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"Nu mat rtmâne îndoială : 6tă câto-va tomurt de piese rele. 
De ce le public? 
Pentru-că am vtdut publicate și altele de la alții nu mal 

'pucin rele.... 
Sciii, acâsta nu e o scuză pentru piesele mele. Sciii înse 

şi aceea că arta dramatica nn se naseu într-o di la nică un 
popor. Trebue se se producă multe piese prâste ca ale mele 
și ale multor din contimpuranii mei, pînă ce literatura ro= 
mânescă ra putea numeră o piesă buna, 

Puvlicii naivele și barbarele mele încercări dramatice nu 
dia gustul de a capată laudele contimpuranilor mej, ci ca 
simple documente utile istorici literaturei nostre dramatice. 
„Dâca n-ar fi fost nu s'ar fi povestit“, dice Românul, ca se 
justifice minunătiile basmelor ssle. Voii dice și ei: aceste: 
piese ai fost represen'ate, deci daţi-mi voiă a le povesti și 
prin tipar. 

Rog pre lectorele drept se ţină semă de gradul de nain- 
tire la care am aflat literatura nostră dramatică, când am 
început a serie pentru teatru și se nu-mi cerceteze lucrările 
dramatice cu mintea pironită la eapodoperile streine, ci la lu- 
erarile dramatice care ati precedat pre ale mele, și li- -aii fost; 
ceea ce 6menii de mesetiă numesc: momentul literar. Așa nu- 
mai facend, lectorele nu va veni la conclusiunea nu sciii că=



II 

ruia critic, care dicâ că eii am ruinat teatrul, pentru-că 
ma'm încercat, cu D-nit Pascaly şi Demetriad, a aduce pe sce- 
na română, erol și 6meni mary din istoria Patriei, în loc de 
a o lăsă se continue a ni face cunoscute loretele, fetele mat 
mult ori mai pucin de marmoră, damele cu camelil şi tote 
insanitățile scenelor streine ; ori pre Adam și Eva ămblând 
gol în paradis, sâă pre puiul din Rosa magică, âmblând pe 
piciorânge..... | 

Fac, terminând, o declarare utile pentru luminarea criti- 
cilor me! trecuţi și viitori: sunt de șcâla romantică, nu res- 
pect unitațile de timp, nici de loc. Bins-voiţi d&r, onorabi- 
lilor, a nu mă înjură înarmaţi cu artea poetica a lu Boi- 
leau, căci n-am nic! o pretențiune lă clasicism. 

Voiii mal rugi și publicul, carele de atâte oc a facut cu 
mine causă comună în contra criticel părtenitâre și amărite, 
se nu-mi refuze și po viitor protecţiunea sea, pentru că, dupt 
cum dice poetul latin: | 

„Quem tulit ad scenam ventoso gloria curru 
Examinat lentus Spectator, sedulus inflnte. 

V. A. URECNIA
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Representată pentru prima dră pe scena teatrului mare din Bucuresci, 
la 28 Martie 1867, sub direcțiunea D-lul Dimitriade.



  
  

ACTUL 1. 
SCENA 1. 

(0 cameră în palat). 

    

SEPTILICI, GOIA. 

SEPTILicL. 

Se trăesci, Postelnice Goia! cu un tovarăș ca D=ta lucrul 
„nu pote merge decât în plin. 

Gora, 

“Capul mei nu duce grija, pe câtă vreme Hatmanul Sep- 
tilici va fi fratele meii de cruce!. .. Se tră&scă Hatmanul 
Septil:ci | 

SEPT ter 

Țist! . . tăcere! Zidurile încă aă-urech!! . . Când cine=va 
a ajuns la domnie, la tronul ţărey Moldovei, că Măria Sa 

„Vodă Gasparu, pe calea istețiey și a risipei altora, n'are 
urechia surdă nici ochii înhobotaţi . . . Ia sema Goia : limba 
cea mlădidsă a Mării Sale ascunde bășica cn venin al ș6r- 
pelui. Aduţi aminte de vorbele cu care, de faciă cu Bucioc, 
mustrii, lovind-cu topuzul, pre căpeteniile resculatorilor de 
la, Orcheii . . . „Se aveţi ânimă curată, spra Domnul“ le 
dicea el, ş'apot Bucioc. ... E ! 

Gora 

Bucioc!... Oh! nu Gaspar, ci Bucioe este protivnicul 
nostru semeț! Bucioc a perdut pe Orcheen! Bucioe ține cu bi ?
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SEPTILICI 

Vrâi liniscea Măriei "Tale, vrâii bucuria ânimer Mărie 

Tale! 

Gaspan 

Liniscea mea! bucuiia mea! tu le vrei cum le voiesce 

Domnitorilor toţi îmbunătorii din lume . . Ia sema Hatmane;. 

deea am ajuns pe calea isteţiei, cum diceţi voi, la Domnia 

acâsta, nu crede că pot suferi și pe alţii pe aceeași cale 

cu mine..,. 

SEPTILIZI 

Măria Ta, fapta mea e prea semâţă câ s'o rescumpir cu 

îmbunări ... Eii voiesc în adevăr liniscea și bucuria ânimei 

Miărici Tale .. . Acel Bucioc.... 

' GASPAR 

Bucioc? 

" SEPTILICI 

Care amăresce odihna Măriel Tale, 

GasPaAR 

Apoi? 

SEPTILICI 

Este în mânele Mărici Tale. 

GAsPAR 

- Deră țâra, ţâra care '] are de cel mal ales al stii? 

SEPIULI 1 

'Țera va tăcea cum a tăcut și Orcheiul . . . mai multincă, 
Măria Ta, ţera va lăudi braţul care “1 va fi lov it pe Buciot... 

GASPAR 

Da, . . . Istoria Iuk Aristide cel drept ...și tu scil 1 
poţi face acâsta? .
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SEPTILICI 

Şi apo! Bucioc mat are un neajuns în ochit Măriei Sale... 

" Gora 

"Un neajuns? . .. 

| Sepriuici 

Este bărbatul Irinei . . . înţelegi tu? 

| Goa 

Irina? . . . Ce dică?. 

| ". SEPTILICI 

Irina, da! femeea acâsta singură ar fi putut adormi tâte 

prepusurile lui Gaspar „ . „ EL o iubesce. . - Scil tu, Goio, | 

cât sar lăţi ocina, cât ar spori bunurile și vredniciele ace- 

luia care ar isbuți se sature pofta acesta a lui Gaspar? - + + 

Goia 

Se vedem Hatmane, se vedem! . . . . Jan încercă agera'ți 

minte! (se and strigăte: trăâscă Buciooty Au(i! . . poporul petrece, 

<ă în tot-d'auna, cu urări pre Bucioc. . . - 

SeeTILici | E 

„Vedii atingă-se cine-va de acel idol al mulţimel nepri- 

cepute, deea nu ţine la dilele sale! 

Gora 

Apoi, ee e dar de făcut? Spune! tu scil că aceeași ursită 

ne legă, aceleași dile ne asceptă . . . Avuţia, repaosul, mă- 

rirea, dâca vom îsbuti, de nu . .. de nu, pentru fie-care din 

noi câteo ţepă . . desmerdarea gâdelui . . Spune Septilici, cu 

cât vremea trece, lucrul se îngreue . . . Că mâne pâte prind 

bănueli mal mart Turcii ce împrejoră pre Măria Sa . . + 

SEPTILICI 

Sâii ci mâne era reînnoesce ispita Orcheenilor, și atunci
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Gaspar, care se ragimă pe jurămintele Leşilor, Gaspar cade, și cu dânsul vor cădea tâte planurile ndstre . . . Tu eset 
meșter, Goio, în Sucituri, și de!. . mă taie capul și pre mine 
la ele . . . La lucru dar, fârtate! Meștesșugul la ce no va 
maj fi de trebă, când juveţul va f la grumazi?...: 

- Goia 

Tăcere!... Cine-va vine!,.. Ascuteţi Septilicr pala ta . . 'Ă voiii dovedi eă lungimea limbei mele . . Tăcere!.. E Bucioce! 

SCENA. 
Cei de sus, — BUCIOC. 

Bucroc 

(Cu ironiă) VE mânecareţi des de dimincță, măriţi boer! . . . Văd bine că Măria Sa Vodă nu va avea nevoie să vă amin- tâscă ci Orcheenilor: „să aveţi ânimă curată spre Domnul 1 
| | SEPTILICI , 
Măria Sa nu are șerb mai supus decât mine, . 

Goia | 
“Măria Sa nu are supus mat credincios decât Postelnicul Goia; . - 

Bucroc 

(a parte) Purururea îmbunători și fățarnici ! (tare) Șerb! „credincioși ea D-v6stră, măriţi boeri, nu'i așa că aţi venit se luminaţi pre Miria Sa Vodă despre nevoile și păsurilo țărei ? . , Așia e, Mărite Hatmane, că ai venit se spui Mărici. S6le lui Vodă, carele nu primesce plângerile saracilor asupra birurilor cu care “% apasă, — așia e că at venit se-Y Spui cum casa Domnului se cade se fie casa poporului... Așia e, mărite Postelnice, că te-ai grăbit se arăţi Mărici Sale lut Vodă, nesciutor rânduelelor și obicoelor țărei, că Tureii nu văd cu
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. VE mănccariţi des de diminâță, măriţi boeri. . 
(scena II). 

Buc:oc;



8 “VORNICUL 
    

ochi buni legăturele cu Lehul? Vodă nu scie de aceste, 
dă D-ta, Postelnicul Domnie. ,, , 

Gora 

Noi am venit se aducem supunerea nâstră la picidrele 
Măriei Sale. ,., , . 

SepTiLia 

„Sunt de prisos, mărite Vornice, pildele Dotale; Hatmanul 
Domniei 'și scie rânduiala și datoria (qarina pre Voaz, care intră 
la drâpta, în sin6): Vodă! (tare) Se trăescă Măria Sa Vodă!.. not 
vom Sci a-l artta unde sunt dușmanii și cine-i sunt ere 
dincioșii, | 

SCENA III, 

Aceiași. — GASPAR VODA. 
 GAsPAR (către Septiliel şi Goia) ” 

(Cu aispreția) Vol tot aci! .,. Ci mergi Hatmane! Armă= 
sarul meii cel arăpese și-a scrântit picioru; vedi de el., 
încet A! Postelnice! Nimica? nici o scire bună de la Maria 
Juf Durda?,,.. Ca naiba! te sciam mal isteț!.,, 

Buc:oc 

Măria Ta, 

GasPAR 

(Brusc) A! D-ta, Vornice? Erat aci?. , ce may vrei? ce-o 
mal fi păsul D=tale! af vre=uă nouă reseolă se'my vestescl?” 
ai niscal=va nouă şi lungi jălbi împotriva birurilor cu cart! 
apis pre iubitul D-tale popor! | 

| Buciac 
„Măria Ta!,., 

i „ GASPAR 

Visat'ai niscal-va nouă înșelăciuni din partea crajuluj 
leșese, prietenul mei! .,,



" BUCIOC a 

o . | Bucioc. 

Măria Ta!,., 

GaspiR 

Spune! ci spune, Vornice, ce 'mi voiesct? 

Bucioc 

Când Domnia este blândă că o. matcă fără ac, atunci 
„numai Bucioc e Vornicul ei ,.,. 

GasPAR N 

Dtca matca n'are ac, de ce albinele se-l aibă? .., 

Bucioc 

Că să apere cu el pre matcă, 

GAsPAR 

Și de cine o vedI ameninţată, Bucioc? 

Bucioc. . 

De cine? spune D-ta Hatmane, care "ți scit rândudla și 
datoria, . . . spune Dota Postelnice!... vorba eșită din 
gura a șerbi credincioși că D-vdstră, va avea putere asu- 
pra ânimei Măriei Sale ,,, . 

- . -- GASPAR 

a Ce este Hatmane Septilici ? 

Aa ” | | | SePTiici Ma 

-0!-Măria Ta scie bine, că Septilici nu e pasere cobitâre! 

GASPAR 

Eset Dita acea pasere, Postelnice? 

- Gora | 

 Postelnicul Goia de ar fi pasere cobitâre, ar cobi rele nu
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Domnie, ci acelora cari vtd cumptnă și peire, unde nu e 
decât fericire, .. 

Gaspan 

Auqi, Vornice Bucioc! Ce at de dis D-ta? 

Bucioc -.: 

„__ Ceam de dis Mărici Tale? Eii am de dis celea ce tac 
D-lor; am de dis Mării Tale, cele cei dic în tote dilele, 
că pesul unei țări nu se aie o dată cu capul resculătorilor, 
că la Orcheii. .. 

GasPAR 

Ertiși evangelia D-tale! . . . ?mi trebue răbdare de înger 
ci să to ascult!. , . 

Rucioc 

Intristare jace la ânima mea, căci sunt nevoit st dic tare 
acelea co D-lor (arată 14 Soptiliei şi Goia) nu 'și-aii dis decât 
în întru cugetului D-lor . . . deră voii dice! Ribdarea- Măriel 
"Tale te va scuti de rtbdat, o dată, nu vorbe supărăciose, 
ci răsipa și cumpina casei Măriei Tale Cartea cca nouă 
a craiului Leșese a împlut de ncodihnă mintea mea... 
Măria ta al făcut, cum n'am cugetat, legături cu Lchul fm- 
potriva "Turcului, 

SEPTILICI 

Asupra păginului? . .. Să trăâscă Măria Sa Vodă. 
GASPAR (face semn lui Septilici | şi Goia se să: Septilici se furişeză sub 

o arcadă; Goia ese, după ce un moment Vorbesce cu Septilici, încet) 

Mă ți de răi, Vornice, toemai când ar trebui se Înge- 
nunchi spre a-mi mulţimi - «+ Cum? vrei tu, creștinii st 
țină cu Păginul, cu Turcul? 

Bucioc 

De lăudat este fie-care Domn se fie spre partea creștinescă,
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că acestă țeră trăesce,așia pânt.acum, ci țeră creștinâscă; 

însă cu înțelepciune, nu fără socotâlă și fără temeiii, ci în 

loc de folos ţirei se se aducă peire, cum s'a prilegit și în 
vremile ndstre, în câte-va rânduri, de aduse nesocotela 
multora mare cumpină acestui pământ... . Sunt creștin, 
Măria Ta, dâră sunt și Român, și când nevoile ţirei cer, 
cum cer astăqi, st nu ne despărțim de Ture, ci, creștinul, 
vin la genunchil Măriei Tale se te rog a nu perde țera prin 
legiituri cu L$hul nestatornic. 

GasPAR 

Erășt! + + pururea acea neincredere în prietenia craiului !... 
Acâsta n'o pot suferi! . . D-ta, V ornice, n'ai putut, ci mine, 
de aprâpe, se veţi lucrurile la Tarot... faparte) El n'a res- 
cumpărat, ci mine, robii Turcesci de la Italieni, câ să % 
slobodă 'apoi fără despăgăbire, e că prin recunoscinţă și bant 
împrăștiați, pas către pas, se cucerâscă Domnia acestei țEră . . 
(tare) Ce? Turci, cărora am dat ertare din robie; Turcii, 
cărora, că sol la Nemţul, le-am sprijinit nedrepte stăpâni, 
astădi mă vor ameninţă cu mazilia, pentru că uni! rescu- 
lători Și neaședaţi o doresc! . . și ei, eii voii tăcea? voii lăsă . 
câ-valul se mă acopere, și nu mă voili căpui de luntrea cu. 
care se pot eși la mal? .-. . Numai un dușman al Domnie 

- Mele pote vorbi ast-fel, Vornice, și pre legea mea ... . pre 
legea mea, de ai fi tu de dece ori cel mal ales al țăref, încă 
buzduganul 'ţi-ar sci de dile, deca cele ce astă-qi numai le 

„plănuesci, pote, mâne al cercei se le: implinesci! ... 

Bucioc 

La mila Mărie! Tale!.. . Domnul, ort bun ori răi, la 
tote primejdiele lui ferit trebuesce, că ork cum, este de la 
D-qeii; cum dice și Sânta Scriptură: „nu e putere fără 
numai de la D- det «+» Vornicul Bucioc 'și-a împlinit și 
"ȘI va implini datoria . . . Capul lut se va ţine pe umeri, atât
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cât va voibunul D-qeă. . . Se scienumai Măria Ta, că după 
urâta faptă, urâtă morte vine!... 

GasPaR 

Destul! .. ce 'mi mai voiesci alta?,.: 

Bucioc. A 

Eu nu voese nimic de la Măria Ta... 

. GAsPAR 

Apoi dar... 

Bucioc 

Dâr ţera voiesce!. ... 

a GaSsPAR 

Și ce mal voiesce ea, acâstă eră a D-tale? 

“ Bucioc 

„Voiesce dreptatea, care n'o găsesce; voiesce ca între ure- 
Chia Domnul i și tânguirea saracilor st nu mat stea mur 
asurditor de imbunători nelegiuiţi... Voiesce neatingerea 
cinstel familielor amenințate de desfrânaţi; voiesce ușurarea 
de biruri. . voiesce . . voiesce, —'0! Măria Ta, ascultă nu 
buzele mele, ci curăţenia ânimei mele; ea voiesce totul ce 
s'o pâtă face a uită, că Domnitorul ei nu Sa suit pe scaunul 
“țărei pe braţele ? Moldovenilor, ci sprijinit pe umerii strti- 
nilor! . .. 

GAsPAR în sine) 

O! răbdare! o! răbdare! . .. (tare) A! că marea dorință 
a Moldovei! se scsis) Nu sun? ales de ţâră, și acâsta amă- 
răsce ân ma vostră!.. A! voiesce dreptate tra, Vornice! 
Și țera nu cată a 'mi-o apără prea mea de Turci! Bine, 

- Vornice, se mulțămim pre acea ţâră însetată de dreptate... 
Ha! ha! ha! 1 pir nu mă iubesce, deră o iubesc că, Vornice 
dragă! !
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Bucroc 

So iubesc Măria 'Ta, s'o iubescă mat bine decât r&po- 
satul Lăpușnenu.—Voiii vesti Divanului astă sântă hotărire 

de iubire și dreptate, . . Iubesce tra Măria Ta. . . Domnit 
iubesc ţera numai aţunci când caută la câ cu dreptate și 

milostivire. . . . (ose). o 

SCENA IV. 

GASPAR, Po: SEPTILICI, Apo! GOIA şi UN APROD. 

GasPaR 

-Așia deră nu se va stinge nici o dată acea ură a boerilor 

asupra mea? . . E nu se vor deprinde a măvedea pe scaunul 
țărei lor?... Legăturele mele cu Polonii nu le plac, și 
prin Turcii ce mă încongidră, ci lucrâză a mă mazili.... 
Der nu! asta nu va fi!... Acest Bucioe, atât de iubit de: 

Moldoveni, pre.cât urât de mine, nu va veni mult cu seme- 

țiă semi vorbescă în numele unei ţiri care mă uresce, a 
unci dreptăţi care 'mi-o tăgăduesc mie! Ce? se fiii sciut ei, 
din umila meserie de giuvaergiii, se mă sul la acest Scaun, 

și se va ice că un Bucioc a repus capul meii!...nu! de 
mii de ori nu!... Bucioc va peri!... - 

SEPTILICI (ese repede de unde orâ ascuns) 

Și cii voi fi pala cu caro Măria Ta va lovi!.. . 

GisPAR 

SEPTILICI 

| Erai aici?. .. 

Se n'ascult ei păsurile stăpânului mei? .., Deră Măria 
Ta, milostivesce, audi-mă . . . 

|  GaseaR 

Vorbesce! vei vre-un bacsiș ră?
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Turcul și el, el cel mai mare cap al țtrei, este iubit de țeră 
și, cu voie fără voie, Măria Sa Vodă, numai ce caută si-i 
încredinţeze trebile, cră nOY, . . noi cari ne cercăm se facem 
de tot slobod gândul lut Vodă de boeri, de boeri cari nu'i 
priesc, noi nu suntem încredințați că vom purtă a doua 
qi capul pe umere... și turcii din paza domnescă ne pân- 
desc în tite faptele nsstre ... și Bucioc tote le scie, .,. 
EX, la naiba! deră asta trebue se înceteze o dată Hatmane.. 
Nu simți D-ta, că dâca Bucioc rimâne mult încă la mărire 
şi putere, deca el nu cade sub labele leului, tidvele nsstre 
vor se simță gâdilitura țepei? 

SEPTILICI 

„De simţ! o da! însă lucrul nu e ușor, Postelnice dragă; 
Bucioc e iubit de ţără, și deră în deosebită cătare la dom- 
nie, și apoi lingă dânsul se află Visternicul Lupu, gincrile 
sti și finul de cununie al lui Măria Sa Vodă. ... 

. Gota 

Va să dică totul e perdut?,. 

. SEPTILicI 

Perdut, nu .. . dâr tr6ba e anevoie. 

" Gora 

Nu înțeleg. 

Sprie | | 

Ce fel? Deră buna vedere în caro Bucioe stă la Vodă, nu e re tocmat semnul de pacostea ce 7] pasce? , . . Gaspar urâsce tot atât pre Bucioc cât și pre Lupu... Uitat-ai că amân= doui sunt dușmani Leșilor, amendout iubiţi de ţeră .. atâtea însușiri care lipsese Măriei Sale lui Vodă... şi apot.., 

Goi | 

Și apoi?
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SEPIILICI 

Sciii! sciii ceva mai mult: de ursita acelui Bucioc, pentru 
care in ânima mea nu mai încape nici o simţire omenâscă, 
de ursita acelui Bucioc este legată ursita unei femet. . . 

GAsPAR 

„Irina. e e 

SEPTIL.CI 

“Măria Ta o cunâsce! Ce femeă ângerescă! frumuseţe, 
isteţie, avere . . . tote bunurile Sai întâlnit. sub numele 
Irinei? ... 

GASPAR. 

Unde vrei se vit cu vorba? ” 

SzPTILICI 

O! Măria 'Ta mă pricepi. . .. 

 Gasean 

(după o pausă) Și dâca te-ași pricepe Hatmane? 

. SEPTILICI 

Bucioc mort . . . Irina văduvă . . . Domnia este ademeni- 
tore, şi când Domnia este Măria Ta . . atunct tote se pot... 

'Gisean 

Irina a mea! O! tu esci, Hatmane, ângerul cal rtă al 
Domnici mele. 

Sepruici 

Ângerul bun, Măria Ta! 

| GASPAR 

(eu aprindere) ]rină a mea! ... că să pot ai dice că o iu- 
besc; se! pot destăinui aprinderea” âniinet: mele? Irina a
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mea, ea, alăturea cu care am visat fericirea , ca, Singura 
femee, care înaintea mea pote stă incă cu fruntea rădicată!.,. 
A! pre legea mea Septilici, deca tu şi Goia avurăţi de la 
mine moșit și măriri pentru mai pucin, care pâte fi preciul 
nouelor tale fapte? | 

SEPTILICI 

Mârtea lut Bucioc nu este ca dre destulă plată? ... 
0! căi "1 urăsc, Măria Ta » cât n'a urit D-qeii de sus ptca= 

„tele mele... "1 urăsc... ce scii et?... Pentru iubirea 
cei dă țera, pentru Împucinarea ce dă viitorului mei, pen- 
tru lovitura ce a dat ânimer mele, în giua când dise pețito- 
rilor ce % trămisesem pentru fiica sa: „Că ea nu va fi femeea 
lui Septilict, îmbunătorul Domniey 1% &l urăsc, Măria Ta, și 
pentru mortea luY a'și da dilele mele în robia Tătaruluf,.... 

| | GASPAR (în sine) | 

Ura lui mă va sluji. tare) Apoi bine, fe cum poftesce animă în. . - + Dr cum? prin ce midloc? 

SEPTILICI ta parte) - | 

Am câștigat! care) La mila Măriei Tale!.. midlocele | 
sunt aflate. .., 

GasPaR 

Da! vel avea ce vel vrea, dâca Irina .., 

SEPrILrci 

Ea va fi a Mărie 'Tale ... sati capul meă nu va mai stă 
pe umere.,,. 

GAsPAR 

„Va fi a mea, dici tu? 
| SEPI ic 

(Dărină pre Goia, carele intră cu un pachet de hârtii şi “1! face semn)... A Măriel Tale... mâne... astă-i! . ... (Goia dâna hârtiele 
1ur Gaspar) Și 6că aci, Măria Ta, mortea lut Bucioc, . .
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Goru 

și dragostea Irinci! 

(Aprodul intrând) 

APRODU 

Măria Ta, Divanul s'a adunat. ... 
N 

GasPaR 

Vestesce venirea mea. (Catre Septilict şi Goia) .. Aici, (iceţi 
vol? Der ce este aici? 

SEPTILICI 

In Divan Măria 'Ta va vedea. - 
| . (Gaspar ese). 

SCENA V. 

SEPTILICI. — GOIA. 

SEPTILICI (încet lu! Goia) 

Am isbutit! . .. Bucioe nu ne va mat stâ mult în cale.... 

Dar sunt, Goio, tote acele hârtii? cum merseră treburile ?... 
te-ai întors fârte curând. . 7 

Gora 

Hei! hey!.., Am găsit jos în curte pre Brăniscânul, 
finul lvi Bucioc . . . el nu primesce. 

SEPTILICI 

Cum ? Dar atunci hârtiele? ... 

Gora 

Asceptă.—E1 nu vrea de a însărcină pre Maria, fiica sa... 

SEPTILICI | 

Va să qică hârtiele? 

| Gou 

Ascâptă-ţi dic! . . . Tâder Brăniscânul n'a primit pentru 
2
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fiica sa, o copilă nevinovată, și care pote făc6 lucrul precum 

nu no ține la socotâlă, dâră a primit se-l facă cl însuși, el, 
isteţ și deprins la încurcături. . . . 

SEPTILIC 

Va se dică hârtiele de adintori. .. . 

Goia . 

EX! acelea erati alte hârtii, cară n'a a face... . 

 SePruua 

De minune!.. . Va se dică mă făcuși de ris la Vodă!.... 
La naiba! 6că la ce ne duce isteţia D-tele Postelnice. . . 

Gora 

A! D-tele, e mat mare isteţia!... 

SEPTILICI (în sine) 

Trebue se dati îndată ochi cu Toder, ori sunt perdut! 

(târe) Isbândă bună, mărite Postelnice, cu hârtiele domniei 
tele!... ; . (erea'se €să) 

Gora 

Hei! het! . . facem și not co putem. . . Irina va se vie... 

SePT-uacr (revenind) 

Ce dici! Va veni Irina lut Bucioc? 

. Gora 

Se pote... Na 

Seprruicr 

Dâră pre legea mea, vorbesce astăqi și lasi cimiliturile,... 
Nu veqi că te joci cu laţul, ce ne împresdră grumazii ?... 

Gori - | 

Deră esci așa de isteţ D-ta'Hatmane, că cimilitarile sunt 
vorbe desghețate pentru D-ta!
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SEPTILICI (eşind) 

La naiba cu nerodii!.. .. Bine, mai bine este la răsboiii 
cu leul, decât... . (ese): 

- GOIA 

Cale bună Hatmane!. . . Te lăudat D-ta cu luerul meii 
la Vodă. ... Oho! ne pricepem și noi!... Irina va veni; 
Toder va găsi un midloe, dea o aducela curte, și ea va veni, 
adusă de mine în braţele domnesci, și avuţii, măriri... 
vor fi pentru Goia! — Der ce se fie hârtiele ce mi le dete, 
intrând în curte, olacul Leșesc, pentru Vodă? Haide! la 
Divan ... . Bucioc trebue se fie acolo, 

SCENA VI. 
(O cameră la Toder Brâniscenul). 

SEPTILIOL.—T6DER. 

Seemuci 

„ Inţeles-at? — O bocriă ș'o moșiă. .- . 

'TODER 

Baţi târgul prea iute, milostive stăpâne . . . jupânu Goia 
plătea mat bine.... a 

| SEPTILICI 

Nu e timp de perdut.... Primesci stii ba?. 

TODER 

La dracul! mai dă-mi vreme se maj frământ luerul cu 
gândul * .. Nu trămite cine-va în temanițele domnesci pre 
un naș, fără cel pucin se se mai mustre cu gândurile... . 

SEPTILICI 

Trâba e frământată cu gândul altora... Audi? deca 
peniă după tdcă hârtiele Lupului nu sunt în mânile mele, 

.
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"tu perdi prilegiul cel mai bun d'a scăpa de sărăciă și d'a 
te înaintă la măriri. 

TODER (pausă) 

O boeriă?., . Hey, le vei avea! 

SEPTILIGI (în: sine). 

AA... 

SCENA VII. 
Aceiași. — FLOREA. 

FLOREA (intrând eu precipitare) 

A! D-qeule! scif tu Tâdere ce se dicea adindori în 
cale? . 

| 'TODER 

Că femeile ai limbă de clopot?.., 

| FLORtA 

Că nănașul nostru, că bunul și îndurătorul Ia ânimă boer 
Bucioc, e dat de Vodă la judecata Divanului. ., 

SEPTILICI 

(aparte» Ce dice ea?... Nu cum-ta Goia m-o fi jucat? ... 5 0! mișelul! deră cu cine se mistrăţ... are) Ce dici,, 
bună femee? Se vorbea așia prin Oraș ?u..+ | 

FLOREA (salntându-l) 

S'avem ertare jupâne. . . . Eram ameţită de necazuri. , . 
Da, așia se qicea.., » Der ce faci tu Todere?... Nu vei 
alergi tu la curtea boerului se afli adevărul? | - 

Tone | 

- Adecă fiind-că-i boer mare, lucru ţi-e cu banatu? 

SEPTnIcI 

„Așia vin vremile, bună femee. . . Cine scie ce faptă va fi 
făcut... 

E
I
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. - FLOREA 

EL se fă făcut o faptă rea! .. Nu! asta nu e cu putință ! 

Un om de mirat la întregimea de sfaturi și de înţelepciune... 

TODER 

Cel mal bun sfat ce putea se=ţă dea, muiere, ar fi fost: se 

nu-ţi vâri mâna, unde nu'ţi ferbe 6la..., 

FLOREA 

- Cum? Tu vorbesci așia, 'TPudore, tu, când nănașul nostru, 
bine-făcttorul nostru e amenințat de cei rii? când e tras la 
judecată și pote că închisorea, temniţa i se pregătesce?.... 

SEPTILICI 

Impotriva Domnici el nu se pâta pune... (către Zâder) Gră- 
besce, grăbesce! nu este timp de perdut, 

'TonER 

“ Destul Muiere! Vornicul Bucioe n'are nevoiă de frământă- 
turile tâle de gând şi de alemele ... elare a face cu Vodă 

ră nu cu Toder Brăniscânul, finul stii... (eătre Septilic) Sunţ 
gata stăpâne! - i 

A 
FLOREA (aparte) 

- Ciudat lucru! ... el nu .vorbesee ast-fel decât când e 
“ în vre-o rea hotărire. ... Ce se fii?.., Ce presimţiri mă. 
strepung! Cine se fiă boerul acesta, căruia voiesce a-i urmă 
și-l dice stăpâne? ... 

(Iu timpul acestul aparte, Brăniscânal vorbesce încet en Septilici) 

FLOREA (cătze T6der) 

“Pe duci Todere?.. . der unde?.. 

SEPTILICI 

- Se duce, are 6re-cari trebi, bună femoe. . . .
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TODER (ese cântând): 

Frunqă verde peliniţă , 

Mare jale, mă! băd ţă: 
Aii cădut cei din Orchei.,, 

D'ar cădea și din cote ,,, 
| (ese) 

FLOREA 

Se duce! 

SEPTILICI 

Sci cine sun lele dragă ? (La respunsul „Nu“ feptilici esclamână 
cu satisfacere, ese ), 

FLOREA 

Nu... (însine) Se duce fără a-mi dice o vorbă . . . Se 
duce cântând cântarea de, jale a Orcheiuluy. . . Semn rii, . . 
La ce se duce? Unde se duce el? Ce trebă pote avea el cu.... 
(se uită cătâna pre Septiliel, pre care nu-l ai) S'a dus și acesta... 
O! Dimne! ceva rii se petrece! Cine este acest boer?... 
Trebue se aflu. . . Pote ast-fel voii împedică vre-o neferi- 
cire. . . Dâr Toder unde s'a dus? Se-] urmăresc, . . , Este 
acum departe . . , Cine scie încotro a apucat, . ... 0! Maică 
prea curată! numai de n'ar cădea în vr-o cursă! ... Omul 
acela avea un chip de necurat... . Da! acum "mi aduc a- 
minte . . vorbea încet cu Toder, .. Șioptea adesea cu el... 
Cei dicea? . Gândul bun nu fuge de glasul tare! Der ce 
dicoait ei? Semnele cele din ochi... O! de bună s6mă nu“ 
treba limpede. . . Și Toder amestecat în vre=0 mișelie 
Dimne! Dâmne! povăţuesce pașii lut... 

SCENA VIII, : 
FLOREA.—DOAMNA IRINA. —MARIA, 

MARIA 

Pre aici, Donnă , ,, Eeă mama Florea, , , Ă
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FLOREA 

Dâmna Lina Bucioc! . .. O! înima nu mă înșeli!... 

IRINA 

Bună qiua, draga mea Plore. 

FLOREA 

„Cercetarea dâsă a casei mele de D-ta, Domnă, este . 

scumpă mie. - 

IRINA 

Căsuţa ta nu este și a mea? nueste ealângă a mea chiar? * 
nu în ca m& jucam eu tine Flâreo, în timpul cel dulceal 

copilăriei n6stre? — Dâră Tâder unde este? Ași avea o 
vorbă cu el... 0 trebă de acelea, câre numai lui se pot 

încredinţă. 

FLOREA 

A eșit adincore D-nă! dâră Maria, deră fina vostră ['16- 
rea, nu pot ele împlini locul lui Poder? ... 

IRINA 

O da! sunteți nisce suflete de aur amândout... d&ră 
'Tsder putea mai cu lesnire, mai răpede află... 

îi FLOREA (în sine) 

A află, dice ea?... Nu cum=va a ajuns și “la urechia 
bietei nașei vorbele de adincore despre bărbatul sti? 

_Ctare) Se cercăm buna nâstră nănășică ... Se cercăm.., 
Dice vorba, că unde pune mâna o femee cu: ânimă bună 

isbândă este. 

ÎRINA 

Bine, se cercăm. ... Vedi tu, Floreo dragă, este lucru, 
forte gingaș. „.. .. De :pucin timp tot am visuri rele..., 

visez mereăi. apă tulbure... . înnot cu grecii... . Adincore,
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din cerdacul curței, veniră la audul mei nisce vorbe 
grozave... 

FLOREA 

Nănașul ... 

IRINA 

Tu sei ceva?.. , Spune, ci spune curând, ce este cu 
Bucioc? De ce judecată se vorbesce? . . . Pentru Dumnedeă 
nu'mi ascunde nimic. , 

FLOREA 

Nu sciii ... sunt vorbe. , . adintore pre calea cetăței 
_Yorbeă 

" 

“MARIA 

Der spune, mamă :., vedi că nănașa o se caqă ... Un 
Scaun]... 

FLOREA 

Deră nu sciii nimica! 0! D-eule! nu sciă nimica. . . . Se vorbea de nănașul, de judecată .., 

IRINA 

0! e perdut!,., Gaspar la perderea lui lucră,.. .B perdut!,., 

FLOREA 

Ia puteri Dâmnă!. , . Cine sapă gropa altuia . . . Năna- | ul se fie perdut! Oh! și Toder nu vine! ,. + Ce ede făcut?. 
poruncesce Dâmna!,., . 

TRINA 

Iute Flreo . . . curând Ia curte »» + Vedt pre Bucioe... Nu! Ascâptă.., se mârgă Maria; tu vino ci mine... 
Dumnegeule, de n'ar f prea tării! . . . Așteptă.... 
(o se facem? ,. , Ce se facem? ... Nu roți... Voi nu aţi
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put strebate. , . Săracit-că voi ajung cu greii în facia Dom- 
nici! Da, cu mine Mario!... Vino.... Vel chiăma pre 
Vistierul Lupu... El va afli... Vino....0! Cerule! 
ascultați ... Ce dice acolo? ... | 

O VOCE un stradă) 

Al naibei și Vodă! a pus, dice, la r&csre pre Bucioc. 

"ALTA voce | 

Hei! nu-f totă qiua numai pentru Orcheii!,.... 

A TREEA VOCE 

Si i del filă vorba fără banatu, Bucioc eră mare cap . 

FLOREA (aparte) 

Ticăloșii, n'or se tacă... Vorbele lor sunt săgeți de 
morte pentru dânsa... (tare) Haideţi Domnă .. . haideţi! 
sunt nisce 6ment be. 

IRINA 

O! nu canti, Floreo, a-mYascunde lucrul ... Nu vorbesce 
“poporul până nu-i dă pricină de vorbă curtea ,.. Se mer- 
gem Mario ... se mergem .. . Mama ta va remânea aici. 
se-mă trăită pre Toder îndată ce va veni.. . Dumnedeule! 
dă-mi putere se infrunt necadul... Fă-mă, Dâmne, v rednică 
de marele suflet al lui Bucioe . 

FLOREA (ascundând lacrimi, aparte) 

Sermana nănașa! . . . (tare) Imbărbăteză-te, fil cu. ănimă 
nerăpusă, stăpână! D- deii ajută celui drept... (ataria cu Irina ese) 

SCENA IX. i 
FLOREA 

Nu de geaba-mi bătu ochiul stâng!... A visat apă 
turbure . . necaz, supărare . . . Dâr Toder nu vine. — Unde 
se fiă dus? Innoti cu grei! ... Nu-mi ese din minte facia 
boerului cu care s'a dus... Ochiii încruntat . ...0 se dati
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o leturgiă, la popa Silvestru... e un popă bitrân și exla- 
Vios ... Se aprind o făcliă de câră albă la icona Maicei 
Precostei. ... Dumnedeii va ajută nănașului. ,,. Bietul 
nănașul . . . bicta nănășiea! ... . Ce durere, ce necaz iz pentru 
ânima ek iubităre! „..„ Ce se fă făcut ninașul?... Vedi 
ce ya se dică, deca te dal în trebile păgânilor . „01 năna- 
Șul, nu-l va lăsă D-qeii. .. că mare multe faceri de bine 
imp inesee! Dar Toder nu vine... De n'ar fi cădut în vre-o 
„cursă , „ (“e aude cântând) E] aste. . : 

SCENA X. 

FLOREA.—TODER. 

- TODER (intră bât și nu bagă de ssmă pe Fl6rea) 

Frunţă verde săleisră, 

Nene Ungurene! 

Am trei glonți şi-o bărdișră, 

Vrei se-ţi fac sprâncene? 

* FLOREA 

În ce stare. .: 0 de bună sâmă se petrece vre-o faptă 
grozavă ,  Toder nu Se îmbâtă lesne,,. și bani nu 
avea... 

'ToneR 

Berrr! . . + Ce mal vin: . . Ce mat pelin! . . şi apol cică 
eră și Tocaiu... [] iocaiu , pre jupân Tocaiu .. . Dar 
hoţul m'a tocat și el pre mine... 

Prunqă verde de nsgară, 

Când e chin și vai! în țâră, 
Odobeștiul cel isteț, 

Cu Cotnarul cel glumeţ 

Ne 'mblândese la animidră. .. 

Cindat, lueru! ... par că joeă tote laviţele "naintea 
mea!... Ha! ha! ha! hârtiele? erati în Sioriul jupânului ... 
A fost—a fost!.. . Bietul nașiu!. . Om de trâbs... 
Haid! ... 'mi vine se plâng!...
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FLOREA 

Ce dice el? Ce nenorocire? Se ascult!... .. : 

'Tooen. 

Muiere! .. . Flirea!... așia! muierea șede a casă cât apa 
în ciur! Imi vine somn . . . (eacea) Ha! ha! ha! bietul nașiu.. 
Atâta pagubă ... O moșiă nu se ia din drum? ... En se 
vedem . . . ceătână 1a pent) Da! sunt aicea ... Mi-a dis se-lu | 
aștept aici . . . (eascâ) La naiba, că mi se lâgi ochir... AL 
dracului Odobescânul .. . En so mă odihnesc puţin .., 

Frunqă verde de negara, 

Chin și pâs eră pe țâră, 

Haideţi fraţi la Odobe:ei - 

Se... cc. (adârme) 

(Pin somn) Bucioc! Bucioc se mâră! ... 

PLOREA (râpedindu-sa spre el) 

Nenorocitul . . . (eaată în sinul iun) Tremur ... Dumne- 
deule! .. . ca-o se aflu?.,. Co se fio?... E bine rece 
fac? ... 0! dâră sunt pote Qilele nanașulut ... Ce (icea 
Tâder de jupân Bucioc?... Hârtir? Ce se fac acum cu a-" 
ceste hârtii? ... D'ar fi aci Maria... Oh! căci nu scilii 
citi! Da! la nașa degrabă... Biata femee ... Numai de 
n'ar fi aste hirtit o pedepsă pentru Toder... Ce se fac?... 
Tooer . . . Dar pste cu ele scapă nașul .. . Este așa de bun 
și cu ânimă indurătore! . .. Toder! ... nănașiul! .., 
Dimue sânte! ... Fii! ... la nanașa... Jupân Bucioe 
se fiă scăpat! , 

SCENA XI . - 

Aceiaşi— SEPTILICI (care ascultă din prag cele din urmă vorbe ale Flârei 

SEPTILCI (răpedindu-se şi smâncind hârtiele din mânele Flârel, 

Am venit la timp! ctare) Ha! ha! hu!... mai stal lele!.. 
Sunt și eii pre acole! .. . (ese),
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FLOREA (aupă o pausă) 

Ajutor! «+ Ajutor! „. Cese), 

TODER (deşteptându-se), 

Ce este?, . . Cine ţipă? . ... Ce te-au apucat muiere? 
(Ge pipăe la sin) Hârtiele! . . . Floreo! Floreo!... (ese). 

(Cortina cade)
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ACTUL II. 

SCENA 1. 

(0 cameră în casa lui Bucioc). 
  

IRINA 'TODER BRÂNISCEANUL. 

Ă TonER 

Linișteșce-te, stăpână . . . Nașiul trebue se vină .. . 

| IRINA - 

Și pot eii se fiu liniștită, Todere, dupe tote cele ce-mi 
vestesci!... când necinstea ameninţă numele nâmului meii.. 
când puginea ș şi închisorea așteptă pote pre bietul mei Bu- 
cioc! . o 

TODER 

EX! mare trâbă !.. „Nanașul învinovăţit de ce? că împreună 
„cu jupân Lupu, ginerele stu, ar fi dosit din banit de pre 
Malvazia, ce intră în țeră, biete câte-va pungi de bani albi 
strânși pentru dile negre... . Par'că atâţia alții nu âmblă : 
cu calpacul pre-o ureche e după ce aă vendut ţâra, când la 
Turcă, când la Leși . . 

IRINA 

Și tu Todere! și tu-l javinovăţeșel! ( 0! ! Dumnedeule!. . 
vă se dică e adevărat? . 

TODER 

* Mal adevtraţ nici că se pâte!'.:. „ Dice că s'0 alatu-se
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- treba din nisce hârtii de-ale jupânului Lupu... Pre legea 
mea nanașul e voinie!... 

IRINA 

Tacă! te rog taci!... Nu vei tu că desvinovăţirile tele 
sunt, după mine, atâtea osindi la rușine, la mârte . . . pentru 
bietul meii Bucioe? ... 

Tobe 

Domnă! . .. nănașă! 

- ÎRINA 

Nu se pote!... Bucioc e neținovat! EI, care și a dat 
„ adesea cel după urmă ban din pungă la săraci, el furu de 
banii țării! . . . Dar spune 'Todere, aflatu-l-ai? Undo este ? 
De ce întârdie ?,. . , 

TObER 

Boierul e la Mitropolitul... Un ture din strâja domnescă 
mi-a spus-o . .:. Dar nu pote întârdiă de a sosi... Uite, de 
nu mă înșel se aud chiar tropotele ealului nașului în curte. 
E , TRINA 

Da!... aY dreptate, este el.... Lasă-mă Todere ... 
Mulţămese dragul mei .. . (Toaer ese), 

SOBNA II. 
IRINA, BUCIOO Aro UN SERVITOR. 

Ă ÎRINA (mbrăţişână pre Bucioc) 

Te aşteptam Bucioe, ai întârdiat mult astă-di, 
Bucoc 

Trebile . . . câud cine-va' este dator la un creditor neîn- 
duplecat ca ţâra ... : 

IRINA - 

Dar Irina nu este și ca ereditorea ta?
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__ BUCIOC (căutând a snride) | , 

Irinei “Y-plătese așa (o sărată), . , Dar Lupul n'a fost 
e ? h 9 paică ... Nu m'a căutat? ... 

IRINA (aparte) 

Nu vrea sc-mi spună nimic , . . (ur Beeioc) Nu... dar ce 
ai Bucioc ?. . . fruntea ta este îngrijată ... sărutările tale: 
tremură cum na tremuraii ieri. 

Bucroc 

O! nimica .. . 'Ți se pare, copila mea... . Sunt voios... 
Ce fel? uite, sunt voios... o să petrecem bine... (pre gânauric 

IRINA (aparte) 

Trebue se aflu! . . . ctare) se petrecem, dici? ... este pe- 
trecere la domniă ? | 

BUCIOC (tresărind) 

Nu... 

ȚRINA (observă și continuă) 

O se mă fac frumosă . . . o se pun ruje în cosiţe . . . cum - 
eram când mi-al dis că mă iubesc, Bucioc... 0! da ms! 
iuboai pre atunci ! (aesmerăâna părul lui Bucioc), - ” 

. DucIoc N - 

Pre atunci... Dâr copilă, pote cine-va să te vâdă, fru- 
m6să, bună, tânără și să nu te iubâscă!.., Pre atunci!,., 
Dsr betrânul tii soţ este 6re vrednie de desmerdările unui 
anger ca tine, Irino? O! te inbesc.. . Poţi tu iubi însă că- 
runtul acel ptr, în câre degetele tale drăgălașe, se ascund 
ca albii ghiocet în nâuă!... 

IRINA 

- Mi-e drag acest păr albit Bucioc... căci el mi-a făcut 
albe și lumindse dilele mele negre, als unei-biete sărmane, 
fără părinți, fără avere . .. (punendu-se în genunchi lângă el) Mis-
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dragi acei ochi negni, cari spun ptrului că albeţa lui minte, | 

că anima ce le dă rade estemai tânără de cât a multora din 
acei nenorociţi tineri, tineri la față și bătrăni gârbovi la 

suflet... ” 

! Brcroc 

Ai tei, Irino, sunt seninul vieţei, al bătrâneţelor mele. 

ÎRINA 

O! dacar fi... Scii tu Bucioc că sunt gelosi? ... In 
“ anima ta mai încape o dragoste pre lângă a mea. 

Bucioc | 

O dragoste prelîngă a ta?... 

IRINA 

Ei da! este o femee, care "ţi-e dragă. 

RucIoc 

De la dânsa nu mat am de cât o amintire; sărutările tele 
„a şters lacrămile ej. 

. IRINA 

Nu este vorba de soţia ce at perdut.—Respectez aminti- 
rea ei, căci a trebuit so fiă vrednică femeaa, pe care a iubit-o 

Bucioc; dâr veqi tu, este o alta... 

j Bucioc 

Tu! 

IRISA 

Nu! Moldova ta! Vedi tu, nu dic se no iubesci, der. să 
nu mă uiţi nică pre mine. 

BUCIOC (zimbiud) 

Copilă ce esci! Dâr dragostea ei se împacă cu a ta. Ea 
"te-a dat mie pentru sprijinul și întincrirea sufletului meă. 

IRINA 

Așa ! der vedi, de câte ori te duci de-a casă te duci cu
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„anima bună; de câte ori vii de la Ea, îngrijire și gânduri 
posomorite citesc pre fața ta. 

Bucroc 

Nu ea 'mi dă, Irino, griji și gânduui posomorâte, ci ace, 
cari o învăluese pre tâtă dioa în giulgiul morții. Oh! copila 
mea, tu nu scil acâsta : Dumnedeii a lăsat omului voia să fiă 
cu?chip de feră, stii cu chipul Stii, și omul a ales mat adesea 
chipul ferei. 

IRINA (aparte) 

O! de sigur o nenorocire -l ameninţă. (tare) Bucioc, nu-mi 
ascunde : istoria dice că omul-fâră amenință pre omul cu 
chipul lui Dumnedei. O! nu-mi tăgădui!. . . Că se fiă obo- 
sit sufletul ttii, el a trebuit să primâscă lovituri .. . 

. Pucioc 

Nu! Nu, Irino; ţi-o jur, nu e nimic... Creqi 6re?... 
” IRINA 

Cred cele ce-mi spune anima mea, care nu sciii de ce se 
strânge cu durere.—Bucioc, Vodă “ți voiesce rtul, te ame- 
nință pote, și tu ascundi Iriney tele... 

BUCIOC (aparte) 

Irina se fiă neatinsă de asemenea dureri. (tare, sărutând-o) 
Copilă ce escă; nimic, mă jur. ..: 

UN SERVITOR 

Boierul Visternic aşteptă. 

Bucioc 9 
Poftesce-],, . (eatre irina) Acum la lueru . « . (snridend) dra= 

gostea Moldovei! : 

IRINA (eşind) 

Nu! Nu-l voii perde din vedere. (tare) O sărutare încă de 
la soțul meii!
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Buaoc | - 

De la bitrânul tăi sociti. Crina ese) Un înger! . . . așa de 
tentră și frumusă, și ei bitrân și gârbov! și mă iubesce. — 
E un înger! 

SCENA III, 

BUCIOC-—LUPU. 

A LUPU (intrând) 

Soere . . . curând! . . Pacostea merge iute! .. . Nu este 
nimeni ? Se 

Bucroc 

„Nimeni! .... grăbesce!.... deschide ânima în fără 
sfială ..... spune totu!... Aicea nimeni nu ne va între- 
rumpe. (închide ușile) 

Luru 

Resc6la va isbueni! ... Gaspar va cădea!,.. 

Eucroc 

Rescdla? Der resesla va aduce peirea țărei . . Rescesla?... 
Orcheiul resculat mai dăună-qi a depărtat pre iloldoveni 
de incercăcă nebunesci . . . Nu! Lupule, tu nu vei dă niâna 
acelora cari, din pofta mărirei, sapă gropa acestei țări! . , , 

Lupu 

Orcheiul e mort, dâră Lazăr reînvie, părintele meii. . . . 
Vrancea mumură, de și-i e silă de sorta Orcheiulut... 
Totă Moldora geme... Căile Iașilor sunt pângărite de 
streji Tureesci . . . Nu sunt 6re destule acestea, cf mustră- 
rile înțelepciunei D-tele se nu găsâscă îngânare la mustră- 
rile ânimet ș'ale cugetului mei? . . . Da, “ţi-o mărturisesc : 
dâca mâna mea n'a putut opri paloșul gâdelui, topozul 
„Domnese, care lovea pre Orcheieni, ânima mea însă sângeri... 
Și numai supunerea și iubirea , ce în ea stă pentru D-ta so-
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crul, tatăl meii, pot dice, aii ii împedicat sbucnirea mâhnirel 
și a mâniei. 

“Ducioc 

Lovem nu pre Orcheieni, ci pre acei cari, e cu a nepricepere, 

aducdii năvălirea Tureilor în ţeră! . 

Lupu 

O! sciam bine că ânima D-tele simte ca și a mea; seiam 
bine că nu pre Orcheianul resculat lovea, îngăduia Bucioe” 
se fii lovit... Orcheianul? dâr ce voii Orcheianul alta 
decât Vornicul țirei? Voi dreptate, voiă ușurare de biruri, 

„voii că scaunul țărei se nu fiă al aceluia care nu se suise la 
el ardicat pe ânimele Moldovenilor, ci pre paloșele străine 
înroșite în sângele nostru; voiă câ în jurul: acelui scaun 
Domnese, de pre care Stefan Sântul domnea asupra crești- 
nătăței răsăritului, se nu se mai vâdă strejilo păgâne... 
înfruntarea și rușinea n&mului și a creștinătății. . EX bine!... 
Ceca ce Orcheiul a voit, și at voit și D-ta (O! nu te împo- 
trivi), am voito și not, noi tinerimea și viitorul... . Am 
simţit că avem o datorie de plătit. . . Când sângele Moldo- 
venilor curgs, al nostru se înferbântă,.. Ei da! mărturisesc, 
am dat mâna cu cel ce nu vor peirea nâstră ... Am dat-o 
Vornicului Bucioc în diua aceea de tânguire și jale, când 

capetel : Orcheenilor nu aptrară dreptatea, dâră, jertfe sânte, 
scutiră ţera de băjenii grele. . . Am dat-o, este pucin timp, 

acea mână acelora cari urmăriră şi urmăresc pre căt mai 
bune scopul celor căţuţi. .. . Plina de D- dei ânima lui 
Varlam, credincivsa la bine și dreptate ânimiă alui Urechiă, 
brațele a suțe de feciori de 6meni aii chiimat ânima și bra- 
țele mele!.. .. Părintele mei, spune, spune acum de am 
făcut răi sci bine? ... 

Bucroc 

Răi .. ri... Voiă Oreheenilor d'a se rădică- asnpra
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lui Gaspar; voiă evlariosului Varlam se îngenuche la icâna 
maieci Domnului, cerând peirea lui Gaspar. . . Voiă Mol- 

dovânului ori-care se-și jertfâscă dilele lut, averile lui, 
pentru isbânda cugetului bun, dâră este cine-va , este un 

Moldoven, carele nu pote da mâna Oreheenilor, Vrancenilor, 
„ 'Tighecenilor . . . lui Varlam, lu Urechiă . . fără d'a primi 
„asupră-și nevreduicia de vendător, de trădător? .. . 

4 LuPU 

Trădător ...ei?... 

Bucroc 

Tiădător! . . . Trădător acela care, fiind Visternicul lui 

Gaspar, la întuneric și ascuns sfătuesce și cursă întinde 
Domnului sti ,,, 

Luru 

Sunt Visternicul țărei, ră nu al lut Gaspar. ... 

i Rucroc 

= Bucioe e Vornicul țărei, deră Gaspar e Domnul ci și Bu- 
cioc e Vornicul lui Gaspar . . . Nu, nu pot, fiule, îndreptăţi 
urmarea fa înaintea cugetului meii întristat .. . Se va dice 

„ d6ră, D-deul meii, că în n&mul meii, trădarea . . . 

Luru 

Părinte! ... 

Bucroc | 

Trădarea a aflat o mână de înarmat, o gură în care se 
pună minciuna, o frunte în care zimbirea falsă se ascundă 
cugetul vulpe! ... 

Lupu 

Dâră părinse .. . uiţi ore că Lupu?... 

| Pucioc 

AȘI voi, da, se uit că Lupu este ginerile meii, fiul meii....
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ași voi, dă, câ se nu am de a-mi aminti, decât că sont Vor- 
nicul țărey .. . al lui Gaspar. A pleci, urechia cu îngăduclă 
la sfatul vândirei ș'al trădării , pote fi ingădăuit Moldovt- 
nului Bucioc, deră Vornicul lui Gaspar trebue se lorâscă.... 

Luvru 

Ei bine, lovesce!.. . lovesce!! un cap mal pucin.. 
Firul qilelor bărbatului. fiicei D-tâle tăiat... Lovesce! 
„Orcheiul a deprios braţul D-tâle, Vornice, cu Lovituri cari 
spun Moldovei că Bucioe a uitat că e Moldoren, și nu numai 

Vornic, Vornicul lui Gaspar +. . cum “și face o fală d'a se 
numi, ... Lovesee soere!... Putei fi Domn, fii ucigaș 
de fiă!, 

Bucroc 

O! destul Lupu, desțul!... Voiii ucide nu pre Oreheeni, 
d6ră pre mine însu-mi, pentru a scăpă ţâra de oştirile pă- 
gânului ... O! veni-vei și tu, copil resfăţat al ânimei mele 

bătrâne, se înfrunți perii albi, pentru că la sesla bătrânilor 

stremoși a învițat a crede, cum crede ehroștinul în Christos, 
că un jurământ dat trebue păzit? . . 

Lupu --.: 

Un jurământ dat trebue păzit .. . Dâră, piintele mei, 
jurământul este lege . . . deră legea care opresce uciderea 
de om, legea nu-mi va da mie dreptul se-mi apăr viaţa când 
hoţii sunt gata se-mi-o ridice? Nu mârtea lui Gaspar voim 
noY, ci viaţa ţârei nostre. EL o ucide, not o vom face se 
trăâscă 1... Deră ce vkd părintele mei? am mâhnit alesul tăi 

suflet... Apoi ce pot ci face?.., Noi ne-am deprins a 
crede că este o datorii pentru ori-eare Moldovân” de a se 
socoli deslegat de sânta legătură a jurământului credinței 
către Domnitorul, care uită și el acea legătură sântă a jură- 
mentului către țâră .. . dar..
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Bucroc 

Incâtă mai ântâiii d'a fi Visternicul acelei Domnii, și 
apoi... ” 

Ă L.UPU 

Eă bine, fă! astă-qi chiar voit vesti lui Gaspar. ... 

Bucroc 

Acâstă ostendlă nu-ți-o vâ lăsă, Lupule . , . Cine scie 
dâcă la acâstă oră părintele tt, tu chiar, nu suntem noi 
căduţi la nemila și urgia lui Gaspar... O singură putere 
mai rtmân€ în mâna mea, credința din curată ânimă către 
el... și acâsta nu mal pote fi chiămată în ajutorul desvino- 
Yățirei mele la judecata Divanului . . . 

Luru , 

Deră faptele lu Lupu nu sunt ale luf Bucioc... Fiă= 
care pre ale sâle și peritru ale sâle respundttor . . . 

Bucroc 

Când Visternicul țărei este fiul lui Bucioc, Vornicul ei, 
faptele Visternicului sunt faptele Vornicului şi faptele 
fiului... nu vei tu?... 

Lupu 

Voiii desminți!.., 

| Bucroc 

Se taci, Lupule; desmințirea ta este osânda ta la morte... 
Trăit-am în de ajuns!... Se tacă!... copila mea, numele 
mei. , țâra, ali nevoiă mai mult de tine, de braţul ttii, 
decât de al meii, cădut și obosit... . 

Luru 

“Nu! Sfatul înțelepciunei, sfatul D-tăle socre, nu trebue 
se ne lipsâscă, (ese) |
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A Bucroc 
, | 

Înţelepeiune îmbătrânită, ruginită, cum diceţi voi... 
lăsaţi-o!- lăsaţi-o se tacă ... 0! Gaspar va sci so facă a 
tăce... 

Lupu 

Der mă îngrijescă, Părinte! . . . se fie Gre lucrurile ajunse 
la așia cumpină? . . 

Rucroc 

Presimţ nefericiri mari .. . oprâscă Dumnedeii d'asupra 
capului tâii, fiule, urgia chiămată de picatele părinților tel... 
Acâsta -ţi cer, Dumnedeule luca 

LUPU 

Der deca lucrurile sunt ajunse penă acolo, pribegirea ne 
rimâne .. . 

Bucioc | 

Pribegirea? . . . Este o pribegire mai vrednică de un ro- 
mân, Lupule. - 

LUPU | 

O pribegire mat vrednică? .. . 

| Bucroc | 

Și se aşteptăm ca ursita se ni-o insemne . . . 

” Lupu 

Mortea !...Mortea, care va îndestulă poftele lui Gaspar ?... 

 Bucroc 

Mrtea, der mortea care va spune cugetului viitorului, 

cugetulul țărei, ca cel ce a murit, a murit pentru viitor, 
pentru țâră, pentru datoriă . . . 

LUPU (dupe o pausă) 

Nu! vel trăi!... O! mă jur, vei trăi, s6ă cenușile Iașilor 
A0r acoperi văile Moldovei . . . (ese)
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Bucroc 

“Trădător el! . ..:. (pausă mică însemnând agitare, incertitudine) 

Scumpă Înină . . + . așia de jună... O! Dâmne!. 

SCENA IV 

TODER —SEPTILICI. 
Un momentul când Ducieo ese la drâpta T6der sa ivesce pe pragul uşe!) 

TonER | 

Vino boerule!. .. pre aicea. . “nu e nimeni... (intră) 
Seezn:ci 

Nu e nimeni? ... Vornicul unde este? . . « (intră) 

TODER | 

Sa dus ... Haide curând .., curând... pute so se 
întoreă ... 

SEPILicr 

Dâr unde?.,. de roiii fi zărit totul e perdut . 

“TonER (mergând spre fund) . 

Pre aicea... ușa asta dă spre grădină, din dosul casef.., 
din grădină, din tufe « e « (Septilici se ascunde) 

SCENA V. 

„TODER, LUPU zor BUCIOC. 
(Observâna giamul din ferâstră despre grădină) 

Giamul stricat? . .. pre acesta... 

Luv (intrând cu precipitare) 

Unde-i jupânul? . . + poftesce-l îndată, 
TObER (eu sfială, aparte) 

AIt! . . . am păţit-o! o fi dat de lipsa hâr tielor . . . ctaze) 
îndată j jupâne!.,, 

Lupu 

A! ce-al căutat tu pro la mine astă-qi2... ce-mi roiat?...
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TOnER 

Voiam . . . voiam . . . 

. | Luru 

Ce?.,..- 

. 'TODER 

Voiam se spun ... ginerelui Vornicului Bucioc, că am 

audit în oraș vorbe .. . ic că nașiul,,.. . (aparte) Se vede că 
nu scie de hârtii... 

,„ Lieu 

Curând vestesce Vornicului . . . aparte) Furate!... hâr- 
tiele mele furate! . . . 

'TODER (vrea să iasă; lângă uşe se întâlnesce cu Bucioo şi se opresee,către 
Bucioc) 

Boerul Visternic.(arâtă pre Lupu) 

i - Bucioc 

Bine, lasă-ne! .. . (ese) Ce este Lupule? a. 

Lupu 

Nenorocire! . . . tremur . . . eșind de la D-ta mă pogoriii 
iute la camerele mele . . . sicriniul cu banii spârt ,.. banil 
eraii toți... dâr hârtiele ,.. 

“ Bucroc 

Hârtii? . .. ce hârtii?.. . (armă afară)... Der ce se aude... 

Ce vuet? a. - 

Lvru 

Hârtii, cart pot aduce morte! . . . Qovituri în uşe) Dumne- 
eule! . . . suntem perduţi!. .. 

SCENA VI. 
Acsiași. — GOIA, APRODI, OSTAȘI 

Gora (împingând cu putere uşa) 

Intraţi copit . . . Porunca Mărie! Sele lut Vodă.
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Bucroc 

Cine este?.. . Cine cutză a năvăli așia în casa mea?. 

Gora 

Porunea Domnului nu se opresce la ușe, Vornice... 

Bucroc 

A! D-ta Postelnice!. . . ce-mi vrei?... ce vreți voi copil? 

Goia | | 

„ Vornice apă, rota lumil nu stă pre loc, ea se întârce cu 
cei de sus jo: . 

| LUPU - 

Mișelule ! sfirșeșce, ori pre viul Dumnedei ... 

BUCIOC (oprindu-l) 

Opreșce-te! ... vorbesce . Postelnicul țărei ... Ce-mi 
vrei Postelnice ? 

Gow 

Ei nu vreii nimic, der... . Măria Sea voiesce... 

SCENA VII 

“Aceiași.—TODER, IRINA 
TODER (afara) 

Vino DOmnă , . . vino .. . nenorocire! (intrână și aducând de 
mână pre Irina) Vedi! . 

IRINA (răpedenda-se spre Bucioc) | 

Ce-ţi vor menit aceștia, Bucioc? . . . Ce voiți voi? cei 
vrei jupâne Postelnice? O! nu! Bucioc nv v'a făcut nici un 
răi, o! spuneţi! viaţa, averea, luaţi-mi tot, pre el lăsați-mţ.., 
Te rog, în genucht te rog, Postelnice. 

Luru 

Dâr nu vegi Domnă, că rugăciunile D- tele, la genunchii
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acestui mișel, sunt umiliri pentru nâmul, pentru anima 

sociului D-tele. . 

Bucroc 

Irina, Irina! 

IRINA (aprodilor) 

Voi feciori, pentru fericirea cărora di și nopte Bucioe a 

uitat fericirea sa. voi cel puţin nu veţi di mâna ucigașilor 
lui Bucioc! El este al vostru, părintele vostru . . . dâr ce? 

voi tăceţi ... Dumnedeui meii! Sunteţi surqi la ţipetul 
animei ... Ține ... luaţi! . .. (aruncă colietele) veți avea 
bani, veţi avea averi. . i 

Gora 

Liniscesce-te Dâmnă. . . Noi, bant?. .. liniscesce-te.. . 

Vornice Bucioc, Divanul ţărei te ascâptă . . vino . . Pitacul 
domnesc? ., . 6bă-l (artă o cedula Domnâseă). i 

LUPU 

Opriţi! Nu, Vornicul ţirei nu va merge între aproqi ca 
osândiții .., 

Gou - 

Haide copii! făceţi-vă datoria! . . . 

IRINA 

Onu! 

GOIA (lu! T6der, aparte) 

Septilici unde e?.... 

TOonER 

Acolo!... 

IRINA 

O nu, opriţi! ... voiii merge cn el. . , (s'aruncă Ia grumazit 
lut Bueioe) cu fine, la morte, nu-mi pasă... da cutine... 
D-deule, ce simţ? ... Capul... ajutor. . . (aeşină).
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Gora - 

Aide, Vornice, e rușin6să sarcină la grumazi, o muiere... 
La divan Vornice! 

Bucioc 

Fie! nu vă trebue putere împotriva mea! ... haide!,,. 
Din voia Domnului, unde nu e lege strâmbătate se face... 
Haide Postelnice! . . ; urcă-te la rându-i pre rotă, . . pănă 
nu se întârce (privina pre Irina) Fericire! . . . lubire!. .. per- 
dute! (face sema lu T6der se îngrijâscă de Irina) Todere! ... Se 
Mergem (ese), * 

LUPU 

Vedi de Domna 'Todere . . . O! va fi mântuit, sii nu voii 
mai trăi. . , ese). 

| 'TODER (ridicână colieta) 

Lumini scumpe! . . . 0 moșii, o boeriă și salbe de lumini 
Scumpe . .. (o pune în posunar) E timpul cred (sparge gâmul, și 
la sgomotul spargere, Irina începe a se desceptâ). 

| SCENA VIII. 

IRINA, TODER, SEPTILICI. 

SEPI1LICI (intrând ca precipitare) 

Tati ridicat? 

TODER (ascunde colieta) 

Oho!... și încă cum!... Tst!,.. că nașia se des- 
ceptă! 

ÎRISA 

O nu! este un vis reii, Bucioc... 

'TonER 

L-aii ridicat, Domnă . . . 

| SEpTn.cI 

La temniţa Domnescă. . .
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IRINA 

D-ta, jupân Hatmane? nu e așia că nu-i adevărat? Bucioc 

la temniţă ? | 

SEPTILICI 

D-deul mei! prea adevrat: dâră scii Dâmnă că după 
asemenea faptă osânda este . . . 

IRINA 

Osânda? 

SEPTILICI 

Mortea ! 

ÎRINA 

Mortea , mertea pentru Bucioc? ... 0! taci, nu se pute, 
deră nu se pute, jupân Hatmane. 

SEPTILICI 

Se pote; dâră Septilici cel urgisit de, Vornieul Bucioe 
ITI aduce mântuirea lui... 

" TODER (aparte) 

Mântuirea us, dice el? ... 

IRINA 

Mintuirea lui! . .. 0!.. vorbesce.. 6tă-mă la genuchi 
înaintea D-tale Hatmane . . . vorbesce. 

SaPTILICI (zidioând-o) 

Vino, Dimnă, vino ... Măria Sa Vodă este milostiv... 
vieta lui Bucioc este în mânile lui... vino curând! .. 

IRINA 

Mântuirea lui! D-qeule!... Fie.... se mergem.... 
Pste lacrimile mele . . . glasul unei ânimi ce iubesce...
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Sep nuci 

Vino . . . la genunchii lui Gaspar este mântuirea sociului 
D-ttle 4 ia ae mână, și înainte de a-și da ea socotâlă de ceea ce face, o 
trage spre uşe și ese). 

TODER (singur, scoțând din noi colieta din posunar) 

Numat de n'ar fi matostate, lumini preste! ... Genorezii 
ceia le vând drept petre bune... . (S'aude duruital raâvanului),., 

O! asta s'a vândut, ce-i dreptul pentru dilele bărbatu-săii!... 
(numărând petrele) Una, două „.. Numai de n'ar fi sticlă de 
Veneţia! ... 

(Cortina cade)
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ACTII III. 

SCENA 1. 

(Interiorul unei camere la o monastire) 
  

LUPU, VARLAM, BOERII, CORBU, EGUMENUL, TIGANCA, 

| LUPU (egumenului) | 

S'aii închis porțile monastirei, părinte? 

EGUMENUL 

Sunt închise, n'aveţi grijă; nimeni nu pâte strebate aici; 
în curte nu este de cât o biată țigancă mai mult nebună. 

i Luru 

AY dis se nu se dea drumul înuntru de cât Paharnieulul 
Costea Bontăs ... EL s'a dus se afle ce se face la domniă,. 
se ne dea de scire. (eătre boieri) Nu mal este chip de răbdat 
boieri. Resc6la trebue se isbuenscă . . . ezitare) De mine vă 

îngrijiţi vot ore? Vă aducaţi aminte, boieri, dâca Lupulescii 
îŞI ţin jurămintele lor; încă nu s'a uscat bine pre (epă tru- 
pul nefericitului Paharnic Lupu de la Munţent. EL n'a dat 
numai averea, dâr și dilele lui pentru izgonirea Grecilor, a 
domniei lui Alesandru Vodă... Vornicul Christea, Căpitan 
Busdugan și Paharnicu Lupu, morţi în țepă, prin rânduiala 
lu Gavril Movilă Vodă, de la Muntent, se ne fiă de pildă, 

„boieri, în iubirea de moșiă străbună și de datoria de Mol-' 
doreni. 

VARLAM 

Dumneqeii cel de sus vede cugetul nostru, Visternice; el



48 *VORNICUL 

nu va îngădui vrășmașilor țărei se repune capetele năstre... 
dâr spune, ce putem face? 

I-1UL BoiER 

Ce creqi? ce putem așteptâ? 

Lupu 

Gaspar a dat în judecata divanului pre Vornicul Bucioe. 
Astă=(i va îi judecata lui, a lui prin care se făceaii tote 
divanurile țtrei. Bucioc va cădea jertfa lui Gaspar, dâca not 
nu grăbim sbucnirea trebii; și tote împrejurările ne înd&mniă 
cu augur bun le lucru. Nemţit ati de lucru încă cu certele 
lor bisericesci, Beelianul, Domnul Ardealului, este cu noi, el 
a trămis sciri Imptratului 'Turcesc, despre ămbletele lui 
Gaspar cu Leșii . . . Iacă aci căpitan Corbu, trămisul Dom- 
nului Ardealului, ne aduce asemenea scirt de mângâere la 

„necazurile ţărei nostre. Vorbesce, alese Căpitane, aci nu 
sunt de cât prieteni at Măriei Ssle lu! Vodă Bicleanul. 
Iată Urechia, tă Varlam . 

Coanu 

Sănttate și mărire aduc D-vostră de la stăpânul meii, 
Miria Sa Vodă Beclianul; veste aduc mărielor tâstre, că 
Măria Sa Vodă este gata, măriţi boieri, a uni puterile sâle 
cu ale ţărei Moldovei, ce nu mai pâte răbda păsul săi as- 
cuțit. Sultanul Osman a otărit mazilirea lui Gaspar; 60,000 
de Turci sub Schinder-Pașa de la Silistra, și Tătaril sub ves- 
titul beiu Cantemir, ai primit porunca de a veni în ajutorul 
Moldovei în potriva lui Gaspar, în ajutorul căruia a plecat,— 
cum vestesc iseddele Mărici Sele Domnului meii ,—Hatma- 
nul Leșescu Zolchievski cu vre-o 8,000 de ostași. 'Toţi gata 
fiți der boieri. Preste puţine dile, mâne pote, furtuna se va 
stârni, și atunci, înțelepciunea D-vostră, legăturile sânte, 
cevă legă cu Ardealul, vor scăpa era de nerușinata stăpânire 
ce Leșit VUr Se- -i păstreze cu tăișul sabict, și Domnul mei
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prea milostiv va repune și'el sub picidrele lui, protivnicii sumeţi al Domniei Sele, pre acei Leși, cară aii ajutorat pre Nemţi în resboiă cu M, $. Voda, 

LUPU 

Audiţă boeri! D-dei este cu sânta ndstră isbândă și a flați, că nu numai Cantemir Beiul, nu numai 'Tureii și M. S. Vodă al Ardâlulut sunt cu noi; deră încă și Gavril Movilă. de la Muntent... „Muri-va Gaspar pentru trădarea cărţilor mele la Leși, a strigat, sciți bine, M. S, Vodă Beclianu so- lilor trămișt de boerimea leșscă, către el, cu îndemnare d'a nu se uni cu Turcii asupra Leșilor. Ce se strigăm noi bo= „eri, noi ale căror capete stai pre. umere numa pentru că încă n'a găsit acel Gaspar vreme potrivită de ale desprinde de grumazi? - . 

VARLAu 

Ce se dicem not într'adover, când vedem sântele altare despoiate , Monastirele prădate, preoțimea batjocorită ? 

I-nL BOER 

Satele n6stre sunt împinse la sapa de lemn, fetele și fe- meile nostre necinstite ; "venetici, străini plătiți, pradă bu- nurilor nâstre, atâtea câte ne mai lăsă lăcomia stăpânului lor, “ | o 
LuPU 

Așia! ce se mat strigăm alta noi, boeri, noi, cart numărăna | qilele nâstre cu ale Orcheenilor căduţi pentru dreptate și țeră, : 
AL II-LEA BoER 

Jos Gaspar! 

LuPu 

Jos Gaspar ! s6ă murim boeri, deră se scape biata nâstră . moșiă ! jurați toţi, boeri: jos Gaspar! .. . 
4
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TOŢI 

Jurăm. | 

AL Ill-LeA BoER 

Dâră domnia a cut se fiă ? Ea spune-mi drept, ămblă vor- 
bă că D-ta Visternice.., - | 

Lueu “ 

Domnia ? nu! jur că n'o voiesc; decă Bucioe este vrednic 

de ea, daţi-o lui. 

AL II LEA BOER (a parte) 

TI vine la socotelă, de nu el măcar socru-stii, 

i LUPU | | 

Domnia! 6tă în adevtr,mtrul luptelor boieresci; juraţi că- 

derea Int Gaspar, și eii jur că nu voiii cerea se capit 

omnia. 

BoERu . 

Jurăm, jurăm ! 

BOERUL AL ÎIl-LEA 

Jur și cil, i 

| VARLAM 

Se ne ragăm lui D-qeii, boeri! Jurămintele -omului le 
ține omul numai cu voia lui D-eii; se cerem bine-curânta- 
rea Sânţiei sele Mitropolitului. 

EGUMENUL 

" Unde aii fost dreptatea și ţâra, acolo a fost d! apururea $ și 
sânta n6stră biserică. A - 

Lupu 

Biserica, Mitropolitul, Episcopit, sunt cu noi părinte și 
jupâne Varlam; nu suntem nl acum chiar sub sântul adă- 

post al unei monastiri? biserica nu este înfățișată aici prin“
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sânția ta? La lucru boeri! Varlam va merge în oraș, din monastire în monastire, spre a face din fiă=care stareț , un | propoveduitor al resevlej. Paharnicul Butuc va pregăti pre Tatarașeni... Astă-QI când clopotul va bate de dandana la S-tu Nicolae Domnesc, alergaţi, veniţi toță din tâte părțile, inarmați, satele sunt tocmaj la târg, focuri aprinse pre dâ- lurile Cetăţuei, al Buciumului și al Bordei, vor vesti de sâra satelor din Cărligătura, despre Vasluiii și din jurul Iașilor, că e vremea de ciocnit, 

O Voce (afară) 

O bucată de pâne părinte; mi-e fome, o bucată de pâne. 
I-L BoER ” 

Dâră eine e acolo? Suntem 6re spionaţi? 
, FouniznuL 

Nu! nu este nimeni. E țiganca nebună. |, 
Lupu (mergând la ușă) 

E o bâtă femee; vedeţi boeri, semn de la D-qei: acea. voce care cere pâne, acolo la ușă, este vocea țărel care cere viaţă de la not Caezchiqana). 
” , ȚIGANCA (intrâna) , 

Milostivire, cinstite părinte... (râgăaa pre Lupu). A! E] este! El! Cum te chiamă Jjupâne ? Cum te chiamă? O S'ajungt la mărire !... Visul părintelui Nathanail de la Rsboieni! O s'a- jungi ânttiul la Moldova. 

Toni. 

Ce qice? Ce spune ea? 

Lueu 
Ține Sermană femee (face semn boerilor, că este nebună), 

ȚIGANCA 'Unsna măua lui Lupu şi observănd-o)  Tăietură la drâpta ,.. putere .,. mărire .., Vedeţi
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boerk .. , 6că cununa domnescă! ,. . vei fi Domn.... Aoleo! 

dungi incurcate, tăiete, răsucite : lup“ă, necazuri, închisdre !... 

aoleo! grozat, grozav. 

"LUPU (smăneindu-şi mâna) 

_Ci lasă încolo neroziele. . . Haide! Dute, lele, dute? .. . 

D-deii se te ajute. 

VARLAN (dăndu-l şi el bani) 

Ține mamă bitrână, D-deii se te ajute. 

| TȚIGANCA (privindu-l) 

Boerule tapueanău-r mâna) bine-curentarea sânției tele! 0! 
nu mă înșel! o se ședi, boerule; în scaunul de, cinste, la 
biserica Domnescă. 

VARLAM 

Ce dice? 

| TIGANCA 

- O se fil Metropolit! 

„TOŢI (rtqând) 

Ha! ha! Mitropolit! . ... L'a nemerit bine! 

Ursu 

Der noi? der n0i 2 (Țiganca -I  priresea; face un gest de inditerinţă 
şi ese). 

SCENA II. 

Aceiași. — COSTEA. 

CosTEaA 

Grăbiţi boeri!.. . la temniţa curței o ț6pă se gătesce; 
e pentru Vornicul Bucioc. Grăbiţi, boeri, rescvla ork țera 
e perdută. 

Lupu 

Țepa! țepa pentru Bucioc? pentru Bucioc, credinciosul
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domniei! . . ; Ce ne asctptă pre noi, boeri? Ore încă mai 
este cine-va din noi care se nu fi simţit și înțeles, din 
surta de faciă a ţtrei, sârta et .viitâre, dâca Gaspar maj stă 
o qi pre scaunul țărei ? 

. BoERu 

Nu! jos! jos Gaspar! 

Luru 

La lucru dâr, boeri, la lucru! 

Toţi 

La lucru! La lucru! Cesă ca toţir, 

SCENA III. 

(Palatul Domnesc) 7 

GASPAR, GOIA, IRINA, SEPTILICL, 

Gora 

Tote s'aii implinit cu bine, Măria Ta. 

„GaAsrAR 

"Eset un vrednic postelnie. 

Gou | 

Mila: Mărică Tele. 

GasraR 

Așia, dâr Irina ? 

, . - Gora: 

Va fi a Măriei Tâle! Ea va veni. 

| u GASPAR. 

Va veni? 

, Gon 

Va veni cu Hatmanul Septilici, s6ii cu 'Tâder Brănisesnul.
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QASPAR 

Cu 'Poder Brănisceanul? Cine e acest Toder? 

" Gori | 

Finul Vornicului. 7 

GaAsrAR 

"De minune, finul Vornicului. 

Gora 

O! osmanliilor de aur și măririlor cine le stă în potrisă? 

GasPan 

Ce vref se dici ? | 

Gora 

Toder așteptă preţul slujbei sele. 

GasPAR 

Prețul trădărej. 

, Goia 

Preţul slujbei Mărie Tele. 

! Gaspin 

Vr-o doui coți de iapă. 

Gora 

O moșiă... o ocină. 

GAsPAR 

Da! Ca aprodilor pre câmpul de bătaiă. 

Cora 

Cine-va se bate mat lesne cu Turcul, de cât pute a-și 
birui simţirile ânimei, 

GasPAR 

Fiă, va avea o moșiă,
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Gora - 

Măria Ta ești milostiv. 

GasPan 

O! ma! este ceva ? | 

| Gora 
> 

Brăniscânul nu bate geredul prea pucin. 

GASPAR 

“Are a face cu d'al.de Postelnicul Goia și Hatmanul | 
Septilici. 

, Gora 

Sunt robit Măriei Tele. - 

i GAsPAR 

Rubii patimei lor. 

Gora 

(In sine) Vom vedea , . . (tare) Patima Postelnicului Goia 
este iubirea Domnului stii. ” 

| GAsPAR 

Sufere cum-va și omul tăi de acâstă patimă ? 

__ Gori ! 

El sufere de aceea a mândriei: asesptă de la mila Mărict 
“Tâle o boeriă. | 

Gasbpan. 

O boerii? Ecă o patimă fărte obştâscii în ț6ra asta... 
Ce ascepţi tu Postelnice? 

| Gor4 

Mila Măriei Tele. 

" GASPAR” 

Și se mulțămesce cu atâta omul tâii, acel Todor?
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- Goia 

O da, Măria Ta! 

, GAsPAR: 

Se mulțămesce în adevăr cu pucin, 

Gora 

Cu pucin asemănând aceea ce căștigi Măria Ta din 
fapta lui, 

. GAsPAR 

Da, osânda lui Bucivc. 

Gora 

Mârtea lui de o parte ,.; de alta., . 

GaspAR 

De altă parte urgia ţărei. 

Go 
Irina!,., 

GASPAR 

Irina, dici tu?.,. O! tâte bănuelile cele ma! sânte ale 
sufletului, tac la cugetarea de a o avea! 

SEP:1LICI (intrând) 

Da, Irina este a Mirici T6le. 

GAsPAR 
Irina ? 

Gora 
A venit? 

SEPTILICI (Acschigând ușa) 

Vină dâmna, 6tă însuși stăpânul ţărej. | 
IRINA (eăgână 1a genachii lut Voda) 

- Măria Ta, aibi milă de casa lut Bucioc; aibi milă de o 
femoe ce îngenuche la picidrele Măriei Tele,
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GAsPAR 

Redică-te, Vornicâsa, (Gota şt Septitiei se zetraz) locul uncl fe- 
mel ca D-ta nu este la genuchil mey; ridică-te, spune ce do- 
resci, spune, Domnă, care este păsul animei D-t6le, (aparte) 
O! e frumâsă, mat frumâsă decât tot-deauna. 

IRINA 

Bărbatul meii, vornicul Măriet Tele, Bucioc, este amenin- 
țat în cinstea, în viața sa; socia sa vine se câră de la 
Măria Ta dreptate penru el. 

7 
„GaspAR | 

Deea Vornicul Domnier, dâca Bucioc, bărbatul D-tâle e 
„ nevinovat. .. , - 

” IRINA 

E nevinovat! 

_GASPAR 

Va dovedi acesta de'naintea Dreptăţey, 
3 

IRINA 

Dar tocmai de asta ânima mea se muncesc. Bucioc, adus 
înaintea Dreptăţei, înaintea divanului, unde el făcea drep- 
tate? Dar el... el așa de mândru, el nu va putea suferi 
necazul acestei rușini . . . Nevinovat, vorba de desvinovă- 
țire va muri pre buzele lui, înainte d'a putea ajunge la au- 
dul divanului, înainte d'a putea strebate la urechia țărey. 0! 
indurare, Măria Ta; Bucioc nu este vinovat. 

GAsPAR (după pausă, cu aprindere) 

Vinovat sâă nu, când la genachit mă, când lângă mine 
(apucând mâna line!) a staţ ]rina, Bucioc va trăi. 

- ÎRINA (cercână aşi trage mâna) 

Domne. | |
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y - GQASPAR, 

0 las-o, las-o între ale mele, acea mănă pre care sărută- 
rile domnesci sunt abia la locul lor. Las-o Irino... Fi-vei tu. 
tot așia de nesimţităre la iubirea mea?... : : 

IRINA (aceași acțiune) 

Domne ! fii înduratorii, Domne. O nesciuitore firea ome- 
nâscă de primejdiile sâle! 

o GasPAR 

Induratoriii ? şi a! fost tu, Irina, indurătore cu mine? care 
e jertfa ce nu ți-aș fi făcut-o pentru o căutătură blândă a 
ochiului tsi senin ?... dat-al tu voiă acele căutături se se 
îndrepte către mine, când o cerșiam cii, la biserică, la ge- 

„red, a halea, în tate împrejurările, în tote întâlnirile, în 
tote petrecerile curţii și boeresct? Îmi ceri milă, Irino, 'mi 
ceri indurare și tu n'ai găsit de dou! ant de când te-am vt- 
qut, nici o vorbă de mângăere pentru mine. 

IRINA 

Mângăerea Domnilor este în dragostea poporului, Măria 
Ta, 6r' nu în vorbele și privirile unei femei. 

GasPaR | - 

Popor! dragostea poporului? dar” căi vroit pre a ta! a ta 
"mi este deajuns! Dragostea poporului? Bucioe mi-a fu- 
rat-o de de mult, dar a ta este acea ce vrâii, ce pismuesc, , .. 

” Dragostea poporului? . . . el îngenuche când e lovit, eliu- 
besce pre acela de care se teme, și duce la tiapă cu hohote 
pre cei ce "i spuseră că are dreptul se nu fiă lovit!... Dra- 
gostea poporului? Dragostea ta!... Bacioe a uitat prea mult 
pro legea mea, că nu pot suferi se fiu lung timp despoiat 
de fericirea mea (rugâna-e). Haide Irina, lasă mânci tâle, prin 
o tainică strângere se spună animei mele, ceea ce buza ta. 
nu va se rostâscă. Lasă mânci tâle se trâcă în sângele mei,
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plăcerea, nădejdea. iubirea, în valuri aprinse! Veţi... te 
iubese! ... 

ÎRINA (trăgendu-și mâna) 

Este cine-va, dâmne, care are dreptul se nu fiă adus la 
nevredaiciă prin mine. Sum eii aci, domne, înaintea luk 
Gaspar stii înaintea Domnului Moldovei! Se asculte domni- 
torul . . . De la el cer acum, nu mai mult dreptate pentru 
Bucioc, ci cuviința, înduratsre curiință pentru o femee fără 
apărare, 

” 

| | GasPaR 

S'asculte Domnitorul . .; Sasculte Domnitorul Moldo- 
vei! uită femeea ce cere crațarea ci, prea mult uită ea.că 
sum Domnitorul Moldovei, și că-mi e de ajuns se fac un 
semn, pentru că se sară de Ja locu-i capul lut Bucioc,. 

IRINA 

D-qeul mei. .. 0! nu vel face aessta, Domne. O! pre- 
simţirea nu'mă înșelă, 

”  GASPAR 

In mâna ta sunt qilele lui. N'am făcut-o, Irină.... ce sciă 
ci ? n'am făcut-o. .. o după urmă credință în viitorul pa- 
timel mele pentru tine, a oprit pre buzele mele osânda lut... 
dar... . . 

TRINA 
, A 

Onu!...nu sfârși ! Gngenuchind 'și ascunde facia), 

GASPAR (aparte) 

A! ctare) Nu acolo, Irina, ci aci în braţele mele. * 
IRINA (reveninda -şi în sine se retrage cu un pas) 

Nu, nici odată! Deca este se m5ră, nu va muri rușinat 
de femeea lui, de aceea ce-i datoresce totul pe lume.
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| GASPAR 

Așia dar ne-am înțeles, Bucioe va fi judecat; osânda nu 
va lipsi faptei s6le. 

, “IRINA Ă 

D-deii este mare, domne, și după D-qeii mat este și țera, 
care-l are în bagare d stmă. 

| GasPAR ă 

D-qeii, este departe, Vornicâsă, și cât pentru țeră, scil, 
domnia ne este încă nouă, și Moldovenii de fire iubitori de. 
domniă rouă. Bucioc este în mânele mele; mâna ta aici Iri- 
nă, și dilele lui Bucioc sunt la mărire și vredniciă, trage 
mâna acâsta după ânima mea și el e mort! ... 

| ÎRINA 

Dumnedeul mei! Dumnedeul mei! Ce se mă fac? 

- GASPAR 

Aide Irino; lasă ânima ta în voia cj, las-o se găsescă o 
vorbă bună, o desmerdare, pentru cel care n'ar avea nimic 
destul de scump, ca se-'ţi jertfâscă, pentru cel care e gata 

„Se te urce, până a el, pre tronul ţăret. 

ÎRINA , 

„Este un tron, Măria 'Ta, care nu mi-l poți da, un tron 
tot așia mare, tot așia de sus urcat, ca și al unei domnii: 
consciința împlinirei datoriei; virtutea! Nu cerci a mă po= 
gori de pre el, Dâmne, căci de pre acesta, că și de pre al 
Mărie! Tele Dsmne, când se pogiră cine va prin faptele s6- 
le, nu se opresce decât în fundul prăpăstiel. 

IRINA (agitată la estrem) 

Ce faci Domne? Dumnedeul mei, dâr nu vei cuteză . . .
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GAsPAR 

„Tronul datorici! Datorii? Sunt dator Domni a da ascul- 
- tare animel mele! 

| IRINA 

Nu! nu vei cuteză! (sidicâna fruntea) Voiii cere ajutor; 
zidurile acestea nu pot fi surde. Nu, nu vel cutezi!... 

GaspaR (apucând-o de mână cu violință) 

Sunt surde Dâmnă, sunt zidite cu urechi de îmbunători!... 
Haide, vel fi a mea, Vornieâsă, ori eii nu voiti mai fi Gaspar! 
(s'aude afară bătăl de tobe, larmă; oprindu-se) . ,, Ce este 6re ? 
(se xiipede la fertstra din fand şi privesce), Duce pre haiduc la țepă, 
A! vino Dimnă! . . . vedi, privesce .* . așia va fi serbarea 
de mâne . .. pentru sociul Dotâle iubit... (aesehide perâelele | 
din arcadele fundului; se desfăşură în fund maișul şi ceremonialul ţepel, 
Irina privesce cu orbre, câdend îa genunchi; Gaspar arâtă spectacolul 
triumfător). ' ” 

, IRINA (după ce cortegiul a trecut) 

Grozav! e grozav! 

GaseaR 

E grozav nu e aşiat.... o grozav! . , .. O nu iubesc pre 
Bucioe . . . De l'al iubi, stare=at la înduoelă, vornic&să, îna- 
intea datoriei, cum o numesci, stii a mântuirei sâle! Cu-. 
getă!., . E grozav!. » + grozav! țepa se ascute, tobele re- 
sună .. . Vinovatul se despoie de hainele scle, în valuri de 
dureri sângele se îngrămădesce la anima lui, gâdele des- 
mârdă cu mâna sa muittă încă de sângele altor ţept costa : 
ce o va străpunge, cum măcelarul caută în ema. taurului, 
vena în care va se lovâscă . .. VediDâmnă . .. vedi! 'Țepa 
se înfige la porta curței . . . 

IRINA 

Otaci! ,.. taci! 

GasPAR 

„Norodul e mult... Qe serbare!. «+ Ce petrecere! Me-
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terhaneaua resună, cum resună valul ce înghite corabia .. , 
O nu! nu iubesci pe liucioc .. . Jată-]! iată-]! mulțimea se 
grămădesce . . . Iată-l .. . iată-l! Fior strebate ânima mul- 
țimei; el se urcă pre scară, ț6pa roseșce în foc .. . miros de 
cărnură arse! . Ce petrecere! Scripetul scârție sub povara 
lu... In aer!... jată-l sus! Vedi, de acolo, din acea 
înălțime va fi prăpăstuit de' unâlța grozavă trupul lut de 
asupra țepet defoe... Auqrt... audi! .. . Oselepirie... 
sângele năvălesce . . . gemătul hărcăe năbușit de vârful țe- 
pei . + ha!ha!ha!... nu iubesă pre Bucioe! . 

, IRINA, (cădend pre un diran). 

„O tacă! taci ! aeștaz) 
0 GASPAR. 

A! (face un pas spre divan, în acest momeut iutră, SeptilicI). 

“SEpriia + * 

Fugi, Măria Ta! Fugi! Resc6lă .. . 

Gaspaa 

Ce este, Septilici ? 

Si “SEerue 

Vino, vino curând, mulțimea care se adunase la țâpa lui 
Furcă Haiducul, năvălesce în curte . . . auqi, strigăte... « 
e resculă .. Vino Măria 'Ta, audi, clopotul bate de dandana. 

” Gasraa, alergând la ferâstră). | 
O resevlă? Curând, Hatmane, la metereze arnăuţi!, strâja 

la metereze . . . O reseslă! * +. Se curgă sângele! ... se 
ucidă! se curgă sângele! ... măcel şi focl.., 

„SCENA IV. 
Același, — GOIA. — APRODI. | 

Gora (eu precipitare), 
Tătăreșenit resculați, Măria Ta... poporul e furios... 

Varlam, Urechiă, printre men. ..
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Bucroc. Mișeilor, Irina aicea! . , . (scena V, actul III). - 
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, GAsPAR 

Deră ce vor ci? (sgomot) 
- Gora 

Auf, Măria 'Ta! Et se apropie, et strigă. 
| | VOcI AFARA | 

Slobozenia lut Bucioe! Se se sestă Bucioc din temniță! | 
Jos îmbunătorii! (vaetul, Iara sporesc) 

GASPAR (lar SeptilicI) , 

Nu” timp de stat la îndoâlă. Unde ați dus pre Bucioc? 
Curând aduceţi-l aci! 

„GOIA 

Este jos în temniţă . i. (esa) 

GasPaAR 

Morte şi foc! O! se nu remâe părinte spre a'și ingropă 
fii, nici fil, care se sape mormântul părinților. lor ! 

ÎRINA (deștaptându-se) 

Indurare, îndurare Dâmne! 

SCENA YV 

Aceiaşt, — BUCI00. — GOIA. 
| Gora 

Aci Vornice! 

Buaoc 

Ce-mi vreți vol încă? (Zărind pre Irina se răpede spze ea) Irina 
aci! Mişeilor! Morte vouă, (apucă spada sentinelen), , 

“IRINA 

Opresce! . + e Măntuită ! aruncându-se Ja grumazit 1ai Bucioc) 
Măntuită și tot prin tine i arma sporesce). 

| GASPAR 

Sânge și măcel în ț&ră, Vornice, și tragi sabia asupra 
Domnului teii? ,. . Aug. . . Qarză măre; strigăte):



BUCIOC 

  
65 

, 
Bucroc 

Ce este, dâră ce este? | 

SEPTILICI 

Poporul resculat! , 

IRINA tagenuchind) 
' 

Dumnedeule! până în Sferşit poporul cunâsce pre prie- tenii sef ! 

GaseAR Cur Bucioe arstânâu-t balconul) 
Acolo, acolo, stii pustiul și măcelul! Acolo să Leșii sunt În ţâră. Acolo, Vornice, trebue ca poporul se te vadă, me în- țelegi, și se tacă! 

Bucroc 

Irina! Resbunare! Pustiii şi măcel! O! suflete! . .. Aide, se fiă măntuită țera! * o e (trece cu Irina în balcon: poporul 
cu urări: „trăâscă Bucioe!)s, 

-l aclamă 

- GASPAR (aparte) 
La rendul mei, acum! 

(Cortina cade)
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ACTUL IV. 

| SCENA I.- | 
GASPAR. — SEPTILICI, Aror UN APROD 

GASPAR '. 

Luata-ţi tote măsurile? Strejile turcesci se ămble prin 
Tătărași, la meterezele zidurilor se fiă așezate puscile, 
porţile curţel se fiă bine păzite . .. la cel mai mic semn de 
resc6lă, ucideți! . . 

” "SEPȚILICI , 

„ Tote măsurile sunt luate, rescbla este liniștită Măria Ta, 
Tătărăşenii cred pre Rucioe slobod . .. nu e nicio grijă din 
partea: lor.: - 

GASPAR , 

O el nu ne va scăpa, nu este în tote dilele rescâlăi . . el 
nu ne va scăpa!,. - 

” SEPTILICI 

Și Irina, Dâmne, pe care o neașteptată întâmplare a 
smuls-o din braţele Mărie Tele... 

APRODUL (intrând) 

Boerii S'aii adunat și ascâptă porunca Măriei Tele. 

SCENA II 

Aceiași, — SEPTILICI 

GAsPAR 
Se intre! 

(Doeril intra pre rând, salută profund și staă în jurul laviților şia Divanulul)
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GASPAR (către Septilici, penă.când boeril intră) 

Hârtiele Lupului? Aide, trebue lovitură de morte (ottre boezi) Iaca sfetnicii țărei; ședeți boeri! (ese aș€qă Gaspar se urcă la tron), O grea împregiurare vă adună, boeri mici și mari aY dom- niel mele, sfatul și hotărirea divanului va deslega o trâbă durerâsă ănimel mele. 

UN SFETNIC 

Vorba "cu sfatul țărei feresce *pre Domni și țără de pri- mejăii, 

ALTUL 

Pentru aceea a dat D-deii, Măria Ta, ca Impărați și Dom- nii cârmuitorii țărilor, se aibă sfaturi pre lângă sinc, cu cart vorbind, o trâbă s'0 framente. 

GASPAR 

Aşia boert: unul una, altul alta răspundând, se lămuresce lucrul, care e maj spre îndemână, Sunteţi poftiţi, boeri, se lămuriţi lucrul astăqi: Vornicul Bucioe Se-și ia plata dela .. D-vostră, de Ia ţâri, pentru trădările sâle. . 

UN SFETNIC 

'Trădător el! ... 

GaspaR 

Trădător el! Ap vădut chiar ieri cete de Tatarașeni îm= plend curtea domnâscă cu strigăte protivnice . .. 'Tatara= senii veniai ei la privilescea ţepi haiducului,: înarmaţi cu ghidge şi flinte, fără se fă împinși de o mână 6re=care? Semeţia obrasnică a prostimei, pune-va capul ui Bucioe | mai pre sus de al Domnului țerei ? Aștept judecata țărei prin gura vostră, credincioși boeri, (unur aproa). Se se aducă Vor- nicul Bucioc! Veţi vedea | Veţi vedea aci, în aste hârtii, de a încăldit Domnul Moldovei un șerpe la sînul sti.
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SCENA III 

Aceiaşi,—BUCIOC adus de streji tureesel 

Bucioc 

Eaca, boeri, înaintea judecăţei pre cel ce făcea judecata! 
Orb norocul la suiș și lunecos d'a sta pre loc, grabnic por- 
nitor la coboriș!. . 

GASPAR 

Norocul e cum și-'] face omul, Vornice. . . 

Ducroc 

„Măria Ta scil.acâsta . . 

GasPAR (aparte) 

Semeţiă . . . ctare) Hatmane, citesce. (Septilici se îndoesce). 

Bucroc 

A! D-ta Hatmane! Eaca sfatul Mărie s6le! Citesce Hat- 
mâne ... Deslegai prea bine cărțile serbesei ale părintelui 
Evlogie, stariţul Nemţului, ca se nu poți aqi citi cărțile 
dușmanilor lui Bucioe. - 

SEPTILICI (aparte, desfăcână hârtiile) 

Ciudat! mă sfiese de omul acesta chiar și când capul lui 
e Sub călcâiul mcă. .. 

GASPAR 

- AY cerut dreptate pentru țeră, Vornice. . . 6că o cer și ei 
de la ţ6ră asupra vândătorilor mel. 

SEPTILICI 

Eacă, boeri, o carte de la Gavril Movilă, prin care ves- 
tesce boerilor, uniţi cu Vornicul, că el cu Tureil şi Domnul 
Ardealului o se intre în țeră (o as sfetuicilor).
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| BUCIOC (aparte) 

Ce dica el? ctare) Către cine e acea carte boeri? 

UN SFETNIC 

Către visternicul Lupu. 

BUCIOC (aparte) 

Domne! sunt hârtiile furate! O! Inţeleg! (tare) Dar 
o scrisore ce ne trămite cine-va boeri, nu dovedesce, că 
cel ce o primesce este... 

-  GASPAR . 

O! nu este o carte numai; sunt deci de cărți, cu Beclea- 
nul, cu Turcii, cu Gavril Movilă... Zolkiewski de la Leşi, 
el singura vestit Domnici-ndstre că din iscodelo de la Stam- 
bul este scire şi dovâdă cum boeri! Domnie Incrâză spre a 

„ne pune rtii cu 'Turcil, spre a aduce mazilia nâstră! Ce qici 
Vornice la acestea ? (depune înaintea boerilor bârtit). 

Bucroc 

Dic că „fericiți acei Domni, cart nu fac nimic numa! dupe * 
gândurile lor nici din șiopte. ..« | 

Un Boca 

Aici, Vornice, nu este gând domnesc, nici şopte, cio 
carte de la Leși. 

GasPAR 

- Vornice Bucioe, eşti înaintea Sfatului țăre!, înaintea Drep- 
tăței. Nu uita, Vornice Bucioc, că esci înaintea scaunului 
Domnesc. 

„_ BUCIOC 

Fericiţi acei domn, cărora supușii le slujesc din dragoste, 
nu de frică, căci frica face uriciune, și uriciunea cât de târdiii 

, tot isbuenesce.
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Un SFETRIC 

"A este batjocură! 

GSAPAR (aparte) 

“Mândria lu! mă ajută! (tare) Audiţi, audiţi boert... 

Un SFETNIC | | 

Inaintea Domnie se cade :vorbă cu cuviință... Bine, 
Vornice, lăsavet neîndrepfate pârele Leahului? 

Bucroc 

Ce dice el? C'ana trădat domnia la Turci? Bârfe de duș- 
mani! Domnia ?... Am aptrat-o, ca ieri, în două rânduri, de 
loviturele ţărei resculate; am lovit cu mârte pre cei ce nu 
mal puteaii îndura pisul țărei, ca se scutâscă țera de pus- 

- tiirea ordelor străine, și voiii ardica braţul străinilor, ei în- 
su-mi, asupra acestei țări? O! asta nu o credeți, nu o pu- 
teţă crede boeri... 

(Ezitara între sfetnic!) 

GaAsPAR 

Doveqi pentru dovedi, boeri,.. * 

Bucroc 

Dovedi! Măria Ta, Bucioc nu dă dovedi despre sângele 
ce-i curge prin vine... Bucioe nare nevoiă, se dovedescă 
iubirea sa de ţâră... EI este boer român... Dea-le acelea do- 
vedi acet cară die că iubesc țâra ce o cârmuese, dar în le- 
gătură cu Leahul, ridică asupra et furtuna cumplită a Os- 
manului; dea-le acele dovedi aceia, cari imprumută străi- 
nilor braţul lor, spre a lovi pre puţinii români, co aii mat 
rămas în fruntea țărei... O boeri! Nu fiți nepisători vădând 
focul casei mele... De păretele mei sunt lipiţi păreţit case- 
lor vâstre, Insetat-aţi vot după robia străină?.Uitat-aţi pre 
Alexandru Iliași de la Munteni? Acolo nu era Bucioc,
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era Veleli . .. Eraii Grecii! . . . Puneţi în pârta curţei ca- 
pul lui Bucioc, dâră luaţi bine Stma la al.vostru! 

(Emoţiune între sfetnicI) 

GASPAR “(cu o măniă conținută abia) 

Cum, boieri, voi tăceţi? Vot lăsaţi ca Domnul se fiă cu 
obrăsniciă înfruntat înaintea vâstră? Acâsta e dreptatea? 

„ Ţera cere dreptate pentru ca, și acâsta e dreptatea ce ca o 
dă Domnului stii! | 

Un SFETNIC 
Măria Ta!... 

1 

GASPAR (ou măniă crescândă). 

Voi tăceţi!... Fiă! 'Țera va dice ce va pofti, dâr nu 
„vor rămânea nepedepsiţi vândătoril met . . . trădători! Dom= 

nici... 

UN SFETAIC 

Măria Ta, Măria Ta, milostivire, vornicul Bucioc e spri- 
jinul ţărei! . . 

GASPAR (mănia sporindă) 

Sprijinul resculătorilor ... Da, voii găsi și cit ver-un 
“sprijin capului stă... A! Voice, erei că cu vorbele-ţi 
de miere vei îndulci urgia țtrei? Prea bine, dâca țâra nu 

crede dovedile trădărei . . . țera va crede cel puţin pre a- 
cele, care vor artta pre Bucioc furul banilor ţărei . . . 

Tori 

A! (Bucioc se rtdimă de un jeţ) 

GASPAR 

A!.. + Tremuri Vornice!... Vedi că dâcă n'am și ei 
cuvinte de acele lungi și imflate, ce al învtțat în sedlele de 
la Liovu .. . am însă aci osânda fnrilor banilor țerei. 

“ SFETNICI 

Furu!... El fur de banii ţtra!...
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BUGOC (în sine) .. 

Dumnedeul mei! Dumnedeul meă! . . . Lupu! se fii ade- vtrat?1.,. 

Un SFETNIC 
Ce fel, Vornice, tact? .. . Se fă adevărat? . .. Adineaore în rostul D-tle, anima nâstră a ghicit nevinovăția D-tele... 

, 
Bucioc . 

ME pot apăra de furii nevăduți at cinstei mele? 
| GAsPAR | 

He! Hey! O sută pungi de aur, din darea de pe malvazie! Nu ne necinstim pe puţin, Vornice . . . Hei! Hei! 

SCENA IV. 

Acsiași, — LUPU 

LUPU (intrână cu precipitare) 

Boeri! Vornicul Bucioe e nevinovat! ... 

TOTI (eu satisfacere) 

AI. 

GaAsPAR 

Nevinovat de ce? 

LuPu 

De amestecul cu sfaturele ascunse, cu nemulțămiții de Domniă .. . | 
GaspaR 

Der atunăă!.., 

Lupu 

Eii sunt acela, boert .. . Acele hârtii. ; . sunt ale mele... Mi S'aă furat de... D-lui . . . (arâtă pre.Septitic!) Or vey plătit...
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- BUCIOC (eu emoţiune) 

Nu!... nu este adevărat... 

| Lupu 

Eîi sunt vinovatul, boeri.. .. Vornicul Bucioc uită, pentru 
prima dată uită că e Vornicul ţărei, Vornicul lui Măria Sa 
Gaspar.. 

Gaspan 

Audiţi, boeri? . . . Dâr pungile furate... lipsa din banit 
țărei? . . . Caparte) Loveam pre Bucioe ș'o se fiă lovit și gino-. 
Tele... cu atât mat bine!... 

| LUPU faparte) | 
A! sunt perdut . . . ctare) Bani! țărei? Nu uitaţi boieri că 

nu Bucioc, ci Lupu este Visternicul țărei ... Eă sunt... 

Bucioc 

Ce aud?., . Far? tu Lupule! . .'. Rușinea n6mului 
nostru 2 -0 nu! Nu este adevărat! . e Voiesce se mă scape 
pre mine .. . nu-l credeţi!... 

: Luvu . . 
Adevărat! .. . (aparte) In curând țera va vedea cum acei 

„bani S'aă dat pentru oştirile lui Becleanu . , . 

: Gaseaa (aparte) 

Scăpat! ... 0! der nu pe mult!... ctarey E bine boeri... 
Suntem nok aict la privelisce de dietiort? ... Visternicul 
țărel a furat . .. dâră socrul nu aștăptă el 6re se păsescă 
în fundul sacilor furaţi . .. Domnia țărei? ... 

UN SFETNIC 

Domnia ţărei? ... Nu! Măria 'Ta.. . Bucioc este nevi- 
novaţ..., ” 

LUPU (depunând înaintea sfetnicilor hârtir) 

Ecă aci, boeii, dovedi că numa! Lupu. . . carare) O! sa fi
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mântuit: resesla va isbueni. . . Turcit trebue se fiă întrați. 

UN SFEINIC (aupă ce a citit hârtiele) 

Aprodi! Duceţi pre Visternicul Lupu în temnița curţir.. 
D-ta Vornice esti slobod! . 

1 
, GaspAR 

“Se i se ia semnele vredniciel. 

Bucroc 
. 

Perdut!... Rușinea nâmului meii!... (păusa). Da, boeri! 
Loviţi, loviți pre fur! Vornicul Bucioc însâmnă cu voi o- 
sânda furuluț;.... nu iubirea fiilor, nu iubirea rudelor sela,- 
ci a țărel a jurat Bucioc! Luviţi, loviți pre fur, pre trădă- 
tor! Se plângă ănima părintelui, dar mâna Vornicului se lo- 
vescă fără cruţare pre vinovat!... Fiul meii!... fur de banii 
țărei!... Perdut!... Copila mea... Copila mea!..,. 

GASPAR (aparte) | 

Nu! câștigul nu va fial tăă!... tare) Mâna D-*6le Vor- 
nice . . . Impăcare înainţea țărei! Și acum vt poftesc pre ion 
la, ospăț boeri, în cinstea nevinovăţiei Vornicului Bucioc!... 

SEPTILKI (aparte) 

Ce nu putu face Domnia, va face otrava. 

SCENA V. | 

(Piata Copoului) o 

TERGOVEȚI, APRODI cu ARESTPANȚI 
| „UN TERGOYEŢ 

Bre!.. . Din ce primejâiă a scăpat Vornicul.. . 

! AL: II-LEA 

Dice că s'a dovedit, că Lupu Visternicul a prădat viste- 
ria și divanul a aruncat și l'a osândit la munca obstesci, 
&r pre Vornicul la otrăvit Vodă la masă; închinând în st- 
nătatea lui... a turnat otravă în cupele boeresci. ..
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, AL III-LEA 

N'a murit de cât vr-o trei boerk.., 

| | O FemEE 

Atâta ?.. . Trei lipitori mat pucin a. 

I-10L 'TERGOVET 

Taci femee, Vornicul Bucioc nu e lipitsre!... : 

AL V-LEA 

A dracului Vodă!... dice că a dat pricină că era cot- 
lite bucatele, ș'a pus în par urechile bucătarului!, .. 

„AL III-LEA 

Veqi? semn răi... O se fă bejeniă... Eaca,-s'a pornit 
adinoară mal multe olace spre Galaţi și spre Colomea. 

AL II-LEA 

Ce-o mal fi, Domne, ce-o may fi?... 

SCENA VI 

APRODI, ARESTANŢI, ȚIGANCA. 

APRODI (aducând arestanţ)) 

In lături, 6ment buni, în lături, se grijim locul, o se iasă 
boerimea cu geredul. (Arestanţit mătură) 

ŢIGANCA (către cel după urmă arestaut) 

Stai, dragul mamei, o vorbă; te urmăresc tocmai de la 
temniță. 

ARESTANTUL 

C mamă! mamă! Veqi ce amară e pânea temniţiă! 
' APRODUL (qărind ţiganca) 

„Fugi d'acolo, ţigancă, în lături ?... 

TIGANCA 

Lasă căpitane, lasă . . . sunt o bâtă femee,.. . nu te teme.
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Carestantelni) Dumnedeii e mare, Iftime! Dâră nu e vreme de 
perdut: iute, spune curând, bietul jupân Lupu; ginerile luY 
Bucioc, este în temniţa unde esci tu Iftime? 

ARESTANTUL 

Da mamă. 

ȚIGANCA 

Se-i spui în fundul cel maf tainic al audului seii, veste 
bună de la jupân Varlam; pre mine nu m'aii lăsat sc-l vtd 
la temniță; spune i că un ture mare a sosit în taină , că se 
prindă scamnul Domnie! și se mazilescă pre Gaspar. 

APRODU 

0e dracu faceţi vol acolo ? Haide, la lucru! La lucru mâ! 
Nu veq! că sdrele e a chindiă? Las'o dragostea pre mâne 
fârtate, 

, ȚIGANCA 

Aoleo! Dragoste de mamă, jupâne căpitane; sunt bâta 
mama lui, i 

| APRODU | 

Mama lui! Ce-mi pesă! In lături, oră "ți sfăram măselele 
Haide, pășăsce, diochiatule. 

SCENA VII 
(Arestanţi! grijese tot îndepărtându-se la fand până es din scen3) 

GOIA. —- SEPTILICI. 

Gora 

Iacă aci, Hatmane! Va urma serbarea . . . 

SEPTILICI 

Locul e bine ales... In fund codrit Copoulut . + în 
Yale priveliscea Iașilor ,. . Așa dâr Goio, n:-a scăpat 
şerpele de sub picior?...
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Goi 

Vodă s'a împăcat cu el și la îmbrățișat, cu multe vorbe 
bune. 

SEerPTILIcI 

Vorbe de Domn!... nu astea sunt primejdidse noue, 
Postelnice! 

Gora 

Apoi?... 

__ SEPTILICI 

Vodă-l pasce . . . Nu vinovăția lui ducea pre Vornicul 
la mârte, cum nu nevinovăția lui, -i-a întors mila și dra- 
gostea domnescă! 

Gora 

Der Bucioc a jurat lui Vodă, că el, care până ieri nu voia 
se audă pomenindu-se de legături cu Leahul, el va încinge 
mal ântâiii sabia, dâca Turcii ar cercă se intre în țeră. 

SEPTILICI | . 

Când cuțitul e la &rumazi, omul se lâgă la multe; 
ascultă-me pre mine, Postelnice, Vodă-l pasce .. + 

_/Gor4 

Se-l pascem și no, Hatmane, ori suntera perduţi .. . 
SEPTILICI 

Am un plan;... da, Bucioc nu se va bucura mult de 
isbânda sa... 

Gora 

Cum?... Ce fel? 

SEPTILICI 

Curtea vine aict se bată geredul ... Sunt mulți poftiţi.... 
lume multă... aproqi. .. arcași . . . înţelegi Postelnice? .
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i Gou 

Nu! Deii nu pricep nimic. 

Seprict 

Atâta ţi-e Latinsca? . .. Din atâtea săgeți ce sbor prin 
aer, ce se cruciș6dă, strebat câmpii până în codrii Copou- 
lui ... nu tâte lovesc ţinta ... și unele sunt unse cu 
otravă căzăcâscă ! 

Goia | 

Da, pricep... Unele nu lovese ținta, cad pre jos, 

SeEprutcr | | 

Ha! ha! ha! De minune, vei că eset isteţ. N'am dis 
asta; der lasă, vei vedea, mulțămesce-te cu atât: Bucioe 
va muri! Haide! Caii ne asceptă în vale. 

| GOIA (aparte) | 

“Dâca Schimni-Aga s ssesce astă-di, -isbânda e numat a 
„mea + - + Mergi înainte, Hatmane . . . Te ajung. (seâte o hartie 
şro citesce) „Fil sigur, că mari bunuri câștigam, dâca astă-QY 
dai pre Vodă pre mânele Turcului. De nu esci perdut . . & 
(stringe hărtia) Da, asta -mi va fi portița de scăpare!.,. 
(50 depărtâzi), ! “ 

SCENA VIII . 
(n momentul când dice Septilici „Bucioc va murii Maria ee din căsața de 

la drâpta, şi ascultă) 

MARIA, aro: FLOREA: 

MARIA (aparte) 

Dumnedeule! . .. Ce gic ef?... Ce vor se facă? Cum 
putea-voi 6re vesti domniei sâă Vornicului, de a se feri de 
nouele lor curse. a 

FLOREA (eșind şi ea) 

Bine, Maridră, te poţi duce... . Biata miitușa-ta e mai 
bine, voiii rămânea eii I6ngă dânsa.
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| MARIA 

Când at sei mamă . .. adinenora .., 

FLOREA 

Ce este? Ce mat este? Iară-și vre-o nenorocire? Bietul 
Toder, tată-ttii pste.. . De atâtea dile nu mal stăm de 
cât de grije şi de suspinuri. 

MARIA 

Nu mamă... . D'acolo, d'inapoia ușei am audit vorbindu- 
se aici. . . D-qeii va ierta fapta mea mamă... Vorbei de bu- 

nul boer. O! trebue se fiă acei dou boeri dușmani al Vor- 
nicului. 

FLOREA . 

ET! pre aicea! ,.. , ! 

MARIA . 

- Vorbâii de serbare . . . de adunare aici. . . am audit ros- 
tindu-se numele lui Bucioc, am lipit tare urechia la ușă , . 

" nimica !,.. Deschisei ușa... ci se duccă dicând: va 
muri Bucioc! ! 

FLOREA 

Va muri, cine? 

“MARIA 

Anizoa nu-ţi vorbesce mamă? . . . Este vre-o nouă cursă 
ce tind bietului nași, mamă. Dâră se nu perdem timpul ; 
ce e de făcut?,. 

FLOREA 

„_ Pog6ră=te în vale curând, fata mea, . , . Dute în Munte- 
nime, la curtea boerului . . . spune tot nașej. 

" MARIA 

Da, mă duc. Biata Dâmna Irina! numai de ași afla-o 
(Saude musica și tropote),
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FLOREA" 

Dâră ce s'aude?... Vorbti, qici de serbare? Este gere- 
dul. (orivina 1a stenea) Alaii Domnesc ... vine într'acolea , 
tcă arcașil cu tolbele pline de săgeți; dorinău-sr fruntea) Mario, 
pricepi tu? EX ai vorbit, dică, de săgeți, de m6rte, de Bu- 
cioc? ... 0! D-qeule, alârgă copilă, ! 

: i MARIA 

Curând mamă, intră în casă; lasă, am și ei gândul mei, 
să vedi. .,. 

FLOREA 

Ce vrei să faci? (privina) Uite » Vodă și boerii s'aii pogorit 
de pre cai... . EX vinii. e. 6că nașul... Ce vrei se faci 
Mario ? Se-l vorbim ? Se-i spunem ce at augit?... 

| MARIA 

Dâră cugetă, mamă! Nu ne vom putea apropia de el... 
l6ngă Vodă, într'o qi de serbare, în midlocul atătut alait |... 
A! lasă mamă, el va fi mântuit; vino mamă! 

FLOREA | 

Nu pre aci copila mea, este alaiul; vino, vino prin dosul 
curțej. - 

SCENA IX. 
(In timpul dialogului din urmă mulțimea începe a se grămădi în scenă Gin diverse părţi: aproqi, arcași, pantiri, panduri, se aşeză în grupe, alaiul ” întră în sunetul meterhanalet) 

, GasPaR 

Sosiţi, boeri, pregătiţi arcurile, faceţi se sbârnăe aerul 
de săgeți, deșertaţi voinicesce tolbele vâstre lu. (către Bncioc) 
Voiii caisbânda înțelepciune! D-tăle să se serbeze cum se cu- 
vine la domniă. 

Bucroc 
| 

Dea D-qeii, Măria 'Ta, ca isbânda dreptăţei să se înde-
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sâscă atâta la Domnia Măriei Tele, în cât să nu maj potă fi 
serbătorită ca un lucru rar și minunat! 

GasPaR 

Strâmbătate cu voia mea nu este... Lupu strâmbătățit 
6re a fost de divan? 

| Bucrwc 

O! Dâmne . . . la Moldova singuri cet mari judecători, 
singuri pâriși și singuri deplinitorii legei; Lupu de cei 
mark este judecat, de cei mari pârit, de cei inark intemnițat, 
și la muncile țărei aruncat este 

GasPAR 

Dâră Lupu este trădător la Turei, 

- Bucroc 

Vornicul Domniei n'a jurat Măriey Tele că el cel d'ântâid va muri contra 'Tureilor, deea ar cercă, să intre în țeră? 
SeeriLici 

Măria Sa scia până astă-qi, Vornice, că ânima D-t6le eră spre Leși, 

Bucroc | 

Anima mea este spre ţâră, nu vre pre Leși, nu vrâă pre Turci! . , . Să remânen , Domne, Români Moldoveni!, , + Lupu "ȘI plătesce amar rătăcirea lui, sârta lu pune lacrimi boeri, în ânima mea de părinte, deră fiă câ sorta luY să spună Hatmanului Septilict, s'amintescă Postelniculul Goia... 
i Go1A (eu intențiune)y 

| 
Măria Ta, se se dea semnul? .., 

GasPAR 

Der Postelnice, și să se facă luerul domnesce! . . . Vrei să serbăm cu strelucire, cum simte țera, acâstii di de săr= bătore pentru Bucioe! ,. . M& înţelegi, Postelniee? De dou 
| 6.
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ori di de strbătvre, căci nu numai dreptate Divanul "1-a 
făcut-o, deră și de la morte neasceptată a scăpat. Pus-ai, 
Hatmane, la stâlp urechile bucătarilor cart ne otrăviră cu 
bucatele cotlite ? 

Gora 

Mila Mărict 'TEle . . . ceatze aproan Heă aprodi, het arcași, 

feță de smel, faceţi pofta Măriei Sle lut Vodă! . . . Spar- 

geţi văzduhul . . . S5 culegi crainicii săgețile vostre, colo, 
departe, preste codri! Copoulni. 

| Tori 

Ura! .. . Trăcseă Domnia!. .. 

, GasraR 

Se trăescă Bucioc, boeri! . . . Se trăscă  Bucioc! (aparte) 
Oh! acest strigăt mă înădușă, hărcăe în peptul mei! .. . 

- Bucroc 

S5 trăim cu toţii, boeri și arcași, să trăim cu toții, spre 
a face din pepturile nsstre scutul ţărei amenințate. Măria 
*Ta (aănâu-i arcul de pre tava de aur a copilului de casă) Buzduganul 

e al Domniei, arcul a fost al vitejiei! . . . Domnil. răi între- 
buinţaii buzduganul în eră, cei viteji arcul la hotare; as- 

„vârle, Domne, săgeta de cinste! copii, aprodi, boeri măriţi!... 

Ecă săgcta Domnâscă o st sbârnăe . .. Haide boeră, spu- 

neți-i ţinta! a 

UN APROD 

Sus, pre malul Nistrului, 

In peptul Cazacului! . . . 

ALTUL 

Dup'ai Bucovinei munți, 
Unde sunt Leșil cei mulţi! . . . 

ALNUL 

In spre cel sfinţit de sure, 

Tot în peptuni de maghiare! .,,
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ALTUL 

La Tătarul răi vecin, 
In peptul lui neereștin. - 

Goia 

Nu la Leși, Cazaci, Tătari: 
Sunt dușmani cu: mult mai mari! 
Nu la Nemţi, nică Ungureni, | 
Ci 'n Turci, că la Resboieny, 

Tori 

Ura! vedi de nemeresce 
'Ținta ce-ţi-o prorocesce! 

„ GasaeR 

Vornice, ţintă nu-mi put? 
Nu ghicesc în peptul cur? 

„ BUCIOC - 

Nu la Unguri DomneY ţintă, 
Nu 'n Cazaci, nici Turcă, Tătari; 
Cunsoe alți dușmani mat mari... 

"Gora şi SEPTILICI 

“Ce auqii, el ce cuvântă? 
„Cum, mai sunt dușmani mai tari? 

. Ducroc | 

E zavistia, mândria, 
Nedreptatea , făţăria, 
Este ura dintre noi, 
Este pofta de domni not! 

Conu 

Ura! veqi de nemeresce | 
inta ce-ţi-o pregătesee!



84 “DORNICUL 

SEPTILICI (aparte) 

Bucioc încă n'ai ghicit, 

Finta tu mai nemerit! 

GASPAR 

Copil trageţi! Eii voii astă-qi se mă 'ntrec în arc cu voi, 
Că Stefan, câ Ion Vodă, că atâţia Domni eroi! 

(Trage arcul, săgâta sbâră) 

a | Conu 

Se trăscă Gaspar Vodă, se ne scape de neroi! 

UN APROD (în depărtare) 

Săgâta a lovit asupra unel'o! în stână? 

| Conu 

Asupra unei ot? ce ogur se fiă? 

| Goia 

Semn de învingere la resboii ,.. 

Bucroc 

„ Semn că în cel slab și nevinovat Jovese mai adesea 

„Săgeţile domnescă. 
(Maria şi Irina se arătă în fund. Maria qice: răbdare Dâmnă, răbdare ; 

ori este perădut!—0 opreseo d'a se rapeqi la Bucioc), 

GASPAR (aparte) - 

O pre tine nu te vă cruță până în capăt! ctare) Și în lucra- 

rea întîmplărei găsesci, Vornice, bătătură pentru gândurile 

D-tâle amărite! Se vedem, Vornice; corda arcului D-tsle nu 
sbârnăe? 

SEPTILICI 

D-ta, Vornice, nu vel lori dia cea slabă și nerinovată!... 

| | Bucoc 

Nu, eii sunt deprins a lovi capete de vulpi.
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Goia. (aparte) 

Ce qice?. 

Seen 

AI nu-i qi de venătâre Vornice, (aparte) Te voii vâna că 
pre tine, dihore! | 

SCENA V. 

Aceiași. — IRINA,—MARIA. 
Bucroc (întinqena arcul) 

Multe fiare din cet codri, multe vulpi, și lup! turbaţi 
De Români vor fi deacuma drept în ânimi săgetaţi! 

(elobâde săgâta) 

| Tori 

Ura! Se trăescă Vornicul Bucioc! 

GapsAR 

Audiţi, auqiţi! ce strigă crainicul? 

CRAINICUL "(în depărtare) 

Ai dărâmat un uliu din sbor! 

Conu 

Ce insemnâqă? Ce augur se fii? 
| GAsPAR | 

Se trăesci, măre Vornice, uliul e pasere stricătore ... 
dul Goia) Ce dici, măre Postelnice? 

ii - Gori 

Pasere stricăcivsă .. . 

SEPTILICI (cu iatenţiune, lur Gaspar) . - 

0! Măria 'Ta, Bucioc, Vornicul Măriey Tele, nu dă nimenui | 
pas, când e vorba de derimat paseri stricăci6se. 

„2 BUCIOC (aparte) , 

Inţeleg, da . . + tare) Rendul D-tâle, Hatmane .. .
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SeeTiLici 

Sunt gata ... 0! d ași lovi și ei Măria Ta „..0 pasere 
stricăcivsă ! . e e (îuti„de arcul) 

GASPAR (ui Goia) 

Der cum? Bucioe este lîngă el! 

| „ Gora 

Nu sciii, Măria 'Ta. 

| Conu 

inta, ţinta. 

MARIA (iriner) 

Opresce-te Dâmnă ! Opresce-te pentru D-deii. 

TRINA 

Der ce vrea el se facă ? 

Conu 

Ținta! 'Ținta! Hatmane! 

MARIA (ese din şiruri şi strigă dur Septilic!) 

Ținta boerule! ... Ce? nu cutezi dre s'o spui? Voiii 
spune-o eă! 

Tori 

"Ce dice? Ce dice? (confusiune, se reped la locul de unde a vorbit 

Maria), 
„ Bucroc 

Ce este? Ce strigă acea copilă? 

GASPAR (lur Septilici) 

Grăbesce . . . Este vreme, Hatmane! .- 
IRINA (vădând pre Septilicl gata ă'a slobogi săgâta se precipită strigând) 

Fugi Bucioe! 

GASPAR (se răpede spre a opri mâna lui Septilici de pre arc, vidând pre 
Irina). 

' 

Opresce săgâta ! Mișelule, ce ai făcut?
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„ SEPTILICI 

Prea târdiit! Săgâta n'o duce mâna omului, ci D-deii. 

IRINA (loviti 'de săgâtă) 

A! ânima! Bucioc! Bucioc! Dumnegeule ... ânima.,, 

| BUCIOC (în funâv 

Tu, Mario ? Ce strigi tu, copilă? 

MARIA (vtdînd pre Irina cădend se aruncă spre ea) 

Ajutor! ajutor! nănașa! 

Bucioc (aiergând spre Maria) 

Ce strigi tu, copilă? Irina?! unde? 

MARIA 

* Voqi . . . mârtă, Dumnedeul meă! 

BUCIOC (se ripede asupra cadavrulul) 

Irina! o nu, nu se pote! Un vis râă! Mișeilor ucigași, 
resbunare ! 

IRINA (redesceptându-sc) 

" Domne! Bucioc! 

Bucroc 

Irina! draga mea copilă! 

| ÎRINA | 

Bucioc! o imbrăţișare! . . . am simţit mâna ta pre ânima. 
mea. Buzele tâle ai oprit sufletul meii, gata a sbura pre 
buzele mele ! Dumneqei Va ascultat. EI a redat căldură sân- 
gelui meii, că se pot primi o după urmă sărutare de la tine: 

, MARIA. 

Vei trăi, Domnă! Sufletele iubite nu se despârt lesne 
de lume! 

IRINA 

Maria! O sărutare, Bucioc! grăbesce! . . , focul mă arde , 
otrava, ânima, sângele ... Bucioe! Bucioc! Ah!. , . (msre)
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1 " Bucioc 

Nu! nu vel muri! Dumnedeii nu va îngădui mârtea ta . ., 
Pu mângâerea htrâneţelor mele! co săratay Rece! Irina ! Irina! 

MARIA 

Mortă! 

Bucroc (sculându-se repede și ducându-se la Gaspar) 

Dreptate! resbunare împotriva ucigașilor, de vreme că 
resbunarea n'am cerut-o ieri încă Împotriva ta, Domne. Esci 
„Domnul meii, Domnul ţărei mele, dâră și oii sunt sociul a= 
celei femei! Resbynare! Dreptate, 

SCENA XI, 
Aceiaşi.—UN OLAO. 

OLACUL (intrând răpede) 

Măria Ta! Măria Ta! 'Purcil ai trecut Dunărea de trei 
dile, lisofţii câți erai la Galaţi, S'at lovit cu ct, Părcălabul 
a cădut ucis! , 

GASPAR. 

Turcii în țâr? O trădare! Vornice Bucios, auqi, Turcii 
aduc în țâră pustiire și morte! sângele Moldovenilor vă 
curge, altarele lor sânte vor fi batjocorite, Reshunarea ţărei, 
Vornice! 

Tori 
„ Reshunare! 

Buqzoc 

Turcii în țâră? Moldova în sânge! O da Măria Ta! Res- 
hunarea ţăreă! a cadavrul izinet) Irina morti! 

Gor4 (ut Septilich 

Nu-i vreme de perdut, vino! la Schimni-Aga e mântuirea 
postră ! (esa pre furiș),
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| GasraR 

Vornice! 

Bucroc 

O da! sunt Vornicul ţărei! Vornicul lut Gaspar! Siracu- 
lui este îngăduit a dă un mormânt femeel ce a iubit. Ei 

„sunt Vornicul ţărey! .. . desclâștă, Vornice, brațele tele din 
jurul grumazilor fezmect ce a murit pentru tine! Nu vedi că 
esci Vornicul ţărei? Infige, Vornice, cuțitul în ânima ta, 
fă-o se tacă! Uiţi tu că esci Vornicul țerei! . . . Irina mea! 
Irina mea! (eu Iacrizai în voce, săratând-o) înmormântați-o vo! 
Sociul stii e Vornicul Moldovei! Tureil în eră! . . . Turciy 
s6ii Leșii, cine intră cu arme în ţeră, este dușmanul ei! . 
La arme! La arme, 

(Cortina cade) 

Aaaa,
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ț ACTUL V- 

SCENA ]. 

(Temniţa Curţei) 
  

BUOIOO. — MARIA. 
- MARIA 

Am semănat flory, busuiocul mirositor, văsdoga aurită! 
am împodobit crucea, am aprins făclii și am ars miresme 
Sfinte la capul ci!, 

Bucroc 

Floră! . . viorică răsărită pre tulpină uscată, ea s'a uscat 
de uscăciunea tulpinei. Făclii? ânima ei era o făcliă cu lu- 
mină pururea limpede și dulce. Lumina ânimei sâle, lumină 
n6ptea necazurilor mele! . . . Miresme sânte! . . . Ea însă-șy 
S'a urcat la cer, cum după, o f rtună, în primăvâră, se urcă 
miresme tainice pre radele cu cark Dumnedeit măngâe pă- 
mâutul îngrozit de troene. Irina! Sermana Irina ! Sermană 
ederă, tu împresorai un arbore uscat, mort;—a suflat vântul 
și edera a fost, smulsă, sdrobită sub greutatea tulpinei, căreia 
-I făcea așia de tinere împodobiri!... Nu plânge copila 
mea. . .. Nu, nu lacrimile cinstese altarul unei sânte! 

MARIA 

Lacrimile sunt roua ânimei pre fisrea amintiret! ... . 

Bucroc 

Se plângen!. .. Am vădut-o cădend lingă mine, lovită
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de săgâta ce nu căută sînul ej, și, ânimă mișelâscă! braţul 
meii n'a lovit pre ucigaș! A cădut lângă mine, vânat al pa- 

timilor și mrejelor curței, 'și braţul meii a tras spada, nu ca 
se strepungă pre acel ce; puseseră vecinicia între mine. şi 
densa, ci ca se facă din peptul mei un scut alucigașilor et! 

MARIA 

| Dâtoria către țeră. 

Bucroc |. 

Dâtoria? Se nu pstă omul plăti dâtoria către Dumnedei 
Și țeră decât prin sânge și măcel! . . . Dâtoria? firea nefn- 
sufleţită, 6re apa ce murmură printre “maluri, frunda ce șiop- 
tesce umbrei, ogorul ce deschide sînul stii muncitorului, 
tote acestea „sI fac ele o detorie din a murmuri, a șiopti 
a se smălta cu flori? ... . Și omul, omul, pururea în resboiii 
cu sine și cu alţi dmcni, și-a făcut o dâtoriă din resboiul, 
impotriva sa, și-a făcut o dâtoriă din resboiul cu cel-alți 
6meni. 

, MARIA 

Resboiul ânimei măresce pre om . . pânt la măsura lui . 
D-qeii! și dâtoria ... 

__Bucioc 

Dâtoria ? Se fii prinsul Turcului Schinder-pașa, se văd 
cădând sdrobită voinica nostră oștire, ieri, la 'Țuţiora, se fiii 
trădat de cel cărora le făcusem numak bine, de Tider! 

| „+ Mazua 
Este tatăl mei... ertare . . . ertare pentru el? 

Bucroc 

Un înger că tine, copilă, i-a asigurat ertarea lui D-deii... 
Aruncat În tomnijele Curţei, mâne, astădi pote voiii dobândi 
și eii ertarea mea . . . mârtea. -
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MARIA 

- O nu! jupâne! nu! vei trăi! ... vel trăit... „ căci este o 
dreptate pân în sfârșit, cotopotee resunz) 

Bucroc | 

Voi trăi... Audi acele clopote? Ele -ţirespund copila 
„mea. Este pe pământ o tainică înţelegere între lucruri și . 
ânimă, 

, MARIA 

Tainică înţelegere! Acea tainică înțelegere a ânimei -mi 
spune că vel trăi. | | 

SCENA II. 

Aceiași. — TEMNICERUL, 

TEMNICERUL (câtre Maria) 

Haide Mario, dute fata mea, Se nu cum-va se vină arma- 
șul cel mare (ia şi duce pre Maria, care ese. Se aud Strigări de veseliă) 

Fac gură mare boerit la Domniă nouă! 

Bucroc 

Boerii la Domnie nouă? 
” 'TEMRICERUL 

-D'apol m'audi clopotele și puscele împlând de un ceas 
văzduhul, în cinstea Măriet Sele lut Vodă Aron? 

Bucroc . 

Aron Domn! Dâră Măria Sa Vodă Gaspar? 

TEMNICERUL 

Este acolo . . . la drepta, scii, de când pre.amândou! va 
vândut 'Toder Brăniseânul > În casa căruia vă adăpostirăţi 
după poticala de la Țuţidra . .. Este colo... ăși petrece, 
ca D-ta jupâne, mai Tău, o se-l gâdele adi, mâne, cu dan- 
danaua ceca de fer din porta curței. |



BUCIOC na 

Bucroc 

Gaspar la temniţă și Aron Domn? 

TEMNICERUL 

Ale naibei vremi, jupâne! . .. Cine mai putea crede că 
inelușele astea (artă fârele) vor dismerdă mănușele și picidre |. 
boeresci, domnescă chiar? 

Bucioc 

Aron Domn Moldovei? 0! nu! nu se pote, ţera n'a voit! 

TEMNICERUL 

Nu sepâte? Der ce nu se pote în n țâra Moldovei? Se 
schimbă mai des Domnit, pre crucea mea, decât temnicerii!, , 
era n'a voit! dâră a mai întrebat cine-va ţera de co % este 
cojocul? Aron Vodă a intrat cu alaiii la Domnis, Audi, colo 
Sus petrec boerii Domniei celet noue! 

BucIoc 

Aici jos petrece Gaspar și Vornicul să. 

” TENNICERUL 

O se petreci, jupâne, mai bine de cât mine : .. nu escy . 
de geba ruda marelui Vornic! 

Bucroc 

Ruda marelui Vornic? Marele Vornic sunt ci !... (se aes- 
chide uşa şi intră Lupu). 

TEMNICERUL (arstând pre Lupu) 

Marele Vornic, să-l. 

Bucroc 

Lupu? EL Vornic? 

SCENA III. 

BUCIOOC.—LUPU. 

„UPU (câtre temnicer) 

Lasă-ne! (către Ducioc) Părintele mei! părintele meti, mâna 
D-tele s'0 sărut.
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Bucroc | 

A sărutat sus pre a lui Alesandru, nu vel săruta aci jos 
pre a lui Bucioc, mărite Vornice, Vornic al lut Alesandru. 

„Lueu 

Am sărutat mâna lut Alesandru? Aşi fi sărutat-o pre a 
vostră la treptele scaunului Domnici, dâca o voial . . . dâca 
în loc d'a urma pre Gaspar în nebunesea lui ispită, d'a se . . 
măsură Ii 'Țuţira cu oștirea Turcâscă, rămâneal în fruntea 
țărei nemulțămite .. . Sunt Vornicul cel Mare, părintele 
meii, deră sunt Vornicul ţerei câ se înapoez ţtrei pre Bu- 
ciocal ci... 

. Bucroc 

“Minunat mizloc d'a înapoii țărei pre Bucioc, făcând din 
el un trădător al Domnului sti, un mișel. | 

Lupu 

“Vornice!...! 

„ Bucroc 

Da! un mișel, care se 6să cu capul pre tipsiă înaintea 0ş- 
tirilor 'Turcesci, ce intră în țeră spre a o put sărăci! 

Lupu 

Spre a o scăpă de pustiire și sărăcire. 

| Bucroc 

Spre a aduce la Domniă pre un Alesandru, spre a rădica 
pre Visternicul Lupu, de aci din temnițele Curţei, la Vor- 
nicia cea mare! ... Spre a aruncă pre adevtratul mare 
Vornic, pre părintele D-tsle, jupân Lupu, în acele cercuri 
de fer care ieră încă sdrobâi peptul și mânele mele. 

Lupu 

O! te rog părintele mei, îndurare! nu ei ţe-am adus 
aici; nu eii am îngăduit schingiuirile! . . .
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Bucroc 

Nu tu? Și pentru ce ești Vornicul țărei? Vornic mare al 
lui Alesandru, 6re vornicia D-tâle stă într'acea numa! de 
a pune la îndeplinire fapte mișeleșci ale Domnului îti? 

, LUPU 

Inchisore, schingiuiri . . . Schindiru-pașa le-a poruncit , 
și eii Vornicul lui Alesandru am desprins din jurul pieptu- 
lui D-tele părinte, fiarele ce-l strivea . . : Ei Vornicul lui 

Alesandru , vin astă-qi se -ţi qic: Părintele meii, ţi-aduci 
aminte de diua măcelului din Orheiii ? Sărmanu Ilie Cosmin 
nepotul D-tâle fusese prins de pandurii domnesci, și femeea 

lui în genunche cerea de la unchiul stă, de la Vornicul | 
Bucioc, iertare dilelor părintelut a șâse copilași al er... 

Ânima D-tâle socre -i o ded6 acea iertare. -. O! am vEdut, 
al șters pe furiș ca și acum, mai mult de o lacrimă, der 

Gaspar a poruncit şi busduganul a lovit pe strmanul 
Cosmin! . . . 

Bucioc 

Mi-am făcut detoria! 

LUPU 

. Ascultă, părintele mei: erai Vornicul lui Gaspar, atunci, 
sunt Vornicul lui Alesandru astă-di . . . și Bucioc părintele 

- mei este in temniţa Curţii. | 

Bucroc 

Da! amintirea lui Cosmin, mort pentru necredinţa lui 
către Domn . . . Eşti un vrednic Vornic!. .. 

Luvru 

„Nu! nu vel muri! este un mizloc de scăpare. , : Ușile a- 
cestea când nu le pote deschide dreptatea celui pe care 
tirania Va aruncat aci, ușile acestea lo deschide mâna unui 
fii, a unui prietin . . . Ascultă . . . desâră, când tăcerea se
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va fi întins de asupra, ușile se vor deschide, temnicerul nu 
va fi acolo; în livâdă un cal de Bugine te aşteptă . . . înca= 
lecă, fugi, pribegeșee, fii mântuit părintele mei! 

o Buctoc 

Sfat vrednic de cel care nu ţine în sâmă legile țărei stle ! 
Luru 

Este o lege a lui Dumneqeii mai mare de cât legea omu- 
lui, ea dice fiului: Scapă pre tatăl tii... grăbeșce, der 
grăbeșce .. . mâne ar fi prea târqiă, la ndpte Vodă a po- 
runcit se tragă pre Gaspar în țâpă! 

Bucroc 
Pe Vodă în ţâpă! 

| | Luvru 

Pe Gaspar. ,. grăbeșce, fugi părinte, 

Bucroc 
Și Vodă? 

Leu 

Își va lua plata ticăloșiilor sele, 

Bucroc 

Voiii rămânea! Gaspar este Domnul ţărey și Bucioc Vor= 
nicul ei. Dumnedeii a uns fruntea lui cu mirul Domnick şi 
Moldovenii l-ai primit la Dreptate; Vornicul lut Gaspar nu 
va face alaiii Domnului sti numai la părăqi, la gereturi și 
halcale, ci, dâcă Dumnedeii a aședat ast-fel, și la morte ... 
Voiii rămâne! «. . cine dă voiă Vornicului lui Alesandru se 
ridă de Bucioe, sfătuindu=i fuga și pribegirea? 'Țepa se 
ascute în porta curței pentru Domnul meă ? Apoi bine, o ţepă 
mai mult, fiule! . . . Ce bucurii, ce sărbătore pentru D-ta 
mare Vornice! Voiii remânea!,., 

i Luvu 

De când fiul care trage din prăpastiă pe tatăl stii cu pri- -



BUCIOC 
97 

mejdia de a cădea el în prăpastiă, este un fii răi? de când.. acel fiii batjocoreșce și 'Și ride detatăl stă, pe care '] scapă? „Nu vrei se fugi, Vornice, nu vrei se lași sortei sâle pe Gas- par? Te voii scăpa eii de D-ta însuţi. . . cu voiă stii firă voiă; părintele meii, vel trăi! (este gata de a eși). 

Eucroc 

Un Domn la țepă! unsul lut Dumnedeă, acela a cărut “frunte a efințit corâna lui Stefan și a lul Alesandru! ... O! duceţi-mă, duceți-mă la picidrele lu! Puternic, eii m'am rădicat, sprijinit de dâtoriă, pe d'asupra capului lut... osândit la morte, roii îngen'chii înaintea lu!, .. 01 Vor- nice, nu scăpare vieței, ci dreptul de a săruta picisrele lui Gaspar, 6tă co-ți cere părintele tii, 

Lupu 

EL vei avea, dâră ver fi mântuit, cese) 

Bucroc 

Gaspar la ț6pă, și eti nu pot nimica! “Și sunt Vornicul - unei țări care dicea că mă iubesce. 

SCENA IV. | 

BU0I00.—TEMNICERUL, 

'TEMNICERUL tîntrând) - 

Nu dicâm bine că nu de geba esci ruda Vornicului mare, jupâne ? (aeschide o ușă mică asounsă în zid d'a arpta). P'aicea , ju= pâne, dat tocmai în temniţa lu! Gaspar! ... ! 
i. „ Bucroc 

A! 81 voii revedea ! intră pe ușa deschisă), 
TEMNICERUL (retachiqend așa) | 

Măne nu se va mat închide o ușă peste tine, ci un capac de sicriă! . . . Dâră să ne grăbim. + ... Cumătru 'Toder as= câptă! | 
- 
4
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SCENA V. 

TEMNIOERUL.—SEPTILICI.—TODER. 

'TODER. (deschide uşa din fund) 

Cumătre Inc, Cumătre,nu vii? (76aer intră, Septilici -1 urmiz8). 

TEMNICERUL 

Indată, — 6că îndată .. . 

| TonER 

Ecă cel 20 osmanlâi ... 

'TEMNICERUL 

Deră Turcii, lenicerii din strajă? 

TovEn 

Ecă iarba ferulul . . . (arătă pre Septhien) tote ușile se des- 
chid înaintea boerului . . . că Schinder-Pașa, cel mai mare 
preste oștiri, se are bine cu D-lui. 

"TEMNICERUL | 

Sciii că Măria Sa Hatmanul este bine cu Schinder-Pașa, 
dâră veqi D-ta, cumătre, eă sunt mai bine cu grumazii mei, 
cu capul mei și . . « (face semn ae spânqurătâre) nu-mi dă mâna... 

Seprnucr (dându-i bani). 

Eca, încă 10 osmanlâi pentru ... grumază... 

TEMNICERUL (primindu-l) | , 

Nu, nu pot st primese. (câtre 76âer) Sunt noul -nouleţi, 

. cumătre, (lu Septilicn) Tai îndărăt, jupâne . . . (3 pune în brâă) 

Sunt sărac, dâr cinstit, nu voiă se fiii slugă necredincidsă... 

SEPTILICI (cu zimbet) 

De minune: u-1= aste Bucioc? 

'TOnER 

Maria spunea că cra aicea. . +
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TEMNICICRUL 

Era aicea... este acolo la drâpta... în temnița lui 
Gaspar... 

Sepriict 

Der asta este în potriva poruncilor. 

TEMNICIERUL 

Porunca Vornicului Lupu . . 

SEPTILICI 

„A! Vornicul! m'așteptam.. . el, Vornicul, trădâză Domnia ! 
(aparte) De nu se isprăveşce treba, Bucioe mâne este la pu- 
tere . . . Ctare) Ascultă moșule . 

ŢEMNICIERUL 
. 

Porunceșce . . . numai vei, datoriile slujbei. . . sunt om 
cinstit . e e + (Tâder se învârteşee Prin sală câtând ceva), 

SEPIILICI 

Șcil tu când o se ducă la țâpă pe Gaspar? 

"TEMNICIERUL 

“Peste un cias—două. - 

- SEPTILICI 

Nâptea ... 
- 'TEMNICIERI L . 

E porunca lui-Vodă .. . dice că s'o aflat că poporul să- 
tul acum de Domnia cea nouă și-a întors ânima mai bună 
spre Gaspar și se tem se -l ducă la morte qiua în ainddia 
mare, nu cumva sc... o 

. SEPTILICI 

Ciudat dobitoc și poporul . .. E destul se cală dușmanul 
săii cel mat urât ca sei se facă milă doel... Gaspar osin- 
dit la temniţă, are astă-Qi prieteni! dus la țâpă va fi plâns 
şi lăudat, . . Dâr ascultă...
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TODER - 

Qui Septilier) Nicăirea, nici o ocniță unde se se ascundă 

măcar o mâţă ... 

Serra 

(entre temnieler) Găseșce mizloc de a ne ascunde aicea .. . 
O! şeiii ești om de trâbă .. . qi aa ban Jaca pentru omul de 

trebă ... 

TEMNICERUL (ia bani! şi gândesce) 

Unde?... A! este un loculeţ . . . numai de, nu-i tocmai 
drăgălaș . « „ (deschide, prin un resort, un zid în fund, o tainiță mică 

plină cu oseminte și schelete; lumină rogietică ; pe jos cad tidve. T6der și 

Septiiici fac. o mișcare de or6re) Ecă 3 aicea 3 hei! ce diceți de - 

locușor? . . 

'TOnER 

Beer! ce naiba e acâsta, pare că-l capiștea de la monâs- 

tirea Nemţului. 

SEPTILICI 

Aicea? | 

TTEMNISERUJ, (rădicână tiâvele şi aruncându-le în tainiţă) 

De! Gavrile, şi ulciore tot după slobozeniă um- 
blaţi! . . La loc! . . . (către Septilicn Aicea e tainița Lăpușn6- 

nului... Veqi tidvele astea, boerule Hatmane? Sunt 
tidve de boeri care dice că ai murit pentru țâră, stracii; 
aicea se închideati de vii cei cari nu plăceaii lui Măria Sa 

Vodă, și, o dată aicea, ușile astea de stejar și de fer pe d'a- 

supra ... Aleluia!... 

TOvER 

Bicţii boeri erai aicea la strâmtire! . . «: 

TEMNICERUL 

Scmănaii ca umbrele emenilor care le închid zidarii în 
bolțile bisericelor ea se ţie zidurile. . . . Ila! ha! ha! ei, ce 
diceți de locușor? .
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SEPIILICI (aparte) 

Ce? vederea a nisce oseminte mute se mtîngrozâsecă?... 
Der de scapă Bucioc, ale mele vor adăoga pe acestea .. 

Care) De minune, Vino Todere!... 

TODER 

Ei? Eă! nu, zeă, na! nu-mi place așia glumă. 

SEPTuLicI 

Ci vino! nu-i timp de perdut .. . and tropoţe în tindă, 

(temnicerului) Pe acolo va veni Bucioc, Qici?.. . 

Bucroc 

„Da, îndată o se -l auţi inţrând, atunci pune urechia și 
vei auţi tot. 

SEPTILIZI 

Prea bine. (aparte) Când va păşi pragul acela va fi mort! 

(eătre Tâder) Ci vino, vino Toder (al traze). 

| TonER 

Aoleo! sfinte mucenice Tidere. 

SEPTILICI (eătre temnicer) 

Vei lăsa ușile tainiţei crăpate. Trebue se audim, se 
vedem . . . 

'TEMHICERUL i 

Da. Gnebigănd abia ușile din fund) Veţi audi tot... Ușile 

acestea sunt subțiri ca o cămașă de boer. (tnchiae altă ușă) 
lacă un mormtnt cu suflete vii! Vino j jupâne, e vreme! . 
(ese prin fund); 

SCENA VI 

(Temniţa lui Gaspar.) 

| Bucroc 

Domnul, ori bun ori rău la tute primejdiile lui ferit tre-
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buesce... (gest) Nu -mi mulțămi Măria Ta . . căi -mY am făcut 
datoria, nimic mal mult de cât datoria către Domnul țerei 
mele . . . Măria 'Ta -ţi al pus ânima spre Leși, mt-am făcut 
datoria se te întorc despre et, dâr Dumnedei nu a voit și 
Leșii lut Zolchievschi nevenind la timp, și nevenind de cât 
omână de 6ment, numa! cât aii otărât mai ră dușmani! țerei... 
Schindir Pașa pustiind și arqend satele a răpus ostea luy 
Zolchievsehi! . . . 

. „ GASPAR = 

Invins de Turci când Leșii mă încredințaii . . . 

Bucioc 

Nu este credință tare pentru Domnt de cât aceca ce ca- 
pătă de la țeră şi popor. Greşeșce cine se redimă pe străinY 
când vine dușmanul și nevoia; dușmanul și nevoia ai făcut 
mal dea pururea din străinY straja lor de frunte și-și împart 
cu el ţera . . . În țâră trebu6 se nădăjdueser!... - 

| GasPAR 

Der ţera nu m&iubia!.,. 

Bucioc 

Nu iubia birurile grele, nu iubia nedreptatea, nu iubia 
asupririle . . . Pe Măria Ta Domn bun, Domn drept, te ar fi 
iubit, ., | 

GASPAR | 

Un Sepiilici, un Goia, iată culpașil Vornice. 

Bucioc * 

Nu ci, Măria Ta Sunt culpașit. .. Măţa se gudură la 
piciorele celui care ține carne în mână... Măţa supărăciosă 
o alungă cinc-va cu o lovitură de picior, de unde nu, 
sgărie. . . Septilici, Goia, ieri trădători! Mărief Tele, astă-Qi 

„Spionii luf Schinder Pașa, mâne vor fi mâţele ce se vor 
guduri la picidrele noului Domn . .. Poimâne, dâca Dum-
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nedeă va face după ruga ânimek mele se vor guduri la ale 

Măriet Tele, ajuns iarăși la putere... 0! Măria Ta!. 

când ar sci Domnil se nu pue între că și popor zidul îmbu- 

nătorilor, ek nu ar cădea aşia lesne... . Zidul îmbunătorilor! 

zid fără de uși și fără ferestre este zidul acesta. . „Prin el 

ochiul Domnului nu mai vede nimica în ţâră, prin el nu 

mai strebate nică plângere, nici tânguire la ânima Domnu- 

lui, ... Nu așia eraii domnit cei sânți şi buni af Româ- 

nilor ... nu așia puteai fi, Măria Ta, dâcă nu plecai 

urechia. . . 

GASPAR 

Mustrări . . . mustrări, Vornice, celui cădut! . . 

Bucroc | 

At dreptave, Măria Ta . . . cer ertare .. . nu-i ânimă de 

român aceea ce Biisesee mustrări acolo unde se cere mân- 

găere. . . . Mustrări? . . . le-am făcut Măriei Tele, când un 

cuvânt domnesc era în , stai re se-mi „Spunere capul de pe 

umere. .. + Astă-QI le voii tăcea!. . . Dâr ce credi, ce nă- 

dăjduesci Măria Ta? 
> 

GasPAR 

Ce nădăjduesc? nădăjduese nădejdea celut ce n'are nă- 

dejde . . . . Ascult, pun urechia pe zidurile aceste reci. .. 

bătăile sgomotuse ale peptului meii mi se parii, cu încetul, 

sgomotul unei oștiră carea vine în ajutorul meii . . . Aseult, 

ascult... bătăile șerpelui de casă mi se pare în dejărtare bu- 

buitură de pusci asupra temniţei, asupra acestui mormânt... 

Ce nădăjduesc? Auqi grierul? cântă... talpa mea L'a urmărit 

adincore, el a scăpat . . o gaură avupentru a se adăposti . 

și eti ce nedăjduesc? nu sciii! Ce nădăjduia Petru Rareș 

când, isgonit de ţeră și de boerii necredincioși, rătăcia, fă- 
mând, obosit, sdrobit de luptele trupului și ale sufletului, 

prin munții apusului ... Ce nădăjluesc> cela care gata a
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f înghiţit de valuri, cuprinde, se agaţă, cu spasme nerv6se 
de rămurica, de bușteanul prăpăstuit de venturi în valuri ?,.. 

! | Pucroc | 
Der bușteanul, răimurica aceea care este?... Măria Ta, 

după temniţă esto mârte și mortea este în multe chipuri 
născocită de 6meni, cari când e vorba de nimicire, sciă maj 
mult de cât frica și Dumnegeii! 

GasPain 

Morte! ei vor mârtea mea!..) 

| Bucioc 

Voința. lor este putinţă, Măria Ta!... 

- GASPAR 

Mortea mea! o viaţă întregă de Inpte, de muncă, de între- 
prinderi semeţe ... Acum ca se ead prada unor mișci . .. 

> Mortea mea! O! de cenu am o săptimână de slobozeniă se-i 
fac a plăti scump pofta de capul mei... | 

Bucroc 

Der ce nădăjduesci Măria 'Ta?... oștirea este sfărâmată... . 
Moldovenii s'aii Inptat ca nise» smel: ai cădut mulți... 
der pentru un Român cădut ati plătit dece Turci. . . O poţi f 
mândru, Măria Ta, de a fi Domn peste un noam ea al Româ- 
nilor ! | 

GAsPAR 

"Da, un neam care lasă mișeleșce pe Domnul săii se fii 
aruncat în temniță și osândit la morte. ,. 

Bucioc 

Un neam carele a răbdat atâtea fapte... fapte care... 
0! de ar fi voit Dumnejei se nu păteze Domnia Măriet 
Tele.,,
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SCENA VI 
Aceiași. — TEMNICIERUL. — UN CĂLUGĂR CATOLIC. 

GAŞPAR îngrozit) 

Cineva vine... tremur! .., 

- TEMNICERUL (către Bucioc) 

'Te du, boerule.. . te du, te credeam acolo. „ « (către Gaspar) 
Ei hei! s'a apropiat funia de par... 

GaAsPAR 

Al. 

„ Bucroc 

Dumnedeul meă!. . 

TEMNICERUL 

Vornicul Lupu a trămis pe părintele... mărturiseșce=te,  . 

este de Ia episcopia ungurâscă din Bacăti. (aparte; Audi, epis- 
copiă ungurâscă ! (câtre Bazioc) Te du, boerule! .. . 

GASPAR (violent) 

Afară! . .„ Afară mișeilor, sunt Gaspar! sunt Domnul 
Moldovei! . . , afară! . ... spovedaniă?... morte? Nu!.. 

Bucioc 

Linișteșce-te, Măria Ta, linișteșce-te . . . 

TEMNICERUL 

Frigurile morţei . » . așia fac toţi numai când. qăresc dan- 

danaua ceea... Nu te teme, părinte, se linișteșce el. (ese) 

GasPAR furios) 

Văd, dâr, văd bine că sunteţi nisce trădători .. . nisce 

vindători . . : văd bine că veniţi însetaţi de sângele meii. . - 
Afară dic!... (plâvgsna) Nu, nu voiii se mor!..: Nu! 
(îzgenuehe) lăsaţi-me ! voiii se trăesc . . ce vam făcut ei? . 
(Călugărul se apropie de el spre a-l rădica, își dă în jos capişonul şi-şi
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desface de la pept rata arttând uniforma de ostaș, Gaspar “radicându-se cu 

un sisspasmodie) Ha! ha! ha! Vornice îţi vorbiam de rămurica 
de scăpare .. . iat-o., . Carâtă călugărul). 

Breroc 

Zolchieyschi! 

ZOLCHIEYScHI 

Zolchierschi! . . . da, prietenul vostru! . . . 

GASPAR | 

Zolchievschi! vrednicul meii aliat, te credeam mort în 
lupta de la 'Țiuţora . . . Der spune, grăbeșce. . . 

ZOLCHIEVSCHI 

Nădejde bună! Oștirile răsipite sunt adunate din noii la 
Bălți; 2,000 Reiter! prâspeţi sosese la nopte, mâne cel mult. 

Bucroc 

Mâne'! 

GASPAR 

„Mâne! prea târdiă! 

Zo'.CH1 vscur - 

Sciă, de aceea grăbesc lucrul... Dâr D-ta Vornice, 
poți cred prin fiul D-tâle a întârqia osânda ? 

| Bucroc 

Lupul este neînduplecat câ o stâncii. 

| | Qasean 

Dar banii ? juruinţele ? fuga, 6re? 

ZoLcuâvscti 

Zadarnice! . . . temniţa este păzită nu de străji de (eră 
ci de ienicerime . . . Numal cu un semn de la Domniă sâă 
de la Schindir Pașa pste cine=va strebate și eşi de aici.
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Gaspae 

Perdut! perdut! când mântuirea era cu putinţă. 

ZOLCHIEYSCHI | 

Vedi, Vornice .. gândeşce!... cugetă vre-un mijloc!... 

GAsPAR | 

O grăbeşce ! spune Vornice ! Mortea este la ușe!... 

Bucioc 

Un mizloc unul, unul singur . .'. (către Zolehievschi) Unde 
este gătită țepa ? 

| ZOLCHIEVSCHI - N 

In tinda temniței, acolo, la uşe „+. se tem de popor so 
seotă afară . . . Mi 

GaAsPAR 

Ţepă ... [eaa mie, acea jepă e cu care o ameninţa pre 

ea, pre Irina! . 

Bu: roc 

Irina! A! ce dice? Irina! ... 0! da, se se gătâscă 
ț6pa!. . . se se ungă scripţul . .. în foc ferele .. . roșiţi-le.. - 
înferbântaţi-le . . sunați metarhanelile . . . se se adune Mol- 
“dova!... se v6dă pe necinstitorul femeilor acelora ce își 
daii viața pentru el! .. . O! resbunare ... biutură dulce... 

btutură Dumnedeescă pentru ânima omului! O! resbunare 
sântă! ... Să se gătâscă țepa!... 

! ZOLCH!8vSCHI 

Dar mintea vi se rătăceșce. . . Aide, liniște şi bărbăţiă!.. 

GASPAR 

Nu! numa! ț&pa nu! e grozav! grozav! Otravă”,.. dați-mi 
otravă ... o lovitură de pușcă . ... de pumnal!... 

Bucoc 

Da!... Este aict, în ânima mea, acea lovitură sângerătore!
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ZOLCHL-.vscHr 

Perdute! .. . perduto tote nădejdile! . . .. Vornice, 
Vornice Bucioc, lăsa-vei se moră mișeleșce Domnul ttă, 
Vornice? 

Bucroc 

Deseleștă, Vornice, brațele tâle din jurul grumazilor Irinei, 
a femeel ce a murit pentru tine ! esti Vornicul țirei ! infige 
cuțitul în ânima ta, fă-o se tacă, nu veqi că esci Vornicul 
țerei? . . . Irina mea! O! ertare!. .. în curând Vornicul va 
resplăti pre Bucioc. .. Vornicul va duce la morte pe Bu- 
cioc . .. și atunci, sufletul acesta bintuit își va luă sborul 
stii către tine... 

ZoLCHILvsCHI 

Ce lupte lăuntrice, ce furtuni scormoleșee prăpastia sufle- 
tului lui! .. , . Perdute nădejdile scăpăray !.,. 

GasPAR 

O! serișnire a dinților! . ... o neputerea omului de a face 
după pofta ânimei s6le!.. O mișelia acestor braţe cari ieri 
se jucaii cu o corână și care astă-qi nu pot sdrobi aceste 
ziduri, cum le sdrobesce voinţa ânimei! . . . 

| Bucroc * a . 

Irina, sermana Irina! .. . Qe? atâta țipăt de resbunare 
găsesce soţul ttii în ânima sa!. . . Irina! sermană Irină!... 
Firul de iarbă îl turteșci sub picisre, der firul de iarbă se | 
rădică încălqit de rada sdrelui . . . Și ânima mea nu a găsit 
decât-bine-cuvântări pentru ucigătorii Irinei? - 

GASPAR 

O încercare . ,. se vedem (etre Bucice) Vornice... Vorniec... 
resbunare cere astă-(i nu mai mult mormântul Irinci ci al 
țărei D-tele!. . . Nu veqi că Moldova este prefăcută întrun 
mormânt în care nu lipsese de cât osemintele Domnului
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țărei . . . ale mele Vornies, ale Domnului îti. Cugetă... 
cugetă ! femei batjocorite de ienicerime, copi! uciși, june fete 
siluite .. . bătrâni, sate întregi înjugate în locul vitelor 

cădute de obosială la carele cu merindele oștirilor! . . . 

Bucioc 

Se piară Moldova?. . . ce diceţi? . Da! da! (revenină insine) 
Așia, în lături vise, în lături friguri ale ânimei! .. . sunt 
Vornicul ţirel! (sunet ae tobe) Ce aud? cântecul fepei?. .. 0! 
tacă, ânimă sdrobită, tacă!... Curând Măria Ta, curând! mi-e 

frică! ,.. mi-e frică! . (eătre Zolchievschi) Dick că oștirile 
leșeșci vor fi desâră sâii mâne la Iași? die! că Moldova va 
fi curăţită de Turcii ce o pustiază? 

ZoLcurEvscui 

Da, Vornice! mâne panţiri înzedți, husari în fier, raiteri, 
toți vor fi aici ... 

Bucroc 

- Și dreptatea și fericirea vor răsări și pentru acest sărman 

popor atât de svânturat de sârtă? In ânima Măriei T6le 

Români! vor găsi o ânimă de părinte? Ă 

GaseAR. 

Domniă de dreptate, mă jur, Vornice, domniă de odihna 

celor obosiţi de neodihna necazului. 

- Bucioc 

Goia, Septilici? , . . 

GAsPAR- 

FĂ vor muri!... 

Brcroc 

Nu... nu et se moră, ci iubirea de îmbunători. EX se 

trăâscă ! pentru ca bine-cuvântările ce poporul va trămite 

Domnului bun, drept şi milostiv, se fiă otrava qilnică a 

sufletului lor. (vuete de paşi la uşă, tobele sună).
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ZOLCIIEVSCHI: (își pune capişona) 

„. EscT perdut, Măria Ta!... 

| GASPAR . 

Perdat!... ţâpa... 

| : - Bucro€ | 

Nu! Dumneţeii a voit . . . se fii scăpat, Măria Ta!,,. 
GasPAR 

Scăpat? ... 

ă ZOLCHIEVSCHI 

Scăpat, cum? ., (rnetul sporeşce, se deschia zăvârele). 

Bucroc 

- Acolo! . . . în temnița mea... Un cal'în livadă... mâne, 
se fil scăpat; până mâne, atâta e de ajuns, mârite căpitane? 
Haide!. . . e ndpte.. . țepa carne cere, ea nu întrâbă a cui 
e carnea, dați-o pe a mea... . Arunce-se vălul osândei pe 
capul mei. . . Fugi! . .. der fugi, Măria Ta... Acolo... 
mâne! Gngânuehiâna) Aibi milă de țâră, Măria Ta! aibi milă 
de popor . . . Privesce cu îndurare la casa lui Bucioc. 

| " GASPAR (rtdicându-l) 

O! de ce sufletul titi, Vornice, n'a sciut se dea botezul 
virtuţei sufletului -meii . . Se mori, se mori pentru Gaspar!... 

Bucioc | 

Nu! nu pentru Gaspar. . ci pentru Domnul țărei mele. . 
pentru Moldova mea. ... Fugi Dâmne. .. fugit... 

ZOLCHI 'VSCHI (se apropie de Bucioa spre a-l pane văl, Gaspar e gata de a 
- trece în temniţa de alături, o detunare de pistol &l ucide în prag) 

| Gasran 

Ah! 

BUCIOC (răpedndu-se) 

Ce este? . Măria Ta!.., Ueis!...
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SEPTILICI 

Chitit de minune!... Bucioc nu mai este. (qarină pre Bucloo 

-Bucioc! .. . 

ZOLCHI-YSCHI (care a primit corpul ui Gaspar, El cepune pe o bancă) 

Veis! ucis! de îmbunâţori!.. . 

| Bucoc 

A! tu trădătorule! . . . mâna ta îmuiată în sângele unsu- 

lui ţerei?... 

| SEPIILICI 

Al tâii îm! trebuia! (a 1ovesce). 

Bucioc 

Ah!... 

ZOLCHIEYVSCHI (scoțând sabia şi împedicând pe Septilici, care voesce se fugă) 

O! nu qăta se fugi... + Pe D-deul meti, nu tel scăpa. 

| Bucioc (cădut jos) 

Lasă-l] ... lasă-l ., . erele selbatice nu le vEneză cine- 
„va în coliviă! . . . 

| SCENA VIII. . 

Aceiași, = LUPU, aro!- OPICERI, TEMNICERUL, LUME. 

LUPU (ea o chârtiă ta mână) ” 

Părintele meti, esci mântuit! . . . 

| ZOLCHIEVSCHI 

Mântuit? privesce! . . . 

Luru 

Ce vtd?... lovit?... sânge!... ajutor .... ajutor,... 
Doctorul genovez! . . . (vin oficori, lume, ete). 

Bucroc 

Gaspar! ... Vodă!... ucis!..,
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ZOLCHIEYSCHI 

- De două oră ucigaș! (artă pe Septilic)), 

LUPU (cu furiă) 

"Tu, mişelule! O! te păştiam. (aprogilor) Duceţi pre acest 
niișel în temniţa lut Goia; se se gătâscă o țepă mai mult 
(aprogir &1 iaă) O! părintele meii, ertarea ta... . 

BUCIOG (arâtâna cadavrul lui Gaspar) E 
Ertarea lui, Visternice. Era Domnul țărei! O! mulțămese | 

D-deule, că. ai trămis, prin cuțitul dușmanului, mângăere * 
sociulut și părintelui . .. Irina mea!... Te voiii vedea 
6ră, Irina mea! Și fiul meii nu va avea pe cugetul stă mor- 
tea Domnului ţeret! 

Lupu 

O! vei trăi, părinte! .. . „Yei trăi, te vel resbuna! (Lapu în- genunche lângă Bucioc, în agonia și cel-alţi &1 imiteză), - . 

Bucroc 

Resbunarea lui Bucioe nu o dă arma, nici țepa.—Iubesce “țâra ta... Fiă al lui Bucioe, fă, prin faptele tâle, bine-cu- vântat numele lui!... 'Țâra te va iubi la rândul că, Lupule... Moldova... Irina... Irina! Ferice da domnit cari nu as- cultă de îmbunători!!! 
+ 

(Cortina cade)
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area 

I 

Am dis, în numărul trecut al Revistei Atheneului, că 
Teatrul, ca instituţiune ce trebue se jâce un rol însemnat 
în viața ork-cărei națiuni civilisate și ca un puternic mizloc 
de instruire și moralisare a poporului, nu putea fi lăsat 
afară din sfera de acţiune a Atheneului Român, - | 

Publicul Bucurescilor cunssce astă=(Y dramele făcute de: 
membrii Atheneului, D-nii Hăjdăă și Alesandrescu, primele 
drame într'adevir naţionale și istorice ce s'aii representat 
pe Scena română, a | 

Doritori cum suntem de a ține-pre cititorii inteliginți al 
Revistei nostre în curentul mișcăril intelectuale ce începe. 
în eră, vom face o scurtă critică și vom da o analisă cât se 
va putea mal complectă a dramei D-lut Alesandrescu Ure- 
chiă, dramă, la ale căreia aplaude date de public, ne-am 
asociat din tâtă ânima, | 

Etă maj ântâiă analisa dramei cu reproducțiunea în estenso 
a câtor-va scene ce punem sub privirile lectorilor noștri: * 

ACTUL 'ANTĂIU. 

Acţiunea se petrece în 1620, în palatul domnese și apol 
în casa lui Toâder Brăniscenul, finul lut Bucioc. 

8
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Intreg actul I face esposiţiunea tuulor caracterelor: prin= 
cipali din dramă și cu debita menagiare de interes espune 
elementele acţiunei. 

Scena I din acest act este între IMatman..l Septilici ș și 

Postelnicul Goia. Din vorbele acestora publicul înţelega ce 
suflete perverse sunt acei mișei, curtesani ai Domnului și 
neamici ai lui Bucioc și cum ei deja lucrâză la perderea 
acestui din urmă. Din fofbeieÎhdeslată deja se desemnă ca- 
racterul lui Gaspar Vodă şi-al-lui Bucioc, cum și al Irinei, 
soției acestuia, pe; care-Yolă: o iuheșee-fără dle succes: 

„Irina, da! esclamă Septilici, femeea acssta singură ar fi - 
„putut adorni tote bănuelele pu Gaspar. El o iubesce.... 

„Seii tu, Goio, cât s'ar lăţi ocina, cât ar spori bunurile și 

rodie: fe a: isbiti sugi pbftazifeasti a 
aur e loa ulii) ca ou sijuii tz pa bun 

“Sca “UL""dcătaji, “pill Gin tohtett Tg ţi 
aie nici poporăt Îi iălițhă cui îti Vi alibi What due 
curtezani giistse: ocasiuiiă de! destoltitre Şi shotină: au ied 
pentru demnul ininisti a; “(Urinezie. citată şi stehei În. ni 
“Stea ZII. Scena 'actsta a'dâstinat-o D."Urăehiă: pentii; i! 
di sli cunbscință depliriă politica: tipului, orenimânteţă Hi 
se preparaii, şi în mod mai aceentat caracterlile! Domiiităruz! 

lui şi al ministrului stii Bucioc. "VorbelG' și “tonul dl e: care 
Vodă! se adresâză către Septilici și Goii, deși lazoltită, sunt 
dă acele: căre „carpetetizăză Și pre “individelb câte le dicett. 
și pre cele care'1e asciulta cii' îngăduslii. Gaspar bi Epsesed' 
alia: de qis'Hitmanuliit și "Postelniculiit țărel,! de câţi: it” 

yY ot tot aici? . .. Ci du-te Hatmanie, . . Vegi de arid 
sarul meii cel. -aripose ... și-a serântt “piciorul, 

„Ce fel, Postelnice mărite? ... Leica IMăriuca 

Bucioc, carele nu fusese Qărit de V odă, întrerumpe. ase= 

menea; seridse ocupaţianY-ale Domnitorului. cu demnitarii 
cei mari ai țăre! prin un „Măria Ta ?* care semănă de mi-
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nune cu o respectuvsă, der energică chiămare la ordine. Lă 
acest „Măria Ta: Gaspar iritat ripostă: 

„A! D-ta Vornice? . .is:Ce-mi ret?" Ce: o mat fi păsul 
=i6le ? al vreo nouă reseoliise-imi vestesc? af niseal-vă 

“boue și lungi jălbi împotriva birurilor cu cai apts pre iubi= 
tul D-tâle popor? (Urmâză mat departe scena). - 
 -Seciia V.."Coriversațiunea aviită cn Bucioe (pe câre o rez 
“produserăm mai sus, a rădicatila estremă turbarea lui Gas: 
par. În monologul! ce începe acâstă scenă, el descrie totă 
ura țărei asupră sa 'șitâte dorințele boerilor de resbunare 
Imprecațiuni vidtente seste ânima sa asupra țărei și a boe= 
rilor, mal ales asupra lui Bucioc. EI termini răpede și im= 
pătimitul: stă moholos, dicând: 
„+ n0e? se fiă scint că, din umila meseriă de giuvaergiă, se 
mă Suiii a acest scaun domisse, și se va dice că un Bucioe 
a repus capul mei! ... Nu, de o miă de ori nu! Bucioe va 
muri [e | | 
- La aceste vorbe; Septilici, care rtmăsese ascuns dupe o 
colOnă a salei, se răpede la genuchi lut Vodă, dicând: 
' „ȘI cil voiii fi pala cu care Măria “ia va lovi,« 

GAsPAR 

„Era aici? « (urmeză citarea scenei IV); 

Scena V. Cum s'a putut vedea, cu finea scenei 1V începe 
cu energiă și răpediciune acţiunea. Scena a V dintre Septilick 
şi Goia pune în ivâlă, sub o nouă făciă, caracterul acestor 

- doui mișet cart se sfădese deja pentru împărţirea beneficiilor 
faptelor de necinstire a Irinei și de peire a lui .Bucioc: 
Situaţiunea este forte comică și naturală când Septilict aAă 
că hârtiile ce Goia a dat lui Vodă, ca menite a duce ln 
morte pre Bucioc și a aduce pre Irina în brațele Domnului, 
nu eraă acele cari se regulase a se fura de Toder Brăniste= 
rul, finul Vornieului, de 1a ginerile acestuia, Vasile Lupu,
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Visternie pe atunci al Moldovei, carele mat apo! avea se fiă 
un ilustru Domn. Spaţiul de care dipunem nu ne permite 
a estrage din acestă scenă, menită pe d'oparte a continua 
caracterisarea acelor doul mișei cuitezani şi pe alta a com- 
plica acţiunea. 

Cu finea acestei scene se schimbă tabloul. Tabloul al 
II-lea, carele începe cu scena VI, se petrec în casa lui 
TPăder, cum maț sus s'a arttat, 

Scena VI. Septilici negoţiază cu Tuder ca acesta, pe o 
boeriă și o moşiă, se trădeze pre nașul stii, furând nisce 
hârtii din casa lui Lupu. Aci se caracterisă x pre intrigautul 
de josnică treptă. 

Scena VII. Intră Florea, femeea lui "Tisder. Autorele a 
făcut din actstă femee un caracter bun și din fire onorabil, 
de și ea e lipsită de cultură și instrucţiune. Supersţiţiisă, 
credend în visuri, în semne, tălmăcindu-le, ea tremură pen- 
tru toţi cei pre care-i iubesce șiânima cei este plină de re- 
cunoseinţă pentru cei cari i-ai făcut bine. Ea a audit prin 

oraș unele vagi șiopte că nănașul ef, bine-fiicetorul boer 
Bucioe, e dat de Vodă la judecata Divanului .. » (urmeză 
citarea scenei VII). | 

Monologul ce ţine Florea Ia finea scenei VII este remar- 
cabile, caracterisând deplin și lipsa de cultură a acestei femei, 
d6ră-și bunul simţ și alesele sentimente ce împlu sufletul ei. 

„a FLOREA 

Nu, (Septiliel esev. . . Se duce firă a-mi dice o vorbă... 
Se duce cântind cântarea de jale a Orcheiului, . . Semn 
TE, . „La ce se duce? unde se duce el? Ce trebă pote 

„ aven.el cu... (su uită catână pre Septilicl, pe care nu-l a03) S'a dus 

și acesta! . . . Dumnedeul mei, ceva răi se petrece! Cine 

este acest boer?.. . Trebue se aflu... Pote ast-fel oii 
impedica vr-o nefericire. . . . Dâr 'Toder unde s'a dus? Se-l 

urmăresc, . . . Este acum departe. .. . Cine scie în cătro a 

+
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apucat. ... O! maică precurată! numai de n'ar cădea în 
vr-o cursă! ... Omul cela avea un chip de necurat.... 
Da! acum.mt-aduc aminte, .. . Vorbea încet cu Toder.... 
Șoptea adesea cu el... . Ce-Y dicea?... Gândul bun nu 
fuge de glasul tare!... . Der ce diceaii ei?... Semnele 
cele din och, . .. 0! de bună sâmă nu-i trebă limpede... . 
Și Poder amestecat în vr-o mișeliă. . . . Dumnedeul mei! 
Dumnedeul mei! povăţuesce pașii să... . 

Scena VIII. Irina, pnă la auţul căreia a ajuns vorbe 
teribile din stradă, vine cu Maria, fiica Florei Și suivanta 
ei, se insărcineze pre Toder, omul sti de confiență, ca se 
afle cele ce se petrec... . Florea voiesce ca se o serve în 
lipsa lui Tider. . ... Ea nâgă cele ce însăși aauqit dicându- - 
se în stradă; o măngiie cu dulci'și duivse vorbe. . . Irina 
£I spune visul stii: A visat apă tulbure, înnota cu greii. . . . 
Din cerdacul curței a audi; vorbe grozave, . . . 

TLOREA 

Nănașul .., 

IRINA 

Tu scil ceva... Spune, ci spune curând! Ce este'cu Bu- 
cioc? De ce judecată se “vorbesce? . ; . Pentru Dumnedei, 
nu-mi ascunde nimic, . . . (urmeză scena). 

Scena IX. Monologul Flârei din acestă scenă e din cele 
mai anevoiă de qis pentru un actor; rapediţiunea ideilor, 
transițiunea nepregătită de la una la alta, ek fac o deosebită 
originalitate; el este un adevtrat esemplu de sorit și de 
înlânțuire de idei, după teoria psicologică. Fii-ne permis 
a da aci o parte din el: -: 

„Nu de gâba -mt bate ânima! „.„ A visat apă tulbure: 
necaz, suptrare .. . Der 'Toder nu vine, —. Unde se se fiă 
dus? . + . Innota cu grei: . . semn reti;. .. Nu-mi esă din 

.
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minte facia boerului cu care s'a dus .:. ; Ochii îneruntati.is: 
O se daii o liturgiă la popa Silvestru. ... E un popă bătrân 
și evlavios, ... . Se. aprind 'v- făclii de câră -albă la iicona 
Maicei prea curatei . . : Dumnedeii va „ajuta nănașului. 
Bietul nănașul . ,. Biata nănașică! , !'-.'Ce diirere, be ne- 
caz pentru ânima ei iubitore!:. + Ce se fiă făcirt nași? 

„Veqi! ce va se dică dâcă se dă în: trebile păgânilor . , , 
O! nănașul nu-l va lăsa Dumnedeii ,. , că mare multe fi: 
ceri de bine împlinesce, . . . Der Toder nu,vine „. „denar | 
fi cădut în Yre=0 cursă . . , (se auda ctntână), EI este. .. 

Scena X. Este o comică scenă de > beţia 4 lut Toder: 
„Bre! Ce ma! vin! Ce mar pelin! .. , Și apoi dice că era și 
Tocai . . ; &l tocaiii pre jupâri Tocaiii, der hoțul m'a'tocat 
și el pre mine,.... Fldrea scie că''Ţoder nu se îimbată: 
decât când comite vro faptă rea, Ce se fiă?., . Ea tre 
mură ,..&l priveghiază în tote mișcările şi vorbele If, 
țără se i se arâte....“ 'Toder nartză în scurt furtul ce a co= 
mis de hârtiile lui Lupu; el le are în sin și cu ele o moșiă 
și o Doeriă ... câte o dată remușcări i tin, „Ba!...0 
moșiă și  boeriă nu se iati din drum!...* Intre aceste a- 
dorme , ., rostind numele lut Bucioc. Flărea alârgă; ca 
tremură; ce o se afle!... Un moment ezită d'a cerceta brâul 
lui 'Toder: e bine re ceea ce face? eselamă ea. „Dar sunt 
pote dilele niinașului în cumpănă ?u..&, Ea află. un paquet 
de hârâii; Măârtiţ/? Ce se fă ? Ce se fac acum cu aceste, 
hârtil ?..: D'ar b aicea Maria + = + 63 Seio etil... 0? căci nu 
sciii și cii?... (pe gânăur Da! la nașa degrabă; biata femee,... 
(voieepe se plșce) Dumnedeul meii!.., dar „dâca aste hârtiy, 
furate de Toder... O! el e per dutt. . (Tâder prin somn: se mâșă! 
Puciop, se mâră!. . ) Se moră uașul?... 0! nu!..:. Toder * 
părintele copilei mele ?... Dumnedeul mei. . .. Der el du a 
fost dre părintele meii? Nu nănașul m'a crescut, culâsă de' 
pe pragul unci „biserici? ,. Tuder!,,. 0! este așia de cu -
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înimă îndurătâre nănașul! .. . Toder... Năpașul!... Sântă 

maică fecioră! . «;. La nănașa! Haide! Jupân Bucioc se fiă 
scăpat li aa me „eee i i ti 

* Scena XI. Septilici,:carele ascultă din pragul ușei cele 
din urmă vorbe ale Florei, se răpede:asupra ci în momentul” 

când ea vuiesce se să și răpindu-i hârtiile; IIa!- ha! ha! 
nui stăi lele; sum şi di p gei! (ase) i- | 

: , E săi di "PLoea! i “ 
- sie 
Ă * ouă o pausă de mirate și surprindaraji Ajutor! d ajutor! - , | 
EN .. i în spa : : m 

  

e N i) Tone pp , 

“uicDegteptăty Ce esto? . . :Cinie țipt2. 1. Ce teza apucat 
muiere? (se pipte Ia brâi): Hârtiilu ! Hâr tiilu? 1. Flored! 

Florea: « Mârtiilot Cere) op ii ID i 

N Sia: . ? (Cobiinia cade) , : E 
: “ ţ . . 4 î.. . . va 

pi PR a 
ACTUL AL DOILEA. pe 

 Ou'actul dl dâilea acţiuăea face: un. mare pas înăinte. 
Stenă | din acest act, carele se petrece întreg;iîn casa luk 
Bucioe, ne:arstă pre Irină în neliniste și ipresimţiri de rtii, 

conivorbind. despre-aceste cu Tidet, câră:prefăcat și 'viclea, 
în loc de mângăiere, & spune că soțul et este dat — după: 
tuniii se'spuss în braș:—= de Domn. îă judecata "Divanului, 

sub culpă de fur de bani din'at.Visteriei ţărei. „Pre legea 
mea!,inănașol! e:vginic,...% Dice că nănaşul ar fi dosit din 
banii de pe Malvazia ce intră în ţeră biete câte-va pungi 

"di, bani albi strânși pentru dile negre.... E! mare trâbă ti 
Par” că atâţia alţii nu ămblu cu calpacul p'o urechiă după 

ce aii vendut; țera când la Turci, când la; Unguri, „când la 

Lei... e ae îm 
. Scena IL. Este un.. tenăr şi duio.. tabloiă, de interiori 

Irina este tentră;, ea, este a doua soţiă a lui Îueioc,; „carela
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e bătrân cu mult pentru dânsa; der Irina 1 iubesce și may 
pre sus de tâte il onorcză, Reproducem mai întregă scena 
II dintre Bucioe și Irina, scenă în care femeea, - cu dulci 
desmerdări* voiesce a surprinde secretul tristeţe soțului și 
pericolele ce-l amenință, pericole pre cari el i le tăinuesce, 

Ecă acâstă scenă: (urmeză). 
Scena II. Lupul Vistierul, ginerile lut Bucioe, anunciat 

- de cerșitore în scena II și asceptat cu nerăbdare, intră după 
ce Irina se re'rage, Acum începe o frumosă scenă între pă-- 
rinte și fiii, între vechiul și onestul representant al ideilor 
strebune și mat ales al credinței în sorgintea divină și în 
inviotabilitatea Domnului, și între -representantele junelor 
idei, a junei culturi și civilisari. Fiăene permis a reproduce 
în parte acâstă scenă forte mult și din diverse sense aplau- - 
dată de public la tâte representaţiunile date, (urmeză scena), 

Scena 1V. Bucioe ese și intră Toder, carele introduce cu 
mister și precauțiune pre Septilici pre care =1 ascunde în 
grădină, în tufiș, dindosul caselor, ” 
„ecua P. Lupu intră cu precipitare; el trămite pre Toder 
se chiăme pre Bucioe, 6ră în micul stă monolog vestesce | 
că i s'a furat hârtiile și =șI artă marea sea îngrijire. Bucioe 
intră și d'abia Lupu ăi anunță furtul și larmă mare se aude 
la ușă. 

Scena VI. „Intraţi copi! strigă Goia sforțând, ușile și 
năvălind cu aproqi în casă,... Goia aresteză pre Bucioc spre 

„ a-l duce Ia judecata ditanului, din porunca domnâscă, Este 
o scenă viă și răpede de mișciiri fisice acesta, în care ca= 
racterele opuse ale lui Bucioe şi Lupu sunt puse în facia 
nedreptei procedări domnesci, | 

Scena VII, Irina vineatrasă de larmă și de Toder, Rugă, 
suplicaţiuni, promitinți de avere la Aproqi . . „ea usâză - 
tote armele lăsate unei bune și oneste femet, ca se salve 
Pre Ducjoc, și nu inceteză d'a le intrebuj decât. cădend le=
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șinată, sdrobită de violința simțirei stle. Bucioe are o pa- 
tetică scenă în care, în pucine cuvinte, dâr monosilabe de. 
durere şi sfășiere a sufletului, se desparte de Irina sa leși- 
nată şi de vetra sa domestică. Lupu, reţinut de socrul stă 
de la furiosele scle indi&naţiuni contra nedreptiiţei și a 
mișelului Goia, plecă strigând: „0? za fi mântuit sei nu . 
voii mai trăi 1% i 

Scena IX. 'Toder dă semnalul convenit și Septilici intră 
cu mister și după ce se încredințeză că Bucioc a fost rădi- 
cat, începe planul stă d'a răpi pe Irina. Acesta deșteptân- 
du-se, Septilici, după ce-t descrie teribila situațiune în care 
se află și se va afla iubitul ei soț, 2 dă să spere că rugăciu- . 
nile et la genuchit lui Vodă ar putea salva. . 

După un moment de ezitare, Irina încă nedeeisă deplin, 
este antrenată de Septilici, care esprimă satisfacerea învin- 
gerel scle, Actul se termină cu acâstă scenă plini de mișcare 
de varietate și de efect. 

rana 

ACTUL AL TREILEA 

Scena I şi II se petrece în o monastire ISngă Iași; scenele 
ultime la curtea domnâscă, Partea sâii tablonul I al acestul 
act este conspirațiunea și conjuraţiunea: boerilor sub că- 
petenia lui Lupu. Aci autorul pune în vederea tutor cir- 
cumstările sociale și politice ale epoci, în gura diferiților 
membri at conjnrațiunei, și între acestia sunt persone isto- 
rice ca Varlam, care mat âpot fu Metropolit, ca Urechiă ete. 
Ingustimea spaţiului ne împedică d'a da un estract din 
acâstă scenă importantă, în care cele mai mici detalii isto- 
ice nu sunt neglijate și care a produs vi! impresiunt asupra 
publicului: la representaţiunile piesei. 'Tablonul acesta se 
termină cu o scenă de moravuri din epoca accea. Asemenea, 
cu procederile luY Shachespeare, D. V. A, Urechiă a introdus
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pe ici colea, miraculosul, acel miraculos care intră în -cu= 
dințele epocei. O țigancă bătrână și mai mult nebună, pe 
când conspiratorii vorci. închiși în odaia monastirei, bate 
la-nșă cerând de la Egumen pâne. Lupu profită de acâsta: 
spre a înflăcăra pre conspiratori: „Audiţi. bderi , . . Semr 
de la:Dumnedeă !,.. Acea. voce ce „Gere acolo afară pâine, este 
vocea țirei năstre apâsate, ce cere de la not viâța!... Țiganca 
introdusă-apucă, cao, inșpirată, mâna lui Lupu și dupe ce ti 
privesceli dice v enitorul:. „Vei fi Domn boerule! vel fi Domn... 

-Ă dice aut Lupu: Lui Varlam îi prevestesce că va ședea i în 
strana 'sântă la. „biserica Domnâscă: „Vei fi: “mitropolit, 
Diabia termină aceste vorbe țiganca, : și up, trămis al con> 
spirațiuney vine şi vestesce că la curte se pregătesce o ț6pă 
pentru Bucioc:  pGrăbiţi boeri! reșcdla ork suntem perduţi ea 

pa a mt 2 Luzu ai i i 2 Ana 

"Țâpait. j6pa pentru :Bucioc, pentru: credinciosul Dom: 
nici! .. . Ce ne aștâptă pre not dâră boeri? Ore may'e'înci 
cine-va dintre noY, carele se nu fiă simţit și înţeles din 
sorta de față a fad sorta ei venitoriă, decă Gaspar mai stă 

- 0 di pe scaunul țărei? ... i 

A | „BERI. pa acu 
rr 

- : . : ie 
i | 

Nu! nu! nu! ... ..Jos “Gaspar jos. Gaspar! . la 

Iaupu Aer, tepe 

La lucru dar, boeri, La lucru! _ 

„Tabloul al II.din actul acest al III, este din acelea care: 
nu se par6ză ci se ascultă, se vid. Efecte teribile, drama: 
tice studii psicologic, urmărire de caractere, peripeții: 
neașteptate dar naturali, ccă ce se pita citi(de și citirea 
este insuficientă când cine-va a ascultat și wădut scena) în 
următorele estracte (urmâză). ; îi. -, n; 

Acest patetic tabloii se. termină cu un mare sacrificii din 
partea lui Bucioc.: Poporul resculat cere ertarea, slobozenia:
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lui; urletele și larma. este teribilă. sub ferestrele domnesc), 

Irina leșinată incepe a se deștepta. Bucioc este adus din .. 
temniţă, el vede pre Irina” și cedând rimel. mișcări, se 

răpede și apucă o săbie de la un aprod și este gata a stre= 
punge pre Vodă, Larria poporului reîncepe mâl. aprâpe, 

Irina, se aruncă la grumazit lui Îh.. mâintuită | mântuită!, .. 
i, tot prin tine!“ strigă ea - 

pa m e BUCIOCI un s.f pe pt ate 
«Ceoste? dar co este? rit 

Sri 
_» Poporul eseulaţ e. Sângele curge. ... 

"IRINA Cgezochii d) 

Duzuneeul moit!, penă în Sfârşit poporul. cunâsce “prie- 
tenii să! po pie 

GasPAR. Sa | ie 

- Sânge și măcel în ţâră, Vornice, și trag! săbia : asupra 
Domnului băii? . + (armă) ACOLO! GI arâtă balconul) Acold!'sit” 
pustiul şi măcelul! Acolo ori Leșil sunt în țeră . . . "Ac6lo, 
Vornice, tr ebue ca poporul resculat se te vedă, mi înţelegi 
Şi se tacă! . : a 

“ Bucioc. are un magnific și suprem moment de luptă între 
dorul răsbunăret sale, de și a audit pre Irina dicând: mâa- 
tuită ! și între devotamentul stii la țeră, la salvarea ef, 
» Vicit amor patriae“ cum dice poetul, Roman: El trece în 
haleon, poporul ”] ureză cu entusiasm, E 

GasPAR” (a o parte): 

La rândul meii acum! 

(Cortina cade). 

;
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ACTUL AL PATRULEA: 

Acţiunea se petrece mai ântâii la Divanul Domnese și 
apoi pe tapșanul Copoului. liueioc este adus la judecata 
Divanului, preşequt de însuși Vodă. EI, acusat de trădăto- 
ri Domniet la Turci, se desvinovăţesce cu magnifice vorbe, 
ma! tote împrumutate de Il cronicari! noștri. Deră Vodă îi . 
reservă o lovitură mai teribilă, producând unele acte din 
care boerii Divanului conelud că Bucioc e fur de banil țărei 
după darea de pe malvazie care intra pe atunci, se vede, 
multă în țetă, transportându-se în Pelonia și Europa, Pe 
când'sub asemenea rușinâsă și grea acusare, Vodă crede că 
Bucioc e perdut, Lupu vine şi se denunță pre sineși ca cel 
care a dosit sumele lipsite, EI le-a dat,—o dice la o parte, 
—pentru echiparea oștirilor lut Beclianu din Ardeal, alia- 
tul conjurațiunei. .. „Se fie mântuit părintele mei astăqi.. . 
şi mâne rescvla și Beclianu ne vor salva și pre noj.% 

La vorbele lui Lupu, care se devotâză pentru Bucioc, 
acesta nu are de cât lacrimi și blăstem pentru un fiii care a 
coperit de rușine nemul și casa sa. — Lupul este 'dat de 
Divan la osânda temniţe!, el este despoiat de toiagul dem= 
nităței. 

Bucioc 

Perdut! . . . rușinea, ocara, nâmului mei... Dă boeri, 
loviți, loviți pre fur! Bucioe Vornicul țărei însemnă cu voi 
osânda furului! Nu iubirea fiilor, nu iubirea rudelor sâle a - 
jurat; Bucioe, ci a ţări! . , . Loviţi! ... Loviţi de a puru- 
rea pre fură, pre trădători! . , : Se plângă ânima părintelui, 
dar mâna Vorniculu! se lovâscă fără cruțare pre vinovat 
(subserie) Fiul mei! fiul mei far de banil ţtrel!. .. Perdut!,., - 
Copila mea . . . Copila mea. 

Acâstă scenă mare o termină Septilici cu vorbele : 
„Ce n'a putut face Domnia va face otrava! carta o 'sticluță 

cu otravă).
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Tabloul al Îl din acest act, cum am dis, se petrece pe 
tepșanul copoului. D. 'V. Urechiă a pogorit acţiunea după 
preceptele dramatice antice și ale seolei Shakspeariane, 
prin tote stratele societăței. , 

La începutul tabloului acestuia, scena V; D-lul pune 
mai mulţi Burghezi și Săten! și fomet se discute asupra 
evenimentelor petrecute. Se înţelege că fiă-care din acestia 
o face din puntul de vedere al caracterului sti individuale 
și declară, lăsând totuși a se înţelege, do public, cu cine 
este ceea ce adi numim opiniunea publică, De la rumorele 
acestea ce se respândese i in mulţime în div. rse sense, după 
“ori-ce faptă petrecută la curte, află auditorul și ev enimentele, 
câre autorul a credut bine a nu le mat espune în scenă; 
așia este otrăvirea la mesa lu Vodă a mai multor boeri; și 
a lui Bucioc și salvarea lu cu adjutorurile unui celebru 
doctor genovez, apoi scirile și îngrijirile lăţite despre cu- 
renda invasiune a Turcilor, despre o reseslă .,.. Despre 
aceste din urmă în scena VI dă o înduită scire Țiganca deja 
întâlnită la scena conjurațiunci. Ea adastă acole pre un ne- 
pot sâăi fii al er, carele, arestant, este adus cu alți aseme= .. 
nea lu! de armnașI ș și aproqi, se rinăscă și se măture locul 
aici, unde va fi serbarea arcului (geredul). Ea îl întrebă 
dâeă Lupul este în aceeași temniţă cu el și apoi îi spune în 
taină se-i vestescă din partea jupănlut. Varlam îsbăndă 
bună, că Turcii a intrat în ţ6ră și o se fiă scăpat adi-mâne, 
că a și sosit la Iași un 'Purc mare în ascuns.se mazilescă 
pre. Gaspar, 

Trecem câte-va scene frumose de moravuri din acest ta- 
bloă și venim la scena VII. Goia și Septilici vin aci se vedă 
dâcă locul ales pentru serbarea geredului este bine nimerit; 
că lasă a se sci că Vodă s'a împăcat cu Bucioc care a scipat 
și de otravă (citâză). 

-Apol Septiliet arctă lui Goia, fără a-t esplica lucrul pe 
deplin, planul ce are de a profi; a do serbarea arcului, ca
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se ucidă pre Bucioe. Goia, remas singur, citesce o epistolă 
de la un văr'al stii, prin care ti vestesce intrarea Tureilor 
şi-l îndemnă a părăsi pre Vudă și a se da cu Schimui Aga, 
oră e perdut, „Da, asta va fi portița mea de scăpare 1. 
esclatnă Goia îndepăriându-se, 

Scena VIII următore este ocupată de Maria, câre, din 
pragul ușei căsuţei urci mătuși a sa, a ascultat vorbele. 
lui Septilici despre uciderea lut Bucioc. Vine mariă-sa 
Florea. Ele se sfiătuese ce se facii ca st vestâseă luf 
Bucioc sâii Irinel... Intre aceste se aude vuctul muzicilor 
și tropotele cailor, alaiul se aproptă, 

Scena IX este merită a păstra amintirei isstre o serbare 
națională antică, aceea în care domnii, boerii areașii, se 
întrecsii la tragerea cu arcul. Punerea, îni scenă a acestei ser: 
bări admirabile, esactitatea și fidelitatea costumelor, pito- 
rescul, se vede, se depinge, diri nu se pote nara... . Voni 
reproduce; totuși din acâstă scenă câte-va rânduri, mat 
ales versurile. cu care” era obiceiil' a se inisoți tragerea 
arcului de către Domn și de fiă-care boer, cărora poporul, 
ostașii, etc... trebuiaii să le ghictscă ţinta, 

Gota | 

Măria 'Ta, se se dea semnul? :, . (citsză serbarea . ? 

De aci incepe acțiunea care se desfășură răpede și în un 
„mod teribil. O larmă și strigăte co se fac la stânga Scenef, 

lengii casa Mariei cu scop d'a chiăma atențiunea lut Bu- 
cioc, ca el, alergând încolo, se scape din cursele lul Septi- 
lici , cunoscute Mariei, ocasionâză tocmai din contra neno- 
rocirea Irinei. 

- La acea alarmă Bucioe și poporul alergă într'acolo. 
Septilie! profită de ocasiune spre a trage săgeta sa înveni- 
nată asupra lui Bucioe, Irina, care vede acesta, se răpede 
înaintea soțului ei strigăndu-! a se feri! deră înninte de ce
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el: sio vagă, săgâta lovbșea sinul ci. Atundă confusiune, in- 
digrlare.... Gaspar insușh: găsesce mustrări pentru Septilici, 
căci a murit Irina și ea n:a;fost a lul.... Irina. se deșteptă 

Bucioe alrgă.... Acum o teribilă scenă pentru Bucioc. .. . 
Pe când însă el este în prada durerei și dorinţei de resbu- 

nare, îmbrăcișând cadavrul soției sâle; 'teă un olac sosesce 
și aducând scrisori de la Galaţi; anunciă lui Vodă că Turcii 

ad intrat în ţeră, că s'aii bătut -cu garnisona de la Galaţi și 
că părcălabul a cădut în lupţă; Atunci îngrijire și cerere 
de ajutor și de resbunare de la popor. 

GaspAR 

Turcii în țâră! O! trădare! Vornice Bucioc, audi! ei adue 
în Moldova pustiire și mârtei "sângele Moldovenilor curge. 

Altarele lor sânte vor fi bat; corite.... D-ta stai să plângi 

pe grumazii unei femei lovită, de o neşciutire și răticită 

săgstă, și țera D-tale, Vornice, se preface ; în mormânţ! .. e 
ai, aq V ormicăt.. Resbunarea țăret cere poporul. 
aa | | a “moi _ - îi 

e Resbunare ! resbunare'! II 
ea BUCIOC (reveniuă puciu:a datorii) i 

iure în ț6ră-. Moldoxa în sânge!... Oda!,:Măria Ta! 
Mosbutiare țirel. Irina! Tina mea mită! i. 

ET N e e oii a 

"Nu e. vreme de perdul,, la: Schizini, Aga e, mântuirea 
nostră; ese) A 

d Ceea pt, 

Butroc Cemuncinău-se de lângă cadavrul Irinel, carele remâna:pre mânele. 
d. Mariel şi „Flrea) , , 

spe ps o. „d 

"0 da! sunt V ornicul ţărei, Votnieul Ipi Măria. Sa Gaspar! 
Săracului este îngăduit a da un mărmânt femeei ce a iubit... 
Eii sunt Vornicul țărei! Deselâștă, Vornice, brațele tâle din 
jarul grumazilor femeei ce a murit pentru tine! 'nu: vedi că 
esei Vornicul ţtrei? Infige cuţitul-in înima ta, înăbușesce-o, 

.
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fă-o se tacă; nu vedi tu că esci Vornicul țtrei?..: Irina mea! 
Irina mea... (eu lacrimi în voce şi sărutâuă-o) Un mormânt de la 
vol, Mario şi Flore, pentru ea... . 

, Toți 

Resbunare! Turcii în ţâră! | 

Bucroc 

Turcii în ţeră!... 'Turet sâii Leși, cine intră cu arme în 
țeră, sunt dușmanii ci! La arme, der, copil! La arme! 

Tort 

La arme! la arme!... 

i (Cortina cade) 

senine 

ACTUL AL CINCILEA 

O parte din actul al V-lea se petrece în o tainiță din 
temniţă în care este închis Vornicul Bucioc, și finea actului 
în altă temniţă în care este închis Gaspar, în urma bătăiei 
ce a perdut la 'Țuţora în contra 'Turcilor, de și ajutat de 

„pucine trupe leșesci, sub comanda lut Zolchievschi. 
Reproducem o poetică scenă dintre Bucioc și Maria, fiica 

lui Toder, de la începutul actului acesta. (Urmeză citarea). 
Scena IV, 'Temnicerul vine și îndepărtâză pre Maria ca 

nu cum va so afle armașul cel mare venind.—Apol vorbesce 
cu Bucioe şi pre când tunurile și clopotele vuesc afară, ves- 
tesce că este Domniă nouă , că s'a urcat pre scaunul trei 
Alesandru feciorul lu Iliaș. 

p — Alesandru, feciorul lui Iliaș Domn? O nu! nu se 
pote! . .. 'Țâra n'a voit! 4 

TEMNICERUL 

Nu se pţte?... Dară ce nu se pote în ţâra Moldover? 
Se schimbă mal des Domnii, pre legea mâa, de cât temni-
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ceril! . . . “Pera n'a vroit? ... Dar cine o întrebă pre ea de 
ce îi e-cojocul! ... Alesandru Vodă a intrat cu alai la 
Domniă. . . AuqY, acolo sus petrec buerii.Domniel celei noue. - (se aud urări și toaste) ” 

Bucioc (abătut) 

Aici jos petrece Gaspar și Vornicul sti!.., 
TEMNICERI L 

O se petreci, jupâne; o se petreci mat bine de cât mine , că d6ră nu esti de geba ruda marelut Vornic .., 
Bucioc 

“Ruda marelui Vornic? . . . Marele Vornic sunt că! 
(Se deschida uşa și intră Lupu) , 

'TEMNICERUL (arătând pre Lupu căruia se închină) 

Marele Vornic! ... 

Bucroc 

Lupu! El Vornic!... 

Scena III între Lupu și Bucioc, | 
Lupu vine se aducă lui Bucioc o tainică scăpare prin fugă și pribegire, de la morte și închisore. „Sfat vrednic de 

cel cari nu ţinii în sdmă legile ţerei sele și datoriele către Domnul căruia a jurat !* cselamă Bucioc, refusând fuga, 
LUPU i 

Este o lege a lut Dumnedeii mat mare de câţ legile omu- lui; ea dice fiului: scapă pre tatăl ttă!.,. Grăbesce, dar grăbesce; mâne ar fi prea târdiii. La nspte Vodă a poruncit se tragă pre Gaspar în țepă. | 
| Bucroc 

Pre Vodă în ţâpă! 
A , Lupu . . 

Pre Gaspar; ,.. Grăbesco, fugt părinte
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. Bucioc 

Și Vodă? 

„ Luru 

ȘI va lua plata ticăloșiilor scle.. 

Bucroc 

Voiii rămânea! Gaspar esto Domnul ţărei, și Bucioc Vor- 
nicul ci. Dumnedeiă a uns fruntea lui cu mirul Domniei, şi 
Moldovenii Vaii primit la Dreptate; Vornicul lui Gaspar, nu 
va face alaiii Domnului stă numai la parăqi, la gereduii și 
halcale, ci dâcă Dumnedeii a aședat ast-fel, și la morte . .. 
Voiă rămânea !... cîne dă voiă Vorniculu! lui Alesandru se-și 
ridă de Bucioe, sfătuindu-l fuga și pribegirea? . . . 'Țepa se 

ascute în porta curţel pentru Domnul mei? E bine, o ţepă 
mai mult, fiule! Ce bucuriă, ce sărbătore pentru D-ta mare 
Vornice! Voi rtmânea! . . . 

LUPU 

De când fiul care trage din prăpastiă, pre tatăl stă cu 
primejdia de a cădea el în. prăpastiă, de când este un fii 

răi ? de când acel fiii batjocoresce și-și ride de tatăl stii 
pre care îl scapă? . . . Nu vrei se fugi, qici Vornice, nu vrei 
se lași sârtet sâle pre Gaspar? . . . Te voi scăpă eti de D-ta 
însuți; . : « cu' voiă sâii fără de voiă părintele moii va trăi! 
(este gata de a eşi). ” - 

Buczoc 

Un Domn la ţ6pă! unsul lut Dumnedeă, aceluia a căruia 
frunte a sânţit-o corbna lut Stefan şi a lut Alesandru!. . . 

O! ducoți-mă, duceţi-mă la picidrele lui! . . . Puternic, eii 
m'am ridicat, sprijinit de datoriă, pe d'asupra capului luj.... 
Osândit la mârte, vol îngenuche înaintea luY!... O! Vornice! 
nu scăparea vieţel ci dreptul de a săruta picidrele lut Gaspar 

etă ce -ți cere părintele tăi.
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Lupu 

EI vei avea, dar vet f mântuit. ese) 

Bucioc 

Gaspar la țâpă, și eăi nu pot nimic! și sunt Vornicul uncy țEră care dice că mă iubeseo! ” 
Scena X. 'Temnicerul vine și din ordinea lui Lupu, des- chide lui Bucioe o ușă la drepta, ce duce în tainița Luk Gaspar. 
Scena XI. 'Toder și Septilici intră, Este acum o scenă . ă la Shakespeare, care ni se pare reeșită. Un temnicer prefăcând pre omul și funcţionarul de trâbă, dar punând în pusunar banit trădărey datorielor sâle, pe când cu gura &% dă îndărăt; un intrigrant mișel ca 'Tâder; unul isteț dar astute ca Septilici și aceștia, închipuiți-ve-t la un moment dat plănuind la mârtea lut Bucioc, d'inaintea une! movile de oseminte, de crane şi fluere de picidre, care năvălesc din tâte părţile din o tainiță obseură și sinistru roșietică , co le deschide în fund temnicerul. Spre a se putea ascunde ambii - ucigași. Tabloul e complect și teribil. 

SEPrILrcr 

Găsesce mizloc d'a ne ascunde aci . +. 0! sciă, esci om de trâbă .. . ci aa bani) [acă pentru omul de tr6bă, 
TEMNICERUL (ia banil şi gândesce) 

Unde?... A! esteun locușor . . . Numa de, nu-I toemat “a bună-ânimă » e e (deschida în zidul din fand o tainiță mică plină cu 

| TODER 

Brer! ce naiba e acâsta ? Par-că e capestea titvelor de la monastirea Neamţuluj, - 
- SEPTILICI 

Aici?
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TEMNICERUL (ridicâna tidvele şi aruncândule în tainiță) 

De! Gavrile! și ulcidre cum sunteți tot după slobozeniă 
ămblați? La loc! Aici e tainițn Lăpușnenulvi, jupâne. . 
Vei tidvele astea, boerule Hatmane? Qe împinge cu pieiorul) 
sunt tot tidve de boerl, cari aii murit pentru ţâră... Ha... 
ha! hat... 

Scena mat continuă cât-va ast-fel și se termină cu ascun- 
derea lui Septilici și Toder între acele osăminte, „Ce! ve- 
derea a nisce oseminte mute, îşi dice Septilici înmărmurit 
el însuși de aspectul tainiţei, — se mă îngrozâscă? Dar de 

scapă Bucioc ale mele vor adăogi pre aceste“ . . . Și el în- 
vinge groza cum și-a învins și cugetul și întră, după ce din 
câte-va vorbe ce schimbă în secret cu Tâder, publicul a 
înţeles planul săi d'a discărea un pistol în Bucioc, când el 

va păși pragul ușci întorcându-se din temnița lui Gaspar. 

Scena a VI și pânt la finea actului al V, se petrece în 

temniţa lui Gaspar, Noi le reproducem în totalitatea lor, 
fiind-că, ori cât dorim se ne strângem analisa, nu am sci co 
se cităm, acţiunea fiind aci forte strâns și vii urmărită, și, 
după părerea nstră și ni se pare și a publicului care le-aii 
aplaudat, caracterile lui Bucioc și Gaspar sunt; marcate în 
aceste scene în un mod deosebit. Recomandăm cu deosebire 

mișcările psicologice ale lul Gaspar din scena când i se 
spune că i se gătesce ţepa: convulsiunile lui sunt caracte- 

ristico. Mat subliniăm teribila scenă în care d'o parte Bucioe 
urmăresce, în o aiurire admirabilă resbunarea sea, pe când 
Gaspar de altă parte, amenință, se roză, se umilesce, bles- 
temă . . . cerând scăparea sea, și între ei Zolkiewski repre- 
sentând bunul simţ, opiniunea publică . . . Oprim însă aci 
reflesiunile n6stre spre a da loc înseși scenelor. (Urmâză 
scena). 

0 dramă, ast-fel precum o concepem noi, trebue se îm-
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plinâscă două mari condițiuni. 'Trebue mal ântâiii se co- 
prindă un studii moral și serios asupra caracterelor și pa- 
siunilor umane, trebue în urmă se presinte acea varietate de 
evenimente şi de intrigă care se ţină neîncetat deşteptată 
atențiunea și curiositatea spectatorului, 

Tragedia clasică va rămânea în etern nemurităriă și în 
etern puternică prin acele: mart studii morale ale pasiunilor 
și ale caracterelor; maestatea sea însă continuă, obligaţiu- 
nea ce ma! tot-d'a-una și aii impus marit poeţi tragiei de a 
şi lua personagele lor din clasele înalte și aristocratice alo 
societăței, simplicitatea -sa plină de demnitate dar adesea și 
de monotoniă nu corespund îndestul cu mișcarea și varie- 
tatea spectacolul ce cerem noY modernii de la o representa- 
ţiune teatrală, cu cerințele societăţilor democratice, cu 
complicațiunea. incidenţilor, evoluțiunilor și mișcărilor de 
scenă ce sunt necesari! mulțime! şi a căria posibilitate și 
perfecționare construcţiunea materială a teatrelor moderne 

"a împius-o astă-di până în gradul cel ma! înalt. 

Drama modernă trebue se dea satisfacțiune tutulor aces- 
tor cerinţe, 

Mai independentă, ma! variată, mal puțin majestosă, mat 
democratică, mai complicată de cât tragedia clasică, ea nu 
va putea se se supună cu rigurositate celor trei unităţi ce 
se cerea atât de mult în perioda clasică a artet teatrale: 
unitate de loc, de timp și de acțiune: 

-Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli 
Tienne j jusqu'ă la fin le thâatre rempli. 

Boileau (Art. poţtique) 
„Noi însă, daca nu cerem unitatea de loc și de timp și o 
sacrificăm din tâtă ânimă, cu sesla romantică, mărturisim că; 
pentru ceca ce privesce unitatea de subiect, suntem din 
scola clasică și cerem riguros acâstă unitate, | 

Unitatea de acţiune este, după not, prima calitate a ork- 
cărei opere de artă.
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Conduși în apreţierea composiţiunei D. Urechiă de aceste 
principiuri, nu ezităm a declară că: Vornicul Bucioc este o 
adevărată dramă și împlinesce principalele condițiuni ce 
cerem de a o serisă composițiune dramatică: studit psico- 
logice de caractere și de pasiuni; combinațiuni de eveni- 
mente cari permit acestor caractere și acestor pasiuni se se 
desfășure înaintea ochilor noștri; complicaţiuni (pâte cam | 
numerose) de incidente, de evoluțiuni, de mișcări de scenă, 
aparatul cu un cuvânt esterior al dramei bine țesut, o in- 
trigă bine combinată, o varietate de facte și de personage 
care ţine deșteptată curiositatea fără câ se distrugă unita- 
tea de impresiune dominantă ce produce eroul principal al 
dramei, Vornicul Bucioc. 

Puţina nâstră competinţă (competință ma! mult de ama- 
tor) în cestiuni literarit pe de o parte, cră pe de alta dorinţa 
de a lăsa un câmp neesploatat presei nstre din Capitală 
pentru ca se 'Și pâtă pune în evidență tote cunoscinţele 

"s6le, nu ne permite de a analisa, sub tâte puncturile de ve=- 
dere, composiţiunea D-lui Urechiă, dea “ artta aci tâte 
frumuseţele precum și tâte defectele sâle. - 

Punctul de vedere moral și istorie singur ne va ocupa, 
Piserăm că cu t6tă varietatea factelor și personagelor 

drama ce analisăm împlinesce prima condițiune ce cerem de 
la ork-ce operă de artă: Unitatea de acțiune, 

Un personagiu și un caracter domină tătă drama, perso= 
naiul şi caracterul Vornicu Bucioc, 

Cura a înţeles D. Alesandrescu acest caracter? Cum Ta 
desfășurat înaintea nâstră? Ce impresiune face asupra pu- | 
“blicului? Mulțimea eșind din teatru se întrec a casă cu 1) 
înaltă idee morală care so % înobileze și se Y fortifice ânima | 
sei cu îndoinţe care se o turbure și se o demoraliseze ? 

Mal ântâiă se recunoscem că caracterul Vornicului Bucioe
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se menține cu demnitate şi tăriă de la început pân la sfâr- 
șit. Autorul a înțeles că n'ar fi făcut din principalul stii 

„personagiă un eroă demn dea fi luat de model dear fi 
arătat pre Bucioc în actul III și IV diferit de Buciocul ac- 
tului I și II și schimbându-se încă în actul V ca se se e pre- 

„inte sub un aspect diferit. 

Devotat Domnului ţtrej, lut Gaspar, el sacrifică tot pentru 
a rămânea până în cel din urmă fidel sentimentului dominant 
al ânimet sâle. 

““Crudimele lui Gaspar, imoralitatea Iu! clătină întradevăr 
câte o dată în ânima luY-Bucioc acest sentiment. 

Amorul ce Gaspar concipe pentru soția lu Bucioc, Irina, 
deșteptă chiar un moment în spiritul Vornicului ideea de 
a-și resbuna și de a pedepsi pre culpabil. 

„ Vornicul lui Gaspar însă învinge pre bărbatul Irinel. 

„ Amorul stii către Irina este sacrificat devotamentulut săi 
„către Domnul țrel. 5 

Bucioc se smulge din brațele Irinei ca se mârgă se apere 
pre Gaspar de ostile streine. co amenința ţera și tronul. 

„Despărţindu-se de Irina, el repetă cu întristare, dâră în 
cele din urmă fără șovăire: 

„Sunt Vornicul lui Gaspar, sunt Vornicul țrei.“ 

Luptă între aceste două sentimente: amorul lui Bucioc 
către Irina și devotamentul ce a jurat Domnului țăre! pro- 

cură D-lui Alesandrescu ocasiunea a mat multor scene în 
care limbagiul și pasiunea se înalţă până la patetism. - 

O primă questiune. 

Acest sentiment profund de religiune către tron, atât de 
profund în cât primul boer al ţărei se se prosterne neîncetat 
înaintea unui parvenit desfrânat și cavaler de industriă ce 
ocupi acest tron, și neîncetat să înăbușescă în ânima sa tite 

justele sele resentimente, tote nobilele sle- paşiuni, totă
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legitima indignațiune ce trebue se deștepte într'o ânimă nobilă spectacolul vițiului iunobil, acest sentiment este el ore conform cu cerințele unei rațiuni luminate, și unei ânimy virtudse pe de o parte, 6ră pe de alta cu datinele și ideile - țărei nostre? Este el un sentiment înalt ce trebue pus în ânima unui eroii demn de a servi drept model ? 
N'ar fi mal natural de a arăta pre Bucioc, indignându-se în cele din urmă de lașitatea şi vițiurile lui Gaspar, se se unâscă cu Lupul, să conspire în contra luj, să profite de posiţiunea sa și de amorul ce-i manifestă poporul și se res- .. torne pe un Domn ce aduce atâta jale și nenorocire asupra țărei și familiei sâle? i 

" Autorul însă e din acea se6lă care crede că nu tot ce este în limitele ordinaril ale naturef este Frumosul. 
Natural ar fi câ bătrânul Oraţiu al lut Corneille, ce-și iubesce fiit din tot suletul, să se bucure când i se spune că unicul stii fiii remas și-a scăpat viața părăsind lupta. B&trâ- nul Oraţiu respunde însă aceluia Care, narând lupta între cei trel Curiaţi și cel trei Oraţi și arătându-i cum cet dout fă at să aăi fost uciși, termină dicând despre cel din urmă: | Que. vouliez-vous qu'il fit contre trois? 

respunde, dic, prin acel faimos ; | 
„ Qw îl mourât, | 

care ne transportă mal presus de limitele naturalului, ne dă o înaltă ideg de noy înșine și ne face se concepem no-= țiunea sublimului, | | , 
Poto că ar fi întradevăr maţ natural ca Bucioc, ne mal putend suferi întristările și durerile sâle și ale ţărei, so conspire cu Lupul și se ucigă chiar pre Gaspar. 

“Autorul însă a credut că nu numa! adevărul istorie deră şi „Frumosul se afla în fapta contrarii. A avut autorul în acelaş timp grijă a-și esplica cugetarea sa făcnd pre publie so 
înțelegă că nu pentru persona lui Gaspar, Bucioe arstă acest piare devotament, |
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- „Nu pentru Gaspar mă sacrific, esclamă el la finele actu- 
lut al V-lea, ci pentru Domnul țărei mele, pentru Unsul lui 
D-dei, pentru acel Domn pre care Moldovenii L'aii primit 
la Dreptate . . . a căreia frunte a sânţit-o corâna lui Ale- 
sandra cel Bun și a lui Stefan cel Mare... 

Aci se presintă natural o primă reflecțiune: Este 6re 
moral de a arttâ mulțime adunată, vițiul călcând neîncetat 
în picidre virtutea, fără ca acâsta să se înalțe indignată în 

- contra aceluia în care vițiul este incarnat și acesta pentru 
că el este po tron și are pe frunte corâna lui Stefan cel 
Mare... : 

“„Gaspar,: dice în mai multe rândurt Bucioc, este unsul 
lui D-dei și Domnul țărei; ori bun ori răi, Ia tâte primej- 
diile lui ferit trebuesce, ciici or” cum este de la Dumnedeii 
este. 

Și Bucioc în actul al V-lea, după ce a fost prigonit de 
Gaspar prin ț&pă și otravă, calomniat în divan și amerințat 
în ce are omul mat sacru în onârea caset sale și amorul stii 
către Irina, voiesce să scape pre Gaspar osândit la ț&pă, 
profitând de întunericimea nopții și primind cu bucuriă a 
luă locul Domnului stii. „Tâpa, dice el, are trebuință de 
arne“, stă tot. 

„Autorul, cum vedeți, este consequent pânt în sfârșit şi 
susține cu tăriă unitatea de caracter a lut Bucioc. 
„E voiesce-se ridice pre personagiul stii principal mai pre- 

sus de limitele ordinari ale naturei, el voiesce se facă din- 
trensul un eroi și se ne arete ce esto un Caracter. 

- Dâr încă o dată acâsta nu turbură 6re noțiunile n6stre 
de morală? Ce însemneză acâstă religiune monarchică co 
decurge din Dreptul divin? Ce însemnâză acest fanatism 
dinastic? ” 

„ — Când face cine-va o dramă istorică, ne dicea maj 
deunăqi D. Alesandrescu, cu care am avut plăcerea st vor-



138 ! DORNICUL 

besc în mai multe rânduri despre drama sa, trebue se re- 
presinte ideele și credințele timpului în care se petrece 
acţiunea, 6ră nu ale timpului in care serie. Ce al dice de un 
dramaturg care ar pune pe scenă pre ministri! lu! Stefan cel 
Mare în frac și mănuși albe, 'ocupându-se de antreprisele 
Godillot și de licitaţiuni pentru raniţe.... Tot așia ar trebui 
să fi ris de mine acet care, cunoscând istoria, m'ar fi vădut 
zugrăvind, sub tipul-istoric al lui Bucioc, o fantasiă mo= | 
dernă a modernei nostre civilisări. 

Și D. Alesandrescu, cu cronicari! în mână, mi-a arttat 
cum eci vechi recunosc Domniel originea divină. | - 

Cităm, pentru cititorit noștri, unele din pasagele ce ne-a 
pus sub privirt D. Alesandrescu. . | 

Miron Costin dice 'la pagina 270 a cronicilor sâle 
»Domniile sunt sub rânduiala lu! D-deii, fără carele nu este 
Domniă. “ 

— »D-deu pre cel mai mare Va lăsat şi judeţul cel ceresc 
al lui pre pământ i la dat“ Urechiă pag. 175. 

— Pecetea țerei se păstrâză în mânelo celuia ce-l alege 
D-Qeii a fi Domnul ţărei. ldem. 

La pagina 241 M. Costin, narând uciderea de Septilică 
și Goia tocmai a lui Gaspar Graziani, eselamă: „spureată 
și grosnică faptă și neaudită în tăto țările crestinesci. 
Domnul, ort bun ori răii, la tote primejdiile lut ferit trebu- 
esco, că orl cum este dela Dumnedeii este; precum dice 
shnta scriptură: nu este nick o putere fără numal de la 
D-qeii.* Și la pag. 304, când narză faptul isgonirei Iul 
Vasile Lupu și cum târgoveţii slobodâii o pușcă asupra lui 
trecend Nistru în fugă, acelaș cronicar esclamă: „spurcată 
și nebunâscă faptă și nu fără de osândă cât de tărdii.« 

Din contra, cronicarii laudă și bine-cuvinteză pre cot eo 
rămân credincioși Domnici și ajută Domnilor la vreme de _.- 
pericole și nenorociri. „La aceia ce a stat la nevoia Domnu- 
lui, cinste vecinică fit-cărul este.&
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„— EX bine, 'mY adăogă D. Alesandreseu , ce alta face 
face Bucioc, Vornicul lut Gaspar, decât aceea ce dicâii ero- 
nicarii și ce făcâi Românii acelui timp. 

Dâca Bucioc nu se revoltă în contra lut Gaspar, carele 
atâtea nelegiuiri face și atâtea isbiri dă atât ţerei cât şi lui, 
este că Bucioe, representând elementul betrân al culturei 
naționale la 1620 , este representantele vechei generațiuni, 
vechiului respect pentru unsul lut D- deii, ort care fă el. 

Alăturea cu acest element, D. Alesandrescu întroduce 
deja elementul june, Lupul, carele se depărteză de la cre- 
dina străbună. 

„Der dâca Lupul, -mi qice D. Aesandreseu, este în- 
ţeles de no modernii, fit și nepoţii al revoluțiunilor și res- 
turnărilor, pote chiar părinți a! unei recente resturnări, 
Bucice însă nu e mal pucin logic în faptele sâle când rt- 
mâne credincios Domnului țărei, fiă el cât de miserabil.... 
Deca Bucioc, lovit de Gaspar în ondrea și casa sa, ar fi 
sferșit prin a conspiră, a lucră ca să i6 el domnia, ajungea: 
pote a fi un salvator, pote un domn dîr nu un eroii demn 
d'a ne servi de model. | 

„ Resultă din cele espuse pent aci, că în convicţiunea in- 
timă a D-lui Alesandrescu, o cunoscință aprofundată a isto- 
riei ţerei nearâtă că străbunil noștri aii recunoscut originea 
divină-a Domnici și aă înălțat noțiunea inviolabilităţex 
Domnitorului până la o religiune. Mărturisim că, din 
parte-ne, dorind a ne asemănă Bucioc, în ceea ce privesce 
unitatea de caracter, mal că ne-ar fi plăcut să rămânem în 
prima nostră ignorență, care ne spunea că la not în țeră 
originea divină a Domniei era un ce necunoscut, 

Resultă, prin urmare, că veritatea istorică și credințele 
epoceă nu permită D-lui Alesandrescu, cum nu ati permis 
nică cerințele unităţei de caracter, să zugrăvâscă alt-fel 
dețât după cum a zugrăvit caracterul Vornicului Bucioc. 

Cât pentru ecea ce privesce, ca să terminăm, doctrina în
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sine a dreptului divin, fiă-ne permis, aruncându-ne o pri: 
vire asupra mormântului în care e îngropată pentru tot- 
d'auna, a o declară pre atâta absurdă și imorală, pre cât 
arogantă și monstrusă, 

_ Vom respecti istoria, ne vom feri de a falsifică factele 
istorice pentru a le pune în conformitate cu doctrinele şi 
interesele nâstre moderne, vom represintă tot-d'auna, cu 
scrupulositate. trecutul cu credinţele și religiunea sa, deră 
vom afirmă în acelaș timp cu tăriă credințele și religiunea 
secolului nostru și ne vom obstină a le pune tut-d'auna în 
evidenţă: 

— Dreptul natural al naţiunet în facia dreptului divin al 
monarhului. 

— Dumnegeii a făcut pe monarchi pentru naţiuni, ră 
nu naţiunile pentru monarchi, și încă: 

— Democraţia luminată, înobilită prin instruțiune și 
educațiune, sâă în alte cuvinte: 
— Aristoeraţia inteliginţei şi a ânimet în faciă atât a 

Oligarchiet orgolidsă, arogantă și ineptă, cât și a Demago- 
giei ignorentă, turbulentă și sălbatecă. 
— Libertatea în facia Despotismului. 
Dâr să ne oprim aci și se lăsăm publiciștilor și presei din 

capitală meritul de a analisă și critici drama D-lui Alesan- 
drescu sub numerose puncturi de vedere sub care trebue 
studiată o_ operă așia de seridsă. Esarcu. 

(Ateneul Romăn) 

II 
La secunda representațiune a Vornicului Bucioc, juni- - 

mea studi6să a salutat pre autore cu următorea adresă tipă- 
rită și distribuită în public. 

Domnule V. A. Urechiă, 

„Junimea studivsă, mișcată de nobilelo sentimente ce at
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sciut face se vibreze în Ea, prin Vornicul Bucioc, piesa 

D-tele, operă de gen dramatic, vine cu ânima tresăltândă de 

bucuriă, cu ocasiunea presentă, a manifestă încă. o dată 
public sentimentele scle de iubire pentru D-ta, care ca 

profesor, ca conducător seslelor, în conferințe publice, ca 
şi în tote scierile D-tâle, și astă-qi, în opera D-tâle dra- 

matică, ne-ai făcut să cun6scam, se; simţim și se iubim glo- 
riele nâstre mari naționale și să palpităm la dulcea spe- 

ranţă, a României celei mari a venitorului. In Pornicul 

Bucioc, D-le Urechiă, ne-al arătat, ce trebue a face pentru 
a ajunge la acel venitor : a pune mal pre sus patria, binele 
public şi datoria, decât: avere, familiă și viaţă. Ferice de 

cei cari vor fi înțeles mărirea și nobleța caracterului Erou- 

lui dramei D-tâle, D-le Urechiă ! 
_ Acâstă operă va probi lumei că România pișesce astă-di 

și pe calea artei dramatice, care, mat bine de cât tote, re- 
flectă aspirațiunile unui popor. România 'și reavu esistenţa 

şi graiul sti prin literatura sa. “Astă-dY scena română a fost 

și ea sc6lă sublimă pentru români. 

O! dea D-deii ca seminţa ce al semănat în ogorașul fiă- 

cărei ânimi române, ce ascultat pre Vornicul Bucioc, st-Și 

dea rodul stă! Eca preţul ce va fi dat semănătorilor ca D-v., 

„sem&nători de cari deunădi încă ne vorbei la Atenei. 

- Junimea te salută, D-le 'Urechiă, dorind ca numele D-tâle 

__ în literatura nâstră să fiă aşedat alăturea cu acele ale croni- 

carilor: Urechiă, Costinescii, Șincai, ete., a cărora memoriă 

este scumpă pentru tot ce este român.“ 
_ (Urmâză 289 subserieri). 

| i 
D. Cesar Boliac, în Trompetta Carpaţilor, ânalisâză ase- 

menea pre Vornicul Bucioc. Estragem din acesta şirurile 
următore: 

„Vornicul Bucioc de D. Alesandrescu Urechiă este o 
adevărată dramă care are și interesul și intriga şi caracte-
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„Tele cerute de drama modernă ce ocupă și face atât de in- 
teresante în epoca nâstră, scena francesă may cu s6mă. Ea 
ate și ușorul ridicul, și sareasmul, și cântical, când cântat, 
când recitat, și durerea și mortea, ecelectismul dramei 
mode ne din tragediă, din comedii, din melodramă, ete. 

Părerea nâstră este că Vornicul Bucioc de D. V. A. Ure- 
chiă merită premiul între cele-alte trei-patru încercări de 
dramă ce avem până astădi în limba română, 

Veritatea istorică este fondul piesei, și interesul dramei 
nu perde firul intriget urzite până Ia desfacerea ek. Situaţi- 
unea politică și socială a ţărel în acea epocă, e bine des- 
crisă; nu scim numai până unde să întindem partea poetu- 
lui în dramă în privința omoririlor și celor ce dati mortea. 
Mai mult în estetică s*ar putea descoperi câte un anachro- - 
nism de cât în idee. Și aceste mici anachrânismuri, scrupu- 
los cercetate, s'ar găsi mai cu sâmă în costumul țărancelor, 

_ în limbagiă, cum spre esemplu dimnă jupănesei lut Vorni- 
cul Bucioc, care negreșit că, d&ca pre la începutul secolu- 
lui XVII ar fi început se sune rtii la aud vorba jupânesă 
sociei jupânului, n'ar fi putut se se dică dâmnă, titlu reser- 
vat numai sociey Domnului, și pote ar fi ajuns mai lesne la 
coconă,; cum 6răși, spre esemplu vorba evlavios în gura une! 
pers6ne de clase inferisre în loc de cucernie; cum, spre 
esemplu, limbagiul familiar între jupân6sa Irina cu bărbatul 
stii, vorba do „tu“ n'ar prea semănă cu limbagiul epocei în - cercul înalt al societăţey române, când femeea nu uită nici 
în sanctuarul căsătorie! că trebue st sărute mâna bărbatului 
şi bărbatul să-l sărute fruntea și ochii; și încă câte-va de 
asemenea natură, la cari negreșit că nu ne-am fi oprit de 
loc deca admirabilul limbagiti din chronice nu ne-ar fi stră- mutat cu totul, prin talentul D-lui Urechiă, în epoca în 
care a voit autorul se ne strămute. 

Caracterele în acestă dramă a D-luţ Urechiă :sunt tote cele cerute și sunt bine esprimate prin împărțirea rolurilor.
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Simţimântul de recu noscinţă și de devotament este bine 
pus în ânima de femee, în Florea, pentru nănașul stă, și 

- bine transplantat în ânima fiicet sele. 
Un personagiu neînsemnat, un rol mic , ghicitârea, este 

bine introdus în dramă, si-și are raţiunea sa de a fi; este al 
epocel. . 

Punerea în scenă mai că nu lasă nimica de dorit, și mai 

multe surprise de scenă sunt bine sem ănate în piesă, de şi 
nu tâte. destul de pronunciate. Diva nul domnesc nu este 
destul de imposant, şi când Domnul țăre! chiamă pre toţi 
boeril mari și mici se ia parte la judecată, adică pre boerii 

„de divan şi pre boerii de laviţă, nu se înfăţișeză mal mulţi 
de cât verl-o șâse persone de divan, dintre cari numai unia 
cu vot deliberativ, și câți-va boeri de laviţă în picisre. 
Clerul, partea esențială în Divanul Domnesc, lipsesce cu 
desăvârșire. Prisonierul se infățișeză fără introducători și. 
logofstul Divanului nu se vede nicăiri. Însemnele domniei 
lipsesc, și mesele d'inaintea boerilor sunt un anachronism 
care înfăciștză mal mult pre notariul modern cu clerii să. 
Armașul lipsesce. Costumele în cea ma! mare parte arenă 
cașetul epocei: într'al Vornicului nu este negligeat nimica, 

“nici chiar inelul din degetul cel mic, care n'ar fi stricat, st 
fiă ma! mare și ma! rotund, mai potrivit unui asemenea 
boer. Costumul Irinei este la perfecțiune întru tote, pent la 
cele mat mici amEnunte, ptnă chiar și la cercet. Rochia pu- 

“cin mal scurtă ar fi arătat pote şi condurul cusut și.cu 
tocul roșu. Florea era bine îmbrăcată pentru starea ef so- 

“cială, der nu scim deca putem dice tot atât și pentru fiicaei. 

- D. Veleseu, D-na Stavresca ai jucat în perfecţiune; nici 

o greșală. Și dâca Irina a fost obligată să tot îngenuchie și 
să tot leșine, d6ră a sciut st moră că o adevărată artistă : 
pălirea, şi vineţâla 'morţei crescea pre facia ei cu scăderea 
puterilor, în cât, când și-a dat suflarea, nu s'a mal vEdut 

“viţa nicăiri,
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D. Dimitriade a jucat bine pe acest personagiii misterios în tâte viciurile lui. După părerea nstră D. Dimitriade a făcut mult progres în apropierea spre natural. Căderea sa a fost cam redă și economia scenoi Ia căsnit prea mult, ținendu-l prea mult timp fără suflare. a. 
Ghicitârea în tot a fost perfectă. 
In general rolurile principali ai fost bine jucate. 
Putem însă să observăm artiștilor noștri, atât dâmnelor 

cât şi domnilor, monotonia pronunţărei și apăsarea regulată 
a cuvintelor, care ar trăda o imitațiune servilă a aceluiași 
prototip. | 

Fiă-care caracter, fiă-ce temperament, fiă-ce organ, fiă-ca manieră de vorbit, trebue să-șt aibă variaţiunile s6le pro- prij, naturali ale ci, venite și inspirato în caracterul şi în 
stilul fiă-căruia proprii. A imită însă pre același diapason, 
cu același tact, apăsarea cuvintelor insinuitre s6ă pătrun- dătore, apăsarea asupra cuvintelor, cadențată pre silabe și 
chiar atunci când cuvintele nu sunt tocmai semnificative ca 
să le trebuâscă dat timpul să pttrunqă, silabă cu silabă, în 
aceia către cari se adrestză; a modelă necontenit vocea 
genând'o în naturalul ei, spre a apăsă vorbe și a cadență 
silabe, fără loc și fără necesitate de multe ori, și tot-d'auna 
în aceeași formulă, este după no! o greștlă a artiștilor noș- 
tri în genere, care &reșelă s'ar putea fârte lesne corige deca 
S'ar observă cel pucin numai împregiurările, numai momen-= 
tele când se lungesc și se apâsă silabele în jocul primului + 
artist Millo. 

Și, în representațiunea despre care e vorba aci, mat că 
m'am putea deosebi din Breștla generală decât pre Florea, 
pre Ghicitore și pre' Postelnicul Goia. Efectul vorbelor nu 
stă tot-d'auna în apăsarea asupra lor. 

Intrenarea a cam lipsit în representaţiune, și causele ne- 
greșit că sunt pucina identificare a unor artiști cu rolurile 
lor, nefamiliarisarea artiștilor noștri cu drama și fatalitatea
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care persecută teatrul nostru de la începutul stă: ncînvăţa- 
rea rolurilor. Vai de representațiunea aceea în care actorul 
aro nevoiă să se apropiă de sufier ca să scie co st dică, 
val de representaţiunea aceea în care suflerul se aude de o 
potrivă ca și actorul și unde, repetând actorul pre sufler, 
semănă cu vechia kanonarchisire, când bietul kanonarchii 
alergâ de la cântăreţul din drâpta la cântărețul din stânga 
să-l spună pre, carte ceea ce are st dică din gură, 

Artistul cel mai perfect ar fi imbarasat când W-ar lipsi dout-trei cuvinte și ar trezi din transportarea lut ca să dea ascultare suflerului, - 
“Consiliim. pre autorul acester piese să nu mal permită 

Tepresentarea. eX până când o repetiţiune generală nu se va 
putea face în lipsă și de sufler și de caetele de roluri, 
Atunci representațiunea &și va putea dobândi intrenementul 
care-i lipsesce. : 

Noi strângem mâna cu cordialitate autorelut nostru dra- 
“matie D. V. A. Urechiă, și-i urăm prosperitate pre acâstă 

cale spinsă, cea mai spindsă a literaturel. 
Dorim să vedem după acâstă dramă una a lui Vasile 

Lupu și altele până la Cantemir; cel pucin atâta, spre a se 
putea conduce epopea Moldove! întrun șir de drame în 
chipul Henricilor Engliteret de Shakespeare. 

Nu avem. nevoiă, D-vstră a căror frunte s'a atins cu da- 
tul ceresc; nu avem nevoiă » talente române, nu avem ne- 
voiă de ris. Nu. mal avem nevoiă de desmățarea mora- 
vurilor, ci avem nevoiă de lecţiuni a putea plânge, a 
putea simţi; avem nevoiă de desvoltarea simțimân- 

„telor nobili și mari, de desvoltarea: patriotismului și a 
devotamentului în esemple luate din istoria patriei. Avem 
nevoiă de întorcerea nostră la acele credințe vechi care 
ducâăi pre român frunte cu Gmenit ce sciati se se înalțe pre 
denșit și patria lor în alte națiuni; avem novoiă să no îm=: 

10
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biirbătăm prin durere și prin plâns, 6ră nu st no mai des- 
frânăm prin risete. 

: Bolliac. 

IV 

; Românul de la | Aprilie 1867, dice despre Vornicul 

* Bucioc, cele ce urmeză: 

„Marţi la 28 Martie s'a jucat pentru prima 6ră acestă 

dramă originală a D-lui V. A. Urechiă. Succesul operel a 
răspuns așteptărei. | 

_D. Alexandrescu Urechiă este deja cunoscut pe câmpul 
literature! române. Vornicul Bucioc ni-l artă într'un mod 
strălucitor și în ramura dramatică. Acestă dramă întrunesca 

multe calități, care rare ori sai vădut în aceeași operă.la 
noj: limbă corectă și armonidsă, cugetări mari și profunde, 

combinări dramatice, spectacol, tot ce se cere spre a con- 
tribui la succesul unci opere teatral. | 

N'avem astă-di nici timpul nici spaţiul a vorbi de modul 
” cum S'a interpretat de artiști acestă dramă. Ne 'vom măr- 

gini a spune că rolurile principali sunt jucate de D-na Sta- 
vrescu, D-nii Dimitriade, Velescu, Felbariad , ete.“ 

V 

“* "Tot în Românul do la 19 Noembre acelașt an, D. B. p. 
Iăjdăii, voind a demonstra tesa sa că.boerii români n'aă 
fost credincioși tronului, dice: 

„Amicul nostru D. V. Ales. Urechiă și-a dat multă bătaiă 

de cap, mult şi-a frământat mintea, a resfoit multe foliante, 
pentru ca se potă găsi în tot decursul istoriei române măcar 
un boer credincios tronului, și a reușit în fine a găsi unul,
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unul singurel, pre nenorocitul Vornic Bucioc, carele i 
servi apoi drept stofă pentru admirabilă sea dramă. 

EI bine, fără a mal vorbi că autorele acestei frumbse pro= 
ducțiuni literari . , „& 

VI 

„Sâmbătă la 1 Aprilie 1867 teatrul naţional dete o re- 
presentaţiune de gală în onsrea sosirei în capitală a M. S, 
Principelui Serbiei Miloșt Obrenorici. Augustul visitatore 
asistă în loja domnâscă împreună cu M, S. Domnitorul nos- | 
tru. La fnea actului al III-lea, Măriile Lor ai ordonat se 
se chiame în [oja domnâscă pre autore, pre care bine=voiră 
a-l felicita cu cuvinte încuragiătore, Când publicul vădu 
pre autore în loja domnâscă, el aplaudă cu mult sgomot ; 
rădicându-se în picidre, pre Domnitorul mecenate, protec= 
tor al literature! nâstre dramatice.« 

VII 

„AM. Basile Alexandrescu Urechia nous a donn6 jeudi der- 
nier la vive joie d'applaudir î un drame excellent întitulă 
Vornicul Bucioc. Accoutumă au caractere grandiose de la 
literature espagnole, qu'il connait î fond, M. Urechia a 
donn6 ă son hâros l'un de ces caractâres que Ion a ingâ= 
nieusement comparâs aux -armures des chevaliers du moyen 
âge et qui sont plus remarquables par leur force que par 
leur souplesse. Le Vornicu Bucioc est la personification du 
devouement au Prince. Pour lui tout disparait devant la 
grande image de Lautorit6 souveriine; il lui sacrifie tout, 
mâme l'amour, on pourrait presque dire mâme la chastetă 
de la femme qui porte son nom. Li est Vecueil, et T'ecrivain,
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eu voulant faire son hâros trop grand ne l'a pas assez laiss6 
homme. En contemplant Ia vertu farouche de Bucioc, on 
se rappello involontairement ces vers du grand Corneille : 

Et ja rends grâce au ciel de ntre pas Romain 

Pour conserver eacor quelque chose d'humain. 

Si en donnant ă son hâros une taille surhumaine, M. 
Urechia a commis une erreur, ce n'est pas du moins L'erreur 
d'un esprit mâdiocre. 

La pice est joute d'une fagon trăs remarquable par 
M-me Stavresco et par M. M. Velesco et Pascaly. Les 
costumes sont tr&s beaux et rigoureusement historiques. La 
mise en scene est splendide. L/antique Roumanie apparait 

“aux yeux du spectateur charms, avec ses crimes et ses 
vertus, ses grandeurs et ses hontes, comm» une vision des 
jours 'pass6s, comme une legon 6elatante dorinte aux 
gencrations d'anjourd'hui.“ 

(Ze Pays Roumain). 
Arama 

VIII 

  

„Sera de la 9 curent a fost pentru publicul gălăţen una 
- dintre rarele, dintre cele mal frumvse seri. 

Am auqit adese-ori şoptindu-se că publicul nostru, cu 
pucine escepțiuni, nu scie ce va să dică vieța; vița lut se 
reduce la o simplă nutrire a corpului fisie, și că el nu are 
idee de ceea ce constitue adevtrata vitță, „vița morală- 
intelectuală, 

Aceste șupte, s'o spun cu francheța înăscută în mine, 

mi-ai produs mult sânge rii, căci omul care trăesce numa! 
pentru a'și nutri corpul duce viţa tristă a unui animal și 
nu este nimic mai mult decât omul-animal. 

Aide, public gălățen, momentul a sosit pentru a arita 
lumci civilisate că spiritul tii este susceptibil de o viâţă
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inteleesuală, că ânima ta simte necesitatea unui nutriment 
moral, e 

Piesa Vornicul Bucioc este opera unui seriitor artist; ar- 
tiștii dramatici vor avea o luptă grea d'a o esecuta, not d'a 
o simţi! Der curagii! . 

Micul nostru teatru, dospreţuit până acum, este astă-q 
atât de mare, atât de frumos . . . logiele, cari altă dată erati 

prea mici pentru 2—3 persGne, astă-qY sunt suficiente pen- 
tru 4—5 persone mari și numeroși copilași. Stalurile, altă 
dată atât de numer6se, astă-QY sunt prea pucine! Vedeţi 
cât farmec posede strmana nâstră ânimă, pre care not am 
despreţuit-o întrun mod atât de ingrat, răpindu-Y ori-ce 

viu6ță! . - 

'Tăcere amice! cortina se rădică, spectacolul începe. Dâră 
unde se privim ? Cui se oferim stenţiaaea nâstră, piesei s6ă 
esecutăret et, s6ă se urmărim impresiunea, farmecul ce re- 

versă în feţele publicului spectator? 
S'ascultăm scii s'o cetim in gingașele feţe, în ochit scân- 

teietoră a acestut chor de ngeraşi, a acestui buchet de 
flori cari orneză astă-(! sala teatrului ? 

O! ce fericit trebua se fii D-ta, D-le Vlădicescu, stdenă 
acest manifest de iubire, o iubire atât de incuragiătăre ce 
beneficiul D-tâle a agitat. . 

Vornicul apare . . . măreț “tablot! amor pentru ţeră, fide- 
litate pentru tron, fermitate în hotăririle stle, forte, puter- 
nic în facia tronului, teribil faciă cu inimicii naţiunei și cu 
șopârlele târitâre, der dulce, blând în facia frumosel s6le 
conssrte, Irina! Grandios tabloii! Mareeste spiritul care La 
creat, mare artistul care personifică acest tabloii! . ... Pro- 

nunciațiunea clară, puternică, figura imposantă prin ea în- 

săşi și prin frumosele sâle sentimente conduse d'o artă de- 

venită personificată, no presintă în D. Vlădicescu pe ade-. 
văratul Vornic, nu a lui „Gaspar“ după cum o repeta el 
adese ori în fidelitatea sea către tron, ci a D-lui PV. A. 
Urechiă,
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Frumosa Irină, e vornicâsa, sublimă femee, femee din tim- 
purile vechi, din acele cari muriai pentru virtute și pentru 
bărbaţii lor. Ghiarele profanatâre a vițiului pentru ea nu 
era 0 cursă, ci un mijloc d'a dereni mai forte, mal vir= 
tosă. O! dâcă damele române , nevoind a crea virtutea, ar 
imită cel puţin virtuțile strămoșeșei , . 

Par'că văd încă acea figură plângendă, frum6să prin vir= 
tuţile s6le, desmerdând pre bătrânul săii Vornic. Parcă 
aud încă acea. voce sonoră, dulce, care șoptia cele mar 
frumose sentimente de iubire .. . i:bire care astădi trebue 
s'o căutăm în bibliotece, ca seriitorul în archivele . .. T6se 
de şoreci! .., ” 

Domna Teodorescu ne presintă acea figură frumâsă, Cu- 
vintele resfățătore, acea espresiune de durere, ș'acel farmec 
de sentimente a vornicesel ... erai sle el. Vornicul și 
femeea lui iubită în: oposiţiune cu acea figură, am putea 
dice, stlbatecă, a luk Gaspar, în faţa căruia se luptaii sinis= 
trele trăsuri a ânimei, pasiunile, vijiul, atât de bine presen= 
tate de D. Sachelarie, nu lăsaii nimic de dorit. Cu câta fost 
de grea piesa, cu atât mat mare victoria și meritul artiștilor, 
„Rolul luY Șepţilici încă fu bine jueat, sar fi fost ma! bine, 
dâcă scurtul timp de studii nu se lăsaa f observat din 
timp în timp, ca și în cele-alte roluri secundare. 

Publicul n'a rămas îndărăt; el a dovedit că e capabil a 
înțelege, ș'a simţi: Aplause frenetice însoția rolurile prin= 
cipale de la inceputul piese! până în fine! . 

Autorul, D. V, A. Urechiă, care a. triumfat cu acâstă 
piesă în capitală, se pote mândri că arta sea s'a simţit și | 
s'a sciut interpretă și întrun oraș de provinciă, şi.., va 
primi cu plăcere omagiele publicului gălățean. 

"Un singur pteat a avut acâstă representațiune, pe care nu 
j =] putem iert, că nu a durat încă o dată câta durat,“ 

(Vocea Covurluiului) 
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ACTUL I 

SCENA 

Peisagiti. In fund munţii Pocuţiei. La drâpta eastelul Ceeiaschi 
în stil feudal. La pâlele munţilor un sat mie. „Nistru curge din 
fund spre drepta între stânci şi arbori. 

MIRCEA 

Dalbe unde ale Nistrului, vot, cari verdilor și înflori- 
telor maluri daţi sărutări umede și șopte de iubire, o! 
spuneți, spuneţi dacă şoptișile vostre când-va ai putut fi 
armonivse câ acele ce în ânima mea 'mi vorbesc de dânsa! 
O spuneţi, spuneţi, dacă sărutatul vostru umed a crescut 
pe mal o îldre-mal mândră de cât a făcut se crâscă, cu vil 
rădicint în peptul meii, vecinica fire a iubirei, o singură 
raă a ochiului ei! ... O! Marisră!.,. Cât te iubesc! Cu 
o lună în urmă, lunecând pluta a lene pe sinul tăi, bătrâne 
riu, eii aruncam voios undelor tâle cântecul lui Iuga Vodă... 
Am vădut-o însă și aQi.. „ai, pe malul tt, cu fruntea re- 
dimată de mână, viii se cer valulut.se 'mi îngâne iinimeY 
cântecul eX duios . . . Exă, piciorul că a căleat acestă arină 
albă. Care mărgăritare aq! prețuese cât acestă bobiță de 
nisip ? Ochiul ei s'a afundat pe radia unet priviri în undele 
t6le Nistre și petrele patului tăi nu sai prefăcut ore în 
comori impirătosei? A!. de când te-a privit, valul titi e 
limpede; de când am vtqut-o e turbure mintea mea! Și adi 
încă Mariora căută se iea de la valul ttii albeaţa pentru
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pânza ce-a țesut ... nepriceputa, dar putea află în undă 
albeaţa mânej s6le? , . . Ascuns din dărătul acelor brad eii 
o priveam. . „De demult ea nu mai era acolo, și ochiul meii 
o vedea încă și ănima mea era lîngă ea ... A! Domne! 
Când va veni dioa câ se -I pot dice: Mariră ești a mea! a 
mea, numai a mea!!. . , (rămâne gânditor) 

SCENA II 

Același. —MARIGRA. > 

MARIORA (pogorându-se pe o cărare) 

Mi S'a părut că Mircea descindea într'a esce . .. dorul 
se mă fi înșelat? Ba nu, el este, '] râd... ănima nu minte. 
Dar ce face? privesce la 1îu, unde albiam ert pândă cu 
fetele . . . M'am depărtat prefăcându-mă că nu "1 vidusem. 
(lat Mircea) Bună (ioa Mirceo! Ce vit se cauţi în tute dilele 
lîngă Nistru ? Nu cum-va ai găsit nisce mărgean , . . ce am 
perdut pe mal? 

MIRCEA | 

Aşi vrea se mă găsesc pre mine însu-mi... Eră m'am 
perdut însumi aci . . . dar văqându-te mt aflu... 

MARIORA 

Uite, eă credâm că vii se mă ajuţi a 'mi găsi mărgelele?... 

MIRCEA 

Vii se cauţi aci rujele feței tele?. :. Mă ici în ris? Măr- 

geanul ... Eatăl. 

MARIORA 

Unde? Unde? 

ÎIRCEA . 

Pe gurița ta. ' 

MARIORA (împingânăa-l) 

EI! Nu așia de apripe!.
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MIRCEA 

Tot crudă! pururea nesimţitore la iubirea mea! | 

| MARIORA 

Apoi, vedi, Mirceo, ești cam prea îndrăsneţ; ce al face 
ma! mult de "mi ai fi giuruitul, și în ajunul dea ne bine- 
cuventă Moș-Popa? 

MIRCEA „4 

A cui e vina dacă nu sunt giuruitul? 

AIARIORĂ 

A ta, mi se pare. 

| - MIRCEA 

A mea? Nu! De atâtea ori ţi-am destăinuit iubirea mea, 
ochiul și gura mea ţi-ai spus focul sufletului meii, dar tu al 
tăcut... 

| MARIORA 

Apoi ce răspuns-e mai bun decât tăcerea? 

| NIaCEA 

Se fiă cu putință? 

- _ MARIORA 

Mircea, ești băiat cu pricepere, pânt şi de carte: . . dar 
ce? Tu nu scii că femeea rorbesce făcând și că nu spune 

“nimic tocmal când mat multe înșiră? 

MIRCEA 

Dumnegeule! . . Așia dar tu "mi dat voiă se te peţesc de 
“la jupân Arbore? Tu taci?... va se qică dici „Dal“... 

Așia e că m'am procopsit la sedla ta? 

MARIORA 

Fiă, dar nu cum-va se i Qică tătucăi că doresc eii una 
că asta. |
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MIRCEA 

De ce nu? A! tocmai iată-l vine în eco, 

MARIORA 

O se aştept din dărătul arborelui, cole, în dumbrasă , 
hotărirea lui... 

MIRCEA 

O! Domne! voi-va el semi te dea? Denu „voiii muri, Ma- 
TIOrĂ, (se retrage puţin îndărăt), 

SGENA III. 
MIRCEA.—A RBORE.—DODĂIALĂ. 

ARBORE 

ME șerbesci răi, fărtate Dodăială ... te-am adus cu 
cheltuială de preste Nistru » aci în Pocuția. . . dar văd că 
nu ţi-e la ânimă se faci slujbă... . Ati nu escă mulțămit de 

„casa mea? 

TODAnALA 

Hei! hei! numai Domnul scie! 

ARBORL 

Apoi bine, fărtate, nu mai te ţii în slujba mea de adi Xci, slavă cerului, dâră nu suntem cununați ! 

| DonânLa 

Hei! căci nu suntem cununaţi! 

ARBORE 

Nu-i qi lăsată de D-qeă să nu-mi perd! vre-o vită, 

DODAIALA 

Hei! jupăne, după ce porcarul și-a perdut minţile? .... 
Scii ce, jupăne? ași vrea se mă pun a o cale. 

ARBORE 

Haide, fătul mei, vodi de te îndrâptă, câ se nu fiă silit din greștla ta ., , Croiesce a se duce)
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DOnArALA 

lan mat stăi niţel, jupine; veqi niata, jupâne, nu-i ușor 
"de lămurituu.. 

| Annone, 
Atunci e grei de priceput... 

" DOBAIALA 

"ex! iert când porneam de a casă: „Deii așia, Dodiăială, 
-mi dice Maridra nitale, porcii tă sunt grașt.« 

ARBORE | 

Bine; ei, și ce “i-a! respuns? 

. DODAIALA 

Grași, Deă! | 
ARBORE 

Bine; et și? 

| DODAZALA 

Him! nu pricepi? 

- ARBORE 

Nu, Peii! 

DODA:ALA 

Care vrea să qică trebue se lămuresce? 

MIRCEA . 

Prostul, n'o se se ducă? 

DODAIALA 
E . , a Nu găsesci niata că asta e o mângăere ,,. o desmerdă- 

"tură, care dovedesce că Maridra vrea să se mărite cu mine, 
ARBORE 

Dobitocul. 

DODALALA 

T> . A . N'o spun cu nici un gând răi, ȘI nu trebue se te mânil.
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A RBORE (zârina pre Mircea) 

A! Mircea! Erat aco!ea ? 

_ MIRCEA 

Da! și ași vrea se vorbim puţin. | 

ARBORE | 

Te ascult fârtate, .. . EX, tu, Dodăială, ian lase-ne niţel, 
MIRCEA 

Știi D-ta, jupâne Arbore, că părinţii mei erai plugari de 
la moşia lut Măria Sa Vodă Alesandru , de ISngă codrii 
Sucevei . . . Părinţii mei erati Gmeni de omeniă și cu bună 
căutare de la vecini, de și 6meni săraci, 

DODAIALA 

Ean ascultă, Mirceo, D-ta care te pricept în trebile de 
„dragoste, când o fată bogată și frumâsă dice unui flăcăian- 
dru așia ca mine: „Porcii tăi sunt forte grași“, asta nu în- 
semn6ză că ea ar vrea se se mărite dupe acel flăcăiaş ? 

MIRCEA 

De bună semă, vorba % limpede și însemneză făgăduință 
de măritiș. - 

ARBOPE 

N'o se te cari d'aici, dobitocule ? 

: MIRCEA 

De 6re-ce le cunosci numele și aședarea, gândesc că nu 
te-i supăra de'ți-of mărturi că ard, că mor dupe Maridra... 

DODALALA 

Hi! sunt poreari cart aii porci de ți se par svântaţi la 
fum, dar eii când 'mi duc vitele la câmp... 

ARBORE 

'Tot, aci ești, ptcătosule? .. . Pre legea mea!..,
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DODAMALA 

Nu -ţi vorbese de Maridra ci de turmă. 

. MIRCEA 

Acum că scit dragostea mea, 

"DODAIALA 

Acum că ţi-am spus-cum mă mângâiă cu vorba... 

ARBORE 

" Află-se 6re în vr'o parte a lumet un selbatec ca acesta ? 

j | MIRCEA i 

Bine-voiesce a te învoi la căsătoria nâstră. 

DonAnLA | 

Ii! Hăf! Am colea un porc... 

| „ARBORE 

Năucul!  « « ME ameţesce cu prostiele lui. 

DODAIALA | 

Care, qăii așia, ar putea se fie dascăl la strana grecâscă.,. 
Așia coriţăesce cu putere, mai ales când '1 scot din sat 
afară. 

. --- ARBORE 
Dar Măridra ce dice? 

MIRCEA . | 

Ea primesce dragostea mea și 'mi-a dat voii se o peţesc. 
de la D-ta. 

ARBORE 

Peţirea D-tâle e de cinste, dragul meii, și Măridra va fi 
fericită de 6re-ce ar deosebi bunele însușiri ce al și care te 
vor duce departe ... | 

_ DODAIALA 

Hei! de ași avea numai doui-poreuleni, ăștia mi-ar făta 
alţii și în câți-va ani m'ai vedea și pe mine sdravăn, dei așia.
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ARLORE 

D-ta șerbesci la boerul Cocinschi; escf mat mare peste. 
turmele lui; jupânul Cocinschi este stăpânul acestor ţert 
din Pocuția, măcar că Măria Sa craiul Iaghelo a dat'o lui 
Vodă al nostru pentru datoriă, împreună cu Columea și 

„ Sneatinul. Jupânul Cocinschi este puternic și bogat. Spu= - 
ni, dragul mei, că te însoră, așia ţi-e datoria se faci, fiind 

„de casa lui. Ș'apot, cum este bogat şi milostiv, ţi-o putea 
da niscai capete de vite. Marira mea. nu prea are multă 
strânsură și Deii numai un amorez nebun o pute cere de 
sociă. Uite colo bordeiul cela cu grindile încheiate la muche 
și înegrite de fumul. ce n'are pe unde eși. Mat am ceva mai 
departe și niţele ogâre în Pucuţia, unde rimăsci din părinți - 
de o gonă: tătărască fugit aci. Ia maţ nimica, măi băete, ' 

“decă stăpânul acestor locuri nu te va ajuti încă cu ceva, 

DonaraLA 

Pe viul D-qeă! EL o se ia pre Maridra. Apoi iae-și-o bună ! 
“Dragostea mea într'altă parte : turme destule... . 

MIRCEA 

Celui care suspină după frumuseţa că, ce poți da mai 
mult decât frumuseţa et cerâscă? Nu sum, jupân Arbore, aşia 
de nătărăii ca se me întreb de zestre și nu de suflet și do podbele lut.. 

” ARBORE 

Vorbesce stăpână-ttă, Mircea, despre planul tt de căsă= 
toriă și-l poţi ruga să te cinstâscă prin niscat dovedi de 
bună-voință. Boerul Cocinschi și sora Sa Hedvigea sunt 
avuţi și pote să te ajute; 6ră în incercarea ta nu voii vedea 
decât o nouă probă de iubire pentru Maridra. Vedi, fătul 
mei, astădi e Domn în Pocuția Domnul nostru Alesandru, 
D-deii să-l trăâscă, deră cine scie ce-o mai fi mâne, și atunck e bine st aveţi niţică strânsură pe. dile negre, că cu leşii 

p!
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nu-l de multă pace, și cine scie dâcă într'o dimincță nu ne trezim cu bordeiul șters de pe facia pământului și noi că-i tând scăpare pe ţermul strebun, dincolo de Nistru; red, Mirceo,. câreă de poţi face ceva agonisâlă. 

MIRCEA 

Nu-mi caută la ânimă trâbă, dâră dâcă vre D-ta, fiă, voii merge la jupân Câcinsehi. 

ARBORE 

Bine, Mireeo! St-ţă ajute D-qeii! Haide Dodăială! 
| | DODAIALA 

Ce? i-at dat pe MariSra și chiar de faciă cu mine? 

ARBORE 

Mircea este un flăcăi de nâm și cu bună cunoscință de carte ! 

DODAIALA 

Așia e, nu este unul dintre Românii din tâtă Pocuția şi Columea care să fiă vrednic ca dânsul, deră ei ți-ași fi mai de folos la căsniciă! în totă luna i-ași da turme de purcef, ese). 
| MIRCEA 

- Vino acum, dragă Mari6ră, vino, iubita ânimey mele. 

SCENA IV. 

MIRCEA. —MARIGRA, 

MARIORA 

Dâmne! ce grele sunt, când iubesci, frământările aseap- tărei! tote speranțele mele stai atârnate de un fir de ptr, 
| MIRCEA 

Tată-tiii mi-a spus că te-a giuruit unut scutariă a jupâ- nului Cocinschi. Ah! Maridro, ce schimbare! 
U.
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MARIORA 

„Vai! n'avem ei dreptate se die că fericirea mea era atâr- 
nată de un fir de pir? Tata, qici, mă mărită după scutarul 
boerului? Ah! nenorocita de mine! . . . (vrea să se âocz). 

MIRCEA | 

Opresce, linisceșece-te, dragă, Marisră, glumem. N'ai citit 

tn sufletul meii în privirea mea? Tată-tăii s'a învoit îndată 
și mi te-a giuruit cu bună ânimă. 

MARIORA 

"Că au după tine mt văicăram, ci căclar fi trebuit se 

merg a locui la o curte. Crescută în căsuţa nâstră cea umi- 
lită, că nu ași fi la locul mei aiurea. 

MIRCEA 

Nu dupre mine te plângeat, și eii tontul!... Ah! Maridră, 

cum maj înșelat! Curtea singură te sperie, 6ră nu căci n'ai 
mai fi a mea... Ah! Măridră! , . . Corea 15 se ducă), 

MARIORA 

“ Stă, glumem, dragă Mirce... Sunt răsbunată! 
” "MIRCEA (en bucurie) 

Resbunată! care va se dică âtă-mt soțul tăi? 

MARIORA 

De bre ce qică că lucrul a hotărât tata... . 

MIRCEA | 

Tată-ttii, draga mea, "mi-a dat un sfat ce nu-l cer6m: 
el voiesce se mă due se rog pe jupân Cocinschi, domnul 
acestor pământuri, puternic în pace și în resboiă, se-mi facă 

vrun bine. Eti am în tine, Maridră, tote avuţiile lumei, sărele 

nu vede pe lume comori ca facia ta; deră moș Arbore dice: 
că se cade se fac așia cu stăpânul pământului. Jupân Ar- 

bore e bătrân, e cu minte și pe lingă acâsta e tatăl tâă, și
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deci se cade se fiă ascultat, M& due dâr,. Maridră, se vor- 
bese jupânului Cocinschi. Rimăt cu Domnul, draga mea. 

MARIORA | | 

Voiii asceptâ cu dor întârcerea ta de la curte, 

MIRCEA 

„Aşi vrea ca boerul şi soră-sa Hedvigea se-mi dăruiască 
multe daruri ca tâte se ți le dau și eă ție, 

MARIORA 

Mulţămesce-te dea “i da de scire despre căsătoria nostră, 
MIRCEA - 

Emi încredințediă viaţa ânimet tele. 
Dă 

. , MARIORA 
A mea este a ta, 

MIRCEA 

Ș'acum ce pite împotriva mea ursita? Ah! vet vedea ce 
pote face o iubire adâncă și nemărginită ca a mea (er ese). 

SCENA V. 

(O curte în fața castelului lui Cocinschi). 
COCINSOHI an hatne da vânătâre)—PAPROSCHI—PREJLOYSCHI-— 

VENATORI DIVERŞI. 

Cocrsscul 
Ține fușteaoa. 

PAPROSCHI 

Venătârea fu de minune. 

Cocinscur 

“ Câmpul e atât de frumos, atât de înflorit, că preste tot 
pare că e sărbătâre, 

PREJLOYScHI 

Pare că pâraele se întreceau a recori picidrele cailor 
Măriei Vostre,.
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Cocixscur 

Prejlovschi, îngrijescă de câni; daţi-le demâncare. 

PREJLOYSCAL | 

Amândoui fugeau că nisce iepuri printre stâncele munţilor. 

| PAPROSCHL 

Minunate dobitoce, 

PREJLOVSCHI 

Machedon este cel mai bun câne din totă Pocuția. 

Cocinscar 

Ce fel? Jismond este el mat puțin bun? 

- PAPROSCHI 

Ba qăii nu, câni! Mărie 'T6le sunt de minune. Nu se 
află nicăiri ogari că Jigsmond. 

PREJLOvscI 

Iată domniţa, sora Mărici Tâle,, stăpâna nâstră. A sim- 
țit, dupe obiceiul că, că v'aţi întors. 

„ SOENA VI. 

Aebiaşi. — HEDVIGEA. 

. Cocmscul . 

Ce îngrijire de mine, dragă soră! 

HEDVYIGEA 

Am atâta afecțiune pentru - vol, monseniore, că în ade- 
văr, când lipsiţi d'acasă, sunt îngrijată. Mat ales când vă 
sciii la venătore, nu am repaus: ui epure atunci, un neno- 
rocit epuraș devine Ia privirea minţel mele un monstru... 

. Cocinscui 

Liniscesce- -te, iubită soră; în munţii Pocuţiei nsstre nu 
se află decât prea puţine animale pericul6se, și-mi pare
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răi, căci la vârsta mea e plăcută vânătârea: împreunată cu 

emoțiunea pericolelor. Cite o dată, deră așia de rare ori, 
din desișul codrilor se asvârle câte un mistreţ minunat. 
Veqi atunci animalul furios lângă armăsarul care se fră- 
mântă și-și mușcă zăbala; €l vedi prăpăstuindu-se asupra: 
cânelui și nepotolindu-și turbarea decât după ce și-a ames- 
tecat în sângele cânelut spuma care-i albesce botul. Câte 
o dată s'arâtă şi vrun urs care, zădărit, atacă cu două 
labe pre venător, şi une-ori cu atâta furiă, că om și animal 

se rostogolesc împreună în ţărină. Deră venătârea nostră 

ordinară este mai modestă. Ah! vânatul, soru, 6tă esercițiul 
cel mai demn de principi, căci te învâță cu astuţiile resbe- 

lului, te deprinde se âmbli cu armele și-ţi priesce corpului 
pe care-l sprintenesce. 

HEDVIGEA | 

. Deea ai fi însurat, nu mi-at da atâta grijă; atunci nici 

însu-ţă te-ai espune atâta.... 

Cocmscui 
+ 

Insurat! dâră ce fâtă în ţera acâsta și pânt la Cracovia * 
este vrednică de mine și-și pâte egali blazonul cu al nostru ? 

TEDVIGEA 

Sunt atâţia seniori de destulă bună nascere, care ți-ar 
putea dă pre fiica lor... - ” 

| ” ” CocxscHr 

Este 6re o imputare indirectă, căci nu te-am măritat 
pre tine? 

HEDVIGEA 

Te înșeli, ţi-o jur: câ frate mal mare lege îmi e voia 

vOstră... dar nu!... eii nu doresc de cât binele vostru, frate. 

SCENA VII 
-Aceiaşi. — MIROEA şi DODATATA. 

PODANLA ! 
Iată boieril.
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MIRCEA 

Da, și nu se află cu ei de cât 6meny de ai casei, 

DODAALA 

Se vedem ce ț'or da. 

N:RCEA 

Em fac numai datoria dupe cum m'am legat către jupân Arbore. Mărite Dâmne Cocinschi! Măria Ta Domniţă Hed- vige! Stăpânt al acestor pământuri, cari vă iubesc, dați voiă lui Mircea se vă sărute Picidrele. Sunt unul din Gmenit cari îngrijesc de turmele vostre; e o slujbă forte umilită, dar în țera mea, în Moldova, sângele este atâta de frățesc, și singura deosebire dintre om și om este că săracul muncesce și bogatul se îndură. Sunt sărac și neînsemnat cu slujba și - de bună s6mă Măria Vostră nu ms poto cundsce, că sute de familii trăesc din pânea vostră, s'aștâptă de la voi plata muneei lor, totuși pote ca vre-o dată la vr'o vânătâre a Mărie! Tele, privirea Măriei Tele va fi cădut și asupra mea. 
Cocrsscn: 

Da, te-am vădut de mai multe ort. 

MIRCEA 

V& sărut picidrele. | 

| Cocmscur 

Ce voiesci? 

MIRCEA 

Anii trec răpede, Măria Ta, ei tree așia de iute spre 
morte că viaţa nu-i de cât un popas la o ospătăriă; ajungi 
sera ș'adoua di te duc la mormânt... Sunt, Dâmne, fiii 
de moșneni din Sucâva; resboiele m'ai lipsit de părinţi și 
de sprijin, și astă-Qi slujesc Măriet Tele. Am aflat mir6să 
pre o fată de 6meni, pre fiica lui jupân Arbore: e un moșnân 
care este statornicit de deci de any pre pământurile Mărivă
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Tele. Măridra fiica lui mă vrea; tată-stii se învoiesce a mi-o 
da, dar dupe obiceiul d'aci din Pocuția, ascâptă și învoirea 
Mărici Tele. „Domnul , 6mi dise el adi diminâță, se cade 
se scie tot ce se petrece la vasalii lui.“ Dupe povăţuirea de 
bun sfaţ a bătrânului, vin, Mărite Domne, se dai de scire 

că nt însor cu Măriora lui Arbore. 

Cocrsca: 

Arbore e om priceput și te-a sfătuit bine. Prejlovschi! 

PREJLOYSCHi 
Dsmne! : 

Cocixscur 

Se dai lui Mircea 20 de vaci și 100 oi. 

: MIRCEA 

Ce însemnată bunătate! . 

DopAuLAi 

Ce bunătate însemnată! 

CocrxscHr 

Domnița soră-mea și eii vom merge la nunta ta. 

| Mie CZA 

Ah! Dâmne! iată un dar bogat. 

" DODALLA 
Iată bogat dar. 

MIRCEA . 

„Ce dărniciă rară. 

. DODAIALA 
Ce rară dărniciă, 

Cocmscar 

Cine e omul acesta care îţi însoțesce vorba câ un echo? 

MIRCEA 

E unul din 6menii lui jupân Arbore.
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„DODAIALA 

Sunt fiul risipitorului din Vanghelie. 

Cocrscur 
Cum? 

DODAIALA 

Adecă păzesc porcii. Vin și ei se îngenuchi la Măria Vostră. | 

Cocixscai 

Te însort și tu? Cu cine? 

DonariL.A 

Cu niment de o cam dată; dar dâcă dracu m'o ispiti o se vin se ţi cer și eii câte-va ot. O babă mi-a dis într'o qi, la Cernăuţi: „Mă băete, se te păzesci de apă și de vită cor- nută.“ Și do aceea câ se mă păzese şi de una și de alta, am rămas flăcău ca se nu daii de corne, 6ră vinul &1 beau nebo- tezat, de tema apei. 

HEDVIGEA 

Ce om poznaș. 

Cocrsscur 

E glumeț. 

HEDVIGEA 

Fii fericit Mircea, și ta Prejloschi grăbesce a trimite la - casa miresei capetele de vite ce i-a dăruit frate-meă. 
MIRCEA 

Nu sciă cum se land bunătatea Domniței. 

Cocnscur 

Când nunta? 

MIRCEA 

Dragostea mea ar vr6-o îndată.
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Cocanscur 

Etă sorele e spre apus; razele Int se îngână în nori. Dute | 
de-ţi fă pregătirile. Soră-mea și ei nu vom întârdiă a veni 
la nuntă, Ei! să se gătâscă rădvanul. 

, MIRCEA , 

Ănima Și gura mea nu vor înceti dea vă lăudâ și a ră 
bine-cuvântă (ese). 

HEDVIGEA (eătre Dodăială) 

Dâr tu nu vrei st te însort? 

DODAIALA 

E, Măria Ta, m'aș fi cununat cu stăpână-mea, cu Ma- 
ridra lut jupân Arbore, e cea ma! frumâsă păstorâsă din 
totă Pocuția Măriek Tâle. Der ea sciind, S'avem ertăciune, 
că păzesc porcii, m'a găsit prea . . . cese). 

HEDVIGEA | 

Mi se pare că avea dreptate . .. Prostia lui e de minune. 

PREJLOSCHI | 

Hei! nu tocmai prost pe cât se pare . . . are gust bun și 
el, că se spun drept Măriek Vâstre, Marira lui Arbore e 
fata cea mal frumsă din tâtă Galiţia : facia, talia, mintea, 
virtutea ei, sunt așia, să-mi fiă ertat a o spune, că anevoiă 
le întâlnesce cine-va la multe domnițe din cele mat alese 
curți polone. 

HEDVIGEA 

Ce qici? este atât de frumâsă? 

PREJLoSCHI 

E un ânger. 

Cocrxsciir 

E! der pasiunea nu ar vorbi cu mai mult intusiasm,
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PREJLOSCHI 

Da, mărturisesc Mărie Tâle. Eram, acum cât-ya timp 
cam ameţit după ea, der nu esagerez. 

Coc:+scat 

Sunt fete de săteni, mai ales româncele dv peste Nistru , 
care fără pod6bele falșe ale orașului "ţi farmecă ochii, și "ţi 
răpesc ânima; dar sunt atâta de îndărătnice că “i e greu 
de ele. 

HEDVIGEA 

De ce? pentru că la frumuseţe adaug și virtutea? Sunt 
cu atât mat de stimat, frate. (ese) 

SCENA VIII 

(0 cameră în casa lui Ac:bore) 

ARBORE şi MIRCEA 

ARBORE 

Asta ţi-a răspuns jupân Cocinschi? 

MIRCEA 

Asta mi-a răspuns! 

| ARBORE 

„Fapta lui e yrednică de boeria nașceret sle! 
| | MIRCEA . 

A poruncit se 'mi de capetele de vite ce ţi-am spus! ! 

ARBORE 

Se-i lungescă Dumnedeii dilele. 

MIRCEA 

Dar mai de preţ este, jupân Arbore, că boerul ne cinsteșco 
bine-voind se "mi fiă nun mare. 

ARBORE 

Va veni ici și sora lut?
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„ MIRCEA 

Va veni. 

| ARBORE 

Dumnegeu le insuflă atâta bunătate. 

MIRCEA 

Sunt; mari Domni. 

ARBORE 

A! aș vrea se pot schimbă casa acâsta în un palat, « ca se 
primim cum se cade pre acești Domn! puternici. 

MIRCEA 

Casa e mică, dar buna voinţa nâstră e mare, moș Arbore! 
Dar iată-t că vin. 

ARBORE 

Vegi că ți-aza dat sfat bun? 

NIRCEA 

Jupân Cocinschi nu e Domn mare, numai că este darnic. 
ci pentru că scie pre atâta cinsti pre cât dărui. 

ARBORE 

20 de vaci și o sută de oi, iată o frumosă avere, când la 
primăvera viitâre le vel pasce în văile Nistrului, Durmnedeăi 
se resplătescă jupânulut Cocinschi pentru asemenea bunătate. 

MIRCEA 

Dar unde este Măridra? 

ARBORE 

Peteala ori niscaiva găteli de nuntă % dau de lucru, ne- 
greșit. | 

MIRCEA 

A ajunge facia ci, n'are nevoiă de conciuri şi de găteli, 
“ jupâne Arbore, ea strălucesce ca un lucefer,
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ARBORE 

Dragostea ta nu-i dragoste de sătân, măt Mirceo. Ci 
chiamă 6menii noștri, vrei ca boerul Cocinschi se vedă că 
nici not nu suntem așia ork-cum. 

| MIRCEA . 

Etă-1 sosesce. Omeni! noștri sunt cu el. Di Maridrei, moș 
Arbore, se mat lese gătsla ptruluj, se vic st primâscă cin- 
stea ce ni se face. 

SCENA IX. 
Aceiaşi. — COCINSCHL (eu suita sa), DODAIALA, DOCHIA, 

ELENA, SATENI, ate. — BALET, 

Cocuxscar 

Unde-i soră-mea ? ” 

Dochia 

A intrat la mirâsă, 

MIRCEA 

Dâmne! 

Cocivscur 

Mircea ? , 

MIRCEA 

„Ar fi o nebuniă din partea unui serman sătân câ mine să 
cerce a mulțimi cum se cade pentru atâta bunătate. 

Cocinscăr 

Unde-i socru-tăii ? 

ARBORE 

Aci, și buna căutare în care-X aveţi casa o se-t prelun- 
gâscă anit vieţei. 

Cocawscui 

Emi place a te vedea.
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ARBORE 

Aşi „vrea ca se fiă casa o lume și voi se fiți stă- 
pânul ej. 

CocmscH1 (Dochiet) 

Cum te chiamă copilă ? 

DODAIALA 

Dodăială, Dâmne. . 

CocaxscHi 

Nu-ţi vorbesc ţie. 

DODAIALA - 

Credem că mie. 

DOcHIA 

Dochia, păstorâsă la jupân Arbore. 

, -  CocINscHi 

E gingașă. 

DoDatiLA 

He! n'o cunosci niata boerule, dâcă vre-unui flăcăi 
plesnesce prin .cap s'o privescă mal galeș, mi-l trage cu 

polonicu cel mare în cap de-l vede sfântulețu. Intr'o qi mă 
apropiii de ea, ba nu, de ceaun și două luni am ămblat cu 
capul ameţit. | 

„. COCINSCHI (Il6net) 

Dar tu cum te chiami? 

DODAIALA 

Dodăială, Domne. 

Cocisscru 

Dar nu "ţi vorbesc ţie! 

i DODANLA 

Atunci m'am înșelat.
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Cocsscur 

Cam te chiamă, cpilă? 

| ÎELEANA 

Pre mine Dâmne? Ileana. 

DoDAraLi (aparte) 

Hă! Intrâbă numai de fete, nu și de flăcăi; vedi boeru. 
(tare) Pre mine, Domne, mă chiamă Dodăiali, 

Cocinscur 

Iar tu? Eștă tu ceva cu veri-una din aceste fete ? 

DonataLA 

Da, Dâmne, eti sunt Porcaru. 

CociNscur 

Te întreb de ești bărbatul . .. fratele... 

ARBORE 
Dobitocul. 

MIRCEA 

Tontul. 

o DODAIALA 

Hă! Sunt ce m'a făcut Dumnedeii ! 
i " MIRCEA 

Iată mireasa vine cu nuna cea mare, . 

SCENA X 

, Aceiașt, — HEDVIGEA. — MARIA. 

HaDVvIGEA 

EI merită tâte bunătăţile vâstre, frate; fericit seniorul carele are asemenea vasali, | ” 
Cocrnscui 

AY dreptate. Frumosă fâtă,
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HEDVIGEA 

E de minune. 

MARIORA 

Ertaţi ncîn demănărei mele, sunt nedeprinsă cu fețe stră- 
lucite. 

ARBORE 

Bine-voiţă, Domne, a ședea. Laviţa acesta este a unui plu- 
gar sărac dar cinstit. 

CocinscHr (aparte) 

Nici o-dată nu am vădut o fâtă așa de frumâsă , ce divină 
perfecțiune! A ! este cu mult mai frumâsă de cât o lăudau! 
fericit acel care pote speră se posede asemenea comsră! | 

HEDVIGEA | 

Frate, permite lui Mircea se ședă. 

Cocniscur 

Ședeţi. 

MIRCEA 

Ertaţi! 

Cocrxscr 

Ș=qi? . 

MIRCEA 

St șed că înaintea Măriet Tele? 
HEDVIGEA 

Şeţi lîngă mirâsă, acolo e locul tăi, 

CocisscHI (aparte) 

N'aş fi credut că se pâte află frumuseţii așia de perfectă, 
DOnAtALA 

Dar eii unde st șed?
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| Docuia 

La turmă, mă! Acolo ţi-e locul. 

COcINSCHI (aparte) 

Pe D=deul meii, simţ-că mă aprind. (tare) Cum se chi amă 
mirâsa ? 

DODAIALA 

Dodăială, Dmne, 

ARBORE. 

O se taci tu? Domnu vorbesce către fomej » Și tu nu escl 
femee, măi nătărăule. 

DODAIALA 

Dâcă scii ei. 

A RLORE 

Ea se numesce Maria, Domne. 

Cocinscrr 
Pe viul D-deii, âtă o Marie 

nică prin frumusețea eY de. 
născut, : 

prea frumosă și care e vred- 
un bărbat tot atâta de bine 

. ARBORE 
Haide, fetelor, înveseliți strbătdrea. 

"Cocscrr 
(aparte) M'a fermecat, 

ARBORE 

Pen se vină moș popa de 
din picidre câ la not la Sucă 
de ale nostre. (Balet), 

peste Nistru, împleticiţi niţel 
va, se vâdă și Domnul danțuri 

DocurA 

(ăupă balet) Preutul a sosit,
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Cocrnscuir 

Pit se nu vie. (aparte) Facia et divină m înce sc-mi perd "minţile, 
. MIRCEA 

Der de ce așia, Domne? 

Cocinscur 

Pentru că . . . pentru CĂ... acum că vă cunosc, voesce se vă am în mai mare băgare de sâmă. 

MIRCEA 

Tot ce doresc, Domne, este se mă cunun cu Mariora. 
Cocinscur 

Mâne, mâne; va fi timp și mâne. 

MIRCEA 

Nu amână, Dâmne, fericirea mea; vedi nerăbdarea mea: cea mal mică pedică pote se-mi răpâscă comâra, care sunt aprope a o avea. Dâcă înţelepţi spun adevărat, apot ce-i în mână . . : Cine scie co se pote întâmpla pănă mâne. 
HEDVIGEA 

Der frate! e i 

Cocinscur 

Ce mojiciă! Vedi, soro dragă, se încăpățineză a cere se fă îndată cununat! Haide » inojici, Stpuneţi-vă! pe mâne nunta. Haide, stringeţi fata, Arbore. (aparte) Ah! cât e de frumâsă, (tare) Pe mâne, m& audiți? (ese cu Hedvigea și suita), 
N „ARBORE 

-. Vom face după cum porunceșce Măria 'Ta. 
SCENA XI. | 

Acelaşi, afară de COCINSCHI „i de HEDVIGEA. - 
: ” MARIORA. 

Dâră asta nu-i dreptate, de ce se Supără graful? Nu mi se cădea mie se Tespund, der.,, 13
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- ARBORE 

Nu sciti ce voiesce, copila mea, nu sciii.ce cugetă, dar 

este Domnul locului, și dâii "mi pare răi că mi-a intrat în 

casă. 

| MIRCEA 

A! durere! A! lovire a sârtei!: 

DODAIALA 

He! măi Mircea, da ce, nu se mal face nunta? 

Docuia 

Nu, vai nu... 
DODAIALA 

Și dece? 

Docra 

Nu voiesee boerul! 

DoDAIALA 

Da ce? Boerul e popă? 

- DOcHIA 

De! 

„ ARBORE 

Ba în Polonia e de tote, numai om drept nu ; Mirceo. 

| MIRCEA 

-A! Maridră ! | 

, MARIORA | 

Dragul meii! simt că nu sunt născută câ se fiii fericită. 

MIRCEA să 

Ce plan o fi având cl de mi-a îitărdiat cununia ? - 

| “MARIORA 

Nu sciu ce pote voi, dar nu-i a bine. 
nt
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. MIRCEA 

N'a lăsat se intre popa. 

| MARIORA 

Ce-o fi voind? 

ARBORE 

Ei ai dreptul la tote relele... E târdiii, copii; fiă-care ” într'ale sele, că nici cel mâne nu-i departe; haide, haide 
Mirceo , dute cu Dumnedeii! Pre mâne, 

"MIRCEA 

Maribră! . 

MARIORA 

Mircea! O sunt soția ta, n'avea grije .. . (aparte) Se te "mal vtd, Mircea!., 

MIRCEA 

Haidem, tată socrule; lasă-mă se'ţi daii din astă sâră acest 
nume drag, (ese top). e 

SCENA XII.. 

(Câmp dinaintea casei lui Arbore, e ndpte). 
MIRCEA (stagur) - 

„ Inelul ei! . . . Mi Va lăsat despărțindu-se!.,. A! scump " odor, fii bine-cuvântat! Dâcă nedreptatea lul Cocinsehi ne-a amânat fericirea, „Mari6ra a alinat, nersbdarea ânimel cu a- cest talisman al iubirei (81 sărata). Se dice că boerii noștri &și perd capul, încurcând tote, doră vor pune la deget inelul Vorniciei. Care inel domnesc prețuesce cât tine inelu da iubire? Pe ânima mea pănă mâne! ... Până mâne? E mult dice ânima! .. . Mal e pucin, dice stâua păstorului, colo pre cer! ... Pină mâne! cvoiesce se îsi) Florile cj! Rujele și mărgăritărelele ce aii răsădit mâna ef! (culege) Și tu, viuo se "mi vorbesci de ea, de aceca care adi încă a răcorit cu apa.
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isvorulut arșiţa ta, și care mâne . . . vă va uită pentru altă 

iubire maY neperităre! Mâne! mâne, Maritră! A! voii ve- 

ghiă colo în vale, lengă casa ta, cum veghiază sichastrul în 

nâptea învierei! . . . Mâne! mâne! (ese) 

SCENA XII 

COCINSCIIL. — PREJLOY SCHI. — VALEȚI. 

Cocrsscuii 

" M'aţi înţeles? 
PREJLOVSCHI 

Da, Monseniore, și nu este neroiă de multă isteţiă pen- 

tru acesta. 

| Cocscur 

Intraţi dară, bitrânul şi frumosa Maridră trebue se fiă 

singuri acum. 

PREJLOVSCHI 

"Toţi s'a dus pe la casele lor nemulțimiţi de amânarea 

nunței. 

CocinscHi 

Pre legea mea, am urmat înspiraţiunei amorului. Eram 

gelos, mă muncea gândul că un mojic se posedă o frumu- 

-seţă ca a acelei fete. Când mi s'o uri de ea, mojicul o vapu- 

ţea lua de nevastă; i of da capete de vite, pământ, bani și 

o trăi tot aşia de fericiți ca atâţi alțr ... La naiba! sunt 

bogat și puternic și de pre-ce încă acest mișel nu -i cununat, 

o se me bucur de drepturile mele de senior. Haide, la 

lueru!! 

- " PREJLOVSCHI 

Se bat în ușă? | 

CocrscHi, 

| Da!
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PREJLOYSCHI (bate, 

Iată, se deschide, . 
MARIORA 

Nu cum-va escă tu, Mirceo? Iubitul me? 

*  PREJLOYSCHI 

“ Maridra ! 

MARIORA 

Sunt ei, Mireeo; ânima 'mi Spunea c'o se te mai văd. în 
astă s6ră. Cealeţir apuca pre Marisra) A! nu-I Mircea! A! neno- 
rocită! tată! tată! ajutor! „16 răpesc! Mă răpesc!!! 

" Cocrsscaa - 

Acum, la drum! 

ARBORE (în întru) 

Ce vuet? ce ţipete? 

MARIORA (răpită, din depărtare) 

Tată! 

, Cocuxscnr 

Astupaţi-l gura. 

SCENA XIV 

ARBORE.—Aror MIRCEA şi DODAIALA. 
" ARBORE 

O! fiica mea! te văd, te aud, dar ce pote vârsta mea, 
slăbiciunea mea, împotriva răpitorilor t81? (mergână spre stânga) 
Da, într'acolo . .. O! este el, el este răpitorul! (ese) 

- MIRCEA (intrână prin drepta cu Dodâială) 

N'auţiși și tu, mă Dodăială, ca mine, sgomot, despre casa 
lui jupân Arbore? 

PODAIALA 

Da, și de accea și veneam; da se vede că ne-am înșelat.
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ÎIIRCEA 

E liniște, dar știi ce, mă? o se bat la ferestruia Maridret, 
s'o întrebăm de nu s'aii întâmplat ceva. 

DODAIALA 

Mă prind mă că Maridra nu dorme, că % cu gândul la 
__cununiă; s'o fi uitând prin gaura cheii se vâdă de nu vii. 

MIRCEA 

O se bat în ușă coate), 

ARBORE (revenind din stânga) 

Nimic, și sunt cădut de obosâlă. 

„ MIRCEA 

Cine-i acolo ? 

ARBORE 

Dar tu care întrebi ? 

MIRCEA 

„Ce? D-ta eşti, jupân Arbore? | 

ARBORE 
D-ta, Mirceo? 

| | MIRCEA |. | 

Pe drum, la vremea asta? Ce este? Ce s'a întâmplat? 

ARBORE 

Intrebi ce este? 

MIRCEA 

Negreșit. Ce s'a întâmplat? 

ARBORE 

O nenorocire, cea mai mare din tote. 

MIRCEA 

Ce dici?
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ARBORE 

O adunătură de 6meni aii silit ușia acâsta și... 

MIRCEA | 

Nu sfârși! Ghicese . . . Ati răpit-o... 

ARBORE 

Am cercat să-i recunosc, dâră erati departe, pe cal, și ei 
slab şi bătrân, 

MIRCEA 

Să-i cunosci? De ce folos; erai 6meni de ai ul Cocinschi, 
la care m'at trămis si-i vorbesc. Blăstemat fiă sfatul ce 
mi-ai dat. Nu-i-al cunoscut, qici? Dâră pe totă moșia nu se 
află de cât vr'o 20 de case, cu schit cu tot, și aceste case 
sunt locuite de săteni ca noi; nu pote fi, jupân Arbore, ni- 
meni dintre dânșii. Da, Cocinschi a pus s'o ducă a el, 6tă 
de ce a amânat cununia asâră; dâră mă Jur, "mi voii face 
dreptate. Pe viul D-qei ... 

ARBORE | 

Opresce, băiate. Dreptate? asta-i dreptatea în Pocuția. Ă 

DODAIALA E | 

Pe sfântul Onofrei, de mi-o eși în cale poreii lui î ucid 
„ca pe muşce, 

MIRCEA 

Nu-mi mat rtmâne dâră de cât se mor. | 

ARBORE 

__ Haide, Mirceo, revină- -ți în minte; ori te cred tu mirele 
mal lovit de cât ei tatăl? 

„MIRCEA . | 

Dâră pot eii se cuget cu sânge rece? A! mi-al dat un r&ă 
sfat, jupân Arbore; dă-mt acum unul bun.
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ARBORE 

Sciii și ei ? Se mergem se vorbim cu Cocinschi. De bună 
s6mă e numal o sburdăciune de tinerețe, de care pote se și 
căesce acum. Cât despre Marira n'avea grijă; nici amenin- 
țări, nici rugăciuat, nimic nu o va putea face se-și uite de 
datoriă. 

MIRCEA 

O cunose și cred; totuşi, moș Arbore, care om a suferit 
vre-o dată ceea ce sufer eii? Și ei se fiii acela care a intro- 
dus sub acoperementul meii lupul crud, care mi-a răpit me- 
luștua! Nebun ce eram! Der de când Domnii avuți aduc 
alt-ceva decât risipă și nenorocire în casele celor săraci. 
Vai! *mi pare că văd facia et acoperită de lacrimi, o văd 
apărându-se. O aud, o aud, vai! gemând și respingând în- 
șelăciunele tiranului, .Ea se înhoboteză în părul ei bogat în 
protiva căutăturei lacome a inșelătoruluj. Lasă-mt, tată 
Arbore, voiii se mor, nu mă ma! popri; mor de iubire, sdro- 
bit de durere. . 

” ARBORE 

Tu 'ești fecior de neam, Mircea, ... adună-ți simţirile, 
aibi bărbăţiă . . . veqi, e tatăl et care “ți vorbesce ast-fel... 
-InţelegY? tatăl! 

: DODAIALA 

Jupân Arbore are dreptate, fiă cine se-și facă adunătură 
de ce 1 trebue: tu, mă Mircea, adunăţi simțirile, 6că eti 
deii mă duc se 'mi adun puterile la cea bucătăriă, că nict 
de cină nu mi S'a ales cu atâtea posne, 

MIRCEA 

Mor!... val mor... de iubire! 

(Cortina cade)
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ACTTIII II 
(Sală bogată, evul de mizloc, în castelul lui Cocinschi) 

  

SOENAI 
MARIA, — COCIXSCHI. 

MARIORA i Ă 

De ce, Dâmne, te îndărătniceşci a mt nenoroci? Nu vedi 
că-mi sciii de datoriă? Nu înţelegi că n'o se isbuteșci a mă 
abate de a calea cinstel ? 

Cocrsscur 

Destulă împotrivire, crudo, vrei mortea mea? 

| MARIORA, _ | 

Bine-voiesce a mă înapoi lut Mircea, soțului meăi! 

Cocixscur 

Nu e soţul tăi, și un mojic ca acela nici nu e vrednic de 
a posede un ânger ca tine. Dar chiar daca eii aș fi Mircea și 
el Cocinschi, cum ai putea tu se fi nesimțitâre pănă în 
atâta câ se mă trateqi ast-fe1? Nu vedt că te iubesc? 

MARIORA 

Nu, Dimne, iubirea care nu it în băgare de stmă cinstea, 
nu este de cât o înjosită poftă: de simțuri, care nu se cade 
a se dice iubire, | 

__ CociNscuIr 

Nu este adevărat,
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MARIORA 

Vrei o dovâdă? Eri mă veduși o clipă și mă și iubesci? 
D'abia avuși timp se mă bagi în sâmă; când putuși se mă 

cunosc! ? și ales se mă prețuesci? Că iubirea fără de acâsta 

nu este iubire. Nu, Dâmne, nu mă iubesc. Ceea ce vrei este 
se-mi răpescă cinstea, singura mea avere pe lume, ceea ce 
vrei e rușinea mea. De accea mă voii apără! Iubesc pre al- - 
tul, şi D-qeii nu va ajută niminui împrotira adevăratei 
iubiri. 

SCENA II. 

Aceiași. — HEDVIGEA, APor PREJLOVSCHI. 
HEDVIGEA 

Ertă-mt, frate, decă, mat simțitore decât a! vrea, te suptr 
intrând. 

Cocixscm 

Simţitore pentru ea, care e de pâtră? 

. | TIEDYIGEA 

Der, frate... esci nedrept! Sunt femee, €rtă-mt.... 

Găsesc că unel femei ce scie de datoriă, iubirea nu-i pro- 
pune desonvrea ci... 

Coasscui 

Cununiă pote? A! de era născută din n6m egal cu al mei! 
Dâr vedi, al ei ar fi un afront la blazonul nostru... Cununia 
nu e cu putință : D-deii mi-e martur, Mario, că iubirea mea 

ar înfrânge bucuros ori-co pedici... deră lumea ai dat 
aceste legi și cată să ne supunem lor. 

MARIORA 

Nu cer Mărie Tele decât se mă înapoeză tatălui și mire- 
lui mei. 

Cousscai 

Veqi, soro .. +
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HEDVIGEA 

Frate ... | 

MARIORA 

Dâmnuă, aibi milă de mine! 

| HEDVIGEA 

Frate . ... dâcă ea dice astă-qinu, va putea dice da mâne, 
polmâne, dâcă cununia .. . Lupta acâsta, frate . .. e crudă. 

- CocznscHr | 

Der nu e mal mare cruqimea er? 

HEDVIGEA 

Maria nu te cunâsce, vederea ta o intimideză . . . las-ot 
cât-ra timp se se deprindă cu societatea ta șia mea... 
der și atunci cununia . .. 

MARIORA 

A! putere-ar lacrimele mele, mărită Dâmnă, se te îndemne 
a apără pre o nenorocită! ., , | | 

| HEDVIGEA 

(acet lut Cocinschi) Trebue se-ţi spun că de aprâpe o oră 
bătrânul ei tată e la portă. E drept, este chiar de nevoiă se 
i se deschiqă. De vor fi respinși, vor putea dice că în adevăr 
ţii pe Maria prizonieră aci. 

Cocinscur | | 

N'o se am dâră pace? toţi mă'supără. catarien Intră acolo, 
| MARIORA | 

A! mulțămescu-ți, D-nă; voiii avea dâră un minut de 
repaos ? 

Cocrscur 

"De ce te plângi? Aii ochiul tăi n'a fost destul de puter- 
nic ca se-mi lege braţele și ele nici se te atingă? (atari6ra ese)
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HEDVIGEA 

Hei, cineva! 

Pnr3Lovscut 
Dymne! 

HEDVIGEA 

Introdu pre cei doui sermani plugari, cară stai la ușă. 

Bagă de scmă, r&ă de tine de nu vor A primiţi cuviiacios- 
Gat Cocinschi) Frate, fil indurător cu ei! ... 

SCENA III. 

MIRCEA.—ARBORE.—C0 CINSCHI.—INEDVIGEA. 

„ARBORE 

După ce am sărutat cinstitul prag al curței vâstre, venim 
a di în scire cele întâmplate. Se ne ertaţi vorba necioplită, 
că suntem nedeprinși pe la noi cu vorba cu boerii, că boeril 

noștri una cu noi sunt deavalma la bine și la nevoi. Apoi 
Dâmne, Mircea, mirele Marirei, căruia era Măria ta se '% fi 
nun mare, vine se se plângă Mărie! tele de o faptă care gură 

omensscă, şi ales românescă nu % scie dâ pe nume. 

"MIRCEA 

Miărite Dâmne, d'inaintea căruia munţii cei cărunţi ax 
Pocuţiei, pănă și Columea și Sneatinul “și plecă,cu umilință 
fruntea, am fost venit după sfatul lui jupân Arbore se dati 

în scire Măriei Tele de însurătorea mea și se cer pentru 

dânsa voia Măriei 'T6le, dupe obiceiul leșesc, care la not peste 
Nistru nu este. Iară Măria Ta Domne al bine-voit se ne aibi 
în băgare de s6mă cu mărita fața Măriei Tele, venind la 
«umilita cusă a socrului! Apoi socotesc eii că e destul se fiă 

: luminat Măria 'Ta cu fața Măriei Tele acea casă, ca adi se 
te creqi dator a resbună o nepomenită faptă, o mișelescă 

ispită în potriva acet case, o faptă așia.de hoţtscă că nu se 

cade Măriel Tele a o lăsă neresbunată. Eă, Dâmne, care nu 
sunt de cât un plugar, cu ânima sunt spre vitejiă câ tot
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românul, că mi-a dat; Dumnedeii și Domnia Românâscă pu- 
tere se mănuesc, după trebuinţă, plugul și spada. Afând 
despre răpirea miresei mele (că "mi-ai răpit-o, Dumne), am 
încetat de a fi Mircea plugarul; soţul lovit în ânimă,—soţul, 
căci la noY cuvântul dat e sfânt,—at apucat ruginitul fer 
spre a căută pre răpitor. Nu găsiit pre fur, Dâmne, dară era 
acolo luna, care fericită 'și continuă calea stelelor de nimeni 
împedecată ... şi am gmut. Alergai în Dumbravă, ah! 
văduiii edera adormind în braţele sâle plopul, care "și scutură 
preste ea, la radele lunei, argintul frundelor s6le șoptităre... 
șiam gemut... Totul dormea, totul în repaos... Vai, diceam, 

"vădând atâta liniște și nesfială de răi, nu voii despărţi și 
eii pre acești amanți, tăind ramurile, smulgână edera? Mi 
se răpise, de colo, de la casa lut moș Arbore, tot binele meti 
şi lngă mine un isvor “șI unia plânsul stă cu al meii. Pur- 

“tam, val! fără scop ruginita mea pală, o pală sfinţită de stre- 
buni la codrii de la Plonini, dar la ce 'mY era ea astă dată 
trebuincidsă? Un arbore se înălţă preste cet alţi, pala mea 
"] potrivi cu ei, nu pentru căci "mi răpise pre Maridra ci 
păntru că, mândru de înălțarea sa întâmplătâre, se părea că, 
utiaș semeţ, desprețuii și 'și bătea joc de arborașii cei mici. 
Se spune în cătun, D6mne, (dar fiind ceea ce ești, vorba este 
o scornitură nesocotită), se qiee că orbit de patimă pentru 
Marisra, Măria Ta ești acela ca-eat răpit-o, și că o ţii în a- 
câstă curte.—,„Tăceţi mișeilor, le-am strigat eii, nu vorbiți 
așia de boerul Cocinschi, Domnul vostru; el este cununa de 
laudă a Pocuţiel și a neamului stii, el enunul meii și arese 
fă de faţă, spre marea mea băgare de s6mă, la cununia mea. 
Drept pre cât și înțelept, nu-t așia, Dumne, că nu veisuferi 
se fiu eii defăimat, că defaima mea se întinde preste strălu- 
cirea casei Mărie Tâle... Da!... cu sabia în mână de va tre= 
bui, Domnul Cocinschi va sili pre toţi a înapoi lui Mircea 

- pre Mari6ra, soţia lui, și bătrânului Arbore pre o filcă iubită.
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“Cocinscuir 

"Mircea, dragul meii, 'mY pare într'adevăr ră de o aseme- 
nea cutezare și .  . și blăstematul care ţi-a răpit pre Ma- 
rivra nu'va rămânea nepedepsit pe pământul meă ... Afă 
dară cine este acela al căruia nebun amor si tainică duș- 
măniă aii-cutezat se ne lovâscă așia.pre amândoi; daca '1 vei 
află “ți voili face dreptate ..... Cât pentru aceia cari cuteză 
a vorbi ră de mine..-. . cine sunt ci? 

MIRCEA (încet lu! Arbore) 

Simt că n'o se mă mat pot stăpâni. 

_ | ARBORE 

- Răbdare, pentru numele luY Dumnedeii. . 

MIRCEA 

A! nu mă tem de morte. 

Cocaxscni 

O se-mi * spuneţi cine 'sunt acei din cătun care mă de- 
fnimă ? 

MIRCEA 

(aparte) Nu mai pot rtbdâ. 

Cocxscur 

Eii nu scii unde este ea, alt-fel pe viața mea aș face se 
„Yo înapoeze numai decât. 

SCENA -1V. 
Aceiași. — MARIORA, Apor PAPROSCHI şi PREJLOVSOII, 

MARIORA - . 

Gintrână răpede) Ba da, șcit unde sunt! O! iubite sociă! pă- 
inte! .. . Graful Cocinschi este acela care mă ţine închisă 

- aci, ascunsă. 

MIRCEA 

Mariora! comâra mea! viața mea!
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ARBORE 

Fiica mea! 

Cociscur 

A! Prajlovschi ! Paproschi! Hei! valeţi! ucideţi pe acești 
mojict. 

HEDVIGEA 

Aibi milă de ci, frate; ei nu sunt vinovaţi, 

| Cocinscur 

Prea mare cutezare ! Se moră! 

MIRCEA 

Se mor? Voiti muri mulțămit. Nu de mârte se teme ro- 
mânul, ci de trădători. 

MARIORA 

Nu mi-e frică d'a muri cu el. Sunt română, Dâmne, și 

femeea română, scie iubi până la morte, Haide, ucideţi-mă. 

| ARBORE 

A! copii met! copii mei! ! 

. MIRCEA 

Dă, ucideţi-ne. 
MABIORA 

Trăind ori murind de mâna vostră, cii voiii trăi sâii mur 

curată, neintinată de patimele văstre, 

Cocaxscni 

Ei se iubesc și sub ochii mel. O! turbare! Her! Papros- 
chi! Prejlovschi! 

(Paproschi alergând cu Prejlovyschi). 

PAPROSCHI 
Domne! 

Cocrscui 

Ucideţi mojicii ăștia, m'auqiţi? ucideți-i.
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PREJLOVSCHI 

Der, Domne!... | 

| Cocmscut 

M'auqiţi ? Se mâră (ese. Arbore şi aircea, isgoniți ae cet doui valeţi), 

SCENA V. 

(Curtea castelului lui Cocinschi) | 

MIRCEA, ARBORE, Aror DODAIALĂ. 
, ” MIRCEA 

Alungaţi, batjocoriţi, încă în viață numai pentru că Sai 
îndurat slugile lut! A! de ce nu avâm Ja câpse spada mea! 
Nu, nu roiit părăsi porta acesta. De acum nu-mi trebue 
viața fără Mari6ra. | 

ARBORE. ” 

„Ci vino, băete. Pocuția nu este a lui Cocinschi, ci a lui 
„Vodă al nostru. Se cerem dreptate lui. 

PODAIALA 

(alergână) A! 6tă-I, 

| ARBORE 

Ce este? 

| TODAIALA 

E Dodăială, voios câ un stigleţ. Ce-mi dai, mă Mirceo, 
se-ți spun o veste? 

MIRCEA 

Veste? Când eii și cu jupân Arbore... 

| __ ARBORE 

- E nebun. 

DOD44LA 

Nu, Maridra .. +
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NIRCEA 

A! Dumnedeule! se fiă cu putință? ia dat drumul? co dicl ? dar ce dici Dodăială? 

PODAIALA 

Da, dice prin sat că, de ieri npte, Maricra este în curte la boeru. 

„MIRCEA 
Blăstem ! 

. "DODAIALA 
Și totă lumea dice într'una că nare se i d drumul boeru. 
| ARBORE 
Ascultă, Mircea; Alesandru Vodă este acum la Colomea, aprope atâta de noi, Vodă e bun, drept și nu lasă pre leşii din țera luy Se-și facă voile lor cum ]e vine. la îndemână numai, ci cum e ma! bine țerei și spre dreptate, Du-te, mă . băete, de te artă la Domni și Dtii ei așia mă taie capul, că 0 se ne alegem cu bine, 

MIRCEA 

A! tată Arbore, nu mă înduesc, Vodă este Domn bun, dar cum Vrei că un biet sătean se potă strebate până la fața Domniei? Ușile Domnilor se deschid numat înaintea plelor cu fir și cu nasturi de argint, 6ră săracii nu ai drept de cât se casce ochii și gura de departe privind alaiurile Dom- nesci. . . De m'o! duce la Colomea și voii cerci, se resbese la Domniă ose mă resbâscă maj curând pre mine ce! copil-de- casă, cu toiagele lor cele lungi. Se duc lăcrămare în limbă Sirbâscă la Domni ? dar lăcrămările pre hârtiă tot pre hâr- tiă uitate rimân!.,. O se mă aleg numat cu drumul făcut Și cn Suspinarea prin cele căy ale Colomeet, muncit de dorul steja- rilor și a bragilot noștri. , . Dăă, tată Arbore, nu-mi dăduși Sfat bun, ” 

13
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ARBORE 

Mă, băete, ascultă pre bătrănul : nu-l Vodă Alesandru de 

dia, mă! Haide, încalică murgușorul cel de Bugeac şi 

sboră ca gândul. Mă, Dodăială, aruncă-te şi tu pe pintenogul 

de la stănă și du-te cu nea Mircea. 

ÎVIRCEA 

Vrei, moș Arbore? M5 supun, dar Dumnedeu scie, .. Vil 

și tu cu mine, Dodăială ? 

DODAALA 

Î hă! Se nu vi? D'apoi! o se văd și eti un târg mare, cu 

case nalte, cu strâșina de nu le ajungi nici de te-aj sui pe 

rășnița nâstră. . . Ci-că, mă, căile's tot în bulgări de aur... 

Haidem mă, haidem la Domniă. 

MIRCEA 

Rimâl cu bine, tată Arbore, dă-mi bine-cuvântarea D-tele. 

A ARBORE | 

Vedi, Mirceo, de stă cu răspuns verde la Măria Sa Vodă. 

MIRCEA 

„Se pornim, Dodăială;, rămâi sănztos, tată socre. 

, | ARBORE 

Mergi cu Dumnedeii, băiete. 

DODAIALA , 

Eea vin intr-a-coce boerii. Haideţi, rimâneţi cu sănt- 

tate, driiguți de poreuleni. Jupân Arbore! Jupân Arbore! 

mat avem noue nok-nouleţi, deieri. (se îndepărtâză toţi spre stânga; 
intră Cocinschi si Hedvigea). | 

SCENA VI. 

COCINSOIII și HEDVIGEA. 

Cocmscal 

Vino, soro, vei vedea noul chiosc din grădină.
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HEDVIGEA 

Mai bine mă lăsat cu Maria, ea e așia de tristă, frate, și nu incetâză de a plânge, 

, Cocinscut 

Așia dar o se -mi resiste mereii ? 

HEDVIGEA 

Tu o ţii închisă în turn, apoi nu vedi că chiar de tâ-ar iubi ea n'ar putea de cât se te desprețudscă pentru aseme- nea tratare? Eşti fără milă pentru dânsa; cum yoiescl se fiă blândă cu tine? 

Cocmscur 

"Se fii umilit eă, desprețuit eă, eă, cel mat bogat Domn din acestă țeră, cel may puternic? 

HEDVIGEA 

De ce se te mâhneset, nu Qicâi că fiica unut sătean nu merită iubirea ta? 
. " Qocaxscur 

A! Hedrigeo, tu nu scit ce este iubirea ... 
| HEDVIGEA 

- Lubirea este fiica ânimey . . . şi numai căsătoria frate . . . 
Cocrscur 

“Nu este o femee ci o fiinţă selbatică, . . Nicy bani, avere, juvaere, nimica nu o îmblânzesce, AșĂ da ocomră,pod6be - de Domniţă, turme, pământuri, și de ar fi de un neam ase - „menea cual mei... .. .- 
Cocassenr— . eotpa< / i) 

A! blazonul vorbesce în ânima, vâstră mat tare de cât iubirea.... Apoi nu speră , frate, nimica. 

:  COCINSCHI 
De ce?
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JIEDVIGEA 

Pentru că nu este interes omenese, cara se pâtă înringe 
o iubire sinceră în ânima un Y femei oneste. 

'“Cocinscur 

„ Pemeo onestă? A! se bage de sâmă .. . Setea de resbu- 
nare mă tem că va luă locul iubirek! (intră în arepta) 

HEDVIGEA . 

Nu e iubire aceea care se resbună ! (ese) 

SCENA VII 

(O sală în curtea lui Alesandru Vodă, la Colomea) 

„ ALESANDRU.— VORNICUL BOUR.—POSTELNICUL NESTUR, 

AĂLESANDRU 

„Bine, Vornice Bour, locul ales pentru tabiră, pe Nistru 
e nemerit, -umaj se ne grăbim: regele Iagelo criiși uită de 
datoriă către not. Pocuția, alipită de Moldova, îă stă greii 
pe ânimă . .. Postelnice Nestor, datu-s'a aprodului Tudor 
cartea domnâscă de stăpânire a moșiei ce i-am haradit pen- 
tru vitejia luY ? 

POSTELNICUL 

Da, Măria Ta, el și cu ai sti bine-cuvintâză pre Măria Ta. 

ALESANDRU 

"Se mulțămâscă lui D-qeii, care a dăruit cu ânimă de 
aprod şi cu noroc la resboiii. Mat este vre-un sărman, Vor- 
nice, care se câră dreptate La ușa nostră? ' 

„_BocR 

Nu mai este nimeni aqi, Măria Ta. 

| | " POSTELNICUL 

Am qărit, Măria Ta, adinţori, intrând, la ușă nisce bieţi 
săteni, cari păreai forte obosiţi.
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A LESANDRU 

Deră cine 'ȘI ia voiă a închide ușia mea inaintea unui 
sătân? Domnia este a: celor mici cu drept în protiva celor 
mari nedrepți. Mergi, Vornice, și însuţi adă aci acei săteni. 

| (Bour ese). 

POSTELNICUL 

(aparte) Avere-at, Moldovo, d'apururea' așia Domniă! Milă, 
îndurare de cel săraci, dreptate și cumpănire cu cel puter- 
nici și avuţi, legi i înțelepte dat-aă ţăret, 

SCENA VIII 
Acsiași. — MIROEA.—DODAIALA.—BOUR. 

Boua 

Lăsaţi-vă toiagele. 

- MIRCEA 

Dodăială, redemă-le de părete. 

| DODAriLA 

M$! nici o frântă de laviţă! Ce sării la Domniă! 
(ai Bou) Da, mă rog, care-i Vodă? 

Roca 

Ala care șisde și ține mâna acum la pept. 

| MIRCEA 

Noue ni se cade se o ţinem așia, mă Dodăială. * 

DODAIALA 

Ci-că ăla % Vodă, mă Mircea, apol ce ici mă, uite că 
are tot ca noi ochi, nas, dres! 

ALES ANDRU (lait Mircea) 

Apropie-te, de ce tremuri? 9 

MIRCEA 

Domnil sunt câ iarna, fac se tremure pre cei săraci, Mărite 
D6mne.
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A LESANDRU 

Vorbeșce, apropie-te! 

.. MIRCEA 

Tu, Dimne, care al țâra Moldoref..., 

A LESANDRU 

Spune-mi de unde eșci? cine eșci? 

| MIRCEA | 

Mâna ta, Domne, se.o sărut, ca se descleșce buzele mele, 

„ ALESANDRU 

Dar plângi? lacrimi pe mâna mea curg din ochii tit, 
Ce este? | | 

MIRCEA 

Ochii met geloși de buzele mele, ati vroit mai întâii se 
-i spue, Domne, tănguirea mea: vin se cer resbunare la 
Măria ta în potriva unui om puternic, dușmanul mei, 

ALESANDRU 

Aibi încredere . , , nu te teme, nu maf plânge. Cine te-a 
„nedreptăţit? Cine e nebunul care sub Domnia mea -ȘI bate 
joc de cel mai sărac? 

| MIRCEA 

Un om lovit la ânimă plânge câ un copil. Tartă, Mărite . 
Domne, unui om nedreptăţit, care plânge. Măria ta, sunt 
moșnean de neam, dar sărac. Tătarii mi-ati “ucis, de eram 
mic, mamă și tată, și am rămăs sărac. Dar mu sărăcia mă 
munceșce, că munca învinge sărăcia. M'am aședat Măria ta 
de puţini ant în Pocuția, țâra cea nouă a Măriet tele, unde 
mi-am găsit și ursită, Dupe obiceiul de acolo, am vestit 
cununia mea grafului leșese Cocinschi și iam cerut voii de 
cununiă; mi-a dat-o fără greutate și voii se -mi fiă Și nun 
mare, Dar iubirea, care pote duce la nebuniă pre cuminţi
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&meni, iubirea "1 orbeșce după ursita mea, împedică nunta 

și preste ndpte cu mai mulți din $meni! stă întrarmaţi, 'mi 
răpeşce mir6sa și mă lasă nemângâiat și fără altă aptrare de 
cât a Măriet tele și a lui Dumneqeii. Dreptate dar, Dorne; 
îndeșert am cerut-o gemând răpitorului eii și tatăl Marioret, 
numai batjocura și amenințarea i ati fost răspunsul. 

ĂLESANDRU 

Vornice Bour. 

Ma „ BOUR _ 

Măria ta? | | 

| ALESANDRU 

Negrelă și papir. 

BouR 

Etă Domne! | 

| MIRCEA 

(incet lui Doaâială) Atâta mărire și atâta bunătate! 

DODAtaALA 

Vădurăm aşia dar pre Vodă! îl vădurăm el: o de trebă 
om şi Vodă. 

- Macea 

Ecă adevtrata măreție : mare cu cei semeţi, nedespreţui- 
tor și îndurător către cel mici şi săraci. A! numai la noi 
la Moldova se vede aşia Domnii. - 

- DODAMALA 

Și de poreari' o fi mai bine la Moldova, că unde's cioă 
Gmenil 6meni și vitele -s vite. 

MIRCEA , 

Ha! ha! ha! creqi tu, Dodăială, că porcii tiă s'ar cuminţi 

trecând dincice de Nistru ? Dar tu însuți, mă fârtate?
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Donatia 

II! că dei așia, că la not în P cuția cum “%.boeru cum “% dobitocu din turmă... , Așia năsălnie, așia dând la om cu îndărătniciă, așia mâncă avutul bietului creștin. 
A LESANDRU - 

Vornice Bour, acaţă pecetea domnescă la țidulă. Cum te chiimi, băete ? ” 

DOoArALA 

Eă sunt Dodăială porearul. ILă! da ce mat pureci mi-ai mai fătat ieri? ” 

ALESANDRU 

Nu tu, cel-alt, 

. MIRCEA | 
Sunt Mircea, feciorul lui Ioa Scutaru de la Sucâva Măriel Tele; eii, care la picidrele îndurărei Tele viii se cer drep- tate în protiva unui om carele, însemeţit pe nâmul luk pu- ternic, mi-a răpit socia, 

ALESANDRU 

Este el așia dar atât de puternic în Pocuția ?” 

„MIRCEA 

Atâta că toţi se tem de el, de lâ munți pănă la Colomea, 
și Nistru. Dâcă se mănie po cine-va, se se grăbâscă a se griji cu popa că nu-i scăpare. El face, el desface legile după cum €l taie gândul. Așia dice că sunt legile împărăției le- şesci, de care pănă la Măria 'Ta se țiaca Pocuția, nu ca la noi la oldova, unde dreptatea e a Domniel și boeril cât do mari numa! ce le caută se asculte de Domaiă, ” 

Boua 

E gata țidula Domnâscă,
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ALESANDRU (scriind) 

Credincios boerului Domniei mele, lut Cocinschi de la 
Sdranski, din Pocuția. 

M:RCEA 

Mărite Domne! 

| | ALESANDRU 

Se-i dal acestă țidulă și *țy va da îndărăit fomeca, 

MIRCEA 

Nici odată mâna Măriet tâle n'a făcăt mal mare faptă bună. 

ALESANDRU 

„AH venit po jos din Pocuția? 

, MIRCEA 

Nu Dâmne, Dodăială şi ei am venit călări. | 

DODAALA 

Hă! am sburat ca gândul! numa! iapa mea cea pintenbgă;: 
scil, a de la turmă, e cam posnașă, bat-o, nu te lasă se 
facaleci, se rostogoleșce pre jos numai de dă de arină, d'al 
mintrelea alergă ca un boer dupe slujbă și mănâncă diii 
cât popa Elisei. Da când i ese în cale vre-o cărciumă, 
posnă, n'0 mat poţi sete pănt nu... - 

ALFSANDRU - 

Penă nu trage badea Dodăială o singeacă de Cotnari, eșci 
"voinic, văd. 

DODALALA 

ȘI niata ua maro Vodă, Dei așia, nu-i pe lume do cât un 
vodă ca Măria Ta, și numai un porcar ca mine, 

BoUR 

Porcarul și Măria Sa! ha! ha! ha! Si,
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, DODAuLA . 

Și iaca cum mă vedeţi mi-am lăsat cogemite turmă să viă 
se văd pro Vodă. 

| A LESANDRU 

AY și tu vr-o tănguire? 

DODAALA , 

Mi-t cam fâme, și dăii așia dâcă la Domniă este bucătăriă 
ca la jupân Arbore... 

_ ALESANDRU (riqând) 

Din tote aste câte vedi spânqurate pe păreți, ce srl se 
ţi dai? 

" DODAIALA 

„Da ce se fac cu de astea? O păreche de opinci, turmă de 
porci şi văi cu flori de pășune, fac cât tote alea din cuiul 
Domniei. . . . Tot ămblând creștinul se-și spândure și el în 

"- cuiii parascovenii de astea, numai ce se trezesce el Insușă 
spânqurat;.. baiu! baiu! 

ALESANDRU (la! Bour) 

Nu-i atât de prost cât a! crede... totuși ce-i firea? sub 
același cer ai putut nasce un om cu bun simţ, cu sciință 

- Vale jumet, ca acela (arâtă pre aircea) și un altul, care nu vede 
alt orizont în viață de cât turma de porci! (aâna o pungă ini. 

Podăialâ) Ține! 

i DODAALA 

“Pentru opinci? 

ALESANDRU 

Iea, sunt venetici ferecaţt şi talanţi de aur; tu, Mircea, 
ien ţidula 'acâsta și plecă cu D-deii (Alesanăru ese cu Bour Pos- 
elnicul și suita). ' 

DOnAIALA 

He mt, ian vedi.



  

„MĂRIA SA “VODA 202 

MIRCEA 

Bani? 

DODAIALA 

Și tot de ăia de care punea jupânâsa lut jupân Arbore la 
salbă Duminicile: .. , Ce avere!. , . ce de porcă!.., 

, MIRCEA . 

Ha, Măricră, tâtă fericirea mea. e coprinsă în hârtiuţa 
acâsta. 'Țidula acâsta Domnâscă mi te-o înapoia 6re? Se no 
grăbim, Dodăială. (ese amenăcar) 

"SCENA IX, 

(O sală în castelul lui Cocinschi,). 
"COCINSCHI.—PREJLOYSCHL 

PREJLOVYSCHI 

M'am dus, după ordinile vostre, se aflu despre Mircea, 
Arbore a tăgăduit mat ântâiii, dră amenințându-l, mi-ai 
spus tot. Mojicul nu-I la pășunat; e dus de mat multe dile 
din cătun. | 

Cocaxscur 
Ciudat. | 

PREJLOVSCHI 

După câte am înţeles, este în Moldosa. 

Cociscar 

In Moldova? 

. | PREJLOVSCHI 

Da, împreună cu Dodăială porearul. 

Cocinscur 

Și la ce? 

PREJLOVSCHI 

Se vorbâscă cu Alesandru Vodă,
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Cocrxscnr 

„Cu ce scop? Nu este bărbatul Mariei, nu are drept a se 
tângui, cel mult Arbore, tatăl că, ar avea un cuvânt... 

PREJLOVSCHI 

Eii vestesc Domnului mei ceea ce am afat de la păstorii 
din munte, și fiind că Mircea e flăcăii cu multă minte și 
cum este și amorezat, ei nu m'ași miră, Domne, că a cutezat 
se cerce.. a. 

Cocwscn | 

Aș! că va putea redea un mojic facia Domnului, . 

- PREJLOYSCUL 

Hei! sunt ciudaţi Domnii Moldovenilor! EI nu sunt, se 
am ertăciune ca și crail noștri: se apropie de ei tot-d'auna 
ork-ce mojic. Mai grei e boerului a găsi ușă deschisă la 
Alesandru Vodă decât sătânului. (bata în uşa). 

Cocasscur 

Cine-va bate, Prejlovschi; veqi cine-i? 

.PREJLOVSCHI (crâpând uşa) 

Pe D-deii, Domne, + chiar Mireca mojicul de care o vorbem 

Cocinscur 

Ce cutezare? 

PAPROSCHI 

Ar fi bine, Dâmne, se-l vedi și se 'Lasculţi, nu 1 avem noi 
la mdemână? 

, - + Cocrsscar 

AI dreptate, di-Y se intre. 

SCENA X 

Aceiași. — MIROEA şi DODAIALA, 

MIRCEA 

Sărut picirele vâstre, Domne.
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CocmscHr 

E de mult de când nu te-am vidut, Mireeo; unde ai fost? 

| MIRCEA 

"MI aii părut şi mie timpul acesta un vâc. Vidând că te 
îndărătniceșci a ţine închisă pre Maria mea, m'am dus se 
arăt Mării Sele lui Vodăal nostru, judecătorul cel mai mare, 
nedreptatea ce se face supușilor lui. 

PREJLOYSCHI 

A! și ce % al spus? 

MIRCEA 

Că "mi al răpit soția. | 

Cocanscrar 

„Soţia ta? Minţi, mojice. In sâra aceea preotul nu vă cu- 
nunase. 

MIRCEA 

Nu, Dimne, dar preotul șeia că not ne vroim unul pe al- 
tul. Vodă 'mi a dat pentru voi acâstă țidulă scrisă întrâgă - 
de mâna Măriei S6le. 

Cocixscu1 (aparte) 

A! Turbare! ceetina) „La primirea acestei țidule Domneșci 
„Vel înapoia fără întârdiere acestui seriman sătân fomeea ce 
„Il ai răpit. Aduţi aminte că Pocuția nu mat e sub Cracovia . 
„ci de Sucâva se ţine. Apot la Sucâsa nu se trec fapte de 
„neomeniă, fiă ele chiar ale grafului Cocinschi. Așia să faci! 
„18 Alesandru Voevod.“ — Ce-mi aduseși aci, nenoroci ule? 

MIR CEA 

E ţidula, boerule, ce Măria Sa Vodă "mi-a dat-o pen- 
tru vol. 

": COCINSCHI 

Pe viul D-deii, mă mir de răbdarea mea! Credit tu, mișe=
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lule, că mi-e frică mie d al de astea ? Scil tu cine sunt eii? 
MIRCEA 

Da, boerule, și pentru că sciit că esct mare boer, ţi-am 
adus porunca a unul boer și mai mare, a lui Măria Sa Vodă, 
ca se-mi înapocqi socia. Acestă carte domnâscă nu aduce 
boeriei vâstre nici o scădere, din protiră e un semn de bă- 
gare în sâmă, căci e scrisă de însuși Vodă. 

Cocinscnr 

Der cine m'ar upri de a vă spândură. .., 

DonAIALA 

Sfinte Vasile, sfinte Macarie, der ăsta nu semănă cu Vodă 
'al nestru. 

Cocrnscu 

.D'a vă spânqură de ferestrele castelului meti ! 
PREJLOVsCuI (încet) 

Der, Domne, pucină linisce, cu Alesandru Vodă nu” bine 
a glumi. 

Ă Cocixscur 

Afară, afară îndată. Se nu va maţ aflu nici o clipă pe pă- 
menturile mele, mojici, neam de resculători ce sunteţi! Auqi! 
se cuteze a se lui în certă cu mine! 

, DopArAL4 

Are dreptate boeru, mă! Eca et când Rătoilă ăla mare din turmă năvălesce asupra mea, că mă dai în lături, dă așia, că ce se te put cu coșcogemite namilă de vită, 

Cocrxscni 

Mișeilor, mi-a plăcut sa vă răpesc acea femee . . . Eu sunt cine sunt! Sunt aci tot așia de Vodă și de stăpân ca și Ale- sandru al vostru la Sucâva. Nu datoresc lui Alesandru aceste - pămenturi, ci crailor leșescy,
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PREJLOVSCHI 

Cncet) Dâr craiul leșese le-a trecut lui Alesandru, rtb- 

dare Domne. 

CocrmscHi 

Sunt cine sunț,. 

DODAIALA 

Sfinte Macarie! Sunt cine sunt! Eii's porcarul ! 

Cocinscul 

Se vă înapoed eii pa Maria? Cutezaţi a-mi vorbi de Maria ? 
Se msră mișeil ..! Nu!... lasă, arfi rușine se-mi spure 

spada în sângele lui. Sunt cine sunt! (ese cu Prejlovsehi). 

DODAIALA 

Brâ6! „sunt cine sunt!“ da ce-i fi boerule? Că dură nu esci 

Vodă, nică starostele ăl mare de Hotin! 

MIRCEA 

Așia dâră Dodăială?..... 

DODAIALA 

Eca, ne-a isgonit și din Pocuția. 

MIRCEA 

Ce? Pentru că are câte-va ogore care nu le am eii; pen- 

tru că câți-va lingăf i se închină ca la o icână; pentru că 
are în secrin câți-va talanți de aur ce n'am ei, va avea 
drept Ishul se mă nedreptățescă și se-și ridă, de cartea 
lui Vodă? | 

DODAnLA 

Ia ascultă-mă, mă Mirceo, vorba, ceea, nici pe dracul se-l 
ved, nici cruce, . . . Bă unu, cu vita a mare,cu Rătoilă, nu 

m cert, căci certa cu Domnii nu-l cu sfârșit bun.
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MIRCEA 

Dar nici prietenia cu slugile lor. Ore Dodaială n'am putea 
găsi pre Vodă tot Ia Colomea ? 

DODAIALA 

Se mergem iar la Vodă? altă pungă, haide mă, 

MIRCEA PR 

A! Maridră, dacă cel puţin te-aș fi putut revedea?! | 
PODAIALA 

Haide, mă Mircea! Ciocoiul n'a putut se'și sature pof- 
tele lui, 

MIRCEA | 

A! Dodăială, când al dice adevărat? 

DODAIALA 

Adertrat, mă! D'ar f isbutit, hă! țiar fi dat-o îndărăt de 
mult. Ea este curată, mă, ca Maica Domnului, d&i așia! 
Haidem, se plecăm. 

(Cortina cade)
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ACTUL III 

SCENA | 

Tabăra oștirei luj Alesandru-Vodă, po malul Nistrului, la ărepta 
” planul 1 cortu domnese. 

ALESANDRU. — BOUR. — NEST -R. — POSTELNICUL. ete. 

" BouR 

Cum se împle peptul, Domae, de bucurii, la privirea fru- 
mosel n6stre tabere! ” 

ALESANDRU 

Făcuși răpede și bine, Vorniee. A venit vremea. Neci vitejia 
oștirilor n6stre, la Mariemburg, unde 400 dintreat noștri bă- . 
tură deci de mil de prusaci, nici visteria țărel în care, la nevoile 
Crăiei, Vladislaii Iagelo află bani trebuincioși, nici dușmănia 
lut Sigismund al Ungariei, nict legăturele de cu puţini an! 
în „urmă cu răposatul Mircea-Vodă fratele nostru de la 
Muntent și cu noi chiar de înrudire, nimica nu pte schimbi 
nccredința și nestatornicia acestul craiti? Apoi, Vornice ce o 
da D-qeii; dar nu se cade se remână țâra acâsta de batjocura 

> streinului . ... Tabăra e mare şi se cade bătrânului titi 
Domn se nu mră lăsând ţera în scădere Şi risipă. Car- 
tea cea de la Sfidrigel, ne-a vestit, postelnice, cătşi el e gata 
cu oștirea adunată, și nici departe mult de tabara nâstră, 
pe cela alt malal Nistrului. La lucru dar, Vornice, se scu- 
tnrăm puţin cele barbe albe, suntem bttrâni noi dar tânăr 
este Ștefan-Vodă feciorul nostru, și tânără e ţâra și cu foe 
spre cele vitejesci. . . . Cine merge cu țâra tenără nu mai e 
bătrân, Vornice. | | . 14
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BOoUR 

„E t6ndră ănima Dâmnetcă o întinereșce dragostea țărei că 
tinereța nu e în ani ci în suflet. Câţi tineri, bitrâni, gâr- 
boi... a 

ALESANDRU 

Luat-at măsurile, Vornice ? Incepe cu aducerea la ascul- 
tarea tuturor acelor semeți domnișori leşi, cari, prin Columea 
și Pocuția, se încâreă a ridica capul. 

_ BOUR 

Și sunt mulți, Maria ta, dar mult e și poporul pe care] 
zugrumă, 

_ ALESANDRU ! 

He! Poporul! El nu se șcie numeri, d'acea cei puţin "și 
bat joc de cet mulți. 

„ SOENA II 

Același, — MIROEA.—DODAIALĂ. : 

„ POSTELNICU! 

Iată, Măria ta, cartea pentru la Dan Vodă de la Muntent. 

ALESANDRU Citesce încet, iar miniştrii vorbesc, pe cânâ Dodăială și - 

Nircea intra pe la stânga). - 

MIRCEA . 

Bine deea, mă Dodăială, pescariu că Vodă e în tabără ; 
Fată-l. 

T)ODAIALA 

EL e ii. 

MIRCEA 

Iaca Dodi, stâlpul cel strălucit al ţărei și al drep- 
tăţei.
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DODAIALA 

Ce moșneg mândru? pareă-i a ala ma! bătrân după troița 

__Popet Eliseiti. 

MIRCEA 

Prea mărite D-ne! 

ALESANDRU 

(Dână cartea), Bine, Postelnice, dar cu tristele domnii de 
Ja Munteni, nu-l mult de asteptat. - 

DODAIALA 

Nu te aude mă! di așa; (striga) Măria ta !la domniă se cade 
se strigi tare, 

ALESANDRU 

Ce este? Ce vor acel 6meni? 

DODAIALA 

Nu'l cunoșci Maria ta pre Mircea ? 

| | MIRCEA , . 

Prea Mărite D-ne! Ingădue-mi se sărut picidrele Vâstre! 

ALESANDRU | 

Săteanul din Pocăţia care dăunădi 'mi ceru dreptate? 

” DODATALA 

Uite! Uite! o se mă cunsscă și pre mine . . + Curat cum 

cunose eii pre Rătoilă și pre Buhăilă ăla scurt de picidre din 
tâtă turma, 

, MIRCEA 

„. Da! Măria ta, nenorocitul Mircea! 

ALESANDRU 

„ Ridică-te! domnia nu se cade se fngenunche țera ci ea se 
îngenunche la jeră şi la dreptate,
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- MIRCEA 

Intristare dace la ănima mea că me vădui silit în vremea 
cea plină de gânduri mari a le Mării tâle se viii a ma! Ssu- 
pără audul cu tânguirile nenorocirej. 

A LESANDRU 

Se cade auqul Domnului: se primâscă tănguirea și ănima 
lui s'o mângâe! ce este? 

Aro cea 

Măriel tele cer iarăși dreptate, îndurare cer pentru un biet 
sărman. 

ALESANDRU 

Spune necadul tii. 

o " MIRCEA 

Indurătore Dâmne, înturnându- me în Pocuția, am dat car- 
tea Mării Tele lut Cocinski ca după dreptatea rânduelii 
Tele se'miinapoede soția mea iubită. EL o ceti dar în loc 
de închinăciune la vederea domneșcei peceţi se înfuriă și în 
locde a-mi înapo6 femea. ce iubesc, me coperi de nout în- 
jurii că de ce am cutesat a me tăngui la dreptatea Măriei 
Tele. A! nu m'a îngăduit măcar se o văd. pe sărmana mea 
Măridră, se'mi fii vederea ei de mângâere și oțelire la ne- 
norociri. 

ALESANDRU 

Cum ! o carte serisă cu însăși mâna mea? nu cumva a 
Tup5-0? 

MIRCEA , 

Ca se adaog la mânia ta D-ne aș trebui se respund că... 
dar să mă ferâscă D-zeii de a-mi mânji dreptatea mea cu 
vre un ncadevtr! Cocinski a citit cartea Măriei tale și n'a 
rupto. ... ba minţesc.,.. Căci nu este ao rumpe dea 
o fi citit fără a A îndeplinită porunca cel” dedea domnul și 
stăpânul sti. .
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ALESANDRU 

Auqi Vornice! vedi daca semeția Domnișorilor leși tre- 
bue domolită, (ut Aircea). Vel fi resbunat. 

MIRCEA 

Domne!! 
ALESANDRU 

Nu se ya dice că pe câte dile Pocuția va fi sub mâna unul 
domn Român, obiceiul nedreptăţei leșești a mai aflat, joc 
în ea. Vornice! vom merge înșine se pedepsim neascultarea 
cutezătorului Cocinschi și crudimea nedreptăţei lui. 

MIRCEA 

Cum Domne, Măria ta se va milostivi spre un biet să- 
tean? ..... 

ALESANDRU 

Săteanul de cinste e sprijinul domniei. Acele domnii nu 
cad care se sprijină pe ţară iar nu pre inbunători fățarnici 
(aul Mircea) Plecați îndată, pregătiți casa socrului, fără să 

spuneţi nimica nici lui nică nimănui. 

MIRCEA 

Vei fi ascultat Măria ta! 

ALESANDRU 

Și tu prietene (ur Doazială) Tu, de te-or întreba cine sunt; 
vel dice că sunt un judecător, un boer din Suceava. Țineţi 
gura, audi tu? palma pe buze iaca așa. 

! DODAnALA 

ot țineao așa de strinsă Măria ta ca nici vot sufla barim. 
Macar de s'ar îneca în Nistru chiar şi Răţoilă cel gras. Numai 
se am ertăciune de la niata se crăp niţel busele din vreme 
în vreme pentru niţică udătură. , 

BoUR 

Tabăra va a trece la n6pte Nistru, Măria Ta! vom fi fi ast-fel 
cu puţin numai înainte de 6ste în Pocuția.
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MIRCEA 

Așa dar Măria Ta vel veni însuși se faci dreptate unui 
biet serman, 

POSTELNICUL 

Fie-care dreptate ce se face seracului, dice Măria Sa , 
tot dea una este un cui de trăinicie pentru scaunul Domniet,., 

ALESANDRU 

Bine diseși Postelnice!. Vino Vornice se vedem cugetele 
Hatmanului și voi grăbiţi=vă a pleca, 

SCENA III, 

(Curtea, castelului lui (locinschi). 

ARBORE.—PREJLOYSCAI, 

| ARBORE 

Voi putea dară se- vorbesc? 

PREJLOVYSCHj 

Da! numai bagă de stmă căci d'a: afla Domnul, sunt 
perdut, _ 

ARBORE 

A! Și la ce s'o mat văd, după necinstea.,, - 
PREJLOVSCHI 

N'avea nici o bănuială, ea se apără cu o putere de suflet 
care tii ne-a înduioșat și pre noi... Navea temă, ea va . 
remânea curată ca îngeru cât va trăi, 

ARBORE 

A! fl bine cuvântat pentru asemenea vorbe bune! Aă așa 
dară inimă și slugile Domnilor? Dar la care pârtă? 

” PREJLOVSCHI 

Uite, veqi turnul cela? la ferestra de acolo mi-au dis c'o 
“se se arate,
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ARBORE 

Mi se pare că în adevăr diărese ceva alb, dar bătrân cum 

sunt nu sunt sigur. 

PREILOVSCHI 

Apropiete, eii mă duc, căci de m'ar găsi cine-va, aș fi 

perdut. Veqi, ţi-am împlinit giuruinţa (ese). 

ARBORE 

„Eşti tu copila mea, nenorocita mea fiică? 

i MARIORA (la ferâstra turnulu!) 

Cine alta de cât ea pote fi aici. 

ARBORE 

Nu credeam că te-oi mai vedea; nu 'mi e do închis6rea, 

în care te țin Maridro, dar colea, în mintea mea te văd 

nenorocită, necinstită, vai, ast-fel n'aș fi vroit se te mal 

v&d. A! blăstem ! Peri mei albi nu vor mai fi dară cununa 

unui tată cinstit? 

MARIORA 

-Nue “destul durerea mea? tu vii tată crud s'o adaugi cu 

nedrepte binueli!... Peril cei albi care încunună fruntea ta, 

vor rămâne ieona nepătatei mele cinste... „ Da, nelegiuitul a 

voit se mă învingă, însă am găsit, spre a mă apăra, puteri 

nai mult decât omenesci: poți fi liniscit, părintele mei, . 

căci cu tâtă închisdrea în care mă ţin, cu tâte amerinţările 

lu Cocinschi, mai curând voii fi perdut viața decât se-mi 

uit de datoria mea către tine și către Mircea al mei. 

| ARBORE 

So te bine-cuvinteze D-qeii, copila mea; înima mea se 

deschide spre a te primi, der acele debrele.... 

| CN MARIORA 

Dâr Mircea? Unde-i Mircea?
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ARBORL 

SS'a întors la Alesandru Vodă; astă-qY trebue Se sos6scă, 
MARIORA 

| 
A! se trăâscă el cel Pucin. | 

ARbORE 

Dâr ce? Vor pote se-l ucidă? 

MARIORA 

Așia S'aii jurat, tată, - 
| | | ARBORE 

A! Mircea voinic, 

MARIORA 

De ce nu pot, dintr'acâstă ferestră, se mă asvârl la gitul tăi, tată, 

ARBOPE 

Cu ce dragoste, cu ce bucurie to-ași primi ? 

MARIORA 

Cine-va vine. Rămâi cu Domnul, iubite tată, cu Domnul! cu Domnul! 
! ARBORE 

N'o voiii mat vedeo, vai! nu-mi mat rămâne decât mortea. 

„SCENA IV. 

ARBORE, COCINSCHI, APOI PREJLOYSCIUL. 

Cocrmscur Qur Arbore) 
„Ce văd! cu cine vorbesci tu? 

ARBORE - 

Spuntm durerea mea petrelor acestor muri; ele chiar se: îndură de chipul cum te porți cu un biet bătrân; may pucin nesimţitore decât esci, ele n'aă tăgăduit, îndurătâre, mân- Băerile ce căutam la necasurile mele,
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Cocinscar 

In deșert, mojicilor, plângeți, vă văicărați; în deșert pu- 
neţi în joc viclenia vostră, nu veţi răpi-o din mâinele mele; 

9 sv vo îi vroiţi rtul, "vot cari nu v6 grăbiţi. din protivă, s'o 
sfătuiţi să mi se supue. Ce? nu cum=va e vre-o jupânesă 

"mare? Ce mat trâbă, o țtrancă ca rol toţi care o trăiţi pe mo- 
șiela mele. 

ARBORE 

Ea trăesce, Domne, din sfaturile lut D- deii și ale ânimet 
sale! D-eii se te păstreze pe Măria Ta. 

Cocinscn: 

Negreșit că m'o păstra, și pe voi, mojicilor, ve va plăti 
" cum vi se cade. 

ARBORE (aparte) 

O! ţâră! Ce resturnare de ttă dreptatea! Aci săracul e 
silit'se-și pue cinstea lui sub piciorul celui bogat și încă se 
dică că așia e dreptatea! Etă boerimea, fără altă lege de- 
cât bunul plac și pe Iîngă acâsta având şi dreptul de morte 
asupra celor mici! (ese) 

CocixscHi 

Dar ce murmură mojicul acesta ?,Hei Prejlovschi! 

PREJLOYSCHI - 

Dâmne ! 

| Cocinscui 

Adă la moment pre Maria unde ţiam spus. 

PREJLOYSCHI 

- Fit cu hbăgare de sâmă Domne la ceea ce vrei se faci. 

Cocisscar | 

A! ce-mi pasă!
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PREJLOvSCHI 

Fi! îndurător Domne . . . se întrebuințez sila ? 

CocinscHi 

Și ce? Avutaii ea îndurare de mine? 

| PRFJLOYSCHI | 

Curăţenia eY, minunata că apărare ... 

| CocinscuHi 

Destul, nici o vorbă mai mult, așia vroaă. A! destulă 
răbdare, despreţuit de o simplă țărancă. 

| | PREJLOVSCHI 

Dară cugetat-al Dâmne la urmări? 

CocisscHi 

„Ce -mi pasă? trebue ca adt chiar se fie a mea, nu mate 
iubire ci o idee fixă care mă muncește. Am suferit destul, 
eă puternicul și avutul Cocinschi. Het la naiba, e timpul 
se mă resbun de înpotrivirea ei semeță (ese), 

SCENA V - 

(În casa lui Arbore) 

DOOH!IA.—MIRORA.—DODAIALA.—ARBORE APOI NEAGU. 

- Dociua 

Bine aţi venit , bine aţi venit!! 

MIRCEA 

Nu știu ce s'o întâmpla surato Dochio dar mi-e ănima la 
Dumnedeii că s'or pune tâte pe cale bună. 

DODALALA 

Tâte s'or pune la cale surată Dochio, numai pune-m& pen- 
tru numele Sf. Macarie și pre inine la o cale, că uite cailor 
le-am legat traista cu grăunțe, 6ră a mea “1 pustie.
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DocHIA 

Iar începi a mt ameţi cu mâncarea? 

, MIRCEA 

Unde-i moș Arbore? 

Docuia 

Mi se pare că s'a dus se vâdă pre Marisra. 

MIRCEA 

Cocinschi dă voe acum se-i vorbâscă? | 

DocHIA 

La o ferstră de la turn prin mijlocirea tainică a scuta- 

rului ... " 

. MIRCEA 

E dar tot la închis6re ? - 

„ DODAIALA 

Bine, bine! las c'o veni aci cine=va care . . 

MIRCEA 

Dodăială! 

DODATALA 

Na!!! uitam palma pe gură. Iată vine și jupân Arbore: 
(Intră Arbore). 

. . MIRCEA 

Moș Arbore! 

a ARBORE 

Bine at venit fiule ! Ce veste? 
MIRCEA 

M8 întorsei mai mângâiat acasă, 

ARBORE 

Mângâiat? și do ce?
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XIRCEA 

O se sosâseă numat de cât un judecător. 

" DODAIALA 

Da! aducem not un judecător faimos care . . . - 

MIRCEA (repede) 
Dodăială! 

DODArLA - 

Sfinte Dodăială. Na!! (işi bate gura), 

ARBORE 

Vine cu mulţi 6meni dupe el? 

MIRCEA 

Numai cu doui. 

ARBORE 

Apoi dragul meti nică te may ispiti! de geaba tote încer- cările. Un boer ea Cocinschi, puternic pe moșiele luj, cu turnuri, cu metereze de opresc în cale oști întregi, cu arme, cu bani, cu vecin pozderiă, nu asudă de un biet judecător însoţit de dou! copit de casă ... se ne vedem mai bine de 
sarcina că numa ce ne-o ucide și pe noi și pe judecătorul 
adus de tine. - 

DODAIALA 

He! He! Ei nu dic nimic... darian se ceree leahu , 
he! he! ca ame) Palma pe gură mă Dodăială, ce dracu ? cică 
boeril în lume se întrec a spune minciuni, și cii un biet 
adevir nu-l pot ţinea? Palma pe gură mă! 

„MIRCEA 

Ce boscorodești tu acolo mă Dodăială? aut Axbore) Narea 
- Brijă! Ceea ce se cade se faci tate socre este se pregătești casa ca se priimim 6speţi, un judecător mat ales...
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DODAIALA 

Așa de ales ca putea dice că-i... 
x 

Dodăială ! 

MIRCEA tîntrerumpându-l repede) 

| "DODAIALA 

Palma pe gură mă! 

: MIRCEA 

Și eii până atunci tată voiii merge ca măcar de departe se 
zeresc turnul acela din care Marivra ţi-a vorbit. A! de aș 
putea-o vedea cu:n o dorește ănima mea (ese). 

| ARLORE 

Ce iubire? și câtă nenorocire? 

DOCHIA NI 

A! Da! și nu Dodăială ar fi în stare de atâta dragoste. 

ARBORE 

Dodăială ian vino înece. 

DODArArA 

Hit! am ceva de dires pe la bucătărie jupâne. 

” ARBORE 

Ci vino *I die. ” 

| DODALACA ! 

lacă mă întorc îndată jupâne. 

ARBORE 

Da n'o se vii când te chem? 

DODAIALA 

Dă! Ce voesci jupâne? 

| ARBORE 

Cum este judecătorul acela care dice Mircea că vine ?
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DoDAIALA 

Judecătorul ăla care... . Caparte) Sf, Mucenice Macarie 
nu mă lăsa ctare) judecătoru ăla? a ce.mal judecător jupâne! 

ARBORE 

Dar cine este? ce fel? 

DODAIALA 

Cine este jndecătorul ăla? Ce om? Ce ome judecătorul 
ăla jupâne? E un om așia și așia ..... 

ARBORE 

Ci lasă îngăimala nătărtule. Cine este, cum este? 

DonAraLA 

Cum este? e balan... ba nu, negricios, e mare... ba nu, mic, 
are o gură ..... Cu care se slujesce la mâncare, are bar- 
bă... albă... ba nu, nâgră... banu... doftor.... 
ba nu, boer.... judecător... . lasă-mă la dracu jupâne. 
Că mi-i capul la sprintenslă. 

ARBORE 

Mol vădut-aţi dobitoc ca ăsta. 

Nacu 

Gatra) Al6rgă jupâne, trei călăreți se dădură-de pe cai la 
porta nâstră; ce mal cat! ce mai haine! nouă nouleţe. 

ARBORE 

De bună sâmă e judecătorul. 

DODAIALA 

Îl cunoscuși după haina cea nous, cică judecător strae 
nu este, 

„ARBORE 

Tacă mă prostule că mii băga în vre o dandana cu ror- 
bele tale.
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SCENA VI 
Același. ALESANDIRU-OEL-BUN.—M'ROEA.—BOUR.—NESTOR, 

“ MIRCEA | 

(ncet) De departe vam cunoscut. 

ALESANDRU 

(ncst) Aduţi aminte că nimene nu trebue să scie cine 

suntem. 

ARBORE Na 

Fii bine venit jupâne. “ ! 

ALESANDRU 

Cine esti D-ta? 

MIRCEA 

- E moș Arbore socrul meti. 

ALESANDRU 

Imi place că te vedul Arbore. . 

ARBORE 

Sărut picidrele vostre jupâne. 

ALESANDRU 

Di menilor D-tale se nu care cumva se dea de ştire Ini 

Cocinski că ati sosit un judecător. . 

ARBORE 

O se închid uşile și așa nimene nu va eşi. Dar jupâne s'a- 

vem ertăciune, numai cu do! 6meni teamă 'mi e mie că n'o 

s'o scotem la căpătii. Nu se află în totă Pocuția Domn mal 

avut, mai puternic și mal semeţ ca Cocinschi. 

ALESANDRU 

Mi'a încredințat Vodă, jupân Arbore, un semn de la el 

care numa! cât Io qări leahul o se vedi cum so linisci ! 

Iaca aşa singur, o se fac se nu'și riqă leahul de purunca 

D-lui Moldovei,
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ARBORE 

Este jnpâne în ființa D-tale ceva așa de măreț, că eii in- Sumi tremur, de șieii sun ce] nedreptăţit. 

ALESANDRU 

A! tu escr?.., At venit sănătos Dodiială ? 
ÎN , DoparALA 
Da! Măi... | 

A LESANDRU 
Dodăială ! 

” 
DoparatA 

Da! Da! Mări fărtate Sănitos da niata ? 
| ALESANDRU 

Prea bine fărtate! prea bine! 

| DonaraL+ 
(Către Arbore) Știl ce jupâne, de om câștiza dreptatea se dăm judecătorului o vită dea le mele. 

- ARBORE 
Taci prostule ! 

A LESANDRU 

(Către Neagu) Ce ești D-ta ? 
, NEAGU 

Ei jupâne sunt Neagu, argatu lut jupân Arbore, 
ALESANDRU 

Ce știi de Marisra lui Arbore? 

NEAGy 
În ndptea nunții niște Gmenr-de af lut Coeinschi ati răpit'o Sfărămând ușia, 

ALESANDRU 
- ul Dour) Dar ce ne trebue dovedi? aii nu vom găsi în
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castel pre însăși nenorocita răpită. Arbore, trimite după 
popa din sat și vino cu el curând la castel. — (ese Alezanăru 
cu suita). | i 

| ARBORE 

Mircea! 
AIRCEA 

Jupâne! 

ÂRLORE 

Ei nu “pricep ce fel de judecător e ăsta; nici una nici: 
două audiși că aii poruncit se aducem preotul... Ce o se 
facă preotul? 

MIRCEA 

Nu pricep nici ci ce o se facă.. 

ARBORE 

Mă, nici c'o mie de copii de casă nu pote pune mâna pe 
el; Cum o se se ispitâscă judecătorul ăsta nnmat cu doi 
6men! ? 

MIRCEA 

Șcil co? Se le pregătim mat bine de cină că vom vedea 
de vor putea ori nu. 

ARBORE 

Cinâ-vor că împreună cu noi ? 

” | MIRCEA 

Mai întâiii se cade se cineze judecătorii. 

„Dona LA 

Ba eii nu, eii șed cu judecătorii la masă. 
ARLORE 

Taci prostule. (Doenie Docheo, întinde pânză dein albă 
pe masă a rotundă, găteșee găinile. Neagu se seâţă o ploscă 
de care dăm popel Eliseiii pentru leturghie. 

15
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, DODAIALA , 
Sfinte Macarie, o se șed la mâsă 2QI cu judecătorul. 

” ARGORE | | 
Mă Mircea ! a înnbunit de tot Dodăială.ese eu Mircea) 

DODAIALA 

Domni! n'aă decât e nenorocire: nu prânzese de cât în- cunjurați de a pururea de câint și de măscărici.cese) 

SCENA VII 

(La castelul luj Cocinschi) 
COCINSCHL.—H8DVIGEA APor PREJLOVSCHI. 

Cocinscni (reținut în pragul uşer âin stânga de către Heârigea) 
Lasă-mă soro! la monastire cu spovedaniile D-tele. 

HEDVIGEA 

Indurare! Aibi îndurare de ca frate, cununia ,. ; 

Cocrxscur 

M3 sileşci soro a -ţi lipsi de respectul ce -țI port. 

HEDVIGEA 

Acordă cel puţin fomeei aceea co nu vret se acordedi surorei. 
Cocixscur 

Blăstem asupra supărătorilor! .. . lasă-mă soro... 
lasă-mă, (ese în drepta violent) 

PREJLOrscHI 

Ertare Domni, dar e grabă: nu scitt de mă înș€lă teme= rea, dar la Arbore aii sosit 6speţi de neam. Ceva se pregă- teşce în taină. Mircea s'a întors, se dice că a fost iarăși la Vodă. Nici odată nu i-am vădut șoptind cu mat multă în- credere .. , Ce o fi nu seiă!
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HEDVIGEA 

Numai bănuel!? Cu tâte acestea e bine se vestesc frate= 
meii. A dreptate, Mircea nu-i lipsit nick de semeţiă nict 
de pricepere. cese) 

PREJLOYSCHI 

Conşeiinţa celul ca păcat e pururea cuprinsă de frică și 
Q8ii, faptă ca aceea a lui Cocinschi s'ar cădea se fiă resbunată. 

SCENA VIII 

__ Aceași, —ALESANDRU.-—BOUR.—NESTOR.—MIROEA. 

. ALESANDRU 

Intraţi și faceţi ce vam dis. 

PREJLOVSCHI 

Cine sunt aceşti 6men!? 

ALESANDRU 

Chemaţi pre cine=va. 

MIRCEA 

Omul ăla e unul dintre casnicii lut Cocinschi. 

i AĂLESANDRU 

HeY! ascultă! “ 

PRIJLOVSCHI 

Ce pofteșei D-ta? 

A LESANDRU 

Vesteșce jupânului Cocinschi că am sosit din Suceava şi 
voiii se-l vorbesc. 

PREJLOVSCHI 

Și cine se-i spun că m'a trămis? 

ALESANDRU 

Eu
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PREJLOVSCHI 
Nu ai alt nume? - 

ALESANDRU 
Nu am altul. | 

| "PREJLOYSCHI 

Ei? numai atât, și acest aer măreț, brââ6!... Bi! Ecă mă 
duc să spun D-lui Cocinschi că Ei voesce a-i vorbi (ese). 

| | Bou 

Mă tem nu cumva Cocinschi se trămită vre-un Tespuns 
necuviincios; pote făcâi mai bine se spui cine escl. 

, ALESANDRU 

Nu, conseiința lui tulburată £l va face se pricâpă că nu- 
mai ei sunt care la Sucâva și Pocuția pot a mă numi că. 

PREJLOVSCHI (intrând) 

Am spus stipânu-meii numele D-tdle, și el mi-a spus că 
poţi se te întorci de unde ai venit, căci d'abia el se pote 
numi ast-fel, și că, după legile divine și umane nu se află 
alt Ei decât el și capetele coronate pe pământ. 

ALESANDRU 

Bine! spune-i dâră că sunt un vornie mare al unui ase- 
menea cap coronat. 

PREJLOVsCHI (tarburat) 

Mă duc sti vestese acest noii titlu. 

ALESANDRU 

Bagă de s6mă la ceea ce (ice (Prejlovscht ese) 

BouR . 

Seutarul nu prea avea aerul liniscit. - 

“MIRCEA 

_Jupân Arbore ait sosiț cu preotul, aşteptă porunca Mă- 
riel 'Tâle ca se intre.
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"“ALESANDRU 

Se vii, se fiă martorul la cele ce ati st se petrâcă. Ai 
judecata + nu-l 1 privesce pre el? 

SCENA IX. 

Același, —ARBORE, DODAIALA, DOCHIA, PERANI, PREOTUL. 

| MIRCEA 

Vino, moș Arbore, și privesce. 

“ | | ARBORE 

_ "Premur numaY vădend casa acestul nelegiuit; (eatre Alesanăru) 
- Etă părintele, jupâne. 

" DODAIALA 

Unde-i popă nu-i a bine, oră % nuntă ă ori pomană. 

" DOcHIA 

__ AY înnebunit, mă, de tot. 

ARBORE (aparte) 

Insoţit numai de doui 6meni, ce cutezător! 

> SOENA X, E 
Aceiaşt.—00CINSCHI.—NEDVIGEA. 

| | HEDVIGEA | 

Ja sâma, frate; conţine-te, te rog, domoleșce-ţi mănia. 

| . Cocinscri 

Se fil D-ta cumva acel judecător din Sucâva care mă 

caută ? . 

ă ” ALESANDRU 

. Şi ce este de mirare? 

Cocisscut 

E de mirare cutezarea D- tele, pe viul D-qei! Dacă scil 

cinc sunt ei aci.:
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ALESANDRU 

Ce deosebire credt D-ta între trimisul Domnului și în- Suși Domnul? 

CociuscHl - 

Forte mare când e vorba de mine, Dar ma! la urmă unde “ți este cartea de la Domniă? 

ALESANDRU 

Vai! de mă vel sili se o scot la iveală, vel vedea ce se p6te întâmpla atunci! 

Cociyscur 

Ce ncbuniă? Amerinţări mie? A! dar cine ţi-a spus ne- 
norocitule trămis al lu Alesandru Vodă, că eii aș putea se 
plec genunchii înaintea ta? Singur suveranul, Domnul meă 
Ar putea cere acâsta , dar tu?,.. 

ALESANBDRU 

Ingenunche dar mișele, sunt Domnul t&ă!! 

| HEDVIGEA 

Vodă! Dumneqeule! Cocinschi e perdut, 

Cocrmscur 

Cum ? vot? Mărite Domne aici? Cine ar A putut crede!! 

ALESANDRU 

„Acolo se cade se fiă Domnul unde este o nedreptate de . 
desfăcut! E! luaţi-i spada!.,: A! vă voii face, cinstiţi 
bojeri , se aveţi în deplină băgare de s6mă cărțile și porun- 
eile Dompesci ! | 

HEDVIGEA 

Indurare Dâmne! pentru fratele meă! 

, ALESANDRU 

Indurare? + , , Aduceţi îndată femeia acestui serman,
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Cocinscur 

Incă nu-i era soțiă, Domne. 

“ ALESANDRU 

EX era juruită ... Și chiar de n'ar fi decât o fecisră 
răpită, aii împotriva silel se n'aibă ca drept a se plânge și 
a așteptă dreptatea mea ? A! vă credeți cutezători boieri din 

Pocuția, tot sub mâna crailor din Cracovia şi în puterea 
legilor nedrepte, cari fac legiuite mișeliile celor mari asupra 
celor mici. 

HEDYIGEA 

Dumnedeule! . . . aibi milă de frate-meii!... Măridra? 

SCENA XI . | 
Aceiași, — MARIORA 

MARIORA (eu părul despletit) 

Dâmne mărite al Moldovei! am audit numele tt printre 
lacrimile și suspinile mele . . . Iată vine înaintea ta Domne 
nenorocita fiică a lut Arbore din Scheea, se câră Mărici 

Tele dreptate, resbunare! Mircea mă iubi... Tata m'a - 
dat lui, și acest nelegiuit m'a răpit în sera când a împedi- 

cat se ne fii nunta . . . Dumnegeii mi-e martor, Domne, că 
nici juroânţi nică averi, comorile lut nu mar fi abătut do la 
datoriă , 

MIRCEA 

Tremur!. .. 

MARIORA 

Dâr împrotiva silel o biată femee ce pte opune? Ochii 

mei pot spune lacrimele ce am vărsat! Ah! lacrimele sin- 

gure ce pot în protiva netrebniciel acestul om? și nici 

acun, val! nu mi se cade necinstită cum sunt!. ... Dreptate 

Dâmne! Resbunare celei nevinovate... (cade îngenuch!). 

MIRCEA 
Necinstită !
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ARBORE 

Nenorocită! Resbunare, Dâmne'! 

ALESANDRU 

“A! tot-d'auna prea târdii dreptatea tronului, - aur Bour) Vornice, acest mișel pe mânele gâdelui 

ILEDVIGEA 

Măria Ta, aibi milă de fratele met! 
| ALESANLRU 

A! boer Cocinschi! Așia înțelegeți vot în Pocuția boeria ? 
Boer nu este cel mișel, ci acel mat de căutare în fapte și 
gânduri ! la morte mișelul 1... 

Cocinscua (îngenuncht) 

Am greșit, D3mne..... Ertare, cel mal semoţ din boerit Pocuţiei îngenuchia-va fără să fii ascultat, el care a vădut Îngenuchiănd la picidrele lui atâția vecini... 
| BouR 

E! boerule! Nedreptatea se cade se îngenuche la pici6- 
rele Domniei fără se fiă ascultată, 

” MIRCEA 

Necinstită! și mârtea nu m'a coprins în brațele ci rect. 

ARBORE 

N'o blestemi, băcte .. . necinstită dâră netinovată. ... 
anii se osândesce casa "peste care, într'un minut:de turbare, 
trece şiroiul munteluf.... 

A LESANDRU 

Vornice, se se facă dreptate: Cocinsehi va f cununat la minut cu acâstă nenorocită fată. 

MIRCEA, 

Domne.....
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ALESANDRU 

Apul se fiă dat pe mâna gâdelui; jumătate din averea ne- 
cinstitorului va fi a Mariei. Mircea, soțul acesteia, va trece 
în vredoicia și boeria mișelului Cocinschi.... Boeria este 
pentru cel cu faptă bună. 

MIRCEA 

Nu Dâmne ... Averea și erednicia pentru Domnița Ied- 
vigea . .. E o femee de înimă ... căria Dumnodeii va răs- 

„ plăti cu bine... Mie, Domne, o“fintă, o tolbă cu săgeți, 
şi dreptul d'a muri pentru vo! și ţâră.. . Sormană Marioră! 

Sermană Maridră! . . . pote că într'o di mă voiii face vred- 
nic prin vitejiă de văduva luY Cocinschi. 

AL.ESANDRU 

Fata acesta ar.putea încă se fiă mirâsă de Domn... . De 
când Mirceo, nebunul caro te lovesce în cale te-a necinstit? 
nu te îndoi că este vrednică de tine... Boerule Mircea 

? 

&tă femeea ta, jupânâsa reposatului Cocinschi. = 

CocrxscHr | 

Sunt perdut!,.. 

HEDVIGEA 

“ Nenorocire .. . 

ARBORE 

A! se trăesci, Mărite Dmne! 0 qice glasul de părinte și 
Dumnedeiă ascultă asemenea glas... . 

DODAIALA : 

EI! mă Mirceo, jupâne Mircea, dă, dă, jupâne Miscea! 
Dacă n'ai nevoiă de Dodăială, el so bagă la vitelelui Măria 

Sa Vodă, qăti așa că unul e Dodăială și unul e Vodă.
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AĂLESANDRU 

Porcarul și Măria Sa! de co nu! nu e stare cât de umilită 
streină bune! rânduelă și dreptăţei, iar vărfal arborelui este 
verde pe cât este verde însăși rădăcina, Domnia fără de 
popor este arborele uscat. Trăiască dar porearul ! 

Tori 

Trăiască Domnia pentru popor! 

(Cortina cade) 

(Să se vâdă notele de Ja finea cărțer) 

rr TA A RARA RE. OD DD Da
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ACTUL I 

SCENA 1 

Tormii Dunărol la Severin. Ruine. mari La drepta o colinică 
cu păduri și stânci, in fund spre drâpra Carpaţii; este furtună, 
Dunărea este forte agitată, tună şi fulgeră. 

DATSCO şi ISTVAN 

DATSCO (intră pe la stâuga cu Istvan) 

“E voinic Ianoș! No! tu Istvane, aci va veni lanoş... 
decă n'a sosit încă, este din.pricina ploci acestia cumplite. 

ISTVAN .. 

- Se '] adastăm . .. No, Datsco, Măria Sa Craiul Robert 
“va fi mulțămit de no... Pe când Arpad și cu ai sti tind 
la munte, la Câmpu-Lung, curse bătrânului Mărăcine, aci va 

cădea sub pumnalul nostru fiul Banului, acel Vlad Mără- 
cine, de titejia căruia ni se tot împuiază audul . . . 

: DArsco 

“Şi este cu adevărat viteaz frate Istyane ... No, Qăi că 
firă adjutorul lut Ianoș care se bucură de încrederea n6mu- 

lu Mărăcinilor, pe lângă cari trăesce de 10 ani... 

ISTVAN 

- Dâca Vlad e vittz Datsco, este și lanoș al nostru un... * 

DATSCO (întrerupânda'l) 

Uu trădător...
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, ISTVAN i 

Nu! ci un isteţ Maghiar . . . Va vedea el Basarab. Vodă, 
că nu în tote dilele se înving voinici! lut Carol Robert. | 

PArsco 

Voinici! lui Carol Robert nu se amestecă cu al de Ianoș; 
acesta e numai un vândător, el este luda ... 

ISTVAN 

He! Banatul promis acestut Iuda după căderea și peirea 
Mărăcinilor; he! nu e tocmat numa! 30 de argiați. 

Darsco 

Ș'apot Ianoș mat nutresce în sufletul stii și o altă pa- 
timă de câta mărire... - 

. ISTYAN 

O patimă, da; în peptul lu! încă ard; cu flacără viuă iu- 
birea nenorocită pentru Clara . , . 

DATsco 

Pentru Clara lu Mărăcine. Clara „ acea Română din Fă- 
gărași, care jună și frumosă a respins la casa părintescă 
propunerile de măritagiii alo luk Îanoș; Clara, care apot 
socia Banului Mărăcine, a rtmas de 18 ani femee onestă , 
sociă credinci6să, 

| ISTVAN 

Dar din acâstă parte ce mal pote aşteptă, lanoș? 
| DATsco 

„ Amorul e copil, mă Istvane, logica lut este nelogică . .. 
Ce așteptă Ianoș? totul! Ce va dobândi? nimic! . . . Nimic 
d6ca cunosc bine pre Clara Mărăcine . . . Copilă de 14 ani, 
ea respinse mâna lu! Ianoș, pe atunci Comite avut în Almașt; 
Clara Mărăcine adi femee de 35 ant » femee de o viață de 
devotament, mamă, iubind pre fit stă la nebuniă... 0! nu
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ea va pune mâna sa văduvă, în a lui Ianoș vânditorul, uci- 
gașul... 

ISTVAN 

Bietul lanoș! ” 
DAsTCo 

A! trâba lui! . Craiului trebuii un instrument .. "1 avem? 
treba lut... 

ISTVAN 

La a nostră dar Datsco! Veqi, plâia ciuruesce pe not... 
și lanoș nu vine (Stzigâri depărtate) 

DA'sco 

Dar ascultă... augt tu strigăte?.. 

ISTVAN 

Ce este Gre (s'ande departe strigăte „Bane Mărăcine.i ) 

DarTsco 

Cine-ra strigă pe Banu, nu este lanoș, că strigarea lui 
este se fiă... 

ISTVAN 

" Robert ! Robert !.. 

- DATsco | 

„Nu este Ianoș... ascultă, sgomotul se apropie , haido- 
Istvan... la Mănăstirea Călărilor... se grăbim pașit... 

ISTVAN 

Se nu fiă Gre vre-o cursă ? hm! 

DATsco 

Cursă ? nu! Ianoș nu este în stare se aibă remușcări de 
cuget, care se'l împingă a ne di pe mâna Banului; vea, 
veqi, colo pe stâncă... . sunt'6meni de at Banului... răpede 
Istvane, răpede Cesă răpede la stânga, pa când la dr6pta se vâd pogo- 

rănd pers6nelv diu scena urmâătâre)
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SCENA II 

URSU, BRUNĂ, 1ANOȘ 

Unsu (strigând) 

„Bane Mărăcine! he, jupâne Mărăcine ! Am regușit chiuind 
jupâne Ianoș. 

. BRUMA Ă 
„-De ce te încăpăținezi, jupâne Ianoș, ca un Tătar, se pogori 

„spre Turnul, când Banul a apucat în sus spre Cerna. 
” IANOȘ 

Mergeţi dar voi de "1 aflați, eii sunt ostenit (caută cu îngri- jire se zărescă pre cine-va în vale ) - 

BRUMA (aparte) 

Unguru dracului ! prost vânătorul are întârce spatele la 
lup ! Ctarej Ba nu, jupâne, cum păcatul ciorei o se te lăsăm singur pre D-ta și pe așa vreme... a mai chiue, mă Ursule, 
dâr ne-o auţi, 

. UnRsu 

He jupâne Mărăcine ! € gice ăin buciura ) 

ÎANOŞ 

La strigare meșter Românul, mă Brumă, da la trâba, ba! ba! ba!,.. | 

Ba nu, jupâne, când tace pitic Românul, atunci se mi te ți. 

Unsu 

Ha ! ha !.ha ! De ce TÎdi, tu mă Brumă ? 

TAxoş (aparte) 
Nemernicii! se mă fiă simţit ei ore? și Datsco, care de sigur aștâptă... , 

BRUMA (eob6ră) 

Pace! posni mare, mă Ursule, ne-a rătăcit jupânul Ianoș de jupânul nostru. 
| 

BRUMA .
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IANoOş 
Eii ? Intemplarea... Nu S'aude nimica ? 

. RRUMA 
Nimica ! nică cât s'aude dreptatea la Vodă cel-ungurese! 

. TANOŞ 
Cine se putea ținea de Vlad Mi?icine ?. + (a parte) A!.de n'ar sosi Datsco!.. 

, 
BRUMA 

Că dăii așa! este sprinten ca și corbul munteluy... Nu'1 ve= deat, mă Ursule, sărind din stâncă în stâncă de te lua groza ? (a parte) Are gândul draculuy Ungurul ! se'l veghem.. . 
Unsu 

Hai mă! Ce voinic maj e jupânul nostru, 

TANOŞ 
(Căatână cu îngrijire a jura”, a parte) Nimeni! A ! maf bine! treba esă cum nu gândeam. (tare) Da! E voinic Banul! dar de, fârtate - Brumă, și voinicii se rătăcese, 

BRUMA . 

CA parta) Își bate joc. (tare) Voinicit se rătăcesc, mă Ursule « bine dice jupân Ianoș, dar mișeit 'mi “|I stati în cale. 

IANOŞ 
(A parte, Ce dice?,, 

. Unsu | 
Ha! ha! ha! Da ce rit, ms, că nu e de ris că m'a resbit pl6ca la ănimă, 

BRUMA 

Seit una, Jupân Ianoș? Ânima caldă, dar spatele "mi ai tughețat de plea cea rece și de vântul ce urlă în munte. 
16



242 “BANUL 
  

IAoVş 

Ducoţi-vă de vt aciuiți la Turn, voiii ascepta eii pre Ju-. 
pânul, s'o fi adăpostit și el la munte Ia vre un sihastru set 
subt vre-uă, stâncă. 

BRUMA 

CA parte) Ungurul dracului! leagă tei de curmei, dâr-ar 

remânea singur. (tare) Ba nu, Jupâne, remânem şi not!.. 

URsU 

Ba dei eii nu! că daca o mat suflă un puiii de vântuleţ 

ca la stânca Corbului, ne sboră tocmai în a Dunăre lată! 

Aoleo, mă Brumă, ține-mă! ține-mă! Ha! ha! ha! da ce rişi 
tu, mă Brumă ? 

BRUMA 

Ce naiba fârtate, ține- -te că doră nu esci scaun de 
Domniă?.. 

ÎANOŞ 

De minune, fârtate Ursule! Din feciori de ste, din scutarii 

Banului Mărăcine esci tu!!.. Cum naiba cu asemenea aproqi 
M. Sa Basarab-Vodă Mihaii, ci-că bătu 6stea lui Carol Ro- 
bert 2 Ce rușine! '] sufla vântul ca pe o până. 

. Unsu 

D'apoi Jupâne... 

, __ BRUMA 

Ne suflă qtă Jupâne, că norodu “i ușor, ear boierul greot. 

asu 

“Ha! ha! ha! Da ce riqi tu, mă Brumă? Unde boerul apasă 
grei? 

BRUMA 

Ba nu, mă Ursule! Norodu” prea ușor, nu'și cată de ale 

sâle, că n'ar apăsă Boerul, că Boerul e puțin și norodul 
mult,
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IAanoş 

Ear cu Evanghelia părintelui Kirilă ? 

BRUMA | | 
Aș! Jupâne, s'ai sirbit și vanghelia, Jupâne, de n:o may pri- 

cepe Românul. ..'Tot la instreinare de câtăi-va vreme ănima 
- cărturarilor nostri... Brrrr!... sunt muiat ca o cureă!... 

- URsu 

Cică asta e venătore! Di mat bine scăldătâre! Ce furtună 
sânte Metodie! Ian veqi Dunărea ce cueână mare! Ha, ha, 
ha, nu mal ride, mă Brumă! 

JANOS (aparte) 

O idee... EX se vor depărtă ... (tare) Mă evanghelis=: 
tule, mă Ursule, ian duceţi-vi de adunați nițele vreascuri 

Şi scăpăraţi de aprindeți un focușor. O fi la aY noștri din 
munte semn și ne om mat svântă și ale haine. 

BRUMA (aparte) 

Ungurul dracului, ctare) Audi, mă Ursule, vreascuri , . . 
" URSUL (tremurând) ă 

Audi, mă Brumă, vreascuri. Ă 

IANOŞ (aparte) 

N'o se se urnâscă nick unul? he fârtate Ursule!: 
Unsu 

Ha! ha! ha! qăă aşa, mă Brumă, niţele vreascuri, că 
ciurue pl6ia prin zaoa jupânulu! ca lacrimile la ânima ne- 
voiașului. 

ÎANOŞ (cu satisfacţie) 

O se se ducă!... 

BRUMA 

Mă Ursule! că dăti ne-ar prinde bine și nouă niţel jar... 
co dici mă? Brrr! ce recâre "1 sub cămașă!
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TANOŞ 
O se facă foc, 

“ Unsu 

Că bine grăesei, fârtate Brumă. Ha! ha! ha!a! ce drag de 
foculeț , mi "ţi prinde ânima putere, și facia se. învoioștdă ! 
Uite! na! qtă! | - 

TANOŞ (aparte) 

N'o se 1 facă. (intervenind) Da bine Brumă, așa că ți ar 
zimbi la ânimă niţel jar, colea la rădăcina ăstut stejar, roșu 
și strălucitor ca un darab din sântul sre?... 

BRUMA 

Het! da qăii așa. tremur) 

! - IANOŞ 

Ce qici, mă Ursule? Ce mi te-ai prăji și perpeli colea la 
un foc ciobănese, care mbie 6sele și aduce mângâere ochilor? 

URSU (făcând gest că se încăldesce Ia foc) 

AN! ce drag de foc, jupâne Ianoș, dăii așa! ... 

IANOŞ 

Apoi faceţi”I acel drag de foc. 

Unsu 
Cum?.., 

i BRUMA 
Hat! ... Ă 

IANoş 

Uite Românul . . . fieșce care vede binele şi “l doresce... 
d6ră se pue mâna la trâbă, ba! ba! tot mură în gură! 

Unsu 

Are dreptate jupânul, mă Brumă, ha! ha! ha! 

BRUMA | 

O fi! dar eti sciă una că Românul, jupâne Ianoș, când "1 
ajunge nevoia ori 1 pipăe la ânimă dorul bun! hej nu dă |
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greș trebe; hei! mă Ursule! sciti vecinii lut Basarab-Vodă, 
ce pui de ment crese în țera Banilor. 

ÎANOS (aparte) 

Dar scie el, vitâzul Crai, se faci a nu "Şi bate mult joe 
nimeni de Ungur. (se aude în depărtare strigăte confuse) (tare) 

„Cei mă?! Ian ascultați! 
RRUMA 

„Da dă! vântul vine căptușit cu ţipete de om piimântân, 
taparte) A! de o fi vre o cursă a Ungurului, pe viul Dumnedei 
“lucid !ctare) Da, mă Ursule, bine faci că poi urechia la pă- 
ment... hat mă! că multe scie bietul nostru pământ! De ar 
pune ai noştrii urechea la ânima lui n'ar greşi așia de adesea! 

Unsu 

Larma nu vine despre munte 

BRUMA (Cu intenţiune serutânăd fața lui Ianoş). 

O fi niseal-va pascari, nu-t așia jupâne ? Luptând se'și lege 
luntrela de mal? Nu-i așia jupâne lanoș? ( strigătele se repet. 
furtona mugesce). 

Ă 

TAnoş (aparte) 

Se fiă 6re al met... (tare) Pe turn flăcăi, pâte zărim ceva. 
(se urcă), „- J DN 

RSU 

Alei jupâne ! ţine-te bine, că cine cade de sus... 

BRUMA 

De sus piere, mă Ursule, dar de jos mai răi mă, că se 
mișelesce, 

IANos | 

Ce insemneză ? O luntre luptând: în susul Dunăre! spre 
porta dracului. .. vr'o nenorocire... (aparte) A ! o idee, se vor 
depărtă! tare) O nenorocire, Brumă! Pâte ai nevoiă de ajutor? 
N'o se alergăm noi? O fi iar vr'o răpire de femei, de Tătarii 
de peste munţi.
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„ BRUMA 

Vi'o nenorocire ? Audi, mă Ursule! o nenorocire... Aide 
Ursule, aideţi jupâne !.., 

Tasu 

Dar nu mă mai țin picivrele... 

BRUMA 

Haide mă! a nu face foc ca se'ţi încălzesel sgâreiuril 
trupului, trâcă-mârgă, e treaba ta... Daranu găsi la ănimă 
destul foc că se scapi de murte, de peire, de robia păgâ- 
nului pre niscai creștini, veqi asta-t, mă, pofta necuratuluy,.. 
Haide mt... Jupâne Tanoș! voinicil se rătăcese dar nevoia 
X seste de faţă!.. S'alergiim, haide, mă Ursule. 

TANOŞ 

A! la rândul mei acuma! duceți-vă spre peirea vâstră 
(se furișeză de e! și apucă în altă parte). 

SCENA II | 
MARIA de HALLY, PARINTELE ANSELW, DURDĂ 

DURDA (Adjutând cu pelegrinul pe Maria a descinăe prin stânel) | 

N'aveţi grijă... sunteți în țâră creștină, nici o dată ne- 
norocirea n'a aflat aci anima împetrită ... Sprijină-te de mâna : 
mea... Etă, colo în vale, la turn, n'o se întâdie a sosi cail 
de la curte... Vitâzul care va scitpat din mânile Tătarilor 
şi din undele Dunărei, stăpânul mei, jupânul Vlad, feciorul 
Banului Mărăcine... O! ele viteaz ca și tatăl stii | El a 
trămis pe poteca prăpastie, calea cea may scurtă, omeni ca 
se ne întâmpine cu cait de la curte,.. Apasă bine, piciorul 
pe stâncă... Așa,.+ mavea grijă... Eată-ne jos, se ne oprim 
aci, caii nu pot întârgiă d'a veni, 

ANSELM 

Nu ți iceam bine, Domniţă Maria, se nu desperăm?
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DURDA 

Așa, poftim, ședi colea, pe asta pâtră bătrână (pele eriaulul) 
E domniță?... Se vede cât colo! (a parte) Cam ciudate 
haine, dar frumosă fâtă... 

MARIA 

A! părinte Anselme, nenorocirea dar măva urmări etern ?.. 

| ANSELM , 

“Dumnedeti, Domniţă, care te-a salvat din sclavia păgâ- 
„ nului nu te va părăsi atât de aprâpe de liman. 

! DuRDA | 

Niţel foc până vin cait? (a face) Plăia % așa de rece și biata 
Domnița cu hainele ei subțirele muicte... aţă de paiagen, 

subţire ca bucuria săracului... 

MARIA 

Limanul repaosuluț? A! se vede că nu sunt destinată 
a-l mai ajunge, părinte Anselme. 

ANSELM . . 

Decretele lui Dumnedeă qic alt-fel, de 6re-ce adineaori 
o mâna pe cât genertsă pe atât și viteză te-a salvat din 
sinul valurilor turbate'și ceea-ce e mai mult din servitutea 
Tataralui... Veqi Domniţă, cerul ce însenin6qă și după 
fortună senin, iar după vijeliă o raă de bucuriă. 

. MARA 

Dumnedeii bine-cuvinteze pre bravul nostru salvator!!.. 

DuRDA | 

- Eaca așa... Vitâzul meii stăpân nu va dice că n'am în- 
grijit bine de 6speţii sui... He! vedi dumnâta părinte, 

Românul așa e firea lui: bogat ork sărac, el zimbesce 6spe- : 
lul ce'i trămite Dumnedeiă și pita negră a copiilor lui o im- 
parte cu voiă bună cu 6speţit se.
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ANSELM 

Bunul crestin! 

DURDA 

Român părinte, nu numai eresțin, că și Ungurul e crestin, dar reă cu el ca și cu Tatarul păgân .. + N'aveţi grijă Dom- niţă, mă reped în vale se văd d'a venit caik,., Vedi D-ta pă- rinte, este o rîpă cam grea de suit, ales după ploe ca cea de adinâori (aprâpe a'a eși) Het!!,. ce fată frumâsă... Sirbă? nu%, Bulgară? nu... Grâcă, nu seamănă... ha! că nici Un- gurdncă!.. Ce o fi 6re? Frumsă fată... (eata a eşi) 
MARIA (a îngenunchiat şi se r6gâ) 

DURDA 

De crestină % crestină ! da cruce nu face! Hei prostul de mi- ne, dar câţi deăi cu cruci lungi și cu ânima la dracu «e « (ese) 
ÂNSELM 

Roi pre Dumnedeii, Domniţă, și 6tă ela pironit ochiul meii pe piatra pe care ședuși... Aibi încredere! Eată întâmpla- rea aduce ănimel un neasceptat augur, 

MARIA 

Augur! (se ziaica) 

ÂNSELM 

Da! aceste litere vechi, voce eternă a trecutului, vorbese presentului, 

MARIA | 
Nu înțeleg.,. 

ÂNSELM (oitina) 

Divului-Augustului-Cesarulut-Nervef Traian, eare pre . barbarul Dao sdrobind, agrul acesta împărți între at Romei | fil... Salvaţi! fiica comitelur de Holly din Aquitania francesă, salvată pe țărmul unui popor frate, . ,
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MARIA 

Inscripţiunile mute pentru mine, vorbese minței vâstre 
învtțate, părinte Anselme . .. Dâră de inseripțiune n'am . 
lipsă ei. A! vădutu-l-aY părinte pre e€l?... 

ÂNSELM 

Pe vitâzul nostru salvaţor ? A! da! parea un Arhanghel 
al cerului, luptându-se cu Tătanit, Ş'apoi smulgându-te Dom- 
niță furiei valurilor. Dumnedeii se-l bine-cuvinteze. 

MARA 

'L vom revedea? Acum că sunţ bine, simţ cât am aflat de 
Slab! termeni spre a-X arstâ gratitudinea mea! “L, vom re- 
vedea re? 

ANSELM 

De cinci ori braţul lui viteaz a cules din valuri câte unul 
din nefericiţil naufragiaţi, aruncaţi în unde de acel Tăpi- 
tori; Măria Ta, domniţa, erak depusă pe ţerm cu sim- 
țirile perdute ... A şesea Gră eram „ei salvatul genero- 
sului june, ci, carele după o scândurică, de un patrariu de 
oră-—an. secol! ... luptam în contra uuef morţi sigure. 
Când simţiu sub piciorul mei amorțit pământul solid al țăr- 
mului , rădicai mânele spre a-t mulțămi; atunci de o dată 
cădu lEngă mine fără simțire salvatorul nostru. 

DARIA 

A! Dumnedeule! 

ANSELM 

Datoria sufletâscă scutură torporea corpului; mă plec se 
ajut pre Banul Miărăcine, cum ”l numea at sti; el era 
Tec6 . . . Un fior de groză striibate pre toţi. A! Domnița , și 
vol eraţi fără simţire acolo .. . Dâră ănima vOstră va înțe- 
lege și va aprobă: am consacrat puterile mele reveninde lut, 
numai lut.
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NI ARIA 

Bunul părinte!... A! cât bine face ănimei asemenea sen= 
timente! 

N 

„ANSELM 

Un moment dupe aceea , grație îngrijirilor devotate ale 
6menilor sti, junele era în picidre, revenit din acea ame- 
țire, ce sforțul violinte la care se supusese îi cașunasii.. 
Era în piciore, dice? ... Nu!... la rândul să , îngenuche, 

- ISngă vol Domnița, cu u mânile sele încă reci, cum se silea 
el a reîncăldi ale vâstre!. .. 

! MARIA 

Bravul june ... A! părinte, dâca ceva pâte consolă în 
durerile  vioțel este întâlnirea unor suflete generose, mareţe, 
ca al. 

i " ANSELM 

Ca acel al junelui Măricine! . . . Sub zalea rece a peptu- 
lut stii, o da! bate o caldă ânimă.. 

DURDA (revenind) 

Așa... aii sosit caii, părinte... Se mergem... vino 
Domuiţă, că de lunecnșul cel mare nu pot ca se sue stânca 

Gtrisă) Mă Ursule! mă! lasă, calul tăi pe mâna lut Stanciu, 
și vino de ajută și tu Domniței și părintelui... grăbesce 
mă, că am întârqiat atâta... Apasă bine piciorul, Domniţă. 

SCENA IV 

Camera lui Vlad Jărăcine 

BRUMA. — VLAD MARACINE. — OLARA 

| BRUNA 

De Brumă, Brumă mt chiamă jupâne Vlad, dar s'avem 
ertăciune, bate'l-ar bruma pre jupân Ianoș cu gândurile lut... 

Scii una jupâne ? Când începe a urlă potaea nu-i departe.
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lupul ; când jupânul Ianoș care d'abia fusese ertat de Banul 
pentru o mișeliă, se. rătăcesce adi de 2 oră într'o di de 
jupânul și de Brumă, teama-mi e că Ungurul amblă se păsâs- 
că cera... S'atem ertăciune, jupânesă... da nu-ta bine cu 

Ungurul , (desaprobare prin gesta Clarei) cu jupânul lanoș... "Li 
prinsei cu c6da ochiului adi dimineța, dându-și este cu dintre . 
Tătarii robiţi de jupânul Vlad... De Brumă,... Brumă-mi 

„die, dar eti nu'dati nici bruma praner pe sufetul Ungurului... 
a jupânului Ianoș. : 

CLARA (aparte) 

Nemernicul... Nici catarea prietenâscă a Banului, nici buna 
cinste în care'l avem de dece ani se nu fiă îimblândit asprimea 
ănimei lui?! ctare) Earăși băaueli, Brumă! cred! tu că.. 

BRUMA 

Cred eii într'unul Dumneqeii a lut Popa Chirilă, dar cred și 
În postelnicul dracul, în dracul, care la nevoiă se chiamă Carol 
Robert, care ne năbușesce ţâra, Dracul care e 'Tătarul ce 
pustieză ogorele și satele nstre... In Dumnedei Sântul 
cred, care a pus vorba lui la ânima vostră, jupănâsă și ju- | 
pâne, dar pas de nu crede în dracu când scormolesci gunoiul 
ânimei unul... (gest de dezaprotare a lut Vla) unul Ianoș!., 

Vo 

Uite mamă, aceștia sunt cGbele rele ale sioțet.. . Haide, 
fârtate Brumă. .. 

BRUMA. , 

„De Brumă! Brumă mă chiamă, : 
7 

VLAD 

Dar eii nu te chiămaiăi fârtate, și vedi, am nevoe de repaos, 

nu de bănueli... Am căqut de obosflă, și brațul ăsta lovit... 
(Cu blâneţă) haide băiete, lanoșnu m pote uri; ce rtii V-am. 

făcut?.. N'a priil el atâtea bine-facert de a casa Banului 

Mărăcine ?..
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BRUNA 

Hă! jupâne, cânele de casă nu o lasă neci bătut, dar nu-i așa cu pisica... 

CLARA 

Bine, Brumă, tu esci om de ânimă... 

BRUMA | 

Cânele, jupân6să,.. 

CLARA 

Bine, cu Domnul, băete!., 
“ "BRUMA | , 

Him! ânima bună, la ră nu crede, dar eii zii!... (ese) 
i | VAD 

Iubirea lut "1 rătăcesce, dragă mamă... 

CLARA 

Dar tu, băiete? "Ține! sprijinesce brațul pe perina acâsta. 

VLAD 

Bună mamă! 

CLARA | 

Te simți mat bine, fi răsfățat?.. trămite-vol scire tată- 
t&ă, Banului, la Câmpu-Lung ori fratelui-tii la Tergovişte?., 

Van 

Nu mamă; Banul tata, nu fără folos țărei petrece el de 
atâtea luni lengă Domniă, și în dilele aceste grele, când 
n&mul cel cumplit al Tătaralui, pradă peste munţi, şi duce 
turme de crestini în robiă, aiurea e locul fiului mat mare al 
Banului Mârăcine, decât a griji de o sgârietură primită de 
fratele mai mic... apoi, crede, mamă iubită... e0 nimica, 

o mică stâlcire, care mâne va fi vindecată,,. Și puterile *'mi 
ai revenit depline, m& simţ bine, pr& bine...
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CLARA (eu desmerdere) 

-"Ţi Sar cuvini o bună cârtă... Audi! se-și pue în pri- . 
mejdiă qilele! A ! uriciosul! Asta-Y vânătorea ta? Semite * 
aducă a casă mai mort ?.., 

VLAD (6ărutând mâna, cun desmerdare) 

Ha, ha, ha, di... dăt... uriciosului tt de băât!.. I 
face bine cârta ta... A! dragostea unei mame bune, co 
leac !..'Te dâre capul? mama 'șă preămblă degetele et pe 
frunte-ţi, cu o vorbă caldă de Ia ânimă și O! farmec, o! des- 
cântec ceresc! Nu te mai dvre capul ! Pe o sâră de plâie și 
vijeliă, ca adi, simți ânima coprinsă de nu sciă ce tainică 
jale și ochiul se plâcă trist la pământ !... Mama diceo vorbă, 
o singură vorbă, una, Băieţele, și o minune ! simți cum se 
reschiră durerea, vedi ardicându-se norit după ochi și âni- 
mă, și riqY... Ha, ha,ha!Nu este după ie6na maicet Domnu- Iui alt chip, care se vorbâscă ânimel, ca al tă iubită mamă!.. 
Haide, liniscesce-te! vedi, sunt așia de bine, că o se cere a | 
merge singur spre a întimpină pe Ospeţii noştrii... EY în : târdiă d'a veni... | | A 

CLARA 

Durdă, și mal mulți din 2Y noştri sunt duși cu cai întru 
întempinarea lor.. Nu te urni ..vedi, ai nevoiă de Tepaus,,. 

"VLAD 
EI întârqie... De ce? câmpia este nesigură... Tătaril aă 

început a se aretă dincâce de munţi... Decă ospețit nostri ar fi întâlniți de Tătark ... (Se riăică făcânaa-şt violința) A! mama, 
liniscesce-te, am totă puterea... Ea ar putea recade în 
mănile lor. 

| CLARA | 
Ea? a! este și un 6spe care se chiamă ea? Ea!..0 femee !.. 

| VLAD * , 
O femee? un înger, maică iubită... Ce, nu scil?.,
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CLARA 

Se sciii ei? Dar eată-teaci de dout ore și nu-mi aY spus ni- 
„Mic... A! ce prostă mamă, vedi? nict a ghicit că băiatul et... 

ÎI aduce în 6speţi... pre... pre Ea. 

: VLAD 

Reutate de mamă... Ea?... Nu pre Ea! ci un ânger. .. 

CLARA 
Un înger! (eu neeredinţi) 

VLAD | 

Un ânger!... A! co față, mamă! ce 3tatură, ce ochi!.. 

CLARA 

Ce guriță! ce mânt! ce păr! ha, ha, ha, da esci bolnar, 
Vlade, bolnav d'a binele! Brrr!... a luat foc șira de paie a 

“minţei! ha, ha, ha! 

VLAD 

Tu riqi? vei vedâ-o şi atunci 'mY vel da dreptate... Ar 
o privire a ochilor ci m'a făcnt se infrunt cu bărbăţiă nu 
numai pre 'Tătari, cari o răpiseră și o ducenă în luntrea lor, 

„dar și valurile Dunăret... Când o depuseiti pe mal Ş'o mat - 
„ Yiduiă o-dată, am simţit, mamă, ca o săgstă prin animă... 
"Ea cădu... rămase fără simțire ... 
a CLARA Sas 

ia >. Atuncă,: Vlad Mărăcine, fiul meă cel vitâz, remase şi el 
7 2 Sfătă simţire;, posnă mare cu fiăcăil știa, cari de cum încep a 
147... -afnuiran are cu îstoțiă se laudă cu glas de bucium, că nu 
„22% > Veste altă plăcere, niet altă fericire pe lume de cât acea de a 

urmări o căpridră prin ale pondre și rîpi, ori d'a hârţui o câtă 
de păgâni, de Unguri oră de Tătar, dar car! numat ce Li esă în 
cale una din acelea-l-alte căpridre, cu glas omenesc, și... 
o! da! de ângeraș! căprisre, care mat adesea na fug de v6- 
nătoră!—și pace cu vânatul căpridrelor adevărate din bâr log și 
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pace cu vnătorea de Unguri și de Tătari!.. c1 săruta) Haide, 
n'o se fiă nimica, Vlade! Deprins a veni numai urși și lupi, 
păserica din pomul înflorit te-a pus pe gânduri! De!o se'l 
vei... pre acel înger... și uite, mă prind că liniscea, o se 

astâmpere bătăia animet tele. He, Vlade! d'aprepe aripile 
ângerului se strâng; ca ale rondunelei, și ferice dâca în lo- 
cul ângerului, remâne, când aripile se strâng, — o ființă 
care se se potă numi măcar femee, 

VLAD 

Pste a! dreptate, 1 mamă! dar când vel vedea faţa că di- 
vină... 

. CLARA 
Divină! ha, ha, ha. 

VLAD 

Tu riqi mereă? dar ek întârție mamă! De ce? A! dâca al 
fi mamă bună. 

CLARA | , 

„ Adineori mă găsiat bună ca vorba lut Dumnedeti. 

VLAD 

Da, escă bună e sărută mâna) și uite! așa e că mama bună, 
înţelegi că se cade... că trebue... 

  

. CLARA 
Hm! 

VLin 
Hm! nu pricepi? 

CLARA 
Nu qi! | 

VLan 

Se cade se mergem... 

CLARA. 

- Se întâmpinăm .. . 

VLAD 

. 

Pre speţi,
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CLARA 

Pe 6speți, pe ea. .. A! pre ângerul ăla cu aripile în- tinse .., 
VLAD 

Pre vspeţi . . . a! tu înţelegi așa de bine tite... 
CLARA 

Ba bine că o mamă bună pote se nu iasă cu flăcăul ef... înaintea .. . cut? că di iată o oră de când mintea ne e la rendunică , la paseri și ângeri și mie nu "mi ay spus cum i dice?... 
VLap 

Numele et? un ânger ... 

CLARA 

Haide! reqămățe de mama. Nici numele nu i '] scie! ciu- dat! ... cel puțin tată-ttă sci6 numele îngerului sză ., , 
VLAD 

Clara! numele tt, mamă!... o se “ţi s&mene, s'o numim Clara, ca tine... . Se mergem, mamă... Numele ef?..- Dar sciii eii a numi măcar ceea ce simt în acâstă clipă în sufletul mei? Se mergem, mamă iubită... 

CLARA 

lubită ? ha, ha, ha! iubirea mamei în timpul vânătâreY căpridrei codrilor; când băiatul vân6dă căprisra cu glas de femee, iubirea mamej. . . | 4 

VAD 
Atunci iubirea mamet n'are de ce a se teme .. . cel mult ce se pote întâmpla, este se fiă sporită cu iubirea âncă ay unei ânimi.,. 

CLARA 

Redămă-ţi mâna în legătură, Vlade ; era bine se rămây acasă... De! de! sciă,., Tătarii, Ospeţii.. . Ea.. un ânger! (ese)
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SCENA V 
(Peisagiii pe malul Dunăre) 

IANOŞ. — DATS00. — ISTVAN. 

| IANOŞ | 

Mare pe unde trece pre aiurea ,. , ţineţi arcul gata! ... 
” Dirsco 

"Ţi-o repet, jupâne Ianoș, fă se nu ne scape. Ea este fiica 
comitelui de Hally, senior puternic din Francia; ea petrecu 
la curtea lui Carol Robert cu mătușa sa, şi însoțită deo 
suită , carea nu sciu se o apere de Tătari, ea: se întorcea de 
la Banatul 'TemișdreY, ca se apuce calea spre Neapole la 
curtea Domnilor d'Anju , rudele lu! Carol Robert, Mătușa a 
reușit se 'și scape dilele. A lăsă însă Banulut Mărăcine mijlo- 
cul salvărei june Domniţe Maria de Hally, este, jupâne Ia 
noș, a asigură lui tâtă recunoscința Mărie! Stle Robert, a, 
casel de Francia, a familiei de Hally și a casei d'Anju din 
Neapole. 

Işrvan 

No! frate Ianoș, că nu se cade se lăsăm lut Vlad Mără- cine și acâstă laudă. 
IAnoş , 

VE înțeleseii ,.. Maria de Hally va fi în mânele vâstre, 
„peste o clipă, dâcă ... 

DaTsco 

Câștigul e mult, jupâne Ianoș, e mulţ şi sigur... 
1An6ş | | | 

- “Banatul Severinului e Singurul ce=mi pâte da Măria Sa Carol Robert. Vouă aurul caselor de Hally și d'Anju.... 
DATscO , 

Dumitale Banatul, e drept: ati n'at la mână juruința Craiu- - lui? dumitale și jupânesa Clara fu..a! veqI că maj scim ceva !... 
| 17
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ISTVAN 

No! mă! că nu de a pururea.ta fi bătut Carol Robert al 

nostru, de un Basarab Vodă, ca anțerţ. 

IANOŞ 

Clara! o speranță! . . .Tăcere, se uud tropote de cat, tre- 
bue se fiă juna femee cu Omenil lui Vlad... La pândă, 
voinici! .. 

DURDA (între culise) 

Cail vor treco prin vad, veniţi pe aicea, este punte bună 
de picior, pe malul apel. 

| | IAxoş Ă 

Vocea lui Durdă... Sunt eY.. . La pândă, copil! A! Bane 
Mărăcine . . . o batjocură de 20 ant are și ca o qi de res- 
bunare . . . Mâna pe arcuri, voinici, se sbâre la semn să- 
geta înveninată ! (se ascund între arbori și dupe stâncl) 

SCENA VI 

Aceiași.—DURDA.—TRSU.—MARIA.—ANSELM 

URsu 

: Mă Durdă, mă! Da dtă că puteam trece și cu caii prin vad. 

DuRDA | 

Nu, mă Ursule, c'a venit şiroiul mare de plvia de adi- 

nori, și apa mare ca boeru mare, șugubăț mă! Redămă-te de 
mina mea, Domniţă , . . 

Unsu 

Ha! ha! ha! da ce ridi tu, mă Durdă? 

E DURDA | N 

Pre aci părinte, pre aci! ... Mă Ursule, dă mâna popel 

sc nu lunece pe puntea Raiului, că fiștania popel blagoslo- 
vesce apa, dâră apa nict blagoslovită nu merge la gătu popel.
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, Uasu 

" Hustiuluc, ha, ha, ha, da nu mai ride, mă Durds! 
ÎANOS (sărind cu at săi în cale) |, 

„Nu pe acolo, fârtate Durdă, nu pe acolo, fârtate Ursule. 

DURDA . 

Ungurul? ce vrea el? 
Unsu 

Ianoș? 
MARIA 

„Deră ce este, părinte Anselme ? 

ANSELM 

Tremur! Yr'o nenorocire! 

IANOS 

Ce este? In lături nemernicilor, ork sunteți morți. 
! URsu | 

Ajutor! Ajutor! 
DURDA 

A! Jupâne Ianoș! Jupâne Ianoş! ... 
- IANOŞ 

Pre ea Datsco ! (Datsco şi Istvan se aruncă asupra Mariel, Durdă şi 
Ursu se luptă spre a 0 apira). 

MARIA | 

Ajutor! ajutor! 
: PDuRDA 

Nu veţi răpi-o de cât numai ucigându-mă.,, 

IANOŞ 

Mori dar, nemernice ! (1 aciae). 

DURDA. : 
A! (oaăe) 

Uasu 
Ajutor ! ajutor !
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ANSELM Qur Tanoş în genunchi) 

Aibi milă de ca, jupâne... Vă trebue o vicţă? Etă a mea, 

luaţi-o!.. Aveţi milă de densa! vă trebue bant? mulți bani, 
veți avea cât de mulți, cât nu visați! 

Iaxoş 

În lături Popa cu aleluia ! ur aă brtnei, Auselm cade ameţib. Dar 

ce? Se fiii ore, jucat ? cstriea) Datsco! Istvan!... Duși fără 
mine ?.. S'alerg.., cine-va vine!., S'alerg! tese). 

SCENA VIL. 
BRUMĂ, ANSELM și DURDĂ (mort) 

- BRUMA 

Pe aci, jupâneVlad intr-a c6ce seaudi sgomotul, țipetele... 

Ce ved ? Durdă? ce-i, mă Durdi? Cete rece sresci, mă, în tină? 
Hei m! Descep ă-te, că d6ră nu-ififăcut botezul resteiuluY 
cu vin de la Deal, descâptă-te, mă Durdă, că uite vine ju- 

pânul Mârăcine cu mamă-sa!.. Ce? rece! sânge! rănit! 
mort!.. Jupâne Mărăcine, jupâne Vlad!.. 

ÂNSELM (desceptându-se) 

N'o ucideţi! îndurare! A! jupâne! aibi milă de ea!.. 

. BRUMA 

Călugărul cel ce era cu Domnița, (s'aude lovituri de abil) 
ce este părinte? ce este?.. 

| A NSELM 

Ea... răpită!.. Domnița... Ajutor!.. 

BRUMA 

Aci, jupâne Mărăcine! aci!., (egomot de arme) co este? sgo- 
mot de săbii ? ce mal este? A! Ungurul cu gândul dracului, 

și nimeni nu m& credea!... Se alergăm, părinte! vr'o neno- 
rocire mal mult. (ese), ! 

ANSEI.M (vrea se ese, dar este întîmpinat de Clara)
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SCENA VIII 
" ANSEUM.— OLARA.—URSU 

URsu 

După dâmbul acesta jupăn6să... A! D-deule! vino! vino! 

Cana 

„ Fiul meti! fiul miei! A! nenorocirea ese omului în cale... 

Uasu 

Stat, părinte! m'andI? Se bat! cţă, jupân6să, călugărul cel 
- scăpat cu Domnița de jupânul... Cur Anselm) E jupânesa Clara, 

mama vitezului nostru. 

i ANSELM | 

Mama Banului? O! fil bine-cuvântată Domni... Dar ea? 

Maria ? unde este ? Scapaţi-o, domnă! ttugenunche). 

CLARA “ 

Redică-te părinte... La minutul acesta este mama, care 
are novoiă de mângăiere și de întărire de suflet... „Fiul mei! ! 
(egomot mare de arme) A! €] trăesce! pe cât timp o sabie se în-: 

crucișăză cu a trădătorului ea este a lui, nu pote fi de câta 
lui ..: Ascultaţi, el trăesce! și dacă trăesce, părinte, triiesce 
și Domniţă!.. - 

„ ÂNSELM | 

El se bate! o! suflet nobil! și bătrâneţele mele nu sciii 

nici se mângâe pre acestă mamă îngrijată... , 

* OLARA | 

Dar ascultați! este ore audul meii carele a încetat d'a A 

calea ânimel? Ascultaţi ! Duninedeul meii! dar.eii nu may 
aud nimic!+. Nu se mai i aude lupta ? A! nenorocire! fiul 

mei, fiul mei! î.. 
ANStLW - 

—Dâmaă! (aparte) Strmana mamă ! (tare) Dimnă! aibi i inere= :
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dere în Dumnedeii ! cine ardică spada pentru apărarea celul 
asuprit, are brațul întărit da puterea de sus. 

CLARA 

Dar nici un sgomot?... al ânimei mele singur... O! 
fiul meă!., 

Unsu 

Ssomot de pașt jupânesă! sunt pste Ungurit!. vino 'jupâ- 
n6să ... Daca te-ar afiă în cale... vino!. 

CLARA 

Nu, Ursule! Na se cade mamei se țină la dlele la care 
n'a ținut un fii iubit... voii muri şi e dâca Vlad. 

ANSELM 

EI trăesce Domnă! Ascultă! Ascultă! 

Vian (între culise) 

Mamă ! 

ÂNSELM 

'Te chiamă!,,. 

CLARA 

Vocea lut? și ânima mea n'a audit-o ea mat întâi A! 
ol trăesce,.. se mergem, se alergăm,, .. 

Unsu 

Trăesce! ha! ha! ha! a ce TÎĂ,,. (se uită în prejur şi neră 
dEnă pre nimen!) Da ce ridi tu, z0ă Ursule? 

. SCENA IX, 

Aceiași, VLAD, MARIA, BRUMA , . 

BRUMA | 

Ba E, mă Ursule, ride cât te o ţinea ânima, ha, ha, ha, (ride), ” |
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VLAD (intră sprijinind pre Maria) 

Mamă! Mamă!t!... 
- CLARA 

Vlad! Iubitul mei Vlad! 

ANSELM 

Domnița! O Dumnedeule! fii bine-cuventat! 

VLao 

Etă maica mea, Domnița ! 

Manu (apucându-I mâna) . 

Dă voiă nefericite să sărute mâna birie, cuventată a 

mamei mântuitorului ei ... 

CLARA 

Pe ânima mea, copilă frumâsă. Qar vlad) A! un ânger! 

BRUMA 

Scil una, jupâne Vlad? Se ne grăbim +. „că nâptea % cât 
colea și poteca Xrea, și Ungurul, mișelul de Ianoș, scăpat... 

„VLAD , , 

Se mergem, se mergem, mamă! Adi diminâţă încă, nimic 
nu mă ingrozea . . . acum, privindu-te, simț că mâna 7 tot 
tare pe spadă, dâră că ânima-mi tremură. Tu vel înțelege 
acâsta mal bine, mamă iubită ... se mergem Domniţă! .. 

BRUMA 

A! numai Durdă bietul nu va ma! merge jupâne. 

+ VLAD | 

Mort! Durdă mort! (ştergâna o 1acrimă) Era dintre cel voi- 
nici, și cei voinici sunt puţini chiar și în țâra voinicilor. Că 
dușmanul e mult,-că trădarea e fără numtr... Sărmanul 
Durdă. . . ânimă caldă! 

BRUMA |, 

Câne de casă jupâne! . . . Lacrima ce af șters jupâne, "l-a
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plătit! . . . Du-te jupâne! voii rămânea .eă se îngrijesc de 
bietul Durdă ... ha! cât pentru ungurii căduţi, vor mat 
îngrășă cel corb români, ca feciorii luf Carol Robert mal 
anțert, . 

CLARA 

Ah! fiul mei, ce frumsă căpriră! . . . (Domniţen) R6dă- | 
mă-te de mâna mea frumosă copilă ... Abia poți merge, ij emoțiunea, obosela ,. . ! 

ANSELM 

Dâră voi înșivă ,. . 
CLARA 

A! cii este alt-cera, sunt mamă.., o răutate de mamă... « 
Nu așa, Vlad?,,. ! 

, VLAD (între ambele femel) . 

Q rtutate de mamă? co sărată) Nu, un ânger!!... 

OLARA (surtgâna) | 

„Cel de la stânga?,,. 
, VLap 

Hm! reutate! la drâpta şi 1a stânga . + . Se mergem, 
(Cortina cade;
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ACTUL II 

_ SOENA 1 

(Camera la Mirăcine) 

BRUMA. — URSU, 

BRUMA 

De Brumă, Brumă mă chiamă, mă Ursule, dar nu e abine: 
de două luni de când unguri! lui Ianoș mușcară tăria la 
puntea pi, pace cu veniifărea Banului, ca altă dată . 

UnRsy 

Ha! ha! ha! nu mat ride, mă Brumă, că nu '% de ris, dă... 
Da nutetaie pretine capul, măl Brumă, de unde vine schim-. 
barea asta la sufletul viteazului nostru? 

BRUMA | . 

Nu prin cap, mă, ci pre la inimă... e bolnav ,. mă ; 
bolnav răi, 

. Uasu 

„En lasă vorba g6lă!... bolnav el? dar mâna i s'a lecuit. 
. ” BRUMA 

Lecuit mâna , dar biata ânimă ca val de ea... bâla lui 
o franțuzoica .. . 

URsu 
„Domnița Maria, 

: BRUMA 

: 0 iubesee, mă Ursule, de se topesce pe picisre .. . Gtba 
ban, g6ba țăran, când se pune dragostea la ânimă,. te-ai 
stins mă!
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Unsu 

Oh! oh! cui o spui, fârtate Brumă, oh!oh!,:. 

BRUMA , 

Ha! ha! da nu ma! ride, mă Ursule!... Ți-e neastâmpâr 
şi ţi-e la rinichi după lelea Dochia ?... hat mă, că tu nică una: 
nici dont și 'ți-o l&gă ăl ppă de gât ca pâtra de moră la 
grumaji! ianecatului... dar nu e așa, mă, cu jupânul... Fran- 
țuzvica într'una plânge și suspină , și 1 e de a se mărită ca 
b. „gatului de sărăciă ... cse aită pe la uși să vâdă de nu vine nimeni!) 

Scil una, mă? Franţuzbica nu iubesce pre jupânu. 
- 

UnRsu 

„ Nuiubesce pre jupânu ? audi colo! EX da ce lipsesce 
jupânului? a nu e mândru ca un brad de la munte? aii nu 
1 frumos ca cel fet din poveste? ai nu % viteaz cât un 
zmei ? sti n'are ț6ră cu munţi și cu flori?. «. 

BRUMA 

Dragostea, mă, șugubâţă... Sci tu una, mă? vorba ceea: 
de aprinqi luminare la icină, agaţă şi una la cornele necu- 
ratului, 

Ha! ha! ha! 
Unsu 

BEUNA | 

Uite, mă, așa : (ea îngri.ire) fuseiăi Ja baba Mușata din Isvore, 
şi ea mi-a făcut chipul ăsta de eră de luminare de la Pasci. . 

URsu 

Chipul? o fi al celut necurat? 

| BRUMA. | 

Nu, mă, ci a Franțuzbichey. A is așa baba dracului, clăti- 
nând fuiorul de lână albă dupe cap și clănțănind. din cei 
doi dinţi negri ce "X-a mal rămas; a dis așa: Se nu "mi mat: 
spui pe nume, Brumă, de n'o iubi fâta pre flăcăi, dâca, 

Lă
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furându-l o șuviţă de ptr şi invăluind în ea chipul ăsta de câră, ] vel topi la Jar în frigare dicând: 

„ Sfârâe-mârâe, 
Fierea-Y plesnesce, 
Sfârâe-mârâe; 

* Vino de 1 iubesce! 

Unsu 

(Păcându-șt cruce) Ptiu! ducă-se pe pustii. 

FRUNA 

(Ormânâ) „Cum se tpesce chipul asta de ccră, de căldura 
jarului, așa se se topâscă dânsa de căldura dragului jupâ- nului...“ Una mă încurcă, mă Ursule. o 

4 | Unsy 

Care ? Î 

BRUMA 

De unde cosița? 

Unsu N 

Cosiţa ? mă, bunicră de la Dochiţa Iul nea Stanciu. ,. ha, ha, ha, €ră ridi tu mă? 
„7 

BRUMA - 

Sgripţordica ta!..... Nu, mă, trebue șuvița din părul. 
cel mândru al Domniței... Ut! ce frumâsă fată, mă Ursule.. 
de n'aș fi Brumă și ea. ceea ce e, dili așa că m'ar ameţi și 
pe mine! Are dreptate jupânul de se topesce dupe ea... 
Țist... vine cineva... ascunde chipul ala că de o dade e] 
cine-ra ne facem dc rîs: e vreme ca acea, mă, “de nu mai 
erede românul nict în Dumnedeii, care a lăsat: pe pământ 
Unguri, nict în dracul babit Mușata... E jupânul! Ea vedi 
ce amărit g la căutătură!... E
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- SCENA II 

Aceași, VLAD 
(Vlad iutră, deschide o fer&stră care dâ spre munţi şi păduri, fără te bage în 

sâmă pe Brumă și ps Ursu) 

V.AD | 

Tot gol de nori cerul... când sufletul omului e în durere, 
ce mângâere este norul care vine se învălue în negru lumina 

insultătore a qilei!.. Vai! co voios era cerul ripelor prin care 
cu două luni în urmă alungam fiarele codrilor din vizuinele 
lor... Astă-Qfrada de lumină, care șoptesce voios, este bat- 
jocură animei... Ea! pururea ea!.. Maria!.. (remâne gânâitor). 

-BRUMA 

- (Către Ursu) Vedi-l? de dile, de septimâni ămblă așa prin 
câmpit și în jurul casei, prin ruinele Turnului lui Sever, pre 

malurile Dunărei, rătăcind ca sufletele în jurul locurilor ce 

ai iubit în viaţă... Jupâne! aci e Brumă. 

, “URSI 
Și Ursu, jupâne. 

! VLAD 
Vol... 

BRUMA . 

De Brumă, Brumă mă chiamă, dar "mi e ânima calda, ju- 

pâne... De ce esci tot gânditor, jupâne?.. Chiar când ochiul 
nu'ţi plânge lacrimă, el este cernit, jupâne, ca o tomnă fără 
radă de sâre. 

- URSU 

“Lasă, jupâne, că A6ră nu de fivrea mărului at de scutari: 
“pre Brumă ăla și pre Ursul ăsta... A! a! lasă, o se veqi. . . 
ha, ha, da 6r ridi, m Brumă. 

BRUMA (oprindu'l d'a arătă chipul de câră) 

- Ce faci tu mă?., 
5 "VLAD (în sine) 

Nemulțmitore ânima omului!... Cu o mamă, al: căreia
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suflet este altar de iubiri sânte; cu un părinte de la cure 

numele “ți este o cordnă, cu o ţeră, ogâre de flori și munți 

de braqi; cu vitejt ca acestia, cară 'ȘI măsoră ânima pe vitejia 

lor... și ânima suspină, și ânima plânge! 

Unsu 

Ea lasă, mă, st-i arttăm chipul. 

BRUMA 

A naibel franţuzvica!. . Uite, plânge... uite, mă Ursule că 

"mi vine și mie slăbiciune la ânimă ... A naibi franţuzăică 

de ne-a amărât pre bietul jupân... (eonţinână plânsul) da nu mal 

ride, mă Ursule. 
, UnRsu (plângEnd) 

Franțuzolca naibit... Gmbrâţişăză pre Brumă) 

VLAD 

Da ce faceţi vot acolo? tazart) EX m'aii viduţ... 

BRUMA (cu prefacere) 

Ea Ursul ăsta cu risul lui de andosele. 

Unsu. 

Brumă ăsta jupâne, ci că baba Mușata... 

BRUNA 

Taci mă. 
Unsu 

Și cu Dochia lui Nea Stanciu... ba așa, ba pe dincolo... 

Ha! ha! ha! a ris, mă Brumă. 

- BRUMA 

Dă așa, ride jupâne..- las'o în purdalnicul cea scârbă. 

Unsu 

Că doră nu e lumea numai dintr'o fetă. 

BRUNA 

Pack, mă, spuseși o prostiă. 

î
i
.
.
.
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. Uasu 

* Adică când qic o f6tă, aşi putea dice o Domaiţă, 
BRUMA fastupându-r gura) i . 

Ci taci, 'netotule ! 

Uasu 

Că Dochia mă inbesee.., şi nu-i Domniță Dochia... cât e de Domniţă, adică jupânul... 

| BRUMA 
S'a pornit rîșnița... Taci mă... 

VLip (aparte) 

Și ci aă înțeles durerea mea, numai ea, numa! ânima ei n'a sciut se citâscă în lacrima ochilor mel... 0!: da ea nu mă iubesce... (iul trsa) Nu te pricep, băiete... Ce vreţi voi ? Ce am a face ei cu Dochia și cu baba Mușata, ? 

BRUMA (lul Ursu) 

Bag'o în traistă, fârtate. 

Ă VLAD 
. 

Duceţi-vă! bine, bine, duceţi-vă, copil. .. voit se fiti singur, 
BRUMA (eșinăd cu Ursa 13 stânga) | | 

Singur, tot singur, ca sihastrul de la priporul Vulturului. 
> SCENA III. 

VLAD. — CLARA. 
(Clara privindu-l din pragul nșei la drâpta) 

CLARA 

Tot gânditor... (n chiama) Vlade!.. 

VLAD 

“ Data mamă? Prirm pe ferâstră... Jiul vorbesce așa de talnic sub stânca curței și gândem... gândâm la...



SIARACINE 27 
  

CLARA 

La vânătore, la căpridre.. . da, seiă... 

| VLAD | 

Da, tu scil... gândâm la ea!.. O! nu mă mustră mamă 
iubită, alt nu lupt eă însu-mi în potriva mea? N'avea temă, 
mamă, nu voii înfrânge datoria ospitalităţei.. . 

. CLARA , 

Bine, Vlade, aşia te vrea mama ta, numele tăi, nemul tăi! 

VLAD 

Mântuită de mine din valurile Dunărei, și de două ori din 
robia Tătarilor, cum ași putea cutezi se-I deschid ânima- 
mea? Poteii a-l gice : te-am mântuit de morte și de rușine, 
iubesce-mă acum? Nu, nu, ea esto spele nostru... N'o 
voii face se plătescă ospitalitatea ce a âfiat într'o casă ro- 
mână, îndatorându-o se răspundă la patima mea!.. Ș'apot 
recunoscinţă de ce ?.. Pentru că întâmplarea m'a favorat s'0 
răpesc valurilor și Tătarilor?.. Dar atunci florea pre care 
piciorul nostru n'o calcă în câmp, am trebui, s'o smulgem ” 
spre a ne incunună capul generos... "Mi am făcut datoria 
de om și de creștin. 

CLARA i 

Bine, Vlade, bine Vlade! O! eram sigură că ânima ta ork 
cât de lovită nu va r&pune consciința datoriei. 

, VLAD 

"EX st-I destiinuese aprindefea nebună a ânimel mele ? 
dar mar fi a o sili s&mY dea iubirea ca o tristă răsplătire . 
a mântuire! s6le? Iubirea, va! mamă, nu vine pururea pe calea 
recunoscințel!.. Nu voiii jertfa recunoscinței, ci iubirea, 
iubirea sinceră, nemărginită ca a mea!... Q! mama mea, nu 
te teme de slăbiciunea consciințet mele, dar plânge-mă... 
durerea a ămplut cu nesații ânima mea... și când cuget 

So 
îs po 

1
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că mâne, Maria ar putea se nu maj fiă aici, simţ capul per= 
dendu-mi-se... Neiubit adi, cel puţin ochiul meii o întâl- 
nesce și sufletul meii trăesce din nebunatece visuri... Dar 
mâne, mâne ea plecând... : 

CLARA (imbrățişindu') 

ȚI-ar remânea mama iubită. 

VAD 
O !- Mamă, mamă! i 

CLARA 

Vino, Vlade, vino băietul mei... Sâra este aprope; Jiul, 
o diseși, șioptesce tainic şi Maria, vedi-o colo, sub brad, pe 
malul lut? Aruncată de sărta în țeră străină, va fi fericită 
se ne vâdă încongiurând-o, tu cu respectul tăi, cii cu iubi- 
rea de mamă... Vino Vlade, vino... cine scie ce spune 
ânimel el șopta tainică a Jiuluy!... 

SCENA IV 
Tabăra Tătarilor 

TIMUR. — IANUŞ. — PRIMUL TATAR. — SENTINELE 

ÎAnOŞ 

O spun și o repet, Măriei Tele, cu 0 mână de voinici din 
Ostea vostră, mărite'Timur Chane, se pite lua țâra Basarabi- 
lor... De aci de unde Măria Vostră "Și-a ales locul din care 
se repede în valea Ungariei, spre apus, ca șoimul munților 
după prada sa, de aci apucând în partea de medă-di a mun- 
ților o se dal, Măria ta, de o țâră frumusă, plină de avuţii, .. 
Voiii fi călăuza vitejilor vustri!, 

1 IMUR 

„Acea țâră, „țâra Banilor și Basarabilor, unde vrei 'se 
călăuzesc! pre af me, ni este cunoscută. — A! nu o dată 
Tătarii ati cercat vitejia n&mului din: acea țeră,
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lAnoş 7 

Viteji, pâte, dar lovirea de astă dată va fi cu atât mal 
cumplită, cu cât va A fost mat neasceptată. (gestul 1ur Timur de 
neînoredere) A ! Mărite Chane, nu avea grijă despre. mine ,.. . 
dilele mele nu sunt în mânele vâstre? ... Aă n'am venit 
însumi se punii capul mică sub tăișul săbiel vâstre? O scit 
Măria "Ta: ceea ce urmăresc e resbunarea mea! Acest braţ 
încă sângerând, dupe două luni, sub lovitura unui Mără cine 
va sci duce morte, măcel și pustiere în țâra Banilor... . 
Înșiră, Măria 'Ta, sub povățuirea mea numai o mie de vitejt 
de ai Măriei 'Tâle, și capul meă se va ținea pe umeri nnmai 
atăt, cât acet o mie vor aduce la piciârele vâstre mii de 
șerbi și secerișuri de bogății. 

TIMUR |. 

Capul tei sub tăișul săbiei mele? .. : dar faima Româ- 
nului e mare și o mie de Tătari puțin la ea... Se încred 
viteji! mel ție, Ungurului? dar Ungurul 1/are și cl insuși o 
țâră de resbunat în potriva mea? A! de este o cursă?... 
O cursă? Ridicâţi pre acest mișel! Capetele v6stre pentru 
capul luj! (sentinelele vor so -l îa) , 

IÂNOŞ (apartey 

Așa dar nici cu repunerea vieţel nu voiă repune pre duș- 
inanul mei? Este dar o provedinţă?. ;. ctare, tagenuehiâna) 
Ascultă, Măria 'Ta, îndurare! ;. . O cursă, dici Măria Ta? 
dâcii e cursă, aceea este în care m'a asvârlit aci setea de 
resbunare <.. Nu cursă aduc vouă, ci capul mei, dtca 
până în câte=va dile oștirea vostră, călăudită de ura mea, nu: 
se va întârce coperită de bunuri din țâră de peste munți... 

TATAR I-1U (care venise se lega pre Ianoş) 

Dar te cunose «.; O! da, tu eset acela, care, sunt acum 
nu multe qile, m'at scăpat din robiă și at ajutat pro al mel 

18
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în potriva feciorilor români, cari ne-ai răpit robt și robe, la 
malul Dunărei. 

IANOş 

Da! tu mă cunosc? Dumneqei te trămite, . ; Spune, nai 
spune Măriet Sele ceea ce diseși adinsort. 

TATAR 

Așa e, Mărite Dsmne , .. Ungurul acesta se cade se afbi 
încrederea vostră . . . EI se aibă țera de resbunat ? ţ6ra ur 
e patima care colcăe în sinul lui. Ne întinde cursă?... 
într'o mie de al noștri el esto musculița în pânza piiajenu- 
lui... . N'avea grija, Dome... . cu 500 at mei, și cu alţi 
atâţi al lut Mangiuc vom merge cu el... Ori ne întârecm 
cu avuţii și șerbi, ori capul lui va rânji pe sulița mea. îna- 
intea cortului vostru. 

po ÎANOŞ (aparte) 
A! resbunare dulce ca roua în secetă. .. A! resbunare, 

de astă dată te voii avea. 

TIMUR Pe 
Bine, mergeţi! Dar ochiul pe acest om! Mergeţi, aut ranosy 

şi val ție Ia ora de trădare! Mergeţi! . .. 

SCENA Y 
(Camera la Mărăcine) 

- MARIA.—IRINA. 
IRINA - 

Da Domniţă , juruitul meii este dus împroună cu alții la. 
curtea Mărici Tele se ducă veste despre Măria Ta. . . două 
luni de atunci, Domniţă ... Se vede că ţâra Măriei 'Tăle: 
este peste nout mări și noni ţtri?... Care o se întârdie 
încă mult de a sosi juruitul mei? 

MARIA 

Două luni!.. dou luni din diua do când ritâzul vostru!
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Domn la malul Dunărei mă salvă de morte, .. ânima purtată 
pe aripa dorului de ai mei dice: doui ani; dout luni... 
fnima mișeată de simţiri ce mintea nu și le esplică, dice, 
două-ore, două secunde... (remâne gânditâre) 

“ TRINA 

Hait! &ră pe gânduri... Ec-așa e Domnița de când 
DOmna Clara mă puse la veiea cf: cu ochiul peste muntii 
și văl adânci, până doră în țâra ef, și pe furiș ştergând la- 
crime... Biata Domniţă!... “Dâca dei așa... Ei, că sciă 
bine că Tudor al meii o se se întâreă ca “mine şi tot 'mle 
ânima strânsă ca pâtra la ger; dar de cum sârmânica fetă, 
departe de toţi af set... 

MARIA 

In deșert val! ochiul se afundă în intensitatea orizontelui, 
el nu vede de cât ce voiesce ânima. A!de ceacum dont luni, 
piciorul meii n'a alunecat în sînul rece alunul val în tur= 
bare!.. Mama mea... Orore! a muri departe de ay tăi, de- 
parte de cel ce iubesci! Și apot de ce asemenea impie do- 
rinţi?... Ce mângăeri lipsitu-ţi-ai, ânimă în doliti, de când 
mâna lui vitâză te-a cruțat de ceva mat cumplit do cât m6r- 
tea, de robiă la tătari?.. Deca o mamă se pste înlocui, ai 
n'am avut una în mama lut Vlad?.. Vlad!.. de cebuza tre- 
mură, de ce prin sin șerpuesce sâ „gele cu căldură may mare, 
când rostesc acest nume?... Recunoscința! Absent, "1 cauţ... 
de faţă ? fug de el!.. Recunoscința!.. EL o trist de cât-va 
timp, da, de aprope diua de când *] viduiii mat ântâiti 1... co- 
pilă, dar sciii eii de era altă dată mal voios?,.. acum e trist, 
sufere.:. De ce? Când ochiul meti intâlnssee pre al luf, al 
Iul se plâcă la pământ, ca și al mei. Deca vidnd tăce- 
rea buzei lui sub furtuna ce pare că-Y colcăe în sin apuc 
mâna lu... da, ca o amică.., el o retrage cu violință și 
totuși mișcarea mea nu pare a-l supăra: 

x *
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IRINA 

"Domniţă!... Ași! biata minte a sburat pe calea ochiului, peste 
nout mări și nouă țări. creâe pre Viaa) Jupânul Vlad!.. Mă duc... 
Cesârot? celună!... Uite-l și el ca dânsa... Adicăte pas de nu 
dice - ruje “! ruja și ânimei ânimi. A! jupânul Vlal! adică 
deii așa!.. deca nici ăștia nu se iubesc?.. Mă duc! (ese) 

SCENA VI 

MARIA. — VLAD 

„VLAD (ev o epistolă în mână) 

Ace... taparte) A! nu măînșelă ânima când adindori, colo, 
pe malul Jiulut, sub bradul bttrân, ochii met o urmăreai 7 
engetătore, În acea ferâstră ... Gânditore!.. pândesce la ay 
sei... negreșit!. . i 

AMARIA 

Recunoșcinţă acel refiux al sângelui, care arde peptul £ 
Tecunoscința !. + 

VLap (rolascs s'o întrerumpă, apol se opreses) 

Nu, privesce-o încă, ochii uscat de veghere!.... 
A! ce frumâsă e!.. cine n'ar iubi-0? Val! mâne la acea 
ferestră, căutătura ochilor mel nu va mat sărută de 
cât, prin lacrimi, durerose suveniri... Mâne! mâne! și ea va 
pleci, cum în diminâța qilet sbor visele fericite ale unel nopţi 
de primă-vâră!.. Deșertul, deșert neîmplinit vei lăsa, Mario, . 
în urma pașilor tă... Mâne și tu vel reintră în s&rbătorile 
dragostel părintesct şi ale patriei; mâne și eii vai! nu voiii 
afla nică iubirea a lor mei, balsam la plaga ce tu nesciitsre 
vel lăsă, Mario, adâncă, în sinul mei! (pansă) A ! (aparte 
ânimei) taci! taci! ctare) Domniţă! 

MARIA (revenind din visaire) 

“Vlad! Vlad) (merge spre a-l întâmpină şi a-l apuci mâna, apol re- 

pede se opresce ruşinată) Jupâne Vlad!
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, VLAs | 

Decă intrarea mea te supără, Domuiţii... 

MARIA 
O! nu! 

VLAD | 

Te va bucura acâstă scrisâre... Peste puţine dile vor 
sosi trămișii nobilei vâstre familit... | 

MARIA 

Voili revedea pre maica mea, pre tatăl meii)., . (bucurie, ape 
ăqând pre Vlad triet, zecade şiea) Vlade, jupâne Vlade!... 

VLAD (aparte) 

Generositate, alt nimic. ctarey Veţi îmbrăţișa pre cel cari 
ai iubirea vostră, Domaiţă, și noT... not vom păstra pentru 
tot d'a-una amintirea dilelor în care casa și ț6ra nâstră... 
Caparte) O! taci! slăbiciune a ânimei, taci!.. 

MARIA , 

Amintirea! . . . amintirea esto a sufletului met !.:. Amin- 
tiro so chiamă re, jupâne Vlad, acea săgâtă ce trecu : 
prin ânima mea, adinţori, un minut după bucuria speranțel 
de a îmbrăţișă pre o mamă adorată? Amintire sâti recunos= 
cință, ca este adâncă ca nemurirea şi neștersă ca steaua de 
po cer, | 

VLAD (aparte) 

Recunoscinţă! și ea mă arde cu strângerea mânet sâle! 
Recunoscinţă! (tare) Dâcă vr'o dată un servicii plată a luat, 
Domniţă, a mea este covârșitire, din ochiul vostru... 
carele adintori mă privi cu bunttate, din mâna vâstră 
care mai adintori atinse pe a mea tremurătâre de mișcările 
ânimei . . . A! Domniţă! curând vei fi departe, fârte departe 
de aceste locuri, al căror pote nici numele nn strebătuse 
până la vol. Dâră de departe ca și de aprope, nu te îndoi de 
Domniţă, că în ţâra prea mult uitată a Basarabilor, în țera 

.
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lu! Mărăcine , sunt suflete, cari nu ror uită nici o dată qi- ele în cari Dumnedeii te-a trămis între not... Am venit, 
Domniţă, se ia ordinile vostre, pentru pregătirile acelet despărţiri de mâne. 

MARIA (aparte) , 
Despărţire! A! pe când el o amintesce cu atâta nepâs, de 

co acestă vorbă mă străpunge dureros la ânimă? tare) Ordi-. nele mele pentru despărţire, jupâne Vlad?. ,. (aparte) EI e rece! înainte 'mi nu stă de cât Domnul caseț... (pausă) Dar ce? 
voiam ei, re se fiă alt-ceva? O! nesciutore ânima de ea 
Însăși, 

VALD (aparte) 

Ea tace... Da! era numa! o înșelătore pe cât dulce nchipuire: adinsori ochiul cl, cera în vocea el părea a-mi dice: Speră! — Ea tace! Dulei amintiri ale ospitalităței!! (tare) Vol tăceți, Domniţă, voiţi se remâneţi singură? (vrea se fasă) 
MARIA (aparte) 

„Se duce. (aa ese) S'a dus... s'a dus și cu el pare că a 
smuls din pept ânima mea. (răzaâne tn durere), 

SCENA VII 

MARIA.—URSU. 

URsU (intră furişându-se și observând mişcările [:9] 

-B tot la ferâstră, tot pe gânduri, o se i taii o cosiță ! Bietu Jupânu! destulă casnă pe el! O se înrelese chipul ăla „a lu Brumă și. „sfârâe mârâe“! Al naibet nea Brumă! ciudă 0 se +] fiă când o afli că franțuzdica iubesce pre jupânul. de 
pe urmele mele. (se furișză comie pe 1Engă Maria), 

MARIA 

S'a dus; și ânima mea a sburat cu el întrun dureros palpit, 
Unsu 

Acu Y acu! I)âmne ajută ! Ea nu sc uită... Cosiţa care a-
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târnă pre grumaqi! Bietul jupânul... Auqi, mă!... Franţu- 
zdica se nu iubescă pre jupânul nostru ! (voiesce se taie cosiţa, și-l 
vede Maria) IIait ! am păţit-o! a .. 

MARIA 

A! ce esto? ce-mi vrei Ursule? 

SCENA VIII 

Aceiași. —OLARA. 
CLARA 

Ce este ? Co este ? Ce faci acolo, Ursulo ? 

MARIA 

„„ Ursul... 0! Dimnă, ertă., . 

| „ Unsu A 

Apoi, ce o fi se fiă! Inca Dmnă, am speriat pro Dom- 
nița fără se vrea! Ha, ha, ha, da numai ride mă Ursule. 

„CLARA . ” 

AY speriat pre Domnița ? 

” MARIA | 

Ce supirare af avut din parte-mi, Ursule? Tu, scutarul : 
mântuitorului met? 

CLARA 

Lămuresce, Ursule! e cu neputinţă ca tu... 

| "UnsU | 

Ha! d'apoi lucrul se trece de glumă! cii, se ridic braţul 
asupra unei femei , asupra Domniței? Ha! d'apoi asta e lată! 
Ce-mi al făcut, Domniţă? Ce-mi ay făcut? Dar bietul jupâ- 
nul nostru ?... 

- CLARA (aparte) 

Ce vrea se dică?!... 
Ce - Unsu 

Ce naiba? Ati nu-i frumos, ca bradul din munte? ori nu-i 
vit6z cât Banul cel bătrân?
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| ARIA 
Nu te înţeleg, Ursule! 

, Uasu 
Ha! că dor nu mi-a tors mama pe limbă. ,. Ce-t lipsesce, Ind rog, Domniţă, vitezului nostru ? 

CLARA 
Tact Ursule ! Eșy, lasă-ne băete! 

| MARIA 
Dar, ce este Dsmnă? Nu înțeleg!., 

URsu 
Ce so tac, jupănsă? Nu] ved! că. se usucă po picire., , Dâcă dâră n'o fi fată mat de împărat ca el? Ce-i lipsesce juc pânului? Ori nu-i mândru? ork nu-i Român? 

CLARA 

Bietul Ursul, smintit. ,. Domniţă.., 

SCENA IX 

Aceiași. — BRUMA 
BRUMA (ul Ursu) 

„Mi-o făcuși, mă... Acuma ce o fi se fiă! or judecat, oră capul spart. ftaze) Smintit! Da, Dâmnă, Ursu a nebunit!,, 
CLARA 

Este cu putință?,.: 

MARŢA (aparte) 
Picat! în fapta lut începâm a Shici ceva, care surids | înimei, Pecat! A! sântă nebuniă!,, 

| 
BRUMA 

Nebun de legat Ia icâna maicei precestei.., Inchipue= Sce-ți Domnă ! îcă 'ŞI a pus mări una în cap, că jupânul e „cum 1 vedi, trist și abătut .. . .
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MARIA 

Trist ? | 
BRUMA 

Pentru că iubesce pre.,, S'avem ertăciune, Domniţă.., 
, MARIA 

0] dară spune, spune!... 

CLARA (aparte) 

Şi el? 
BRUMA 

Pentru că iubesce pre .,, pre Domnița, 

Unsu | 
Ce nebunit, mă? nu vegi că se topesee pe picire??... 

CLARA 

Dar, Brumă!., » Ursulet... 

MARIA (aparte) 

A! el mă jubesce, și ei n'o vedem, când. at lui, până 
și aceştia o înțeleg, o văd! .Era iubire acele simțiri dulci 
i triste ale ânimet.., iubire!,... 

, . BRUMA Ă 

Și Gea așa! Baba Mușata a qis așia; că de om putea tăia 
O șuviţă de păr de la Domnița... | 

CLARA 

Taci, Brumă! Uită și &rtă, Domniţă, pre acesti nebun! 
KZaresce pre Vlad) Vlad! 

..p 

| MARIA (aparte) , 

A! ce văl des cade de pe ochit mei! Inţeleg, adintori 
chiar! A! delicateța ânimei lui!.. Vlade! Vlade! i 

VLAD 

Maria! Domniţă! Te căutam mamă !.. 
. “OLARA 

A! pre mine? ”
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MARIA 

Ce veste Vlade!... Și nu mi-o Spunca-t?... Riutăcio- 
sule!... Ursu și Brumă "mi spun... 

BRUMA 

Hait! se încureă!.. 

CLARA (aparte) 

Ce voiesce se facă?!... 

VLAD 

O veste?... 
MARIA 

Și nu mt-o spuneai, r&utăciosule? Mântuitorul meii se 
însâră!... i 

| CLARA 

Ce dice ea?!... 
VLAD (energic): 

At mințit! 

BRUMA (vrea se vorbâscă, dar la semnul Mariel tace) 

Femea "! dracu! căile ei, poteci neămblate de om. 

MARIA (aparte) E 

O! sufletul mei, ajută-mă! tare) Păcat! păcat Vlade! 
A! ce răi mi pare! așia dar nu te însorl? și eii credeam... 

| VLAD 

Audi, mamă, auqi? O!e schingiuirea crucei, mamă ! ca nu 
mt iubesce.., 

CLARA 

Vlad! (aparte) A! dar eă însml nu mat înțeleg ... ea-l 
iubesce ? unde voiesce ea s'ajungă?... 

| MARIA 

Ptcat,! nu te însori, pentru că nu iubescl, Vlade?.,. 

| VLAD (vii) 

Nu iubesc! nu iubesc ci?... i
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MARIA 

Iubesci ? dar atunct... când cine-va iubesce „Și iubesce 
cu adevărat, o spune, Vlade... și când cine-va, Vlad de 
pildă, iubesce pre cine merită, nu se topesce pe picior cum 
dice Ursul ăsta... 

, CLARA (luând-o de mână) 

A! suflet nobil... 

MARIA (încet) 

Nu, dâmnă, qi suflet egoist! 

Pa CLARA 

EI bine, Vlade, dar. nu respunqi? 

Van 

Se cutez 6re a înțelege?... Vised orl sunt deștept, ma- 
mă ?... Maria? vol, Domniţă-m! vorbiţi? A! descepțiunea ar 
A cumplită!.,, 

” CLARA | 

Copila mea... Vlade... aci lEngă mine! Ea te iubesee... 
Nu este vorba el vorba recunoscințel ci a ânimet iubitâre. 

| VLânp 

Maria! Manra 6 aMbil la enuchir Clarel 

Vlade ! | 

CLARA 

Pe ânima mea amendout! A! ce copil, ce copil!,.. 

VLAb 

Mamă!,,. 
MARIA 

Mamă! “ 
BRUMA 

Mă Ursule! Domnița "! dice mamă!



284  BANUL 
  

Unsu 

Ha! ha! ha! ride, mă Brumă. 

TRINA (intră răpede) 

Domniţă ! Domniţă! 'Tudor al meit a sosit. Piaţa opliuă 
de 6meni din țâra M-tele! [! ce frumoși ! ce mândri!., 

MARIA . 

AI mei? 0! bucuria este grea ca şi durerea! ctoţi alerg) 
VLAD i 

Toţi, toți întru întEmpinarea ritejilor din Francia! I, 
Brumă! Ursule! primire de împ&raţi! .. 

BRUMA 

Cum scie a face Românul, jupâne: pre dușmani cu ghivpa” 
si săgdta 6r pre fraţi cu ânima și voioșia. 

Tori 

Franţezi!, Franţezir!
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ACTUL III 

SCENA I 

Piaţa satului. — La stânga castelul Mârăcinilor, la drepta o biserică * 
— Săteni, sătene. ostași Români. — Ja rădicarea cortinei, 'ostașil 
Frances cu Anselm în frunte, vină aelamați și salutaţi de popor, 
pe când din porta, castelului ese curtea ul Mărăcine. 

D-na OCLARA.— MARIA. — VLAD. — ANSELU, — RRUMA. — 
URSU. — IRINA. ete, 

ANSELM 
Domniţă ! Domniţă ! 

„MARIA 

Părinte Anselme! părinţi mel! Mama mea! 

ANSEI.M 

Bine-cuvântat fiă D-deii! te.revtd, Domniţă! 

VLAD (Clare!) 

„Dâcă prin mine însu'mi nu a'și șei cât se împacă iubirea 
ta. cu a ei, ași fi gelos, mamă, de acea mișcare a Ânimel 

| sâle, care abia a bătut pentru a mea și care acum pare a mt 
f uitat pentru ai sti din Franţa!,.. 

„MARIA (care a văqut migearea lu? Via) 

Vine de la mama mea, Vlade; priveșce la D-na Clara și 
vel înţelege și vei încuviință acâstă împărțire a ânimei, 

VLAD 
Dona Clara ? Mama! - 

„MARIA (revenind lângă ea) 

Mama, da!... (aişearea lu! Anseim) Da, părinte Anselme... |
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Viteazul nostru Vlad nu va fi Domn peste qilele co "mi-a conserrat vitejia sa ?... Nu e așia că alegerea ânimet este bine-cuvântată de vot, părinte? Nu este așia ci este demnă de casa de Ilally, de părinții mei?... Părinţit mor... O! împărţire dulce a ânimei!... Și vot nu'mt spuneți nimica de ei... „Grăeșce!... grăeșce! ... O! suflet lesne coverșit de bucuriă ca și de durerț!... Adineaori nu vedeam în el, pintre lacrimi, decât prăpastia adâncă a despărțire de ai mel și a indiferenţey lut Vlad... şi acum... grăbeste părinte, grăbeşte... Aci e Vlad, aci e mama lut : —iubi- rile miresei... Dar mir6sa este și filcă ... Grăeșee!.. 
ÂNSELM 

Abia învingând bitrânețele obosâla uneț lungi călttorie, uimit de cele ce ochiul vede, de cele ce sufletul presimte; buza mea, domniţă, nn şcie de unde va începe, ca va dice, co va tăcea?... Nu șcie, aduce-va maj ântâiti reînoirea oma- gelor ânimel recunosettore acestut vitez, ori bine-cuvânta-va pre D-deii, carele în decretele sele, a adus de la apus lângă al sârelui 16găn, mirâsă de iubiri la ânima vitejiei ?... De unde începe-voi? May încape 6re în sârele ce streluce rade d6 lumină? May versa-vol în sufletul vostru, Domniţă, din care debordă, vița, fericirea, rade de bucuriă! Iertare, vitezul meii ! Yertare D-nă! Binecuvântat fiă D-deii și decretele Iuy!! fii ca alegerea ânime! acestor copil se fiă acea a cerului. Fiy fericită, Domniţă ! af vostri toţi bine-curintâză pre salvatorul vostru! Toţiul vostrifadastă cu nerăbdarea sânteloriubiry, .. 
MARIA 

O! Dâmnă, (Claren lasă-m$ se îmbrățișez în voi nu numa! pre mama luf, ci și pre a mea absentă!,.. | 
| CLARA " 

Copiii mei! Grabrăţișinău-) Vlad! Maria! A părinte!... 
i URsU Cur Brumă) 

Ce-i dragostea mă! A! ee înger de franțuziică, mă 1... 

p
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BRUMA 

Numa! ce a deschis mărgăritarele din guriță și hait!.., 
a venit tutora apă la mâră!... Ce dragostea, mă!... 

URSU (aparte) 

Oh! oh! oh! Dochio lele! 

ÂNSELM 

A! de ce, Dâmnă, acâstă fericire a ânimey mamei, nu-mi 
este îngăduit a o întreţine pe tot-d'a-una... Dar Dimnă 
Vasul adastă la Turnu spre a reduce pre domnița Ia ai săt 

” MARIA 
Cu Vlad!... 

CLARA 
Fiiul meă!.., . 

VLAD 
Mamă!... Maria!,,. - 

ANSEL.M 

Iată fericirea lumet! Unde este raă do sâre fără negre 
umbre?... AY vostrit, domniță, numără Qilele, orele... 
fiă-care minut de întârdiere este durere ânimer mamei * vostre... A! cât a schimbat-o durerea lu 1gel incertitudeni 
în care a fost despre viţa vostră!, 

MARIA 

O! mama mea! O! se ne grăbim!... Vlade...D&mnă.. . 
A! nu șcili ce voiese!... nu șeiti ce cer!.., D=deul mei !... atâtea emoţiuni în o singură di!.. puterile mele se sdrobesc. 
Vlade! Vlade... (pe grumadii lui Vlad) ” ” 

CLARA (ou decisiune, în sine) 

Taci, ânimă egoistă de mamă, voi-vel dre. jertfa fericire! 
lui pentru a te mulțămi pre tine, ânimă egoistă !... Tacy!.. Taci!.. tare) Maria, lacrimi ?... lacrimy în di de sărbătâre? 
dar ce lipsesce iubire! tâle?,.. Aide, Vlade!... Vladi... Haide, fttul mei !.., Co văd? plângeţi? E! dar dscă bucuria plânge, ce aţi face sub pisuri și durere ?
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VLAD 

Ea se duce, mamă > Se duce!,.. 

CLARA 

Și ce? va merge și Vlad! 

MARIA 

A! mamă 1... 

ANSELM 

Da, Domniţă : mamă |. .s numao mamă pâte grăi ca Dsmna Clara... 

VLAD 

Dar tu, mamă, tu? 

CLana o 
D-deii cu voY copiit mer... Ri? că.vol rămânea aci, cu iubirile mele, cu amintirea de vol; cu acești frumoși munți, cu Jiul de colo, de sub braii cart aii adumbrit Jocu- rile copilărie! tâle, Vlade.. (ou lacrimi ta voce) Și apol co? dâcă țâra mireset tâle e departe, acea depărtare nu o pre= curmă iubirea? ,. Veţi gândi adesea la mama vostră din țâra Banilor. .. Nu=f așia, domniță Mario ? 

. VLAD , 
Tu plângi mamă f,.. 

MARIA 

Mamă ! 
| , CLARA (Sforţ d'a nu plâi gey 

Plâng că ? așia! se plâng eii când pot face fericirea ta, Vlad al met !.. 41 ași fi o mami rea... Se plâng ? de ce? aă nu o se vă mat revtd? Ore nu veți mai reveni la Sinul mei, ca acuma... 

N MARIA , 
O! da mamă, căci dâcă țipătul neresistibil a] sângeluy
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mă chiamă acolo, departe... aci voii lăsa lângă tine o bună parte din ânima mea... Voiti reveni, nu-i așia, Vlad?.. 
Adi merg cu tine, la mama mea... Ea e bună, iu bitore.., "O! nu mal bună : decâtţa ta, ca și a ta. O! vei iubi-o, cum iubesc eă pe a ta .,. Vom reveni... curând mamă... cu- Trend... vel vedea!.,. - 

CLARA (în sine) 

O! balsam alinator! 0! consciinţa datoriei împlinite!. . 
vino, ci vino de alină asprimea ănimei ! (tare) Da, copiii mei, 
iubirea readună pre acei ce sârta-t desparte! . Haide Vlad, 
pregătesce plecarea, plecarea vâstră... Măne Banul tătăl. 

"teii și fratele teii may mare, vor veni de Ia curtea Basarabilor şi atunci, înainte de plecare, fidanţarea!... 
VLAD i | Mamă! 

CLARA 
Vreă ca bine-cuvântările mele, se-vi le dai la altar, la 

fidanţare; nunta în țera ei... nu-I așa, părinte Anselme? A! 
Dumneqeule!.. ce copit resfiițați ! (pina măna Mariel ta a lu!) Ți-o 
daă, Vlade! Vitez și Român nu poţi fi decât soț bun... Ți-l 
dai, Mario, ţi-l dai cu ănima mea!,.. (plânge) Vedi - 
părinte!... născuți unul pentru altul !... | 

ÂNSELM 

Unul la Dunărea, altul la Luara: iubirea - ai apropiaţ, 
Domnă... Depărtarea ? A! bine a dis cet vechi ca ănima trece 
peste munţi și mări!... | 

- - CLARA 
„ Aide! nu mat plângi. vedeţi!,. Am plâns ? Dar când surtdă 
„mat dulce florile decăt după ce niptea plânge mărgărita- . 
rele el de rouă ?.. Ce frumoși sunt, părinte. 0! nu este jertfa 
recunoscințel, Vlade, ci iubirea care vorbesce în ănima ef... Nu al vădut-o adinore gata a-ţi sacrifică iubirea mamei s6le ?.. 
Haide! fiți fericiţi, copiil met!.. Pe măne fidanţarea! 

Sa 19
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| - - VLAp 
ȘI aqi2... - 

| , CLARA 

A! ce nerăbdătâre anima ? 

MARIA 

AQI... o sărutare de la el, de la mirele mei... Vlad... 
” VLAD (îmbrăţișănă-o) " 

Afericirei 
| CLARA | 

AY vostri sunt obosiţi, părinte Anselmo, ai nevoiă de 
Tepa0s. 

ÂNSSLM 

Nu vă îngrijiţi, Domni... vedeţi !.. cine ar putea jură că ei 
sunt streini în țâra vâstră! toţi. în înconjura, îl ospăteză, 
ÎI mângâie... Inainte d'a ne gândi la et, fiă-care setean șia 
disputat dreptul de a duce la casa sa un Sspe,.. 

VLAD 

- De peste nonățări și nout mări!...A! părinte, iubirea scur- 
teaqă depărtările, o diseși adintore. Hei copil! .. Brumă, 
Ursu!.. Voiă bunt şi dragoste la 6menit Domniței... EI sunt 
frații vostri, căci de astă-qI fâlfăie unite drapelul nostru cu 
al neamului Mariei... La viață și la morte!... Se reintrăm, 
mamă, părinte Anselme!... 

” CLARA 

Pe ănima mea amândoi... 

VLAD! ] Mamă 7 
MARIA 

VARIA 
Eşti ua înger, 

CLARA 

Cel de la drâptal! 
E VLAD 

Și la stânga și la drâpta. ese)
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SCENA II 

Codru în jurul orașulal Mărăcinilor. Este sâra, 

TANOŞ 

A! turbare a sufletului, pretutindene voioșiă și fericire !4 . 
pretutindeni iubiri și bucurij! Dar acestea sunt batjocure 
la durerile mele!... Bucuriy!.., strbători!.. A! se înstră 
junele Ban! EI a isbutit se întârcă mintea fiicil lui de 
Hally, a acelut putinte Domn aliat cu trei curți Regeșci? 
Pe mâne nunta, qic ei?.. Lumini voi6sc la curtea Banulut?.. 
Ha! ha! ha?.. Serbare ?.. mânenu va fi acea lumină, care cu 
rade palide aduce până aci desfid animel : măne va fi flacări 
care vor desmerdă cu scrășnire patul nupțiale!.. Nuntă la 
casa Banilor Mărăcine?. A! Clara! a venit ora mea, ora 
dulce a resbunăret... 'Te iubeam și tu mă urat!.. Am fost 
sclavul teii șial soțului teii, pentru a primi o căutătură bună 
a ochiului teă și am cules numa! disprețul alor _tef, şi în 
răceala ta am înferbântat ura mea, cum mama înferbântă, 
frecându-le în zăpadă, mânele degerate, Înghiățate ale copi. - 
lului seă!.. A! bine-cuvântată fiă ora resbunărei!.. 'Te voiă 

- oși în tot ce ait iubit sufletul tei : ţâra ta? măcel și pus- 
tiire... Fiit ter?... Morte și schinjuire... A ! n'a voit so fil 
soţia mea?... . Pre Dumnedeul mei! nu degeaba voiă fi 
pândit prada mea dece ani de dile deco ant în tortu- 
rele gelosiet!... Mâne, serbare, N unţă?... Fericire la 
casa Banului? Ha! ha! ha! Ianoș trăeșee, Bane!.. Vai ție!.. 
Nuntă! Serbare! ha! ha! ha!... Het Mangiuc!.. Mangiuc!.. 

SOENA III 
IANOȘ. — MANGIUO - 

TANOŞ 

„Veţi tu, colo, pre acel deal, între pomit cari r:dit ochiu- 
lui ca să. mărâscă turbarea 'animel; vedi tu acele locu- 
ințe?.. Acolo e casa Banului Mărăcine,.. Mâne, acolo, ser-
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bătore, nuntă. 'Pera întregă din prejur va fi acolo, mâne. . 

Femeile în tote podbeleși sculele lor... Bărbaţii fără zale 
și fără arme... Acolo, Mangiuc, averă şi rcbe... Acolo, 
Mangiuc, pradă ușoră și seceriş de aur... Acolo, Man- 

giuc, isbânda vostră; acolo și adăparea mea la cupa renoi- 
tore de viață a resbunărel!... Haide, Mangiuc!... Săgeţi 
în tolbe... Ascuţiţă palele vâstre... Măcel și foc!.. A! nu 

veți greși casa lui Mărăcine.. Acolo totpleanul pentru vof.. 

Morte la toţi!.. Pentru mine resbunare și Ea... Vouă robi și 
robe, mie, ea și mortea Banilor!.. M'audiși, Mangiuc!.. 

La arme!... | 

MANGIUC 

Acolo ? în sfârșit; o se=ţi ţii envântul? tă dile și nopți, 
de când ne rătăcesci prin codril acestia... Mâne, dâcă nu 

este ceea ce diseşi, pre D-deul meii, tu vei muri. 

| IAxoş 

Vidut-ai, Mangiue, fiară vânând prada la lumina s6relut?,.. 
La vizuină, Mangiuc, prada e mat lesne!... Ai erați vot 

o 6ste ca se vă duc fațiși la lumina s6relui? -Da, mâne, 
Mangiuc, sângele va curge, focul va mistui sate și orașe... 

La arme, Mangiuc! VE temeți 6re voi de mine? aii vegherea 
vostră de-a supră-mj, a încetat o singură oră? 

| MANGIUC 

Iei! vol! la adunare toți!... (sentinelen Vo, la ordinile 
acestui om... Capul vostru pentru al luy... Audiţi?.. cese). 

_TANOŞ | 

A! nu vă trebue veghere asupră-mi... Veghâză de dece ani 

în pept setea mea de risbunare... Se vă trădez pre vot?.. 
A! nu!... nu voi sdrobi ei arma ce sârta mi-ai dat la 
mână spre a ajunge la scopurile mele. (a sentinere) Se mer- 
gem!... A! ași voi se aibă aripi timpul... Mâne... abia 
mâne!.. Nuntă, serbare la Mărăcine! ha! ha! ha!
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SCENA 1V 

Pe malul Dunăret, de departe se vede rasal pe care a venit 
Anselm. 

BRUMA. — URSU. — SATENI. 

BRUMA 

Ilaide, copil, răpede, răpede că dragostea -i ca mir- . 

tea: neastâmpărată!... Mă Ursule, așeaqi colo, sub 
turn , laviță curată, sub frundarul de stejar + « „Ei, nea 

Stane, se dică, când o veni nunta, toți lăutarii din cobuz 
povestea lut Traian Imptratu cu Dochia fâta de împărătesă... 
(toţi aștqă şi împodobesc cu verdeață, flori ete.) 

URsu 

Ean ascultă, măi Brumă... Der de ce tocmat aici serbarea, 
mă, la malul Dunărei? O fi unde -i aprâpe acea corabiă cu 

care o se plece Domnița cu viteadul nostru ?. . 

BRUMA 

„Nu! Ursule, ci vorba ceea: unde al găsit o comoră 

te întorc și la anul și la mulți any... Aice ati descălecat 
Domnița, în ţera nâstră . . . şi iaca i-a abătut Banului se se 
facă logodna la biserica Sihastrulut, uite, colo . . . 

Uasu 

Numai logodna, mă?. . . Șcii ce, mă Brumă, ei unul ași 

face şi cununia... că vorba ceea: şugubăţ: satana, dâr șugu- 
bață muierea!. . Cu cununia popei, mă prună şi tot lunecă 
muierea pe pripor, der necununaţi, mă? .. . Nu scil ce pat 
cu Dochia mea? Se uită, mă, cu ochii cruci la mine de 
un cârd de vreme . 

a " BRUMA 

Te-o fi căutat, mă, prin s6re, de se uită cruciși, vorba ceea: 
pe săre te poți nită, der pe dânsul ba!... En lasă, mă, 

frământăturile de limbă... că ean audi nunta! cehiote de nant4) 
Domnița, mă, nu se uită nici ctuciși nici e Dochia ta ....
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Unsy 

Ce-o fi, o fi, mă, da boi! nu mi-s a casă şi nu sciii de ce 
mă frământă la ânimă. 

BRUMA (aparte) 

Că dăii n'ași grăi într'un ceas Ted, şi eii alung dupe ânimă 
pâsul, și el vine ear negru și tainic! .. .Ceo mai fi? ..De 
semu, semn €, că mi se bate și esda ochiulut... A! bun e 
Dumneqei! ; .. Că de Brumă, Brumă mă chiamă! ctare) Iată 
nanta, flăcăt... toți la locurile vâstre! Cum iubim pre Ba- 
nul cel tânăr, așia se-l primim cu ănimă Și cu vioșiă.., 

TOŢI 

Nunta! Nunta! 

| „SCENA V 
Acoiași.—VLAD, —MA RIA. —ANSELA —SATENI,—SATENE, | "BOIERI, — Procesiune de nuntă | 

Unsu 

 Ean vedeţi ce mândri sunt! Oh! oh! oh! Dochia surato. 
MARIA 

Anima ta, Î lade, a ghicit dorul ânimef mele: aci în aceste locuri fidanțarea nâstră 1... 0! da, părinte Anselme,.. sunt dou lunt trecute, căi plângem, 1ugând pre Dumnedei pre acea piatră . .., De ce nu vol dice der lut Vlad aci: to iubese, Vlade?,,. In ânima Iea,—o! iartă-mă maica mea!... în biata mea ânimă nu încape aqi alt strizăt decât acesta : (e iubesc, Vlade al meă, viteadul mei, salvatorul mă]... 
Van 

Nu, ci fidanțatul tăă . ,: M8 iubesci, Mario! .. . Este Ore fericire ca a mea?. ,: Peste o oră, când va sosi Ba- nul tata și acel ânger de mamă, mama nâstră Mario, — atunci, colo, în acea vechiă biserică, unde repausă cenusele Ducilor Români at vecheţ țări a Strihaiel și a Severinului, 

,
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acolo, înaintea SihastruliX pios, înaintea iconel sărutată de 
secoli de evlaviă, la rândul mei, Mario, aţi strigă din 

-noă și din adâncul sufletului: Te iubesc, Mario!...0! 
părinte Anselme, care fi-vor faptele bune alor mei, ale 
străbunilor met, pre care Cerul le respliiteșce în mine prin 

acest înger? Maria!... Maria !... lângă tine, cu tine și prin 
tine, visță, fără tine mortea! . .. 

MARIA 

De ce amintire de mârte în qi de serbătâre ? A! aci, tu 

„- Vlad, viitorul mei; colo, vasul care, redemată de brațul 
tăi brav, mă ra legăni până departe, spre calea care duce la 

țâra copilăriei mele . .. O! nu iubesc că mat puțin țera ta... 
Se nu iubesc ţera, care a născut pre Vlad, ţâra unde crescă 
„mame ca flori și viteji câţi fii de mame? A! Dumnedeii de ce 
nu a pus țera Banilor alăturea de Franţa, de ţera lut Valois?... 

ANSELM 

Decretele lui D-deii, copii! mei! Der ţările depărtate, ca 

animile depărtate: iubirea le face se trăâscă împreună, 

iubirea le apropie... Or cât de departe țâra lui Valois, ea * 
șcie aqi de ţera Banului și ânimile fiilor acestora le va 

„apropiă din ce mal mult... Der, copiii met, Banul și Domna 
Clara întârqie... Minutele ce le petreceţi împreună, sunt, 

şei, scurte rouă, dâr nu și pentru acel voinici flăcăt pre 

cart îi frământă dorul danțurilor și al voioșiet... EX adastă 

începerea serbărei, , . 

VLAD |. 

Ei tu, Brumă, vitedul meă Brumă, astă-A! ași voi se 
„fă totă lumea fericită... Aide, copii, petrecere și ânimă 
bună!... Ce vrei tu, Brumă? și tu frate Ursule? Haide 

-COpil.... aveţi vre un dor la ânimă ?... Enca Domnița vâstră... 
Cereţi, veți dobândi tot!.. A! Maria!.. Cum pote fi rea, 
anima fericită?.. Bine, așa v& vreaii: la luptă smej,
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lângă fete mief! Aveai dreptate, părinte Anselm: nerăbdarea danţului mișeă picidrele lor... Brumă, înjghiabă danţurile, până vine tata Banul și mama; la o parte păsur) și griji, copil... 

Tori | 

Se trăescă mirik!.. 

| BRUAA | | 
La danţ, copil!.. Și vot, Domniţă, eată o laviţă de ver- dâță sub cele petre bitrâne... A! vădut-a aceste ruine, părinte, multe dile de furtuni... Câte n&murt S'aă scurs pe sub ele! Tâte trecură, tote se sterseră... der ruinele tot în picidre!.. Șed! ick, la umbra lor, Domniţă, că-i de augur bun... 

ANSELM 

Trecutul de mărire adăpost bun al presentului; dâr viitorul se-l aveţi în vedere, copil, nu numa! trecutul... (Se 
așcgă sub tarn). . 

(Baletul. Dupe balet începe a înserd.., Se tot auda crescând strigăte confuse, apoi sgomot... Cea mal mare larmă), 

SCENA VI 
Același — UN SATEN 

| VLAD 

Dâr ce larmă?... Brumă! Ursule!... 

, Tori 

Ce este? Ce este? E 

SATENII (âotre culise); 

“Bane Mărăcine!., J upâne Mărăcine!., 

Tozi 
Ce este? Ce este? 

SATEnn Tătarir!., Tătarit.,
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. TOŢI (fugind care încotro) 

Tătarii! Tătaril! Ajutor! 

BRUMA (aparte) 

A! presimţire a cugetului! (tare) Nenorocire, jupâne!.. 
Audi? Tătariă în ț6ră! S'alergăm! S'alergăm! La arme vot! 
Hei!.. Lăsaţi muierele se fugă... Bărbaţii la arme!.. Haido ... 
Bane!.. Audiși... Tătari! în ţeră ! 

SCENA VII 

BRUNĂ, ANSELM, URSU, MARIA, l-a SĂTEN, (sătenii fagină) 
Larma sporeșoe din ce în ce, La orisonte roșâță... Clopotele m nasti- 

relor sumă, Este din ce în ce sâra mal! aprâpe, 

SATENUL. 

Bano Mărăcine! Jupâne Mărăcine!.. Orașul pustiit, 
cetatea în flacări! “ 

ANSELM 

A! D-deul mei! Ororile invasiunei, Domniţă ! 

MARIA 

Ce dice? Der nu se pote, adineaorea numai fericire și spe- 
ranțe... și acum... Nu se pâte!.. 

VLAD 

O! Blăstem al sârtei!.. Audi, Domniţă?.. Auqi? Poporul 
nostru pre care surprins în sărbători lă măcelărese barbarii. . , 
Brumă!.. Ursule!.. La arme!.. A mișelii a animel! altă- 
dată eram întâiul la luptă, la datoriă!.. A! fericirea numai 
întrevădută a desarmat braţul mei... 0! Domniţă, fericirea 
nu era der pentru un fiii al acestei țări cutreerată de orde- 
le barbare!.. 

BRUMA 

Jupâne, ascultă!.. Ânima ta nu aude în acel ocen de ți- 
pete, strigătul a lor tet?... aie
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MARIA 
Vlade! (Se ţine de el) 

VLAD 

D-deii mi-e martor, Mario, că fără tine nu ași putea trăi... der sunt af met... 0! Lasă-mă!.. Indurare!,, Mari» lua. 
| BRUMA , , 
Vino, jupâne!.. Vedi?.. Pare că focul a ureat sângele român pe cer!.. Vino!.. Ursul va îngriji de Domnița... Ursule, la pestera Sihastrulut cu at Domniței... Noi la lup- tă, jupâne... A! De nu va fi prea târdiă!.. 

MARIA 
0! nu, Vlad, cu tine!,. Ca tine!.. O! nemilostivire a ceruluy... 

€ 

BRUMA 

Jupâne Vlade!.. Jupâne Vlade!.. Glas de femet... Sunt filcele , sunt sororile nostre, robite! ucise!,. Aibt milă de țera ta, Bane Mărăeine!.. D-deule!.. Der nu se pte, nu se pote, nu se pote se mai stăm aicea!.. E nevredniciă pentru not... Audi!.. La ânima mea răsbesce o voce!.. D-na Clara!,. 

Vip 

. Mama mea!.. (Smulgându-se din brațele Marie!) A! la datoriă, 
copil!,. : 

- MARIA 
(Leşină) Aj. „ (Sgomot, larmă din ca în ce mal mare,, Furtună) 

ANSELM 

D-geii mi-e martor că n'ași fi voit se curm fericirea ce sorta urzise între acești doi copil, dâr: cerul nu o voiesce.,. QahUzsu) Aide, băete!.. Ajută-my se duc la vaz pre Domnița... Acolo va fi may la adăpost de câţ oră unde. + Aide, băete.,.
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Unsu 

A! nu era a bine, părinte, urlatul cânelui babei Mușata, 
de eri n6pte!.. Haide părinte!.. Domnița la adăpost în co- 
rabiă şi eii la al met... Nu șede bine Românului sese as- 
cunqă în scorbore, când ordiele barbare pustiadă țâra lut... 
Adăpost de cinste e scutul, în câmp de luptă, și adăpost 
mai de cinste este mormântul, dâca ţtra nu rămâne într'ale 
sâle de voiă... Dâr ce mal este ?.. Ce sunt acei 6meni? 

SCENA VIII 
Același, — SOLDAŢI FRANCEZI. 

A NSELM 

- Omen! dintre-a! nostri? Ce voiți vor? De ce cu drapelul 
Franciei în frunte ?.., Unde? 

| I-L OsTAş , 

Acolo!,,. Veq părinte ?... Acolo este de dat ajutor!.. 

DI ÂNSELM 
EI bine? 

OsTAşuL. Ă 

Intrebi, părinte? Ce fel? Francezi purtând la cps o o. 
spa lă, vor trece indiferenți pe lângă nedreptate fără a trage 

- azea spadă în folosul dreptățe!?... La mine, copil!... Ciao 
mă urmedă?.. 

, URsU Ă 

A! viteji bine-cuventaţi! Înainte, dâr ret la datoria mea și + 
vol unde vă chiamă ânima și iubirea de bine şi dreptate!.. 
Înainte!.. 

| A NSEI.M 

Der nu se pâte!... Nava caută se plece la minut!.. As- 
cultaţi!... Ascultaţi!... ceres) A! generse: ânimi!.., Cu 

„tote astea ei nu pot compromite visța Domniței... A mat 
sta aci... în vecinătatea focului și a măcelului... De se va 
deștept... A!... ânima el va qice: nu!.. Se ne grăbim, s'o
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more salvăm fără șcirea et... La Brumajil nel, sirmană sarcină... Când sângele va reincălqi ânima ta, sermană copilă, ver fi departe de acești țermi a! desolațiunei, ar devastărey! Strmanul Vlad!... Strmana copilă ! cese aucâna pe maria, Sgo- motul, larma ma! apropo»). 

SCENA IX 

IANOŞ — TATARI.— CLARA. 

IANOŞ 

Fugiţi pe unde puteţi!... Scăpaţi de puteţi, periţi de nu... trâba vostră... A! di do resbunare!... Acolo incendiul, măcelul, pustierea... Aci, la mâna mea, ea! 
ea!.. A!,, adinevrea îngenuchea, se ruga, și nu m'am rugat eii deci de ant?... Târâtă după mine, ca leșină; când va reveni la vicță va fi departe de aci, va fia mea!... cTatarirfag 
pe planul al douilea, fiind nrmariţi de Români, vasul plâcă). 

2 

SCENA X 

aceiași. — BRUMA (6 lună) 

BRUMA 

A! mișele, tu erat?... tu? 0! De astă dată nu ne vel 
scăpă |. . (voiesce a-l străpunge, dâr Ianoş se întâree şi presintă armel lui 
sînul D-nel Clara leşinata! Oprindu-se) A ! D-na Clară! 

IANOŞ (împlantă arma în pieptul el). 

Ha! ha! remăe der vouă ! ctage). 

BRuA (Îngenuche stupefact lîngă cadavru) 

A! D-qeule! dâr dâca drepți! cadă ast-fel, jertfa patimi- lor celor reă, care fi-va resplătirea lor?... Dâmna Clara!.. Strmanulii. jupânul Vladi... El... (ascunde cadavrul ca 
corpul ssă),



EMARACINE 301 
  

SCENA XI 

Acelait, — VLAD 

VL 

Der matea mea?. . Matca mea!... Brumă! 

BRUMA 

Mama D-tâle jupâne? Tătarii sunt învinși, sdrobiți... EX 
fugii, Dâmne! Maica D-tâle e ţăra, jupâne!... 

VLAD 

Matea mea!... Brumă!... Matea mea!... Adineorea 
spada mea țărei mele, acum e rândul fiului!... Mafea 
mea!., . (în acest moment vede depărtat vasul si sc6te un ţipât). Maria! ... 

Dar nu se pute! ... Mario... (e gata a se precipita în Dunăre), 

BRUNA 

E perdut ! (Descoperă cadavrul Clare?) Maica D-tele jupâne ?... 
Dărbăţiă!,.. Eato!... 

VLAD (revine) 

Matea mea?. .. mârtă! ., „mârtă! „+ Matca mea 1... (eade în 
genuchi), 

Tori (năvălese în scenă apoi vâdând semnul lui Brumă se descoperă în 
tăcere și îngennohiă ; e luna ascunsă în nori.) 

(Cortina cade)
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ACTUL IV | 

Cameră la castelul Blois. 

SCENA 1 

REGINA.—MARIA DE HALLY 

ÎIARIA | 

Fiă liniștită, Majestatea Vostră, inamicul ort cât de nu= 
meros, nu va repune până în fine Francia. . 

REGINA | 

„Der resbelul dură încă de la 1338, de duot ant așa dâr! 
Câte provincii sărăcite, cât sânge vărsat, din causa poitelor 
de cucerire ale lui Eduard al III-lea al Anglici! 

MARIA | 

Augustul Vostru soț, Majestatea Sa Filip de Valois, cu 
cel 60,000 Comunieri a! săi, cu tabăra sa, în care se află - 
nu ma! puţin de 4 regi, 6 duci și 36 comiţi, ai arttat deja 
Englesilor ce pote Francia atacată de 6rdele barbare ... 

REGINA 

Der flota nâstră sdrobită!.. 140 vase, cu 40,000 ostaşi 
compromiși de Bachucet!,.. 

MARIA 

Comitele de Flandra, comitele d'Alanson și atâți alţi 
cavaleri vor desdăuna cu vitejia lor pre Majestatea Vostră, 
de perderile suferite,
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REGINA 

“Comitele D'Alanson!... A! 6tă unul din acră cavaleri, 
care urcă sus.mărirea Franciei... Și tu Mario, at refusat 
mâna lui?,.. 

: MARIA 

Domnă ! 
REGINA 

Nici până astăd!, draga mea, nu am aflat de la tine mo- 
tivele unul asemenea refus,,. June, avut, putinte, brav pe 
cât do.bună nașcere, el putea aspira la mâna chiar a unei 
principese de sânge, și tu nu lat voit... 

. MARIA 
Am preferat, Dmnă, se remân in serviciul vostru, atât de 

bună, atât de generâsă! . 

REGINA 

Damă de onâre a Reginey putci fi și când înceta! dea 
fi Maria, fica Comitelui de Hally, spre a deveni Contesa 
d'Alanson!... 

MARIA - 

„A! Dâmnă! ești prea Benerdsă pentru orfana Maria ca | 
să ascund Majestăţei Tele repulsiunea ce simt de a mă mă- rit... Simţ că nu așt & iubit pre Comitele și că nu ași fi 
făcut fericit, cum merită se fiă vitedul ostaș și defensor al 
corânei francese. 

REGINA 

Nu, Mario!... nu este repulsiune, copila mea; e alt-ceva: 
de câte ort nu am surprins în ochiul tăi 9 lacrimă furtivă, 
când în grădină, la ora când amurgul alungă cu iubire rada dilei printre frunde, te găseam cu fruntea pe mână, rede- 
mată de un bătrân platan. 

E Ă „MARIA, | 
Descindâm eu durere, Dmnă, în trecutul mei furtunos, |
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REGINA 

Nu, Mario!... In fericire, trecutul de păsuri nu pune la- 
crimă în ochi, ci surisul.pe buze, căci te veqi salvată de 
dilele durerer... Alta e intristarea ânimet tâle ... Și deca 
Regina scie citi în ânima iubitei sâle Maria, apot ea află... 

MARIA 

- Domnă!,,. 
REGINA 

Apo ea află, în literele neșterse ale iubirei, un nume... 
un nume pre care nick vitejia comitelui d'Alanson, nici a 
orY cărui aprod din câţi șciti să invărte o spadă în servi- 
ciul lui Filip de Valois, nu-l vor putea șterge... Nu am 
ghicit, Mario? A! nu eo mustrare, copila mea!... In mijlo- 
cul serbărilor, care nu lipsese curțel lui Valois, la turnelele 
elegante la care 'i6 parte florea cavaleriei francese, ochiul 
tăii a remas indiferent, colorile tâle nu" s'a vădut fălfăind 
la armura nici unui luptător... Numai durerile trecutului 
nu poti esplică acâsta... Frumosă, jună, ceâ mat iubită, 
dintre damele mele de ondre, nu cavaleri cari să tragă spada 
pentru tine ţi-a lipsit, de opt ani de când D-deii te-a rein- 
tors patriei și familiei tâle, de atunct atât de încercate. 

| TARIA 

AY dreptate, D“mnă, și este ingratitudine din parte-mi, a 
tăinui Majestăţer 'Tele mai mult simțirile întristater mele 
ânimi... Da! Majestate, ânima mea este a altuia, de și fără 
speranță de a-l ma! revedea.... 

REGINA 

Și nu mi-o spuneai? Orl-cine ar fi el, Mario, de ar fi acela 
însuși rebelul d'Artois, el va fi soțul Mariei de Hally, deca 
promisiunea a fost dată... Spune, Mario, spune... Nu- 
mele lui?
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| MARIA (Imbrâţişină mâna Reginei). 
0! D6mnă! Dumnedeii va plăti ânimei Vostre generdse... . Der nu, nici unul din cavalerii Cornel Vâstre nu pote, fii din ordine, fiă din iubire, face fericirea sermanet orfane | 

REGINA 
" Cum ? 

| MARIA (n genneh!). . 
lartă pre nepriceputa și ingrata Maria... Ea însă-ci nu scie ce voiesce... Un dor nestins, un, deșert ne împlinit 

simț în sufletul mei, Domnă, din diua când ful salvată din undele Dunărei, de la robia Tătarului, de o mână generssă și vit6Qă... Vai! mortea părinţilor mei căduți victime in- vadiunei engleze a consolat-o, pe cât posibil, generbsa 
vostră ânimă, culegend pre orfana Maria, . + D&r, îndurare 
Dimnă ! e profundă și nevindecabilă plaga care nu ai - cicatrisat-o nic! mângâerile Reginei... 

REGINA 

Cum? AY iubi ore pre;salvatorul tăii, pre acel brav, pre acel 
june, de care adesea mi-ai vorbit eu un intusiasm care, 
ei nepriceputa lui puneam în comptul Tecunoscinței?.., 

MARIA 

Domnă!.. 

„REGINA 

Der este a iubi, este a dori necunoscutul, este a suspină 
dupe visurile unei nopţi de primăvâră!... Cugetă, Mario: o 
lume întrâgă te desparte de el... Și chiar, trăesce el încă?.. 
Smulsă de părintele Anselm din măcelul şi incediul patriek 
lui, tu nu mal aY acum nici o scire... Ce Poţi sperâ?.. 

" MARIA 

„Nici o scire, da... Ce pot sperâ? Nimic, şi iată, Ma- 
jestate, secretul acelor lacrimi furtive, cu care ânima înnăcă, 
ochiul gânditor, dâră care sunt balsam a] sufletului... + 

| 20
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"SCENA II 

Aceleași.— PAGI apol REGELE. 

PAGIUL 

Majestatea Sa Regele! 

MARIA 

O! Dâmnă! uită acestă confidenţă , Şi nu iubi mal pui 
pre biata Maria! 

REGINA (soulânâu-se) 

Strmana copilă!.. (Regezur, care intră) Majestatea Vostră... . 

REGELE 

Scir rele, rele de tot, Dâmnă! Oștirile lui Eduard al 
III-lea, răspândite pretutindeni, dezol&ză Francia... Peste 
tot, incendiul și măcelul... Dotaţt de puscfcu crbă arabică, 
el doboră cetăţi și le reduc în cenușe... Nimic nu cruță, 
nici biserici, nică spitale, nicl case de orfani, nici monumente 
ale artei, nici morminte chiar... Cele ce scrieaii acum șepte 
ani despre i invaziunea Tătarilorîn Ungariași la Dunăre, sunt 
nimica pe lângă crudimele vecinilor noștri!. . 

REGINA 

Deră oștirele Vostre, bravit voștri cavaleri, deră partisanit 
Iul Charles de Blois? 

REGELE 

„Ce pot face acei bravi, în contra oștirilor fără numir ale 
lui Eduard al III-lea și care îndestrate cu puscile no! sdro- 
bescii șirurile nostre înainte de a fi posibilă lupta cu spada, 
lupta bravilor.. - Bătuţi mal pretutindenea, suntem amenin- 
țaţă a fi surprinși și aci în castelul de Blois. «. Adinedrea 
ni seaduse sciri că în giurul acestei cetăţi s'a arttat neamicul... 
Bravul Comite d'Alanson, abea cicatrisată fiind plaga ce 
primise în ultima întâlnire, ati cerut -se e esploreze aședarea' 
neaimicului din apropiere. E
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REGINA (Prirind pe Matia) 

Bravul cavaler! 

SCENA III, 
Aceiașt, — UN PAGIU. — COMITELE dW'ALANSON. 

IPAGIUL 

Sire! Comitele d'Alanson,., 

REGELE | 

D'Alanson! (Li=fntârapină Ia nșe) rănit !.., 

REGINA 

MARIA Rănit! 
| „D'ALANSON 

Sire! rana ce face neamicul în ânima Franeier este mat 
nare... Sire! Castelul e înconjurat... Nici o eșire pote, 
peste puţin, nu va mai fi liberă... Salvaţi-vă Sire... Salvaţi 
Francia... (Este gata a cădea de slăbiciune) ” 

MARIA (Apropiina un scaun) 

Dâră voi înșivă Comite.., . 

D'ALANSON (Apucându-l mâna) 

Este așia dâră răsplată pentru cine împlinesce o simplă 
datoriă?,.... 
E 

REGNA 

Bine, Mario!.,. 

REGELE (Care a seris câte-va otdinay 

Acestea la adresă, curând,... (Curtenioz) Salvaţi pre Regina... 
Porta despre Vosgi... Not la apărare Comite, 

„REGINĂ 

Să fiă salvată Regina ? Nu, Sire i Voiti îm părţi cu Vot dilele 
de păs; nu sunt Regină de turnele și sărbători, ci Regina 
Franciel și soția lut Valois,
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! D'ALANSON * 

Sublimă femee!! (aparte) A! Mario! 

REGELE (Imbrăcișând pre Regina) 

„ Așia se cade st vorbâscă Regina Francict... și Vot Domnă, 
voți împărți mângâerea în casele în doliii. Vai! sunt multe! 
pe când eii cu bravit met, vom cerci să despresurăm castelu. 

REGINA 

D-geii conducă pașii voştri Sire! (Se aude o 1ovitară de tun) 

TVALANSON 

Eată semnul sentinelelor nâstre că inamicul e la porţi. 

REGELE 

La aptrare! La metereze! 

Tori 

La aptrare! La metereze. ces) 

D'ALANSON 

Aşia Sire! La apărare!... La metereze!., . 

SCENA IV 

REGINA (Dapă o pausă) 

A! Mario! adinevrea încă speram, și acum... Nenorociri 
grele ai cădut-asupra Franciei; răsboiul, fometea și ca şi 
când atâta nu ar fi fest de ajuns, D-deii ai ma! încercat po- 

porul nostru și cu flagelele cerului Ciuma : de Florenţa 
seceră, unde cruță măcelurile lut Eduard al III-lea. 

MARIA 

Nenorocirile sunt mari, Dâmnă, dâră nu may mari de 
cât să nu le pâtă învinge, pânt în sfârșit, poporul și tronul 

lui Ludorie Sântul... Atâţia seniori de bună naștere, ca- 
valeri lealY, servitori at Măriei Sâle Filip al VI, vor sci 

muri pentru patriă și tron... Și apoi Francia nu este sin-
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gură în Europa: Navara, Aragonul și Castilia, Veneţia și 
Geneva vedâ-ror cu ochi nepăsători, fără a se emoționi, 
călcarea pământului lui Filip de oștirile eruate ale lui Eduard 
al III-lea ?.. | 

_ REGINA 
„A! Mario! Ascultă! Vocea tunului vorbesee singură!... 

Navara ? Castilia? Orbite de politica astutelui Eduard aă 
tăcut; ele taci... Nu se aude decât îngrozitorul glas al * 

"armelor not neamice... Ajutorul Franciei este numai de la 
braţele fiilor stă și de la D-dei!... Se bat, Mario! Ascultă, 
Regele-și face datoria, la a n6stră, copila mea! Săracul 
aşteptă mângâere, orfani! o mamă... Nu este aci, la adă- 
post, locul Reginei Franciei, când Regele se bate la zidurile 

-cetăţei... Haidem, Mario! 

SCENA V 

(O pădure) 

(In jurul unor focuri, BRUMA.—URSU şi alţi oștenk. SENTINELE.— 
(Flagelanţii pășese pe colnice) 

Unsu | 

„Hă! Hă! Hă! da ce mai riqi, mă Brumă, că mie nu-mi e a 
ride, mă, că-mi e dor de acasă; pre mine m'a apucat strânsorea . 
la animă, tii așia, după țera Banului. 

BRUMA 

Stânsâre la înimi? Mă! să nu fiă bâla aceea, Dă, de 
dich. +. S5 nu-ţi trag, ca ălora de colo, mă, câte-va toege ? 
Ea plecă spinarea să-ți-o mesor. 

URsu 

Ce dici, mă?.. 
_ BRUMA 

| Ă Nu veduși, mă, cum bate popa pre babe și pre bărbaţi?
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| Uasu 

Ba vădui, dt, da ce-i? 

| "BRUMA 

Ci-că se flagel6dă, adecă mi-ți trage părintele popa cu 
nudoa pentru Malca Domnului, ca să-t trâcă do ciumă... In 
tute părţile nu întâlnesci, mă, decât flagelanţi de ăștia, de 
te ap ică ânima de ris, hă! hă! hă! 

Uasu 

Hă! Hă! Hă! 
BRUMA 

- Nu ai și tu poftă, mă Ursule, de niţică bătaiă pentru MayYea 
Domnului, ori a Sf, mucenic Ursu?,, E 

URsu 

Hă! Hi! Hă! Ean nu mal ride, mă Brumă! 

| BRUMA 

Scil ce, mă, dâcă popii ăștia al Franțuzului în loc dea 
bate pre bieţii creștini, dicând Impărate Ceresc, s'ar pune în 
fruntea lor ca să bată pre duşman, care pustiaqă țera lui Vodă 
Filip, 6re nu ar face ma! bine?.. Uf! ce obosit sunt, mă 
Ursule! Da ce vânătâre ma! făcurăm și no! asâră ! Ce năs= 
drăvanu-i Banul, mă!.. Ne aduce cae de doue luni, peste 

"mouă mări și nouă țări, la venat de.,. 

Unsu 

Cum le dice, mă Brumă? 

BRUMA 

Cum să le dică mă, tot una: dușmani ai Franțuzului.,. 
KO sentinelă de pe d€1 buciumă, toţi se sc6lă și apucă armele) IIi! mă 
ce mai ne astâmparat e Banul, de când bietul nu maţ aro 
pici mamă, nici ţată,
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URsu 

Că d6ră nu cra să bocâscă viaţa întregă... Bitrânul a 
murit ca un votnic,.. Fiit s'aii luptat ca nisce smei.. . 'Tăta- 
rul s'a dus cu nasul tăiat... 

„BRUMA 

Da, Tătarii s'aii dus, ca atâtea lighi6ne care aii îngrăşat 
ogdrele românesc... Hă mă! dâră amărâtă rămase ânima 
bietului Vlad al nostru... D-deii să odihnâscă, colo, pre 
jupândsa ... Iă! ce Dimnă! ce mamă! 

Unsu 

Ho!:Ho! Ho! lasă, mă, pomelnicul morţilor, că cră mă 
apucă bocetu. 

BRUMA 

Și când gândesc, mă, că era să nu mat avem pre vitâdul 
nostru! Numai o clipă do nu-i eșiam în cale, st prăpăstuca 
în Dunăre după corabiă. 

o îi URSU 

FranţuzbYea naYbei! 
BPUMA 

Ea tacă, mă, cine scie cum s'o fi întîmplat; nu era Franţu- 

zOca chip de ânimă rea... Bietul jupânul Vlad! Nu-l 
văduși, mă, în lunga cale, prin ale țări ale Ungurilor şi Nem= 

ților, cum nsptea,. când ai noștri întinși în jurul focurilor 

odihnea 6sele obosite, cum el bietul, cu capul po mână, pe- 
trecea nopţi albe. 

Uasu 

-Oh! oh! franţuzoiea natbel. (sunet de bucium) 

BRUMA 

Auqi mă! 6ră, vreo vânătore... Fuştelele și tolba, copit!..
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SCENA VI 

" Aceiași. — BANUL MARACINE, 

BANUL 

Hayde băeţi, merinde în traistă, săgeți la tolbă, și sânge 
de Român la ânimă... Hatde, Brumă!.. 

BRUMA 

| Epure e? cerb? Ce vtnăm aq, jupâne? 

BANUL 

Vânătore de urs, fărtate Brumă! 

Uasu 

Hă! Hă! Hă! că vânaiă și eă prin cea țâră Ungurâscă și 
Nemţeseă destule cosiţe... Hă! Hă! Ha. 

BANUL 

Lasă cosiţele, nea Ursule, că-i trâbă de c6să... Nu 
audiși adinedrea fuștelele cele mart ale Englezului? ... 
Este apripe de aică o cetate care-i dic Blois... Acolo-t 
Filip Vodă al Franţei... Nisce cete de Englezi, l-ai: în- 
conjnrat ierk pe neașteptate, și ai sdrobit.puţinii oșteni ce-Y 
aă rămas de apărarea cetățel.,.. Se le dăm de lucru, copil, 
împresurătorilor. .. Ascultaţi, Francezii din'cetate vor cercâ 
peste o clipăo eșire nouă... Atunci, de Ia not din dărătul duș- 
manulut, dupe colnice și arbori... sgomot și ploe de săgeți... 
Se crâdă Englezul că e o 6ste întrâgă... Scit, Brumă, ca 
mal anțărţ cu Ungurii... Intre două oștiri eredându-se a- 
cești lupi turbaţi care pustiadă țâra lui Valois, el vor fugi. 
Atunci, .. atunci vânătăre de lupi, fărtate Brumă și Ursule!.. 
La arme copil și fiți gata... Eșiți toţi în capul pădurei... 

BRUMA 

Venătăre de urs?at! Ce mai petrecere!...
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Unksu 

Ha! ha! ha! nu mat ride, mă Brumă; mârgă și asta, mă,. » 
dr apot ce o fi, o fi; ei mă înton la Turnu luf Sever tes) 

"SOENA VII. 

BANUL (eitesce o epistolă) | 

„Da, Vlad, tu trăeșct; decă nu, de ce ănima mea nu plânge 
„decât absenţa ta?... De ce eii mal prelungesc în lume o 

" „viaţă de dureri? Absent, te plâng, Vlade; mort, te-aș reafli 
„curând, terminănd dilele amărite! O! nobilul mei mire! 
„Blăstem acelor măni cari credură a mă salvă, smulgendu- 

"»mmă de ]a sinul ttă. A! dâcă restriștele nu ar fi făcut din 
„mine o orfană, dâcă resbelul, invasiunea cumplită a Engle- 
„ziloree bântue Francia, nu ar fi lăsat în juru-mi de cât mor- 
„miatele alor. mei, et însuși ar fi spus vitezului fiă al Ba- 
pnulu! Mărăcine, că în Francia se află o familie întregă 
„caro 'I bine-cuvintâziă, care 71 iubeşte! Adi este, val! abia 
20 Sărmană femee care gândește, ștergend lacrime, la dina _ 
„cea fatală, când cu cununa de mirsă pe frunte, fără sim- 
„ţire, cădută la Dunăre, fa smulsă iubirilor vostre.« 

Gândești adasea, Mario, gândești la dureril e, la martirul | 
ânimel mele! A! dâr ci! Ei nu vies de cât prin tine și pen- 
ru tine! A! bine-cuvântată fii mâna pissă care, sunt acum 
trei luni, la mormântul neuitatei mele mame , aduse prin 
tine mângăere, scump mesagiiial ânimer! .. Orfană Maria ?, 
Ca mine înconjurată de morminte... ea avea dreptul la 

„ mângăierea mirelut, nenorocitulut et mire. Deră ce pot fi 
durerile mele cu ale tâlc, sărmană copilă? Dâcă Tătarii mi-ati 
răpit iubirile de fii, fiul a deschis Tătarilor năvălitori un 
nemărginit mormânt în ogdrele Romănilor, pre când tu, Ma- 
rio, văduși cădend în juru-ți fără do resbunare, părinții ter... 
țera ta pustiată, predată, îngenuchiată do dușmani! | 
Maria de Hally, urfană prin mâna dușmanilor Francie!, în
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păsuri, în lipsă pâte de sprijin, de ocrotire?... A ! sosit-am - 
ore la timp?... 'Țera mea în liniște mi-a desarmat bra- 
ţul... Acolo nu mat avâm de cât lacrimi pe triste mor- 
minte... Epistola ta, Mario, a oţelit pala maa cu tăria spe- 
ranței de a te revedea... Și 6re dușmanii țeref Mariei nu 
Sunt dușmani! mej, dușmanit țărei mele?.. O! i-am în- 
tâlnit de două stptimâni, de când la picidrele Vosgilor am : 
tăbărât cu vitejii met... i-am întâlnit și-l voiă întâlni încă 
cum se cade Românului să întâlnâscă pre dușman ! Dâr pre | 
ea, pre Maria?... Nimica, nick o scire de locul durerâsei 
s6le retragerk.,. (se auăe buciamal) Da, sunteţi gata la luptă, 
vol zmei at Dunărei române... Nu aduc, Mario, oștiri îm- 
părăteşti țerei tele, dâr dâcă at mel sunt puţini ânima lor 
e multă, dâcă af met nu strălucesc prin coifuri lustruite, 
prin vestminte d'aurite, et aduc ănimt oțelite la luptă, ânimi 
cari scii învinge sâii muri, fără altă resplată de cât fericirea 
de a fi luptat pențru dreptatea unei țeri apăsată de mai pu- 
ternici!!., . (sărntână epistola) La ânimă talismanul sfânt al vie- 
țel mele!... La luptă! . .. (vrea se îsă și este întempinat de Brumă) 

Ce este? | 

SCENA VIII 

BRUMA. — URSU — GLOANȚA. — ANSELM. — VLAD. 

BRUMA (între enlise) 

Aide, nu mi te marafetui... Fei, jupâne Mărăcine, am 
prins un epure... Mă Ursule... „Mă Glânţă... 'Țineţi-l de 
mână. 

Ce este? 
Banu 

BRUMA 

„ Eca jupâne, ăsta... Ce căta, neică, prin jurul corturilor 

n6stre ? 
VLAD 

- Der ce vreți omului acesta?
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Uasu 

Uite jupâne... Brumă dice așa că ăsta nu e Franțuz 
ci d'aia, cum Dâmne 6rtă-mi le dice; de pustiază ţerile 
astea... Hă! hă! hă! Ce nu ridi mă? 

BANU 

Linisciţi-vă copi Hatna lut. l-arâtă de pământean: de 
prin aceste locuri... Apropie-te. 

BRUMA 

Hatna lui, jupâne? Da câte rase de călugări pe umeri! 
de draci! Scir una, jupâne? Sel punem la prubă ... că 
aurul că -I aur și "1 cârcă cu mehenghiul .. . Ea vedi, ju- 
pâne, trageti cu ăl mehenghiii al miaței D-tâle.. . aur e? 
alamă e? se se alcgă ... 

VLAD 

- Ce văd! se fie cu putință? el ? 

ANSELM 
Nu mă ucideţi! 

VLAD 

El! Părintele Anselm! . . Maria!,.. lăsaţi, copii, în pace 
pe acest bitrân, o 

- ÂNSELM 
Este o visiune dre? 

BRUMA 

„ Iaca! Iaca! Der ăsta, mă Ursule... Uncheșiul ăsta, mă... 
iaca ...iaca... | 

- VLAD 

_ Grăeşte! O! grăoște părinte! Maria? Maria? 
. | „ ANSELM i 

Maria de Hally! Banul: Mărăcine! 0! fr bine-curântat 
“Dumnegeule! 

VLap 

“Der Maria? unde este Maria ? ugenucne) Q! părinte! unde 
este ca?.. .ci grăeşce...
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ÂNSELM 

Ertare Dâmne!.. .. Credâm a o mântui In rîndul meă 
smulgând-o brațelor vâstre în qiua de durerea invasiunel Tă- 
tarilor. . . Ci rădicăcte, Dâmne... Dâcă cine-va are trebuiață 
de ertare, sunt ei .. . Strmana Maria!... Descri-voiă du- 
rerile et, ţipetile ei do disperare, când revenită la visță, se 
vEdu răpită departe de iubirea vâstră!? 

VLAD 

O! Mario!... Grăește părinte !.. Unde este ea? spune!... 
vorbește .. . Vol nu veţi refusa se conduceţi pași! mel . . . 
se plecăm . . . seplecăm îndată... 

. ÂNSELM ; 

Se plecăm? dâr unde? .. . Reîntors eti îusumi de puţine 
dile de la Roma, căut în mânele Englezilor din mijlocul 
cărora, este o oră abia, fugi! ca prin minune, ce pot eii în- 
Sumi a -ţi spune de v dată?... 

VLAD 

0.! durere! și eă speram. . . 

: | ALSELM 

Sosită în sînul familiei sale după ce o răpit... Ertare!.,. 
de pe malul Dunărei, nici o dată, în curgere de dout anf, 
pent la plecarea mea spre cetatea sfântă, Maria nu a mai 
voit se primâscă si se întălnâscă pe bitrânul Anselm! 
Unde este ea? Dir cine și co ali mat rimas la locul: sti de 
doui ant de qile de când streinul pustiadă strmana țâră?... 
Maria? O cauţi, strmane june, în ţâra unde oștirile nunie- 
rose ale lui Eduard alIII-lea împrăștie miseria și mârtea?,.. 
Cauţi pre Maria, când Francia mâne va căta în deșert în 
cenușele spulberate de vânt templele sâle, avuţiele artei 
cu care munca secolilor a fost împodobit orașele și cetăţile 
nostre! .. Mirele cată mir&sa sa în țera unde streinul ucide 
copilul în brațele mame! . . .
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VLAD 

O! taci, părinte Anselm! ... Nu se pâte! Maria trăește! 
ÎmY vorbeşti de streinul ce pustiază Francia? 0! pe el lam 
aflat . . . Sunt mai multe qile de când a trebuit să simță că 
a mat venit o mână de voinici în țera lu! Filip de Valois!... 
Maria în pericol?... Maria pdte în servitutea dușmanului? 
Pâra ei devastată ? La luptă băeţi ...A! părinte Anselm! 
voi nu sciți unde este Maria, d6r ânima ce călăusă sigură este, 
părinte! ... . S& mă fi călăuzit ca aci numat spre a fi mator 
peirel și durere! țeret t6le ? Nu! ea trăește! la luptă, Brumă... 
la luptă, copil... Cu not, părinte... la luptă!... vino. .. 
e  ANSELM | | 

„Nu vitejia lipsesce spedel vâstre, D6mne, dsr sunteți 
puţini... 

BRUMA - | A 

- Multe sunt stelele, mult nisip părinte; dâr stelele tac 
când luna apare, dâr nisipul îl suflă vijelia . . . 

VLAD 

Suntem puţini?... Nu în mulţi ci în cet puţint .arâtă 
Dumnedei puterea lui! ... La luptă, copil... Tot ce ni 
se pote întâmpla este se perim cu toţit. Și ce?. crese și 
aici flori și earbă verde pe ţărâna prâspătă a unui mormânt... 
A! Mario! or unde si fi, ânima mea te vede, mintea mea 
te coprinde cu brațele calde ale amintirel; .. Sgomot de 
arme! . . «: Maria!... la luptă copil! 

SCENA IX 

(Palatul de la Blois) | 

REGINA.—MARIA.—MARELE PREVOT. 

PREvOTUL 

O mare și neașteptată lovire nouă aduce înaintea vostră, 
mărită Domnă, pre prevotul cetățet. Magasinile de provi-
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siuni câte a mat rămas, s'a nimicit prada focului așa că 
mâne nică-Măria Ta, nici garnisona, nică cetăţenii nu vor 
mal avea'cu ce se=și aline sfâșiatârele dureri ale fometsf... 

| REGINA 

O! nenorocire ! dâr ce pote Regina, mare prevote, în ase- 
menea desastre, ea care a depus la casa celor nevoiaşi pro- 
priele provisiunt ale curțer... O! Dumnedeule, era der scris 
în decretele tâle, că torturile fomet și ele vor fi arma strei- 
nului de cucerirea cetăților nostre, Co 1ovitură de tun) Ce este? 

PREOTUL. ” 

A ! speranță, Dmnă!... auqI?,.. Majestatea Sa Regele și 
garnisona incârcă o nouă eșire din cetate, Qovize de tun) bătaia 
S'a încins, Dimnă,... ascultați, fie-care la datoria sa... ru- gațI pe Dumnedeă pentru Francia . ., lîngă Regele pre-, 
votul cetățey. (ese) 

ă REGINA 

Cea mat ferbinte rugă la Cer, în diua ptsului, este În- 
fruntarea nenorocire, Mario! Când soţi, părinți și frați se 
luptă şi mor, femeea franceză la datoria ei... 

- | MARIA 

Inţeleg, Domnă. Regina, care, generusă în pace, lgă atâtea 
plăgi ale miseriei... 

REGINA (întrerupând) . 
„Im ora luptet va lega plăgile sângerânde ale eroilor că- 

duți pentru țâră și tron... Arde Mario » tote damele de 
onvre se mă urmede (sunetnl tanulur violent) Auqi? Lupta 8 în- 
cinsă. . . Regele Filip în pericol! A! Dumnedeule (îngenuche) 

„Der sunt femee... blestem ... AY refusaţ braţului mei de 
femee puterea de a rădica o spadă .., 

MARIA 
Curagiii, Dmnă! Măria Sa Filip e brav și garnisona 

are în frunte pe un oștean ca D'Alanson; curagii Domnă,
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SOENAX 

Aceleaşi — UN PA GIU. — CURTEXI. 
"PaAcruL | 

Măria Ta! suntem perduţi... Garnisona, sdrobită de nu- mârul îndecit de mare al dușmanului, a început a bate în retragere; dușmanul o urmăresee.., 

, " REGINA 

Dumnedeul mei! Dumnedeul mei! 

MARIA 
Ce fel? Vor, bărbaţi, și staţi aci la adăpost. eu femeile? Inaintea Regelui toţi câţi îl iubesc! Inaintea lui toți care „ali la espsă o spadă și în sîn o inimă de cavaler. 

REGINA 
Da, Mario, toți înaintea Regelui!...: Cum? Acestă țtră care a trămis șiruri nenumtrate din fiii st prin Asia și Africa spre apărarea crucei și resbunarea dreptăței, adr va cădea în luptă nedreptă, și nimeni nu va ridiei, vocea pen- tru ea? Și niment nu va simți că Francia cădută, dreptatea ecăilută, că libertatea Franciei opri mată, esto in catene liber tatea popsrelor? A! Nemernicia o menirej!... Blostem!.., Blestem! 

MARIA . 
Tunul încă bubue... Bătaia încă urmâqă, Dsmnă... Dum- nedeii nu pite uiti că Francia este spada bisericel sâle,., Curagiii, Dâmnă! tunul afara) A! D-deule, ce mat este? 

SOENA XI 
Acelaşi, D'ALANSON (adus pe catatal ) PAGIUL. — CURTENI. 

REGINA : ” 
Un rănit?.., Maria, Regele! Regele răniţ! 

, | PAGIUL | . . 
Nu, Dimnă, ci bravul Comite d'Alanson a căut lovit,
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repedindu-se spre a primi însuși lovitura co era să ucidă pe 
Regele. A! Ce brav, Dâmnă!,.. Majestatea Sa a ordonat să 
fiă adus la Castel spre căutare... A! Ce brav! 

REGINA 

„D'Alanson! at salvat nu po Regele Filip, ci Francia! 

D'ÂLANSON (revenind puţin în sine) 
Datoria-mt, Dâmnă, de soldat... A! setea arde buzele 

mele... De băut... 

MARiA (alsrgă şi îl aduce ae bâut) 

Etă, conte. 

D'ALANSON 

Voi, Domniţă ?... 

MARIA 

Sprijină-te de mine... Eşti așa de slab! ... Așa! Răco- 
rește aceste buze arse... E 

D'ALANSON LD 
De ce nu pot muri în acest moment?.. Fericirea !..,. Per- 

mite-m! murind, Mario, să-ţi dic că te iubesc... 

| - REGINA 

Maria! Maria! (eu rugăminte ) Ă 

| MARIA (apart) 
"O! durere! O! tortura ânimet!.. Dâr nu pot... nu pot... 

Ctare) Domnă! . - 

REGINA CPagiului) 
In camera Regelui acest:brar... O! nu te vom uita, conte. 

Eă și Maria vom veghea la capul vostru... 

D'ALÂNSON 
Maria! ... Binc-cuvântată fiă arma care m'a lovit, ( Pagiul îl duce). . - 

”
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REGINA 
ÎL ver iubi, Mario! Nu este așa? Ânima ta va reda în Comi- tele D'Alanson nenorocitei Franţe și tronului sguduit al luk Filip, un braţ vitz de aptrare... (Ataria ese). 

SCENA XII | 
REGINA. — REGELE — CURTENL ! 

| | ReGiLe 
Salvaţi pe Regina... Inviași, sdrobiți, D-nă!... 

REGINA | E Invinși! Invinșt! Curagiii Sire! Franța învinsă adi, mâne va repune pe dușman, căci e poporul luminet și al dreptă- țel... Curagiă Sire... 

REGELE 
Curagit 211... A! nuela lipsit Francezilor... Dâr co pote ânima contra număruluț îndecit și a machinelor ârbe de resbel 2... Fugt! Fugi D-nă! Este pote încă vreme. O! - salvați pe Regina!.... Porta despre Vosgi încă ține și n0Y acolo bravi... O cercare încă!.. Morte ss victorie. 

SCENA XIII 

Aesiași. — PREVOTUL. 
PREvoTUL 

Sire! Sire! Er fug! Dușmanil fug! Vino, PSire!.. . Vino, Dușmanul fuge... 
Tori 

Ce dice? Ce dice! 
| 

REGELE 
Dușmanul fuge? Ce dick, mare Prevote? Der adinorea, noi respinși în cetate, el dedea asalt murilor nostri!,,, 

| PREVOTUL | 
Ci vino, Sire!.,, Dușmanul fuge, &tă tot ce pot a-ți spune. - E 21
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REGELE 

“La arme! La arme! 
Toi” 

La arme! La arme! Ces toţi) 

x REGINA 

Învingttori și fug ? Ce însemnâză? Vre-o cursă dre ? 

SCENA XIV 

“Același. — ANSELAL. — VLAD. 

ANSELM 

Nu, D-nă... Dușmanul fuge urmărit de astă-dată de bra- 
vul nostru Rege. 

REGINA 

Voi părinte, Anselm ?.. Dușmanul fuge, Qicoţi? Der atunct 
el fuge urmărit de sabia Arhanghelilor Cerului? 

ÂNSELM! | 

Nu, D-nă, nu de Arhangheli, ci de acest oștân.cu caldă 

ânimă,, cu spada neobosită... Caut Viaa) Regina Franţei, 
Bane! ă 

REGINA 

Un strein?... Ș 
VLAD (îngenuche ) 

Nu strein, Domnă, căci Românul cun6sce nedreptatea și 
durerea. Nu strein, Dâmnă, căci înima mea este a Mariei!. .. 

REGINA . 

Ce qice, părinte Anselm? Maria?... Se fiă cu putinţă? 
D-ta acel brav de la Dunăre ?... _ 

ANSELM 

EI, Domnă... 
VLAD 

Maria! Dâr vol șciți unde este Maria? Acest sânt călugăr 
a condus pași! mei pân la voi, prin calea deschisă de spada
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mea în șirurile dușmanilor voştri... Indurare! Indurare, Dmnă!... At rostiţ numele ei!.. Maria!.,. 
, REGINA (aparte) 

Da! EX se iubesc... Și ei cerșăm sărmanuluy Stii suflet iubire pentru D'Alanson,.. Nu! nu o voi chiăma-o! Bucuria ar putâ-o ucide... ctare) Răbdare, nobile strein, apărător vitâz și desinteresat al tronului Valezilor, răbdare... Audi, lupta încă continuă... Maria? Parola n6stră Repgâscă, de se afă unde-va în țâra pentru : care al tras spada, ea va fi a ânimey tâle! 

VLap 
| (Retrăgenda-se) A ! Părinte Anselm!.. Dâr ce diceal că o vom afla-o aci?.. Incă o speranță perdută! Măria ta... (ese) 

REGINA 
Bravul june!.. Va fi cine peste o clipă se usuce lacri- „mile tâle! Maria! Bietul Conte d'Alanson!.. 

SCENA XV | 

REGELF, CURTEA, REGINA. 

REGELE 
Bucariă, Dâmnă! AY noștri învingători petotă linia... Blois despresurat.. . 

: 

REGINA 

„„ Sei, Siro!.. Adintorea... 

" REGELE 

O scii?.. (eătre paz) Am ordonat de îndată pregătire în piaţa cetăţer pentru triumfala primire a bravet oştiri eg ne veni în ajutor... Dâr scil, Dimnă, de unde este acea oştire? Nick Catalaunia, nicY Italia, nimini dintre eri cari trebueai și puteaă se ajute Franţa nu ati Tespuns ]a apelul nostru...
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De unde 6re, de unde acea oştire, care ne asceptat ne - 
salvă pre noj, și prin noi Franţa ?.. 

Un CURTEAN 

Ertare Sire! der acea oștire care no salvă, eii nu cred că 
o s-o mat: aflăm în carne și se spro a o primi triumfal în 
piața cotățet.,. 

AL II-a CuazEan 

Are dreptate, Sire, îngerii ai combătut pentru noi, der tri- 
umful îngerilor la D-qeă! 

SCENA XVI 

Aceiași. — PREVOTUL. — URSU. 

URsu 

An pragul așer,prevotalui) Hă! Hă! Hă! Ea asă-mi, jupâne, că 
avem și noi velințe în țera Banului. 

PREVOTUL 

Ci intră... 

REGELE, REGINA 
Ce este? 

PREVOTUL 

Sire, am pus mâna pe el. E din bravit cart luptară pen- 
tru vol, și cari acum s'aă făcut nevtduți. 

REGELE 

Nevăduţi? .. O oştire întregă? Acest om e dintre ei?.. 
Apropie-te! 

PREVOTUL 

- Apropie-te, viteze! E Regele Franţet... 

Uasu 

 Ouânău-şi căciula) Vodă Filip? Hă! Hă! a! Îl vădui și 
„ÎL văqut, dei... Hăl, ce chipos... Na! curat ca uă
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român !.. (preotulu» Da jupânesa aea ?..; Mânară-i!... „S6- mănă la haine cu fâta aea de a smintit pre bietul Banu. (ealntând pre Regina) apoi bine, jupânul nu-Y p'aici? (prevotulun: Ce dicâi, D-ta... 

PREvOTUL 
(Regelui) Nu l-am putut aduce decât promiţându-i că va. întălni aci pre Domnul stă. -- 'Ținâm se nu-myY Seape, 

I-iul CURTEAN 

(Se invârtesce smprejul Iui Ursu) Ciudat gust și la Arhanghelit lui D-qeii! 

URsu 

Hă! da ce se învărte ăsta așia ca dea la culcare? 
„AL II-a CURTEAN 

Decă ai permite, Sire, se-l pipăim... Uite, mi prind că a- ripele lui le ascunde sub haina cea mițâsă. 

REGINA 

Nu, D-lor, ci în ănima Lut stă îngerul lui D-deii! 
REGELE 

Vot sciți ce-va, Dimnă? 

REGINA 
Seiă. +. Peste un momenţ, Regele fericit de acești bravi, va putea face și el fericirea lor... Ascultă, voinice, iu- beșci pre Domnul tei? 

. UnRsu 

Că A6ră nu sunt ungur, jupânesă..De-l iubesc? Ca lu- mina ochilor!.. 

REGINA 

Sci tu de Maria ?
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| Unsu A 
Las'o încolo, franțuzbica acea !... Câte lacrimi pe bietul 

jupânul pentra dânsa! | 
o REGELE 

Ce dice? 

REGINA 

Răbdare, Sire, de un minat... Bine, viteze! Vrei tu feri- 
cirea Domnului tei ?... Atunci grăbeșce ... chiamă îndată pre 
toți al tei în cetate... 

Unsu 

Fericirea lut? Numai ce ai clipi din -ocht și toţi om fi 
aci! Ce dicea el că după bătae se nu ne arătăm, ca se nu 
cr6qă Franțuzii, că le cerem plată pentru câte-va învârtituri | 
de spadă?.. Ascultă, Mărite Vodă Filip... plată? nu, dâr feri- 

- cirea Banului, e alt-ceva! (prevotalan Aide, jupâne, du-mă 
prin ale uliţi încureate ca ănima târgovăţului. Veqr, D-ta ju- 
păn6să, noi suntem de la câmp... Brazde cu flori... Pârae 
cu ape limpedi... Het! Dei așia... Aide, jupâne!... Ferici- 
rea Banului?.. . (ese cu prevotul) 

REGELE 

Natură simplă, ănimă do ănger... Dâr în co ț6ră nase 
asemenea G6meni ? (ese cu regina şi curtea) 

 SOENA XVII 
Piața cetăţei 

REGELB,—REGINA „—PREVOTUL,—CURTENI,— PASI —-Lume. 

PREvOTUL 

Vitejil streini nu vor întârdia de a sosi,Dâmnă. După acsstă 
estradă, ochit voştri cu o căutătură de la inimă se resplă- 
tescă pre bravi,
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REGINA 

Am ceva ma! bun, Mare Prevote, pentru Domnul vitejilor, 
decât căutătura ochilor mey. (eagiulul) Învitaţi pre Domnița 

„Maria aci, 

REGELE | 

Da, disposiţiunile luate .sunt nemerite, sunt demne de - 
curtea Valezilor. Bine, mare Prevote! Serbarea, bine aședa- 
tă: verd6ţă, flori şi drapelele ţerei nâstre... Esto nume- 
rOsă oștirea lor? 

PREVOTUL 

Mulţi la numtr, după faptă judecând, Sire... Numărul 
lor nu-mi e cunoscut, . 

REGINA |. 

Maria ! 

SCENA XVIII 

Același, — MARIA. 

i Reona 

Vino, copila mea, vino! 

MARIA 

Măria Ta! 
REGINA 

Aseultaţi, D-lor! Toţi sciți că Maria este amica, pot dice 
fiica Reginei vostre. ' 

Tori 

Da! Da! 

MARIA 

*-O! durere! Înţeleg scopul. ci! 

7
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REGINA 

Care e cavalerul Frances, care se nu-și fi dat viaţa pen- 
tru a posede mâna MarieY? Care e cavalerul care se o merite? 

Toi 

D'Alanson! d'Alanson! 

MARIA 

(Gata a căadt) D-deul mei! 

REGINA 

(Sprijinină o) EI bine, Mario! Tu tremuri? Dâr promisiunea 
ta dată lui d'Alanson! 

MA RIA 

A! D-nă! a smuls-o buzelor mele iubirea pentru voi... 
(aparte) A! Vlade! Vlade ! Mirele mei !. 

REGINA 

(Aparte) Rezista-va ea re la bucuriă cum rezistățla durere? 
(tare) Audi, Mario, cetatea aduce în triumf pre salvatorul cr. 
(se ande sunet de masicr) Aide, copila mea, lajlocul teii, pe estra- 
dă, lîngă Regina, lingă mama ta, copilă! ... 'Tu tre- 
muri?... Vom vedea, Mario... Și deci în fruntea voinicilor 
sei, peste o clipă, salutat de curtea de Franţa, tot nu-ţi 
va conveni, ei bine... D-qeul mei!... tu scil că... Re- 
gina, mama ta, nu pâto vedea lacrimi în ochil Mariei... 
Vom vedea... 

MARIA | 

"A! D-nă! vorba vâstră e a lui D-qeii: ea "mi redă viaţă ... 
A! veţi repeţi-o, Dmoă, și Maria, sub farmecul eX se va su= 
pune...la tâte,. chiar decă peste o clipă în peptul ci se ra 
sdrobi în dureri înima... 

REGINA 

Da, Mario!.., O! sacrificiul tii va fi mare... așia do
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mare!... Ei, dâră ce vea ?... Inihaina dureret.. Du-te, copila 
mea; ai tot timpul se revit. Voiii se te fact frumosă, frum6- 
să!.. (ese și se aude musica, voci de popor) 

| PREVOTUL , 

Măria Ta, vitejii sosesc! (Regele şi toți ee aș6qă Ia locurile 107) 

- REGELE 

Drapelul Franţei va salută drapelul aliaților noștri, oști- 
rea lor va trece pe.dinaintea mes... Primire căldurâsă, mare 
Prevote! 

SCENA XX 
REGELE. — PREVOTUL.—SOLDAȚI FRANCESI.—POPORUL.— 

VLAD. — BRUMA. — URSU. — OȘTENI ROMÂNI. 

| ” POPORUL 
Pată-l! Eată-i! 

. PREVOTUL 
Ce marțiali, Sire! - 

BRUMA 

Lasă se fâlfâe vulturul nostru, mă Ursule, vulturul Român 
al Basarabilor. 

Unsu 

Hi! Hă! Bă! pei că mi vine se rid, mă Brumă. Taci mă, 
că i Vodă Filip! 

| REGELE 

Ante-garda oștiret, do sigur, 

PREvOTU 

Ciudat! Deră Ostea ? (găina pre Ursa) Fel! Viteze! Dâră 0Ș- 
tirea? " 

Uasu 

(ai Dramz) Ăsta-t, mă Brumă, ăla dem'a dus la Vodă Filip. 
(tare) Oștirea ? Der ce suntem nor?
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, REGELE 

” Cum? Voi, atâția numai? 

BRUMA 

Se trăeșci, Măria Ta. At voit se vedt pre cei coadintorea 
şi-aii măsurat palele cu ale dușmanilor Măriei Tâle: ăștia | 
sunt. Sunt puțint?... Ai dreptate! Deră &tă colo vine dstea 
cea mare. (arâtă pre Vlad în fund) 

i REGELE 

A! vine 6stea? 

PREVOTUL 

Unde vede el dste viind? 

REGELE 

Vine 6stea? Unde, mare Prevote? 

BRUMA 

Vedeţi, colo e Domnul nostru... Braţul lui, ânima lui, 
6ste mare, Măria Ta! 

Toi 

Domnul lor! Ura! | 

SCENA XXI 

Aceiași, — VLAD. — ANSELN. 

ÂNSELM., 

Şi voial, mărite Bane, dintr'un sentiment de esagerată 
modestiă, se răpeșci acestei cetăţi fericirea dea te putea salu- 
ta pre tine, care adinorea ai salvat-o? Eată, colo, curtea! 
E Regele Filip. 

” VLAD 

A! cine ar putea, părinte Anselm, spune ce sentimente 
învelue ânima mea?
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, PREOTUL 

Tentr, măndru, "nalt, frumos, 
La ochire luminos, 
El spre not măreț pășeşee! 
Eta”, Sire, se opresce. 

: VLAD 

S& trăeşci, Măria Ta! 

! REGELE 

Cine eșci? 
. ' PREVOTUL 

Acest smeii de vitejiă, Cine se fiă? 

VLiD 

Sunt Romăn de la Carpaţi, 
Și-adusei 50 bărbaţi, 
Cu toți gata, ca și mine, 

De-a muri toți pentru tine, 
Apărănd cu braţul lor 
Franţa și al ei popor. 

'Țâra mea, cu blănde șâpte, 
Mi-a dis tainic într'o nspte: 
„Mergi copile, înarmat, 

“La apusul depărtat, 
Mergi de varsă al teii sânge 

Pentru Francia ce plânge 
Căci și ea în viitor 

- Ne va veni-n ajutor“! 

REGELE 

Bun sosit la noi voinice! 

BRUMA 

Auqi, Ursule, ce-i dice?
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Spune nouă cine eșct? 
In Carpaţi cum te numeșci? 

VLAD 

Ei sunt... A! Maria! Maria! 
“Toi | 

Ca este? Ce este? 

SCENA XXII 

Aceiași, MARIA 

MARIA ( (a țipătul lu! Viad,ridioă ochit şi se precipită spre el) 

- Vlade! Vlade! 

REGINA 

A! nu mâre cine-va de bucuriă! EY se iubesc, Sire! 

VLAD 

Maria! 6re braţele mele te coprind pre tine? Nu evis? 0! 
grăeşco! grăeşca! 

MARIA 
Vlad! mirele meă! 

_ REGINA 

A! ce nerăbdătăre este ânima jună! Mâna ta, copilă, în 
mâna luY!... D'Alanson? o lacrimă la mormântul lut! 

Tori 
Mort!.. 

REGINA, 

Salvatorul nostru este acesta. 

MARIA 
, i hi ) VLAD (îngenuchie) A! 

REGELE 

Spune nouă cine eșcI? 
In Carpaţi cum te numeșci?.
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MARIA 

El e Banul Mărăcine 

Cărui Oltul i se "nchină. 

Tori 

EI e Banul Mărăcine! 
| BRUMA 

Da! cărui Oltul se 'nchină. 

REGELE 

Ține spada m-a în dar, 
Brav Marchise de Ronsar! 

Ton 

Brav Marchisul de Ronsar! | 

VLAD | | 

O primese, Sire! Cu ea pentru voiși Franța, dâr și Franţa 
„pentru ţera de la Dunărea! Să trădscă Franţa! 

, . Tori + 

Se trăâscă Franța ! 
REGELE 

„_ Trăâscă Romăniă de la Dunăre! 

Tori 
Tră6scă Romăni! ! 

Uasu 

Jupâne! jupâne! 

- BRUMA 

Jupâne! jupâne! 
| REGELE 

Der vol vitejilor, care e dorința ânimel vâstre? Bant? 
avere? cinste? 

| BRUMA 

Spune tu, mă Ursule.
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„ UnRsu 

Ba tu, mă, că te taie capul maYbine. 

BRUMA 

De Brumă, Brumă ms chiamă, Mărite Vodă, dâr mi-e 
ânima caldă. — Averi?... avem ogâre cu flori și munţi cu . 
braqi... Cinste? deră suntem Romănt. — Qv vrem notnu ne - 
poți da Măria Ta... | 

Van 
Cu qică tu, Brumă? 

PE „ TOŢI 
Ce qice? 

Unsu 
Că det așa... 

BRUMA 

Ce vrem? Se sărutăm mâna Măriet Tele Şi... (stergînă e 
lacrimă) de gât cu jupânul, se-i dicem: 

Sus la munte ninge, plouă, 
La Craiova pică rouă 
Din a nopțel ochi ceresci 
Și din ochii omenesel. 
Dâr ce plânge Brumă 6re? 
Anima de ce îl dâre? 
Plânge 'n el dor de moșiă 
Că 1 e dor de Romăniă (arâtă sttgul). 

VLAD ! 
"A! (imbrâțiş6qă şi sărută drapelul, apo! sterge o lacrimă, Romăni! plâcă 

în ordine. Maria apucă de mână pre Vlad, carele privesce cu durere pre 
ai sel plecând. 

” 

(CORTINA CADE)
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PERSONELE 

Neagoe Voevod Basarab 45 ant, . . . D-nu Sicfun Velescu | 
Radu de la Afumaţi24 ant . , . . .- a M Pasealy 
Radu Paisie 35an  ,.. e Petre Velesez 
Vornicul Preda . ,....., a. 1. Christesca 
Ranul Pârvu Basarab 60 ani. .'.., a Petreanu 
Călugărul Macarie 70 an. . , „a V Fratia 
Dicătoru .,., îi. | e Iulian 
Dâmna Despina 35 ant . , . . ,.. D-na R Statrescu 
Domnita Roxanda 16 ani. . . . . . D-ra A, Popescu | 

„Nuţa Spătăresa 60an1. . , , . . . D-na Flechtenmacher 
Vidra ] _ D-ra IN Pitraşeu 
S lea fete din casă ale Domnitei . « Constantinescu 
Maria | 16—20 uni a A. Petrescu 
Egumenul monastisi de la Argeş “a 
Craimeul d. Pt 
Unomântropor . ... - “a 
Mesterul Manole. .,..,... - “x 
Teodosie Vodă fiul lui Neagoe 7 ani Pi 

Roieri curtent. — Câlugari.— Vânători. — Areaşi — Copil de cosa 
domnâceă. — Pustaşi. — 4 archimandriii — 3 archierei.— 9 mester 
meseriași. — Pemel ale Dâmuei. — Oşteni, — Meseriașt,— Popor, 

  

Acţiunea se petrece în România între 1520—1521. Actul 
I în pădurele Cozioi, pe malul drept al Oltului Și în prejma 
schitului Turnu. . 

Actul Il în sala spătăriei din Curțile Domnesci de la Ter- 
govisce. 

Actul [II în sala de la hora din aceleași curţi Domnesci; 
€ră baletul în munțit Cernei, la apele lut Ercule din Mehadia. 

Actul IV în faţa monastirey de Ja Curtea de Argeș.
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ACTUL I. 

Teatru represîntă loe: păduros; o cărare printre stinci mergând la deal spre un schituleţ ce se 4Aresea printre copaci în depărtare. Cruci de petră şi de lemn d'alungul cărărel — !n stinga ocrucea mal mare de pâtră cu o icână u Male Domnului în mijloe ŞI o larițţă da.pâtră eu muschiii pe dînsa. — La sting o stîncă cu flori printre “petre, sub ea este o prăpastiă, . : Când se ridică cortina seena e desârtă. Orchestra cânta o musieă în raport cu rolitudinea loeuluţ şi apol ceva fanfare de v&nătire, forte depărtate. ! 

SCENA 1 
Intră CĂLUGĂRUL MACARIE și RADU DE LA AFUMAȚI. 

RAny 

Mel odată de când îndurarea Sânţiei tele m'a cules, 
copil serman, pe lingă sine, nici o dată aduncimile acestor 
codri muntoși at Cozici, n'aă răsunat cum răsună astă-qr, ,. 
Audi, părinte Macarie ?... Nu e șopta șuerătire a bradilor. 
cățăraţi pe vărful Șoimului, nict vuetul Oltului urlână colo - 
în vale, nici glasul apelor prăvălindu-se din stincă în stincă 
în orăţia nâgră de sub acâstă muchiă (arăta stînca din stânga), 
De câte orl vântul grăosce în orăţiile fără fund, graiul lui 

„e gemet și oftat... Frâmătul codrului e astădi voios şi 
deschis ca risete de om... de te face se fil însuţi vesel, fără 
nicY un cuvânt... Ascultă,... ascultă, părinte... cetas de baciuza 
Vânătore:0 se aude în depărtare). Nu este acesta resunetul cu care 
îngânătorii munţilor ati deprins audul sântei sihăstrit.,, 
(Ca bucuri) E glas de bucium... e strigăt de vesele surle!
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MACARIE 

Adovtrat... Ce pote se fiă?... Surle și bucium în aste - 

locuri neămblate de om?... De dout-decă de anj, de când, la 
cuvântul dătător de pocăință al fericitului Nifon, am scăpat 

din luntrea cea greii bătută de valuri a lumei, de două-dect: 

de ani, de când, cu icâna acâsta bine-cuvântată de sântul 

patriarh, am ales aci în munţii Oltului, loc de rugăciune și 

de veghieri măntuitâre pentru suflet, audul mei, Radule, a 

fost lovitaci nuzhatrare ori de gemetela sermanilor, sub Domnia 
urgisită a lui Mihnea-Vodă, de care brațul banului Pârvu din 
Craiova, D-deii se-l pidâscă, mântui ţera îngenuchiată. 0!... 

câţi fugari boeră se adăpostiră mat apoi aci, în dilele lut 

Radu Vladuţă?... E! plângeaii către mine și ei către dnșii 
de păsul moșiei, și toți cu totul eram în grije și suspinam 
unii către alții cu multe lacrime... Der iată, acum, de un 

șir de anț, D-qeii induratu-s'a de dureile poporului stă. și 

i-a dăruit Domn pre Neagoe Vodă, fiii de suflet al Sântului 
păstor Nifon. Acum, rănile adânci ale ţel pare că s'aii 

închis și păsurile -Românului s'aă mai ostiit... De când 
D-deii a uns fruntea luj cu mirul Domniei, de atunci prin mâna 
lui cea vitedă, prin mintea lui cea înțeleptă, prin ănima cea bla= 

Jină și pururea mil6sa, codril acestia al Sihăstriet de la Turnu 
n'aii fost nici ci adăpost mat de linisce decât cetățile 
și silişteie de la Plăși. Tămâia și miresmele se ridică la cer 
din tâte unghiurile țărei și minunata monastire , ale cărei 
temelii Domnul '16'a aședat alături cu vechile curți 
Domnesei de ia Argeș, va spune nâmurilor viitâre despre 

fericita și lăudata Domniă, ce ca un har și o mângiere, ne-a 
venit din ceruri... Când altă dată, Radule, resunet de 
trimbiţe și vuete de glasuri loveaii audul vulturilor noștrif în - 
mirare, sihastrul scia sigur că oștiri cotropitore se. află în 

prâjmă, că nevol și restriște aveati se ne ajungă... Ady, în 
dilele lui Neagoe Vodă, surlele nu maj ţie decât a veseli
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și glasurile se înalță numai ca ce dea laude faptelor stle 
creștine și Române. 

. " RADU (Pe gâuânri) 

Fericit cată se fiă Voevodul despre care lumea pute vorbi 
cum grăiși Sânţia-ta părinte!.. Ce laudă mal mare se pite 
cuveni. unui Domn, decât a dice că el întru nimic nu-și 
osibesce sufletul de la Dumnedeii, că într'ale lut cugete și 
fapte, nimic nu este, nimic fără Dumnedeii!... Cum uși dori, 
părinte, se ved într'o di faţa unui Domn că Nâgoe Vodă... 
Par'că în suflet mi S'ar încinge o.vi€ță de spor... Sub raqele 
sorelui de stai, rada îţi încăldesce sângele la ânimă... 

“N ACARIE 

„Privirea omului drept și ales este,—bine qiseși fiule, —rada 
sărelul care încăldesce și luminqă. .. II veă vedea, Radule... 
Sufletul tăti, în care D-deii mi-a dat solia se revărs iubirea de 
bine și de adevăr, nu este suflet de închis în ascundătrele 
munților... Braţul tăi, care a ajuns spaima: fiareler acestor 
codri, e prea mult voinic 'câ să nu fiă pus la încercare În 
folosul ţerei t6le... Vei vedea pre Vodă, copile; vel vedea 
lumea... Dâca profumul altarului umiliter Sihăstrit de la . 
Turnu a întins ochiului mei trepte, pe care se pătrundă până 
în viitor și se-i descurce firul întunecat,... apoi căi văd 
pentru tine alt scaun de odihnă, decât pâtra cea rece și: 
rOsă, unde îngenuchiaQă mereii călugărul Macarie. 
A | Ranu , 

„Da, sânte părinte... de ce se-ţi tăinuese că mă arde un 
dor ferbinte și neînțeles, de altă lume » decât aceea a 
bradilor și a șoimilor?. .. Povestirile Sânţiei tele despre cele 
ale iumei,. despre suferințele așa des durate în nâmul 
românesc, despre mândreţea şi curioșia de cuget a Măriet 
Sâle Iul Neagve Vodă; apul încă despre ameniuțările țret 
de către vecint și trudele et cu Turcii, cu Ungurii, cu felu- 
rimi de nemeuii,... tote acestea, o bunul mei părinte „mă,
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- impingii într-aiurea decât la venătsrea de cerbi şi de vulturi, 
în pondrele și în orăţiile Cozier... Adese ori, de sus de pe 
pstra străbună ce-Y die Jfasa lui Trajan, "mi las fără voiă 
privirea piordută pe valurile pripite ale Oltului, și pare că 
m'aș duce, m'aș duce departe, departe cu ele;... ca într'un' 
vÎs pare a mi se năluci că, din isvor, ca dinsul, m'a-și face 
riti mare, ș'ași merge falnic și reslățat peste tot locul. r&- 
vărsând belșug în ţârinile Românilor și purtând spaima pe 
țărmurile păgâne, într'acolo, tocmai decindea Dunăret.., 
Iertă-m, o iertă, părinte, iertă ngrecunoscinţei mele... Dar 
nu e nerecundscinței mele... Dar nu e nerecunoscință. , , 
Ce esto ? nu sciii,... căci nu voii uita nicY odată, ori unde 
surta ar duce odinidră pași! met, că datoresc viața sihas- 
trului de la schitul Turnu, care m'a cules, copilaş, mat mort 
între morții dupe câmpul de bătăliă de la Gherghița, în 
care a cădut bietul tată-meă, oșten viteaz al Basarabilor... 
(Se aude fanfare apropiate de xânătâre) Iar glasuri de surle?., 

- MACARIE IN 
Așa ++ surlele die din plin... Nu mă înșel: die a vă» 

nătore ... Sgomotul glasurilor omenesci se apropie de aceste 
locurt.., Vreo vănătâre boerâscă, fătul ine... Ale lume 
petreceri nu sunt ale schimnicului... Ei mă due! (se aua ri- 
seta între culise) Se aud și risete de copile... Sunt mat aprope 
de cât credeam... Ajută=mi:, Radule, a mă sui may repede la 
e libă, ca nu, eșindu-le în cale, se tulbur cu vederea fecey. 
mele ofelise, veselia cea sburdă și lesne trecătâre a tinere- 
țelor, », CEse sprijințt pe Raau) 

SCENA ŢI 
„DOMNIȚA RUCOSANDA, SILOA, VIDRA, MARIA, VORNICUL 

PREDA 
Trece prin fundu o câtă de cerbi, se pude detunături ta culise, 

” „VIDRA | 
Ha! Ha! Ha! Silca a dat zbor săgeței dupe ce căprisra 

era Țovită de glonțul jupânului Preda, E 
ț
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Smca . 

Ba nu cum-va oiii ucide de viă o drăguță de căpridră 2. 
Numal Maria .-. , | 

„MARIA 
Eu?.. 

Su.caA 
On-tu, Vidro. 

| VIDRA 

Ce dici? 
Sica 

Numai voi aveți mâna așa tare, și ănima așa cruntă... 
Uite, Domnița Rocsandra nici măcar n'a atârnat tolba. 

PREDA 

Adevărat, Roesandro! Vă nătărea ta ca a Marie Sâle Vodă.. 

“Tu alergi dupe flori de câmp; el stă la vorbă cu toţi săte- 
ni! cară vin în cale, cu toţi călugării ce-l întîmpină... Eșiţi la 

venătore, doră numai ca să nu se pârdă obiceiul curţei, 0- 

„dată pe an... Dar, fetelor, toiul gonașilor e în partea aceea, 
nu pe aci... Ş'apoi prea ne depărtăm de Măria Sa Vodă!.. 

DOMNIȚA (care a tot cules flori) 

Ge frumâse locuri, unchiule Predo!... Colo în fund văd 
o bisericuță. 

PREDA 

E schitul Turnu, la părintele Macarie, n un sihastra bătrân 

i cuvios, ca și un sânt, 

"DOMNIȚA 

Se lăsăm în pace căpridrele sihastrului, unchiule... Ce 
n'ași da se vid una-două, atârnate, colo, pe stâncă, ori mai . 

bine păscând în liniște, colea, d'alungul crucilor celor fru- 

mose de pe marginile cărărei... Ce ânimă înrtutăţită aveţi, 

D-vostră bărbați, de ucideţi fără milă nisce fiinţe așa de 
gingașe !...
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"PREDA 

Așa, deu!... Sar cuveni, dupe gândul D-tâle, să nu ne 
mal placă vănătârea, ci se venim la munți ca se culegem 
petricele roșii în păraele limpedi şi: mărgăritărele pe sub 
tulpinele copacilor, or se ne acățăm, căntând câte o doină, 
ca vol fetelor, voi alte căpriore, pe d'asupra prapăs- 
tielor.. .. 

MARIA 

Ca adintori Domnița... Cât pe co se-l alunece condurul 
în adincul orăţiei, 

DOMNIȚA 

„E așa de frumos se priresci, se ghicesci cu o lungă cău- 
tătură taina oraţiilor... Un farmec dintr'insa-ți sârbe ve- 

“derile și minţile... N'auqi și tu, Silco, cum plânge în fan- 
dul lor? 

” VIDRA 

Și Măria Ta Domniţă, ca Măria Sa Vodă... Unde auqi 
- gemete și plângere, nu "ți vine se te duci până nu le alini, 

şi se le faci se curme.., . i 

PREDA 

Animi îngeresci la amândoj... Dar, te rog, Rocsandro , 
asta să n'o mal faci... Gândesce că am se daii s&mă Dâmnei 
Despina maică-ta, de frumbsa mea nepită... Der ce die? De 
ți se va întemplă ceva, cu ce mă mal plătesc ei către jupă- 
nul Radu Paisie, peţitorul ti?,.. 

DOMNIȚA 

„ Iară-mă pomenesci de el, unchiule?... Uite, se șcil decă 
"ml vel mal vorbi de dânsul nu te may ascult de loc, de loc... 

PREDA 

Der...
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DomnITA 

- Silco, vil cu mine la prăpastia? 

| VIDRA ŞI MARIA 

„Venim și noi, și noi!... 
o 

Sica (lui Preda) 

“Măria 'Ta, ce-Y maj amintesc Domniței de jupân Radu 
cela, Du așa!... Uite, iari se revenescii ochii de lacrimi, 
iar se întrist6qă ,.. ceztre ea) Domniţă !,.. 

PREDA (aparte) 

Măritișul acesta nu pare a fi apropiat... Și cu tote însă, 
Radu Paisie, boer tare și mare, viță de Domn, ar pitea fi 
sprijin puternic la Domnia Basarabilor Ctare > Dca te supiră, 
Roesandro, iacă tac... nici că mat rostese numele lui Ra... 

” 
Sica 

Îar!... 

PREDA 

„_ Fiţi eu minte... (fanfare de venâtâre) Andi, trubacii Domnesc 
"Sunt în partea ceea... Acolo e și Vodă de sigur... Fiţi cu 
minte... M8 duc se-I aduc aci... (strisă) Inedce, voinici... 
Incoce... (ese) : 

SILCA (Viârer) 

Domnița 'și-a găsit de lucru, la icâna din erueca cea 
mare. 

DOMNIȚA (desprinde o salbă bogată de la gât şi o atârnă la icână, făcâna 
mătănii) 

Ie6na Maicel Prea-curate... 

MARIA 

Ie6na sihastrulul Macarie... Der ce faci, Domniţi?... 
- Salba Măriei T6le?... Nestematele cele mat frumâse le lepeqi în fundul pustiilor?... i 

.



246 | CURTEA LUI 

DOMNIȚA | 

Le lepid?... Nu veq) că împodobesc cu ele sânta Ieână?... 

Yioa 

Adev tat... Când Dimna Despina și-a vândut neguțăto- 
rilor din Veneţia tote giuvaerele ca să aibă cu ce plăti 

- meșteri! lucrători la monastirea de pe Argeş, e dre de mi- 
rare ca fiică-sa se îimpodobâscă icâna sihăstriel cu salba sa?,.. 

“Sica 

Ș'apol când e vorba de giuvaere frumâse.., uitaţi-ră!... 

 Dumnedeii a făcut pentru fete, cu sutele, cu mila... (atârna nori 
1a tâmplele Domniţen). Ce frumâsă e așa, Domniţa!.. Și când te 
gândesc! că un mire ca Radu... 

, DOMNIȚA | 

Și tu, Silco, mi vorbosci de acel om?: 

„VIDRA (făcând un semn da mustrare Silcer) 

Hai, mai bine la vânat, fetelor!... că uite jupân Preda a 
apucat înainte și ne va fi așteptând în vre o poiană mal lar- 

- gă, la popasul Măriek Sele lui Vodă. 

DOMNIȚA 

La venat fetelor!..." Da, 'si mergem urmând vânătorea 
nostră ... 

SULCA 

De flori Domniţă?... 
TOTE 

La flori!... La flork!..., (se împrăștie tte, Domnița aduce flori 

ia ictnă.) 

DOMNIȚA i 

De mult mână de om nu va fi împodobit cu flori sânta ta 

Icună, Maică Prea-curată!... Sihastru: de sigur țY-aduce fum 
Înorat de candele și tămăie... Lasă-ne, dulce și blândă maică, 
ca âniniile nostre tinere se 'ţI verse în p6lă miros de fragete



NEACOE-VODA 17 

floricele.. Culegeţi floră, fetelor, multe, multe... Căutaţi 
pretutiaden! pre cele mal frumâse (ezutână peste tot ioca!.) Ah! 
uite, colo, tocmai colo, sus, pe stincă, o răsură.. (se răpede ureân- 
du-se pe stâncă.) 

N 
VIDRA 

Domniţă, Măria Ta! nu într'acolo că e din dos prăpastiă, 

DOMNIȚA 

Voiti se capăt răsura cea rumedră... Ea 'mi zimbesce de 
sus ca un semn de fericire... Și par'că mă âmbiă s'o ajung. 
Ce creqi 6re, floricică viclnă, că dâca te-at sumes colo, 
în vârful stâncel, n'o să pot se te desmerd? Ian așcâptă!.. 
(Ajungând sus s şi vrând se cul€gă 6rea,alanecă și dispare strigând, ) Ah! ! 

TIDRA 

Ah!... ajutor, alergaţi, ajutor !.. 

„Sn.ca, MARIA (venind iute) 

Ce este? Ce s'a întâmplat? 

SCENA III 
seleașt. — RADU DE LA AFUMAȚI. 

VIDRA 

Î-a lunecat piciorul, s'a a prăv ălit, colo, i în prăpastiă.. . Să- 
ri eee ajutor. . 

RADU (urcând văpede pe stâncă), 

Ah! D-deule, în prăpastia n€gră o femee... (se întâzee către 
fete) Daţi în genuchi la sânta icână și Dimne ajută!.. aispare 
cvborăndu-se în prăpastiă,) - 

Su.cA 

Scap'o! D-deii se-ţI ajute, voinice...
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- VIDRA 

Intrce-se-vor mat din acea n6gră orătiă?... Două suflete 
aă alunecat pe priporul morţii... Numit în mâna ta, Domne, 
stă acum firul lor... Fie-ţi milă de dinșir... 

SCENA IV 
SILCA. — VIDRA. — MARIA. — PREDA, — RADU PAISIE. — 

Apol venători, apoi. RADU: de 13 Afumaţi și DOMNIȚA. 

. ă „PREDA 

Ce este? Ce strigă“e? 

MARIA 

“Domniţa!.. Domnița sa prăvălit cola... 

MARIA 

In prăpastiă! 
„PREDA , | 

Ce spuneţi?.. Presimţirile nu mă mințiai, astă de 
„dimin6ţă,.. *EX!.. copil, alergați!.. alergaţi!.. inece!.. 
Mărire, avere, tot este pentru acela care va scote pre Domnița 
din prăpastiă... Ajutor! . Cintră Raâu Paisie) Ah , D- ta , jupân 
Radule,.. alârgă, ești tentr, vârtos... 

(R. Pare (vrea se urce pe stâncă, privesce în prăpastiă și so trage în- 
apol cu un gest de tugrozire) ” 

PREDA Ă 

Nu se găsesce nimeni!.. Nimeni, care se cuteze? 
Dumnedeule... de va sosi Vodă, ce durere!... Ah! de 
ce vârsta mi-a slăbit puterile!,. da timpul acestel vorbiri fetele 
sunt îngenuchi dinaintea icânel. Preda se ține pe marginea prăpastiei, Radu 
Paisie sub muchiă jos) | 

VIDRA (Zărind pra Rada jăe la Afumaţi, care vine urcându-se pe stâncă a 

al douiloa plan, ţiind pre Domnița pe braţe) 

Ah!.. 6tă-l, 

Sica 

Domuiţă! .
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NR MARIA 

Necunoscutul ! . 
- Toi 

Scăpată! E scăpată! 

5 E PREDA 

. Ce ânger mântuitor te se6se înaintea nâstră, voinice? 

Ranu: 

Es deprins cu ripele nâstre stlbatico; piciorul meii nu se 
teme de colţurile caprei... Mii de ori el le-a călcat fără 
frică. Ad însă, adevărul e că un ânger m'a chiămat în negra 
prăpastiă și 6tă că-l aduc mântuirei., 

, DOMNIȚA (pe care o depusese pe laviţa de muşchi se desteptă) | 

„Ah! ce negură m'a coprins! 

, " SiLcA 

Domniţă, draga nâstră Domniţă! .. 

- VIDRA 

Vino-ţi în simţiri. 
"PREDA 

Rocsandro! esti scăpată de primejdii, est! în mijlo- 
cul nostru .. . Mulţămim ţie, sântă iesnă... și ție voinice! 
Spune, cere ce voiesci ca răsplată ?,. : 

R. PAISIE (se apropiă de Radu): 

Ține, băiete, punga acâsta cu bani, 

- RADU 

Păstreză-ţă banii, jupâne. .. Sunt pintre 6meni și uni! 
cari mal bine se bucură și se mulțimesc de cuvintele cele 
bune decât de avuţiă ... (aparte) omul acesta w'are ânima 
pe faţă... |
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R- Pas 

Lite colo! . . dâr înfumurat țăran make și acesta! | 

DOMNIȚA 

ME simt acum mai bine, liniscită cu totul, pare că a fost 
o iasmă ivită în vis... Spaima a perit.,. Recunoscinţa 
a rămas singură viă, (ee rădică spre ioân4) 

, PREDA 

„Ce vre se fact, Domniţă ? 

DOMNIȚA 

Fii pe pace, unchiule !.. Nu me mai asvârl în prăpastiă... 
(lut Radu Paisie) Nu cu punga, jupâne, se plătesc tote faptele 

“ bune; nu cu banul se împacă sufletele mândre şi drepte... 
(Despringând salba de Ia Ieână) Astă salbă, al căreY preţ este numat 
de a fi stat la icâna mântuitore, . + primesce-a, te rog, de la 
mine .. . Ea-ţi va aduce aminte de orăția nâgră... | 

. | RADU 

Cuteza-vot ? 

R. PAISIE (a parte) 

Acest om mi-este uriţ.., 

SILCA (Viărer 

Ce mândru voinicel!. . 

PREDA 

Bine, bine at făcut, Rocsandro . . . (at Rada) Cum te chia- 
mă, voinice? 

Raânu 

Radu. 

PREDA 

Și mal cum ? 

| R. Pare 

„Radu? Numele meii ?
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Ranu 

Da, Radu!.. copil de suflet al părintelui Macarie , de 
colo... din deal. ., de la schitul 'Turnulut... 

„DOMNIȚA 

Un copil strman ? 
„ SILCA * 

Şi el e Radu ca cela-l-alt!. . 

VIDRA 

Er ce deosebi-e!.. 

| (Se aude faufarele domnesc), 

a | PREDA 

"Da, dragul mei... stă aci. + „Te voiăt arăta Mariei S6le 
lui Vodă... S'aud trubaci! în apropiere... Lur i place 
voinicia . , , 

R. Paisie (aparte) 

ME miram că nu mi-a primit punga... E priceput bă- 
iatul; el asteptă o resplată mai mare de la Domniă. 

RADU 

__ Măria Sea Neagae-V odă? 

RAnu 

Da, Măria Sea Vodă... N'audi. gonacit viind incvce?. 
Haide, fetelor, ajutaţi pre Domnița se-și rânduiască por- 
tul ... Dâcă Măria Sea Vodă ar află, fără pregătire, cele 
întîmplate, ar putea se se speriă, și sciți cât de mult îl 
vatămă la sănătate, lovitile sufletesei. Când va audi i în ce 
cumpenă grea: a stat vița fiicet s6le prea iubite . 

. RADU 

„ce dice? . . Ea, fiica lui Vodă? 
VInRA 

Ascultă, Domniţă, el nici nu seia pre cine a scăpat de la 
mârte,.. (ut Rada) N'o cunosci?... E Domnița Roesandra, 
fica Măriet Scle lu! Nâgoe Vodă.
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RADU (cn întristare) 

E fică de Domu!,.. : 

"SICA (domniţey) 

Pentru ce 6re acestă scire pare a-l întristâ?... 

2 MARIA 

- Vedi, soro, sunt și din prostime; suflețe mândre și viteze. 

, SCENA V 

Acriași. —BANUL PERVU cu VENĂTORI şi AROAȘI. 

; PREDA ! 

D-ta ai fost, Bane Pervule? Dar Măria $a?... 

PERvVU 

Dupe obicieul MărieY S6le... Cum a qărit schitul Sihas- 
truluy, a poruncit ca vânătârea se urmede, și Maria Sa a 

"intrat acolo, la sântul schimnic Macarie,cu care stă de rorbă. 

ToŢI 

Măria Sa Vudă! Măria Sa Negoe! 

PREDA: 

In adevir, iată-l colo, pogorind cărarea dela shit încoce. 

PERvu 

Cu sihastrulalăturea,.. Cucernicia Mărit Sele află pururea » 
pășune sufletâscă în vorbele sănților pusnicy. 

| Tori 

Vodă! Vodă! (mişcare spre stâuga), 

VIDRA (Domnie) RE 

Ce srije at, Domniţă?
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„DOMNIȚA 

Nimie, sunt bine , lăsaţi-mz, 

RADU (stergănd o lacrimă) 

E fica lui Vodă! (săratâna pe furiș salta) E Domnița. 
- . „SILCA (incet, Domniței) 

Uite! voinicul care ţi-a scăpat dilele sărută în taină salba, 

DOMNIȚA (eu mişcare) 

Unde-i de la icână, negreșit. 

SIL.CA (în parte) 

De! mai sciŢ?.,. 
Ranu 

Fiică de Domn!... Și că un strman, ne sciut de niment! (rămâne pe gânduri, rezemat de stejarul de jîngă icânăy 

SCENA VI 

Același, — NEAGOE, MACARIE 

PREDA 

Da, Măria Ta, Domnița a fost în cea mai cumplită cumpănă. 
NEAcoz | 

Rocsandro, copilă neastâmpărată.. Nai tu destule florj 
în jurul tăi, ca să năzuesci cu nesocotință la cele ferite de 
frica primejdiilor? - 

DOMNIȚA (eu mângăere ) 
Era o răsură rumeisră şi frumosă, . . 

NEAGoE 

Dar cine e mânțuitorul ei, Predo? 

PREDA 

E un voinic şi mândra, june... Unde este? Ci vino, Radule. 
23
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MACARIE 

Radu?... O! binecuvântată fii aședarea poruncei tele, 
Dâmne!... 

PREDA 

Apropiă-te, voinice... Stai în faga Măriei Sele! 

- N EAGOE 

Apropiă-te, copile... ut Preda) Ce mândră firesub cămașa 

lui de săten! N'ai frică; de Domnul țărei se cade a se ţine 
depărtați numai cef rel și cu năravuri stricate;. se se temă, 

do el cei ce fac strimbătate... Unde-l prinde pre Domn mai 
bine a se afla, decât în mijlocul poporului sti ?.:. Spune 
nout, cum te chiamă? | 

DOMNIȚA | 

Uite, el nu Sa temut de orăţii, de un mormânt căscat în 
- fagă i și are sfi6lă de Măria Ta... Haide, vino, nu te teme; 

e tatăl mei... 0! e bun, e blând și drept... Ce? nu scii? 
îi ia de mână și-l duce la Nâgoe, 

R. PAisIE 

Mina D-t6le, Domniţă, într'a unui țăran prost ? 

DOMNIȚA 

- Ore a D-tele cea boerâscă, m'a tras din fundul oraţici?.., 

SILCA (în parte) 

Imi reveneseochil,de lacrimț. .. Ce animă bună, Domniţa!. .. 

MACARIE (eare a observat jocul de scenă intre Domnița şi Rada merge şi 
. îngenuche la Ie6nă) 

 Piă voia ta, o Maica a Domnului puterilor, tu care dobori 
pro cel trufași și înalţi pre cel umiliți!... 

„RADU 

A! Domniţă!... at veai» Măria ta, iârtă unut june săten, 
deprins numai cu priveliștea munților nalţi și a drepţilor
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braqi... Se mă tem de Domniă?... De ce m'ași teme 6ro de 
densa ? Nu! de ar f rea, tirană și nedrâptă aș fi cu cel buni | 
împotriva că... Adi însă, când esto la Domniă, unsul lu 
'D-deăi, alesul poporului, adi când esti Măria ta, care toc- 
mesci țra să aibe dreptate și pace întru “ale sâle, caut la 
tine, Dâmne, cu supunere iubitre... 

. N NEAGOE (ut Preda) 

Băiatul acesta are cugetul luy D-qeă! Ah! cât de adese 
ochil met ali luat rouă și veseliă de la cel dupe urmă sătân 
necunoscut! Cam te chiamă, copile? 

Ranu 
Radu, Măria<ta. 

MACARIE 

Este fiul mei de suflet, mărite Dâmne; D-qeă a pus în calea 
" „DICA, Sunt acum yre o cincX-spre-dece ani, pre acest copil. 

Era atunci cădut, abi$ mat dând semne de vi6ță, alături cu 
tatăl stii, picat mort în bătălia do Ja Gherghița sub stâgul 
Banului Pârvu Craiovescu. 

" PERVU 

La Gherghița 2 Ai cădutiacolo mulţi oșteni, mulţi vited.. . 
Durere! oștenit care cadii, chiar când isbânda este a lor, n'ati 
nume în istoriă, ci se numiră cu grămada; .. atâția morți, 
atâția prinşi... 

MACARIE 

Iată de ce acest copil nu sciu se "mt spună alt nume de 
cât acela do Radu. De atunci am mai aflat numai ca tatăl 
stă era dintre călărașii de la Afumați.: 

NzAGoE 

Fiă de oșteanu, voinic ca și tatăl stă... Scumpă e pacea 
care dă țărilor voiă deplină a se mișcă în căile binelui, ale 
foricirel, ale îmbelșugirei, ale îmtemeere! de cetăți și de
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sate; d6ră fără” preț e oștânul care şcie 1 muri pentru a ine 
neștirbită moşia străbună, ș și a păstră neclintite dreptăţile 
n$mului stii... N'are. nume acost voinic, die! cuvoioşia 
ta?... Te vei numi de aQi înainte Radu de la Afumați... 
Vreaii ca, audind lumea de numele ttă, se scie căla cur- 
tea lui Neagoe nu se intră po ușa cu pragul înjosit al în- 
bunatorilor, ci pe porta luminsă a vitejiei, a cinstel, a - 
ânteităţei în tâte... Radule do la Afumaţi, te-ai jertfit pen- 
tru neamul Domnesc... ort-care fiă I&gănul unde at vădut 
lumina qilej, ei to cinstese,.. 

TOŢI 

(Afară de Radu Paisie) A!,,. 

MACARIE 

St trăoșci, Măria Ta!... Până când va veni porunca luk 
D-deii se m$ mut din lumea acâsta, voiti ruga altarul pen- 
tru tine, Domne!... 

NEAGOE 

Care e dorul ce pofteșci?... Spune, jupan Radule... 

PREDA 

" Boerit dintr-un singur cuvânt!... 

Ranu Paisie 

Un ţiran de rând!,.. 

| "NEAGOE 

Țeran ?... Un boer!... Da-vom măririle acelora cari ns fac 
glume, veseliă și risuri, ori vitejiei, vrednicici?... 

Rau PAISIE 

Totuși, boerii, el, dintr-o dată!... 

” NEAGOE 

Un boer, care nu a dat spate primejdiei. S'apol ce?,..
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E ţtran, giseși, jupân Radule? dir ce pâte Domnul cel mat 
isteţ fără de a se sprijini pe brațul credincios şi venos al 
țăranilor sât?... Domnia fără țărani în jurul ei, este co- 
m6ra neputernică î în midlocul pustiului. 

PARVU 

Limbă dulce și frumos grăitâre e a Miriet Tele, Dizanet. 
Bine-cuvântată] fiă dioa când oșteni! Pirvulescilor at adus 

„ 1a picidrele tâle corâna și tneagul țirei. 

| MACARIE | | | 

Se trăesci, Măria Ta!.. Așa se cade se torbscă Domnul 
țărei Romănesct,.. 

Ranu 

De-s țiran or! boer, nu sciii, Măria Ta... M8 chiima adi- 
nori numaY Radu... Mi-aY dis Măria Ta: Radu de la Afu- 
maţi... 'Țeran adintore, boier acum, eii aceea sciii, că ănima 
'mi e spre țeră, spre Domniii, spre bine și spre dreptate. 

N=AGOE. 

Mâna ta într'a mea, voinice. 

Toi 
At. 

DOMNIȚA 

A! Tata! dupe chipul tt sânt, dupe icâna chipului 
tăi e și ănima mea. Aide, jupane Radul... mâna D-tâle... 
(Radu îngenucho înaintea lul Vodă). 

NEAGOE 

Ridicăte copile!.. (zimvină) Domnul se nu îngenuche țera 
nici măcar în glumă... 

RADU Pasi 

Ah! mult mi-e urit acest om... Un țăran așa mândru 
prefirat printre curteni. ..
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NEAGoE 

Domnița se simte cu totul bine... Se urmăm dâră venă- târea, boeri și copil... So cade se se veseleseă cel ce ne iu- bescă... 

DOMNITA 

(Trecând pe lângă Radu) La curte... Vet veni, nu așa, ju- pan Radule?.. | | : 

RAnu 

Domniţă!. *.  (râmiine gânditor lângă icână, apol în momentul când 
Domnița cu fetele voiesce 50 iasă din scenă, sărută salba Macarie îl privesce 
ou iubire), 

DomnrrA 

(acet Viare» Vidro... uite... 

VIDRA 

Iară a sărutat salba... Dragă-i ma! este Iedna.. „ "(fanfare 
de vânăt6re) 

MACARIE 

O! nu mă înșel... Tu vel fi, fiule, alesul lui Dumneqeii, 
(Cortina caăey
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ACTUL II 

Scena se petrece în sala Spătăriei din curţile domnesel de la 

Târgovişte, 

| SCENA 1 
RADU PAISIE. — SPĂTĂRBASA NUȚA. | 

Rabu PAISIE 

Dr și răbdarea are sfârșit, jupântsă Nuţo! Fi-voiii me- 

reă minat de Neagoe cu vorbă bună?.. Nu e o di, nicio 
stptimână, ei sunt lunt și crăși luni de când este st-mi dea de 

soţie pre domnița Roxandra, şi acea dorită qi de cununie se 

strămută... ca zarea cerului dinaintea ochiului călător... 
Ba grijile ţeret... ba sănătatea mereii șovăită a tatălul. ,. 
ba tinereţea peste semă a fetei!.. Cum? Eii, Radu Paisie, 

boier mare al ţerel, nepotul Domniei-tâle jupânsă Spătăre- 
să, viță de domn, peţesc pre fiica lui Neagoe Basarab, și 

respunsul Domniei este îngăimâlă și nelămurire?... Voiii 
remânca de vorba lumei, a boerimei ?,.. 

SPATAREASA NUŢA 

"Tot cu firea cea inte şi noînpăcată a D-tcle, nepăte Radule!... 
Aibl rebdare!... De cât mine, care-mi petrec dilele pe lingă 
Măria Sa Domna Despina, în jurul Domniei, cine ma! bine : 

pote a-ți dice cu bună încredințare: Aibi răbdare! Nunta 
se va face. Era pote lucru și îndeplinit dâcă în cele din 
urmă nu trecea la vi6ţa foriciţilor Mitropolitul Mazim, ruda 

Domnei... Nu se cădea, ma! ales curţei lui Neagoe, a nunti 
asupra mormântului încă prosptt al Archipăstorului ţerei, .
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| „RADU PAisrg 

O! nu, nu este asta temeiii de cât pentru ochii lume) ,.. 
Alta este, Jupâneasă Nuţo, ceea ce cugetă Domnia... Nu 
e di în care să nu o simt, să nu o pricep... Dâcă vre o dată 
Neagoe a fost cumva cu bună credință, dându-mi voiă a 
peţi pre fiica sa, apoi acea bună credință a perit astă-di cu 
totul în ănima lui. | 

SPATARESA NuȚA 

Pe ce bizuesci asemenea cugete, asemenea bănueli, 
Radule?.. 

RADU PAIse 

BănuelY?... Dâr și mat ieră nu văduși D-ta, Jupânesă 
Nuţo, cu ce ochi de prietenie cătă şi Neagoe și Dâmna la 
acel Fit frumos din poveste, acel opincar dela Afumaţi, eșit 
ca năluca de sub pământ în diua blestemată a vânătârei 
de la schitul Turnului? Ce mulţămire, ce voioșiă, pe foțile 
lor la vorbele acelui țeran cărturar, şi ce nepăsare, ce ră- 
ceală la ei, de câte ori graiul lunecă de pe buzele mele!... 
Der ce cată acel om din prostime la treptele scaunului Dom- 
nesc?,.. Afară, dați afară din curţile luminate pe acea rimă - 
din țărina iobăgâscă... Etă ce eram gata a strigă de câte ori 
ochiul Roxandrei urmărea mișcările veneticului, și de câte 
ori în privirea et citeam simțiri de duioșie pentru dânsul. 

| SparAnEsA NUŢA 
Făceal râă, răi de tot, nepâte! Nue o taină pentru 

mine că Domnița cată cu bunătate spre Radu de la Afumaţi. 
EI i-a scăpat dilele. Negreșit Domna Despina și Măria Sa 

„ Vodă aă despre vitejia luj, despre statornicia sufletului seă, 
despre cunoscința Iui de carte, despre îndemănarea lui la 
tâte, bune și plăcute dovedi, dir... 

| RADU PAESIE (întrerupenă-0) 

Der ochil ânimei vtd câte odată ma! departe de cât ai 
mințel... Domnia-ta, Jupănesă, socotesci drept milostivire
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și duioșie acolo unde nu încape de cât iubire... vinovată 
iubire. Domnița iubesce pre flăcăul cu straie albe de la Si- 
hăstria 'Turnuluy... Ce alt însemn6ză acea salbă de la dânsa, 
po care el o portă nedespărțită la pieptul lut?.. O! dâr pre 
viul Dumnedei! neamul lu Radu Paisie nu va rimânea bat- 
jocura unui om de rând!... Voiti face pro Neagoe se nu uite 
din ce sânge se trage Radu Paisie. 

SPATARESA NUŢA i 

Iar te-a luat firea pe dinainte, Jupân Radule... Şioiă 
colcotos repedit din mal înalt !.,. Ce vrei se fact?... Acea 
salbă care așa mult te-a amărit, “iat'0... Am iubit | 
după cum îţi făgăduisem, a i-o riăpi fără scire... Mângăie- 
te că nu mai stă pe sînul lut... Gr-aa ealba Rozanăzei) 

„RADA PAISIE 

A! în Sfârşit ţii salba ei! . 

SpATARESA, NUŢA 

Fil înțelept, Radule!... Uite, mă jur că ea te va iubi... 

Ranu PAISIE 

Se mă iubească ?... EI! nu crede, Jupânssă Spătărâsă, 
că Radu Paisie se amăsesce cu dragoste de copile. Ceia ce 
voii este ca dânsa să fiă a mea, ca mâna ei, mâne 'poimâne 

„ pâte, se sprijine, se legiuiască, se întărscă în fața ţărel in- 
tregi pasul meii călcând „spre tronul acela.. (artă către tzon). 

. 

SPATARESA NUTA * 

Tăcere, nepâte! Ai urechi și ochi adânc, pătrundătort 
păreții curţelor Domnesci. . „ Tăcere!.. 

Rau PAIE 

Să tac?... Ei să tac?... Der tace 6re tulpina stejarului 
când crivățul o usucă în gerurile iernei? Cum trosnesevinele 
muncite ale copaciului, așa cere se isbuenâscă și mânia su- 
fetului meă!... Ha! ha! ţii acum salba Domniţei!.. Pre
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Dumnedeul meii, în curând sârta va hotări între not... Chiar 
astă-(i, Ia serbarea co se pregătesce pentru întărirea nou” 
lui Mitropolit, N eagoe îmi va da pe fiica sa de soțiă, scii de 
nu... resboiii ție, Neagoe Voevod! resboiii vouă, neamuri 
ale Basarabilor! 

: | SrATAREsA Nuza 
Inţelepeiune, Radule!... Pripirea pâte strica chiar șipasul 

cel mat bun... Co âmbli să fack?... Gândește-te... Peste o 
clipă, aici în Spătăria curților Domnesci, să va aduna fruntea 
terei la darea de cârjă a noului Mitropolit. Umilitul pus- 
nic de la Turnu urmeză fericitului Maxim. Vedi, D-deii 

„mal mult ajută pe cel care âmblă în calea lui; may alaltăeri 
un biet lucrător de tiparniță, de a scos el maj ântâiii carte 
nouă în țară... 

RADU PAIşIE 

Și a9i Mitropolit, dintr'un călugăr uitat de lume!... Ce a 
ajuns biata tocmâlă a țere) ?.. 

SPATAREASA Nuța 

Țera.]-a ales! 
. Ranu Pansie | 

După sfatul lu! Neagoe!.. Dâr nu vedi D-ta, Jupânesă, 
că Macarie ajungând Mitropolit, Radu dela Afumaţi, ful lui 
de suflet, este mal aprope de scaunul Domnese de cât orl 
când?... A! da! presimțirea nu mă înșelă... Mi-a fost urât 
de la început acel cutreerător al vizuinelor, și'l urăsc acum ' 
tot atât pe cât îl iubesco Neagoe şi al lut. Intre acel om și 
mine, luptă de morte! Nu se va dice că o sfărămătură de 
stâncă, aruncată de întâmplare în calea lui Radu Paisie, a 
poticnit calul sti și că fruntea călărețulut s'a isbit de ea 
cu lovitură de mârte!.. Ort el, ori eii!.. Aci nu mal putem 
sta amândol la un loc... O! vom vedea peste o clipă!.. și 
decă cele ce'mi catreeră cugetul nu vor fi după gândul 
meă, atunci... .
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„SparaREAsA NUȚA 

Vine cineva... Alină-te, Radule,.. Pentru D-qei, nepste, 
stăpânesce-ţi aprinderea... se nu te simță cine-va... Intră 
puțin într'acolo 1 conauce spre funa) și fit înțelept, Radule, fit 

„cu răbdare... Eă, care-ţi sunt ca o mamă, te rog cu lacrămi 
pe ochi.... fil înțelept... (adu es) Anima bate într'însul 
lovituri neobișnuite!.. Ce cuget va fi având, D6mne?.. A! 
sunt fetele Domniței !... Ce este fetelor? 

SCENA II 

SPATAREASA NUȚA. — SILOA. — VIDRA. — MARIA. 

Pi a VIDRA 

Nimic, jupâneasă Nuţo!.. Adică nu, mi separe că un copil 
de casă Le caută spre a te pofti la Măria Sa Domna... 

SrATAREASA NUȚA 

S'ar cuveni se sciți dorinţele Mărie! Sâle și, nu să vi se 
pară, s6ii că nu vreți să daţi de minciună vorba veche: Codă 
lungă, minte scurtă ! (ese) 

VIDRA 

Po semne că Baba Nuţa, sub imbrobodela-i de mătușă, tot 
duce dorul cosiţelor de fâtă mare. 

| Sica | 

Ci că las-o în pace! Bine că scăparăm de ochiul et de 
“gaiţă. 

MARIA 
îi . 

Nu se cade, fetelor, se vorbiţi așa de Jupânâsa Spătăresă, 
casnica Măriei S6le Dâmnei, mătușa lui Jupân Radu Paisie, 

VIDRA 

Se-t fie de bine! Despre parte-mi se vă spui adevtrat;: 

Jupân6sa Nuţa mi se pare tot atât de înveselitâre pe cât va 

fi şi serbarea cea mare de astă-d!.. .serbare de sfat cu boiert



364 CURTEA LUI 

și cu Arhieret... de te cuprinde uritul din creștet până în 
căleâe. Unde sunt petrecerile cu jucători, și hore cu surle 
şi alăute, si măcar cu dicători?.. De cât atâta vorbă cu 
boierimea, mal bine ne ar da şi nouă Măria Sao veselie, 
o nuntă... 'Ți-aduc! aminte, Silco, ce frumos rostia ma! astă 
irnă, la lăsata de sec, cântărețul Stan Onu, când dicea 
basmul Ilenei Cosînzenel ? 

SiLcA 

Ce fâtă frumbsă, Ileana Cosinzeana!.. Uite, de câte orp | 
v5d pe Domnița, îmt aduc aminte de cântarea lui Onu. 

| VIDRA 

Și ca și densa de la uă vreme încoce, tot tristă, cu 
ochiul cernit și umed.. Luat-aţi vo! semă, fetelor, co schim- 
bare la Domnița Rosandra, din qiua vânătorei de la prăpastia 
Turnului? 

Sica 

Tristă, pe genduri, cu privirea lungă, departe... 

. : VIDRA 

Numai când ochiul ei întâlnesce pe Jupân Radu de la 
Afumaţi, pare că se resfiră nori! după fața d... 

„ SILCA 

Ce vrei se înţelegi, Vidro? 

VIDRA | 

Him!.. “Țio adică nu-ţi vine pe limbă numele ptsului 
Domniţet? 

MARIA 

Sunt și între prostime Gmeni cu noroc! 

SIL.CA | 

„ Prostime?. . Jupân Radu este suflet ales, Mario. 
! VIDRA 

Noroc?., Norocul şi] face omul, dragă. Viteaz pe cât
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isteţ, mândru pe cât bun, și cărturar cât și noul Mitropolit, 
Jupân Radu de In Afumaţi esto fire de adevtrat boier, 

SILCA 

Așa e, Vidro... O! de te-ar auqi Domnița, cum fără roiă 
i Sar reveni ochii de lacrimi!.. Așa e.. Vădut-a, Mario, de- 
unădi când Măria Sa Vodă făcu pe acest an căutare oştire, 
vădut-al chip mai de boier de cât al Luk, ciipitan mai mân- 
dru de cât Jupân Radu de la Afumaţi? ,, 

VIDRA“ 

Păcat! picat că vor se mărite pe Domnița dupt Jupin 
Radu Paisie. 

MARIA 

Radu Paisio e boier mare, cu avaţii nenumtrate, cu nume 
strălucit, viță de Domn, fruntaș printre boieri. .. 

SILCA 

Și cu limba tot așa de mare, der nu și tot așa de aleasă i 
cât îi e boieria. 

| VIDRA 

Ce nu face, ce nu drege, că dâr o depărta de la cinstepre 
bietul Jupân Radu dela Afumaţi! Câte scornituri deșerte și 
pâri fără temei nu împrăștie, dor l-o strica cu Măria Sa 
Vodă! 

: Sica 

Eă când aș fi ca Vodă, deii, aș... 

VIDRA 

Ce?..,, 

SILCA 

* Aș porni cât colo pre Jupân Paisie, care numai qile ne- 
gre face Domniței de câte ori îl ese în cale... Și îi ese 
mereii, cu din-adinsul .... .
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VIDRA 

"Tăcere fetelor! .., Domnița vine cu Măria Sa Domna .... 
Aide mai încolo ! ... Ele pare că vorbesc ceva în taină. 

Sica 

Ce vor fi grăind.?.., (Es spre stânea), 

SCENA III. 

Dâmna DESPINA. — Domnița ROXANDRA. 
(Ai intrat pe drâpta vorbind de apr6pe) 

DOAMNA 

Da, copila mea, Măria Sa Vodă doresce acâsta... Animel 
„Domnitorilor, draga mea Roxandră, caută se le placă numa! 
te este în binele țerei și ce li impune nevoile el,.. Aci, fâta 
mea, la sînul maici tâle! Depărtâză de pe fața ta tânără 
umbra ofilită a durerei.. . Jupân Radu Paisio va putea se te 
facă fericită . 

DOMNITA teu glas rugător şi cu lăcrimI) 

Măria ta... Mamă!... 

DOAMNA 

Nemul Pârvuleștilor, stâlpi! Domnie! nostre, țin mult la 
căsătoria ta cu Paisie..... Tu scii bine că Măria Sa Vodă 
se simte din qi în di mal obosit de lucrările grele ale scau- 
nului Domnesc; bola tăinuiţă de care pătimesce se inteţesce 
acum mal adesea ca altă dată... Ca toții stăm la înare grijă 
dintr'acâsta, Roxandro .... Șapol în jurul ţeret numa! 
aprigi dușmant.... Fratele teii Teodosie abia un prunc 
de ștpte ant ...., Ce v'ață face voi, copilașii noștri! iubiţi 
în diua când Dumnedeii ar hotări se mute pre tatăl vostru, și 
cu dânsul negreșşit și pe mine, la viaţa de veci?... Atunci 
Radu Paisie va fi un sprijin puternic pentru voi, copilaşi! mel, 
un ocrotitor ales al scaunului Domnesc, la care se îndrâptă 
cugetele viclene ale multor boeri......
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DOMNIȚA 

O! mamă! mamă! Dumneata care al uscat -atâtea la- 
crimi în ochit stracilor, Dumneata care al ficut se înceteze 
atâtea suspine ale amăriţilor de pe lumea: acâsta, fă se se- 
ce isvorul păsurilor fiicei t6le... (aparte) Ah! Radulci Ra- 
dule! Căci nu te pot numi! - a Si 

Doamna 

Copila mea iubită!.,. CAparte) Val! ânima mea simte fără 
voiă ca Şi a c%... Acel Paisio nu grăiesce graiul sufletului 
Mei ... (tare) Roxandro, se cade foțelor Domnesct se-Și 
uite de pisurile lor ca st ostiiască pe ale țerei .... Aide!. 
fă ânimă bună!.. Mergi de-ți sterge plânsul .: . Peste o 
clipă ochi! mulțimei, aci în Spătăriă, se vor îndrept a citire 
tine .... Hei! florile adun privirile co săruta pe zunte și ese), 

DoMsIȚA A 

Se-mi șterg plânsorea..... st mă tîmpodobesc, când â ânima 
în mine geme ca şi cariul în lemnul verde ce '1 arunci în 
foc «e. (Zărind po Radu de la Afumaţi care vine po la drâpta) A! ... 

e 

SCENA IV 

DOMNIȚA. — RADU DE LA APUAAȚI. 
RADU DE LA AFUMAȚI 

Gândiam că voii găsi po Măria Sa Domnul... Mă iartă, 
Domniţă... te suptr.... der nu sciam că te voiă află aici. 

DOMNIȚA (Stăpâninda-sa) 

O! nu, Jupân Radule > n'ai dece mi supără! „Der mt 
sciam singură... și... (vrea să i6s2, 

RADU DE LA AGUMAȚI 

Te duci, Domniţă?... fugi din. preajmam ea?... mă oco= 
lesci?... Ce disei, nesocotitul de mine?
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DOMNITA (Aparte) 

“Dâmne, dă-mi puterea care susține datoria !.., (tare) Măria 
Sa Dâmna măașteaptii... (eu o nepăzare nemuiată) AL ceva Se-mi 
spui, căpitane? ,.. Gngârmana) Se adană curtea aici în Spă- 
tăriă „.. ME iartă... trebue să mă grăbesc... O să fit Şi D-ta 
în Spătărie. Nu e așa, Jupăn Radule?... Vor fi toți cur- 
tenii (aparte) Ah! der nu mai pociă... nu mat pociă!. .. (ese răpede): 

RADU DE LA AFUMAȚI (privină cu durere cum Domnița se duce) 

Ah! a fost un vis, o nălucire a sufletului mei păti- 
INAȘ + + + (şterg?nd o lacrimă) O! nemulțămitâre ănima omului !... 
Acum câte-va luni, pe muchea priporului Șoimilor, pe za- 
rea Coziei, pe luciul alburiă al Oltului, a mea era lumea ce 
se așternea până departe sub picidrele mele, a mea rada de 
s6re care se alungă după mine,—credinci6să prietină, —prin 
desiș până în fundul Orăţiei... și îinima, nesăţiosă și nebu- 
nă, visaa lumi nevădute!... Ce vret tu, serman copil de su- 
let al Sihastrului? Care plată mat mare, mai nemăsurată de 
cât ata, a dăruit când-va Domania?... leri, un biet sătean ; 
ad, boier de frunte în curţile Domnesci.. Ieri, ucenicul schim- 

„Bicului dela Turn... aqi, fii al Mitropolitului țerei, mare 
căpitan al lui Neagoe Basarab , iubit și merci cinstit de 
Domniă... cinstit până chiar și cu sarcina cea mat scumpă a 
ănimel lui Neagoe, aceea de a da ființă visului de aur al vie- 
țeă scle, de a îngriji de clădirea minunatei sele monastirk de 
pe Argeș... și pentru tote aceste bunătăţi, cerăsad de nemul- 
țămiri încolţesce în consciiața ta, Radulc?... Acâsta e dre 
graiul recunoscinței tele, 'pentru atâtea bine-faceri ale 
Domnitorulut?... Ah! dâră ce-i faci ănimei care geme fără ca 
se-și dea sâmă dâcă geme sub ciimașa albă a săteanului , 
ori sub zale de ostean? Ea nu mă iubesce!,.. Nebun ce 
sunt!... Disu-mi-a dânsa vre o dată că mă iubesce?... Iu- 
bire pentru mine ? pentru mine, om fără nume și necunos- 
cut?... Prin ce minune S'ar putea acâsta?... Der ieri încă
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măna el tremură sub mâna mea, când o ajutam st trâcă puntea 
pârâului din livedea Domnâscă !... Tremurâ ?,.. 0! rătăcire 
dulce a ănimet!... Mâne pste pe alt braţ se va rezimă bra- 
țul e! mai cu încredere... Ah! nu, nu pot să fiti de faţă, 
SE vEd un lucru ca acela... căci te iubosc, te iubesc, Roxan- 
dro, cum nu iubesce frunda ramura, de care numa! mârtă 
o smulge iârna, jelind, cu vntul, durerile despărțirey... Bles- 
tem! Din minutul când'o tainică mână mi-a răpit fără scire 
darul iubit a] recunoscințel tâle, dintr'acela s'a tăiat şi firul 
bunei mele ursite... Atunci mi-am adus amințe că Radu de la 
Afumaţi, aruncat; de vântul sârtet până la pblele scaunului 
Domnesc, este tot țăranul din pădurele Coziet... "și că dân- 
Sa... dânsa e fiica lut Neagoe Basarab!...  'Tăcere der, ă- 
nimă stmană!... Nu! nu voiă ca ea să seie vre o dată du- 
rerea ânimet bietului țtran!,.. Haidt! a fost un vis din 
acelea pe care, în diminâţa qilei, le resfiră mintea mea, sub 
adierea primăverel, când susurele e! se jucaii pe fruntea-mi, ” adormit sub braqii Sihăstrier..: Sihăstria ?,,. Acolo, singur 
cu resunetul dorințelor mele neîntrupate dâră voidse, aco- 
lo am fost fericit... Acolo pOte aș găsi încă, în singurătate , 
0 aspră și crudă mângăiere... Se plec!... Se plec?... fără a 

„0 mat vedea?,.. fără a mal mal audi șoptind la audul 'meti 
graiul ei?... fără a mal zări acea căutare lină, de ănger!.., 
(remâne pe gândur) . 

. 

SCENA V. | 
| Acelaș, — TREI BOIERI.— Apoi ORAINIQUL 

AL 3-LEA BOIER 

“Uite! boieria nouă mat harnică de cât cea vechiă ... Ju- 
păn Radu de la Afumaţi a și venit... Și no! cark credeam a 
fi cel mai de diminâţă !... Jupăn Radule!... Măre! nick. nu 
mal vede lumea, de când... | 

RADU DE LA AFUMAȚI (care 'n'a băgat în sâmă pre boieri), 
Dat părintele Macarie însuși îmi va da dreptate! Așa se 

24
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"cadesefac... dâcă nu ănima, der datoria cere acâstă jertfă... , 
Calul e gata... Se nu ma! las timp resgendirilor vinovate... 
Ș'apoi cine scie ce nuoi. dureri! mi se gătesc la serbarea de 
astă-qI2!.... Lumea șoptesce că Neagoe are se împlinească în 
curând făgăduinţa dată de mult lui Radu Paisie... O Dom- 
ne! când mi se prefiră gândul până la acel nemernic trufaș 

cu ănimă de aspidă, fiori reci și ferbinţi îmi fulgeră prin vi- 

n8!... Cu ce bucuriă l-aș strivi sub a mea ură!... Nu, 'Ra- 
dule! nu ţi se cuvine se da! pas urei în ănima ta sfâșiată de 
iubire, der pururea curată şi supusă datoriel... nu te abate 

pelpoteci încureate și viclene... Copil strman, crescut cu ne- 
voile, leapădă-te de adimenirele mărirei, care-ţi strică ănimaa 
și fă cum te învâță cugetul... Scurtă va fi fost calea serma- 

nului la Curte!.... departe de ea!... 0! Dâmne! dă-mi pu- 

tere! (ese) 
AL [I-LEA BOiER 

Uite, frate! ce va fi având jupăn Radu de la Afumaţi? 

I-ruL BOIER 

Păsurk. .. Abea boierit și păsurile îl împres6ră. 

AL III-LEA BOIER 

“Di boierie, di păsuri și nevot! 

Ar II-LEA BOIER 

Nu se cade se grăiți așa boieri, sub Domnia lui Neagoe, 
boieria este boieriă, cum e vera v&ră și iârna irnă. 

I-ruL BOIER 

Și cu tâte acestea, boieri! din Buzeit și din Râmnic sunt 

“nemulțămiţi, se tot adună și ţin sfaturi de taină... Radul 
Paisie își deapănă mosorul ca se urzescă pânză de Domniă 
nouă... Sănttatea cea șubredă a luf Vodă i. ațiță mereti 
gărgăuni! în cap... O se vedeţi că o se întârcă, o se ârtgă, 
și o se iea pre Domnița Roxandra, ș'apol... E meșter jupăn 
Radu Paisie, și cu aruţiile luţ... ce nu vrei, aceea nu poţi...
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AL II-LEA BOIER 

Ei așa gândesc, jupăn Stroe, că ori cum, reii fac boieri! de. 
tulbură judeţele. Nu le-o ajuta D-de se ma! învlue biâta 
țeră... D'abea de la venirea în scaun a Măriei Sele Neagoe 
Vodă, s'a mal ostiit rănile țerek, d'abia a ma! uttat de pt- 
suri și s'a mat odihnit de oștiră, sub bine-cuvântata de D-qeă 
Domniă a Mărie Sele; d'abia a mal îngrădit Vodă despre Lu- 
dovie al Ungurilor și despre Soliman al Tureilor, cu gardul 
înţelepeiunei, —zid de pâtră,— biâta moșiă părintâscă... și 
6răşi tulburări, și er dodzieli, și 6r răsmiriță 2... Se nu ajute 
D-qeii și Maica Prea-Curata gândurile rele!... P6te pentru 
acâstă amestecătură a boerilor, Vodă o fi trimis pre frate-stă 
jupăn Preda, la Nicopole, la Mehmet-Bei?... | 

AL ÎlI-LEA BOIER 

Mehmet-Beiă e vechiă prieten al Mărie! Ssle, cel puţin 
pre cât pote Turcul se fiă prieten creștinului. 

- CRAINICUL (intrând, anunță) 

Măria Sa Vodă! 

ToŢi 

Vodă! (mişcare, sună surlele) 

SCENA VI 

Același, NEAGOE.— BANUL CRAIOVESCU. — Curteni, — Ostași 

NEAGoE 

Vam adunat, măriţi boieri, căci adi încetâdă a fi văduv 
scaunul arhipăstorese al țerel... AqI e serbătârea bisericei 
și a țerei, că la noi ţera și biserica una şi aceeași ester... 
Poftiţi, măriţi boieri, în jurul Domniei, la serbători ca și la 
păsurile țeret, că de ar fi Domnul țere! în tote dilele cu cei 
aleși, în tâte dilele și în tote cesurile se va folosi de sfatu- 
rile și de învtțăturile cele bune.
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I-1uL BOIER 

Se trăescă, Măria Ta! boierii Mărici Tâle află sfaturile în- 

țelepeiunei din gura Măriei Tele. 

NEAGOE 

Și Domniei mele de sprijin mal tare ca oștirea este sfatul 

vostru, boieri; că et n'am dat boieriile celor ce fac risuri și 

sminteli, ci acelora mal harnici şi may de vredniciă aj țeret... 

Decă D-qeă nu v'a dăruit, boieri, se fiţi toți Domni nică toţi 
păstori al turmei sâle, el însă a împodobit cu voi grădina 
Domnie. 

BANUL PARVU 

Ferice era cu Domn înțelept, drept și milostiv, Măria 'Ta; 
că toate cugetele şi socotelile lui sunt bune; că stă mintea 
în trupul omului, drept ca și cum stă steagul în mijlocul 
răsboiului, și caută tOtă oștirea Ia steag, și până ce stă 
steagul în răsboili, nu se chiamă acel răsboit biruit, măcar 
de are și năvală grea spre el, ci toţi caută steagul și se a- . 
dună împrejurul lut. 

N NEAGOE 

În jurul meă, așa dar, boieri măriți, împreună cu tâtă țera.., 
căci cine scie ce va mai veni? cine scie iar cât îmi 
va fi dat st staă și eă printre voi?.. . Vedeţi, împrejurul nostru 
norii și câța, abia răsipite, par din noii a se înteți. La 
frații noștrit, la Moldoveni, Ștefăniță Vodă a speriat boieri- 
mea cu ucideri dintre ej, de s'aii risipit în pribegiă. La Turci, 
Soliman cel mare, noul Sultan, după ce a liniștit Anadolul, 
cu grele vtrsări de sânge, şi a dat acea țâră în paza lut Fer- 
hat Pașa, iată, aflăm că se îndrepteză cu toiul urdiilor sâle 
către pământurile nstre. Craiul Ludovic cu Unguri! luj, nu 
o se fiă singur de a suferi de vtrtejul ce sa pornit de le 
Anadol în câce... Se cade, boieri măriţi, se fim cu veghere di - 
și nopte, și toţi la o laltă în jurul steagului țeret.
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BOIERI 

Da, Măria Ta, toţi în jurul Domniei! 

"ORAINICUL (anunţă) 

Măriele lor Domna și Domnița! 

SCENA VII 

Același. — DOAMNA, — DOMNIȚA. — SPĂTĂRESA NUȚA. — 
SILOA. — VIDRA. — MARIA. — Femet ale Domni ! 

NEAGOE, 

“Ci vino, Dmnă! Locul Măriei 'Tâlo este aci, când ţ6ra 
serbeză, ca adi, o întâmplare de bucurii. .. 

| | DOMNIȚA | 

Mama era cu săracii et, Măria Ta. 

, DOAMNA (Domniţe!) | 

Nu daţi Strugurii voștri în făţărniciă, Roxandro.. . 

I-tuL. BOIER 

Ce adâne milostivă și bună! 

| | NeAGog 

Era! cu săracit?.. . In adevăr, loc și mai priincios D6mnei 
ţerel în mijlocul săracilor este. At dreptate... Se. cade , 
boieri , să dăm săracilor și să le facem alinare, odihnă și 
pace, că de la el este banul Vistieriey, că nu e câștigat de 
Domniă, nici de Boieriă, ci din sudorile strmanulut. , . 

BOIgRUL Î-1U (către grupul s&ă) 

Buna Dâmnă! A mai imprumutat de la negoțitorit din 
Veneţia o sumă de constandi, pentru ca se! împartă la să- 
răcime și se gătescă odore sfinte, vrednice de Mănăstirea 
pe care o clădesce soțul Măriei Sele,
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DOAMNA (luând 100 lângă Vodă, încet Domniţel) 

Lângă mine, Roxandra mea iubită... Nu fi întristată.., 
Nu se cade se întristăm pre cel adunaţi aci în cuget voioz. 

ORANICUL 

Sosesce sânţitul Mitropolit , urmând cucernic racla fe- 
ricituluY Nifon. 

SCENA VIII 

“ (Procesiunea intră, patru Arhimandriţi purtând pe umeri raela. 
Sântului Nifon. "Tre! Episcopi și în urma lor Macarie Mitropolitul 
Clopote, cor bisericesc). 

NEAGOE (59 cobâră de pe tron şi îogenuchiă dinaintea raclel. 'Toţi cel- 
Jalți fac ca el) 

Dinaintea ta, o! fericite Nifone, îngenuchiă acum nu nu- 
mai creștinul, ci încă și fiul tăi sufletose. Din locașul 
drepţilor vârsă radele sânter tâle înțelepciuni, ca se lumi- 
neze întunericul cărarei mele pe lume. Fi-mă vrednic de 
tine, o părinte, vrednic de scaunul înalt la care m'a po- 
vățuit învețăturile tele ceresci! 'Tu ax sădit în mine 
grăuntele bunătăţilor tâle. Din grădina "Raiului, unde 
sufletul tăi acum viețuesce printre drepţi, îa loc de lumină, 
în loc de verdeță, de vectnică bucuriă, pliveşce și adapă 
resadul tău ca st rodâscă spre binele poporului. Trămite bine- 
cuvântările tle asupra pământului din care te-a fost scos | 
numai nedreptatea și tirania, și în care întrecerea Sântelor 
tele rămășițe lumesci a fost primită de un întreg popor cu 
lacrimi de bucuriă și de iubire cu rugăciuni cuvidse. Ca o 
raqă încălditore întinde-ți blândeţea ta spre not 1... Ctacia 
trece, Neagoo.se urcă pe tron și în fața 1af vine Mitropolitul Macarie). 

MACARr + 

Iată, Măria Ta, dinaintea Mărier Tele, din aședarea lui
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D-deii și a ţerei, pre umilitul schimnic de la schitul 'Tur=- 
nului. Cel co Te-a ales pre Măria Ta și a.uns fruntea 
Măriei T'6le cu Mirul Domniei, tot acela a îndreptat pașii 
Măriel Tele către mine, despărțitul de lume și Măria Ta 
m'al scos din întuneric la lumină. Mărit fă Domnul și așe-. 
dările lui minunate! Lacrimile sunt aripile pocăinței ; pe a- 
ceste aripi alo ptcătosului și la cuvântul tăi, Dâmne, țera 
m'a ridicat la scaunul arhipăstorese al fericitului Maxim, 
la scaunul arhipăstorese pe care Ia întărit cu sânte aşeqă- 
minte prea curatul între cei drepți Patriarhul Nifon. 

NEAGOE 

Postelnice, puneţi mitra de aur și hlamida aurită pe ca- 
pul și pe umeorit celui ales pentru altar! 1... Aur curat e su- 
fletul tăi, prea sânte Părinte, și aurul cuvtntulut lut D- deti 
l-ai răspândit încă de tântr peste poporul mei, prin cărțile 
tipărite co hărnicia ta a dăruit mal înttiii nâmaului românesc 

„ (dându-i cârja) Apucă toâgul, prea Sânte! Adă cu el la 
turmă oile rezlăţite... și când Domnia chiar ar uita că | 
scaunul că cel mai neclătit este în inima poporului, răsipe- 
sce cu toiagul cel sânțit c&ța minților Domnesci și, ca un 

noii Moise, fă se iszorâscă pârăi mântuitor poporului, chiar 
și din stânca pustiă și sterpă a unei rele Domnii... Pășe- 
sce, Părinte, în fruntea turmei tele, di-o pe calea binelui și 
nu uita că la noi, la Români, unde e altarul acolo e popo- 

- Tul, şi unde merge poporul acolo altare se rădică, (se a4- 
rută amendaol), 

CRAINICUL, (vastesce) 

. Sososc, 3 Măria Ta, aleșii breslelor de.meseriași, care aduc 
__ Domniet și noului Arhipăstor închinăciuni și urări de sănătate. 

| NEAGOE 

So intre !.. Oaste tare şi nebiruită a Domniei sunt bre- 
slele, boieri. Ele fac bogăţia și fala ţerilor; ele ad! ne înalță 
pe pământul. Românesc, locaș sânt de vecinică laudă,
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" BANUL PARVU 

Meseriașii ţerii într'adovtr ne fac aqi cinste și podoabă... 
Nu după mulți ant de pactnică viețuire, ei ati ajuns so lu- 

„ creze ca și învățători! lor, chiamaţi de Măria Ta din vechea 
cetate împărătâscă a Constantinopolei, din Veneţia, unde 
solul Mărie! 'T6le i-a cerut de la Dogele Loredano , din târ-. 
gurile nemțești, din Nuremberga și Monacu o Bavarez. lată”Y 
că sosesc mat marii fie-căre! bresle cu semnele măastriei 
lor. 

AJACARIE. 

Plină de voioșiă e ănima Domnulu! care răsipesce oastea ; 
dușmană; dâr nu-este mat sântă acea voioșiă decât aceea 
ce caută se âmple sufletul Mărie 'T6le la privirea roadelor 
păcel, pe care înţelepciunea Mărie! Tele a șciut a o dărui : 
țerei de Ia urcarea ta pe tronul ei. 

ORAINICUL,, 

Doamne, nouă meștert mari, 
Petrari, ferarl și lemnari, 

” Turnători și clopotari, 
Săpători și argintari, 
lconari și vășmântari, - 
Vin se 'nchine la Domniă 
Măiestrită meseriă, ” 
Care'n veci! de veciă 

„Fala țerei o se fiă. 

Iar cu nout meșteri. mari . 
E ș'alesul de zidari, 
Meșterul Manole, dece, 
Care pe toţi îi întrece. 

NzacoE. 

Mulţămire și laudă la vot toți, copil! Domnia scie se vă
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prețuiască și cul ce i se cade ea va dărui! Dâr dintre vol 
toți, lucrători neobosiţi, rosplata cea mat de frunte va fin 
aceluia al căruia nume va rămânea de a pururea în pomeni- 
rea neamului românesc, ca uneltitorul minunatei. case ce 
Vol îmi înălțaţi spre lauda Domnului... Printre vot încă 
voi să numtr de acum înainte și bresla tipăritorilor, a că- 
ruia mai mărie o ţine cu cinste Arhipăstorul nostru, Părin- 
tele Macarie. Sub a lut binecuvântare ea va spori la noY ca 

„pe la alte neamuri alese ale lumet, Deci dsr voY, dece me- 
șteri mar! 

Vol se vă siliți, 
„ Lucrul se gătiți 

Și de'ți rădici 
La cer mi-ţi nălţă 
Monastire naltă 
Cum n'a mat fost alta, 
Vă dai eti averi 
Și vă fac boeri. 

BANUL PREDA. 

„ Boieriă nouă, răsad tântr... Bucuriă când resadul dă 
roadele sele, - 

AL II-LEA EOIER. 

Se cade Domnia se nu lase în sttrpiciune locul unde po- 
mul bătrân stă uscat. . 

, NEAGOE. | 

Der la o asemenea sărbătoare, în fruntea meșterilor de 
la mănăstirea, ce se elădesce, cum de nu văd pre ispravnicul 
clădirei, pre iubitul nostru jupân Radu de la Afumaţi? Iată 
răsad tânăr, boieri, der răsad care va da rod precum se și 
cun6sce după lăstari, | 

. RADU PAJsIE (aparte) 

A! lauda dușmanului ca venin de morte la ănimă pă- 
trunde, i a 

1
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A NEAGOE. . 

Ci chiamă, Crainice, pe jupin Radu de la Afumaţi; el nu 
se cade, mat ales astă-A!, se lipsescă din jurul nostru. 

Rau Parsie, 

O! turbare! 

NEAGOE. 

Noul Mitropolit va chiama curând, boieri, bine-cuvântarea 
cerului asupra țere! în mănăstirea noastră cea nouă. Și acea 
munăstire o vei datori, prea sfinte Părinte, nu numa! dom- 
niej, ci și viteazului și vrednicului fiă sufletesc al Sfinţiei 
t6le, Radului de la Afumaţi. 

Domn'za (aparte) 

Ah! fericirea îmi mângăc ănima! 

NEAGOE (Doamne!) 

O se vedi, Doamnă, că Radu nu o se vie. Când se cere 
braţul lut cel voinic, peptul lut cel statornic, mintea lui 
cea ageră, acolo e unde îl vrei; când însă vroim se res- 
plătim faptele lui cele bune, sol apropiem mai tare de 
Domnia iubitore... 

RaAnu PAxsIE (care în tot timpulace stat scene s'a frămăntat cu gândul 
de a isbucai, strigă furios) 

„A! până aci!... Ati trecut măsurele! Viaţa mi se îneacă 
de ghiarele răbdăret!.. 

Toni 
Ce este ? 

NEAGOE 

Ce e? De unde acest țiptt? 

" Sr. NUȚA (Doamnei) 

Dumnedeule, jupăn Radu Paisie!...
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Rau PAISIE 

Da! chiamaţi Crainici pre Radu de la Afumaţi! Odraslă 
vrednică e opincarul de la Sihăstriă 

" DOMNIȚA (aparte) 

Anima "m! bate a restriște! 

| NEAGOE 
Ce dice acest om? 

- Ranu PAISIE 

A! vret seţi'l apropit de Domniă pre țăranul de la Tur. | 
nu 2... Ci spune-o așa o dată!... Negreșit, Bioeri. Neagoe 
Vodă... (apart) A ! Radule de la Afumaţi, vom vedea! ctare) Nea= 
goe Vodă batjocoresce pre un boier de neam, pre un seamăn al 
stă, pre Radu Paisie, juruindu”Y pe fiica sa ș'apol... șapol 
o va da Radului de la Afumaţi! 

TOŢI 
Ce dice ? 

* Ranu PAIsIE 

Aşa cum dic!,.. Și sciți pentru ce? Oare pentru că Radu 
de la Afumaţi este viteaz? cu sfat înţelept? Nu, nu, Boieri, 
ci pentru că cl a adus necinste în casa domnâseăia Basara- 
bilor! e 

NEAGOE 

Ah! mişelule !.. ce scornitură aduci tu spre ocara neamu- 
ul mei !? _ 

Tori 
"O scornitură! . 

: DOMNIȚA 
Val! tremur ! 

Doamna. tlul Neagoe) 

Măria 'Ta, liniştesce-te... Copila noastră... 
| | RADU PAISIE | 

Scornitură? Ha! ha! ha! Iată, boieri, semnul dragostei ju- 
rată de fiica lut Neagoe Basarab unui vânturător de po- 
tecă,.. unui țăran prost! (arancă salba la picioarele Domniţe!).
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: NEAGOE 

U salbă? A ta, Roxandro?.... Doamnă?... 
i . DOMNIȚA | 

Salba dată lut Radu?.. Măria ta!: Mamă! Cieşioă, fetele o în- 

Sonia NEAGOE 

„Val! ce crunte bătăi simţ din noi la ănimă! Acâstă 
lovire o se-mi curme Viaţa !........ Iată mărirea lumeY acestia 
fără rădăcini, fără de credinţă, fără de tocmâlă! 

. MITROPOLITUL, (riăicâna salba) 
Omul acesta (arstâna pe Paisie) este sluga păcatului. Intr'a- 

„ devtr salba oste a Domniței, dr ea însăși a dăruit-o de față 
“cu jupân Paisie, cu nof toți, lut Radul al mei, în diua când 
a scăpat-o din prăpastia Turnului. 

TOŢI (eu mulțămire) 

Ah! 
[-1UL BOIER 

Numal mârte se cade unui pirișiii cutezător ca Paisie 
(1 înconjor) 

NeAGoE 

Mulţămescu-ţi ție Dâmne!... Glasul tăia apărat pre fiica 
mea ! (Dâmne%), Despino, ce greti mă simţ în pept! O lovire așa de 
neasteptată...." A ! jupân Radule Paisie! 
e DOAMNA 

Măria Ta, alină-te... (eu torța) O! Mișelul! o selucidă doi 
se vor înteți durerile. 

BoieRII 
La morte! la morte! |. 

NEAGOE 

Se nu fiă cupa resbunărei Domnului cu sânge omenesc, 
boieri...Daţi! drumul... Mustrarea do cuget seY fiă pedâpsa... 
Ah! jupân Radule, co cale mârșavă aleseși spre a ajunge la 
mâna fiicei Domnului tăi!
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BOIERI 

Se fie pedepsit. In temnița curței! 

„NEAGOE 

So cade Domnului se curețe grădina Domnie! de nuelele 
uscate ce nu daii rod... La temniţă? nu.... aveam gând se-l 
fac ginere.... 

RADU PArsIE 

Minciună după batjocură! 

- NEAGOE (cătând la el cu despreţ) 

Astăqi îi qic : Cinstea Domniei e cinstea țerei! Ai necin- 
stit țera ta și lumea plânge de mila numelui și verstei tele... | 
A! lăsaţi'] boieri! Anima vâstră, bună spre mine, îmi spune 
că pedăpsa ce! pot da este de a'l aruncă în disprețul și ura 
țerei întregi. 

Ranu PAISIE 

A! voiesci resboiii, Neagoe Basarab! Bine! (ese) 

DOMNIȚA (ingenuchină la Neagoe) - ” 
Tată! Măria ta ! ănima mea e curată ca ănima ta crescină ! 

Sunt încă vrednică de-a mă numi cu mândriă fiica luy Neagoe. . - 
Vodă! , 

! DOAMNA 

Rădică-te, copila mea... Qurăţenia ta o scie cugetul meă, 
„desmierdările mele. 

- Toi 

Da! Da! 

NEAGOE 

Chiămaţi pre jupân Radu de la Afumaţi. 

Tori 

A! 
SPATAREASA NUŢA 

Ce o se facă?!
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DOMNIȚA (a pioi6rele lu! Neagoe) 
lertare pentru el, tată! J upân Radu de la Afumaţi e mân- 

tuitorul dilelor mele. MS jur, Măria ta, buzele lui n'aii lăsat 
se ajungă la audul mei nici o dată o singură vorbă nevred- 
nică de fiica Domnului sti. - 

MACARIE | . . 
O! da, Măria ta! „... Datoria, cinstea și vitejia, sunt hota- 

rele faptelor Radulut mei. 

NEAGOE 

Chiămaţi, vă die, pre jupân Radu de la Afumaţi! 
DOMNIȚA (aparte) 

A! Dumneqeule! 

NEAGOE (Doamne!) 

„Ea "1 iubește, Doamnă, și nu mi-o spuneai? 

- DOAMNA 

Măria ta! 
| NEAGOE 

Anima omului ca cleștarul, boieri! Dâcă se sparge, cine o 
mal drege? Dcă Domnul țerey a aflat în fiul vostru sufe- 
tescii, prea sfinte Părinte, vredaiciă, cinste, fire de boier ade- 
verat,.. de ce oare ănimei Domniţet se nu! fiă voiă a le afla | 
și ea tot ast-fel 2.„Boeri, alegerea ănimel curate este tot=dea- | 
una a cerului... Se fie tutulor cunoscut că ină de ginece pre 
Radu de la Afumaţi.. 

Tori 

O! să trăesci, Măria Ta! 

DOAMNA 

O! Măria Ta! cum scij se găsesc) tot-dea-una calea ănime!, 

DOMNIȚA 

Tată! Măria Ta! ( sărută mâna)
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NEAGOE 

E boier noii, dice-va limba de răi vorbitâre!: Het! Donu- 
nia este vechiă... Nu-t sunt de stricăciune sprijinitore tinere... 
Ș'apo! oare nu tot din opincă aii eșit odineoară și Basa- 
rabil mer? în 

Ă MACARIE 

Bine-cuvântat fil, Dumnegenle!.. Ah! Doamne, graiul Mărie! 
Tâle este semănat de florile și miresmele bunătăţii sântului 
Nifon... Se trăeset Măria Ta! 

CRAINICUL 

Măria Ta, jupân Radu de la Afumaţi nu ma! este la curte, 
nici în Târgoviște . 

DOMNIȚA 

Ah ! Dumnedeul mei! 

VIDRA (intrând) 

Jupân Radu de la Afumaţi .... 

Tori 

Grăesce! grăesce! 

A “DOMNIȚA 

Vidro! | 
VIDRA 

A încălecat, sunt acum vre o două e&suri și încărcat de 
amărăciune și de gânduri posomorite, a plecat. „Vidro, di- 
su-mi-a cu Jacrimi pe față, rămas bun la toţi, rtmas bun 
Domniței. « 

DOMNIȚA (plângână) 
S'a dus? 

MACARIE 

O! suflet ales! o! fire înaltă!.. De cât se facă după plân- 
gerea ânimei, mal bine a ales se fugă spre a-și împlini 
datoria. “
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. DOAMNA 
" Copila mea... | 

. NEAGOE 

Acest t&năr va duce departe mărirea caset domnesci, a 
țerei întregi ... . Nu mal plânge, copila mea, el de te 
iabesce nu pâte se nu se întârcă către ânima ta .. „Noi, . 
bătrânii, scim acâsta . „ nu e așia, Domnă?... 

(Cortina cade)
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ACTUL III 
Scena represintă o sală mare din curțile domnesct din Târgoviște; 

în părate o iîcână a Maicei Domnului, 

SILCA. — VIDRA. — MARIA. (Elo împleteseii cununi de fort). 

, Sica 

De grăbă, Vidro, flori peste tot, până nu ese nunta din biserică; se punem răsuri, colea, la pâla ionel, căci Domnița leiubesce așia de mulţ,..- 

VIDRA 

Unde-i sâmina ei, Silco. Da, se dăm flori la iconă, că sub paza ci s'aii urzit nunta de astădi.. Co mândră părechii, Silco. 
” | Sica | 

Cine ar fi dis acum câte-va luni că voinicul de la sichă- striă ,.. 
” 

MARIA 

Ba ci, Dăi, numai ce-l văduii şi diseiti în mina : vedi tu fotă ? țăranul ăsta nu e țăran, se vede cât colo... 

VIDRA , 

Uite, soro!.. dar cine, ca tine, Mario, dicea alt-fel și mai alaltă-ieri ? . . ” 
” SILCA (a ferestră) . 

Uitaţi-vă, fetelor, ce mal de lume în curte. Se nu al unde se arunci un aci... o 

MARIA 

Ce nuntă frumâsă! ... Vrednică de fecior de Domn a... | | 25
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VIDRA 

Ha! ha! ha! qi și deţăranul dela Turnu. Aii noroc și uniă 
din prostime . .. Cine dicea așia, Mario?.. 

SILCA 

Ce păcat ar fi fost decă mitropolitul nu nemere: se gă- 
sâscă pre jupân Radu... 

VIDRA | 

Ba Di, atunci nunta nu se făcea. Biata Domnița, în ce 
întristăciune picasă ânima că!.. Pe deo parte nimeni nu. 

- scia de urmele mirelui el dorit, pe de alta, cumplită grijă 
ne coprinsese pre toţi despre sănătatea Mărici Scle lui Vodă, 

în urma supărărei ce încercase, când cu zarva stărnită de 

acel nemernic de Radu Paisie. 

SICA 

“Ci nu mai pomeni tocmai astăsi despre acea iasmă; bine 
că a perit, de pe aci, negreșit că indul l'a înghiţit. (s'aude 
clopote, toba şi surle sunănâ). 

VIDRA 

Ascultaţ, fetelor! ese nunta din biserică... Uite, vorniec- 

lul, jupân Preda... Ligănul poleit al Mării. Sile purtat de 

patru telegari și într'ensul mirele cu mir6sa. Domne, cât . 
suntde drăgălași! a 

Suci 

Ci lasă priveliștea, Vidro, că nunta vine; se eșim cu floră în 
calea miresei. ..., a 

MARIA 

Apoi, veqi bine, că de accea și suntem aci, nuntașe ale 
domniței ..... 

VIDRA | 

Iată cununele și panerul de flori... Tu, Mario, adă 
cupa de bun augur, ca si-i așteptăm cu dânsa gata la pra-- 
gul ușej.
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Sica 

Pe când, tu Mario, vel drege într'însa cu de acest vin profir, medelnicerii : curţei vor deșertă doniţe pline și cununate cu verdâţă, sub picidrele cailor nuntașilor. 

MARIA 

Iată și florile și cupa de augur. Pot: acum veni și Mă- riele lor și Mirit,,. 

VIDRA LR o Da 
Nunta, iată nunta!., A și intrat în curte... (Strigari afară: So trăâscă Măria Sa Vodă! Se trăescă Demna nună ! Se trăâscă mirii.) 

SCENA II 
Acoiași.—NEAGOB.—DOAMNA.—DOMNIȚA.—RADU DE LA AFUMAȚI, cu tâtă nunta, 

VIDRA 

(Lângă uşă, cu tava de aur și cupa. Maria pârtă năstra rama, Silea aruncă flori în calea nuntaşilor ) 

Este datină străbună, 
E deprindere bitrână, 
De-a eși cu cupa plină, 
Cu betâlă și sulfină, 
Când în urma cununiej, 
Pâșesc pragul căsniciei * 
Mândru mire cu mirâsă, 
Porumbiţă dalb'al&să, 
Precum cupa este plină, 
Viaţa vostră mulţ senină, 
Așa plină so tot fix 
Do dulcoți și veseliă,. 

pa de aur și ma-
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SiLcA 

Peste flori calcă, miresă, 
Dintre flori ești mai frumâsă. 

MARIA 

Tot pe flori pășeşce, mire, 
Aci-i raiă de fericire. 

VIDRA 

(Dânăd cupa ln! Radu) 

Frunză verde rozmarin! 
Vino, mire, vin! 
I€ cupa de vin, 
Ce ţie închin 
Și s6rbe din plin 
Traiti dulce şi lin, 

(Catro nuntaşi) [ar vol toți strigați: amin!.. 

Tori 
Amin !.. 

SILCA 

Dalbe floră de mândru crin! 
Vin, mirâsă vin! 
Și pune pe sin 
Zovonul de in, 

S'alunge-ori ce chin, 
Dureri ori suspin, 

lar vol toți strigați: amin !... 

Amint!!... en 
(Radu îâ cupa şi închină tutulor, o puna la gură şi apolo dă lui Neagoe. 

Sărutânâu-l mâna, În timpul acesta Roxandra a luat mărama, s'a închinat 
tutulor, a dus velul la D6mna, care i-l pune pe cap; domniţa i sărută mâna) 

NEAGOE 

(Inebiaând) Noroc vouă, copiit mel ... Sănttate și voiă bună pof-
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tim tutulor! Celuia ce este unsul luf Dumnedeii, să-"1 ceră 
ț6ra ca tote șopotele și jocurile cele de multe feluri, 
care se fac și vin pentru numele domnului dintr'alte țeri, so 

"le lase jos, dâr se cade iarăși domnului țerei, în qiua de 
pace senină, se aibă tobe, vidre şi surle, ca se veselâscă pre 
cey ce-liubose... Veseliţi-vt, boerk măriţă, din veselia animet mele; că bucuria părinților de fericirea, copiilor lor, este scumpă lui Dumnedeii... Veselâscă-se țâra de veselia dom- 
nului se, că nu dâră numai ginere luat-am, ci spadă tăiosi, 
erei, ca s'o apere când. braţul meii obosit nu va maj putea 
ţine dreptă în sus domnesca spadă... 'Turnaţi copii, în cu- 
pa mea băutura veseliei... Voiă se beati aQi cu feții mej, 
cu voi, boerimăriţi, cu întregul nostru popor; se beai și se 
închin la creșterea, la sporirea, la nesecata fericire a moșiet 
românesci. Vinul bucuriei se âmple cupele vâstre, copiit met, 
în tote dilele vieţel, iar bucuria vostră se fiă accea a dom= 
nilor buni și milostivi, bucuria seracului, bucuria ţerej. . 

(Surie, tobe) : 

Tori 

Trăescă în fericire mirele și mirâsa ! 

, SiLcA 

„Ce mândri sunt amenduoi, privesee-t Vidro. 

DOAMNA 

Copiit met, dea-=vă cerul ca buzele vâstre se nu atingă în 
viaţă decât cupa iubirilor și a bunătăților ! 

DOMNIȚA 

(Luând fori din paner) Răsuri, vezdoge aurite! (1e arancă aina- 
intea a6mnel) Copilăria Roxandrel tele, mamă, în miqlocul flori- 
lor şi cântărilor tele s'a petrecut; las'o că de acum îna- 
inte so le semene dânsa în cale-ţi, la dilele când bruma 
va începe S'argintâscă capul ttă cel bine-cuvântat. „„Nue 
așa, Radule, că și ânima dumitâle grăesce prin gura mea?
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Ranu . . . 

“0! da domniţă, la picidrele Mărielor Scle, puiii cugetele, 
credința și sabia mea; la ale D-tdle, Domniţă, ânima mea 
plină da iubire... 

: DOMNIȚA. . 

Domniţă ? De co?. Nu sunt d'acum 'naiate, eii, Roxanda 
și... tu... Radu? a 

| NEAGOE 

Di fără sfială, copila mea... Treptele cinstirilor ome- 
nesci, ânima drept iubitore de o potrivă le așterne.. . Fiă- 
vă traiul unit întru tote, pentru ca viaţa vostră se se petrâ- 
că pururea în acea cumpănă bine-cuvântată... Iată, primiţi 
cu smereniă darul de nuntă, pe care eu învoirea Sântului mi- 
tropolit, o dinidră sihastrul de la Turnu, l-am adus și l-am 
aședat în casa vostră, .. 

DOMNIȚA 

Lena din cruce!., Radule!.. Ah! Măria Ta! Bunul mei 
tată! cu ce mână blândă sei! se mângât tote ânimile!.. - 

RADU 

Icona de la Sihăstrii ? (Seâte aia sân salba) Ea a urmărit pa- 
şii celui care. de atâtea ori a scăldat-o cu Iavrimi de fer- 
binte dorinţi... Sântei nostră apărătore, Roxando, dă-m! voiă 
Se-i inapoiez astădi un odor nepreţuit, acea salbă pe care 
de la pola et ai desprins'o pentru biotul țeran,, și care a 
fost scutul fericirei mele! In diua când vielenia; de la sânul 
mei, o smulsese, am eredut că steua sârtei mele a și picat 
din cer; dară astădi, în culmea fericirilor, ţie iconă de mi- 
nuni făcttore, ţie blânda nstră ocrotitore, ţie îţi încredin- 
ţez și salba de nestimate și salba dilelor nostre. | 

NEAGOE (Dâmnel) o 

Ce guraliă e ânima voi6să! Ilei! Despino... Ji tinereţe, 
Qi iubire, și al dis tot ce e mat plăcut pe lume, .
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RaAnu 

O! irtă, Măria Ta! Aşa e că ânimet i sburdă la ceas do 
fericire... Mintea se întunecă și tace când ânima o stăpă- 

„nesce... Ginerile cât p'aci se-și uite datoria (merge 1a stânga și 
aduce o tavă cu chet de aur). La dar ul Mărie! Tele de nuntă, se 
cade se respundă și mirele cu dar de socri şi de nunj. Tată, 
Măria Ta Done, ale tâle dintru ale tâle. E chipul mmănăsti- 
rel, care va purta numele lui Neagoe Bassarab și al Domnet 
Despinei din vâcuri în vâcuri viitâre. Aci sunt şi cheile 
pe care Radu de la Afumaţi, vătaful clădirei, ales de Mă- 
ria Ta, le-a primit de la cei deco meșteri mari, ca se le aducă 
Miirielor Vostre, aqi, când biserica e mândru înalțată din 
temelii până Ia creștet. 

NEAGOE 

Mărire ţie, Domne care cu milostivire mi-at dat dile și 
putere ca se întemeez aci pe pământ lăcașii noii al mân- 
tuirel!... Darul ttă, Radule, este scump ânimel n6stre., 
şi voiă cât de. curând, îndată chiar, se mergem cu toții la 
Argeş se cercetăm sânta monastire. 

DOMNA 

0 Doamne, când e pentru binele sei poâ6ba țerei, căci 
nu al cruţare de odihna Mărici T6le? O nouă osteneală in! 
va deștepta suferinţele. 

NEAGOE 

Suferințele trupului! ce sunt ele; Domni, pe lângă bunu- 
- rile minţei, care “ţi înalță sufletul pânt la Dumnegei!... 

(B'aude sgomot afară) Dar ce este?... 

CR AmiCcUL 

Măria Ta! lumea s'a griimădit multă i in curţile domneșei, 
și cere se intre aci în horă, ca se se închine Măriei Tele și 
mirilor. (Sgoraat afară).
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NgAGo£ 

Deschideţi porţile mari! lăsaţi poporul într'ale sâle! Vat 
de curtea unde el nu pote strebate;, acolo, în loc de vorbă | 
dreptă și fără ascunsuri, se aude numai șopta surdă a în- 
bunătorilor! Acolo-unde nu are loc poporul, în curând nu-și 
găsesce loc nic Domnia. Deschideţi, vă die, ușile! Intraţi 
copil! Intraţi în casa Domnitorului ea și în casa vostră .. . 

„RADU 

Fericit e domnul, câre năvala mulțime! o primesce în dile 
de sărbătore ră nu de păsuri și amirăciuno! Fericit eset 
Măria 'Ta, care vi domnit așa, ca de năvala mulţimel 'se nu 
ai sfială sii frică, .. 

BANUL PRED., 

„Că frica face uriciune, și uriciunea, de nu scii a o alin 
când se cuvine, apoi cât de târgii tot isbucnesce . .. 

„SCENA III 
Aceiași, 6men! din popor, DIOETORUE 

Î)ICATORUL (din uşă) 

Nu toţi, fraţilor! Nu toţi... Mare-i ţera ce iubesce pre 
Vodă, cum mare e și ânima lui... Dar așia „mare nu pţte 
se fiă și casa domnâscă ca pre toţi se-Y încapă... Nu cu toţii, . 
6meni buni... Se intre numai Picătorii... 

. GLASURI 

Dicttoril... Dicttorii!.. . 

I-iul DICATOR (înaiutea lut Vodă) 

Not suntem, Dâmune, din cel popor , 
Carele 'n curte dă mereii zor; 
Dar n'a venit el cu vr'un gând rii, 
Că mult iubesce pre Domnul stii; 
Ci, după datini, not am venit 
De nuntă sântă c'amaudit, |
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Cu dicttorit se ne'nchinăm, 
La Miri urare se curântăm, 
Şi dicttorul nostru se spună 
Cântarea dulce, mândră, străbună... 

, Tori : 

Dieătoril!... Dicătorir!... 

NEAGOE 

Dicătorul! Haide, băete, di din cobuz vre o cântare de. 
odincâră, di bunădră cântecul lu! Erculen din Mehedia, 
se vâdă Domnița, fetele și voinici! curțel că și în vremea do 
demult, fetele frumâse găscii prin stânci vitej! ca se lo Scape 
dilele.... Di, cu viers dulce și voios, ca se-m! întinerâscă şi 
mic sufletul, la auqul vechilor n6stre cântări. din plaiurile 
Băsărăbescl ale Oltului... Pi, băete, cu toţii te ascultăm, ... 
(Se aştdă pe scaun) , - 

DICATORUL (cântă 66ă declamă balada) 

“Sus, la codru verde, 
Ore ce se vede, 
Sus pe malul Cernet 
La vadul Rușarei ? 
Eşit-aii din dori 
'Trel surori la, dori ; 
Sora cea mat mare 
Dreasă-n sărutare ; 
Sora mijlociă 

Plină de trufiă; 
Ele tot alergă, 

„Flori ca să cultgă, 
Gunune se drâgă 

Și rid şi tot cântă 
Ds codrul încântă. 

Dar sora mat mică 

Dalbă porumbică,,.
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De le 'ntrece tote 
Ca o stea în ndpte, 

Luesfăr de diori, 
Flore pintre for, 

E mat selbaţică; 
De lume-i-e frică, 

De soro c'o strică, 
De plvie c'o pică, 

De frig c'o înghiață 
Și-l curmă din viţă... . 

„ka măre, s'a dus, 

Pe Cerna în sus, 

Şi cu viers curat 
Mi s'a tot rugat 
De malul surpat 

Să "1 gătâscă pat, 

«La umbra adâncă, 

Drept, în mied de stâncă. 
Malul îndurat 
O a ascultat : 

- Şi Sa despicat 
De s'a furişat 

Sora cea mai mică, 

Cea mult selbăţică,.. 

Dar cel Erculân, 
„Căpitan Rămlen, 
In diori se iveșce, 

Pe mal se opresce 
Și Cernel graesce: 
»Cerno limpeziă, 

„Stă! de-mi spune mie, 
»Despre trei surori 

„Ce ai. plecat la flori, <
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„__=—pSora cea mal mare 
„S'a dus către mare | 
„Spre Dunăre 'n jos, 
„La un mal frumos, 
„Sora cea mezină 
»S'a dus în grădină, 
„Peste nouă munţi, 
„In codrii. cărunți, 
„Sora cea mai mică 
„ȘI mal selbăţică 
„Stă colo, înst âncă, 
„La umbră adâncă“ 

Ercul Ercul&n; 
Mândru căpitan, 
Se răpede 'n sbor, 
La stânca cu dor: 
— Esi, f6tă, din pâtră, 
„Să te văd o dată! 
—»D'ot eși la sdre 
„Nu m'o sârbe bre? 
»D'ot eși la plsie 
»Păru mi se mie; 
„D'ol eși la vânt, 
» Trupu-mi e plăpând! 
— „Se n'a! nici o frică, 
»Fetă selbăţică, 
„Că te-oiă lus "n brață 

- „Și "ţi ol da că viâţă 
„Și te ol coperi, 
„Și mi te-oii feri 
„De vânt și de sore, 
„D'alor sărutare... 
—„Bădiţă, Bădiţă
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„De-ţi sunt drăguliţă, 
„Soţiă de vrei, 
„De vrel se mă iei? 
„Mă seste din stâncă, 
„Din umbră adâncă, 
„Și-ți es la lumină 

| „Cu ănima plină : 

| Ercul Erculen, 

Mândru căpitan, 

Lovesce în pâtră 
Cu pala 1ui lată 

Și din ca d'o dată 
Ese mândră fâtă, 
Albă şi frumosă, 
Dulce, răcorsă, 
Cu ptr aurit, 

Pe umeri leit... 

Ercul Erculen, 

Căpitan Rămlean, 

O rădică 'n braţă 
Se prindă la vicţă, 

Ș'o stringe la piept, 
"o legănă "ncet, 
Pe flori, la răcâre, 

Sub rade de sdre, 
Cuib de floricele, 
De dulci viorele... 

Iar în jurul lor, 
Dănțuescit în cor,
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Dalbe feţișsre, 
Mândre, zimbitore, 

Ca la strbătore, 
Ca la nuntă mare, 
Nuntă de Domni, 

Cu noroc se fiă... 

(Actul se termină cu balet) 

(Cortina cade),
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ACTUL IV 

Scena se petrece în Stăreția, monastirei de la Argeș. 

SCENA I 
EGUMENUL. — BANUL PREDA. —DOUI BOERI 

EGUMENUL, 

Unde se unesce voia-lu! Dumnedeii cu a omului, tâte es 
spre binele luj.,. 

BANUL 

Graiul cuviosiei tâle, parinte stariţe, o graiul altarului + 
ai nu este voia țărei s6 nu mal fiă bântuită de răsmeriţe și 
dodăiele prin perderea Domnului e%?.., 

I-1uL BOIER 

A celui mai bun Domn ce a avut ț6ra, după Mircea, după 
Radul cel Frumos... - 

EGUMENUL 

Se fiă Ore așa. de greii bolnav, Măria sa Vodă, mărite 
Bane? | 

_BANUL 

Doctorul Genovez nu scie însuși ce se mai dică... Acum 
pare că se “i fiă spre bine, acum durerele-l întețesc..... 
Cugetul senin și ănima spre blândețe pornită se luptă în 
sinu-X cu puterile slăbănogite ale fire pământesci... Doc- 
torul atât scie a spune că, acum, de cum-va vre o mâhniciune, 
ar veni fără veste se-i turbure linistea sufletului, aceea ra 
fi osândă nestrămutată de mârte pentru Măria Sa... Vedi
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der În ce cumpănă ne aflăm. Sfatul înțelept, părinte Egumens, nu asteptă nenorocirea, ci o prevede... Se cade ca țera se fiă gata la tote... 

EGUMENUL 

Bissricele țerei resună do rugi pentru înstnătoșirea Mărie S6le... și ieri am făcut acatist la racla sântulut Nifon... So ne punem. credința în D-deii, căck credința într'ânsul nu este sâcă.., 

Iur, BoER 

Credinţă la cer, părinte, și pază bună despre cei răi... 

“ BANUL: 
Bine qici, fatr'astfel se întăresce ânima spre moșia străbună!... Am dat însciințare boerilor de prin judeţele vecine, se ne întâlnim aci, la sânta monastire a Argeșeluj, Nu e timp de perdut: deo parte bla Măriei Sâle, de alta amestecăturile boerilor din Buziii și din Râmnie ne chiamă pre toţi la sfatul ţărei, la datoriă către ca, | ” 

_ | EGUMENUL 

„Care poti fi, jupân Bane, nemulțămirile Buzoonilor. şi -Râmnicenilor? 
. BAnuL 

EI nu sciii ce fac, că sunt duşi de căpăstru de unit şi alţii; când de Stefănuţă Vodă de la Moldova, când do Radu Paisie. 
" EGUMENUL 

Radu Paisie? Se mar cuteze încă, după cele petrecute acum vre-o cinci lun la curtea domnâscă? - 

PANIL 

O! da, părinte ! ânima lut aprinsă de pofta mărirei, nu o pote stinge decât mortea... Fire deșteptă, cum este, minte 
ageră, voiă no 'nfrânată, Radu Paisie nu pote ticea, decât
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cum tace șiroiul munţilor, până se sparg norii... Vidut-aţi 

făcând rotocâlelo sâle, în înălțime, uliul care 'și a pus 
ochiul pe prada sa? Radu Paisie este adi uliul în rotocsle... 
Măria Sa Vodă s'a îndurat a-l ertă de morte și de închis6re, 
dar Radu Paisie s'a fiicut d'atunci nevidut. .. Se bage bine 

„de s6mă Maria Sa Neagoe Vodă! se veghejo țera! 

SCENA 11 - 

Aceiaşi. — RADU PAISIE 

RADU PAISIE (îmbrăcat ca călugăr) 

Sânte părinte, (face mâtaniă), Iertare d6că am intrat așia 
fără veste. Dâr a sosit olac de la cetate: dice că peste o 
clipă va sosi Măria Sa Vodă, va sosi curtea, spre închină- 

ciune și cercetarea sântet monastiri. 

TOTI ! 
Vodă! curtea ? 

| EGUMENUL 

Der atunci... b6la Măriet S6le?... 
BANUL 

Bâla este mat puţin puternică asupra trupului, decât 

puternică e mintea,. decât nebiruită este voia Măriek Sâle! . 

Iată trei luni, de la nunta Domniței, el se luptă cu dure- 

"rile înteţite ale trupului, și cu tote acestea cinea putut - 

împedica pre Măria Sa, cât se simte ceva mai bine, cine l-a 
putut opri d'a îngriji însuși de trebile ţerei ? 

Rau PArsIE 

ice că vine să se închine la monastire, la mâtele 
sântului Nifon. 

I-muL BOER (in parte) 

Ciudat! monachul acesta pare că s'ar asemăni., . 

EGUMENUL (la ușa din drâpta) 

Ascultaţi, părinților. . .
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"SCENA III . 

Același. — DOI OALUGARI 
BANUL 

Vine Măria Sa! din acâsta o se se algă negreșit ceva, Așia 6 voia lut D-deii! 'Țâra întrâgă va fi aci... 
| | EGUMENUL ( Călugăralur 1 ) 
Mă auqiți! Cucernicia ta Vel avea grijă se se tragă tâte clopotele şi se se bată tochiţa cea mică de fer, cea depolieleii, (Către eălugărul D Părinte Atanasie, la strana dreptă so cânte cobuzarul Nălteţu. A! Daţi anagnoștilor marame albe la troițe Ca al douilea cătugar) Părinte Teodosie, se nu uiţi că tre- bue se se slobâză faștele de la metereze la sosirea Măriei S6le... Qur Rada Paisie) Sânţia ta, părinte Paisie... 

„ I-ruL BOER (în parte) 
Paisie ?.. Ciudat! 

. BAnNuL (Egumenului) 
Acest călugăr de unde este?.. 

EGUMENUL 
E noul nostru eclisiare. Der de ce?,.. A! Înţeleg asemă- narea lul cu jupân Radu Paisie... 

RAnu PArse (Cu uzailiaţa) | | Din nemul lui Radu e și smeritul monah Paisie... Un nenorocit lepădat de Ia sinul măririlor și al primejdiilor.,. 
' EGUMENUL 

Sânţia ta părinte veY aşterne Ia racla Sfintului Nifon ve- lințele domnești cele cusute de Măria Sa Doamna; sunt colo în sicriă. — Se mergem boeri , jupân mărite bane, înaintea Măriet S6le. Bine cuvântat fă D-deă care bolnavulut trimite sănttate și ânimei Domnului insuflare d'a corceta noul altar înălțat creștinătăţel! — Poftiţi boot... 
” 

26
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I-IUL BOER (către banul) 

. Totuși, ciudată asemănare! (es) 

SCENA IV 

RADU Parsie 

Vine Vodă! A!, Ceva-mi spune că diua răsbunărei mele 
sapropie! Ruda lui Radu Paisie sub acestă rasi care mâne 
poimâne va cădea spre a fiînlocuită cu hlamida domnească! 

„Cine a dis că ochiul e graiul ânimet? Ei m'aii privit, ai în- 

dreptat ochit lor în at mei și în privirea. boerului Radu 
Paisie n'ati întâlnit de cât căutătura stinsă a unui biet mo- 

nah din n6mul lut Radu! Ha! ha! ha! Covor dice tot ei peste 
o lună.... mâne pâte!.. când călugărul umilit ra înapoia 

Boerului Paisie, Voivodulut Radu călugărul, graiul de tunet, 
care sdrobesce cu fulgerile răsbunărei?.. Oare în peptul a- 

cesta află loc numa! atâta simţ, numai atâta-ură, setea de 

resbunare?.. O! nu! nu!“ Risbunarea lui Radu nu pote fi 
alta do cât domnia ţeret! O! o voii avea, oră nu voiii mai fi | 
cu dile!.. Ce? In acestă ţeră nu va mal fi loc de cât pentru 
Basarabi? Scaunul domnese fi-va meroii al lor?.. Veţi afla în 
curând că sub rasă și comanac nu s'a vestejit n6mul dom- 
nesc al lul Paisie... Că preste toto județele țeret el a stiut 
se s&măne rod de nouă sporire... (S'auă clopote) Clopotele... 
Vine Măria Sa Neagoe Vodă Basarab! Tot așia vor sbura în 
vânturi și pentru Măria Sa Radu Vodă Paisie... EL e bol- 
navy... nu destul, pote, ca se moră îndată, der de ajuns ca so 
grăbesc isbuenirea răscâlei,..Pecând Neagoe cu al sit vor fiaci 

în mătănii și veghieri, la Tergovişte, părinte Paisie!,.. acolo 
:vel găsi gata pre credincioșii, care ta vor primi cu steag noii, 

cu tobe și cu surle; cari, cu lacrimi pregătite te vor îndu- 

plecă se desbraci smerita rasă. Și ore poporul vede-va el 

fățăriă într'acea, oglindă a umiliuței? Poporul!.. El aq! iu- 
besce pre Neagoe. A! dragostea poporului! adoua qi dupt
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- căderea lut Neagoe, toţ acel popor caro aQi îngenuche la icoane, cerând, însănătoșirea lui, va Yeni, amoţit de veseliă şi de urări, la Domnia tânără... Mulțimea e nestatornică ca și nisipul pustiilor, ca și valurile mărilor, (Clopotele) Audi? eX se apropiă. (1a ferâstra) Incoace, încoace, mat de grabă! Voi se privesc în facia lut Neagoe amurgul vieţei sâle, Ah! ce dulce . beţiă a sufletului, când se adapă cu privirea celor pre care=Y urăsci, rtpuși în pulbere! (CIogete și puset) Tunaţi și răsunaţi! „Vot vestiți lumey dimincţa unei nout Domnit! Aide acum, pă- rinte Paisie, umilit, cu mânele la Pept, ori cu cădelniţa în mână, mergi da întâmpină pre Neagoe, cântănd: pret ine te lăudăm Dânine. (Luânae-tey Velinţele de aur, sub picidrele lut,.. Mâne ale mele vor călcâ cu nesaţiii mătasea lor mole.. . Pă- "șesce, Neagoo! Boerii țiret 'șt aă ânimile spre tine; toți te înconjdră, ți-ajută , te sprijină... Vino!.. vino > Stăpân al țărei, r6dămă-te pe brațul odraslet de țtran cu care țI-al curcit n6mul; vino, ado cu tine și pro moștenitorul seaunu- lui domnesc, pre Teodosie Voivod, un prunc de ştpte ani! — Moscenitorul scaunului domnesc?! Urma va alege... Der” alaiul bisericesc a eșit din monastire,,. La ascultare, smo- rito părinte Paisio!.. Cosa) - DC ” 
SCENA V 

"*... (Scena represintă curtea monastirei de ]a Argeșii, faţa bisericel; procesiunea intră. eu preoții cântand, clopote, puse). . 
EI A EGUMENUL, — NEAGOE. — OALUGARI. — DOAMNA. — DOMNIȚA. — RADU DE LA AFUMAȚI. — BANUL PÂRVU.— PREDA. — BOIERI. — TEODOSIU, PE URMA RADU PAISIE, 

i MAI LA'O PARTE , 

RADU DE LA AFUMAȚI ! 

Da, sânte părinte, Măria Sa Doamna se râgă de liniște; Vodă a plecat mat mult bolnav de bela de care sufere: de 
atâta timp, și drumul, ostenelile... Cât mat puțin ssomot!,,, se înceteze, rogu=ve , clopote și: pusci, 

,
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EGUMENUL 

„Am și orinduit precum cereți, Măria Ta!. 

BR. PAIE 

Măria Ta? lui?.. Ci stăpâneșce țirăbdarea, ănimă turbată, 
Cal bate peptal). 

- VIDRA . 

“ Alergați! alergaţi, jupân Radulo... 

Tori 

Ce este? co este?,.. | 

| - Aa VIDRA 

Mărie! Sâle o rtii, forte răi... N'a roit se urce în lea-. 
găn la monastire, ci pe jos, spre lauda Iul Dumnedei, și 
osteneala... 

J-ruL BOIER , 

Dar iată că alaiul sosesce ; Măria Sa a învins suferințele. 

Tori 

| Măria Sa! .. (Aeagoe vine reqemat e banul Pervii, și de “D6mna ; 

Domnița, boeril l-înconjor). | 

B ANUL N . 

Măria Ta. . . Ceălugarilor) O Iaviţă, un scaun ..'mal de grabă! 
(a parte) A !sermană țeră, ce qile te mat aşteptă 6re? 

"DOAMNA 
Măria Ta!... 

Să „DOMNIȚA | 

Tată, cum te simţt?... 

, NEAGOE 

” Dospino!,. fiica mea!,.. Lăsaţi-mă! Iăsaţi-mă acum, feţii 
mej ; puterile nu-mt lipsesc... Lăsaţi-mă se privesc cu ochy 

„_nesăţioși locașul lut Dumnedeii! Ce mândră e mănăstirea 
nostră, Despino, Radule, Roxando!... Nu te mat îngriji
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Bane Pervule! Ei care am găsit sub bine-cuvântările luY Dumnedeii, puteri ca să-i rădie altar măreț “și minunat, eă nu pot se fiii slab și sdrobit înaintea lu! Avea dreptate . doctorul genovez, Domnă: mă simţ acum bine, bine ca nict o dată. A! meșterul Manole s'a ținut de cuvânt: biserica clădită de. dânsul e cum nu mat e alta!... Ea se 'nalţă la cer ca aripele sufletului, ca fumul miresmelor. .. Vis de aur al vieţei mele! dtă, te VE acum în ființă, și sufletul met adânc mulțămitor, ție Domne se avântă lin către ceruri, pre cum:se rădică păreții și stilpil și turlele templului semă- - nate cu aur, cu flori și cu lumini. Acum,-ah! iârtă stă pâna mândriei mele! — pot și eă dice, ca dreptul din scriptură : I6-me, Dbmoe, laţine, căci dorul vieţei mele lumesci li văd Îndeplinit!.,. 
DOAMNA (Banulut) 

De frică mi-a înghiățat graiul pe buze, jupăn Pârvule ; Dumnedeul meă!.. cată po faţa Măriei Sâle, ce schimbare! - Ostendla, bucuria i-a deșteptat negreșit răul, și pare a 'Și nesocoti suferințele... ..: 

BANUL 

Dâmnă! încredere în Cel de sus!,,. 
1 NeAcoz 

In jurul me, voi toţi cart mă iubiţi! Bane Pârvule, Predo, Radule fătul mei, și tu sermanul meii Teodosie, vin colea aprope de ănima mea; ești mic, drăguțule, dar mare e Dum- nedeii, maro e altarul întra cuk pază te lasă părintele tă GL sărută). VE e grijă de mine?... Mârtea! ah, ce dulce este ea, Daspino, sub bine-cuvântările alor tel! Co pâte dori su- fletul omului și nu mi-aţi dat voi, copilașit mei! ce a cerut de la ceruri Domnul erei și cerul îndurător. nu i-a dat cu prisosință ? O ţâră ca o grădină, ogoare eu brasde, isvor no secat de avuţiă pentru sătnanul român, și dori, flori pentru tine, qouzurie...pentra vol fetelor, flori câtă iarbă verde În
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plaiuri și în câmpii, floră la “nunţi, flori la nașteri și flort 

pentru sicrielo celor co aţi iubit... Nu plângeţi, nu vă fii 
silă, dragit mel, de a mea mârte.. căi mă voiit duce fericit din 
naintea celui Vecinic. Rudele păci! ce m'a învrednicit Dum- 

nedeă a le da poporului meii, vor aduce bine-euventare asu- 

pra mormântului meii... Pacea erei, Bane Pârvule, în grija 

sfatului vostru, căci fără dânsa, nu este: bine, nici avuţiă, 
nic) fericire... 

. BANUL 

Măria Ta! Dumnedeă va îndili încă pe mulți ant pre Ne:- 
goe Vodă... dar €tă, în fața altarului minunat al cuvioșici 
Măriilor-Vostre, Pervul Basarab, Banul Craiovei jură, — și cu 
dânsul peste o clipă vor. jura boeril ţerei, alergând la chiă- 

marea mea — Eată „jurăme că nemul Măriei Tele nu va des 

cindedepetreptele scaunului ce ai strălucit faptele frumose, 
curioșia. și milostivirea Măriel Tele. 

NEAGOE | 

Dulce e de a ascultă graiul une! ănimY drept credinciose!... 

DOAMNA 

- Măria Ta!... eruță-te... oboseala... 

NEAGOE 

Co dici Domnă!.. Se cruţă candela când e plină de untde- 
lemnul veghierilor... dâr când ea se stinge,. cine o va o- 

pri dea da flacărea mal viuă, pentru că e flacărea sfirșitului? 
Lubita mea Despină, nu lasă Neagoe bătrânețelor tâle scule 

și comori; câte no-a trămis corul, ale mele şi ale tele, sunt 

tote în acest locaș sânțit, cesilințele tâle și ale mele ati ră- 
dicat lui Dumnedei, cu umilinţă și cu dragoste ferbinte!. . 
Dâr comori și scule vei afla M. Ta în ănima celor ce am 

iubit în viaţa mea... Cino sunt aceia? Intr6bă pre sătean și 

pre boeri: oi toţi şei că Negoe al lor a fost mai mare pen= 
tru că le cra lor mal mic; sărac, pentru că avuţia lora
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Spori-0...Bine-cuventat fiă Dumnedeii, care despărţirea de al mel și de țera zaca, o a poruncit la porta altarului scă,. 
A! Boeri și sănţiţi părinți, ce puteri găsesce bolnavul în cu- setul liniștit, în conșeiința datoriei împlinite!... 

BANUL 
Faptele bune, Măria ta, repaos dulce sufletului!,,. 

NeaAGoE - 

Na plângeţi, vă Spui, copiit met. Nict o dată de când p6- riciunea și-a alos lăcaș în acestă fărâmă de țărină ce mai stă înainte-vă, nici o dată mat plicută alinare a durerilor nu am simţit ca astă- i, - 
BANUL 

Dumnedeii întăresce locașul sufletului teii, Mărite Dâmne, ca se faci așa ca despărțirea ta de țâră, când elo va porunci, 
se nu fiă despiirțirea ţerei do dreptate, de bine, do milosti- vire, 

| 
NEAGOE 

Pricep, Bane Pârvule! mintea pare că se ascute cu cât maţ 
mult se deslipesce de trup, ca iuțela glonţului afară din puș- 
că... Inţeleg, dâr un copil abia de ș6pte ani ce pste cl, săr- 
manul, în vârtejul co ne amerință? N eagoe nu și-ar fi iubit țera 
decă n'ar fi vtdut lipsa după el al unu! braţ matur, al unct 

„Săbil încercate, Bane al Craiovel, tu carele cu brațul tă at 
sprijinit mâna mea pe treptele lunecâso ale scaunului Dom- 
nosc, dâcă cumva Neagoe mort, greul toiag al Domniel seva 
clăti în slabelo mâni ale pruncului mcii, atunci cu mintea 
limpede și cu voia bună la ănimă, vă sput: Iată Domnul țe- 
Tel!, . (artă pro Rada dela Afumaţi), . 

RADU DE Lă AFUMAȚI 

.Dâmne, Măria ta! nu mie se cade. 

BANUL, 

Vorba Măriet tele ca în tot d'auna e sfat de lumină , ,
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Alegerea Mărick tâle dinaintea altarului, va fi pentru noi a- 
legerea lui Dumnegeii... Boeri, să jurăm .... 

RADU PAISIE 

"Peranul de Ia sihăstrie Domn al țerel?.. (atigcare) 

Tori 
Ce este? Ce dice ? 

NEAGoE 

E glas de cucuvae pe cheotorea caset mortului; acel stri- 
găt cobitor e al lut Radu Paisie... 

RADU PAISIE (înaintână ou trufă) 

Da, Neagoe, Radu Paisie! După cs al batjocorit Bocrimea, 
batjocori-vel acuma și ţăra ? 

| DoAmnNA 

Ce lovire de mârte pentru Neagoe ! . 
NeAGoE 

A! peptul mă încă. 

, „DOMNIȚA 

Ajutor! ajutor!. . . Domne! tată! Măria tat.. 
RADU PAISIE (s'a tras spre stânga) 

M6re! O! e giulgiul morței pe facia lut., „La Tergoviște ! 
Domniă nouă!... 

| NEAGOE 

Ah! acel suflet negru a curmat iute firul... Aci, copil mel 
-.+ În jurul mei, Despino, Roxando, Radule... 

RADU DE LA AFUMAȚI (aducând pre Teodosie şi puiudu-l la pici6rele lu! 
Neagoe) ” 

Bine-cuvintâză, Măria ta, pre Domnul țăret, pre Teodosie 
Basarab Voivod... E prunc, Măria ta, dar 6tă ACOLO, (arstă 
pre banal şi alţi Boieri) mintea matură, și 6tă aci spadă și ănimă 
credinci6se spre aperarea lut...
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NEAGO? 

O! copiit mel! Radule, ănimă dreptă şi credinci0să! Lu Teodosie, copilului mei, voi toţi prieteni ai domniet ce apune, fiți cu ănimă bună către dânsul, către at mek... aur Teodosie) Iar tu, sormane copile, dâcă mila eerâscă te va dărui cu dile şi cu mărire, fii Domn bun; Domu ârept și milostiv... Cată purure și te silesce, precum ati făcut toți Domni! ce! mart al țerei, ca fericind poporul, se porţi hotarul moșiei nostre părinteșci, tocmai până acolo, unds încetâză și graiul Ro- mânesc; iar dâcă o așa falnică dorință va covârși puterile vremei, cel puţin Domaia se apere de ştirbire moștenirea stribună, măcar cât a plăcut luf Dumnedeii a o încredință mânilor nâstre... O! fiul mei! copiii mel, țâră dulce a Ro- mânilor! vă las în paza Domnului... (4z6re ou ochit la templu ; toţi sunt îngenuchiaţi în jur). 
” 

DOAMNA ! Dour) Ah. 

RADU DE LA AFUMAȚI (Dâmnet) 
D6mnă, lacrimile Măriet Tele aci; (artă pre Neagoe) ănima la 

Târgoviște ?., (arâtă pre Teodosie) 

3 
(Cortina cade)
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NOTE 

Vornicul Bucioe, Acâstă piesă este incdită 
- Până acum. De și o primă ediţiune de lucsa fost 
pusă sub tipar, încă de mat mulți any, de către 
» Tipografia Curţek“, ea a rtimas neterminată. 

Pe lîngă tâto estractele aduse din unele jur- 
nale despre „Bucioc“ rom păstră istorie! artei 
dramatice și versurile de may la vale, împărțite 
în sala teatrului, la una din primele representa-, - 
țiuni ale piesei și adresate D-lui Stef. Velescu, 
pentra modul admirabil cum a creat rolul luy 
Bucioe. : 

Li 

Lu STEFAN VELESCU 
pentru modul admirabil 

CUM A CREAT PRE VORNICUL BUCIOC 

„Soţ iubit, duios părinte, 
Al tăi suflet a scăldat | 
In simţi tainice, sfinte, 
Sufittul nostru 'ntristat. 

Român, vornic prea putinte, 
Datoriei devotat, 

„AI pus în not dor ferbinte: 
După Bucioc am oftat,
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O d'ar mat fi ca el 6ră, 
Vornici in acâstă țsră, 
Ce pentru ea sei muri! 

O d'am afis mulți ca tine, 
Artistă, cari așia de bine 
Se ni-l scie aminti! 

Se consigniim aci și o mică anecdotă de la a 
2-a Tepresentaţinne a lut Bucioc. Era sala pli- - 
nă de cea maY alâsă lume și în loja Domnâscă 
Măria Sa Domnitorul și cu ospele sti Măria Sea 
Miloși Obrenovici al Serbiei. Se jucase atunci 
actul I-iii, când iată că suflătorul se îmbolni- 
vesce. Al 2-lea suflător consultă manuscriptul 
piese! și aflându-l cu totul grei de urmărit din 
causa numerdselor tăfeturi, adaose și corec- 
țiuni făcute până Ia ultima repetiţiune generală, 

„ declară că nupâtesuflă .. Mare emoţiune între 
„culise!.. Atunci autorul piesei silit fu se facă 
și funcțiunile sufătorului. Din gaura acestuia eși 
autorele, căutat de adiotantele Domnesc, sprea 
merge În loja Domnâscă, unde primi, de la am- 
bil Domnitori, încuragiătbre şi nemeritate laude. 

Dreptatea domnâscă, Chiar în afișul prime! 
representaţiuni a acestet piese era dis că este 
după Lope de Vega; cu tâte acestea o critică, a 
căruia dușmăniă nică astădi, dupe șdse ant, nu 
mi-o esplic, a seris și tipărit că plagiasem nu 
scii co roman numit „Zloco del Pisol..« Alt 
critic pasionat, reposatul Lăzărescu, uitând de 
a citi afișul representaţiunet, denunță egalmente 
lumel ca „Dreptatea domnescă“ era vr'o imi-



. În 
taţiune după „vro una din cele 2,000 de piese ale lut Zope de Vega! 1... 

- Șicu tste acestea, fii-mi permis, acum că pote voi întâlni vre un critic mai drept, se declarcă nică chiar planul piesei nu este identic cu acela al pieseY spaniole „El mejor Alcad, ne cum sce- nariul și caracterele. A imită ast-fel, la francest ca şi la germani, se pote probă că nu a fosta plagiă. .. 
| Succesul »Dreptăţet domneser« a fost strelu- cit. E] e datorat in cea mai mare parte moduluţ „cum artiștii ati interpretat rolurile lor; D-nit 

Pag. 235. 

Pascaly, Dragulici, C, Dimitriadi, at fost forte bine, dâr neuitate vor rămâne din mintea publicu- lui Bucurescoan creațiunea lut Dodăilă Porca- rul, de neimitatul nostru artist Q, Bălănescu și. acea atât de poetică a Maridrei, a mult regreta- tel Matilda Pascaly. Aducem aci un sincer oma- gi D-lui C. Bălănescu Şi tuturor artiștilor cart ai dat vi6ță piesel și lăsăm o caldă lacrimă de regret pe pâtra prea curând uitată a sermanet Matilda Pascaly, artistă nick până astăqi înlo- cuită pe scena română. 

Banul Mărăcine. Cine nu-și amintesce do- . liul adevărat al Românilor ]a vestea învingerey de la Sedan și apol acoea a perderet Alsaciei și a Lotaringiek ? 
Se organizase în Paris aSociațiunea pentru a- jutorarea Alsacienilor, 'cark emigrară din patria înstreinată. Acâstă asociațiune cer6 fonduri , subşeripțiant. M'am otărît se fae şi ei ceva pen- tru acâstă asociațiune și în mai puțin de trei dile scriseii „Banul Mărăcine“, Vro dece-cinspre-
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dece, dile după aceea neobositul director al tea= 

“ trului naţional, din acel timp, D. M. Pascaly, dă- 
dea piesa, în stagiunea anului 1872. Ceea ce pot 
spune este, că cutite numerosele defecte ale aces- 
tei improvisațiuni, ea avu un succes necunoscut 

până atunci la teatrul național. Actorii, autorele 
fură chiămaţi în scenă de deci de ori și la ne- 
numărate representațiuni. Biletele sevindeaii cu 
câte o stptămână înainte. In sera representațiu- 
nel vedea! în piaţa teatrului staționând birjele de 

Heresca, cu careveniaii de departe cetăţeni de a- 
sistaă la „Banul Mărăcine“: sc desfundaseră ma- 

halalelet] Deatunci succesul popular în lipsa celui 
literar, nu se desminţi. Când direcţiunea n'avea 
parale cu ce se plătescă trupa, iute o representaţi- 
une-doutdin Banul Mărăcine! A dona representa- 
țiune a acestei piese fu dată în beneficiul Alea- 
cienilor și peste 1500 franci fură trămiși de 

autore, prin D. consul al Franciei, D-lut Margquis | 
d'Haussonville, președintele comitetului Alsa- 

cian, ca mică manifestare de marea iubire a Ro- 
maniek pentru Francia, | 

Banul Mărăcine a produs pote mai mult 
de 50,000 de franci teatrului naționale, cară au- 

torelui obicinuitele înjurături ale Zoililor  lite- 
raturei române. 

Eaca ce aflăm despre acâstă piesă, la pagina 

2175 din o frumâsă carte intitulată „De Paris î 

Lile des serpents*) de Oyrille **. | 

„Le celâbre poto frangais Ronsară, si înjus- 
tement trait6 par Boileau, 6tait d'origine vala 

* Paris 1876. ** D'Avril.
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que. Îl nous lapprend lui ni6mo dâns des vers 
" charmants: . 

Or, quant ă mon ancstre, il a tir6 sa race 
D'oi le glac6 Danube est roisin de la Thrace, 
Plus bas que la Hongrie, en une froide part, 
Est un seigneur nommă le marguis do Ronsard, 
Riche d'or et de gens, de villes et de terres. 
Un de ses fils puinâs, ardent de voir la guerre, 
Un camp d'autres puints assembla hasardeux 
Et, quittant son pays, fait capitaine "d'eux, 
Traversa la Hongrie ct la basse Allemagne, 

” raversa la Bourgogne et la grasse Champagne, 
Et, hardi, vint serrir Philippe de Valois, 
Qui, pour lo;s, avait guerre encontre les Anglois. 
II s'employa si-bien au servico de France 
Que lo roi lui donna des biens î suffisance 
Sur les rives du Loir.-Puis, du tout oubliant 
Frâres, ptre et pays, Frangois se mariant, 
Engendra les ai eux dont est sorti le pre 
Par qui premier j'ai vu cotte belle lumiăre. 

„Une sorte de prâdilection sentimentale ct 
fort dâlicate ramâne les Roumains î cette 16- 
gende, qui leur est 6videmment chîre. Ronsard 
a 6t6 le sujet d'un drame representâ en 1872 
dans la patrie du hsros lgendaire qui appar- 
tient en commun î la France et î la Roumanie. 
„La pitce de M. Urechia, erivait alors le Jour- 
nal de Bucarest, est pleine de ces 6lans de 

„cur inspir6s par les sentiments los plus 6levâs. 
Ces passages sont ceux qui ont &t6 le plus cha- 
leu rousement applaudis. Chaqus allusion ă la 
grandeur de la France et ă l'amour de la Rou-



manie pour ce pays, a 6t6 accueillie par des 
bravos enthousiastes.« 

Une souscription ayant 6t6 ouverte ă Buca- 
rest en faveur des Alsaciens-Lorrains, M. Ure= 
chia a voulu qu'une reprâsentation de sa pitce 
fât donne au bânefice de nos immigrants, Le 
suceâs a 6t6 encore „plus grand que le premier 
jour. Impossible de rendre par dee paroles 
Pemotion et V'dlan des spectateurs. Le senti- 
înent ctait aussi vif chez lea gens du Deuple que 
dans les hautes classes.& 

Pagina 535 Curtea ui Negoe Vodă. La finele lunet No- 
_ vembre, anul 1875, mă întoreâru din Iași la Bu- 

curesci. 
La Bacăă s6ă Adjud schimb vagonul pentru 

un pat în Sleping-Car. Era deja nâpte și nu 
mal aflu disponibil decât unul la catul al 
doile-lea. Me caţar sus și cerea dormi, când, de 
desvbtul meă aud o șopotire a unui glas cunos- 
cut și simpatic, 

— 0! Labo!.. (— este numele escelinteluy 
pictor al teatrului național—) o Labo, Labot... 
Qicâ șopta vecinului mei, din catul de jos, — ce 
voili face e cu frumosul teii decor ? 

Cum Labo mi era cunoscut, șopta devenii in- 
teresantă. Ș'apol. mat era cestiune și de un de- 
cor... Când areţi calului traista de grăunţe 
bagă capul în ea: se vorbea de teatru, de deco- 
ruri —băgaţi de sâmă că nu die decoraţii — și 
deci bag capul pe sub patul met... 

— Dumnâta esci? 
— Ei sunt... 
Tabloă!



„YIi 
Am Plătit degâba patul inglezuluj, căci cea mal mare parte din nspte am lungit gâtul și am ciu- lit urechile, ca auditorit lut Enei, sprea ascultă Plina de atragere CONYersaţiune a amicului mei, — Dâr ce-a! Păţit, Domnule Odobescu, de nu viseqi decât decorurş? 
— Teatrul este aprope gata; Testaurațiunea va fi curând terminată și am pus pro Labo se facă mai multe decoruri naționale. Mi-a făcut o Curte de Argeș forte frumosi, ,. 
— Cunoscuiii un român, la Paris, care s'a dus se cumpere cărți la librăriă și ati cerut, nu cutare autore, nu cutare ediţiune, ci, cărţi de măsura acdsta și de cealaltii, - după înălțimea polițelor unui frumos dulap de stejar co cum- ptrase.,. 

| — Cu deosebire ca ei nu cer piesa pentru decorul meii la librăriă ci 0 comandez fabrican- tului... 
| 

— Cum, dei, voiesct o piesă pentru exhibiti- unea decorurilor noue? 
— O voiă și o voiti de la D-ta și o voii peste o stptămână. 

| 
— Dar e cu neputinţă... Q septemână ! 
—- Neputinţa,? In câte dile s'a făcut lumea? + 
Intelege bine lectorul că comparațiunea ve- nind de 12 Odobescu era de natură a mă maguli până a-mi sote din: gură o imprudentă și ne- cugetată promisiune că voii cerea... 
Ajuns la Bucuresct mi-am pus o qi întrâgă ca- pula tortură și condus de firul Ariadnei, deco- rurile cele noue ale amicului Labo,—am insghe- 

bat un act. 
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— Bun, dă-lu încâce, mi disă D. Odobescu. 
Al 2-lea, al 3-lea şi al 4-lea se succedară. .. 

Negreșit, care de care ma! fără șir și mai fără 
mied ... Noroc că sunt cel mai mare cacograf, 
mai cacograf decât chiar D. Odobescu. Actsta 
my-a Serțit la ce-va, căci cum nime din teatru 
nu putea a int descifră, avustiii ondrea se fii co- 

„piat de însuși directorul teatralui, de învățatul 
„meii amic D. Odoboscu, câ cel nat pucin eaco- 
graf. Apol un om inteligent nu scie copii... D. 
Odobescu copii, taind ici o vorbă și adăogând 

„_.cole o însemnată colsre du pe paleta lui demes-. 
„ter zugrav naţional, așa că pot dice că Curtea 

lui Neagoe, mai căa devenit operă eșită din co- 
Iaborare. | 

Partea c6 bună s'o pue lectorul pre sema 
D-lui Odobescu; 

„Ear partea „Vifleimuluie — cum Qicsii de pie- 
să câți-va coconași după representare,— se mi- 

"o lasă pe sema mea. Eu sunt reennoseitor D-luY 
Odobescu pentru că mi-a dat ocasinne de a lucra 
sub direcţiunea D-scle, fii și la un „vifleim“ ro- 
_mânesc... 

Ca Lucrare făcută răpede am eutezarea d'a sus- 
„ține că nu este ceea ce mat rii s'a produs pentru 

teatru naţional. Desigur că intriga piesei lasă u- 
nora de dorit prin simplicitatea ci, dâr scăderea 
nu o plătesce cualte calităţi? 

Va decide lectorele. 
Eacă ce scrisă despre representațiunea „Curtea 

Iasi Neagoe Vodă“ jurnalul »Trompeta Carpa- 
ților& : 

„Ce putem. qico astădi despre teatru cel mare 
oste, că reparaţiunea s'a săvârșit, luminarea cu
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gaz este perfectă și lustrul din mijloc cu tre! . 
“Sute lumini este splendid. | 
„Sa inaugurat cu o piesă nouă trasă din isto- 
ria țărel da D. Urechiă: „Curtea lui Neagoe Ba- 
sarab“, în care este multă acţiune, mult senti- 

„ment patriotic, și dâcă ar fi fost pe scenă mat 
puţină biserică, ar fi fost cu mult may bine, 

Autorele arfi dorit se vorbim de biserica Cur- 
țel de Argeș, și se nu pomenim de biserică 7... 

Regretatul profesore Ul. de Marsillae apreciă 
precum mal jos, acâstă piesă, în „Jurnal de Bu- 
carest“ No. 556, de la 13 Ianuaric 1876 (stil 
noi). Ş a 

„Lrinauguration de a salle s'est fnite avec un peu moins de solennit€ que Ton ne Vavait espâr6; Une indisposition de S. A. le Prince Regnant n'a pas permis î Leurs Altesses d'assister ă la soire d'inauguration. Ea outre, ce jour lă on câlbrait la fâte de Nodl et beaucoup de personnes n'ont pas voulu quitter le foyer oi la famile 6tait râunie. Ajoutez aussi que, pendant toute la journde,, la neige avait tombs abondamment et que bien des ruies 6taient impraticables, Malgre tout, la salle Gtait presque pleine. Sauf de tris rares exceptions, tout le monde âtait en habit de soire. Vous connaissez le luxe des dames roumaines; îl est inutile - de vous dire qu'elles n'avaient rien ă envier au cadre €blouis- sant prâparâ ă leur beaute, 
Pour piteo d'inauguration, il avait fallu choisir un sujet national, qui, tout en rappelant quelque grand fai. historiqae, permit de montrer aux regards quelques-uns des monu- ments de la Roumanie et les pittoresques costumes, ainsi que les usages du temps jadis. ! 
Ce soin difficile avait 6t6 conf î ML. B. A. Urechiă, pro- fesseur ă Ja faculte des letţres de Bucarest, auteur de plu= .
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Sieurs ouvrages dramatiques fort estimâs. M-r. Urechiă a 
emprunt6 son sujet î, la vie de Neagos Voda, lequel râgna 
en Valachie de 1518 î 1521; et voici comment; il Va traite. 

Un pieux ermite, Macarius, a recucilli aprăs la bataille | 
de Gherghitza, un enfant nomm$ Radou, dontle pâre, cala- 
rasch du village d'Afumatzi, a ct6 tus pendant le combat. 
Macarius a 6lev& son enfant adoptif dans Vermitage de 
Tournou, situ en face de Cozia. [] lui a donn6 tout: Tin- 
struction qu'il a pu et il espăre lo voirarriver dans le'monde 
d une grande position. 
Au lever du rideau, lo theâtre reprâsente la forât de Co- 

„_zia, une da ces forâts vastes et touffues qui faisaient V'orne- 
ment et la richesse de la vicille Roumanie, et qui menacent, 
hâlas! de disparattre. On voit descendre de la montagne 
voisine le vieux Macarius, blanchi et eourbs sous le poids 
des annes, S'appuyant sur le .bras du'jeune Radou. 'Tous 
deux viennent s'asscoir au pied. Wune croix, placte î un 
carrefour de la forct, suirant la coutume de ces âges de foi, 
Macarius raconte alors 'ă Radou les horreurs du dernier 
rogne etil oxalte le regne du prince actuel Neago6, homme 
juste, instruit, gentreux et pieux. A ces râcits, le jeune 
homme sent l'ambition lui venir au coeur; il voudrait, lui 
aussi, faire quelquo chose de grand pourson pays... En co 
moment, la forât retontit de joyeuses fanfares. C'est Ia chasse 
princitre qui passe. I/ermite se rotire. 
„La fille de Neagot, qui a suivi la chaSse, arrive avec ses 

compagnes, et, apercevant; la croix, elle y vient faire sa 
pritre et y attache, comme oflrande, le collier d'or qu'el le 
portait. Les jeunes filles qui accompagnent cucillent des 
fleurs. La princesse voit une &glantine qui a pouss6 sur le 
bord d'un rocher; elle veut la cuejllir, mais son pied glisse 
et elle tombe dans Pabime. Aux cris des jeunes files, Ra- 
dou s'6lance au secours de la princesse, Les boyards de la 
cour, attirs par ces mâmes cris, sont venus aussi, L'un 

+



MI 
„deux, Radou Paisie, est le fianc6 de la princosse Roxandra; - îl regarde 'abime et recule eftraye.. 

„ Cependant Radou a sauvs la princesse et il la remet aux mâins de son pre; Neagoţ, qui est arriv6 sur ces entrefaites et.qui, penâtre de reconnaissance pour !homme qui a sauv6 son enfant et qu'il sait d'ailleurs âtre 16 fils- d'un brave sol- dat, Glove au râng de boyard, en lui disant : Dâsormais tu t'appelleras Radou d'Afumatzi, a Au second acte, „nous sommes dans la sallo du trâne du palais de Tirgovesti, qui 6tait alors la capitale de la Va- lachie. Le fianc6 de Roxandra, Radou Paisie, est furieux de 'honneur que le prince a fait au jeune homme de la "mon- tagne en l'6levant au rang de boyard; il est furicux surtout „en songeant que Radou d'Afumatzi pourrait bien lui enle- ver sa fiancâe. Il fait part do sa colâre et de ses projets des Vengeance î sa tante, la spataressa (femme de spâtar) Nutza. Celle-ci essaie de le calmer et elle Pemmine avec elle, au moment oii arrivent la priucesse Despina, femme de Negos et sa fille Roxandra. | | Roxandra est dâsolse A la pensce d'pouser Radou Paisie qu'elle n'aime pas, tandis que, dans son cour, gradit Pamour quelle'a congu pour son sauveur Radu d'Afumatzi. Radou aussi l'aime, mais il eroirait trahir le prince, son bienfaiteur en 6levant ses yeux jusqu'ă la fille du souverain. II quittera done la cour et ira ensevelir dans la solitude son amour et sa douleur, - i 
Iei se place une scâne toute d'apparat, qui a 6t6 une vraie fâte pour les yeux. Niphon, ancien patriareho de Constanti- nople et ensuite archevâque de Valachie, est mort en odeur de saintet6. On porto ses reliques & Tirgovesti. La proces- . sion est superbe. La châsse en argent est prâcâdse et suivie d'un nombreux cortâge. De ce cortâge se dâtachent plusi- - eurs abbâs mitrâs du mont Athos, revâtus de chapes d'or eţ portant ă la main la crosse 6piscopale. Le prince Ncagos,
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qui a congu une sinctre vâneration. pour l'ermite Macarius, 
le fait 6lever au rang du mâtropolitain,, et Pon voit sur la 
scâne toute la câr&monie de Linvestiture. 

Au milieu de cette fâte, une voix irritâe s'6live. est 
celle de Radou Paisi6, qui no peut plus mattriser sa coltre 
en apprenant que le prince veut donner la main de sa fille î 
Radou d'Afumatzi. Il insulte la famille princicre; il essaie 
de âtrir la puret de Roxandra; mais une v6hâmente râ- 
plique du nouveau mâtropolitain le dâclare calomniateur et 
Hadou sort en profsrant des menaces contre Neagos et les 
siens,. | | | E 

Lo troisiăme acte se passe tout entier en fâtes.. On ctltbre 
le mariage de Roxandra avec Radou d'Afumatzi.. L'auteur 
de la pitce a voulu faire revivre sous nos y6ux toutes les 
coutumes du vieux temps et les câr&monies qui. presidaicut 
au mariage. C'est surtout î ce point de vuc que cette scene 
prâsente un trăs-vif intârât. Une sorte de troubadour vient 
ensuite dire Îa postique l&gende d'Erculean, dont M. Em- 
manoel Cretzoulesco. a fait une trts-sagace critique dans 
une ssrie d'6tudes reproduites par le Journal de. Bucarest 
et dont jai publi, ici mâme, un traduction en vers.. Cette 
l6gende est reproduite ensuite en action par le corps de ballet. 

Au quatrieme acte nous sommes î Argis. Le prince Neagos 
vient visiter l'eglise qui a ât6bătie par Manole et ses neuf 
compagnons; autre l&gende que j'ai reproduite ici plus d'une 
fois. | . 

Quand il a vu ce monument de gloire, comme dit la I6- 
gende, Nâagoe dâclare quil peut mourir. IL est atteint 
depuis quelque temps d'une maladie âtrange. Il a vu cette 
6glise dont il râva touto sa vie.. Rien ne le retient plus en 
ce monde. Il diete en un magnifiquo langage ses dernitres 
volontis et meurt en dâsignant Radou d'Afumatzi pour son 
successeur. Mais celui-ci ne veut point accepter un honneur 
dont il no se croit pas digne, II laisse la couronne du fils



Xrit 
„de Ntagot, tout en promettant, de la dâfendre contre ses 
ennenis, 

Tel est le cancvas de ce drame, sur lequel M. Urechia a „jet6 tous les tresors do son rudition et tout le charme de la potsie. Au point de vue purement scânique, on pourrait desirer que les hâros du drame fussent un peu moins dis- coureurs et agissent davantage ; mais curs discours sont en gen6ral animes de si beaux sentiments et la langue dans laquelle ils sont 6crits est si pure et si roumaine que l'on aurait comme un remords d'en priver le public. 
D'ailleurs, il y a assez de satisfaction pour les yeux dans toute cette pice ; on peut bien „ ă câte du spectacle, faire place aux nobles 6motionset aux &6n&reux sentimenţs qu'il est toujours-si bon de faire vibrer dans lâme du peuple. La pitce a6t6 triss-convenablement joude par M. Vellesco, qui a interpretă le role de Nâagoe avec beancoup de gravit6 et de noblesse; par M. Pascaly, qui a mis toutes les ardeurs de son âme dans le r$le sympatique de Radou d'Afumatzi Fă par M-lle Anica Popesco, qui a gentiment rendu 16 doux per- sonnage ds Roxandra, par Mesdames Fleehtenmacher ct Stavresco . qui, dans des roles peu importants, ont su se montrer comâdiennes intelligentes et exptrimentses. 

Les costumes sont tri-riches et trâs-fidcles ainsi que les dâcors. Somme toute In soirte d'innuguration du- grand thââtre a ât€ bonne et nous promet une belle saison. 
Le decor du premier actea ctâ peint par M. Mezzadri, Les autres sont locuvre de M. Labo. Le dâcor fecrique qui encadre la lâgende d'Ercultan est du î M. Morand. 
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