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“Impresuratu. de temeri și-de sficlă, mai fără

„nici 0 speranță de succesu, cutezu a pune cărticic'a
"acesta supt ochii publicului Românu.
Eu- cuprinde o mare parte a debileloru mele
încercări literarie şi putea fi: ceva mai voluminâsă,
decă așu fi retipăritu intr'âns'a totu ce am publicatu
pănă astădi prin unele diuarie; dar mai întăiu im-,

“pregiurările de față nu mi-au

permisu a eși li lu-

mină cu tâte versurile naționali şi patriotice, apoi
in privința altoru încercări primitive mi-a căutatu”
'să dau și flameloru tributulu cuvenitu.
- Speru însă, că nici publiculu, nici critic'a nu

voru apreţiă ostenelele mele dupre volume, ci nu-

„mai dupre valrea loru din lăîntru.

-

Mai

tâte încercările din acâstă colecţiune să

“află dejă publicate in diuriulu literariu „Familia“
'şi câteva

in „Traianu“lu

de-odiniâră

alu Dlui

B..

P. Hasdău, ' Scopulu republicărei loru de astădi
nu este altulu, decâtu, câ să-mi indreptezu -unele
greșeli și să m dau intregu pre, mâna criticei,
dela carea nici favoruri nu asceptu, nici indulgință.-

„Să nu să mire nimeni de schimbările și co-

vecturele ce le-am introdusu in testulu unoru ver-

- Suri

şi chiaru

in „unele! părţi ale

incer

"dramatice; căci eu așa socotescu, că e cărei mele
mai cu cale
a indreptă, scăderile, decâtu a le lăsă să
contribue . la corupţiunea gustului literariu.
SE
"
„In, cele mai multe cărți -de versuri
: datina de-a . inşiră singuraticele. piese să observă
in, ordine
cronologică, aretându pentru fiă-carea
timpulu na„Scerei. Eu m'am: abătutu dela acâst'a şi
refusându
foțiloru. inci certificatele. de botez
"unde mi-a fostu mai la indemână. u “i-am. așădatu
Ar
din parte-mi a, crede, că își va.bate fi o nebuniă
neva capulu cu căutarea datului acestvre-odată cioru
Din punctulu: de vedere alu progresuluversuri !
i .lite:
raturei nstre nu e trâb'a mea să
Judecu, re bine
„voiu fi fâcutu au r&u, scoțându
cărticică; aici să: respundă publila lumină, acestă
dupre cum le va dictă consciința culu. și critic'a,
și lăsându lao
parte ori-ce reserve. : Atâta
insă mă simțu; şi eu
indieptăţitu a dice: că, in
ănare cu cele ce
- SG scriu astădi la noi costi-asem
:de dineâce de munţi,
incercările mele incă, Şaru
putea găsi unu locu în
literatura română, fiă măcaru
E
În . fața neproductivității şi dupre ușă.
in fața, lipsei de puteri estra literarie.de astăgi,
aeusate și condemnate "medi ordinarie, nu -trebua
oerităţile, dâcă 'cuteză
s€ pășescă și dânsele din:cându
în cându pre aren'a
deșertă de atleți. Ivescă-sc
numai adevăratele ta.
lente, arete-să geniele, şi
noi pigmeii .xomu. reintră

o

„iute şi degrabă in obseuritatea, din carea amu eșitu.
Dar pănă atunci facă bine națiunea și primescă și
puţinulu: ce i-lu oferimu noi.
Inainte de .a: termină “acestă prefață,. fiă-nii
"permisu a atinge pre. scurtu : dorințeleși silințele,
de care um fostu totu deuna condusu lu compunerea”
incercăriloru mele. :
ae
In sfer'a ideiloru așu fi doritu să variezu câtu
de multu alegerea subjecteloru, că să nu cadu cu
„totului totu în acea monotoniă

de fondu ce curac-

teriseză poesi'a română de astădi. Amorulu, patri'a.
„şi. Jalea mi-au fostu şi-mi voru fi cele dintâiu. isvâre,
de inspiraţiune;
dar ele nu mau impiedecatu și nu
„mă voru impiedecă, nici odată de-a căută și alte feţe,
alte” situațiuni în fivea și ânim'a omului. Sortea orfanului şa selavului va remănea nedesparţită de
cugetările mele.
E
NE

Atâtu in privința fondului. Să trecu acum la
- formă,
Imi placu versurile și incă de copilu m'am
„prinsu

de-

cu compuneri in metre; ci silințele niele au.

"- mersu mai multu intr'acolo, că să-mi căscigu dre-care
facilitate in scrieri prosaice. „Tribunulu“ va dovedi
pănă la ce gradu mi-ani pututu realisă.silinţele.
Atâtu în versuri, câtu și în prosă m'am silitu

„a observă corecţiunea» limbei; dorința. mi-a. fostu

. de-a nu mă luă nici dupre

acei cărturariai nostri,

carii prea purifică, nici dupre ceialalți, carii evită,

“cu totulu ori ce înoire și nu: să indură a proscrie
nici unu străinismu de pre buzele Românului. M'am
silitu a iîncungiură provinciâlismii și a imită mai
vârtosu graiulu scriitoriloru de preste, Carpaţi. Noi
cesti de dineâce suntemu cam aspri, cam. greoi:
-la limbă; trebue dar să ne mutămu rostulu dupre
esemplele celoru ce grăescu și scriu mai.bine și
mai frumosu, decă vremu să fimu cetiți.
„Încă o observaţiune asupra ortografiei şi -voiu
incheiă,
|
|
Măcaru că nu. sum partisanu alu ortografiei
cu semne, totuşi m'am servitu de astă dată cu
dânsa, că, să. mă convingu mai: bine despre escelina, ce i să atribue din mai multe părți. Am cercatu mai incolo să impacu, dupre câtu să va putea,
prineipiulu etimologicu cu celu foneticu. - Dar cu
părere de r&u trebue să mărturisescu,
rința în acestu netodu de seriere, m'a

|
“-

-

că neespeîmpinsu la

multe greșeli. Intre. altele am comisu o erdre forte .
gravă la impreunarea, sufiseloru pronominali cu vor„bele premergătore: aci am intrebuinţatu apostrofulu,
aci 6răși linior'a orizontală. Respunderea. pentru o
asemenc erdre nu pâte cădea asupra

semne, ci trebue pusă 'in
cetitoriu e rugatu

a scusă,

socotela
-

ortografiei

mea...

cu

Bunulu

" Braşovu, în 25. Ianuariu 18174;
Autoriulu,

-

VERSURL
d

——

„ Primăvâr a,.
Erata trece și se duce,
Geru și criveţu a 'ncetatu;
Blându pe tronu-i d'auru luce, Dalbulu dilei impăratu. -

Sub catenele de ghiaţă,
Nu mai geme nici unu plaiu;
„Pretutindeni e verdcţă,
„Pretutindeni flori de :maiu.

Şi tu ghiața sorții mele, Te topesce 'ntr'alu meu pieptu, *
Că din suferinţe grele,Veselu astădi mă desceptu.
Rândunica iar. sosesce;'
La cuibşorulu părăsitu
Şi prin aeru ciripesce,

Pănă sâr'a Lasfinţitu.

—
Paserile "ncrângu

2 —
adună,

Câ, să cânte ?n veselu coru,
"Şi prin văi cu dragu resună,

„Miculu fiueru de. păstoru.

Şi tu lira mea tăcută,
Nu cutegi a te 'mcordă,
Cându cu farmece sărută,

Mândre gile cârd'a ta?!

Pre coline, prin vălcele,-

Şi prin codrulu celu umbrosu,
Drăgălașe floricele, |
|

Să resfaţă dându mirosu,

Şi cu aripe ușâre,
Zefireii sbâră lini,
Și desmicrdă frundiş6re,
ŞI sărută, fragedi crini. -

Şi speranța mea resâre;
Pe-alu vieţii ceriu seninu;
.-: C'o divină sărutare,
Smulge-mi ânim'a din chi
nu.

-

— 3 —
„Din surisulu: dimineții,
Fluturei

de;o gi se Hascu;

Şi 'spre farmeculu: vieţii,
Deprin flori amoruri pascu.
“Răpitorea Afrodită,
-sE cobâră dintre dei,
Şi) pre muritori invită,
S& 'mcunune-altariulu ei.
Vin puicuţă, vino dară,
S5 iubimu și noi sinceri!
Astă, dulce primăveră,
"Să ne legene mplăceri..—

Amorulu

tărdiu.

.

Cându şueră,. vântulu co. rece suflare, :
Cunu rece fioru;:
„O flâre de tâmnă pre sinu-mi. resare:
.
Tărgiulu amor,
ii
1*

—

4 —

Natur'a pălesce și florile sale,
o

-

Să 'melină şi moru; *
e
Dar un'a remâne și 'n tâmnă cu jale:

Tărgiu-mi amoru,

„Tovanu iimpupesce, că r6uă nu-i yine,
C4 vera din noru,
Şi rade nu-și află pre bolte senine,
“Tărgiu-mi amoru.
Dart etă fartun'a cu aripi de -ghiaţă,
“Cu răpede sboru!

Pre sinu-mi pălesce, pre sinu-m
+
i inghiaţă
Tărgiulu amoru, . .

Visulu.
Ea mlascăptă josu în vale —
Unde 'n râuă matinală,
Florile profumu esală,
-.Şi prin &rbă saru cristale, .

?

pa

5

Unde Buturi prin livade,
Lângă

rumeni

crini S'adună;

„-Si prin stănce spumându sună,
Ale riului cascade.
>

"Şi

cu dsnsa

ședu

la umbră

Unde teiulu cu verdi rame,

—

::

Respândesce dulci balsame,
- Din Cununia lui cea sumbră,
Unde zofirei o mic,
Prin plăpânde frungdișâre,

Plimbă-și recorâs'a, bâre,
Și cu fremetu, linu adiie.

:

Şi pe-unu scaunu de verdâţă
'Tainicu ne jurămu

iubire —

Cându c'o lungă ciripire, Rândunele sboru prin c€ță,
Cându -păstoriulu lângă turmă,
P'ascernutu

de flori se 'ntinde, :

Fluerulu de doru ș'aprinde,
Și doinița nu-și: mai curmă.

.

—

ȘI cu dânsa

6

—

fugu in lume —

Cându susurulu deprin unde,

Linuin pieptulu meu -petrunde,
Suspinându dup” alu ei nume, ! .-:

Cându o frungă 'ngălbinită, - .
Dintre frunde vergi cobră,
Şi prin crengi uscate sbâră,
Turturic'a: văduvită,.

- Sunteniu pe-o muntâsă, crestă,:

Şi vomu trece 'maltă, ţâră —

Dar ce vădu? ;

Că-mi batu rage

. e gină 6ră,...

la ferâstă, . ..

Speranţa.:
Etă natura cu vălu de ghiaţă,

- De

ori-ce farmecu

s'a despoiatu!

.,.

Dar colo bradulu plinu de verdâţă,
Falnicu înfruntă, gerulu turbatu,

- =

-

|

Da

.

Că și natur'a pieptulu meu june,
Adesea pare, că-i amorțitu—
Numai speranța din clu n'apune,
ia nici odată n'a vesceditu. .

“La ângerulu libertăţii
Ascultă, plânsulu nostru: și gemetele, grele, -

a

„O tu alu Libertăţii, dragu ângeru adoratu.
Că 6 ne bate ceriulu cu die: amari. şi. vele,

Şi de urgia sorții noi incă namu scăpatu..
Abia unu dulc&-zimbetu ne-ai arătatu și nduă,
"Din buzele-ţi divine, tu solitoriu cerescu;
Ş' acum ne lași să gememu. intro sclaviă nduă,
„A carei lanţuri grele vicța ne-o răpescu.
Au d6ră totu în lanţuri Românulu să respire,
Din 'Iegănu pân' la grâpă,de aeru partea sa?

Martiri ne-au fostu părinţiiși mamele martire —
Noi, cei născuţi in lacremi, trăi-vomu totu așa?

>»

—-s-—.
Ne-ajunge, vai ne-ajunge, și plânsulu şi durerea,
Uimescă-se tiranii de câte le-amu răbdatu;
Că 'npiepturile nstre nu mai simțimu puterea, .

De-a rădică povara

sub care ne-au plecatu.

Deseinde, candidu ângeru, intinde-ne cunun'a,
Pentru martiri gătită, că mârtea-i lângă noi!
Inalţă pre caduţii, acum câ totdeun'a,

Dându celoru 'slabi putere,

din lași făcându eroi.

Unu sântu altariu și vegnicu in Dacia țalege, Săi inălțămu unu templu cu:-mâni de: vingători,
Să convertimu intr'ânsulu pre cei fără de lege,
„Şi s6 sărbămu tritimfulu, ertându:
pre 'mpilători.
DE

NI

.

“Florea amorului.
Lâng' unu părăiașu în, vale, .
Şedea.. gingașulu “Amoru,
Obositu de lung'a-i cale,
„Că unu vegnicu călătoru, -.
-

2

.

m

„Er cându să seulă, să plece, . - Elu sădi o floricea,.
|
So admire câţi voru: trece, .Fărmecându- -se de ea.

O

copilă călătăre,

S abătu pre la părtu,

Şi smulgându plăpând'a fl6re,
"O-a băgatu in sînulu său,
Flârea prinse -rădecină,

-

„ Pe-alu copilei sînu plăcutu;
Şi sârman'a greu suspină,
Ne plăcându-i ce-a făcutu. . ...

“La unu oţelu din an. 1848,
Ce tristă fi şi sârtea ta

Oţelu nenorocitu! |
- Mi-e jale, cându te vădu așa:.
Uitatu şi ruginitu. -

.

—

10—

In dtnă mâni făcuși minuni,
Pre câmpulu de omoru;
Lăsași: murindu pre doi: tribuni,

Căgându .la dreptu loru.
Unu bravu -bătrânu: te-a rădicatu,
Unu bravu albitu de ani,
.Şi că.unu june. te-a purtatu,
“Prin şiruri de dușmani,

Și cându din' luptă. reveni,
Cu pieptulu decoratu,
„Așa grăindu' cătriai săi fii,
În mân'a or te-a datu: -:

„Eu

alta nu vă potu lăsă,
Decâtu acestu oţelu ;
Cându patria vă va chiămă,
Lupta: Vă cu elult
Şi câtu bătri ânulu vai: trăiaă,
Erâi alu său odoru:

.

Trecutulu tău ți-la'. povestiă, i.
Privindu-te cu doru...
.

Ul

€

—

Dar ochii bine nu i-a 'mcbisu,
Și tă ce-ai ajunsu:::
Urmașii lui te-au: compromisu,
Și 'n unghiumi te au ascunsu.

“Aici in nhghiu-te ruginesci, - : i
De toţi despreţuitu;: ... -..:'Precutulu pare că-ți jălesci, - :
Trecutu- -ţi strălucitu,
Sărmanu. oțelu vei totu jăli,Că lupte nu mai vegi;
Sunt laşi ai bravului copil,
Ai bravului eredi! ....

Fericirea.
Cându pluteseuîn luntriș6ră,
Preste valuri meditându,
Vâdu o mândră stelişoră, ” -

Susu pre ceriuri luminându.

12
Şi privindu

—

apoi la unde,

Stelișor'a o .zărescu,

..

Josu pre maluri mai profunde,.

Cu același focu cerdscu. . ..
Lumea-i lacu, șamea viţă, Luntre, de plutescu in ea; Şi cea dalbă stea marâţă, .

:

=

"Este fericirea mea.
"Ea străluce preste mine,
.
S5 resfrânge sub pământu; „Dar aicea josu nu vine — .
Aide luntre la mormântu! |
.

--

a

Conversare ctunu amicu,
„Dici, că e frumâsă tiner'a nevâstă,

Ce-o vedemu adesea colo la ferăstă,
Pre mâni rumeidre frunteu-și redimându.

Nu te 'mșeli, amice: ea pre din afară, :
E o răpitâre frumuseţă rară,. Dă

-

Ș alu ei chipu suride gingășelu și blându.

=

18

—

Ce 'costumu pre dâns' al catifea, mătasă,

Şi dinţele scumpe pârtă chiaru pe-acasă —
„ Câtă eleganţă, cum nu te-ai mirâ?!
Apoi cea frisură, multu e măestrită! |
In obrazu colorea pare-i zugrăvită,

Faţă de madonă pare fața sa..
„Nu vedi trecătorii cu câtă uimire,
Caută susu lu dâns'a, neputându s'admire,
In destulu ființa, ce i-a fărmecatu?
„Bine ici, amice, ca e o regină,
Căreiu ori: cine bucurosu să 'nchină —
Dar cu tote astea are șunu păcatu: A

B soţiă, mamă; soțul ei muncesce,
Di și n6pte singuru pănă 'ngârbovesce —Şi totu ce căscigă duce-se că 'n vântu.

Dela gură-și trage câtu numai să pote, CA nevestei sale s&-i procure tote, -

Şi să-i facă dulce traiulu 'pre pământu. Vedi colo să jscă doi pruncuţi.la pârtă,
Dar de dânşii mam'a grijă nu: mai portă,

Că „stau.pre picisre și potu ei trăi.“

—

14—

IE

IIS
- DabiaoNE
cămașăI
au pre eii. sârmanii,

Şi de fâme strigă chiaru câ și orfanii. —
"Să le plângi de milă .bieţiloru copii!

|

Eta frumuseța cea
- mai lăudată, E de totu hîdosă, grâznică s'arctă,
Cându privesci la sufletu, care-i prea uritu.

Florile: frumâse nu tâte mirâsă:
a
Astfelu. nici femeia nu mai e -frumâsă,
” Decă'şi uită scopulu, ec i-a fostu ursitu.

„Cuculu,
La „umbră: de fagu

şedeam,

i la mândra mă gândeam;
Dar unu cucu d'asupr'a mea,
Totu cântă și. proroci,

“nCuce,-câţi ani îmi vei di,
Pănă cându m'oiui insurâ 2,

Şi mereu cuculu cântă,

.

3
!
1

5
La umbră de fagu oftâm, ..
Şi pre cucu cr lu 'ntrebâm: :„Mândrei mele câţi ii dai?
-:
Lu. ntrebai, şi-lu ascultă. Dar cuculu pasere. rea,
Cioculu nu-și mai deschidea,
Ci tăcea, mereu tăcea, .Dei
La umbră de fagu uitogeaa, ,

Cătră cucu așa diceam: .
„Penelg de ţi-ar cădea,
Cucule, pasere
Să. nu 'cânţi și
Dimineţă totu
Eu plângeam,

rea!
altuia, ...
așal“ -. ae
cuculu sbură Î...
.

0 Aire vescedită...
- Saprinde 'fantasi'a-mi de o dulce suvenire, ..
Cându măsurăî brecutulu, pribeg "a mea “eândire
Şi-mi pare, că me:aflu.: pe o val recorsă,
Ce florile 'şi desmierdă in bârea voluptâsă.

|

—

16.

—

,

“Prin ea o gârlișâră cu linu .murmuru se pierde,

- Şi portă pe-alu
ei ţermuru

In umbr'a loru cea'desă,

Cu

de sălcii brâulu

verde.

ce sâr'a o lungesce,

fruntea gânditâre o glină retăcesce.

“Şi degetele-i. dalbe rădică câte-o Are,

„Ce 'n cale i se .plâcă, să 'nchină so adâre.

Pre urm'a ei purcede unu, tristu și palidu june,
Voindu s&-i spună foculu, ce ânim'a-i repune.

Apoi sfiitu băstulu, rumpându o -mânâră

O pune 'ntra copilei mânuţă

fire, .

'ncântătâre. .. ;

nS'o aibi de suvenire!“ i” dice: și "'ntăcere,

Din

ochii ei dispare petrunsu de grea

durere ...

Aduci-ţi tu aminte, Eleno, câte-oda
tă,
De-o vale recorâsă, de-o sâră
desfătată? „Nu.ţi mai șoptesce

ție cea flâre vescedită,

Do cel'a ce ţi-o dete, de ânima'i
sdrobită? .:....
SSD

“La zefiru,
Zefirelu, suflare lină,
|
Câtu” fu '€rn'a te-am. doritu;"Vino dar mai iute, vină,
Că-mi e pieptulu dogoritu! : Cându

plecaşi' in. pribegiă,

Depre-alu erei mele plaiu,
Ma

cuprinsu c'o pară viiă,

"Unu amoru, îngeru din raiu.
Foculu seu cu grea dogâre,!
Di şi n6pte ma .muncitu,

Şi erâ să mă omire,
Decă tu. n'ai fi sositu,

Dar plăcut a- și adiere,
. Ânim'a-mi va recori,

Şi de lung'a 'mea durere,
Era

mă

va 'le

—

Deci

la mine

18

—:

A

te opresce,

Desfătându ânim'a mea — -

„Pănă ros'a 'mbobocesce, ,
Că să sbori apoila ea. -

-

La Providină
Tu mai răbdâ-vei ore, divină Provi
dinţă,
- „Alu nostru plânsu de. vâcuri, a
nâstră suferinţă?
Au ochiu-ţi dârme m. ceriuri şi nu
vei 'să privesci,
La sclavii ce te-adâră petrunși de-a
ta credinţă,
Şi mânile și rădie. ă spre boltele cere
sei?

De multu ursit'a nâstră ne baie
furiâsă,
„"Ne-alungă fără milă din
patria doidsă;
,
Resună munţi și codrii de-ahi
nostru greu suspinu.
Muiemu cu lacrem i picti'a,
şi piâtra e vărtâsă |. Martiriulu ne 'ntinde.. păharu
lu cu veninu.

Că turma retăcită de orbi
amari păscută,
Amblămu fără povaţă .și lupi
ne. persecută:

“ —"19
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.

Sunt lupii omenimei tirânii ne'mpăcaţi. In pieptu ne sângereză de ghiară străbătută,
O ânimă secată de ani indelungaţi.

La cine să ne plângemu și cine să ne-asculte? AU

Ce mână să ne sesle din chinurile multe,-.

Cându tu, o Providinţă, ne-alungi din sinulu tău?
"Ne dâi in predă lumei și lumea lași să msulte,:

- A nâstră lege sântă, pe-alu nostru: Dumnegeu,
0, de ţi mai placu,: Eterno, altarele erescine,
Şi rug'â, ce din ele. se urcă 'nveci la tine;
Ascultă

şi” pre-a nâstră, și. n'o mai urgisi!-

Că ?n fumuri de tămâiă mereu. la csriuri vine,

!

Setosă de: dreptate, dreptatea aţi cerşi.,
O, dă-ne mai

degrabă toiagulu mântuirei,

Ca marea suferinţei cu undele perirci,

"Ne 'nghite! dă-ni-lu dară, in du& so “mpărţimu! -.
Apoi conduşi de tine, îîn 6r'a, liniscirei,
Uscatulu să ne trâcă la portulu ce dorimu,

Reţine pre gonaciuli iin cursa lui tirană,

Şi fă să nghiţă Iadulu 'oscirea sa dușmană,

— 20 -—
In n6pte să dispară și. calu și călăreţu! . . .

Ardtă, că esci mare și lumei suverană,

Şi nu dormi, cându omulu s'ardică prea măreţu.

Er dscă pre. Romanulu ursitu-l'ai să pieră,

Implântă n pteptu-i lângedu a, morţii cruntă ghiară
Şi lasă-ne s'ajungemu asilulu în mormântu.

"De

O,

)

multu blăstemu-ţi crâncenuîn urmi'a nâstră sbicră
=
.
.
2
scapă-ne de dânsulu,

. cufundă-ne

'n pământu!

Şi cându va fi făcută fatala ta voinţă,

E

Atunci să scrii pre ceriuri, nedreptă Providinţă:
„Sub

s6re criminalulu

găsesce

Găsesce fericire ... ., 6

raiulu .său,

dreptulu suferinţă;

In veci ușa să fiă, Cașa vrea Dumnedeul“

“Doru

|

de ducă.

„Cându să duce rândunâw'a,
Vine-mi doru să plecu cu ea;

Şi să-mi schimbu în lume stâu
'a,
"Că e tristă steu'a, mea.

-

|
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- “Frunda cade vescedită,
Câmpu-i golu de desfătări —.
Aide, pasere iubită,

Preste ţeri și preste mări! :
- Aid” pre-unde mai resfață,
Ragele vr'o floricea:

Să-mi uscu lacrimi depre faţă, Să 'ncăldescu ânim'a „mea... .-

Plecă, dragă soridră, .
Că sum gata și cutezu .. ..
Ah, dar tu te-avânţi ușoră,
: Bu n'am aripi să-ţi urmezu.

La

mamă.

„Depre. maluri peregrine, ..
Obositu me'ntorcu la tine,
Mamă, fericirea mea —
Stringe-mă. 'n braţele tale! -

Că de multu cu' doru și jale,

Alu meu

sufletu te cerea. . -:

—

99—

'Tu- mi-ai fosta în: depăntare,
Alu meu visu și cugetare,
Numai tu. idolulu meu,
Pentru tine “grea durere,
Fără” lecu și mângăere,
Am răbdatu în lume en

_

„Dupre multe osieniale,
Dupre chinuri lungi şi grele,
Fruntea voiu câ.șă mi-o nclinu,

Pe-alu teu sinu, ce palpiteză, Și de doru să -'nvăpădză,
Lâng unu fiu de. multu străinu,

Ah, cea caldă Iăcrizatâră,
"Ce din gână-ţi se cobâră,
Lasă-me să ţi-o sărutu!

Calte lacrimi infocate,

Vei fi plânsu nenumerate,
Şi eu nu ţi le- -am: vazuta.
Nu mai Plânge tu; pre
ș
mine,
Lasă mă să plângu mai bine;
.
Că n'am parte. cum, așu, vrea:

= 23 —
Să-mi petrecu vița "ntrâgă,.
Lângă tine, mamă dragă,
Lângă tine sa mea!
Vai”, cum

trecu, .cun

irdeu de iute,

Scurtele și dulci minute, * +

+

Ce-amândoi le numerămu; .:
Că din 6r'a de mt&lnire,
„Facemu cea de despărţire,

Şi de nou ne 'nstrăinămu.:
Vedi, că sârtea mă 'nteţesce, ..

S5 mă ducu unde-mi lipsesce,

Ânimi'a-ţi cu. doru nestînsu..,
Mă voiu, duce, c'astfelu mie,

Mi-a, fostu datu'dela prunciă,
Să te plânigu.de tine 'plânsu.

Inc'o dulce sărutare, .

: i...
Şi co jalnică oftare;
-—
bunu.:
lu
râmasu
Dice-ţi voiu
RER
re!
revede
Rămasu bunu, la
,
durere
Dar cumplita mea

Nu potu, mamă, să ţi-o spunu. Dr

pp
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Mormântulu. orfanei. . - Umbriţi,.o sălcii triste; cu palidele rame,

„.

Uitatulu ei mormântu!

.

Și fremetele vâstre câ- plânsulu unei” mame,

S&, murmure prin vântu. '.

"Că cea de voi umbrită pre lume fă orfană, |
„Şi nime.nu o-a plânsu,
>.
Cându gilele curmându-i uişit!a ei. tirană, .:

Vederea i o-a stînsu.

|

a

Avea unu singuru .prietenu — și eu fiindu
acel'a,
De ea eram străinu ....,

Și se sfârsi sârman'a, muri câ, turturela.
De doru și de suspinu,:
Cu palidele rame, voi sălcii plâng
ătre,
“ Mormântulu ei umbriți!
Cu fremetele vostre, in lin'aserei
bre,

O plâageţi ş!o Şăliţi, -.
DL

-
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Liliecii

-

Mână-și lun'a, mână-și linu,

- Ragdele pe ceriu seninu;
Eu stau singuru, singurelu,

" Lângă falniculu castelu,
A lui Uniade Corvinu.
Şi muschi6se ziduri hide,
Umbre lungi ascernu departe, !
„ Palidă cându lun'a ride,
Preste turnurile sparte,

_Ce să nclină pentru veci..Prin castelu sbâră şi bate,
Din subțiri aripi si late,

Negru stolu de lilieci.

-

Şi cându cu mă miru uimitu,
De castelulu invechitu;
Etă

'nvale

se ivescu,.

.

Două umbre de şoptescu,

Cu graiu aspru, răgușitu:
„Se urcămu- pre cea cărare,
Ca la “Curte oblu duce —

Vin? deschide, măi portare,

...
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Jelele să nu 'ne-apuce;:
Jelele ce

n

umbră

zacu!t

Și sburându. la, dânșii. bate, -

Din subțiri aripi și late, : :
Unu portariu — unu: liliacu.

E Iounu,

ŞI eu

celu! bravu ostașu,:...

eraiulu Mateiașuy

Amândoi, pârtu; deschidu,

Şapoi: răpede să 'nchidu,
In străvechiulu 'loru locașu..

Unu argatu chiamă! din casă,
SE le spele 'de rugină,

Armatur'a ce'i apâsă;
Platoș'a 'de pulberi. plină,

'

De pe trupuri ş'o desfacu,
Cătră ei sbâră și bate,
„Din subțiri aripi şi” late,

Unu argatu — unu 'liliacu..

Şi. vitejii mai -ușori,

Stringu-se de subsuori,
e
Şi pe scărSIA
i incetul „urcându,e.
Din capete clătinându, ..

Să ?ntrâbă de multe. ori:. :
„Unde ne-au. rămasu oscenii,
De. nu vinu-să ne urmeze? .
In castelu ce facu curtenii,
De

nu

saru să ne ureze?

„a

,

.

Dormu că 'asomnulu celu de veci!“
Dar prin curte: sburându bate;
„Din subţiri aripi si late,
Desu

cortegiu — - de lilieci...

Umbrele prin coridoru, '.......: :
i:
Că duă năluce sboru; ..:
In salonu cându se ivescu, .
Li se pare că 'ntâlneseu,

|

Rude și pe-amicii loru.
Apoi strigă: „Bucătare! . e „i
-;
Fă ospăţulu, tinde mese,

Să petrecemu in s&rbare,
|
Cu! baroni și baronese,
Din munca celui. seracul!“ .

Și sburându la dânșii bate,

- Din subţiri aripi şi late, ,
| Bucătariulu

. .

—. liliacu. ae

Mes'a-i tinsă; lângă ea,

Şedu să mânce și-să bea..

- Lacomi

gurile. 'și deschidu,

Dar cându bagă mân'a 'nblidu,
Nu

găsescu

nimicu

să iea,

Şi ciocnesecu pahare gâle,
Animele să 'și imbune.
|
„Nu va nimeni să se scâle,. ..
- Să ne facă 'mchinăciune?4 |.
Dicu vitejii, apoi tacu,
Prin salonu sbâră
'și bate,
Din subţiri aripi și late,
Oratoriulu '—

liliacu.

»Fiș, fiș, fiș, 'bravi căpitani,
Spaim'a crudiloru Osmani!
Ale vâstre braţe tari,

|

Au repusu pre mulţi barbari,
Crucei ne "mpăcaţi dușmani.

Fîș,

fiș; fiș, Sloria vâstră,

Lăudată

de-altă dată,

-.

Adi e. moscenirea mâstră,

Și de noi va:fi purtată, -

ie
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Cu: cântări din veci in veci!“

Prin salonu sbâră şi bate,
Din subţiri aripi și late,
Negru coru — de lilieci.
In locu de-a să bucură,

Vitejii 'ncepu a oftă,

aa

Şi privindu-se ?ntristaţi,
Săbiile 'și tragu.turbaţi,:
Mănioși grăindu așa:
„Stefanu vodă și cu Draculu,
Gori?Da ne-o ?ntunecară:
Susu ostași, că pre Valaculu,
Să "lu gonimu dintr'a lui ţeră,

Şi să "lu stîngemu pentru veci!“
După

ei sbsră și bate,

Din subţiri aripi și late,
Oste grea de — lilieci ... . . +
Ast-felu umbrele s'au dusu,
Lun'a incă-i la apusu;
Er eu singuru, singurelu,
Părăsindu vechiulu castelu,

Suiu gândindu pre dâlu insusu.

— 30 —
Şi 'nvocu musa

să mă. nspire, -

"Că să facu 'o'poesiă, “Dintr'o simplă; nălucire::: :
Dâcă cuiva potu.să fă...
Nălueirile pe placu . .....
Şi din vale sburându bate,

Din subţiri aripi şi late,.
Musa

mea; —. unu liliacu.

D urerea,
Ru

mă dâre, ce mă doro,

Dar

durerea, nu “mi-o, sciu;

Şi cu gile 'ntristătore,
Anii-mi

trecu,

mă

sI

lasă viiu,,

Şi decândui amaru mă dâro;

Anim'a ori:ce, nu SCiu,,
i
Cautu spre l&cu o mândră flâre, -:

Pe-alu vieţii malu. pustiu.

O

—8l
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N'o găsescu! .. mai rău mă dâre,
Rana

grea ce nu mi-o 'sciu —:

:

Du 'mă mârte de supt sâre,... - :
.:
Să mă vindeca în —'sicriu.

i.

Sărutările.
Cându vegi frangele căgdându şi florile vescedendu,
Dragă, nu te mai miră, dâcă mă găsesei plângându!
Cale nâstre sărutări. ce din buze moi resaru,

CA și florile pălescu i "câ,“frungele, dispara,

Nu ţi aduci aminte tu, că “otto dalbs a de maiu,.
Ne plimbâmu de subsuori prin verdepa. unui plaiu?
Ș' admirându frumscţ alui, darulu mândrei primăveri,
Cugetâmu la anii uni, plini de furmecu si plăceri,

i

Şi sădându lâng? unu isvoru, de malti popi incun- giuratu,
Că doi tineri porumbași

'
ne "avățăau

.

la: sărutatu.

„Florile ne dâu profumu, ne dâu frungele balsamu;
Tainicu

ceva

ne şopteau, dară

noi ne: sărutămu

,

—
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Sci ce 'ntaină ne șopteau, cele frunge, cele flori?.
mAle vâstre sărutări nouă dragi ne sunt surori:
„Cu noi astădi ele nascu și cu noi voru inflori
—

: Dar că noi preste curându tâte vescede
voru fi.“
E

-“Apelu

00 09

la” unire,

„Ce blăstemu, co-grea urgiă,
„Ce pedepsă, ce măniă,
a
„Ne-au ajunsu, Români, pre ioi?
..
De trăimu in desbinare,
:
“Cându. necasulu e mai mare,
Și toţi gememu la nevoi?
„i
-- Aşi, cându' glâte inimice,
|,
“Năvălescu să ne dumice,
Fraţi pe fraţi ne sfăşiemu .
. .:
„În noânulu suferinţei,

>... Ne-amu pierdutu lumin!a
minei,
Şi perirea n'o: vedemu.

!
Ă

—
Au ne

scimu
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in pieptu cu mârtea;

Şi ne: place, decă sârtea,

Ne. dă predă la 'ntemplări?-Amu

aitatu a, vieţii ţântă,

Părăsitamu calea sântă,
Sapucămu pre mii cărări,

ui

Vai şi amaru ce umilință,
N'ascultămu de providinţă,
„_Cându ne chiamă lu limanu!
Ea ne strigă: „in unire, “E a vâstră mântuire,

"Voi, nepoţii lui Traianu.“

Rătăcirea ne fi lungă —
S'o curmămu

și şă ne- ajungă, -

-

Cu trecutulu umilitu.

Bate 6r'a unsprăglece, ”
Numai un'a de. mai trece, - :
Şi” n mormântu 1 ne-amu. prorălitu ia

Susu, dar susu din slabiciune, '

9;

Şi câ șoimii prin furtune, ... :
:
Agi avântulu vă 'ncordați!

4
Mânile vă 'ntindeți €ră,
Jiceţi-urei câ.s&. picră,
Şi șă fimu Româniși frați.

Că unirea și fraţi'a,
Dau putere, crescu tări'a,.
Din pitici facu uriași,
" Prin unire. vomu. fi 'n lume,
"După fapte, dreptu” şi mume,
Ai străbuniloru urmași.

...

Mari au fostu :odinidră,.
Intro mică ţerisoră, Vingătorii de Osmani.

Mari vomu fi și noi odată,
* Cându de fraţi unita câtă,
Va di faţă cu duşmani —

—

Picră cei ce ne desbină,
"Și. concordi'a divină, Să descindă &r la noi,

Să ne dămu o sărutare,
Şi unu braţu vitezu si tare,
Să ne smulgemu

din” nevoi,

—

—
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"Yoi cărunți albiţi de dile, :: : La
Juni, matrâne și copile,
Imaulu păcei intonați! -.

Hura! faceţi să resune, .

„Că saugă,

ii: i:

|

iii
ie

s6 s'adune,

Toţi câți voru'să fă fraţi.
e

Pănă cându totu'in- orbire,
Până cându'in rătăcire,:
* Fraţiloru, să mai trăimu? |

”

Bate 6r'a unsprădece,. *

|

i:
Incă una de mai trece, RE
u!
pr&vălim
ne
- Şi n mormântu

.
,

Jalea: păstoriţei:
In pădure pe-o movilă,

Di

Me oprescu adese ori; ..*
Şi mă uitu la o copilă, - *

Lăngă turm'a!de: miori. .

i

—
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_ Ea de-unu verde -teiu- umbrită, ,
-Şede pe-unu florosu covoru,
Şi suspină greu! rănită, -!

Pesalu vieţii primu amoru,

ii

Și din gingâș'a-i guriţă,
Ca și mierea dintr unu Bu, i
Curge jalnică doiniţă,:
Curge. n: farmect, şi. cu:a dragu:
„Cându şodeai aici cu mine,
Supt alu teiului umbrariu ;
Cum bătea ânim/a, ?n tine,

Dragu băstu de pecurariu!

„Tu "mi giccai:'câtu mielușâu'a,

P'aste șesuri purpurii,

Va mai pusce floricewa —
Dragă, eu te: Xoiu iubi!..:

.

„Şi-mi diceai: „Gâtu. paste rame,

Frunde voru inmuguri
Cu de primăveri: balsame: —
Dragă, cu te voi iubi!

::i
ie

Ă

i

“

Ă

|

„Dar adi nu
1 mai esci cu: mine;
“Supt alu teiului umbrariu
Doru ni sbâră totu latino,

Dragu badtu,
de pecurariu.& ii:

lungu

.

și. tristu suspinu ;.

Fruntea jalnică“ o plecă,
Preste: degete “de crinu.
Eu mă ducu depre

P

is
-i ..

a

|
ÎN

-

e
a...

Intrunu

1 goga

Apoi vâcea i se "nâcă,

inovilă,:!

Lăngă teiu incetu coboru, -::: iii
Şi șoptescu cătră copilă, Cându

ofteză “greu de doru:

„Turmele
Preste

i:

E

de miteluşele,

nă&pădescu,
ș
şesuri

Şi pascu dalbe floricele —
Er eu, dragă, te iubescu!.

,

:
O

„Şi prin aste dese rame, .:!
Frunguliţe *nmugurescu,
"Cu de primăveri balsame — ,

Er

ă

eu, dragă, te iubescu 14 i

„Ea de -graiu-mi. amăgită, - !

S&. tregosce 'suridendu; .Caută

|

"n ochiu-miși mâhnită,

;..

Tristă "mi. dice respundându:

„Nu

esei tu băstulu june,.

Celu :iubium

odată eu,

.

Ce cu. plete lungi şi brune, -..:
Răpiă m farmecu: ochiulu meu.
„Pe-o movilă-josu în vale,

:

Supt unu fagu' recoritoriu, '
Mielușele plângu cu jale,
_Dupre junele păstoriu!&
a

“Pruna
„De pe ramulu ce s'agită, .
Intralu tomnei vântu gerosu, !
Frunguliţa cade josu,:
-..!

Şi se duce:"ngalbinită.
-.
-

.-

pe
,

-

i

.

cur

!

ŞI tu esci unu ramu, pamoralu,

,

i
Gingășelu e: frund'a ta;
i
A Şi curându se va uscă,
Dupre frundă “luându-și . sborulu ....
Plângi. dar frund'a 'mgălbinită, -. . -:
Plăngi-o, ânimă, cu doru! .
. Nuţi uită calu tău amoru,.
Are totu acea: arsită
|

Laculu vânătu să "'nereţesce,

In suflarea de 'zefiri,
Luntrea; dela alu plutesce, -

Cu doi miri:

:
y
i
:

|

| Cându in volbure' so. pierde.

Miril

i

-

-

-

|

a manataa siaa Pat mima

ÎN

Dar tu, Âninva mea verde,
.
o...
.. |.
Baţi voidsă și iubesci,
Trista frundă n'o jălesci,

:

Ă

|

-
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Unu păstoriu cu plete dese,
Şi la chipu unu ângeru blându,

Şo princesă din princese,.
Crinu plâpându..
„Mână vasulu băeţele,:
Sa. ne: pierdemu preste. lacu!:
Orele la focu de stele,
“Multu îîmi placu.

„Sunteniia singuri și pre urmă, Nu ne vinu urgisitori;
Lasă lume, lasă turmă,

Vin” de mori!“
“Păstoraşulu in tăcere,

"Mân'a-i prinde tremurându;
O sărută cu plăcere,

|

Cuvântându:
„Josu in fundulu apei line,
E unu plaiu mai fericitu,

Plinu de flori, cu vergi coline,
Raiu doritu.

4

=?
pa

Josu o lună străleuesce,:

“

:

i
:
:

Stele saltă m giurulu ei;
Vin” acolode "ndulcesce,
o:
Anii mei... i
„Lunei tu să fi regină, :.
Şi eu steleloru păstoiu —
Vino, dulce ângeru, vină,
„ Voiu să moriu!“

...

:

a:
o
i
:

.

A

„Apoi prinde vâslan mână,
Ş' amândoi cântându. de-amoru,
Ușurelu prin câță mână,
Luntrea loru.

Când

;
.
o

i
|

i

a

„

in dori lun'a să stânsc,.

i
i

Ş ale nopții șopte tacu,

oa

Tristu unu rege.stă și plânge,
Lângă lacu .

-.

.

,
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Anelulu satenci.
Dece ani trecură cu primăveri dece, .
Decându mie, Lino, mi-ai datu unu ânelu;
Voru mai trece dile, multe voru mnai trece,
Dar eu nwmi voiu seâte degetulu din” clu.

-

Fiă şi de-aramă! totu numi e rușine,
Se mă laudu cu dânsulu și săi gicu odoru;
„Are prețulu gemei, fiindu: dela tine,
Şi 'mi aduce-aminte cela dintăiu amoniu.

Cu elu câte-odată mă jocu
Şi gândescu .la tine, Lino,
Santa mea de astădi mă
— „Astă suvenire cine > ţi

resucindu- lu,
fărmecatu. ?ntrebă privindu- lu,
o-a dutu2*:

Puic'a 'mi e gelosă, dar spre mângăere,
O. „apucu de mână și-i grăescu așa:
— Cându mă vedi; copilă, că gustu o plăcere,
Ce mi-o dă trecutulu, nu te superâ!

—-
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Că şădeam la pârtă colo, unde fumulu, |
Ese din căminulu 'părințiloru mei ;

|

Asceptăm pre Lin'a și ţindadu-i drumulu,
Vream să .smulgu oflore din cosița ci. .

.-:
i

Inroşi frumâs'a; dar: din' lucii plete,
O fore' de tânină mie 'mi oferi;
Şi ședi cu mine la noi su- părete, ua
Până dalb'a lun'a. pe ceriu se ivi.
Tu crâi mai- rece, mai. fără "ndurare, !
Cîndu

voiâm

cu tine s& m&. facu amicu; DN

aa
Nu băgâi in. sâmă lung'a mea oftare,
nimicu.
păsă
ţi
nu
lacrimi
mele
-a
de
Şi

Pin' amu scos! o vorbă din buzele tale,. : -

Pănă mi-ai datu .voiă mâna săţi atingu —:
Câte stavili grelo' pe- -a iubirei cale,

Cu nespusă trudă mai făcutu să 'nvingu,

_
7
* cat bac md

”
a

:

aaa n mada

Eu i-âm gisu vădând'o: vină .bălăidră,
SE 'mpărţimu - profumulu din a tale flori!“

a

Venii dela, horă șia ei rochidră, Albă și subţire Autură prin bor;

— 44 i
Mai simplă 'săten'a, mai puţinu cochetă,
Mi-a

'mtinsu a

ci: mână

-

fără curteniri:

"Pentru ea 'amorulu. n'aveă etichetă,
Nice simpatia "vane lingușiri :
Cum

ardea prin vine junele meu sânge!.....

Cându pre sinw'mi fruntea ș'o lăsi ușoru,

|

Eu simţindwmi. focuilusă grăbi 'â-mi stînge, -:
„Cunu sănitu' fierbinte. ne'mpăcatulu doru.
Tu ai fostu mai dspră;: cându odinidră,. Ți-am cerutu cu lacrimi primulu sărutatu;

Pre. genunchi cădusem păn' a trei'a! 6ră,

Şi dW'abia atuncia tu m'ai: ascultatu, :! -

=.

Și câ săi fiu -sclavulu de-atunci inainte, -

N'ai primitu credința, cum ți o-am promisu::

- Vruși

in locu

de vorbe

săți

punu jurăminte,

Până pre catenăți numele mi-am. sekisu.
-

.-

Lina mai cu minte, câ 'să mă oblig&,

Anelu'i- din dezetu mi Pa oferitu ; .
Căci o suvenire pote să 'nverige,
Veşnicu două âriimi care Sau simţit
u,—

*
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Ea mi-a datu îrielulu și mi-a disu cu jale: _
„Cugetă la. mine și nu mă uită!
”
Ori unde te-aru duce ursitele tale,
Să mă veți, biet, totu in umbra înalt
O-am [isatu in lacrimi şi i-am dusu departe,
Dorulu ei fierbinte și ânim'a ci —!'-.:
Şi de-atunci pre dâns'a so mai: vădu nn'am parte,

că pre căliy străine. număru anii mei...
Nu fi dar gelâsă, cându mă vedi, copilă;.
Resucindu in. degetu unu modestu ânelu,
Ci de bista Lină facă-ţi-să milă, .:

!

Ca fi plânsu adesea, cugotându la el — — —

Amăgirea._"

o

Şedeam singuru bre colină,
“Şaugdiâm in vale josu, O cântare dulce, lină, -.
Cu resunetu arnorosu. ”
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ȘI gândiăm,

că pentru mine,..

Vr'o copilă-.vă oftă;.

i

Arătându-imi. prin suspine, ....

Foculu

său, iubirea sa

„ „'Fărmecatu

„+

— —,—

-

de-a ei Cântare,

Alergâm, 84 sto alinu.

|

Dariinivale,
ce mirare!
„“Tăceă. câritecu:şi suspinu.

Și privindu prin rămurele, '*
Ochiulu- meu pe-unu ramu zăriă,.
Două june turturele, .
ED

|

Ce cu dragu să sărută, —
i

[q.

DE

„.Orfanii

|

Cu fraţii săi plâcă. orfan'a
copilă, > .
* De-alungulu pe strade,
să
_Că n'are nici rude

ceră de milă
și. n'aro căminu,.

_ Averea ci tâtă e lungui suspinu.

i
.
-?

MN
Şi plângu - frăţiorii și ceru de mâncare;
Ea funtea ș'o plecă la. praguri avare;
- Dar toţi o' alungă și toţi o hulescu —
„Şi

lacrimi

părae

din ochii-i pornescu. .

tr ser'a, cându 'omulu doresce odină,

„Cându somnulu și pacea necasuri alină,
Şi dormu fără grijă seracu și 'avutu,
Orfanii nau pernă şi mau ascernutu.

şi plângu frăţiorii și ceru st se culee,
Să-i mângăe somnulu c'o. linisce dulce;
Copiba să râgă prin pârte “batându,

“Dar cânii o latră și fuge plăoetodu.

,
Atunci părăsit'a aduce'și aminte,
e,
mormint
„Asilulu săși caute prin jalnici

Şi dreptu la, mormântulu părinţiloru ei,.
Conduce

pe fraţii sârmani mitutei.

Aşa le grăesce cu vâce uimită: .
„Aici 'dorme tata și mama iubită;
Şi noi lângă dânsii aici s6 dormimu,

Er

. -

mâne pe strade din nou: să cerșinu.“

._
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DR

” Cu unulu de-o. parte, cu altu
lu de altă,.
S8 culcă fetița pe movila 'nalt
ă.
e
Cându zorile dalbe sosescu 'rum
enindu,
Pe trei reci cadavre să: vârs
ă jălindu. — —
2

OD.

Rug'a selavului,
"
o

Tu, alu cărui tronu străluce
,
Cununatu d'eternitate,
Tu, a cărui sântă mână,

Plăsmuesce și conduce,

Lumile

nenumerate,.

Intre ceriu și "ntre ţerână
!-

Vedi-mă 'mpărate mar
e,
Gârbovitu de dile grele,
Cum plecu umilu a mea
frunte,
Şi genunchii la, altare
;
-.

Câ să vărsu: Plângându
pre ele,

Lacrime' fierbinţi și
crunte,

ii
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Vegi-mă și fă-ţi milă!
Faţa, Dâmne, nuţi ascunde,
Nuţi abate-a ta, vedere,
D'astă creatură, vilă; .

Că de muliu la ceriu „pătrunde,
Plânsulu ei șa ci durere.
Tu esci Minteaa nefinită:
Nuţi uită, că şi pre mine, :

Ma creatu a ta voință; .!
ăi țărăn'a-mi plăsmuită,
Nu-ţi uiti, -că dela Tine,
Luă, spirita și inţă,
Doâmne, nu voii Ta 6re,

Câ, fiinţele zidite,

Şi vieţii destinate, .

Să să bucure de s6re?
Şi să fiă fericite, a

|

Respirându in. libertate ?
Dâmne, Tu arijesci de verme,
Ce prin pulbere să pierde; .

Tu grijesci de pesci in:apă;

-:-
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Şi desvolţi alu plantei: germe;

„Paserei dâi codrulu verde,
Purulu aeru ce-o adapă. .

Singuru

omulu

nu merită, -

A ta grijă parinţesea? . :
Nuri.şi elu a ta făptură?

Cum de lași 'ârb'a-i ursită
Sălu frământe, sălu: tGrescă,

Prin discordiă și ură?

Pus'ai lege armoni'a,. DI
Intre toţi și intre tte,
Ce se_mișcă pre supt s6re
;
Datiai omului! frăți”a; aa
Deci, Eterne, cum să pote
,
Omu pre omu să se omâr
e?
(a

Pentru ce' muri pe cruce,
“Fiiulu 'T&u, divinu Păr
inte?
re nu, că prin jărfire,
Pace

lumei

a-i aduve?

Nu voii ginte cu &int
e,

.
„Să unâscă prin iubirg?
... “

—

Şi Tu
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A

”

suferi: adi, Divine,.

Legea 'Ta,. șa Ta. voinţă, - -:
S'o restârne .omenimea,!.
E
Lași de- 'nalță păn. la Tine,
Miserabila ființă,
:: = ii:
Tirănia și oragimea ADOR
Fiica nopţii Tai să. frângă,

“Ale Iadului zăvâră,
e.
Şi să&și.pună tronu.m. lume;
Să strivâscă și să stîngă,

>
i

Sufletele, ce'ţi adoră, -.. .
Și martire sântulu nume.
Seu îti place, Dmne, Ție,
i
Fumulu,:căre să.rădică,
..:î

De pe vetrele spureate, . -.......
Unde nega Tirăniă, *..
Junghe crudă şi dumică,
:
Vicţime nevinovate? a

i:

Place' ţi, “când uni:a: sâlavu,, ce vine,
La 'altariu, că să -te-adore,.

„Şi s&ţi câră consolare —.

*

mneo
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"Ca să tragă dupre sine;
Lanţuri lungi, insultătâre,

Pentru sacreleți altare? - -

Ab, atunci a ta putere,
Nar mai fi dumnegeâscă ;.

“Sa ta sântă providinţă,
Ar A fără de vedere;

"Atunci n'ar mai fi certscă,
Nici a omului

credință, . . ,.::

„Decă vrei, ed nedreptatea,
|.
"SE subjuge lumea totă,
Şi supt. incruntat'a-i Shia
ră,

S5 espire libertatea;

Nu'ţi mai pâsă, cându indt
ă,- i

N'a loru sânge omu stu
fieră.

Decă voia ta, Fatale,
Pre.cei rei numai pro
tege,

Er de cei buni grijă
nare;

Dă avântu dorinţei
tale, : .
Tă din crimă a ta,
lege,

Lasă dreptulu celui targ
-——

antet

—
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Leiloru di să devâre,
.

Totu ce "'ncodrii locuesce,.. .....:.:
Di acuilei :să sfășie, .
i]

Ale tale sburătâre!
ij

Chiţiloru le poruncesce,
Marea s'o lase pustiă!.. *

- Că, de multu în .oinenime, --:
- Ghiar'a, dintele 'rapace, . - . ...
„Facu să fumege altare,
Ingrăşate de victime . ., .
„Dar: a ta măniă tace,

„= * Dumnegeiu fără 'ndurare!
Nu esci Tu acelu ce-odată, ».:
- Ai disu apeloru 'să ?nghită,

Lumea negră de -păcate?
_Agio

vegi mai: vinovată,

_Şi de crime nămolită „.

... -

Nu cutegi săi faci dreptate?

. ..

-Dar cu blăstemu — șa mea voce,
Sar cădea cu umilință,
Să pătrundă cătră Tine,

—
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Ajutoriulu săți

invâce

„= Ci cumplit'a-mi . suferinţă,.
N'a

orbitu

do totu

—

Daci

ca

ci

Divine!:

o.

2

-

LaE.

ii

ă

E

“ “ Blându că chipulu aurorei, tainicu
că alu ci misteriu,
„E obrazulu tău celu candidu, ânge
rașu căgutu din
”

ceri,

„Șa ta buză rumeidrăe alu flori
loru petalu,
Sărutatu în zori de râuă și de
sâre matinalu,

-

Ochii tâi sunt doi luecferi şi de focu
dâuă săgeți,

Ce străbatu pănă, 'nprăpastii
ale noptii

dese ceţi.

Cându la tine ochiu-mi: caută,
cum remâne de ui“mitu!,
Sea
IE
Cum slăbesce și se stînge
de frumsepa ta orbitu.

Şi tu simți, cându esci apr
6pe, pieptulu meu căi
agitatu,- .
Ma
"Cum s'agită de fartune
unu torinte. deshămatu,
,

E
"A

—
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|

:

Anim'a-mi de doru s'aprinde, cându in fața ta privescu; '
Ce- -ascepţi dară, dulce ângeru, să ţi măi spunu, că
te iubescu?
Ai

vegutu iin zori vr odată Aituraşulu ofemeru,

Cum îsi caută pintre rose alu iibirei” sale ceriu?
"Totu aşa şi cu la snurţi căcâutu unuu dulce vaiu WVamoru, |
SE trăescu o gi ferice, fericitu apoi s& moriu.....
Şi murindu la sinu'ţi fragedu câ pie flori unu fluturașu, |
Să te. atingi de fag =mi rece cu 1 obrazu! ţi drăgălașu;
Şi din buz'a- ţi rumeidră unu: sărutu 'fărmecătoru,
Să depuni pe mârta-mi buză și pre sinu'mi fără doru;

Din cerâse'a ta lumină rage: dulci să răspândesci,
Preste ochiulu meu celu: sarbedu, blând

să privesci; -

la, mine

Sa

Astfelu alu iubirei tale' tainicu şi. divinu: misteriu,
Imi ya dă vicța eră, de nu 'n lume — totu inn ceriu!
OI

0oaia

i - Glasulu străbuniloru,
Pe-ale: Ulpiei-Traianc,

Vechi 'ruine rătăcescu;.
Tainicu umbreloru romane,

2

Plângu-niă și lo grăescu::. —. Vecuri sunt decându aice

Dilele Vaţi. abătutu,
Dar de-atuncia, voi ferice,
„Pe. Românu nu aţi vădutu. + pi

Și din. gropi adânci resare,

““Unu concertu: de “glasuri vii:
„Fost'a, fostu Românulu mare,

” Sia

fe:

Fosta mare, umbre drage,
Dar. pe-alu agoniei patu,

"Elu de mârte astăgi trage, .
Că puterea, i-a -secatu..
|
„Şi de dile xiitre,

„Nu mai pâte nici visă,
E
Căci amaru o rană "lu dâre,
- „ŞI n'o scie vindecă. -

-
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„Rana d6rălu câtu de t

Timpulu
i-o vă lecul:
Că Românulu a fostu. mar
Ş va fit

Umbre, nu' siznţiţi voi 6re, .-

Că pe-alu nostru vechiu pământu,-

'Stăpânescu: alte popre,

Domni Românii nu mai sunt?
Patri'a, cându e căleată,

Şi poporulu ei supusu,
|

Cum sajungemu inc "odată,
La mărirea co sa dusu? ..
Prin curagiu. şi cutezare,
Pre tirani veţi birui:
Că Românulu a fostu mare,

Şi va fi.“

o.

Ia

Aa
Cutezarea, bărbăţia,
noi.
pre
multu
de
lăsatu
u
“Ne-a

Ne-a făcutu pre toţi robia,

Sclavi mișei din bravi eroi.

- .

Ă

,

—
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Sclavi trăimu adi lânga Istru,

Sclavi trăimu lângă Carpaţi,
Lângă Tis'a, lângă. Nistru,
|
Plângemu adi incatenaţi.. N
"„Braţulu vostru -va fi tare,

“Decă toţi vă:veţi uni:

.

Că Românulu a fostu mate,
Și va fie

" Dâr a vâstră nvățătură,

Umbre cine-o vă urmâ?.

Cându Româhii plini de. ură,
Nu să potu, imbrăţişâ? .!
Rece caută ; Moldovânuilu,

La alu său frate „Munt&nu,

Şi de multu „Macedonenulu,

Şa uitatu de Ardelenu!

„O fraţscă sărutare,
Ura vă va potoli:
Că Românulu a: fostu mare,
„Și

va” fiu

/
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Ohiaru uniţi ce vomu: sci. face,
„Cându din patru părţi ne- -alungu, îi
N
--..
nimici, fiere rapace,
ngu?
'străpu
Şi cu ghiara ne
Ei ne-ameninţă, perire,
Ce folosu să ne unimu?

Dâră că toţi în unire,
Fraţi cu toții să perimu? „Noi avemu'0 armă tare, î. ti

Şi vo dămu spre-a' o "avârti:
că Românulu a fosti 'mare, -.:
Sia BE
AS

Desgropă- -vomu

arma! “vostră, i)

Şi la brâu-o vomu legă —.

- îi

Dar ce. bravi in fruiitea,- nâstră,
Astăgi voru mai comandâ?
Că n'avemu câ-de-altă-dată,. - i
Mihai, Rareși. s6u Stefani, ; n E
Să mvârtescă spâd'a lată,

Prin şireguri: de dușmani.:

-:

=00 2
„Geniulu Romei v'apare;;:.. --::Şi cu elu.veţi: birui: . Se
Ca Românulu a fostu mare, „n
" Si -va fi a:

S USpine.
„Dormi in pace și vistză,;
Copiliţă din castelu!' - Mat i

Că la pârtăţi 'greu ofteză,

- Tristu amantul

tău. Băelu.a

Așa dice plin de jale, .
- Unu bietu. June peregrinu;

Şi pornindu apoi .pre cale, :
Lasă ! n urmă greu Suspinu.

|

„:

Intra nopţii lină păce, . aaa
Susu pre' zidulu invechitu,
O ferestă să desface,
'.:.

Și Saude glasu mâhnitu;

i

i:
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„Eu Vasceptuși nu mai vine,
Mândrulu june căletoriu:
Câ durerea sămi aline,
iii:
)
"Şi să-mi stingă lungulu 'doru.&-::
-Lamentându așa dispare, .
Jun'a fetă, fragedu crinu; Tr prin codru pe cărare, Sb6ră

tristulu ei suspinu,

2)
„d

Domnița: şi păstoriulu,
Dintwalu: vilei foişoru, -"
O

domniţă ?njosu

privesce,

|

Unde turma șo păzesce, !
Mândru, voinicelu .fecioru.

:-:
*:

::

Şi păstoriulu încântatu, „0
Dea

ei magică privire,

i

Caută 'nsusu și c'o zimbire, - -i
Dice-i, dice fărmecatu: + . i:

N
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— Spune-mi, dragă viorea,
Pentru cine se resfaţă, - -

N

„Ochiulu tâu'și dalb'a-ţi față,
Şi gurița-ţi gingășea? : i:

—

:
i

„Ochiulu meu și fața :moa,.!

Farmecele ''și respândesce,

- Celui ce țer'a-și iubesce,::': :
Şi dă sânge pentru ea,

—

:-."

Spune-mi, netedu puişoru, .

“ Cine ?n lume

pote: dice,

Că va fi 'așa, ferice,
Ca săţi fă soţioru?...
— Me va. duce la'altaru, i
Mai respunde fâta ră —..., e.
Celu ce astăgi pentru “țoră,

Va:dă pieptu “cu Han-Tataru 44.
Și uimindu-lu 'vorb'a .ei,:

zi

Pe-unu calu sare păstorașulu; ..“.

Lasă n umbră, fluerașulu, :

Lasă 'n vale dalbii. micii: ...--:

.
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a

Intr!o mână “unu. toporu,..
Er intr "altă c'o..măciucă,
Dice miuigului" 'sălu ducă,

Unde-ii -1upta

și omoru. d...

Sbâră câ unu Fătu-frumos,

Bubue.7m urmă-i pâmentulu;
Şi ducându-să că vântulu,.
Cântă cântecu amorosu:
„Dragă,

.

pentru buza, ta,

|

Sânge astădi și viţă,

“

“Țerei mele cu voiu dili

-. +:

|

Pe-unu şesu verde şi eu flori,
Dâuă tabere să . nfruntă ;
Sângele ţişnindu incruntă,
Paloșe de luptători, e

Uză crmal, urlă greu,

-*:

Latră puseile turbate,
Şi Romănulu. bravu

sd bate,

Bate-să “câ. puiu de smeu, .

|

E

Pentru gingașu, ta faţă,

_

|

|

6

Ia

Mai

- Dar: Tătăralu arţăgosu, i

In: dușmani cr să.răpede-—
Şi respinsu Romănulu cede;
Că amoru-i fiorosu,.

o

.

_Eră unulu din voinici:

*

- +

„Mândrulu păstoraşu de munte, - :
Câ unu leu sărindu in frunte,
Să, isbesce ? n inimici,
e
Toţi pre lângă clu sadunu,

.

,

Se facu zidu Romănii -cră::

”

„YVoru 'să 'mvingă ori să piră,

Dar fugindu nu:se supunu,

O

«

Şi voiniculu 'comanidantu,.

..

-.-

Prin Tătari, dă grea, năvală,- .
Şi luptându-se cu fală. îi -Cânţă și cânteculu de- -amantu :
„Dragă; pentu buza ta,
„Pentru gingaş'a ta, faţă,

Sânge astădi și. vicţă,.
- TȚorei mele, eu. voiu date
a

Ei

i
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o

»
Arde de- alu. jubirei jaru: :
Şi toporulu șilu rădică,

-

De'lu aruncă fără frică,
In bătrânulu. Han-Tătaru.

'Poţi Românii” falnici sboru, :
“Pro dușmani alungu' din eră, —
Insă vai, de cătră stră!

“. Unde-i junele păstora?... . .--:

“. Colo ?n șesulu inroșitu, „De şivâele.de sânge,
Unu voinicu în braţe strînge,
: “Pre păstoriulu greu rănitu.

x

Faţa lui, crinu desfâtatu, Da:
„Vescedîndu in gălbinesce ;
Şi prin vine să. opresce;'
Reco sângele "ichiăgatu.

-

SD
Şi dubia, mai resuflându,
Vocea lui, cându e să “sbâre, : .
Depre buza-i muritâre," Esta N
TR

w

Sboră jalnică. oftându:-za
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„Dragă, pentru buz'a ta, .
Pentru gingașia ta faţă, * A
Ţerei sânge și vicţă,
Sum ferice-a i le dâl“
E

voiniculu celalaliu, -:..

"Depre capu. coif: 'şi 'rădică,.
Lunga togă șo despică, -.. :Depre

corpulu. celu

Şi pe-unu

rumenu

|

inaltu. :..

>
i

sinișoru,

„Cade galbină cosiță,-

* -

-Că e gingașa domniţă, :

Şi dice cătră păstoru:* ,

„Ochiulu.
meu și fața mea, .: EI
Ale tale voiu să.fiă,:
|
Că iubindu-a ta moșiă,:. -.:

Sânge dat'ai pentru ea!
„Adi

-

cu tine mă măritu, -:

Că Tătarii. prin năvală, - *

Mi-au lovitu pieptulu
c'o pală,
Şi de mârte m'au rănitu! , Pia

—7 —
Asttolu lun” a, 'cându eșiă,
Palidă din ceța desă,
Preste-unu .mire ş'o mirâsă,
Lacrime' de- -argintu need. —.

Plorea
In bordeiu'zace bolnav'a,- mamă, .
Pe- -0 rogojină tinsă pre josu;
'Tristă, la sine fiica şio chiumă,.
Astfelu grăindu-i 'cu graiu. doiosu:
>

i

_—

PI
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Ă

Dulcea meă Flâre,
tă că. sârtea, -

Dilele-mi curmă p'acestu pământu;..
Cu

mân'a-i rece mă

trage mortei,

Gli'a-mi rădică depre mormântu.

.

--

„Cui mă lâși mamă, cu anii-mi. gece,
Cui fără tine capulu s&:mi plecu?

„ Ah, cându la umbre umbra-ţi va trece,
Lasă-mă, scumpo, să te petrecu!“
'

”

N
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Ne-avându pre:nime,

În ceriu unu

'Tată.totu

| -

dragă. copilă,
vei avea:....

“ La elu orfanulu găsesce. milă, Lui te lasu, Flore, ânim'a mea?
?

Dar . dâcă 'n ceriuri
:
. e vr'o
X

putere

Ce pârtă grijă de muritori;
C'o rugă astădi mil'a-i voiu cere,

>?

Să nu te lase, mamă, să mori...
Pre genunchi cade nevinovata,
Mica fiinţă,: dalbu ângerelu,

|.

:-

Ochiu'și inalţă la Preacurat'a,
Rug'a soptindu-și încetinelu.. =:
Să roză e

„.râgă giheașa Flore,

“Do plăasu obraji-i să vescodoscu;

Dar bicta-i: mamă lângă ca more — :
- Cui porţi de grijă, Tată cerescu?! ,-.

Părulu de auru.Alergă pe strade moșnegulu ' săracu, i
In

mână

co

harpă

pomană

cerşesce;: Tatra

io

Cu degete debili pe cârde lovesce

Dar cârdele tacu,

i

Iu: vădu trecătorii şi: 'ntrebă rîdându::
— Ce va să căscige cu harpa lui mută? --: ::
Elu tace și cere, dâr cine'lu: ajută,
"Pre bietulu fămându? . :. :
Ni
In vanu mai ascâptă vr'unu sufletu milosu,.! ia
Că sera "lu găsesce cu mân'a deșert PONEI
Şi slabu că o umbră pe-unu pod să , departă,
“Şi gice doiosu:

„Străinu, e6 n'ai milă de omulu sărmanu,

“Şi nui stâmperi fomea, 'c'unu codru: de pâne: =

"i.

Uitatu:Dai astădi, ajutălu pre mâne,
Ş aruncăi unu banu,

:

|

î:

—10—.
„Să'şi cumpere cârde la harpă măcaru,Să dea resuflare suspineloru mute ;Prin

ME

cântece jalnici: şi fâmea

L'audu trecătorii și 'ns6mă
Rămâne

săși

uite,

Şalu vieţii amaru!t. . -

b&trânulu

nulu bagu, -.- -

cu ânim'a receş

și

Dar &t'o copilă.in calea lui trece,

*:

Şi-i gice cu. dragu:

|

„Ascultă, moșnege:; de dile albitu! .-..
Eu nam: diamante,. nici auru in pungă;

Dar am o cosiţă:și d6săși lungă, .
Cu păru dauritu, -

»O

..

D

pletă dintr'ensa și. ţiei voiu dâ,:

„Săţi facu harpei cârde din părulu meu mole;
-:
“Şi jalnic
u'ţi cântecu de nou să consâle,. .
-..
Miseri'a tat,

Da:

Ea esrde mpletesee din p&ru-i blo
ndinu, . :- ..:
Le 'nti
nde pe harpă și plecă'și
in cale; .

În urm'a ei moșulu

A

din

cârdele

" Int6nă-unu: suspinu; ,

sale,

. ; -:

--.

au
-„Dumnedeu bine-cuvinte,
„. -

Părulu Wauru ce ţi-a 'datu, : i
"Ca de astăgi inainte,
Elu să crâscă mai bogatul”
„Şi cându îţi va bate Gra,

SE săruţi unu peţitoriu,

-

|

Săţi: atârne cosici6r'a,: Peste-unu tronu strălucitor

Şi pe fruntea: ta curată,

:

”

Să rădice-alu tău. armata,

Diademă.. decorată, :
| Cu geme și diamantu 1

Şi sunetulu harpei departe mișcă,
Unu tainicu resunetu prin aur'a nopții.
Atrasu de departe prin farmeculu șopții,
Unu prinţu $arătă,
|
1

„0, du-mă, mojnegă : — - vorbesce: uimitu —
La cea fetișâră de, tine cântată, - i
Cu ânimă bună, cu fruntea, curată, A

Cu păru:dauritul ue

„. Abiă treci lun'a şi: ctă sărbă,.
i
O fetă sărmană şunu 'prinţu, a loru nuntă;
Cu veselă faţă, cu c6mă căruntă,. ..-

Moșnegulu cântă:

-..

» Ceriulu .bine-a, cuvântatu, .; !

Părulu

Vauru

ce ţi-a datu;:.

Cosiţa ţi-au atârnatu, -

|

Ea

“Pe tronu'splendidude 'mpăratu: Fruntea, ţi. o-a, decoratu, : .
Cunu

diamantu

pi

Fug'a de griji.
Cu paserea ce sbâră, *

Prin codrii totu mereu,

Așu ' vrea, 0_ânimidră,
Să potu

sbură,

De griji să mă

.

meritatule - .:. ;

şi eu:

lipsescu,

Şi liberu să trăescu!.

=

13 —

Cu mica luntrişâră,
Ce plecă dela: malu,

Agu vrea,0 ânimidră, Șalergu și eu pe-unu vali:
Să esu la unu limanu,
Alu grijiloru dușmanu!. *
Cu trista stelișără,
Ce cade la .pământu,

i
îi:

“Așu vrea, o ânimioră,

|

S8 cautu alu meu' mormântu:..
Să dormu acolo linu, . De griji în veci străinu! ....-

Dumnediulu nostru.
„Lăudaţilu, că e mare,

Dumnegău! ..
"Ce-a păzitu cu mână tare,
Pre Românu, poporulu său.

|

=
Flu: din veci ne-a, fostu Părinte,
Și stăpânu; - -

Nici

de astădi

inainte,

Na să uite pre Româna.

..,

Sia

r

Mare

e a: lui putere,
Şi va fi,
"Şi de câte ori vomu cere,
Di

Să nc- -ajute,. va veni, AED

Avemu: -seculi. mărtariă,
Calu: stu

Aperându-ne “n urgiă,:

Pintre valuri

o

scutu,.

.

ne-a “trecutu.

Cându

veniaw- gl6te: barbare,
Preste noi,
" Dumnegeulu nostru mar
e,
„Ne dă braţe de eroi:
a

'Turculu, Leşulu și: Taaral
u;.

-_
Tromură, :
aa:
Cu Sarmatulu şi. Magiar
ulu, :
Cându Eteraulu.- să: scu
lă,.:.
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„Laudaţilu, că e mare,

:

Dumnegău!
.
î...
Ce-a păzitu cu. mână tare,

Pre -Românu, poporulu său.
Elu ne-a scrisu' pre 'sânt'â-i cruco::
.
„Biruiţi!*
i
Şi ori unde vă veţi duce, i
|
Laurii s6.grămădițilt.
ei

Şi ne-a datu apoi. cercărei, -:
Saretămu,.
i.
Că și n jugulu apăsărei, .- ...
Alu sâu nume "Vadorămu. .. E

Candu purtărau, in grea Tobiă,
„Lanţulu greu;
e,
Noi eredeamu in burb aţiă,. E
Şi 'ntralu nostru Dumneglău, L'am chiămatu să 'ne-e:rădice,
|
Șa venitu;:.
ii
“Și din lanţuri inimice,. :...-:;

„ Braţele ne-a, despletitu,'

— 16 —
'Turculu, Ungiaralu, Polonulu,
Tremuri, 4...

Cu Muscalulu și Teulonalu, a

Cându Etornulu să sculă. :
Lăudaţilu! că e mare'!....
Dumnegău,

.

Ce-a păzitu cu. mână. tare,=;
|

Pre Românu,

poporulu său.

“lu ne-a dusu la libertato,:
Şi la dreptu; Dia

Și supt scutu-i vomu combate, :
Cu credința lui: in: .pieptu.:

Tirania &r. ne-apâsă, . Şi slăbimu: “,

---

a

Dar Divinulu nu'ne las i .
A ei. jerfă să: perimu.. -

Ascultaţi glasu-i potinte, i

Resunându:.-..;
Inainte, inainte, .

Fiu mei, Păşiţi laptându!

.

+

—
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„Şi de vorb'a lui să plecă,

Cei Carpaţi,
"Pieru hotare, riuri secă,

Săși dea mân a fraţi cu frați.

.

_“Tremură cu laşitato,
Cei dușmani,
Şi de spaimă prin palate,
„ Sascundu groznieii tirani.i

|

Lăudaţilu! că« e mare,
Dumnoglău, -

„Ce-a păzitu cu mână tare,“
Pre Românu; poporul său.
Elu nc-a fostu din. veci Părinte,
Şi stăpânu;.
i

Nici de astădi inainte, . -.»
“Na să uite pre Româna.
NDS

""Ghitara
Audliţi ce dulce sună,

Cea cântare de. pe strună?.

Audiţi ce jalnicu tonu, La Zoiţa suptu balconu?

Dă

E unu june. cu hitara,
Care vine. 'n totă sea,

Şi cu versuri

dulci

de-amoru,

Spune'şi ;Zoei lungulu. doru
. ,:

Undei Zoe? ...: Altă
dată,.Ea cu ânim'a 'nfocată,
?
Ascultă, depre balconu,
-. |

Alu ghitarei dulce tonu.
;

N'aţi văgutu unu

Revenindu

cu

tinăru mire,

mulțămire,

Astădi chiaru de la
altaru?..
Plângi Shitară, plângi
aumaru!.

-

PI

„

o

”
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N'audiţi sunându pocale,
"La petreceri

,

nupţiale? , .. ..-

Cea ghitară supt balconu, *
- Cântă ?n -vanu cu jalnicu tonu.
Ceţa. nopții să răresce,
Ostulu pare că salbesce,

Şi din turnu unu tristu metalu,
Plânge! şi plânsulu mormântalu. Nime,

nime de cu scră, -

Să nu caute vro ghitară,:
La Zoia supt balconu —
Că e mută, fără tonul! . -

e
-

i

-Adorare
(La Elena)

Ac

|
..

Ferice, celu: ce păte la grațiile” tale,
|
-. .-:
Șă&'şi .pască fantasi'a și visele de-amoru,
Ferice, celu ce-alergă p'ă 'vieţii tristă cale, ! -:
Condusu câ de-o făcliă de-alu tău fierbinte doru;

„Ferice, eălu ce'și vede. răpitu de
ideale, . - .
Tânt
>

Ev

indu spre, vegniciă alu aniloru: săi
sboru;
.
.
IRI
FO
-_. e.
tu, ce mi-ai datu'mie
”
acestă feric
ire,

Primesce adi din ochii-mi de lacrimi. mulț
ămire!
„De -multu a. mea, viţă “pierdută 'ntrt
alir tău nume,
E “umbră

ce "ntotu

loculu. o mânu

pre

urm'a

ta;
„O, las'o săi. urmeze!-că voiu
'să- să consume,
Amblându mereu cu tine, pre
unde vei âmblă: |
Nimicu

De

îmi

e vi6pa' și tu'mi

esci .totu

in lume,

ce nu lași nimiculu in totu a sufu
ndă?

,.,
Audi ânim'a-mi tristă, audi-o "cun,
'suspină:
Săi dăi în timpu avântulu, în spaţu
săi dii lumină!

Tu, carea 'mparţi catene
de Singașă iubire,
Putâ-vei să mă "ncungiuri,
fâcându-m uitatu ?
Şi. cându transporţi pre alţii
cu dulcea ta zimbire,
"Eu singuru dela tind 'să
fiu instrăinatu?
Și ochii-ţi, ce roversă,
cerescă, strălucire,
Lasâ-voru6re
. sinu-mi de. doru
ne'nflăcăratu ?
În

ânimă-ţi deschide-mi: isvo
rulu ' de vicță,
alungă: din gândire-mi a
morții negră esță! ..

,

,

—

-

*

.
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Că 'n Ga, cându privirea-mi
s'a fărmecatu de tine,
"In pieptulu'mou aprins'am de-amoru altarului sântu;
" Pacestu altaru- jărfi-voiu şi lacrimi şi suspine,
Păn' umbr'ă'mi.
Ya descinde la umbre de mormântu, .
“In ânim'a mea, idolu, tu esci eternu cu mine, |
Ori unde miar, impinge alu sorții mele 'vântu!
Şi sufletu-mi in.taină de. dotulu 'tău tresare,
,

Mai multa pre. totă iua, espiră 'n adâraie,
Te- adori..şi cându gâridirea- “mi, că fumul de tim
„Să 'nalţă cătră tine, sublime idealu!
Atunci a mea, fiibţă nu va s&.mai rămâiă,

In valea, cea de plângeri, plutindu pe-alu vremei valu:
Ci: sbâră 'nsusu la ceriuri .prin eteru:să subțiă,
Şi numele? ţi șoptesce pe- -alu fericirei malu.:
Şi numele- -ți repetă planete fericite, »
In cântepe; melodiei de trei ori înoite, pi
p.

Te-adoru , . . și “ cându de plângeri priniâsc, riurâză,
Din ochiulu meu, copilă, de farmecu-ţi uimitu ș..?

Imi pare, că din lacrimi o mare să formeză,
Şi eu pluteseu pre dânsa de vânturi favoritu.
Zărescu din depărtare unu ţermiu co'mi desmierdeză,
Privirea și mi-o 'ncântă e” unu. raiu de.multu

doritu.

În 'elu te vădu pre tine tronâhdu câ o regină,

i: Aori ţi-aducu profumuriși ţie ţi să 'nchină.

Te-adoru . ...şi cându din. pteptu-ini s€ fură lungi

„iSuspine,

i

a

Că, jalea-mi săi aducă pe negre aripiori;;

”

Atunci și fantasi'a-mi S'avântă 'cătră tine,
Şi timidă'ţi șoptesce' pătrunsă, de fiori:

»O, lasă'lu să te-adăre și ţie să să 'nchine,

Din zoriși pănă! m'scră, din stră pănă 'm
zori!
O, lasă/lu să topescă pre cârd'a lirei sale,.
:.
Alu tău prea dulce nume și grațiile tale!k :

Asceptu apoi în taină Yr'o voc€ să&mi
respundă: - .
De bate pentu mine, ori nu, ânim'a
ta —
Să pâte că din fremetu de frunge_ să
pătrundă,

In suflctu-mi

o șâptă, șoptindu unu dulce: da!
"Să pote să mi-o spună de zefiri
lin'a undă,
|
Secu. murmurulu din vale mi-o: pote
descântă .....
Ori
lună s&mi suridă și stâu'a lucitore

Ci tâte tacu in giuru'mi, și 'npieptu speranț'a-—
mi more.

Dar mi-e destulu, Eleno, destulu
îmi. este mie,

In visele-mi 'noptuine

și ?n tristele-mi gândiri,

i

a-i

Săţi vădu de Angeru chipulu; la căutătura-ți viiă,
S'aprindu' ânim'a-mi bâtă de blândele- ţi zimbiri:

Destulu s'adoru unu idolu și chiaru de.marmoru fă,
" Când elu va fi că tine la faţă si priviri: — — —
De câte ori în lume „vicța- i nălucire!
a
Nu pâte 6 totu astfelu ș'unu
ș
Visu vieţuire?”Strecâre- să dap visu-mi,: xăpitu de.o ideale,
“Mânându spre veşniciă alu aniloru' mei sboru;
Că cu alergu in urmăți, avându pe-a vieţii cale,
Făcliă de povaţă tierbintele: tău doru.
_De trei ori sum ferice la grațiile tale,
Păscându'mi fantasi'a şi visele de-amoru.

„Ev tu, ce: mi-ai datu mie acâstă; fericire, î..:
Primesce agi din ochii-mi

de

lacrimi

mulțămire !
7

Pi

Noptea.
Desele -umbre n6ptea, își intinde, să

i.

:
Preste pămontu;
.
Unu fioru tainicu' sinu-mi cuprinde, -Cautu

in pregiuru' mi și mă mspăimântu.”:
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Intunccimea gr6znică'nii pare,
i
"Sum desolatu,

"Că fără margini în depărtare,
-..Zace pustiulu nomăsuratu, - ,

Pacea domină. și: cu L tăcerea, a
„Pre hemisferu
Ei
Ci 'ntralu meu sufletu nasce : durer
ea,

ori ce Speranţe. dintre Cusulu piera.

Sai mea gândire. tristă să 'melină,
Spre-alu: morţii plaiu,
Mi-ardtă nâptea, ce ya să vină
,
|
Cându, va î vescedu lumesculi
traiu..
Ya

G eo năpte, nu trecătâre,
Ci fără zori...
Şi eu dormi-voiu in cea
recâre,

Ce griji alină, uscă, sudori,

Astfelu o “nspte alta'mi
rechiamă,
Şi mă 'nfioru —..,
Pieptu-mi Sagită pătrun
su de?Jtâcaa, .
Mintea mi-apesă ceţă,
și noru,

-Totulu acum'a morte -șoptesce,;
Murmuru și vântu; ...
Din stânci pustie” bub'a cobesce —,
Etmi

piciorulu Iângă mormântu! .....::i
”

Dar unu 1 lucâfăru norii despică,
-..
Şi mă trezescu,
- Titu întristareea și fără frică,
Ochiulu la, ceriuri milu aţintescu. „Totu mai senină bolta s'aretă,....

n.

„2 Btelele- aparu;

„A

Co dulce 'ş6ptă eră mă 'mbetă, Dalbe speranţe, 'veselu tresaru: .
câ tu e lumina de mângăi6să!
Farmeculu ei,
i
Inseninâză mintea-mi norâsă, Spaima departă din ochii mei..
Palide focuri ce pintre- c6ţă,Tristu: licurescu,. . ...

Mi-anunţă, astrulu de diraineță,.
A cărui rade vegnicu lucescu..

:

—

„

atunci,

86

—

cându. nopţii cei. fără fine,
Lutu'mi .voiu 'dă, .:
RE
2

.

-

. Preste mormântu-mivegnici lumine, :- !. .

,

Diu'a ne-apusă voru anunţă! i...
PR

o

.

Di

"Năfram'a' Domnei,Tărdiu în miedulu nopţii, cându lun'a dragu
lumină,
O Dâmnă trece "n gânduri la Putn'a prin
grădină;

Ş'asceptă

soțiorulu,: că'i dusu. la vânătre,
. .
Acum a, trei'a nâpte lăsceptă dorit
âre... :

E tristă și 'ngrijată, să teme de-o "ntâ
mplare: cumva

Nu

Voevodulu

prin: munți âmblându

călare,
Să fi căgutu în curs'a deo; sârt
e ne-asceptată, S&lu

fi lovitu

vrunu

hainu -c'o

crâncenă

săgâtă.

Şi bate pieptulu Dâmnei, de
frică, palpiteză,

Din gene lacrimire.

pre față-i riureză ;
Ev Nourașu Copilulu, ec ?n
urma.ei purcede, Petrunde-să de

milă, cându suferi:0ndvede
u , --

—
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Şi.câ
s&i: curme 'jaleași săi. aline plârsulu,:
Unu cântecu elu incepe; că nimen€ câ densulu,.

"Nu scie să răpâscă;:cu versuri
mai alese,
Pre Stefanu și pre Dâmn'a,: boeri si jupânese.

Cu vâce tunătâre: Copilulu: amintesee,

!. ! ...

. Vodă, şi :spune cum sdrobesce,* *
Triumfelelui
Osciri nenumerate, turcesci, leșesci, tătare, :

Cum iea:la gână Pașii, tăindu:i de călare.
Apoi mutânduși glasulu, dă laudă fruniuseții, i
Prin carea fiici imoldave inspiră cântăreții; -::...
Şi cântă „cu focu tainicu 0: dpină 'de iubire, ! : . -

Ce 'n ânimă pătrunde

cu farmecu și uimire..

Resună, văi, 'coline,: de-a junelui 'cântare; . -...:
Prin murii mânăstirei unu lungu ecou dispare, ! :

Şi 6r' s5 renoesce, și €r'. de. nou:apune
Atâtu e de. potinte 'cântatea 'celui june! -

—

Adâncu mișeată 'Dâmn'a lui: Nourașu ji dice:-:! *

„Mai cântă, :băeţele, că.6r' mă simţu ferice!..:
Din sinu. îţi dau năfrum'a, primesce o” câ resplată,

- O scumpă 'suvenire dd Stefanu mie dată.“ : -. -

a:
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Incepe €r' Copilulu și Dâmw'a er” Pascultă—— !

Dar nâptea 'să strecoră și nu mai este. multă;
Şi dalb'a auroră

din

ceță. ochiu'și scâte,.

|

'Steluţele pre 'ceriurisă stîngu de-aiondulu ste.

S'aude 'ndepărtare de bucine resunetu,

Şi ţipete prin. acru lăţescu puternicu .tunet
u;

.

Şi bubue copite. de tremură; pământulu,;
Nechiază' armăsarii,. S'apropiă câ. vântulu,..

E Domnulu' cu .boerii. şi Gtă trei săgete,

Anunţă din departe 'sosirea mândrei
cete:
In pârtă ese Domn'a; şi. veselă, zimb
esce, .

Cându Stefanu cătră dîns'a' fugariulu
>

-. !
:

și "nteţesce.

Desealecă: voinicii prin. curte și pe-a
fară,..:..

Şi Nourașu

alcrgă pre Domnu său ica'
Dar dela breu năframa cădendu-i, făr din “seară; .
să scie,
O vede
voevodulu,: “aprinde 'de niăni
ă.

Şi câ-unu leu răenesce; „nO, *Nou
rașu băete,
Năfram'a Dâmnei mele, să&mi spun
i cine ţi-o dâte?4
"Voiniculu să 'mfidră Şapoi cu
grâză mare, :

Respunde: pafă, Domne, că'i
daru pentr'o cântare.“
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Dar Stefanu fără pregetu trăgându ferulu din tecă,
Străpunge pre Copilulu și 'n sănge milu înccă;.

Şi Domnei tristu grăesce: „primesce'ţi & năfram'a!
In ceriuri da mea faptă, tu insăți vei dă sema.“,.
e

&

PRIBDNDE,
*

În trei acte,
Dramă

i.

(Din intâsăplările”
anului 1848.)
mim

.

DR:

Personele.
Laszlo, prefectulu unui comitatu în Ardl
u.
Maria, soţia sa,
Teresi'a, fiica

loru,

Teodoru, sceretariu la, "Laszlo şi
tribunu.

Vilmoş, unu june conte magiaru..

Danu, june Romănu,

amiculu lui Teodoru.

Mateiu, betrânu servitoriu la Lasz
lo,

--

Ferenz, servitoriulu lui Vilmoș,
vechiu husariu.

Români și Magiari,
7

(Loculu

tsi

———————

acțiunci:

unu

oraşu

transilvanu

turile de. prin pregiuru.)

cu “ținu-

ai

A TULU

IL

“SOENPA A
(In locuința lui Peodoru:
„mobilatură

6 cameră

aa
do: tânăă cu o.

simplă.)

1

.

ID

Teodora.

„ Teodoru,

A

Danu,-..

Bine c'ai venitu,.ainice.

De

i

Te-ascep-

tâm cu nerăbdare, că săi impărtășescu Gâte Sau

inai intomplatu, decându ne-amu . despărțitu.

Etă

aici o grămadă de scrisori primite, pre supt ascunsu,
de la .ceialalți tribuni, amicii nostri. Ei îmi des:
copere cu: de-amăruiitulu planurile loru și mă „pro- .

vâcă, să nu mai: amânu punerea in scenă a mișcăriloru n6stre. Ar fi bine, dicu ci, că toţi: Rotănii
să să rădic6 de odată, câ.nn: cumva imimiculu s5
ne surprindă

in desunire

și cu: puterile împărţite.

Danu, Ei binc, ii ce pasuri, ai. făcutu
scopulu acesta?

e

ii

spre
Su

Teodora, - Am .respunsu. amiciloru - nostri, -ecă
preste curându vomu ' sări. la arme, Apoi mi-am
a
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intocmitu afacerile și cu comandantele impărătescu .

alu garnisonei orașului. L'am informatu despre
intențiunile nostre; i-am declaratu, că, voimu a ne
luptă pentru. apărarea, tronului'și pentru: liberarea
.
poporului desupt jugulu, iobăgiei. Elu mi-a pro|
*misu arme de focu și muniţiunile necesare pentru

. 6menii mei;. apoi "făcându-mă să juru credință
imperăţiei, mi-a presintutu
' câ s&mi fiă în
o 'sabiă,

totu momentulula indemână. APA luatu supt paza

garnisonei, pănă cându va mai petrece intre
noi;
clu mă va aperâ,.dâcă din întâmplare Magiarii
aru
» isbuti să afle ceva despre âmblstele mele.
Astfelu,
amiculu meu, din partea acâsta „trebile.
tâte: sunt
puse la cale; remâne, că și poporulu săși
caute: de
ale sale; apoi fără, iintărgiere: ne "vomu.i
nșiră

pre

„câmpulu "de onâre. Dar spune'mi, Dane,
:cum stau
lucrurile pe-afară? Mai făptuit'ai ceva
in aste dile
din urmă?
e
Danu:. :Da,

tribune. "Trei

'gile

şi. trei

nopți
am cutreieratu comitatulu dela unu
capătu pănă la
“celalaltu;

unu singuru cătunu n'a 'remasu

datu de mine și de amicii mei,

necolin-

In': fiă-care. satu

amu: țînutu. adunări, pre. supt
ascunsu “cu “preoţii și
cu

fruntașii poporului; pretutindeni
aim imprăsciatu

.

—
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ordinele tale și poporulu in totu loculu le a primitu
cu cea mai mare insuflețire. Preoţii mai alesu, bravii
preoți se află necurmatu in midloculu ţeraniloru

şi le predică

libertatea.

Cu

ovangeliulu -și

cu

crucea in mână indemnă. pro 6meni la luptă şi
Omenii ascultă cu micu cu mare. Ferulu plugului

sa făcntu lance și csele să schimbă in săbii; entusiasmulu nu mai cunâsce margini şi inverșunarea
cresce pre:di co merge. Cum vedi, tribune, răsmirița fierbe din 'tâte părţile ci unu vulcanu, și

decă voimu. a-i salvă „urmările, trebue să ne apucămu de lucru..—
Teodoru.
Noroculu e cu noi, amice, noroculu
c pro partea nâstră. Numai de nu nc-aru surprinde «inimicii mai "nainte, de ce vomu fi, cu toţii

pre piciore! Ce ţi să pare, Dance, nu voru:fi afându ci nimicu din câte să petrecu supt ochii loru? Să
spune, că dînșii suprăveghiâză poporulu cu cea
mai mare grijă. Prefectulu Laszlo, celu puţinu,
de câte ori mă vede intrându in cancelariă, totu
de un'a mă intrâbă Ore nu sciu cova despre âmbletele și mișcările iobăgimei. Eu, firesce, mă
„tacu a nu sci nimicu și'llu incredințezu, că nimicu

nare să să întâmple.

Elu

pune_temeiu

pre cu:
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vintele mele.și'mi

dă. totu cregământulu; ba mai

multu incă: dânsulu mă. ercde renegatu și nu să
sfiiesce, a mă face spionu. — '„Pândesce, îmi-gice
prefcetulu, şi -cum vei simți cova, indată să'mi dăi
de, scire!“ Imi face apoi totu felulu de promisiuni.
numai sănii jocu. bine. rolulude
' trădătoriu . ..-

-.

Danu. - Mulţăinită inţelepeiunei sale, poporulu

"pănă :astădi n'a prea, 'datu ansă la. prepusuri.
Dar
pare-mi-să, că. de-acum inainte e trecitu de-a
mai
„Ambli 'pre:poteci ascunse. Bieţii iobagi, prea
âsupriți pre: alocurea de. tirăniile 'domniloru,
incepu
& opune puterei putere, Tocinai -adindori,
cându
mă apropiamu. de orașu, mi s&' aduse vestea,
că .
intr'unu satu de prin: pregiuru poporulu
avi ataCuri serise unu conte magiaru, "Apoi
:şi alte
semne st mai arâtă, din care! poţi: vedea
lămuritu,
că inimicii nostrii -șau mai deschisu
'ochii; dere-

ătorii incepu-a se liudă Gmeniloru cu
râu. și-i
„amenință:cu torture, Ba 'chiaru şi
despre.
tine .să
șoptesce, Teodoru, cum că ai: fi. tribunulu
- nostru
— — — Etă dară, că nu mai puteuui
stă locului.

Teodora, .-Ei bine, atunci ce ne-ar mai:
putea

impiedeei, de-a pripi isbucnirea
? Aide, Dane, pasă
de

te intâlnesce
cu amicii

nostri și le: spune, câ

4

-
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fă:care să alerge

degrabu

la postulu

SE
sâu.

Daţi

de scire poporului, că să 6să preste ndpte la lo
culu destinatu pentru taberă. Eu, spre-a delătură
„ori-ce prepusu, mă voiu mai duce astădi in cancelari'a prefectului, dâca fatalitatea n'a făcutu secrotariulu unui omu, asupra căruia” mâne voiu trebui
să rădicu arm'a mea. De cu sâră voiu vorbi. cu:
capulu ggarnisânci şi'lu voiu rugă, s&mi dea. armele
şi muniţiunile promise; €r' cătră miedulu. bopţii
am să fiu cu voi, și dimineţă bunulu prefectu n'a
să aibă de unde mă mai lui, —

Danu.'

Bine gici, tribune, bine dici. Eu mă

ducu sEmi facu datoria de capitanu: Tovaroşii .
mă aseeptă intr'o ospătăriă, din suburbiu. |. Indată
no vomu imprăseiă ci fulgerulu in tote laturile și
vomu deshămă teribila fartună. Remâni cu Dumnedtu, Teodoru, şi portii ți arii de capu, . QC "rea
să €să.).
L
Teodoru, Tu pleci — — — Dar stăi, Danc,
mai opresce-te unu momentu aici. . Așu avea săți
mai spunu o vorbă, de vei vrea să mi'asculți. Am finitu cu căpitanul, acum voiu să grăescu cu omulu,

cu amiculu. meu... Dar ce? Tu mă vei luă in risu:
— —— Ci-fiă! de mai și ride, totuși trebue
:

4

-

—
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săi spunu. Unu secretu mi-apâsă ânim'a și nulumai potu ţinea ascunsu —
.
i
Danu.: Sci bine, că'ţi sum amicu; de sinceritatea mea

nu to: mai. poți indoi.

Teodoru,

a

Cunoscu' sinceritatea .ta şi”. tocmai

„pentru aceea, voiu săi vădescu ascunsele ânimei
mele.'— 'Tu' nu 'ignorezi, amice; că prefectulu
„Laszlo-are o fiică
—.
-..- i:
' Danu
Ei bine. —: . A
aa

4: Teodoru, . Fiica prefectului e' frumâsă, Dance,
și
n
|
Danu. ' Nu cimva e şi aici vorb'a de vre-unu
amoru?- :

-

A

i

“Teodoru, Decându ani intratu cu cs secretariu

in casa; prefectului, “Teresa nici odatănu caută
la mine cu'nepăsare.
De multu am făcutu cunoscință unulu cu altulu, 'căci eu incă nu m'am pututu stăpâni, că să nu'i manifestezu simpatiele mele;

şi Gtă-mă astădi in relaţiuni seriâse cu dâns'a!...
” Ce ici, amice? Aşa, e, că nuți pare bine?.
Danus

Fatale relaţiuni! Dupre'socotința mea,

ele aru trebui rupte în timpulu de față. Mă
temu,
tribune, câ nu cumva ainorulu unei magiare
săi
desarmeze braţulu, dorotatu patriei și poporului
ttu.

=
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“Teodoru, “Tu încă nu mă cunosci, cum să
cade, că de m'ai cunâsce, nu te-ai teme de. una
că acesta. Iubescu patri'a, amice, şi mai “multu
decâtu viâța înni iubescu poporulu. Iubescu insă .
"şi pre Teresia și de war fi ca fiica inimiculii

meu, de nu: i-ar fi tată „prefectulu, pâte că așu
continuâ . ,...

Dar fața ta mă desaprdbă; ah,

pentru ce te-areți așa, de aspru. cu ânim'a mea?
Lasă-mi
omu

rogu-te, lasă- -mi şi

că ceialalți Gmeni!

mie dreptul, de-a fi
.

Danu,
Te compătimescu., Teodoru; dar ţi-o
4
spunu incă odată, că acele relaţiuni trebuescu

rupte; impiregiurările- nici decum nu să impacă cu
densele. Au putere -ai: tu crede, că “Teresa va
mai fi in stare să te iubâscă,, indată ce. te-ar vedea armatu incont'a naţiunei sale? Anevoiă, tnibune; 6 dcă totuși o-ar.face, apoi bagă de scmă,
că nu cumva amorulu ei să fiă numai o cursă, în
careu să te prindi!... . o carsă, “dicu, ini “careu, să te prindi, inainte de- -aţi putea recalisă mărețele
planuri —

Teodoru. “Na, Dane, nici dccuza. „Teresa e
inocentă și nu se scie preface. Apoi de-ar fi perfidă,: cum ți se pare ţie, pentru ce Şar mui as
-

4
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„cunde :amorulu.s&u decătră părinţi ?-: Nu, Teresi'a
nu âmblă cu astfelu de apucături; ea e sinceră şi
candidă că unu Ângeru.. Amorulu ci e amoru ade-

„văratu și n'ar fi cu cule să ilu despreţuescu, Dar

cu tâte astea,
pote că așu face bine ascultându de
svatulu -tău -şi rumpându relaţiunile de pănă acum
cu Teresi'a.' Voiu cerci, amice,
și demi va fi cu

putință voiu face cum gici tu. Ducându-mă astăgi

“la, prefectulu,

voiu

caută, prilegiu

de-a

vorbi

cu

Teresi'a, înni voiu lus diu'a bună de la dâns'a-și mă

să nu potu faco acâstu? ,
Nu, Dane, nui potu'
promite. nimicu, de Gre-ce farineculu amorului
Teresiei mai totudeun'a să dovedi mai puternicu
decâtu voința mea.
Ți-am spusu, că și cu sum câ
toți Gmenii.
Să lăsămu dară vorbele, amice,că
"timpulu și impregiurările. voru aduce
ci sine ce

„are să mai fiă; cum îmi. va fi partea, așa'mi
va fi.
Acum

să nu mai pierdemu nici unu momentu,
că

sorele e susu și âvemu multo de făcutu.
Aide dar'
50 ne

cautămu

de

trâbă

(stringe

mân'a

lui -Danu.)

Danu (plecându.) Vedâ-vomu ce va aduc
e

tir-

pulu, bine dici tribune; ci cu nu mă -potu
linisci

t

„Yoiu sili să o- uitu. Așa, voiu face, amiculu meu,
aşa — — — Daw cându sar intemplă totuși, câ
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pre. deplinu față de' relaţiunile ; tale . cu 'Teresi'a,
Fă ce vei face, Teodoru, fă ce. vei putea face,
pentru a te: : descurcă : dintw'acestu amoru, că nu
cumva

să.te căesci de utmările

lui,

.La revedere,

amiculu “meu! (Eşindu.).O, amoru; amoru, cu. câtă
ușurință te mai sci 'vâri prin" cele: mai seri6se'im-

pregiurări ale vieţii —

-

SCENA 2.
Teodoru

(singuru).

“(Privesce dupre, Danu.) La revedere! și ce mai
"revedere! . aa De cătră, diuă „ne .vomu stringe
mânile in tabera românescă și vomu jură: să in-.

vingemu, ori să murimu pentru libertate. Sublimu
și sărbătorescu va mai fi: acelu momentu, cându
ne vomu aruncă in para focului cu. săbiile gâle!
Atâta doridni şi dorința mea se va implini ;. tote
visele mele se 'voru realisă. Acum „Yoiu împărţi
ănim'a

mea, intre patriă și intre "Peresia- şi. mă

voiu

luptă,. pănă, cându voiu mai.avea vr'o picătură de
sânge in vinele mele. Imi voiu pune. umerii supt

povar'a tirănici. ș'o voiu restornă, ori ăpoi voiu să
pieru cu strivitu

de

dânsa.

Dar nu, tirănia nu

1 —
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„mă va strivi, că dreptatea e cu noi și ne. va duce

la biruință, . Curagiu, numai curagiu! și câ, mâne |

__mă voiu intârce: inviagătoriu, că, să intindu 'Teresiei mân'a, mea: - Insă ce-o mai pomenescu -6re

pre:dânsa,

cându

amiculu

meu mă

indânină 'so |

_părăsescu? , . +'(Plecându.) Vedâ-yoiu ce voiu
face.

SCEN'A 3.
“(In casa. lui. Lâszlo.)

si

-

Laszlo. Maria, .

SE

“Laszlo (c'unu diuariu în mână). * Ți-am totu
spusu, dâmnă, ţi-am totu. spusu, că anulu
acest'a

L

nwlu vomu petrece bine.
"plinită. In ţâra ungurâscă
-tâte părţile; ai nostri S'au
și s6 batu pre mârte, Ce

Iită proroci'a: mea imarde rovoluţiunea din
incăieratu cu imperialii
ile de spaimă! pretu-

tindeni sânge şi focu. -: Ba, și aici la noi
lucrurile .

mergu

cam

ciudatu:

Românii

pre

unele

locuri

au

apucatu -armele, indată ce s'au răsipitu
dint'acelu

cuibu spurcatu alu BJașului. In munţii
Abrudului
furnică bandele loru și ameninţă pre ai
nostri cum .
să cade.

-

a
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Maria, “ME temu,; Lasilo, prea - multa

mă

temu, să nu dea și :preste noi yr'o năpaste neprevăduţă.

"Comitatulu

acesta e “plinu de. Romăni

și

ce-ar fi de eapulu nostru, cându aru stâ, să să revolteze? Sunt sălbatici iobagii: acesti”: și nimicu
nu cruță in furia loru. ME 'nfiorezu numai gândindu la dânisii, necum vădându-i revoltați, ..
Laszlo, Yi pre pace, dâmnă, n'ai nici-o grijă;
noi ne vomu bucură de liniscc in comitatulu nostru.
Am pusu eu tâte la cale; cum trebuiau „puse. —
Astădi am datu ordinu celoru de supt mine; câ să
intimideze pre. țărani in totu chipulu; am ordinatu
să rădiee furci prin satele iobăgesci pre s6m'a celoru ce-aru

cuteză să

să misce; am

pusu: preţu

pre: capulu fiă-cărui rebelu. Ba mai multu incă:
Magiariloru le am datu voiă, că, îndată ce voru
observă mișcări între iobagi, s6 năvălescă: asupr'a
loru și săi alunge deprin sate.! Etă cum i-am
sciutu infrâni.: Astfelu de măsuri ne asecureză
pre deplinu. şi: putemu, dormi fără - nici o teinere:
De altmintrelea în comitatulu nostru nu sunt Ro:
„năni

invăţaţi;: carii

ducă poporulu.:

să

aţiţe

resmirița și să con-

Singuru "Teodoru

dar sci cum Pamu legatude mine

ar putâ-o face;

și bun

căsei-

—
gatu in partea! nâstră .
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Toţi

nmă

laudă pentru

acesta, și cu: dreptu cuvântu: căci Teodoru. cu iscusința lui ar.. putea face. inulte, fârte multe, do
par fi secretariulu. meu.
Acestă impregiurare îlu
țîne «că inti'o - cușcă, din carea nu pote. scăpâ, -chiaru
„dăcă i-ar veni pofta să âmble dupre. vro aventură.
„. Maria, -Bine ai făcutu, consortele meu.. In-

eleptele tale măsuri de, toţi voru fi binecuvântate,
căci nimicu pre lume nu e mai de doritu, . decâtu
pacea. , Mai alesu pentru noi, Laszlo, pentru noi
ce n'ar plăţi acum pacea? 'Trebue. să: vedemu de
căsători'a Teresiei ;- copilu e de ani și ocasiunea
cu

contele

câtu

de

bine

ne-ar

veni!. O,

ce norocu

amu avutu de-ai face: cunoseința! Cina mai 'multu
decâtu dânsulu ar merită mân'a Teresiei? -E cu
stare, frumosu, bine crescutu, inzestratu cu -tâte

cele alese.

Să'lu fi totu căutatu, nwlu puteai găsi

mai bunu. Sum nebună do. bucuriă, cându stau.
-a mă gândi, că unulu că Vilmoș are să ne fă ginere; șa să ne fiă negreșitu, căci : elu şa :datu
odată consimțământulu.
Ci trebue să batemu fe-

rulu pănă e caldu; contele, ș'ar putea schimbă cu- getulu și apoi sciu 'bine că am avea de ce ne căi,

S8, pripimu dară afacerea cununiei, deelarându, Con-.
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„telui, 'că nu '0' mai 'putemu amână. Elu'va primi
fără indoi6lă propunerea nâstră, căci am observatu
'câtu de :multu iubesce. pre Tereșia; apoi zestrea
incă e mare șilu .va atrage. Er dară, Laszlo,
ce-ar fi de “tăcutu: îndată; ce va veni: contele,sălu
îndemnămu ași - s&rbă. nunta; câtu! mai curându;

așa să: facemu, câ .să nu ne mai scape din mâni.
Dar cându e să vină? Imi spuneai mai - -adineori,
că/lu ascepţi. O,.de Var aduce Dumneg&u mai degrabă, că sămi sciu Anim'a la loeu!

Laszlo.

Mi-a promist, că va veni, şi de nu'și

_va fi uitatu de promisiune, indatălu

vomu vedea.

Incâtu e pentru căsători'a 'Teresiei, eu incă nu o
" dorescu mai „puţinu decâtu tine.
Mi-ar plăcea s'o.

sciu aședată, că să putemu trăi şi noi mai fără
grijă, că „tă bătrânoțele ne sunt „pre capu —.
- Maria,

Da,

consârtele

meu, bătrâneţele

ne

batu la, uşă și amu.avea și'noi nevoiă de mai
multu repausu. O, câtu vomu fi de fericiţi, cându
'vomu privi din pacea nâstră, la noroulu Teresiei !

Şi ea negreșitu că va fi prea norocită, avendu soțu
pre Vilmoș. :Cui: câtă fală .vomu numi pre contele
fiiulu nostru! . .....

Dumnedeule,

trămite-mi:mai
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curându acea 6ră, 'carea,. să mă facă «cea
"“ cită dintre mame!

Laszlo (la ferâstră.).

"așa dorescu și eu.

Aşa gicu

mai feri

i cu, dâmnă,

„Celu puținu să murimu. mul-

țămiţi, decă nu e cu putință a mai - lungi anii- vieţii.
Dar. .6că contele descalecă dejă la noi în curte. Mi
Sar părcă câm superatu,ccâm posomorîtu și cu
totulu afară din datin'a sa.
i,

„2

Maria,

Nu să va fi superatu, cumva pre. noi?

Să ferescă Dumnedtu

Laszlo.

de una că acâsta!.

Vomu „Vedea - —

2

- SCENA 4
- Laszlo, Maria.

Marita.
Vilmoş,
"Laszlo,

te- -arăţi neliniscitu
„de griji '—

„2

VilMOŞ,

Vilmoş.

Ma

Bine ai venitu, conte! :
Birie vam găsitu!
Dar ce ai, conte? .Esci. fără

Bi
voiă,

pare că ţi-ar fi capulu plina

Ai, totă drepiatea, dotnule Laszlo;

dabia mai 'sciu' unde'mi. e . eapulu. “Sum tulburatu,
ameţitu,

inverșunatu

.....

și iai scie Dumnegeu

cum, Vinu: dela țeră, vinu , dela. moșiă şi am ferte

|

—
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multo de-a vă povesti. : Dar lăsaţi-mă să îmai resuflu puţinelu și să-mi inghitu nodurile
“Laszlo,

M&

faci curiosu..

—
_

i

". Maria. * Vorbesce, conte, impacă'mi neastâmpărulu; cu cetescu ceva din fața diale, dar "nu
sciu cum -s&i gicu. : Incepe rogu-te, că să te 'as-

cultămu,
“Vilmoş,

i
e
Am fostu la moșiă, precura Y'o spu-

sei; m'dm "dusu să vădu în

ce

stare să. mai află

și să rânduescu iobagii la lucru. Dar nime'
să nu
“mai “paţă ce-am păţitu eu astădi. . 'Tote bucatele,
totu nutreţulu din 'estu anu să putredescu, neculese
şi neadunate; ogorulu e nefăcutu; &” trândavii do.

iobagi stau cu mânile în sînu și nu'și mai. caută,
decâtu de 'ale loru. Acâstam'a. revoltatu şi m'a
indignatu pănă in adânculu sufletului; m'am dusu

intrunu satu, câ să scotu” pre: miserabili la muncă, :
Dar sciți ce ini-au respunsu ticăloșii?. Deu mi-e
rușine să 'v'o spunu. Mi-au gisu, 's& muncescu cu
insu-mi,, dâcă voiu să trăescu: Așa mi-au disu,

„așa mi-au strigatu in guramare. . Vedeţi cum s'au
indărătnicitu

sclavii

nostri,

decându. le-a şoptitu

draculu de libertate? Vedeţi cum calcă iin picidre
respectulu cătră stăpânii loru? ..
:

„=

Laszlo.

Em
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„ Vilmoş, Dar: 'stăi, că mai este din „poveste,
I-am ameninţatu apoi cu pedepsă, de nu voru esi
să și facă datori'a. Atunci săriră balele -la mine și
'mi spuseră, că sunt liberi. Auşi ai batjocură că
acâsta? sclavii nostri să să numâscă liberi! Mai
pomenitu-s'a un'a că acâsta, decându: e lumea?
Inţelegeţi, câtu mă. simţii de lovitu in orgoliulu
meu de conte magiaru. . Am scosu indată sabia
din tecă, să le“ dau libertate. Însă numai eu sciu
ce' eră să paţu. . De naveani supt mine pre celu
mai bunu dintre caii mei, eră vai de capulu acesta.
M'aru fi sfăşiatu miserabilii, m'aru 'î jupuiiu și
nvaru fi tăiatu bucăţi. St fiţi vădutu cum sburâu
lemne și petri dupre mine, gău aţi f plânsu sortea
nobilimei nâstre —
i

“Maria.

Lucru ne mai augita!

. E

Laszlo, Hm, acestea nu prea sunt semne bune;
ai Qi, că...
- “Marta, Eta, Laszlo, ce folosiră măsurile tale,
eta pacea, despre carea, mă încredința!
.,
„Vilmoş, Pace? hahaha! Mai vorbiţi de pace,
când vi să descarcă furtun'a de-asupr'a capului.

Dta'nu sci, domnule. Laszlo, în ce: periculu .plu-

—
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timu; nu'ţi plesniă prin minte, că iobagii sunt organisați pentru revolutiune. . Acâst'a. ţi-o spunu eu
să o sci dela mine. De câte ori ţi am disu: privegheză-i mai cu grijă — dar inu m'ai ascultatu. Dabia astădi creduși. amenințările. 'de lipsă, astădi,
- cându nu mai plătescu nimicu.: Toţi iobagii Sau
conjuratu incontra nâstră. : Mai: poţi pune acum

furci prin satele loru, că săși bată jocu de dânsele —:
aszlo,. ” Ce-audu, conte? Sar putea un'a că
„acâsta? Ha, trebue prăpădiţi. rebelii, trebue sterși
pănă la unulu de pre. faț a pământului! « «+ Dar'
multu mă miru eu, cine pâte fi conducătoriulu

loru —"
E
E
Vilmoş, “Te rairi? Te vei miră - şi mai- multu
dupre ce lu vei 'cunosce. " Conducătoriulu iobagi-:
loru-e 'acelu seeretariu alu. dtale, în carele puneai
“atâta incredere;

laţiunei.

clu țîne in mâni

tote firele reva-

Da, Teodoru e tribuna, &r nu: renegatu,

precum credeai dt;
Laszlo,

“Vilmoș,

2

Mari'a, : Teodoru?

e
RC

Elu și nu altulu; acâstă” o sciui- cu.-

și destui alţii o sciu câ și mine. Pre acelu sierpe
dta, îlu purtâi în sinu, “precându: elu pregi Atid ve-

ninulu, prin care să te răpună pre dtu şi pre noi

0
toți. Bine;. prea .bine,. de minune: domnule Laszlo! :
Cum te-a

mai: amăgitu

mișelulu.

“Te făcea sălu

- erei inocentu, fiindu, că nu să „depărtă -de supt
„ochii dtale; Apoi dia nu sciii, că chiaru “acestă

impregiurare îi veniă mai bine la socotâlă; căci
"avându elu. afaceri | și relaţiuni cu garnisân'a de
„aici nu putea părăsi orașulu .numai așa cu una,
cu două. Vedi, domnule Laszlo, câtu de bine i-ai

serviiu planurile -iufernali? ' Acum

„teote, căesce-te, cătu îți place!

+ Maria,

Miserabilulu!.

căesce-te, pre:
o:

Da

„3 * Laszlo,
Destulu, conte, destulu, că resbunarea
mi s6_aprinde prin .tâte. vinele. M& ducu sălu
arestezu, sălu punu in fere și s&lu prăpădeseu -—

Vilmoş;

Mai: domolu,

prefeete,. mai domolu!

Liucrulu e mai greu, decum ți să pare. . Mișelulu
să află supt. paza garnisânei şi: stă în corespon-

dință prin. curieri cu unulu

dintre căpitanii săi.

“In publicu nu putemu pune mân'a pre clu; că,
la
„cea mai mică incercare, ne-amu trezi cu: 'soldaţii
şi cu bandele iobăgesci la spate. , Vote trebue să> Yărşite in linisce și câtu să: pâte “mai pre
ascunsu,
„Sei că tema de-a nu cădea in' prepusu silesce
incă
pre sceleratulu, câ să. mai cerceteze casa
dtale.

1

—

.

Fi bine, sălu pndimu astădi şi indată ce .va sosi, să baricadămu uşile și să "lu ţinemu prinsu, fără
-că să scie Cineva -ceva.. Apoi. avândulu in. mâni,

lesne îlu vomu sili să ne descopere tâte planurile .

“sale, că, să putemu sugrumă apoi Tevolta dintro
singură lovitură, Incâtu pentru pedepsirea lui, dimincţă

o

vomu

putea

esecută

dupre

placu

și ne-

impiedecaţi de nimeni, căci garnisn'a impărătescă
a primitu ordinu să. plece nuimai decâtu din orașu.
Cum ţi să > paru aceste măsuri, dosinule Laszlo?

Ss

Laszlo. ai mulţaroesea, Vilmoș, do ințeleptele svituri, prin care mă voiu scâte dela nevoiă.
Tote le vomu face așa, cum le spuni;: dar: trebue

să strîngu în 'giurulu meu pre cei mai voinici panduri, cărora să nu le:pâtă scăpă tâlhariulu.: Așa

să facemu: să arătămu sceleratului, ecâtu de-scumpu
să -plătescu cutegările. „Dupre ce vomu mântui.
lumea de densulu, ne vonu intârce urgia asupr! a
- compliciloru săi. Ce novoiă amu avea noi de:
nisce laşităţi de iobagi, carii nu sciu servi cu 'eredinţă, pre: stăpânii loru? Mai bine va fi s6i stărpimu cu 'totulu și- să. le smulgemu rădăcin'a ! din
țer'a acâst'a, Da, astfelu are să. să șii întâmple, ori.
..

A.

—
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apoi eu nu : mă -'mai numeseni. prefectulu

Laszl6.

" La revedere, conte! (plâcă.).
a
Vilmoş, “Voiu să te urmez indată ; dar pănă
atunci 'bagă - de - sâmă . să nu dai vre-unu . semnu
despre- planulu nostru,
o
'
îi
-
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“Mari ia, Vilutoş, 7

“Mari? a. 0, «câtu esci de bunu, conte! Ce omu
alu1 faptei ce ângeru de pază pentru noi și pentru
intreg'a, nobilime! + ,
Vilmoş, . Câte nu. face, dârană, câte. nu face
„bunulu. patriotu, cându vede ţer'a și pre ui săi la

„nevoii? Ci pănă 'acum n'am: făcutu 'încă nimicu;

- asceptu: ocasiunea, că să facu mai multu, sămi
arvunescu, de .va, fi: trebuinţă, chiaru Vicța pentru
acestă patriă dulce. Sum magiaru, AGmnă, sum
conte și am datorinţe de implinitu, —

“Maria... Va veni'o gi, cându era îţi va plăti

„cu. drăptă recunoscință pentru, tote: serviciele, câte
i le faci.: Dar acum -poftesce , Vilmoș, poftesco
de mai: “vedi și -pre 'Teresi'a; Nu sei cum.te; dos

'resco bit'a copilă!:. . . Aide săi spunemu

și ei
L

.

”

o

*
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“cele :intâmplate, câ să. admire și dâns'a' pre descoperitoriulu complotului iobăgescu. . - .- -: mă

Vilmos.3

'Teresia!

cuprinde

negrăită
. . . O insuflețire
neg
hre

la audulu acestui

adorabilu

nume.

Elu mă face să uitu- tote trudele și mă: imbărbăteză spre altele. *Nu poţi crede câtu o iubescu; o
inbescu mai mulţiă decâtu pre mine insu'mi. ME temu
insă, că amorulu meu nu găsesce destulu resunetu
în Anim'a ci. Ea mă primesce cu 0 recdlă.de.
și cându
ghiaţă, decâte ori 'dau față” cu .dâns'a;
cutezu a-i grăi de-amoru, îndată schimbă vorb'a;
&r decăli pomenescu de. căsătoriă, să face, că nu
nvâr pricepe. Ce mai potu speră eu, dâmnă, intro

asemen6 impregiurări?

arufi de :
Nu sciu ce biet

capulu meu, cându m'așu trezi intro

“neţă, “unu

Maria,
s5 ridu. .

refusu din partea. Teresiei

bună: dimi-.
—

Ce mai glume, conte! Dău mă faci
Fiic'a mea-te

iubesceși

trebue

bescă, . Nuimnai, sci dta,:bicta copilă

să te. iu-

nu:prea in-

ţelege ce.e amorulu. :. Pudrea nui permite -să fiă
mai indrăsneţă.! Credu, că m'ai .priceputu, Vilmoş.

|
cu sfisla; dar timpulu tâte
Primulu amoru e frate
.
2
»
..
.
.
-_s.
.
i'a
Teres
le preface. . Nuţi mai: inchipui "dară, că

— 4

—

E

”

nu te-ar iubi; spune- ne mai be, cându ţi-ar plăcea
so duci la altariu? ”
Vilmoș, Câtu Sar putea mai “curându. ah am

urâtu

de-a mai

trăi

singuru ; mă .voiu

simți mai

“zoulţărmita, cându, voiu putea să impaitu: cu 'Teresi'a fericirea mea. Prin urmare, decă, dvâstre aveţi

- acecași

dorinţă că și mine, pentru & ce să

mai

amâ-

nămu căsători a?
Mari'a, „ Vegi aşa, acum mr- -ai vorbitu din
"nimă. Aceeași este - şi dorința niostră, Aide dară
să impărtășimu și: Terosiei. acestă veste bună, Ea
încă va "dice că noi —
Vilmoş (eşindu cu Mari'a) Dea Dumneşău ssă
fă, cum gici!
SCEYA

DEI

6.

Aateiu, -apoi Teodora,

Mateiu (grijindu

prin

casă)...

Ce

|
s'a fi mai

in-

tomplata €ră stăpăniloru mei, de să arâtă
așa...
nu sciu cum așu dice- -așa că nici odată?
Domni'a
să, prefectuln, alergă mai adincori, că
cum: Var fi
chiămându -cincv'a să stingă o casă.
: Dâmna e

Yeselă și cu voiă bună; şi totu face la complime
nte
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alui făcău de conte. Numai domnișbr'a e mai pos- .
"omorâtă, ba e tristă cum să cade. și nici măcaru
o vorbă nui'i potu sete din gură; ai dice, că e o mirâsă, cându ese cu lada dela părinţi şi să duce la socrii.
Așa! aici; este, ce este, că de n'ar fi, nu Sar arâtă —
“Teodoru (intrându.) Domnulu.. prefectu ! nu e
acasă, moșu Mateiu?
:

Mateiu.
e acasă

A, dta erţi, domnule "Teodoru? Nu

stăpânulu

meu,

sa

dusu .nu

sciu - unde;

,

dar nu credu, că va intărgiă. Ci.scumpu te-mai
_făcuşi şi dta la vedere! In săptămân'a acâsta dabia
te-am zăritu odată, cându eșiai din cancelariă. Şi
mi-e dragu să mă uitu la dta, că de câte ori to
vădu, mi-aducu aminte de tatălu dtale. Mi-e amicu
bunu 'Nistoru: de .copilu m'aveam bine'cu elu;
dar acum nwlu_mai vădu cu anii. Ce bucuriă va
"4 avându elu, sciindu-te domnu! Erâi copilu,. co:
pilașu în opincuţe, cându âmblâm și eu pre la vă- |
rulu Nistoru. “Te iubii b&trânulu: câ. ochii din capu.
-şi mavea, .pre: lume mai mare dorinţă, decâtu accea.
de-a, te face omu cărturariu; dar pote .nici cu gâudulu nu gândi, că vei ajunge așa departe. — Mă

caru unu .dăscălașu să facu din clu — așa gicea
de multe ori tatălu dtale;. dar. ctă, că dăscălaşulu
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-a rămasu 'câtui colo! Deu nu e glumă, cându unu
tată iobagiu are: unu iu în domni, precum
dta —
:

esci.

+ Teodora, Aşa. e Iamoca;; unulu un'a, , altulu alta,

toţi nu .-potu fi: de-o -protivă.. Dar sci bine, moșu
Mateiu; cu-câtă trudă am ajunsu și eu, unde mă
vedi astăgi. Ți-aduci aminte de copilăria mea;
pare că te vădu şi astădi venindu-la rhoșiă . colo:
in-satu la noi, că logofătu alu prefectului. M& scoteai și pre mine la clacă dinpreună cu tatălu meu,
nu e așa, Mateiu? Dur. dâcă mă vedeai cu cărti-

cic'a in mână, nu mă mustrii; inchideâi. unu . ochiu
și te. făceii, că nu sci unde sum. Eu apucâm

atunci prin tufe, mă 'ntindeam la

erâ ' diuwa cetiim. - Ai. fostu omu

Dumnegău
făcutu!

. -

umbră

și. câtu

bunu, Mateiu,

să ţi plătescă pentru totu

binele ce-ai
:

= Mateiu, Nu te uita, că mă aflu: la stăpănu
de altă lege, căci și cu sum "Românu. și mă dâro:

de 6menii nostri. Ei, de-ai sci câtu bine făceam.
eu bicțiloru iobagi, cându mă. trămitea domnulu
s5 esu cu ci'la lucru! Imi eră milă de dânşii,

sărmanii,' și: unde puteam, făceam. . Dar acum: am

“imbătrânitu, nu mai: âmblu' pe: afară, nu

mai sciu

„-

—

1

—

ce păsuri au:.ceialalţi 6meni. Eu unulu totu, așa
să
gicu: fiă omulu. ori- ce in lume, numai iobagiu
multe
de
Nistoru
lui
nu fiă!. Asta î-0 spuneamu și

ori. — Va fi imbătrânitu şi elu, domnule Teodoru,
Sa fi mai albu că mine; nu-i așa? Cum uișu vrea

s&lu mai vădu odată! Ci mam'a, traesce'ți: incă?"

bine.
meodoru, - Trăescu amândoi și să află

i-a
Domnulu prefectu, din respectu pentru: mine,
fără
scutitu de clacă şi acum 'petrecu în pace și

grijă. Dumnedăusă le lungescă gilele, că multu
de
bine am avutu dela dânșii! Dar ce mai stămu
invorbă, Mateiu? Văţlu, că doinhulu Laszlo prea
mă. ducu mai bine s&lu intâlnescu prin
tărgicză;
orașu, (Vrându

să 6să întâmpină în uşă pre. Teresi'a

şi revine,cu dânsa)...

si

-

(privindu
.: Mateiu. (plecându). S'augimu de bine!

inapoi.). Ce “mai: păreche de &meni ai sete din
i
0
—
esti doi
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» Deodota, * TEresta, „..

mea,
Teodorii.. Nu Cumva te superă presinț'a
și
ctu
-prefe
TPercsi6? :Aînblăm să dau de domnulu
6tă ce norocire neasceptată

—

.
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„.. Teresa, :Să mă. supere presința dtale? Dincontră, Teodoru, îmi pare bine,. că te-a 'adusu

" Dumnedâu
te văd,

chiaru in: mnomentulu, cându doriâm

să : |
i

Teodora; - Doriâi să mă wegi — chiaru acest'a
eră să ţi-o spunu și eu din parte'mi.. Dar ce
observu cu astăgi la dta? Mi sar părea,că esci
rău

dispusă, ori

mă

inșelu.

.Jisci tristă,

'Teresio,

te

„Cunoseu din față
că esci tristă...
„
Teresi'a. Mai tristă nici odată n'am fostu; şi
de _n'așu avea cui mă plânge,mi Sar. sdrobi
ânim'a

„supt povâra suferinţei mele. |.
;:7

*

a

Teodora,
. Si:de unde atâta, suferință ?

Teresa, Inchipuesce'ţi Teodoru:-părinţii mei

m5 “indemnă la o “căsătoriă, co nwmi
e pre voiă.
“Teodoru, Așa; dar cine cere. mâna: dtale?
..
2 + 'Teresi'a,

' Contele Vilmoş: acelu

omu, de

nici odată şi nicăiri nu mâi potu
scăpă,

cars

”

Teodora, Ai refusatu, Teresio?
Teresi'a, : Da, am refusatu și voiu refusă pănă
la morte, Acesta, trebue să.0 scie părinții
mei.
„

Teodoru, - Dar. cum vei. cuteză a le:0
spune?
Teresi'a; * Am să le-o: spunu, căci
altfelu nu

„85 pâte,. Seiu bine, că, unu asemen6

refusu- mă va

e
RE

—
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prăvăli - in. mii de suferințe şi- nenorociri; dar le
„voiu' răbdă, tâte, le voiu'răbdă cu atâtu mai Ușoru,

sciindu, că am:unu 'amicu în „da, care va: impărtăși suferinţele, mele —

E

“Teodoru, Teresio!. î.

Sa

i. s-

„..Teresi'a. Da, Teodoru, - acest'a .o speru şi de
nu mi-ai condemnâ, cutezarea . aşu dice, că o- pretindu. . Sci, că dtale . ţi-am surisu mai intâiu in

vița mea şi...
multa? ,

“Teodora,

ascopţi, ore să ţi spunu mai

Te-am inţelesu:. ci

cugetă

vine,

rPeresto, trage "ţi bine s6m'a, decă să cădea să respingi mâna unui conte: din! caus'a mea. — Mă
temu, să nu te căesci mai. tărdiu de una: că
acesta. ' Dta. cunosci posiţiunea familiei dtale; și
cerectându impregiurările mai: cu de- adinsulu, vei
vedea, că. numai unu conte merită săţi fă 'soţu.

Ei bine, trebue să te supuni sorții şi să primesci
pre “acel'a, carele îţi va dă nume prin numele stu
şi prin averile sale te va noroci —

Teresi'a, - “Nici nume, nici averi numi techur,
:
ip
- eseu mie dela unulu câ. Vilmoș.

"Teodoru, "Nu sciu ce te-ar putea induplecă,
să fugi. de noroculu, care-ţi să 'mbiă. Nu cumya

N
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"-cunoscinț'a mea și inceputulu unui amoru,cs dabiă
c'o vibiare

s'a atinsu de cârdele

ânimeloru

nâstre?

“Esci prea scrupulâsă,, Teresio. -. Treci. fără grijă
preste acestea, scump'a mea, că -eu mă voiu bucură de fericirea dtale şi nici odată nu voiu :urgisi
pre acel'a, care te va: duce la bine.. Eu nu cute-

;zăm crede nici cându, că voiu. avea parte de amo--

„rulu dtale -pănă. în. sfărșitu, Starea, în ..care mă

aflu eu, nu'mi perini
nici. tea
măcaru., să visezu, că
va veni oi, cându 'Teresia, fiica prefectului

Laszlo, să va demite pănă la atâta, că s&'mi urmeze mie la altariu. Mergi dară şi! ascultă.
de sva-

turile părintesci;. Qdi-unu da!..celui cs te cere și .
„mă uită pre mine..Fă astfelu, 'Teresio, căci mie'mi

ajunge .mângăerea, să: sciu, că m'ai fi iubitul.
„+
„Teresi'a, .-Vorbele : dtale mă punu in mirare,

Teodoru.

Spune'mi, rogu-te, pututau ele să'ți pur-

c6dă din ânimă,. au :nu sunt. decâtu unu. artificiu
alu buzeloru :dtale? :Nu sciu,. cum te-așu numi,
Teodoru, decă tâte câte mi le-ai: spusu, ari fi sin„cere.și. adevărate, Ba da, te-așu numi tiranu —
tiranu, co șa supusu 0 ânimă':câ să o strivescă.
Gândesce, amiculn meu, că 'momentilu, carele m'a

apropiatu. de dta, pârtă -sigilulu” resoluţiunei : mele
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celei mai firme. -Atunci, cându ţi-am 'cutezatu declară, că te iubescu, atunci o. altă vâce'repeţi in
adânculu ânimei mele: şi, voiu fi.ă tal: "Dece nu

-erâi și dta totu așa de sinceru faţă, de mine? : In .
momentulu acela mi-ai fi pututu mărturisi, că dta.
nu simți

cum

simţu

eu. . Dar

mi-ai , mărturisitu

_contrariulu, Teodoru. ; Putere-ai dară să mă:pără-,
sosi acuma, supt pretestu, că voesci fericirea mea?,

N'o face, “Teodoru, n'o face, că eu, ne âvându-te
Ș pre. dta,-nu voiu mai vedea. qi bună pre pământu.
Cugetă, câtu e de greu, a te despărţi de celu din-

tăiu amoru, spre a nu mai iubi in veci —:
Teodoru. Nu mă inculpă pre. mine; scump'a..
mea, ci înculpă sortea, ce-a aruncatu. intre noi

unu

“abisu câ acela, preste care: e prea cu ancvoiă a.
trece. Dia născută din părinţi nobili, ră eu fiiulu

“ unui bietu iobagiu! .. + e:.:.: Cum. s6. va cobori:
palatulu

la colibă,

scu - coliba. cum

să va inălță

Sână la palatu? Nu, părinţii dtale nu voru suferi
_odată cu capulu, câ unu .Românu să le fiă ginere.

Sci, ecă noi suntemu. priviţi câ unu felu de Paria,,.
carii nu să „potu apropiă fără. periculu de ceialalți
&meni. Iti dară, că părăsindu- -te pre dta, eu nu
facu alta nimicu, fără numai mă supunu- necesi-

—
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„tăţii și tristei fatală, ce stzpânescu pre omu | in

lumea acesta. " Teresi'a, Amorul, "Teodora, amorulu nare
naţiune; impărăţi'a lui e fără margini; toţi Omsnii
sunt egali inaintea tribunalului so. Elu intinde
punți preste abisuri şi prin rapiditatea; avântului
său nimicesce cele mai mări distanţe, Ce ţi pesă
dtale, decă eu m'am născutu nobilă și mie ce'mi

'pâsă, dâca'dta nu te-ai născutu totu ustfelu? Aceste

deșărtăciuni și 6rbe prejudee nu potu fi stavile
intre două ânimi ce să atingu. Te plângeai ! și de
neinvoirea, părinţiloru mei; aici in punctulu acesta
lasă- le tâte pre' mine. Pavinţi mei mi-au spusu,
că sum de măritatu; cu le voiu dă dreptate şi le
voiu spune, pre cine iubeseu. Decă mă voru impiodecă de-u “ţi deveni soţiă, atunci 'Teodoru, ne
vomu. duce amândoi colo in' cea căsuţă, “unde te- -ai
născuti. Acolo: vomu trăi fericiţi, căci amorulu-e

destulu de puternicu, câ dintro colibă să facă pa-

latu. Elu e destulu d avutu, câ, unde “lipsescu
comori de : auru,, să grămădescă de a le sale, ecare
nu ruginescu în veci „i

Teodoru.
Destulu,: 'Teresio, destul. Sufctalu dtale celu: plinu de nobilitatea virtuţii a doboritu

13

|

Di

cea, din urmă stâvilă, ce mintea mea “mai cuteză
so arunce în calea amorului nostru. -Pre dta nu
te-a orbitu

nici vanitatea- rangului, nici strălucirea

numelui, câ să te rușinezi a iubi pre unu fiiu de
iobagiu. - Amorulu- îţi e curati și sântu, intocmai
precum a eşitu din mânile crecatoriului, Cine te-ar
putea cunâsce, fără că să te iubescă ? Etă-mă dară, îţi cadu la picidre şi "ţi juru credinţă eternă; strînge
drepta mea că pre o martoră a amorului meu Ei
"de acum inainte lasă- -mă -să te. adoru, o, idolulu”
meu! e

““Teresi'a. O, "momeniu a foricitu alu: vieţii mele!

Moment fericitu,' de :trei' ori feriTeodora.
citu! ,... Așa dicu și eu, Teresio, că, decându
sum pre lume, nici odată n'am pă&trunsu mai adâncu.
_în' misteriele' fericirei. Dar cu tote astea, nu sciu
ce felu de nedumerire mai tulbură în suflotulu meu
fericirea acestui momentu sublimu —
Nedumerire? . „-.
Teresi'a.

Teodora... “Teresio, trebuiă

ceva.

Dar

purtarea” dtale

cea

să ţi mai, spunu

mai: pre -susu de

firoă omenâscă nva făcutu să "mi uitu de- a ţi aminti

SI
despre o impregiurare . . +
lasă înim'a
te
Teresi'a., Ce felu?.Pare, că nu

,

”

să vorbeăci,
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Ți să iipredecă Tina? a, îţi tremură

buzele, fața ţi se face câ câra. -

Meodor,

să: gici ?-.:

ce vrei

.

Teodora. „Mi- -am uitau;
coperiu unu lucru, de care
îlu: vei ast 'Eu sum — —
— —'— dar nu! De ți voiu

mi-am. aitatu să Si deste vei infioră, cându
— cu, Teresio, sum
spiine, te vei lăpădă!

„eu-ânin'a de mine. Dumnegăule, ce să sciu alege?
„Due

datorinţe mă tragu, -un'a incolo, alta incoce

amorulu, Teresio, şi .....:
Teresi'a, Şi patri'a. Mi-ai spusu destula, mai

naultu să numi

descoperi.

Seciu , bine 'ce' esci

și

bine sciu; că, trebue : să pleci de lângă mie, dar

cemi pâsă? .--

„Teodoru.

|

Să pâte?,,. Fi

a

.

--.. Teresi'a, Da, seiu bine, că esci triburiu şi că
trebue să te depărtezi. . Dar depărtarea ns va înveţă să ne iubimu şi mai multu; dorulu va
invă-

păiă ânimele nâstre şi mai tare —
„ Teodoru, „Sei, că sum tribuna, şi cu tâte as-

„tea „a... O, ce ânimă mare!
-.
"„Teresi'a,
Cu tâte-astea te iubescu' și voiu să
Ni scapu vi€pa din cursele, ce ți să tindu,
- Aide,

ari

„pre ferestra

acesta și fugi -pănă

mai

e timpu

— 125—
(deschide. o. ferestră.) Acea,
portiță din fundulu grădinci e descuiată, Teodor
u —
e

- Teodoru,

Va să şlică, sum trădat

u!-Dar spune'mi; 'Teresio, cum s&ți sciu
mulțămi pentru: atâta
„mărime de sufletu?”.
.- De
aa
a Teresi'a,: - Pastreză/mi.. âni
m'a şi mân'a. dtale, că mai mare mulțămire nu
potu asceptă, Acum
plecă, depărteză-te din locu
lu acest'a, unde ursitele
stâu gata săți

taie firulu vieţii. . Ascunde-te;
unde
„Vei 'putea pănă de. scră ş'ap
oi la n6pte vegi de părăs
esce orașulu —

.

Sa

a

“Teodoru (o sărută și: sare pro for
estră)'Te
. voiu.
iubi, Teresio, pănă la morte!
i

Ii

SCENA 8."
Teresa,

-. (nehidându ferâstr'a.) Așa,
dilele'i sunt scăpate. Acum pâte veni 'tatăl
meuu-și cu contele:
Vilmoș, să v6dă cum le-am
spulberatu . cursele.
Amorulu meu triumfeză, și speranţe
le contelui sunt

nimicite! ...

Ci

6re bine voiu fi făcutu eu, ceam făcutu?
Audiâm pre. “Teodoru vorbindu
de
dâuă datorințe; nu:cumva s'ar
f cădutu, că şi eu

— 1% —
să vorbeseu câ dânsulu?- Eu incă am
o patriă,

și
„eu am 0 națiune, cum are elu.
Ce felu? Teodoru
să sc6lă incontr'a n&mului meu, și
eu s&'lu iubescu!
Apoi bine, gânditu-m'am cu la unel
e că acestea ?...,
Trebuiă săi declaru ură in locu de
amoru, trebuiă ,

sălu

depărtezu

cu desprețu dela mine şi s8

contribuescu și eu la prăpădirelui,
a 6ră nu s&lu scotu

dela perire..! Aşa

să fiu. făcutu!

= — —

Dar in-deșertu: ânim!'a, nu cunâsce unu ase
men lim agiu,
ea nu distinge intre omu și omu.
Lupte-să bar-

baţii, cr femeile să stea la firea
loru. “Nu, nimicu
nu mă va mai face, să mă lasu
de Teodoru; că nu
sciu ce farmece puterice m'aulegatu aşa tare de

dânsulu.

Ori câtu m'așu trudi sălu uitu,

totuși
Waşu putea-o face nici chiaru
pre unu niomentu,
Apoi in vanu îlu mai numesce
mam'a şi Vilmoş
tâlh
ariu.și nelegiuitu; căci &lu n'a
comi

su nici o
„crimă. - Decă alergă intru
apărarea poporului scu,
nu face fără-de-legi, nu merită
a fi - despreţuitu.
Dică, cine ce va, dice, judece-m
ă care cum va vrea,
cu nu
mă voiu mai. abate dela hotărire
a luată, —

Dar saude sgomotu pe-afară
.
fă tata cu: Gmenii săi
—

De bună Scm'a

va
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- SCENA 9,
Laszlo.
* Laszlo,

Vilmoş.

Maria.

'Teresta.

Panduri... : .

Luaţilu; băcţi, puneţi mânile pre dân-

sulu! (privesce in pregiuru cu mirare).
Dar ce mi-..
nunc, clu nu e aici.
ci
o
“- Vilmos. Marita: Unde este, ce sa făcu
tu?.

Laszlo.

Cine Pa scăpatu? -:

Teresi'a (păşiudu la inidlocu.)
Vilmoș.
Ce-audu?.
Mari'a.

Laszlo.

i

Eul
i.

Ce felu?

-Tu? tu? .:. .-Dar pentru ce?

|

Teresi'a. Ilu iubescu!
Sa
Toţi.” Ilu iubesce! : .
Da
Vilmoş. Adio, domnule Laszlo —
Maria.
Stăi, conte, stăi, că nu scie co grăosce.

nenorocita,
“Laszlo. Stăi, conte, că e nebună.
"mele, ce-am ajunsu!
Maria.

Păcatele

'Teresio, fiic'a mea, unde'ţi sunt min-

țile?: Ce-ai cutezatu vorbi?
- Teresi'a. Da, mamă, îlu iubescu, :
- Maria. Pe-unu fiu de iobagiu — Ajutoriu,
Omenii buni! (cads in braţele lui Vilmoș.)
|

—

.

>

"Vilmos.
Laszlo.

128 —.

Pe unu Românu!.
_
Pe-unu rebelu și pe-unu tâlhariu!,..

Vai 'de- capulu meu, ce tată neferici
tu. Dar să lă-

sămu

naibei 'acestă

comediă:și să mergemu să'lu

„urmărimu, : Am săi arăta: eu “lui amor
u, cându

Yoiu insură c'o spândurătăre.

îlu

Săriţi panduri, adu-

nați pre tovaroșii vostri şi scâteţi
pre' orăşeni la
gonă! Săriţi de grabă, să prindemu
pre banditu!
Aide, conte, să me facemu datoria
—
-. .

Teresi'a..

Ertilu, tată,

„Laszlo (eşindu cu Vilmoș de:
mână.) Du-te din
ochii mei, nenorocito,.co eseci!
Teresi'a (dupre Laszlo.) Tată, fiăţi
milă,
j
Mari'a (ese urmată de panduri și
caută in .urm'a

Teresici).

Acum să mă: cunâscă: .
Finea-'actului

IL.

o

ACTULUI.
: SCENA 1.
o

„Mateiu,

(Io casa

lui Laszlo).

Teresi'a, la urmă Mara.

Teresi'a (săgându tristă intranu fotol
iu.) Dici,
„că parinţii mei te-au pusu să m&
păzesci, Mateiu.

Dar

pentru ce, rogu-te?

dânsii
felege
ce felu
temeri
nu mă

Din: ce causă nu .voru

să mă mișcude aici?-. Nimicu nu
potu indin tâte acestea. Insă o presimţire,
nu sciu
de . presimțire, desecptă intru mine
nisce.
infiorătâre. Aibi milă de mine, Matei
u, și.
lăsă predă indoeliloru, Spune'mi “ce
sa in-

tâmplatu; căci nu să făcuse incă diuă
bine, cându

stradele
Eu nu
câte s&
esu. cu

resunâu de-unu sgomotu inspăimântătoriu
,
dormim pre atunci; puteam să aflu tâte
petreceau; dar mam'a nu mă lăsă, câ să
dânsa la ferestră, Trăgeau și clopotele,

"Mateiu! ar fi disu cineva, că arde. — Tote acest
ea

"Sau intemplatu, Sau
Îi

-

-intâmplatu aevea.și nu: sunt
.

5

—
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vise, Vorbesce, bunulu _meu,. vorbesce mai degrabă” și. nu'mi ascunde: nimicu!..
Mateiu,
Ar & mai bine să tacu —
Teresi'a.
Schimbi. fețe, Mateiu; tâte mișcările

te tradeză. Tu -sci ceva și indeșcrtu te mai silesci
a nwmi spune.
Mateiu,

Teresi'a,

Domnișâră, nu mă mai descâse

Vorbesee mai de grabă!

—:

Spune'mi

ce s'a intomplatu, Mateiu, spune'mi pentru ce' m'au-lăsatu părinții că pe-o arestată in paza ta?
Matein,. „Că să n'audi şi să nu vei nimicu..,.:
“Teresa.
85 naudu și să nu vădu nimicu?
Eta dară, că presimţirilo mele n'au fostu deșerte.
Dar continuăăți vorb'a, nu stă locului și nu mă
face să gâcescu' tote din tăcerea ta — |
[|

Mateiu,. “Ajungă

cu atâtu, domnișâră; nu pofti

să afli mai multu, că, qâu, nu te vei. bucură,
?Teresi'a, Piă cum ! va: fi, voiu să sciu mai

multu.

Ascultă. n, Mateiu, și urmeză- cu spusulu

inainte” —

Mateiu.

spunu.
nu sum
de un'a

Mi-e milă să tacu, și mi- e groză să

Dar” fiindu că mă zoresti, n'am incătrău:

deprinsu aţi refusă, nimicu, că dta totu
ai: fostu bună cătră mine. Ei bine, află
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dară,

că

acela,

pre

- astădi este prinsu m

care

lui. scăpatu

eri

sera,

"Teresa (speriată). Dumnegeule, Teodoru
prinsu!
Ori: nu te-am inţelesu bine, Mateiu?
Teodoru

prinsul ... . prinsu
de contele Vilmoș, nu e așa?
"Ha, infamulu conte —
ei
Mateiu, Da, Vilmoș. Va prinsu cu stăpânulu
meu și cu pandurii, |
a
|
Teresi'a. 'Tatălu meu inșelatu de contele
—
Mateiu,
Astă nâpte, precându:
dta ședeai cu
dâmn'a
- colea in cămăruța din fundu, cetațenii
căutau pre Teodoru din casă in casă.
Micu și
mare, barbaţi și femei âmblâu săi dea
ide urnă,
resbătându tâte unghiurile dela o margine
a -ora-

şului pănă la, ceealaltă, ră stăpânulu meu,
cu
Vilmoș și cu o câtă de panduri eşiscră stlu
caute

prin. locurile deprin pregiuru. Cetăţenii desperaseră
de-a mai putea pune mân'a pre tribunu; dar
cându eră

de cătră giuă, tă că domnulu Laszlo şi Vilmoș,
să
ivescu în piață. cu pandur
carii ii
aduce
,au pre -

Teodoru legatu maltratândubu in totu chipulu.
Să.
spune, că lau apucatu chiăru cându eră aprâpe

de taber'a' 6meniloru săi. : Voru fi acum trei &re,
decându intrară cu densulu in orașşiu „i
.

”

.

ge

—
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« Teresi'a, : Şi .. . nu cutedi a spune mai de-

parte? Te temi dâră, că vei sdrobi ânimi'a celei.
ce te-ascultă?-Nu. o „vei sdrobi, Mateiu, că eu sciu

- suferi; vorbesce fără sficlă.

Povestesce'mi cu de-

„ amăruntulu tâte. cele întâmplate, că s&mi, potu indreptă -sârtea mea dupre sârtea lui Teodoru '—:
i

Mateiu.

Primirea

ce-o

intâmpină, -nefericitulu

tribunu eră infiorătore. Intre sunetulu clopoteloru și.

intre răgnetele mulţimei îlu duseră pandurii la tem-

niță. Câte ocări, câte batjocure a trebuitu să indure!
Erau sălu omâre cu petrii, decă domnulu Laszlo

maru fi imblânditu
pre orașeni gicându-le, că nele-

giuitulu caută să pitră dupre judecată. Cându ușa
temniţei să inchidea, in urma tribunului, strigă

mulţimea, din tote părţile: furcile pentru banditul!
Teresi'a,. Așa — dar Teodoru cum putea 6re

s6 sufere tote acestea, Mateiu?

„Mateiu, De Pai fi vădutu, domnisâră, mai
multu ţi-ar fi venitu sălu admiri, decâtu sălu

plângi. Eu unulu, Îţi mărturisescu, că mai cu ânimă
omu nam pututu vedea, decându m'a lăsatu
Dum-

negu pre lume. Nici ocările 6meniloru nici ameninţările nwlu făcură săși schimbe fața câtuși
de
3

Ppuţinu.. 'Respunsulu. său: la totă turba
rea şi furi'a
mulțimei erâ.unu zimbetu rece și” plinu de
despreţu,
Atâta

tăriă: şi „bărbăţiă

spre-a infruntă unu. peri-

culu câ, acel'a, punea in uimire chiaru și
pre MaBiari.
Augiam. șoptindu'să pre ici pre colea: „păcatu că e Românul“
a
e
"
Teresi'a (dându semne de suferință). S&rmanul
u
_ “Teodoru! O, de nu mar. fiiubitu pre
mine, n'ar
“fi intâmpinatu atâtă asprime . din parte
a tatălui
meu...

: Dar

ce; dicu?

Nu

tatălu :meu

“e

de

vină, ci contele Vilmoş. Elu a datu' pre,
faţă pla- |
nurile tribunului, elu i-a tinsu curse, vrându să:
să.
scape de unu _rivalu:; — Insă nu .yoiu să te-ma
i

intrerumpu,

Mateiu —

-

e

Sa

Mateiu, Etă cum. stau lucrurile." Şi ar fi bine
să remână trâb'a: lu atâta; dar m&. temu,.că unu
spectaculu mai teribilu are să urmeze — , E
Teresi'a.. Ce dici? Nu te uită la: suferința

mea,

ci spune

totu ce mai

e de spusu —

.

Mateiu. Chiaru acum să ţine judecată asupr'a

lui Teodoru.
fundu.)

| -

(Mari'a apare:şi să iopresce in ușa din
RR

Teresi'a. :Elu

PR

va să fiă judecatu-de

meu,
așa e; Mateiu? :
,

e

|

i

tatălu

-

|
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Mateiu,

Da, tte să facu supt povaţa stăpâ.

nului meu.

“Teoresi'a, Tatălu” meu a judecătoriulu celui ce
mă 'iubesce!'. . .. "0, Vilmoș, Vilmoș, cum: Vai

sciutu amăgi —: — — “Dar. spune, Mateiu, nu să
vorbesce -ceva despre pedeps a, la carea va fi supusu “Peodoru? .

: Mateiu,

E" vorbia, că« va muri ori de glonț,

ori apoi în. furci —
:
Teresi'a, - Taci acum, taci, că mi-ai spusu de:
stulu. “(La o parte.) Teodoru va. f condemnatu la -

morte, Gră cu nu sum .in stare săi 'ajutu: —
_r&ziină fruntea pre "mână şi mediteză.)

(şi

Maria (cătră Mateiu).
Ce-ai statu. a face,
pentru numele lui Dumnedeu? Cine te-a pusu săi

„descoperi tâte acestea?

Depărtăză- te de aici, ne-:

socotitule ce esci!.:
Mateiu: (eșiudu, 1 a o , parte.)
,

Era mai bine de

tăceam —

NE

i

SGBIEA 2,
Teresi" a,

Teresi'a (se

„Pre Maria.)

scâlă

din

Mari'a,
fotoliu

|
fără să observe

Să nuw'i.potu ajută? Ba da, voiu săi

|

—
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ajutu, măcaru capulu de mi-lașu' pune. Mă 'voiu

duce la :tribunălu; voiu cădea pre genunchi inaintea tatălui meu șilu :voiu. rugă: :s6- lase lui
Teodoru vicţ'a, ori să mi-o 'iea şi mie. Voiu apără,
inocenţ'a, iubitului meu, .decă: nu -prin .vorbe, celu
"Puţinu- prin lacrimi; voiu ;spuzie judecătoriloru. să
nu comită o crimă, a cărei. blăstemu
-va cădea
preste cei. şi: preste „fiii loru. Aşa .voiu face; apoi
s6u dreptatea va triumfă, s6u fidelitatea mea ...,

Dumnegeule,fi cu mine! (vrea să plece.)
Mari'a .(o reţine.) Teresio, ce faci?
“ Teresi'a. Ah, mamă,

„trebuință de bunătatea dtale.
cu mine,
omu

câ să scâtemu

inocentu.

iubescu. Fiăţi milă
4

.Aide, mamă, aide

din gura morţii pre unu

Vino,: mamă, sălu scăpămu,

este celu dintaiu, care

a

bine că te vădu. Avearn

că clu

mă iubesce și pre 'care'lu

de Teodoru

și do mine!

Mari'a, -Stăi locului, Teresio, și vină'ţi in. fire,

Teresi'a, . O, dta cauţi la mine cu prea multă

asprime;

“Te vei

opune 6re rugăminţiloru mele?

Dar adu'ţi aminte, mamă,“ adu'ţi 'aminte de anii

tinereţeloru.-. Ai iubitu: și dta. odată, permite'mi |

să ţi-o spunu.. Ei: bine, veifi sciindu dară ce este
amorulu ; vei îi cunoscându puterea, prin 'carea, elu

—
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"unesce d6uă ânimi. ' Inchipuesceţi, mamă, că, te
"afli în loculu meu; inchipuescejți, că celu-ce te
„iubesce e amenințatu' cu morte.
Ce-ai. face 'dta.
intr”unu asemen6 casu? Nu ai alergă să .te puni
pentru: dânsulu şi s&lu liberezi? Da, mamnă,. da;
ăi face” și mai multu: te ai jărfi pentru anula câ
„acela. Pentru co dară nu'mi ajuţi și mie' să facu
ceca ce ai fi făcutu dta? Aide, mamă, aide să

scăpămu pro Teodoru!
Maria, Ce feliu, fiica mea?

'
“Ţi-ai uitatu în

ce: prăpastiă ne-ai

purtarea

prăvălitu

prin

ta ne-

socotită? Ai făcutu, de tâtă lumea să ocupă de tine
și de părinţii tăi. Toţi să miră de fapta ta și
ţi-o defaimă, 'Trecătorii să oprescu pe strade și
să intrebă; „sciți cu cine sa impreunatu fâta pre-

fectului

Laszlo?

Apoi respundu. unii

altora:

„unu fiiu de iobagiu, “unu rebelu; acela va fi
ginerele prefectului Laszlo; rușine, de trei ori rusineli Veşi, Teresio, cum te vorbesce lumea de
rău? Nu mai fi dară: nesimțitâre. Ascultă de pă-

Tinţi și desprețuesce

pre miserabilulu, care te-a

sedusu ;. nu mă rugă să mă intrepunu în tav6rea
lui. Cum așu putea eu face una că, acestia și
pentruce? . Dâră că să te 'vădu intr'o "di la al-

—

131 —

tariu “unu ticălosu de plebeu? Ha; nu așu
voi
Sajungu acea di, nu! 'căci mi-ar căută să moriu
de rușine, sciindu-te' coborită din sinulu nobilimei
in trevele unui poporu de -selavi!.., Cruţă deci
pre o mamă ingrijată de viitoriulu tău; .pândesce'te

la unu tată, carele din' caus'a ta: riu "mai cutâză dă

faţă

cu

„ Teresio,

rudele

şi cu

amicii săi.

că Lai 'măniatu;

Aduţţi aminte,

grăbesce de'lu impacă,

Uită fiica mea, uită pre acelu omu mârșavu;
pre
carele o crimă. fiorâsă la incăreatu de lanţuri.

Lasă'lu să mâră mișelulu, -că-nu erâ, de tine. Su-

pune-te mai bine svaturiloru părințiloru tăi.și nu
„ asceptă să guști amărăciunea severităţii loru, Căesco-te de greștl'a tă și tinde mân'a contelui V ilmoş,
Teresi'a, Nu potu,; mamă, nu potu nici decum.
Dela -un'a, câ acestia mă opreseo glasulu . ânimei
„Salu consciinţei mele. Faceţi cu mine ce.vă place,
că'mi sunţeţi părinți. Pedepsiţi-mă, maltrataţi acestu
carpu ce mi laţi datu; ci nu v'atingeţi de ânim'a

“meași nui preserieţi

pre cine să iubâscă, fiindu

că este liberă ași alege: Eu.nu voiu iubi pre'
nime.altulu, fără numai “pre 'Teodoru..
Elu singuru
mărită mâna mea și nu'mi' va fi rușine a i-o în-

tinde, Şi chiaru decă sârtea fitală Par. răpi astăgi

1882
dintre cei.vii, eu totuși. voiu să fu a lui. Nu 'mă
intrebă, cum... Eta, mamă, mărturisirile mele
„cele “mai sincere; 6tă' marginile purtărei mele”și

„putere omenâscă nu mă va putea seste dintrânsele.

Mari'a,:- Ce cuvinte cutezătâre!. Spune'mi, ingrato, nu meriţi 6re a fi blăstemată: de cei ce fi,
au datu viţă și te-au crescutu?

„
Teresi'a. Conjuraţi tâto blăstemele - asupria
capului meu; voiu 'suferi ori și ce, pănă: cându
“ dreptatea va fi cu mine Dar cându mă veți blă-

stomă, să nu vă uitaţi, că vaţi ficutu tiranii fiicei.
dvostre! — .
-

alapi'a, Di mai bine să nu ne “uitămu, că
prin ipurtarea, ta ai compromisu * ved'a și reputa-

țiunea familiei nostre. Da, tu.ai lipsitu acâstă fu.
iniliă de.prestigiulu ei de pănă acum; i-ai infipta

o “pată, carea. nu 'să va sterge curându —.
" Teresia. Ferescă Dumnegău!

i

“ Maiia. Destulu acum, destulu; n'aveinu timpu
do pier dutu. Culege-ti degrabă puterile, intârce- te

in. sinoţi .că să primesci pre contele —'
"Teresa, Dar pentru ce:sălu primescu, mamă? .
Ce măi am cu de-a „face cu -dânsulu?
E
» Maria, Llu vei prirăi, căci astfeliu 'voescu: eu.
A
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„Contele va mai cere odată mân'a ta și vai de tine
decă vei mai refusă, Ține minte, ce'ți grăescu:să
nu mai refusi, că e vui de tine. (ese).
SCENA 3.

|

Teresa,

De: unde oiu.lu4

6re

puterile,

câ să -mai

"trecu şi prin lupta. acâsta? - Fi-voiu
ore destula

de-tare spre a infruntă, tote apucăturile acelui omu
astutu?. O, de-așu află unu midlocu, prin care să
lu depărtezu
cu totulu din 'apropiarea mea! . . .
Dar ce mai gândescu eu la dânsulu in momentele
„acestea, -cându Teodoru asceptă să i. să pronunţe
sentința? Ce di funestăa fostu să mai â&jungemu!
Tu.vei muri, Teodoru, fără câ eu. s&ţi potu ajută,

Mortca. ta insă despărţi:ne va. ea 6re. pentru veci?

Nu, iubitulu-mcu, nu; ea nu ne va desparți delocu;

căci -in momentulu-acela, cându să va. deschide *
mormântulu -tău, in momentulu acela 'și eu îmi!

voiu stinge lumin'a vieţii.

in ecealaltă lume,
trăi —

Da, voiu săţi -urmezu

că':fără tine n'am. la-ve mai

(să lasă pre fotoliu şi cade

- întră oprindu-să. mai în fundu.)

in deliriu, Vilmoş

. e

>

—
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_

“Teresi'a.

Vilmoş (privindu
in co incurcătură na
bunu. Mă topescu de
vrea :să scie nimicu

d.

4.

Să

Vilmoş.

|

cu doioșiă la 'Teresi'a); - Etă
băgatu acelu miserabilu tridorulu Teresiei, dar ea nu
de mine.
"Cum o voiu face

6re, că să nu mai fugă, dinaintea mea?

Pare că .

„nici vorbele nw'mi mai ajută, că de: -unu timpu
edce.unu mi le mai ascultă —:
:

- Teresi'a

urmă

(în, deliriu.);

in :mormântu

—

in-

Du, Teodoru , te voiu
|:

.

„ Vilmeș (S'apropiă).. Ea visăză o. 0, ce fru-.
mauseţă! cum
«
incântă și cum! răpesce totă ființa ei!
Imi vine să nebunescu, cându cugetu, că pote. nu
cu, ci altulu va avea parte de-atâtea graţii ale

sale.

Dar nu să pâte! Teresi'a va fi a mea, ori

apoi nu va fi a nimenui, |
Itu
Si
>
Terssia' (că, mai susu). Acolo ne vomu „duce,
unde vomu putea iubi neurgisiţi de lume —
" Vilmoş,: Totu la acelu amoru afurisitu .sboră
gândurile .ei. “Dece 'nu' sum cu așa ferice, că t6to
„acestea să le grăâscă pentru nine?

—
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Teresi'a (totu aşa.)
momentulu,

O, de-ar sosi mai curându

care să ne unâscă

pentru

veciă!

Vilmoş,
De-ar veni mai curându. acelu momentu, cându furoileo voru scăpă. de- “unu ticălosu,
nedemnu de amorulu ei. Atunci, dâră atunci nu
va mai fi cine s&mi dispute mân'a sa —.
Teresi'a. Pare că audu: dejă. sunându
6ră, carea va deschide 'sufleteloru- nâstre
cătră ceriu. Ce călătoriă frumâsă, va fi aceea,
doru!
Cum.ne vomu iubi, cum vomu mai
fericiți

—

_

,

acea
calea
Teofi de
:

Vilmoș., Nu, nici morţi mu veţi gustă acea
fericire, căci nu vei să mori cu dânsulu, ci vei trăi
cu mine.
Dar ce-o mai lasu să aiureze și s6 mai
pronunţe acelu nume profanu? O voiu trezi, căci
vorbele ei îmi sfașiă ânim'a câ nisce sigeţi iinve- ninate. (O apucă de mână). Teresio!.

Teresi'a (tresărindu).
. ce mai

trezitu,

Dita eri, conte? Pentru |

că visăm —.

.

Vilmoş, -Lasă visele, Toresio, șşi miascultă unu
momentu, ..

IE

Aa

aa

Teresi'a. . Da, visăm — — —:și ce mai vişul
Dă'mi voiă, conte, să ţilu spunu și dtale. . Mi: să .

—

102

părea, că vădu' unu locu

—:

de supliciu in piața ora-

“șului; acolo er o victimă — |

o

Vilmoş (la o parte.) Sg pâte să fiă vistu adevărulu, căci Or'a 'supliciului să apropiă.
„Teresa, li” lângă victim'a accea te vedeam
pre dta. . Mă Ertă, conte, săţi spunu totu adevăvulu: țineai o săcure in mână ș'o repediâi spre

capulu victimei. .
î
Vilmoş, Ce interesu. pâte să aibă pentru noi

unu asemene

visu?

care trebue

Teresi'a..

Sunt

să ne ocupămu..

Spune,

alte lucruri seridse, de
.

-

Vilmoș, lovitai în acea, vie-

timă nevinovată cu securea de gâde?.

.

„ Vilmoş
Nu ,
'mă mai chinui, pentru Duninedău!
Am venitu săi ceru mâna și

Teresi'ă, Şi cefţi greșise aceâ victimă, că să .
o jărfesei?
Ra
E
Ă
.
Vilmoş, Teresio, sci câtu suferu de dorulu
dtale, sei câtu te iubescu —
”

Teresi'a. Pentru ce
singuru? Trebuiă să faci
facă dânsulu; căci și dia
poporulu dtale, pre carea
seu,

—

a

Pai prinsu, cându erâ
şi dta ceea ce âmblă să
ai aceeași datoriă cătră
o are Teodoru cătră alu
pi

e
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|

Vilnoş.

—-

Ascultă; TOgU- te, . glasulu suferinţei |

mele, împacă o ânimă ce şa. perdutu liniscea şi
pacea din causa amorului dtale! . .„

„Teresi'a.

Trebuiă

tale, pre cum

să te armezi cu poporulu

s'a inarmatu Teodoru cu alu stu;

brebuii să vă intelniți pre câmpulu de 'bătăliă . .Vilmoş. Yiăţi
tim'a desperare!

milă și nu mă impinge la ulpu

Teresi'a. Acolo ar fi decisu curagiulu şi făra
braţeloru.. şi: Sar &
mâră

alesu, care

—

i

din

doi .avea să.
aa

Vilmos: Primesce, rogu-te, atâtea jerfe 'ce le
aducu ânimei dtale: nume, avere și chiaru vicță:
Teresa,

face acesta.

Ci. nu.

cutezâi,. conte, nu cutezii. a

Ţi-a venitu

mai

lesne.a pândi pre

” inimiculu -dtale și: alu. repune in modulu celu mui
lașu.

|

a?

-

Vilşino. Di ani:i aa, sea: ba, et să sciu în
cătrău

Sapucu.

Teresi' a, Ţi-ai ajunsu- scopulu. Vilmoş, du-te
dară de'ţi vedi victim'a murindu.

Inse cându.. Teo-

doru va espiră, adu'ţi aminte, că ai .lăsatu pre unu -tată fără fiu și pe-o amantă fără amantu —
Vilmoș (o apucă

de mână)

Nici decum,

Te-
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|

rosio; căci celu ce te -iubesce e. lângă dia.

Uită,

ah uită pre sceleratulu, carele a cutezatu.a! rădică
arm'a asupra nâstră;:lasă'lu să moră, mai-nainte
de-a versă măcaru o. picătură din sângele n&mului

nostru. :
d
Ia
„3 Teresia, “Lasă'mă, conte, și. mergi

. |
de vei,

cum scie muri Teodoru. (Plâcă.) - Iu incă voiu fi
de față, conte —
:
i

Vilmoş, . Teresio!

> = - Teresa

.

a

|

(eşindu.). Nu mai. intărgdiâ, mergi

mai

curându, pănă nu'și dă. sufletulu.
Me
Vilmoş (privesce dupre Teresi'a.) Ce lovire amară

pentru ânima mea! Du, la un'a câ acâst
a nu
m'așu fi mai: gânditu. 'Teresi'a 's6 refase
mân'a

mea. , + „:mân'a contelui Vilmoş! Așu avea -totu'
cuvântulu: de-ai declară o ură eternă, dar o iubes
cu

- prea multu și nu o potu părăsi, fără numai

odată

cu vitța. ; Apoi și de zes:așu
tre
'avea lipsă, căci.

starea mi-e de totu ruinată prin datorii
—

—

—

Teresi'a, Teresta!
ori sum pierduiu — (să plimbă

tulburatu).

.-

Ea

.

”
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Vilmoș: Mara,
- Mari”a (iutră ingrijată.) Vorbesce, conte, ce-ai
săvărșitu cu dânsa? .Așa e, că'd'astă dată nu te-a .

“mai refusatu? Daw taci, “Vilmoș, căci vegu cu
bine, că n'ai reușit, Ah, cum să pâte una
u
că
acesta?

ae

!

- Vilmoș, M5 miru și eu, “domni, dar de înţeesa, nu potu inţelege —_
Sa
- Mari'a. Nu te supără, conte; ertă și mai treci
incă odată; cu vederea neprudinpa fiicei mele, că
e sedusă și nu scie ce face,

Vilmoş.:

E rtu, „dâmnă,

tâte cu vederea

|

şi - “bucurosu

ci. totuși ag

le trecta

voi să sciu: la 4 ce

" resultatu vomu eși —
:
Mari'a: Tâte să-voru face dupre rofta n6stră.
Teresi'a va fi a dtale, numai: de: ne-amu mântui

mai curându de acelu miserabilu Românu!
Vilmoş. Bine qici, dâmnă. M5 ducu să pripescu

esecutarea' sentinţei, că nu

culu stiindu'lu în vicţă:

mă

mai ţine

lo-

O, Teodoru, Teodoru,

căci nu ţi-am frântu eu cerbicea' atunci, cându am |
.-.

—
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„Pusu mai intâiu mân'a pre tine?! (Vrea să €să și
să intâluesce
-in uşă cn Laszlo.)
* SCENA

6. -

Laszlo. Vilmos, Maria.

o

„Laszlo (intră supăratu.) “Nenorocire,
scandălu!.

Mari'a.
Vilmoş.

.

mișeliă,

e

"

Ce veste, consârtele meu?
Ce ai păţitu'ră, prefecte?

Laszlo. Cum?
Nu sciți nimicu: din. câte să
petrecu prin lume?.. A -scăpa
cră tălhariu
tu,
lu, a.
scăpatu €ră... lită ce sa intemplatu : - scandalu,

mișeliă!
a
DD
* "Vilmoş, Mario, :A scăpata?!
„.

aa
Me

Laszlo, Toemai precându ilu duceam la mârte,

precându ne apropiâmu cu dânsulu de loculu su- -

pliciului,
au, năvălitu asupra nâstră o hordă
iobagi de ai săi și .....
o
!
Vilmoș, Şi nu i-aţi spulberatu?
„Laszlo... S5 puseră cu lănei și cu ciomege
calea :nâstră, imprăsciară, pandurii și-i . luară.

de
_
in.
la

gână. - Astfelu smulseră,
pre conducătoriulu loru
din mânile „dreptăţii șilu scâșeră cu iuțimea, ful-

—
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| gerului din orașu. - "Aşa lăcrară

brigangii și eră

câtu p'aci să m apuce, şi pre mine...

-

-

Vilmoș, Şi nu S'au găsitu în totu orașulu atăţiă
&meni: cu “Animă, că să dea pieptu cu lașii de
iobugi ?a
i
Da
Laszlo, 'Toţi incremeniră la: sosirea: tâlhari-

loru și nime nu cuteză să să misce,. cându ceream
ajutoriu. Am provocatu pre. cetățeni s5 6să la
gonă, dar mi să spunea, că iobagii sunt adunaţi
cu miile și stau gata să atace orașulu. Pandurii

incă erau puţini și nu să incumeteau nici ei a mă
urmă —

Mari a.
Viluoş

Ce laitate!
Laşitate, ruşine. şi ocară! Ce sufletu

de magiaru. Sar . putea dejosi . intru atâta, câ să
remână nepăsătoriu in față acestoru lucruri? - Insult'u. trebue

ştersă- și

eu

sum “acela, care o va

șterge. Mișelulu. de tribunu Șa trăitu astăgi diw'a
Voiu. sălu .urmăreseu și sălu |
cea dupre, urmă,
aruneu in fundulu Iadului. Eu cu argatulu meu voiu
face câtu n'a pututu face unu orașu intregu. Voiu

sarătu lumei ce este magiarulu
Mari'a.

“Pentru Dumnegău,

vicpa in periculu,

—.

SR

+ "ți pune
conte, nu

i
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Laszlo. Bagă de sâmă să nu mai apuci odată
pre mânile iobagiloru, căci nu vei scăpă de -dâuă
“ori, conte iei
Vilmoș, „Nu vă; temeţi de nimicu; astădi vă
voiu dovedi, că sum demnu de-a 'vă fi ginere. R&-

mâneți sănătoși!..
„Marta
cutezi,.

:

(lu: reţine.) Prea . cutezi, Vilmoș,. prea
.
a
a

- Vilmoş (eşindu): Ori să cadă capulu tribunului,

ori aln meu .„.....,

i

SCENA, 7,
„+

Laszlo. -Mari'a,

|

|

“Laszlo, Ită lucruri:de care trebuesă tremu:

rămu..

Tribimulu

negicșitu

va incepe .ceva

cu

6menii sâielu:
;..
dupre co:să'văgi liberu din mânile n6stre, arunci, o privire 'eruută in ochii.
mei
șimi strigă. c'o- bucuriă drăcăscă: „ne vomu
revedea, domnule Laszlo!« " Inţelegi, dâmnă, :că'
de
cumva. rebelii voru năvăli in: orașu, eu
voiu fi
celu dintâiu, asupra, căruia își voru vărsă
urgi'a.
Eu ani prinsu pre tribunulu loru, eu Pam, băgatu

in temniţă, in fine totu cu i-am pronunțatu și. sen-

ai
tința de

morte.

S5

ne 'temeniu

memu și să:no păzimu.

dară, să ne te- |

i

'Tâte nevoile tăbărescu preste capulu
Maria.
sciu ce-a să mai 'incepemuşi cu
nu
că
nostru,
târe, carei ne face atâtea suneascultă
fiică,
astă.
6răși mân'a contelui —.. -:
respinsu
a
.
părăriEa
mai adusu aminte de
mi-ai
ce
Laszlo. La
întru atâta, înindignatu
ma
ci
"dânsa? -Purtarea
îi sum tată.
că-eu
nime,
dică
câtu nu voiu să mai
dânsa prin
și
vâriă
să.
cum
S'o. fi vădutu adinori'

mulţime, câ să: privâscă

cu “mulțămire la hord'a

ce scăpuse pre tribunu din:mânile ndstre! Să părea
căti saltă ânim'a de bucuriă- la vederea celoru. intâmplate. Da, ea se bucură, de liberarea amăgito-

riului și de umilința 'tatălui ei.: Mi-am acoperitu
fața de rușine șam trecutu. pre lângă dâns'a fără
că sto bagi în s6mă. Am juratu să nui mai fiu
tată și sum. decisu-a o desmosceni..

+ Maria... - Ce vorbesti, Laszlo?

-

a

di...

să“Laszlo, Da, aşa „voiu face, :că m'am:
înmai
so.
ducu.
Mă
.
'ei.
ciile
indărătni
turatu de
trebu odată, deâcă vrea s'asculte de părinţi ori ba.

La celu 'mai

micu

scâte din casa mea.

semnu de nesupunere o.voiu

i:
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„Maria,

—

- Contenesce'ţi măni'a, consârtele meu,

că o vei impinge la desperare și pâte săși
„>
Laszlo, Facă-ce va vrea: nu. voiu s'ajungă
nevesta unui sclavu,

.

RE

Maria, Dar pâte mai tărdiu sâr indreptă;
pâte și va veni în fire și să va căi de rătăcirea.
G.—

,

.

:

IE

E

: Laszlo, . Voiu să să indrepteze la

ori apoi nu'i .mai

sum tată eu!

momentu, .
ca

Maria. Stăi, Laszlo, stăi, nu te pripi la unu
pasu câ acest'a.
Gândesce, căție fiică și nu vei
putea suferi s'o vedi âmblându pre la ușile, străi-

niloru —

Da

RN

“Laszlo, Lasă-mă, dâmnă,. că: sciu “cu ce să
facu. Am hotărîtu s'o .respingu și pace. 'Trăâsc
ă

unde

va trăi, ce'mi pâsă mie, dâcă nu'i mai sum

părinte (plecă.)

SE

„Marta (urmându'lu),. Nuii spuneam.cu ncferi„citei să impace pre unu tată 'ofensatu ?. Eta; acum
ce sârte teribilă o. ascâptă, "Dar trebue să mă
întrepunu pentru dâns'a, căii sum mamă, "Dâră
lăcrimile mele 0 văru intâree.la ascultare .
:...
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"SOENA 8.
(Piaţa oraşului; e năpto; la drepta şi la stîng'a, ardu
"câteva laripe.)
“ateu, „eresi” a,

Teresi'a. Mai” incetu,. Mateiu, mai incetu; stăi
de'mi dă mân'a, că mă infiorezu d'acestu intune-.

recu.

Așa, bunulu meu, așa; nuțţi caqă; grea astă

sarcină ce-o porţi la braţulu tău; că eu pam pre
_altulu, care. să să 'jărfâscă pentru mine. "Tumi
'esci. acum

amicu

singura

proptea; pre

tine: unulu te am!

și. părinte. . Da, Mateiu, că. eu

mai am. : Ai vedutu

părinţi

nu

că m'au respinsu, m'au 'res-

pinsu fără nici: o,milă.:

Spune, AMateiu, meritat am

eu-acâsta?
+
Mateiu. A fostu prea: aspru stăptnulu zeu,
:.nici
muiă
pututu
Va
nu
u
prea fără sufletu. Nimic
rugăminţi, nici lacrimi...

=

-

: Teresi'a, A fostu' aspra”; şi fără milă, aiî drep-

tate Mateiu. Unu:'câne nu Pax fi uiduitu așa lesne
,
dela ușa sa. Apoi acele. blăsteme,; Dumnegeule
Ce
meu!
i
capulu
acele blăsteme conjurate. asupr'a

gici, Mateiu, nu .aşu avea și eu cuvântu să blastămu pre unu, tată că-i-acela? Dar nu, eu nwlu

—
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voiu blăstămă, ci 1nă -voiu rugă lui Dumnegău, câ
„să nui serie păcatulu. Insă ce mai stămu aici,
Mateiu? 'Trebue să mergemu inainte —
E
Mateiu. Vomu căută unu .cunoscutu, , carele
38 ne dea adăpostu pără dimineță,

'

doru.

Tevesi'a, Ne vomu duce să căutămu pre. Teo-

„2 Mateiu,

Ea

Dar

ndpte că acesta?

Da

“unde vei -sălu 'găsimu pre o

|...

ie

*
Teresi'a, Aide, Mateiu, aide; Teodoru trebuo
să fiă pre aici 'in apropiere. . Dar fiă şi. departe
,
ce ne pesă? Noptea e lungă: silu puteinu
căută.
Inainte, Mateiu, să nu mai. intărdiemu.: tu: mi-ai

promisu, că mă vei insoţi și mă vei conduce, Apoi

in 'orașulu acesta nu voiu să mai rămânu;
să nu mai augă aici de numele meu.'. -.
"2. Mateiu, - Fiă,

cun,

doreşci.

:Dar

nu

nimo

sciu co

sgomote să audu .... Iită colo nisce 6meni
armați;

pure-mi-să, că sunt chiaru iobagi. Să
ne ferimu
din calea loru! (să tragu in drâpt'a. Prin fundu
întră .

“Teodoru şi Dauu; Români armaţi cu
lănci şi cu pusci
defilâză pro dinaintea loru, apoi unii
esu prin stîng'a,

6ră alții rămanu cu Teodoru).
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SCEN'A -9.
Teodoru, - Dan. Mateiu: Teresi' a, “Români.
"Teodoru, Cu grijă, băeţi, că să nu să descepte

dușmanii pănă ne vomu ocupă posiţiunile.
Teresi'a (cătră Mateiu). Ce vădu, Teodoru .
Mateiu (o ţine de mânâ). Nu te mişcă de „aici,
pănă voru

trece acesti Gmeni.

Teresi'a.
-

Danu

|

.

Eu nu mă temu de dânșii —

(cătră rPeodorn).

"Diceai,

că

mui

întăi,

să incungiurămu casa. prefectului —
Teodoru. Da, casa prefectului și casarm'a
orașului

înebue să le

ocupămu

căpuimu cu arme și bucate.

indată, „că: să ne

a

Teresi'a (cătră Mateiu). - Nu, cu nu. mă. temu
de acesti 6meni — (să răpede la "Peodoru) Teodoru,
scumpulu. meu

Teodoru!

.

Teodoru, 'Teresio!
Mai mulți Români, Dar astia ce minuneci?
meresia, Esci libera, Veodort, esci liberu și
trăesci. —

Teodoru;

-

Dar dta, Teresio, ce cauţi pre. aici

in puterea nopții?

|
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Teresi'a. Iţi voiu spune, iubitulu meu, numai

lasă-mă să resufu =...

7

a

„Danu (la .o parte, cătră Teodoru.)
Vădutiai,
tribune, că nu“ greșiam eu, cându te svătuiim să

rumpi relaţiunile cu fiic'a prefectului? Ei. bine, ctă.

incurcăturilu care nu te puteai ascepti.
Bine-ar
„fi's6 nu dămu ănsă la bănueli . . . .:dar eu mă
temu, casă te căesci dâcestu amoru —
«Teodoru (a o parte: tătră Danu) Să lăsămu

tote temerile la o parte și să no facemu datori'a.
(Tare.) Mergi, Dane, mergi cu ostașii nostri șii

ascdlă la locurile destinate. Eu cu. acestia din giurulu meu mă voiu ținea aici, câ să impiedecu înglotărila cetaţeniloru în piaţă; de aici să asceptaţi

ordinele mele. Pasă, amice, de te du, și ori unde
veţi dă preste panduri scu'.gardisti armaţi, puneţi

mân'a pre. dânșii, câ să nimicimu ori-ce, resistință
din partea, locuitoriloru. Dar infrâneză pre '6iheni
dela violinţe și jafuri, că să nuși pierdă cump&-.

tulu inainte:
de biruință,
* Danu (eşindu): Omenii

nare

și nu

prea

aa
sunt setoşi de resbu-

sciu cum'îi

voiu

mulți Români urmâză pro Damn)...
,

infrână

(iai

—
-

Teodora,
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SCENA 10,

Teresta,. “Mateiu.

Români. |

Teodoru. Ce 'mai intilnire, Teresio!.
Ne des- parţirămu supt impresiunea celoru :mai dulci și:
„mai sublime simțăminte şi 6tă că ne revedemu
intre .sgomotele armelbru. - Ce pote î ore causa

âcestei stranie revederi? -

|

Mateiu. Să ţi-o spunu eu, domnule Teodoru,
Amu venitu să cautămu refugiu la dta, că de noi .:

"nu e bine.:
Teresi'a. 'Am venitu la ata, Teodoru, că “pa.
rinţi nu mai am: sum respinsă,și desmoșcenită — “Teodoru, Respinsă! :.,:, din caus. mea, nu
e așa? Li bine, de astădi inainte eu inswmi voiu
să portu griji de dia. 'Dâcă cei ce ţi-au datu vicţă
nu te mai iubescu, te voiu iubi eu mai iăultu de-

cătu dânșii. Fidelitatea dtale e fără margini, aşa
să fa. și amorulu meu.

|

"Teresi'a, :ţi mulţămescu,' Teodoru; și te rogu
s9”mi dâi

unu

adăpostu, unde

dința și inocința mea.
Teodoru

(cătră Mateiu

ţi-vă cu dânsa

săi p ăstrezu cre-

şi câțiva Toni)

Duce-

in satulu celu mai de aprâpe șo
n
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adăpostiți in cas'a, unui sătânu.

R&mâneţi

acolo

-spre paza ei ș'o aperaţi că pre mir6sa mea.
Mateiu. Mai am 'şi eu. câte-unu cunoscutu în
acelu satu, care: bucurosuîmi deschide așa la
timpu. de: novoiă. ,
ME
|

Teresi'a, Eu incă mă voiu mulțămi ori și unde,

numai pre drumu să nu rămânu.
i
Teodoru, ' Mergi, 'Teresio, cu acesti 6meni,
du-te cu dânșii, că; grija și ânim'a mes,în totu

loculu te voru urmă.

grea. lovitură a sorții,
„ursite, pănă dreptatea
rințele, Plecaţi și mă
ajungu scopulu pentru,
revedere 'Teresio,

Supârtă cu bărbăţiă acestă
supune-te neinduplecateloru
va veni săi resbune 'sufelasaţi pre. mine câ să mi
'care am venitu aici, La

la revedere,

Mateiu

—

" Matein (lăcrimându). Ce oniu a lui Dumnegiu,
numi vine: să nă ducu de lângă dânsulu! Mi ar
plăcea să fiu și eu june, să mă luptu alăturea cu
Teodoru „....
.
Me

+" Teresa, Ce animă bună

ai, Teodoru. Tratâză -

totu 'astfelu:și cu cei ce m'au respinsu.! Craţă-i,
Teodoru și gândesce, că pâte să ne fiă âră părinţi.

(Plâcă

cu.Mateiu și cu patru Români.)

" iubitulu meu,

La

Dumnegăusă te.păzescă!
.

revedere,

|

—
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—

vedea preste. ari ori apoi nici
2 Ag i
eE
rumpe ânim'a, cându stau a. gândi, că pâte acum
am văduto pentru ultim'a 6ră ,.... . 'Ceriule fi-ne
propice!
să

(Face

să prin

semnu &meiloru să'lu urmeze şi vrea

stîng'a, dar s8

intâlnesce

cu doi Români,

carii aducu pro "Vilmoş de. braţe).

SCENA 11.
Teodora,

„Vilmoş. Români,

“Teodoru, - Ce vădu?

-

.

“Unu Românu (arctându d6uă pistle). Cu aceste

arme âmblă, să te repună, tălbariulu,
- bune, de'lu: pedepsesce! -

Celaliu Românu.
legiuitulu,:
dar p'acela

Iea'lu, tri:

o

Mai avea -unu tovaroșu nenu: puturămu

pune mân'a.

- Teodoru (apucându pre Vilmoş).
Dta erâi, conte?

158 =
- Lașule, de dâuă ori ai căutatu să. mă pierdi, dar
a treia 6ră .. ,:. (scâto sabi'a).
a

Vilmoș.
pre aici, că
(Tare.) Îţi
_m'apără; fă
şito eu, dta
"Teodoru,

(La o parte.) Ce păcate m'au -adusu
să'mi pierdu și vispa și pre Teresa?
sum in mâni, tribube, și n'am cu ce
cu mine cei place. Tânţa ce-am gre- n'o mai poți greşi —
o
Atunci, cându m'ai pusu în cătuşi

cu sbirii dtale; atunci, cându triumfăi cu mine
- prin piața acesta, atunci nu cugetâi,
că va veni
unu momentu, în care celu insultatu va săși res-

bune teribilu; nu cugetăi, că noroculu, sar putea

intârce. cândva și pre partea mea. tă c'a venitu acelu momentu neprevăgutu de dta și resbunarea 6tă-o pre ăsculţitulu sabiei mele.
Să mori,--

miserabile ! „(vrea

s&lu. străpungă).

Mai mulţi Români, Să mâră!

- .7

„>
Teodoru, Ba nu, că'mi e rușine s&mi pătezu
ferulu cu sângele unui lașu —— — Mi-e. rușine,

conte, să te omoru,

cându

Du'te, fi liberu,. trăesce!

Vilmoș.

wm'ai cu ce te apără.
=

.

Visezu, ori audu adevărulu?

Da,

Teodoru, dia m'ai crtata, Cum să-ți sciu cu mul-

.

a
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țăni pentru o faptă așa de generdsă? Primesce
drâpta mea și mă lasă; să- “i juru amiciă eternă!
Teodoru. ri amicul. cui vei vrea, dar alu

"meu nici odată —

-

i

Vilmoș. Nu m'ai omoritu cu sabi'a, "Teodoru,
dece vrei. să mă omori cu nisce vorbe că acestea?
Fi- incă odătă marinimosu', tribune, - și primesce
| amicia unui

omu,

carele

ți

datoresce“ vicț a.

“Teodoru, A, conte... .. (Lao parte.) Nime”
A
nu să ivesce incă, câ săi. incrutişezo armele! cu ..
ale nstre.:. Ar trebui să comandu ataculu, să 'dâu
oraşulu pre mânile 6meniloru. mei şi să facu, să
tremure

toți

aceia,

carii. sadunaseră

eri,
câ 'stmi

„v6gdă capulu cagându .., . . Dar cine sunt acei
âmeni ce- alergă spre .mine?
Laszlo cu femeia
'sa urmăriţi de: Români —
Vilmoş (la o 'parte). Să mă “ retragu de: aici, să
"mi ascundu fața, câ să nu moriu de ruşine “(să
retrage in fundu.
Laszlo şi Mari'a - intră spăriaţi şi
cadu la picidrele lui Teodoru).

"SCENA

12.

Teodoru, Laszlo. Marita, Vilmoș.
Ajutoriu!
Jaszlo, Maria

Români.
:
-
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-

Teodoru.

-S6 pâte, domnule Laszlo, că stăpâ-

mulu
să cadă la picidrele sclavului? (Cu ironiă.)
„„ Prea. multă umilință, prefecte! Sculaţi, rădicaţi-vă,
"că nu vă stă bino astfelu — (să seslă). .
|

Laszlo..-.-Să lăsămu acestea, Teodoru,

și .să

„le. nitămu; căci nu mai sunt de lumea de astădi.
Vădu bine; cum s'a schimbatu 'sârtea nâstră a: fiacătuia și nu cârtescu incontr'a providenţei. Ajută,
Teodoru, ajută astădi acelor'a, carii te numiau de

altă dată selavu; ajută neputiriciosului stăpânu și

nuți-resbună —

0

Vilmoș (la-o parte.)

i

Sărmană

:

nobilime - ce-ai

ajunsu!
a
Aa
„Teodoru, Dar ți-aduci aminte, prefecte, că dia
crâi să'mi iei. dilele. Ore să nu facu cu. ceea ce
dta nu putuși face? 'Trebue să fiu dreptu, domnule
Laszlo, trebue săţi -intoreu cu măsură dreptă, să
dau capulu prigonitoriului meu pre mân'a acestoru.
Omeni.
|
IDE

„Românii,

Capulu tiranului!:

Laszlo.

Iudurare!

„Maria.
mele

—.

:

.

|

Pi

"Teodoru, te suplicu in numele ficei
.

e

«

Vilmoș (la o parte.) In numele Teresici ... hm!

—
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Mi să 'pare: că piefectisa a "incă Șa schiiibatu pă-

rerile

—

-

m

ATL

atat

ae

Teodora.''-:Dta: nu? mai ai fiică, dâmnă; ea
âmblă, acum străină de mân! a unui: străinu, 'O, cui
nu ţi să rămpe: ânim'a de: mamă?! Noptea: 'e: rece !
şi furtundsă, ră 'Teresi'a 'râtăcosee dintr anu“ '10cu
„într'altulu fără adăpostu şi fără; mângăere,: Dar eu
„0 iubescu şi voiu “ăsbună nefericirea: ei, i
Românii,
Capulu: tiranuluii it
Teodoru: (la o parte). “Târesta mă: răgă să'i
cruţu 'şși să! cindeseu, că ne.voru -fi părinţi -=
E “Laszlo: iăți milă, tribune!
>:
ie

i Unu Români Fiţi înilă de densulu, ribuse;
precum și lui: i-a fostu milă: :de nâi.: “Dău, de-ar

fi dupre: mins, nici unu minutu nu:aşa mai lăsă
Bă trăâscă;
:.:
0
:
i
.
Teodora; x amicii mei; nu; “Bu trebue să
trăescă,- câ s6 'vedă "cu: ochii: săi “cădarea ssa și. inăl-,
țarea-inâstră; să: veqă, 'că 'noi- nu: vomu mai îi
sclavii nimănui, precum credea. donsulu. Lăsaţi'lui -

să. „trăâscă, Români! îi

-:

ii

eat ALU Robiânn: Ai grijă” ee s-tuci iribe;. “aduţ Ri

aminte de vorb'a ăluia,: Iupulu își lapădă! părulu;
dar: năravulu nui:
-

ai
:

(zi
!

e

i
6

—
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Aa: treile. > ; De'lu. vomu: lăsă cu vid a, 6ră ne
va chinui că mai nainte.
ia
ji.
Vilmoș (la .o, parte). : S5- vedemu. fostara eu
7

„mai norocosu,

decâtu

bietulu : prefectu -— iu

Tegdoru. Pre. răspunderea, mea, ; Români; Jă-“caţi. să trăescă, că sciu. bine, că. ce-aa, făeutu nu
va mai: face, . Ertaţilu! N
Românii; . Ilu: ertămu!

DI
să: trăescă £i

Laszlo. * In frățiă cu,voi:—
ti
- Mari'a (la o';parte)s Ce. &meni. biodi!
- Teodoru. Ascultă, domnule Laszlo, cum .scia
„Yorbi acestu. poporu, pre care :dta“îlu: tratai cu

atâta: despreţu.: : Mai. eri-alaltaeri dta,. batjocoriai
și băteai fără ;milă:.pre'. acesti

6meni,' €ră dânşii

„îţi dăruescu astăgi Yiâța.. Judece Dumnegău intre
noi și resplătescă fiă-căruia dupre faptele. sale!.
Acum 'aide, prâfecte,: âide: săţi scapu: averile de:
“ jafu și casele de focu. „Aide, că Românulu e: bunu
şi certă pre. impiltorii, săi, „(Ploi toţi” afară de
Vilmoş),
„Laszlo (apucându pro “Mara” de mână) Vina, |
domnă,. să; mai cădemu.. odată la, picidrele. acestui
omu _generosu!

pi

r

ia

= Mari” a (eşindu). Dar ficaa mea,dar contele Vilmoşă
i
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„SCENA 13,
.

Vilmoş, apoi Ferenz,..::
.Vilmoş.-- Etăii 'cum. să ducu, fără.'că, să

mă.

"bage in semă. Acestu Românu mi-a datu.o lovire;
de carea mă voiu resimţi în t6tă vicpa' mea; elu.
m'a intunecatu cu totulu inaintea: acelora, pre carii.
sperim.
să mii facu socrii.

Mai putâ-voiu 6re su-

feri atâta 'dejosire? Nu, mișelulă trebue să ... ...
dară să nu-mi uitu, că elu mă putea, șterge depre .
fața pământului și totn'auși
făcuto. Nu-mi pesă:

orgoliulu meu cere răsbunare. : Am' oferitu tribu*
nului “amiciă, și mi-a respins?o. - Ce 'despreţu! ha,
trebue sălu plătâscă scumpu. Trebue să m6ră mi-serabilulu, 'câ' să nu-mi dică intro di, că trăescu

din graţia lui. S8 peră mai nainte de ce'lu voiu:
vedea ducându pre: Teresi'a la; altariu. O, Vilmoș,
Vilnioș, nu mai este intru tine” atâta putere, câ să:

piergi pre unu rivalu ce-ţi stă in calea fericirei? ...
(să plimbă pre gânduri).
a
=. Perenz (intră privindu cu grijă impregiuru). Nu

mai sunt Români pre 'aici? Vai de capulu meu ce ”
eră să paţu, dâcă n'așu:fi'tulito la fugă... Bine-a
gisu cine-a
e
Ic-a gisu, că fuga e rușinbsă,d dar să-
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i

“nătâsă. Dar etă și stăpânulu meu. M& miru cum
„naib'a a pututu să mai. scape (5 apropiă de e Vileno)
Bunu ajunsulu, domnule conte! .
“Vilmoş, . Bravo, Ferenz, tu încă mai trăesci.

Gândiam, că

te 'voru:fi făcutu pravu

și cenușă -

acele fiere sălbatice. Ci să mulțămimu: ceriului, că
ne-a lăsatu gilele pentru o.n6uă intreprindere;
Vomu să mai cercămu un'a, fătulu meu, că să ne
punemu onârea la locu: să pier demu pre tribunulu,
_Ferenz, sălu „pierdemu: cu ori ce. preţul!..
Perenz.. Nu. sciu, Qău, cum va fi, domnule
“eonte, Anevoiă "lu vomu mai „pierde, că iobagii,
precum. vedi, sunt armaţi p ănă n dinţi, ne-au erescutu preste

capu și ....,

„- Xilmoş, “Nu cumva ţi-au băgatu, şi. jo frica
în

6se?

Aa

:

„Fereuz. Nu e vorbia numai de fica, ci te intrebu cu pre dta, în ce modu ai putea să piergi

pre. unu: omu, care comandă presto. atâtea glte de
iobagi?
ă
Vilmoş, Mi-a venitu o ideia minunată, Ascultă,
Tu

pre

de “o parte: esci

cu

.totulu ' necunoseuitu:

* Omeniloru „depre aici, pre de-altă parte insă cu-.
nosci pre deplinu deprinderile iobagiloru, le sci

—
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frea şi slăbiciunile. Aşa” dară -ce m'ari - 'soco
titu

cu? Să ți procuri unu portu de: țăranu
și o lance
şi să te faci, că intri și tu „câ luptătoriu
înin, stea
lui Teodoru — - - ::
i,
A
a

Ferenz. * Şi co vrei 'să cautu acolo? Ce bine.

mi-ar sti

st mă luptu şi. eu 'inconti'a tagiariloru
!-.

„Vilmoș, - Vei: intră, precum disci, in '6stea' lui-.
Teodora și vei intrebuință totu: feliulu de: midlâ
ce,.

ci s& urgdesei unu. compplotu incontw'a tribunului
.

Tu ai destulă 'dibăciă, Ferenz, spre a găsi rival
ului

meu vr'o. vină, pentru carea, să acusi cătră 6menii

“si.

Ai putea să&lu acusi de: trădare, arătându, că:

elu “nu'lucrâză- spre . binele, ci spre. strioarea” po-

porului. —

:

* Perouz, . Ciudată trâbă:! aici, ar putea î vorb'a

chiar. şi. de capulu meu,

Vilmoş,

-.

Vai grijă de-'nimicu. Tu sci, că e-

i

“rani sunt ereduli și lesne: de amăgitu. Nu te mai
gândi deci atâta, ci dă'mi mân'a și promite'mi, că

vei face câte ţi le-am propusu, Jumătate din ave-

rile mele voru' fi preţulu cutezărei tule,
Perenz

(la o parte).

Averea,

jumătate . ...

“bunu tergu acesta, de ce:să nu:mă invoescu?.Un'a din dâuă: ori îmi punu capulu, oori îmi împlu

:
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saculu, alt'a nu potu păţi. (Tare) “Etă mâna mea,
domnule conte: voiu face ori ce vei „cere dela -

mine :: -:
IRI
Ia
De
|
Vilmoș, Aşa. Eu din parte-mi voiu să&mi
strîngu o 6ste de Magiari, câ să mă iu indată
dupre glstele iobăgesci.. Astfelu tu vei repune pre

conducătoriu, eu voiu spulberă hârdele sale și lumea va să remână uimită, de faptele: n6stre..
Ferenz. . Lucru de minune!
Vilmoş. Numai curagiu și. biruința | va'fi..a
„n6stră. _Urmeză-mă, Ferenz, câ să nee ințelegemu
cu de-amăruntulu (plecă).-

|

- Ferenz. (urmându'la). Mâne' voiu 4 soldatulu
lui Teodoru —
„Vilmoş (eşindu.) - Și cu “căpitan de Magiari!
. "Finca

actului IL.

(In cas'a: lui Laszlo. - Pre '0 mâsă în stînga ardu':

e

ir

Q606

e

uit LaSzl0,;(șede

lumină

LASZl0. ; Marta,
tristu., şi

cufundatu

Unde. mă.aflu -eu?.:Ore. acesta

e

a

LE IA

|

în. gânduii).;

să. fiă casa mea,?:

Casa mea-aşa tristă, așa ' josomorită,și pusti
iă].

Unde':sunt plăcerile, :.ospeţele,:: petrecerile

și voia

bună deâltă- dată?. Așa. să intomplă, cu superbulu,

arbore, ce'şi inalţă cu- sumeţiă: vârtulu cătră nori
:
îlu. ajunge fulgerulu șilu despică pănă adân
cu .in; -

rădecină ; -râmele i s&-uscșiă:
:s8 despoi
de ă.
ver-

dâpa frungeloru;':deliciele. din dile. frumâse să'in-.
străin6ză pre. veci de .cătră „elu.:. Nu. mai audi pa-seri .cântându pe crengile lui ;; nici obositulu: calătornu
iu să-mai oprescesă resufle în 'umbra. lui, +
căci. să; teme, .nu. cumva;.ceriilu 'să, trămită incă:

'0' săgttă, carea sălu: nirhicâsc
cu totul
ă.u —

;... -
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Maria. 'Ţi-am Spusu, iubitulu meu, că , Mateiu
a venitu dela Teresi'a şi vrea 'să ți vorbâscă. Sei,
că bista copilă trăesce chinuită și amărită într'o
casă 'de iobagi și totuși nu te grăbesci a purtă
- grijă de sârtea ci. Cura, poţi fi așa de nepăsătoriu, consârtele meu? 'Lasă, rogu-te, lasă gândurile și mergi de grăesce :cu Mateiu.: Stăi. de. dânsulu,; ci să induiplece, pre "Teresia. a să -intârce
6răși la noi, că nu mai potu de dorulu ci.

Laszlo. Bine, că mi-ai adusu- aminte de dâns'a,;

|
îmi

uitasem

pre! unu. momentu

de „acea

victimă,

inocentă a nedreptăţii mele. - Mintea mii să cufun-:
dase: “adâneu,' adâncu in nâptea trecutului. : O suvenire pasce gândirile 'nicle şi-mi „împle: sufletulu
de fiori; nu'sciu:'ce căință mă consumă C'unu focu'
neadormitu. Dumneştăule, pănă cându, pănă cându
totu așa?-:

i

pai

atm

i

| Mari” a. Culegei fi pinterile; Laszlo, șiş mergi de'te
inţelege cu Mateiu. Pâte că Teresi'a. va fi. răspunsu

ceva la invitarea nâstră din urmă. 'Aide să vedemu!
Laszlo, M& voiu:;duce îndată să aflu:ce veste
ne-a adusu. Mateiu;: ci mai intăiu dămi voiă săţi:
descoperiu: și dtale ciudat'a' suvenire, -de care vor_biâm.. -O 'intâmplare.: să 'infățiseză, neincetatu:
in-:
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„aintea ochiloru:: minţii mele și-ini :rechiamă. în me"mosiă intregulu meu: teccutu. : Voiu să “i poyestescu
acestă, “intâmplare,

câ 's'0 cunosci: iii

ai.

- Mari'a, De 'altă dată, consârtele:mou. î..::-.
- Laszlo. : Dă-mi: voiă 'să ţi-oo povestescu: acum.

“Ascultă și. fi cu băgare' de: semă, că :pote să :ite
intereseze. Etă': dară. povestea mea: fostu. odată

unu băctu,i pre câre. cuj-Pani cunoseuitu decdidu
„Yeni pre Tzac. „Acelu: băctu,': care . de-atunci „erescutu marc. și. astâdi e !de-o' etate cu.mine, ră
fiiula unui iobugiu românii de aici din fer'a nâstră,

“Maria,
:,Co'mi pesă mie. de: băeţii de iobagi?
« Laszlo, . Ai răbdare, dâmnă, și mă lasă: să

continuu, . Pre băstulu, despre care vorbimu,: Pau
datu părinţii încă, de: micu la'o scoluță;: din. satulu,
de unde eriu. “Eni să "deprinse: iute cu 'cartea, şi
„făcea, părinților s&i 'o ;bucuriă. nespusă.. +1 răgân“dulu ânia! să: inveţe și la scoli” mai inalte;. Die„tulu său, tată: făcu ce făcu. şi la duse de timpuriu
intr'unu :orașu.:.S& purtă: bine băstulu, inăintă -cu
păși. ropedi 'şi toţi dascalii ști să. mirâu da: densulu
„că de aliă minune —
E
ea aci

- Maria, Ajungă, -Laselo, : cu atâtu;-nu
pierde: timpulu, cu basne de: acestea, mi

mai
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. Laszlo, Odată la unu esamenu, băstulu atrase
asupră'și. atențiunea unui. bătrânu nobilu.: miagiaru.
Acelu

-

bătrânu” eră singuru și nu avea. copii; elu |

- iubiă prea, multu pre fiiulu iobagiului, vădându'lu
„așa: desceptu. şi socotindu,;: că pâte

să 6să omu

dintr'ânsulu.: -.Intr'un'a- din gile bătrânulu.. nobilu
chiămă, la: sine. pre -fiiulu -iobagiului. şii promise,
călu va adoptă; deși va; lăsă, legea. și. să va face
unguru...: Nesocotitulu: june! primi, elu de capulu
lui, propunerea 'bătrânialui şi schimbându'și- numele
și portulu plecă în câpitală câ săși urmeze invățăturilc. --Sărmanulu său tată, ințelegându despre
- acesta, îi scrise: carte, in carea'lu afurisiă, decă

“nu s'ar intrce.câtu mai curându depre .calea r&tăcirei. Insă. €lu, orbitu:de strălucirea rangului,
la .care apucase; nu vru să mai scie nimicu' de cei
- ce Pau” crescutu pănă eră copilu. Cum.ţi să..pare,
din
Așă,: că eră ingratu și. miserabilu ?

“Maria, Erâ. ingratu și miserabilu;: ai. tâtă
drepiatea; dar finescâ'niai. degrabă, că pre mine
„mai niulţu .ra& preocupă: sârtea fiiceii mele, decâtu
istoria acelui omu.

„“LaSzI0, "i Asceptă,: că

ma

mai

e

avemu incă.

Trei:

ani i petezeă renegatulu in capitală, vârindu'să prin

.
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“cele mai alese cercuri î le aristocrației şi insuşindu şi tote deprinderile boeresei.. Odată îi: sosi

scirea, că adoptivulu su.:părinte s'a bolnăvitu şi
venindu să vedă de elu, îlu găsi pre dâg'a de morte.
Bătrânulu 'lăsă prin testamentu averea :sa: copilului
său de sufietu, obligându'lu:'cu limbă; de: mârte, câ.

“să intre

in: oseire, ' spre. a se deprinde. intru, „tote

cu datinele' nobilimei — '..:;
mi
Mari'a (a o „parte). „Povestea devine totu inai ,

“seriâsă-, „1...
Laszlo. Ercdele! pritai bieurosu acea"condi.

ţiune, căci astfelu i să dă, prilegiu . de-i-a'și pierde

pre câtu-va timpu urma

din fără

şi de-a, .evită, ori

ce surprinderi neplăcute. din . partea adeveraţiloru .
săi părinți. Așa dară! lăsându'şi averile in! grija .
altor'a şi trăgendu: pre :totu anulu: venituri. grose,

“apucă cariâr'a armeloru. Elu.avea talente. frumâse
'și totu. mereu inaintă în demnităţi.: Dupre ce'și

_cerease noroculu intr” unu :resbelu şi scăpase nevătămatu, ajunse preste. asceptare . la rangulu de .

majora, Pat
- Mari'a,!

35 frcă majăru ?.

Aa

)

.

Laszlo, . Da, majoru să făcă...: - Apoi urîndu'i i„să de-o carieră plină de greutăţi și de pericule,

-

_ aa
și cor: dimisiuniea
mai nainte —

i

și să întârse

| eră la. “vieţa de

ci

i

Maria, -Majoru' diinisionatu * ii
“Laszlo, * Văgdânduw'să liberu și pre lângă averea
'sa-:mai trăgându- ș'o “pensiune : bunișră,

trăiă pre

undeti: plăcea: și cum îi. plăcea, : Dupre ce înţelese
că. părinţii săi incă s'au:mutatu din astă lume, să

decise a reveni.in patriă și o ideiă fericită îîi arătă
“calea :cătră! orâșulu acesta. —
7
Mari'a, Laszlo, ţi-ai eşitu din fire, | căci nu
“Potu fi adevărate cât nii- -ai spusu.
“ Laszlo, Lasă-mă- să finescu, dâmnă.: Am dis;
că majorulu a venitu in orașulu acesta. Aici faci
eunoseinţă co văduvă 'frum6să. și avută —.

-Mari'a, . O, taci,: Laszlo, taci! îi
-. LaSzIo.- Aăorulu Ya:apropiatu de acea văduvă
şi intro gi lumea la „vădutu cu. dâns'a- la altariu
a
Așa. este, așa precum! îți spunu. Remâne
la dta să „gâcesci,! cine: va fi acelu' omu .. . . acelu
fiiu 'ingratu și renegatu miserabilu a

o

Marita,
de

tote

Dumnedăule! și eu nu sciâm.nimicu

acestea;

nu sciâm, că unu omu că “acea

„€..'consortele:. meu, :..„Ab, -c6.. rușine! (sir: acopere
fâpa) ei,
e

Poti

ct

a

.
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Laszlo.: Da, elu îţi: este. consârte, acelu omu,
pre carele şi “eu trebue s&lu' blastămu astădi.
Mergi, dâmnă, de: strigă: in gura mare: că te-am

inș&latu pretindându:a fi şi eu de nascere

„că dia, “Denunţă-m&;

nobilă

spune, că m'am lăpădatu de

părinți şi nici măcaru la 6r'a morții nu m'am dusu

să mă -impacu cu dânșii; spune, că mi-am renegatu

nemulu

și mi-am. „bătutu jocu de toţi ecii de

unu sânge cu „mine- Ed
-,

..

a

Marit; * Amărita de mine, ce să mă sciu eu
face ?. De. unde voiu luă lacrimile, că să&'mi plângu
indestulu nenorocirea? Prea multă „desonore, prea
multă ocară ai pusu pre numele. „meu, Laszlo. Ar
trebui sămi resbunu!

EN RE

ac

“ Laszlo, Dar s€ți arătu și păeatale dtale:: 5 ai
frumâsă, d6mnă, erai plină” de” graţii și de: farmece,
Abia te vădui odată și. nu-mi: mai eră cu putinţă
a te:uitâ, s6u-a te! părăsi. “Te iubiam! nebunesce.

și intru tote mă supuneam cu, plăcere: jugului. ce
mPlu impusese amorulu dtale. Eta pentru ce n'am
pututu intelni pănă astăgi in vicța mea unu: sinzuru

momentu: serinu și liniscitu, in care să&ţi: măr-

turisescu crim a, săs mă

căescu, să mă -lasu de! dta

Ma
pănă mai: eră timpu, și să mă intoreu eră acolo,
de unde m'a smulsu ușurința tinergțeloru,
- -:.

:

Marta... Ai dreptate, Laszlo.

multu

Mă iubişi mai

și mai fierbinte, decum ar putea; cuprinde

minte omenescă. Și eu așu comite la rândulu meu

o crimă,'d6că, in schimbu pentru :amorulu: tău celu
- înfocat, nu ji-aşu ertâ':tâte câte mr- -ai :fi-pututu
greşi.

Da,

acum, să nu

corisârtele

meu, să remânemu câ pănă

depărtămu. dintre, moi pacea și har-

monia;'6ră de acea. fatală intomplare. SE nu mai
scie nimeni, fără singuri noi și Dumnegău.

Î

Laszlo. Şi fiic'a nâstră,; Teresia incă trebue

so scie, ME

ducu.. săi ' scriu

despre: tâte, că să

cunâscă mai "bine, câtu .de: miserabilă mi-a fostu

purtarea, cându am vospinso
„Pre“unu Românu. .:
-.

|

din causă, că iubi
n

Mari'a..: Nu'i descoperi nimieu,
.
căci secretulu

* pâto.să să tradeze astfeliu,::

:: - . -

Laszlo, . Să să iradeze, ș Blu

a

scie to lenea,

nu-mi pâsă,
|
"Maria,
..Dar ce va“ să fă, de onârea,
«
de. Te:
putaţiunea. mes?
i

Laszlo.

.Eu sum. cuie, lumea pre mine

să mă judece!;

|

.
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“Mari'a,. . Ci: cugetă, că printr'acest'a: vomiu' de„părtă dela noi pre contele ' Vilmoș: Nutţi uită,
" Laszlo,-cum vorbisemu! Ne decisărămu să graţiemu
„pre 'Teresi'a, spre: a. mâi face o. ultimă, incereare

pentru măritişulu- ei 'cu coniele:
i
,
Laszlo. Şi dta nuţi, aduci aminte, că MPeresta.
n'a -datu incă nici unu respunsu la propunerea, ce'i
făcurămu?. Cugetă, şi dta, că ea nici odată nu va |
iubi: pre acela, pre carele noi: “Amblămi : 35 Plu'îm"punemu cu sila, Veţi, d6mnă, cum: stâu lucrurile?

Ele trebuescu: descurcate odată cir: ori ce preţul
* Maria: Dar eu: „Voescu, «că Vilmoş să-mi fă
ginere

„- 0

=

a

:

:

:

i

Ă

:

Laszlo, - Va să gică, nu! voesci ai mai re-.

vedea. fiica? Cate
Daia
a
“Maria Ba voiu s'0 sovădu câtu
e
mai carta;

că mi să rumpe ânim'a dupre dânsa.
:
: Laszlo. Bi bine, ce. mai “vorbesei- “dară de
'contelo?Ie
i
SR
- Mari'a, : "De: câte ori:aicea, Laszlo, că nu'ţi
vei dă fa dupre' nimeni altălu, fără numai dupre

Vilmoșt Acum 'insă vădu, că; ţi-ai mutatu rostulu
şi nu prea sciu pentru ce, “Nu cumvaite vei “fi
socotitu a preferi pre acela, carele ne-a causatu

— 176. -atâtea. .„Supăriri şi ne-a
=

3)

ar uncatu intră atâtea i iicur- -

_cături.2,0; dţcă mi-ai făcutu mie ocar' a: că să nu
=potu: avea „unu. soţu. de .rangulu. meu ; TOgu- te „să
nu faci și en:Teresi'a totu, „așa.
.
:
- Laszlo. Mai lasă” mă,. dânană, să:5"resuflu. și: nu
mă mai imbătă, cu dorinţe: ce nu.să: “potu. realisă,
Mie'mi ajunge. cu rătăcirca de pănă :acum;: m'am
decisu a “readuce in cas'a. mea pre unic'a: mea fiică;
voiu s'o.rogu de, ertare , pentru, crima: ce-am:.comișo, in: contra .ei.;,-. Unu singuru; inodu îmi. va”
inleșni' xealisarea; decisiunei „mele;. dta.: vei sălu
cunosci îndată. “Ade: 'cu mine în cancelaria” “mea,
_aide și, vedi: cum am să mă adresezu cătră - acea
“îmocentă : marțiră.,.. -Va, fi bine :s5 mărturisimu 'Teresiei nedreptatea

a să intorce.acasă
"ai să vegi

nâstră,

s'o mai provocămu odată

şi-s&i „-, .:, . dar destulu; dta

și să. seci; t6te preste

— (iea: o luminare şi. plâcă).
meu, lumin'a ochiloru mei,
„te:mai

câteva moinente

O, 'Teresio, sufletulu
cându. voiu putea. să

strîngu: odată: în: braţele

mele?! .

!

„Mart'a. (armândurlu), ;0, fiica: mea, cându te

voiu vedea cununată-cu. mobilula, „tău mire ?..
„(so

ingrijată.)
pere

e

ST

fe
per

pe

gt

pe

mă dia

> SCENA Dante iai nt

„0 piaţă in Sati; la de6pta' o' tasă?iai
ae

:

pi

gest

:; Deodoru

Mateiu... : - Dai
,
“Teodoru, "Undo'e este Jerez Mateiu: unde
este? a
e
tie
e tei
Mateiu, "Aici in casa. acesta; : S'o' lăsăimu să.
guste puţinu-repatisu,, căci dabia acum la diuă şa
inchisu: ochii. :Câtu. a fostu nâptea' sa 'luptatu! cu
“suferințele:.şi. cu felu::de felu de gânduri. ce nu
mai“ incetâză de-a' 0 bântui.: : De-ai: sei, ce:a. trasu
Dieta. copilă din.dragi decându ; ;S'a, i despărita, «le

atat.

a

ph

Teodora, Mă -o! pot. inchipui, Mateiu, dar. “ce
eră sc *fi acu? Eu nașu “fi lăsato atâta tipu: singură, decă; „datori'a nu mar

fi! xoţinutu” pănă acum

„pre -câmpulu. de: bătăliă, + Astădi -insă:repurtându

— dupre cum îmi place să: ercdu::— cea; de :pro
urmă: biruinţă,, am „alergațu! într'o fugă 'lu 'Teresi”a,
câ: să o'mângăiu

şi să fiu cu dânsa, „pentru! totu-

deuni'a;. “Dara pentr ce. (ici, :că'"'suforiă așa + de
“ maltu, Mateiu ?..
ATI
INI
ac

„iza Matei. Dini &ra, cându. Y "aţi dospărţitu, Te.
resi'a; di bună

p'a-mai vădutu,

, In: totu momen-

a
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tulu-îi stă g&ândulu. la, dta, și: la părinţi. Mai vârtosu de Bârtea dtale eră, ingrijată:, să temea, că
nu cumva să i te răpâscă nesiguranța armeloru.

-- Fiă-care di o lăsă chinuităde griji şi fiă-care di.

mindță o află, torturată, și spăriată de visuri; “unu
cuvântu: ea să cules plângându și crăși plângându să 'sculâ, De câte ori mă intrebă săi spunu vre-o

„veste despre: dta și nu puteam

săi respundu,

es-

* chiărmă, astfelu: „O, Mateiu, dâcă mârtea mi-ar luă
„pre Teodoru, cu cipe voiu mai rămânea, “cu in

lume?.. . .*. Mă. cuprindea o jale profundă; cându

o audiim. grăindu așa.. Altă. mângăere 'nu: puteam
s%i dau, decâtu numai să cadu pre genunchi! cu
dânsa și .să ne. rugăniu amândoi lui Dumnegău pentru. binele dtale. Mai 'multu. câ, ori și cându

a :suferitu nenorocită chiaru' astă n6pte. _ Trebue
să. sci, domnule Teodoru, : că-plângeam „și eu câ.

unu copilu micu de mila ei; eram mai multu. de- E

câtu :siguru

ca

” ceriulu.i-a venitu

dta, câ, săi
cându te'va
„ bucuratuși
nulu, de-ar.

să' rămânu

fără ea... Dar ctă că

intr'ajutoriu . şi “te-a

adusu

pre

redâi vicța. Cum a să să mai bucure,
vedea! A să să bucure, precum m'ain
eu. “Numai de nu i.s'ar spăriă sommai putea dormi măcaru o ral.

—
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Deodoru. Ci părinții ei nau. vrutu” să mai scie
mimicu de dânsa?
.
NR
”
„Mateiu, Ba da; cum au înţeles, că suntemu

aici, au trămisu Teresiei' o'seris6re și o-au învitatu să să reintârne acasă.

Teodoru.

o

Şi 'Teresi'a co le-a ripunsu? |

Mateiu, N'ă vrutu să scie. nimicu de acea invitare. : In vanu stâm de dâns'a, câ să primescă
graţiarea și intorcândwse acasă să 'ascepte acolo

și reintârecrea dtale. Sperâm,- că nu să va mai
opune nimeni căsătoriei dvâstre.:
Dar Teresi'a n'ascultă nici: decum de svaturile mele, ci-mi respun- .dea, totudeun'a: „fără Teodoru nu' mă: voiu- duce.
aici

o

a

“Teodoru. Ce sufletu Bălu, ce amoru nemăr-

ee
A
ginitu!
“Mateiu. “Aşa, cum îi spunu:: ea de nimicu
nu vrea să mai scie in lume, afară numai de amo:

iulu dtale. ' Dar eu inchipuindwmi, că așu putea
folosi

ceva. prii

intrevenirea : mea,

m'am. decisu

intro sâră, a mă duce însumi :la stăpânii mei;
voiam s%i rogu, că să'vă facă pre voiă aducându'le aminte, -că dta ii-ai scăpatu delai perire. Lă-

săndu aşa, dară pre Teresi a in-paza unoru sătenc,.

7

„de
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am luatu unu calu dela :unu cunoscutu
alu meu
"și m'am repeditu.
câ. săgtta pănă la părinţii TeTOS,

—::

Ta

Rase

„i Teodor, -. Şi. cum i-ai: găsitu; Mateiu? |
Mateiu, In starea cea mai ticălsă şi mai de
jale. Amândoi.să căiiu. amaru: de.nedreptatea, cu-

carea. tratascră pre, Teresi'a.. -Iși băteau. capulu
.
in ce.chipu aru putea, săși :capete €ră pre .unic'a
„loru fiică. :Eu le-am spusu,
că lesne.o voru căpâtă, numai să, să invosscă, câ :săţi filă consârtă.

„1: Teodor, Mai. opusu-stau. ei la acesta, Mateiu?
Mateiu, Nu sciu'ei pământulu. Laszlo,. fără .

„să dică unu singuru curântu, luă condeiulu
și faci
iute o scrisore. Nevestei sale nui plăcea
bagu
de-sâmă „cele scrise, căci 'să totu. bociă văerându
pre de-alu de Vilmoș; ea smulse cartea din, mân'a
- prefectului şi o: sfărtică; apoi sapucăși scrise
ca

alta, - Dar Laszlo .cctindu hârtia, ci, să mănit şi

o făcu totu bucăţi, Eu: vedându incurcătura. naibei
că aceea, le:am spus'o „verde in față, că lucrându

astfelu! nu'și.voru mai vedea fât'a in vecii.veciloru;
..

"apoi le-am -datu

nspte. bună și „m'am întorsu: la -

Teresi'a:. , Așa amu. păţitu : pre; unde am: Âmblatu ; .

dar astăgi-, pănă: în. diuă mă pomenii Cunu
mu,
+

-
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care: aduse

dela prefectulu: acestă 'scrisâre. pentru

bicta copilă.. Scio Dumnegeu, ce'i voru fi mai scrisu,
că nu i-am .dat'o incă :so. cetescă; mi-a fostu milă
5'o trozescu,..

:-..

po

iai

Teodoru, - „Wedea-vomu „ce voru: fi scrisu; Te.

- resi'a ne .va descoperi, tâte, Dar pănă, atunci primesce, bunule Mateiu, : „mulţămitele . mele : pentru
tâte ostenelele tale cele 'nepregetate..: Dtcă'mi va

să -ajungu 'la ceea ce. dorescu,

ajută: Dumnedău

îţi. vei luă. și tu plata,..carea; ţi: să: cuvine, vei fi
intru tâte părt așu la fericirea: nâstră.

Matein, . Totă

plata. și fericirea mea va stă

| „intru. acoea,, că să:vă „sciu „pre

_. se E

dvâstre fericiţi,

„SORA E

Teodoru. . “Mateiu, Panu.
Danu. (aleg ându), .. „Aicea esci, ; tribune? Te
căutâm preste totu Ioculu,. câ să Si: impărtăşescu,
ceva. i:

i

.

.

po

:

Teodoru. : „De bună sănta mă. voru fi. aseop-

tându &menii, câ. s&i „concediezu, dupre cum -lepromisu. “Bine, Dane, bine; vomu.să :le
am

dămu drumulu

cătră” casă... „Noi ne-am.s implinitu

—_

—
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Să

a

” datoria intr'acâstă partede ţâră; am frântu: de trei.
ori -pre
toţi duşmanii
'ce. cutezară.a dă faţă cu noi
şi acum nici: unu periculu nu ne' mai ameninţă.
Cându

ne

va chiămă, o n6uă

datoriă, vomu. sări

-

€ră la arme și ne vomu lupdetă
nou.

Danu. - Așa ar fi să facemu, dâcă impregiură- .

vile nu sarufi schimbatu —
> 2 Teodoru. Ce spuni, amiculu mu?
-Danu.
Sunt “d6uă lucruri ce ns. bântuescu
acum de nou: unu inimieu prospătu să apropi
ă

“Teodora;:. Şi! cine e acelu înimicu? ....

» Danu...<

Vilmoș, tribune, Vilmoș, pre carele tu

insuţi ţi. ai reservatu pentru giu'a de astădi, -

Teodora. Vilmoș? Elu, care mă rugă săi fiu
amicu, vine astăgi să să lupte incontr'a, mea.
Ei
bine, vomu să ne luptămu! - Dar inţeles'ai,
Dane,inţeles'ai ceva despre mărimea oștirei sâle?.
Danu. Da, să spune, că şi-a strînsu o mână

de luptători din remășiţele

celoru invinși .de noi;

lÂngă acestia ar.fi mai adausu unu mare
număru
de proletari şi de “servitori, prevăgendu'i'
pre: toţi
„CU arme,
"Teodora, Nebunulu ce.esie! Vine co
mână
:

|
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de 6meni să 'infrunte: 6stea nâstră deprinsă numai
a birui. Dar bine face,.că doriâm.:: prea multua

“mă întâmpină, cu. dânsulu pre: câmpulu -de. onâre.
Astădi. voiu s&mi. desfacu tâte socotelele cu Vilmoş
şi săi ceru'semă pentru mârşav'a: i purtare de. până

acum. . Aide, căpitane, să/lu asceptărau! :Mateiu (la o parte). Eră pa scosu capulu! acea
hidră afurisită! : De câte ori auidu. numele, estui
„puiu de: năpârcă, mă simţu pătruns de nu sciu

ce'spaimă —
i
n.
-Danu. (oprindu fre “Tesdora) Dar. sti, că nu
pan spusuiincă totu....::
„ "Teodoru, Dă mai iute cu vorbi a, „amice! „i
-Danu, O "parte din Gstea noștră a» inceputu +a
-murmură, e
II
E
;

Teodoru.
Da „Dana.

sinceru

Dar penru ce și încontr'a căi?
Dămi . voiă,: tribune,: săţi vorbescu

că unu frate.

Mai

mulţi

dintre

6menii

nostri. dau. semne de nemulțămire faţă .de tine și
” de purtarea ta. .Ei să plângu de asprimea disei„plinei; pretindu,: că-nu să cădea a'i opri de la ori:
ce jafu, de ore-ce' tâte averile domniloru sunt gră-

mădite prin :munc'ă şi .sudorile loiu. Ba ce:6:mai
multu : unii artă deja unu felu, de nosupuhere și

:

— 84

—.,

declară în; gura "măreyr că nu'şi „voru : mai. Vărsă

sângele firă nici unu folosu.* : ij

“Teodor: (cu mirare).!:. Cu

iii.

să pote, -Dane, că

! Români: nostri. să rătăcâscă chiaru pănă la 'âtâta?
Eu așa sciu,; că i-ăm tratatu! in :totu' de -un'a;. mai
multu că unu':părinte;: decâtu câ unu Gomandantu,
“Lorule- -am lăsatu totu. de..un'a: să şi; imparţă că-

şcigulu dupre. biruiniţe,. „Ce să: le: fiu 'făcutu' mai

rhultu? „Dela jafii i-am contenitu ; ce e dreptu,
căci n'am! voitu săi vădu imprasciându- -să. care.
incătrău; :-Decă nuii ţineim.in disciplină,ce Sar
ti alesu pănă acum de noi? Ne- -aru fi tăiatu duș-

manii şi-ne-aru fi nimiciti : că pre o; turmă fără
de păștoriu.. Vegi,. amice. că nici tunu 'cuvântu

maru fi avutu Omenii nostri de-a să arătă

nemul-

țămiţi.: Ci să :mergemu 'să'i luminămu;. să le spu:
nemu, că noi nu ne luptizau peatru ind ci. pentru
libertate,;—

îi

EI

a

Banu, ; Saleigăuriu , tribune, până nu. să ros. -

panioseu cu grămada.';
ii
a
- Teodoru “(cătră Mateiu), Tatră. la Pereşit a, Xa:
A

„teiu,: “Şi-i. sptiue > Că inai am să poriu o

lovitură,

apoi: mă voiu' intrece. cră,. câ să fiu: cu : dânsa
pănă: la morte; (so cu. Danu) îi
ir

|
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. Mateiu:: Etă acum. alte încurcături. .::Vai de
bigta „copilă!. Suferințele ..ei::să voru adauge: și:

voru:fi mai teribile: câ pănă acum: ::Ci:: cu: trebue

st -tacu și. s6.nu'i 'pomenescu nimicu despre apro-:

piarea lui: Vilmoș.: Eu să intru, sasceptu. să. să.
trezescă şi săi dau 'serisârea,.„că. dabia apucu. să:

vădu ce măi seriu' stapânii mei. .O, de 'așu căleă
intr'o: 6ră , fericită preste pragulu acesta! . nt)
a

Ferenz.

Sa

a

SORA 4.

Ca

Mai mulţi Roinăoi.

aa

:Ferenz.. Aideţi: incâce; 6meni buni, „că aici
nu e.cine să ne “asculte. Veniţi. să ne: inţelegemu,
să „punenu ceva la cale, căci tirăni'a tribunului.
nu mai-c: de suteritu!

|

.

.:: fai

“ Unu -Românu, Bine: glici, "fărtate; trcbus să- ne

cunâscenau şi noi cu. ceva dupre. câtu' « sânge: sa:
i
i:
vărsati pănă astăgi. ..

amu 1 fo“Alu: doil6. Eu gândeseu,: că “destulu.
: de
lositu. scăpându-ne, pre noi. “şi pro fii nostri
iobăgiă.

Ta

pa

et

Ta

Ferenz. Numai, aşa: să nu: vă mai anu

tii

3vor-.
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“bindu!; Scăparea. de. iobăgiă și. libertatea'nu:e
decâtu.o minciună,

prin'. carea Teodoru:ns ţine supt

arme.. Tribunulu. nu să luptă --peritru: noi și pentr
u

fiii nostri, ci numai pentru-sine ;și pentru
stăpâ-:
nire. Așa e, frațiloru, veţi vedea, .că:e: așa
cum;
" dicu eu. Dupre finirea resbelului Teodoru
va cere:
dela stăpânire carte de boeriă; cu banii.ce și-i
a-.
„căscigatu prin. biruințele n6stre iși :va cump
ără
„_ moșiă, 6ră pre noi: ne va face iobagi,
câ să i le
“lucrămu. Atunci va fi vai de capulu nostr
u: căci

pre de o parte .vomu fi robii tribunului și: pre
de altă parte vomu dă țerei biruri grele și 6mâni
de
oste,
.

Al

- da

ah

si,

E

CEPE

treil6 Românu,: Faceţi-vă 'cruce,- 6meni

buni, câ: să..ne. apere :Dumnegău
.. de. unele.. că

acestea
„_
nedău

pini

-.

ir

pi

Pereuz. Așa gicu și eu, dar ce. folosu? ;Dum-.
nu -apără

de.rele

fără: 'numai:-pre.: acei'a,

carii să sciu feri. de dânsele,:. Cim

55 ne apere,

pre noi Dumneg&u de robiă, .dâcă noi
inşino o- .
" cumpărămu'.cu sângele nostru
?. Dar să. lăsămu, că:

de libertate”
nici vorbă. nu mai pote fi; ci. spurie

„ ți-mi căscigatați măcaru altu-ceva de dOmne-aj -:
ută?:
Arătaţi ni bună-6ră „vro “pungă. de bani!

|

—
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„Unu Româna. Mai nimicu nu'ţi 'putemu arătă.

„
Perenz. ' La mine nu veţi! găsi nici măcaruunu. banu chioru, deși m'am - luptatu și eu pănă „ astăgi alăturea cu. voi. De veţi găsi ceva in pung'a
„mea, mă lasu să-mi tăiați capulu. - Vedeţi câtu
suntemu de nebuni? De câte ori ni-a căutatu a
lăsâ- pred'a, din mână, câ să facemu voi'a tribunului! Așa dău; elu ne l6gă n6uă mânile, câ săpâtă
răpi numai elu singuru. Aşu „vrea, să sciu miile
câte sunt ina punga lui... totu mii căseigate

de noi! . ..

-

Pentru 'noi cei: săraci nici. capulu

nu'lu dâre; noi putemu să ne. ducemu acasă pre-

cum amu și venitu. “Dar ce glicu? Am 'venitu de'
acasă-: întregi și in tâtă firea: și. ne vomu duce
sluţi,; câ vai de noi.
|

Ala 'doil& Româna,

—
Adu- ţi aminte ,. frate „că!

Teodoru totudeun'a. jafulu ni la lăsatu pre sem'a

Ă

n6stră; eu unulu nu sciu să fiă luatu și elu. vre- .
odată 'partâa lui. „Ce e dreptu „e dreptu; 7 a să
£
„mă credeţi!
|

Ferenz,

Deh, aşa va fi; atâta „pricepeți voi.

şi mai multu nu. Ne-a: astupat şi “n6uă . gurile:
din cându in cându : cu câte ceva, câ sg nulu.
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lătrituu vădândulu, că fură, Ah, nu mai fiţi orbi,
"măi 6meni' buni, nu mai credeți, că tribunulu ne.
vrea binele. Elu nu trage spre noi, 'ci spre Un-

guri; e înţelesu: cu Ungurii și să luptă in! contr'a

„loru numai, că să ne verse: sângele nostru... Sălu
vedeţi dupre ce' și va face- nume și avere, să'lu
vedeţi atunci; îmi dâu -capulu, de nu.ne va lăsă
pro noi și. de.:nu va, trece la Unguri!
a
„Unu

Românii.

sci dice?
„_*
Perenz,

veţi precepe

In

cele din. urină

PI
a
Deschideţi-vă . niunai

ce

să mai -

a
a
ochii bine şi

tâtă mișelia!. De n'ar fi tribunulu.

inţelesu cu dușmanii nostri, de nu le-ar voi binele.
loru,.n'ar fi eruţatu mai. dăunădile pre Laszlo, ci

mi Par fi datu n6uă spre pedepsire, Dar Pa cru„ţatu, Pa apăratu şi „sciți pentru ce?. Fiindu că.
voesce să-i iea feta, iin căsătoriă,

—

-

E

Alta Românn, * Să ica. pre-o “Unguroicăi: ai
“Perenz. Pre-o Unguroică, vedi-bine! Și totuși

mai putemu- crede, că "Teodoru e Românu

*

Alu tell. . Cine

âmblă

că noi,

să „iea pre:o „Ungu. -

roică nu pote - fi Românu “cum suntemu noi. E
r&u,: Omeni buni:„e rău și trebue să ne :vedemu
de

trib,

i:

pa

Î

--

si

ii

-

—
|
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Fereoz. Bu, unulu potu jură. “pre .sânt'a „erăce,

„că Teodoru e vngătoriulu

nostpu.

-

Unu -Românu. - Este ce este, fraţiloru!
mu e focu, nu ese fumu.
*..:

Alu doil6..

Unde

Ei bine, ce-ar fi: de trout?

| Ferenz. - Ce-ar cf de făcutu! ce-ar fi de: făcutu! . ... Ar fi de făcutu, câ să facemu ceva și
să nu mai stămu cu mânile în sinu.; S'alegemu
din aste dâuă: ori 'ascultămu şi mai incolo de tribunulu facându-no de bună voiă: iobagii sti, ori
“apoi.ne

scutimu

printr'o

'cutezare

de

rușinea

co

ne asceptă. Un'a din două, fraţiloru, un'a din dâuă!

Unu Românu. Iobagi să nu mai fimu!
- Alula, Nu, nici decum; mai bine să cagăi capulu .acelui'a, care 'ar cercâ să ne mai ţină în jugu —
Ferenz. - Așa dicu și eu: să cadă capulu aaceDa
luia, ori nu mai suntemu Gmeni! Alu doil6 Româna, Capulu tribunului ?"Ferenz, - Elu âmblă să no robâscă. —
Altulu; - Dar cine dintre'noi va cuteză s5?.... Ferenz. Decă sunteţi babe, lăsaţi, numai pre
„mine, . Vedeţi. pușca acesta?
-0tă în Ânim'a îrădătoriului. : N

|

Am s'0 deseare,
ae

„Unu Români. Dar! apoi ce vomu face cu ceia-

—
lalţi tovaroși,

190 —..

carii sunt, credincioși
lui Teodoru?

SE nu credemu, că -ei .să voru uită la noi și ne

voru' dă bună pace —"” |
Pi
Ferenz... Nici grijă să. atavcţi, . Ei Sau im-,
prăsciatu

toţi in tote părţile; pănă să. voru

strînge

cu toții de pre la jafu, pănă: atunci tribunulu șia”

luatu diu'a, bună. dela cei vii. : Veniţi,-, fraţiloru
“apr mine! (plâcă.)
„Românii,
Aideţi cuzu toții (esu.)-.
|
Ferenz (a o; parte). Triumf, Vino triumfa!
i

SORA 5
Mateiu,

Teresh a, (su voioşi din casă),

Teresi'a. Du-te, Mateiu,
A
alergă iute la Teodoru
„dei impărtășesce și lui acestă veste bună. Diceai,
că nu e departe, repegi: te la donsulu şii descopere

tâte.

-. |

.

Mateiu.- Dar ce săi mpărăgeea,. cânău euinsumi -nu sciu nimicu? ..:
- Terâsia. Ertă-mă, bunulu meu, că-miî pterdusen capulu de: Ducuriă. Spune lui „Teodoru, că
părinţii mei mi-au datu voiă de-a mă cunună cu:
dânsulu.

-O, 'câtu sum de. fericită!
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“Mateiu, + "Graţiă ceriului!
Pa
ai
„Teresi'a, Da, sum prea fericită, Mateiu ; “de
astădi inainte nu mă vei mai. vedea suferindu, nici.
plângându.

Dar la ce te: mai rețin?

Mergi : iridată

la Teodoru. și mai spune:i. incă și aceea, că pă-

rinţii mei: voru. veni 'astădi:să: ve de. noi: i să
ne; dea, bine-cuvântarea,
:.. :
- Matein.. ME ducu. intr'o., fugă „și: In moracatu
voiu- fi Cei aici, (plecă),
>

o

.

E .

și „SORA G: Na
a

Toresta,

zu

, (Ditâăăa- -să. preato epistolă.)
O, câte; laerimi
de: căinţă voru fi muiatu acestă harţiă, pănă..cându:

a' scris'o unu 'tată. greșitu cum erâ, tatălu .meu!.;...
lacrimi din. ochii unui. părinte, ce-și recunbsce pă-.
catulu și cere ertare dela o fiica pedepsită pre .n6-.
dreptu... Nu mă inșelim

eu atunci, cându gliceam,

„că dreptatea e. cu, mine, Etă-o; astădi triumfă și
celu din. urmă minutu alu martiriului meu dispare:
acum. Dar.să cetescu mai incolo,.că bucuri'a nici
nu: m'a; lăsatu s8 finescu.. (Cetesce.) „Mai -departe,.
Teresio fiica mea, voiu.săți descoperiu unu secretu,.
«

a

.

=

—

192

—

„de care nn vei: putea să te: miri indestulu:
află, '
sufletulu:me
că“ tatălu
u;:
tău e Românu. din: nas;

cere. . .,%:(Să: opresce.) Dumnegăule,-tatălu meu
Românu! eu! născută din: sânge românescu, fără că
pănă acum 'să fiu 'sciutu cva. despre acâstia? ME
nune: dumnedăâscă! .. Dar:să pare, că providințs
n'a permisu tatălui meu a-și păstră nici pănă astădi
tain'a -.supti- unu : vălu- nestrăbătutu, de 6re-ce pre
mine incă din copilăriă o putere misteriosă și! neinţelesămă
, făcea să iubescu pre poporulu Români- .

loru :celu' de toţi despreţuitu.
O, tată, tată! tu
măcaru că te sciii Românu, totuși ai cutezatu
să

: mă respingi. din cas'a ta, fiindu că iubiam .
pre
„Teodori.:-Dar să uitu acum tele trecute:și să mulțămeseu.'lui Dumnedău, pentru: -că a -scosu la
lu:
mină câte;'erau âscunse. :De-ar veni Teodoru,
să
afle și dânsulu de--acâsta; de-ar veni: mai curându,

că săi spunu;' că. da astăgi inainte “nu ne
mai
desparte nâmulu
și legea. .Câiu să va bucură :elu,
câtu :să- va simţi. de. fericitu- a. duce: la “altariu.
o'
fetăde sângele său; și eu. cu :câtă mândriă
- voiu -

's6lu numescu consârtele .naeri. Ah, cum mi-a,
prodigatu sârtea, fericirile în schimbu. pentru
:suferin-

jele:de câteva 'gile!. Acum nimicu, nu:mmai
:dorescu,
-

>

|

— 193 —decâtu aa-mi re vedea părinţii; voiu udă cu lacrimi
de fericire grumadii loru, cându_o sântă sărutare
va reinoi intre noi tâte legăturile amorului. Dece:
nu sună mai de grabu Gr'a revederei? . . .-. „(să

întârce). : Dar ce vădu? Contele Vilmoş —

Ce: va

fi căutându clu Gre prin locurile acestea? E inar-:
matu — „ mapucă fiori. PDC

PR

Ia

Yilmoş,

SCENA

7.

ai

“Vilmoş, Teresi'a,
Salutare, Teresio! .

e
-

o

Teresia. Eră trebue: să te vădu, conte?
|
Vilmoş, : Nu “te miră, "Teresio ;; 'sci, că nimicu,
numi e mai scumpu nici: mai dulee pre lume; de."
câtu presinţ” a dtale.: 'Te iubescu. fără, scmă și vinu
săi mai solicitezu odată amorulu.Teresi'a. Indeșertu te mai trudesci.
Vilmoș, Cum te lasă ânim'ă să grăesci aşa?
Teresi'a. Mân'a mea e destinată pentru Teo:
doru. Acesta o sciii prea; bine și totuşi mai sperii

"a

trece preste, marginile

neputinței.

”

“Vilmoş, “Nu te 'mustră; consciința, cându te
„esprimi astfelu? Nu tremuri, cându dici, că mâna
.

E

7

Ă

—
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„%i-e destinată pentru. inimiculu nâmului dtale?
Mai cutezi iubi pre. unulu câ acel'a,. carele a văr-

satu sânge ungurescu ? Vegi pănă unde te-a con- :

dusu patim'a unui amoru nesocotitu!.., Te afli intro .
„crimă fiordsă şi nu cauţi incă a te: pune pre calea
îndreptărei.
Cugetă, nenorocito, că lumea nu. te

mai numesce, decâtu -trădătâre —

-

Teresi'a. Lumea să înșclă, conte.
Vilmoş, Nu să inșclă, nu, de 6re-ce dta strângi
o mână scăldată în
i sângele n&mului dtale. Grăbesce de te indreptză, pănă mai e timpu; caută
„detți pune reputațiunea la locu!
Ă
Teresi'a. Să. inșclă lumea, cându pretinde, că
cu mi-am tradatu n6mulu.
Decă vrei să te con-.vingi de adevărulu “cuvinteloru mele, te rogu ce_tesce acestă seris6re semnată de tatălu meu (îi dă

serisârea, 'apoi la o pere)

"mântui de

dânsulu.

tălu

Doră

astfelu

detunatu

—

mă voiu
:

Vitmoș, Mau initia ochii, ori am cetitu ade-.
vărulu ? Nu, nu se pâte! Totulu e o inșălăciune,
-

ruginosă

inșălăciune

„ Teresi'a

—

(aruncă

scrisorea

din

mână.)

(rădicându scrisorea.) Vei fi cunoscându

„iscălitur'a tatălui meu.
și:nu te mai indoi, |

Ălai cetesce odată, conte,

>
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Bi Vilmoş, - Apoi chiaru -așa să fiă, mie
nimi

cu
nu-mi p6să; eu totuși -te iubeseu,
că esci frumosă

și meriţi a fi soția unui conte.

i

Teresi'a. Meritu au ba, nu sciu; ceea
ce sciu
„de siguru este, că numai mârtez mă
:mai pote de-

spărți de Teodoru.
N
a
a
> Vilmoş. Star putea fârte lesne, câ, mârtea
sălu „despartă pre dânsulu de dta —
E
„
Teresia. Ce diei, conte? Nu cumva ţi-ai
vârîtu

6ră. mân'a

„mele?

sacrilegă

în

sunctuariulu

(s'audu detunături de pușcă).

ferieirei

po

"Vilmoş. “Audi acele: detunături? . Etă
mânile
inele sunt curate și de nimicu nu mă
poţi inculpă.
Adio, Teresio, mă& ducu s6-mi facu o
datoriă, apoi *

te voiu revedeu!

(6se).

N

SCENA: 8.
Teresi'a.

Teresi'a. Mateiu,
Ceriule! ce voru să dică acestea?

Vorbele contelui.
mă împle de spăimă și de fiori;
ele pătrundu în sufletulu meu câ unu fulgeru
din
" seninu. Eră coste ce este; acele detunături
mi-au
*

—
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„aununțatu + unu periculi, Ag cutremuru,
ânim'a-mi
bate, creerii mi să tulbură, Ajutoriu!
ajutoriu! Mateiu (intră _confusu), La mă, doninişâră
,
„Gtă- -mă sum aici.
Teresi'a, Dar ti încă tremuri. că mine şi de
Teodoru

nu vorbesci

nimicu,

|

„Mateiu, Fi cu Ânimă, “domnișâră, reculege-te,
că părinții dtale indată au să sosâscă
—

Teresi'a,

“Te-am

intrebatu de Teodoru şi tu

nu mi-ai respunsu. nimicu,
„Mateiu, Nu cutezu respunde, nu cuteziu.
Ci
“ţi-am spusu, că ţi. vinu părinţii; ar fi
bine să le
-eșimu inainte,

Teresi'a, Nu ne vomu mișcă din loculu' acesti
a. - :
"Ce e cu Teodoruu, Mateiu, ce s'a imtâ
mplatu cu
dânsuiu ?
Mateiu. E mortu —
Teresi'a.
Mortu ? mirele meu e mortu! |
(leșină in pragele luii Mateiu.)

-
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„SCEX'A 9. |
“Teresi'a.

Mateiu,

Danu.

Vilmoş.

Români,

apoi Laszlo şi Mari” a.
Danu' (intrându

spre fundu.)

cu Românii

Magiari,

sg AŞ6Qă in stîug'a.

Ce. aţi făcutu, nenorociţiloru ?

scăldatu mânile in sânge

Vaţi -

nevinovatu, ș'aţi - lăsatu

„pre trădătoriulu să scape fără
pedepsă.. En vedeți
lu, cum vine cu arm'a indrepta
tă spre voi, mişelulu și

ucigașulu!

Românii (rădicându armele) Să
pâră: cu, totu |
“nemiulu său!
Vilmoş (întră cu Magiarii din. drâp
t'a și şe aşedă
față in faţă cu Români). - Cur
agiu, băcţi, curagiu ! (ambele părț
i să pregătescu

de atacu).

_ Mateiu (âmblă să să depărteze
cu Teresia). Cum
s'o sciu eu luă de aici?.
.
Teresa. (Venindu-și in fre) la
o parte)., Acum
e timpulu s& mă ducu dupr
e Teodoru at

Vilmoş' (cătră Danu)

Capulu tău și capetele...

bandiţiloru tăi!
Danu, Vino, de' le iea cu arnva,!
mos (cătră Magiari).
Focu; băeţi!
Dann

(cătră: Români)-F oc: (lovea, să
să începe).
N

N

Pa Lit. as
în

i

4 4

|

ET)
-

aa

Ia

_ Teresi'a (să. smulge “din braţele

„ arurică intre
EN
“ Mateiu
Laszlo,
Teresi'a

aa
lui Mateiu

şi să

luptători), Puşeaţi! (bătondu-să preste pieptu) - Ajutoriu!
Marita (alergă spăriaţi). Ter esio!'Teresio!
- (cădându).: Pușeaţi! (Lupta continuă;

Laszlo şi Mari'a “âmblă să “desparţă pre luptăt
ori. ȘI
: Să scape pre 'Teresi” ai intre acestea eado
cortin'a).
“Fine e.
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