochii mă usturau, şi de. frică şi de nădejde. La 

ceas, la ceas, (Trage. din ţigară şi suflă scrumul în ochii. 

1ui Gusi care se scatară râzând) eşiam din prăvălie so 

„privesc pe dinafară. Îi dam tărcoale. li cercetam 

zidurile şi încăperile. cu de-amăruntul, ca şi cum - 

_maş fi -cunoscut'o. Mă ridicam în vârful picioarelor 

„ca să'mi-arunc privirile peste acoperişul ei... Pră-
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vălia!... Era copilaşul meu rumen şi frumos Eu? Părintele fericit şi înfricoşat că am pe cine mân- âea!. 
! GUSI 

Bre! că nu mi-a dat 'de ochi! 

- MATACIIE PROEIREI, 

Ci lasă], nu'] intrerupe... 

HAGI: TUDOSE, cu entuziasm, “ 

Prăvalia 2... Femeea fermecătoare! Eu? Nebunul carei dam în genuchi; cu ochii închişi şi cu ini- ma speriată !... Mi să izbândisc visul | Rămăsesem singur! Numai ale mele crau jurubiţele, sculurile şi ghemurile de găitan, —- ale mele, maldările de lână, rodanele, războaele şi maşinele, — numai cu, cu mâna mea, dăschideam teşgheaua, — numai în mâna mea — banii şi zdelcele!... In cea d'intâiu scară, zăvorând uşile şi obloanele, ochii "ni jucară în toate părţile, mustrând pe ucenici la fi-te ce mişcare, .. «Încet, încetinel, că. uşile nu sunt de fer !» — «lea: seama, trânduvele, să nu spargi gea- murile, că nu sunt de fer!» — «Nu trânti obloa- nele, ponivosule, că nu sunt de fier!» — «Incet,- încet cu lacătele că nu sunt... Şi dacă sunt... ? Au broască, au meşteşug... costă parale... Şi nu mai | e jupânul ca să vă erte de toate zorbalele voas- tre !» — De zece-ori mă întorseiu din drum ca s'o mai» privesc odată, şi 'ncă odată! (Ca şi cura ar mângâin o fiinţă) Mititica, era tristă şi ea! Cu' obloa- 
DEL AVNANCRA, —u NOL TUDosE, N .. Ă 

11 ă 

y
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nele lăsate, cu uşa "nchisă, ca un om care închi- 

sese ochii! A! când s'o crăpa de ziuă are să facă 

ochii mari cât geamurile ci! Ş'o să vorbească, şi-o 

să chieme momind pe trecători... să intre, să'i dea 

o bună ziua, să'i tărguească câte ceva... Lingu- 

şitoareu!... (Revenind la realitate). Î, ce vorbesc! Aşa 

„credeam. atunci! Azi, când abia mă ţiu să nu mo- 

fluzesc, nu mai crez aşa! 

MATACHE PROFIREIL 

Tudose, să nu vorbeşti întrun ceas rău! 

IIAGI-TUDOSE, speriat își strânge antereui, 

" Doamne fereşte!... Ce vremuri ! Ce oameni ca- 

lici! Să tocmesc de zece-ori, şi'şi tocesc băncuţa 

până s'o dea p'o marfă care ar face preţul îndoit... 

Unde-o s'ajungem?... Mai bine m'ar îi făcut mama 

mort decât să mă i făcut negustor! 

GUSI 

- Bre! ce om! _ 

. MATACIIE PROFIREL. 

Sit! Aa - 
HAGI-TUDOSE 

Eh, vorbe! Sunt un nenorocit! N'am după ce 

bea apă!... Trei pahare de vin şi m'am dus! 

(Taşeşte) O ţigare, jupâne, o” țigâre... (50 şterge pa: 

frante de uăduşeală) Bun tutun!  Caimac boccea! :
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 MATACIIE PROFIREI, 

Aba, “Tudose, de ce nu vrei tu să mărităm pe 
Lenuţa cu nepotu Culaiu ? 

HAGI-TUDOSE, supând diu ţigure. 

lar ? . i 
MATACIE PROLIREL. . 

lar... că tu eşti bătrân... 

HAGI-TUDOSE, suflâni serumul în ochii lui Guni. 

Ce bătrân? 

E MATACIIE PROFIREL 

E... cine ştie... . - 

-HAG'-TUDOSE, tresărind, - 

Ce să ştie? “ 

MATACHE PROFIREI, 

lacă tuşeşti, nu te' ngrijeşti... “ 

IE ” HAGI-TUDOSE 

Ce tuşesc... unde tuşesc... [ 
în apucă tusea. 

MATACHE PROFIREL 

“Şi zici că negoţul nu prea merge... 
7 . 

| HAGI-TUDOSE - | 
Zic! Pe
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“ MATACHE PROIIREL 

Abiă te mai ţii... 

HAGI-TUDOSE 

Abiă ! 

MATACHE PROFIREL 

De ce n'ai scăpa d'o belea? 

HAGI-TUDOSE 

Aşa am fost cu: bun şi milostiv ? 

MATACHE PROFIREI. 

Şi fata e mare, de... 

HAGI-TUDOSE 

Ce mare? 

GUSI - ” 

O să'mplinească 18 anişori..- 
. 

HAGI-TUDOSE, cu răutate. 

Par'cai pastra” actele de botez ale fiecăruia ! 

MATACHE PROFIREL 

La 18 ani părinţii noştri aveau copii... 

HAGI-TUDOSE. Da . 

Şi ce procopseală..? - 
Beana şi Culaia tre: “a curnezişul eărării din inijloc. 

- N ' -
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HAGI-TUDOSE 

„Cine fuse?,., Leana cu Culaiu 2 

MATACHIE: PROFIRI Lu, face en ochiul ni Guxi, 

Ce Leană? Fu, dumneaei.. ă 

GUS. - 
Şi cu popa... : ” 

HAGI-TUDOSE, tugrijat, 

Aşa de subțire. .. 

MATACIIE PROFIREI. -- 

Ş'a scos malacovu _. 

| HAGI-TUDOSE 

M'au lăsat ochielarii ! 

MATACHE PROFIREL 

Ei, crede-mă, Tudose, Culaiu se prăpădeşte 
după ca! 

” HAGI- TUDOSE 

Sa” și vază de rachierie! Să nu umble hahui prin 
mahala ! 

MATACHE PROFIREL, siret, 

Cum să mu vază... Ca de copilul lui... Şi -e 
strâns şapucător... E, "i-a sosit şi lui .ceasul, vrea 
să aibă şi.el pe cineva, să'i pue masa, săi toarne . 
de spălat, să'i dea priminelile, săl îngrijească...
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HAGI-TUDOSI: 

Şi de mine cine să-îngrijească ? | 

MATACHE PROFIREI, 

Amândoi! 
| HAGI-TUDOSE 

Abia am scăpat 'dela un stăpân şi să mă bag 

la altul?... Nu, nu, copilul cu două moaşe moare: 

cu bucuricul netăeat ! 

„MATACHE PROFIREL | 

Mă uit eu la ea... şi ca jindueşte... 

HAGI-TUDOSE 

Să jinduiască !... O să'i treacă ei... Şi după ce-oi 
ințărca-o de patima asta, o s'ajungă om! 

MATACHE PROFIREL, mirat. 

Chiemi d-ta patimă ceca-ce e în firea lucrurilor? 

HAGI-TUDOSE, cu convingere, 

- Şi cu am fost în firea lucrurilor!... Şi de câte-ori 
diavolul îşi vâra coada şi mă'mbăta cu. fustele lui 

neruşinate, eu îi dam la cap fără milă!... Îmi tur- 

nam apă rece, şi mă freziam, mă potoliam şi m'a- 

pucam de lucru, şi lucram ca un năuc până mi. 
să'nchideau pleoapele şi cădeani d'a'mpicioarele de 
somn... Aşa am .făcut de zece- ori, d'o sută de ori. 

“pân am ucis dimonul din mine!... (Sarâzând trinm-



HAGI-TUDOSE 167. 

tător) N'am vrut să fiu robul patimilor, ci stăpânul 

-şi batjocoritorul lor! 

GUSI, se scoală revoltat, 

“ Donmule Matache, îţi mulţumesc că'rhi dăduşi 
prilejul să cunosc pe Tudose... Şi credeam că'l 

„cunosc! „- 
MATACIE PROFIREL 

E, ci stai, om:le! Tudose, adică ce, socoteşti tu 

că nepotul meu o săi ceară te miri ce zestre?,.. 
E, acâlea, câte-va mii de lei... 

ILAGI-TUDOSE, sărind în sus. 

Cate-va..? Nici câte-va sute ! O rochie şi cămaşea 

după ca... Zestre! a! zestre!.:. Ol ho-lio-ho! A 

pus ochii pe zestre nepoţelul dumitale !... Nu care 

cumva ăi crede şi dumneata, şi dumneata, că sunt 

bogat 2... (Faria creşte) A! jupâne, câte-va,.,! Să 

nu mai vorbim! (se sterge pe faţă de năduşeală) Dum-. 

nezeu o ştie, o biată fată, o ţiu degeaba, o îmbrac 
din ce n'am, îi dau să mănânce luându'mi bucă- 

“țica dela gură... O biată sărăcie care nare nici 

ce are umbra dela picioarele ci!... Pomul ăsta are 

ramuri şi frunze, ca e ca un copac uscat, ca un 

deşt dela o mână!... S'o iea dacă pofteşte! 

GUSI, revoltat. 

Cum, n'ai dumneata...? 

MATACHE PROFIREL, ustupă gura lui Gusi. 

Ei, aşi! Nu crez!... Şi nici eu nu Paş îndemnă...
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, . GUSI, ipaeit, 

Nu fai...? | 
“ 

MATACHE PROFIREL, îi face xerin. 

Siiit! 

ILAGI-TUDOSE 

Mai bine, cu atât mai bine! 

MATACHE PROFIREL 

la gândeşte-te... - 

| - “HAGI-TUDOSE 

Mam gândit! . 

- MATACHE PROFIREI, 

"Măcar zece mii... 

TUDOSE, din no Vapucă furia. - 

Ce? Nici cinci! 
Gusi, pricepănd, răta pe "ufuntate, 

MATACHE PRORIREI. 

Măcar patru:.. 2 

” | NAGI-TUDOSE . 0. 

Nici două! | 

MATACHE PROFIREL., abia tinâna-să râsul. 

Măcar una...
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HAGI-TUDOS, ostenit. de eroţie, 
„. 

Nici o sută... Dece mă chinueşti ca pe hoţii 
«le cai ? 

MATACHE PROFIREL, nu “şi mai țiue râsul, 

Bine, omule, — dar dă'i banii ei... * 

„HAGI-TUDOSE, apucând de vept pe Matache Profirel, 

Banii ei?... Trezeşte-te jupâne!... Ai băut carii 
mult! - 

MATACHE PROFIREI,, seoate o hârtie din buzuuar, 

la citeşte colea... 

HAGI-TUDOSE N 
Ce să citesc? 

MATACHE PROFIREI, = 

Zapisu-ăsta... Citeşte, de... : 

„HAGI-TUDOSE, 11 isa cu îriză. „Citeste. 

«Act de danie ?».. „«Dela mine mai puţin, dela 
Dumnezeu mai mult...» A, nu, nu văz bine... 

MATACHE PROFIREIL., râzând. 

Ba. vezi, dinainte... | 

" HAGI-TUDOSE. 

«Eu mai jos iscălitul,. Matache Profirel, moşier, 
fost negustor, dăruesc...» Ce?... (iâzana eu notate 

a
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ceilalţi doi) +.. «dăruesc... dăruiesc Lenuţei...» De 

ce n'ai pus «lL.eanei»? -S'ar înţelege mai bine... 
Ce. râdeţi ?... Să pui «Leanei»... 

MATACHE PROFIREL, răzâud şi dând din mâini. 

Bine, bine... 

HAGI-TUDOSE 

Leanci... Aici e «Lenuţei»... «sin loan 'Dudău, 

urânarul, la trecerea ei în căsătorie cu nepotul meu 

Culaiu Brânduş, lei 10.000, adică zece mii de lei 

pentru că e fată cu minte...» Fireşte, nepoată-meal... 

«ca mie nu mi-a dăruit Dumnezeu decât o fată 

căpătuită şi ea, şi un nepot de soră Culaiu, băeat 

muncitor şi de omenie...» — Doamne, maică pre- 

cistă, risipitor la vreme de bătrâneţe | O! fereşte 

„Doamne ! 
__ MATACHE PROFIREL. , 

E, primeşti ? 

„HAGI- TUDOSE, făcâurdu şi “sunt: 

Nu ştiu, nu ştiu ce să fac... 

GUSI, :râzâuil. 

Nu primi că te păcăleşti ! 

, MATACHE PROFIREL 

Ci zi odată... Batem în! palriă po 

„3 MAGI-TUDOSE; pe gânduri. 

Şi, banii să'i ica ea?
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MATACIII PROFIREI, 
- Fireşte... “ 

„HAGI-TUDOSE 

Nu primesc!... Un copil... Să se vază cu 10.000; 
de lei în mână?.. Ar fi mai potrivit.. 

_GUsI, răzăud. 

Săi i primeşti d-ta.. 

uaci-rUpost repete, 

De ce nu?... Si'i păstrez eu pentru ca... 

MATACHE PROFIREL, vezel. 

Aida, fie! a 
HAGI-TUDOSE 

Fără dobândă ! 

MATACHE PROFIREL 

- Şi ea, cu ce s'ar alege? 

HAGI-TUDOSE 

Ea 2... Să ştie că sunt la mine... în păstrarea 
mea... 10.000! 10.000 de lei! - 

- MAŢACHE PROFIREL, râzând. 

Fie... Treacă. dela mine... 

GUSI, îi dă cu tritla pe Ia spate. 

- Măi, măi, măi!
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HAGI-TUDOSE, zorit. 

Prefă zapist... Pune Leanei... Banii în păstra- 
rea mea — aşă să scrii — fără dobândă... şi za- 

“pisul la mine, în buzunar... 

Gusi, indisnat. 

A, nu aşă! | 

| HAGI-TUDOSE 

Nu te priveşte pe dumneata! 

a. GUS 

A, nu... Să adaugi la isprăvit că Tudose, la 
primirea banilor, va da şi el zapis Lenuţii pe cum 

«că are în păstrarea lui 10.000 de lei ai ei, bani 

-dăruiţi de dumneata... ! | ” 

HAGI-TUDOSE, aprins. 

Ce, ce, ce, ce, ce s'adauge? Să n'adaugi nimic! 
Nu sunt eu unchiul? Nu e ea nepoata ?... O să-i 
"fur? Al... 

GUSI, cu scârhă. 

Ăsta işi vinde nepoăta; nu şi-o mărită! 

„MATACHE PROFIREL. 

Bine, bine, n'adaug nimic... Biată.. Lenuţa, in- 

ră şi ea în lume! Sia 

"HAGI-TUDOSE 

. " - . 

Ese din omenire !... oh!...
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GUSI 

Care omenire? , A 

HAGI-TUDOSE, cu vivicinue. 

A mea! Adevărata omenire! Unde nu e decât 
un stăpân şi ceilalţi robi... Vrocam s'ajungă şi ea. 
stăpână... Nu... iobag a fost tat-său şi ca ajunge: 
roabă! 

GUSI 
Eh! 

"MATACHE PROPIREL, vesel. 

Ai să-i spunem Lenujei... 

| HAGI-TUDOSI: 

Nu, întâiu să prefaci zapisul ! 

| GUSI | 

Mă, mă, mă, mă, mă! | 
| » Se duce pe cărarean din stânșa. 

SCENA VII. . 
- ” 7 ” i N 

LEANA Şi CULAIU 
Vin trişti pe căraren din dreapta. 

| CULAU > 

L'ai auzit cu 'urechile tale?  - 

LEANA, rapând frunzele de pe e rămurieă. 

De câte ori mai intrebat!... Da, şi strigă: «nu? 
nu! nu î»



174 | _ NAGI-TUDUSE 

CULAIU 

O fi vorbit de altcevă... - 

LEANĂ 

A patra oară "i spui că d-l Profirel mă cerea 

:şi el scutură din cap... i 

CULAIU 
O! câinele! 

Ea LEANA 
De ce zici aşa... 

CULAIU E 

Numai un câine mi-ar rupe inima cum mi-o 

'rupe el! . 
. i „.. LEANĂ 

Ce să fac? 
„CULAIU 

Să te duci la maică-ta.., 

LEANA Aa 

„La mama ?..: Mama vrea să mă dea după îe- 
«ciorul lui Dima rotarul... - 

„CULA 
Dac'am fugi? - 

LEANA -- 

Nu, nu vreau S'ajung de râsul lumii! 

CULAIU 

-De mâine m'apuc' de beţie!



HAGI-TUDOSB 175 

I.EANĂ 

Culaiu, una ca asta să nu faci! 

CULAIU 

Ca să uit, uitat de Dumnezeu ce sunt! Să beau 
vin, să beau ţuică, să beau drojdie, să caz! prin 
şanţuri, să mă culeagă luimea ca p'un ticălos, ca 
p'un bătut de stele! 

LEANA 

Culaiu, dragă Culaiu, de s'ar întâmplă ce puseşi 
tu la cale, să ştii că'mi fac seama! 

CULAIU 

Tu poţi trăi fără mine... 

LEANA 

Fără tine ştiindu- te om, da, — dar cu tine, şters 
din rândul oamenilor, nu! 

CULAIU, zăriud pe Fitica şi. pe Jenică. , 

_Ă, iată-i pe cei doi ferieiţi!... Cum se sărută! 
7 

LEANA 

- Sărutatul lor mi-aminteşte fericirea şi spaima de 

“eri-noapte... Ni'mi pare rău că sunt fericiţi, dar în 
“astă-seară, fericirea lor sporeşte nefericirea noastră! 

* CULAIU 

Oh! Leano sunt fericiţi şi nu ne bagă î în seaină 

Nu ne dau nimic... 

« 

,
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LEANĂ, îi tuia vorba. 

Nu ne-au răpit nimic! 

CULAIU 

_“Tu eşti mai bună... Pe lângă tine cu sunt rău 

sadea... (Aritână! pe Fifica și pe Jenică) S'apropie... 

Adevărat, fie-care cu partea lor... In partea lor nu 

văz nimic din partea noastră... 

„SCENA IX. 

FIFICA, JENICĂ PĂUNESCU, LEANA şi CULAIU.. 

FIFICA , | 

Ce faceţi, Lenuţo, veseli ? 

LEANA 

Nici trişti, nici veseli... 

FIFICĂ | 

- Ca să nu fiţi trişti, înţeleg, — dar, ca să nu fiţi 

veseli, nu-inţeleg, - 

a : LEANA, Surâzănd. 

Sătulul la flămând nu crede... 

N FIEICA, îşi pune pensncul şi-o priveşte lunz. 

A, elle est mordante et bien jolie ma future 

cousine... quoi ?... Aş vrea să ştiu cine sunt să- 

tuii şi cine flămânzii, 'Lenuţo ? (Sarâzâna) Eu nu cu- 

nose aici decât flămânzi... | -
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LEANA 

Sunt lacomi care se scoală sătui dela masă şi. 

gândindu- -se la ce vor mânca adouazi flămânzesc 

cu gândul... Aceştia nu se vor sătura cu toate 

bunătăţile pământului... Eu m'am deprins c'o co- 
jiţă de păine muiată în doniţa cu apă proaspătă... 
O! ce nătângă sunt! Eartă-mă, domnişoară! (ritiea 

i-întiude inăna. Leana i-o sărută repede) Un om:mâhnit, 

fără să vrea, fără să ştie, e rău chiar cu oâmenii 

buni şi mai ales cu cei fericiţi... 

FIFICA, mirată, 

„Lenuţo, d-ta, ai invăţat carte? 

LEANA 

Nu cunosc decât o singură carte, şi aceea din 

auzite: evanghelia. Din câte-am priceput, evanghe- 

lia este izvorul bunătăţii... Cam târziu mi-adusei 
aminte, ., 

FIFICA 

“Eşti mâhnită... Nu vă dă voe? 

î LEANA 
-Nu. 

. FIFICA 

Ol mititica! ce răutate!... Jenică să nu ne lă- 
sim până n'om dobândi o verişoară,. 

JENICĂ 

Cu mare plăcere dar pe mine nu prea mă suferă. 

DELAVRASCEA. — HAGI-TULOSE, 12
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CULALU 

Pe nimeni nare la inimă decât pe el şi banii lui! 

LEANA 

Aşa ce el, ciudat. 

" CULAIU 

E spârcit!: 
Matache Profirol, Gherghina Protirel şi Popa Roşca, vin po cărarea 

din atânga. Converscază înainte da veni în planul întăiu. 

SCENA.X 

MATACHE PROFIREL, GHERGHINA PROFIREL, POPA 

ROŞCA, FIFICA, JENICĂ PĂUNESCU, LEANA şi CULAIU 

MATACHE PROFIREL, mișcându-se a lene. 

Taci, părinte... nu fii copil... 

POPA ROŞCA 

Mă prinse: bată] primejdia... Vesel, vesel, până 

mă picni... Mai mare ruşinea ! 

GHERGHINA PROFIREL, în papuci. 

Ruşine când se vede, părinte... Aci, în familie:.. 

să nu'ţi pese nici dotiă... Ei, la nuntă, ce-o să 

fie...2 O să beau cât zece... (Râzând) Numai ghioz- - 

dănelul să facă minunea pe care o ştiu eu... şi 

lasă... | 

” GUSI, , surâzând, 

Ce minune, cocoană Jorjeto ? :
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MATACHE PROEIREL 

Ei, dale ei,.. Nici toate ale doftorilor, nici toate 
ale popei, nici toate ale femeilor. 

GHERGIINA PROFIREL., bătândal pe umăr, 

N'ai vrea, ai? Hoţule! 

MATACHE PROFIREL, Fifichii şi lui Jenică. 

Ei, bată-vă norocul de cârlani... Ai pus de grâu? 

GHERGHINA PROFIREL. 

"De s'ar intoarce dela prăşila porumbului şi tot 
n'ar fi aşa de aprinşi ! 

FIFICĂ 

Aprinsă, eu? De ce-aşi fi? Mă mir! 

GUSI, îi dă shies lui Matacue Profirel. 

Până mai adineauri pocni trunzele de căldură... 
Să spue, hoerul... 

FIFICA 

Adevărat, papă; pocnesc de căldură ? 

MATACHE PROFIREL, surâzând. 

Copacii tineri pocnesc, cei bătrâni se usucă. 
„Fiecare la rândul lor... 

GHERGHINA PROFIREL 

“la, mai încet cu bătrâneţele!”
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POPA ROŞCA 

Mie era să 'mi pocnească capul de căldură... 

MATACHE PROFIREL, prefăcut, Leanei şi lui Culaiu. 

Dar voi? Ce staţi mahmuri ? Ştiu. c'aţi vrea ce 

vreau şi eu, şi amândoi vreţi ce nu vrea Tudose... 

N'o să se poată... 

: LEANA 

Nu ? | 

MATACHE PROFIREL, zâmbind, 

Ăţi rămâne şi voi aşa cum sunteți, că doar n'o 

crăpă pământul... 

CULAIU 

Am să scrăp eu! 

GHERGHINA PROFIREL 

Ba e vorbă! 

MATACHE PROFIREI. 

" Ş'aşă copii... bucuraţi-vă şi voi de logodna Fiti- 

» chii cu Jenică... N 
, 

LEANĂ, după ce privezte scrutător. 
pe 

Să ne bucurăm...? Un om aşa:de bun ca d-ta 

să vorbească astfel?... Simţ ca un câine, după 

glasul stăpânului său, că vergeaua care'l ameninţă 

mo să”! lovească... Şi cum s'aruncă câinele şi linge
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tocmai mâna care ţine vergeaua, aşa m'arune şi 
eu .. (i nărntă mâna; Mutache 6 sărută) Culaiu ! 

„CULAIU, cu ochii rogii. 

Ce? 

MATACHE PROFIREL, râzând. 

Na ! fotologule!... “Tudose vrea!... Tot fermeca 
mai cu cap în d'alde d'astea! 

GHERGHINA PROFIREI 

Brava ! tot femeca! 
Toţi bat din palmo si se sărută cu Lenuta şi cu Cataiu. Inainte 

“Va se linisti sande căzând cineva în avuz. 

SCIZNA XI 

Cei de mai sus şi: HAGI-TUDOSE. 

HAGI- TUDOSE, răcnind ca un desperat. Nu se vede. . 

Ajutor! Săriţi! Mă-innec! d... 
Toţi speriaţi. Gherghina Profirel leșină și svâcneşte diu mâini şi 

«lin picioare, Popa Roşca o freacă pe mâini, Ceilalţi alcargă la avuz. 

HAGI- TUDOSE 

m acoperă talazurile! Mă duc aîund! Intuneric! 
- Jenică băunescu și Calaia aduce pe Hași-Tudose de Tâini şi de 
picioare, mort de frică şi Jeorcă de apă. 

: HAGI-TUDOSE 

Hainele, hăinuţele mele, toată averea mea s'a 
scufundat ! Oh! oh! Ce nenorocire! 

ÎL pur pe banea de mesteicăn. Iagi-Tudose geme. 

pg
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GHERGHINA PROFIREL, dăşteptându-se și svâenind 

Ai! ai! ce foc! | 

POPA. ROŞCA 

E apă, taică, e apă... 

| MATACHE PROFIREL. 

Nu e nimic, fetițo ! Ce sperioasă eşti! 

GHERGHINA PROFIREL 

Vino 'ncoa, nene! Eram să mor! 

Matache Profirel o mânpăe. 

HAGI-TUDOSE 

Să mă fi înnecat când trece:.m marea, inainte 

dami îi luat hainele! Oi! of! să nu fi cheltuit tot 

ce aveam | (Stupucă ae pân Am rămas calic! Am ră- 

mas pe drumuri ! 

GHERGHINA PROFIREL. 

Da', un! te-ai înnecat, omule ? 

HAGI-TUDOSE, văetâudu-se., 

In lacul dumitale, cucoană ! (Se pipăe pe cap. ÎL a 

pucă tusea) Unde mi-e fesul? Fesul meu de haşiu! 

Culaiu se repede şi-l udrice. i stoarce 

-HaGI-1UDOSE : 

- Adu-l încoă! Cum Vai scăpat de furia talazurilor?
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GHERGHINA PROFIREI, 

Ce lac? Ce talazuri? Unde căzuşi ? ' 

GUSI, râzând. 

In avuz... De m'am fi alergat noi, s'ar fi dus 
pe copcă! 

CHERGIIINA PROFIREL, butnind de râs. 

Taci, măi, omule ! Apa mea e d'o şchioapă! 

HAGI-TUDOSE 

D'o şchioapă c-a dumitale? Mare şchiopă ai! Vai! 
vai! (În şterg de apă cu vatistele) Portofelul! Unde e por- 
tofelul meu ? Fesu a pluiit, portofelul s'a dus! 

JENICĂ 

Alerg să ţi-l caut... 

| HAOI-TUDOSE 

Tinere, iea seama să nu te-apuce vultoarea ! 

FIPICA, speriată. 

Nu te duce, Jenică! 
Toţi râd afară do Hagi-Tudose. 

GHERGHINA PROFIREL 

|... Ce 'copil eşti! 

. | HAGI-TUDOSE | 

>= Din -genunea în care se oglindește cerul nimeni 
nu mai scapă! 

, : - Hohote de râs.
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GUSI, râzând, 

Şi-aveai multe parale? 

HAGI-TUDOSE, tuşind si tremurând. 

Optzeci de buni! Optzeci! Cum nu! lăsaiu a- 

casă ? Cap sec! (Jenică Păunescu îl aduce) Să văz! (n- 

numără) Optzeci! Slavă ţie, Doamne!... Ui apucă un 
fior de spaimă) i! Mâinile, mâinile, nu le pot mişcă! 
(Se munceşte ca să-şi aducă mâna dreaptă la buzunarul din 

stânga al fermenelei şi nu izbutește) Zapisul, zapisul pe care 

mi'l dăduşi... zapisul că mor! Aci, aci lam pus... 

Spaima mi-a amorţit mâinile... lu stânga, jupâne, 

în stânga! | 

Toţi. tâd. Matache Profirei se pleacă spre stânga ui tngi- 

Tudose și eantă, - 

MATACHE PROFIREI. 

L'am găsit! 

HAGI-TUDOSE, cu cchelarii sparţi. 

Adu!l încoa | (Incepe să mişce mâinile. lea zupisul, îl dea- 

tace şi se uită la el) Mare minune! Mulţumescu'ţi ţie, 

Hristoase! Nici-o pată... “afară de petele după 

mine... D'aş fi ştiut:aş fi venit cu hainele ale 

vechi... Şi nu mai văz... MPa orbit năpustirea va- 

lurilor... Ochelarii... Ochelarii s'au spart... Să 

mai cheltuesc?... Nu, înai am alţii, de șaisprezece 

ani... (Lui Profire)) D'aş fi ştiut i-aş fi luat p ai i du- 

mitale ! (Hrohote de râs) Ce rideţi ? |
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MATACHE PROFIREL. 

la spune, Tudose, cum se întâmplă comedia asta? 

HAGI-TUDOSE 
Nenorocirea ne pândeşte din senin... Mă bu- 

curaiu când îmi dăduşi zapisul... Să nu vă bucu- 
raţi de nimic şi niciodată!: 

FIFICA PROFIREL, strânge de mână pe Jenică, 

Ba e vorbă! 

HAGI-TUDOSE 

"Şi bătrânețea... lişii repede că nu mai puteam. 
Râsete) Înnemerii nu ştiu unde... că auzii țârâind 
un fir de apă... Crezui aţi fi unul din d-voastră... 
ca şi mine... (Raseto) Mă sfiii... Intorsei spatele... 
Mă trăsei daindaratele... Ş'odată simţiiu că pă- 
mântul se cască supt picioarele mele... Şi mă du- 
seiu şi dus am fost... Secaţi primejdia, secaţi-o, 
atât vă spui! | 

+ Râsete, 

GHERGHINA PRORIREI,  -7 
O: Ce fricos!... Ce primejdie? Eu o trec cu 

picerele când ăi pofti! 

HAGI-TUDOSE 

Te crez... Cu malacovul d-tale treci marea ca 
pe uscat! , 

MATACHE PROFIREL. - 

Hai, Tudose, hai, hai să te dăsbraci...
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HAGI-TUDOSE 
A
 xi
 mă dăspueaţi? 

MATACHE PROFIREI. 

Să nu răceşti... Să'ţi uscăm hainele... 

GHERGHINA PROFIREL 

Şi să ţi le calc... 

HAGI-TUDOSE 

Să nu le arzi! 

| GHERGHINA PROFIREI. 

Ceţţi pasă... i le fac ca noi... 

Ă HAGI-TUDOSE 

Ca şi cum nu le-aş îi purtat... [ţi mulţumesc, 

„îți mulțumesc! 

Il jewu de braţe Matache Profirel şi Popa Roşca şi parnese- 

pe cărarea din stânga. 

GHERGIIINA PROFIREL, râzând. 

"Jenică, braţeta... Şi să mă veţi şi pă mine 

praşila porumbului... 

. FIFICA PROFIREL. 

-Mamân |! 
! Calaiu apucă do mână pe Leuuţa. . ok 

LENUŢA 

O! săracu, nene Tudose! 

. "So due sălăgios.
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"Odava lui Hugi-Tudose. Zidurilv ulb-murdare, crăpate si -cojite.. 
Tavanul cu grinzi de stejar înnegrito de vechime. In funi, spre 

stânga, o fereastră cu ochiuri mici şi cu fiare groase. In dreapta 

au pat d» lemn. In colţul din stânga o sobă cu vatra prelungită, 
Sa văd niţică cenuşe şi câţi-va cărbuni, In mijlocul zidului din 

stânga o uşe cu două şini în cruce şi cu o clanţă pe care ui patea 

sprijini întreg podul palmei. intre sobă şi uşe o măsuţă do toiu.. : 

Lângă măsuţă o douiţă cu capue. Po capac o bărdacă smălțuită cu 
verde. O ladă do Braşov. O bardă po căpacul lăzii. Po jos podeală 

do cărămizi tocite, mai ales dola uşe la pat. Ilagi-Tudose boleşto- 

cu capul p'o pernă soioasă, tavelit co pătură albastră, miţoasă şi 
eşită, Uscat, cu ochii în nişte orbite vinete, 'cu părul şi barba în 

neorândueală. O cumplită sârăcie în toate. E earnă. Vântul se um-. 

fă, ca şi cum ur arunca alica în geamuri. 

SCENA II 

„HAGI-TUDOSE şi LEANA 

v „HAGI-TUDOSE, sculânduse întru râniă. 

Băltoaca Profiroaicii... arde-o-ar. focul... D'a-. 

colo mi să trage... Şitu şi jupânu, să mă culc, să. 
mă culc... Watunci numai sunt bine... | 

. Tuşeşte.
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LEANA 

Să te odihneşii, nene Tudose... 

HAGI-TUDOSE 

Ca un trântor... Doorm... somnul mătuşii... Şi 

prăvălia şi imuşterii... O! îmi vine să mă strâng 

de gât... Omul e dela Dumnezeu să muncească, 

să alerge, să răscolească, să strângă, să scoaţă — 

la nevoie — şi din peatră ceea-ce e-al lui... Nu e 

decât o singură boală pe lume: lenea! 
Se scoală din pat şi porneşte împleticindu-sc. Şade pe scaunul 

.de lângă nasă, lar se scoală și s'aşează po ladă. E"mbrăcat cn că- 
maşe şi pe d'asupra camăşei cu vechia lui scarteică. 

LEANA 

N'ai muncit toată viaţa ? - 

HAGI-TUDOSE 

Dacă-am muncit... Şi ce-am agonisit? 

LEANA 

Nimic, nene Tudose... 

HAGI-TUDOSE 

Văz că eşti copil bun... Da, nimic... Şam' 
muncit toată viaţa...:: Cum toată? Mai e şi cât 
mai e; să dau pe brânci.... Viaţa e trudă... Cine 
nu asudă, doarme!... Şi ce.osebire ar fi între un 
mort şi un om care doarme?.-. Hainele mele... 

„să mă'mbrac... Ale purtate... 
SUR * . ay 

Se scoală și se clatină. 

4
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LEANA: 

Sunt rupte... 

HAGI-TUDOSE 

Aşa cum sunt! , . 

LEANA 

Pantalonii nu se mai ţin. 

HAGI-TUDOSE 

Ce'ţi pasă! 

LEANA 

Nu mai au tur.., 

HAGI-TUDOSE, tuşină sec. 

Cracii erau bunii, noi-nouţi,.. ŞI nu se vede pe 
supt scurteică.,. . 

LEANA 

Da' când te pleci? 

HAGI-TUDOSE 7 

„D'atâta vreme... ştiu eu să mă plec să nu se 
vază... E 

LEANA 

Vezi-că „.. 

HAGI-TUDOSE, presimţind o mare nenorocire, 

“Ce?
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| LIANĂ 

„i-am dat... 

HAGI-TUDOSE 

- Nenorocito, mai lasat gol!... Cea mai dulce 

:amintire a tinereţilor mele!... De grabă să'i ceri 

îndărăt... | 
LEANA , 

Dacă aş cunoaşte... Ă 

HAGI-TUDOSE, revoltat. 

Nici nu'l cunoşti!... Şi pă imine, care mă cu- 

noşti, care-ţi suni unchiu, care te-am luat de suilet, 

care te-imbrac, te-încalț, ină dăspoi pentru un ne- 

cunoscut? Dumnezeule, ce-ai făcut cu minţele ei 
ai 

pe care nu le-avea?... Şi ce fel de om era? 

LEANA 

Un cerşetor... un cocoşat... 

HAGI-TUDOSE 

___ Cum să se potrivească pantalonii mei unui co- 

„coşat?... Ţi-am spus d'atâtea-ori + uşa'n nas cer- 

" şetorilor că sunt hoţi! Tu, care nu mi-ai eşit dir: 

cuvânt? Te-a îndemnat cine-va... ai? 

LEANA 
Da... a a 

a HAGI-TUDOSE 
Cine ? EI A
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| LEANA 

-D-l Profirel... 

„HAGI-TUDOSE, 11 'npucă tusea, 

Profirel? Jupânul ? Işi iea dobânda la nişte bani 

pe care nu mi-i-a numărat încă... Te'mvaţă risi- 

pitoare până să nu'i fii nepoată... Da' când i-ei 

fi, nu i-ai mai Îi să uu-i mai fii, nepricopsito!.Şi 
ce s'amestecă în casa mea? El mi-i-a cumpărat? 
El-i-a purtat? El i-a cărpit? 

LEANA, cu frică. 

Ziceă că... Lenuţo, dăi de pomană pentru să- 
nătatea Hagiului, că"i icau eu alţii... Şi, ca o ne- 

ghioabă, m'am luat după vorba dumnealui... 

! 

HAGI-TUDOSE 

Ar fi putut să'mi dea fără să'mi iea bunătat' de 
pantaloni... Şi de mult i-ai dat? 

LEANA 

; De două săptămâni... 

HAGI-TUDOSE n 

De două săptămâni !... Un” să'l rai aiungi..? 

l-a vândut, a luat bani pe ei... 

LEANA 

„Ce bani?
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HAGI-TUDOSE, furios, 

„Taci, toanto!... Şi i-a băut din” cârciumă în. 

cârciumă! , 
Se cutremură. su strânge, tuşezte, se scoală şi se lasă pe pat, 

"LEANA, sfios. 

Ți-e frig, nene? 

HAGI-TUDOSE . 

Ce frig? Can luna lui cuptor, crăp de căldură! . 
Leana s'apropie de ul si) iea de mână. 

| LEANA 

Sudoarea rece... 

“ HAGI-TUDOSE 

Lasă-ină... Mai la o parte... Nici o sudoare... 

LEANA | 

Sâ fac niţel foc... 

| HAGI-FUDOSE 

N'ai făcut aseară Pee Lemnele costă... 

A LEANA 

Earnă grea... D-ta bolnav... Vântul urlă... 

HAGI-TUDOSE 

LEANA 

„.„.„.„troenind zăpada pân'la fereastră...
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HAGI-TUDOSE 

Zăpadă... Măzăriche ! Cine-a mai ii pomenit carnă . 
a De echemvrie? - - 

LEANA 

Doftori, nu, — doftorii, nu 

A HAGI-TUDOSE - 

Doftor, doftorii... Va bani! I-Ş apoi, eu, nu crez 
în doftori... Ar - ajunge mofluzi după urma: mea ... 

LEANA 

... Ciorbă de găină, nu... 
7 

HAGI-TUDOSE, mestecând şi înghițind în sec, 

7 

Postul crăciunului... Fasole, nu găină! 

| LEANA. | 

Să prinzi niţică putere... o 

HAGI-TUDOSE, se scoală cu, ochii „țintă la pat. 

Am dăstulă... Să s'apropie cine-va de „patul 
MCU (Pune mâna pe bardă) Şi va vedeă cine e bolnav ” 
şi cine e sănătos ! iN 

LEANA 

Ast-noapte n'ai dormit... . | “ 

HAGI-TUDOSE 

Ca un buştean ! 

ABELAVRAXCEA. — MAGI-TULORE. - 13
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2 

LEANA 

„te-ai sculat din pat.. i : 

“HAGI-TUDOSE 

De unde știi? 

LEANĂ 
x 

„te-ai vi ârât supat 

“ HAGI-TUDOSE 

Cin! ţi-a spus? 

LEANA 

„„„ai scos câte-va cărămizi, şi numărai, 

HAGI!-TUDOSE, penând mâna pe hardă, 

Ce număram ? (pretăcuv blând) Ți sa părut... 

(Aparte) Dar cum i s'a părut 2... (isp) Unde erai 2 - 
7 

LEANA, speriată . 

Când. te-ai învârtit în pat, m'am dăşteptat, — 

când te-ai dat jos, am venit la uşe... Şi "mi zisei: + 

«Poate că vrea ceva, nenea Tudose... 

MAGI-TUDOSE, „si mânie: 

sh Şi-ai ascultat ? 

. LEANA, înfricosată 

Fără să vreau...



HAGI- TUDOSE a 195 

HAGI-TUDOSE:, fioros, 

Să'ţi schimbi urechile, nenorocito !. (aruncă vurda 
pe ladă) Aşa se întâmplă omorurile !... Zi că ni'ai 
auzit, zi c'ai visat, zi Cai avut lungoare.,.. 

ÎL înncacă tusea. 

. : 

LEANA 77 

Da, da, mi s'a părut, nene “Tudose... 

HAGI-TUDOSE | 

Să mă spionezi pe mine care ji am fost ca un 
iată ... i 

LEANA, tremurând, 

Am visat... | 

- HAGI-TUDOSE * 

„„„care ţi-a dat bucăţica 'dela gură... 

| i.EANA 

Nae m'am mişcat. din pat... 

" HAGI-TUDOSE 

„..care m'am jurat c' am să “ți păstrez zestrea fă- 
găduită de jupânul meu... 

| LEANA - 

„Ce era să caţi supat?. 2 

HAGI-TUDOSE 

S'asculţi la uşe?
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LEANA 

Ce era să 'numeri ? 

HAGI-TUDOSE, se vâră n pate 

Să mă vinzi, să mă ucizi 2 (Se *nvârteşte, se aud 

banii sunând, se sperie) Â sunat ceva ? ! Ă 

LEANA 

Nu.. , 

HAGI-TUDOSE 

Chieile tale... 
LEANA 

Am numai una... 

HAGI-TUDOSE 

Ei, cum mi să păru!... Aşa ţi s'a părut Şi ţie, 

ast-noapte... Până nu. vezi şi nu pipăi să nu 

crezi... Apostolul Toma a avut dreptate... Intăiu 

-a pus mâna ş'apoi a crezut... Ala om, nu se- 

cătură!. 
S'ande cine-va scuturându-şi picioarele de zăpadă. 

SCENA II 

" HAGI-TUDOSE; LEANA” şi CULAIU. 

-” HAGI-TUDOSE ” 

Cinee? e i 3 
CULAIU 

Eu...
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HAGI-TUDOSE 

Cine, tu ? 

CULALU 

Eu, Culaiu... 

HAGI-TUDUSE 

Intră, de... Leano, deschide-i uşa... 

CULAIU, intrând, 

Eşti bine, nea Tudose > 

.HAGI-TUDOSE, rasina 

“Bine de tot... Mâine mă scol... 

| CULAIU. 

Unchiu Profirel mi-a. zis să văz. 

HAGI- -TUnosE 

Pe Leana.. 

| CULAIU 

Nu... Să văz ce mai faci, cau să vie şi dum- 
nealor. cu câte ceva. a 

HAGI- T UDOSE 

Cu câte ceva ? Să le fi trimis cu tine... Ar fi 
sosit mai de grabă... . Ei ar fi putut să vie mâine, 

"poimâine, e, şi cât mai târziu... (Sieşi) Oameni, 
furnici, tot una.. Da”, voi, -aţi hotărât riunta ?
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CULAILU 

Când o vrea ea... 

HAGI-TUDOSE 
. 

Eu, când eram ca tine... 0!o0!... 

CULAIU 

Dumneata ? 

HAGI-TUDOSE 

Numai la asta mi-era gândul... Nu ie uita că 

mam avut parte... (Avarti) Eh, o murdărie!... 

Leano, n'ai hotărât? - 

L.EANĂ 

Nu, nene Tudose... BE 4 

HAGI-FUDOSE 

De ce? 

LEANA. : | 

N'aş vrea... | 

HAGI-TUDOSE 

Ui'-te, ui'-te.;. Nu mai vrei? Şi cu ce. să fac 

cu zapisul? Să'l rup? Dai cu piciorul la 10.000 

de lei? In loc să'i ştii la mine, puşi bine; la păs- .. 

trare, fără dobândă — nu: face nimic —... Până 

mai eri plângeai după Culaiu, şi azi n'ai vrea? 

A, prost e Culain!... (Can surâs ionic) Insuraţi-vă, 

mă, că omenirea are neyoe de prăsilă și voi aveţi
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nevoc du jug! Să munciţi pentru alţii... să ştiţi 
pentru-ce munciţi... Parcă: văz, doi, trei, patru 
broscoi, umflaţi de mâncare, tolâniţi grămadă ca.o 
mişună de căţei, cu picioarele murdar pe macatul cel 

„mai scump al vostru... (cu un râs sinistru) Mârâc, se- 
înhaţă de păr şi se trag, se zgâlţie, şi urlă, fiind-că 

"au de toate copiii maichii... o!... Da, copii mo- 
şului !.. Ş'ausă aibă şi gâlci, şi tuse măgărească, 

„Şi fuşter, şi vărsat... 

LEANA, indosânducse în Cutaiu, 

Ducă-s'ar în pustii! 

HAGI-TUDOSE ps 

LE, cum ? Voi, „să'le ştergeţi de geaba de mur- 
dăriile ? Ce fel de părinţi aţi fi voi dacă m'aţi 
trece prin toate scârbele şi toate durerile?... V'a 
ajuns vremea să faceţi ce-au făcut - cei ce : au. 
făcut!.. Sunteţi tineri, sunteţi harnici, vă iubiţi — 
oh! vă iubiţi! — sunteți osândiţi la aceeaşi muncă 

“silnică... Haide, de... De ce staţi ca nişte mo- - 
mâi 2 Firea vă indeamuă, sete vă este, ştiinţă — 

"slavă Domnului!... Cine să naşte fără ştiinţa 
oarbă a viţii omeneşti? Şi n'aţi învăţat carte. . 
Nici nu trebue!... Hai, de grab... pirostreile?n 
cap! | - 

Tuseste, Se sterge de răduscală, li. pică cupul pe pernă. 

LEANĂ 

Să te faci mai bine... Culaiu mai aşteaptă...



30u ! HAGI-TUDOSIE 

CULALU 

Cât ăi vrea dumneata, Lenuţo... 

„HAGI-TUDOSE 

Nu sunt dăstul de bine? Şi. mâine sunt gata 

să joc... Leano, o bardac de apă... Ce căldură. 

ai făcut în odae! 
li qă apă. O soarbe dintr'o Tăsutlare. Se-îndeasă în pernă. 

CULAIU, încet. - 

Bietul bătrân ! 
Un moment de tăcere. Hagi- “Tudose mişcă mâinile supt pătură. 

ascunse. HAGI-TUDOSE, tn numărând pungile 

Una, două, trei... (speriat) Unde e-a patra? 

LEANA 

Ce, nene Tudose? Visaşi ?. | | 

i HAGI-TUDOSE, c'o veselie sinistră- 
, 

Am găsit-o !... Da, mă fură somuul. Şi se fă- 

ceă că păziam patru oi galbene ca aurul, ca au-. 

rul... şi-a patra se rătăcise... Ce m aş îi făcut eu, 

dacă n'aş fi găsit-o? 
Se audo un miorliit de pisică. 

E 3 “HAGI-TUDOSE, . 

Cine miorlăe? | | 

- . „LEANA. , 

Pisica, nene. - 
HAGI-TUDOSE 

l-a trecut coada 2... Cotoiu prost... Crescuse”"u 

,
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coadă d'un stânjen... l-am retezat-o cu barda... 
Până să intre pe uşe se. răceă toată odaea! 

S'aud tropote de picioure pe prispă afură. 

CULAIU 
[i 

Unchiul Profirel şi cu tanti... 

HAGI-TUDOSE 

Ce tanti...? Toanta!... Hi, boeru!.... O risipi- 
toare! In toată vieaţa mea nu mi-a trecut prin mâini 

cât are ca în mâna stângă.. . partea inimii! Î... 

mi- e silă!... Oh! oh... (se perde într'o uiureală de fri- 

guri, Leana şi Culaiu se. reped la pat speriaţi, Hagi-Tudose se 

deşteaptă). Ce credeaţi? Uitaţi-vă la mine... E, nu, 
am aerul să... (Tușeşte, Pe buze oarecuri urme de sânge. 

Sfărșeală. Pune capu în pernă.) ici! bătrân neghiob! . 

(Gun surâs straniu) De când mi-ai pomenit de ciorbă 
de găină mi-ai răscolit toate poftele... Şi n'am mă- 
runte... D'o săptămână n'am luat socotelile pră- 
văliii... (coate o monedă de supt plapămă.) Na, Leano.., 

(Îi tromură mâna; și-o traze înapoi) Na | „.. (Leana o ien) A- 

du-l încoă!... lea-l!... Uită-te bine!... E un gal-: 
ben! E de aur!... Sună aşă de frumos, aşă de 

dulce (incniae acuii) că privighetoarea nu face două 

parale pe lângă sunetul lui!... Duceţi-vă şi-mi târ- | 
guiți o găină, cât se poate mai mică şi mai eftină,— 

o lămâe, ba sare de lămâe, — şi-o litră de vin, ba 

un cinzec, e de ajuns... Şi când te ntorci, câtevă 

găteje de lemn — puţine să nu dai foc casii —. 

şi fă-mi o ciprbă bună... Oh! Poala m'a schim:
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„bat în copil răzgăeat... (ioana și Gutaiu pleaci) Bagă 

de seamă, e de aur, ll franci şi 75 de bani! Săi 

dea cusurul drept, să nu te-inşele! (Leana și Culain îcs) 

O singură dată am călcat în gura lăcomici.. . Ear- 

tă-mă, Doamne!.., (Scoate pungile și le seleşte în poală. 

Vântară galbonii, Se luminează Ja futi) O! par'că vântur 

stelele cerului! (sana sas Cnorghinii Profirel) Cum 

uitasem! Na!... La loc, cu toții, şi să tăceți ca.şi 

“cum ri'aţi fi vii, că vin ciorile lacome care mănâncă 

pe puii de aur... Şi voi sunteţi ai' mei, nu ai tu- 

iturora | 
"Vâră pungile supt pătură. 

SCENA Ii 
PPR N 

MATACHE PROFIREL, GHERGHINA PROFIREL 

: şi HAGI-TUDOSE “ - 

GHERGHINA PROFIREL 

- . . Li 

Tot în pat, Hagiule? Tot bolnăvior? 

! | HAGI-TUDOSE 

Niţică tuse, şi mă ţine coşul peptului- când ră- 

„suflu... . Ea 

“MATACHE PROFIREL, îmnând o legătură pe ladă. 

Adu mâna, Tudose... Cam rece... Mă băete, 
să'|i facă focul... ME - 

GHERGINNA PROFIREL 
N 4 

  

E îrig în lege, în odaca dumitale.
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“ HAGI-TUDOSE 

Aţi venit d'afară... Eu năduşese de căldură... 

Şi dumneata cu malacovu... (Aspru) Te iea vântu- 

rile pe dedesubt... o | 

GHERGHINA PROFIREL 

Earna pui p'ăl mai strâmt... Şi ui'-te ce-am pe 

supt malacov... O fustă de lână bleo, alta tot de 

lână vărgată, o vargă seriz o vargă vişină putredă, 

“apoi o fustuliță'de percal cu brodării faine, cum 

îi place dumnealui... (tatacne îi face semn să tacă) Pan- 

talonaşi, cămaşe şi ciorapi groşi, impletiţi în cârlige, 

până-aci de lungi . se (Matache:i vepetă semnul) Supt ma- 

- lacov e tăria, pe d'asupra numai de ochii lumii... 

MATACIIE PROFIREL 

lacă, Tudose neică, ce ţi-am adus. (Destuce. legă- 
tura) Un halat. . 

GHERGHINA PROE IREL 

Bleo închis cu roşu, cu: șunur! şi cu ciucuri, 

după gustul meu... 

HAGI-TUDOSE . 

Săl văz, “a să'] văz... 

| GHERGHINA PROFIREI 

Da, nu'l vezi ? 

- HAGI-TUDOSE 

Nu mai văd ochielarii, s'au stricat geamurile..: 

. 

+ 

2
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De şaisprezece ani acecaşi, şi pe ploae, şi pe 

soare, şi pe vânt, şi pe zăpadă... (rea halatul, îl 

apropie, se uită) Mulţumim, vă mulţumesc... ŞI, ce 

să fac cu el?. 

MATACHE PROFIREL. 

Să'! imbraci... 

HAGI-TUDOSE : 

Ar fi păcat... Pune! în ladă... 
2 

A MATACHE PROFIREI. 

E vătuit, îţi ține de cald... A 

| HAGI-TUDOSE 

In ladă!.:. D'a fi să "mi ție de cald îmi ţine şi 

d'acolo; de nu, nu'mi ţine nici pă mine... 

MATACHE PROFIREL, panăndu-l în ladă. 

„De... 
- GHERGHINA PROFIREL 

“Tot cu  faţa-aea de scurteică...? Şi vechiă, vechiă 

de când lumea... 7 - 

„ HAGI-TUDOSE 

Eu sunt acelaşi, e ea 'este- -aceeaşi, ne potrivim de 

minune... 

GHERGHINA PROFIREL, aparte. | 

Ca tusea cu junghiu-.. Unert ti :Matache Profirei)
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Cum a slăbit... Ca o umbră... Să'l sufli dă 
grămadă... 

MATACHE PROFIREL, Incet. 

N'ar fi bine să'l luăm la noi?... Să'i aducem 
- un doftor, să'l îngrijim... la vezi tu... îiea'] pe 
departe... 

, 

GHERGHINA PROFIREL, apropiindu-se de Hagi-Tudose. 

Hagiule, Hagiule, ştii ce? Dacă te-am 'fura şi 
te-am duce la noi acasă? E, şi la noi, ca la noi, 
zeamă de pui,. vinişor, căldurică... 

HAGI-TUDOSE, strângându-se în pal, - 

Să fug din casa mea?... Nici mort! Când « oi 
eşi es cu picioarele inainte... Mai va, o! mai va . 
până atuncea! - 1 

Il apucă tusea. ” 
. 

MATACHE PROFIREL 
7 Ă ' - - ' 

Dacă nici, tu cu ale tale... Nu,.nu e chip... - 

GHERGHINA PROFIREL 

Doamne fereşte... De nu ne-ar face nuntă... | 

HAGI-TUDOSE , 

„Sunt treizeci de ani de când am cumpărato... 
Ți-aduci aminte, jupâne...? di 

GHERGHINA PROFIREL, strâmbând din nas... 

, lar jupâne...
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MATACIIE PROFIREI, 

Siiit! | 

HAGI-TUDOSE 

„că dumneata: dăduşi adălinaşul... Soare, 

cald, bine... Plutele tinere... Ne-am întins la 

„umbra lor... Şi mă făcuşi să beau două pahare 

de vin... Oh! tinerețea! Nu cunoşti osteneala, 

nici odihua, nici călduri, nici ger, nici! crivăţ, nici 

ploae...„ Că de viscoleşte pui naswn pept.şi te. 

duci glonţ un” ţi-e treaba... că de crapă pietrele, 

asuzi şiți ţine de răcoare... Boala, o jucărie... 

sorinul, în picioare... Tinereţea ? Capital mic cu . 

dobândă “mare... Bătrâneţea, capital mare şi fară 

dobândă... La tinereţe trăcşti din dobândă, 

bătrâneţe mănânci din capital | 
+ 

în Da MATACHE. PROEIREI, 

Ei, cui i-o spui... 

GHERGHINA PROFIREL 

Zău-că "mbătrâneşte omul auzindu-vă ! 

| MATACHE PROFIREL, alumină 

lacă, ţiu la lemnul sfânt, şi] sărut, şi seara şi 

dimineaţa, şi nu vine;.. 
LS 

. HAGI-TUDOSE 

O să vie... Na trecut anul... -.
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GHERGHINA PROEIREEL 

Nu'ţi spuneara, cu? | 

HAGI-TUDOSE.. 

Să crezi, da' să creezi ! 

GHERGIIINA PROFIREL 
“ 

Te pomeneşti că n'ăi crede! Nene, să nu faci 
una ca asta că. ne-am topiiit!... N'ai văzut Jenică 
și Fifica.. 

| _  AGI-tUposE 
Aia cred! Aa o. 

GHERGIINĂ PROFIREL 

E'n a şaptea lună... 

| HAGI-TUDOSE “ 

„Cine en a' şaptea lună? 

MATACHE PROFIREI, 

Ia, vorbe d'ale dumneaei... 

- GHERGHINA PROFIREL 

“Moştenitorul ... 

HAGI-TUDOSE 

- Şapte luni sunt dela logodnă şi dela nuntă două. .. 

MATACHE PROFIREL, aparine 

. _Fi,. poftim, cocoană! ,
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GHERGHINA PROFIREL 

, Cum, cum ? (innumără pe degete) Aşa e... Minu- 

nile lemnului sfânt... Tiii, da” şi cred! Şi el şi ea, 

nu Var Jepădă pentru nimic în lume... 

TE HAGI-TUDOSE, cu desgust, 

Uf! . : 
! MATACHE PROFIREL 

Ce, Tudose? 

“ HAGI-TUDOSE 

Năduşeala... Ca ei să crezi, ju-pâ-ne... 
7 - 

GHERGHINA "PROFIREL., ardeiată. . 

. 
Care jupân ? Boerul? 

Matache Profirel îi face semn să tacă. 

a HAGI- TUDOSE 

- Care bocr? Jupânul ? 

_GHERGHINA PROFIREL, ne mai putânda-se stăpâni. 

lii, Hagiule, fie că hursuz eşti ! 

MATACHE PROFIREL, cam supărat. 

Mată, mucles, maică...? 

.. HAGI- -TUDOSE 

Țăran, clăcaş, sărman +. Na îost boer nici în 

a cei de mai nainte, n'o să fie boer nici în coborâ- - 

torii lui... (Gherghina Profirei dă semne de nerăbdare” şi 

de revoită) Ascultă-mă, cocoană, pune-mă săi zic
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stăpâne, şi cu dragă inimă îi zic, dar să nu'mi 
pocesc „limba "m gură, jupânului să'i zic boerul şi | 
dumitale Jo-je-tra !: Cu Gherghina am apucat cu Mu 
Gher-ghi-na am să mor! | 

Il apucă o tuse stragnică, 

» GHERGHINA PROFIREL 

Auzi, auzi... Ecece! D'aia mi-ai fost? i 

MATACHE PROFIREL 

l-i-i şi dumneata! Ca omul bolnav... 

| HAGI-TUDOSE e 7 

Eşti boer, jupâne? Spune? | 

E GHERGHINA PROFIREL . 

Nu eşti, d-ta, boer? Spune? | 

MATACHE FROFIREL, stănd la cumpănă 

E, boer, coada vacii... 

GIIERGHINA PROFIREL, furioasă, . 

„Apoi, nu, nu mai stau, dacă şi d-ta zici... A, 

nu! Mi s'au umflat picioarele, m'au apucat roma- 
„tismele, îmi vine amețeală, năbădăi, istericale. . 

MATACHE PROFIREL 

l-i-i, da” ţine'ţi firea, mă omule! N 

- GHERGHINA PROFIREL 

Apoi dacă nici Profirel — familia Profireilor — 

, PELAVRASCIA. —— HAGI-TIDOST:, | - | 7 14 
. po 

LI .
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wo' mai fi boer, om cu dare de mână de când 

Vam apucat, să ştii că nu mai sunt boeri şi pace!.. 

Să ne vedem sănătoşi, Hagiule! 

HAGI-TUDOSE 

Să dea Dumnezeu, cocoană Gherghino ! „ 

GHERGHINA PROFIREL, upucată de nervi, 

Cocoană Gherghino ? Cocoană Gher-ghi-no > 
Rămâi nene, râmâi, că nu e de mine! (ze senio- 

. Dătănd şi trănteşte uşă) Crăpi! 
) . _ Pi 

HAGI-TUDOSE 

” Fireşte, că nu ce-a dumitale... a 

SCENA IV. 
„ 

HĂGI-TUDOSE şi MATACHE PROFIREL . 

MATACHE PROFIREL 

l-i-i şi dumneata, întâcaşi-dată supăraşi pe 

"mreaei !... Boer, boer... Ce boer?. Când mă 

„băgă tata la stăpân — Dumnezeu să'l erte — fui 

numa €'o cămăşuţă pe mine, şi murdară, murdară, * 

să fi zis c'o luasem din gunoiu... E, am avut no- 

„Troc, şi fără dumneata şi cu, dumneata... Şi muerea 

"ca mierea, a uitat de când spăla vasele, .. 

.  JAGI-TUDOSE, serios. 

Era să'ţi spui ceva şi m'aş fi putut.. „O să mă 

" crie dumneati... " i 
4
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MATACHE PROEIRE Le vesel. 

. 
Aşa? Ei, bine, omule.. 

HAGI-TUDOSE, scoțând nişte, hârtii de supt pernă. 

Zapisele-astea sunt cu ipotecă, al lui Florea Că- 
trință _şi-al lui Iordache Vornicelu, zis “Turbatu,. * 
amândoi negustori în piaţa Sfatului... 

"MATACIIE PROFIREL a 

li ştiu. î . 

ILAGI-TUDOSE x 
: 

Lui Florea i-am “dat 3000 de lei, banii mei! 
munciţi. de mine — 3000 — nu e glumă — şi cu 
dobândă mică... 36 la sută. 

MATACIIE PROFIREL 

HAGI-TUDOSE 

“Ce.e mult?.. ” ă 

MATACHE PROFIREL a 

- Mult; saracul! _ a a 

HAGI-TUDOSE, dărj 2 

“Mult? Eu i-am rupt mânecele sau el p'ale mele ? 
Dacă e sărac să nu. se- împrumute ! (nduioşat) Bă- 
“nişorii mei! (Aspru) Nu, să nubţi fie milă de sarac! 
(Cu glasul sugrumat) Saracul, or e leneş or eo.stri- 
căciune ! , | 

„i cude capul în pernă si închide ochii. 

. - ţ
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MATACHE PROFIREL, speriat, repezindu-se la el. 

"Tudose, Tudose!.., Şi nu e nici popă... Moare 

ne'mpărtăşit ! | 

HAGI-TUDOSE, ridică capul şi. scutură. 

_Mă luă cu somn... 

MATACHE PROFIREL 

Eşti mai bine? L, 
HAGI-TUDOSE 

4 

Ce'ntrebi aşa ? Uită-te'n faţa mea..." Lui Florea 

i-am dat 300 de lei cu 36-la sută pe an... Nu 

plăteşte? Incă doi ani... La al doilea şi la treilea 

„an, 50 la sută... (atache Protircl şi exprimă mirarei i. 

Huerăad) Nu plăteşte? Îl vânz cu toba... 
N 

MATACHE PROFIREL 

50 la sută!.... Şi i-ei fi oprit şi dobânda de mai 

nainte... | 
| . , i SE i 

Ă - HAGI-TUDOSE | 

Fireşte! 1080 de lei:... l-am dat bani-agonisiţi 

cu sudoarea frunţii mele .1920,-0 mie.. 

! MATACHE PROFIREL 

Şi dobânda de 50 la sută merge la... . 
| 

HAGI-TUDOSE, cu necaz. 

La capetele întregi A
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MATACHE PROFIREL, dând" din cap. 

Va să zică, ici 50 la sută şi la 1080 de lei pe 
care i-ai oprit, tu, dela început? o! 

« 4, 

HAGI-TUDOSE, uvâenind de mânie, 

Prost eşti jupâne şi mare noroc'ail.... Ol mă. 
„artă! (Matache ti face somn că na e nimic) Să scurtăm... 
Văz 'că nu pricepi... Zapisul lui Florea e de 6820 

"„de lei... Al lui Turbatu de 12436... La âsta — 
Florea — poimâne e sorocul, — la ăstâlant, mier- 
curi ce vine... (Feroce) A! să'i învăţ minte să mai 
m'arate cu deştul: «Ui-te Hagiul! ui-te sgâ...»l-i-i-i! 

- "Matache Profirel oftează, . 
i 

MATACHE PROFIREL 

Şi ce să fac cu zapisele? | - 

| __ HAGI-TUDOSE ” | 

Să -le dai advocatului meu — ulitza suratelor 
n” 17 bis — Andreiu Cerceluş... Să "ţi dea în- 
scris de primire... Şi să-i vânză de nu vor plăti... 
(Un gest epasmodic) E-e- e! ce muzică | 

Îi cade capul. 

MATACHE PROFIREL, se repede la Hagi-Tadoso. 

" Vai de mine, Tudose! | 
Hagi- Tudose îşi ridică capul şi-l linişteşte cu mâna, . 

„  HAGI-TUDOSE 

Şi să ştii că de fite-ce zi de întârziere vor plăti 
câte 300 de lei... (Matache Profirel face un gest do mi. 

Bi ,
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zare) Aşa e învoeala!..: Da”, unde sunt: zapisele ? 

Unde le. > puseiu? Ce le făculi? 

' " MATACHE PROFIREL - , 

La mine... 

HAGI-TUDOSE, | cu vocea scăzută dar asprăs! 

| Adu- le 'ncoă!... E şi vieaţă şi moarte... Du: te 

acasă... Fă-mi o fitanţă... Nu uită numele... Ah! 

o sfârşială!... Du-te şi să vii îndată... 
Îi cade capul în pernă şi stă nemișcat. * | 

+ 

Sa MATACHE PROFIREL. 

Doamne! Doamne!..: Să-i trimeţ. preotul... 
Eso închinându- -se.. , = 

HAGI-TUDOSE, cun ala ostenit”si sugrumat, : 2 

"Dacă m'ar fi lumea aşă de nătângă aş mai trăite. 

“A! nu! Ştie Dumnezeu ce face. „. "Pe cine „aş mai 

„împrumută ? E 
. Leana ese usa încet. | ” IN 

SCENA V 

LEANA şi HAGI-TUDOSE. 

HAGI-T UDOSE 

Ce intri ca o; vijelie? 
Leana pune pe ladă un castron cu e riorbă, o bucăţică de păi âine şi-o 

hi irdacă cu vin. 

ILEANA . 

"O ciorbuliţă s'o 'mănânci cu ochi, şi....
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HAGI-TUDOSE 
, 

Cusurul şi pe urmă. de-ale gurii... 

pi LEANĂ | 

Zece bani inu, i 

De . HAGI-TUDOSE - 
Scump! A 

LEANA - | . S î. 

Cinci bani sareu de lămăe, cinci bani un sfert 
de pâine... | aaa 

HAGI-TUDOSE, răsuflând precipitat. 

O să m'aduci în sapă de lemn! ' 
! ! pă 

Î. E ANA 

Optzeci de banii o puiculiţă . -p'aşă de. mare, şi 
grasă, grasă... po 

"+  HAGI-TUDOSE 

De ce-ai luat-o aşă de mare Şaşă de „grasă? 
„„ Optzeci de bani! Se vede că păină ciugulise. franci . 

nu boabe... (il apucă tusea) O dată am avut. şi eu:o 
poftă, şi, tu, să mă dăspoi?... Un franc!... O masă 
de-împărat!... Adu cusurul:.. 

„LEANA 

“Zece şi şaptezeci şi cinci. 
Hugi-Tudose, socotește. pesticuloază, Leana:c înmărmnrită,. .
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HAGI-TUDOSE 

Nu ese!... 10 şi 70! 

Dia LEANA 

N'oi fi perdut... 

HAGI-TUDOSE | N 

N'ai perdut... Câtă-te 'n sân... Cată-te “i bu 

zunar... i 

: - LEANA, tremurând. 

, - ) 

l-am adus în mână... 

| HAGI-TUDOSE 

Pipăi-te, 'pipăi-te... A, nu... Aşă e... 

LEANĂ 

Bine că dădu Dumnezeu! 
Leana ti pune în pat ale inâncărei. 

HAGI-TUDOSE,soitând. 
Oil. DR AN | : Di 

, , LEANA « 

Ese fum din ciorbă şi numai stele... Nu mă: 

nânci? e 
Hupi-Tudoso întinde lingura, îi tremură mâna, par'că i-ar îi frică 

să guste. Ă 

a HAGI-TUDOSE 

Ce poftă de copil! Ce poftă de bătrân nebun ! 

LEANA 

„ Soarbe, să, prinzi puteri...
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„HAGI “TUDOSE, sorbind o dută sgomotos. 

E sărată! - | - 

- " LEANA 

Un pic de sare am pus... 

HAGI-TUDOSE, asvârle lingura. . - 

Una de lemn!... Asta e coclită! Si 

* LEANA 

Am îrecat'o cu cenuşe în fiecare zi,..- 

Pa HAGI-TUDOSE, tarios. 
z 

“E coclită ți zic!... (Leana eso repede) Eu, cu mâna 

mea, să topesc bulgări de aur, să-i torn în stra... .. 
chină şi să-i scrb cu lingura?... O!... (Leana îi w 
duce o lingură de lemn) Să. încerc! (Soarbe o lingură, ae. 

scatură şi seuipi) Simţ pe beregată o cocleală acră şi 
sărată, un miros nesuferit! lea-o! Fugi cu ea! Nu” 
vezi că'mi sorb vieaţa ? (Leana ien tot ce adusese şi se! 

duce) O! părinte blestemat, ai gustat din carnea 
copiilor tăi! In veci n'ai să te saturi!... Doar pă- 
mântul când ţi-o -astupă gura... 

Hagi-Tudose plânge !năbuşit. |, 

SCENA VL 

i HAGI-TUDOSE, LEANA Şi GHIOLA 

4 

| HAGI-TUDOSE 
Cine e? - 

Ghioala şi Leana intră Viaişor. .,
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LEANA 

Eu sunt, nene Tudose... 

“HAGI-TUDOSE 

Cine mai e? 

LEANA, cu frică. 

Cin' să mai fie ? 

" HAGI-TUDOSE 

Cine mai e? a 

"LEANA, topită. 1 

Mama... , 
n. : 

HAGI-TUDOSE, căz: indu-i -i enpule 

la? .. „ Semn rău ! 
Il apucă tusea. 

GuroatA, tremurănd de trică. 

Eu, nene... 

HAGI-TUDOSE, cu ură. .* 

Tu? tă i 
* GHIOALA 

- Am venit... | „i 
1 

HAGI-TUDOSE, ridică ându-se într'o rână. 

De ce-ai venit? . 
2 Ochiiti soiinteiaziă. Rispindeşte groază, 

* 

„GHIOALA. E 
Am auzit... a
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HAGI-TUDOSE  -- - 

Ce-ai auzit? Că sunt bolnav ?. 

i GIIOALA 
N Da... 

HAGI-TUDOSE, sforţăndu-se, se ridică în şezute 

A! nu! Sunt bine! Mâine ies... Mă duc la 
prăvălie ... Şi de azi în trei... (Cade tat, Ghioala și 
Lenna încep să plingă) săptămâni e nunta Leanii, 
şi-am să jo... (0 fipă ac ammeţeală) Cioclii ! 

GHIOALA, plăngănde 

Să mă erţi, frate, de supărarea ce ți- -4m făcut, 

IL - HAGI-TUDOSE, ridicănd capule , 

Ălde-Sus... Eu? Nu! p 7 

. GHIOALA, cade în gennchii. | 

Eartă-mă că mi-eşti frate şi eşti creştin ! 

HAGI-TUDOSE: | 

Mai târziu, acum,. nu! - 

, | GIHIOALA 

Să nu fie prea târziu... - 
L-eanu plânge po ascuns. 

; 
HAGI: “TUDOSE, tragic, E 

“Prea târziu? De ce?... O! nu care cumva 
crezi că... Eşi afară!, . . a n 

»,
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GHIOALA, tărăndu-se în genuchi. 

Eartă-mă, Dumnezeu să'ţi erte păcatele | 

HAGI- “TUDOSE, ridici ndu-se tou şezut şi c “an gest teribil. 

7 . Ei 7 ă — 

Eşi ! - | , | N 
. i, Cade "n pat, tuşeşte şi să'nvineţeşte la faţă. 

7 

GHIOALA 

Fartă!, Doamne, că nu ştie ce face! a. 
: Ghioa'a şi Leana es. 

e 

" HAGI-TUDOSE, cu glasul sfărzit. / N 

Cobeo! 

- „SCENA VII Sai 
! - PREOTUL ROŞCA şi HAGI-TUDOSE 

Preotul Roşca întră binişor, cu sfăntul' potir, c'o curte, şi'şi le 

- pune po ladă. Hagi-Tudose într'o toopeală. 

POPA ROŞCA .. 

„Hagiule! ! Hagiule ! ! 

. " HAOI-TUDOSE, se dăştenptă speriat. 

Cine mă strigă? Ea Di 

: POPA ROŞCA 
+ - 

+ 
Eu sunt, tată, „. Mi 

HAGI-TUDOSE, privind cercetător. 

„Mai departe... Popa Roşca?
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POPA ROŞCA 

Eu, taică... , 

! | HAGI-TUDOSE 

- Şi ce vrei? 

POPA ROŞCA 

De, tată, poate să te mai uşurez... Ia 

|  HAGI-TUDOSE, ridicăndu'şi capul. 

Şi cu ce să mă mai -uşurezi ? _ 

, POPA ROŞCA 

Suntem singuri, nu ne-aude nimeni, m'ai vrea 
săi'mi spui. ID 

| HAGI-TUDOSE - 

Să mă spovedesc? o ma sp 

TOPA ROŞCA 

Vr'un păcat, vr'o greşeală, ca omul... 

HAGI-TUDOSE,  ţăcânite 

Nici-un păcat, nici-o greşeală... N'am furat, nu 

m'am îmbătat, n'am înşelat, mam preacurvit, şi 
n'am să mor! : 

e 
Tuşeşte. Răsuilarea scurtă, ropede şi grea, ' 

7 " “ i i 

„POPA ROŞCA cu blăndeţe şi cu sfială. 7 

Bine, faică, bine... | | 
Se duce la ladă şi începe vă'şi dăsfacă lucrurile,



+ 

.)) 
dă HAGI-TUDOSE * 

. HAGI-TUDOSE 

Da', ce sunt alea? : 

POPA ROŞCA, întorciindu-se spre el 

Sfântul potir... Creştin eşti..: Să primeşti sfânta 
cumenicătură.,. 

"HĂGI-TUDOSE 

lea-le, părinte, şi du-te! Viu eu la sfinţia ta; 

mare ce  câuta sfinţia ta la mine! 

ÎN "POPA ROŞC A 

Să nu fie preastârziu:,. | - 

HAGI-TUDOSE, izbuteşte să se seoale pe jumiitate ști arată usa 

.- O | Ă 

POPA ROŞCA, speriat de mişearea și de înfăţişarea 

lui Hagi ii Tpdoxc. 
7 

Plec, taică, plec. | 
. se. 

2 

. HAGI-TUDOSE : . 4 

Şi să vii când te:oi chemă cu! 
Mai mult cade decât se lasă. N'ar vrea să dourmă şi sonmul si 

fură. E o luptă între a fi deștept și-a adormi, Îi . , 

„SCENA VIII 
, : , 

HAGI-TUDOSE şi LEANA 
NS Hasi-Tudose se svârcoleşte supt pătură. Banii sună... 

1 

"HAGI-TUDOSE -. 

Uşa! uşa !... N'a fost nimenea... Somnul vrea:



“ HAGI-TUDOSE , 33 

să mă fure, şi nu vreau să mă las... Am slăbit... 
O, şi:ce cald sunară... Da... da... Şiret... şi 
dulce... (Adoarme) Nu pot să trec... Aşteaptă... 

LEANA, -intră binisor. priveşte la Iagi-Tudose. 
e 

Nu mai răsuflă 2... Mâna caldă... (o podidese la 
<rămile) Săracu, că mult s'a sbuciumat!... Ce su- 
doare rece! 
Hagi-Tudose se dăşteaptă. La început amestecă vixul cu realitatea, 

asul i-a mai scăzut, 

HAGI-TUDOSE 

„ O!sănu Spui la nimeni! Nu vezi? Pune mâna... 
N'o pune că, te frige!... A, tu eşti Lezno? Trage 

„ zăvorul la uşe... Să făceă că mergeam pe un drum . 
tăcat întrun mal... Inaintea mea un „unchiaş cu 

„= barba până 'n pământ... (& opreşte din povestire şi 
pur'că, Var fuză iar soninul,, Leana se "sperie şi plănge) Nu 
fii proastă !.., Drumul, de ce mergeam de ce se * 
adânciă... Şi merserăm aşa până pe buzele unei 

- prăpăstii... Unchiaşul treci pe d'asupra ca pe cal- 
“darâm, şi de dincolo jmi zise: «Aide, de I» =- «Nu 
pot să îrec». — «Treci. dac'ăi vrea !»;.. Şi parcă 

_mă "'npingeă cineva dela spate... Inchisei ochii şi - 
trecui... Unchiaşul se făcuse. nevăzut... Şi-o lu- 
mină-nespusă, Leano, se revărsă în tot cuprinsul:., 
(Surâde: de fericire) Încotro mă uitam, aur, bani, pietre 
scumpe, avuţii... Isvorau ca dintr'o gârlă... Şi se 
ridicară pân' la glezhe, pân' la ţurloac....Ol ce 
fericit! Am văzut faţa şi vecinicia Atotţiitorului 1... 
ȘI crescură pân” la şolduri, pân”. la coaste, pân' la 

, 

i
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. 

(Se întazecă ; glasul e plin de oroare) Atunci treci pe 

d'asupra bogățiilor o fiinţă dăşirată... Fiecare pas 
al „ei sună a -oase şi-a galbeni... Pe spate-aveă o 

coasă şi coasa era de aur! Eu, repezii mâinile î în 

coasă şi- o 'rupsei în bucăţi... (i întinde podul pal- 

moloz) Uită-te... uită-te... Nu sunt tăeat? 
N Pa 

LEANA, emoţionată, se uită lung. 

EN 
Nu, nene, nu... Aa 

| | i 

HAGI- TUDOSE 

Mă doare. .. Uită-te bine... 

LEANA, mirată, 

"MW'am uitat... o 

HAGI-TUDOSE NE _ 

„Şi nu sunt?... Oh! ce bine îmi pare!... Am 
biruit'o !... (Se 1noleşeşte) Aer! ci pică capul în - pernă) . 

Acum... pot... să'mă...' odihnesc... 
Hagi-Tudoce dormitează şi tresare, Leana'l priveşte și so închină 

Cinuva bate la uşe. Leana se scoală numai decât să deschiză uzea, 

„ca na cumta continuâud bâtăilo să dăştepte pe unchiu-său. 

4 i 

CI SCENA IX 

MATACHE PROFIREL, LEANA şi HAGI-TUDOSE 

MATACHE PROFIREL, încet. 

Cum e? 

p
a
r
 
A
R
E
 

. 

3
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LEANA 
Rău... 

Da 

MATACHE PROFIREL 

„Lua grijit? 
LEANA 7: 

A dat afară pe preot... 
x 

MATACHE! PROFIREL 

“Şi de cinci ani nu se grijise... 

LEANA 

Maică Luminată! 

MATACHE PRORIREL 

De w'ar muri! 

LEANA 

. Ferească Dumnezeu !.! 

MATACHE PROFIREL 

Ar muri ca un câine... N 

LEANA 

Se mişcă... 

_ MATACHE PROFIREL 

Să vedem ce face... 

„LEANA 

Să ne lipim de zid... - 

N *
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! 

HAGI-TUDOSE, speriat, “îşi pipăe pungile, . 

Umbla” să vă fure... . Intâiu pe mine şapoi pe 
voi! (Glasul i se stinze diu ce în ee), Să'mi fi pus barda 
la căpătâiu... Aş ucide pe cel ce sar atinge!... 

la? Nimeni... [-î-î... Ţi:... Mi-e dor de ei... Aleşi, 

subțiri, rotunzi, grei, bătuţi pe muchiă şi drepţi la . 

cântar... (Face sforţări mari să se scoale în şezut şin: 

“- sfârşit izbutește. Desface: pungile şi le''varsă în poală. Bagză: 

"mâinile în galbeni, Toată dragostea, cât i-a mai rămas, e pentru 

ei) Ah! ca jeraticul, şi nu mă ard... Cum clipesc 
par'c'ar fi vii!... Ţi... Sunt vii... Şi piuitul. lor 
ca glasul cetelor îngereşti... Oratache Profirel tuşeşte 
fără să vrea, Hagi-Tudose îşi strânge bani şi-i acoperă cn 

“trupul lui) Cine e-acâlo? Cine? 

MATACHE PROFIREI 
. 

Eu sunt Tudose, Matache, nu te speria... Eu. 

şi cu Leana... - 

HAGI-TUDOSE, “aprins la faţă [ti sudorile'i curge 

Aţi văzut? Inchideţi, închideţi ochii, că ochii 

fură!... Leano, adu barda... Nu pentru voi... 
Leana i-o adace. Hagi-Tudose o pune supt căpătâiu. 

MATACHE PROFIREL 

De ce nu te-ai împărtăşit? 

HAGI-TUDOSE 

Ce am să mor? Numai gândul ăsta nu Vam!, 
(C'o voce stinsă) Ai adus? | .
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„-. MATACHE .PROFIREL, scotand o -hârtie,. . : 
Da... 

: -. HAGI:TUDOSE 

Dă”, încoa:.. Să fi pus numele: capetele şi do- 
bânzile... , IE 

te-am înşelat, n'ai să mă'nşeli.... Ţine...“ (ri aă cete 

, "MATACHE. PROFIREL , 

Tot ce mi-ai spus.:. 
S 

HAG-TUDOSE. O, 

Să nu mă finşelat... Să nu te finşelat. .. 

MATACIIE PROFIREI 
Citeşte... 

HAGI-TUDOSE 
= 

Aş citi. dar m'au lasat geamurile astea... Nu 

două acte) Să nu le perzi... Un'le pui?... Pune-le 
bine... Mâine să 'le dai lui Cerceluş, dar după ce'i 

“iei zapis la mână... 
Tuşeşte şi se inneacă, 

„LEANA, speriată. 

Nene ! N i 

“HAGI-TUDOSE, revenindu-şi, c'o supremă şi ultimă incordare, 

Şi să'i stoarcă făr'de milă... Cât e drept... Cât 
zice'n carte... Lencşi şi stricaţi... Florea s'a'nsurat 
a- -treea-oară, -Turbatu are ţiitoare... Nici o para 
să nu le erte'... Aşa să'i spui clănţăului!... (Se opreşte, 
Se uită drept înnainte întorcând capul fără a clipi) O ! ce schi- 

N 

A]
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„1oqă! tOchii ti es din cap şi e coprins de groază) Coasa, în- 
treagă 2... 
Scoate ur. gemăt lung. So întinde. Oasele îi trosnesc în lungul 

trupului. Dăschide o gură largă. Işi dă sufletul, încolăcindu-se cu 
să'şi acopere banii. In mişcarea pe care o face se dăsveleşte şi i so văd 
mâinile înfipte în bani. 

, 

MATACHE PROEIREL 

Tudose, Tudose! (ti pipăe) Ne-a lăsat... 
Işi pune mâinele la ochi şi plânge. 

LEANA, plângând. 

Mamă, mamă, vin că s'a prăpădit nenea Tudose!. 
Dăschide uşa şi intră şi Ghioala. ” 

SCENA X 

GHIOALA, „LEANA şi MATACHE PROFIREL 

' GHIOALA, plângând, 

Dumnezeu să te certe, frate... 
. 

MATACHE PROFIREL, plângând. 

Cui i-a mai dat de ochi să moară aşa de sgărcit ? 

” GHIOALA,. plângână. | - 

Cum a trăit aşa a şi murit... 

LEANA, plângând, 

"Ce. de bani, ce de bani!... Săracu,: nenea 

Tudose! RI a. 

CORTINA. 

 


