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TABLOULU ANTEIU 

SCENA LI. 

  

O Cameră la curtea Domnâscă, o uşa la drepta, alta la stănga, alta în fund, 

Domnul Alesandru ; Singur privină pe ferestă. 

Sârele-are umbră ca cugetul mei! 

Lesne prindi Domnia, s'o păstredi e grei! 

Un minut de fală și de mulțumire 

Costă multe dile lungi de suferire! 

Tronul ne robesce! câte-'ndatoriri ! 

Câte gnji ne sapă dulcile gîndiri! 

Domn, tu n'ai plăcere de o lină viaţă! 

Un suris ce trece, repede! pe față, 

Un cuvînt pe bude, tot este-n semnat: 

Ce la alţii trece la noi nu-i ertat.
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Nu ! nimic ca tronul încă nu robesce! 
Lanţul e de aur; tot lanţ se numesce. 
Tron, putere dulce, fermec ce r&pesci 
Sufletele nâstre ca să le robesci , 
Ochiul care vede via ta lumină , 
Perdă-a lui vedere limpede și lină! 
Adevărul fuge de la scara ta. 
Intre robi și Domnii, el nu pâte sta. 
Cuviinţa curţii vine să oprâscă 
Ori ce bucurie francă Și frăţescă,, 
În singurătate trec, toți anii rei , 
Grijile turbate sunt vai ! Gspii tei. 
La, PiciGru-ţi păra dormitind, apare, 
Cumpărînd întrarea prin a sa trădare. 
Şi cu t6te-acestea, te-iubese » tron sânt, 
Tu că-al fost puterea p'acest trist pămînt! 

(Dupe o pausă,) 

O fi prins pe banul? . . d neomsânie ! lată-un siiflet încă lacom de domnie ! La constantinopol unchiul sei î] chiamă Ca se-i dea lui tronul ... îi voiu cere sâmă. L'am făcut om mare , Pam Înavuţit, Astă bunătate cum mi-a vesdănit ? Insă cum voii face mai mintos „ mai bine? Este-o legătiiră , care strîns mă ține: iea sa Florica! nu mai Dumnedeu Scie pențru dânsa dorul ce simț eii! 

(dupe altă pausă) 

Dar îl voiu ucide ... dorul de domnie Este mult mai tare, 

(eatre un Seimen ce întră) 

Ce vestesci tu mie ?
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Seimenul 

A lui Banu fiică, cert-a vă vorbi. 

Domnul (cu împresiune) 

Fă-o ca se vie. 

(Seimenul esse) 

"Domnul (continuînd, la o parte ,) . 

Ea se vi&-aci? 

Inima mea bate numai Val ei nume! 

Sănt amor! 6 fermec ce-n tr'acestă lume 

Ai întins domnia peste muritori, 
Ție, ţi se-'nchină robi şi domnitoni ! 

SCENA II. 

Domnul; Florica. 

(Florica întră pe o uşă din drepta , îmbrăvată în negru) 

Domnul (ia o parte) 

Cât e de trumâsăl cine pâte dice . 
Că nu îl robesce fermecu-i ferice ? 
Cât e de frumâsă cu-al ei păr bălaiii, 

Par că ar fi sub s6re crinul dupe plaiii 

(tare) 

Astă fericire să te văd la mine, 
Ce-n timplară o nasce? fie pentru bine! 

3 . 

Florica 

Din a ta voinţă, tată-meii, legat 
In câveat de lanţuri, dus din sat în sat!... 

Vii se-mi spui ce rele a făcut el ţie?.. 
Adevărul este? spune, dâmne-mie ?
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Domnul. 

Din nefericire tot c&-ai adunat, 
Adevărul este. Ce fel? m'a tradat! 
A voit să fugă din acestă ț6ră.. 
Umblă se m& surpe... jur cum câ-o să piară 
Bun am fost cu dinşii; dar cum aii respuns ? 
M'aii trădat! la crude gînduri am ajuns! 
Agi cunasc Romănii. Trebuie-ai străpunge ! 
Tatăl teii Spăla-va fapta lui cu sănge. 
Judecă , Florica , tu, copil curat , 
Al căria suflet nu s'a turburat 
Incă de dorinţa peste-un tron să fie, 
Daca nu merită morte şi mănie, 
Cela ce credință astădi ti-a jurat 
Și astădi chiar te tradă?.. 

Florica. 

El nu te-atradat. 
N'a fugit din ţâră ca se te trădede, 
Turciloră! ci numai viaţa se-şi păstrede , 
Câci ai,tei ministri crudi și hrăpitori, 
! a lăsat lui viața la ucigători , 
A trăi o Dâmne, este datorie 
Este drept... dar curtea îţi trădâgă ţie! 
Apoi nimeni încă nu Pa judecat , 
Cum de mai n'aunte , pare condemnat? 

„Este o dreptate... - . 

Domnul (intrerupina.) 

Pi Sunt deşaste nume. 
Dreptul celui tare este tot în lume. 
Nu tânjiți pe Domni ce se r&tăcesc , 
Cine scie păsul sub care slăbesc? 
A lor viaţă este chin şi suferire,



5 

  

Focul se topesce pe când dă lucire. 

Este o dreptate? vis înşelător 

Care măgulesce pun nebun popor! 

Lumea, su se duce dupe legi, dreptate. 

Ci prin interese bine combinate. 

Domnii ai nevoie de sprijiitori, 

Omenii sunt încă lacomi, hrăpitori, 

Ei ne cer o pradă, pentru se n&ajute; 

Astă prada-i legea, legea dar amute. 

Toţi ne strig dreptate, dar toţi drepți nu sunt. 

Poţi rup o fășie din al ei vestmint. 

Când te duci cu legea, mulți cu râii tă-asteptă, 

Căci acestă lume chiar ea e nedreptă. 

Inaintea legii , omul e născut 

O.nul cum i e felul: Dumnegeii cădut 

Care , de mai lasă celor alți lumina, 

S8-o privescă, cu-ochii, el nu este vina; 

EI să pâtă, ar stinge:0... fac dar cum doresc, 

Ria de legi, iar omul îl despreţuiesc, | 

Florica. 

Gel puţin, & domne, pentru-al mei părinte 

Vei schimba gândirea... vai! Eu mam cuvinte 

Care se te mișce! nu sciii s& vorbesc; 

Numai nisce lacrimi sciii să r&spăndesc. 

Insă sciti că Domnul tot d'auna-i tare 

Prin mărinimie ; nu prin -resbunare. 

Dâmne , resbunarea-i arma celor miti , 

Celora c&-aii frică ,. ori ce-i vrea să (ici... 

Domnul (ăistract) 

Resbunarea este singura dreptaţe. 

Dar aceste. vorbe cată a fi curmate. 

Ele-ngîn , Florica, nurii drăgălaşi 

Ce p'a vieţii undă să plutescă lași,
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Nu săpa gindirea! Scara-i învărtită 
Şi-n adîncul nopții este abia dărită. 
S& vorbim de tine!.. ședi copila mea? 

- i arată un scaun , şed amindoi.) 

Ori că ar fi, nu tace cugetare rea , 
Ca să nu se stingă roa bucurii 
Ce-ţi hrănesce dulce florile junii 
Și-a le frumuseții, căci ar fi păcat! 
Ah! un vis mai dulce lumea n'a visat!. 

Florica. | 
Cruţă p'o femeie ce-m a sa durere 
Dela Domnul ţerii cere măngăiere ! 

Domnul. 

Ce dici de cruțare ? Cruţi tu crudu-mi dor? 
Bilele m'apasă şi ași vr€ să mor! 
Nu m; aduce-aminte, că esci rugătore, 
Eu rog, tu dai ordin, 5 frumâsă flore! 
Lasămă 'n credinţa că voii fi iubit. 
Măne ve! fi Dâmnă, Domnul fericiţ!. 

Florica (Seulînduse cu supărare) 

Nu voii să fit Dâmnă! voit să fii virtosă. 
Femeia curată i o dâmnă frumâsă. 
P&-a sa frunte jună, Dâmne crud ;» Domn reci, 
Virtutea-i cunună de la Dumnedeii. 
Cării toți se-'nchină! - 

Domnul. 

„Daci, ai îndurare ! 
Ura-ti m sdrobesee » mă ucide, tare 

(ridicinduse) 
Tu mi dai fericirea. tu-mi dai viaţa mea. Tu lumini în cale-mi ea frumâsa stea,
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Tu-măriţi cu viața cruda mea credință, 
Esci a mea gîndire , esci a mea voință, 
Spune mi-o vorbă... domna va peri! 
Vei un cap? 0 viaţă? tot vei dobindi. 
Dar... . 

Florica. 

Nu voii nimica, și nam pentru tine 
Oh ! de cât disprețul care se cuvine 
Celui care crede că puterea sa 
Ii dă drept, virtutea crud a înfrunta. 
Nu ţi mai cer nimica... Domna ta-cea jună 

Este dragălașă pe cât este bună; 

Dar ne fericită! Fa n'o pismuiesc: 
Iar pe tine, Dâmne, află, te ur&sc! 

Domnul. 

Uiţi că eii sunt Domnul? 

Fiorica. 

Uiţi că sunt feciâră, 

Domnul (iuînau-i măna prin Silă, 

Te iubesc, 5 vino, bălsămită boră, 

Sera-i ră&pitâre! vino pal mei sin! 
Timpul care fuge, dice; să iubim! 

Mane trista in6rte va veni... privesce * 

Noptea trece, dioa repede sosesce ! 
Nu lăsa să trâcă titmpii drăgălași 
O frumâsă flâre fără ca să lași 
Unul vint ferice dulcea prefumare 

Și p'o dragă trunte dulcea Sărutare! 

Căci aceste dalbe și cevesci comori
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Ţi s'aii dat se fermeci tristii muritori , 
Şi vei da, Florica, Socotâlă mare 
CE ai făcut cu firea cea de desfătare. 

Florica (apărindus>) 

Esci tu Domnul țerii? Domne, am roșit, 
Pentru-a ta ruşine! 

Domnul. 

Suflet pr iubit 
Strigătele tele nu sunt 'audite , 
Uşile sunt tote bine priponite... 

Florica (Scoţia un cuţit din sîn.) 

Vei muri pe dată! nu t& apropiea! 

SCENA II], 

Cei dinainte.  Dâmna 

Dâmna Lina întrînă pe uşa din stănga, către Florica. 
Vino, suflet nobil, vino fata mea! 
Fii încredinţată... auditam tâte, 
Ați vorbi de doru-mi inima mi nu pote ! 
iiste sfășiată; dar sufletul tei 
De femeie simte tot ce sufer ei. 
Iată-o pârtă! dute! şi n'ai nici o tâmă. 

(Florica dispare piin uşa prin care a întrat Domua.) 

SCENA IV. 

Cei de mai n'ainte afară de Florica, 

Domna 

Iar acuma, Dâmne, da vei mie s6mă,, Despre aceste lucruri, ce fac a Toşi.
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Pentru tot d'auna trebui a-ţi vorbi. 
Scii ce sănge cură în aceste vine? 
Dâmne-sunt Oltână! te gîndesce bine! 

Junghiul şi veninul cel mai ascuţit, 

Cu al lui Ţepeş sănge, eii, Pam mostenit! 

D'astădi înainte nu-ți mai sunt socie, 
Saii de nu, te jteme, d'aspra mea mănie! 

Domnul (Ia o parte) 

“Sunt perdut cu totul. Cată s'o-nblindesc! 

(tare) 

Tu vorbesci prin ură; dar ei te iubesc. 

Faci ameninţare se-mă lași pe mine? 

Imi aduci aminte despre-a ta crugime? 

Crudă tu, tu Lina? tu cea mai -frumâsă 

Flâre ce sub ceruri cresce lumin6să , 

Şi ne spune noă cu cuvîntul lin 

Ceia ce-i blindeţea! cât gingaşul crin 

La vederea dulce care t&-nsoțesce 

N& avindu-ți nurii, tremură, pălesce! 

Intre despărţire şi veninul teii; 

Lina mea, veninul e mai puţin reii. 

Cine spune ţie, că, a mea iubire 

A perit? ne drâptă este-a ta gîndire! 

Credi că-acâstă fată portă gindul mei ? 

Am voit a ride... tu scii cum fac ei: 

Lasă-acele ginduri, ce-ţi învolt durerea , 

Sufletu-mi în tine cată măngăierea. 

Escă mai drăgălașă ca dulcile dori , 

'Pa-mpletesci în lume dilele-mi cu flori. 

Esci o frumuseţe dulce şi iubită 

Ce de griji descarcă fruntea-mi obosită. 

(ia măna Domni)
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Mai ţi aduci aminte, tu sufletul mei, 
Pentru-ntăia dată, te vedusem ei, 
Mult erai frumâsă ! faţa ta plăcută, 
Nu sciii cum, dar mie mi-era cunoscută: 

„O junie dulce ! printr'un vis plăcut, 
Intr'o horă d'ăngeri pote te-am vedut! 
Chiar adi esci frumâsă ! Lina, pociii se-ți spui 
La iubirea-ți dulce, dulce mă supui. 
Lina mea, fii bună; te iubesc ca viața 
Când ea varsă-amorul, pacea și dulcâța. 

Dâmna (dimbina) 
A rămas tot june!.. 

Domnul 

June pentru tine. 
O frumâsa Lina! cenele-ți sunt pline 
De cerâsca roă... sterge plănsul tei: 
Iţi dă frumuseţe ; mic-îmi face râu, 

Dâmna (eu tinereţe) 

Oh! domnia crudă! viața mea apasă ! 
Tă-a schimbat cu totul! în acâstă casă 
Pacea, fericirea, mai de mult dimbeau , 
Grijile pe frunteți nu se grâmt&deaii 
Și iubirea săntă, cununînd junia , 
In locașul nostru, vărsa bucuria, 
Astădi pacea duice ţie face r&i! -" 
Pruntea ta-i umbrită ca sufletul teii. 
Inima ta mare, cade, se slăbesce, 
Căci pe tine singur acum ea iubesce. 
N'ai tu nici un spe! 'bieţii Domnitori 
Nu ved lingă diînșii de cât servitori, : 
Buni ca se le mință! vai! ori cine-ți pare
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Astădi 6spe, domne, măne-i o trădare. 
Lumea te hulesce, căci esci astădi Domn. 
Vai! dreptate nare nici odată-un tron. 
Nici chiar fapta bună nu-i entată ție: 
Numai de la tine binele să vie, 
E destul, ca lumea sel primâscă răi 
Lasă dar domnia, şi-n locașul tei, 
Te retrage, domne! pacea și iubirea, 
Acolo tore noă, viața, fericirea; 
Din acâstă lume, ei ferice vii, 

Las ori ce mărire.., 

Domnul. 

Este pr6 tării! 
Dupe ce domnitam cât-va timp pe ţ&ră, 

Nu mai pociti pricepe traiul: e povară! 
Da, domnia pârtă crude suferiri, 

Dar păstrâdă multe mîndre mulţumiri. 

Fără de-"ntunerie , pote fi lumină? 
Nu-iri vorbi de viaţă pacică și lină 

Fără sti&lucire! voiii ca să domnesc 

Şi sub griji amare voii se vestejesc! - 

Peste tot locașul grijile cobâră, 
“Pe palat, colibă d'opotrivă sbâră , 

Şi prefiv durerea că are-un Domnitor 

De cât fericirea unui sevvitor! 

Tu nu-scii? adesea când privesc pe lume 

Ved aceste turme d'omeni fără nume , 

Şi mă-ntreb cum pote viața d'a iubi, 
Viaţa Wa-nţelege, fară d'a Domni? 
Viaţa și Domnia sunt atât .de bine 

Impreună strănse, Domnă, pentru mine, 

Cât nu se mai pâte Gastăgi viață-a |i 

Fară de domnie! voii dar a domni: :
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Omul are-n viață sănta datorie 
A r&bda durerea. Ce dar pasă mie 
Daca sunt în lume mulţi ce mă cărtesc? 
Vor peri cu toți cei ce mă lovesc! 
Numai al meii nume pe viitorime 
Va trăi! şi mie, mie cu cruţime 
Mie se va cere socotâlă-a da 
Despre:a mea slăbire, de int voiă pleca. 
Nu las singur tronul s& fac bucurie 

„Celor ce-l astâptă ! vedi , e nebunie. 
Este slăbiciune. cugeiind așa! 
Voiii muri se pâte ; dar ei voii lupta! 

Dâmna (cu mustrare gingașă) 

Tu iubesci domnia mai. mult ca pe mine? 

Domnul (cu prefacere). 

Vai! a ta iubire sănt și dulce bine, 
Ca se se păstrede, cată să domnesc! 
Cine spune ţie daca nu dorese 
A domni, ca mijloc se păstred mai bine 
Dulcea ta iubire? 

* Dâmna 

Să cred ei în tine? 
Tu n'ai trebuinţă, ca se te iubesc, 
De domnia ţerii: omul eii: doresc. 

Domnul 

Omul gici, nu domnul? cătă rătăcire? 
Omul? dar ce-i omul fără de mărire? 
Fară-un mare nume, daca nu chiar lut? 
Tu iubesci dar latul cel nepriceput ?
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. 
Forma ce se stinge? Deci a ta iubire 

- Cu sbîvcirea formii trece la sbircire ? 

(un seimen întră) 

Seimenul 

Dan visterul mare cu-alţi mai mulţi boieri. 

Domnul 

Spune-le se vie! 

(Seimenul esse) 

Domna 

Ah! căci nu sunt eri! 

Eri eram ferice!.. 

Domnul 

- Lina, fii în pace! 
Ca să fii ferice tâte le voiii face 

SCENA YV. 

Domnul — singur 

lată ce-i femeia ! faci ce veidoi 

Prin plăcute vorbe. care-o pot răpi. 

Este ca copilul: un copil se-"nbună 

Numai cu cofeturi , și femeia jună 

Numai cu cuvinte dulci, de tinereţe 

Ce vestesc ferice a sa frumușeţe. 

O fiinţă blîndă, o tu ce ne-mpaci 

Şi-ale nâstre dile mai plăcute. faci, 

Pă-astă cale tristă ce se dice lume. 

Bine cuvintată fii tu dulce nume!
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SCENA VI. 

Domnul, Dan Visterul, Mihalce armașul și alții. 

Domnul. (Către Dan Visterul.) 

Ce sciri ai, Vistere ? banul a sosit ? 

Dan Visterul. 

Cu căderea nopții, el e lănţuit. 
A lăsat femeia într'un sat, în strae 
Țerănesci, copilul el la dat la lae 
De ţigani, ca dînșii pruncu-i învestat. 
Iar Mihai se prinse chiar la Calafat. 
N'am putut ai prinde mai nici o hărtie. 

„„ Unchiul seii, Visterul Iane, lui îi scrie 
Mai în tot dauna... Roşii lasi urmat. 
Ei hrănesc credința, - este adevărat , 
Ca se te restârne, deă! nu ved scăpare . 
Alt de cât în mârte-i! ori care-mdurare 
Pote se te piardă. Domnii cei bătrăni 
Işi scăpară tronul, rămăina stăpăni, 
Numai , căci perdură cu vepediciune 
Pe boeri ce turcii domni voia a pune. 

Domnul... 

Nu mai cruţ pe nimeni. Toţi căți iam cruțat 
Sai sculat asupră-mP și nvaii turburat. 

Fotache. 
"Bine dici tu, dâmne, de nu vei ucide 
Fără şovăire aste crude-aspide 
Ce rescâlă ţâra spre boierii sei , 
Tronul nu e sigur, nică cei buni zi tel. 

Domnul 

Hi se scol, Fotache ; dar ce-aii ei cu mine? 
Nu fac răi la nimeni; din potriva, bine,
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Fotache 

Pr6& mărite domne ! Ei îţi port mânie 
Că nu le dai țâra lor ca s'o sfăşie, 
De le-ai da lor cărma, dei! sar împăca, 
Dar atuncea era s'ar și fărăma. 
Căci sunt lungi în ghiară, și n'ai hărnicie. 
Sunt hrăniţi de pismă şi de nebunie. 
Ar ucide Turcii din aceste ţeri, 
Și 18 ar da cuvinte pentru resbunări. , 
Este ţera mică ţera Romănescă; 
Și e lungă, lungă sabia turcâscă. 

(pune măna pe pept.) 

Tera nu-i menită da se mai arma, 
Ci d'a trage plugul şi da semăna. 
'Țera? dar e lunca. Omenii? plugari 
Nare, nu, menirea n6murilor mari. 

Sârta i e se fie, umilită-n viaţă. 
" Mintea cea mai bună asfel dar n&-nvaţi. 

Sabia nu taie capul: cel plecat. 
Astă bună minte ţera a-scăpat. 

Dâmne, tu faci bine de n'o scoli prin arme, 

Se-n tăriți vrăjmașul, apoi se te sfarme, 
Leul care dârme se nu-l scoli din somn, 
Asfel faci tu, dâmue, esci un mare domn! 

(Se înclină cu respect.) 

Mihalcea Armaşul (la o parte) 

Cu ce neruşine grecul îi vorbesce! . 
- Domini sărmani de minte! cum îi amăgesce! 

Daca câte odută Domnul chiar e reă, 

Şi mai rei sunt ceia din prejurul sei. 

Schimba-i? r&ul încă nu se depărtegă: 

“Unde-i înălțime , rîpă se formedă!
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SCENA VII. 

Cei de mai n'ainte, un Seimen. 

Seimenul - 

Aii adus pe banul, 

Domnul 

Se-"l aducă aci! 

(a o parte.) 

Inima îmi bate, mă voit semeţi!... 

(tare), 

S& vedem pe banul cum o s& vorbâscă, 

Fotache 

Umilit, ertarea el o să-ți cerșescă, 

Domnul (către Mihalcea) 

Ce dici tu, Mihalce? 

Mihalcea 

Nu pocii să sciă ei, 
E măreţe multă în sufletul sei. 

SCENA VIIL 
Cei dinainte , Mihai banul en garda turcâscă întră, avînd braţele în lan 

ţuri. El pottă costum de cavaler madjiar, păru-i rîură pe umeri, 

Domnul 

Am gindit eii, bane, să te ved în feră? 
Pentra ce, vorbesce ? vrâi să fugi din ţeră ? 
Vrei se fugi, fugise și! să mă p răsesci
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Ca să mergi cu Turcii intrigi se-mi urdesci, 

Se-mă surpi din tronu-mi... Drept atâta bine, 

Drept îmbrăţișarea că ai avut la mine? 

Mihai (Scuturînd lanţurile.) 

Dâmne! nici odată ei nu ţi-am mințit. 

Asfel dar voiii spune tot c&-am fost gîndit. 

Voii: ca se-ţi iaii tronul, însă nu; că-mi place, 

Ci să fac printeînsul ce tu nu poţi face. 

Voiii a rupe lanţul ţerii Romănesci. 

Intre noi şi Turcii, tăvilă tu esci. 

Vrei să faci aceia ce Mihaii îți spune? 

Fă! căci el şi ț6ra ţi se vor supune, 

Plini de fericire 1... îmi vorbesci de mine ? 

Adevăr (ici, Dâmne, mi-ai făcut tu bine. 

Când mi ai făcut bine, nu sciii c&-ai gîndit? 

Sciti a mea gîndire eii când lam primit , 

Dâmne! nu-l primisem drept a mea tăcere 

Când tu laşi s& mârgă ț6ra la câdere. 

Domnul 

Şi ce r&ă, îmi spune, facem ţerii noi? 

Căci mărirea ţerii însumi eil o voii, 

Mihai (eu întusiasm.) 

'Perile-s robite, mai ântăiti de tote, 

Şi-ale sparge lanțul măna ta nu pâte. 

Conjurat pe tronuţi de bărbaţi mici, răi, 

Al tei suflet mare s'a restrins prin ei. 

Turcii pradă ţâra! numai este muncă ! 

Fetele din câme florile l&-aruncă; 

Junii tristi şi galbeni, grijele îi sab. 

Cei bătrani, pe ginduri, cletină din cap. 

Mumele cu lacrimi p'ai lor prunci îi cată 

MO Tic 

. * 
| CENTRALĂ 

, UNI ERSITARĂ 
a a
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Și le ic: „voi. nasceţi să fiți robi odată! 
Totu! se-mlădie sub barbarul fer. 
Plăngeri înecate se ridic la cer. 
Tu vorbesci d'a țerii mindră strălucire, 
Dar o lași s&-o facă cei ce p'aii mărire! 

Domnul : 

Dar de cine, spune-mi, mă voii ajuta ? 
Voi cătaţi ami smulge tronul, viața, da.!.. 

(arată ia boeri) 

Daca sunt cu dinşii, vă mustraţi chiar voă! 
Pricina voii sunteţi, nu tânjiți dar noă! 
De mă duc cu' turcii, se nu-mi împutați ! 
Către turci voi însuşi re v'alergaţi ? 
Când tă ati prins Seimenii şi tă ai pus în bhâră, 
Către ture! tu, bane, tu plecaseşi 6ră? 

Mihai. 

Că nu te Susţinen: , dreptul ai vorbit, 
Căcă în tot dauna ai desprețuit 
Gindurile nâstre pentru ț6ră bune. 
Că mergem cu turcii? cată dar a-ți spune ? 
Noi le-ntindem măna ca să dobindim 
Pentru ț6ra nâstră țelul ce dorim. 
Lu te duci cu turcii ca se ți taci domnie... 
lată ce omâră biata Românie ! 
A lua Dumnia, numai pentru ea, 
Spre a face stare, să-aibi de unde da, 
Spre-a umbla, călare cu topuzu-n mănă 
Ocolit de 6ste Unguâ, păgănă, 
Spre-a purta o cucă,. şi a se dice Domn, 
Și a trece viața de la prănd la somn , 
Dâmne, nu-i acesta o mare domnie,
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Cel ce face asfel, calcă datorie, 

Nu e-la-'nălțimea tronului stăpăn, 

El nu pote dice că e Domn Romăn, 

Că prin bunătatea cerului domnesce, 

Că-i prin voia țării, când țera-"niosesce: 

Sănta datorie urat Domnitor 

Este să mărâscă pe al sei popor, 

Să unescă 16tă suflarea Romănă, 

Prin ne stinse lupte cu armele-n mână , 

Eraii mari odată Domnii ne-atărnaţi 

Căci mureau în lupte ca nisce bărbați. , 

De acolo vine că acestă ţâră 

Nu plecase-atuncea fruntea sa sub fâră. 

Jea mai strălucită corână la noi 

E ceia ce-n cinge îrunţi de Domni heroi. 

Domnul 

Și ei mă “voii bate pentru a mea fâră, 

Veţi vedea cu ochii... 

Mihai 

De aceia dară 

Tu desfaci ostirea, ţării de Romăni 

Şi aduci în locui cete de păgăni ? 

De aceia domne, dunăreania ţ6ră 

Sub a ta domnie Turcii o luară ? 

Cel ce tsece viaţa cu-acesti venetici, 

Omeni fără ţâră ce vedem aici, 

Cel ce în orgie cu femei coboră, 

Pentru a lui ţeră, Domne, n'o să mâră. 

Țera vă plătesce, că s&-o întărâţi ; 

_Nu ca se o spargeți şi sto înjosiți! 

Ea nu e moșia domnilor în lume: 

'Târa poruncesce, Domnul se supune. 

e
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Ce făceţi voi 6re de când vă-ntronaţi. 
Moleșiți Romănii şi îi degradați 
Cu orgii, cu baluri, posturi întreite 
Ce pe a lor frunte cură grămădite, 
Cumpărănd tăcerea, acestor argați 

Când la Turci voi ţera pradă vreţi s'o dați. 
Cine duce cărma? Domnul, şi Romănii? 
Nu! ci veneticii ce trimit păgănii, 
Ce mănăncă ţâra și n'ai pentru ea, 
De cât cugetarea d'a o. 'n genuchia, 
Şi tu Domnul ţării, ce-ţi dai Turcii ţie, 
Ce-ţi daii Curtezanii? o tristă domnie, 

Un fel de putere de pachă turcesc, 
Te fac o păpuşă, și ei stăpănesc! 
Și când le va place te sparg cu trufie, 
Și țera, sdrobită, d'a ta tyranie, 

Vedinduţi-căderea, venind cu ferman, 
Lovesce din palme în fie ce an. 

Domnul 

Tu mă mușci pe mine, şarpe veninat, 

(către garde) 

Il duceţi d'aice! 

(către armaşul Mihalcea.) 

Vedi a fi legat! 

(Mihai esse cu garda) 

SCENA VII 

Cel mai dinainte , afară de Mihai. 

Domnul 

Aţi vedut năpărca că-um crescut în sin?
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| Fotache. 

Asfel se rescâlă: către-al lui stăpin! 

Dan Visterul 

„Este demn de mârte! 

Domnul (către Fotache.) 

Sfatul astă s6ră 
Voii ca se să-adune, banul voiit să piară! 

(câtre Mihalcea) 

Tu Mihalcea, strănge 6ste de Seimenl. 
Vă feriți de roşii, căci sunt „mulți olteni. 
S& chemaţi haiducii şi să faceţi scire 

“"Tureilor căci pâte se-"ntilnim lovire. 

(Domnul esse pe ușa din stînga, cei alţi prin fund, Mihalcea remăne încă) 

SCENA VIII. 

| Mihalcea, - Şivgur 

Lucrul se măresce! îl vor osindi. 

Domnul va se-l perdă... Să veghed paci. 

SCENA IX. 

Mihalcea, Florica, 

Florica 

Bunul mei Mihalcea, este-adevărat, 

Că Mihai întrase în acest palat? 

Mihalcea 

I/am vedut aicea. Este-n închisre. 

Am vedut dorința că-aii ca se-l omâre.
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Fiorica 

Se-'1 omâre ? Cerul”dar ne-a părăsit ? 
Omenii ne calcă. Ce dâră-am greșit? 

Mihaicea 

Pentru ce pe Domnul tu nu rogi. Florică? 
De n'a prinde ruga, însă nici nu strică, 

Florica 

Să vorbesc cu Domnul? dar că ai cugetat? 
Astădi chiar aice-el a cutedat.... 

Mihalcea (la o parte) 

Planul meii ast lucru îl găsesce bine. 

(tare) 

Trebul a mă duce... vei sE vii cu mine? 

Fiorica 

Voii s& ved pe Dâmna. 

| Mihaloea 

O se vi&-aci. 

_ (esse) 

SCENA X. 

Fiorica, Siugură, 

Viaţa mea cu negru are-a se-n veli! 
D'o gindire crudă sunt împovărată : 
Ucigînd tiranul scap pe bunu-mi tată ? 

(Scâte uu cuțit.
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Ascuţit-i e viriul!,. Cing-a cugetat 

Că pe virfu-i d6rme un amar păcat, 
Tremur! măna-mi slabă sub cuţit înghâţă, 

Nu, că-mi este frică să ridic o viaţă; 
'Premur la gîndirea d'a lovi p'ascuns! 

ste miselie!.. Spaima m'a pătruns! 

(pune cuțitul iar în briii:,) 

SCENA XI. 

Florica ; Dan Visterul. 

Dan Visterul 

Cum se r&tăcesce tenăra Florică 
Singură la curte fară mici o frică? 

Florica | 

- Frică? drept dici, Dane, căci ori unde esci, 

Cinstea se retrage... adevăr vorbesci. 
La tălhari în codri, o sărmană fată 

Pâte ca se fie încă respectaă; 
Dar la voi, o Dane, nu pcţi a veni 

Fară mare frică . fară d'a roși. 

i Dan Vistarul 

Cine-i îndrăsneţul c&-a putut .să facă, 

Tânără copilă, fapta-l se nu ţi placă? 

Florica 

Tu! 

Dan 

Ei ? cum se pote? asfel stăruiesci, 

_Dulcea-mui slăbiciune s& desprețuiesci ?
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“Nu ssii tu, copilă, vis de fericire, 
Viaţa mea-n floresce în a ta subire... 

Fiorica 

Tu iubesci, tu Dane? poți tu să iubesci? 
Tu r&nesci amorul chiar. când îl numesc! 
Credi tu că-ntr'un suflet învechit în rele, 
In trădări, în intrigi , în păcate grele, 
Uude-nu-i credinţă , unde nu-i nimic, 
Tenăr , fraged, dulce, unde tot e mic, 
Rece, mort, în care singură dorința 
A domni, trăiesce, hrănesci tu credința 
Că-o simţire dulce pâte a mai veni? 
Din gunoi , o fibre, pote resări; 
Dar in al teii suflet plin de vătăcire , 
Numai pâte nasce t&năra iubire! 

Dan 

Rei, gindesci, copilă,, înpotriva mea! 
Cât esti de frumâsă , inima ţi e rea, 
Tu nu stimi pacela care-te îngină? 

Florica 

Pociii se stimp p'acela care nu se stimă? 
Dane! când duci gîndul Vale tele crimi, 
însuţi tu, sărmane,, spune-mi de te stimi? 
Crima-i reii vedută chiar de cel c&-o face. 
Sciii în ce cădere sufletul teii dace, 
Voii vorbi, sărmâne, numai de trădări 
Ce pe to' minutul faci acestii țări, 
Ori voiii spune ție pentru-a ta rușine 
Prăgile făcute d'ai tei șerbi, de tine ? 
Intrigile tele ?.. credi că nu scii ei 
Că tu vei să peră părintele mei?



25 Ea 

Caractera-i nobil în- neatărnare 
Nu ve place voă, inimi târitâre! 
Unde nască-un merit, voi îl abăteţi, 
E] vă ruşinegă, căci voi nu-l aveţi! 

| Dan Visterul 

Tu me-nfrunți, o fată? 

Florica 

Eu te-m frunt pe tine? 
Fruntea ta mai are loc pentru rușine ? 

Dan 

Respected mănia-ţi. Ai pr6 mult cuvint 
Să-o reversi, copilă, lângă-uu trist mormint. 

Pănă măne pâte, banul a să piară... 
Sfatul, a sa morte va rosti desâră. 

Lucrul merge bine. Acolo voiu fi, 
Ca se-j taie capul eii voii stărui. 

Florica 

Nu vei facă răul ce tu vii a-mi spune. 

Vai! alină dorul care te supune! 
lată, cer ertare! Eu tă am îutruntat... 

Nu bagă de sâmă!.. tu tă-ai supărat? 
Ei sunat vedi, nebună!.. ce ţi-am dis r&i ție? 

M& căesc! o domne, ai mărinimie! 

Esci... da ..bun, esci nobil!.. Spune-mi că-ai glumit, 
Și ca se mă sperii asfel ai vorbit !.. 

Dan (Suridină și riăicănd'o din genuchie , cu jumătate vocea) 

Teneră Florica, spandură de tine, 
Să trăiască banul și să fie bine... 
Pi-mi o vorbă numai... el va fi scăpat!
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Florica' . 

Di-mi o vorbă numai!... om netuşinat! 

(trage cuțitul.) 

Daca vre odată inima-mi în mine 

S'ar josi se bată, Dane, pentru tine, 

Vedi cuţitii acesta ? o va sfăşia! 

Scii tu ce se trece prin inima mea?... 

(cu un aer de r&utate.) 

Eii iub=sc un altul! 

Dan 

Taci te rog, nu spune! 

"- Florica . 

l. frumos şi t&n&r ca sufletu-i june! 

Dan 

Oh! te rog... nu dice! 

Florica 

Suflet îngeresc! 
Dema d'amea iubire, asfel îl iubese! 

Dan 

Taci, îți die! nu "mi spune? imi că ai spus o glumă 
Se-ţi resbuni! și gluma .. încă n'a fost bună. 
Sai mai bine spune-chiar nu mele sei, 
Voiii să sciii... 

Florica 

Sărmane! ca se-i faci lui răul! 
jată-l ! -
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SOENA XII. 

Cei dintăi: Stroe Bugescu Pa 

Dan 

EL să fin?... - 

Strre 

Fii sunt; dar ce-ţi pasă? 

(către Florica) 

Tu, Florica dragă, în acestă casă? 

Florica 

Voi să ve pe Dâmna, voiii s&-o rog, scii ei... 

Stroe 

Nu-ţi mai perde timdul, imieluşelul meii, 
Caci ce pâte face ? iată cine pote! 

(arată pe Dan) 

Astăgi la voinţă-i se supun toţi, tâte. 

Dan (eu ironie) 

Nobilul Budescu asfel a vorbit? 
Câpitanul ţării cel mai strălucit, 

Cărvia se-n chină Romănia mică, 
Și ce face curtea el cu spada strică ? 

Budescu 

Daca curtea vâstră face tote bi ? 

Dan 

Vii se-m frunţi pe Domnul în palatul sei ? 
Sunt Visterul mare !
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St. Budescu. 

Iar eă port o spadă, 
Cum şi un suflet care jugul nu degradă. 

Florica (puninâu-se între ei. Către Stroe.) 

Tată mei, e-m lanţuri... nu-l întărita! 

Dan (egind : la o parte,). 

Va veni cuțitul și la viaţa ta! 

SCENA XIII. 

Cei dinainte, afară de Dan Visterul, 

Stroe Budescu 

M'a, chemat la curte... are sfat să ţie... 

Tu, s6 nu verși umbră  p'alba ta junie? 
Sterge-acele lacrimi ce l&-ai respindit! 

Roa-n vieţuiesce cămpul înflorit; 
Dar acele lacrimi sunt o roă caldă 
Care vestejesce ori ce faţă scaldă. 
Pocuii să ved cuțitul în inima mea; - 
Dar pe tine tristă , nu te pociii vedea. 

Florica 

A le tele vorbe pline de iubire, 

Varsa-n al mei suflet dulce fericire... 

Facă cel din ceruri ca sufletul tei 
Se nu-şi piardă, dragă, dorul cald al sei! 

Stroe Budescu 

Te-mn doiesci de mine tu, frumâsă fată? 
Numai pentru luptă tu vei fi lăsată. 
A le lor cunune le doresc, ţi-o. spuiii ;
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Mindre la pici6re-ți ca se le depuii. 

Care “ar fi femeia că ar putea să fie 
Prin atâtea daruri, d'o potrivă ţie? 

Florica 

Stroe! 

Stroe Budescu. 

Esci frumâsă! şi sufletul tei 
Este un foc ce vine dela Dumnedeiu. 

Dulcea mea mir6să, suferă d'ați spune, 

Ceia ce me-"n pacă cu pr6 cruda lume 
Unde tot înclină fruntea sa sub dor, 
Este-a mea Plorică, este-al ei amor. 
Visele dulci d'aur ale vieţii sale 
lia le răspindesce peste a vieții cale. 
Ca măreţul s6re ce revarsă lin 
Mii de mii de rade peste al nostru sin. 
Oh ! Plorică dragă! nu-i a mea vedere 
Ce iubesce fața-ți plină de p'ăcere, 
Nu-l nici audirea "mi care s'a răpit 

Pentru viersuți dulce, tânăr, fericit, 
Nu-i cici pipăitul care se răpesce . 

Când atinge păruți, s6re ce lucesce, 

Nu-i nică mirosirea care sa-'mbătat 
De mirosu-ți dulce, fraged și curat 
Ce ca o resură sunu-ţi respindesce: 
Sufletul meii tăntr, sufletaţi iubesce ! 

Fiorica 

Lasă p'altă dată vorbele d'amor! 

Sufletul mei geme sub al morţii dor. 
Tatăl mei în lanțuri... Dâmna numai vine!...
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“Stroe 

Lasă grija totă, draga mea, pe mine! 
Tatăl tei nu piere, iar de va peri 
Cei trei fraţi Budesti încă vor muri! 
Pentra dinsul țera tta-i întristată. 
Dar te-du d'aice, nuri6să fată! 
În palatii acesta nu:! nu-i locul tei. 

Pâte se-te-m frunte sait să-ţi facă răi. 

Florica 

Nu mi e fiică mie de nici o0-m fruntare!... 

Adiniore-încă .. 

Siroe Budescu 

Vai! ce cugetare! 
C&-ai dis tu, copilă? spune lămurit 
Cine se te-m frunte pâte ar fi-n drăsnit? 

Fiorica 

Domnul... — Dan Visterul.,. 

St. Budescu 

Este cu putinţă ? 

Florica 

Stroe! fii în pace, fii în cuviință! 
Tatăl mei e-n lanţuri... tu vei amâna 
“Timpul altă dată d'a m& întreba... 

St. Budescu 

Vino dar cu mine! ” 

Florica 

Vii; dar fii cuminte! 

(ci ea)
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SCENA XIV. 

Mihalcea, (venind din tund) 

Timpul dastăgi este... nu găsesc cuvinte!... 

Stroe şi Florica p'acolo-i deresc ? 
Iată doi, doi îngeri care se iubesc! 

Am iubit ca dînşii în a mea junie. 
Tinerețe , vîrstă de mărinimie 

Undă duci tu sborul 2? undt-ai aruncat 
Visele frumâse ce m'aii legănat? 
Ai sburat; şi viața-mi nu te mai asteptă. 

Inima-mi la viersuți, nu se mai desteptă 
Fa îmbătriînesce ca şi lutul mei... 
Insă vine Dmwva... ce se-i mai dic ei? 

SCENA XIV. 

Mihalcea; Dâmna. 

Domna. 

Singur esci , armașe? 

| „Mihaicea 

Nu! cu-a mea-n tristare. 

Domna 

Tyist esci tu? ce grijă ai atât de mare? 

(Suspinînd) 

Ne-"nsurat tu nu poţi să fii temător. 
Tu nu scii cât este crud şi reii ast dor! 

Mihalcea 

L'am simţit odată,,
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_Domna 

In a ta junie? 

Mihalcea 

Negreşit. EI sting ori ce bucurie. 
Imi aduc aminte cât am suferit, 

Cât am plâns cu lacrimi... e ceva cumplit! 
Inima să sparge, viața n& dobâră 
Și imbirea dulce însuşi e] omoră. 

Domna 

Ah! veci asfel este! bine-ai cugetat. 

Mihalcea 

Dpmna, se-l cunâscă cum s'a fost mmat? 

Domna 

Vai! tu nu scii încă! mai dflat nimica? 
Domnul meă iubesce astădi pe Florica. 

Mihalcea 

Pote ți se pare. 

Domna 

liste adevărat. 
L'am vedut eii însumi şi lam remustrat, 
Chiar aici în casă. Ea vine să ceră 
Gracie căci banul este pus în h6ră. 
Aşi voi să cagă capul lui Mihai 
Și cu diînsul dinsa... se'mi resbun încai. 

Mihalcea 

Mântea lui nu pâte săți aducă bine. 
EI murind, Florica Domnului îi. vine:



'23 | 

Fară de părinte cari ar sprijini, 
Mai cu bunăj voie o va dobindi, 
Vei se-n vingi cu totul gîndul astui reii ? 
Fă ca se trăiască părintele seu! 

Ai vorbiri băvbate, frumuseți ai rare... 
Caută în ele a ta resbunare! 
Fă ca se dea Domnei ceia că-ar da ei! 

Domna 

Ale tele vorbe lumin ochii mei... 
Da, ei am nevoie Mihai să trăiască. 
Mulţumesc, Mihalcea , voii se viețuiască, 

Asfel dar voii face. Oh! vedi tu ast dor 

Imi pălesce mintea !... aşi voi să mor!... 
Da! să scape Banul! ea nu-îl iubesce; 

“Şi cu tote acestea, crud mă îngrozesce! 

SCENA XV. 

Dan Visterul (ntrînă pe altă uşă,) 

Ei sărmane- Dane!... sent nefericit! 

Stroe are dorui, şi-ncă n'a murit! 

Inima ta, Dane, cade-'n putrejune, 

Cade-n mișelie, cade-n moliciune. 

Ea iubesce p'altul, iar ei nu-l lovesc! 
Singur eii d'acuma mă despreţuiese ! 
Vai! puterea schimbă! inima ne-'nghiaţă ! 
Mi a răpit juneţea! nu mai am ei viuţă. 
Numai prin trădare, întrigi, păriciuni 

Mai trăiesc în lume, triste slăbiciuni! 

Vino, resbunare, înecata-'n sânge, 
Și cu giulgiul morții lutul lor îl strânge! 
Dar ăutăii lovesce pe cel tare-al lor! 
Banul a să mâră, sai de nu, eii! mor.
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SCENA XVI 

Dan Visteru', Domnul, 

Domnul 

Singur esci, Vistere? 

Dan 

Cei alţi vin îndată. 

Domnul 

Faţia ta vestesce minte turburată ? 
Ce dici tu? 

Dan Visterul 

Se-?n trâbă când ne contenit 
” Cresce , cresce focul ce la respîndit 
Banul și Budesci ? ţera-i în mişcare, 
Romănia mică cuib de turburare “ 
S'a sculat spre tine... tronul s'a clătit, 
Tronul s6 deramă,.. Cei răi mai murit! 

Domnul 

Ce Qici? cum se pâte? 

| Dan 

Ține și citesce! 

(li dă o serisdre) 

Preda Stegărescu iată ce-mi vestesce. 

Domnul (citina) 

Lucrul greii îmi pare ! ce-i dar de făcut? 
Se trimitem Turcii... nu perdă un minut!
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Dan 

Se trimitem turcii? ce ne folosesce 
Pe cât capul certii încă vieţuiesce? 
Nu se vor supune, deci ne vom lupta; 
Sorții unei lupte tronul vei lăsa. e 
Banul mort odată , toţi se vor supune, 
Fără se se lupte. 

Domnul. 

Vorbele-ţi sunt bune. 

Sfatul se se ţie! banul va peri. 

Dan | « 

Dar Budesci, Dâmne? 

Domnul 

Ii vom lânţui 

Chiar acâstă nâpte. 

Dan ua o paste) 

| Planu-mi isbutesce. 
Cuu Domn slab, ministrul e cel ce domnesce. 

Domnul 

Ce qici? 

Dan 

Dic în mine că Domn ager esci, 

Spre mărirea ţării, Dâmne, să trăiesci! 

Domnul. 

Cu cei alți: Bugescu' voiă aici să vie: 

Dupe sfat, se-l prinqă!
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Dan 

Astfel a să fie. 

„SCENA XVI. 
. . 

Cei dinainte , Fotache; Dima clucerul; Visterul: Teodosiă, elucerul Vintilă; 

Stroe. Budescu ; Mihalcea. 

Domnul . 

Şadă fie care! | 

Dan (către Mihalcea.) 

. De te va-ntreba 
Domnul , ce se dice priu popor ceva, 
De Michai, tu spune că-i o sărbătâre, 
Că toți vor se-l vadă în spundurătore?.. 

Mihalcea 

Nu-i aşa! 

| Dan 

Ce-ţi pasă? 

Domnul 

Dragul meii armaş, 
Ce scirl a1? ce dice 6menii-n oraș? 
Sunt voioși să vadă pe. Mihai în feră? 

(Dan îi face semn să qică afirmativ.) 

Mihalcea 

Scirea, că-i în lanţuri, a cădut pe ţâră 
Spăimîntînd tot omul, toți îl tînguiesc; 
lar pe tine, Dâmne, toți, tâţi te tinjese.
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Domnul 

Taci! nu scii nimica! 

i Mihalcea 

Tu mai întrebat ; 

Am respuns aceia ce-i adevărat. 

Nu minţ nici odată. 

4 
Domnul (către Fotake) 

Dă citit ori spune , 
Mare logofete ! 

(către Mihalced) 

Tu n'ai semne bune 

Se te duci departe! 

Fotache, 

Am se vă supuii... 

Banul de Craiova... 

Stroe Budescu 

Sciii c&-o să ne spui... 
Ca voit să fugă păriciuni să porte 

Pe la turci!... fugit-a spră-a scăpa de morte, 

El vrăjmaşi mulți are ce cumplit îl sap, 

Că&-ar voi să-l vagă măne fără cap. 
Fuga-i nu-i o crimă! Că-a st dovedâscă 
Ca voit să mârgă Domnul să părască ? 

- Nu-& nici o faptă: numai un prepus.. 
Deci la ce pedepsă pote fi supus? 

Dan 

Cel ce-și lasă locul unde-i dregător 
In ascuns şi fuge, este trădător.
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Stroe Budescu 

Nu diceai tot asfel când din bătălie, 
Când cu Radu-Popa, ai fugit în vie... 
Esci michel! 

Fotake 

ici vorbe ce nu te cinstesc! 

. Stroe Budescu 

Tu vorbesci de cinste? deii! mă rătăcese! 

Tu ce sub P&trascu căutași de pungă 
Și măncași falanga, c'aveai măna lungă! 

Visterul Teodosiu: 

Sa schimbat Budescu ! dupe cum gîndesci , 
Suntem toți netrebici ? 

Stroe Budescu 

, Tu, Vistere, esci! 
Iți aduci aminte? ai făcut să piară 
Sub Cercel trei 6meni , cei mai buni din ţ&ră, 
Vornicul Mihale, banul Dragoinir 
Paharnicu George... şi să nu mă mir? 
T&-ai spurcat la sănge cum se spurcă-o feră.. 
Este cald, Vistere, săngele de ţ6ră... 

Dima Clucerul 

N'ai nimica, Stroe, tie-aţi imustra ? 

Stroe. Budescu 

Am şi pentru tine cu ce t&-?n: fera, 
Sub feciorul Mircii dat-ai îndemnare
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De periră, Radu de la Drăgoesci 
Şi-alţi vro gece, dupe învitări turcesci. 

Domnul 

Dar nu-ţi șade bine a-n frunta, spătare, 

Sfetnicii Domnii ! faci greşală mare! 

Stroe Budescu (riqinăd) 

Astia sunt sfeinici ? Dâmne, vei să rii! 

Tera, le dă tâtă numele de gigi / 

Când acesti nemerici Domnul s'ocolesce 

Tronul se degradă, Domnul se-'n josesce. 

A trecut pe lume Domnul-Dumnedei, 

'Pemelia, veche, pudredă, cu greil,. 

Tremură , se supă ; sceptrele d'aramă 

Se sdrobesc, şi robii fârele sfăramă. 

Audiţi departe printre vint gemînd 

Sânta neatâroare noi idei vărsînd? 

Impăraţii lumii, tari, puterici forte , 

Se grăbesc se-m pace îngerul de morte 

Insemuănd pe stâgul vechilor credinţi 

Vorbele în locul de tirană „părinți!“ 

Mumai voi, slabi încă, orbi prin cugetare 

Stăruiţi pe calea lumii cei barbare! 

Omorînd pe banul credi se-te-n tăresci ? 

Dâmne, fie-ţi scire, că mai mult slăbesci. 

Tronul se-ntăresce când pe fapte bune, 

Pe dreptatea săntă Domnii sciii a-l pune.. 

Nu stropiţi cu sănge a le sale scări! 

Săngele drept nasce uri şi r&sbunări ! 

Domnul 

La vorbirea-ți aspră am avut răbdare. 

De politici lucvuri n'ai sciinţă mare.
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Lumea pentru tine pare chiar un rai ; 
Omenii, toţi îngeri! slabe gînduri af! 

Interesul este lanţul ce supune 
Și sub dînsul numai omul mişcă-n lume. 
Cugetele nalte de care vorbesc | 
Sunt în tot-d'auna vise nebunesci. 
Toţi le port pe bude, ca se nă-amăgâscă, 
Când ei vor, sărmane, ca se ne lovâses. 
Banul cere tronu-mi; luptă pept la pept; 
Cată ca se m'apar; este-al meii bun drept. 

Stroe Budescu 

Domnii dinainte-ţi ce folos avură 
Ucigînd boerii ? căci ei tot, cădură. 
Nu vedeţi voi 6re morțile ce daţi 
Că mai mult desvâtă certele-'ntre frați ? 

Domnul . 

ME retrag în casă-mi se gindesc în pace. 

"(Se scdlă , toţi îl îmitsqă.) 

S'audim de bine! 

(Domnul ese prin uşa div Stănga, făcănd lui Dan Visterul semn se mai 
rămăie.) 

SCENA XVII, 

Dan — Singur 

Lucrul merge bine — singur el ucide. 

(boerii e) 

Domnul “(revenind) 

S8 nu perdem timpul... trebue a-l închide 
Chiar în astă n6pte! este îndărjit,..
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Ei vor se mi rădice viaţa, negreșit! 
Vei închide, Dane, cei alţi fraţi Wodată! 

Dan 

Dar Florica, Dâmne, a lui Mihai fată? 

E cu dinşii, pâte. se ne facă reii? 
Stroe, scii? el este drăgușorul seii ? 

__ Domnul (cu mănie.) 

Asta nu se pote! semănă minciună! 

(la o parte.) 

Ce lovire crudă! 
. 

(tare) 

Sciii că-i cam nebună, 

Dar nu cred acesta... 

Dan 

Insumi am vădut, 

Am vedut'o-n brațe-i! 

Domnul (la o parte) 

„Deii! sunt abătut ! 

Dar lui ce îk pasă? pote co iubesce ? 

II omor!... So-nchidă ? ce-mă folosesce ? 

EI o s'o veghede... hei! Pam priceput 

De ce va so-'nchidă!... 

(tare) 

Cum quci că ai vedut? 

Ochii pot se-nşale... se mi-o lași în pace, 

lar acuma plâcă datoria-ți face 

(Dan ese)
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SCENA XVIII. 

Domnul (singur) 

Ea iubesce p'altal! chipui tericit 
Sub a lui vedere pâte că-a roșit ; , 
Fruntea-i mîndruliță ca plăpînda fl6re, 
P'al lui sîn, ferice s'a-nchinat ea rel! 
Cine pâte-ami spune? ale lor suflări 
Sai unit răpite de lungi sărutări! 
Un fior de ghiață trupul mei coprinde, 
Tremur! tot d'odată fruntea mi S'aprinde ! 
De ce nu sunt liber ! tron neînblîndit ! 
Pentru-o fală secă tn m'ai lănţuit! 
Cum ori €6 nemernic gîndul își robesce 
Pentru-un colț de păne care lui lipsesce ? 
Voi cărtiți robia, Gmeni negîndiţi, 
Nu sunteți voi robii; Domnii. sunt robiţi! 

SCENA XIX, 
Domnul. Mihalcea Armașul. 

Domnul. 

Ce vei tu Mihalce? 

Mihalcea 

Domee - tu voiezci 
Ca se-mchigă 'ndată pe trei frați Budesc) ? 
Că-aii făcut Bngescii ? cine mi-i părăsce! 
Dâmne, Dan Visterul seii cum îi urasce ? 

Domnul 

Catăsse-i închidă ! toţi sunt trădători, 
Țera-i înecată de turburători.
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Mihalcea 

Toţi ai tei ministui câţi se deșirară, 

Dis'aii că clocesce turburari-n ţeră 

Numai ca să pârdă pe cei ce-i urăsc... 

Dâmne, dă-mi odată voie se-ți vorbesc? 

Ei ținâm cu tine şi cu tronul teii 

Cât nu pote ţine nici un frată&-al seu, 

Căci era-i cu ţera; astădi nu mai esci ! 

Astăgi dar în mine să nu mai gîndesci ! 

Tacă-ţi armaşia! dă-o laitul care 

Pentru un post îşi. schimbă a lui cugetare. 

Şi mai află, Dâmne, că m'am lepădat 

Ca să pocii cu cinste ca se te combat, 

Cel ce stănd în postu-l ce-i încredințedă 

Domnul, şi-n potrivă gînd rei îi păstrâdă, 

E mişel! tălharii nu-s'atât de ră! 

Asfel nu fac însă toți ministrii tăi! 

Domnul 

Aste vorbe, mie pu-mi fac rea mișcare. 

Nu le laud; alţii aibă-le-n mirare! 

Ei mă mir de multa cutedare-a ta! 

Şi d'amea, răbdare !... voii mai cugeta... 

SCENA XX. 

Domnu! singur. - 

E cinstit, dar simplu, cinste şi prostie 

Un bărbat ne trebnic fac din el să fie. 

Dar se-nturn gîndirea către dulcea mea ! 

Este timpi a merge; o voi măngăia,;
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Singură! căci banul este la-nchis6re. 
Voiii culege-n n6pte astă dulce flâre 
Ge se desvoltâgă... timpul estă-umbrit, 
Pare că mă&-ndânmă a fi fericit, 

FINELE AOPULUI |.



“ACTULU IL. 
SCENA 1. 

„O Cameră la Mihai banul acasă, 

Fiorica (Singură) 

Nptea-naintqă...: Stroe nu sarată! 

“Sfatul încă ţine... 6 sărmane tată! 

jiu ghicesc durerea sufletului teii 

Țotă-acea durere , părintele mei ? 

Tu ce mori, parinte, ca se scapi de îcră, 

Aste turme r6be din acâstă ț6ră, ” 

Cât fiumosuţi suflet cată a fi sdrobit 

Când vedi astă țâră, ast popor robit 

Căruia dai viaţă şi ne-atărnare , 

La durerea-ți săntă stând în nemișcare! 

Mai cumplită-i iumea de cât Iadul, deii ! 

Cei puţin în Iadui, numai omul reă 

Suferă ! în lume cel reii viețuiesce, 

Cel reii triumfâdă; cel drept se muncesce ! 

Oh! nebun acela car&-a suferit 

Şi mai află traiul demn Wa fi iubit, 

Viaţa nu merită preţul care-l face 

Omul! vino , vino, morte, dulce pace! 

Mortea-t fericirea... Dâmne, fă să mor! 

(gîndinduse puţin) 

Iată, Stroe dragă, al Florichii dor!
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SCENA II. 

Florica, Stroe Budescu 
Stroe (venina repede) 

Dorul teii, Floiica-e frumos ca tine! 

Florica 

Stroe! vin! co scire porţi tu pentru mine 2: 

Stroe 

Nuţi port nici o scire, păsărica mea... 
Despre Banul măne dragă vom vedea... 

Florica 

Ce se fac ai nostri? 

Stroe 

„Tu nu seii nimică... 
" Asfel, îți voiii spune, dulcea mea Florică. 
- Me-ntorcem a casă de la sfat: d'odată 
Ved de turci în umhră casa-'nconjurată... 
Trec dar înainte... Cei alți negreșit , 
Câţi erati acolo s'or fi respîndit? - 
Ed veniă a-ţi spune... şi d'aici m'oiii duce 
Daca vai, aice pe toți ai aduce? 

Florica 

Fă ce ţi place ție. Esci stăpănul mei... 
Tot ce vei, ce-i bine, Stroe, voiii chiar ei. 

Stroe 

Ce vorbesci, Elorică , juna mea mirâsă ? 
Ti sunt robu-ți, dragă și tu, mpărătâsă!
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Căci aceste lanțuri care tu mi ai dat 
Suut, de ruje dalbe... Sunt dragi de purtat. 
Impăraţii lumii , dulcea vieții mele, 
Ar voi să pârte lanţurile tele! 

| Florica 

Ah ! amorul fraged, dulce-amăgitor 
Peste tote varsă ferinec r&pitor ! 
Tâte le ridică, le dumnedeesce! 

Stroe . 

Ca să fii 0 dee, nimic nu-ți lipsesce! 

La privireu-ți dulce s6rele-i gelos. 

Ruja, rușinată.plâca fruntea jos. 
Dumnedeii , copilă, ti-a dat vieţuire 

Ca s'aminte lumii mîndra-i strălucire. 

Omenii în tine cerul îl privesc, 

Sufletul teii varsă un prefum ceresc... 

Florica 

Stroe , ce dulci vorbe! 

Stroe 

Cât de dulci să fie, 

Pe Florica dulce tot nu mi o descrie. 

Florica 

Mă iubesci mult, Stroe? 

Stroe 

Daca te iubesc? 

O beţie dulce ! foc dumnedeesc ! 

Sufletul mei sbâră către lumi senine.
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Viaţa, mi se pare, că S'adună-m mine. 
Timpul sbâiă, fuge şi din sborul sei. 
Pare că-mi şoptesce de numele t&ă! 

Florica - 
Ce ciudate vorbe! ele-"mi par streine! 
Voi să fii iubită cum esci tu de mine | 
Cum iubesce-un sufleţ, nobil , înțelept, 
Cun amor ce-n suflă laudă, respect. 
Cum iubeai părinţii când căsătoria 
Incă fostă, fiica-Cerului... junia , 
Către bătraneţe să. potă vorbi 
Despre-a sa iubire fără d'a roşi. 
Stroe , fie-ţi scire, eii iubesc w'ainte, 
Țera , neatărnarea, și p'al meii părinte. 
Se nu caţi amorul cum la-mpodobit. 
In tragedii ceia care n'a iubit, 
Poeţii, — o b6lă înspăimîntătâre , 
Care negurâdă-al inimii s6re, 
Care se fălesce cu tot că-are reu, | 
Cu tot ce-l cobâră dupe tronul sei. 
Face de se sterge însuși datoria, 
Tot ce nobilâgă inima...... 

e 

Stroe 

Beţia 
Care mă repesce, o suflesul meii 
E curată, săntă cum e Dumnedei ! 
Când se vie gioa când se die ei ţie 
Inaiutea lumii: Dulcea mea Sosie ! 

Florica 

Când acâstă ţeră lanțu-şi va sdrobi. 
Nu voiii cresce pruncii robi” în viaţă a fi!
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Sinoe 

Suflet, nobil! sănge fără de prihană! 
Recunosc în tine nobila ta mană... 
Lanţurile ţerii se vor fărăma , 
Ori voii perde viața, jur pe viaţa ta! 

V'om scăpa pe banul; îi vom da putere 
S& ridice ţera din a sa cădere... 
Capii părții nâstre merg'se-i reunesc ?... 

Florica , 

“Dute! Dute! Stroe! o 

„Stroe 

Merg .:. dar, ce gîndesc ?... 

Florica 

ce? vorbeste , Stroe! Ş 

“ Stroe Iu 

Tremur-se vorbesc ? 

Ei mă duc la mârte.: La: ori ce-'ntimplare, 

Ingerul meii dulce, dă-mi...- . - 

E Florica (Suridind) 

O sărutare .- 

Pâte ceri tu mie? este cea dintăitt - 

Dar. aici pe frunte.. 

(Soc sărută fruntea Wlorichii) 

Fă aică remăii, | 

(Stroe ese)
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SCENA UL 

Florica (Singură) 

At s& vle-aice ca se hotărască 

Planul de sculare...au să isbindescă ? 

Vai! în astă nâpte ei nu-l vor lovi 
In ascuns ? acâsta încă pote fi. - o 

SCENA IV. 

Florica, Mihalcea 

| „Mihalcea 

Am veduţ lumină ... tu veghegi î îmi pare ş 
Ai cuvint durerea este. forte mare, 

Ca se poți închide ochii, tata mea. 
Îţi voii da sciință în destul de rea. 
Dupe sfatul mare, ordine fu dată: 
Ca se prindă, dragă, ne Budesci îndată. 

Florica 

Adevăr ? dar cerul nu-i vor ajuta! 
Voiii p'al meii parinte al îmbrăţişa 
Nu-pociii ei, “Mihalce ? 

Mihaicea 

St mai ai răbdare! 

Florica 

Al ucide.'n umbră nu sunt eiîn stare ? 

. Mihalcea 

P6te... la Craiova i a trimis călăi 
Se-i ridice viaţa. 7
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_. Florica . Ea 

Omenii sunt văi! 

SCENA V. 

Cei dinainte. Dan Visterul,. . 

Dan (întrînâ). -, 

„Ce? paici, armaşe? 

Mihalcea 

lată ce- ntrebare ae 

ii voiam a-ţi face; dar cu ce: utiinplav e, 

Dan 

Am vedut lumină... ? 

Mihalcea - 

Ră când arh venit. 
Tot vespunsu-acesta, | an imbrobodit 

Dan (către Florica, ) - 

| Noptea, Sâdincesce, şi Florica dulce 

„Incă priveghidă ne. vrînd se, se culce: 

| “Florica 

Asta mă privesce! 

| | Dâmnă 

-Ce? te necăjecsi 7 

Florica 

Pac ce voii în casă-mi... se nu te-ngrijesci!
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NE Dan (cătr6 Mihalcea). 

Lasămă cu dinsa! -- 

” „Mihalcea 

Nu-ţi mai face muncă! IN 

"Dan (tot către aînsul) - 

Sunt al tei mai mare, Îți” dat chia: poruncă, 

Florica - 

Sedi , te rog, cu mine? 

Mihalcea  - 

„ăi voii sta p'aci. 

| -Dan (către Mihalcea) 

Te gîneesee bine, căci te: voiii sdrobi,.. 

| Mihalcea (eiqînă tare) 
lată marii ţerii! când printo trădare 
Au luat în mănă cărma, li se pare 
Că l&-a fost venită de la Dumnedei ! 
Că drept aii la dinsa, drept a face reii ! 
Drept se prade ţera, se nedreptățâscă, 
Drept ca se ne-nfrunte și se n&-umilâscă ; 
Că-ar fi fost făcute , țeră şi popor, 
Chiar de cer, să fie o moşit-a lor! 
Înţeleg ca s'aibă drept să cărmuiască, 
Inţeleg ca s'aibă drept să mostencscă , 
Cel ce pentru țeră a făcut ceva, 
Fapte mari, fîvumâse t6tă viaţa sa; . 
Dar nu pociii pricepe să dai ascultare 
Celor ce domină numai prin trădare,
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Ne purtind alt merit de. at că sunt tură 

Sai se, fure lasă! - 

Dan 

"Om nebun! înjuri !... 

"“ Mihalcea 

Care n'aii alt merit de cât că lipsesce 
Cinste, ne'atărnare! lipsă ce-i cinstesce ! 
Vai! amar de ţâra ce-va suferi 
Pe stăpâni ca tine, fără da roşi! 
Căci ea dovedesce , că-i cu totul mortă! 
Saii că meritâdă amărita-i srtă. 
Aţi găsit, Vistere, popol bun şi bliud 

Şi ve faceți jocul cum vă trece-n gînd; 

IL credeţi că mâre, că se degradedă, 
Când el d6rme- numai şi se cercetedă. - 
Dar luaţi aminte a nu destepta 
Leul care dârme, căci vă va mănca! 

Dan 

Ţi ai perdut deii mintea păn la nebunie! 

Nu sciii ce mă ţine de nu-ţi daii ei ţie 

Yerele de braţe?... nu sciii cum nai esci 

Mare: armaş, când tronul blestemi şi hulesci? 

Mihalcea | | | 

“Nu hulesc eii tronul, ci p'aceia care 

Îi degradă scara, prin a lor urcare. 

Cum taci tu, d Dane , 0 stăpănul meii! 

!
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Dan (mergind e către ușă şi chemind) 

Voi, haiduci, îndată! - " 

(Gătie Mihajesa)- 

'Te voii face-ci! 

haiducii unguri întră) 

Dan teătre haiduc) 

Voi, legaţi p acestă | iar p acestă fată 
O duceți daice!....  - - 

„(oaiducii se repeă către Mihalcea. Acesta trage Sabia  răuesce căţi va, 

ei se retrâg.) 

Mihalcea 

Inapoi! că, iată! Ă 

"SCENA VI. . ” 

Cei dinuinte,, Domnul, . 

| Domnul . 
ai PE . . . A - . Ce se trecă-aice?... Dan!.: Armaşul iar! 

(haiducii es) 

Mihalcea 

Vie se 'mâ gonâscă întrun chip barbat. 
Vre se ducă fata ca s'0- nchidă.. 

| Domnul 

„Ore? 
s 

| Dan 

Minte !
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Domnul (către Florica) 

Spune mie, drăgălaşă Flârc ? 

Florica . . 

Drept a gis armaşul. . 

Domnul (către Dan) 

Dane !“'că-ai făcut? 

Iţi vei perde capul... mergi, om prefăcut! 

-. SOBNA VIL. | 

Domnul, Fiorica, Mihalcea. 

| | Domnul 

Teneră :copilă, Domnul coră-ertare 

Pentru Dân? vedi, este negreşit uitare 

De respect din parte-i catră-acet cămin! 

- Florica 

De nefericite sufletul mi e plin: 

Nu se mai r&nesce.., Dă-mi pal meii părinte ? 

| Domnul | 

"A se-l vedi îndată ce vei fi cu minte. 

Mihalcea (a parte) 

Ce-şi. va perde mintea! 0 tizani tirani! 

Yaţi: schimbat nimica de veacuri de ani! 
) Pa « 

Domnul (tătre Mihalcea) 

Poţi să pleci!... aicea nu mai trebuiesăă, 

„Florica (către Mihalcea) 

Ce aug? vei. 6re să mă părăsesti?
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„Mihalcea (către Domn) 

Voiii pleca în urmă... 

e Domnul 

* Cai în nebunie. 

Mihalcea  . 
S6 veghez asupră-i. ei am dătorie. 

Domnul 

Se veghedi asuprai, în potriva mea? 
Negreșit, ca mintea ţi se face grea „. 

| Mihalcea (eu iirare) 

Dâmne ! ce ceri mie este înfruntare, . 
Umilinţă crudă... Cere îndreptare. 

- Sunt armaş dar scie numai Dumnegeii ,. 
Sunt armaș al țării, iar nu” robul teii. 

„Sunt Pa, ta voinţă, te ascult, se cade; 
Dar nu și la fapte ce ati se degrade! 

"Fapte rușinâse ce nici n'am gîndit... 
Mai ăntăiii de tote eii sunt om cinstit. 
Dar o sciii că cinstea n'are drept să fie 
Unde e puterea, iami ce. mi ai dat mie! . 
la ce este-al vostru: armașia mea ; 
Cinstea însă ,:dâmne, nu mi-o poţi lua. 

(Scâte Sabia şi o aruucă-la picidrele Domuului.) 

Și acum sunt liber! 9 ce fericire ; 
Se s'abată jugul dup! a ta; gindire ! Jug p a S 
Pare că în lume din nuoii am venit! 

, Florica 

Este fericiră să rimăiu cinstiţ.
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Domnul (eu: ironie) 

iți lipsesce numai clopoței pe spate. 
Şi mai mulţi din palme furios. aţi bate. 

(devenind, serios) 

Vei plăti cu capul nebunia ta! 

| Mihalcea 

Măne şi-astă n6pte. eii aici voii sta.. - 

Domnul 

V'ow .vedea îndată! 

(Domnul ese) 

SCENA. VIII. 

Mihalcea ; Florica 

| “Florica. 

Mulţumesc eii ţie ! 
Suflet mare, nolib în mărivimie! 

El sa dus s'aducă turci. din garda sa. 

Fugi curind.. 

Mihalcea, 

Florica nu te voiii lăsa. 

Voi muti mai bine! îmi aduc aminte, 

Ma scăpat de mârte bunul teii părinte 

Into bătălie... viata-i sunt dator: 

ventru a sa Florică voii acum st mor.
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| Fiorica | | 

Îţi păstrâdă viața pentru al mei tată, 
"O se-ţi trebuiască... plecă acum îndată , 
Oh! te rog. Mihalcea ? 

ci ia măna) 

Tu de vei scăpa, 
Pentru el, Mihalcea , poţi s& faci ceva... 
“Dute! nu te teme! port.cuţit în mănă. 
Este încă timpul când ori ce Romănă 
N'are trebuință spre ași resbuna | 
Prin bărbați, rușinea care-ar încerca. 
Ea păgesce cinstea; singură-o resbună , 
Şi acestă pagă este cea: mai bună... 
Dute! 

“Mihalcea 

Yieţi voia , daca astel vrei! 

Fionica | 

Plecă ! fii pe ace, ăm Gmenii mei... 

(Mihalcea ese) 

SCENA IX. 

Florica (Singură) 

Domnul v să vie... are se-ntălnescă 
Pe Budesci aice.. viață omen6scă, 
vât esci- de amară! pănă. la. mormânt 
Ca S'ajungi ce lupte aici pe pămiut 
Bietul om nu are, tâte pentru mârte!.. 
SE răbdăm dar jugul durerâsii sârte. 
Cine scie 6re » pentru ce-am: născut.
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Duimnegei el scie de ce uă-a făcut, 

EI dar îngrijască de a lui făptură. 
& primim.lovirea fără de murimură! 

SCENA X. 

Florica ; Domnul cu “Turci. 

Domnul 

A fugit? 

“Florica 

- D'atuncea. 

Domnul (către Turci.) 

Voi acum „ plecaţi ?: 

(Furcii es) . 

lată şi at nostri credincioşi soldați. 

3 

Florica 

'Purcii ? tristă sorta unui Domn Rond | 

Ce nu afla sprijin de cât în păgăn! 

Și mai tristă încă celui ce domnesce 

Cu streină .6ste care-l ocrotesce? 

„Unul ca acela, de Romăni urit, 

De streini adesea e desprețuit. | 

Când un Doinn își perde “dragostea în (6ră, 

Işi slăbesce încă spiijinul dafară. 

Cei streini te apăr, cât esci apărat 

De ai tei; te lasă când esci lepădat. 

Mai curînd streinul-pe un om jertfesoe 

De cât pe un popol.:.
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Domnul îapropiindu-s6) 

Ce te amăgesce? 
Altora le lasă asfel a vorbi ! 
Viaţa ta e viața crinului do di; 
Str&lucesce-"n lume şi ne-"mbată, dulce 
Cii-a ta frumuseţe ce pe vînt se duce! 

Florica | 

Dâmne ! este nâpte... vorbel mai loc! 

| Domnul 

Nopte în aintea astor ochi de foc? 

Florica (Strigînă fata din casă) 

Daca-ţi place vorbe, să ţi trimit pe cine... 

(Cei din 'ainte : Maria) 

“Florica | 

„Şedi aici, Mario, şi de vorbă-l ţine! 

- (Ea fiăge p'o ușa din stinga) 

SCENA XI. - 
1 y 

Domnul; Maria, 

| Domnul 

Deci, me dete-afară! 

(către Maria.) 

Scii tu cine sunţ? 

Maria 

Tu esci Domnitorul din acest pămînt.
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| Domnul - 

Vei să fii avută? 

Maria 

Bi? oh! ce plăcere! 

Domnul . . 

Ține astă pungă, voii a ta tăcere: 

Se m'ascund aicea unde va, primesci? 

“Maria '(respingînd punga.) 

Dâmne ! ţine-ţi punga. Reii *m& bănuiesci! 

Nu voiii face-acâsta... pâte ca se-mi strice. 

Când „oi face ruga serii, ce voii dice? - 

Pa 

Domnul 

Ce ? mai rogi tu cerul? pre sufletul meii! 

Ce-a făcut, din tine bunul Dumnegeii! 
Se te-nchini tu îneă la înalta p6lă? 
Te-a făcut urită, te-a făcut schidOlă ; 

Cine-ţi vede faţa, trebuie a, sci, 
Simte ne plăcere de â te privi | 

Asfel că în lume tu esci ca o mârtă . 

„Nimeni n'o se lege sârta că-a ta sârtă. 

“Maria 

Trist vorbesci, tu. dâmne; dar, geii! ai cuvînt!... 

Am născut urîtă... şi-ntristată sunt! 

_ Insă lumea mâne 6re ce-mi va dice? 

i Domnul | 

Lumea ? Oh! dar lumea te-a făcut ferice? 

A-ngrijit de tine de când ai născut?
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Ţi-a fost sete? lumea Gre te-a sciut? 
Ţi-a fost fome „lumea te-a-ntrebat pe tine? 
Datuţi-a mijlâce cum să fii tu bine ? 
Mine de vei perde ochii, vei peri 
Nimenea de tine nu va îngriji, 

Și mai ai tu grijă de o. lume crudă 
Ce-va dice măne? cautăţi de trudă! 

Vegi a ta stăpănă? lumea ta pe ea 
A-"ncăreat de daruri, o copila: mea ; 

Laude cinstire, destre ce se pâte, 
Nu sunt pentru tine; pentru ea sunt t6te. 

+ 

“Maria 

Dâmne! mult dici bine! tocmai. cum simţiam, 

Şi cum a o spune asfel nu putem. - 
Intră dupe uşă și se fii” ferice! 

(ia pungă.) ! 

Domnul, 

"“ Binet tm vei spune că-am plecat daice'! 

„Domnul -Qa o parte) 

Aur! crudă cheie ce o potrivesci 

Pe ori ce mic suflet! numai tu domnesti? 

Ţie se închină tot ce-aici în lume, 

Vieţuiesce, ave o ființă, nume. 

Domnii şi-mpăraţii! Tu faci a uita. 
Patrie , virtute, prin puterea ta! 

Unde esci, acolo viața înfloresce, 
Ochiul lumii vine ; acolo dimbesce 
Ori şi care suflet, lauril-omenesci 
Se depun acolo unde te găsesci! 
Sufletele slabe tu le faci se cadă
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Şi pe toţi, prin tine, tâte se le vadă. 
Tu esci ce Idolă ce-i ce te hulesc 

Unde nu âsci, cei mulți, tot disprețuiesc! 

Vai de omu-acela care nu te place! 

Căci singurătate lăngă el se face; 

Tu atragi la unii, rude, 6spi iubiţi 

Lipsa taci gonesce.,; 

Maria 

Dâmne!!. vă grăbiţi! 

(Domnul se ascunde dupe Cortină ce învolesee o uşă) 

' „SCENA XIL. | NEI 

Maria ; Stroe Radu, Preda Budesci , Calumifireseu, şi alți conjurați. 

t . | 

Stroe (câtre Maria.) 

Unde e Florica? | 

| . Maria 

- Merg a o chema... 

Stroe 

Spune-i i că Budesci vin spre a cina. 

Cu Calomfireseu ! 
e 

| Maria da o arte.) - 

„Dar cel după “uşă? 

| Calomfirescu 

Ce sbărcesce nasul ast chip de păpușă ? 

Stroe - 

Lasă-o, Caloinfire, mo mai ameţi !
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| Preda 

Manta , Baba Novac; 6re mar veni ? 

Radu | 
Ri te-am dis să - vie, | 

1 Domnul Căupe ușă) 

Ce vor ei a face? 

(Serbii prepară o masă pentru cină pe care pun bucate, Vin ete.) 

. Calomârescu . Gorivina pe şerbi) 

lată nisce mutre ce nu pr6 îmi „place! « 
Semănă iscâde!.. 

Preda 

"Şerbii-n Bucuresci 
Cei muiţi sunt iscode, .datine grecesci 

Radu - 

Spun că le plătesce astă meserie- | 

„Dindu-le prin case voie de hoție! 

. | „Stroe 

E sistem și-acesta, asfel e: cu toţi. 
Fiţi de partea nâstră, apoi fiţi chiar hoţi! 
Dar să at tu frunte mînâră şi curată, 
De nu esci ci dînșii, fruntea-ți e pătată! 
Cela ce nu fură când e dregător , 
1 se dă numire de resvrătitor. 

(ridînd) 

Strică meseria!
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- Radu 

Ce n'ar da să scie 

Că suntem aicel 

Preda 

Pâte că o se vie? 

„  Calonifirescu 

Pe aici să vie? mă cam îndoiesc. 

Câţi or fi la număr, eit mă&-mpotrivesc. 

SCENA XI. 

Cei dinainte ; Plorieâ, 

Florica. 

Ve puneţi la masă!... 

Calomfirescu. 

Vino lîngă mins, - 

Dules veridră ? 

(şed toți la rasă) 

Florica. 

Nu me simţ pr6 bine! 

Nu: cinez, '
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Stroe. 

Florico, să te îngrijesci, 
Măâne, cine scie, ai să pătimesci... . 
Curtea să silesce pe Mihai să sfarme. 
Măne dar poporul îl chemăm la arme. 

Domnul (ac după ușă) 

Hem ? ce dice 6re? 

Calomfirescu. 

De va cuteza 
Să! ucisă, lucrul alt drum va lua! 

Stroe. 

sera numai pote" sufari o stare 
Cave o sdrobesce! rana este mare! : 
Turci sunt în ţeră, pradă și omor: 
Tot închină capul sub cuțitul lor. 
Domnul pusa darea cea neaudită, 
Să d6 tot ţeranul căte-un cap de vită. 
Turcilor ! bogaţii dai pentru săracă, 
"Câci numai sunt vite!... Cete de Mirzaci, 
Pradă ce remâne! Satele, lăsate, 
Cârduri mari de 6meni umblu spetiate, 
Plămenzind p'o cale ce nu are ţel, 
Dacă nu, să plece capul sub oțel, 
Geniul de mârte astădi învelesce 
Patria lui Mircea! Inima slibesce'! 
Dece saci de aur Domnul. e dator. 
Cine îi plătesce? ast serman popor! 
Cel ce are stima țerei sele, pere; 
Nu îl vede bine cei de la putere. .



67 

  

Cel ce pradă ţâra, e. înbrățişat! 

Cel ce vinde ţâra, este lăudat. 

Fata, sâța, muma de Turci înfruntate 

Sunt sub ochi nostri; case despolate, 

Şi moşii răpite de acei mai mari! 

Şi cu tâte astea ci sunt încă tari! 
In acestă țâră nu-mai este viaţă? 

Numai e o ţintă? inima îughiaţă! 

Dacă este viață, pentru ce tăceţi ? 

Ce asceptaţi voi încă? 6re nu aveţi ; 

Pe a vâstră frunte încă îndestulă 

Urmă de durere, de rușine, hulă? 

Dacă n'aveţi viaţă, încetați să fiți, 

Căci Val vieţei sâre numai trebuiți. 

Cind un nâm nu are datorie "n lume, 

Nu mai trebuesce! pâră al seii nume! 

Dacă din potrivă viață mai aveţi, 

alergaţi la arme şi pe Turci cădeți! 

SCENA XII. 

„Cei dinainte ; Mihalcea, Manta. baba Novac. 

Stroe. 

Baba Novac! Manta şi Mihalcea, iată! 

_ Mihalcea. 

- Fraţilor! o viaţă am $ 0 daă ferice, 

Ca să cagă jugul. Turcilor d'aice! 

Să murim odată ! Ei nu voii să per 

Gărbovit de friguri, ci dun nobil fer ! 

(Ei închină.) -



68 

Stroe. 

Prati ! paharu-acesta lui Mihai închin | 

Toţi. 

Să trăiească Banul! 

Mihalcea. 

| Daţi'mi mie vin! 
Să trăiască Stroe! şi voi, fii de, ţâră, 
Ve uniţi cu toţi, să scăpăm de fâră, 
Pe acestă mamă ce! a tutulor; 
Şi uitaţi voi ura ce-a fost în popor 
Şi boeri; n'ainte să scăpăm pe (6ră, 
De păgîni ; vrajmașii țerei sunt afară! 
Nu cîrtiţi asupra Domnului, o frați, 
Domnii pe tot anul sunt de noi schimbaţi, 
Și de toți se plinge țEra rominâscă! 
Na putut nici unul să o mulţumâseă. 
De sunt rei, nu este pricina “din ej. 
EX sunt, o urmare, 0 copii mei. 
Din robia ţerei..către Turci. Vreţi bine 
Ca să scape ţâra dori şi ce asprime? 
Ve uniţi cu toţi, spargeți jugul rei , 
Dela Turci! acesta este drumul seă, 
Reul e în ţâră, dar pricina” vine 
Adi ca tot-d'a-una dela ţeri streine. 
Când vom sci a sparge. jugul venetic , 
Nu ne vom mai plânge, dei! întru nimic ! 
Nici de Domnii țerei pentru nepăsare , 
Nici de capi țerei pentru-a lor trădare, 
Sunt cum sunt streinul care îi numesc, 
Ori îi scot; al6găi nâmul românesc. 
Însă nâmul singur, sloboa, fără dare
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De vro socotâlă la streini ori care, 
Şi cu legi făcute numai. de români, 
Numai qe ei singuri şi de tot stăpîni, 

Şi atunci şi Domnii vor lua schimbare. 
Şi dptatea sântă, chip de desvoltare, 
Când să ved eii încă fraţii mei români 
Apărănd cu peptul țâra de păgîni? 
Acvile străbune fluturând p'ostire 
Ş aretăndu'i falnic calea la mărire ? 
Ast-tel ca un mindru suflet strămoșesc? 
Cete după cete voiii să le privesc 
"Naintând la luptă! armăsari în spume 
Ca o vijelie năpădind pe lume, 
Spulberănd vrăjmaşii sparţi şi umiliţi, 
Şinotănd în sânge pănă la copiți! 

Domnul (aupă ușă.) 

Îi voii da eii sănge! 

Baba Novac. 

Ce ostăşi aveţi. 

Stroe. 

-Doă mii de Roșii toţi aleși băeţi, 

Cete de credinţă de dihai formate, 

Toţi din Oltenia... inimi îufocate ; 

Acolo e viața ţerei romînesci! 

Cum şi viitorul!... 

Mihalcea. 

D'acolo tu esci, 

Stroe! ţeră mîndră ! ţeră vitejâscă ! 

Acolo trăiesce viaţa romănescă.
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Acolo românul încă e armat. 
Dulcea moliciune încă n'a intrat . 
Unde ai locaşul cetele romăne 
De viteji. “Trecutul acolo. remîne 
Încă ?n amintire, mindru răpitor, 
Și le-aduce aminte datoria lore 
Acolo femeea cresce cu mărire 
Fii , le însufiă nobilă iubire 

Pentru ţeră, arme, lupte cun cuvint; 
Acolo bătrini încă tineri sunt 
Prin a lor simţire. D'acolo odată” 
Are să se 'nalţe stâoa asceptată, 

Stcoa Romărniei. 

Stroe. 

Fie cum grăiesci! 

Dar acestă ţâră ce atât iubesc, 
Este mică: rmul ca să se mărâscă, 

Cată cu Moldova, ca să se unâscă, 

Sub un singur sceptru! În unirea lor 
Este România, este viitor! 

Noi să'i dăm iuţimea,. ea a sa tărie, 
Oameri sei harnici!... 

Domnul (âupi ușă) 

Și un juvghiii eu ţie! 

Stroe. 

Al lui Stefan sceptru fu neatărnat;: 
Nimenea, prin arme, nu 1-a sub-jugat. 
FI dar să ne fie sceptrul de unire!: 

Domnul (ascurns.) 

O săi daii o ţepă ie, spre mărire!
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__ “Mihalcea (către Stroe) 

Când aii să ajungă roşiori tei? 

Stroe. 

Să asceptă măne.- 

Domnul (ascuns) 

Mâne?... o călti 

Răi Stroe. 

Măne ? cine gice? 

"Florica. 

Viersul e strein ? 

Stroe. 

Cine se ascunde în „acest cămin ? 

“(Stroe și Calomfirescu iaii Hurntuări şi caut în 'cămără ; găsesc pe Domnu 

după perde.) 

Caiomfirescu. 

Înswşi Domnul ţerei! Ș 

Domnul. 

Bi sunt...maveţi bică ! 

(eătre Fluifea) 

Cer ertare ţie, ttineră Florică? 

bd Florica.. 

Cine "ţi ar&tase locul ce aveai ?,
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Domnul. : 

Aurul deschide pârta chiar la rail, 
După cum dic popii. 

Florica. . 

Vai! acestă fată! 

Domnul — (către oaspeţi:) 

Și acum scii lâte...ve ert astă dată. 

| ca oparte) — 

| Până dimin6ţă „trebuie să scap. 

Preda. - 

Tu ne erţi? esci sigur chiar de al tei cap ? 
Undeţi sunt spahii ? chiamăi să sosescă 
Să te scape! 

Domnul (aupă ce sună întru“un Ruer) 

Domnu-o să vorbâscă! 

Preda. 
lacă nu s'arată, deii că te-am rămas! 
Ast-fel sunt streinii, la necas te las. 

Stroe 

Ce mai dici tu Dâmune? 

Domnul. 

Plin sunt de mirare! 

Stroe. 

Tu scii prinsul nostru şi prin o trădare... 
Ar uv6 dar dreptul viața să ' luăm ;
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Dar eu altă viaţă vrem să o schimbă. 

Pe Mihai dăl noi? 

Domnul. 

Pe Mihai? mai bine 

Voli muri ei însu'mi. - 

. Stroe. 

Cugetă la tine! 
At să mori îndată, scrie că Mihai 
Este liber! scrie. Să căscigi în căi 
De nu stima nâstră, dar recunoseință 

* Dela noi! - 

Domnul. 

| Acâsta e cu neputinţă. 

Spre a seri ertarea lui Mihai, ar fi, 

A mea destronare chiar a dovedi. 

Asta nu voii face! Redicaţi'mi mie 
Viaţa, dar nu tronul, nu a mea domnie! 

Inţeleg ei încă a numai trăi, 

Nu *nţeleg eii însă a numai Domni 

Cât voi fi în viaţă! 

Mai mulți. 

Trebuie să piară! 

> - Stroe 

Suflet de voinţă şi tărie rară 

Şi de slăbiciune cum n'am întilnit ! 

Insă- cum se face, tu ce ai iubit 

Cu așa putere tronul şi Domnie 

De nu faci mari fapte, sprijin ca săți fie?
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“Și faci din potrivă totul. să slăbesci? 
Insă este timpul ca să hotăresci! | 

Domnul. , 

Asta nu se pote! nu voii! nici odată! 

Stroe. . 

E pecat că nu e inima" formată 
Spre al ţerei bine , în tăria sa! 
Humă de mărire acolo era! | 
Domne! fie'ţi scire că noi nuţi vrem ţie, 
Nu vrem noi a'ţi smulge nici a ta Domnie 
Nici chiar a ta viață! Vrem să dovedim 
Și ăntiiă cu viațătți, noi o mărturim. 
Tu esci liber, dute! şi de vei domnia 
Să se prelungâscă, caută tăria 
In iubirea ţerei şi în fapte mari; 

“Nu în turci! 

Domnul (a o parte) 

Aceste umilinți amari, 
Cu al vostru sănge ai ca să se spele! 

(tare 

Ast-fel dar sunt liber? 

Stroe. 

Fără de tocmele. 
Noi "ţiam dat o pildă că putem a fi 
Mari, tu poţi dintwinsa a te folosi.



15: 

Florica. 

Stroe , astă făptă "mi-este dragă mie; | 

Miudră e de minte şi mărinimie! 

Pe al meii părinte pâte "ai scăpat! - 

Domnul va respunde, cred, neapărat, 

Tot atât de nobil 2 

Domnul (a o parte) 

“Prin spîndurătâre! - 

SCENA XIII. 

Cei de mai tanto; Dan Visterul 

| Dan. 

Dar aică , de sigur este sărbătore ? 

Domnul (en ton schimbat) 

Ce mai giceţi dre, voi mărinimoși 

Ertători ? “perdurăţi paşii cei făloşi? 

Vovbile pompose! îmi mai daţi ertare 

Spre a mi da o pildă, a sa să fii mare? 

(către Dan) 

Dane, să închidă pe aceati tălhari ! 

Dan (către gardă) 

[i legaţi! îi duceţi! 

Stroe (trăgând Babia) 

Inapoi, barbari ! 

(către conspiratori) 

a



76 

„Să murim cu toţii! Vii se nu ne prindă! 

(toţi trag săbille , Domuul fuse, tureii sunt respinşi afară.) 

Ă SCENA XIV.” 
Cameră la Florica. 

Domnul , Florica. 1eşinată pe un pat. 

Domnul | 

A scăpat Budescu Stroe... trâba-i rea! 
Dar acestă fată acum este-a mea, 

Jată-o leşinată în a mea voinţă, 
Casa ocolită de Seimeni de rînd. 
lată-acâstă mindră , înger falgerînd 
Frumuseţi sub pașii! dină ne-'mblindită 
Ce părea pe vinturi din ceruri venită, 
lată-o la voinţa amorului mei! | 
Fragedă Căpriţă în ghâre de leu! 
Măne diminâţă Vulturul puteric 
"Va cădea sub ferul gîdelui nemeric , 
Și a lui albă puică cu bălae cene 
Va lăsa pe sînu-mi albsle ei pene 
In acestă n6pte! şi acum, voi juni 
Je mureați d'amorui ca nisce nebuni; 

Și tu, mîndre Stroe tu mare Vistere, 
Ce spre bătrănețe mai visedi plăcere , 
Voi că ca p'o dee eri o-nconjurați 
VE rămăne-acuma să vă spinduraţi! 
Le-am răpit ea prada dulce de la gură. 
Oh ! cât de fiumâsă este-a ei făptură! 
Vă uitaţi. Ce fermec! peliță de crin, 
Păru-i vii de aur; statul un anin! 
Gura-i ca garâfa ride și mirâse! 
Fiice a le nopții, curgeți voi frumâse
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Și cu dragi mystere Coperiţi ast loc 
Unde dulci dorinţe vin, plutesc, să joc! 

SCENA XV. 

Domnul; Florica leşinată, Dan Visterul. 

Dan (întrînd şi veqînd pe Domni lăugă Florica leşinată, trece în_vîrtul 

picidrelor şi se ascunâa dupe cortina de la ușă.) 

Pentru ce, o mârte lași tu viața mie, 

Ca să ved cu ochii asfel de urgie! 

Ce vrea el să facă? Gre-ar gîndi: 

Printwo mișelie, crudă 2... va muri! 

Iele şi Rusalii, duhuri. stricătâre , 

Aiergaţi, luaţii ochi. măni şi pici6re! 

Domnul (xesfăţina părul Florikil.) 

Nu se mai tredesce!... lată dalba Stea 

Ce-mi luci odată la vederea mea, 

Ue mă-atrase dulce prin a sa dimbire 

Şi se stinse iară în a sa lucire! | 

lată o astă dată, o privesc, o ţin; 

Mâna mea resfață umeru-i de Crin, 

Este-a mea... Suspine, lacrimi, nici strigare 

Nu pot să o scape... sînul ei tresare... 

_Se destâptă?... 

(afară se aude tunete şi Iuceze fulgere repetate. Vijelia mare începe.) 

Dan (ac dupe cortină) 

Capu-mi arde, ameţesc/! 

(Scste un cuţit pe eare îl fine în mănă) 

Măna ta spurcată, mănaţi ce uresc 

Tu nu o vei pune pea sa făptură
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Saă mă jur pe ceruri, cu o lovitură 
Să te duc la ladurit... 

Domnul - 

Vis desfătător 
Ce avuiii în viață! astădi ridător 
Te-nvirtesci ca norul arii Senine, 

Te opresci asupră-mi şi reverşi pe mine 

Ploie-adevărată de dulci fericiri. 

Să nu perdem timpul!...: 

Dan 

_O amasi loviri! 

(Dan apucă o luminare aprinsă şi pune foc casii, Tunetele se îndesese, Fla- 

căra Inunpdă Scena.) 

FINELE ACTUIATĂ 11.



ACTULU III, 

SCENA 1. 

Cănă se ridică cortina, doi ţireovnici cu piete înugi. — O sală la Mitropolie 

Antăiui ţercovnic 

Se- ngrijim de Sală 

Al doilea ţercov. | 

Cină o să vie? | 

Ant. ţăre. 

Pacha din cetate, . Dar ce-ţi pasă ție. 

A! doilea ţărc. 

Ce îmi pasă mie? nu sciii ce să spul, 

“De tri dile-'mc6ce multe ei vădui, 

Banul din Craiova este-n închis6re, 

Tureii sunt sub arme; seimeni-n picidre. 

Poporul pe poduri cete! se adun. 

Și vorbesc pe față... nu. e lucru bun! 

Chiar în astă nâpte dupe cum îmi spuse 

A lui Banu casă arse. tocul-puse 

“Pureii! pe aprâpe să arqă în foc 

Domnul şi Visterul-aflați în ast loc. 

Şi Florica fata banului se dice... 

Ce cătase Domnul noptea pe aice. 

La o biată fată?...
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Ant. ţărcov. 

Vedi de treba ta 
Şi de grijă țării nu te turbura! 
Dumnedeii , sărace , te-a ursit pe tine 
Ca, st pleci cerbicii către fie cine.. 
Tu nai viers|.. 

Al doilea ţărcovnic 

Ei măre! iată şi alt stăpăni 
“Se n'am grija țărit? dar ei: sunt Romăn. 
Nu sunt grec ca tine... Ei merg la ostire! 

Cel sărac nu are şi el o simţire ? 
Spune, ori ce-ţi place. Dumnedeii mi-a dat 
Cuget şi siraţire când m'a înviat. 
Asfel o să cuget, o se simt încai... 

Antăiul ţ&rcovnic , 

Măre ce schimbare ! esci d'ai lui Mihai ? 

Al doilea ţ&rcovnic 

dacă om de trâbă, nu ca... 

Antăiul ţărcovnic. 

Dal de tine? 
Ai făcut ? se mergem! vedi, Vlădica vine! 

(ei es) 

SCENA II. 

Mitropolitul singur. 

Cîutră pe gînduri şi şade pe un jeţ. Este. îmbrăcat în Stroe de reșadii 
de munte.)
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| Mitropolitul. 

Ce voiesce pacha ?... al ţerii păstor 

Eu, să fi călăul și unelta lor? 

Că să umilscă ţâra şi domnia 

Şi poporu-acesta ce rabdă robia? 

Şi ca să ucigă pe acelui bărbat 

Căci iubesce ţra . și-i neatărnat. 

Cărja păstorescă datonii mari are, 

Căci totdeodată are şi drept mate. 

“Asfel când păstorul turma va trăda, 

Cărja se-m josesce trist în mâna sa, 

_ Ei îmi cer trădarea şi îmi gice mie 

- Ca se m& păstrede în mitropolie ! 

Dar ce o s& mai fie un mitropolit - 

Care ar sta acolo pe un tron mănjit? 

SCENA III. 

Mitropolitul, pacha turc, suita. 

(Paeha întră, mitropolitul îl primesce şedind, şi îl învită ae îa toc lăngă el.) 

Mitropolitul. 

Ce îmt face cinste să te ved la mine? 

“Strălucite pacha ? 
Pacha. 

| | lnsuși al tei bine. 

Viă a-ţi da povaţă... 

| Mitropolitul. 

Ei poveţi nu iai. 

Datoria-mi este altora să dai. 

Pacha. 

Sciti; dav astă dată trebuinţa cere.
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Insă mai nainte cer a ta tăcere? 
Se sprijini pe Domnul! bune ginduri sint, 
Este dus de mine. 

- Mitropolitul, 

lată un cuvint 
Pentru care țâra nu pr6 crede-n sine. 
Daca ai dorința de ai face bine 

„Iţi retrage măna dupe capul stă! 
Planul dat de Pârtă, Porții face răi. 
Drepturile n6stre astădi sunt călcate; 
A surpat credința vechilor tractate. 
Ea ne duce-"n braţul unui alt veciz, 
Și vrăjmaşii adesea fără să voim. 
Turcii șed în țâră, aii cetăţi, armate 
Ai gemii, tot pradă, surpă și abate 
Vechile tractate asfel n'a voit. 
S& lăsăm tractatul însă ne numit, 
Se vorbim aicea despre trebuinţă, 
Este 6re faptă dupe cuviinţă, 
Este-"'nțelepțiune, țera s'a supriţi ? 
Asudrind Romănii, chiar voi vă slăbiţi 
In acestă țâra unde altă dată 
Turcia fusese bine cuvintată Fa 
Astădi nu s'aude de cât lungi strigări 
In potriva vâstră d'atătea prădări. | 
Unde o se-ajungem ? Dumnedeii o scie. 
Dar cit ved streinii că aici a să vie, 
Şi mi e frică forte, căci de cât maghiari , 
Sai Germani mai bine voii Turci şi Tătar! 
Scii că tot-d'a-una am fost de credință, 
S& fim cu Turcia, fiind trebuință 
Pentru interesul chiar acestii țări, 
Precum şi al vostru. Atătea căleări,



Ai făcut ca ţâra la streini să cate; 
Domnii, nici odată n'or avea dreptate 
Pe cât timp vor face ce le diceţi voi! 
Şi ori ce v'om face astă dată noi 
Pentru Domnul d'astădi, nu îl folosesce. 
Nu pe domnul ţării ț6ra îl uresce, 
Ci această cale care a luat | 
Toţi Domnii pe care Domnul a urmat. 

Pacha. 

Lasă să vorbâscă asfel -pe nebuni; 
Iară tu, părinte, cată să înbuni 

Pe acei ce umblă arme să ridice 

Inpotriva Porții şi pe “Turci să strice. 

Mitropolitul. . 

Nam primit ei cirja (6ra 'mea st sap; 

Ci de crude dile, daca pociu, se-o scap. 

__ Pacha. 

Vei se-ţi dăm noi aur? cu îndestulare ? 

Mitropolitul. 

Nam nevoie d'aur; ci de cuget tare, 

Şi acea tărie tu nu mi-o poți da! 

O găsesc în mine, nu în voia ta. 

Veţi găsi voi însă mai mulți ce se vind, 

Pentru bani căci răul pe acest pămînt 

De când geme n&mul sub domnii stricate 

Află multe inimi Ja rele plecate. 

Binele se pare aici reă vedut. 

Cinstea, perde locul care Va avut.
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Pacha. 

Iți vei perde cărja.... „a vedi, te gindesce ! 

Mitropolitul. 

Cărja e dorită cât nu se-njosesce. - 

Scii ce-i datoria unui bun păstor? 

Este îndoită la acest popor. 

Sufletul şi dreptul el le îngrijesce. 

Domnul are cărma; un păstor domneste, 

EI veghâdă tote, când un domnitor 

Uită datoria, el e veghetor, | 

Câna nu îl ascultă, el atunci unesce, 

Capii ţării. fale... 

Pacha. 

lată ce-ţi dimbesce ! 

Mitropolitul. 

Pâte. 

Pacha. | | 

Asfel, nu mi spui, daca-! sprijinesci? 

Mitropolitul. 

Pe acâstă cal? nici s8 bănuiesci! 

Ce-i acâstă ţâră? are sai nu aro 

Inwuntru dreptul de năatărnare ? 
Daca are dreptul, pentru ce-!] călcați? 
Daca nu îl are, pentru ce-o păstraţi? 

Sfărămaţi odată vița Romănsscă! 
Aduceţi un pachă ca s'o cărmuiască! 

Nu loviți Romănii iară prin Romăni, 
Suflete stricate , demne de stăpăni |
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Puneţi-o sub lanţurl! naţia va sci 

Daca numai are viaţă a trăi. 

Nâmul ce se pică sub a lui robie, 

Este demn de mârte şi de tyranie. 

Pomul ce se uscă, se aruncă-n foc. 

Un popor când cade, perde-al seă loc. 

Alt popor urmâdă, om şi nem, în lume. 

Cată ca să piară când n'aii pasuri bune. 

O streini, voi care ca apărători 

Warătaţi, şi faceți ca apăsători , 

Daţine repaos! oră sdrobiți o ţeră 

Ce spre-a: sa ruşiue n'0 lăsaţi se piară. 

Pacha. 

Asfel dar, părinte, eii m'am amăgit 2... 

Mitropolitul. 

Nu pociii da eii sprijin unui tron răcit , 

Pe acâstă cale unde umilirea 

A ucis în inimi viața și mărirea. 

Sunt destui în ţâră cei ce sprijinesc 

Ceia ce nu este bun și Românesc. 

(paeha se scolă și pleca supărat) 

SOBNA IV. 

Mitropolitul , Singur 

Unde este turma, fie şi păstorul! 

Dar pe cerul țări se înalță norul, 

Banul e în fâră, ţâra este-'nchin 

N6mul mei înclină fruntea la strein. 

Nu mai este viață, nici Romăni în ţ6ră, 

Ci tyrani ce ţării fac o viață-amară!
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Și poporul nostru Romăn, înșelat 
Singur împletesce lanţul ce-i ai dat; 
El ascultă numai pe cel ce-l robesce, 
Pe cei ce-i vor bine, el desprețuiesce. 
Dar acâstă rele se vor risipi. 
Dumnedeii e mare! va-veni o di 
Când el Domnul lumii, o să risipâscă, 

Norul ce orbesce vița Romănâscă, 
Şi o se-i dea putere de a se lupta, 

Cu armele-n mănă jugu-a fărăma. 
Dar de o să piară turma mea, cea jună, 
Eu am datoria a miri:"npreună.: 

SCENA V. 
Mitropolitul; Stroe Budescu: Radu Budescu, Calomfiresea, 

Stroe. 

Pace, o pre sânte! iată-ne fugari, 

lacă ne gonesce chiar că pe tilhari! - 
Umblă să ne pringă... am venit la tire. 

Mi'ropolitul. 

Omul v€ gonesce ? dar atât mai bine. 
Fericiţi aceia care sunt goniţi 
Căci iubesc dreptatea? ce sunt asupriţi 
Căci spun adevărul ! ce se daii uitării, 

„Căci vor fericirea şi mărirea, țării ! 
Cei putinţi ai lumii și cu şerbii lor 

„Cei plătesc, năpărce care-i înconjor . 
Vor huli virtutea înjosindu-i dorul. 

„Asfel cum pe cruce pe măntuitorul 
Ne sciind ce face, şerbii tîritori | 
II loveai cu palma de mai multe ori.
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Dar acele hule chiar făceau mărirea 
Celui ce primesce aici restignirea 
Ca st scape lumea şi pe hulitori 
Rătăciţi de daruri de Tapăsători. 
Dar luati aminte, căci pe cât e mare 
Nobilă, frumâsă fapta celor care 
Peatru-al țării bine suferă goniţi, 

Pe atâta încă sunt desprețuită 
Cei ce sub cuvinte de iubirea țării 
Ascuud gîndul urii , saii al resbunării, 

Saii o vie poftă să se urce sus 

Şi când sunt acolo, uită tot ce-aii spus 
Şi mai r&ă urmeqă de cât cel ce cade 
Şi în locul cărui asupritul şade. 
Lege, ţeră, nume sânte negreșit 

Ce aii între glâte fermec fericit, 

Mulţi le pun r'ainte, din cei buni și demni 

Şi tot-deo-dată mulți mişei ne demni. 

Câţi die, Domne ajută ! vrînd a face bine, 

Precum şi-când face ucideri și crime! 

Insă Domnul vieţii respinge pe rei, 

Ce răul îl face în numele seii. 

Am vedut adesea în acâstă lume 

Sprijinind trădarea în al ţării nume. 

Vîndători de eră ! am vedut ne drepți 

Laudind dreptatea, spre-a lovi îndrepți. 

Căci mulţimea este mult mai aplecată 

Patimii şi uită buna judecată. 

Şi cuvintul vieţii: patimele sunt 

Mai gustat= încă ca bunul cuvint! 

Lucru care face pe cei răi în lume 

Ca să isbindâscă, şi vă voiii mal spune 

Că tot le domnesce pe acest pămint, 

Cât de bun să fie noi nu-i dăm cuvint.
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„Stroe. 

"Patima aprinde gîndul nostru, sănte, 

O cunosti pre bine! sunt mai mari cuvinte, 
Domnul nu-i în vorbă. Noi am dovedit; 

I"am avut sub mână și Pam măntuit; 
Vorba e de ţeră, este da ei viaţă, 

„Ce o mănă d'omeni venetici , o-nghiaţă; 
Donmul nu n&-aude. Cată dar să stăm 
Şi sub jugul barbar, fruntea se-'nchinăm? 
Dică că mulți îngînă viaţa şi mărirea 
Ţerii pină apucă singuri cărmuirea , 

Apoi fac ca cei alţi, pote şi mai rti? 
Ai dreptate insă jur pre Dumnedei , 
Una cu acesta noi nu o vom face! 
V'om muri, nu-n dile molateci de pace. 

- Si de desfiînare, ca nisce păgăni, 
V'om imuri-n resboie cu armele-n mâni! 
Noi nu cerem viață bunuri ce în şală; 
Un mormiînt noi cerem, dar mormiînt de fală, 
Vei vedea , părinte, de vom isbuti 
Că-am vrut domnia pentru a muri 
Ca străbunii nostri cu armele-n mără. 

„Pentru-acâsta ţeră veche şi Romănă. 
Domnul ne închide, s& nu fim afară 
Când Mihai, chiar astădi ar fi dus st pâră. 
Astă fera insă ostile-mi sosesc , 
Le astept. 

Mitropolitul. 

Nu mă învoiese. 
Căci a lor sosire pâte să grăbâscă 
A banului morte... Domnul s'0 dorâscă 
Mai curind, chiar astăgi „ cată se umblăm 
Prin biindețea săntă viața se-i scăpăm! |
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Vă lăsaţi pe mine lucrul a tocmi!: | 

Insă păn atuncea, rămăneţi aci.., 

E mă duc la curte. 

| Stros. : 

Prin împăciuire? 
O să schimbe lupul lacoma lui fire?.,, 

Mitropolitul. 

Se scăpăm pe banul! e trebuitor 
Ca şi el să scape wast sărman “popor. 
Jic, sărman, căci nimeni nu se mai gindesce 
Pentru el, ovi care la un port doresce,: | 

Sai se-şi facă stare cum s'ar întîmpla. 
Dorul ţării mâve în inima sa; 
Şi obstescul bine pare o nebunie, 
O sarmană ţera! numai vor! să scie 

Pentru ea în lupte nline de râi spini! 
Pentru ea uimica, tot pentru streini! 

Aste gînduri triste trebuie să piară 
'Tâte să se facă numai pentru ţâră, 

Pentru n&mul nostru: în acest cuvînt 
Popolul, boerii ai un legămint, 
Sunt acelaș sănge, cât de reci să fie, 
Aii acelaşi drepturi cum și datorie; 
Tot Romău el este, are doru-n siîn. 

Oh! afară numai când ar îi strein, 
Astă pâmă acră ce cu cât am coce 

In sînul de frate, dulce nu se face. 

'Țera-i pomul mare, o.copii mti; 

Iar noi suntem numai frunde. dale ci; 

Frundele se scutur, vintul le răpesce; 

Arborul rămăne şi reinverdesce,
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Stroe. 

Nu dic din potrivă. 

Mitropolitul. 

Ore vaţi gîndit, 
Cine să alegeţi Domn? aţi nemerit? 
Este mare lucru o bună numire: 
De la Domni ațărnă a ţtrii mărire. 

Adevăr gis voă un neam va avea, | .. 

Cărmuirea care vu fi demn de ea. 

Dar și un Domn mare de multe ori face 
Mare pe poporul ce-n perdare zace. 

Când puteţi alege, nu gindiți ușor! 
De aici atărnă ori ce viitor, | 
Alegeţi pe unul care se-l iubescă 
Şi care se-l teama ţera Romănescă. 
Un om drept, bun, mare şi îndurator 
Unul ce să fie Domn al tutulor, 
Nu al unei clase sait căpitănie: 
Acela aduce cruda tyranie, 
Partide şi lupte, un om ce ar jertfi 
La sănţirea legii, ori pe cine-ar fi. 
Fie a sa rudă, ospe ce iubesce, 

Cel ce calcă legea, pe. Domn îl slăbesce. 

Aţi găsit voi omul? 

Toti. 

Banul este bun. 

Stroe. 

El dar să domnescă,!... toți lui se supun. 
Peste apa Oltul, sub a lui bănic 
Tot întineresce, totul reînvie.
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A-n terat în frunte cii-al tuşinii. semn 

De disprețul lumii tot ce-a fost demn, 

Acolo dreptatea pentru toţi trăiesce; 

De aici gonită, acolo domnesce. 

In ostire ordin, cinste, cunoscinți, 
A făcute demnă de ai sei părinți. 

Mihalcea. 

Fii îi jur credinţă! 

Toţi. 

Ne unim cu tine! - 

Mitropolitul. 

EI dar fie Domnul spre al.ţării bine! 

Cată-ntăiii să scape! de nu isbutesc 

Lăngă Domn pe banul să deslăţuiesc, 

sii păstorul ţării ce-"] încărcă anii 

Insumi ve voii dice; resturnaţi tyranii! 

Josă pin'atuncea cată a-mncerca, 

“Nu mai prin blindeţe viaţa-ia scăpa, 

Căci ăntăii de.t6te Domn al ţării este; 

Când cinstesci pe Domnul, ț6ra,. se cinstesce. 

SCENA VI. 

Cei din ainte ; Florica. 

Florica. 

Vii să vărs în sînu ți lacrimele mele , 

Sănte ! unde snntem ? în ce dile rele? 

Umeni de la curte casa miaii călcat. 

în aceste lupte, eii am leșinat. 

Domnul, o rușine, crimă neertată!



92 

Vr& se-mi smulgii onrea , fera blestemată! 

Şi-am aflat scăpare printi'un mare foc 
Ce-a coprins îndată şi a ars ast loc. 
Nu mai este-aicea nici o sigurare, 

-De onâre. viaţă: viața mi se pare 

O nenorocire, dată pentru chin; 

Dată pentru lacrimi, dată ss suspin. 

S& mă lupt gi nâpte cu mărșave curse 
4 le-acestor inimi de virtute seurse, 
Ei: o jană fată ce n'am trebuit 

Ca se seiii că lumea e mormint spoit. 

Sânte! fieți milă de orphana fată 
Fâră de putere şi fără de tată! 

Stroe. 

Mârte şi urgie! 

Mitropolitul. (către Stroe.) 

Stroe, nu lăsă 
Inima ferbinte a se revărsa! 
Cu înțelepciune reul se- 'ndreptegă 

Dumnedeii ne vede şi ne cercetâdă. 

(Către Yloriea.) 

Nobilă fecidră, nu te întrista ! 

Dumnedeii veghiadă pe junia ta! 
EI încercă omul care îl iubesce, 

Suferinţa nâstră sufletul măresce. 
Omenii ce sufer tot-da-una sunt 

„Ce-i mai buni, copilă, pe acest pămînt.
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SCENA VI 

Cei âin ainte, un Gramatic. 

| Gramaticul. . 9 - 

Vii de la domnie am anafora, 

Ca se se 'n semnege de sănţia ta. 

Mitropolitul. 

Şi ce lucru este? 

Gramaticul. 

E că tot țeranui; 

Câte un cap de vită se dea...“ 

Stroe, 

Oh! tyranul!. 

Pentru Turci... e prețul cu care-a primit 

Domnia. 

Grămaătical. 

Ei nu sei... suntom umilit. 

Fac ce mi se gice, am atâți copii. 

| Stroe. 

Cât vei fi în lume, umilit să fi! 

Mitropolitul. 

Mergi curind şi spune la curtea domn6scă 

Că Mitropolitul, n'ă vrut s6-'ntărescă; 

Ce sunt aste biruri afară din legi, 

Din datini? sunt daruri la turcii beșlegi. 

Dar ţâra sărmana pâte da o vită
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De om ? şi de unda? ţâra e sleită! 
Vitele sunt morte neavînd notreţ; - 
Nici o sută vite rare un judeţ. 
Omenii mănăncă coji de pomi! căldare, 
Vite, cÂQ) camaşa le-aii pus în vindare. 
Nu le mai rămâne de cât pielea lor, 
S& le ia şi pielea! de fome toți mor! 

(Logof. de divan ese.) 

SCENA VIII. 

Cei din ainte, afară de logof. de divani; un ţărcovnic, 

Ţărcovnicul. 

Sa sculat poporul şi pe că! pătrunde; 
Ori ce om, de spaimă, fuge şi s' ascunde. 

Stroe. 

Daca *n molicinne cei mari se cobor, 

Ah! mai este încă viaţă în popor! 
Nu! aceste inimi ce păreaii pălite, 
Nu eraii ucise, crau adormite. 
Ii lăsaii să facă. și voiau a sei 
Pănă unde ar merge, mergînd a lovi. 
Asfel vinătorul lăsă pe furnică a 
P'al lui braț se umble; însă când îi strică, 
O aruncă-n aer. 

SCENA IX. 

Cei din ainte, un aţt ţărcovaie 

Ță&covnicul. 

Domnul ţării întră în mitropolie.
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Mitropolitul (arătînă o uşă în fana) 

Voi , întrați acolo !... are aici să vie. 
Lucrul merge bine , îmi pare schimbat. 

(Toţi să retrag. -Domnul îStră cu Dan Visterul, Domnul gade jos dupe 

ce sărută mănă mitropolitului.) 

SCENA X. 

Mitropolitul Domnul; Dan Visterul. 

Mitropolitul. 

Ce s'aude-afară ? ce s'a întîmplat ? 

Domnul. 

S'a "'ntimplat, pre sânte, că în astă casă 

"At aflat scăpare cei ce mă apasă... 
Ti cunosci, îi aperi! sunt pr6 supărat 

Pe mitropolie !.. Scire am luat 
Că în loe să aperi tronul, o pr& sănte, 

Esci cu turburarea care fără minte, 

Fără dor de ţâră, vr€ st facă pas 

“Pureilor aicea! nu & mai rămas 

Inimă Romănă! dorul de domnie 

Ai orbit pe Gmeni! Ei îmi vor dar, mie! 

Vor să-apuce tronul, cu cuvinte mari , 

De neatărnare, de turci, de tătari, 

Inima ce bate pentru biata ț6ră 

Je-o ved că mâre cub streine feră ! 

Şi vor se rescâle popor, nai scii eu, 

Să-aducă Romănul din răi în mai răi! 

Se mi-i dai. pr6 sănte? Sai să-aveți de scire , 

Că îi iati d'aice însuși prin ostire, 

Lucrul se îngr6şă.
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Mitropolitul. 

Ri aici aii fost 
Căci altarul este săntul adăpost 

Pentru toţi ce suter în acestă lume , 
Nu ne pasă noă care-i al lor nume! 
Pentru uoi nu este, nici resvrătitori 

Nică ai păcii ţării omeni păstrători, 
Toţi sunt d'o potrivă, şi răil şi bunii, 
Şi avem noi milă ma! mult pentru unii, 

Astă milă este pentru cei goniți; 

De acei puternici, asfel cum o sciți, 
Ce-ar mai fi altarul dătător de pace, 
Când în măna vâstră uneltă sar face? 

Domnul. 

Ei sînt încă aice! Cată se mit dai! 

Mitropolitul. 

Asfel de gîndire, Domne, să nu ai, 

Domnul. 

Ce fel? dar acesta face dovedire 
Că mitropolia este-'n resvrătire! 
Și de când altarul este-apărător 
Celor ce-se-mbată de urile lor, 

Calcă legea ţării, şi pe Domn lucrâdă 

Să restârne ? 

Mitropolitul. 

Dâmne! inima-ți norâqă 
Mintea liniscită, phar Dumnegdeese 

Ce lumină viața celor ce Domnesc! 

M& ascultă, Dâmne, legile-s călcate,
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Legile ai dreptul să facă dreptate! 
Domnul ţării nâstre este părător, 
Și to! el să fie și judecător? 
Te gindesce bine, şi aduţi aminte 
Că domnia cere răbdare... 

Domnul. 

Părinte , 

Inima mi-e plină, au te mai ascult... 
Se "mi dai vinovaţi nu ve dic mai „mult. 
Voi veni cu Turcii!.. 

Mitropolitul. 

Prin putere? dară! 
Tyrănia nasce tyrania iară. 
AY putere, fă-o ! nu întărdiea; 
Dar urmarea faptii, nu îţi va strica? 
Tronul nu ne cere mai multă răbdare, 
Mai multă gîndire, de cât celui care 
Se terasce-n humă? chiar el e supus. 
Altfel cu ce drepturi Domniă-ar fi mai sus 
De cât cel ce dace în a sa orbire; 
Lumea se conduce mai mult prin gindire 

Domnul către Dan Visterul 

Cată se-i găsescă! . 

Mitropolitul (se scâlă, Domnul face asemenen,) 

Amiîndoi avem , 

Dâmne! v corână ! amîndoi suntem 

Suverani ! puterea ţi e materială. 

A mea sufietâscă! în acâstă Sală 

E un tron, aicea numai eii Domnesc. 

Nu mai ei am dreptul ca s& poruncesc.



98 

Domnul. 

Ei sunt Domnul ţării. 

Mitropolitul: 

Ei păstorul mare. 

Nu pnciii eii a face asfel de tradare, 
Fără înjosirea săntului altar 
Ce-i sunt veghetorul. Turcul cei. barbar 
Pote să pătrundă în acâstă casă, 

Şi să smulgă prada, care vă apasă, 

Insă el va trece peste trupui mei, 
Peste-acâstă cruce, jur pre Dumnedeii ! 

Și gtunăă, o Dâmne, luptă o fi în ţ6ră. 

Intre — altar și tronul —- și va fi amară 
Ei cu rugăciune vii la Domnitor 
Şi îi cer ertare pentru viața, lor. 
Prin mărinimie Domnii pot s'arate 
Nalta, lor putere; mai ăntăiii se cate 
A învinge însuși patimele lor! 
Acolo-i puterea unui Domnitor. 
Căci el însuși este cel mai crud şi tare 
Din vrăjmaşii aspri ce Domnia are! 

Domnul iniscinduse.) 

Dar î:ni dă dreptate! pociă casă ert ei 
Cei ce vor să surpe asfel tronul mei? 

Mitropolitul. 

Ori ce faptă-n lume are, casă fie, 
Un cuvînt: împută, Dâmne, însuți ţie 
Cele întîmplate. Ce ai semănat ; 
Vei culege, Dâmne, fii încredințat! 
Semen: grîă ? gri Seceri ; semeni tyranie ?
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„Vei culege iară ură, anarhie. 
Totul cade. Turcii astădi sunt stâpăni; 

Suvt streini aicea fii de Romăni ; - 
Numai e putere, viață, nici dreptate; 
Totul se dărămă; mârtea tot străbate. 

Adi culegi dar rodul tristei semănări, | 
“Răul nasce răul: culegi resbunări, | 
Este încă timpul se te-'ntorci la bine. 
Țâra cătra Domnu-i astăqi încă vine, 
Astădi încă-i dice: „Sc6lăte din somn, 
Şi prin mîndre fapte fii tu mare Domn! 
Cămnuiesce singur! dar rădică ţâra.! 

“ Scutura-i ferice hula şi povara 
Prin resboie mîndre! făte chiar tyran, 

Dar tyran ce sparge jugul! ottoman!. 

Ce renască-o ţără! și o face mare; 
Şi-i dă strălucire , viaţă, ne-atârnare/ 
Despotismul asfel este-un dar ceresc, 
Pârtă libertatea, asfel îl iubesc, 
Țerii nu îi place pe Domni se-i prefere. 

A-"n cercat, şi acâsta,. o face de pere! 

Ori ce Domn se pune este și mai răi. 

Dâmae;, fii tu mare! tu esci Domnul sei! 

Domnul. 

Dar Mihai? Budesti... astfel nu le place, 
Vor. să mă restOrne... 

Mitropolitul. 

Fi nu o vor face, 
Pe cât tu vei merge ţâra cum doresce. 

EJ ţi ar da puterea care îţi lipsesce;
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Domnul, 

De vor fi cu mine, eii voii fi cu €i. 

lată, ert! de astădi ei sunt 6spii mei. 

Mitropolitul. 

Bine cuvintată fie-a ta schimbare! 

Domnul (către Dan vorbind tiire) 

Mergi să lase calea banului cel mare. 

A qi îl fac vel vornic. 

(încet către Dan) 

Mergi a îngriji. 

Ca se-i tuie capul pînă nor sosi 

Rosii de țâră | 

Mifropolitul Qa o parte) 

Mai pocii pune oră 

Un temeiii pt vorba-i lesne schimbătore? 

Domnul cărte Dan. 

Fă să vie lume, scij, adunături. 
Ce le dicem popul? acele lături 
De Gmeni ce are marea spătărie, 
Tot cu torțe-aprinse, grămadă să vie 

Strigînd „să traiască Domnul, cu mult graiă, 

Mârte lui Budescu! mârte lui Mihaiă! 
Lumea o să dică că poporul cere 

Mârtea lor, 

(către mitropolitul). 

Pre stinte ți am făcut plăcere, 
Și-m& duc la curte.
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Mitropolitul. 

Bine -cuvîntat 

Numele se-ţi fie! 

Domnul (plecănă ia o parie) 

Șarpe veninat ! 

SCENA XI. 

Mitropolitul (singur,) 

Iată ce sunt Domnii care scii să facă 

Prin măreţe fapte pisma chiar să tacă! 

Ci-ori ce Domn să fie, nemulțumiri sunt; 

Dar când ei fac bine pe acest pămînt, 

Lumea se împacă; şi fac s'amuţescă 

Patima ce mișcă mintea omenâscă. 

SCENA XIL. 

Mitropolitul Florica, Stroe , Preda şi Radu Budesci, Calomfireseu , Paba 

Novac etc. - 

Mitropolitul. 

E] vă cere pace; iartă pe Mihai. 

Ordin de iertare a trimis prin grai. 

Inima lui pare că întineresce !... 

Stroe. | 

Cine crede încă “ceia. ce vorbesce? 

SCENA XIII. 

Cei de ma! u'ainte, Mihalcea. 

Mitrcpolitul. 

Domnu-a fost aicea și mi-a dat cuvint 

Că pe Banul iartă...
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Mihalcea. 

Om curat, om sănt, 

Cum ctedi viclenia ? acest om nu ate 
Nimic sănt în viață: este o trădare. 
Pe Mihai îl duce la tăiere, fraţi! 

Banul nostru pere, şi voi încă staţi? 

Stroe. 

Fraţilor! la arme! este o rușine 
A muri ca turme de vite! cu minc, 

Voi veniţi îndată! ca nisce Romăni 
Se murim acolo cu armele-m măni. 
Jos tyranii ţării! 

Florica. 

Jos phanarioţii ! 
Stroe! dațimi arme voii să lupt cu toţii! 

SCENA XIV. 

Cei de mai n'ainte, un ostaş, tîntră plin de pulbere.) 

Ostaşul. 

Unde e Budescu ? 

Stroe. 

Ei sunt, ce voiesci? 

Ostaşul. 

Doă mii de roșii adi sant la Popesti. 

Siroe. 

Ce nefericire ! păva ce se vie, 
Banul nu mai este!... cum de întârgie?
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Ostaşul. 

Am avut în cale lupte cu Tătari. 
Am avut a trece ape-ce sunt mari. 

Stroe. 

S8 mergem la curte! să sculăm poporul! 
EI de vitejie încă are dorul. 
Turcii şi Tătarii se-i lovim curînd! 
Săngele lor negru ude-acest pămînt, 

Mitropolitul. 

Fii mei! mănia se nu desfrînaţi / 
Voiii lua boerii cei mai însemnați, 
V'om merge la curte, cu toţi a ne plănge, 
Timpinaţi prin pace vărsarea de sănge. 

Respectaţi în cailea tronul Romănesc!,. 

SCENA XY. 

Cei de mai n'ainte, Doamna. 

Dâmna. 

Lia aceste vorbe însumi mă unesc. 
Şi vă jur n'ainte, daca Domnul ţării 
Nu va primi bine cererea-adunării, 
Ei a sa socie, că îl voii lăsa... 
Dar Mihai se duce... cată al scăpa! 

» 

TABLOUL AL DOILEA. 

SCENA |. 

O Cameră din care întri într'alta la închis6re. 

Niculi şi Gardiani. 

Niculi. 

Măturaţi mai iute! iacă o să vie 

Banul ce se plimbă colo-n galerie.
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Mi sa dat sciință că v'or mai sosi 
Alţii 2... SE poftâscă,, ori și căţi vor fil 
De Budesci, se dice! De un timp, îmi pare 
Că trăim aicea tot cu lume mare! 

| "Un Gardian. 

Mi sa gis că astădi scâte pe Mihai. 

"Un Gardian. 

Ca se-i taie capul? lar bine în cai, 
Că nu-" pure-n ţâpă ca pe altă lume 

Mai de jos: prostimea. Acei ce aă nume, 
Nascere, avere, şi când se omor, 

Cu deosebire de prostime mor. 

Niculi. 

Mi se pare mie că e treba lată .. 
Vita e născută spre a fi tăiată, 

Umul din mulțime, ca se gică: Da! 

Ca se cregdă tâte, fără-a cerceta. 
Vei se mănci o păne, să înclini grumadul, 
Și de-orl ce ruşine se-ți curăţi obrazul. 
Asfei este lumea şi al ei tipic: - 

„__Pescele cel mare mancă pe cel mic. 
Na! Eri sără încă din curtea Agii 
Am plecat pe poduri cu masalagii, 
Toţi avem în mănă câte-o imasală , 
Toţi, venind acolo, am strigat: ura! 
S6 trăiască Domnul, şi Mihai să mâră. 
Ni s'a dat în mănă cate-o crăiş6ră, 
Insă Dan Visterul ce făcuse rost, 
M'a făcut a crede să-mi mai dea un post, 
Ca să fie doă, căci am qoă fete.
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Am vedut şi p'alţii, acolo, baete, 

Chiar boeri, chiar dascăli, şi chiar calemgii 

Schimbinduse, neică , îu masalagii 

Pentru o trebşâră — căci aşa e omul. 

Aşa e Romănul, s'a altoit pomul. 

Pomul Romănii cu altoiii grecesc. 

Frungele din trînsul tâte vestejese 

Câte nu ati mustul noului altoi. 

Ca s&-avem o păne, ne-am făcut ciocoi ; 

Braţele slăbite, nu pot să muncească, 

Numai pot dacuma de cât să ciupâscă. - 

S& ciupim dar sdravăn ! dar ca să ciupim , 

Carmuirii cată credincioli să fim. 

SCUNA II. 

Cei din ainte ; Mihaiă (eu Ianţurile de picidre) 

„Mihai (către Niculi) 

Ce scii de la curte? 

Niculi (cu umilinţă) 

Ce scim noi p'aici? 

Dine să ne spuie? Suntem prosti. şi mici]... 

Mihaiă (dimbind) 

Ticăloşi ! se dice. 

Niculi. 

Ticăloşi , stăpănel 

Dumnedeii şi Domnul care ne dă păne!... 

(închinînduse) 

„ Mihai. 

Ce-o se-mi facă mie ?
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Niculi. 

Duranedeiă și Domnul, nu pociii să gciii eu. 

(a oparte.) 

Și cu postul meii ! 

(tare) 

Răi destul îmi pare, bane, şi ţi voi dice, 
M& obicinuisem ce te ved, aice. 

Mihai. 

S'aii închis şi alţii aici, Niculi? 

Niculi. 

Bane, cer ertare, nu pociă a vorbi, 
Slugă credincidsă, nu se cade mie 
Tainele Domnii a le spune ţie. 
Dumnedeii și Domnul !... 

Mihai. 

Singur voiii să fiu ! 

Niculi — eșina ia oparte) 

Se '] las, căci nu sciii 
Ce-are se se-ntimple... pâte că Domnia 
S&-i dea lui ertare, se-i dea boeria, 
Corbi la Corbi se dice ochii nu şi-t scot. 
Multe lucruri încă aici jos se pot, 
Am vedut eii multe aici și afară, 
Tot e cu putință în acâstă ţeră. 
Domn chiar se se facă! nu e de mirat. 
Și atuncia iată capul mei tăiat, 
Deci se-"l fac bun 6spe de acuma mie.
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Nu câstă nimica... vr'o dregătorie 
Ar putea odată în vre un oras?... 
Nu dic pentru mine, pentru copilaș... 

Am vo doă posturi. 

SCENA. II. 

Mihai Siugară 

Durer6să stare! 
Jată-n mic aceia ce e lumea-n mare! 
Asfel ai făcutto :narii potentaţi, 
Doctori fără inimi , robi încoronați ! 

- Care cred că ţera este mostenire 
Dată lor, spre pradă şi spre înjosire! 

Daca providința pe om a robit 
Hranii sale, Domnii încă-ai trebuit 
A 7] lovi! să facă se se umilescă, 
Şi oră ce rușine încă se-i răpescă! 
Iată nisce Gmeni, robi și degradaţi, 

Misire unelte tyranii daţi ! 

Incăreaţi de viţiuri, fără dor de eră , 

Şi de omenire! şi când cuget iară 

Că ei fac tot râul. binele cerind, 

Că fac nedreptate, dreptate strigând, 

Că despbie ţâra, și că o trădedă 

Pe când ei de cinste, virtuţi cuvintâdă, 

E ceva atuncea în sufletul mei 

Care se fărămă ! și nu mai sunt eii!... 

Care e cuvintul, nimeni wa venit 

Se mă vadă ? re toți m'aii părăsit ? 

Pâte că nu-i lasă? încă-o dimincţă 

Scursă în tăcere! De nu mai e viață 

In Romăni ?... ussita se se-'mpline dar! 

S& gustăm al morţii amărit pahar!
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SCENA III. 

Mihai ; Dan Vistorul 

Dan. 

Bună gioa, bane! 

Mihai. 

Cum s'a întîmplat 
Ca să vii paicia? 

Dan. 

tste-adevărat 

Nu venisem încă.. trebile-'nainte... 

Mihaiu. 

Înţeleg. 

Dan (cu cre care turburare) 

Vii astăgi, am se-ți qic cuvinte 
Beit , ciudate !... Ce vrei? omul muritor 
E de carne, sănge... bane, am un dor 
Ce-mi coprinde viaţa... dar se “ţi spun odată. 
Vii a-ţi cere s6ţă pe-a ta dulce fată, 
Şi îţi jur eii, Bane, că te voiii scăpa 
Astădi de Ja mârte? 

Mihai. 

Vii a m&-m fiuntal! 
Arunecat ?n lanţuri, asteptind să vie 

Mortea, vii a "mi cere fiica mea soţie ? 
M& ascultă, Dane, multe am vedut 
Omen), țări, nemerici mulți am cunoscut,
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Inimi înjosite, fără de ruşine; 

Mai mişel în lume mam vedut ca tine! 

Dan Visterul.  - 

Aspre vorbe, bane, mie îndreptegi ! 

| Mihai. 

Ne socotitâre, cum le meritedi ! 

Dan. 

'Tac, căci al mei suflet arde de iubire, 

fa m8 întăresce... 

Mihai. 

O despreţuire | 

Numai este vorbă, că vin nisce timpi 

Când florile vieţii se schimbă înghimpi. 

Timpi ce îi aduce cruda, tyranie ; 

'Timpi de «degradare şi de nebunie. 

Când linguşitorul gata d'a păi, 

Crede că-i o cinste de a se tări ; 

Când acel ce vinde cugetul ce are; 

1şi face un merit din a lui vindare! 

Atunci fie cine mare, mic, dar fi, 

Cârcă-o ameţelă; și fără a sci 

Ce dice, ce face şi unde se duce, 

Lasă nebunia care îl conduce, 

Lasă ne ruşinea, al povăţui. 

Stare de cădere ce Vestesce-o di 

De perdare-crulă în apropiere, 

Vai! a naţiunii mârte şi cădere, 

Sai a renvierii, prefacerii «i , 

Prin lupte de sănge!. timpii îmi par grei |
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Țeră Romănâscă, ţera mea iubită, 
Tă-ai stricat streini , viţă putredită. 
Au virit în sînuți datini mohorite, 
Ce-n a ta junie fură ne sciute. 
Aii stricat, o țsră, săngele curat. 
Sufletul tei mare Pai înveninat; 
Inima ta jună ai îmbătrinito; 
De inbiria țării ei vai! aii sleito, 
Fruntea ta mărâță în humă-aă plecat, 
Şi-al tei braţ puternic Pai înfemeiat! 
A rămas poporul-mai curat; dar cine 
II conduse încă? mănile streine! 

Dan Visterul. 

Bane , lasă-acele vorbe... fără ţel. 
Escă Singur în ț6ră; singur, singurel , 
Cu păreri d'acestea, fabuli, visărie! 
Cum e lumea, omul trebuie să fie! 
Esci cinstit ? în curte-ți,_ 1arba va-n verdi 
Omenii pe tine te. vor ocoli. 
Vor avea rușine se-ți dea salutare , 
Ei waii ce se facă cun cm ce nu are 
A le da nimica, cu un om cinstit, 
Daca furi, faci stare, esci bine privit; 
Ai 6speţi cu suta, casa ta e plină; 
Și când omenirea ţie ți se-'p chină, 
Stăpănirea însuși te-are la ochii bun. 
Lumea nu voiesce să scie nici cum 
De unde ai banii, totul e se-i aj! 
Să-ici de la unii, ca se ai să dal! 
Că-ai ales cu cinstea, cu iubirea țerii ? 
Inchis6rea, mârtea! te-ai prădat uitării, 
Lumea îţi tînjesce, căci cinstit ai. fost. 
Și mai află: încă, dei, că esci un prost. 

>
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Mi 

Mihai. 

Cugetele-acestea ţâra nu ie are, 
Ele nasc în inimi unde e trădare, 

Unde este morte, în creerii tei, 
Şi nu fac plăcere de cât celor răi 

Dan Vistenul. 

Vom vedea, o bave,, care s'amăgesce 

Din noi doi, dat timpul trece, se grăbesee, 
Se ne-ntârcem iară de unde-am plecat,.. 

Dămi măna Florikii, sunt boer bogat? 

Mihai. 

Tu, bogat, o Dane? o gîndire mică! 

Esci sărac cu totul pentru-a mea Florică; 

Esci sărac, nu d6ră că de bani lipsesci; 

Escă sărac, căci nu: poţi ţâra să tubesci. 

Dan. | , 

Țâra? ce e țâra? vise ce încântă 

Capetele slabe, şi aici le-avîntă 

(arată închisorea) 

Țera ? meriteadă ast pămînt robit, 

Saă ast nâm sălbatic de a fi iubit ? 

lacă unde duce asfel de iubiră! 

(arătind lanţurile lui Mihai) 

Vine se te scape, țâra? rătăcire! 

Nu e dar mai bine ceia ce fac cit? 

De acele gînduri scutur gîndul mei 

Mergînd cu streinii, fără încetare, 

Mă în care de aur, îmi fac nume mare.
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Cine îmi împută starea ce ei fac 
Din răpiri ? aceia ce mal crud m'atac. 
Domni, boeri şi preoţi, ori şi cine fie, 
Se cinstescă la mine, laai mel să vie, 
Şi se-'m trâcă pragul! cei ce nu răpesc 
Și săraci cu cinste per, se vestijescii, 
Nimeni nu îi vede! însuși patriotul 
Ce viseadă dafini şi-află bine totul, 
Însuşi philosophul despreţuitor 
Pentru avuţie; mari şi mici, popor, 
Intre cel ce are stare şi răpesce 
Și săraci, bogatut fur, mai mult cinstesce! 

Mihai. 

Asfel cuvintgă de al ţării dor 
Toţi câţi nu îl pârtă în inima lori. 
A jertfi pe alţii pentru al tei bine, 
Iacă-a ta credinţă! a jertfi pe sine 
Pentru cel alţi, este ceia ce cred ci, 
Darul cel mai mindru de la Dumnegeii. 
Inima ta este pr€ în înjosire 
Ca să înţelâgă o mare gîndire. 
Aste gînduri, Dane, ţie nu îți plac. 
Iată dar cuvintul de ce esci sărac. 
Când găsesci în cale un sărman ce cere, 
Și te-înfi6ră cu a lui vedere, 
Cel drepti plâcă fruntea, căci el pâte-avea 
Inimă; el pâte a iubi ceva; 
Dar tu n'a! simţire de cât pentru tine! 

Dan. 

Și de ce atâta ură pentru mine?
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Legile aă dreptul să facă dreptate! 

Domnul ţării nâstre este părător, 

Şi tot el să fie și judecător? 
" Te gindesce bine, și aduţi aminte 
Că domnia cere răbdare... 

Domnul. 

Părinte , 
inima mi-e plină, au te mai ascult... 
Se "mi dai vinovaţii, nu ve dic mai mult. 
Voi veni cu Turcii!... 

Mitropolitul. 

Prin putere? dară! 
“Tyrănia nasce tyrania iară. 
Ai putere, fă-o ! nu întărdiea,; 
Dar urmarea faptii, nu îţi va strica? 
Tronul nu ne cere mai multă răbdare, 
Mai multă gîndire, de cât celui care 
Se târasce-n humă? chiar el e supus. 
Altfel cu ce drepturi Domnii-ar fi mai sus 
De cât cel ce ace în a sa orbire; 
Lumea se conduce mai mult prin gindire 

Domnul către Dan Visterul 

Cată se-i păsâscă! - 

Mitropolitul (se sc6lă, Domnul face asemenea,) 

Amiudoi avem , 

Dâmne! v cor6nă! amindoi suntem 

Suverani ! puterea ţi e materială. 
A mea sufletâscă! în acâstă Sală 
E un tron, aicea numai eii Domnesc. 

Nu mai eii am dreptul ca s& poruncesc.
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Domnul. 

Eu sunt Domnul ţării. 

Mitropolitul. 

Ei păstorul mare, 
Nu patiii ei a face asfel de tradare, 
Fără înjosirea săntului altar 
Ce-i sunt veghetorul. Turcu) cel barbar 
Pote să pătrundă în acâstă casă, 
Și să smulgă prada, care vă apasă, 
Insă el va trece peste trupul mei, 
Peste-acestă cruce, jur pre Dumnedeii ! 

Și atunci, o Domne. luptă o fi în ţră 
Intre — altar și tronul —: și va fi amară 

Ei cu rugăciune vii la Domnitor 

Şi îi cer ertare pentru viaţa lor. 

Prin mărinimie Domnii pot sarate 
Nalta lor putere; mai ăntăiii se cate 
A învinge însuși patimele lor! 
Acolo-i puterea unui Domnitor. 
Căci el însuși este cel mat crud şi tare 
Din vrăjmașii aspri ce Domnia are! 

Domnul (iniscinduse.) 

Dar î:ni dă dreptate ! pociii ca să ert ei 
Cei ce vor să surpe asfel tronul mei? 

Mitropolitul. 

„Ori ce faptă-n lume are, ca să fie, 
Un cuvint: împută, Dâmne, însuţi ţie 
Cele întîmplate, Ce ai semănat , 
Vei culege, Dâmne, fii încredințat! 
Semen grîi ? griti seceni; semeni tyranie ?
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Vei culege iară ură, anarhie. 
Totul cade. Turcii astădi sunt stâpâni; 
Sunt streini aicea fii de Romăni; 
Numai e putere, viaţă, nici dreptate; 

Totul se dărămă; mârtoa tot străbate, 

Adi culegi dar rodul tristei semănări, 

Răul nasce răul: culegi resbunări. 
Este încă timpul se te-'atoici la bine. 

Țera cătra Domnu-i astădi încă vine, 
Astădi încă-i gice: „Scâlăte din somn, 
Şi prin mîndre fapte fii tu mare Domu! 

Cărmuiesce singur! dar rădică ţâra ! 
Scutura-i ferice hula și povara 
Prin resboie mindre! făte chiar tyran, 

Dar tyran ce sparge jugul ottoman! 

Ce renască-o ţără! și o face mare; 
Şi-i dă strălucire, viaţă, ne-atârnare! 
Despotismul asfel este-un dar ceresc, 

Pârtă libertatea, asfel îl: iubesc. 

Țerii na îi place pe Domni se-i prefere. 

A-?n cercat, şi acâsta, o face de pere! 
Ori ce Domn se pune este şi mai răi. 

Dâmnei, fii tu mare! tu esci Domnul seii! 

Domnul. 

Dar Mihai? Budestii.., astfel nu le place. 

Vor s& mă restârne.., 

Mitropolitul. 

Ti nu o vor face, 

Pe cât tu vei merge ț6ra cum doresce, 

Ei ţi ar da puterea care îţi lipsesce:
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Domnul. 

De vor fi cu mine, ei voiii fi cu ci. 

lată, ert! de astădi ei sunt Gspii mei. 

Mitropolitul. 

Bine cuvintată fie-a ta schimbare! 

Domnul (către Dan vorbind tire) 

Mergi stă lase calea banului cel rare. 
A gi îl fac vel vornic. 

(încet către Dan) 

„ Mergi a îngriji. 

Ca se-i taie capul pînă n'or sosi 
Rosii de ţâră | 

Mifropolitul (la o parte) 

Mai pociii pune oră 
Un temeiă pe vorba-i lesne schimbătâre? 

Domnul cărte Dan. 

Fă să vie lume, sei, adunături. 
Ce le dicem popul? acele lături 
De Omeni ce are marea spătărie, 
Tot cu torțe-aprinse, grămadă să vie 
Strigînd „să traiască Domnul, cu mult graiă, 

Mârte lui Budescu! mâste lui Mihaiii! 
Lumea o st dică că poporul cere 
MOrtea lor, | 

(către mitropolitul), 

| Pr6 sănte ţi am făcut plăcere, 
Şi-mă duc la curte,
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Mitropolitul. 

Bine cuvîntat 

Numsle se-ţi fie! 

Domnul (plecănă Ia o parie) 

Şarpe veninat ! 

SCENA XI. 

Mitropolitul (singur,) 

Iată ce sunt Domnii care scii să facă 
Prin măreţe fapte pisma chiar să tacă! 

Cii-ori ce Domn să fie, nemulțumiri sunt; 
Dar când ei fac bine pe acest pămînt, 
Lumea se împacă; şi fac s'amuţescă, 
Patima ce mişcă mintea omenâscă. 

SCENA XII. 

Mitropolitul Florica, Strop, Preda şi Radu Budesci, Calomfireseu, Raba 

Novac etc. 
* 

Mitropolitul. 

EI vă cere pace; iartă pe Mihai. 

Ordin de iertare a trimis prin graiu. 

inima lui pare că întineresce !... 

Stroe. 

Cine crede încă “ceia ce vorbesce? 

SCENA XIII. 
Cei de mai u'ainte, Mihalcea. 

Mitrcpolitul. 

Domnu-a fost aicea şi mi-a dat cuvint 

Că pe Banul iartă...
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Mihalcea. 

Om curat, om sânt, 

Cum credi viclenia ? acest om nu are 
Nimic sănt în viaţă: este o trădare. 
Pe Mihai îl duce la tăiere, fraţi! 
Banul nostru pere, şi voi încă staţi ? 

Stroe. 

Frațilur! la arme! este o ruşine 
A muri ca turme de vite! cu mine, 

Voi veniţi îndată! ca nisce Romăni 
Se murim acolo cu urmele-n măni. 
Jos tyranii ţării! 

Florica. 

Jos phanarioţii ! 
Stroe! daţimi arme voii s& lupt cu toţii! 

SOENA XIV. 

Cei de mai n'ainte, un ostaş, îîntră plin de pulbere.) 

Ostaşul. 

Unde e Budescu? 

Stroe. 

Bii sunt, ce voiesci? 

Ostaşul, 

Doă mii de roșii adi sunt la Popesci. 

Siioe. 

Ce nefericire ! păna ce se vie, 
Banul nu mai este!... cum de întărgic >?
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Ostaşul. 

Am avut în cale lupte cu Tătari. 

Am avut a trece ape-ce sunt mari. 

Stroe. 

Să mergem la curte! să sculăm poporul! 
EI de vitejie încă are dorul. 
Turcii şi Tătarii se-i lovim curind! 
Săngele lor negru ude-acest pămint, 

Mitropolitul. 

Fil mei! mănia se nu desfrînaţi ? 
Voiii lua boerii cei mai însemnați ; 
“V'om merge Ja curte, cu toţi a ne plănge, 
Timpinaţi prin pace vărsarea de sănge. 
Respectaţi în cailea tronul Romănesc !... 

SCENA XY. 

Cei de mai nainte, Doamna, 

Dâmna. 

La aceste vorbe însumi mă unesc. 

Şi vă jur m'ainte, daca Domnul țării 

Nu va primi bine cererea-adunării, 

Ei a sa socie, că îl voiii lăsa... 

Dar Mihai se duce... cată al scăpa! 

PABLOUL AL DOILEA. 

SCENA 1. 

O Cameră din care întri întralta la închisore, 

Niculi şi Gardiani. 

Niculi. . 

Măturaţi mai iute! iacă o să vie 

Banul ce se plimbă colo-n galerie.
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Mi sa dat sciință că v'or mai sosi 
Alţii 2... S6 poftâscă, ori şi căţi vor fil 
De Budesci, se dice! De un timp, îmi pare 

Că trăim aicea tot cu lume mare!. 

Un Gardian. 

Mi sa gis că astădi seâte pe Mihai. 

Un Gardian. 

Ca se-i taie capul? [ar bine în cai, 

Că nu-l pune-n țâpă ca pe altă lume 
Mai de jos: prostimea. Acei ce aii nume, 
Nascere, avere, şi când se omor, 

Ca deosebire de prostime înor, 

Niculi, 

Mi se pare mie că e trâba lată., 
Vita e născută spre a fi tăiată, 

Umul din mulţime, ca se dică: Da! 
Ca, se crâdă t6te, fără-a cerceta. 
Vei se mănci o păne, să înclini grumadul, 
Și de-ori ce ruşine se-ți curăţi obrazul, 
Asfei este lumea și al ei tipic: 
Pescele cel mare mancă pe cel mic. 
Na! tri sără încă din curtea Agii 
Am plecat pe poduri cu masalagii, 
Toţi avem în mănă câte-o masală , 
Toţi, venind acolo, am strigat: ura! 
Să trăiască Domnul, și Mihai st moră. 
Ni s'a dat în mănă cate-o crăişoră, - 
Insă Dan Visterul ce făcuse rost, 
Ma făcut a crede să-mi mai dea un post, 
Ca să fie doă, căci am doă fete.
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Am vedut şi palţii, acolo, baete, 

Chiar boeni, chiar dascăli, şi chiar calemgii 
Schimbinduse, neică , în masalagii 

Pentru e trebşâră — căci aşa e omul. 
Aga e Romănul, sa altoit pomul. 

Pomul Romănii cu altoiii grecesc. 
Frundele din trinsul tote vestejesc 
Câte nu ai mustul noului altoi, 
Ca să&-avem o păne, ne-am făcut ciocoi, 
Braţele slăbite, nu pot să muncească, 
Numai pot d'acuma de cât să ciupescă. 

S8 ciupim dar sdravăn ! dar ca să ciupim, 

Carmuirii cată credincioii să fim. 

SCINA IL, 

Cei din ainte ; Mihaiă (cu Ianţurile de picidre) 

Mihai (către Niculi.) 

Ce scii de la curte? 

Niculi (eu umilință) 

Ce scim noi paici? 

Cine să ne spuie? Suntem prosti şi mică!... 

Mihaii (qimbina) 

Ticăloşi |! se dice. 

Niculi, 

Ticăloşi , stăpăne! 

Dumnedeii și Domnul care ne dă pâănel... 
(închininduse) 

Mihai. 

Ce-o se-mi facă mie ?
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Niculi. 

Durmnedeii și Domnul, nu pociii să sciii ei. 

(a oparte.) 

Și cu postul mei! 

(tare) 

Răi destul îmi pare, bane, și ţi voi dice, 

M& obicinuisem ce te ved, aice. 

Mihai. 

S'aii închis și alţii aici, Niculi ? 

Niculi. 

Bane , cer ertare, nu pocii a vorbi, 
Slugă credinci6să, nu se cade mie 
Tainele Domnii a le spune ţie. 
Dumnedeii și Domnul!... 

Mihai. 

Singur voii să fii! 

Niculi — eșină la oparte) 

Se "1 las, căci nu sciii 
Ce-are se se-'ntîmple... pote că Domnia 
Să-i dea lui ertare, se-i dea boeria, 

Corbi la Corbi se dice ochii nu şi-! scot. 
Multe lucruri încă aici jos se pot, 
Am vedut eii multe aici şi afară, 
Tot e cu putinţă în acâstă ţâră. 
Domn chiar se se facă! nu e de mirat. 
Şi atuncia iată capul mei tăiat. 
Deci se-"l fac bun 6spe de acuma mie.
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Nu câstă nimica... vio dregătorie 
Ar putea odată în vre un orâs?... 

Nu dic pentru mine, pentru copilaş... 
Am vro doă posturi. 

- BOENA. II. 

Mihai Siugurii 

Durerosă stare! 

Iată-u mic aceia ce e lumea-n mare! 
Asfel aii făcuto marii potentaţi, 
Doctori fără inimi , robi încoronați! 
Care cred că țera este mostenire 
Dată lor, spre pradă și spre înjosire! 
Daca providivţa pe om a robit 

Hranii sale, Domnii încă-ai trebuit 
A ?] lovi! să facă se se umil6scă, 
Şi ori ce rușine încă se-i răpesci! 
lată nisce Gmeni, robi şi degradaţi, 
Misire unelte tyranii daţi ! 
Incărcați de viţiuri, fără dor de ţeră 

Şi de omenire! şi când cuget iară 

Că ei fac tot r&ul. binele cerînd, 

Că fac nedreptate, dreptate strigănd, 

Că despâie ţera, şi că o trădedă 

Pe când ei de cinste;, virtuți cuvintedă, 

E, ceva atuncea în sufletul mei 

Care se fărămă ! şi nu mai sunt ei!... 

Care e cuvintul, nimeni n'a venit 

Se mă vadă ? Gre toți m'aii părăsit? 

Pâte că nu-i lasă?. încă-o dimincță 

Scursă în tăcere! De uu mai e viață 

Io Romăni 2... ussita se se-"mpline dar! 

S8 gustăm al morții amărit pahar! 

3
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SCENA Ul. 

Mihai ; Dan Vistarul 

Dan. 

Bună gioa, bane! 

Mihai. 

Cum s'a totimplat 

Ca să vii paicia ? 

Dan. 

Este-adevărat 
Nu venisem încă,. trebile-'nainte.... 

Mihaiu. 

Inţeleg. 

Dan (cu re care turburare) 

Viii astădi, am se-ţi qic cuvinte 

Dei: , ciudate !... Ce vrei? omul muritor 
E de carne, sănge... bane, am un dor 

Ce-mi coprinde viaţa... dar se “ți spun odată. 
Vii a-ţi cere s6ță pe-a ta dulce fată, 
Şi îţi jur ei, Bane, că te voii scăpa 
Astădi de la mârte? 

Mihai. 

Vii a mă-'m fiunta! 

Aruncat 'n lanţuri, asteptînd să vie 

Mârtea, vii a 'mi cere fiica mea soţie? 
M& ascultă, Dane, multe am vedut 
Omeni, ţă, nemerici mulți am cunoscut ,



109 

Inimi înjosite, fără de ruşine; 

Mai mişel în lume n'am vedut ca tine! 

Dan Visterul. 

Aspre vorbe, bane, mie îndreptedi ! 

Mihai. 

Ne socotitâre, cum le meritedi ! 

Dan. 

(Pac, căci al mei sufiet arde de iubire, 

Ea mă întăresce... 

Mihaiă. 

O desprețuire! 

Numai este vorbă, că vin nisce timpi 

Când florile vieţii se schimbă înghimpi. 

Timpi ce îi aduce cruda tyranie , 

'Timpi de degradare şi de nebunie, 

Când lingușitorul gata da pări, 

Crede că-i o cinste de a se tări; 

Când acel ce vinde cugetul ce are, 

Işi face un merit din a lui vîngare | 

Atunci fie cine mare, mic, dar fi, 

Cârcă-o ameţelă; şi fără a sci, 
Ce dice, ce face şi unde se duce, 

Lasă nebunia care îl conduce, 

Lasă ne ruşinea, al povăţui. 

Stare de cădere ce Vestesce-o ţi 

De perdare-crudă în apropiere, 

Vat! a naţiunii mârte și cădere, 

Sai a re'nvierii, prefacerii el, | 

Prin lupte de săngel. timpii îmi par grei!
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Țâră Romănâscă, ț6ra mea iubită, 
Tă-aii stricat streinii , viță pntredită. 
Aii virit în sînuți datini mohorite, 
Ce-m a ta junie fură ne sciute. 
Ai stricat, o țeră, săngele curat. 

Sufletul teii mare Vai înveninat; 
Iuima ta jună aii îmbătrînito; 

De iubiria ţării ei vai! ai sleito, 
Fruntea ta mărâță în humă-aii plecat, 
Şi-al tei braţ puternic Pai îufemeiat! 
A rămas poporul-mai curat; dar cine 

Il conduse incă? mănile streine! 

Dan Visterul, 

Bane, lasă-acele vorhe... fără ţel. 
Esci singur în fâră, singur, singurel, 
Cu păreri d'acestea, fabuli, visărie ! 

Cum :e lumea, omul trebuie st fie! 

Esci cinstit ? în curte-ţi, iarba va-n verdi, 

Omenii pe tine te vor ocoli. 

Vor avea rușine se-ți dea salutare, 
Fi wai ce se facă cun on ce au are 
A le da nimica, cu un om cinstit. 

Daca furi, faci stare, esci bine privit; 

Al Gspeţi cu suta, casa ta e plină; 
Și când omenirea ţie ţi se-”n chină, 
Stăpânirea însuși te-are la ochii bun, | 
Lumea nu voiesce să scie nici cum 
De unde ai banii, totul e se-i ai! 

Să-ici de la unii, ca se ai să dai! 

Că-ai ales cu cinstea, cu iubirea ţării? . 
Inchisrea, mârtea! te-ai prădat uitării , 
Lumea îți tinjesce, căci cinstit ai fost. - 
Și mai află: încă, dei, că esci un prost,
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Mihai. 

Cugetele-acestea țâra nu le are, 
Ele nasc în iniini unde e trădare, 

Unde este mârte, în creerii tei, - 
Şi nu fac plăcere de cât celor răi 

Dan Visterui. 

Vom vedea, o bane, care s'amăgesce 

Din noi doi, dar timpul trece, se grăbesce. 

Se ne-nt6rcem iară de unde-am plecat... 

Dămi măna Florikii, sunt boer bogat? 

Mihai. 

Tu, bogat, o Dane ? o gindire mică 

Esci sărac cu totul pentra-a mea Fiorică,; 

Esci sărac, nu dâră că de bani lipsesci; 

Esci sărac, căcă nu poți ț6ra să tubesci. 

Dan. 

Țâra? ce e ţâra? vise ce încăntă 
Capetele slabe, şi aici le-avintă 

țarată închisorea) 

Țera ? meriteaqă ast pămînt robit, 

Saă ast nm sălbatic de a fi iubit? 

Iacă unde duce asfel de iubiră! 

(arătînd lanţurile lui Mihaiii) 

Vine se te scape, țâra ? rătăcire! 

Nu e dar mal bine ceia ce fac ei? 

De acele gînduri scutur gîndul meii; 

Mergînd cu streinii, fără încetare, 

M& în carc de aur, îmi fac nume mate.
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Cine îmi împută starea ce ei fac 
Din răpiri ? aceia ce mal crud m'atac. 
Domni, boeri şi preoți, ori şi cine fie, 
Se cinstescii la mine, laai mel să vie, 
Şi se-'m trâcă pragul! cei ce nu răpesc 
Şi săraci cu cinste per, se vestijescii, 
Nimeni nu îi vede! însuși patriotul 
Ce viseadă dafini şi-află bine totul, 
Insuși philosophul despreţuitor 
Pentru avuţie ; mari şi mici, popor, 
Intre cel ce are stare și răpesce 
Și săraci, bogatut fur, mai mult cinstesce! 

Mihai. 

Asfel cuvintâQă de al țării dor 
Toţi câți nu îl pârtă în inima lori. 
A jertfi pe alţii pentru al tei bine, 
Iacă-a ta credinţă! a jertfi pe sine 
Pentru cei alți, este ceia ce cred ci, 
Darul cel mai mindru de la Dumnedeă. 
Inima ta este pr€ în înjosire 
Ca să înţelâgă o mare gîndire. 
Aste gînduri, Dane, ţie nu iți plac. 
Iată dar cuvintul de ce esci sărac. 
Când găsesci în cale un sărman ce cere, 
Şi te-iînfioră cu a lui vedere, 
Cel dreptă plâcă fruntea, căci cl p6te-avea 
Inimă; el pâte a iubi ceva; 
Dar tu n'at simţire de cât pentru tine! 

Dan. 

Și de ce atâta ură pentru mine?
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Mihai. 

Di, dispreţuire! dute de aci ! 

“(Mihai trece'în altă cameră.) 

SCENA IV. 

Dan, Singur. 

Şi acuma Banul nu va mai trăi! 
EI putea să scape. Trebuie să pâră 
Pănă ce nu vine ostea lui de ţâră. 
Sroe încă face turburarea mea. 

Sub acestă mănă 6re no cădea? 

SCENA V. 

Dan, un trimis 

Trimisul: 

Domuul te asteptă..-. 

Dan. 

Voiă veni îndată. 

SCENA VL. 

Dan, Niculi. 

Dan (către. Niculi.) 

Vin aici, şi-ascultă bine astă dată, 

Tu ce esci al dostru rob, fiind plătit, 

Ca să n'ai voinţă, suflet înjosit, 

Ca să fii uneltă la voinţi streine, 

Ca să nai ființă, ca sâ nai rușine, 

Căruia Domnia lasă a fură,
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Numai să urmede în voinţa sa. 
Ce îți vindi voinţa, pentru-un colț de păne, 

Ori la cine fie ca ori care căne, 
Tu ce musci pe cela ce tă-a 'mbuibat 
Şi lingi pe acela ce-astădi te-a chemat, 
Fii dintro familie de cer blestemată 
Ce numai î viţiii hrana sa își cată, 
Bii mă duc la curte, are a veni 

Ore care preot spre a spovedi . 
Pe Mihai... si scire!... 

Niculi. 

Înţeleg , stăpăne. 

Dan (dîndai un pistol care îl scote de sub vestmînt și apoi o pungă.) 

Dan. 

Înţelegi ? și mie asfel nu-mi rămăne 
Spre a-ţi dice încă ce tu ai să faci? 

Niculi — arătînă pistolul, 

Să omor pe Banul? 

Dan. 

Ticăl6se | taci ! 
Mai ăntăiă de tâte, s& dai ascultare 

C& vorbesce Banul, preotului care 

Vine se-l confese-apoi, când ar fi 

Curtea ca să erte pe Mibai... vei sci 
Ce tu aia face!.. 

Niculi, 

Înţeleg.
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Dan. 

Ei bine, 

Stofă de ministru, tu mi arăţi în tine, 

Vei merge deparie, dar să nu slăbesci, 

Lumea i o minciună precum 0 privesci, 

Ea este compusă de 6meni cu minte 
Și de prosti, de turme fără de cuviute, 

Născute să cregă că morile sbor, 
Cei cu minte-ai totul, lumea este-a lor. 

Dată mostenire pradă se le fie. 

Vei să fii cu turma prâstă; spune mie, 
Sati cu cei cu minte ce domnesc, cei rei; 

Dar scii ce se cere ca să fii cu ei? 

SE nu ai mustrare de cuget, sărace, 

Ori c&-ar fi nevoie a gîndi, şi a face, 

Întrigă, vindare!.,. tâte s& primesci, 

S& sdrobesci pe cel slab și să te tiresci 
Către cel mai tare 

Niculi. 

Lasăte pe mine, 
“La acâstă scâlă te întrec pe tine. 

+ Dan. 

S& te ved la lucrul 

SCENA IV. 

Niculi (Singur.) 

Pare că-i născut 

Ca să mă pricâpă ? dei! cât e plăcut 
A șerbi cu dinsul! de când el e mare 
În acâstă ț6ră, am făcut şi stare!
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Nu mult; însă ce vţei? fie cât de mică, 
Incă este stare; de nu curge, pică, 
Mi am luat căscidră, şi o mîndiă vie, 
Şi cu-o drăguliţă mică de moșie. 
Am ceva scutelnici, m'am chivernisit, 

Şi îini merge bine cum nu am gîndit. 
Se dicea o vorbă sub altă domnie, 
Rău de cel ce şi face stare din loție, 
Dar gălciava t6tă fuse pentru tron, 
Astăqi facem treburi şi nu audi svon. 
Bilele se schimbă ! Esci în sărăcie , 
Nimenea nu vine să-ţi vorbâsră ţie, 
Daca nu mustrarea că cinstit. ai fosti 
Ce vine şi-ţi dice: gesci un mare prost!“ 
La Săracu la pârtă cănii n'a veghere. 

Alţii, ce muiară mănele în miere, 
Sunt în stima lumii; ai de unde da, 
Biata omenire te va lăuda, 

SCFNA -V. 

Niculi ; preotul Stoica. 

Preotul Stoica. 

Unde este Banul? 

Niculi Ga oparte.) 

lacă Oia vine! 

SCENA VI. 

Cei de mai nainte. Mihai. 

Mihai. 

Cine mE& numesce ?
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P. Stoica. 

Ei vii adi la tine. 

Ca se-mi faci, o baâne, datoria mea. 

Mihai. 

Înţeleg, părinte... Sârta este rea!... 

Niculi (egind.) 

(a oparte.) 

O st-ascultii la uşă... acolo-p'alară... 

Astfel ne învaţă vorvicii din ţâră! 

SCENA VII. 

Mihai; preotul Stoica. 

(Ei şau pe un strat de paie destinat pentru Mihaiu.) 

Mihai 

Şegi aici, părinte. Vegi ? Sunt liniscit... 

Preotui Stoica. 

Datoria uâstră, fiul mei iubit , 
Ave-amărăciune. De atătea ore 
In aceste locuri, de câte ori more 

Osîndit un frate dintre muritori, 
Sufer Wopotrivă, mor d'atătea ori , 

Datina nu pote ca se-mi oțelescă 
Inima. Rog cerul să ne întărâscă. 

Dar te ved puteric în credința ta ?
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Bine! căci nimica nu ai a-ţi mustra! 
Mortea, tristă este mortea meritată ; 
Dar a ta e dulce, mîndră, lăutată, 
Căci mori pentru ţâră şi binele sei. 
Dumnedei te vede; cerul este al teii, 

Mihaiu. 

Nobile cuvinte-ce te-nalță forte! 
Dar cât pentru mine, 'nu mă tem de mârte. 

Du pe datorie păn' a nu muri 

A le mele taine poţi a le primi 

P. Stoica. 

Nu ai trebuinţă: viă cu mângăiere 
In minutul morţii ca se-ți daii putere; 
Daca tu ai taine, colo sus să spui! 

(arată cerul.) 

Cela care mâre pentru ţâra lui, - 
Se-"n Dumnedeesce, şi-n acestă stare 
Nimeni nu e harnic ai da lui ertare. 

Mihai. 

Preote ! ce nume e numele teii? 

Şioica 

Stoica Fărcășanu. 

Mihai. 

Scii; sub Mihnea răi 
Te-a fost pus în lanţuri căci ai dat scăpare
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Lui bătrănul Stanciu logăfătul mare, 
Ce-ai ucis, la urmă? 

Stoica. 

Asfel s'a-ntimplat ; - 
N'ai nici o dorinţă, bane, de lăsat? 

Poţi să credi în mine... 

Mihai. . 

Înaintea morţii 

Să mai ved copii, însă pragul porții 
Ei nu pot să trecă! Când îi vei vedea, 
Cu cuvinte bune îi vei mănsăia. 

(Niculi arată capul prin uşă.) 

Preotui Stoica. 

Ori ce-ar fi de tine, bane, poţi a 'mi spune, 
Intre alte ginduri pentru ţâră bune, 

Ce voiai a face, domn de te făceai, 
Daca neatărnarea ţării o doreaj r 
Daca ta gîndire se urca vrodată 

Să rădice 6ste, mîndru se se bată 

Ca să dobindâscă ceia ce-am avut 

In -vechime ; ceia ce adi am perdut, 

Prin putrediciunea săngelui, și vieţii 

Celor ce domniră, domni ai batrăneții, 

Şi ai trăndăvii, ursiţi a peri , 

Ce Inară tronul spre a-l umili? 

Mihai. 

Singura, dorința ce-am avut, în lume 

Puse a da țării libertate, nume, | 

Prin resboie mîndre. Popolul chrestin
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Cărmuit de Gmeni numiţi de streia, 
Pare. că începe ca se se răcâșcă 
La ideia mare, mîndră, vitejâscă 
Se se lupte încă pentru ț6ra sa: 

Pirul ce în ţâra streină arunca, 
Pir strein de sănge; nu și de credință, 
Terasce poporul către umilinţă , 
Făcăndu'l cu vorbe frumâse-a uita 
Că în amne este măntuirea sa; 

_Şi trăgindu-i fapta, inima, gîndire 

P'un terim de patimi şi de înjosire, 
Inpte de partide, cu țel păcătos, 
Ceva ce e mărşâv, ceva ce e jus! 
Dar cu tâte-acestea n'aii putut a face 
Să adârmă viaţa în ast nm ce tace, 
Astă viață este numsi! adormită ; 
Dar nu este mârtă, nu e putredită 
Ceia ce lipsesce ţării este-un Domn. 
Ea nu îşi lipsesce , şi astptă-un om. 
Ei simţ6m în mine acâa nebunie 

- D'a muri sub arme; ea îmi dimbea mie 
Imi ardea gîndirea, inima cu foci. 

Și în tron veduse-m numai un mijlocii. 
Cele ce-ţi dic, astădi, când amara mârte 
A întins pe viaţa-mi mân» rece fârte, 
Este adevărul. Daca-mi pare reii 
Că ei mor, e nuimnui că poporul mei , 
Mâre înpreuuă.,. 

Preotul Stoica. 

Dumnedeii e mare! 

(Mihaiii trece îv altă cameră, Preotul Stoica merge spre uşă) 

*
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SCENA VIII. 

Preotul Stoica ; Niculi. 

(Pe când preotul deschide uşa, "Niculi îi pune măna în pept. Ei se află 

pe pragul naşii.) 

Niculi. 

Stăi puţin. părinte! o mică 'ntrebare... 

Cu cei ce de afară este înțeles 
S& rescdle era ? Spune mai alesi 
Ce ai vrut a dice când ai dis îmi pare: 
Vorbele acestea !... „Dumnedeii e mare!“ 
Asfel de cuvinte când se dic aici 
Nu sunt fără șarturi, nici de vint băşici. 

) Preotul Stoica. 

[ătal mei, o taină când. se-mpărtășesce 
“La duhovnic, mâre cu cel ce-o primesce: 
Ei nu pociii a ţi dice ce am audit, 

Niculi. 

Îmi vei spune însă .ceia ce-ai gîndit 

Când ai dis acesta vorbă forte mare 
Ce în limba nâstră mirâse-a vindare! 
Imi vei spune mie cuvint cu cuvint 

Ce ai vrut a gice, ori te fac pămint! 

(Seâte un pistolă şi îl! pune în gitulii preotului.) 

-Pr. Stoica. 

Cregi tu se mă sperii prin ameniriţare, 

Cu acâstă armă ? o nerușinare! 
Tu ce-nfrunţi în lume tot ce este sânt, 
Ingenuchie ! plâcă fruntea la pămînt!
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Niculi (Strigîna gardienii ) 

Voi veniţi! luaţi-l!- puneţi-l în fâră! 

(Gardienii terîse pe pr. Stoica.) 

Pr. Stoica. 

Dâmne ! ce mănie a cădut pe ţeră! 

Mihai, (apărănd un minut în ușă.) 

Incă-un nobil suflet îl lovesc cei tari! 
Vai! acâstă lume dată la tâlhari | 
Mostenire este ? timpuri de ruşine! 
Putredit'a 6re inima îu tine, 

Naţie Romănâ, de nu mai roşesci 
De nici o-'njosire ce tu pătimesci ? 

(Mihai dispare. Niculi revine.) 

SCENA IX. 

Niculi > Singur: 

“Ore par fi bine cu: o lovitură 
De pistol să curme ori ce-n curcătură 
Ar putea să vie ? colo, îl derescă , 
Și el nu mă vede... ore se-l chitescii! 

(Inainteadă cu pistolul întins,) 

Ue va dice lumea ? S& găndim mai bine! 
Dan îmi gice multe; dar mă va susține ?. 
Poţi să ai credință încă pe boeri 
Când vor să rămaie Vornici şi Visteri ? 
Se gîndim mai bine!
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SCENA X. 

Niculi ; Dan Visterul. 

Dan (ae 1a uşă.) 

Fă să-l ducă-afară 
Apoi cătie locul unde o să piară! 

Mihai , (audîna ae Ja cei altă ușă) 

Timpul morţii vine, sai vai! ce mai scim? 

Pâte-atunci începem ca să viețuim ! 

TABLOUL AL TREILEA. 

O PIAȚA. 

(Popor şi ostaşi, la drâpta theatrului se vede un echafaude de scânduri 

pentru condamnat.) 

SCENA |. 

. Plorica, îmbrăcată în negru, vine la porta închisorii, 

Sciii că nu mă lasă... Eu se bat în cai... 

(bate) 

Un Gardian (in untru, deschidind o ferestruie.) 

Cine esci? 

Florica. 

Florica fiica lui Mihai.., 

Voi se-l ved... 

Gardianui. 

Ai carte dela armăşșie?
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Florica. 

Nu am, 

Gardianult. 

Mergi "nainte, şi'mi dă pace mie! 

Florica (plingînd) 

Tată meii dar piere fără săl ved ei? 
Tu me laşi de astădi, Dumnedeul meii! 

Un trecător. 

Ce ai, copihţă? 

Florica. 

Astădi îl omâră, 
Pe Mihai, pe banul. 

Trecătorul. 

Ce aud eii 6re? 
Este cu putință? omul cel dWântăii! 

(Mai mulţi se adun înprejutul lor) 

Alt trecător. 

Țera de desmetici, fără căpătiu! 

Cel d'ăntiiă trecător. 

Ii ucig boerii cum ucig pe ţâră! 

Al doilea trecător. 

Ii ai adus Turci ce ne despoiară! 

Cel d'ăntiiă trecător. 

Fac ce vor, căci crede pe popor ucis,



125 

Al doilea trecător. 

Să nu li sentimple ce-am vedut în vis! 

Cel d'ăntiiu trecător. 

la, veniţi să rupem porţile! să seape 
Banul! S& aducă tîrnăcâpe, sape! 

Mai mulţi. 

Să trăiască Banul! 

Un băiat. 

Jos divanul sei 
Ce învită Domnul, să ne facă reu! 

Mulțimea (departe) 

Să trăiască Banul! 

Cel d'ăntîiu - trecător. 

Ve feriţi că vine 
Gidea ! Faceţi cruce! 

O lăptărâsă. 

Piei de lingă mine! 

SCENA XV. 

(Gidea apare, un ţigan negru, bărbos, îu haine roșii, merge spre porta 

închisoriei.) 

Cei d'inainde Gâdea, 

Giîdea (către lăptăresă) 

Taci din gură, babo! căci eii taiii boeri ! 

Nu juvini ca tine!
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Lăptăresa. 

Du-te la Engheri! 
CiGră |... 

(Copii arune cu pietre în Călă.) 

SCENA XVI 

Cei d'întîiii, Mihalcea. 

Mihalcea (eătrs popor.) 

Daţi'i pace! 

(către gîdea,) 

Ciure! viu cu mine. 
Am săți spui o vorbă... 

Giîdea. 
- 3 

Cât îţi şede bine, 
Armaşe Mihalcio!... m'ai scăpat de ef... 
Și acuma spune'mi, ce doresci? ce vrei? 

Mihalcea. 

Vino după mine și “ţi voii spune ţie: 
De mai ai în suflet încă omenie. 

(se depărted amîndoi,) 

SCENA XVII. 

Cei dinainte, afară “de Gidea şi de Mihalcea. 

Florica (către nisce Femei.) 

Vai! ai s&l ucigă... voi să nu lăsaţi 
Pe bărbaţi vostri, mergeţi de'i rugați 
Ca să'] scape! Sunteţi și voi pote mume. 
Și aveţi ce perde şi iubi în lume!,..
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Soce, fiice, ce scii! Voi sunteţi femei. 
Inimile vâstre simt mai mult ca că. 
Inima'mi slăbesce... fieţi-ve milă 
De o fată-orfană ? 

Lăptăresa. 

Ah! biata copilă! 

SCENA XVIII. 

Florica, Stroe. 

Stroe (shimbat în port poporan) 

Tu aici Plorico ! 

Florica. 

Stroe ! vai! tu esci! 
Vino de sprijină ceia ce doresci! 

Sufietu'mi sabate ! spune, tu ai scire 
Dacă o să vie adi a ta ostire? 

Stroe. 

E departe încă!.,. Cei ce aii purces 
“Ca să râge Doninul , nu sciii ce-aii ales! 
Numai cred st-l scape, şi o nerușine! 
Vedi poporu-acesta ce'i ureadă bine, 
Ce-ar put să surpe acest mare rei, 

Fărămind do dată însuși jugul sei. 

(ovesce cu paloşul în pârta închisorei) 

- Lemnul este putred ; însă tot respunde 
Sub un ager paloş care îl pătrunde. 
Dar ul nostru suflet este-n țelenit! 
Stă în nemişcare, mut şi liniscit,
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Un popor ce rabdă, pînă la lui mârte 

Lanţul de robie, este demn să'l pârte ! 
Precum sunt supuși ast-iel domnii sunt. 
Nu e tiranie fâră de cuvint! 

Florica. 

Pentru 'ntîia Gră sufletul teii mare, 
Stroe, dragă, astăgi cade-n desperare! 

Stroe. 

O! Florico! iartă! căci sunt om şi ei, 
Multe griji se varsă pe sufletul mei. 

Sufletul teii este ca un rîă ce trece 
Fără s'adincescă valea ce petrece ; 
Cură printre arburi repede, uşor. 
Limpede, ca valea însuși rizător, 
Sufletul mei însă este altă apă, 
Unde se strecâră, ulbia o sapă 
Şi se turburâqă! Eu vai! am săpat 
Trista vieţei cale și m'am spăimîntat. 
Reul covirşasce binele în viaţă! 
Pentru o gi de bine, de plăceri, dulcâţă, 

Ani de suferință! Pentru un gimbet lin, 
Lacrimi necurmate , obosizi și chin! 
Aşi pute dar dice, lumea e moșia 
Celor rei, cu dreptul ce dă viclenia ! 

Florica. 

Vai! amare vorbe îţi aud adi ei! 
Tu ridici credinţa sufletului meii! 

Stroe. 

Nu vedi pretutindeni crima că doninesce , 
Infruntînd virtutea ce se umilesce ?
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Nu vedi tu tiranii ţ6ra apăsînd, 

In numele țărej ? cinstea înfruntind 

In numele cinstei! Unde se arată 

Vre un nobil suflet, săl cobâre cată. 

Şi aceste turme ce se dic popor, 

Naţia, sănchină la voința lor ! 

O copilă dragă! tu me”npaci cu viaţa. 

Tu îi dai tăria, tu îi dai duleâță; 

Tu cresc datoria cen sutletul meii, 

Ca să lupt cu eul, puse Dumuedei ; 

Fără tine, — ast s6re, plin de. strălucire 

Ar fi negru bulgăr la a mea privire! 

Florica (întindindu'i mâna) 

Mulțumescuţi , Stroe! 

Stroe. 

Cată să trăim, 

Sănta datorie să ne împlinim! 

Am un scop în viață, numai el me ţine: 

Este lupta dalbă pentru-al ţerei bine, 

Ori ce este viață are un ţel dorit, 

Să atingă. Dacă țelul a perit, 

Om, popor, ori cine, datunci să sfirşesce 

Numai are merit; numai frebuiesce. 

SCENA XIX. 

Cei d'inaiînte , Mihalcea. 

Mihalcea (către Stroe.) 

Ce? tu esci? ia s6ma să nu te vedesci |! 

Ostea ta , să dice, căi la Văcăresci. 

Vine |...
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Stroe. 

Scii tu bine! ah! atunci alerg! 

Mihalcea. 

Vedi să nu te pringă! spun că Turcii merg 
Către ea ? 

„Stroe. 

N'ai grijă !... Tu remii, bădiță, 
Şi aruncăţi ochi pe acea fetiță? 

Ceătr e Florica) 

Draga mea Plorică, Ostea a sosit, 
Merg să viii cu dînsa... oh! strat fericit! 

ese prin fund şi dis re) 

SCENA XX. 

Florica, Mihalcea, Mihai, Niculi, Ostaşi. 

Fiorica. 

Porta se deschide !... o sărmane tată! | 
Este el!... îl duce!..: unde? iată! fată! 

(porta închisorei să deschide, Mihai cn lanţurile de picidre apare în mijio- 
cul haiducilor armaţi, Ostaşi gonese lumea. Mihai se urcă pe echafaud 

Gidea aşteptă acolo armat cu un mare satîr:) 

Florica. 

Înima'mi slăbesce... numai ved nimic ! 

Mihalcea. 

Dumnedeii veghiadă pe acest voinic. 
Fată, ţine'ţi dorul, Cerul nu te lasă!
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Florica. 

Sârele se stinge... aerul m'apasă! 
Voiii să merg la dinsul? 

Mihalcea. 

Nu te va lăsa. 

Florica. 

Să încerc... 

Mihalcea. 

Ce mindru "nalță fruntea sa! 

L-aş lua drept Domnul... Domnul astă dată 
N'are fața mindră ce Mihai arată. 

| Un pristav (se urcă şi citesce) 

„Vi se face seire că acest” romăn 

„A umblat să vîndă pe al seii stăpân, 

„Pentru care faptă astădi se omoră 
» 

„In vil6g.. Să afle câţi îl înconjâră, 

„Căci aşa va pate cine-o unelti 

„Ast-fel de vîndare... şi ast-fel va muri.“ 

(n mulţime sgomot şi uiduitură lungă, Florica pătrande prin ostași, ajunge 

la Mihai şi va să se arunce la piciorele lui.) 

Florica. 

Fii sunt, dragă tată! Cui ne lași în lume? 

Mihai Gntorcîndu'şi ochi dela ea) 

Nu pute să trâcă astă-amărăciune! 

(tare) 

Dumnedeii e tatăl; cei buni, fii sei.
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Florica (către ostaşi ce vin să o gontscă) 

Me lăsaţi a merge la genuchi sei ? 
(ostaşi o resping cu asprime.) 

Mihai Ceătre Niculi) 

Imi luaţi mai iute viaţa, de se pâte! 

Niculi, 

Adăstare încă! Se vor face tâte. 

(Giîdea ia Satirul) 

Gidea (către Mihai) 

In genuchie, Bane! 

(Mihai Ingenuchie... gidea ridică sativul să lovescă... 
în mulţime. Pe când gidea va să'i taie capul, 

cruntă căci întărqie,) 

un vuet sard se aude 

Mihai îi aruncă.o uitătură 

“Gîdea. 

Mi se taie măna... au pociii ca să tai! - 
(satirul fi cade din măni, gîdea o ia de fugă spăimintat;) 

Mulțimea, 

Ura | 

Mihalcea. 

Să trăiască marele Mihai! 
(Florica, profitînd do acâstă uiuiată, pătrande la tatăl seă din noi și se Ş armucă în braţeii) 

| Mulțimea. 
Ura!!
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Florica. 

Vie-acuma să me ia pe mine! 
Tată, dragă tată, voiii să mor cu tine! 
Cerul nu va mârteţţi... iacă a vorbit... 
Cerul te păstreză nmului robit. 

Niculi (către Haiduci) 

Smulgeţi-o din braţe! 

- (ostăşi o tirăse) 

SCENA XXII. 

Cei dWinainte, Stroe. . 

Stroe. 

Adăstaţi voi încă! 
De a lui ertare jacă o poruncă! 

Un pristav. 

Măria sa Domnul bine a voit 
A erta de mârie pe cel mai fubit 

Ban Mihai, șimtinde de acum "nainte. 
erei, tutulora mănă de nărințe. 

Pentru împăcare adi între Romăni, 
Gata" a respinge barbari păgăni 
Din acâstă :rîndră ţâră romănscă !* 

(Voci în popor.) 

Ura! Ura! Ura! Domnul să trăiască! 

Mihai (către Stroe) 

Cui voii fi dator 

Viaţa ?
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Stroe. 

'Țerei tele, săntului ei dor? 

(Poporul pârtă în triumt pe Mihai. Domvul sosesce urmat de curtea sa 

. Mihai să opresce, Domnu îl îmbrățişeză.) 

SCENA XXIII. 

i Cei d'inainte Domnul. 

Domnul. 

De acum trecutul depărtat să fie! 
Să lucrăm să scape ţâra de robie 

(poporul respunde cu urări de bucurie.) 

FINE 
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