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PREFAGĂ. 
  

O istorie mult interesantă “pentru acci ce iubescă a stadia fasele prin care treci instituţiile naţionale, ar fi istoria litera- ră şi anecdotică a teatrului nostru. Cine însă ar fi în stare SE. 0 scrie mai bine decât un om care, ca artistul nostru Matei Millo găsindu-se pe scenă de la început, a asistat. ca luptător neobosit la tute dificultăţile nascerei şi cesistenței acelei instituţii. Dar Millo va întreprinde oare o asemene operă? Este probabil că nu; căci fiind, cum se dice, unghie şi carne cu teatrul, ar' fi obligat să vorbiscă necontenit de dânsul, în tripla sa calitate de director, actor şi autor dramatic. Simţul seii de modestie, precum şi cultul - seii fanatic pentru antica divinitate română, lenea, cult practicat mai cu oschire de artistii cei mari, îl vor înpedeca negreşit a restoi albumul numeroaselor scle suvenire şi a estrage. din ele materia unei istorii a scenei, A p Ra _ ” Aceste le dicem cu scop de a zădări amorul propriii şi verva pT lui Millo, şi cu speranţă că vechiul nostru amic ne va da o plă=” cui desminţire, ” pr Millo ar spune publicului, cu talentul seă sciut, enma fost atras din prima”i junie cătră arta frumesă la a cărei culme ela ajuns, călcând în picior prejudiciile de familie şi de posiţie socială; cum sub îndemnul acelei puternici vocaţii, el a organisat uu teatru de societate chiar pe la anul 1835, şi a creat rolurile Po- etului romantic şi a Postelnicului Sandu “Curcă, dout piese compuse de el însuși, şi care ai avutii mare succes,
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Cum pe acelaşi timp, rectorul Academiei Mihailene, Gheorghe 
Asaki, luând direcţia teatrului român şi formând o trupă cu elevi 
din gisul institut, se opinti, cu mai mult zel decât nOTOc, a des- 
făşura pe scenă drame istorice, şi a să înălța ex-abriipto în .re- 
giunile operei italiene prin representarea WNormei! cercări în- 
drăsneţe în adevăr, dar” nepotrivite nici cu gustul publicului, nici 
cu mijldcele junilor diletanţi carii maveaă idee de musică, 

_ Cum în anii următori sucedari direcţiile lui C. Carageali, 
venit în Iaşi de la Bucuresci, şi a unui profesor de himie şi fisi- 
că, T. Stamati, sub carif ai începută mai mulţi tineri, împiegaţi 
de cancelarii, a înbrășişa cariera seducătoare de actori, deşi erati 
condemnaţi, sermanii, a juca piese reii traduse din repertoare fran- 
cese şi germane, stă drame originale pline de anahronisme comice, 
precum :"alergări de cai pe 'canalurile Veneţiei, şi înpuş- 
cături de pistâle înaintea descoperirii prafalui de puşcă. 

Cum pe la 1840, Guvernul voind să dea probe de încuragea- 
re teatruiui naţional, numi un comitet compus de 0. Negruţi, M. 
Cozălniceanu şi V, Alecsandri, g'apoi, cu un sans faşon demn de . 
acea epolă, lăsă direcţia pe spinurea, lor fără a st preocupa dacă 
le curinea sti ba; cum ci se vădură obligaţi a deveni autori fă- 
ră voie, precum deveniseră directori fără voie, şi se puseră pe lu- 
cru, traducând, localisând, companend un şir de piese ce fură bine primite. Multe din acele piese S'aii perdutii, precum: Orbul fe- 
ricit de Cogălniceanu, Bochet, tată şi fiii de Negruzzi, Spata- 
rul Haţmaţuki, comedie în versuri, Farmasonul de la Hîr- 
lăă, Cinovnicul şi Modista de Alecsanări, toate scrise într'uu stil simplu şi conform atât cu gradul de edacaţie literară a pu- blicului, cât şi cu talentele începătoare a noilor amatori de scenă, 

Cum, după câţiva ani, Millo luând în mână frtele direcţiei, 
a îndreptat teatrul pe calea progresului, prin îngrijirea punerii în scenă, prin înpărţirea nimerită a rolurilor, prin perfecţionarea jocului actorilor, căror le-a servit de model, şi prin buna compu- nere a repertoriului dramatic. În acea epohă teatrul din laşi a fost Ta apogeii, căci Millo a creat tipurile originale a Babei: Hârcăi, a lui Nişcorescu, a lui Tuzu Calicul, a Kiriţei,.
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a lui Herşcu bokcegiul, a lui Kir Gaitanis, a Mamei An- 
gheluşa, a lui ir Zuliariadis, a Muzei de la Burdu= 
jeni, etc. tipuri variate ce vor rtmânea mult timp neşterse din 
analele scenei nostre naţionale, 

Cam el, în fine, aşedându-se apoi în Bucuresci a marcat cu 
sizilul marelui seii talent pe Barbu lăutarul, pe Moise din 
Lipitorile satelor, pe Paraponisitul, pe Xera Nastasia, 
pe Paraklisierul, pe Haimana, ete. şi a sciut să menţie tea- 
tral nostru în caracterul seii român, 

Dar”, o mai repetăm, pentrn ca st facă 0 asemene interesantă 
naraţie, pentru ca să arate luptele cu censura şi dificultăţile de tot 
soiul ce a întimpinat în lunga sa carieră dramatică, Millo ar fi 
nevoit a“ să pune pe scenă fără contenire, Acest motiv, ne e tâmă 
că "1 va opri de a lua condeiul spre a înavuţi bibliotecele n6stro 
eu istoria teatrului naţional. 

În lipsa acelui tesaur din care amii putea undi multe ele- 
mente pentru scrierea acestei preface, nu putem face mai bine 
decât să publicăm aici câteva din epistolele adresate unul amic 

+. în diferite epoce, În ele se găsescii malte notițe curidse despre 
starea societăţii de 3, 1810 încâcă, despre mersul progresiv al 
teatrului şi despre motirele ce ne-aă îndemnati a compune Reper- 
toriul de piese cuprinse în acestă ediţie. 

Declarăm că nu fala de autor dramatic ne-a consiliat a da 
publicitate acestor opere uşdre, dar! pentru că le considerăm ca 
elemente ce ară putea servi, cât de pugin, la scrierea unei istorii 
a scenei române. Facă Cerul ea în curând să se nască spiritul pre- 

" destinat a produce acea însemnată lucrare, 

———————— 

Iasi, 184... 

Jubite amice, — Crescuţi amândoi în Franţa din copilăria 
noastră, ne-amii despărţitii de un an, lung cât un secol ; tu ai 
mai rimas la Paris, o! fericitule între fericiţi! car! eii m'am în- 
tors în laşi, aducend cu mine un mare bagagiu de ilusii şi de idei
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moderne, Adorator fervent a Treimei sfinte şi mântuitoare ce re- 
presintă libertatea, egalitatea şi fraternitatea, am reintrat în 
țară ca uu fanatic naiv şi convins că. voii găsi pretutindene aceste 
sacre principuri în aplicare... însă am găsit: | 

"Zibertatea lănţuită cu însaşi mâna Domnitoralui sub impul- 
sia ocultă a consulului rusesc; libertatea presei ciocârtită de foar- 
feca censarei, foarfecă încredinţată unui impiegat de la Postelni- 
cie, care din causa tristei sale meserii a agiuns a simena la facă 
cu hidele Parce din Mitologie. Singura libertate respectată şi chiar 
încuragăată este libertatea de a si face prea plecatul, prea supu-" 
sul, prea umilitul rob al (nvernului dis parintese. 

Am găsit cealitatea turtită, sărmana! subt un nâmol de pre- 
jndeţe absurde şi de privilegiuri monstruoase, un nămol atât de 
mare, atât de grei, cât ar trebui un cutremur social pentru ca 
st "| restoarne şi să ?] risipească. EL este compus de mai multe. 
pături ce apasă una pe alta ca stratificările unui munte. Dede- sub, la bază, stă întins pe brânci poporul!.. peste dânsul im- piegaţii subalterni ai Guvernului şi ai proprietarilor de moşii ; ear” peste acestia diferitele clase de boeri, mici, mijlocii şi mari. purtând în spinare pe unul din ei care, cu mila lui Dumne- 
dei, adică: cu protecţia Rosie, cu mila Sultanului, şi cu mila Vizirulai, miluit cu peșcheșuri, a dâvenit Voevod. 

Nimic mai trist decât aspectul poporului strivit! Nimic may. viclean şi mai brutal decât tipul subalternilor puşi în contact cu! el; nimic mai umilit decât fisionomia boerilor mici; nimic mai grotesgue decât îngâmfarea boerilor mari!., Toţi se credii nobili, de şi puţini, prea puţini ai oare care tradişii de familie, şterse de mătura timpului şi comprometate prin multe fapte lipsite de no- bleţă. Unii se filescii că se coborii din Domnii vechi a Moldovei, când, cercetând bine în trecut, nu s'ar găsi alt Domn în spiţa neu- mulni lor decât poate pe Ciubir Vodă din poveste; alţii mergi mai departe, mergii păn' în Constantinopoli ca să "Şi găesască ru- diri problematice cu nu ştii care Împărați Bizantini ; alţii ear mal nesăţioşi, nemnulţeminâu-se cu titlurile locale, se pretindă (poporul dice însă că se poreclesciă) Conţi şi Baroni,
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„Precum vegi, amice, societatea noastră presintă o varietate 
foarte curioasă de tipuri bune de studieat. În ca domneşte va- 
nitatea care esclude egalitatea, însă acel defect ridicol este mult 
mai aparent în generația nouă decât în bătrâni, Părinţii noştri 
păstrează âncă obiceiurile simple din vechime, credinţele strămo- 
şeşti, şi o patriarhală indulgență cătră mai micii lor; cucona- 
Şi însă, crescuţi snb varga dascalilor greci, sântii de o fudulie 
de parveniţi fără margini. Cel din starea ântei considerează de 
căocoi pe toţi cei ce se înşirii după denşii. Cei din starea a doua 
namescii ciocoi pe acei din starea a treia; acestia la rândul lor 
ciocoescii pe nenorociţii de mai gios, şi poporul, mai cu minte, 
îi egaleuză pe toţi cn acceaşi poreclă. . 

Cât pertru noi, tinerii întorși din străinătate, societatea ia- 
şană a inventat o categorie deosebită: not stntem pantalonari 
(sans culottes), bonjurişti şi duelgit. Xoi nu strutăm mâna 
tuturor căftăniţilor ce se diciă pe greceşte: simandikoşi, fiind 
că avem obrăzniciea de a o considera ca o lahi. Noi presătim re- 
voluţii în ţară pentrn că purtăm plete lungi şi cravate de car- 
bonari, modă privită cu ochi răi de consulul rusesc, şi prin ur- 
mare condemnată de Vodă. Noi, în lipsă de sevas, abordăm pe 
evghenişti nu cu formula smerită de sărut talpele, ci cu uu 
simplu bonjour, Noi nu inai avem lege, sântem eretici, provocăm 
bocriă la duel, mâncăm oameni, eriticăm abusurile, disprețnim 
drăzălaşa chivernisală, cercăm a forma o opinie publică şi visăm 
cai vergi pe păreţi... Prin urmare sântem bună de înfandat pe 
la monăstiri sai de trimis peste Dunăre; însă fiind că stintem 
feciori de boieri şi că inspirăm oare care temere, în calitatea 
noastră de capete stricate, nu se leagă nime de noi. Guvernul se 
face că închide ochii asupra fărădelegilor noastre, dar' el tot odă 
ne închide și bracele sale. 

Sintii cuconaşi prefecţi, vornici de aprodi, membri de Di- 
vanuri, cuconaşi însă prostuţi de carte şi de minte. Stintii şi cnla- 
neli cu cpoletură late cât nulitatea lor, însă ek nu ştiu nici mă- 

"car a'şi scoate sabia din teacă; ear acei ce aii pucine cunoştinţi 
militare, bunăvoință şi curagiii personal, dacă soarta nu "i-a em
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borit din pulpa Ini Jupiter, ci rămână relegaţi în rangurile de 
205... Fată egalitatea sub regimul Reglementului organic; cât pen- 
tru fraternitate am găsit-o caracterisată în două legende cunoscute: 

«Frate, frate, dar” brenda "i pe bani. , 
«Cine “i-a scos ochii? frate-stă, — De-aceea sânţii scoşi aşa 

de adânc! 

Ce gici, amice, de elementul în care sântem chemaţi a trăi noi, elevii academiilor din Franţia şi Germania? not deprinşi a 
resufla aerul hrănitor şi deşteptător a civilisaţiei moderne? noi care avem aspirări cătră orizonuri necunoscute sub Cerul ţerii?., Mare câmp de lupte se întinde d'inaintea noastră! dar” Inpta nu ne sparie, căci ne susține şi ne unimează speranţa isbândei... Valer 

n 

Jusi, 183... 
Iubite amice. — Răspunsul tăi e vesel, pentru că e scris departe de atmosfera nevuroasă a unui oraş semi-oriental ca Iaşul, Tu "mi gici că scrisoarea mea te-a făcut să asisti la o panorami originală ca şi aceea care represintă China cu mandarinii stă, şi mt îndemni a studia tipurile ce mă încungiuri, spre a le pune pe scenă. Susţii cu tot dreptul, de şi pe un ton Slumeţ, că un autor” dramatic ar săsi elementele necesare pentru un bogat re- pertoriă, şi înuă impui uisia acelui autor, Fie?.. Eă însumi m'am. gândit adeseori la o asemine grea întreprindere, şi find că âncă la noi nu posedim nici libertatea tribunei, nici arma dilnică a jurnalismulai, am proiectat să “mi fac din teatru un organ spre hietuirea năravurilor rele şi a ridicolelor societăţii noastre. Amo Viţie frumoasă şi atrăzătoare!.. însă am rămas spăriet şi descu- răşeat când am constatat numeroasele obstacole ce aşi avea de întins, 

| Susceptihilitatea Guvernuloi şi a societăţii este cu atât maă oarbă, că ea n'a fost âncă atinsă de nime pănă acum. Un autor dramatic Sar espune la multe neasiunsuri din partea puternicilor Qilei... dar” această consideraţie nn mar împedeca de ami ascuţi . condeiul.
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Dificultăţile ce se ridică în ochit moi en forme urieşe de 
fantasme, aii sorgintea lor chiar în sinul institutului teatral; căci” 
trei lucruri sântii de creat, pentru a să dobândi un resultat sa- 
tisfăcător: 19 limba, 20 giocul actorilor şi 30 educaţia publicului.. 

Limba întrebuințată păn' acum de traducitoriă dramelor frau- - 
cese şi germane este o macaronadă ridicotă şi indigestă care dis- 
place angului şi nimiceşte interesul pieselor, fie cât de bine şiu- 
cate, Toate personagele vorbescii acelaşi jargon bursuflat: marehe=- 
zul ca ciobotarul, princesa ca spălătoriţa, cardinalul ca vezeteul, 
impăratul ca bucătarul, ete. şi, graţie ienorenţei traducătorilor, 
toţi rostescii frase tâlcuite cuvânt de cuvânt pe acele din limbi 
străine: astfelii angi pe o tânără cochetă parisiană gicând că a 
priimit un puii de găină (elle a regu un pouleţ), sai po un 
student esclamând: Ce chesea!.. ceea ce 'mi cânţi nu "i 
decât o rață (quelle Vlague!.. ce que tu me chantes lă west 
qwun canard). Pablicul remâne cu gura căscată d'inaintea unor” 
asemine enormităţi şi pare a'şi pregăti buzele pentru şuerare; insă 
el se arată indalsent, prea: indulgent, şi croitorii de frase absur= 
de se simtii astfeliii încnrageaţi a persista în stcături literare. 

Giocul actorilor este în gradul cel mai înapoit, încât ori ce 
piesă bună saii rea, spirituală sati proastă, are aceeaşi soartă: ea i 
măcelărită fără milă! .: Comediile cele mai fine sântii schimbate 
în bufonerii ordinare, şi dramele în bufonerii lugubre; întrun 
cuvânt teatrul nostru nn e decât o păpuşărie pretențioasă. Şi în 
adevăr nică că poate să fie altfeliă, când amatorii ce se urcă pe 
scenă lipsescii de ori ce cunoştinţă despre arta dramatică, de ori 
ce educaţie pregătitoare pentru cariera de artist, Cum st între în 
“volul de rege, de ducă, saii de simplu gentilom un biet scriitor 
de la Eforie, care n'a cetit nici o istorie, nn a luat lecţii de: de- 
eiamare (ueecsistând în lași conservatorii), şi nu 'şi bate capul 
să studieze caracterul personagelor ce este însărcinat st 'represin- 
te? Cum s€ însuşască nobleţa ereditară, şi manierele distinse de 
ducesă o biată copili din mahala, care n'a vădut nici odată un 
salon aristocrat? . Lipsa de modelari îi obligă a crea rolurile 
după o închipuire totdeauna greşită, şi cât pentru declamarea ace-
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lor roluri, ci se mnlţămescii a le recita cu o Tăpegiune monotonă, 
fără pause, fără întonări variate, fără natural mai cu samă. Unii însă care se credii artişti cadii în ecsces contrar, sbuctumându-se ca nebunii, mişcând bracele ca telegrafuri aeriane, întorcând ochiă furişi ca motaniă înamoraţi, şi răenind cu aşa furie, că publicul se întreabi: Ce “i-a apucat? 

Când întră pe scenă şi se' eăsescii în faca publicului, sărma- niă, stati bnimăciţi de uimire, uită rolurile, bâiguescii în loc să dee replica, ţină bracele moarte, picioarele ţapene şi, vădându'i, crede cineva că asistă la un spectacol de automaţi a căror maşi- uării ar fi ruginite. Tinerii amorezi” declarează simţirile lor pe acelaşi ton ca şi când ar cere un pahar de apă, şi toți în. genere se abatii din calea adevirului. Singurele roluri necaricaturizate de denşii siintii acele de oameni de rând: lachei, argaţi, precupeţi, hcăerenaşi proşti de la ţară, giupinese, mahalagiţe, ete., ear" frazele . ce le pronunţă cu mult natural, sântă de pildă: Vai! mânca- te-ar moliile, cherapleşule!.. să te vEd când 'mi-ori “videa ceafa... frase de înaltă literatură din Tatarâşi. Costiumele ca şi decorurile presintă des anacronismuri ne- ertate. Scene de codru se. pelrecii în pieţe de Oraşe; scene de sa- lon în grădini, ete. şi în ele se agită automaticeşte marchizii în costium de paiaţi, dame din secolul XVI îmbrăcate după moda de astăgi, care se strntă în gură, şi adeseori vorbescii cu dosul întors la public, sati fagii în culise dacă “şi-aă uitati rolul, 
Publicul asistă cu nepăsare la toate aceste netoţii, căci nu are idee de condiţiile unui bun teatru, şi, ce e trist! e] pare mai mult dispus a susta farse grosolane şi drame apelpisite, decât piese de înaltă comedie. Pentru el un individ ce se strimbă ca o momiţă, sai strinută lung, des şi tare, e un actor de ta- lent, de şi nu "1 numeşte actor ci karaghioz; aseminea el dă diplomă de artist, însă artist cu ducă-se pe pustii, acelui ce subt pretest de a fi dramatic, își sburleşte ptrul vâlvoiii, seriş- neşte din dinţi, geme, ţipă, rage, se bate de păreţi, se trînteşte „la pământ şi se sbuciumă ca un epileptic, | 
Eată, amice, elementele nesuficiente de: care poate să dispue
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un autor pentru înterpretarea operelor sale... Precum vedi, tre- 
hueşte tot creat: 10 o limbă conformă eu caracterul fiecărui per- 
sonasiii, precum şi cu naționalitatea lui, şi. cu timpul în care 

„trăeşte; 20 o scoală de declamare pentru a să forma actori inte-— 
livenţi şi corecţi în tocul lor pe scenă. Cât pentru public, nu 
mE îndoesc că "şi-ar perfecționa gustul şi gindecata îndată ce 
sur găsi dinaintea unui spectacol compus de adevăraţi artisti. 

Un teatru perfect nu se improvisază de adi pănă mâni; tre- 
hue timp şi sacrificiuri, şi în lipsa acestor dont condiţii un autor 
va fi ţinut a compune piese nşoare şi potrivite cu puterile dile- 
tanţilor, şi a merge înainte treptat, punând uu freă imaginaţiei 
sale, făcând act de abnegare, condamnându-se la o lucrare res= 
trînsă şi rîdicându'şi înspirările la talia interpretatorilor. 0 ase- 
mine întreprindere cere multă bunăvoință, mult tact, multă răb- 
dare din partea acelui ce s'ar încerca să creeze un repertoriii na- 
țional. Ferindu-se de mania traducătorilor de drame cu mare 
spectacol şi cu situaţii ecsagerate, el va alege din repertoarele 
străine piese plăcute, lesne de giucat, şi le va localisa cu măes- 
trie în privirea gustului public, saii mat bine, sa compune bucăţi 
originale în care va întroduce morarurile şi tipurile locale. 

Elementele nu "i tor lipsi pentru a agiange la scop căci 
societatea noastră este îmnpestriţată cu felurite tipuri comice, şi 
defectele ei, viciurile ei chiar, formează un grup destul de mări- 
şor: astfeliii siintii dascalii greci, loghiotaţii care niucescă pe 
bieţii scolari români pentra ca să le bage în cap gramatica eli- 
nă, şi îi supună la tot soiul de pedepse corporale ce nimiceseii în 
ei simţul demnităţii, . 

Astfelăii Uelebiii de la Fanar care, urmând tradiţiile strămo- 
şilor lor, considerează Moldova ca o capră bună de muls, şi vinii 
aici să caute gestre spre a prinde rădtcină în țară. Ambiţia lor 
e să devie: megas postelnikos. 

" Astfeliii căocoiul de starea întâi, ornat cu decoraţii ruseşti, 
turceşti şi nemţeşti, pe care le-a câştigat pentru serviciuri fă 
cute străinilor în paguba ţtrii. El nu visează decât intervenţii
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-străîne şi răsturnări de Domni; prin urmare trimite necontenit 

jalbe la Petersburg şi la Înalta Poartă. 
„Căocoiul de starea a doua, care aspiră qi şi noapte a st aciiţa 

„de Protipenda. Unul din ci poreclit vărul obştesc pentru că. 

-se pretinde văr al geptelea cu toţi Vornicii şi Logofeţii mari, "şi-a 
“risipit averea nnmai ca să fie invitat la bal la curte şi la adu- 

nările aristocrate a contesei S. 

Ciocoiul de starea a treia, lipitoare ce snge sângele stăpânu- 

“lui care ”] creşte la sîn, ” 

Împiesaţii Guvernului, autorisaţi a'şi face averi prin ori ce 

-chip, în timp de trei ani cât sintii rînduiţi în slujbe. Ingeni- 

„oasele lor iscodiri spre a despoea pe nenorociţii împricinaţi sântii 

„de natură a presăra domeniul comediei cu mii de încidenturi comice, 
Jidovii cămătari care aii misia de a calici pe boeri, dea co- 

rumpe ţeranii şi de a scamota întreaga ţară română; cuconaşii 

mândri dar' fricoşi, obraznici, cheltaitori, care derini prada za 

rafilor; damele care nu mai potii suferi Moldova decând ai fă- 

cut un voiagii în întru; mamele care vini în carnaval ca st 

“vâneze gineri în capitală; părinţii care considerează fetele ca nişte 

petre în casă; rusinele ce se temi de opinia publică ca de 
Sazmă apocaliptică ; neghiobii, şireţii, tălharii de pe toate treptele 

-sociale; prejudecele absurde, pretenţiile ridicole, în fine caracte- 

rul nedeterminat a unei societăţi semi-orientale în care începii a 

“pătrunde ideile şi moravurile occidentale. Eată. o comoară adevt- 
rată pentru un autor dramatic? 

Când, cum şi cine însă va avea parte de dânsa? Cine se va 

“folosi de ea ca să "şi facă un bagaziii literar? 

That îs the question.
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Jasi, 1841, 

Amice. — Bucură-te sati te măhneşte ; feliciteazi-mă sait mă 

tângaeşte. .. Am întrat în luptă! . 

De-acum fie ce-a fi!.. în calitate de strănepot al lui Traian, 

strig ca Cesar pe marginea Rubiconului: Alea jacta est, fără a 

mi preocupa mici de cum dacă modestia... însă eşti convins ca 

şi mine că noi, Românii, nu ne închinăm ci; noi ne credem cu 

aptitudine la toate şi ne acordăm toate însuşirile rară şi frumoa- 

se. Sântem învăţaţi ca Humboid, diplumaţi ca Tayllerand, oratori 

ca Ciceron, viteji ca Mihai şi Stefan, numai modeşti nu sântem. 

Deci, folosindu-miă de acest mare privilegii, vin acum aţi 

spune că am cercat st atac două ridicole- proaspete ale societăţii 
noastre, ridicole care nefiind combătute la vreme, ar eesercita o 

influenţă fatală. Unul consistă întru desprețnirea a tot ce este na- 
_țional, şi celalalt întru persecutarea opiniei pnblice. 

De vr'o câţiva ani boierii şi cucoanele începă a simţi do- 
rinţa de a. trece peste hotar, saii după cum se ice, a merge 

în nuntru, Ei se ducii de se dilectează în plăcerile Vienii şi 

chiar ale Parisului, admirând minunile civilisaţiei şi înavuţind 

astfeliă fondul lor de idei şi de cunoştinţi, 

Această “tendinţă de a videa lumea, o găsesc foarte nime- 

rită, căci îmi pare de natură a ne depărta de trândăvia orientală 
şi a ne pune în contact cu vicaţa activă şi inteligentă a popoa- 
relor occidentale; însă! o mare parte din acei care ati avutii oca- 

sie de a face o comparare între progresul Germaniei şi al Fran- 

giei, şi între starea de înapoiere a Moldovei, în loc să puie umi- 

„rul ca să urnească ţara din hăugaş, găsescii mai_comod a critica. 

“orbește şi a dispreţni prosteste pământul lor _strămoşesc cu tot 
ce are bun sai rtă. Şi And că asemine manie ridicolă e consi- 

derată de bon ton şi e practicată de cel mari, ea află mulţi ade- 

renţi în cei neumblaţi prin ţtri străine, şi un numer considera- 
bil de momiţi în public. 

Ce poate să resulte din această lnlă nedreaptă şi ecsagerată?
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stingerea simţirii de patriotism! indiferenţă fatală pentru soarti 

viitorului nostru! 

Am compus dar o piesă în trei acte: cuconul Iorgu de 

la Sadagura, care s'a represintat cu un foarte mare succes, şi 

am avut nepreţuita mulţimire de a -me convinge că am reuşit a 

atinge țelul mei. Astăgi slasal clevetirii a maţit; nime nu mai 

îndrăzneşte să înfigă ascuţitul înveninat în sînul ţării, căci ele- 

vanţii cuconaşi se temii de a fi arătaţi cu degitul şi porecliţi: 

lorgu de la Sadagura; car' cuconiţele de a fi puse în rând 

cu Gafiţa Rozmarinovici. 
. 

Se gice că Măria Sa ar fi nemulţămit de oare care schiuri 

adresate Ispravnicilor şi giudecătoriler ce hăţuescă poporul şi cum- 

pânescii dreptatea subt părinteasca sa oblăduire; se dice ear' 

că mare a fost cutezarea mea de a pune pe scenă un Grec, kir 

Agamemnon Chiulafoglu, şi că acest început de campanie 

în contra puternicilor qilei s'a putea sfârşi pentru mine prin un 

peaziuns neaşteptat... dar” de la dis şi pănă la fapt este mult, şi 

amicii mei bonjurişti, pantalonari, duelgii compunii 0 c9- 

hortă îndrăzneață de care poliţia găseşte prudent a să feri. : 

A doua piesă a mea: Iaşii în carnaval, a iritat şi mai 

mult pe unele înalte ipokimene; căci ca loveşte în asei ce aii 

mare_interes_a nu st forma Ja_noi _o_ opinie publică, menită de a 

condemna faptele lor. Personagiul lui Taki Lunătescu "i-a su- 

părat în acelaşi mod, cum poate supăra o oxlindă pe un om urit 

la facă şi defectuos la trup. Eav mai cu samă scena păpuşelor 

din actul [IL a produs scandal, prin următoarele pasagiuri: 

Întra păpuşelor ţeară 

La mulţi cinstea "i chiar de ceară. 

Cât ruşfetul se ivesce 

pe loc cinstea se topesce. 

Unii, vrednici patrioţi 

Dar mai vrednici patri-hoţi, 

Latră, urlă furios 

Pin” cecapucă- verb un 05 

/ 
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În cea ţeară de păpuşi 
- Tălharii poartă mănuși 

Şi se jură pe dreptate 
Că le “sii mânele curate, 

În timp ce se recita aceste versuri, un mare personaeiii, 
indignat a eşit din losie, şi Aga sub-indignat la rândul sti, 
a manifestat intenţia de a ordona închiderea cortinei şi suspen- 

„darea represintaţiei; însă... tot un însă!.. el, om prudent şi nu 
prea tare de ânger, îşi dămoli pornirea şi se retrase ruşinos ca 
şatrariul Săbiuţă, în presenţa szomotnlni public. Cohorta bon- 
juriştilor se ridicase pe picioare, decisă şi amenințătoare, cerend 
continuarea piesei, şi spectacolul se „termină în aplausele logielor 
şi ale parteruli,.. Opinia publică se afirma cu triumf în ciuda 
simandikoşilor ruginiţi care purtati mănuși. 

Se gice şi astă dată că a doua qi s'ar fi ținut sfat tainic. 
la Carte spre a să lua misuri în contra tendinței revoluţionare 
a tinerimii şi spre ast înfrâna pe antorul piesei. Se pomeni car 
de monăstire, se propuse închiderea teatralui naţional, se dete 
ordine aspre censurei; dar' în fine muntele năsen ca totdeauna 
un ridiculus mus, 

  

Palerma, Ghenar, 1847. 

Amice, îţi scriă aceste rânduri de subt Soarele splendid a] 
Coșieilii. Aică ne aflăm trei compatrioți: doamna N... care întru- 

năgte cele mai fromioase calităţi ale sufletului şi ale spiritului; 
amicul nostru Xeculae Bălcescu, care a venit să găsască alinare 
boaleă de pept în atmosfera caldă a Palermii, şi ei, adus pe aceste 
ţermuri înflorite de nişte împregiurări ce 'ţi-oiii povesti într'o 
Qi... Dumnegăă-ştie când... 

- Petrecem tustrei într'o frăţască intimitate şi verbim mult 
de țară. Dorul eine urmăreşte pretutindene şi ne-o arată prin 
velul depărtării mai frumoasă şi atriigttoare. Villa Delfina unde 
locneşte doamna N, situati a GIN big posedă o terasă largă 
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pe care se pleacă crengile încăreate de fructe de aur a doi por- 
tocali mandarină. Privirea se întinde pe grădini pline de fiori şi 
de arbori eesotică ce rispândeseii parfumuri îmbătătoare; ear' mai 
departe, pe muntele Pelegrin în al cărui vârf .se găseşte peştera 
sfintei Rozalii. În dreapta ochii se primblă pe albăstrimea mării 
Siciliane, brăzduită de bărci uşoare, | 

Pe acea terasă aşedatii pe coloane de marmură ne adăpostim 
de ferbinţala Soarelui şi gustăm dulceaţa “serilor poetice ale Pa- 
lermii, ascultând în depărtare cânticele pescarilor şi admirând mă- - 
reața apunere a Soarelui în sinul mării, Fie care din noi aduce 
partea sa de inteliginţă spre a înlesni trecerea dilelor; car' mai 
cu samă d-na N... prin varietatea cunoştinţelor sale şi prin obser- 
vările sale fine şi: spirituale, ne face a nu simţi nici dc cum sbu- 
rul timpului. Când Bălcescu ne ceteşte uri pasagiii din Istoria 
Românilor sub Mihai Viteazul, la care el lucrează Con amore 
de mai. mulţi ani; când căi recitez vre o poesie nonă, şi amica - 
noastră ne încuragează cu o zimbire graţioasă, sai ne corize cu 
acel tact fn şi delicat care distinge naturele alese, | 

Acum 0 săptămână doamna N... era tristă și suterindă. Am cer- 
cat să “i alung tristeţa şi am compus în grabă un vodevil înti- 
tulat Peatra din casă, cu scop de a combate tendinţa neome- 
mească a unor părinţi de a considera pe fete ca nişte sarcini grele 
în familie, ca Petre în casă bune numai de a fi ecsilate la 
monăstiri. “Pot cu această ocasie am atins în treacăt o chestie” 
foarte importantă, acea a desrobirii Țiganilor. . + Doamna N şi Bălcescu aă risti de bună voie şi na îndemnatiă să trimut vodevilul trupei din laşi, Eată dar că "1 adresez ție, amice, şi te 
însăreinez să dai manuscriptul cui se cutine; nu uita însă ca se mă înştiinţezi dacă publicul va şuera sai va uplauda în sara de 
Tepresentaţie, . 

Adio, ta las în zănadă și alerg la Soare!



PREFACĂ II 

Mar tie, 1848, Iasi. 

Amice.: — Ştii ce vra să gică: a giuca pe un volcan, 

de şi nu cred să te fi urcat vre odată pe Vesuriii spre a ecsecuta 

pasari choregrafice. .. află dar că acum în laşi o parte din' soci- 

etatea elegantă gioacă pe un volan, şi eată cum: 

Am compus peniru beneficiul săracilor un tabloii niţional în- 

titulat: Nunta țărănească, care va fi represintat pe teatru de 
cătră amatori, membri ai înaltei nobleţe şi ai onorabilului pullie. 

În această piesă figurează carul Druscelor ce aduce la nuntă pe 

mireasă cu amicele ei; şi cine erei tn că aii priimitii a st îm- 

brăca în haine ţărănesci 2.. Cele mai frumoase şi maj aristocrate 

dame de la noi!.. - - 

Nimic mai pitoresc şi mai încântitor decât sosirea pe scenă 

a carului, îngingat cu doi boi şi plin ca un paner cu flori, de 

cucoane în cămeşi de burungiuc brodat cu fir şi în catrinţe de 

mătasă. ... St le vegi astfeliii, eraţioase şi fermecătoare sub costiu- 

mul naţional, ai dice megreşit ca şi mine: <Di'mi, Doamne! o 
«moşie înflorită ca raiul, şi pe moşie un sat mare, şi în.sat o 
«mie de ţtrăncuţe ca acele care împodobescit carul Druscelor !'» 

Si le vedi apoi prinse în horă şi mişcându-se în rond cu 

acea voluptoasă legănare a danțului romănesc, care este represen- 

tat pe basrelievarile antice, ai crede că te-ai întors cu dout mii 
de ani în urmă, şi nu te-ai îndura st mai eşi din acea ghirlandă 

de 'graţii şi de tinereţe, două mii de ani în şir. 

În Nunta ţărănească am înterealat un dascal grec, pe 
Kir Gaitanis, tipul acelor profesori de tipto, tâptis care, aduşi 

în ţară de Domnii Fanarioţi, se cercaii prin toate mijloacele şi 

chiar prin falangă să întroducă limba elină în locul celei române: 
Millo e admirabil sub masca grotescă şi caracteristică a Grecului, 

Dar' mă vei întreba poate unde "i voleanni?.. Unde?.. în- 
tre. culise!. . 

În timp ce pe, scenă se faci repetițiile generale, pline ds 
glume şi veseiie, între culise se cloceşte o .revoluţie!., Diverse 

grape de tineri se ecsaltă la cetirea jurnalelor francese care des
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eri revoluţia din Paris, şi ochii lor se aprindii, şi mânele lor se 
stringă energie, şi şâptele lor. misterioase urzescii planuri de res- 
coală în contra Guvernului, Spectacol unic! Zimbirile, complimen- 
tele adresate damelor, cochetăriile acestora, într'un cuvânt acel 
prestigiii fermecător ce răspândeşte o adunare elegantă de tinere 
dame şi de juni adoratori, ascunde un complot menit a ishucni 
în curând... Succesul Nuntet a fost complet... Fie ca şi miş- 
carea ce: se prețăteşte să aibă acelaş succes! o 

O ——— 

: Iasi, 185... 
„Imice, — După v pribegire de doi ani prin staturile Eu- 

ropei (termin de pasport), în urma răscoalei noastre din 28 Mar- tie 1848, am reintrat ear' în capitala Moldorei!,, Graţie acelui Deii binevoitor care privihează asupra soartei. Românilor, avem acum pe tronul ţării un Domn patriot, generos, liberal, cu suilet 
blând şi frumos ca şi: faca, Prinţul Grigorie Ghica! EL'a deschis 
frontierele ţerii pentru ca st rechieme janii emigrați, şi tot odată le-a deschis şi bragele sale părintești, Moldova răsufă mai uşor 
şi e însufiețită de mari sperări pentru presentul şi viitorul ei. 
Teatrul. naţional prosperează sub direcţia lui Millo, întrând pe e 
cale adevrat romănească, : 

"l-am încredințat mai multe piese în care artistul nostru fu= 
vorit a creat tipuri neuitate, şi care ai obţinută mare succes: 
precum Kiriţa în Iaşi, Kiriţa în provinție, Herşcu bok- 
cegiul, Mama Angheluşa, Doi morţi vii, ete. Este o adu- vărată plăcere de a lucra acum pentru teatru, căci trupa se în- bunătățeşte pe fiecare di, gustul publicului se formează, şi într'un 
cavent, arta dramatică română tinde la o perfecţionare netăzăduită, 

NOTĂ. — “Teatrul w'a făcut decât să scadă de atunci, din causa unor speculatori carii ai introdusă pe scenă dramele cele mai fiorouse din repertoare străine, traduse în “limba cea mal necorectă și jucate în chipul cel ma! grotesc. . 
DI
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Iasi, 1858. 

Amice, — Xe aflăm în ajunul unor mari evenimente şi în 
luptă crâncenă pentru realisarea unui mare vis: Unirea Moldovei 
cu Valahia!.. Austria şi 'Tureia combatii prin toate chipurile aceas- 
tă sublimă tendinţă naţională; însă nu vor isbuti a împedeca | re 
generarea unui popor întreg. 

Toţi amicii nostri lucrează cu entusiasm sub impulsul aces- 
tei mari idel a Unirii, unii prin-o propagandă verbală "necurmată, 

„alţii prin organul qiarelor locale şi străine, alţii prin diverse in- 
fluinţe asupra spiritelor. Cat pentru mine am cercat st fac din 
scena română un aucsiliar puternic pentru succesul luptei noastre. 
Prin drama istorică: Cetatea Neamțului am avut mulţennire 
a redeştepta în public amintirea gloriei stribune, şi prin piesa 
Cine!-Cinel a pleda causa Unirii. 

„Snccesul ce ati dobânditii aceste dun opere dramatice în acest 
moment de înflăcărare generală a spiritelor şi de ecsaltare a su- 
fletelor, probează că Românii trecă prin o fasă politică din cele 

„mai interesante, şi că atât convingerile unora, cât şi presimţirile 
altora, sintii conduse de o putere ocultă cătră acelaş ţel, adică: 
Afirmarea Rominismului în fasa lumii. 

” Curagiii şi buni sperare!.. în curând vom juca hora Uni- 
vii la lumina Soarelui, 

Şi vom da mână cu mână 

Cei cu inimă română, 

AMircesei, 1563, 

„Amice. — La depărtarea în care te găsesci de'cara patria, 
nu cred să aj idee de avântul nostru pe calea reformelor sociale. 
Spectacolul ce înfăgişează Romănia în &poka de facă este unic în 
analele progresului omenirii! De la cel mat mare pănă la cel mai 

“mie visăm, dorim, înventăm, propunem, 2doptăm şi aplicăm re- 
forme!.. reforme în toate: în limbă, în legi, în administraţie, în
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moravuri, în idei, în simţimente,.. etc, Înţelevi dar” că în acest 
mare număr de reformatori se găsescii multe personage de come- 
die care merită de a fi puse pe scenă; ergo: : 

Am scris 0 comedie, stii cum dicii francesii, une bluette, în 
care "mi-a plăcut să arăt un subprefect inorant, dar” reformator, 
precum şi un pedant din Ardeal, asemene iznorant şi asemine re- 
formator. Piesa a fost representată în Bucnresci sub titlul de 
Rusaliile în satul lui Cremine, şi a dat loc la; critică aspre 
din partea unor liberali, carii 'Şi-aii însuşitii monopolul patriotis- 
mului. .. Fi ati mersă pănă a acusa pe autor că ar fi retrograd, 
şi contrar reformelor de la care atirnă prosperitatea Romăniei, 
precum: înproprietăriea ţeranilor, organisarea comu-— 
nelor, etc. : 

Aceste acusări m'aii făcută a ride cu atât mai mult că la 
1848, în Cernăuţi, am fost unul din acei carii ati subserisi an- 
vajamentul de a da pământ ţeranilor, ea unul ce, fiind pro- 
prietar, aveam cu ce st "ini îndeplinesc gândul. Acel act ecsistă 
şi astăgi, şi pe dânsul se potii vedea în litere mari 'numele. fostu= 
jui Domnitor A. Cuza, al lui G, Negri, al lui L. Rosetti, ul fraţilor 
Alecsandri, etc.; prin urmare acusările cadă alăture cu mine, fără 
a mă atinge cât de puțin, 

Fiind însă că jurnalistica română "mi-a făcut onoarea a se 
ocupa de mine cu mai multă sei mai puțină bună stă rea voinţă, 
am găsit cu cale st rtspund la criticele ntdrepte, prin următoa- 
rele rânduri trimise jurnalului frances redactat de D. Mareşilac : 

- Domnule redactor. 

<Aflu, nu fără mirare, că s'a produs în Bucuresci oare care 
«vuet cu ocasia representării piesei mele Rusaliile. 

«În presenţa unor schiţe de actualitate “comică, adoratorii pa- 
«tentaţi ai Patriei aă credutii do bună cuviinţă st reinoească sce- 
«na salvatorilor Capitolului. Senţând ţipete dureroase, ati pretinsă 

| «tă piesa mea avea țelul perfid de a ataca instituţiile presente şi 
| «viitoare, precum şi reformele -liberale ce Siintii. menite a regenera 
«Xaţia romină!.. A fost o minunată ocasie pentru patrioţi pa-
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«tentaţi de a să urea pe estradă, după obicei, şi de a desfăşura 

«în oclii şi în audul publicului şirul cunoscut de mari simţimente 

«şi de banalităţi patriotice. Și sub pretecstul de a face o eritică 

«teatrală, ei aii desnaturaiii chiar şi intenţiile care ai presidatii 
«la compunerea piesei. . 

«De şi nu întră în obiceiurile mele dea răspunde la asemi- 

«ne hărățaguri care, slavă Domnului, nu potii nici râni nici acide 
«pe nime, doresc însă acum st fac o declarare în favoarea ade- 

«vărului udevărat: Atât în piesa Rusalii, cât şi în drama înti- 

«tulată Sgârcitul risipitor, am cercat si biciuese ridicolele, 

«ear nu principiile; am cercat a stizmatisa nu pe oamenii ce aă 

«convingeri, dar” pe şarlatanii carii faci din cele mai sacre prin- 

«cipuri o materie de speculație, 
«Respect Capitolul, dar” nu mt pot opri de a ride de unele 

«gâsce care, de şi nu "l-ai salvati nici odată, se credii obligate 

«de a ţipa cu pliscul deschis apropo de nimică, apropo de o um- 

«bră şi chiar de o şuerătură, adresată lor... 

«Primiţi, d-le redactor, ete.» 

Alircesci, 156... 

„nice. —  Ficeare generaţie produce naturi felurite şi ti- 

puri caracteristice de un mare interes pentru stadiul sotial şi is- 

torie al fiecărei epoci. Acele figuri serioase stii coinice, măreţe 

stii ordinare, nobile stii tempite, frumoase stii hide, blânde sc 

fioroase, ete, poartă sigiliul secolului lor şi compună tabloul ori- 

ginal al societăţilor ce se succedi şi se prefacă cu timpul. 

Dacă vijeliile necnrmate la care ai fostii espuse ţerile noas- 
tre în curs de mai mulţi secali, nu ară fi nimicitii desvoltarea Ji- 
teraturei şi a frmmoaselor arte în Rominia întreagă; dacă, pe 

lângă cronicarii ce s'aii ocupatii cu descrierea faptelor istorice şi 
cu biozrafia Domnilor, amii poseda şi alţi autori carii st ne fi lă- 

satii portretele străbunilor şi schiţe amănunte despre obiceturile 
trecutului, noi astidi ne-amii putea face o idee esactă de sovieta-,
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tea română, cu fisionomia sa originală, cu spiritul ei, cu tendin- ţele sele în epocele de mai înainte ; şi astfel ami fi înlesniţi în lucrările literare, romane şi drame istorice ce amii voi să între- prindem; însă asemene preţioase notițe ne lipsescii! i Ce importanţă nemărginită ar avea în ochii nostri o des:ri- ere a timpului trecut, o descriere care ne-ar arăta, ca întrun ul- um fotorafie, tipurile şi caracterele energice ale vitejilor nostri strămoşi! Câte drame şi tragedii sublime amă scoate din isteria țerii noastre, dacă amă avea fidele cunoseinţe de natura personu- gelor destinate a fi puse pe scenă, dacă amii sei să le represintiim în cadrul lor adevărat! 
. Tot Românul care se mândresce cu trecutul glorios al Patriei scle, simte dorinţa de a'şi închipui ce solii de oameni aă fostă acei eroi „carii ne-ai lăsată aşa de falnică moştenire? Cam erati portal, vorba, simţirile, moravurile, chipul lor oţelit în focul Tus-, boaelor, şi inima lor mărită prin sublima Yubire de Patrie? Cum era poporul care trăca în frăţie cu coasa, cu toporul, cu codrui şi cu calul sei; acel nobil popor totdeauna sata a combate pen- tru apărarea vetrei părintesci? Ce fisionomie aveaii locuitorii oru- şelor, breslaşii, funcţionarii, negustorii de pe atuncă şi ce aspect aveuii îusaşi oraşele noastre, astăgi înceate de Evrei? Cum vie- țuiaii Domnii în curţile lor, şi cum era traiul boerilor adăpostiţi în codri sci pe verfuri de munţi? ete. ete, . Indarnice întrebări! Tipurile cele mai interesante s*uă stinsă fără a lăsa nici o urmă vederată!. - Şi numai un ceniă profund ar putea să le întrevadă prin xălnl întnnericului ce le ascunde, şi st le scoată car' la lumină. Dar' unde este acel venii? Ne-ară trebui un Walter-Scott şi un Schakepeare,.. dar" nu ne fie cu su- perare, sântem obligaţi a mărturisi că nu "i avem, 

S'a obsersat cu multă justeță că societatea română este una din cele mal setouse de schimbări, fie bane, fie rele, Reforenele care se introducă în alte Părţi ale lumii cu greutate şi cumpă- nire, săsescii calea deschisă în ţeara noastră şi năvălescii fără nici o înpedecare. Legile se reînoeseii pe tot anul, datinele vechi sânt părăsite cu o nepăsare întristătoare; ear' în locul lor prindii
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rădtcină obiceiurile străine ca în pământul lor -şi i dai o fisiono- 

mie stranie atât orăşenilor rât şi oraşelor. . 
Cine ar recunoasce astăgi societatea români de acum 'trei- 

Qeci de ani! Cine mai întâinesce tipurile acele originale de boteri 
cu frica lui Dumnedeii, de cncoane gospodine, de: slugă credin- 

cioase şi înbătrânite în casele stăpânilor, de lăutari nelipsiţi la 
serbătoră, de meseriaşi şi negustori români cu calfele 'lot, ce for- 
maii un solii de tiers:Etat prin oraşe?.. ete. Unde şi unde se 
mai zăresce câte-una din acele umbre rătăcite în lumea nouă. 

În presenţa unei asemene prefaceri ce se realisează atât de 
grabnic, am socotit că nu ar fi poate o lacrare greşită de a com- 

pune pentru curiositatea urmaşilor nostri o. galerie de tipuri con- 
timpurane; ear” spre-a da acestor figuri o espresie inai vie, am 

adoptat pentru ele forma dramatică, și le-am presentat publicului 

sub rubrica de Cânticele comice. a 
Este just însă ca să declar că am fost îndemnat la această 

lucrare şi de talentul recunoscut a lui Millo. Ela sciut si creeze 
-într'un mod artistic cel mai înalt tipurile: Paraponisitului, a 

Chiriţei în voiagiii, a Xera-Nastasiei, a lui Herşcu bok- 

cegiul, a lui Barbu Lăutarul, a lui Haimana, a lui Gură- 

cască, a lui Stan covrigarul, ete. tipuri ce dispară pe toută 

„siua, dar” care vor rămânea întregi în memoria contimpuranilor 

lui Millo. : 

Alircesci Martie 1874. 

Donului Dihail Cogălniceanu, 

Cui aşi putea mai nimerit să dedic comediea Boieri şi Căo- 
-coi decât unui om ca tine care aj laptat bărbătesce, ai pătimit 

iră a te descuragea, ai fost persecutat, închis la monăstire şi 

chăar espatrieat în epoha de absolutism ce "mi-a servit de studii 
“penira scrievea piesei mele? : 

Primesce dar', Cogălnicene, dedicarea ei cu acea cordială
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amicie ce ne ligă înpreună din copilăria noastră şi- ne-a pus ală- 
turea unul cu altul pe câmpul Inptelor. trecate. - 

„Această comedie, tabloii a unei părţi din societatea de acum 
treigeci de ani, va supăra poate unele susceptibilităţi ecsagerate. 
Vin dar a declara aici că, străin de ori ce gând de personalitate. 
postumă stii ecsistentă, dominat de simţirea celui mai adâne res- 
pect pentru memoria părinţilor nostri, n'am avut alt scop în com- 
punerea piesei mele, decât acela de a arăta defectele regimului sub 
care aii trăitii ci, pentru ca generaţia actuală să înveţe a preţui 
era de libertate şi progres în care trăesce, 

După această declarare leală, îmi rămâne să adaug numai, că 
opera mea dramatică cuprinde donă categorii de oameni: Boie= 
rii onorabilă, adici Românii cu suflet nobil, şi acei co- 
vupţi, adică Ckocoii. | 

Aleagă fiecare cetitor categoria ce "i convine şi critice. în 
consecinţă ! 

Aircesci 1874. 

mice, — "Mi-ai manifestat dorinţa de a ceti nimolul de 
niinuscrcipte care compună Repertoriul meii dramatic, Mt 
înduplec a'ţi îndeplini dorinţa; însă te jălese!.. Ce păcate al co- 
mis pentra ca însuşi, de bună voie, să te supui la o asemene 
osândă?, . 

Ori cum să fie, eată manuscriptele; citesce-le, rupe-le, arun- - 
că-le în foc ss mi le trimite înapoi... Cum vei voi... „ii te 
autoris să faci cu ele ori ce vei găsi de cuviinţă. Simţirea de 
paternitate literară nu e desvoltată în mine pănă la gradul de a 
mt orbi asupra meritelor acestor produceri dramatice; prin ur- 
mare nimicirea lor nu m'ar face s$ mă înbrac în negru. 

Am fost obligat st "mi măsor sborul imaginaţiei şi a con- 
deiului în nivelul puterii actorilor şi a culturei publicului. Bar”. 
dacă am reuşit a crea unele tipuri caracteristice şi a desemna : 
uncie schiţe din vieaţa noastră socială, acele fizuri şi tablouri vor
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interesa poate în viitor pe. oamenii 'ce vor avea curiositate de a 
studiea şi cunoasce trecutul. 

Mie nu "'mi rămâne decât să mulţemesc contimpuranilor mei 

de buna primire ce ai făcutii succesiv "operelor mele dramatice; 
ear' ţie, amice, îţi rotii fi recunoscător de francheţa cu care te 

vei rosti în privinţa lor. Da 

Nota-bene. — „Fată răspunsul amicului mei, sul 

formă de fabulă: 

LIMBA ȘI GURA. 

— Na “ţi e milă, soro. crudă, să mă ţii la închisoare 

«Ca pe-un reii nelegiuit? 

«Ah! dă'mi voie să resuflu, să mai es pugin la Soare; 

«Căci m'am vestedit cumplit !» 
Astfel limba cătră gură 

A vorbit cu glas pătruns; 

Eară sara stringend dinţii ca pentru o muşcătură: 
— Ba nu, dragă! "i-a respuns, 

«Şedi acolo în odihnă, bine eşti cum te găsesci, 
«Şi foarte puţin îmi pasă 

«De-a te sci că eşti frumoasă, 
«Stii că 'n ciudă te shircesci! 

«Câte ori mai înainte . a. 
«Tot cu astfel de cuvinte 

«ai nimnit, m'ai scos din minte, 

«Încât ei drumul "ţi-am dat; 
eEară tu, fără cruțare, 
«Fără nici pic de mustrare, 

«Te-ai legat de mic şi mare 
«Şi "n belele m'ai bagat, 

«Tu ai spus odinioară 

«Că acestă mândră ţeră
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«E o ţiră: de pipuşi, 
«Şi că hoţii cu mănuși 
«Potii st jure pe dreptate 

«Că le “sii mânele curate! 
<Tu pe mulţi din patrioţi 

«Poreclit-ai patri-hoţi! 

«Tu pe Grecii plăcintari 

«Chiar de moşa lor meniţi 
că fi vel-posteluici mari 

« Îngrăşaţi, buiurdisiţi, 

«l-ai luat în trei parale 
<Şi cu sfichiurile tale : 
«'Î-ai redus a fi ce-aii fost 
«Nu veli-Post, ci capi de post; 

«Tu pe adi vengttori 
«Ce “să unelte de miserii 
'«Ai probat că “să lipitori 

«Care sugă sângele ţerii! 
«Ear' pe câţiva politici 

“l-ai numit Gure-cascate! 

«Pe-oratori .cu vorbe late, 
<Napoili şi Cleveticy. 
«Pe mulţi din pensionari 

„ «Ai pretins că "si colivari 
*. „«Pentru care 'i dulce mană 

«Colivioara de pomană. 

<âi ris şai făcut de ris 

<Pe Kiriţa din Paris, 
«Şi pe-acei ce ?n lumi străine 
«După ce-ai mâncatii papara, 

«Se mândrescii făr' de ruşine 
«Că nu'şi poti suferi. ţara. : 
«Te-ai atins chiar de prefecţi! 
<Susţinând că *n meserie 

<Xu rimează cu perfecţi
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<Cum rimează “n poesie. 

«Şi n'ai respectat macar 
«Nică pe-acei nenorociţi 
«Ce trăescii ca cioara 'n par 

«Tristi şi paraponisiţi. 
«De m'oiii potrivi eii ţie, : 
«Să te scot din amuţie, 
«Te cunosc, tu eşti în stare 

«St te legi ear” de ori care, 

«De senatori, de masnaţi 
«Ba şi chiar de deputaţi! 
<Ai să strigi în gura mare . . 

<Fără nici o remuşcare 
«Că pe-un deal cu nume sfânt 

«0 moară de şoarecă plină 
«Se "'ntoarce mereă în vânt 
«Dar' nu macină făină, 

«Ai să spui multe şi multe, 
«Căci mai sântii multe de spus 
«Și lumea a să te-asculte 

«<Aiarind ochii pe sus. 

«Deci de-acuma cu plăcere 

«Poţi să ridi în voie buni 
«De-acea, vorbă care sună: 

«Paserea pe limbă'i pere!» 

Post-scriptum. 

Vorba "i vechie şi "nţeleaptă! 
Însă tu, amicul mcii, 

Pune biciu "n mâna dreaptă 
Şi "n cei re 

“Bate merci!



NOTA EDITORULUI. 

Repertorul dramatic al d-lui Alecsanâri find scris întrun 
şir de mai mult de 30 de ani, el represintă pe lângă tipurile ra- 
riate, pe lângă diversele fase prin care a trecut societatea româ- 
nă, şi jargonurile limbistice ce s'aii strecurat prin graiul public 
de la 1810 şi pini astăgi. Mulţi din terminii rostiţi de persona- 
gele pieselor acestui repertoriii sânti acum dispăruţi şi neînţeleşi; 
prin urmare s'a găsit de cuviinţă a st adiogi lă finele acestor 4 
volume un soiii de glosar esplicăter a cuvintelor care sânt neca- 
noscute generaţiei de astăgi şi a celor străine.



CANŢONETE COMICE.



ȘOLDAN VITEAZUL .



SOLDAN VITEAZUL 
i „ CÂNTICEL COMIC | 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Iaşi 1850. 
  

(Teatrul represintă o piaţă). 

Şoldan, (e de gardă lângă o gherită. — EI caută 'nprejur, lasă 
pușca, vine în faca publicului și cântă): 

Eii sînt Şoldan Viteazul 

Din-colo, de la Breaznl,*) 

Soldat de oaste nouă 
Voinic însă cât noă. . 
Înt'o di, din păcate 
Mi-aii pus un sac pe spate 

Şi coiful ist' pe cap 
În care nici nu "'ncap; 
Şi m'aă trântit la număr 
C'o puşcă grea pe umtr 
Cu trupul în mindir,**) 
Cu câlţi ici la chimir; 
Şapoi mi-ai gis: Şoldane! 

- Stăi smirna, ţopârlane,***) 
văci de-acum eşti soldat... 
Soldat!... vtduşi păcat? 

*) Sat de lângă Iaşi, în partea Copoulut, 
**) În loc de mundir — tunică. 

"***) Smirna, cuvânt rusesc, ce însamnă: drept. 
1*
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Of! Doamne! boeri d-voastră... să nu vă fie vorba cu 
supărare... adică dă!.. de unde eram om de omenie ea 
toți pămentenii... cu sueman, cu opinci, cu iţari, cu pene de 
păun la pălărie, no luatii bun-teafăr din sat, şi m'o sucit 
şi m'o schimositi şi m'o tunsă chilug, de-ar ride chiar ba= 
bele acum de mine! faratânăn-șt capul tuns), Dă! poftiţi de 
videţi... cap de român "% aista?.. par” că m'o smuls Rusa- 
liile şi m'o păscut bobocii!, . totânay Ba nu, dei... adică 
cum s'ar prinde, şaga de-o parte... drept să ră Spun... 

Frundt verde, verde, verde, : 

De m'aţi crede, crede, crede, 

Mi "i destul 

Dei, destul, 

Şi's sătul 

Prea sătul 

De casarmă ca de-o cușcă, 

Şi de mnştru, şi de puşcă. 
Cici mii dor de plugărie 
Şi de earba din cânpie! 

Valeii! vale! inimioară, 

Ca murguţa sbeară, sbeari! 

Aşa deii!.. după ce m'o striusii vertos în chingi şi 
m'o îngustatii de-un palmac... apol m'o scosii la muş- 
tru... şi cât ţiI giulica Domnului de mare, mă ţinii la 
soare, ca pe un cocostâre.., can aşa!., numai într'un 
picior. - (se pune întrun picior) Ci CĂ să mă înveţe, a face 
Mag... una... a... doă.., şi dă... şi dă cât îi Ye 
slasul. .. o ţine una şi bună, chiar “ca un palamar cu is0- 
nu la biserică... una... a... a... doă (schimbă piciorul), 
Şapol ean să mi te "npingă păcatul să te clătint... valeii,
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mămulica mea! îţi toarnă nişte propele la fălci de'ţi stră- 
„mută căpriorii... Ba nu, geii, adică cum star prinde... 
şaga de-o parte... nu'mi era mat bine mie la ţeari 2. la 
locuşoru meii? unde triiam în ticnă de adi pănă mâne 
şi mă drăgostiam cu. Măriuea... Nu cunoaşteţi pe Mă- 
riuca? fata lui moş Trohin Ţeară-Lungă ?. . Măriuca cea 
cu Ochii ceacâri?.. (mșinindu-se) mii ibovnică mie!. 
Ce puiii de fată! s*o sorbi cu lingura. 

Când la boerese eii, vara, 

ME munciam mereii, 

Şi veniam ostenit seara 
La bordeiul mei, 

Mărinea cea cu minte, 

Tbornica mea, 

Îmi săria ţop înainte 

Ca o turturea. 

Hopa, ţupa, ţupa, lupa 
Amendoi cântamiă 

Hopa, ţupa, ţupa, lupa, 

, Rideamii şi giucami. 
D'apoi ear la srhătoare, 
La Paşti, la Florii, 
La clacă, la şăgitoare, 

La cules de vii, 

Când de-odată 'ncepea hora, 
= Să ne fi vădut 

Cum săriam de-odată fora 

Chiar de la 'nceput. 
Hopa, ţupa, ţupa, ş.c.1. 

Dar apol vorba ccea: ci că nu'! în toate dilele Paştele! ... 
Într'o di, chiar din mijlocu hori, m'0 umflatii pe sus, ca 
să mă dea la miliţă... cică să mă facă viteaz ca Stefan
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Vodă... bietu Stefan Vodă!.. undei să mă vadă fiictnd 
muştru şi să se bucure!.. Pușca la u... măr!.. te 
pușca şi face eserciţiă) puşca la stra... jă!.. la pi...cior!.. 
pușca la u...mtr!.. marş... rantaplan, plan, plan, 
(face marș). Atâta *mi place şi mie... darahana!.. Când 
începe-a bate. şi când începe mojica a cânta!.. ştit?.. 
mă furnică pin inimă, mi s'aprindi ochit ca dot jăratici, 
şimi trece de dor de-a casă... atunci, deii, că nvaşi 
bate, dar, nvaşă bate pin” la moarte, pentru ca să apăr 
jeara astă bună care mă hrăneşte... atunci, dei... cum 
sar prinde... şaga de-o-parte... uit şi pe Măriuca 
şi mă simt cu adevtrat.., 

Că sînt Şoldan Viteazul 
Din-colo, de la Breazul, 

De şi de oaste nouă, 

Voinic însă cât noă. . 
Atunce cu mândrie 

ME .vâd la soldăţie 
Cu coiful ista "n cap, 

De şi nul pre încap. 
Volos mi pun la număr 

Cu puşca mea pe umir, 

Şimi place ist mindir 

Şi plumbii din chimir! 
Atunci, român cu fală, 

Aşi da în foc nivală, 

S aptr ţeara mea 

De-ori ce nevoie grea! 

(Se inchiuă la publice ostăşescel, 

(Cortina cade). 

————————



MAMA ANGHELUȘA 
DOFTOROAE



„MAMA ANGHELUȘA 
DOFTOROAE 

| CÂNTICEL COMO 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Iaşi 1850. 

  

Angeluşa, (vine alergând pe scenă cu un snop de buruene în mână). 

Fată, cată şi mătuşa! 
Ei sînt mama Angheluşa 
Care ştii discântici mii, 

"Şori ce soiii de doftorii. 
Pentru farmeci de tabire 

Şi drăcii chiar peste fire 

Nici cel mare cornorat 

Noi ca mine de 'nvtţat! 

Aşa, deii, boeri d-voastră... Nu că mă laud, dar puteţi 
întreba şi pe cuconu... cum Doamne cartă-n îi dicii?.. 
unu canr ceacâr, cu barba "n furculiţi şi c'o alunică cât nuca 
pe verfu nasului... De mult ce tot trecuse astă carnă pe 
Ja ferestrele cuconiţei, .. eaca pozna, că” ultăiă numele !. . 
cuconiţa. .. una cam limonie la facă şi cu ochii în doi 
Perl... Ei!.. îl apucase pe bietul cuconăşel o tusti de cele
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cu urechile lungi... ca să nu gic vorbă proastă... şi nu- 
mai cit am putut st] tămăduiii de dinsa, bat'o pârdalnica!.. 
că se înculbase, mă rog, în el, ca în casa ci... Ştiţi ce 
I-am dat să pee?.. ceaiii de cucută fert la un loc cu un 
snop de pipăruşi roşi şi dres cu puţintică terbentină. . . ca, 
vro doă litre şi mai bine. De-atuncă sl audi ce glas 
are... cun cântă din ohtoic, glasul al optulea... ţii may 
mare drag sl asculţi... par” că”! o roată de car neunsă. 
Când vrea să dică, te miri ce... îi face gâtu schiiirţi. .. şi 
Domne! mare frumos îi mat șede... n'ar fi de diochi mititelu! 

Cindură că pomeniiii de diochi, trebuie să vă spun, 
hoeri d-voastră, că mă pricep şi la discântice mat dihak 
de cât Baba-Cloanţa. . . 

Ştiii st fac şi cu uleica, 

De ţi se sburleşte chica, 

Când augi dracii şoptind 
Și pin oală bojbăind. 
Atunci vegi cum vine, sboară 
Pin văzduh ca o cucoară 
Voinicel de dor nebun 
Pe-o prăjînă de alun. - 

I! Doamne! mulţi cuconași zăresc ei aici, cărora le-aşi ' 
face de dragoste cu ulcica... dac aşi şti că nu le-ar fi 
cu bănat. Ean spuneţi drept, sărutawaşi ochişorii, să vă 
fac acu să nebuniţi după mine, cât sint de bătrână şi de 
hardughită ?.. Doamne! ce maţi mat pupa... ce nv'aţi 
mal dismerda... ce mai mai numi ânger cu păr galben, 
şi ei m'aşi fasoli chiar ca o madamă,.. (tăcâna ca o tânăr | 
cochetă) Da şei! hinişor, mosiu... da dimi pace, mosiu,.
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Vai de mine! ce vrea să dică una ca asta?,, non die, 

mon die!.. je tu pri... pardon... 

EA, dă! nu vă spărieți... c'aşa glumesc ei. Da de 
cumva aveţi ceva ahturi la suflet... şi v?o picatii tronc 
la inimă, vro cuconiță frumuşică. .. fie şi cu bărbat... 
tot una”... să vă "mvtţ cit meşteşug bun. Prindeţi un 
liliac în noaptea agiunului Bobotezei şi'l îngropaţi într'un 

furnicar. Peste trii dile nu rămâne din el de cât doi 
ciolănaşe subţirele: un cârligel ş'o lopăţică. De” atinge 
cuconiţa cu cârligelul?.. te-o vădut Dumnegeii! ai prins 
păsăruica ?n laţ... Dei lovi birbatu cu lopăţica?.. 

Po luatit dracii!.. Se duce de-a tumba peste not mări 
şi no ţări... curată socoteală... EI! dar păn' laliliac... 
veniţi la mama Angheluşa. 

Ştiu să sting în apă răce 

Cârbuni roşi vr'o cinci-spre-găce 
Pentru-acei puţin isteţi 
Ve le gicii că's diocheţi. 
Ştiu a face case bune; 

Şi le stric, ge, de minune, 

Mai dihai şi mai dibacă 

De cât cei ce strici baraci.*) 

„AŞI putea să vă spun multe case stricate de mine... 

dar mi”! să nu se supere-cineva şi oare cine... 

Mai ştiu leacuri multe încă 

Pentru cei ce zacii de brâncă 

*) Din ordinul Guvernului, pompieri! ai dărmat mare număr de ba 

raci vechi şi coperite cu şindilă; o măsură foarte nimerită pentru fe- 

rirea oraşului de foc.
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Şi, cotei linguşitori, 
"Şedi pe brânci de multe ori, 
Mai ştii ear o doftorie 
Ca st scapl cu dibăcie A 
De acei ce portii minciuni . 
Ca o marfă de nebuni, 

Pentru cel care sti culcat pe brânci şi necinsteşte 
omenirea, puind?0 în rându dobitoacelor, după cum Spunea . răposatu dascalu Pralea... Dumnedeii sl odihniască! -. cel maj bun leac ca să] vindeci, "% s"aduci vr'o patru surugi! de la poştă şi să le poronceşti ca să ureze ca în agiunu sfântului Vasile, cu harapnicile pe spinarea Iul, Peste un Ceas, un ceas şi jumătate, să fii sigur că se scoală din brâncă în picioare şi rămâne vindecat pentru, vecii vecilor, amin. Ear pentru cel carif aruncii venin cu limba, peste unii şi alţii, dacă vret să nu mat clevetească cât or trăi. să ici o sută şi mai bine de ace englizeşti şi să le înfigi în verfu limbit lor. Pe urmă să le scoţi câte unu, unu, şi în locu lor să presori steclă pisată şi ameste- cată cu.praf de peatra iadului. De-or mai spune min- ciuni vr'o dată... vina mea să fie! 

Credeţi, credeţi pe mătuşa, 
Că sînt mama Angheluşa 
Cunoscută-aieci *p Eşti 
Şi nn fac la nime greşi. 

„Pentru farmeci îs vestită, 
Şi de mulţi chiar ispitită; 
Drept dovadă, vă uitaţi. ,. 
Ţeara *i grea de fermecaţi !
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Acu farmecile ca farmecile... dar „cât pentru ale 
gospodăriei... apot mu s'a dat pe faca pământului o 
jupineasă mai iscusită de cât Angheluşa. .. nu că mă 
laud, dar... 

Ştii st fac de toate bune, 
Vutci, dulceţari de minune, 
Şi beltele de gutăi 
Care scotă dinţii cei rii. 

Cozonaci de modă nouă 
Fără unt şi fără ouă, 
Şi "nvârtite ce, mă siur, - 

Potă sluji de coafiir. 

Cine-a vrea să mă ice jupineasă ?n casă, "1 scutit de 
marşan de mode... Ş'apol îi mat aduc şi alt folus... Dacă | 
are copil, săi dee pe mâna mătuşel. .. 'i% hiărăcseseii 
de spasmuri şi le discânt de diochiii ca mar bine... că 
eii am umblat pe unde “şi-o înţărcat dracu copiii, şi am 
deprins de toate... 

Ştii să fac discânteci grele 
Pentru oră ce boale rele: 
Precum boala de. tarbat, 
De bârfit şi de furat. 
Sati de-a, şerpilor muşcare, 
Sati de-acea ră boală care 
Schimbă sufletu 'n români 

, Şi'i preface în păgâni! 

Dar mai ales, boeră „d-voastră, ce ştii bino?.. % să 
lecuesc de friguri, de dureri de cap, de dureri de măsele 
şi de urit. De pildă, Po apucat pe cineva frigurile, fie 
luf acolo?.. pune't frumuşel trupu în apă cu ghiaţă.
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şii dă să mănânce vr'o doi harbuji necopţi. Pe de-asupra, 
dă să bee lapte crud şi botezat cu apă de ploae... 
peste un ceas " gata!.. 

Pentru dureri de cap... cunose doă leacuri fără greş... 
le-am învăţat de la răposatu doftoru Flaimuc, care so 
dus demult pe ceea lume ca să'şă vadă bolnavii. EI!.. dacă 

"durerea din răceală, şi”! nouă? pune vr'o dece ferari să 
bată cu ciocanele cât P' giulica de mare; şi "n vreme ce 
"ţi-or bocăni la ureche, şedi plecat cu capu pe-o tipsie 
plină de mangal aprins. Far dacă *! durerea veche şi 
înrădăcinată ?.. wat de cât să te tundi chilug, şi păru ce 
rămâne pe cap săl smulgi cu cimbistra fir câte fir... 
Cu chipu aista scoţi toată răutatea din cap şi rămâi 
pleşuv... dar teafăr. Pentru dureri de măsele, cel mai 
bun lucru "! să nu te dai pe mâna doftorilor de dinți; 
saii dacă nu te vindeci cu atâta, st fel simburi de per- 
sică şi să% strici cu măseca cea ră. Ear dacă nici chi- 
pu aista nu'ţi foloseşte ?.. să clăteşti gura de trii ori pe 
di cu vitriol clocotiţ... (vorbesce ca nemți la tot unu dat, 
câte un feleşan mare... (eu glas eresc) ca în rețetă, 

În sfirşit pentru boala uritului, care "% boala cea mai 
a dracului din lume?.. ascultați. . . 

Dragi boeri şi cuconiţe, 

Holtei, fete, răduriţe, 

De vroiţi numai decât 
SE v& treacă de urit? 

Lăsaţi iute casă, masă, 

Şi cu inima voloasă 

Alergaţi, vă sfătuese, 

La teatrul romănese.
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Ce vă spun ci... de s'a mai ţine uritu de d-voastră?.. 
să nu'mi diceţi Angheluşa, 

Credeţi, credeţi pe mătuşa 
Căci sînt mama Angheluşa 

Cunoscută-aici'n Eşti 
Şi nu dait la nime greşi. 
Eu sînt gata și ferice 

De-a sluji pe toţi aice. 

Când îţi vrea st ră slujăse... 
(bătend în palme) 

. Pan, pan, pan... şi eii sostsc. 

(Se închină şi pleacă alergând). 

(Cortina cade.)



— 
fo
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HERSCU BOCCEGIUL 

CÂSTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Iaşi 1851. 
  

(Teatrul represintă o stradă din Iaşi. — La ridicarea cortiner se aude 
în culise hămăit de cânt, 

Herşcu, (strigă spăricat: Are] Zibi, țibi, chețel. Cntrăna) 
Ţibi, ţibi cheţel, che te lovese cu cotu. fii chine 

pintenog... arihncndă tutnără! 
(vine în faga scenei, strigâna:) Marfă! marfă! morunțuşuri !.. 

forficele. .. andrele... vacs pentru cibuțele... frunde pentru 
obrijele. .. marfă... marfă! (cătră pubiie) Slug d-vostră, 
hori şi chicoane! nu poftiță ceva morunțuşuri de Lipschi 
şi de Paris?.. am de toate, dic gei!.. de care pottiţi 
de acele nu ghesiţi.. . Vrei se videți, mă rog?.. Fă nu 
silese pe DinIe, ,. (pune bocceoa sios ş'o desleagă) Dacă nu 

„cumpăraţi nimichi, nu mă supăr... che cii sint Herşeu 
Boceegiu, cunoscut pin toate casele hoereşti, die dei! Am 
marfă de mofluz eftină şi fără tocmeală... Inchi se vi- 

- deţi... poftim mă TOS. .. (scoate marfa câte una şi o arată pu- 
blicului în vreme ce cântă strofele următoare:) 

Ox 
s



20 HERȘCU BOCCEGIUL 

Marfă, marfă de Paris! 

Astă-Qi chiar o am deschis, 
Ş'o dai eftină, dic dei, 
Ca să-schep de ea şi că! . 
Foarfeci mari de tuns un chichi *) 

Cei ce prindii prea mult arichi.**) 
Price lungi de dat perdaf 

Celor cu pricini de jaf, 

Pentru aşa, moţpănol nu trebue judecătorie... trebue 
bărbierie ca, sei usture piu” pi chele.***) 

1 

Poftim ace de cârpit 

Şi cleiii tare de lipit 

Inimile ce-aă slăbită, 

Cugete ce-aă putregitii, 
Poftim apă de liant 

Pentru cavaler galant; 
Chind pe nas otragi, o "nghiă, 
Faci pe loc hafiţi, hafiţi! 

(s:rănută), 

(eăiză public) Cum al spus, mă rog? s%'mi fie de shi... 
foarte mulţumesc d-tale... nu primesc. 

Poftim praf de dinţi pre bun 
Pentru-aceia care spun 
Minciuni lungi de şepte coţi.,, 
Se le cadă dinţii toţi, 
Poftim roş-roştor,.. îl vend 
Pentru-acei mişei de rând 

Care, ori şi ce păţescii, 

Pe obruz nu se roşescii! 

  

—”) Un pie. — *s) AripI. — >») Pole.
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Cumpăraţi, mă rog, ca să le trimiteţi lor present de 
Paşti, în loc de vovă *) roşi...” Nur scump... che am 
adus multă de asta. 

Mai poftim şi cherţi de give 
“Mesluite pe noroc, 

Se te faci mult mai dihak 

Mai dihai de cât un craiii, 

Mai poftim şi alte cherţi 
Unde dache mult înrâţi 
Te faci foarte procopsit 

Procopsit saii pricopsit,” 

Videţi d-rostră... cherţi şi cherţi... aşa'1? însă aste 
se vendii atât de mult... che s*o dat vendarea, lor în 
otcup... chind aste-l-alte le cumpără de geaba numai 
şoarecii. .. Adichi... gic-deii!.. învăţaţi trebue să fie 
şoarecii din ţeara : Moldovil ! 

Cum al dis mă rog? chit ţine? Nut scump... aşa se 
trăesc! cine "treabă, gece let, cine cumpără, cinci ler. 
Voăs?.. chit dracu pe tată luf?.. adichi si mi erţr.-. 
marfă de Paris şi de Lipschi, nu"! marfă de Podlelvoet, . *%) 
Astă marfă din boccea, am adusto cii singhir din omor 
iţi, şi chiti am păţit păn'aice... Dumnegeii fereasche!.. 
Să videţi, mă rog. Mam pornit de pe graniţi ca un 
boer mare... cu cherita cu dot voişti***), şi cu un cal. 
care făcea chit opt. Dar chind am pornit, m'o apucat pe 
drum de-odată un viforoiii cheptuşit cu omăt şi pe facă 
şi pe dos. Chind mă Dătea peste obraz, chind mă bătea 

„Peste ceafă; dar cii strigam vio, vio, la calul cel de pe 

*) Ouă, — **) Podul Ilioael. — **4) Oişte.
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cheruţă. .. şi chind strigam vl0... calul făcea ho... şi 
sta pe e. Fi vio, el ho! cit vio, el ho!.. shiriă 
şeoț!.. aşa supărare mare... de chind o trecut jido- 
vii Mare roşie, inchi n'am păţit, die deit! Perciunii mi 
se făcuse meciuchi, şi barba țepuşi. .. închit mo prins 
un gutunar piste nas, de cele tătăreşti... Ba inchi ce se 
Yedi 2... che şueram pe nas ca un tilharoiti... ehind mă 
răsuflam, făceam: fhiă. .. Saşa, mă rog, ca să nu mai 
lungesc vorbe degeabă... am agiuns în "codru Herţii!. 
aveei ! ştiţi d-vostră cei codru Herţii? ave! mamunieii! 

JI. 

(Arie jidovească). 

Codru Herţii (ter) cel de morte, * 

La şidani "i i duşman forte, 

Ei vei! main got! 

Dacă eşti cam rufos, 

Voinicos... da fricos, 

Vie deii, mori de toti bis 

II. 

, = Mamă, tată! (ter) mare frichi 

Ține cale la potichi! 

Ei vei! main got! 

Dacă eşti cu zuluf 

Şi pe cap plin de puf, ui 
A : s. . Dic deii, mori de totiţ 

Acolo o perit jupânu Iţichi Zarafu care era tare vormi- 
cos şi chind se mânica... de frichi fugea pi deal ca pi
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vale; şi jupânu Solomonichi harabagiul care purta tot 

deauna la drum un harţagan*). mare pentru volintiroi, şi 
chind se întilnea, cu dinşil... le da degrabă harţaganu, ca 

st nu se facă primejdie. Şi chiţi aii mai perit! se fie la 
dinşii acolo unde şi-aii lăsat papucii!... avet!... codru | 

Herţii! . . 

Dumnedeii fereasche, chit am mai păţit! 

Eă mt mir de frichi cum de n'am murit? 

Ei vei, mamu nică! 

Ei vei, tatu nieă! - 

M'ati prins telheroii! m'aii prins, i-am stgut; 

Ba "nchi mi se pare, che m'ai şi bătut. 
Ei vei, mamu njeii!, 

EL vei, tatu niei! 

Mi-ai făcut morişchi, chiar pintre perciani. 

Aşa talhari închi n'am rkdut nebuni! 
Ei vei, mamă nică! 

Ei vei, tată nici! 

Da să videţi, mă rog, cum s'o întîmplat cu bătae. Xu 

eram departe de Dorohoi... tirg jidovesc ca şi tirgu 

Eşi. Mal avem un deal ş'o vale şo limbi de pădure. Fii” 

mergeam fără griji: pentru che nw's fricos. Chind de-odată 

zăresc înainte doi, matahale groase şi spetoase şi băr- 
boase şi musteţoase, care băga frichi la oase. Chind le-am 
zărit, am murit... dar fiind che. nu's fricos... mi-am 

scos degrabă şi cuşmă şi chitie de pe cap şi le-ain pus 

unim drâpta, unăm stinghi... ca să vadă telheroii che 

suntem mai mulţi. 

*) Eartagan.
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— Stă luaă! răcneşte de-odată un matahal. Ei die 
vel! calul face ho! şi ne oprim trastoţi. Dache ne-am 
oprit... telheroii o mceput a. veni spre cheruță cu ghind 
re. Fă, cu cap, strig la dinşii + : 

— Au reniţi, nu... Vot sinteţi doi, noi sintem tri! 
— Da ce sînteţi vol, târtane? 
— Nol sintem oameni buni cu frichi... a lut Dumne- 

dei, sfinţi părinţi de la mănăstire, dic dei; „Dache nu 
„6 creţi pe mine care's harabagiii? intreabă şi pe jupânu 
„Leiha din fundu cheruţir. | 

Aici m'am greşit cu vorba puţintel, şi volintiroii m'aii 
inţeles che eram boccegiu... mamu nteii! chind sai arun- 
cat pe mine ca doi zăvodi. .. şi chind o inceput ami 
scutura de omet chelea dracului *) cu ciomegile... ej, TE, vel! par că bătea in Pănşol, gic dei. Ei strizam 
ghesalt.. . Urzichi 1%) şi mă luptam ca un volnicos... 
pentru che nu's fricos... dar ce folos! chind fiiceam cu 
ghicischi flischi... ex cu ciomagul trosc şi pliose... Chind 
eii eram dedesupt, chind c% deasupra... chind cei deasupra, 

 chind ei dedesupt... AI vei! tatu nieii! telheroii mă făcea 
chiseliţi dacă nu mă scăpa de Pe dinşii nişte creştini 
botezați. otteaz). 

Bine-o gis cine-o gis, che, jidanu nevotş se "neacă pe 
uscat! A doa gi chind fiicea cucoşu chichirighi... mam 
pornit de la Dorohoi, inse păcatu mă alunga, chit pe cole, 
chit pe dincole ca pe un ghischi... şi chite am maj păţit!... 

————— 

*) Materia halaturilor jidovesci se numesce: pelea dracului. 
*>) Urzică, vestit agent al poliţiei din Iaşi.
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Ei vei! codru Herţii!... Mai bine de chit să faci neghis- 
torie cu dinsu, mal bine să şedi linghi balabustă. (autes) 

“Balabusti!... şi că inchi am o halabustă... și ce bala- 
hustă frumuşichi, cu față de ghermesit de Lipschi... fata, 
fain... Chind o vegi, te apucă un fior din talpe şi gioci 
ca un curcan bătrân. Ei mor de pe dinsa de dragoste, 
şi toți jidanil mor de pe ciuda mea. Ha, ha, ha... 
pa” che sint un grof jidorese, aşa's fudul cu balabustu 
nici! ... şg'apot poate che mam dreptate? 

(Arie jidovească), 

Balabustă mititichi 

Drasă nici, . 

Tare'i tare frumuşichi! 
Dic şi dei. , 

Chind o văd eii pe dugheană, 

Vai, vaj, vai! 

Mă miininchi pe sprinceană, 
Hai, hai, hai! 

Handiridi, ridi, ridi, ridi, ridi, ridi 

Handiridi, ridi Ruhala! 

Handiridi, ridi, ridi, ridi, ridi, ridi 

Handiridi, ridi, Zugzala. 

Mititichi balabustă 

Drasă niei 

Poartă rochii fără fustă 

Die şi dei. 
Ea pe cap e rasă, rasă 

| Vai, vai, vai! 
Ş'aşa inchi "i mai frumoasă 

Hai, hai, hai! 

Handiridi, ridi, etc. ete.
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Balabusta cea frumoasă 
Draga nică 

Chite-odată 'i mânioasă ! 
Dic şi dei. 

Dar chind văd chei aşa Bifehi N 
Vai, vai, vai! : 

Ca o broască mă fac lifehi 
Hai, hai, hai. 

Handiridi, xidi, ete. ete. 

(Herşeu gioacă într'un picior, bătând în palme, în yreme ce cântă Han- 
diridi. De o dată se aude un lătrat de câne în culise. Herycu se opresce 

spărieat şi aleargă de Ye cotul de gios) Ţihă chine... Arihnăndă 
tatnără, .. Mi-a sărit înimă din Joc (stupesce în in). AD SOCO- 
tit che m'aii mâncat... eu mânie) Am se te loresc cu 
botu peste cot... las! las? volintiroiti huţuf). | 

(Căeră public) Poftiţi oră nu poftiţi?... vreţi semi faceţi 
ceva alişveriş, che m'am vreme de prăpădit. D-vostră ştiţi 
numaj se rideți de mine şi numi cumperaţi nimichi. . .* 
El! atât pagubi pe ţeara nostri... (strînge boceecay Pentru 
che sint jidan boecegii, de aceea nu vroiţi semi faceţi 
seftenlichi. .. Poftim de mergeţi pi la dusheni mari ca, 
se plătiți indoit (pune bocceca pe umeri). Bocri D-vostră, mal 
am inchi o marfă (euşinenan-se) dar nu ştiii dache se cade se... 

Mai am inchi şi mănuşi 
Și le-aşi da făr' nici un graşi 
Dacă-aşi şti, boeri, che vreţi 
Mie m palme se'mi băteţi! 
Am de toate cum vedeţi; 
Marfa mea nu are preţi 
Ș'o daii eftină, gic dei, 

- Ca se scap de ca şi eii. 
(Se pornesce strigând: marfă măruntusură. Cânil 2atră în cu- 

lise... Herşcu se aptră cu cotul pe dinapon” ? 

(Cortina cade), 

*) Dcţiv.
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CLEVETICI 
ULTRA-DEMAGOGUL 

CÂNTICEL, COMIC 

Cântat de D-nul Luchian, pe teatrul din laşi 1862. 
—— 

(Teatrul representă un salon), 

Clevetici 

(Cu frac negru, jiletcă Robespier, cravată de matasă albă şi cu barba '2 furculită, întră pe uşa din fund), 

Sănătate şi frăţietate, Domnilor cetățeni!.. Am aflat că sunteţi adunaţi în colegiii eleptoral pentru alegerea, unul deputat, şi cată-ms, alerg ca să vă espun profesiunea, mea de credinţă. 

Ei sînt celebrul Cleretici 
Cunoscut nu de mulţ pe-aici, 
Liberal ultra, jurnalist - 
Şi constituţionalist, 
Unii "mi gicii că 'ș demagog, 
AWiL 'că sînt numai un Boz... 
Dar eii n'asnd, ci sufăr tot 
Căci sînt un mare patriot!
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Ce vroiese ci, Domvilor?... 
0 sciți din coloanele diarului meii: Gogoaşa patriotică. 
Vreit mai ântei consacrarea aptulul de la 5 şi 24 Ghe- 

nar, ca unul ce este făcut de mine şi numat de mine... 
Dar, Domnilor, cit singur am fost atât de putinte ca 

st aprind soarele acelei dile memorabile! . . Şi cu toate 
aceste priviţi: nw's nici macar un Ministru! 

AI doilea. — Vreti respeptul Convenţiunei cu condiţiune 
de a fi schimbată în totul, ca una ce a fost elaborată 
de străiny, fără concursul patriotic. al Românilor. .. 

AL treilea. — Vrei sufragiul universal pentru ca toată 
țeara să se prefacă intro urnă eleptorală. Vrei mat mult, 
Domnilor; vreii ca tot locuitorul să fie representant al 
Națiune. | 

Ce spectacol măreț! . . | 
Patru milioane de deputaţi la un loc cerând cuvântul! 

Sint novator, am idei mari 

Idei reveluţionari. 
Vreii să răstorn, st schimb, să drog... 
Dar ce câştig?,.. cn ce r'aleg? 
Unii îmi gieii vrednic Roman, 
Alţii pretindă că “5 şarlatan! 

Dar eă n'asud, eii sufer tot 

Căci sint un mare patrict! 

Ce vreii ei, Domnilor?,.. Un lucru prea simplu! Vroă 
libertatea absolută!... Să nu mat atârne servitorii de 
stăpâni, copil de părinţi, soldaţii de şefi: .. 

Vrei ca toți bunit Români, să se poată aduna cu miile 
când îi voii chema eti, fără a da de scire Gurernului, Vrei



CLEVETICI 31 

egalitatea perfectă !... să nu mai fie săraci şi bogaţi, mici 
şi mari, slabi şi graşt, proşti şi cu cap, oameni şi vite... 
Vrei să imitez în ţeara mea toate fazele reroluţiunei frau- 
cese, căci numai prin tulburare o naţiune se civilisează.. 
dar cine m'ascultă ? Găsesc o oarbă opusăciune din partea 
unor strigoi, unor retrogragi ruginiți ca Sandu Napoilă. 

Munţii cei mari cu-ale lor stânci 

Vrei sei răstorn- prin văi adâncă, 

Să nivelez tot pre pământ.., 

Dar cinemi crede de curent? 

Unii îmi dică că sînt tribun, 

Alţii pretindă că sînt nebun! 
„Dar eii n'asud, că sufer tot, 

Căci sint un mare patriot! 

Ce vreii ci, Domnilor? Vrei să fiii caita, să fiii spada 
de Damocles a conservatorilor şi idolul popului suveran! 

De accea vreii să împart moșiile proprietarilor... Dar 
“mă veţi întreba dacă cii însumi sint proprietar? Ba nu, 

îns€ aceasta nu invalidează convicţiunile mele socialiste. 
Ei, Domnilor, sînt un cetăţean însetat de glorie şi de 
amoarea popularităţei, şi prin urmare, ori cât de grele 
să fie impregiurările politice ale ţărei, cii am curagiul a 
striga în gura mare: arme, arme, arme! căci mă cred 
brav ca Stefan cel mare şi ca Mihai Viteazul. 

nt9 Vreii pre Români sti fac pe loc 
Romani antici, viteji de foe, 

Ca st ţinem resbel cu Ruşi 
Englezi, Chinezi, Turci, Xemţi şi Pruşi.
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(Se aude afară bătae de tobă. Clevetici se sparie strigând:) A0leo ! ce 

se fie? (a alcrgă la fercastră şi se întoarnă adăogână): AM credut 

că's d!., | 

Unii îmi gieii că's hirţăgos 
Alţii pretindă că's cam fricos... 
Dar eii n'asud, ei sufir tot 

Căci sînt un mare patriot,! 

Ce vreii ei, Domnilor? Yreii libertatea cea may ne- 
mărginită a presei, pentru ca să pot batsiocori când îmi 
place şi pe cine *mi place. Vrei să răstorn 'tot ce esistă, 
pentru ca se'mi fac un pedestal din ruinele prescutului şi 
să mă urc pe acel pedestal, ca, să proclam republica de- 
mocratică şi sociali. "Trecutul e al strigoilor, presentul 
e al moderaţilor, viitorul _e_al_meiă! 

Trecut, present, nu mă sfiesc 

Sti critic răi, săi osândese, 

Căci eii, eii, cit şi numai ei, 
Sint bun Român şi sciă ce vrcă, 
Unii m'admiră, alţii mă "nchidă 
Unii mă plângi, alţii mă ridi... 
Dar cii wasud, eii sufer tot 

Căci sînt un mare patriot.! 

Cercaţi, Domnilor, să mă trimiteţi la Cameră, cu man- 
datul de representant al Naţiunei, şi atunci veţi videa, 
ce poate Clevetici... Închipuiţi-vă că sînt în Cameră... 
eată-mă *s la locul meit... (se pune pe seaun) Cer cuvântul, 

D-le Preşedinte... cer cuvântul... nu mi'l dai? prea bine!. 
(se scoală și vine în faţa publiculu) Am cerut cuvântul pentru: 

ca să combat opiniunea emisă de D-nul Ministru de finanţe
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în cestiunea budgetului. De şi onorabilul preopinent a, 
„cerut cestiunea prealabilă, voii întreba ce este budgetul, 
D-lor? Budgetul, D-lor, este pulsul unui Stat!.. trebue 
în consecință s&l pipăim cu luarea aminte a unul me- 
dic... Lăsând dar de o parte pe D-nul Ministru de finanţe 
care a sulevat această cestiune urgentă, mă voii adresa 
cătră D-nul Ministru de justiţie, pentru ca să 1 întreb: 
cum de a cutezat a călca sacrul princip al inamorvibili- 
tăţei consacrat de Convenţiune, depărtână de la giudecă- 
toria, nu sciii cărui district pe onorabilul cetățean Cârcioc, 
ce a dat atâtea probe de integritatea cea mai pură şi 
de patriotismul cel mat pur? Îmi va răspunde negreşit 
D-nul Ministru de resbel că formarea unei nouă baterii 
este necesari? însă, Domnilor, strămoşii nostri Romani, 
companionii de arme al strimoşului nostru Traiau, n'aveati 
trebuință de atâtea tunuri pentru ca să învingă pe ini- 
mici, şi când e cestiunea de bani, se cuvine să fimii eco- 
nomi, căci acest budget este produs de obolul săracului, 
acelui sărman asuprit şi nenorocit, pe care cad toate 
sarcinele !... acelui ilot ce geme de secoli, fări ca, D-nul 
Ministru de interne să se fi îngrijit pănă acum de a 
propune Camerei un proiept de lege pentru uşurarea, cla- 
sei de gios... A! D-le Ministru de interne! dacă ai 
avea alte gânduri, de cât. acel de a prinde o rădăcină 
eternă pe scaunul preşedinţei, aY gândi că dinaintea, D-tale 
doă drumuri sint deschise, acela urmat de Bimbaşa 
Sava, şi acela urmat de Cavur!... În darn D-nul 

„Ministru al afacerilor străine mă întrerumpe sub pre- 
test că maşi fi în cestiune... D-lut nu scie usul parla- 

3
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mentar, dar cil... sînt trimis aici de Națiune ca repre- 
“sentantul intereselor ef. Acest mandat sacru îl voiă îu- 

deplini ca cetăţean liber şi liberal, apărâud cu energic şi 

“cu logică, tinte) libertatea, egalitatea, dreptatea, fraterni- 

tatea, inviolabilitatea, inamovibilitatea, autonomiea, Con- 
venţiunea, drepturile naţionale, garda naţională, partidul 

: naţional şi cele-l-alte. . . (eesuninau-se) căcă ei... şi de ce 
“nu? am toate calităţile de a fi Ministru!... O mărtu- 
risesc cu toată modestia, D-lor, pentru că am fost, sint 
şi roiii fi cetăţean român şi nu am obicciii de a aprinde 
luminări, din contra eii le sting... (elazuli se stinge; el ur- 
mează a vorbi prin gesturi). 

Fraţi căuzași, m'aţi augit? 
Sint elocitent apelpisit. | 

Vorbesc, vorbesc, rorbese, rorbese 

Pin' ce pe toţi "i obosesc. 

Unii "mi gică ritor hazlii, 
Alţii “mi gică palavragi! 
Dar cii n'asud, eii sufir tot 

Căci sînt un mare patriot! 

(lesă matestos). 

(Cortina cade).



SANDU NAPOILA 

ULTRA-RETROGRADUL



SANDU NAPOILA 

ULTRA-RETROGRAD UL 

| CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Luchian, pe teatrul din Iaşi 1862. 
  

(Teatrui representă un salon) 

Napoilă, (afară).. 

Ce face?.. Să plătesc ei capitaţie? .. Ei, boer ve- 
lit?.. Ei, Sandu Napoili?.. atunct S'agiungi fu, gu- 
leratule. 

(Întră furios pe scenă şi se adresează publiculuy). . 
Da bine, boeri D-voastră, unde mergemi ?.. ba nu, 

adică vă întreb, unde mergemii?.. 

De când legea asta nouă 

Ce Convenţie îi die, 
Ai rupt reglementu "n doă, 

Am agiuns chiar de nimic! 

Şi de unde mai "nainte 
Eram toţi boeri veliţi, 
Ne-aii luati pe dinainte 

Nişte puşehi apelpisiţi!
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Şi ce puşchi! Ci că's patrioţi, liberali, progresişti, na- 
ţionali, demagogi... dracu '! mal ştie!.. că de o dată 

ai răsăritii în ţeară posderie, şi tot unu şi unu!., oameni 
mari, învăţaţi de ştiii şi toaca "n ceriii, colțoşi şi cu barba 

în furculiţe... Ei punii ţeara la cale în dioa de astă-di, 
ei sîntii şi numa! ei adevăraţi români cu lubire de Patrie, 

căci ai luatii patriotismul în otcup!.. şi dacă nu vrei 

să el câmpii pe urma lor, te faci albie de câni prin foile 
lor... Mal dăună-Qi mă "'ntâlneşte unul ce'i dic Cleretici, 

şi mă "ntreabă ni-tam ni-sam de sînt ca dinsul, demagog ? 
Dă, -măy gogule! "i-am răspuns şi eii, cată'ţi de drum 
până ce nu scot luleaoa de la ciubuc!.. EI bine, bocri 

D-voastră, unde mergemil?.. ba nu, vă întreb, unde 

“ mergemi ?,. 

Pin' acuma ?n ţeara-aceasta 
Noi ne-ai burzaluit creasta; 

Noi amii fostii simandicosi 

Mari şi 1ghemonicosi; 

„Dar acum fără sfieală 

- Ne faci puşchii de dârvală, 
Şi ne chemii pe noi, pe noi, 

Vinogragi! mgini! strigoi! 

Audi, mă rog2.. După ce te dishracă de caftanul 

hoeriei; după ce'ţi feii sufletele de ţigani de le daii dru- 

mul sub cuvânt de liberta; după ceţi ridică feciorii 

boereşti, sub alt curent că, după Convenţia cea afurisită, 
nu mal sîntii pri... pri... privilegiuri; după ce'ți jeii 

copil la oaste cu sorții ca pe proşti; după ce, vorba ceea, 

îți facii drum pe'n barbă pe dentregu, apoi te mat şi po-
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reclescii retrograd!.. vinograd!.. tureateă!.. strigof!.. 
strigot?.. Iei bine, boeri D-voastră, unde mergemii?. . 
mai mai rămas în ţeară nici seras, nici hristoitie.. . Unde 
mergemii ? ba nu, adică vă "mtreb, unde mergemii?.. 

mo 
Dicii că'i timpul libertăţei, 
Al frăţiei şal dreptăţei; 
Că de-acuma pe pământ 

Toţi de o potrivă sint, 

Şi cu astfelii de minciună, 

Hoţii cei de'mpuşcă 'n lună 
De caftan ne-ai desbricat 
Şi mantaoa "n loc ne-ai dat! 

Audi?... egalita!... să fii de o potrivă cu Chiosa 
vezeteul şi cu Mănciurică bucătariul?.. ama rinducală!.. 
Dacă pe când cu unirea, ştiţi... ma! an ţărţ... şi ei am 
purtat Dairacul, şi cii-am giucat hora unirei în colţ Ia, 
Petrea bacalul, şi ei am răguşit strigând: să trăcască 
libertaoa şi egalitaoa!.. dar înţelegeam egalitaoa cu bocrii 

“cel mari; să fii ena mau che end su“) cu. vornicul 
Hârzobeanu şi cu logofătul Protipendescu; să şăd cu dinşii 
la taifasuri pe divan, cu ciubuce, cu cafele, cu tot ishe- 
moniconul boerese; dar, nu egalita cu Barabulă şi cu badea, 
“Trohin văcariul!.. EX bine, boeri D-voastră, unde mer- 
gem? . ha nu, adică vă 'ntreb, unde mergemii? 

Naugi altă de cât forme, 

Uniforme şi Reforme. 
Toţi croescii, facii şi prefacii 
Ca st ne vie de hacă. 

  

*) Adică; unul şi unul, de-o-potrisă.
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leri o lege, astă-di altă, 

Şi când caţi, lucrul stă baltă! 
Cică-aista e progres? . . 

Na'ţi frânt că ţi Vam dres! . 

Poftim!.. mai diunăgi s'o ridicat bătaea... lege 
nouă în ţeară veche!.. Ştiţi ce-am păţit? Avusesem poftă 

să mănânc un ostropeţ de Iepure, şi poftisem la masă pe 
vărul Bufte... ştiţi Bufte care o fost baş-ciohodariii la 
D-l Ioniţă Sturza Vodii... Când să ne dee bucate, giupânu 

bucătar ne spângură lingurile la brâii şi:se duce la 
primblare... Ei apoi, st nu'l baţi?.. Fan nu, că nui 
voe, căci vine comisariul şi te pune la straf... D'apot 

alta! mă duc la moşia mea, la TȚălinoasa, şi poroncesce 
țăranilor s&mi fact o clacă de vr'o cinci gile... Ştiţi 

ce mi-aii răspuns mojicii?... mi-ati răspuns că le grăese 
vorbe de clacă... EI! apoi să nu”! întindi la scară?... 

Fan nu, că vine subprefectul şi pliitesce stra, Sandule 
fătul meil!.. Da bine, boeri D-voastră, unde mergemii?., 

Asta încă nu'i nimică! 

Dar tot cheful mi se strică 

Când mă văd supus la bir, - 

Atins tocmai la chimir. 

Si plătesc pentru şosele, 
Pentru rin, rachii, pavele, 

ÎN ; 
Pe moşie, şi pe cap!... 

Astea "m mintea mea nu "'ncap! -. 

Bre!.. bre!.. Adică multe-am r&dut în vicaţa mea!.. 

cam vădut jeniceri şi răsmeriţi; am vădut ciuma, holera. 
şi liicustele, dar încă aşa hazaconie n'am chitit c'oiii agiunge
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să văd... Audi? reforme? îmbunătăţiri ?.. SE mă silească 
a plăti 5 la sută din venitul ȚȚelinoasei, proprieta cu 

hrisov domnesc, de la răposatul întru fericire Cehan Ra- 
coviți Voevod!.. şi după toate păcatele să mă trântească 
şi pe mine în capitaţie, eii Sandu Xapoili, boer cu caftan 
din vremea fericitului întru pomenire Ioniţă, Sturza Voe- 
vod!.. Fii st plitesc un galbân împărătesc pentru că 
am cap, şi vărul Bostănescu tij, pentru că nu are cap 

nici de o liţeae!.. Ei bine! bocri D-voastră, unde mer- 

gemă? .. ba nu, adică vă 'mtreb... unde mergemii?.. 

apoi alta şi mai mare 
Care, deii, nui de credare! 
Hojma anii scrii, răcnescii 

St nu fie boerescă! 
Şi pămentul să se "'mparte! 
Tot mojicul s'aibă parte! 

Numai noi să fimi abrași 
Liude pintre calaraşi! 

D-voastră rideţi!.. haide, haide!.. vă pare glumi?.. 

(ea mânie) Dar nui de glumit, boeri D-voastră, căci vorii 

să ne ice şi pelea de pe not!.. şi noi st ne: lăsămi 

„aşa ghioşghăoare, st ne despoae?.. să nu ne diafen- 
defsim?*) aud?.. dar wavemii gură să ţipimi?.. n'a- 
vemii obşteasca obicinuită adunare, unde putemii merge 
ca st ne suimii colo pe tribu...nal, ca să facemii şi noi 

engomit**) patrioticeşti 2. . 

Treaba, se îngroaşă, boeri D-roastră!.. ascultaţi-mă 

*) Să ne aptrăm, — **) Discursuri,
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pe mine, că ci ştii ce ştii... Trebue să ne deschidem 
ochii ca, să alegemii depotaţi tot de-al nostri... ştiţi... 
cole... getbeget... vinogragi care să se lupte vârtos 
pentru apărarea boeriei şi a proprietăţel... Şi dacă vreţi 
un om cu falca sănătoasă, vă poftoresc pe supusa sluga, 
D-voastră : 

Vel cluceriul Napoilă 

Ce vă plânge-acum de milă, 
Boerit şi căftănit 

Şi la minte "nţelenit, 
Cu progresul nu sînt rudă, 

Pe Convenţie mi'i ciudă, 

Şi de-aşi arde chiar în iad, 
Voiii fi hojma.. vinograd! 

(Se inchină şi tesă strigâna) CĂCI altmintrele unde mergemii? 
ba nu, adică vă întreb, unde mergemii? 

(Cortina cade.)
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CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul X. pe teatrul din Iași: 

(Teatrul represintă o postă din Moldova, În fund bordeele surugiilor;, 

în stânga grajdiul; câte-va căruţe şi hamuri pe lângă păreţi; in mijloc, 

o fântână. La ridicarea cortinei se aude în apropiere chiote şi pocnete, 

pe urmă glasul surugiului strigând, după grajdiui): 

Ha ho! tbrrr. Eată-ne la poştă, ard'o focu şi pe cel 
care-o ţine!.. Hi... la imaş copil... acolo r& aşteaptă 
hambaru cu ord... hi, gloabă... tpocnesce cu harapaicul). 

Surugiul, (întră pe scenă îmbrăcat cu poturi de aba, ilie de pos=, 
tav cusut cu găitanuri, chingă de curea bătută cu ţinte şi pălărie cu 
cordele, E1 se opresce lângă culisă şi dice): 

Aud, cucoane?.. dacă”! lungă poşta de 'nainte?.. Ba 
DU... €an cât cole, o palmă de loc, o fugă de cal... Nat 
apucat a porni bine şi al şi ajuns (in parte) într'amurgu. 

(Vine în faca publicului, cătând în fundul pălărie). Fan sc vi- 

demii ce bacşiş ml-o aruncat bocriu?.. 0 jumătate de 
carboanţă?.. Crişu el!.. A fi vre un ispravnie de cet 
no, cărora le gicii perfecţi... E grăbit s'ajungă la.
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tact de-aceea lasă bacşişuri bune. Tot ispravnici noi să 
dee Dumnedeii, căci dacă “sii daţi afară din slujbă, car- 

boanţa scade cât un fifirig. Noi, surugiii, judecămit omu 

după bacşiş şi nu dămii greş nici o dată cu chiteala. 

Când v&d o droşcă nouă, nouţă 

Șun tânir mândru lucind în ea, 
O *ntind la fugă... să fugi, Dulaţă... 

Carboanţa vine pe urma mea. 

Ear de'i trăsura cam hârbuită, 

Dacă'i drumeţul ros pe la cot 

Şi cu sprinceana posomorită, 
Mân pe tînjală numai de-un zlot. 

Dei vr'o carâtă închisă bine 

Cu o duducă şun cuconaş, 
Dămol la hopuri, că 'n urmă vine 

Dragoste dulce şun gălbinaş. 

Ear dacă este vr'un rădran mare, 

Cu o păreche cam dos la dos, 

Le trag o sfântă de struncinare 

Căci mă aşteaptă un bănuţ ros. 

Ori cum st fie, când merg în cale 

Cu de-al de-ai nostri, nu mt căesc, 

Căci vorba ceea: tot cale-vale 

Ese bacşişul mai omenesc, 

Par din păcate de'mi vine rândul 
Ss duc vr'o capră sai vr'un jidan, 

L: prăvălişuri îi cule de-arendul, 
Căci plătescii numai un gologan.
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Cu toate-aceste puţin îmi pasă! 
Fie vânt, ploae şi calea grea, 

Fie şoseoa dreasă, nedreasă, 

Când sînt călare, lumea'i a mea? 

(îşi aprinde Iuleoa). [el, Doamne!.. de 20 de ani de când 
sînt în poşte, ce de mai făpturi de oameni am mal vădut !.. 
câți Domni cu alaiii am purtat, când să suia pe scaun, 
şi după şepte ani—hait... maziliţi!.. tot că t-am dus, 
însă fără alaiii!.. Câţi ministri mândri la început, şi | 

„mal pe urmă cu nasu căgut... câţi deputaţi cu Unirea, 

câţi ciocoi vechi de-a Regulamentului, şi câţi ciocol noi 
de-a Convenţiei, şi. Ruşi şi Xemţi şi Turci, de toată să- 
minţa.. . căci bata Moldova noastră o fost drumu cel 

mare a străinilor... Ean o ţeară de jac, satu lui Cre- 
mine, fără cânt şi fără jitari!.. Na! că s"a stins lu- 

lea... tseapără). 

Îmi aduc aminte, când cu Nemţii... am plecat odată, 

cun biet căprar, Yearna, pe vicol... Şonţişoru era nu- 
mal în mundiraşu lui cel alb și tremura, sărmanu, ca 
de năbădăici. I se făcuse nasu pipăruş şi obrazu patla- 
gea venătă, N 

— Frigu'ţi e, Domnule?.. îl tot întrebam pe drum. 

— No; cald, cald, saperment! îmi răspundea el. 

Dacă am augit tot gictnd căi e cală, "mi-am că- 

tat de drum pănă la poştă... Când acolo ce să văd? 
căpraru meii era bocnă!.. îl îngheţase caldu lui cel 
nemţesc. 

Dapoi mai acu vr?o opt ani, aduceam un grecuşor în 
căruţă de poştă... rupt, sărmanu, şi perpelit de ţi se
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făcea milă... Ci că venia la noi să se îmbogiţască şi 
s'ajungă postelnic mare. Sosind la jumătate de poştă, 
el mă "mtreabă în limba lui: . 
— Mo, suruzi! gasimo ţeva de muncato la poştia? 

— Găsi, jupâne, cum nu? 
—- Ma ţe gasimo? 

— Apoi dă!.. brândă, mămăligă, ceapă... 

— 'Ţe? mamalinga! ah! ah! vah! panaghica mu!.. 

şi o leşinat parpalecu, bată'l concina!.. Tocmai atunci 

soseşte din norocire un alt grec cu o brişcă hârbuită, 
vre Un posesoraş, sai vre un simzar... dracul ştie. 
Cum îl văd cu fes, încep a striga: 

— Kir Trufanda, vino de'ţi învie neamu. 

— Ma ţe a paţito simpatriot a mea? 

Da ştii eii, păcatele mele?.. O leşinat pentru că i-am 
spus ca să mănânce mămăligă la poştă. 

— Mamalinga?.. Pai uţiso! 
— Eii?.. ferească sfântu! 

— Xeschi, dimiata... Când te-a întrebat de mun- 

care, trebuia se respundi la dimialui: maslinia, Zimoui, 
ma nu mamalinga... 

Ha, ha, ha, ha, m'oiă uita'o cât oiii trăi. Numai cât 
pomenise samsaru de masline, şi cel leşinat se puse a 

suge cu buzele ca un malac... Can aşa, timitează sugerea 

malaculu» şi pe loc 0 învict. ” 
D'apol alti dată cun jidan... Ce-am mai ris!.. A- 

jungând la Strunsă în deal, îi gic în glumă: - 

— Paremi-se, jupâne, c'o să întâlnimii tălhari. - 
— Fă vei! bade surugiit, ce să facemii, mă rog?..
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— Ştii una, jupâne?.. acoperite cu cerga ca să nu 
„te vadă, | 

Jidanu mei, de cuvânt, se tupilă în fundu căruței, 
ear ci n'am ce face?.. Îmi schimb glasu şi încep a 
striga: Stăi, mă! Ce al în căruța asta ? 

— Ce se am căpitane? can nişte stecle stricate. 
— Stecle să fie oare? 
— Dacă nu mă cregi, căpitane, cearcă de vedi. 
Atunci apuc o prăjină şi jachi peste cergă. Jidanu 

face zinichi, zinichi, zinichi, adică suna a, steclă ca să 
înşele telharii; cit car trose! el car zinichi, zinichi; ş'aşa, 
tot cu, trosc şi cu zinichi ne-am coborit dealu Strungăi. 
De-atunci o eşit; cânticu ista ?n ţeară, (cântă o arte jidoveaseă) 

Trosc, pliose, trosc şi jachi şi lichi, 
Ei, vei, vel! zinichi, zinichi, 
Fată Leiba cel avan 

Care poartă harţagan, 
Fată Leiba cel din cuşei 
Care poartă la drum puşcă 
Şi când vede un Român 
Armele'şi ascunde "n fîn 
Şi sub cerga scărmănată 
Sună-a steclă fărimată. 
Trosc, pliosc, trosc şi jachi şi lichi 
Ei, vei, vei! zinichi, zinichi! 

Acu străinu, ca străinu, dar 'cum sîntii unii ciocoeşi, 
cu maţe pestriţe, săcale-ar sămânța! că mare urgie maj - 
Sintii pe lumea asta! De-alungu țărel faci pârjol cu bă- 
taca... Cică”) voinicie bocrească să stâlecască uu biet 
cm de surugiii ostenit ca var de el, nemâncat,. nedornit, 

4
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ploat, ars de soare, degerat de frig, pentru că isi caii 
căguţi şi nu potii merge în fuga mare. 

Îmi aduc. aminte, acu ciuci ani, murise biata mămuca, 

Dumnedcii s'0 odihnească !.. (ştergânauşi ochircu mânica cămeşi), 

Mi se udă ochii când mă gândesc la ea, driguţa.. 

(Arie: Căruţa poşte!), 

Sirmana mamă parc'o red încă 
Pe patul morți, mortă zăcend 
Şi cu durere vie, adâncă, 

Ah! simt din ochi-mi lacrimi curgend, 

Biata bitrâna! ea pentru mine 

Area un suflet mult jubitor ; 
Dioa şi noaptea 1nă căta bine 
Şi "mi făcea traiul veselitor. 

Însă-amar mie! moartea cumplită 

A deschis iute al că morment 
Şi de-atunci vieaţa'mi e tot cernită 

Cam rtmas singur pe-acest pământ. 

Stam lângă biata mamă şi o jăleam din fundu ini- 
me), căci era acum pe aproape de îngropat, când îl aduce 

dracu pe un ciocolu de cei afurisiţi. Toţi flăcăit erai 
porniţi la drum, numai că, din păcate, mă aflam la poştii. 

Cuconaşu era grăbit parci”l alungaii Tătarii din urmă; 
el vine la bordei meii şi mă smunceşte fără îndurare 
de lângă săcrin mafcă-mea.. . În zădar mă rugam să 

mă "ngidule ca st duc pe mama la groapă... ticălosu! 

în loc să albă milă, el pune pe arnăutu lui de'mi dă 

vro câteva bice şi'i poronceşte s& mă croească tot. dru-
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mu cu un harapnic de pe capră. Dac'am vădut, ş'am 
rădut, mi-am făcut cruce şi am dis în gându- mei: A- 
jută”mi, Doamne, să desbăr lumea, de o jivină veninoasă!,, 
şi cu capu gol, pe arşiţa soarelui, am plecat. 

Se făcea nu departe de poştă o vale lungă şi răpide 
de nu putea nici caru deşert să cobaore fără pedică, 
Drumu cotigea pe lângă o prăpastie adâncă, plină de. 
bolovani... Mişcă băete!.. să mi te duci de-a ruptu 
capului! . . Unde-am riipegit caii la vale, unde-am 
cârnit oistea spre mal, şi "ntro clipală, cai, trăsură, 
surugiii, arnăut şi ciocotu, erami cu toţii stâlciți şi 
ucişi în fundu prăpastiei... Arnăutu şi-o rupt sâtu, 
ciocoiu şi-o frânt nasu de-o rămas cârn. şi chior, De 
atunci nu Vam mal zărit prin Poşte... El o prins frică | 
şi merge la drum numai cu harahagil, 

Ei!.. da ce staii ci de mă amărăsc cu gânduri po- 
cite. şt scutură pietele) Pel nălucă şi cruce-ajută!.. să 

„trăcască surugiu... Nu! alt Român mat voinic decât 
el în ţeară. 

Suruşiii vrednic! ei tot calare 
Dioa şi noaptea am bratul mei, 
Alung necazul din fuga mare 
Când mă ajnnge necazul grei. 
Surugiii ager, alerg pământal 
Din puha lungă mere pocnind, 
Dămol saii ate, iute ca vântal 
E merg calare tot chiuind. 

(ChiuYe surupieşte şi pocnesce din harapnic). 

Dacă de pildă vine o cupea cu o porumbiţă albă şi 
frumoasă, care "mi dice subţirel: „SE mă duci bine Aă- 

4*
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căii.“ — Lasă, cuconiţă, n'ai griji că eşti cu mine! — 

şi "mi apuc hăţurile în mâna stânga, şi m'arunc pe şioaş 
dintr'o săritură. .. Gata "1? gata! . 

Mişeaţi băeţi!.. hi, hi... să mă duceţi ca vântu şi 
ca gându, (poenesce) Ili, breazule, nu te lenovi, că, te 
stricnesc cu sfichiu de foc, (bate cu narapnicul înainte ca și când 

ar vroi să lovească hăţaşul). Virtos, murgule, (se adresează 1a lătu- 

ras) nu te lăsa pe tinjali că'mi eşti sub mână (pocnesce, 
de lături în âreapta) Îi acum pe şes cu toţii, într'o întin- 
soare, să sfârâe roţile teniure. Ii-i-i-i zmeişorii tatii. . . 
parc'ă ziresc pe Jăriuca la colţu luncii... Măriuco fa, 
să mă aştepţi cu alivenci pe când m'oiii întoarce, că ţi-oii 

aduce un tulpan noii. Halde-aşa, copil, tot aşa la copee, 

cu toţii, de o potrivă, frumos că ne priveşte duduca cea, 
din trăsură... numai de ne-ar deochia... Facă dealu 
înainte... să vă văd acu, dragii mel. .. s'o luămii la fugă 

din vălcică, ca st suimii culmea într'un sbor... Odată 

cu toţii pe opinteală... (eniuresi poeneseo. Hi-i-i-i, tiitucă, 
nu mă lăsaţi... întinde surule... odată breazule, bi, hi... 
(Se abuciumă ca cum ar sili cail la deal). Mâncav'ar cloarele? hi, 

perire-ar albinele care or stringe ceara de făcut lumi- 

nare celul ce vă are!., Ha, ho, ha, ho!.. tbrrr... ami 
suitii dealu... să ne mai odihnimi la umbră şi să vă 
mai free pe ochi. 

„Surugiă vesel, în câmp la soare 

Ei câte fete le întâlnese ' 
Preschimb cu ele glume uşoare 
Şi chiar din fugă le ameţese.
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Ear când un duşman calea'mi aţine 
Îi dismterd faca cu şfichiu de foc, 
Şi când în ţeară anul noi vine 
La fraţii nostri, urez noroc. 

(Pocnesce ca în ajunul sfântului Vasile), Hăi, hăt! la mulţi ani 

cu fericire, să trăiţi toţi în unire... Hăf, hăl! să să 
fie casa casă şi masa masă! hăt, hăy! Noroc bun Şi ve- 
selie şi 'mi faceţi parte şi mie... hă%, hăf! 

(Cortina cade).



ION PAPUSARIUL,



  

ION PAPUSARIUL 

CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Tiuchian, pe teatrul din Iași. 
  

(Teatrul represintă un salon). 

(Se aude afare strigând „La păpuși, la păpușă,“ apot o 
gâlcâvă între Ion Păpuşariul și un comisar de poliție). 

Comisarul. — Staţi, măi! 

Ion. — Da ce este? 
Comisarul. — Nu "i voe să umblaţi cu Dilpuşele ; 

cu rodii. 

Ion. — Dec!.. alți basaconie acu! 

Comisarul, — Hai la Poliţie. 

Ion. — Xu pune mâna, guleratule. 
Comisarul. — Haide "ţi gic şi nu lungi vorha. 
Ion. — Atunci s'aciungi tu... 

Comisarul. — Pe dinsul, serjenţi. 

Ion. — Nu da, măi, nu da, că te... 

Comisarul. — Pe dinsul. 
(După un mic sgomot în care saude cădenăd și sdrobindu-se cugea cu 

păpuşi, Ion întră tute, scărmănat, fără căciulă şi cu cosciugul în mână). 

sp
 
_
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Ion. —- Dos la facă... Aici "mă e scăparea... Măi! 

guleratu draculul!.. răi m'o sgâlțiit!.. De abiea am 
putut scăpa cosciusu cu păpuși din shiarele lui... Cât, 

pentru căciulă o cădut în luptă... fie, tot era so daii. 

ei de pomană de sufletu bunică... povestea ţiganu-- 
lui... Audi aşa? treceam pe lângă teatru ist mare cu 

teatru meii cel mic... câşlesi nu's?.. când îmi ese- 
înainte un epistat şi numai de cât să mă "mchidă la po-- 

liţie, dicând că nu mai este voe de a giuca păpuşele,. 
după obiceiu vechiii. Mare poznă şi minune!.. Oare de- 
ce s'o mânictii pipuşele cele mari pe cele mici, de le 

prigonescii? .. poate că vreii să albă singure dreptu “de: 
a face să ridă lumea... Ean, mal ştii? 

Lumea "i plină de păpuşi 
De tot soiul, mari şi mici, 

Cu surtuce, cu mănuşi, 

Căcanteriii şi cu işlică; 
Şi "ntre ele cât trăescii 
Se alungă, se prizonescă, 

Se înşeli, se pismuescii 
Şi chiar se batjocorescii, 

Că "si păpuşi, păpuşi lumești 
Tot si stai să le priveşti, 

Una'i proastă şi fudulă, 
Alta face cât o nulă, 

Alta are dinți de lup, 
Alta "i chiar trintor de stup; 
Alta "i mare patriot 
Ca limba, hăt, cât un cot,
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Alta “i viţă de ciacoiă, 

Alta "i coadă de strisoiii, 

Că "să păpuşi, păpuşi lumeştă 
Tot să stai st le priveşti. 

Păpuşi, dar, ca Vasilachi ţiganu, ca jupânu Lelba din 
târgu Cucului, şi ca toate cele-l-alte dihinii din cos- 
ciugu. ista, cu deosebire numai că unele te faci să 
riți, şi că cele-l-alte te faci să şi plângi câte o dată. 
(privină 1a coseiug) SErmane piipuşele, frumuşele, curăţele!.. 
Vol aţi înveselitii pe moşii şi strămoşi! noştri, ca pe nişte 
oameni cu bunătatea "n suflet şi cu risu în facă; dar 
acum lumea s'0 posomorit, pare că " tot ninge şi "i 
plouă... în cât chiar veselia din câşlegi este oprită!.. 
oare de unde să ne vie atâta, spăsenie?.. Om fi avend 
poate multe ptcate de rescumpărat. .. Mai ştii?.. Ei 
bine, dar pănă vomit agiunge a ne Sfinți ca dracu când 
înbătrâneşte, ce fac eii, Ion Tătărăşanu, cu betele pă- 

"puşi?.. doar st pun să le tragă clopotele ca la cele 
- multe obiceiuri strămoşeşti. — Parapanghelos, de-acum! 

- Am avut odinioară 

Dulce şi frmmoasi ţeară. 
Acum ţeara "i jidovită 
Şi amar precupeţită, 

Parapanghelos! 

Am avut, hăt, în vechime 

0 vitează boerime. 

Acum rîdemii noi de noi 

Poreclindune ciocoi. 

Parapanghelos !
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Qamenii de mai "nainte 
Cereaii fapte, nu cuvinte. 
Acum credemi în palavre 

Şi ne certămii ca prin havre. 

Parapanghelos! 

Ei trăiati în veselie 

În belşug, în omenie, 

Ce-o rămas? politichie 

Şi un dram de nebunie. 
Parapanghelos ! 

(Scoate păpuşele pe rând şi 1e privesce cu înduloşare). 

Strmane păpuşele! .. SE vă mai privesc 0 dată 

piină a nu vă perde... Paca Vasilachi Viganu, care-o 

furat cureanu. Dabulichi şuşmanda, mergi de-acum 

de te *ngroapă în cosciuz, că nu "ţi mai este învoit a 

te primbla noaptea pe uliţi cu lăutari şi a întra prin 

casele oamenilor să le arăţi ce % fudulia țigănească. Ai 

fost şi tu când ai fost, pe când te hrănial cu balamiş 

balmuş de la cumătra, și aveai 12 perine mari umplute 

cu frundari, 12 mici umplute cu urzici şi o dugheană 

în virfa 'Trisfetitelor. Dar acuma “ţi-ai 'nilţat neamu 

ca cioara m par; te-ai făcut Român de cei nok... pro- 

prietar!.. Cati, doar îi fura cloşea de pe oii, şi îi 

spendura pe tată-tiii, cetăţene, c'apol vai de penele tale! 

Pe când tu erai ţigan 

Tot prindea câte-un curcan, 

Acum eşti cetăţenos 

Mai baros şi mai chiros,
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Tanda, tanda, măi balane, 

Ai agiuns Român, ţisane; 

Cată să te lași de lene 

Ca st nu fii smuls de pene. 

Hai tute la coşciug (aruncă păpuşa şi scoate alta). Baca şi 

jupânu Leiba din târgu Cucului cu balabusta; e frate 
cu IHerşcu boccegiu cel din codru Herţii. EL vinde rachiii 

„amestecat, cu vitriol şi cu ciomofaiii, şi dacă se "mho- 
gățeşte, înprumută bani cu dobândă... eftin, eftin, numai 
o sută la unu. Ruşii şi Nemţii lo alungat de râti din 
țările lor şi no lam primit de bun. Tot noi mai cu 
cap! Fată înbrăcat în pelea dracului, căci adi e sâm- 
bătăi... . ghit şalăş; toate dughenile *s închise, oraşu 
e pustiit fiind că jupânu Leiba o eşit la primblare cu 
balabusta pe la gredini poblichi, ca si asculte mozichi. 
Ei vei! dic dei! 

- Balabustă, ştii una, m ros? 
— Vuăs? 

— Chind a fi tot tirgu Eşi a nostru, are se chinte 
muzichi jidovese la gredina poblichi, 

— Şi ce a să chinti mă rog, Lethuşor? 
*— A se chinti: Balabusti mititichi, dragu nieii, cum 

chintă, jupânu Herşcu boccegiu. 
La baltă udă, că vine dracu să te umile. .. 

" (Aruncă pe jidor în coşciv.: şi scoate un arac) Fatăl. . . are 

coarne ca, cino-va şi ca oare-cine, dar nu "1 tot-deauna 
„negru la facă, nu, cl se schimbă ades ca să înşele may 
lesne, ucisă?l crucea!
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Când e un domnişor 
Ce vinde la dreptate; 

Când an privighitor 
Care mereii tot bate; 

Când e un cămătar 

Care te cali-esce; 

Când un prost gazetar 

Ce toate le huleşte. 

Când un linguşitor 
Ce te adimeneşte; 

Când un moştenitor 
Ce moartea îţi doreşte; |, 

Când uda sengător 
Ce fraţii 'şi prioneşte; 
Când chiar un peţitor 
Ce te ciisătoreşte. 

Da iad spurcatule. .. (aruncă pe aracul şi scoate goareci cu o 

mâţă). Baca mâţa şi cu şoarecii, în pilda celor mici care 
"şi faci mendrile în ţeară, când nu "Y struneşte nime. 
Vorba ceea: lipseşte mâţa, şoarecii îşi facii de cap; lip- 

sescii cânii de pază, te primbli prin sat fără băț, ca în 

satu lui Cremine. (oacă goareeit în palmă), 

Unde "i mâţa st ne vadă 
Se ne vadă, st nu creadă. 

Biz-z-z-z. 

Mâţa "i dusă de acasă 

Soarecii se giocii pe masă. 
Pizezozez, 

Unde "i mâţa st ne vade 
Cum ami luată casa 'n pradă. 

Pizozoz-z,
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Mâţa “i dusă din cămară 
Noi sîntemii stăpâni în ţeară. 

Bizozezez, 

La coşciug, lacomilor, că vine mâţa tecoate un tup șio oare). 
Eaca lupu şi oatea... Val! săraca oale! bună "% vie, 

bună *i moartă, că % lânoasă, lăptoasă şi de vreme-acasă, 

Ce păcat numai că o minâncă lupu! 

Hey! de mar fi lupi colțoşi pe lume, bine-ar mat 
hilădui turmele! D'apot ce să faci? aşa '1 posnaşa astă 

de lume; unde "i oaica, lupu nu lipseşte; unde "i slab, 

e şi tare; unde " român, e şi lipitoare! 

Vai! săracă oaie blândă, 

Cum s'aţină lupii în pândă 

Bir, oiţă, bir, 

St te "'nşale, st te-apuce, 

SE te rupă, să te "mbuce. 

Bir, oiţă, Dir. 
Bucălae, vai de tine! 

Tragi pe lume-ades ruşine. 

i Bir, viţă, bir. 

-Chiar de scapi st nn fii smulză 

Tot eşti tunsă şi eşti mulsă, 

Bir, oiţă, bir. 

La stână că vine lupu. .. (Scoate un Ture şi un Cazac). 
Eacă 'Turcu şi Cazacu, Pilaf Aga şi cu Moscov Ghlaur, 

dușmani de moarte carii luaseră deprindere aşi giuca 

calu pe pământu: nostru, de câte oră nu s'ajungeaii cu 

târgu. Noi Tătărăşenii care, cum o dat Dumnedeii, avemii 

şi noi o ţiră de politichie şi de plapomaţie, "l-amii giu-
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catii pe degite şi "f-amii pusii în cuşca păpuşelor; însă, când 
vinii Ruşii în ţeară, facemii pe Cazac de tate capu Tur- 

cului, şi din protisă, când vinit Turcii, Pilaf Aga descă- 
păţincază pe Moscov Ghinur... Ce să faci? 'Trebuje să 

urii cu lupii şi să strigi la covrigi cu Cosri...oţii dacă 
vrei să incapi în lume. Hat şi vol la coşciug că ne-amit 
săturatit de păpuşerii. 

Aste *5, hoeri D-voastră, păpuşele cele vechi care le- 

ami apucatii de la părinți; dar aii mai ceşitii şi altele, de: 

când cu mâncarea cea de Constituţie... ce-a mat fi şi 
aceea, .. Noi Tătărăşenii le dicemii Lefegii!.. Ci-că în 

timpurile de mult, pe când areamii resboale cu vecinii 

noştri, era în ţeară o ceată de ostaşi viteji, nu eros, 

care mâncaii carne de tatar. Xu "I vorbă „de dinşii. Le- 
fegiii din dioa de asti-gi se hrănescii din leafă, se în- 
doapă din Dugedul ţării, de aceea îi numimii lefegii. 

Eacă de pildă: (scoate pe rând ma! multe păpuși şi le arată), 

Un silvicultor de codru — lefegiii. 

Un conductor de drumu mare —— lefegiii. 

Şosele sîntii, nu sintii, dar conductori posderie. 
Un profesor de Mimică. .. sait nimică — lefegiii. 

Un inspector de profesori — lefegiii. 

Un inspector de inspectori — lefegiil. . 

Un perceptor... priceput — lefegiii. 

Un controlor de perceptori — Iefegiă. - 

Un controlor de controlori — lefegiii.. 

Alt controlor de nu ştii ce — lefegiil. 

Un grădinar de pepinerie... Ştii că o să se înmul-" 

ţască de-acum pepenii în ţeară.
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Un custode de muzeuri, pinacotece, gliptotece, biblio- 
tece şi alte tece, care nici n'aii fostii nici s'aii pomenitii! 
Şi cei-lalţi, şi cef-lalţă, şi col-lalți ca năsipu mării, şi 
mal ales ca frunda din codru. | 

(Se aude afară glasul comisariului strigână): 

— Unde s'o ascuns păpuşăriul? 
Na! mai fată şi altu... 15 caută ca să mă mchidă, 

Nu mă lăsaţi, oameni buni, că doar n'am făcut vre un 
răi că m'am ţinut de obicerurile strămoşesci, jucând pă- 

"puşele în câşlegt. 

Cuşca de hârtie ce noi o purtămă 
Strigând la păpnşe cu glas sanător, 
Este chiar teatrul miculai popor 
Şi cii-a noastre glume noi îl desfătămă, 

X'avemi primadone, nu arem tenori 
Xu jucămi la drame și opere mari, 
Avemii păpuşele în loc de actori 
Şi "n loc de orchestra, doi bieţi lăutari. 

Lăsaţi-ne n pace să ne veselimii 
„După obiceial cel înbătrânit, 

Ca să nn ajungemi noi, Romini, să fimiă 
Un neam trist, cu ură, şi posomorit. 

- (Comisariul sgâlţie ușa din fund şi qico); 
"„Aică, trebue să fie hoţul. E 
Xa! că m'ajunge păcatul... Unde să m'ascund ? (aleargă 

în dreapta și în stânga, spăriat) (10le! ba COl6! (arătând locul suâroru- 
în) Ba cole în bisuniea asta (se bagă sub acenă). În coşciug 
şi tu, Ioane; Parapanghelos! 

(Dispare. — Cortina cade), 

— 

C
r
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CUCOANA CHIRITA 

ÎN VOIAGIYU 

CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucureser. 
  

(Teatrul represintă un salon). 
_ Chiriţa (în costum ridicol de voiagiu, întră sburdalnie. Ea poartă 

matacof esagerat, tocă de catifea neagră cu fiori, .pene şi cordele staco- 
și! etc.) 

(Ea cântă pe aria: Royal tambour). 

Eată-mi's! am sosit 
Dintr'o călătorie 

În care-am pătimit 
0 sută de şotii ş'o mie. 
Dar, deii, nn mă& căesc, 

Nu'mi pasă de nimică; 
Ei sînt sdrazon şi mă numesc 
Chiriţa cea voinică. 
Ce voiagiu minunat! 

Ce frumos m'am primblat! 
În urmi-mi am lăsat 

"Un nume lăudat. 

Pleciiciune, Doeri, tse închină). De mult, mu ne-amii v&- 
dutii. Sănătoşt! . "Dar cucoanele? şi copiii? bine? MS 
bucur. Aud? şi mie precum videţă îmi merge de minune...
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siirut ochişorii. (se întoarce în loc de '$7 arată talia). Am fost la 

Paris de mi-am aşedat plodu la scoală ca să înveţe po- 
litica, pentru că n dioa de astădi, la noi, un om ce nu 

ştie politica, mu plăteşte nici chiar cât jilţul cel stricat 
care s*o vândut cu doba la Bucuresci pentru plată de 
imposiţ... cl e un mohil de prisos... Și cu prilejul a- 

cesta m'am folosit şi eii ca să văd lumea cea mare, că 
măţi crede2.. ME mucedisem la ţeară, la Birzoeni.. . 

De la o vreme îmi venise stenahorie şi ipohondrie; așa 
dar, .. nu'ți uita vorba... într'o dimineaţă, pe la toacă, 

după ce m'am cotorosit de Aristiţa şi de Calipsiţa, mi-am 

luat catrafusele şi am spălat putina!.. Soţul meii, .pa- 

harnicu Birzolu, cam cârnia din nas, dar Pam sărutat 

între sprincene, după obiceii; și Pam lăsat cu buza um- 

fată... Uft!.. Mam dus la Galaţi cu trăsura mea cea 
galbină, şi cum am ajuns, nici una nici doă... țup în 

vapor, Guliţă ţup după mine, Ioana ţiganea ţup după 
Guliţi, şi vorba ceea, cu căţel cu... am plecat!!! 

Doamne! boeri d-voastră, minunat lucru “i vaporul!.. 

Si vegi şi să nu erei... Audi d-ta? Merge focu pe 

apă ca în vremea halimalei. D'apoi salonuri, d'apol zai- 

feturi, dWapol căpitanul !.. bată/] norocu că mare nos- 

timlor mai era, puşchiu! (n tarm. SE vă spun una? So- 
țul mei nu “1 pe aice?.. Mi-a făcut: curte, berbantu, 

tot drumul şi, dei, între noi să rămâte. .. dacă nu mi-ar 

fi fost de iehemonicon, mal că... matcă... 

Un glas de 1a galerie. — Aferim, Cucoană Chiriţă 
Chirita (adresându-se cătră capelmalstru). P'apoi cum socoţ 

domnule? Chiriţa nu sc dă cu una cu doă. teătră pnbte). 

! 
Ă
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În sfirşit.. . nu “(7 uita vorba... am ajuns Ja Beligrad... 
Când la Beligrad întreb pe căpitanu: Jfonsiuc căpitan, 
je cu pri, aice 1 Viena? — El îmi răspunde zimbind: 
Ba nu, Madam, aice "i Beligradul. — Jfersi monşer.. 
nu poţi crede ce bine *mi pare ci m'am mvreduicit să 
văd Belizradu cu ochii, că mare mult am audit pe băr- 

„batu mei pomenind de el. — După Belisrad am sosit 
la Ruşara... Când acolo, vameşii de la hotar începi a, 
cotrobăi prin ligile mele ca în vremea volintirilor, și 
daii peste o cutie cu ţiri svântaţi ce”! luasem la drum. 

— Fă tadfel! Ce % asta?.. strigă căprariu, - 
— Ce să fie, domnule? Ea iri... Fii postese Mercurea şi 

Vinerea şi metahirisesc sărături de când pătimesc de rast. 
Vus rast? Asta % pudoare mare la d-ta; trebue 

plăteşti vama. Şi îndată, s'o adunatii vr'o trei şoacățe 
ca să hotărască, dacă se cuvinea să *mi lee vami ca pen- 
tru peşti, or ca pentru mirodenii. În sfirşit am dat ce 
le-aii plicutii şi mi-am cătat de drum. 

De-acolo am urmat 

Prin ţeara cea nemţească, 

Şi n Peşta am mâncat 

Mâncat paprică ungurească, 
Apoi în drum de fer 

Snindu-mă în erabă, 

Am voiagiat c'un caraler, 

Un baron prea de treabă... 

Ce voiagii minunat! 

te framos m'am primblat! 

În urmă-mi am lăsat 

Un nume lăudat. 

Fosta'ţi cu drumu de fer, hoerI d-voastră? Fi! anoi
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ce mai diceţi? Să jură că Neamţu îi cu dracu... Sfinte 
Panteleimoane!.. te duci ca ventu şi ca gându, ca în 

poveşti; cât ai plecat ai şi ajuns, ba âncă baronu care 

călătoria cu mine, m'o încredințat auf Ihre, că în Eu- 

glitera drumu de fer merge aşa de tute că soseşte pănă 

a nu pleca. Bată'] vântu de Baron! Mare ghiduş era şi 

nostim! (in tară. Şi el s*o cercat să mă curtenească o 

bucată de drum, dar geaba... n'o catastosit st mă scoată 

din minte... Cum?.. Nu credeţi?.. Alei! Dar să n'am 

parte de Birzoiu dacă vă ascund ceva... Ba âncă să ve- 
deţi: trecând odati pe sub o hrubi lungă care "i gicii 
tunel, şi găsindu-ne prin întuneric, şoacăța de baron şi-o 

întins botu ca să mă sărute... Vai! mâncal'ar moliile!,. 

Când "f-am tras un pun, o făcut hic și o cădut de-a 
rostozolu în cel-a-alt colţ a vagonului. 

Glasul de la galerie. — Aferim Birzoale! 

Chiriţa, (cătră capelmarstru). Aşa SE ştii, domnule. (cătră 

public). Baronu, ruşinat st vede de acest fropos, s'0. co- 

borit la cea ântâi staţie şi o dispărut... înpreună cu 

săcuşorul mei de voiasin... halit! mi'l şterse potlogaru 

drept suvenir... bunătate de săcuşor cusut de copile, cu: 

un turc călare de-o parte şi cu un audenfen din dos... 
Cum vă pare aşa bazaconie? te mal încredi în baroni 

de drumu marec2.. Dar asta nul nimica, pe lâng gă ce 

mi s'a întemplat în urmă. Plodu cel de Gutiţă „Se c0- 

hora la toate staţiile... Copil nu "7, mă rog ?.. îl tri- 

miteam cu Ioana ţiganca pentru ca să nu se prăpădească; 

când aproape de Viena aştept să se întoarcă în vagon... 

nu vine, Conductoru închide oblonul, elopotu de la stație
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sună de trii ori, maşina şueră, trenu se pune în mişcare, şi 
Guliţă nu "i!.. Sfinte Panteleimoane! cra să turbez... Scot 
capu pe fereastră şi incep a strisa: „Guliţă! loan! ctoară! 
dimone! tufă... Afonsiu conductor stă, opreşte, ţine cail!= 

Aş! nime m'audea. Daii să deschid oblonu, nu pot; daii si 

sar pe fereastră, nu încap. Atunci par'că mi s* "0 luati vi- 

derile şi de-odată am căgut lată pe perine, am leşinat!.. 
Când ne-ami treziti, erami sosiți la Viena. Alerg la Po- 
liţie, răenesc, îmi smulg piu, my bocesc pănă ce d-nu 

Poliţmaistru mă încredinţază, că va face toate chipurile ca 

să "mi găsască odoru, şi. că mi l'o aduce chiar cu tele- 
grafu. Ei!.. închipuiţi-vă, boerk, că fără a mai da letur- 
ghie la Sfântu Mina, Guliţii şi Ioana soseseii buni teferi în 

desară la otel. Ah! Dumnedeule, când "I-am vădut, cra să 

nebunesc de bucurie, şi în prima furie am tras tril palme 
țisancel, precum şi lui jupânu Guliţă "I-am făcut o morişcă 
în chică, ca să le pun minte... Halal de ţerile care ai dru- 

“muri de fer!.. ele, după cum dicea baronu, aii aripă de shoară 

Jute pe calea progresivulă, dar cât pentru cele-l-alte, cun 

e țeara noastră, de pildă, sîntit clunte şi oloage, strmanele! 
Glasul de la galerie. — Aferim Chiriţă! 
Chirita, (cătră capenmalstra). Ba nu, dei, adică nu "i aşa? 

În Viena mam" primblat 
La Hiţing și pe Grabe 
Cun tânăr delicat 
Ce "i dicii Zler Graf von Kleine-Sehvabe. 
Şapoi “în spre Paris 
Am plecat cu erăbire, 

Căci Parisu "i un paradis 
Plin de adimenire.
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Ce roiagiu minunat! 

Ce frumos mam primblat! 

În urmă-mi am lăsat 

Un nume liudat. 

În sfirşit am sosit la Paris, în patria Iul JMonsiu Şarlă!.. 
Ştiţi, ADonsiu Şarlă care o fost dascalu lui Guliţă... 

În Paris! minunea minunelor! târgu Vavilonului din dilele 
noastre! Am ajuns noaptea şi am tras la un otel din ulița: 

Gieofroi Marie, adică: Mii fri Marghioală. .. A doua 

di Pam înfundat pe Guliţă într*un pansion, şi am rămas 

liberă, de capu mei. Ha... a... alal de cine “i tânăr şi 

“are bani mulți! Acolo “i pimântu făgăduinței cel din 

scriptură ; numai un lucru e cam supărător: toate se 
vendii cu porția, şi porţiile's mici de tot, ca de pomană, 

De pildă ceri un biftec? îţi aducii o fărimă de friptură 
mare cât un irmilic, ba âncă şi aceea crudă... cică 1 

englizască. .. Ceri raci ? Îți aduci vr*o doi răcuşori în 
şepte luni, chirciți, oftisoși, ca rai de eî!.. Cât despre 

bucate de cele sănătoase ca la noi, precum: musaca, ca- 

pama, ciulama, baclava, chesehet. .. nică nu sc pomeneşte... 

insă nu face nimică... Parisu nu are seamin pe faca 
pămentului, şi pot dice că nici chiar Bucuresciul nu'] în- 

trece, . . adică” să fimii drepți... nul întrece. Ce nu gă- 

seşti în el? galerii de museuri vrel? ai; munamenturi 
vrei? at; teatruri vrei? af; pasagiuri române ca la Bu- 

curesci” vrei? aj. Che ta lipa. Fă nu le-amii visitati 
nici pe unele, nică pe altele, pentru că am avut de uni- 
Vlat pe la magasii de: marşande de modă. 

Am fost la Madam Desal şi la Madam Fovel, de mi-am
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comendat tualete peTdatorie. .. Le-oiii plăti şi eii când 
orii plăti şi cele-l-alte cucoane care le-o rămasii datoare... 
tin taină) ȘI ştiţi una? sîntii cam multe... aşa de multe, 
în cât croitoresele o hotărit să nu mai facă credit com- 
patrioatelor. Cam ruşine, dar ce'mi pasă? Ei tualetele 
le-am pus la mână şi am şi fantacsit cu dinsele la ba- 
luri, la Mabil... Ah! frăţiorilor, ce juvaer de grădinii 
Mabilu! ce adunare elegantă întâlneşti în ea!.. Nu cra 
seară să nu mă duc acolo la petrecere... ba âncă am 
jucat şi caneanu. 

Glasul de la galerie. — Aş! Aferim Chiriţă. 
Chiriţa. — Jersi... Acolo am făcut cunoștință cu o 

mulţime “de contese şi de prințese: contesa Frizet, prin- 
cesa Rigolboş, marhezul Brididi, marşalu Şicar, duca Şi- 
cocandar, ba âncă am întâlnit şi o clae de boeri şi 
cucoane de la noi, precum de pildă: Aud? să nu le nu- 
mesc? fie!.. Dar din toţi cine cra mat cu haz, era d-nu 

“Agachi Flutur, un berbant în dot peri, care o fost şi 
volintir la Ipsilant. Cu dinsu făceam supe la cafeneaoa 
englizască, pe bulivar. Ce risete, ce chicote! Flutur mi-a 
compus şi un cântic... Să vi] spun? bucuros, dar să r&- 
mâe între noi, vă rog, ca st nu afle dumnealui. Eată']... 
ascultați: | 

(Chiriţa cintă următoarele cupleturi și joacă un pas de cancan li 

sfirgitul fie-cărui cuplet). 

_4ărie de Offenbach), 

Vivat mândră Chiriţoae! 
Vivat spanchiea de Dirzoae! 

ae, oac, oae, oae, oac, oac, cae.
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În amoruri să trăească 
Lumea "'ntreagă st pârlească, 

" Eastă, cască, ească, cască, cască, ească, casză. 

Tra, la, la, la, la, la, la, la, 

Sai Chiriţo ?n joc. 
Tra, la, la, la, la, la, da, la, 

"Sai mereii cu foc. 

LE] Chiriţoaea "i sprincenată 
- Şi ca un balon umflată, 
Lată, lată, lată, lată, lată, lată, lată. 

Elegantă şi frumoasă, 

Armazoancă, amoroasă, 

Roasă, roasă, roasă, roasă, roasă, roasă, roasă. 

” Tra, la, la, la, ete. 

Chiriţoaea “i din natură 
Gingașă peste mesură. 

Suri, sură, sură, sură, sură, sură, “sură, 

Ea cu ochiul te atrage 

Şi pe şfară-apoi te trage. 

Rage, rage, rage, rage, rage, raze, raze. 

Tra, Îa, la, la, ete. 

Chiriţoaea cea uşoară 
Are-o inimă fecioară 

Cioară, cioară, cioară, cioară, cioară, cioară, 

“ Ea te leagă şi te 'ncurcă 
De nici dracul te discurcă, 

Curcă, curcă, curcă, curcă, curcă, curcă, curcă, 

Tra, la, la, la, ete. , 

Glasul de la galerie (entusiasmat), Aferim! -Aferim! 

Aferim! Chiriţoaca mea! 

Chiriţa (epărtată) “Val de mine!.. căi dumnealui! (fuge): 
(Cortina cade),
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BARBU LAUTARIUL 

CÂNTICEL COAMIU 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucureser. 

(Teatrul repregiută un salon. —' La ridicarea cortinei un taraf de 
lăutari începe a suna un cântic vechii din dosul uşii din fund. Barbu 
lăutarul este înbrăcat cu anteriă şi glubea vechYe; el poartă pe cap o 
jumătate de izlic cu fund verde). 

Un glas, — ţaintre culise) Lipsiţi de-aici, balaurilor! 
Barbu. — Ean lasă, jupâne vataje! Aşa să tră- 

eşti, că boeriu ne-o chiematii să "1 cântiimii de dioa lui! 
Un glas. — Minciuni! boeriului nu "% placii țirliitu- 

rile ţigăneşti! Ial, căraţi-ră! 
. (Lăutarii se opresci), 

Barbu. —— (desehigâna ușa cu stială) Dec! ,. Dacă cil sint. 
Barbu lăutariu cunoscut în toată țeara Moldovil... cum 
0 st mă dal afari?.. Mal sti să răcesc doi vorbe cu 
boeriu ! intră și “ștacoate işlicu) Bac! . Aice "i adunare 
mare! şi adunare fără Barbu, starostele de lăutari, uu 
se poate! (e închină publicutu) Aşa “7, boeri d-voastră, că 
hu VE lasă inima să mă daţi pe scără, pe mine Barbu
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cel bătrân, care am cântat la nunțile şi la mesele pă- 
rinţilor d-voastră ? tintorcânău-se spre nsă) EX! apol ce mai 

dirdieşte guleratu cel de ciccoiii? (enramă dor seripeari și un 
lăutar cu natui), Veniți încoace, măi, cei cu scripcele şi cu 

naiu, car cei cu trimbiţele să meargă la paharnicu Sur- 

dulea ! . . (întră 1ăutari) — Doamne sfinte şi părinte!,. 
în ce vremi am mai ajuns!.. Înainte mă ruga să merg 
pe la casele boereşti, şi acum mi se mucedesce cobza 

sub benis?.. Cine ar dice vălendu-mă, că cii am fost 

Jautarul Domnilor!.. Iei! . hei!. . teânta 

Ei sint Darbu lăutariul, 

Starostele și cobzariul, 

Ce-am cântat pe la Domnii 

"Şi Ja mânâre cununii. 
Cobza mea o fost vestită, ' 

Veae întreg o fost cinstită 

De boerii de pe-aici 

Ba şi chiar de venetici! 

Of, of, ot! "mi aduc aminte, 

Of, of, of! că mai "nainte 

Nici un chief nu se făcea 

Fără astă cobz'a mea. 

Dar acum, acum, vai mie! 

De când lumea “i cu nemţie 
Na mai am în lume glas 

Şi pe uliţi am rămas! 

Aşa, aşa, păcatele mele! Vremea vremuesce, bătrânii -- 

se ducii, obiceturile se prefacii, oamenii se schimbă, cânti- 

cele se schimonosescii şi lăutarii morii de foame!.. Hei!.. .
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în sremea boerilor cu îşlic şi cu anterii ca mine, ce de 
mai veseli! ce banchieturi? Când se căftănia vre un 
hoer, se ducea hbărhier-başa de "1 rădea cu bricile cele 
de mărgean în cerdacu casii, şi cii mă duceam la el cu 
tarafu meii de "1 diceam: „Şi la mai mare, vere!..* 

EI îmi umplea fesu de galbint şi eii îi cântam, după 
cum se obicinufa pe atunci:. 

CÂNTEC VECHIU 

Chi! şi vivat fericit! 
Boeriul s'0 căftănit 

Chiă, chiii, chii şi ha, ha, ha, 

Trăcască Mărica sa! 

Cât îi şede de frumos 
Cu şalvari de merinos! 
Chiii, chii, chiii, ete, 

Cii-anteriii de citarea 

Şi cu fes de Indernea, 

Chi, chiă, chiă, ete, 

Cu şal verde de pambriii 
Şi beniş portocaliă, 
Chiă, chiă, cehii, etc. 

Par' că “i Pasa din Ruşciue, 
Când bea cafea şi ciubuc! 
Chiii, chiă, chit şi ha, ha, ha, 

Trăească Măriea sa! 

apoi la nunţă!.. Mărculiţa mea!.. ce de mat zai- 
feturi! | 

- 6
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Pinea, nunta câte o stptimână tot în chiote şi "n 

chicote! În curte oamenii fricaii boi întregi în frigări 

şi desfundaii la poloboace cu vin de Cotnariii, în vreme 
ce arnăuţii trăgeau din pistoale... Ear boerii, sus, beaii 

vutce cu fesurile şi cu papucii cucoanelor... Dacă era 

cucoana înhrăcată cu rochie vişinie, bocriu bea rişinap 

în dragostea ci; de era cu rochie galbănă, vutcă pe 

cursă, limonie; Ş'apoi din vreme în vreme 'şi anina 

poalele anteriului în briiă, îşi asvirlea papucii, de rămâ- 
nea numai în mestif, şi giuca parola saii cordeoa... 

„Mal pe urmă aii giucati mazurca cu Ruşii, valţu cu 
Nemţii, şi acum cadrilu cu Franţuzii!.. Dumnedeii ştie 

co-orit mal giuca mâne!.. Cât pentru mine... mă videa 

Dumnedeii!.. bocrii se apucaii de umplea un pahar 
mare cu vin și cu galhini şi mi "1 puneaii la gură... 

Fii îl dam pe gât în sănătatea miresei şi "! cântam: 

(Cântic vechtu însogit de lăutari). 

Lado, Lado, nu mai plânge 

Că la matcă-ta te-oiii duce 
Când a face plopul pere 

Şi răchita vişinele 
Şi resteal mugurele! ete. ete. 

Wapoi âncă alta!.. Când se întimpla de se îndrăgea 
vre un cuconaş de o cuconiţă și vrea să " spue aleanu: 

sufletului, socotiți că" scria rivăşele franţuzeşti ca în 
dioa de astă-Qi?.. Aşa!.. Al6 punea pe mine de cân- 

tam nopţi întregi pe sub ferestrele ci, şi în vreme ce 
cuconaşu sta frumos în trăsuri de-o parte la colțu
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„Zidului, cii chiulam şi oftam în locu lui pănă mi se usca 
|. gătiţa... „Oftează, Barbule!: striga cuconaşu şi cii tră- 

! geam nişte ahturi de se stirniaii toţi cânii mahalaley! . . 
Ean aşa:e 

CÂRTEC VECHLU 
Arde-ar rochiţa, pe tine 
Cum arde inima 'n-mine! 

Să te ardă, să te tisă, 

Dor de mine să te-agiungă! 
Ah!.. 

Sait istalalt: 

Ah! tu dormi, dormireai moartă 

Şi ci fac venin la poartă!.. Ah! 

Vorbă st fie!.. Boeriu trăgea ciubuc în vremea, asta 
şi sta cu ochii holbaţi Ia fereastra cuconiţel. .. Rideţi, 
domnia-voastră? vă pare de şanţ?.. Poate! dar cum 
era pe-atuncea, bine cra, că lui Barbu "% curgea şi laptele 
în pasat şi galbinil în cobză!.. Acum nu mat placii 
cânticele vechi, nu mai sintii de modă, că so subțiet 
lumea!.. Am fost silit la bătrâneţe să învăţ cântice 
nouă, de cele de la fteatru, de la operi, adică de cele 
opărite. .. ca aista de pildă: 

(Arie din Rigoletto: La donna e mobile) 

Lado na mobile | 

Ca! lni Leventi. 

Nene Ascenţi 

Ediş pin ceri, 

Trone! se potriveşte ca nuca 'n'.părete!.. Vă în- 
treb, hoeri d-voastră, nu erai mai frumoase cânticele 

G*
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noastre cele creştinesci? precum: Dotna, ziersu luă Bu- 
jor, sub poale de codru verde?.. De! unde se mai 

pomeneşte de-al-de-astea prin oraze!.. Numai pe la ţeară 

dacă se mai trecii!.. Acolo numai o rămas să ne câşti- 
gănii hrana, not liutarit... pe la horele românilor, unde 

facemi să sale opinca 'n sus!.. Faci de pildă: să gi- 
cemii că sto întins o horă, cât casa asta de mare. 

Flăcăii stai înşirați de siur înpregiur stringându-se cu 

fetele de mâni, şi not lăutarii prinşi în mijlocu horel, 

le cântimii, can așa: 

(Toţi lăutarir pornescii cu pas lute de incungiură salonul, Bunănd o 

horă. Barbu urmărindu'l cu cobza, căntă:) 

Leleo raşie la obraz | 

Leliţo, leliţo fa! ' 
Floricică din pirlaz, 

Leliţo, lelițo fa! 
Ce folos că eşti frumoasă 

Letito, leliţo fa! 

Și la cap căpăţinoasă. 

Leliţo, leliţo fa! 
Eşti dragă flăcăitor, 

Leliţo, lelițo fa! 
Ca bulina căinilor. 

Leliţo, leliţo fa! 
Strîngeţi, leleo, buzele, 

Leliţo, leliţo fa! 

Că le pişcă muştele, 

Leliţo, lelițo fa! ' 

Stringeţi, lvleo, buzele, 

Leliţo, leliţo fa! 
Că se vidă fasolele, 

Leliţo, leliţo fa!



BARBU LĂUTARIUL ! 85 

Staţi, măi, cam obosit!.. Sărmane biete Barbule! ai 
agiuns cal de poştă înpregiuru horii, de unde înainte 
Je diceai boerilorii zere.. . fie!.. În calte mă mângiiii, 
că m'o îuvrednicit Dumnegeii să înveselese cu cobza mea 

u „o lume întreagă! (eutâna 1a cobză cu iale) Dragă cobzişoară !. . 
hune dile amii petrecuti amândoi... Multă vreme *mi-at 
inut isonu numai într'o strună !.. tottează) De-acun 
ne-0 venit şi noi rându de ducă cu cele multe obice- 

„dură vechi de ale țării!.. (ştergenau?şx ochin Hai, drăgu- 
lia mea, st mulţimimă cut se cuvine, că ne-amii pe- 
trecut veacul în această țeară bună şi mănoasă care o 
desrobit țiganit! 

Dragi boeri de lumea nouă! 

Dica bună vă gic voă. 

Ei mă duc, mă prăpădese 
Ca un cântic bitrânese! 

Ah! gândiţi cam fost o dată 
Glasul lumei desfătată, , ! 

Şi "mchinaţi câte-un pahar 
Îmi biet Barbu lăutar! 

(Barbu cu taraful pleacă sunând an cântie vech'u), 

(Cortina cade),
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UÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucuresei. 
  

Paraponisitul (intră pe scenă foarte posomorit, ac primblă of- 

tând, se opresce în faga publicului, clatină din cap şi apoi dice:) 

„Cu dreptu'ț?.. frumosu'"[?9.. Moată lumea în slujbă, 

afară de cât mine!.. ApoY să nu fiii paraponisit?.. ba 
să fă... şi sint!., 

Sint paraponisit 

Căci mă vâd părăsit 

Nemetahirisit 

Şi neschivernisit. .. 
De w'aşi fi procopsit, 
De naşi fi prabtisit, 
Nimic n'aşi fi găsit 
De pretinderisit; 

Dar sint gramatisit 

Şi sintaxmatisit, 

Patriot, iscusit 

Şi chiar buiurdisit... 
Deci fiind părăsit, 
Adiaforisit, 

Piind chiar blendizit, 

Sint paraponisit!
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Şi poate că n'am dreptate!.. Adică, mă rog, de ce 
să se hrânească o mulţime de trintori, pe lângă albine, 
din mierea budgetului şi eii să fac zimbre de-oparte?. 
Ai doar nw's şi căi piimântean simpatriot? N'am mal 
slajit eii ţării?.. Mi "1 plin sinu de atestaturi... Eaca... 
(scoate un teane de hârtii.) Eacă teşeherele şi din vremea Tur- 
cilor şi din vremea Ruşilor şi din vremea Nemţilor. . . 
Tot cu pajure împărăteşti... Poftim de ascultați: taeschi- 
de o bârtie şi citesce). „Pol oca icri tescuite, 30 dramuri sa- 
Chiz. ..* Nu” asta (aeechide artă bârtie) „Mal ântel nu lip- 
sesc 1 cerceta despre întrevimea fericirei.e Nici asta... 

"M-am uitat ochelarii şi nu văd bine... dar telos Dandon, 
cacă dovedi gospod despre destoinicia mea. — Am avuţ 
a face cu împărați, cii Nae Postuleanu, care dacă n'am 
şi decoraţii, este că nu mi-ai dată, şi cu toate aceste 
nu pot găsi o slujbuliță cât de mică în patriea mea!.. 
Cu dreptu "1? frumosu "1? Am alergat, m'am rugat... aş! 
Vorba ceea: geaba vii, geaba te duci, nu mai rupi nişte 
papuci. .. Pe la toate Ministeriele mi s'a răspuns, că 
îndată ce va fi un loc vacant... Ce, Doamne cartă-mt! 
loc vacant?.. că pe toatii dioa se deschidii locuri nouă, 
încât Sar putea crede că țeara romănească e locuită 
numai de amploiaţi. 

Avem prefecţi 
Şi sub-prefecţi 

Și arhitecţi 
Foarte perfecţi, 
Avem notari 

Şi arhivară
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Și chiar primari 

- Buni cărtarari. 
Şi casieri 
Şi ingineri 

Şi grefieră 

Şi consilieri 
+ Şi presidenţi. 
Viţ-presidenţi, 
Şi. permanenţi 

Toţi ecselenţi. 
Asem bujori 

De perceptori, 

Şi preceptori 
Şi controtori. 
Judecători, 

Silvicultori, 

Espeăitari, 

Şi conductori. 
„Şi inspectori 
Sub-inspectori, 

Şi inspectori 
De inspectori. 

Într'un caventiă 
Românii sîntii 
Toţi candidaţi 
De amploiaţi. 

+ 

etină. Toţi, toţi afară de mine!.. Cu drepta'i? fru- 
mosu ?.. Bine, dacă aşi fi fost vre odată oposant, în- 
jeleg să fii catatricsit, cu toate că nici atunci nu star 
cuveni... dar însfirşit să dicemii. .. Însă martur mii 
sfântu mucenic Erdochim, că de și m'am ubonarisit la 
masa paraponisiţilor, nu vra să dică că m'am lepădat de
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hristoitie, că nvam zacergisit, că m'am făcut, cena mu 
che ena su cu corifenţii tarafului, căci nu "1 fac haz. 

(Arie finală din Chiriţa în provincie), 

Unul tot dice căi tabachere 
Plină, ticsită de un tabac, 

Ce multor nasuri de 'nalte sfere 

Poate s& vie curând de hae. 

Altul, în mână că-o pană seacă » 

Strigă că “i singur brar pe pământ, 

Şi că e gata resbel să facă 

Cu lumea "'ntrează, cu mori de vânt. 

Altul pretinde că “n Românie 

„Soarele-Unirei el Ta aprins 
ŞI cât "i-abate se nu mai fie, 

Sufiă şi “ndată soarele "i stins, 

Altul se plânge că ţeara pere, 

Că tot progresul a stat pe loc 

De când el nu mai e la putere 
Ca s&l conducă... într'un noroc. 

ANII în visuri de înălţare 

Se plângii de-oparte cu ah şi vah! 
Că mereii suferă de-o boală mare.., 

Căci tronul ţării le stă "n 'stomah. 

Eu unu, slavă Domnului! sint ferit de asemine zai- 
Mic, dar nu pot st nu pătimese, când mă văd lepădat ca 
un vatrar în lunile de vară... Cu dreptu? frumosut?.. 
De unde am fost ce-am fost, să ajune a fi ce sint!.. .
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şi asta când?.. Când toţi Românii sintii de-o potrivă 
dinaintea budgetului, când toţi ati dreptul prin urmare 
a se *ndulci de el... Ah! ah! nu mi-ar fi ciudă în calte 
dacă maşi fi om pacinic şi cu sevas cătrii mal marii 
mel, dar aşa, staii de-o parte şi nu mă amestec nici o 
dată în filonichiile de la masa paraponisiţilor. . . Eacă de 
pildă a scară: 

Unii dinte înşii cereaă reforme, 
Reforme "m toate ca din topor; 

În procedură, în legi, în forme, 

Chiar în sistemul reformator, 

Alţii cu faca posomorită 
Oftând mult jalnic, le răspundea 

Ci "n ţeara noastră nepregătită 

Ori-ce reformă, e formă rea. 

Dicând că "m hame toate se schimbă, 
Unii cu hapca cereaii schimbări 
În instituţii, în scol, în limbă, 
În starea țării... şi "m alte stări, 

Alţii atunce cu 'nfiorare 
Schimbându'şi fara, strigaii mercă, 
Că din schimbare tot în schimbare 
Binele-adese se schimbă "m răi. 

. 

Unii contr'alţii porniţi de moarte 
Vrend să se-arăte buni patrioţi, 
Cu vorbe groase se Imptai foarte 
Şi'şi dati porecle de patri-hoţi.
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Dar umi şi-alţii se acordură 
Într'o unire şi întrun rost 

Că toate-ar merge bine în ţeară 
E dac'ar prinde câte un post. 

Postu săracu!.. el te ingraşă, el te Slihesce, e] e 

ținta celor mal mulţi din creștinii noştri, şi dei! nu 

ştii dacă în gioa de astă-qi ei se ţină de postu mare 
şi de postu Sân-Petrului, dar ştiii că se ţinii grapi de 
postu sân—Budgetulut... Dovadă că fic-care cetăţean are 
hambiţionul st se jertfească pe altarul patriei, fiicendu-se 
roată la carul Statului, precum se dice... Un car cu 
mii de mii de roți, cum să nu meargă bine și răpide 
Tocmai de aceea și eii unul aş vrea să mă fac roată, 
căci mă simţ cu schiţe stinătoase, mal cu seamă de când 

am luat lecţii de limba cea nouă, de la vestitul dascal 
Kir 'Trifonius Petringelus. — Mi se impu...tase că aş 

cunoaşte slovele latinești şi troposul obicinuit astă-di prin 

cancelerik. scoate o ârtie). VE rog să judecaţi dacă m'a pro- 
copsit îndestul hir Prifonius Petringelus. 

(Citesce). 

Petiţiune sati pelițione, sa peticiune, după plăce- 

rea Ministrului. 

Esselenţă ! 

“Aşa precum Pronia providenţiale a aprins o nouă: 

constelațiune pe celul Rominiei ce “i dicii Convenţiune 
saii Convenţione, sait Convenciune... tot după plăcerea
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Esselenţiei voastre. . . la care cu deplin respept am : 
avut procres ai aduce a mea profundă consideraţiune, 
țione sait ciune, precum uzul obicinuit cere; nu mai: 
niţel aşa precum ei am fost etern devotat Guvernu- 
lui ocârmuircă, precum Essclenţia voastri poate lua v 
pliroforiţiune din atestațiunele alăturate pe lângă. această 
suplicantă peticiune, conform uzului acelui constituţionale 
din mal sus deja disa respeptivă Convenţione; aşa pre- 
cum carăşi am fost unul din corifenţii liberalismosulut 
şi nvam îndulcit în profundul sufletului de serbuşcă, . . 
ba, de serbarea regimentului constituţionale, daţi'mt vote 
să Xeii permisiune a'mi recomenda meritele pe altarul 
patriei spre a fi integrat în vre un cerbiciii public, unde 
cu ceilalţi ai mei simpatrioți, să am şi cii slava, glo- 
rioasă a mă îngiuga la carul Statului cu deplină amoare 
patrioticească şi iubire de patrie, cu care rog pe Esse- 
lenţia voastră a recepe asigurăciunea, încredințărei a, pro- 
fundei consideraţiuni cu care am onoare a mă confesa al 
Esselenţiei voastre cel mai apt întru acţiunea la care 
veţi ordona ca să fiii ordonat. 

Umilit şi respectiv cerb. „Nae Postuleanu.E 

Fost amplotat al ocârmnirilor trecute, 

Ei?.. ce giceţi?.. “spuneți drept, că nu mă supăr de lau- 
de... Cunoasteţi multe condee carele se poată isvodi aşa 
de țunțuriii?.. [ie mi'ţi crede ? N'am catartosit însă 
a isbuti ca să mă rânduiască secretar la vre un Minis-
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ter... Cu dreptu” ?.. frumosu'i 2... Apot să na fiii pa- 
raponisit ?., ba st fiii... și sînt! 

Sint paraponisit 

Căci mă văd părăsit, 

Nemetaherisit, 

Şi neschirirnisit. 

De n'aşi fi procopsit, 

De n'aşi fi prahtisit, 

Nimic naşi fi găsit . 

De pretinderisit ; 

Dar sînt gramatisit, 

Sint sintagmatisit. 

Patriot, iscusit, | 

Şi chiar bultardisit. 
Deci fiind părăsit, 

Adiaforisit, | 
Fiind chiar blendisit, 

Sint paraponisit. 

(Se duce mâhnit și oftânâ). 

(Cortira cade).
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SAT 

MANIA PENSIILOR 

CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucuresel. 

  

(Teatrul reprezintă un salon). 

Kera Nastasia, (intră, căutâna pe clne-va în ala teatrului, Ea 
poartă fes alb, testemel cu fiong, paftale, şi ține în brace o mâţă.) 

Aice-l? Unde Doamne cartii-mă, să fio?.. îl cat ca earba 
de leac... Ia! eată”l colo în fund... se închină lao per- 
soană din funăul salen. Cu plecăciune, cucoane... cucoane... 
me cartă că ţi-am uitat numele... sînt cam uitită de 
când, răsmeriţa Volintirilor... mai spăricatii nişte Eni- 
ceri de-ai lui Kfuciuc-Ahmed, mânca'f-ar pirdaluicu !. . 
şi încă tocmai atunci cumnatu mei, paharnicu Bursu- 
fescu era Gostinar şi ciduse în dropică. .. Ef! ştii, 
beicache, cu ce lam doftorit eii? cu rînză de dropie arsă 

Chi
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şi pisată în zamă de cucută... Aud?,. (scoţâna o hârtie) 

îţi aduc o terfeloagă de jalbă pentru pensie, ca toată 

lumea, pentru că se vedi d-ta; protopopul Iou m'a 

sfătuit părinteşte, ca s%'ml cer dreptul de la stăpânire, 

fiind că mai an ţerţ, pe la Bobotează, mă dusesem în 
mahala să văd pe cucoana Despea care era lehusă, şi să 

hirăcsesc plodul... Când să întru pe poartii, sară de-o 
dati, nişte câni la mine... apuca i-ar jigăraca!.. să mă 

mănânce!.. Țip, cad, leşin, şi când mă trezesc, mă tre- 

zese cu frizuri... Aud?.. aşa se vede... Apoi dă!.. 

vorba ceea: Adi tare, mâne mare, polmâne pe spinare, 

adică alivanta, . după cum spunea un sofologhiotatos cu- 

noscut, reposatu Duni... şi tocmai pentru aceea am 
venit să te rog, beicache, ca săţi faci o pomană şi cu 

mine st mi pui în pensie, ca pe cei mulţi... că hel- 

het !.. poate să al şi d-ta vr'odată nevoie să te des- 
cânte bunica de diochiii, saii săţi cat în cărţi de vr'o 

slujbuliță, ca mai an ţerţ, când te dedeseră afară. pen- 

tru nişte bani ce lipsa. 

Ca toată lumea şi eii vroiesc 
Din pensioară st mă hrănesc, 

Căci nn e *n lume mai dulce hrană 
De cât aceea ce "i din pomană. 

Pensia grasă este un dar 

Ce'ţi cade n gură ca an zahar; 
Decă ca siţi cadă pensia 'ndată, 
Fii tot-deauna sură cascată, 

Aud?.. mă întrebi, beimu, dacă am drepturi la pensie? |
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Cum să nu am, dragu bunicăf!.. Lasă ca's din oameni, 
lasă că's cunoscută de toți bocrii. .. puteţi întreba şi pe 
kir Costea... dar apoi sint şi. văduvă de ici bărbaţi... 
trei! tot unu şi unu!.. Ba încă cumnatu meti, pahar- 
nicu, pretinde că nași fi mărirat. chiar şi de a cincea 
vară, dacă ar fi fost ertat de dicasterie... Apoi dă! nu 
dic ba!.. că doar nime nu fuge de bine... Marea căt 
mare şi încă are fund, dar inima omului!.. 'Toema! asta 
o spuneam diună-gi cucoanei Despea care "1 car lehusă... 
Îmi trimisese, drăguţa, doi cozonaci caldi de Pasck, însă 
nam avut parte de că, că "t-a mâncat pisica (mâţa mior- 
2diesce) “aci cu mama Lurcă, că "ţi-a cumpăra mama o 
furcă 1... Qeagănă mâţa). Și asa cum îți povesteam, beicache: 
bărbata mei cel dintâi era Ciubucei-başa la Caradgea, 
şi de mult ce a tot suflat în ciubuc a ofticat, sufle- 
tu... i s'aii dusii gilele în fum, după cum dicea birba- 

„tu meă cel de al doilea, care a fost Cafegi-başa tot 
la Caradgea. Sărmanu!.. şi el şi-a dat pelea popei, 
opărindu'şi gâtu c'un felegan de cafea, clocotită, şi s'a 
dus fert pe ceea lume, după cum gicea bărbatu mei cel 
de al treilea, care a fost Portar-başa la Suţu. EI şe- 
dea la perdeoa domnească gi şi, noapte, şi când se trezia 
Măria sa, el striga prin saraiii, cât îl ținea gura: Cafegi- 
başa! Bărbier-başa! Cichirgi-başa!.. tortâna) Acum, dră- 
suțu, nu mai dice nici câre, căci “1-a astupat gura 
pământu... Hei! :hef! lume! lume! Gşrsterge ochir şi scoate 
o tatacnere, care scârție). Amin!.. sărut ochişorii!
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Aric: (Pom eram eii pom). 

Ah! Ah! 

Nastasie, Ah! 

Am avut eii trei bărbaţi, 

'Toţi în ranguri înătţaţi 

Ah! Ah! Ah? 

Şi's toţi riposaţi! 

Ah! Ah! 

Nastasie, Ah! 

Pentră-accă trei răposaţi 

'Prebue să mă-ajutaţi! 

Ah! Ah! Ah! 

Pensie simi daţi! 

Ah! âh! 
Nastasie, Ah! 

Pensie bună s”mi daţi, 
Dacă sinteţi botezați. 

Ah! Ah! Ah! 

Pensie "mă daţi!: 

Însă măi întreba poate, beicache, ce slujbe ai făcutii 

țărei tustreii mel răposaţi? Ce slujbe? St ţi le spun pe 

degite ci'si nenumerate... Unul a suflat în ciubuc pen- 

tru patrie, de "I-ai eşitii ochit din cap; altul a fert 

la cafele tot pentru patrie, pănă ce s'a făcut martirul 

zelosului stă, după cun ice cumnatul în limba cea nouă, 

şi cel de al treilea a stat cu buzduganu la perdeoa pa-; 

triei, pănă ce sta mazilit Suţu... FI! ceți spuneam ci! 

Degeaba cer pensie? Să mă ferească Dumnedeii de una 

ca asta... Dreptul mcii, alta nu gonesc... Aşa ma în-
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vețat soţu mei din urmă: „Nastasilei! îmi dicea el, 
când cra cu chief, fereştete cât îi trăi de-a mâneca diu- 
tral tău...“ Drăguţu! ce bujor de om era!... Avea 
nişte musteţi de un cot și un glas, de răsuna mahalaoa, 
când începea a dura la ohtoicuri... (n tară) Pină a nu 
mă lua, cl mi-a cântat vr*o trei luni de-arendu pe sub 
fereastră, un stih făcut înadins pentru nurii mei... Ean 
ascultă, aşa să trăczti, beicache!. . 

(CÂNTIC VECHIU DE LUME). 

-Îgoodizrr ou, &p! , 
-regdora ra gipo iv clzidav uov duziv 
Pentra că na'mi dai credare că numai ție mă "nchiu. > + ape - Aa + Pizro mă nai Tr ser ov, pa paihă ao za >, 
Ah! căci văd, tu nu ai milă, când vers lacrimi şi suspin, 

Ilegtorige nov, «y! 
"Hizevge duws xai touro dr Zpewves goveus 
Acelni ce te slivesce şi mat mult de cât pe Zefs. 
"93 rugavros nt maudetees aonlăzrn eis ro. 57, 
Prin urmare mor, stăpână, ca un verde chiparis. 

“ÎȚI place? , . aşa se cânta pe vremea lui Caradgea şi 
a lui Suţu. Prin urmare mi se cuvine să fii trecută la 
isvodu pensiilor îupreună cu nepotu meii Gogu şi cu 
Lurca mamel. (e&eută mâţa cu dragoste) Ah! beicache, am un 
nepoţel numat de dece ank.... "t-a împlinit la ispas,. . 
şi încă tocmai atuneca, se aprinsese ogeagu de la bucă- 
tărie... Doamne sfinte şi părinte!,. ce “spaimă am mai 
tras! . (îşr seuipă în sin) am alergat numai într'un suflet, 
m'am Suit pe coperiș c'un pahar de apă în mână... şi
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noroc că ai sositii pompieril... după ce se stinsese îocu... 

altmintrelea ardeam tot... Dar unde rimăsesen cu Yor- 

ba?.. ha! la nepotu mei, la Gogu... aşa diarol nici 

că s'a dat pe fața pământului... El învaţă acum de 

ştse luni la scoala publică şi ştie o mulţime de basa- 

conii, ştie Constituţiunea şi Convenţiunea şi drepturile 

cetăţeneşti şi paternitatea. . . Bată'l norocu, dimon! Gra- 

matica fncă n'a învtţat?o şi vra să fie gazetar şi de- 

putat; cere cuvântul... cere cuvțatul! (ride cu spasmuzi). 

Nostimu'%, sfinte Aftanasie! când îmi gice: bunică! cer 

cuventul. .. dă'mt o bucată de pâne cu poridlă!... Nu 

fie de diochiii, sufleţelu!.. Cumnatu mei paharnicu, îi 

proroceşte,- că a să ajungă tr ienal, cu limba de un cot, 

ce-a may fi şi aceea. 

Gogul mamii cel frumos 

Nare seamin pe pământ, 

Ca un loghiotatos 

„El mereii cere curânt, 

Şi vorbesce, 
Dârdâesce, 

Din gură hodorogesce. 

Chiar ca o moară de vânt. 

Cogul mamii cel isteţ 
Nostimior ca un stisleţ, 
Despre carte e cam prost 

Dar scie-a dice de rost: 
„. Libetate, 

" Galitate, 
Ba chiar şi paternitate... 
Şi vrea ca să"] pue n post.
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Atâţa miorisesce) FĂ! taci cu mama, Lurcă, că ţi-a cum- 
ptra mama o furcă să torei un futor pentru patrie şi 
să întri şi tu în pensie... (în tară). E zulfară de Qogu, 
că m&Y crede, beicache?.. Nici c'af vădut aşa pisică 
cu minte de când a! făcut ochi; numa! că nu grăoşte 
franţuzeşte şi limba cea noui din Bucureşti. Mi-a pre- 
sentuit'o cucoana Despea de diua mea, şi să vedi cum.. 
De abia răposase bărbatu mei cel de af treilea, Cafegi- 
baga... eacă! vreii să gic Ciubucci-başa... ba nu. 
Portar-başa, şi poroncisem lui Iftimi vezeteul s&mi pute 
caii ca să merg la prictina mea care acum cşise din 
lehusie. .. Când să Yes, ce s'aud?.. Aud coteodăcind în 
podu grajdului! Chtem pe Ioana ca să se urce în pod, 
şi ce aflu?.. Aflu că un cale despoteorit!.. Aşa mam 
tulburat cât nu poţi crede... 'Tocmal atuncea venise 
Bursuflescu de la ţeară ca să mă mângâre. 

— Ah! cumnate, îl dic, al aflat ce am păţit 2 
— Am aflat, îmi răspunde paharnicu, apoi ce să fa- 

cemii, soro... a murit, Dumnedeii s&l erte! | 
— Ba nu, îi gic, n'a murit âncă, da”! despotcovit ! 
— Cine despotcovit? răposatu ?.. 
— Ba! calu. 

— Bacalu? Care bacal? 

— Calu cel de cătră om. 
„„— Ce gi soro? ce aX păţit? ce ţi s'a întâmplat ? 
— Am audit coteodăcind în pod. 
— Cine? calu! 
— Ba, găina. 

— Mare minune!
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Atunci m'a umilat plânsu după btetu răposatu şi am 

gis cumnatului: păcatele mele, cumnăţele!.. car am 
rămas vădură!.. Ce 'mi rămâne de făcut? 

— Cere pensie! îmi răspunde paharnicu. 

— Dar mi-or dice poate că am avere şi că m'aş aveu 
nevoie. . . 

FĂ! Şapol?.. câţi sintii cu averi mari, carii aleargă 
după pensie cu limba scoasă în ţeara noastră! 

Asta i ţeară "'nbelşugată, 
Asta "i ţeară minunată, 

Unde mulţi cu mici, cu mari, 

Vrei a fi pensionari. 

Cel cei cu avere mare, 

Altambiţie nu are 
Ce de-a fi funeţienar 
Pentrii-a fi pensionar. 

Cel ce nu are nimică 

Cere-o leafă cât de mică 

Având plan de ischiuzar 

Sajungă pensionar. 

Ori şi cine-aici se nasce 

Om saii vită care pasce, 

Nu se nasce în zadar, 

Li de-a fi pensionar, 

Căci e ţeara milostivă, 

Şi budgetu'i o colivă 

Pentru cei mulţi. .. colivari 
Vrei să ic... pensionari.
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Aud? Cum ai gis? Nu mi se cuvine pensie, că n'am 
drepturi? Nam drepturi!! (se mânie și începe a gesticula). Da 
bine, mă rog, ce drepturi ati unii din cet cu pensie, mal 
mult de cât Gogu şi de cât Lurca? Care sînti slujbele 
co. l-ai bagati în budgetu ţăre! ca într'un caşcaval?.. 
Strmanu budget!.. de-a merge tot aşa, a să ajungă 
să fie înpărţit numa! în left... şi cii să nu am parte 
de el, pentru ci's o sărmană, văduvă de trei bărbaţi !. 
(plânge tare) Dreptu'i asta?,. Ah! vah!.. să rămâte Lurea 
fără ajutoru patriei! . tturioasă) De-oiii şti, ctoiit mân= 
ca-0 friptă, oiii să mă duc cu jalba pănă la Sultan Man- 
mud... (ceapă mâţa care fuge). Eaca pozna. .. în loc să capăt 
pensie, am scăpat şi pisica, din mână... (alergâna aupămâţă) 
Lurcă, Lurcă... vin la mama Lurcă, că i-a cumpăra 
mama 0 furcă... (Ese alergând după mâţă). 

(Cortina cade).
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CÂNTICEL CO 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucuresel. 

  

(O piacă în Bucurescr.— Hatmana in costum de Yarnă trece ținând o valiză), 

Haimana, (cătră pnulie) Cine m'ar videa cutrierâud ora- 
şul cu valiza pe spinare, ar cuteza, poate a crede că 
sint un vagabond?.. Fi bine! acel cutezător nu s'ar 
înşela: sînt un solu de vagabond oficial, un membru al 

“biurocraţiet Statului român, un martir politic de la 
1859 încoace, purtat din loc în loc după capriciul mi- 
uistrilor, aruncat din post în post ca o minge... postit, 
precum. videţi şi. . - neplătit la vreme. 

Sint împiegat 

În veci mutat 
Şi permutat 

Şi prea mutat! 
Fără răgaz 
Între Români, 

Aice aşi 

Ş'aiure mâni,
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Cerc în zadar 

Pe loc a sta, 

Şam agiuns chiar 
De haimana. 

Umblând cu şatra iarnă şi vară 
Când ici, când colo, cu vai Şamar, 

Din toţi boerii ce-aii fosti în ţeară 
Am rămas singur boer.., Şatrar! 

Aveţi gust să cunoasceţi jalnica mea tragedie? (se iachină) 

ME numesc din botez Mihăluţă, din neam Spulberatu şi 
din poreclă Haimana!.. X'am născut în dilele Babei, 

pe când cutremurul cel mare; de aceea poate am fost 

menit a duce o vieaţă atât de furtunoasă... S8 videţi: 

acum patru ani m'am înamorat de o văduviţă desperată 

care jurase ca st 'şi înfunde tinereţile şi frumuseţile 

la Agapia, dar cum mă zări, plecăciune, ea uită şi pe 

răposatul şi monastirea şi găsi mal comod să mă plece 

la jugul căsătoriei. 

Prin urmare, sînt însurat, am doi copilaşi nostimi 

care nu'mi seamănă nici de frică, dar carii îşi aduci de 

departe cu Neagoe Basarab. Pe unul lam botezat: Calus- 

'Trebonius-Vespasianus-Neron-Caracala, pentru ca să pro- 

bez că "1 strănepot de-a lui 'Tralan, ear pe cela-l-alt 

Juarez pentru că, cine scie? poate să avemii și republică 

în ţeară. Sint familist precum videţi,- însă poate m&ţi 

întreba, unde 'mi e familia?.. Unde?.. Cu toată sără- 

cia mea, aşi da un icosar acelui care "mi-ar spune în 

cotro rătăcesce acum biata Săftică cu puii sef! Sermana! 

De trei ani aleargă după mine fără a "mi putea da de
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urmă şi asta sraţie principiului de stabilitate, de care se pomenesce aşa de mult în para... palavramentul din Bucuresci... Să videţi: pănă a nu mă muşca, chiftiriţa ambiţie de a servi Statul român şi pofta de a gusta, din caşcaralul budgetului, trifam cum trăfam... grei dar în oaze care huzur... De când însă "mi-am dat glasul unui “deputat pentru ca să mă pule în pâne, să captt un loc, trăiesc, ce” drept, mult may grei dar fără nici pic de huzur, + 

Paingul are cuib de mătasă, 
Cârtiţa groapă, ursul bîrloc ; 
Moranu 'n apă îşi face casă, 
Şi sălămisdra trăesce 'n foc. 

E n'am nici casă, nu am nict masă, 
Nică cât o plântă nu am noroc, 
Sparanga însa-şi cresce sub leasă, 
Ei rădăcină na prind de loc. 

La început am fost renduit sub-prefect la Cahul; m'am “sculat deci de Ia Dorohoi unde "mi aveam forul locu- iaţel şi am plecat, dicend nevestii să vândă tot în urma mea şi să vie după mine în Basarabia. Era vara, De la lulii, o vară de acele unde găinile faci out răscoapte. După cinci dile de chin, mort copt am sosit la Cahul... Uft!.. "mi-am luat 0 casă în chirie ca.unul ce credeam în stabilitate şi m'am pus pe treabă voind a, da, probe de capacitate, de onestitate, de activitate şi de toate cele-l-alte cuvinte late care sintii la ordinea dili; însă, nu apucaiii bine să întru în cancelarica sub-prefecturel
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şi mă pomenilu cu un noii decret, care mă renduia ju- 

decător la Turnul-Severinului!.. Să videţi: Camera dase 

un vot de neincredere ministeriului vechiu şi noul minis- 

ter găsise urgent de a destitui saii a strămuta o mare 

parte din împiegaţi spre a "şi întări partidul în țeară,.. 

“tertip constituţional. Ce era să fac?. . De la Cahul la 

Turnul-Severinului era departe; cii asemene cram departe 

de a cunoasce legile... ar fi fost dar logic ca să refuz, 

însii trebuta să răspund grabnic la încrederea Gurernu- 

Jui... Am plătit chiria casei pe şese luni de şi nu locu- 

isem de cât şâse dile, am lăsat un rtvaş Săfticăl ca st 

vie după mine în ţeara muntenâscă şi am plecat! Trebue 

să vă mărturese că eram curios de a gusta plăcerile 

vofagtului pe Dunire, și în adevăr mail mâncatii ţințarii 

de m'a prăpădit. Am ajuns la Turnu cu obrazul beşicat 

însă cu duleca sperare că mă voiit bucura de favoarele 

stabilităiţer... Cap de cuc, că!.. uitasem că sint împie- 

gat român. “ 

int împiegat 

În veci mutat . 
Şi permutat 

Şi prea mutat. 

Ete, ete. cte.' 

Cine mt vede cu geamandanul 

Luând'o hojma tot la picior, 

Privind cu milă, dice: sirmanul! 

Eată Evreul rătăcitor! 

La Turnul-Severinului am luat car o casă cu chirie şi
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am mobilat'o frumos pentru ca să nu fii mat pe. glos 
de cât colegii mei; mi-am ficut provizii de lemne şi de 
legume, şi voind carăși a da.probe de patriotism, de 
romănism, de constituţionalism şi de toate cele-l-alte is- 
muri ce sîntii la ordinea gilei, am început a merge regulat 
la Tribunal, a mă îmbrăca, în negru pentru ca să port 
doliul înpricinaților, şi a mă face ct pricep încurcăturile 
procedurei; însă de-abia. începusem a mă deprinde cu 
atmosfera puţin parfumată a Tribunalului, de-abia căpă- 
tasem convingere că fie care lege se poate răstălmăci în 
mai multe sensuri, când cată un proces politic!.. Să 
videţi: Nisco patrioți firă posturi se încercară a face 
sanche... 0 revoluție, strigând prin mahalale: gios îiia, 

„ia, îia! sus ia, îia, îia!..un caraghioslic ca toate re- 
voluțiile de la noi... Administrațiea, voinică însă cam 
spăricati, ceruse ajutor prin telegraf de la Bucuresci; 
un regiment de venători plecase din capitală cu artilerie, 
dar pănă a nu sosi la Turnu, polițalul de oraş, hărţuise 
revoltanții şi numai cu ciuci dorobanţi î legase butuc 

Şi "% dase pescheş procurorului!.. 
Ei, considerându'i ca pe nisce suitarii de cafinea, am 

fost de părere să 'I achitimii, pentru ca să nu le dămiă 
o importanță de victime politice; dar Guvernul găsi opi- 
nia mea subversivă și mă puse deocamdată în dispo- 
nibilitate, reservându'mi postul de polițaiii... la Bacăit!.. 
Halda! să mă strămut acum de la Turnu tocmai la 
Bacăii, în vreme ce biata Siftică dupii ce mă căutase pe 
la Cahul, venea să mă găsască în fundul Valahiei, .. 
Ce să fac?.. plătesc chiria casei pe un an, vând lemnele ! | 

s*
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şi legumele, las car un r&vaş nevestei ca st vie după 

mine la Moldova şi plec făcendu'mi întrebare dacă nu 

cumva cuvântul stabilitate însemnează strămutare. 

Omu n servicii e jucărie 

Frungă pe apă plutind uşor, 

Un puf în aer, pfi... o nimică, 

Un nume 'n treacăt prin Monitor. 

Tot ce "i pe Inme trece şi pere, 

Gloria trece precum un nor, 

Treci oameni, visuri, plăceri, durere, 

Dar ca cit nime nw'i trecitor! 

La Bacăii îmi găsilu Bacăul, căci în timpul alegerei 

“deputaţilor, am scăpat ca prin urechile acului din ghia- 

vele unor libertaşi independenţă; însă fiind că nu isbu- 

tiscm a face ca să se aleagă candidatul Guvernului, am 

fost strămutat tocmai la Ismail, şi de la Ismail tocmai 

Ja Pitesei, şi de la Pitesei tocmai la Dorohoiii, şi de la 

Dorohoiti tocmal la Călăraşi, şi de la Călăraşi tocmai la 

Mihaileni, şi de la Mihaileni la dracu, şi de la dracu la 

tatăstii... Şi Dlata Săftică după mine, haide ha, haide 

ha, fără a să învrednici să dee ochi cu mine, de tret ani! 

Am cutrierat astfel toată Romănia, de la Carpaţi la 

Dunăre, în lung şi 'm larg, închiriind mereii la case, şi 

am trecut ca un fulger prin toate ramurile. Judecător 

mt vrei? am fost; sub-prefect mă vrei? am fost; poli- 

țaiii mă vrei? am fost; casier mă vrei? am fost; pănă 

şi primar, până şi vameş, pănă şi. impiesat la regia, 

tutunului, din care s'a ales numai fum şi scrum... 

Precum videţi, stut un om universal ca toţi compa-



HAIMANA 117 

trioții mei, strănepoţi de-a lui Tratan. În ce măi pune 
sint gata să întru, şi încă şi mai gata să les; însă 
drept să spun, am obosit ca un cal de postă ce nu "Să 
are tainul la vreme. Lefuşoara mea am primit”o pe la 
soroace cu scompturi pe la jidani; "mi e sinul plin de 
mandate care aii -mucegit așteptându'şt rendul de plată... 
dar nu dic încă nimic, pentru că sînt chiemat la Bucu- 
resci prin telegramă tocmai de la Herţa, unde îmi aştep- 
tam nevasta. Am venit aici cu drumu de fer a lui 
Strusberg... Slavă Domnului! în sfirşit am scăpat de 
căruţe de postă, de harabagil nespălaţă, de diligenţe her- 
buite, şi dacă este să fimii hojma strămutați, noi împie- 
gaţi! Statului, încat avemă acun mijloace de comuni- 
caţie răpide şi sigură... Am pus 15 gile de la Herţa 
la Bucuresci; am înghiețat în vagoane, am murit de 
foame, n'am troenit, m'am sdruncinat răi... dar fie... 
eată-mă în capitală, unde poate voiii căpăta un post cu 
stabilitate şi volu cânta ca nealtădată: | 

Sint împiegat 

-. Stabilizat 

„Ne permutat 

Nici strămutat, 

Ci cu răgaz 

Între Români; 
Aice aţi 
Șaice mâni; 

De-acum oi sei 

Pe loc a sta 

Şi noii mai fi 
De haimana!
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De-acum în dulce stabilitate 
Am s'0 duc vesel, fără habar, 

Servinâu'mi ţeara pe aşejate 
Ear nu din fugă, ca cioara 'n par. 

(Trece un imptegat al telegrafulu)). 

Cine trece?.. A!.. un împiegat al telegrafului icătră 

tedegraâet Domnule, domnule... stă, te rog... Nu cumra 

al în cutie vr*o depeşă de la Siftica, de la soiea mea. 

pentru mine, d-nul Mihăluţi Spulberatu ce "1 dici şi 

Haimana? (caută în cutie) Îmi dal vole?.. (esamincază depeşele) 

D-lui Coţcărescu, fost casier la Pitesci, fugit peste Du- 

năre cu banii Statului... nu *s ci... D-lui Buzunărescu 

patriot de meserie... nu *5 ei... D-nci Chiriţa Birzoiit 

ot Birzoeni... 0 cunosc, nu *s ei... la! catii o depeşă 

cătră mine... a fi de la sufleţelul mei, de da Săftica... 

strmana! Mult îmi duce dorul! (eitesce depeşa) „Fiind desti- 

tuit din postul ce ocupi la Herţa, e de prisos st mat 

vii la Bucuresel.« Ce face?.. destituit! Cine "i sub- 

semnat ?.. Ministru!.. destituit! (aaresându-se furies cătră 

telegraist) A! mă destitui, d-le Ministru?.. şi pentru ce, 

mă rog?.. spune... pentru ce?2.. Pentru că în timp 

de mai mulţi ant mal oblisat să închiriez 17 case şi 

să le părăsesc fără a le locui?.. pentru că mai silit 

să fii un agent orb a politicei d-tale, în loc să mă laşi 

a fi un simplu împlegat aplicat la îndeplinirea datoriilor 

sale?.. pentru că din causa capriciilor d-tale am fost 

roş cu roşii, alb cu albii, verde cu Burtă-verde, galbin, 

fistichiii, patlageniii, de toate culoarele, ca mahalalele 

Bucurescilor ? (apucă de brag pe teiegrafist) Dar scil d-ta că
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am ajuns a fi nervos de când mă aflu în serviciul Sta- 
tului? Scii că mă apucă năbădăicele când văd un plic 
ministerial, căci îmi pare că cuprinde un decret de stră- 

mutâre saii de destituire? Sci că de la 1859 pină 
astă-(l s'aii strimutatii şi dati afară 33,333 de împle- 

gaţi? "I-am numirat în Monitor... A?.. îmi dai blende 
nitam nisam, fără să te fi îngrijit ma! ântei ami plăti 

măcar ce "mi eşti dator!.. leafa mea, lefuşoara mea de 
vagabond oficial? Acesta "1 regimul dreptăţei şi al sta- 
bilităţei cu care a promis să duci ţeara spre bine? 
(ridică bragele în sus; telegrafistul scapă și fuge) Sărmană țeară,! cu 

astfel de chibzueli nechibzuite al ajuns a fi satul Iul 

Cremine, şi Parlamentul Palavrament şi noi împlegaţii 

nisce haimanale. Mai bine meseriaş, plugar, negustor, de 
cât împiezat al Statului; mal bine liber de cât sclar 
neplătit, ma! bine să cânt: 

Frungi verde ş'o lalea, 
Dragă "mi e Săftica mea. 

De cât să urlu ruşinos: 

” Sint împiegat 
În veci mutat... 

(Su sfirşesce) Br! (işi Ye valiza în spinare) Audi? destituit !.. 

inapoi la Herţa... la Săftica, Spulberatule ! teze suzioa). 

(Cortina cade.)
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OM POLITIC 

CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucuresel. 

  

(Teatrul represintă un salon), 

Gură cască, (intră cu un aer misterios, caută înpregiurul lui, 
merge de ascultă pe la uşi, apoi se opresce şi qice tainic publicului): 

Sciţi una ? răi! orizonul politic s'a posomorit!.. Acun 
o stptimână ait venitără la mine vărul Ghiţi 'Tremurici 
cu Nenea. Scarlat şi 'mi-aii spuseră la ureche, că trebile 
S'aii încurcatără astfel în cât ci sintii hotăriţi a fugi 
la Mehadia... oftâna). Care, vra să dică ear bejănie!! - 

Fă unul mă tem 

Şi tremur şi gem 

Căci ori ce zărese 

Face de răcesc, 

Şi ori ce aud 

„. Pace de asnd. 
Când privesc pe sus, 

Văd nori spre Apus,
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Şi alt nor cumplit 

Câtră Răsărit. 

Ear când cat pe gios 

Ved toate pe dos 

Mergend tot spre râă, 
De mt "'nfior, gei! 

Apoi dă! cum n'or merge trebile anapoda, dacă nime 

ma voit st mvasculte?.. Nu le-am spus'o de o mic şi 

mat bine de orf?.. le-am strigat chiar în Cameră: 

„Deschideţi-vă ochi... fiți cu chibzulală... aveţi tact 

politic, .. ete.“ Aşa! vorba ceca: vântul bate; cânil la- 

tră. ..: Şi acum aşa'e că ami ajunsă de malul rîpet? 

„Ga tan AȚI aflatit ce s'a întemplat la Pitesci, şi la Mi- 

zi, şi la Cucu şi mal cu seamă la Podul-]loaci? Fi! 

apoi dă! să mărturisimii între noi, fără spirit de partidă, 

putea st nu se întemple? Era vederat lucru, consecinţă 

fatală, dar neapărată cum dice Nenea Scarlat... Ca şi 

cu grănicerii cei dot... sciți... ce dracu! oameni sîntii 

şi ek... Adică greii era st se fi luati nisce măsuri eco- 

nomicoase pentru ca să se facă lucru muşama?.. să nu 

se sparie o lume 'ntreagă! A cul e vina? Nu le-am spus”e 

la timp?.. dar m'aii ascultatără?.. Aşa şi cu im posi- 

tele... Eece! pre ghiojghioare; na asigurat vărul Iancu 

Titirfichi că se pregătesce un protect de biruri de pe altă 

lume, de pildă: 

Bir pe haine. . băinărit; 
Pe ciubuce... famărit; 

Pe ţigare... ţisărit; 
Pe cravate. . strenzărit;
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Bir pe nas... borcănărit; 

Bir pe pungi... busunărit; 

“Bir pe fi. gogoşărit; 

Bir pe boi... bir boierit! 

Nu "i destul atâta... Se mat vorbesce deo dare cea 
să se aşege pe cuvântul de patrie, adică să.se plătească, 
câte o lețcae, de câte ori s'a pronunţa, acest cuvânt. În- 
teleg că cu un asemene imposit ne-amii plăti curând de 
toate milioanele ce datorimii, dar atunci ati să se calicească, 
o mulţime de cetiţeni carii trăescii numai cu patria în 
gură. totâna) Care vra să dică: calicie pe lângă bejănie! 

Încă una... mat răii!.. Orizonul politic e şi mai po- 
somorit !.. Am veşti sigure de la Briila... Eaca un 
răvaş de la un negustor semandicos, Burtăverdescu, 
care "mi scrie că "Turcii... (in tatnă cu spaimă) Turcii sinţă 
peste Dunire!.. E! Aşa "i cam păţit'o! şi asta pen- 

„tru ce? pentru că nu m'aii ascultatără... În zadar am 
rostit: „Nu întindeţi sfoara prea tare... Nu vă întin= 
deţi mai mult de cât plapoma... Na înmulţiţi armata, . 
căci se înmulţescii datoriile, şi se jisnesce iutegritatea, 
Imperiului Otoman... che ta lipa...* Aşa! ca şi când 
le- -aş fi. grăit turcesce ; m'aii luată la tret parale, ş'a- 
cum na! că ne trezimii cu Turcii peste Dunăre! 

Osmanlii şi Bostangii 
Au se curgă mii de mii, 

Ah! aman, aman! 

S& ne pnie un chiulaf 

Să facă ţeara pilaf, 
Ah! aman, aman!
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Ear noă să ne dea zor 

Ca pe vremea Turcilor, 
Ah! aman, aman! 

Si ne ducă "n Deligrad, 

Şi de-acolo "n Țarigrad. 
Ah! aman, aman! 

Ca S'ajungemii cafezii, 

Ciubuecii şi cichirgii. 

Ah! aman, aman!, 

Şi de unde-amii fostii “boeri, 

si fimiă robi la Eniceri, 

Ah! aman, aman! 

Ei unul mal bine să mor, sait mai bine să fug... 

pentru că aşa ruşine de când sînt n'am păţit. Ah! ah! 

care vra st gică: robie pe lângă bejinie şi calicie!.. 

Sciţi, d-voastră, că îndată ce s'a aflat de una ca aceasta, 

S'aii întorsii opt-deci de mil de coribil de Ta gura Dună- 

roi, care veniaii să “ncarce pâne de la noi? Opt-deci 

de mil! Hait, s'a, dus şi comereul ţărei! 

Dapoi st videţi alta. (merge de caută la uşă, apol dice oţe- 

rinau-se). Răi de tot! Orizonul politic e posomorit cât 

un paşă mahmur... Nemţii, Austriacii, sintii paste ho- 

tar!! Am aflat'o chiar acum de la curierul nemţesc... 

Eecei! Poftim! colac peste pupiiză... Ce mal diceţi? Nu 

vam proorocit'o! Prostul cel de vru Sandu Napoili tot 

îl di: „Unde mergemii?% Eaca unde mergemit. .. bob nu- 

mirat... vitos lucru! . . 

În zadar am ofticat cu vorba, ba âncă am şi “scristo 

în gazeta... nu sciii care: „Cerul politic e ameninţiitor!.. 

„să privishemii cu atenţiune lângă altarul patriei, să avemii
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„Ochii deschişi spre frontiere, să ne ferimii mal cu seamă 
„a depărta de la cârma Statului pe unii oameni capa- 
„bilă, ca Nenea Scarlat, căci puterile garante... Con- 

„Yenţiunea. .. Constituţiunea. .. che fa lipa. Timpurile 
„sintă grele, politica Furopei, aşa ş'aşa... 'Trebue dar 
„ca adevărați patrioţi, să chibzuimii, să combinămii, st dre- 

„Semii, să închipuimiă şi carăşi st combinimii, să închi- 

„puimii. .. che ta lipa.* Aşa! Eit am scris, cit am citit. 

Mi s'a întemplat şi mie ca unci cucoane Casandra diu 
vechime, care tot proorocia şi nime nu! băga în seamă 

spusele. Ba âncă ce? Berbanţii m'aii poreclitără fel de 

fel: unit "mi-ai disii Gurăi-Cască; alţii Macovel-cap-de- 
post; alţii banul Ocupcie, fiind că *mi e groază de ocu-. 

paţiuni străine. .. Fie! dar acum aşa "1 că s'aii înplinitii 
„disele mele? Aşa e că ne aflămit cu Nemţii la spate, 
peste hotar? 

(Arie: Ah du liclor Augustin), 

Neamţul are cară 
Si vie în ţeară, 
Crartir s5 ne ceară 
Pe carnă şi vară, 

" Neamţul în putere: - 
A st ne ocupe, 

„88 ne ceară here 

- Și şniţel și .zupe. 

Neamţul prin saloane 
"A st "Şi deo aer. N 

Boeri şi cucoane 

Ai să joace ştaer,
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Ear noi patrioţii, 
Cu mici şi cu mari, 
S'ajunsemii cu toţii 
Hasari şi căprari. 

Poftim! vă închipuiţi pe mine Nae Gâscinescu înbră- 
„cat husăresce, cu nădragi strimţi şi cu chiveri? Ama! 
frumos n'a prinde. tottâna) Ah! ah!- care vra să dică şi 
caraghiozlic pe lângă cele-l-alte păcate! şi toate aceste, 
carăşi vă întreb, pentru ce? Numa! şi numai pentru că 
nu m'aii ascultatără! 

Eacă de pildă, alaltăscară, nu mal departe, m'am 
întâlnit cu oare cine într'o casă, un personagiii profund, 
şi “i am dis: Neue, scii una? Răi! Orizonul politic e 
posomorit ca un paraponisit fără slujbă. 

(Imitează o conrorbire tainică, gesticulând ca şi când ar vorbi la ure- 
chila altula, şi esprimă în fisionomia lul când o mulţemire, când o îm- 
portanță ridiculă). 

— Cum? 
„—- Nenea Scarlat îmi scrie de la Mehadia, că Ruşii... 

Ruşii sîntii peste Prut! 
— Aoleo! | 
— Fără doar şi poate; am dovegi! tarată o serisoare) şi, .. 
— E cu neputinţă... eşti în eroare. 
— Ba mă carti... Ruşii... (gontesce în tatnă), 
— Da bine, cum cregi că Europa?.. 
— Buropa? se vede că nu citesci diarele noastre şi 

gazetele străine. Cum e starea politicei noastre? atâta 
te 'ntreb: Cum stă politica europeană? Prusia şi cu 
Austria aii terminatii resbelul lor? 

— Terminatii.
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- — Bun! Francia sta retras do la Mecsico ? 
— Retras. 
— Bun! Americanii se ucid ca muscele? 
— Adică. .. acum aii încotatii.. 
— NS rog, nu mă întrerupe. Cralul Camehamcha a 

perit de gâlci? 

—. Sei ei? 

— Ba nu, să'mi r&spungi. 

— EI! fie, 
— Acum alta. Aşa e că Italia vrea numai decât st 

meargă la Roma? 

— Vrea. 
— Aşa e că Englitera nu are destul bumbac? 
— Aşa. 
— Aşa e mai cu seamă că pe „Nenea Scarlat Daţi dat 

afară din slujbă ? 

— Da bine, ce are a face?,. 
— Ba nu, spune, adevăr e? 
— EI! Aşa... aşa... însă... 
-— Apoi dacă toate, aste's aşa cum le gisciii, nu am 

nevofe să înşir mai multe. Cine nu'î orb, vadă şi pri- 
ceapă... Eii unul "mi-am făcut datoria de am arătat 
pericolul, tmântos) Dic'mi lumea Gură-Cască, Macovel-cap- 
de-post, palavragiii... numi pasă! Gnantoşinar-sc) Consciin= 
țami e curată şi limpide ca luna şi stelele. Am spus . 
adevtrul... Am avut curagiul chiar cu pericolul liber= 
tăţii... şi chiar poate a vieţei mele. (işi sugă nasul tare) 
Dee Dumnedeii ca st tes minciunos, însă pină atunci
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şi nici atunci nime nu "mi a scoate din minte că orizo- 

nul politie e posomorit! 

De aceea me tem 
Și tremur si gem 

Căci ori ce zăresc 

Face de rtcesc, 

Şi ori ce aud 
Face de asud. 
Când privesc pe sus 
VEd nori spre Apus, 

Și alt nor cumplit - 
Cătră Resărit. 

Far când cat pe jos 
Văd toate pe dos 
Mergend tot spre rtii 

De mY'nfior, Dei! 

(Își stupesce în sin și Yese foarte posomorit). 

(Cortina cade).
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STAN COVRIGARIUL 

CÂNTICEL COMIC 

Cântat de D-nul Milo, pe teatrul din Bucurescl. 

(Scena se petrece la poarta grădinei CismegiuluY. — Stan vine adu- 

ecend pe cap o tabla rotunaă şi încărcată cu covrigi, simiţi, plăcinte, etc, 

ear în mână ţiind un trepiciu pe care aşeaqă tablaoa). 

„ Stan.— dtriză) „Plăcinţele ferbinţele! gogoşele rotundele! | 
Poftimii, poftimii la ele!“ taşeagă tablaca) SE te văd, măi 

Stane, de “i fi mai cu noroc astă-di la poarta Cisme- 

giului, că de cât-va timp în coace îţi staii gogoaşele în 
ghit, fătul meii!.. AY păţit'o şi tu Stănică, ca cel mulţi 
breslaşi români care nu 'şi mat găsescii chip de hrană 
în ţeara lor... Lume pe dos... ce să faci?.. În Mol- 

dova Ovreij, aice Strbii, Grecii şi Patrioţii cet în şâpte 

luni ne-ati luatii înainte. Eacă eii, de pildă: 

"Din toţi plăcintarii, 
Din toţi covrigarii
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9 În oraş ca mine cine "i mat vestit? 
Dar cu derbederii 

Şi cu gogoşerii 

Carii umple lumea, Dei! m'am calicit. 

Ei fac la plăcinte 

Grăsuţe, ferbinte, 

Ei vândă la gogoaşe patrioticesci, 

Şi lumea nebună 
Lasă hrană bună, 

De se "'ndoapă gilnic numai cu poveşti. 

(Câte-va persoane trecă alăturea cu covrigarul și întră în grădină), 

Eaca muşterii... dă Doamne! tetris „Simit! covrigi! 
pe buze să te frigi!.. încet, încet! nu mă grămădiţi 
că v'olu da la toţi“ teaută înapon Matt! s'aii dusi fără ami 
face seftea.. . pustiiă, tufă, nime! tortâna Ean să videţi, 
oii să fii cară silit să 'mi minâne singur marfa ca. 
st n'o las să mucegească... Mare minune! fugii toţi de 
mine ca de slujbă fără leafă, şi eii tot Singur, cuc... . 
Ba, eaca un ctococş de la Tribunal... poate a fi îă- 
mând. (stziză) Domnule... Cuconaşule! 

(Trece un funcţionar). 

Functionarul. — Ce vrei? 

“Stan. — Nu'ţi cere inima de ceva locmale? 
Fuucţionarul. — apropiindu-se răpide) Locmale? . , 

-de care? 

Stan. — De aste, de ale mele.
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Funcţionarul. — (ea aisprep » De-ale tale? .. Nam 
vreme că 's grăbit... Alerg la Tribunal. crese) 

Stan, — Pe nemâncate?.. Apoi halal de bieţii înpri- 
cinaţi!.. Spunea bietu răposatul tată-meii că în timpil 

de mult bocrif, când se duceaii la Visterie, căliri, se 

opriaii la. poarta; Curţii domnesci de cumpăraii fie-care . 
câte un covrig, câte un simit, şi trăgeaii pe ghit câte 
un pahar de vin de Odobesci, ca să fie mai cu inimă la 

- treaba, ţărei, şi trehile mergeaii bine... Astă-Qi?. . în 

loc de covrigi, toți umbli după colaci caldi. 

(Trece un grec). 

Eaca un grecuşor. .. a fi vre un nepot monăstiresc... 

EI trebuie să preţutască plăcintele. .. Waugi, celehi? 

Grecul, — Oriste? 
Stan. — Nu mefahirisesci un covrig? 
Grecul. — 0hi... 
Stan. — Pentru ce, nostimiorule? 

Grecul, — toftând) Ah! fiindo che cii însumi an 

azunso covrigo de când "mi-a luato mosiile. 

. Stan. — Care moşii, cilibidachi 2 

Grecul, — Mosii monastiresco a mea. 
Stan. — A d-tale? Sărmanul bictu maslinică! Cum 

"i-ati luati averile de la moși, strămoşi, fără milă şi 

păcat! . . 

Grecul. — Ah! sah! 

Stan, — Dar asta nu opresce să cumperi un simit... 

Pan privesce cât “e de rumân. 

Grecul. — Rumeno? „Nu *ml plațe rumunii de
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când mi-a dato afară de la monastire şi "mi-a, luato 
pânea de la gură. 

Stan. — Bine fak... mat bine mănâncă un covrig. 
Grecul. — (Covrigo? oki, ma baclavas, pohaci, ca- taifi, ceva cughenistico al la dimita? | 
Stan. — Ile! S*a trecut timpul baclavalelor pentru 

voi, Kir Panaite! 
Grecul. — (e Panaiti!.. merzi la diavolo... Ei me humesco Aristidis Monastiropulos. .. budalas. .. (iese) - 
Stan. — S'a shorşit ţapul... ha, ha, ha... Audi 

Poznă !. . cică "i a luati moşiile din verfu: catarguluj. .. 
ha, ha, ha!.. otii ride mult de asta. Bine *mi spunea cară tati-meii: 

Pe când Domnit greci 
Cei Fanaragii, 
Mii de parpaieci 
Şi de papugii 
Aici alergaii, 
Lipsiţi de parale, “| 

, Și se "'nbogiţiaii 
Înzhiţend locinale. 

Dar acum li s'a înfundat şi lor; a secat ţiţa caprei)... 
(Trece un personagiă posomorit, cu părul sburlit, şi cu o gazetă in mână). 

Paca mă!.. dar ăsta ce să mal fie?.. mare poso- 
morit 1... A fi cu stomahu deşert, sărmanul! | (strigă) 
(iogoşele! Gogoşele! 

Personagiul, —  (tresărina) Gogoşele! (accrama) Cine a 
pronunţat acilea sacrul nume de gOgoaşe? 

Stan. — Fii, domnule, ci starostele gogoşarilor, .
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Personagiul, — Unde “ți e biuroul? 

Stan. — Eată”l colea, „plin de plăcinte înfotete. Vorba 
ceea: foaie peste foale şi la mijloc tufăi. 

Porsonagiul, — Al gogoaşa patriotică, foaie politică; 
şi democ-soc. , ? 

Stan.—Cu soc? mt ferească sfântu !.. Eii vând covrigi... 
Personagiul. — Covrigi, covrigi?.. Bestie inca- 

pace! .. Cine se mulțemesce cu covrigi în era Constitu- 

ţhinei ? „. Dacoiti ajunge ei la putere, precum sper 

şi nu an dubiii, chiar şi cânil aii să umble pre strado cu 
covrigi în coadă. 

Stan. — (in parte) Mi-se pare cam trăsnit cu leiica, 
că “i prea ro... la facă... 

„ Personagiul. — A audit, nemernicule ? Şi cânil 
orii umbla. . . 

Stan. — Qare aşa belsug să fie atunci îu țoarit? 

Personagiul. — apoi cum! ese mândru). ! 

Stan. — 0 fi, domnule... hei!.. domnule!.. hait!.. 

Vam scăpat şi pe ăsta... Ean privesce cum dă din 

“mâni și din cap!.. Se vede că pune țeara la cale. . . 

Mai scil păcatul?.. Dar ce 'mi mai bat cil gândul cu 

dinsul!.. mai bine. s”mi urmez cit cânticul început. 

Sub Moseali apvi 

Au eşitii la noi - 
Mii de covrigari 

Tată n buzunari. 

Ear acam avem 

Mii de gogoşari 

” Ce ai tererem 

De patrioţi mari.
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(Trece. o damă bătrână dar cochetă). 

Stan. — Aţine-te Stane, fătul mei, că trece. madama 
Malacofna care face foş-foş şi se uită pe-sub-gcană. .: 
Cuconiţă,. cuconiți! -,... ee paza 

Dama. — Cine mă clutamă? zar 
Stan, — Fi!.. fiţi „milă și pomană: de “gi. “aruncă 

ochi cel frumoşt: la -aste plăcinte care „Se : usucit=-dedo- 

   

  

ru lor. a tat 
„Dama. — tziaind) Ge al is? or 
Stan. — Am o plăcinti cu. sorţi în stihuri scrise 

de un cuconaş ce te jubesce ca un năue. .. - e 
Dama. — Spune” că numi: Placi: poesile de: pă 

cintărie. (rese legănându-se). | 

Stan. — Eaca, mă! s'a subţiet. neamuli-i: - Acura le 
trebue stihuri de valindare... Înainte cu op plicintă-. ca 
asta se ameţiaii toate nevestele. Cum o ăducea „pe: masă 
fie-care cucoană găsta în pârticica el câte o .hârtiuţă cu 
stihuri, de pildă: at 

  

Precum pohagiul între plăcinte Î 
Ast-fel lucesci între femei. ” 
Nurii matale m'a scos din minte 
Ah! te iubesc, de vrei, nu vrei! 

Cucoana se roşia pe obrăjel şi dicea: Ce se potri- 
vesce!.. Altul: 

Eşti exghenistă cât Afrodita, 
Far ei din pricina dumitale 

Am nitat chiar şi alfa vita; 
Ah! te iubesc, şi sint de jale!
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i, Cucoana:zimbta şi gicea:-A fi că X lumea crea !..: Altul: : 

„Mistuind plăcinta bine 
Gândescete şi la mine 
Care "ţi gic cu lânced glas: 
Ah! te rog na m agapas. - 

Cucoana se ficea. că - se mânie. şi dicea: Degrabi 

"ţi-a fi?.. Şi cu ast-fel de flecurele lumea trăta volos; 
boerii şi cucoanele sc tubiaii şi plăcintele so vindeaii, dar 

acum le trebue azur, maurmur, bonjur şi amur... Ce 
aud? o calească? Di Doamne un muşteriit sil bag în sin. 

(Trece un boer țanţuş cu un arnăat după el). 

Stan. — Eată|.,. 1 cunosg, ; . paharnicul Jaurtescu 
din Zlatar, tetris» Simit!. covrigi! 

Boerul. —  (astupânău'at urectile) Boti. co te spargi 

aşa în calea boerilor?. e 
Stan. — La covriei ! la covrigi! !- 
Boerul. -— Aşa?.. la covrigi? .. Lasă că te-oiit 

covrigi căi, cotățene.: - 0: | 
e Stana GOgoşI,: gogoşi! n n-a irc 
„iu Boerul,. — "Pi-oiil: arăta cit cu cine aia face; obraz 

picule! „:Alese. “fazios).. EI îi. E erai 

Stan. — Cu cine? Dacă te s sciii- căi, măi vere; îţi 

„cunosc spiţa neamului şi: soiul boerici, de pe spusa. tate... 

Sub: domnia, . celui. do - pe urmă. grec,: tată-stii. sta făcut 

Vornic de hatârul unei :plăcinte: ce a trimis la masa 

domnească, -înpreună cu o strachină:.de faurt.. A.-doa: di 
boeriul era căftănit--şi meterhaneaoa; țurcească. îi țirliia 

"sub cerdac, în vreme, ce hărbier-başa, il rădea. -cu.. bri-
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cele cele de mărgcan. Poporul sta adunat la poartă și 
cânta asa: 

Halal, Di, de cine scie 
St facă plăcintărie, 
S'o dospească, plămădească, 
În cuptor s'0 rumencască 
Și so ducă pe tipsie 

- Colo, sus, în Spătărie. .. 
Cu iaurt, cu plăcințele 
Te făcnşi vornic, mișele! 

Halal, măi, de cine poata 
SE se tirie pe coate, 
Să se frângt "n loc din şele 
Ca se facă temenele, 
Aducînd în Spitărie 
(ogoşele pe tipsie. 
Cu iaurt, cu plăcinţele, + 
Te făcuşi varnie, mişele! 

(intră răpide un epistat). 

Epistatul, — Ce-ai făcut bocrului măi, covrigarule ? 
Stan. — Fii? ferească sfântul! Nu "fam ficut nimica. 
Epistatul. — Cum nu?.. s'a plâns mic: că 'l-aj 

"batjocorit, . 
Stan. — Nu se află, domnule epistat, „- 
Epistatul. — Ean ascultă, măi hade, poartă-te bine 

“cu hoerii, c'apoi o înpliuesci cu mine! 
Stan.. — Da mai frumos ce mă port, domnule, unde 

:se pomenesce?.. Nu peftosci un simit? 
Epistatul. — Proaspătu'1? tre simitui și mănâncă),
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Stan. — A cşit din cuptor înadins pentru d-ta. Se 
usca, stirmanul, aşteptândute ca să'mi faci sefte, 

Epistatul. — Cum? Încă n'al vendut nimica 2, 
Stan. — Nu, nu, păcatele mele. Nu'! alizveriş nici 

de-o leţeae în placă. 
Epistatul. — 0 sciil... şi toate s'aii scumpitii de nu 

mai poate omul triii. tinar apucă ua simit). 
Stan. — Poftim, poftim, dumnule epistat, cit's proas- 

pete şi grase. 

Epistatul. — Şi bune, 
- Stan. — Și eftine... Doamne!., Kir Hăpcescule, 
scil una? 

Epistatul. — Ce? 

Stan. — De-ai vrea d-ta, mi sar deşerta tablaoa, 
cât ai bate 'm palme, 

Epistatul. — Cum asta? 
Stan. — Întoarcete în grădină şi răspândesce vorbi, 

în dreapta şi n stânga că Ministrul mă are la nazar şi 
că m'a chiemat adi în cabinetul: săi, ca să'mi Poron- 

- coascăi ceva. . 

Epistatul. — trițtna) Bucuros... da bine, Stane, ce 
poate eşi dintr'o minciună aşa de gogonată ? 

Stan. — Îi vedea... doar îmk cunosc cil oamenii. 
Spune d-ta numai atâta, că mă face haz Ministru. 
„Epistatul. — Prea bine, mă duc... bune simituri! 

«ma! Ye doă simituri Și Yese). . 

Stan. — De mai şedea hoţul la sfat, îmi mânca 
tablaoa întreagă,
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« La ori care "'npregiurare 

Bine "1 să ai în păstrare 

2 Un simit 
"= Bun, grăsuţ şi aurit. 

Îți cade vre-o belea mare... 
:. Ce mijloc e de scăpare? 

Un simit .... 

Bun, grăsaţ şi aurit, 

Ai procesari cu cutare? 
| „Cam Sajungi la înpăcare ? - 
pi Can simit 

Bun, grăsuţ şi aurit. 

« Traiiă. plăcut, cinstire mare, : pi 
Are tot acel ce are 

Un simit 

„Bun, srăsaj ș şi aurit, - 

EI i Dă „(rece a alergind o tetişoară) FE ! 

- “Stan. — (i aţine calea) Eaca dracu!.. În cotro puiule? 
unde shori? . a ” 

Fetiţa. — Fan șegi Dinişor, jupâne_Stane!... . - 
Stan. —- ÎN face cu ulcica, se vede... cela... scii tu ?.. 

„Fetiţa. —: teidena) "l-a, fi ficend „Că doar nu *s de 
lepădat. i Da 
» Stan. — Şi tare ţi drag, fa? a - 

Fetița. — Tare, ci “i berbant şi? prinde uniri, 
--Stan. — „A0leo!: e militar? - a ai 

Fetiţa.” — 'Tobogar de la Moldova. ' 
Stan, — Şi cum te-a scos din minte moldoveanul, fa?
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Fetiţa. — A dis că .m'a lua şi 'mi aduce în toate 
dilele covrigi caldi. . 

Stan. — Tot covrigeii, sărmanii!.. tot că faci şotii- 
le!.. Dacă "i aşa, na fa, vr'o do covrigi de-ai mei, 
să "1 mănânci sănătoasă cu mândrul tăi. 

Fetița. — D'apoi n'am cu ceţţi plăti, jupâne Stane. 
Stan. — Nail cu 0? (cată lung la fetiţă și ofteazi) Of! 

0f!.. Fugi lute că te sorb de vie. 

Fetița. — ]la, ha, ha!.. mare poznaş mal eşti! aese) 
Stan. -— Aista "i dracu pe uscat. 

Eşti om teafăr şi ca minte, 
Te porţi bine, rindi plăcinte, 

Şi de-o dată "ţi iese... crac 
Un puiu, puişor de drac. 

Ea "ţi arată dinţi framoşi, 

Ochi aprinşi ca să te frigi, 
Şi cu basme, cu gogoși 

Hop! te scoate la covrigi, 

În zadar inima-ţi ruptă 
Se încearcă de se luptă; 

Drăcuşoral frumauşel 
0 aprinde încetinel, 

“În cât, scos fiind din minte, 
Nu mai poţi vinde plăcinte, 
Căci în focul de ahmor 
Argi, te cocă ca în cuptor, 

(Toate persoanele scenelor precedinte, afară de fetişoara, vină din 

grădină alergând şi încungiură tablaoa covrigaruluY). 

Toţi, — (in parte) Ce-am augit! Ministrul... 
„Funcţionarul, — Stănică... 

10
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Boerul. — Jupâne Stane... 
Personagiul misterios. — Domnule Stănică... 
Dama cochetă. — Ștănicuţă... | 
Toţi. — Ţi-a mal rămas ceva bunătăţi de vândut, . . 

pi mr şi mic, di'mi şi mie, .. taeșaztă tablaoa) 

Stan.—Înect, încet! Nu mă grămădiţi că voii da la 
toţi... n parte Epistatu ?mi-a făcut treabă bună. 

Funcţionarul. —  (plătesce şi qice încet) Si vorbesci 
de mine, Stănică... 

Stan. — Cui? | 
Funcţionarul. — Escelenței sale, (tese) 
Boerul. — (inect mur Stan) Dey face st mă rendurască 

“Prefect, te fac om. iese) | 
Personagiul misterios, — (asemene) Spune că'I sînt 

devotat, de partitul săi. crese) 
Dama cochetă. — incet) Nu'l cer alta de cât'o 

pensie... şi oii adora. teze) 
Stan. — Ha, ha, ha!.. bine a isbutit minetuna,.. 

Lume, lume pospăită și deşartă!. . tsunâna banix în patraă) 
Fan privesce hănărit de unde eram afif de parale... şi 
pe tablă nimică, tufă.,. ba ati mal rămasă doă cununi 
de aluat, doi colaci... ce se fac cu cj? 

(Trece fata cu tobozarul). , 

Ha! tocmal!.. am să cunun pe toboșarul cu copila 
cea ferţoagă... Vină încoace toboşarule... vină şi tu, 
drace. .. Fan spuneţi moșului... vă fubiţi ? 

Toboşarul. — Hai, hal? 

Stan. — Vreţi st vt cununaţi inpreună? 
Fetişoara. — Vrei, da,
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Stan. — Bă fiţi dar ai natber. VE cunun dupi moda 

cea noii. qe pune pe cap câte an colac) Mergeţi de vă înmul- 
țiți ca nisipul mărci! 

Toboşarul şi Fetisoara. — Ia, ha, ha!.. SE trăesci, 

Nunule ! ese alergând) 
Stan. — Amin!, . (ridică tabiaoa de şt-o pune pe cap şi pleacă 

cânţând): 

Toată grija mi-am luat, 

Tablaoa mi-am deşertat. 

Cu gozoşi şi cu minciuni 
Am hrănit proşti şi nebuni. 

(Cortina cade). 

10*
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PERSOANE: 

Porumba, vivandieră, 

Nasoean, recrut. 

Un oficer. 

Soldaţi, 

_ Părani, 

Tă&rance. 

ACTORI: 

D-na Luchian. 

D-nul Zuchian. 

XE,



VIVANDIERA 

SCENĂ MILITARĂ 

1858 - 

  

(Teatrul represintă piaca unul sat.) 

Terani, Terance. 
e. > o 

Un bătrân. — Audit'aţi, oameni buni, vestea cea 

mare ? 
Teranii, — Care este, moşule? 
Bâtrânul. — Ci că se tragii Moscalii de pe locurile 

aceste şi că ne vine stăpânire moldovenească! | 

Alt ţeran. — Aşa, este! pământul nostru are să fio 

lipit ear de pământul Moldovei că de mult!.. Apoi dă! 

așa”! cu dreptu... Frate cu frate, român cu român! 

Bătrânul, — Ei unul când mă gândesc la una ca 

asta, mă nibuşescii lacrimile de bucurie... Slavă ţie, 

Doamne! că mai învredaicit a trăi până acum ca să pot 

muri în numele meii de român, ca în legea mea! | 

Teranul. — Ş'apoi încă una, fraţilor... 0 venit
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ştire că alt si ne sosească în curând ostași - moldoveni 
pentru paza hotarului celut noii. 

eranii. — I! tătucă! Mare mândră o fi oastea ro- 
mănească ! 

(Se aude in dreapta sunet de dobe şi de trimbiţe). 

Bătrânul. —Ticeţi, mir!.. Par'că s*audă dobe şi trim- 
biţe. (privesee în areapta) Facătă”i, copii!.. Faca ostașii ro- 
mâni şi steagul Moldovei!.. S&y primimii cu pâne şi cu 
Sare şi cu bracele deschise, că'sii de sângele nostru, măf, 
de limba noastră, mii! de legea noastră, măi! Ura! 

Teranii. — Ura! 

(Întră un batalion de soldaţi români cu steagul desfăşurai, Musica merge înainte sunână marșul cel noă. Vivandiera urmează după muzică), 

Soldaţii. 
Drum bun, doba hate! 
Drum bun, bravi români, 
Cu sacul pe spate 
Cu armele 'm mâni. 
Fie la paradă, 

Fie la resboiă 
Toţi în şir, grămadă, 
Vesel mergemii noi! 

Ofigerul. — Staţi — Front — Arma la picior — răpaos! 
(Soldaţii esecută comanda, aşeată armele în Suopuri, gi apol se amestecă p'intre țerani caril le daă de văut și de mâncat cu mare bucurie), 

Oâgerul. — Copil! odihmiţi-vă, şi să fiți gata de 
plecare peste o oră. (se xetrage de-o parte şi se pune la vorvă cu „nevestele din sat). 

!
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Nasoean, — (scoţindu'şi sacul) Fati-ne buni sosiți în 

Besarabia! Pământul resună vesel sub picioarele noastre, 
căci el ne cunoasce, fraţilor!.. 
„Bătrânul. — Bine-aţi veniti la noi, fraţilor, că de 
mult vă doriamii şi -v& aşteptamit. 

Nasoean. — D'apoi noi!.. Bine v'amii găsită! 
Soldaţii. — Bine vamii găsită! 

Bătrânul. — VE cşimii înainte 'cu pâne şi cu sare 
ca la nişte fraţi buni şi fubiţi! 

(Un ţeran aduce o pâne mare şi sare pe o tablă), 

Nasoean. — Mulţimimit d-voastri, oameni buni! să 

dee Dumnedeii să vă crească tot pâne de asta in ogoarele 

„voastre! E 
Teranii, — Amin! 
Nasoean. — (le pânea şi o înparte cu soldaţii). Na flecăi 

înpărtăşiţi-ră cu pâne romănească de peste Prut. 
Soldaţii. — E bună şi dulce ca şi cea de la Moldova! 
Nasoean. — Cred şi cit dacă'i lucrată tot de Români! 

Bătrânul. — Da unde mergeţi d-voastră? 
Nasoean. — La Ismail, moşule, şi pe linia hotaru- 

lui celui noi, ca sl păzimă dupi cum dice cânticul 
nostru: (cântă cu gura plină) 

: Hai | cu Domnu sfântul, 

Haideţi peste Prut . 
Să părimii pământul 

Care Yamă avut. 

„ Porumba. — 1! Sărace Nasoene!.. tare'ţi scârţie
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ghitul! Vino încoace de'ţi mai drege glasul cu un pă- 
hăruţ de rachiii, . (tr vazsă un păhăraţ din polobocel). 

Nasoean. — Adi, Porumbiţă dragă, să'mi elătesc 
gușa, doar ț'oiii putea da în glas, frumoasă vivandieră. 

Porumba, — (Dânau păhărelul, cântă): 

De vrei si'mi dai în las, 

Mai taeţi din cel mas! 

(Soldaţii şi ţăranii riaă). 

Nasoean. — tbina) Ce rideţi voi, mă! Nu ştiţi că 
astă-Qi acela *i mai cu minte care'i mai nărtos? (incet 
Poramben Ș'apol tu nu ştii, Porumbo, ce am et ici la 
chimir ? 

Porumba. — Ce ai, Nărtilă ? , 
Nasoean. — 0 mână de galbeni! Mi-am vendut doi 

juncani până a nu întra la oaste, (eu aragoste) Şi de"! vrea 
tu să mă tubeşti, ţi-oiii face o salbă din preul boilor, 

Porumba. — Galheni? Pune"! să cloceascii doar or 
scoate puişori. ! 

Nasoean, — Dece fa!.. o stare de om! 
Porumba. — Că şi eii am galbeni... Mi-ai umpluti . 

busunariul boeril când am plecat din laşi şi am cu ce 
să te cumpir pe tine cu nas cu tot! 

Soldaţii. — triqina) L'0 pâcâliţ!.. ha, ha, ha! 
Nasoean. — Eau lasi gluma, Porumbo, şi ma! bine 

cântă-ne ceva, ca să ni se mat dreagă inima. 
Soldaţii. — Dar, dar, cântă-ne ceva, Porumbo! 
Porumba. — Bucuros... St vă cânt versul vivan- 

dierei, cânticul mei. Vreţi 2 |
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Soldaţii. — remi! 
Porumba. — Puneţi-ră n font şi ascnltaţi: 

CÂNTICUL VIVANDIEREI. 

I. 

Ei sînt vivandieră 

Cu suflet roinicel, 

Și drept cartuşieră 
Am un polobocel. 

Dar e menit st poarte 

Un spirt, un spirt de foc, 
Ce "m duşmani duce moarte, 
Şi fraţilor noroc! 
Sune dobele, sune, 

Soldaţii st s'adune; 

Ei gata sint cu vui 

De drum şi de resboiii! 

Ram, pataplam, pataplam, pataplam. 

(Face mars milităresc pe dinaintea solăaţilor la finitul fie-cărui cuplet) 

Soldatii. 
Sune dobele, sune, 

Soldaţii st s'adune; 

Ei gata sînt cu vol 

De dm şi de resboiă! 
Ram, pataplam, pataptam, pataplan, 

II. , 

Ei am legat frăţie 
Ca-a patriei soldaţi 
Şi chiar în bătălie 
Urmez pe ai mei fraţi 
SE vtrs lor păhărele 

De lângă sin, de ici, (arată polobocelul):
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Să 'nchine ţerei mele, 
Luptându-se voinici ! 
Sune dobele, sune, 
Soldaţii să s'adune; 
Eă guta sint cu voi 
De drum şi de resboiă! 

"Ram, pataplam, pataplam, pataplan, 

Soldaţii. 

Sune dobele, sune, 
Etc, etc. ete. - 

Ram, pataplam, pataplam, pataplam, 
(Oâcerul se apropie). 

III. 
(ZimVina şi căutând la Ofer cu coada ochiuluy). 

Ear dacă vare-cine, 
Vrun tinerel viteaz 
Sar da pe lângă mine 
S&'şi facă bun obraz, 
Atunci cu voie bună 
"l-aşi da sufletu *n dar, 
Şamoriul înpreună 
L'amii bea într'un pahar. (arătâna păhărelut) 
Sune dobele, sune 
Soldaţii să s'adune; 
Ei gata sînt cu voi 
De drum şi de resboiă! 

Ram, pataplam, pataplam, pataplaa. 

Toţi, 

Sune dobele, sune, 
Ete. ete. ete. , 

(La finitul cupletului ae pe urmă, oficerul ridică Spada in sus: do- Weole incepi a bate, Soldaţii aleargă SY'3I Yee puscele, apoi se ageadă în Jinie).
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Nasoean. — (cu entusiasm, în parte) E apoi să nu te 

dal în foc pentru dinsa! (apropiinau-se ce Poramta) Porumbo, 
Yubeşte-mă că mă daii de ripă, pre legea mea! 

Porumba, — (riqina) Pe altă dată, Nasoene, c'acu 
bate doba de pornire. (merge ae ee pune Ia linie). 

- Nasoean. — (eătră public) Mi-ţi crede ori ba? Vivan- 
diera m'o pus în polobocel ! (se duce de'şi Ta rândul p'intre soldaţi)» 

Ofigerul. — (comandează) La front! — Arma la umăr— 
Pas grabnic — Marş la Ismail! 

(Solăaţiy pleacă cântând o strofă din următorul marş): 

Marşul ostaşilor români în Besarabia, 

Drum bun! doba bate, 

Drum ban, Dravi români! 

Cu sacul pe spate 

Cu armele 'n mâni 

Fie gi cu soare, 
Sati cer nouros, 

Fie ploi, ninsoare, 

Noi mergemii rolos! 

Dram ban! doba bate! 

Drum bun, bravi români, 

Cu sacul pe spate, 

Ca armele 'n mâni. 

Fie la paradă, 

Fie la resboiii, 

Toţi în şir grămadă, 
Vesel mergeraii noi! 

Dram bun! doba bate! 

Drum bun, brari români! 

Cu sacul pe spate 

Cu armele 'n mâni.
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” Steagul st luciască, 

Pentru el trăimă! 

Ţeara st trăiască, 

Pentru ea murimi! 

Drum ban! doba bate! 
Dram bun, Dravi români 

Cu sacul pe spate — 

Cu armele 'n mâni. 

Hai cu Domnul sfântul, 

Haideţi peste Prut 

St păzimă pământul 
Care Vamă avut! 

Drum bun! doba bate? 

Drum bun, brasi români! 

Cu sacul pe spate 
Cu armele 'n mâni. * 

Pentru Românie 

Ori care oştean 
Da-acum rra să fie 

Valul lui Traian? 

Drum bun! doba bate! 
Drum bun, bravi români! 

Cu sacul pe spate 
Ca armele 'n mâni. 

Astfel e pe lume 
Romănaşul mei? 
Falnic de-al săi nume 

Şi brav ca un Zmei! 
"(Soldaţii pleci în sunetul musiceY şi a vivatelor țeranilor.— Cortina cade), 

NOTA. — Acest 1narz a fost compus inadius pentru intrarea regi: 
mentului român din Moldova în Besarabia după închererea tratatului 

- de Paris,
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PACALA SI TANDALA 

DIALOG POLITIC 

Pâcală, 

Ce at astă-qi, măi 'Tândală, de cești aşa supărat? 
De corăbii înecate nu cumva poate-aY șisat? 

Ce gândire amărită ast-fel te-a posomorii; 
Că pre cât nu erai mândru, acum eşti şi mai urit? 

Tândală, (oftâna). 

Ah! Pâcală prea tubite, spune'mi: este-adestrat 
Că ?n această ţeari vechie, că în Iaşul blăstemat 

S'a ivit o boală nouă ce pe mulţi a molipsit 
Şi la care tot Românul chiar din fire e menit? - 

Pâcală. 

Care boală, măi Tândală? 

Tândală. 

: "Boală grea şi fâr' de leac. 

Ce de mult ne ameninţă! 

Pâcală, 

Dar ce boală? 

 Mândală, . 

Y 7 

0! trist veac! 
11
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În ce vremi aii fostii s'ajungemii! în co rele! în ce foc! 
Audi, frate, toţi Românii să fic-uniţi la un loc! 

Moldovanul şi Munteanul să'şi peardă numele lor! 

Să 'ntruneasci-a lor pământuri! să se facă un popor! * 
Ba chiar nație să fie!.. audi, naţie!.. măk, măi, 

Dâi, că nu credeam Români! atâta de nătărăt! 

Pâcală. 

De ce eşti aşa de aspru pentru neamul romănesc, 

Măi Tândală?.. al ti suflet îl scieam ma! creştinesc. 
Pre cât îmi aduc aminte, tu odinioară-ai fost 

Atât de Dlăjin că lumea te credea puţin cam... prost. 

Cine "ţi-a turburat firea? Spune mic, dragul mei, 
Cine din miel cu blândeţe te-a fiicut leii-paralei? 

Tândală. 

Cine, cine... mam nevoie ca să ţi'] destătnuesc; 

Dar acela oare cine m'a făcut să "ncremenese 

Când "mi-a spus chiar la, urechte, cu glas blând şi mduloşat 
Că Moldova, strmănica, spre peire a plecat, 
Căci de-a fi să se unească Moldoveni şi cu Munteni, 
Muntenii dintr'o sorbire ai să 'mghitii pe Moldoveni! 

Păcală, 

Elei! frate. 

Tânaală, 

Aşa dragă!.. Ascultă să te-oţăresci. 
Se gice de capitală ca să fie 'n Bucuresci, 
Cale de trei-geci de poste departe de Iaşul mei, 
De-acest târg frumos şi mare unde triimi tu şi cu!
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EI! Pâcală, ork ce "i spune, nici că mi vine de credut 

Car putea ca să ajungă Iaşul oraş de ţinut! 
Iaşul, scaunul Domniei, care precum tu "mi-ai dis, 

Se aduce de departe cu vestitul t&ii Paris. 
Iaşul, vechia capitală unde am căsuţa mea . 

Care, de s'ar perde Iaşul, mult din preţu'i ar scădea. 

Înţelegi acum, măi frate? | 

Pâcală, 

Înţeleg că şi tu vrei 
SE jertfesci o ţeară "mtreagi penti'un ticălos bordei! 

Tândală, 

Ş'apot alta, altă poznă! Ci că'n Statul Romănesc 
Să fie la stăpânire Domn de neam împărătesc, 
Domn străin, numit pe viaţă, şi cu drit de moştenit! - 

Audi, tron cu moştenire!.. apoi nui de suferit! 
Care-atunce, cum s'ar prinde, cîi ce am ambiția, 
St'mi ridic toată speranţa de-a mă acăţa pe tron! 
Bi ce sint patriot mare, ei get-beget, să nu am 
Prilej de a fi în ţeară nică măcar un Caimacam! 
Şi, perdend a mele drituri, să ajung chiar a videa 

Sub un Prinţ străin, catolic, că se perde legea mea! 

Nu, Pâcală, nici o dată! 

Pâcală, 

Ei! Tândală, te rog, taci, 

Că, pre cât esti prost din fire, şi ma! prost vrei să te faci. 

Ce te sbuciumi pentru lege ast-fel de înfuriat, 
Când tu legea în picioare'ţi de-atâte ori ai călcat! 

11%
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Tândală, 

Fii, Pâcali 2 

Pâcală. 

Tu, Tândală. 

Pândală (făcându-și cruce). : 

i 
ME ferească Dumnedeii! 

Pâcală. 

În zadar, căci pe-a ta urmă te pasce păcatul erei. 

Adu'ţi bine tu aminte de ţiganii ce-ai avut: 

Prin mezat, ca nisce vite, câte sullete-ai vândut? 

Despărțând fără "ndurare mumele de-ai lor copii, 

Şi ridend de a lor lacrimi ca o feari din pustii! 
Spune mie, o! creştine, câţi creştini ai chinuit 

Când erai, chiar din păcate, în slujbă orânduit? 
Câte văduve sărace, câţi orfani tu ai prădat, 
Şi pânea de toată dioa chiar din gură le-ai luat? 

Spune"mi tu, o! stâlp a lezcă, ce umbli cu crucea ?n sin, 

Sint aceste fapte-rele de creştin saii de păgân? 

Tândală. 

Bine, frate, tu mă sparil... Ce sreşală-am fiptuit 

" Pentru că, fiind în slujbă, şi eii m'am schicernisit? 

Aşa "i obiceiul ţerei... 

Păcală, 

Taci, Tândală, nu .cârti. 

AY prădat sărmana ţeară, e destul, n'o mai huli! 

Şi de vrei ca să se erte trecutu'ţi mult păcătos, 
Iotăriiscete o dati a fi ţărei de folos,
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Bar nu umbla cu minciuna ca un şerpe cu venin, 

Dicând că s'ar perde legea de-amii avea un Domn străin, 

Căci Românu m astă lume ori ce. rele-ar suferi, 

În legea care se nasce, în ca scie a muri! 

Unguril ce în Moldova sint ca noi locuitori, 

Schimbat-ait a lor credință sub Românii Domnitori? 

Pentru ce dar pe-al tâii frate mai uşor st'1 socotesci, 

Când el âncă tot pistrează bunurile strămoşesci? 

Şi de ce, supus orbire unul mârşav interes, 

Să nu vrei a înţelege lucru lesne de *nţeles: 

Că ?n Unire stă puterea! Că la ori care. nevoi, 

De cât a fi unul singur, e mai bine de-a fi doi! 

Că: piraele-adunate se prefacă în riură mari, 

Ci cel slabi, când se'npreunii, cumpănescii pe cei mal tari, 

Căci, precum dicea odată Tai stă fii un biet moşneag: 

E mai lesne-a rupe-o vargă de cât un întreg toeas! 

Tândală, 

Bine, dar ce are-a face? 
Păcală. | 

Nu *nţelegi?.. ascultă dar: 

Pentru ce ţările noastre aii btutii atât amar? 

Pentru ce acum, de veacuri, nici că mai hălăduescăi? 

Pentru ce fără sficală duşmanii le năvălescii, 

În cât astă-t biet Românul ce-a ajuns a fi de jac, 

Nu mal scie ce mal este: "Tătar, Jidov sati Căzac? 

Şi, privind înbelşugarea holdelor din ţeara lui, 

Se întreabă cu durere: a cui pradă-or fi, a cul? 

Sci tu pentru ce, Tândală, Dumnedeit ne-a părăsit, 

Do-amii rimasii dintr'un neam mare un neam mic şi umilit?
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Tândală,. 

Pentru ce? 
Pâcală, 

Pentru că vrajba între fraţi s'a, încuibat + 
Pentru că Românul frate de Român s'a depărtat! 
Pentru că şi mal "nainte s'aii găsitii pintre Români 

Oameni vendători ca Iuda, inimi rele de păgâni 
Caril jertfind ca şi tine viitorul romănesc, 
Şi stmenând deshinarea pe pământul strămoșesc, 
Ai scădutii, ati stinsii Unirea, puterea neamului lor, 
Şi aii mărită sumeţia dusmanului răpitor. 

Când e turma rtzleţită, fără câni, fără păstor, 
Lupul ese de la pândă ş'o zugrumă mai uşor! 

Tândală, 

Adevărat... aşa este!.. însă de ce, fătul mei, 
Păstorul acelei turme să nu fimii saii tu, saii ei? 
Pentru ce străin să fie? 

Pâcală, 

Căci păstor în eara mea 
Nici eii nu te-aş vrea pe tine, nici tu pe mine m'ai vrea, 
Dulce e Domnia, frate, şi mulţi vrei a se *ndulci, 
Ş'acei mulţi unul pe altul caiită a să nimici 
Prin partide, prin corupţii, prin. minctuni şi prin vendări, 
Care toate sint menite răi s'aducă bietel ţări! 
Nu "7 mai bine dar să "'nchidemii calea tronului slăvit 
Celor carii sîntii în stare chiar şi neamul de jertfit? 
Nu "i mal bine, toţi Românii însuflaţi de-acclaş dor, 
Dintre două mici popoare să ne facemii un popor 2
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Ear ca Prinţ al Romăniei un străin Prinţ să dorimii, 
Şi cu tronurile-Europel pe al nostru st "1 rudimii? 
Atunci naţiile toate ne-orii primi la sinul lor 

Ca pe-o nație Yubită şi de mare riitor; 
Ş'a strămoşilor ţărină tresări-va în mormânt, 

Ca ajuns a lor vechi nume respectat ear pre pământ; 

Şi urmaşii nostri mândri de părinţii ce-ati avută, 
La copiii lor vor spune binele ce le-amii făcută! 

Pândală, (uimit). 

EI! Pâcală, frăţioare, drept săţi gic... bine vorbesc, 
Înst... spune'mi... capitala tot să fie "m -Bucuresci? 

Ă Pâcală, 

Batăte norocu "n facă! măi Tândali, ce-ai păţit, 

De'ţi e drag aşa mult Iaşul?.. Nu cumva te-ai jidovit? 

Dar nu vedi pe toată dioa valul negru, evreesc, 

Cum se "ntinde de îneacă tot oraşul creştinesc? 

În cât oxl cine sosesce în lăuntru'Y înglodat, 
- Socoate că în Îndeeca, din păcate a întrat! 

” YTândală, 

Dapol bine, Bucuresciul adici este mai bun? 

Pâcali, 

Ori cine ar socotio, cii aş crede de nebun. 

Bucuresciul ca şi Iaşul este ca un vechiu sucman 

Care, ori şi cât ai coase, nu plătesce nici un ban. 

Pentru noiia Rominie trebuie ca să dorimi 

Nouă, mândră capital de care să ne mfindrimil, 

„Um oraş puternic, mare, pe un riii înbelşugat 

Şi în centrul Romăniei cu tărie aşedat..
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Tânâală (aprindânâu-se) 

Pe Siret? 

Pâcală. 

Pe Siret, fie. 

- Vândală, (eu ochir innăcărațy, 

Nu deparde de Focşani, 
SE "1 numimi Traian... 

Păcală (imbina). 

Prea bine. 

Tânâală (cu entusiasm). 

SE ne facemi toţi Tratat! 

Păcală, 

s6 dea Domnul, măi 'Tândală. 

Tândală (svârlind căcrula 'n sus): 

Ura! dacă este aşa, 
Adu mâna, măi Păcală; mâna vrei cu tine-a da. 
Să trătască Romănia şi Unirea "ntre Românt! 

„Hai să tragemă, mă!, o horă în cluda celor păzânt: 
(Se prindă de mâut şi joci Jlora Tuirer). 

HORA UNIREI 

Hai să dămi mână cu mână 

Cei cu înimă română, 

SE mvertimii hora frăţiei 
Pe pămentul Romăniei! 

Earba ră din holde peară! 
Peară duşmănia “n eară, 

Între noi să nu mai fie 

De cât flori şi omenie?!
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Măi Munţene, măi vecine, 

Vină să te prindi cu mine 
Şi la viaţă cu unire, 

Şi la moarte cu 'nfrăţire! 

Unde “i unul, nu "i putere 

La nevoi şi lu durere. 
Unde "sii doi, puterea cresce, 

Şi duşmanul nu sporesie! 

Amândoi sîntemit de-o mamă, 

De-o făptură şi de-o sană, 

Ca doi bragi într'o tulpină,. 
Ca doi ochi într'o lumină. 

Amtndoi avemă un nume, 

Amândoi o soartă m lume. 

Ei ţis frate, tu 'mi eşti frate; 

În noi doi un suflet bate, 

Vin la Milcov cu erăbire 

St '1] secămii dintr'o sorbire 

Ca s& treace drumul mare 

Peste-a noastre vechi hotare. 

Şi să vadă sfântul soare, 
Într'o qi de sărbătoare, 
Hora noastră cea frățească 
Pe câmpia Romăncască!
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Representată pe teatrul naţional din Iaşi în 
beneficiul artistilor români 1850. 

să 
  

(Teatrul represintă o grădină frumoasă cu copaci, straturi de fiori, 

basinuri cu apă ş. c. 1. În mijlocul scenei, pe al doilea plan, un bos- 

quet de verdeață deschis, În faca bosquetulut, o canape de earbă şi o 

ghitară aninată de crengi. În dreapta şi n stânga scenei, pe ânttiul plan 

doă pavilionuri cu uşi şi cu balcoane de-asupra uşilor, Dinaintea pavi- 

lionuluY din dreapta, o scară înal!tă îndoită, La ridicarea cortinei începe : 

faptul QileY şi se aude cânticul unuY cucoş). 
* 

  

SCENA 1. 

Marin, — (cu o greblă în mână) Hiş cucurigu dracului, 

că %) trezi cuconiţa... (vine în faca scenen Biata cucoana. 
Anica!.. De când "i-o murit boeriul; nu mai are odih- 

nă!.. şi adică mult mă mir pentru ce atâta supărare?., 

că era un matuf răposatul... să fugi în lume... pare 
că cra un snop de urzici! Doamne eartă-mă că o r&- 
posat. .. dar hbine-o făcut!. . (se apucă ae grebiuit) Hel,
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hie!.. Florico... Florico!.. Urit ţi-a fi făr” de băr- 

Dăţel! că'i numai o lună de când ne-amii cununat... nu- 
mal o lunicică, şi povestea vorbek... par” că-ar fi ploat 

cu piper între noi!.. 'Tu te afli la târg cale de-o poştă 
de mine, şi cii la ţeară la Florineşti, cu grebla "n mână 

şi cu doru "n suflet, 

Vai de tine 

Măi Marine! 

Cine-a dis st mi te "nsori! 
Cing departe 
Tu mai parte 

De-a Floricăi mândre flori. 

În zadar la-a mea privire 
Mii de flori aici lucesc 
Bă cu dor şi cu iubire 

La Florica n veci gândesc! 

Căci puicuţa mândruliţă 
Poartă ?n facă doi bujori 

0 garofă pe guriţă ! 

Şi "n sin iragegi crinişori. 
Dar Marine 

Vai de tine 

Cine-a gis st mi te 'nsori? ş. e. 1. 

(Cucoaul cântă car). 

Eaca... crestatul! ci nui mat tace pliscul... Vai 
mâncate-ar ulii!.: hiş încolo... la poeată taleargă în fina 
şi Yesă puţin în stânga aruncând ca pălăria), 

" . .
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SCENA II. 

Miăgdian şi Anica (lesii pe balconul din dreapta. Anica în 

toaletă de noapte și Măgdian în costum de călător). 

Anica. — Auţi cucoşu dragă, Măgdiene 2... grăbesce-te 

de te du pin ce nu te vede nime. 
Măgâian. — Ah, crede-mă Anică că nui vreme ÎNCĂ... 

Anica. — Da n'ai audit cucoşul? 

Măgdian. — Ba Pam prea audit, argăl focu! dar 

a fi cântat în somn. 

Anica. — Ori cum; dute mal bine păn'ce nu se 

“trezescii oamenii din sat. 
Măgdian. — Ce necaz! Doamne, Doamne! să fimii 

siliți a ne tot ascunde de ochii lumei. 

Anica. — Ribdare, lubite Măgdicne, încii gece gile 

pini, s”a înplini vremea cernirei mele. .. ş'apol vom des- 

coperi taina noastră la toţi. 

Migdian. — Dece gile încă! 
Anica. — Adu'ţi aminte că tu m'ai rugat să ne cu- 

nunămii numal decât... înti*ascuns... de şi nu se înpli- 

nise încă anul de la moartea bărbatului mei. 

_Măgdian. — Al dreptate, dragi Anicuţăi. Fie cum 

vrei fu... dar după dece ile? 

“Anica. — ÎI avea dreptul de a întra la mine pe 

"uşă gioa mare, ear nu tot pe fereastră, ca, acum, şi 

noaptea. 

Măgădian. — Că Dei drept săţi spun, m n'am cam 

săturat de scara imfţei şi mai ales de alergări călare, 

de la Roman aici şi de aici la Roman seara şi dimi-
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neaţa. De doi stptimânt de când ne-amii cununatii, sînt 
bărbatul cel mai struneinat de pe faca pământului. 

(Se aude Marin cântână în culise.) 

Anica, — Audi? dute degrabă şi să vii deseară, 
(Aăgdian trece de pe balcon pe scara mâţei.) 

SCENA II. 

Cey dinainte, Marin. (ivindu-se după copaci). 

Marin. — Ce'mi vădură ochii!.. cuconiţa cu presi- 
dentul din Roman?.. Mă... 

Măgdian. — Adio, dar, iubiti Anicuţă. 

Anica, — Adio scumpul mei. 

TPRIO 

Măgdian Anica Marin 

Adio iubită? Adio iubite! Cucoana cernită 

Rămâi fericită. Pe căi înflorite, A dat de ispită. 
Precum doresc eii | Precum doresc cii ! Ce poznă valeii! 
(ândesce ta mine | Mergi, dute cu bine | 0 vid, o văd, bine 
Cică eii lângă tine | Cu gândul la mine | Ş'acrede nw'mi vine 
Las sufletul meii! | 0 sufictul mei! Pre sufletul mei! 

Migdian 

ME dispart de tine cu măhnire-amară 

Dar pe-al fericirei dulce, dulce scară 

M& voii sui earăşi, draga mea deseară, 

Anica ' 

Ca şi tine-acum simt mâhnire-amară 3 

Dar mă mângăiu dulee cai să vii deseară,
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Marin 

Ean privesce poznă, fac amor pe seară. 

Anica 

Adio, deseară ! 

Măgdian 

Deseară ! 

Marin 

Descară! 

(inpreună) 

Măgdian. — Adio iubită ş, e. |. 

Anica. — Adio fubite ş. ce. |] 

Marin. — Cucoana cernită ş.c.l. | 

(Săgâian sărută mâna" Anicăl şi se coboară, Anica întră în casă şi în- 

chide fereasta). 

Marin. — (în parte) Mă! marine aţinete vârtos că aice'i 
treaba pe driguş la căuş (iese dintre copaci şi trece în dreapta). 

Măgdian. — (pe eânăurn Când m'ar vedea înpricinaţii 
cățerându-mă gi şi noapte pe scari, oare ce arii socoti 

“ în “gândul lor despre presidentul din Roman. 

Marin. — (în parte) Ce bolboroseşte din gură? 

Măgdian. — De 15 qile m'am făcut mai tainic de 
cât comoara sgârcitului. În taină vin aici, în taină petrec ” 
cu Anica, în taină me întorc acasă, la Roman, ca să nu 

mă vadă nime şi slavă Domnului! pănă acum am ishu- 

tit de nu m'a zărit nică un om. 

Marin, — (în parte putnind de ris) Ba, că chiar, 

Migdian. — (eăatâna ceasornieul) ÎI vreme de încălicat. MS 

„due s”nik Yeii bietul cal din marginea satului.” (vrea să plece 
şi dă cu ochii de Marin) Xa Cam păţit'o! 

| 12%
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Marin. —  Gnehinânau-sc) Buna dimineaţa cucoane, . . 
frumoasă vreme” ai, senin, răcoare... numat bine de 
primblat. 

Măgdian. — ţin parte) are zăritum'a pe scară. 
Marin. — Aud?.. Ei unul nu pot pricepe cum de 

pot dormi boerit pănamiadi vara?.. da căi când aşi fi 
hoer, m'aşi trezi ca d-ta în faptul gilei, şi aşi deschide 
frumos ferestrile, şi aşi cşi în balcon, ca st aud piise- 
rile făcând ceah, cca, ccah.., 

Măgdian. — (în parte) M'a zărit hoţul! 
Marin, — (n parte) Mă... că nu pricepe. (tare) 

Deii aşa cucoane... şi alta; pentru ca să nu fac huct 
„ în- casă, *mi-aşi face înadins o scari... ea ca asta care 

"mi slujeşte de curăţit copacii... şi mvaşi cobori frumu- 
şel pe furiş din balcon în grădinii do-adreptul. , 

Măgdian, — (în parte) Bate şeoa... (tare arătâna o pungi) 
Jupâne Marine, vegi punga asta? | 

Marin. — Ba nu 0 prea văd bine că”! cam departe 
şi mă dori ochi)... 

Măgdian, — (puindu'r punga în mână) Eată-o chiar sub 
ochi, Acum spune'mi vigut-al ceva mat adinioare,.. în- 
“r'acoace ? (arată seara) 

Marin, — Într'acoace?... când te scoborat de sus?,, 
Ba m'a ferit Dumnegeii. Nam vtdut nimica, nici pe 
d-ta, nici pe cuconiţa. 

Măgdian. — (aându punga) Foarte bine. Ved că, eşti 
“priceput. .. Na cu ce st'ţi astupi ochii, şi de-acum îna- 
inte. .. (vrea să Tasă)
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Marin.. — tiu parte) 0 merţă! şi cele multe înainte... 

tare) Cucoane Migdicne. .. cucoane!. . 
Măgdian. — (oprindu-se) Co”), 

Marin. — De astupat ochii "mi-ai daţ... dar de 

astupat gura ?.. 

Măgaian. — Cu adevărat. .. - uitasem!.. poftim şi 

“pentru gură. . . (X qă încă o pungă, în parte) M'a scurs de 

bani hoţul, 
Marin. — (în parte) Dok merţe! noroc să dee Dum- 

nedeii, (tare alergână după Măgăiaa) Cucoane. . . cucoane,.. 

dar de astupat, urechile "mumă dal cova? 
Măgdian, — tsiină supărat tângă Marin) Cât pentru urechi, 

st scii că ţi le-oiii bate la stâlp dacă te-a înpinge pt- 

catul să aui-ceva cu ele... Auditu-m'al? dese prin fuva 

în stânga). 

Marin. — Bunitatea d- tale, cucoane... strut mâ- 

pile... De-acum sînt şi. surd şi niut. (viina iu faţa scene 
M4!.. da bine “ţi-a curs laptele în păsat Marine... 
hăi?.. doă pungă de bani de-o dată !.. Ean vegile câtu'si 

de orele. .. parcă'sii doi prepeliţi de toamnă. Gratându-to). 

Că mare drăgălaze mal sinteţi pe faca pământului!.. 

Am să cumpăr o rochie de halastincă, Floricăi. .. da ştii? 

cole ghiurghiulie. .. să ice ochi cale de-o poştă... şi 
mic am st'mi durez o pereche de poturi arnăuţeşti, să 

par cs Bimbaşa-Sasa... E de-acum Mărinaş dragii, 
destulă vorbă. .. şi mi te apucă de lueru, că adi 1i dioa 
cuconiţei.. Să te vtd tătucă. .. să mi'i durezi un snop 

de flori cât o dimerlie, tot cu bujori şi cu ctuhoţica cu- 

cului. (merge de ridică scara de sub balcon şi o aşeaqă în fund Ea
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scara asta *mi-a adus noroc astădi... Bine-a dis cine- 
a dis, că norocu'i ca o scară!,. 

Câte soiuri de momiţo 
Am vădut în viaţa mea, 
Tot sărindi din schiţe "n schiţe 
Pe a lumei scară grea! 
Şajunsendii în vârf de-o dată 
Le-am vtdat de sus cădendii 
Când pe schiţe chiar îndată 
Săriaii altele ridend; 
Cici norocu n lume e 'ndoită scară, 
Unul când se suie, altul se coboari, 

(ese prin fund în dreapta), 

  

SCENA IV. 

Anica (pe pragul uşei pavilionului din dreapta vorbeace in can- 

tonaai). Un r&vaş pentru mine?.. De unde?.. de la Ro- 
man ?.. Adu'] în coace... tvine în scenă, deschidend răvazul) 
Cine s&'mi scrie de la Roman? Măgdian?.. nu cred ca 
să fi putut ajunge, (eitesce) 

„Strut albele mânuşiţi a verişoarei Anicăi, — Cunosci 
învăpăcata dragoste ce “ţt-am purtat în suflet tocmai 
din copilărie. . .. trozib Ia, ha, ha, ha!.. car de la n6- 
bunu cel de Ghiţi Făurin... vtrul mei... Ean să vi- 
demii ce mai qice? (eitesee) d-ta însă Anicuţă mult adorată, 
nai isgonit cu crudime din ochii matale, şi 'mi-ai ho- 
tărit să nu mă înfiiţişez dinaintea lor, de cât numat când 
oii fi însurat! . worbip Ce era st fac dacă nu mai înceta 
cu declaraţii de amor... teitesce) Fată dar că no may pu- 

y
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tend învinge dorul ce am de a. te videa, iubită verișoară, 

m'am jertfit pe altarul lui Isaiea-dinţuesce; şi nu mai 

târgiii de cât astăgi voii sbura la Florinesci unde este 

îngerul vicţei mele. Nevasta mea, "mi-a sluji de pasa- 

port, spre a trece hotarul moşiei matale... A matale 

în veci robit. — Ghiţă Păurin. 

Post-seriptum: Nevasta mea este un rod câmpenesc, 

fiind răsărită şi crescută tot la ţeară. Te rog iubită A- 

nicuţă, să treci cu viderea, oare care necioplire a apu- 

căturilor sale.“ 

Ce supărare! Tocmai când vrei să fi singură, stmi 

vie oaspeţi... Ş'apoi încă cine?.. nebunu cel de Gliţă!.. 

Nici că poate cine-va să fie un ceas în linişte... e, 

primblă supărată), 

I. 

Pistrele mult iubite 
Cât sînteţi de fericite 
În al vostra dulce traiu! 
Voi iubiţi, iubiţi în pace | 
Voi sburaţi unde vă place - 

Şi prefaceţi lumea ?n raiu, 

ML 
De m'aşi face-o păstrică 
Naşi mai plânge singurică 
Cu-a mea jale, ca-al meii dor; 

Dar ca voi, mici păstrele 
Aşi schimba, dilele mele A 

În dulci gile de amor. 

(Sc aude în fund în dreapta, glasuri multe de ţărani, Anica întră în 

bosquct). 4
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SCENA V. | 
Anica, Slujnica, (eşina din dreapta şi mal pe urmă Marin cu 

săteuyY). | , . 
Slujnica. — Cuconiţă! o veniti stitenit cu pocloane 

de gioa d-tale şi să roagii să vie aice. 
Anica. — Cum?.. aţi e sărbătoarea mea?.. Ei 6 

uitasem. a 
Slujnica. — Le dai voie, cuconiţă ? 
Anica, — Di-le să vie, | 
(Slujnica se duce în fună în culisele din dreapta și se 'ntoarce în- 

dată cu ţeraniy), 

Anica. — (singură) Curios lucru!.. Când eram mă- 
“ritată cu Florinescu, număram dilele pe degete. .. şi acum 
nici nu sciii cum treci. 

(Sătenii vină din fund cu pocloane, Marin în fruntea lor aduce un buquet mare), 

Sătenii. 

Haideţi toţi cu veselie 
Să urâmi întra mulţi ani, 
Pe stipina de moşie 
Ce iabesce pe strmani! 

Marin, 

Cuconiţi sinttate 
Să trăiesci întru mulţi an 
Toţi cu inime curate 
Grădinari, păstori, țerani 
Îți depunemă la picioare 
Ale noastre mici odoare, 

v 
n 

(Sătenir ce portă pocloane se înaintează pe rând, şi le închină Ani- căr. Marin 10 arată), ”
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Marin. 

Pui de giină, 

Flori de grădină. 

„Poti. 
s» 

Pui de găină, 

Flori de grădină, 

Marin, 

Mere şi pere, 
Cui şi miere. 

Toţi. 
> 

Mere şi pere, 

Cui şi miere. 

Marin, 

Şi frasi şi mure, 

De la pădure. 

Toţi, 
9 

Și fragi şi mure, 

De la pădure. 

Marin, 

Şi trei meioare, 
De strbătoare. 

Toti. 
"Şi trei meioare, 
De serbătoare. 

Anica, 

Qameni buni ca mulţemire 
Lângă mine vă privesc. 

" Bănttate, fericire 

Eii din suflet vă dorese, 

(Dându-le o pungă cu ban)).
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Eată mergeţi în câmpie 

Să jncaţi cu veselie. 

Sătenii. 

St trăiască, “m veselie! 
Si trăiască 'ntru mulţi ani 
Stăpânica de moşie 
Ce ajută pe strmani! 

(Se aude în fund în dreapta, suet de cat do trăsuri și răcnete suru- 
giesci, SăteniY se tragă cântând pintre copaci din dosul bosquectuluY), 

SCENA VI. 

Anica şi Slujnica, (in bosquct) Marin şi Sătenii (in- 
prejur în fund) Ghiţă (în costum elegant de drum) Florica (în 

toaletă bogată dar prea încărcată : bragele, cortel, evautail), 

Florica, — (in culisa din fund în areapta) Încet, Oblu. . . 

că mii prăvăli. 
Ghiţă, — tasemenc) Da n'ai frică, soro, că eşti cu mine. 
Florica, — (intrână Yute apărându-se cu evantanul) Ba că 

chiar... Uf! Slavă Domnului c'am scăpat pe uscat, că 
era st'mi vio zumaricale... să leşiu. 

Ghiţă. — (alergâna după Florica) SOro dragă... . 

Marin, — (zărina pe Florica) Co'mi vădură, OChil! (se apro- 

pic) Florica ! 
Florica, — Ce vrei mojicule de te bagi în sufletul 

meil! qux Ghiţă) Monşerică, . . monşerică. .. da undei ve- 
rişoara S*0 sărut, | 

Ghiţă, — (incet Florici) Caută, soro să nu mă dai de 
ruşine,
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Florica, — Ba fă 'meolo poznaşule. 
(Alergii amândor cătră Vosquct). 

Marin. -— (în pazte) Mare minune! .. Ori îs uh, ori 
îs prost, pi 

Anica. — (eşina din bosauet) A! bine-at venit vere Ghiţă, 
Ghiţă. — Sărut pictoruţile iubită Veriscară. .. Ami 

luati îndrăsnială să venimii să te videmii, cu soția mea, 
cu Calipsica. Sa 

Marin. — (n naste) Cum a dis?.. Soţia lu... Pi- 
sita ?., . 

Florica. — (se închină) Sărat surița, cuconiţă veri- 
şoară Anică. (o sărută ae multe or SE am pardon. .. De mult 
doream să te văd, că audisem că eşti tare hazlie, şi ai 
un bucătar foarte meşter, .. Mă rog sorioară s&i poron- 
cești, simt facă un borş cu perişoare şi alivence. .. că 
mii poftă... 

Marin. — (in pazte) Îi poftă. , A 
Ghiţă. — Nu te potrivi Anicuţi, că Calipsica”i cam... 
Florica. — Ce fel cam?.. 'Te poftese monşerică, cta- 

POL ştii. . . (anieă) şi puţintel bulgur, verişoară, cu în- 
vertită la sfirşit.... dar să fie cam mare. 

Anica. — Bucuros verişoară. .. dacă poftesci. wozbe- 
sce incet slujnice!, care îndată și întră în pavilionul din dreapta). 

Marin. — (ia parte) Bulgur şi alivence!.. EX, apoi îi. 
Florica! . . (se apropie ae ea) Flo... ri... 00... 

Florica. — Mări, ce tot, mi sc vâră în ochi țerinolu 
ista ?.. Dăte într'o parte ţopârlane.. . (scoate o ogtinatoară 
din buzunar şi'şi drege sprincenile şi zulufin. 

„Main, — (ia parte) "Țopârl... toftează) ane!.,
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Ghiţă, —  tauropiindu-se de Anica) Îubită Anică, am ur- 

mat precum veji poroncilor matale. .. XPam însurat! .. 

Anica, — Şi foarte bine-ai făcut veriorule. 

Ghiţă. — Dar... cum îţi place Calipsica? 

Anica. — Îmi place prea mult... căci are un ca- 

racter vesel... deschis. - . E 

Ghiţă. — Vei să gici necoplit 2.. Aşa este... dar 

apot ce era să fac?.. M'am însurat cum am putut, nu- 

mal ca să câştig dritul de a mă apropia de îngerul... 

Florica, — (siina între amenăoy) Ce vorbiţi înpreună ?.. 

Ean spuneţimi şi mie că mă nchunesc după cabazlicuri. 

Ghiţă. — incet) Da mai ţineţi gura soro, că mă dai 

“de ruşine. 

Florica. — Ce face?.. te daii de ruşine?... Mă TOg 

verişoară, scăpat'am vr”o prostie de când am venit? Aşai 

că nu?.. Apoi ce mă tot ciondiineşte degeaba monşe- 

vic 2... Ba că grăesc prea mult; ba că nu staii locului. 

Da ce! Doanme carti-mă! că doar nu's par, să şel în- 

fiptă. .. aşa... 
Ghiţă. — (incet Da bontonu nu cartă... , 
Florica. — Mări, can di'mă pace cu botosul d-tale, 

că mă pricep cii cum si mă port pe lume. 

Florica, 

IL. 

Ca st fii cucoană mare 
„Şi st placi la cavaleri, 
E destul să fii în stare 
De-a mâneca gece averi
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Pe cordeluțe 

Pe capeluțe 

Pe danteluţe 
Liucrate-ajur, 

Şi pe bracele 
Şi pe inele 
Şi pe mantele 
De satintur, 

Şi pe manşonari 
Şi pe bulionuri 

Şi pe jambonuri 
De la Paris, 

Pe ori ce mâncare 
Cu preţ mai mare 
Ce aritare 
Îți trece 'n vis, 

Sătenii (ridena) 

SE fie aşa 
Ha, ha, ha, ha! 

Anica şi Ghiţă. 

Îi Deii aşa 
Ha, ha, ha, ha! 

IL. 

Florica, 

Ear de rrei să fii plicută 
Şi madamă de bonton; 
Curtisani st ai o sată.,, 

_E destul într'an salon: 

Si treci măreaţă 
Cu gura creață
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Şi îndriisneaţii 
Lângă femei ; 

Dar tot odată 

Nerinovată 

Blândă plecată 

Lânsă holtei. 

Su critici tare 

În gura mare 

Pe ori şi care 
Fi, chel orior? 

Se detestable 

Abominable 

Ensiuportable 

Parol d'onior! 

Sătenii, 

„SE fie aşa 
Ta, ha, ha, ha! 

Ghiţă şi Anica. 

Îi Deii aşa 
Ha, ha, ha, ha! 

(Sătenii câte unul, unul Yesii priu fund), 

Florica, — Uf! Cam răguzit... mi Sa uscat shi- 
tița. Anicuţă dragă, nu cumva ai ceva poame prin sră- 
din, să mă răcoresc. 

Anica, — Ba sintii verişoară, de care ţi-a plăcea... 
vrei să te duc? 

Floriea. — Ce se potriveşte! nu te supăra că le-oiii 
găsi ei singură... Am maj scuturat ci copaci în viaţa 
Mea. (vrea să plece),
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„Ghiţă. — (în parte răsăzina) Ile?,. răi am făcut Cam 
adus'o cu mine, 

Anica. — Încalte să meargă grădinaru cu d-ta... 
Marine... dute cu cucoana Calipsica. . . 

Marin. — (n parte) Ear Pisica! 
Florica. — Marine!.. sti artţi unde'sii gutiile, că 

mii poftă, 
Marin. — (in parte) Ear poftii!,. 
Florica. — (săratână pe Anica) Mașerică a rovuar cu 

plecăciune (plecâna să teasă gice, tut Marin) Da vint adi lencșule. 
Pan vegi"] că de abia se urneşte, .. ITiis ţa, Tălișmane... : 
ha, ha, ha, ha. (rese prin fund) 

Marin. — Eaca vin cucoană Pisică, tai de capu 
MCil. ... (ese alergâna după Florica), 

  

SCENA VII. 

Ghiţă şi Anica. 

Ghiţă, — (în parte) Ne-ati lăsatii singuri!.. Acum îi 
sreme de ficut un asalt inimek. (6e apropie de Anica) Sțai 
pe gânduri verişoară?,.. Ii 

Anica. — Dar; te fericeam în gândul meii că af 
siisit o soţie atât de frumuşică şi de... vioae. 

Ghiţă. — În adevăr Calipsica e destul de plăcută, 
şi m'aşi ferici căi însumi, dacă Maşi avea în sufletul meii 
o patimă, care se: măresce din qi în di... 0 scii prea 
Vine, jubiti Anicuţii. 0vzea să ee mâna). 

„Anica, — ere Ghiţă... văd că car ai să incepi cu
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declaraţiile d-tale, şi drept s&ţi spun... mă mir Dei 
cum de nu te-ai săturat de cle de atâţia any, de când 

le tot spui de rost? | 

Ghiţă, — (en foc) SE mă satur de a lui... când toată 

viaţa mea să razimă nu mal îndragostea cemi-ai însu- 

flat chiar din copilărie2. . Cregi că se poate?.. | 
Anica, — Auţi însuratul cum vorbeseo?.. ha, ha, ha. 

Ghiţă, — Însurat, însurat... Cu adevărat am făcut 

nebunia. de mam însurat... dar pentru cine ?,. din a 

cul poroncă 2.. din poronca ta Anică, căci alt chip nu 

aveam ca să mă apropiii de tine. 

Ghiţă, 

Ah! îubită verigoară 
Pentru-un dor ce mă omoară 

Am jertfit tot ce e mai bun » 
Tinerețe "mbelşugate 
Ş'amea dulce libertate... 

Anica, 

Vere drază eşti nebun 
Dorul tei e nălucire; 

Că ai saflet cu simţire 
Vere, Deii, mă îndocsc, 

De te-aşi crede adi pe tine 
Poate-ai ride mâni de mine... 

Ghiţă (în genunch!) 

Ah! int crede, te iubesc! 

Anica. — Ha, ha, ha... mă duc săţi trimit o o- 

glindă, vere Ghiţă, ca, st vedi cât îţi şede de bine. qese. 
riQend şi întră în pavillonul din dreapta),
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Ghiţă, —- ecnlinau-se) Se vede cam luat'o cam răpide 
şi că s'a spăriat. „+ Dovadă căi e frică de mine!.. do- 
vadi că volu birui!., Bine c'am apucat a răsbate pin” 
aici prin viclenie... Anica mă crede însurat... lasă st 
creadă. . . Cu chipul acesta o fac de nu se sfiesce nici 
cum de mine... şi cu o minciună de ică, cu o minciună 
de cole; ajung frumos la capătul isbândel. .. La răshoiti 
toate armele sintii bune. 

Femcea'i ca apa ce curge la soare 
Şi pănă te "'neacă, te-atraze mereii 
Ca paserca mică ce'i gata st sboare 
De şi ca te chiamă prin cânticul seii, 
Dar fie cum este, saii cum se preface; 
Ca paserea mică îţi place ş'o vrei. 
Ca apa vicleană asemenea'ţi place 
Că, de şi te 'neacă, mori în sinul ei! 

(eaută în culisete din dreapta). Pare că, zăresc slujnica Ani- 
Căl. tcoţâna o pungă) ME duc săi şoptesc doă vorbe la ure- 
che... S&mi pregătesc mână de ajutor în cetatea duş- 
manului. lese alergând în dreapta) 

  

SCENA VIIL: 
“Plorica şi Marin (vină alergând veseli din stânga), Anica 

(mail pe urmă în balcon). 

Marin. — la, ha, ha, ha! şi Deii Florico, nu mă 
"şei? . . 'Tu'eştă Florica, noviistulca mea, ?.. la, ha, ha, 
mare poznă! 

Florica. — (mincând mere) Mai cii Marine, m'am cun 
13
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„mat fi... 'Ți-am spus că toate câte le-ai vădut, să nu 

le cregi. .. Da bune mere! 
Marin. — Care vra să gică, boerlu cel cu strae 

strimte?, 
Florica. — 'Cine?.. cuconaşu Ghiţă ?. . la, ha, ha! 

(muşcând un alt măr) Valeii! că acru'f! (riaă amândoi cu hohot). 

Anica. — (in parte, eşină în balcon) Cine ride aşa în gră- 

din 2.. verişoara cu Marin!. 
Marin. — Fi! da can spune'mi, mal spune Florico... 

cuconaşu Ghiţă. . 
Florica. — Se vede că i s'ait aprinsii călcăile de mult 

după cuconiţa Anica, şi pentru ca să se poată apropia 

“de Dumneei, o fost silit săi toarne o minciună de. cele 

gogonate. . . 

Anica. — (in parte) 0 minciună !. . 

Marin. — Falei!.. şi ce minciună? 

Florica. — 88 vegi... Eri dimineaţă o venit la Ro- 

man, la sameşu "m gazdă. Bu eram acolo, de făceam dul- 

ceţi sămeşoaci; când ce să mă trezesc?.. că'mi propune 

st! fiii soţie, pe vr'o câtera ile. 
Marin. — Ce? ce?.. şi tu al primit? 

Florica. — Eaca! ba woiit primi, când 'mi dă ro- 

chil de mătasă şi capele şi pantofi... Ba încă şi 50 de 

galbeni pe de-asupra. , . 

"Anica. — (in parte) Aşa, vere Ghiţă !.. bine că "ţi-am 

aliat secretul, tintră în casă) 
Marin. — (eurburat) Şi... ean spune'mi: de mult şti... 

nevasta lui? 

Florica. — Numai de doă ceasuri... Da puneţi în
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gând Mărinaş dragă, ce bucurie pe capul meii, când m'am 

trezit la Florineşti, aici unde ştiam că te aflal şi tu 
„ca grădinar, ” | 

Marin. — Aşa!,. de accea poate că nici m'al cu- 
noscut, când al întrat în grădină... ba încă mal şi ţo- 

pârlănit dinaintea oamenilor şi a boerilor. 

Pioriea. — Eaca prostu!.. dinaintea oamenilor era 

s&ţi sar în ghit?.. ş'apoi ce ar fi dis cuconu Ghiţă şi 
cucoana Anica ? 

Marin. — Mări că bine dici... daci's prost tot, prost, 
ultasem că eşti cucoană. .. Da ean spune'mi Florico hăl... 
Florică ? .. mai dinioarea era grădina plină de oameni şi 

nu se putea... dar acum... hel?.. par'că sîntemii nu- 

mai noi amândoi, ., 

Florica. — Ce vrei să'mi dal a înţelege, calindrolule ? 
Marin, — N'ai cerca st'mi sai puţintel în ghite.. 
Floriea, — Ba şi 'n cap, dacă vrei Mărinaş dragă, 

(aleargă la Marin, care o ridică în brage g'o sărută). 

Marin. — Ura! şi la anul cu bine... 
(EI jocă înpreună cântând), 

| Marin. 

- Bine "i lângă puiculiță! 
Neică, neiculiţă, 

Florica. 

Bine “i lângă cel bădiţă 
Neică, neiculiţă, 

Marin. 

Când îi puica drăgaliţă 
Neică, neiculiţă. 

18*
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Florica, 

Când îi puica drăguliţă 
Neici, neiculiţă. 

Marin. 

Di'mi, Florică, o guriţă 

Nică, neieuliţă, 

Florica. 

Di'mi, Marine-o garofiţă 

Nică, noieuliţă. 

Marin. 

Şeii "ţi-vi da e garofiţă 
„Neică, neieuliţă, 

Floriea, 

Şeii “ţi-oi da a mea guriţă 
Neică, neicutiţă. 

Marin. — (oprindu-se de odată serios) Fan stăl. 

Florica, — Ce-al păţit. 
Marin. — (luâna pe Florica de mână, o duce deo parte) Sin 

gură al venit în trăsură cu cuconaşu Ghiţă? 
Florica. — Sinură. 

Marin. — fturburat] Florico?.. Şi nu "ţi-o cântat moţ- 
pânu vro neică, neiculiţă 7... 

Florica. —  fiupingenaui) Eaca prostu! Ce'f trăsneşte 
prin cap! „. [incepă amcendof a ride şi se prindii car la joc]. 

(înpreună], Marin. 

Bine “i linză puieuliţă! 

Neică, neiculiţă. 
Când îi puica drăguliţă, 

Nică, nciculiţă.



SCARA Mârpel 197 

Dimmu, Florică, o suriţă, 

Neică, neiculiţă. 

Şeii "ţi-o da o garofiţă, 
Neăcă, neiculiţă. 

Florica. 

Bine “i lângă cel bădiţă, 

Neică, neiculiţă 

Cînd îi puica drăzuliţă, 

Neieă, neiculiţă. 

Di'mi, Marine-o sarofiţă, 

Neică, neiculiţă 

Şeii "ţi-oi da a mea guriţă, 
Neică, neiculiţă. 

[Anica Yese pe pragul pavillonului. Florica o zăreace şi se upresce 

indată de la joc, dicână în parte: cuconița Anica ! și îs ea carășă 

act de damă. Marin urmează a dănțui singur), 

SCEAA IN. 

Florica, Marin, Anica şi pe urmă Ghiţă, 

„Ploriea, — Ce te-ai apucat mojicule, de sai aşa 

dinaintea mea ? | - 

Marin, — [in parte jucând mereit) Cui Dare griezte? 

Floriea. — Pau priveşte'l” cum țopăeşte! Imergina îna-, 
tea Anicăi] Verişoară drasă,. nu cumva Va lovit strechia 
pe grădinarul d-tale? | 

Anica, — Marine! . Marine... 

Marin. — [oprindu-se] Aud 2... [in parte] Valeii! cu- 
eonița , | 

Ani a, —- Dute de vegi dacă'i pusă masa în odiile 
verișoarei, . .
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Marin. — Unde?.. colea m stânga? 
Florica. — Da dă, mişcăte aqf, degeratule! că mi 

s'aii lungitii urechile de foame. : 
Marin. — BEaca mă mişc, cucoană Pisică... lin parte] 

Ear s'a cuconit Florica. fintră în pavilionul din stânga] 

[Ghiţă întră prin fund]. 

Anica, — lin parte, zărind pe Ghiţă] Eaca, şi P&t-frumosu 

nostru!.. Cum am stl rid acuş... 
Ghiţă. — Ale mele complimente, scumpă verișoară. 

Florica. — Da vino adi monșerică, că mă usuc de 

urit în lipsa matale. 
__ Anica, — Bine dice verişoara... De ce nu şedi 

lângă... soţia dumitale... care te Yubesce. atât de mult!.. 

Ghiţă, — ME ertaţi, vă rog, dacă, am lipsit. Am fost 

să privesc hora din sat. tin nartej Nam pus la cale cu 

slujnica. | 

[Marin Yese din parilfon). 

Marin. — Cuconiţi... bucatele's pe masă. 
Anica. — [cătră Ghiţă şi Florica)-:Poftimii. 

Ghiţă. — apropiindu-se de Anica şi dându% bragul] Îubită 

verişoară, "ţi-am greşit ca un nebun mai dinioarea... 

Di'mi voe, te rog, să viii mai târdiii la d-ta, ca să mă 

tălmiicesc. 
Anica. — Au cere trehuinţa, verişorule. 
Marin. — [apropiindu-se pe furis de Florica îi gice încet) Flo- 

rico, "ţi-am vădut odăile, cole... . (arată în stânga) 

Florica. — (incet 1ux Marin) SE vii după ce ne vomă 

scula de la masă... ctaze) Da deschide uşa bre omule...
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măy, că încă aşa, lighioae n'am văgdut. Verişoară... să 

am pardon... tiutră în pavilion) 

Ghiţă. — (mergând eu Anica spre pavilion) Dragă verişoară, 

dacă m'ai cunoasce mal de aproape, mal area nic o 

îndoială asupră'my. .. crede... i 

Anica. — Ei să am îndoială... nici de cum, vere 

Ghiţă. 
Ghiţă. — EX apoi, figăduesce'mi că măi primi mai 

târgii în paviltonul matale? 
Anica. — Vom videa mai pe urmă. 
Florica. — (arătându-se Ia ușă, cu gura plină) Pan lăsaţi vorba, 

că se răceşte borşul... 

(Ghiţă şi Anica întră în pariltonul din stânga). 

Marin. — (Singur) Mă...%...%1.. că mari pozne o 
fost să mai văd pe lumea asta!.. Florica şede la masă 

cu boeril, şi eit postesc la uşă!.. ş'apot vegi mă rog 

cum știe să se prefacă, de mă Tea, de ochi şi mă suceşte 

ca pe un fus!.. Macar! dă, dacă o fost fată în curte!.. 

ce să mă mal mir... Da can să videm ce mal facă în 

nuntru ?. . (caută pintra us) Mănâncă Florica sănătos... . şi 

bea, da bea... 

SCENA X. 

Marin (a uşă), Măgdian iind din ună, din stânga). 

Măgdian. — (in parte, viină în ecenă) Aug, mă rog, mi- 

nune!.. să uit eii că adi e sărbătoarea, Anicăi?2.. 

Marin. — qa ușă) Înghite Agachi... gl... gâl..gâl...
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Măgdian. —- la?.. (zărina pe Marin) Marint.. Ce faci 
acolo Marine 2. 

“Marin. — D-ta cești, cucoane Măsliene? Ea privesc 
la minunăţii. 

Măgdian. — Ce privesci? 
Marin. — Uiti-te de vegi. 
Măgdian. — teăutâna pintre uşă) (le comedie "i asta? 

Anica la masă cu un străin!.. Cine st fi0?.. 

DUO. 

Migdian. 

Marine! 

Marin. 
Cucoane! 

Măgdian. 

(răesce, . , 

Marin. (in parte) 

Ba Deii? 

Măgdian. 

Cu cine "i Anica? 

Marin. 
| Cu cine?,. sciă ei, 

Măgdian. 
Ean catită bine, 

Dragă Marine, 

Marin. 
Degeaba, geaha mai vrei să cat. 

Căci dimineaţă 
Co săculteaţă 

(ara şi ochii "mi-ai astupat.
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(Înpreună). 

Măgdian (în parte) 

Vedutumi-al hoţul 

Şiret şi smerit 
La pungi de parale 

Cum s'a îndulcit, 

Marin (în parte) 

Dă Doamne, dă Doamne! 

Acuş ear, acuş 
ÎL vtd ca stmi vie 

Drăguş Îa căuş. 

Măgdian. 

Marine! 

“Marin, 

Cucoane! 

Măgdian  tarătina o pungă) 

Privesce, 

Marin (in parte, cu bucurie) 

"Valu! 

Măgâian,. 

Acum scii ta cinc'i? 

Marin Quână punga). 

Acum?.. îl sciii Deii. 

Măgdian. 

Spune grăesce; 

Spune grăbesce, 

Marin. 

EI îi un hitru din cei crestaţi 

Ce-alungii neveste 

- Şi juacă feste 
Feste drăcoasc, la cei bărbaţi.
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(tapreună). 

Măgâian (în parte). 

Ce and! de mânie, 

ME simt chiar turbat. 

De-abia cu soție, 

Să fii înştlat! 

Marin lin parte] 

Trei merţe cu asta. 

Îmi vine să sar, 

St joc ca nebunii 

Cam prins un tatar. 

Marin. — [augind vuet de scaune in pavilYon] Îra! caca 

se scolii de la masă... Pugi cucoane să nu te vadă. Cât 

pentru mine, pe-aici mi”! drumu (fuge prin fana în areapta). 
"Măgdian, — (singur) Audi!.. Anica să petreacă-cu 

un străin, în vreme ce cii îmi pisăz trupul calare, aler- 

gând pe câmpuri!.. Cine ar fi cregut că... nică o lună 
nu "% macar de când ne-amii cununatii şi... 1 aud 
viind. .. mă duc să nu mă vadă... dar n'am s6 "1 perd 
din ochi. . . [iese prin fana, în stânga] AugI!.. un hitru!.. 

. 

SCENA XI. 

Anica, Ghiţă, Florica, 

Anica, — [eşină din pavilon] Cu seara bună, verișoară... 

VE las... că la ţeară, noi ne culcămii de cu vreme... 
Noapte bună. [inchide uşa pe din afară cu cheia]. 

Ghiţă. — fain într) Verişoară, da ce faci? 

Anica. — VE închid în cuşcă ca pe nisce porumbaşi... 

să nu sburaţi la noapte. |
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Ghiţă. — Ean lasă şaga, verișoară. 
Anica. — Noapte bună... Ha, ha, ha... vere Ghiţă, 

te-al prins singur în capeană!.. A! te însori d-ta cu 

nevestele grădinarilor?.. Te învoesce de-acum cu Marin... 

"Florica. — [din întru) Ha, ha, ha! cuconaşule, când 

te-ai videa în oglindă, aă bufni de ris... tare eşti mu- 

calit! Ha, ha, ha... Ce faco?.. Ba să nu te apropii, că 

te botez cu vin de Cotnari. 
Ghiţă. — Aşa?.. can aşteaptă... 
Anica. — [în parte, mergând spre paviltonul! din dreapta) S'a 

întărtat vărul Ghiţă... Când ar sci. Marin, mare haz aşi 

mal face. . . [întră în pavilionul din dreapta]. 

[Se aude în pavillonul din stânga vuct de alergături, de scaune şi de 

pahare stricate]. 

„Ghiţă. — De "% scăpa de mine, vina mea să fie. 

Florica. — Ba Dei? „i. ttese în balcou] Ban ascultă, şedi 

binişor că sar în grădină [se pleacă pe gratiile balconului). 

Ghiţă. — feşină în balcon) Par” că cit sînt nebun să 

te las. (vre so ice în brace]. 

[Se aude Marin cântând doina). 

Floriea. — Audi?.. Vine Marin... de nu tei as- 

temptra, strig foc! 
: [Se face noapte], 

SCENA XII. 

Florica şi Ghiţă [in balcon), Marin. 

Marin. — ţin parte) Florica 'mi-a dis pe sub apără- 

toare, ca să viii la ca după ce stor scula de la masă...
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Bati-mă's. .. Halal de tine Marine, merge ac bate 1a ușa 
din stânga] Florico.., Florico?.. | 

Florica, — [lui Ghiţă] Ţist. .. 

Marin. — Florico... deschide că "ţi-o venit bărba= 
tul... Florico?.. "ţi-o venit sufletul... Ce Doamne - 
carti-mă, de nu răspunde?.. Florico!.. So vede ci o 
adormit! .. Fă apoi ce fac cii acum? Ila!.. Mări să 
fac şi eii ca cuconu Miigdian... Amandea la scară. 
(merge de Yea scara şi o apropie de balconul din stânga), 

Florica. — Ce vrea st facă? 

Ghiţă, —- Seiii cii? 
Florica. —  Valeii!.. aduce scara!.. Aşa cam 

păţit”o? 
Ghiţă. — Nu te teme, că vom scăpa amândol. 
Florica. — (;um? 
Ghiţă. — Nuţţi pasă... Dute de te culci şi fite 

că dormi. ! 
Ploriea, — Să horăesc? 

Ghiţă. — Cât şepte. 
Florica, —  (eşina din balcon) M'am dus. | 
Marin. — Biata Florica!.. A fi apucat'o somnul, 

gândind lo mine. Am so spariii prin somn... Tai Ma- 
rine, şi Doamne-ajută. 

(Îu vreme ce Marin se sute pe o partea «căril, Ghiţă ee cuboară pe . 
ceea-l-altă parte). 

Ghiţă. — (în parte) Unul când se suie. altul se coboară. 
Par'că ne jucămii de-a scara mâţei. (sare jos) 

Marin. —  (euinducse în balcon) IMalal de „tine Marine! 

(întră în intru),
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“SCENA XIII. 

Ghiță. 

Ghiţă, — tingur) Uf! cată-mă's pe uscat!.. A! veri- 
şoariă, mi figăduesci o întâlnire, apot mă "mchidi cu 
cheia 2... Poate că al voit să mă cerci de-oiii putea în- 
vinge toate înpotrivirile, ca să ajung până la tine?.. 

Hei dragă Anicuţă, cu Ghiţă Fiâurin nici dracu nu poate 
să sc lupte... Fată-mt's scăpat dintr'o casă. Să videmii 

acum de-viii pătrunde în ceea-l-altă. (ceareă 1a ușă) Uşa”i 

închisă pe din întru? Fan să cere “ai da de stire ve- 

rişoarei, că sînt sub ferestrele ci... Anica "% cam roman- 
tică şi " placii serenadele. .. (merge de Ye ghitara din bosquet) 
Par'cii zăriam adi, o ghitară în bosquet... Eat'0... SE te 

văl, Ghiţă... 

Ah, mă jur pe-a ta zimbire 
Pe-al tăi glas cerese, 

ie "n veci a mea simţire 
Ţie s'o jertfese! 

Vin' ca dulcea mângâiere 

Scumpul mei odor, 

Că de-o tainică durere, 
Ei suspin şi mor! 

Nu se zăresce încă nimic?.. Ba cati o lumină la, fe- 

reastă, Curagiii Făurine, norocul se apropie. ” 

Fată, ceasul de "'ntâlnire 

Ceasul mult dorit! 

Luna martur de iubire 

Tainic s'a ivit, -
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Vin” ca dulcea mângâiere 

Înger de amor, 

Că de-o tainică durere 

Ei suspin şi mor! 

„Pare că zăresc o umbră pe perdele... Ea! Anica!.. 
Ce aud... o ghitară în pavilion?.. Verişoara m'a au- 
dit şi vrea simi răspund5?.. romanu! gata!.. 

Anica (în pavilon), 

Dulce-a vieţei fericire, 

Gingaşul amor, 

Trece ca o nălucire 

Ca flutur uşor. 

Tu ce ai simţire vie 

Suflet plin de dor, 

Prinde vesel în junie 

Flutural din shor. 

Ghiţă. — tvese)... SE prind futurul din shor?.. 
las pe mine... Da oare cum S'ajung păn' la flutur? 
Ha... cu scara! Să fac şi cii ca Marin.:(merge de te scara 
şi o aşeadă lângă balconul din dreapta). 

  

SCESA XIV. 

Ghiţă, Măgdian (viina din fana prin intuneree şi mergând 
spre pavilionul din dreapta). 

Măgâian. — Un hitru cu Anica!.. El nu mă pot 
linişti, şi pace... “mă vijie fel de fel de prepusuri prin 
cap... ME duc să mă tălmăcesc cu Anica... Da unde să 
fie scara?.. De abia văd prin întunerec. .. A! cat'o lângă
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balcon... Bietu Marin, "mi-a purtat de griji! .. Da 

de n'a fi Marin... şa fi domnişorul cela?.. [!.. m'am 

răcit. .. lute Măgâiene. (aleargă de se sule pe acară) 

(Alăgdian se sule răpide pe o parte a scării, în vreme ce Ghiţă se 

suie pe ceea-l-altă parte şi se 'ntâinesc amânâo! în verf.) 

Măgdian.— , , 
Ghiţă. — Cine! acole?.. Ei! 

Ghiţă. — Cine eşti tu? 
Măgâian. — Cine sint cii?.. Ei, da tu? 

Ghiţă. — Şi cil tot ei. Ce cauţi pe scară? 

Măgâian. — Ce'ţi pask?.. da tu ce cauţi? 

Ghiţă. — Nuță pasă nică atâta. 
Măgdian. — Ba 'mi pasă. 

Ghiţă. — Ba nu'ţi pasă. 
Măgdian. — Ba 'mi pasă, obraznicule. 

Ghiţă. — Ce-ai dis?.. Fan poftimii jos să ne tăl- 

măcimii. 
Măgdian. — Coboară înainte, că te urmez. 

Ghiţă. — (secborându-se tute) Eaţi că mă cobor. Vin 

că te aştept. 
Măgdian. — (păşină peste balcon) Eaca vin! ţine scara, 

st nu cadă. 
Ghiţă. — dțiina ae scară) Q țin, vino acum să'ţi arăt cil! 

Măgdian. — tăin balcon) Dată o ţii, caută să n'o scapi... 

Cu seara bună, ha, ha, ha... (întră în parilton) | 

Ghiţă, — (tarios) Cum?... ce îel?.. ce vrea să gică?.. 

Domnule !.. a întrat la verişoara pe fereastră?.. A fi 

vr'un tălhar, căci alt fel star fi coborit, să se tilmăcescă. 

Un tălhar!.. verişoara! în primejdie! . . (strigă în gura
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mare în fund) 'T&lharii! tălharif! săriţi oameni bun! . 
Tălharil ! 

  

SCENA XV. 
Ghiţă, Sătenii (vină alergând din fund, avândă torţe aprinse în 

mâni, coase, pari). 

Final. 

(inpreună). 

Ghiţă, 

Tălharii tilharii! 

Săriţi 

Cu coase cu parii 
Veniţi! 

Sătenii, 

! Telharii telharii! 

Sărimă 

Cu coase cu parii 

Venimi! 

  

SCENA XYI. 

Cei dinainte, Măgdian şi Anica (lesă în balconul din 
dreapta), Marin şi Florica (sc arată în balconui din stânga. trusa 
Patru aii în mânt luminări aprinse), 

Năgdian şi Anica, 
Ce este? tălharii! 

Sătenii. 

Sărimi!
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Marin şi Florica, 

Ce este? tilharii! 

Sătenii. 

Venimii! 

(Sătenii se apropie cu torţele de Ghiţă. — Tabloi), 

Ghiţă. 

Ce vid? Presidentul cn Anica înpreună! 

Anica, 

Ce văd? Ghiţă noaptea, suspinând la lună! 

" Plorica, 

Ce văd? monşerică!' 

Marin (în parte) 

im! moțpan de soiă 
Umblă pe la case chiar ca un strigoiă, 

Toţi. 

Ca un strigoii 

Ha, ha, ha, ha! 

Ghiţă (anic). 

Mai întins Anico, dar nu "mi e ruşine. 

Marin (in parte), 

Hm ! neruşinata!.. 

Anica (lui Ghiţă). 

Să scii de la mine 

că înşălătorii des sînt înştlaţi., 

, Marin. 

Ba Dei câte-odată chiar şi diştlați. 

Toţi. 

Şi diştlaţi 
Ha, ha, ha, ha! 

14
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Ghiţă, (închinându-se la Anica) 

Fiţi veseli ferice 
De-acum 

Îmi caut cii cu minte 
De drum. | 

Sătenii şi cela-l-alţi. 

Mergi vesel ferice 

Pe drum 

Şi prinde la minte 
De-acum. 

(Sătenii se daiă în lături şi facii loc lui Ghiţă, care se închină şi 
pleacă spre fund), 

(Cortina cade). 
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PERSOANE. 

Moş Corbu, cimpoler bttrân. 
Bujor, căpitan de jandarmi. 
Deonaș, tântr. 

Ispravnicul, 

Anica, orfană. 

Dochia, tîniră ţtrancă. 
Fete, flăcăi de munte. 

Jandarmi. a
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OPERETĂ IN 1 ACT 

(Teatrul rapresintă o privelişte de munţi pe care şerpucsce o cărăru- 

să. — În stânga casa Dochiţel; în dreapta orânda satului, — Cratii noi 

se ivesce pe cer. — Seara de vară). 

SCENA 1. 

Dochiţa, fete, flăcăi (caută cu toţii la Crată noi). 

Cor. 

Craii noi! Craii noă! Craii noi! 
La noi bine-ai venit. 

Craiii noii! Craii noii! Craii noi! 

Fă'mi dorul înplinit. 

Docbhiţa. 

Craiii noii! vin cu bine 

Cu bine te du; 

Dar jalea din mine 

Să nu o laşi, nu. 
Ci st'mi laşi o salbă 
Cum o doresc ei, 
Ş'o năframă albă 
Pentru dragul mei.
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Cor, . 

Craii noi! Craii noi! Craii noă! 

Etc. ete. etc, 

Dochiţa. 

Dragul meii din munte 

La oaste-a plecat 
Şi de mult pe frante 
Nu m'a strutat. 

Craii noă lingă mine 

Cobori tu de sus 

Şi 'mi adă cu tine 

Pe dragul mei dus. 

Cor. 

Craii noi! Craii noii! Craiă noi! 

La noi bine-ai venit 

Craiă noi! Craii noă! Craiii noi! 

Fă'mi dorul înplinit. | 

(Se aude în munţi un cimpoiiă gi pe urmă glasul lui moş Corbu, cân- 

tâna doina, Fetele și făcăiY mergi spre fună şi caută pe drum). 

SCENA II. 

Cei dinainte, Corbu. 

Corbu (in culise). 

Frangă verde stejărel. 
Cât îi omul tinerel 
Bine "i, mări Dei de el! 
Codra ?n cale'i înrerdesce 
Româncuţu mi'l iabesce 
Şi "n pept inima'i tot cresce! | 

(Cozbu se arată pe deal viind încet: el se opresce puţin de cântă doina . 
din cimpolu).



CRAIY NOU 215 

Moţă, — eu bucurie) Baca moş Corbu cimpoleru! . 

Eaca moş Corbu! 

Dochiţa. — Bar o să ne facă să ridemii şi st jucămii. 

O fată. -— Doamne mare poznaş îi, cât îi de bătrân: 

Dochiţa, — Şi mare bun suflet de om îl. 

Corbu. 

Omul dacă 'nb&trânesce 

Drumu 'm calei se lungesce 

Şi pustiu "1 năpădesce 
Ochii vtdii, inima cere, 

Ce folos că nu "i putere 
Nici ţirucă mângâiere. 

(Fetele și Măcăit mergă înaintea Corbului şi 71 adncii în scenă). 

'Toţă. — Bine-ai venit moş Corhule... bine-at venit. 

Corbu. — Bine vam găsit mânăruliţelor. Ean pri- 

veşte cât 's “de... să le sorbi cu catrinţe cu tot.. . E), 

da, ce mai faceţi pe-aici? 
Dochiţa. — Ea! ducemit doru, moş Corbule. 

Corbu. — De ce-aţi eşitii cu toţii la lună ca bu- 

raţicii? 

” Dochiţa, — Ne-amii închinată la Craii -noii. 

Corbu. — Mare poznă şi minune!.. Ce are românca 

a împărţi cu crail?.. Cât îi Xesă un crăişor înainte, 

hat, m'am închinat cu plecăctune. — Da can spuneţ, 

ce aţi mai certi de la ist Craiii noii? salbe de măr- 

gele? fote şi inele? saii numai drăgostele, ha? . . şi 

drăgostele tot, cu de-al de cel tineri? ha?. 

Dochiţa. — D'apoi cum? cu de-al de cel bătrâni? -, 

că ei “Stai trăitii tralul. ..
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„„ Corbu. — Și "Şi-a păpată malalul... ha, ha, ha! 
bine gici Dochiţo. .. vorba ceea: pomul dacă "mbătrâneşte, 
pune“i paie de "1 pârleşte... Xa! caca păcatul, că mă 
luaiii cu vorba... adică năravul din fire nici că... Ean 
ascultați, feţii mei... alergaţi degrabă în codru şi vă 
luaţi tot pe urma mea, că "i giisi un cuconaş Ş'0 cuco- 
niţă, rătăciți şi obosiţi ca val de ei!.. să "i aduceţi aici. 

Toţi. — Da cine's, de unde's? 
Corbu. — Au "i treaba voastră... Hal! iute... să 

vă văd... dos la facă şi tupiluş prin năgăruş... vorba 
ţiganului... Apucaţi pe la isvorul şoimilor, că "ță da 
de ci, fără greş, 

Toţi. — Haldeţi... haideţi. 
" (Fetele şi făcăil Yesi cu toţii: uni! prin stânga, alţii pe cărarea mun- 
telu“. — Dochiţa şi Corbu rămână singuri), 

Petele şi flăcăii (eşinaă): 

Haideţi, haideţi, haideţi 
În coârul învergit, 

Haideţi, haideţi, haideţi 
In plaiul înflorit, 

Corbu. — Tu Dochiţo, rămâi că am să "ţi spun o 
oare cică... Nu "1 nime? Ascultă: cunoşti pe domnul 
Leonaş, care-o ţinut moşia de alăturea? 

Dochiţa. — Îl cunosc dar. 
Corbu. — Fi! se vede că i s'o aprinsă călcăile după 

fata ispravnicului, şi fiind că Vodă vrea şi Hâncu ba... 
0 furat fata, ca mat bine. 

Dochiţa. — Ealei! _ 
Corbu. — ÎN întâlnitu chiar acu, rătăciți prin codru, .
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nemâncaţi şi nebăuţi de două dile. Sărmanii să "i vegi, 
ţii mai mare mila... Cuconiţa mai ales... îl prăpă- 
dită moarță, na! te să gici?.. oameni gingaşi... bo- 

"eră... mai cum putea răbda la foame şi la ostencali, 
ca noi îşti de la ţeari... Ştii ce, Dochiţo? hai să i 

ascundemii noi doi... aşi'ş să nui găsască nici dracu. 
Dochiţa. — Da, îl cată? 

Corbu. — Dracu? ba mai văii... Ispravnicu!.. îi 

cată ca earba de leac. Asti noapte el o mas peste deal, 
cu o ceată de slujitori de cel noi, de jandari, şi are de 

gând să hăituiască toţi munţii. A! înţeles acum Dochiţo?.. 

Trebue să ne facemii munte şi punte şi să "i venimii de 
hac ispravnicului, că Doamne mare dragu'mi "1... ca 

sarea ?n ochi. | 
Dochiţa. — Bine, moş, Corhule, .. 185 pe noi, dacă “i 

aşa treaba. 

Corbu. — 85 trăeşti, fata mea. Te-aşi struta, dar 

mă tem să nu te-apuce friuri. .. Ban taci... par” că 

vină flăcăii. 

SCENA III. 

Corbu, Dochiţa, Deonag, Anica, fete, flăcăi. 

: (Flăcăil aducă pe Anica leşinată pe un pat de crengi). 

Petele. 

Ce tainică "ntâmplare. 

Flăcăii. . 

Li vr'o cucoană mare.
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Fetele. 

Vegi cum a leşinat? 

Flăcăii, 

A dat de vr'un păcat, 

Toti. 

Haideţi s'o ajntămi 
De moarte s'o scăpămii. 

Leonaş. 

„_Anico, Anico! ah vină "n simţire 
Căci safletu'mi geme de crudă măhnire: 

Anico, Anico! fă'ţi milă de mine, 
Răspunde'mi îubit'o căci mor lângă tine! 

0! Doamne prea sfinte! 

L'a mea ragăminte 

Fii îndurător. 

Din cer ne privesce 

0 Doamne! păzesce 
Al nostra amor, 

Cor. 

0 Doamne prea sfinte! 

L'a sa rugăminte 

Fii îndurător, 

Din cer îl privesce, 
0 Doamne păzesce 
lubirile lor. 

Anica (trezindu-se). « 

Ah! unde m'aflu? 

Leonag (cătră cera-l-alți). 

Vă daţi într'o parte. 

Anica (cu spatmă). ! 

Ce ris plin de groază!,, Departe, departe, ..
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Duşmanii m'alungă, punii mâna pe mine... 

Ah! dragul mei undei ?.. 

„ Leona. 

Ei sînt lângă tine. 

Anica (aruncându-se cu bucurie în bragele lat Leona). 

_0) fericire! 

Dulce simţire! 
Din rttăcire 

Eu mă deştept. 

Ceru'mi . zimbesce 

Inima'mi cresce 

Și înfloresce 
Vesel în pept. 

Anica şi Leonag. 
Cera'mi zimbesce 

Inima'mi cresce 

Și înfloresce 
"Vesel în pept. 

Anica, 

Voi, soarte rele, 

Viscole grele 

A vieței mele 

Periţi în vânt. 
Ceral păzesce 
El ocrotesce 

Cine jubesce 

Pin' la mormânt. 

Anica şi Leonaş. 
Cerul păzesce 

El ocrotesee 

Cine jubesce 

Pân' la mormânt, 

(Be aude în munţi o trimbiţă militară
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Toţi. 

Ce sunet s'aude? 

Anica şi Leonaş. 
0! presimţiră mult crude! 
Jandarmii ne alungă. 

Corbu şi Dochia. 
Jandarii vă ajungi... 

Fetele şi flăcăii (intorcânau-se din fund). 

0 ceată de soldaţi. 
Spre noi vinii înarmaţi. 

Leonaş (cătră Corbu). 
Pe noi ei ne caută! 

Corbu, 

N'ai griji cu min€. 
Hai de te ascunde, de şi'i cam ruşine; 
Dochiţo, tu dragă eşti mai pricepută,.. 
le pe cuconiţa ş'o fă nevădută... 

Cor general. ' 

Anica şi Leona (in fașa scene), 
0! Doamne prea sfinte! 
I'a mea rugăminte 
Fii îndurător. 
Din cer ne privesce 

0! Doamne păzesce 
Al nostru amor! 

Corbu şi Dochiţa. 
0! Doamne prea sfinte! 

L'a lor rugăminte 

Fii îndurător, 

Din cer îi privesce 
0! Doamne păzesce 

lubirile lor!
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Petele şi flăcăii (înşiraţi pe cărarea munteluy). 

Pe plaiul din munte 
Ostaşii de frunte 
Aici se cobor; 
Hai toţi cu grăbire. 
Spre buna sosire 
Înaintea lor. 

Bujor şi Jandarmii tivinău-se pe deal şi viind în marş). 

Pe plaiul din munte 
Ostaşi noi de frunte 
Marş grabnic, uşor i 

!_ Marş, vesel cu toţii 
SE prindemii şi loţii 
Şi mândrele lor. 

(Dochiţa şi Anica întră în casa din stânga. Corbu şi Leona se fu- 
rişeză sub munte și fesă prin stânga. Bujor şi Jandarmi! se coboră în 
scenă, intovărăziți de fete şi de Băcăn. 

——————— 

SCENA IV. 

Bujor, jandarmi, fete, flăcăi, 

Bujor. 

Pată-mb's în sfîrşit la locul de iubire 
În care am simţit a dragostei simţire 
Mândrnţe dulci surori, de-amea copilărie! 
Flăcăi, prietini vechi, vă văd, cu bucurie | 
Dar unde'i draga mea?,, Dnchiţa mânăruliţa. 

Toţi (chremând prin munţi). 

Dochiţo, fa -Dochiţă... Dochiţo, fa Dochiţă! 

————
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SCENA Y. 
Cei dinainte, Dochiţa, Qeşină din casa er 

Dochiţa. — Cine mă chiamă? 
Toţi. — Bujor... o venit Bujor... 
Dochiţa, — (văgină pe Bujor, se aruncă veselă în bragele luY) 

Bujor! 

Bujor. — Dochiţo ! 

Dochiţa, 

Ah! ce dulce fericire 
Dup'o lungă despărţire 
Simt acum în peptul mei! 

Bujor (cu dragoste). 

Dapoi că! d'apoi eii! 

Dochiţa, 

Ean st te privesc mai bine 
Ce frumos mindiru "ţi vine! 
Par'că eşti un puii de Zmeiă. 

Bujor, 

Cred şi eii; cred şi ei. 

Bujor trisucindu-şi musteaţa). 

De când am întrat la oaste, 

Malte fete zacii pe coaste, 

Zac mereii de dorul mei... 

Dochiţa. 

Wapoi ei; d'apoi ei! 

Bujor, 

De când port arma inbită 

Pentra ţeara mea slărită 
M'am făcut chiar puiii de Zmei., 

Dochiţa. 

Cred şi ei; cred şi ei.
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Bujor şi Dochiţa, 
Ah! de-acum în fericire 

Dup'o lungă despărţire 
Ne-om iubi, iubi merei, 

Tu şi ei, tu şi că. 

Bujor, —  (eăteă ceta-l-alt) Hora măi, de bună sosire. 
Să se ducă vestea peste nout mări şi ţări. 

(Jandarmil, fetele şi fiăcăil se prindă la horă). 

Jandarmii. 

De când am întraţ la oaste... 
Ete. ete, ete, . 

Fetele. 

Cred şi ei; cred şi ei, 

Jandarmii, 
De când port arma iubită. ete. 

Fetele. 

Cred şi ei; cred şi ei. 

  

SCENA VI. 
Cey din nainte, Ispravnicul (alergână apăriat pe cărare 

tot căutând cu spatmă inapot). 

Ispravnicul. — (strigână pe dea) Bujor... Jandarmi 
săriţi... nu mă lăsaţi. | 
„Bujor. — Ispravnicu!.. ce-o păţit? 

“ Ispravnicul (viina Xute pe scenă tremurând), 
La arme! la arme! săriţi! ajutor! 

Toţi. 

Ce este? Ce este? 

şi 

Ispravnicul. | 

Ah! tremur şi mor!,
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(cătră Jandarmy). 

Pe urmele voastre, viind cole 'n vale, 

Din codru de-odată "mi iesă în cale 

Doi matahale! 

Toti. 

Doă matahale! 

Ispravnicul. 

0 mână "mi apasă, căciula pe nas. 

Şi groaznic de-odată "mi dice un glas: 
«Ispravnice, moartea te pasce la soare 

«Fugi jute acasă de şeţi la recoare.» 

Vai! cad de picioare, 

Toti. 

| Ce să fie oare? | 

Bujor. — (în parte El trebue să fie... hoţul după care 

ne-ami luatii de doă ile... (eătră dandarm» Copil gătiţi-vă 

armele şi veniţi să hiărtuimă codrul.. . Dochiţo. . . fil fără 
nică o griji, că mă 'ntorc îndată. 

Dochiţa. — Strmanu, bletu cuconu Leonaș! 
Bujor. — În stân... ga; marş înainte... marş. 

Cor general, 

Bujor şi Jandarmii. 
Prin codri, pe munte, 

Ostaşi noi de firante 

Marş grabnic uşor. 

Marş vesel cu toţii 

- SE prindemiă şi hoţii 

Şi gazdele lor. 

Ispravnicul. 

Prin coâri, pe munte 

Jandarmi roi de frunte
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Marş grabnic, aşor, 

VE duceţi cu toţii 

SE prindeţi şi hoţii 
Şaverile lor, 

Dochiţa, flăcăii şi fetele. 

Prin codri, pe munte 
Ostaşii de frunte 

Se ducii de la noi, 

SE lupte cu hoţii; 
Dă Doamne, cu toţii 
SE vie "napoi, ” 

(Jandarmi! se sule pe cărarea muntelui şi Yesă cântând prin stânga, Flăcăii şi fetele fesă prin dreapta), 

  

| iși 

SCENA VII. cy A 
. . . 7 Ispravnicul, Dochiţa. ff 

i 

Ispravnicul. — (siind în scenă, din fund) Jirie eleison/ 
cam scăpat... da fricii "mi-o fost... bre... bre, bre! 
dacă's eii cap de prost să rămân în urma jandarmilor, 

Dochiţa. — triina ain suna) Doamne, mare mândru'! Bu- 
joru meii. Îra! că am uitat pe biata cuconiţă... mă 
“duc... | 

Ispravnicul. — 0 vomâncă! Ean s%I fac dopros... 
Copilo... n'audi? copilo... | 

* Dochiţa. —  (eprinău-se în uşa ep Pe mine mă chtem!? 
Ispravnicul., — (apropiindu-se de Dochiţa şi căutând la ea de 

„ansoape) D'apol pe cine, pe mine? Doar nu's... ţin parte) 
Mil că frumuşică ţărăncuță. , 

Dochiţa. — Ce pofteşti? 
15
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Ispravnieul. — Ce poftesc?.. hâm.. . ţin parte) Apol 
dă... ttare) Fan spune'ml, copilo dragă, mal zărit cumva pe 
aici vr'un domnişor şi vr'o duducă?.. aşa ştii... cam... 

Dochiţa. — ţin parte) Degrabă "ţi-a fi, Ispravnice... (tare) 
Nu, cucoane, nu... da unde... că doar duducele şi dom- 
nişorii nu răsar ca bozul prin satul nostru. 

Ispravnicul. — (căutând de aproape la Dochiţa) AȘA să 

trăeşti ? 
Dochiţa. — triqăna) Da ce te uiţi aşa la mine?.. 

par" c'al "avea orbul găinilor ? 
Ispravnicul. — "Mi-am prăpădit ochelarii în fuga 

cea de dinioare,.. că un știi ce-am păţit, fa... cun 
te chiamă ? 

Dochiţa, — Dochiţa. 
Ispravnicul. — Fa Pachiţo... veneam pe potică sin- 

gur în urma jandarmilor, şi gândeam la nepoata mea, 
la Anica... (plângâna) Anica... un bujor de fată, pe care 
am crescut'o cu o mulţime de cheltuială ca s'o dai 
după Coşcodan fictorul lui banu Paragină... o cunoşti 
fa Tarsiţo? | 

Dochiţa. — Dochia... nu Tarsiţa. 
Ispravnicul. — EI... şi "mi-o furat'o de la ochi 

un pușchii. .. un Leonaş... îl cunoşti fa Locsiţo? 
Dochiţa. — Dochiţa, Dochiţa. . . 

Ispravnicul. — Acu... nepoata ca nepoata; dar 
altă basaconie!.. în giua. când aii spălatii putina Anica 
cu Leonaş, am găsit lada sămişiei deschisă ; broasca stri- 
cată şi în nuntru 40,000 lei... lipsă. Se "mţelege că. 
tot Leonaş o furat şi bani! Haznelei, pentru ca să aibă
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ce mânca cu Anica. . . (plângâna) Vădut'ai vre un Isprarnic 
mal măhnit de cât mine, fa Prohiriţo ? 

i Dochiţa, — (mântoasă Halde!.. acu's şi Prohiriţă. 
;tare) Dochiţa... Dochiţa, angitu-m'ar? 
: Ispravnicul. — Dar, dar... m'am greşit; aşa's de 

ameţit. ... şi cum îţi spuneam, dragă Pachiţo... am luat 
îndată rr*o câţi-va jandarmi cu mine, *mi-am pus pis- 
toalele și fartaganul la briii, şi m'am luat cât cole, cât 

cole pe urmele fugarilor... De doă dile acum de când îi 
i urmăresc ca copoil. . . 

Dochiţa. — Se vede că af miros bun? 
i Ispravnicul. — Straşnic, Zoiţo... ştii? ci când mă 
"duc la Yenat, nici nu mal Yeii prepelicar cu mine... Ş'aşa 
5 Cum îți spuneam mat dinioare... cum mă urcam singur 

pe potică... Zrie eleison!.. "mt test de o dată îna- 
„înte doi matahale cât... (eăutâna înprejur) câţ tine, Tarsiţă, .. 
ba ceva mai mărizvare, .. 

„Dochiţa, — (in parte) Augi vorbă! 
| Ispravnicul. — Una sămăna a fi țăran de la munte... 
"cam hitrân... şi mi se pare c'avea ş'un cimpoiii; car 

” ceea-l-altă matahală avea o pălărie largă, dată pe ochi 
şi 0 manta lungă neagră... Cum le-am vădut, 'mi-o 
sărit inima din loc ş'am încremenit !.. atunel. .. Cea cu 

  
  

manta neagră. .. o întins mâna spre mine şi mi-o 
înfundat căciula pe mas... ei tăceam chitie.. . Şi de-o 

+ dată un glas ca din ceea lume "mi-o dis aşa: (cântă) 

„ «Ispravnice! moartea te pasce Ia soare; 
«Fugi fute acasă de şegi la răcoare...» 

| (Scăpătându-se de picioare).
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Vai! cad de picioare ; 

Ear cad de picioare... 

Dochiţa. — Eaca poza, că se prăbuşeşte. .. 

Ispravnicul. — Nu mă lisa, Locsiţo, că mă due... 

mă duc... (tremurând) 

Dochiţa. — (sprijininau Da ţineţi Area, cucoane, € a 

“doar eşti bărbat, şi ţii sinul plin de arme... 

Ispravnicul. — Qare? aşa să fie?.. Doamue, tare, 

*mi placi fa Zoiţo. 

Dochita. — Ţoiii fi plicând căi lumea TE 

Isprovnieul. — Lumea ea lumea, dar tu m at fer-: 

mecat, de la roate... un glas sat) Vin” “de întră la min, 

fată ?m casă. 

Dochita, — 0) înviet mortu. tare Ștergete .pe sui, 

hoeriule. . . 
Ispravnicul. — (ştersenâu-se cu mânica) Da de ce?.. Ha... 

aşa vine vorba? ha, ha, ha!.. (serios) Dar să lisămit şaga... | 

ascultă : 
Ispravnicui. 

” Fa Dochiţo, puieă alLă, 

Vin cu mine săi duit salbă, 
Dochiţa. 

Da uu, na; ba nu, nu vrei . 

Câ'mi e drag Bujorul meii, o. 
, p- 

Ispravnicul. | :. 

ui da salbă de mărgele, 
Şi pafiule şi inele. 

Dochia, 

Daiu; marfa de la voi 

Nu se trece pe la noi.
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(Înpreună) 

Ispravnicul. 

Fi! 
| Nu vrei? 

Îţi poroncesc dar apoi. 

Dochita. 

Der 

De zor 

Nu cunoascemii pe la noi. 

Ispravnicul, 

Pentru tine le fa: toate 

Sapoi dici că nu se poate? 

Dochiţa, 

Geaba vii, geaba te daci 

Numai rupi nisce papuci. e 

Ispravnicul. 

Sai nu's gingaş la privire? 

Sai nu's vredniv de iubire ? 

Dochiţa. 

sa eşti mândra, de diochi 

Și "mi eşti drag... ea sarea n ochi. 

(înpreună). 

Ispravnicul. 

Ei! 
„Nu vrei? 

Îţi poroncese dar apoi. 

Dochiţa, 

Dor 

De zor 
Nu cunoascemii pe la noi.
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(În vremea acestuk duo, Leonaş se arată în fună, învălit cu manta 
neagră, şi caută cu luare aminte înprejurul luk, La sfirşitul scenei, el se 
apropie de Ispravnie: îl apucă de mănă şi în vreme ce acesta se trage 
înapo! tremurănd, îi căntă următoarele :) 

Leonaş. 

«Ispravnice, moartea te pasce la soare, 
«Fuşi iute acasă de şedi la răcoare.» 

Ispravnicul (spăriat) 

Ear cad de pictoare... 

Leonaş, 

Mergi la închisoare. 

(Leona inpinge pe Ispravnic în orândă şi] închide pe din afară). 

  

SCENA VII. 

Leonaş, Dochiţa. 

Deonaş, — Ha, ha, ha! bietul Ispravnie! . . am stl 
bag în friguri. 

Dochiţa. — Da ce?.. poate tot d-ta Vai spăriat 
şi în pădure? 

Deonaş. — Toi... când m'am depărtat de aici cu 
moş Corbu, ma! dinioare, Pam întâlnit pe potică Şi. + 
ha, ha, ha... oii învăţa ei să ne alunge cu otera 
ca pe nisce hoţi, 

Dochiţa. — D'apol nu ştii?.. el dice cal furat din 
sămişie mil de mil de 1ej? 

Leonaş, — Ei? 0 nebunit ghiuju... 
Dochiţa., — Aşa mi sto părut şi mie... în lipseşte 

0 doagă..,
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„__ Deonag. — Lasă] dracului... spune'mi de Anica... 
undei? ce face? 

Dochiţa. — (arată casa eh Aici. Am schimbat?o în strae 
de-a noastre, şi când al videao... parcă " o porumbiţă... 

Deonaş. — Dute degrabă de-o adă aici. 

Dochiţa. — Da bine... nu te temi de jandarmi co 

vor gisi? 

Deonaş, — Nu... mă găisam pe stânca Şotmilor, 

când am zărit jandarmii pe plaiii hăttuind poticele. Am 
lăsat pe moş Corbu ca să "1 înșele st'mi peardă urma, 
şi cii am alergat degrabă aici să ei pe Anica ii să 
fugimii. . 

Dochiţa. — Dumnedeii să waglute!.. taeschiqina ușa 
casei) Cuconiţă, cuconiţă, vină degrabă afară. 

SCENA IX. 

Leonaş, Dochiţa, Anica (inbrăcată ca la munte). 

Anica. — Ce'i?.. Tu a Leonaş? Bine c'al venit, 
că tare eram îngrijită. . 

Leonaş. — Draga mea Anicuţă!.. tprivina'o) Fan să 
te privesc în halele aiste,.. Aşa ţărance mai vinii de- 
acasă... să al şepte sate pline. 

Anica. — De când m'am înbrăcat țărinesce, par” că 
nu mal am aşa frică de moșul meii... şi Deii mai că 
aşi vrea să rămân tot aşa cât oii trăi.
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Anica, 

În aceste haine simple, viața "i dulce şi plăcută. 

Şi sub ele inimioara, simte lin tainicui dor, 

Cât aşi vrea aici, la munte, ca ţerancă nesciută, 

Liingă tine si gust pace şi traii dulce de amor! 

IL, 

Copiliţa de la munte 
Poartă două stele 'm frunte; 

Şal ei suflet vesel lin, 

E ca cerul blând senin. 

Căprioară sprintenică 
Pistruică frumuşică 
Pasul ci e sburător 

Glasul ei încântător. 

II. 

Gine-o vede prin pădure 

Cu-ochişori ca două mure 

0 privesce-oftând de dor 

„$'o urmează "m al ei sbor; 

Dar ca trece pe potică 
Cântând vesel fără frică 

Şi pe munte și pe plaiii 

Ea trăesce ca în raiii. 

(So aude în munţi glasuri multe ae oamen)). 

Dochiţa. — Faca jandarmii se *ntorcii înapot... Fugi 
cuconașule, 

Leonaş. — Ei! nici c'oiii să scap de dinşii... Anico, 

întră degrabă în casă şi te ascunde bine... Fii mă duc 

car pe stânca Solmilor... Dochiţo, să spui lui moş Corbu 
simi dec de scire când oiii putea veni aici fără pri- 
mejdie... S5 cânte din cimpoiii că cit m'oiii lua după 
glasul Iul, . (lesă prin stânga. — Dochiţa şi Anica întră în casă).
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„- SCENA X. 

Corbu, Bujor, Jandarmi şi pe urnă Ispravniocul; 

(Jandarmii aducă pe moş Corbu între pusci). 

Corbu, — Da daţi'mi bună pace, cameni buni, că 

mam făcut nimic. 

Bujor. — Marş inainte... şi nu cricni. . . 

Corbu. — Wapoi bine Bujoraş dragă, nu m cu- 

noşti?.. moş Corbu... 

Bujor. — Când îl la slujbă, nu cunosc pe nime. 

(Wină în scenă). 

Gorbu. — Apol dă, nu's pteate aiste? nu's belele pe 

capu omului? Ce-am făcut? 

Bujor. — Ce-ai făcut? hoţ bătrân! Ne-ai purtat cu 

minciuni pe toate poticile. 

Corbu. — Eaca vorbă!. . da nu nvaţi luat d-voastră 

din mijlocul drumului, ca st vă fiii călăuz prin codri? 

Bujor. — Aşa... şi când noi vrotamii să facemi 

noisa, ne sfătueai să luimil ceala, pentru ca să nu pu- 

- temă da de urma tălharilor care o furatit banii sămişiei... 

Corbu. — Maida,.. că?.. da coam ca înpărţi 

cu tilharii? 

Bujor. — Mal ştii ce? . poate că banii cel furaţi? 

Gorbu, — Fan ascultă mâl băete... nu mal dice 

ma ca asta, că pe bitrâneţele mele!.. cât eşti de 

jandar, îţi stric cimpotul de cap... audi?.. un copil 

de eri st mă batjocorească de la ochi!.. 

Bujor, — (eătră dandarm) Ţineţi] bine, să nu scape 

şoldanul. . .
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Corbu. — Strmane cărăbuş, pe ce mâni încăpuşt?. . 
am ajuns chiar lude pintre călăraşi. 

  

SCENA XI. 

Cot din nainte, Ispravnicul (dcschidud încet un oblon de 
la fereastră şi scoțând capul cu frică), 

Ispravnicul. — Par' că "nl aud Jandarmii. Domnule 
Bujor. .. cu cine te Sfădeşti acole? 

Bujor. — Cu moş Corbu. | 
Ispravnicul, — Care "i acel moş Corbu? să ?] văd 

şi ci... 
Bujor. — (arătând pe Corbu) Eat], 
Ispravnicul. — Pei drace!.. Aista "1 una din ma- 

tahalele din pădure. tineniae fereastra Yute), | 
Corbu. —- (în parte) A'0 cunoscut... slut la Prut!.. 
Bujor, — ta uşa cârcrmex Domnule Ispravnic... Dom- 

nule. .. eşi afară de- hotărăşte ce să facemii cu moşneazu ! 
Ispravnicul. — (a fereastră) Legat”? 
Bujor. — N'ai nici o frică. 
Ispravnicul. — Apoi deschide"mi uşa, că nu ştiit 

cine m'0 închis în nuntru... din sreşală, .. 
Bujor. — (in parte, deschidând ușa) Aşa Ispravnic 1% 

bun de tors la futoare ca babele. 
Ispravnicul. — (eșina) Ia, ha! măr hadeo, "mi-aj 

căgut la mână acu? Te-oiti înviţa cit să sparii Isprav- nicii prin codri. 
Corbu. — Fii cucoane!.. ba mă ferească Dumne-
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dei!.. cică vorba ceea: nici să zăresc drac, nici cruce 

să "mi fac. 

Ispravnicul. — Bine, bine... îl videa tu pe dracu 

acuş.... Răspunde: cum te chiamă? 
Corbu. — Cum mă chlamă?.. dW'apol cum st mă 

chieme ? pe nume. . 
Ispravnieul. — Eaca prostu! Da cum ţii numele? 
Corbu, — Vasile Corbu, mâucaț'aşi ochii... (în parte) 

ş'ai rămânea orb. 
Ispravnicul. — Vasile Corbu?,. şi ce eşti tu? 
Corbu. — Ce să fiit?,. Om pământean. 
Ispravnicul. — Trouct ştii că nu eşti coborit din 

lună. 

Corbu. — Din lună?.. mă ferească Dumnegeii!. . 

Neam de neamu meii.., 
Ispravnicul. — Taci din gură... Cu cine erai mai 

dinioare în codru, când m'ai întâlnit? 
Corbu. — Cu cine? (in parte) Ce minciună să "% câr- 

pese? .. ttare) Cu un negustor de la Galaţi. 

Ispravnicul. — Minciuni spui... că erai. cu un 
tălhar, 

Corbu. — (în parte) Vrabia malaiii visează (tare) Apoi 

dă ştii eii? tălhara î2.. Eii nu's Ispravnic să cunosc... 
Ispravnicul. — Taci din gură... unde “l-ai ascuns? 

unde “l-ai mistuit? | 
Corbu. — St '] mistulesc?.. că doar nu lam mân- 

cat. Slavă Domnului, neam de neamu mei... : 

Ispravnicul. — (în parte) Şiret ţăran! (tare) Fan as- 

cultă, măi badeo... nu?'mi umbla cu mâţa "a sac, şi "mi
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răspunde curat cum te treb, capol îţi găseşti Bacău 

cu mine. 

Corbu. — Cum îi. vrea d-ta, cucoane; cică vorba 

ceea: arțagu îşi găseşte pirțagu. 
Ispravnicul. — tmântos) Xu “1 vorba de pirțag mo- 

jicule. .. spune unde-ai ascuns tălharul, că de nu... 

te "ntind jos şi te fac chisăliţă de biătae. 
Corbu. — Da de ce st mt baţi cucoane?.. la virsta 

mea... om bătrân, na fi păcat de Dumnegeii? 
Ispravnieul. — Nu lungi vorba și răspunde la ce 

te treb, adi. 
Corbu. — Ei! vorbă lungă sărăcie 'n pungi... ba- 

te-mă... schingiueşte-mă... tot am să mor odată... Nu 

ştiii nimic... mal mult vrei? 
Ispravnicul. — (eătră janaarmni) Unflaţi”] şi”] puneţi jos... 
Bujor. —- (incet ispravnicater) De geaba umbli cucoane 

st sparil cu bitaca... 0 muri şi n'o mărturisi nimi- 

că... aşa % român. 

Ispravnicul. — Apoi cum să facem ca să aflămi 

adevărul? . 
Bujor. — De cât îi da de bătut, ma! bine dăY de hâut. 

Ispravnicul. — Bine ici. tvorbescă încet înpreună) 

Corbu. — (intre jandarm) Să daţi seamă lui Dumne- 

dei... că 'aşa batjocură n'am păţit de când sint... 

dă... Dateţi-mă, sdrobiţi-mă, faceţi-mă fărâmi... să vă 
văd cât sînteți de voinic... dar... din gura mea nuţi 
scoate alta de cât blistimuri; şi să ştiţi de la Corbu e 

bătrânul, că blăstămul de la straci nu cade pe copaci... 

(Jandarmi! îl apuc şi vreii ca săl pue jos).
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Ispravnicul. — (ui Bajor SE mi'l faci cuc. eătră jandarm) 

Staţi. .. moş Corbu 7 nevinovat. 

Corbu. — (cu mirare) Qare? 

Ispravnicul, — Un om ca dinsul, cu părul alb, uu 

poate fi gazdă de tălhari. .. Moş Corhule. .. Ce-o fost, 

s'0 trecut. 

Cozbu, — (in parte) Eaca, caca, caca!. . 

Ispravnicul. — Hai să cinstimit cu toţii împreună, 

ca să vimânemii fir bănuială. . Aduceţă vin di câr- 

cimă. 
| 

Corbu. — tin parte So schimbat boerfu! mari sintii 

„minunile tale Doamne! 

(în vremea aceasta jandarmii aducă câte-va parate cu viu şi pahare 

din câreimă). 

Bujor. — Faca tocagul bitrâneţelor. . . ţine moş 

Corbule, şi înghite agachi de-acunl. 

Ispravnicul. —:Ei! beţă şi vă veseliți de-acum co- 

pi, că căi mă duc să mă odilmese puţin. . . Moş Corbule, 

să fe văl... care pe care... cet bătrâni pe cei tineri, 

sai ccă tineri... . ” 

Gozbu. — Bă tot cel hătrânt ridică nevola... las' 

pe mine cam să ţii pui în cofă, cum om deşertao de via. 

Ispravnicul. — (luă Bujor) Cată de afli tot... tare) 

Chef bun. (intră în cârermă).
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SCENA XII. 
Corbu, Bujor, Jandarmi (toţi înpregturul mezey), 

Bujor. — Daţi”! cep Dăcţi tarătâna garara). Moş Corbule?.. 
Corbu. — (întingena paharul în care Bujor varsă vin) FU! 

Bujor. (inchinâna), 

Moş Corbu, să trăesci 

Aşa precum dorezi! 

Corbu, 

Voinice mulţămi mă 

SE bemii şi să trăimă 
Că vinu "i pentru noi 

Şi nu e pentru boi. 

(Bei cu toţin). 

Toţi. — Vivat! 

Bujor. 

I. 

SE trăcască vinul 

Vinul şi pelinul 
Cât îi el de bun 

Te face nebun, 

Că mereii te 'ncântă 
Când frumos el cântă 

Gâl, gâl, gâl, gâl, gal. 

Gâl, gâl, gâl, gâl, sâl. 

Toţi. 

ȘI trăească vinul 

Ete, ete. etc. 

Bujor. 

Aşa că "i bunişor 
De "ţi trece chiar de dor?..
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Corbu. 

Ba Dei bun, bunicel 

Să- bei merei din cl, 

Căci gura "i chiar un ead 

Cât bea, tot dice ad! 

(Bei ear). 

Bujor. 

TI 

Vinu "nsufleţesce 
Pelinu "'ndulcesce 

Pe bietul român 

Cât e de bitrân! 

Şi mereii "1 încântă 

Când frumos îi cântă 

Gâl, gâl, gâl, sâl, gâl 

Gal, gâl, sâl, al, căl. 

Toţi. 

Vinu *nsufleţesce 

Etc. ete. 

Toţi. — Vivat! 

Corbu. — tsese) Încă o duşcă, Bujoraş dragă. . - 

Bujor. — Şi cele multe înainte. (în parte) Începe-a 

prinde prepeliţa de coadă. 

Corbu (bînd) 

Par că mă simt întinerit... 

Inima'mi eii, s'a încălgit, 

Şi 'mi vine st vă cânt un cântic bitrânesc 

Un cântic ritejese 

Pe care ei îl sciii chiar de la bunul mei 

Care bun, îl scia de la strEbunul sei.
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Toţi. 

Cintă, noi te aşteptămii 

Şi puhareiă închinămă. 

Corbu. 

Pe când strămoşii cei bitrâni 

Avenii rtsboiu cu mulţi păgâni, 
Ei se duceaii cântând ist cântic voinicese 

Ist cântie romănese, 

Şi Poii la glasal lor, păgânii tremura! 

Păgânii tremura, când ci cânta aşa : 

Toti. 

Cântă, noi te ascultămii 

Şi ca că vremii să cântămii. 

Corbu, 
I. 

Român verde ca stejarul 

Ridu de duşinani şi de moarte, 

Semi trăiască harmasarul, 

Şi prin glonţi să mă tot pourte, 

Sai voinice, şi nechează 

Ager falnie ca un zmei 

Căci am inimă vitează 

Şi nădejde 'n Dummnedeă. 

Toţi, 

Sai voinice și nechează ete. ete, 

Toţi, — Ura! 

Corbu. 

UI, 

Cât "mi-a sta mâna voinică 
Pe-a mea armă risheiască, 

Naibă vrijă de nimică 

Ţeara mea cea romăneasiă! 
Sai rolnice şi nechează ete ete,
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TPotă, 
» 

Sai volnice şi nechează, etc, etc. 

Poţi. — Ura, Ura! 

Corbu. 

II. 

Ca-al mei saflet, cu-a mea pală 

Cu-al meă şoim albit de spume, 
În duşmani om da nărală 

De sta duce vestea 'n lume! 
Sai voinice şi nechează, ete. etc. 

Toţi. 

Sai voiniee şi nechează, ete. etc, 

Toţi. — Ura! Ura! Ura! să trăeşti moş Corbule. 

Corbu. — (ameţit) S5 trăiţi şi vol feţii mel, precum 

doriţi. . şi întru mulţi ani cu bine. SE vasiute Dum- 

negeii, ca să prindeţi toţi hoţii din ţeara Moldovei. 

Bujor. — (in pane) De-acum S'0 pornit moara. (tare) 

Încă o duşcă moş Corbu. COC 
Corbu. — Ba nu... că din duşcă "n duşcă, mii să 

nu mă fac ţuşci... Hei, te pricep ci hâtrule, unde *ţi 

bate gândul. Care cum s'ar prinde, al rrea d-ta să mă 

fac cuc, ş'apol câr Corbule, câr moşule... spune câte 

vrute, câte nevrute. Ca mai ba, măi băete... nu "ţi-af 

găsit omu, 

Bujor.: — Cine? eii, moş Corbu... ba Di dacă am 

gândit vr'o-dată să te fac să câril... 

Corbu. — Cum? al obraz s%mi spul mie că mal 

vrea să afli unde am ascuns pe cela... ştii cela, care'l
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căutați mai dinioare în codru, când v'am îndreptat pe 
calea 'ntoarsă?.. ha, ha, ha!.. 

Bujor. — Ha, ha, ha... bună ne-ai jucat'o, moş 
Corbu. 

Corbu. — Mai buni!.. că altmintrelea daţi chioriz 
de el.pe stânca Şoimilor. 

Bujor. — (în parte) Stânca Şoimilor! (tare) Ha, ha, ha... 

adică mare hâtru mal eşti!.. SE juri că te-o înţărcat 
Scaraoţehi, 

Corbu. — D'apoi cum socoţi tu? .. doar unu! Corbu, 

la munte. .. când van vădut că vă 'ndreptaţi spre stânca 
Şoimilor, "%-am gis aceluia... cuconaşului... stăi chitic 

şi să nu te clintești păn” ce nu'Y audi cântț ând din cimpolu. 
Bujor, — Ealei! 

Corbu. :— Aşa ti... că nu ştii una? 'Tare'l trase 

inima, în coace... la căsuţa asta. (arată casa Dochiţen. 
Bujor. — La casa Dochiţei? 

Corbu. — Hi, dî... tute român! măi, măi, măi!.. 

şi căi am fost tânăr şi mie "mi-aii fostii dragi fetele... 
macar şi acu mi 's dragi, dWapoi înci aşa!.. vrea să 

vie numai de cât cole... Mai stăt române... ba nu... 
că te-or prinde jandarii... mal stii, păn' ce mii audi 

cântând din cimpolu, ca săţi daii de ştire... unde!.. 
(elătinână capul) Aprins ncam îi neamul cuconaşilor. 

Bujor. — ţin parte) De-a cânta moşneagu din cim- 

poiu... cl cade ?n căpcană... Ean să cerc... tare) Știl 

ce, moş Corbule2.. pare-mi-se că eşti Pepelea. 

Corbu. — Pepelea cel din poveste? ba şi mai şi de 

cât el... Cică când suna din fluer, jucaii oile pe câm).



CRAIU NOU 243 

Bujor. — Nu mai asta n'o poţi face dumneta. 
Corbu. — Cine? eii?.. Da cii când trag din cim- 

poiu... Sarii căprioarele de se prăpădescii. 

4 

p 
Hi 

„şi vă ţineţi Ia pândă. 

Bujor. — Căprioarele? 

Corbu. — Cele cu două picioare... can să vedi... 
(ÎŞI arege cimporub Pepelea!.. dacă eii bat dece ca Pepelea. 

Bujor. —  (cătză jandarmi, încet) Întraţi cole ?n cârcimă 

(Janâarmii intră în cârcimă), 

Corbu. — (inpreunându-se cu cimpotul şi jucând) SU te văd 

" cimpolule: umilăte, disumflăte. 

Frungs verde baraboiii 
Cântă Corbu din cimpoiu 

De sari fetele la nci 

Înainte şi "napoi, 

Bujor. — (în parte) Acuş trebue să vie hoţu, la gla- 
sul cimpoiului. M& duc să nu mă zărească,. (întră în câretmă). 

Corbu, 

Cimpoieş drăguţul mei 
Sună, sună, aşa mereii 

Să se dee fetele 'n vânt 
St ţipe dracu 'n pâmânt. 

SCENA XIII. 

Corbu, Leonaş (invălit în manta, vine cu sfială pe potică). 

Leonaş, — ţia parte) Moş Corbu cântă din cimpolu?.. - 

se vede că s'aii dusii Jandarmii... Acu”! vremea de fu- 
git. (întră la Dochiţa). 

, 16*
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Corbu. — (nevăqena pe Leonaş). 

Top, top, op, Pepeleo, ha! 

Ţop, aşa şi ear aşa 

op, țop, ţop, Pepeleo, ţop 

Pin' ce-a dice moartea hop. 

(În vremea cânticului, jandarmii caril ai răqutii pe Leonaş de la fe- 
reastra cârcymel, Yesă încet, de se aşeaqă în rend, dinaintea casei Do- 

chiţei, cu carabinele intinse). 

SCENA XIV. 

Corbu, Ispravnicul, Bujor, Jandarmii (iesi din câr- 
cimă, făcându'şi semne și trecă pe din dosul lui Corbu, care după ce 

"și-a sfirşit cânticul, cade pe scaun lângă masă şi adoarme). 

Ispravnicul. — (eu un cartagan în mână) 0 intrat acole... 

să nu'l scăpimii, Bujoraş. 

Bujor. — N'ai grijă, că de-acui în mâna mea... 

(eătră jandaraa) Gătiți-vă armele şi trageţi oţelele la ca- 

rabine, 
(Jandarmii tragii oţeleie). 

Ispravnicul. — (în parte) Mi s'0 făcutii mânile ca, 

ghiaca. 

* SCENA XV. 

“ Cey dinainte, Deonaş, Anica, Dochiţa, (eşină tustrei 

din căsuţă). 

Leonaş. — Hal degrabă, Anică... Ha).. „ 

Jandarmii, Bujor şi Ispravnicul, 

Stăi pe loc, 

Că dămi foc.
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Leonaş (apărând pe Anica). 

Ca vreţi voi? 

Anica (in parte). 

Vai de noi! 

Janâarmii, Bujor şi Ispravnicul, 

Stăi pe loc, 

Că dămi foc. 

(În vuetul norului, Curbu începe as 

cepe nimic de-odată... Pe urmă se deşteaptă incet, încet $ 

lămurescă gândurile lui, desnădejduirea i se arată în facă). 

Ispravnicul (arătând pre Leonaş). 

Puneţi mâna pe dinsul şi prindeţi şi legaţi. 

Corbu (in parte). 

Se lege cuconaşul! 

Jandarmii. 

Pe dinsul copii! 

Deonaş (scoțând două pistoale). 

Staţi! 

Jandarmii, Bujor. 

Stăi pe loc, 

Că dămii foc. 

Ispravnicul (ascunqându-se după jandarmi). 

Stăi pe loc, 

Nu da foc. 

| Leonaş (ântingenă pistoalele). 

Staţi pe loc, 
Că, daii foc. 

Corbu (alergână între jandarmi și Leonaș). 

Copii staţi, 
Foc nu daţi! 

A ——— 

& trezi, caută înprejur şi nu pri- 

i cu cât se
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SCENA XVI. 

Cei dinuinte, un jandarim (viina cătare şi aducând un plic). 

Jandarmul. — Ispravnicu... unde“t domnu Ispravnic? 
Ispravnicul, — (ascuns după jandarmi), Ce -este? cine: 

mă chiamă? | 
Jandarmul. — Un plie de la Isprăvnicie... d-nu sa- 

miş "mi-o spus că! foarte grabnic. ” 
Ispravnicul. — Grabnic? adă”l încoace. te ptieul) În- 

cunjuraţi”l din toate părţile pe hoţul ista şi nu'] lăsaţi 
să scape. (aeschiae plicul) Grabnie!.. nu cumva mă dai a- 
fară din Isprăvnicie?.. Bat&”1 cucu de samiş că subțire . 
mai scrie... Unde mi's ochelarii? .. caca poznă, că '-am 
prăpădit în codru când fugeam... şi acum m'am cun 
citi. . . tare) Cine ştie carte din vor? | 

Corbu. — Fii, cucoane... am fost de mult dascal la biserică, .. 
Ispravnicul, — Na, de citeşte Yute. .. tir aă puzcun,.. 

(cătră jandarmi, arătâna pe Leonaş) Țincţi”] tot la ochi să nu 
fugă... Di mat degrabă, 

Corbu. — Paca gic.:. (slorenina) (acu îs... tfertu, 
Tţă... 4... cătră,.. cfertu.., i... naș... cinstitul,.. 

Ispravnicul. — Şi cele-l-alte... spune "nainte, 
Corbu. — teitina) „ME grăbesc a te înştiința că tăl- 

„haru care o furat cef 40,000 lei din lada sămişiei, 
„S'0 găsit, precun şi banii; însă cu părere de ret iţi 
„Yestesc că furul, este tocma! fiul d-tale 'cel de suflet... 

Ispravnicul. — (e? 
Corbu. — Eleţ!
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Ispravnicul. — (voină să Yea răvaşul) Minciuni... min- 

cluni de-a samişului. 

Corbu. — (ţiina ztvaşu) Mal ştii poznă?.. De-or aflao 

Ja Eşi cucoane, te poţi şterge pe gură despre Isprăvnicie. 

' Ispravnicul. — (cădenă pre un scauz) Valeii! că ear mă 

“prăbuşesc. 

! Toţi. 

Ce este? Ce este? 

Ce groaznică veste ? 

Anica, (alergând lângă moşul ei). 

Ce ai? ce te doare? 

Leonag (asemene). 

| La lovit dambla. 

Ispravnicul (trezindu-se) 

Pui, neruşinato!.. Ferge, satana! 

Corbu. 

“ Daţi-să 'ntr'o parte căi sînt popa ei. 
(Arătând scrisoarea). | 

Am capcana "n mână; de-acum "i al mei. 

(Se apropie de Ispravnic și cântă încet). 

Ispravnice dragă, 

Xa'i lucru de şază, 
Acum ei sciii tot. 

Și co vorbă pot 
Sţi er şepte draci. 

  

Ispravnicul (rugându-se). 

Taci, taci, tacă, taci, taci! 

"Corbu. 

Bine! acu 'mdată 

Pe holtei şi fată 

St mi'i logodesci. ,. 

Ce dici? nu voiesci?
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Ascultaţi. , , (deschide scrisoarea). 

Ispravnicul (epăriat). 

Ce faci? 

Taci, taci, taci, taci, taci! 

Corbu. — Eaca tac... dar fă cum die ei... că 
citesc răvaşul... şi Dâii îţi fac ruşinea. 

Ispravnicul. — țin parte) Ghidi, hoţ bătrân. 
Corbu. — Hal ma! tute, că n'am vreme... 

Ispravnicul. — (se apropie de Leonaş căutând cu frică la ră- 

vaşul cu care Corbu îl ameninţa din urmă). Leonaş, toate aii fostii 

0 Şagă... 

Corbu. — incet Ispravniculu» Prea bine... di după 

mine: Eii te lubesc... 

Ispravnicul. — (în parte) Ghiuju dracului! aur Leonaş) 

Ei te fubese... 
Corbu. — 'Te cinstesc... 

Ispravnicul. — Te cinstesc... 

Corbu. — Şi te logodesc cu nepoata mea, Anica. 

Ispravnicul. — (furios) Și te lomodesc cu nepoata mea 
Anica, (in parte) EI! las Pepeleo că mii cădea tu la mână. 

Corbu. — (sărina de bucurie) Ura! Craiii noi să trălască, 
că "mi-o făcut pe gândul mei. 

Dochiţa. — Şi mie 'mi-o adus pe Bujor. 
Anica, — Şi mie *mi-o înplinit dorul. 

Toţi. — Craii noi să trălască !.. Să trătască Craii noi! 
Cor final. 

Craii noii! Craii noi! Craii noi! 

La noi bine-ai venit; 

Craii noii! Craii noă! Craii noi! 

Fi'mi dorul înplinit, 
(Cortina cade).



  
HARTA REZEȘUL



PERSOANELE. 

Harţă, R&zăşul. 

Bursuflescu. 

Lunceanu, primar. , 
Tarsiţa Garofeasca, văduvă. 
Măriuca, tânără ţărancă. 
Un lachei.



  HARȚA REZEȘUL 

OPERETĂ COMICĂ IN 31 ACT 

  

(Scena se petrece la moşia Bursufeni). 

Teatrul reprezintă o livadă cu casa Voerească în fuuâ printre copack. 

— În stânga actorului, un gard cu o portiţă. — În areapta, o laiţă sub 

un copaci, 

SCENA 1. 

Bursufiesecu. — (in balat şi cu fes cusut pe cap) Plăcut e 

de a fi proprietar pe 0 moşie cumpărată eftin, după în- 

părţeala pămenturilor!.. nu te mai îngrijesci de legea 

rurală, şi dacă natura te-a înzăstrat cu darul poesiei, 

poţi în toată liniştea st te hârjonesci cu muzele. . . Baca 

ii de pildă, Anastasi Bursuflescu,. m'am născut poet şi 

cred că m'aţi cetit şi chiar admirat ades în calendare... 

Am făcut multe ode' la anul noi, câte-va cântice de 

amor, şi un şir de satire pipărate în contra Guvernu- 

lu... Acum m'am retras la moşia mea, la Bursufleni, 

ca să respir aerul câmpiei, să visez, să mă alint şi:să 

"mi. caut amorul... (în taxnă) Căci sint înamorat de ve- 

cina mea d-na Tarsiţa Garofeasca, o vădură nurlie, care
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a binevoit a primi, ca să 'ȘI schimbe numele grădină- 
rese de Garofeasci, în acel armonios de Bursuilească... 

0 aştept chiar aq! de dimineaţă st vie, ca să ne cunu- 
nămii aici în castelul mei, şi am dat de scire prima- 
rului, domnului Lunceanu, ca să'şi aducă registrul şi să 

ne unească după legea cea nouă... Ba încă "l-am mai 

poftit ca, o dati cu registrul, st aducă şi pe Tarsiţa 

de la moşiea ej... Ah! ce di fericită pentru mine! am 
să cunosc în fine deliciurile căsătoriei... 'Trehue îusă ca 

să tes cu plin înaintea miresei, să o primesc cu o poesie 

împrovisată ad-hoc... Ean să cerc. [se primbiă pe scenă în- 
spirat și Qeclamă]. ” 

Aşteptând a mea mireasă cu-o nespusă nerăbdare 

Simt că sângele meii ferbe, că pe frunte mă fac roş.., 
Inima me bate... bate ca... cfocanul... pe-o... căldare, 

Şi că "n ea rtsună, cântă un glas dulce de... cucoş! 

[Se aude un cântat de cucoş peste gard]. 

Tronc!.. ear "mi-a spăriet muza, cucoşul dracului!.. 

În toate gilele îmi turburi visurile cu ţipetul lui răgu- 

şit, parcă "l-ar pune înadins Harţă Răzâşul, vecinul mei, 

ca st cucurigească, tocmai când vrei st pun mâna pe o 

rimă. feătză puvlie] Cică hreanul are la rădăcină un verme 
care îl roade, cii am pe un răză! pe jupânul Harţă... 

[arătână în stânga] cati casa lui, cole... numai gardul 
ne desparte... sintemii vecini! teu amar] Cunosc ci multe 
vecinătăţi suptrătoare, d'apoi ca asta a me, nu se află 

alta mai nesuferită. | 

[Se aude din dosul gardului Harţă cântând].
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Ban audiții... Nu pot trăi liniştit de râul lui; când 

îl sarii cânii peste gard, de 'mă mănâncă păstrile; când 

mojicul îşi întinde rufele cele strenţeroase pe spini, sub 

ochit mel; când îşi scapă vaca în grădina mea... Ce 

să mat spun?.. "i-am propus să "ml vândă răzăşiea lui, 

ca să scap de el,.. Unde!.. "mi-a cerut cât dracu pe 

tată-seit... a simţit hoţul, că am nesoe de el şi mă 

ţine de nas. . + [ascultând] nu mal aud nimic... a fi eşit 

de acasă... să "mi urmez poesia Ldeclamă). 

Ah! cum st'mi potolesc focul? Ah! spune'mni, ce-o st mă fac? 

Când amorul fără milă îmi tot gice... 

[Se aude după gard glasul Imi Ifarţă, strigând:] Tio malav! 

(turios] Malac!.. Et! nu mal e de suferit. Istrisăi Mar- 

ță!.. Bade Harţă. .- 

  

SCENA Il. 

Bursuflescu, Harţă [a portiţă]. 

Harţă. — Ce pofteşti, domnule? 

Bursuflescu. —- Scil d-ta, pentru ce am Scoă din 

pungă 8319 galbeni, 27 lei şi câte-va parale şi le-am 

dat pe moşiea asta? . 

Harţă. — Pentru că al găsit'o eftină, domnule. 

Bursuflescu. — Asta "1 una... şi alta? | 

Harţă. — Alta? pentru că ai avut poftă să te faci 

proprietar. 

Bursufleseu. — A ghicit... însă pricepi ce vra să 

gică a fi proprietar?
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Harţă. — Pricep. 

Cine are o moşie, 

Cine “i bun proprietar 
Are supărări o mie, 

Care *] umple de amar. 
Ba "i pre mult soare, 

Ba “i pre răcoare, 
Ba suflă crivăţ, ba vânt de foc, 

Ba cade ploae, 

Şi curgii şiroae, 
Care "ţi îneacă lanul pe loc. 

Ba preţul scade, 
Grindina cade, 

Locusta vine, potop grozav! 
Şi peste toate 

Alte păcate 
Mai aă la armă şi un vătar. 

Fată, Deii, ce vrea să gică. 
Da a fi proprietar. 
Tradă multă, treabă mică 
Şi folos cât frunda "n par. 

Buzsuflescu. — Pre frumos; însă at uitat să po- 
menesci de răul cel maţ supărător, 

Harţi. — Care? 
Bursuflescu. — Veciuătatea unui TEză, 
Harţă. — Cum asta, domnule? 
Bursuflescu. — Cum, necum, ascultă: Vrei să&'mi 

vingi răzăşieca, d-tale? 
Harţă. — Locul mei de haştină ? unde aii trăită şi 

muriti părinţii mer, Dumnegeit să "1 erte!,.
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Bursuflescu. — (în parte] Far o s8 înceapă cu po- 

melnicul. 
Harţă. —, Casa strămoşească unde m'am născut. 

Buzsusleseu. — Ce Sbrânogeascii ? însuţi d-ta al 
clădit?o. 

Harţă. — Aşa este, dar am clădit'o pe locul caselor 
celor vechi... livada răsădită de bietul bunul mei Va- 

sile Harţă... 
Bursuflescu, — (în parte] Toate aceste 's, ca să sue 

preţul... să videţi. . . 
Harţă. — Da bine, domnule, ce “t- -a făcut răzăşica 

me, de nu poţi încăpea de dinsa? 
Bursufieseu. — Ce "mi-a făcut?,. Scil ce'i muza? 
Harţă. — Mursa? Si 

Bursufoscu. — Avut'ai vre 0 dată inspirațiune în 

vieaţa d-tale? 
Harţă. — Ba m'a ferit sfântul... numat o dati am 

avut friguri. 

Bursuflescu. — Apoi dar | nu ne putemil înţelege. 

Vini răzeşiea ? 
Harţă. — Locul mei de baştină, unde ai trăită şi 

muritit? i 

Bursufiescu. — 0 rindi? ori ba? 
Harţă. — Dacă "ţi face poftă numai de cât... fie! 

Bursuflescu. — Cât cei pe dusa, preţul cel de pe 

"urmă? 
Harţă. — Cu casă, cu livadt, cu tot? 

Bursuflescu. — Cu tot, afară de ciue eşti.
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Harţă. — ÎN pământ mult şi bun... numat pe perje 

prind sume mari de bani. 
Bursuflescu. [merăbaator] Cât ceri 2 spune ag. 
Harţă. — Ştiit cit d-le?., cât te-a lăsa inima... 

Eau vr”o cinci mil de lei. 
Bursufiescu. — Cinci mil? pentru un petic de loc?., 

AI nehunit?.. mal dăunăgi ai cerut numal-trii mil. . 

Harţă. — Aşa este, dar de atunci legea rurală o 
scumpit pământurile, A 

Bursufileseu. — Yrel tril mi? 

Harţă. — Da... unde! 
Bursufleseu. — Vrei patru? 

Harţă. — Din cinci, nici o liţeae mal gios., , 

Bursuflescu. — (tândesce-te, bade Harţi... De te”! 
îndărătnici, eii sînt în stare st ridic de-alungul gardu- 

lui, un zid nalt cât plopul cela. - 

Harţă. — Nu se poate domnule, că am portiță în gard. 
Bursuflescu. — Dar portiţa d-tale se deschide pe pro- 

prictatea mea şi pot s*0 închid. 

Harţă. — Ferească sfântul... e un drept de şerbire 

statornicit, din bătrâni, care îmi învoeşte trecerea prin 
livada asta. 

Bursuflescu. — Şerbire prin livada mea? 

Harţă. — Săi arăt ispisoacele din pod... Am ean 
aşa un teanc de hârţoage afumate. 

Bursuflescu.— Într”un cuvânt, primescl ce "i-am dat. 
Harţă. — Cinci mil ? 

Bursuflescu. — Ba patru. 
Harţă, — Num dă mâna.
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Bursufieseu. — Nu?.. S6 nu te căesci bade Harţă, 

atâta "ţi gic... Răsgândesce-te bine... Ei mă duc să 
gătese banii... | 

Harţă. — Cinci mil în capăt? 

Bursufleseu. — Au te scumpi, că te! căi... -Scum- 

pul mat mult păgubesce... Scil vorba... (rese prin fana), 

SCENA III. 

Harţă. — Pol căi eii?.. Nu cumva bate gându 
la giudecată?. . Poftească, dacă vrea st guste moara lui 

Harţă: Răzăşul.... de 20 de ani de când m'am tot fre- 
cat, de păreţii giudecătoriilor, doar am deprins eii să în- 

tore şuruburi cârclogăreşti, şi am agtuns a putea ţinea 

clanţ cu ori care avocat, 

Ei sînt Harţă, baş rtzişti 
Cunoscut tocmai prin Eşti 
De ciocoi, de scriitori, 

Şi de mulţi judecători, | 
Ani întregi ei m'am luptat 

Până ce "mi-am câştigat 
Şi procesul cârciocos, 
Şi nume de Ilărţă,.. gos. 

Cunosc ori 'ce cârcioguri şi ori ce coțeării 
De 'mpricinaţi purtate prin judecătorii. 

Sci cum si cumpir marturi, şi s&'mi găsesc dovedi, 
Care se parii că's falşe şi trebue să le credi, 
Am ispisoace multe, ascunse colo n. pod, 

Şi scii ori ce pricină s'o'nod şi s'o desnod... 
„ Întran cuvânt îmi place de Curți a mă freca... 
Mam judecat, mt judec şi mă voii judeca, 17
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Căci sînt Harţă, baş răzăşi, 

Cunoscut tocmai prin Eşiă 
De ciocoi, de scriitori 
Şi de mulţi judecători. 

„Ani întrgi ei m'am luptat 

Pănă ce "mi-am câştigat 
Şi procesul meii spinos 

Şi nume de Harţă.. . jos, 

Umblă Bursuflescu sm cumpere răzăşia cu o nimică 
toată... S'o îndulcit cu chilipiruri, de când o pus mâna 
pe moşiea cucoanti Săfticăi, stăpâna cea vecinică a Bur- 
suflenilor. .. Sărmana! bărbatu-săii o calicit cu cheltue=. 
lile, vrând să se aleagă deputat, şi după: moartea lui, 
i S'0 scos averea la mezat... încât biata cucoana Săf- 
tica o rămas lipită pământului şi şede la preotu din 
sat... Cum aşi face, cum aşi drege, ca săi câştig mă- 
car 0 căsuţă, unde s'şi odihnească bătrâneţile,.. De-aşi 
pute sl smulg de pene pe clocârlanul ist de proprie- 
tar noii... Cine ştie? bun e Dumnedeii, meşter "i dracu!.. 
Dar ce s'aude?.. Ia! Măriuca! (se ascunde după copac). 

“SCENA IY. 

Harţă,. Măriuca (vine ain areapta, purtând pe cap un val de 

pânză ghilită). 

Măriuca. 

Frungă verde nalbă moale, 

Ce duci mânăroliţă "n poale? 
Porumbele duc şi fragi 

"Pentru cei caremi sintii dreai. 
-
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Harţi. — tin parte) Ban augi crocârliea cum ciripoşte 
de dimineaţă. 

Măriuca, 

Frungă verde de cicoare, 
Ce calci mândră sub picioare? 

Calc arzici şi spini ghimpoşi 
Pentru cei ce's urickoşi. 

Harţă. — (arătându-se) Măriucă! 

Măriuca. — Eaca!,. aici "mi-ai fost hădică?,. 
Harţă. — Ba alure... Da de unde vii tu, fa?,. A 

eşit de-a casă cu giua 'n cap. 

Măriuea. — Vrei să gici cu pânza "n cap, pentru 

căi albă ca diua? 

“ Harţă. — (esaminână valul de pânză) Ca, diua cea pOS0- 

morită ? 

Măriuea. — “Apol dă; numat de două ori păn'acu 

am dat'o în undă... May aşteaptă vr'o tri! patru dile 
şi "1 vide-o mat albă de cât cinstita faca dumitale. 

Harţă. — teigâna) Te cred fa; şi nu "ţi-a fi greii, 

căci cinstita faţa mea ti albă ca labele tale. 
Măriuca. — labe? .. Labe's aceste?.. Mai alaltaeri 

vătavul moşiei dicea, că's de caş dulce, şi că vre să le 
mănânce. 

Harţă, — Augi mâncăul!.. EI! şi tu?. 
“ Măriuca. —Fit ?,. "M-am tras un caş peste gură de 

"1-a fi părut brânză sărată | 
Harţă. — Bine "M-a! făcut, Măriucă... La fi.um- 

plut zărul? ! 

Măriuca. — Aşa 'mi pare, că se ţinea răi de nas, 
1
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Harţă. — Şi nu s*o mâniet?.. Vătajil 's cam iuți... 
Măriuca, — Atâta grijă să am eii pe faca pământului !.. 

Cucoana Săftica, nânaşa mea, "mi-o dis în may “multe 
rânduri: fa, Măriucă, să te fereşti de minckunile flăcăi- 

lor ca dracu de tămie!.. — De atunci când se leagă 
vre un hâtru de mine, am leac de alungat dracu. 

Harţă. — Care leac? - 
Măriuca. — Îl aghesmuesc cu astă... labă, cum o 

numeşti d-ta. 

Harţă, -— Da pe mine, Măriucă, n'a! aghesmui? 

Miăriuca. — Pe d-ta nu bădică, că m'al crescut în 

casă şi "mi-ai purtat de grijă ca un frate mal mare. 

D-ta eşti om de omenie şi ştiii că dacă ţi s'ar aprinde 

călcăile, a! alerga la popa, ca să rogi să ne cunune. 

 Harţă, — Baca mă?.. Vrei să te faci răzăşiţi ? 
Măriuea, — Şi de ce nu?.. mai găseşti multe fete 

ca mine, harnice şi volnice? (arătânău'și bragele goale) Fan 

priveşte brace bune de lucru (arătânău'şi pietoarele) Fan pri- 

veşte picloare, care nu mat ostenescii nici o dată... 

Harţă. — (plecânu-se) Ce "i drept!.. şi 's mici, fa, 

le-aşi cuprinde ?n palmă. (intinde mâna) 
Măriuea., — Nu pune mâna, că daii, 

- Harţă, — voină se apuce pictorul) De'i da tu, daii şi cil. 
Măriuca, — Na! (trage un pumn luf Harţă). 

Harţă. — (ridenă, dă un pumn Măriucăn) Aa şi ție! 

Năriuea. — (scăpâna jos pânza de pe cap) Eaca!.. 'mi-al 

răsturnat valu de pânză în ţărni... Destulă treabă !.. 
(incepe a plânge) Şi de abia 0 spălaseni. .. (adună pânza de Jos) 

" Sagăti asta? |
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Harţă, — (ajutânau'p Lasă, fa Măriucă, nu te măhni, 

că n'am făcut înadins. 

Măriuca. — Atâta ar fi trebuit, s*0 facă şi într'a- 

dins. .. Poftim!.. acum trebue să mă întorc far la is- 

Tor... sm perd diulica cu spălatu. Aste's glume vă- 
tăi. 

Harţă. — Măriucă,.. 

Măriuca, — Di'mi bună pace... Bunătate de pânză! 
(Iese prin dreapta plângând). 

| SCENA Y. 

Harţă. — Biata fată!.. Ean audi-o cum se boceşte! 

tetriză) Tacă, fa, că, sparii tamazlicu satului. (rărinea începe 

a ridecu bohot) Na!., acu ride... aşa's fetele... Când 
senin, când ploate. 

(Se aude afară un glas de surugiii şi pocnete de bicru) Qare ce să 

fie?.. Cine vine? (eaută în azcapta) () trăsură cu poştalioni... 
Se coboară o cucoană şi un domnişor. Eaca!.. Prima- 

rul nostru, d-l Lunceanu, nepotu cucoanei Săfticăi, .. 
Vinii amândoi încoaci... Acasă, Harţă, şi la pândă din 

dosu gardului, fătu meii. (ese pe portiţă). 

SCENA VI. 

| _„arsita, Lunceanu, | 

Lunceanu. — Doamna mea, cată-vă sosită cu bine 
în parcul d-lui Bursufiescu, care în curând are să fie. 
al d-voastră. totteaza)
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Tarsiţa, — Şi de asta oftezi d-le Lunceanu? 
Lunceanu. — Oftez, pentru că: v'am adus chiar ete 

însumi în această capcană ciisătorească! 

Tarsiţa, — Ce vrei să dici? 

Lunceanu, — Au vă pare lucru cludat? 
Tarsiţa. — Ciudat? pentru ce? 

Dunceanu. — Ah!., aţi şi uitate.. 
Tarsiţa. — Ce? 

Lunceanu. — Nu vă aduceţi aminte? ,. (otteaza). 
Tarsița. — Ce? 

Lunceanu. — Că acum tri luni, pe când moşiea 

Bursufleni era încă a mătuşti mele, vam făcut o de- 

clarație de amor chiar aici... pe laiţa asta? 
Tarsiţa, — Se poate... numi aduc aminte. |. 

Lrunceanu, — Nu?,. Nici cât erai de uimită când?.. 
Varsiţa, — Te flatezi, domnul mei; însă chiar aşa 

să fie, înţelegi, că fiind în ajunul căsătorie! mele, nu 

se cuvine să mal pomenimii de cele trecute. 

Lunceanu. — Înţăleg, şi oftez cu atât mat adânc, 
că tocmay eii sînt condamnat a vă cununa, 

Tarsiţa. — D-ta?.. Cum? 

Lunceonu. — Sint Primar!.. şi în virtutea legii 

celei nouă de măritiş... | 

Tarsiţa. — Primar! [eu aispreţi Şi al putut st te 
înjosesci a primi?,. 

Lunceanu. — 8 ertați, doamna mea... Cine serră- 

țeara lui, fie postul cât de mic, nu se înjosesce, ci se 
înalţă. 

Tarsiţa., — A fi... Dar nu văd pe d-l Bursuflescu..-
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Lunceanu. — ME duc săi daii de scire, că ai so- 

siţ. . . in tară] Şi Dâi Tarsiţă, ai uitat tot? 

Parsiţa, — Ear? 
Isunceanu. — Nu'ţi aduci aminte de nimic, nimic?.. 
Parsiţa. — [en nerăbdare] Mări di'mi bună pace. 
Lunceanu, — [eşina prin fună) 0! femei, femei! Ver- 

telniţi fermecătoare! 

SCENA "VII. 

Tarsiţa, (recitativ]. 

Ah! eată-m$'s în fine pe pragul fericirei, 
Unde m'aşteapt'averea şi ângerul abirei! 
Nastasi Bursuflescn supus se 'nchină mie 

Şi cere st mă scape de trista vidavie! 

De-acum în avere, 

În dulce plăcere 

Am să vieţaese, 

De astăgi aice, 

Stăpână ferice 

Ei am să domnesc. 

Cădeţi voi negre haine de doliii şi de jale! 
Periţi voi gânduri triste din vesela mea cale! 
Nastasi Bursuflescu pe frunte-amantei sale 

Va pune o cunună de fiori de portocale. 

Ah! inima'mi saltă 
Şi mintea'mi s'ecsaltă 
Cuprinse de-amor, 

ME simt sprintioară' 
Ca ori şi ce sboară, 

Ca flutur uşor. -
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Căci eii în avere 
Şi 'n dulce plăcere 
Sciii c'am să trăese. 
De-acum ei aice 
'Stăpână ferice 

Am se "mpărăţesc! 

  

SCENA VIII. 

Tarsiţa, Bursuflescu [in toaletă esagerată], Lunceanu. 

Bursuflescu. — [vine alergând şi se opresce la mijlocul scenei] 

Ah! doamna mea! Ce fericire!.. Daţi'mi vole. tacetama) 

«Dup'o lunză aşteptare chiar de astăgi dimineaţă, 
«Te vtd dină prea frumoasă, cai întrat ici... . 

Harţă. — Lăupă gara strieă:] La coteaţă!.. 
Tarsița.  — La coteaţă! E | 
Bursufleseu. — Xu bigaţi de seamă... Harţi r&- 

zăşul îşi adună rudele... Daţi'mi vote. taectamă) 

«Inima'mi se "'nflăcărează, când prires: a voastră facă, 
«Universul în mirare vă proclamă... 

Harţă. — (aupă gară striză:] Hale, rață! 
Tarsiţa. — Rai! 
Bursufleseu. — Ucigă'] crucea de răzş!.. Nu ră 

potriviţi, doamna mea! " 
Tarsiţa, — Da bine, ce însemnează? 
Bursufiescu. — [Harţi se ceartă cu răţolul cel pes- 

triţ.. . D-le Primar, al adus registrul de căsătorie? 
Lunceanu. — Ba nu, domnule.
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Bursufiescu. — Bine-voesce, te rog, al aduce în- 

dată, ca să îndeplinimii formalităţile, . . - 
Lunceanu. — Prea bine, mă duc şi mă întorc în- * 

dată cu el. [Iese prin dreapta]. 

SCENA IX. 

Tarsiţa, Bursuflescu, Harţă (âupă gară). 

Bursuflescu. — (foarte uimit] În fine... suntemii sin- 
guri... Singuri! Nu ne vede decât seninul certului.,. 

care ne zimbesce, .. din 'naltul cerlului. .. unde ca nisce 

ochi deschişi... stelele cerlului... mă cuprind de o fe- 
ricire. .. de 0 uimire ţi se teagă limba] care mă uimesce. 

Tarsiţa. — Liniştesce-te amice, şi fii felice... din 

toată felicitatea, cea mai fericită, căci şi sufletul mei. .. 

plană în regiunile ceriului. ... care ne privesce... din 

*naltul ceriului. .. unde stelele cerului. .. (se perăel. 
Bursufleseu. — (eu toc] Destul... destul ânoere! 

„Nu mă face să mor, [scapătă din pieroare] Hai să ne punemii 

pe laiţă. . . [în parte] De când sînt, n'am păţit ceea ce pă- 

ţese acum. .. mi stati tălatii picloarele. [se pună amânăot pe 
Jaiţa de sub copac gi caută lung unul 1a altul), - > 

_ Bursufleseu. — Ah! nu cobori ochii, dină!.. Lasă- 

mă să mt oglindesc în ei... să mă scald în văpata lor 

voluptoasă. | | 
Tarsiţa, — [eochetâna] Mi”! frică. .. al nisce căutături 

“aşa de aprinse... 
Bursuflescu, — Amorul dă foc. Amorul... Ah! pri-
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vesce cum natura calmă!.. Cum verdeaţa înverdesce 

pe... verdele câmpii ale naturei... Nu simţi, că par'că 
ne cade pe frunte o mană... 

Tarsița. — [tresărina] Val de mine!.. ce "mi-a cădut 
pe gât ? 1ee pleacă], 

Bursuflescu. — (admirână gâtul 'Tazsiţey), 0 omidă! crea 

omida) Fericită dihanie! al atins gâtul de ivoriii al dinei! 
Tarsiţa. —  (scărpinându-se) Valeii!.. că răi mă mă- 

nâncă, 

Bursuflescu. — (urmând cu sentiment) Audi freamătul 

frundelor, armoniile naturei, care serbează amorul nostru ?2 

Harţă. — (după gard amuţă un câne, cânele 'latră şi o mâţă 

myorlăesce), 

Tarsiţa. — (astupânau'și urechile) Co'i asta? Ce” asta?.. 

Bursuflescu. — Nu vă 8 spăricţi, .. Dulul lui Harţi 
îl în discuţie politică cu motanul ? . 

TRIO. 

Bursuflescu. 

Ah! gingaşă Muză! 

Porţi rainl pe buză, 

Tarsiţa, (cochetând). 

De port, îl port, Deă, 

Pentri-amantul meă. 

Harţă taupă gard). 

Fost'a când a fost, 

Ş'aca'i lucra prost. 

Bursuflescu, 

"Ah! fragedă Muză, 
Lasă pe-a ta buză 

Ss] culeg. 
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Tarsita, 

Ba, ba. 

Hartă (după gară), 

Tronc, Marico, fa! 

(Înpreună). 

Bursuflescu şi Tarsiţa, (furioş)). 

Nu mai este de trăit 

Cii-ast-fel de vecini mojici. 

Harţă'i de nesuferit, 
Trebue-alungat de-aici. 

Hartă (după gară). 

Frungă verde cardama, . 

Fa, Marico leleo, fa, 

Fost'ai, fost pe când ai fost 
Şai rimas un lucru prost. 

Bursuflescu (tare). 

Bade Harţă! 

Harţă, (âupă portiţă). 

Ce pofitesci ? 

Bursuflescu. 
Tacă'ţi gura însfirşit; 

Strigi ca surdii. 

Harţă, taapă portiţă). 

Eaca mă! 

Bursuflescu. 

Şi pe noi ne-ai asardit. 

Harţă (după portiţă), 

Mare poznă! . 

Bursuflescu, 

Ai tăcut?



268 HARȚĂ REZEȘUL 

Harţă (după gard). 

Am tăcut. 

.. Bursuflescu, 

Aşa, prea bine. 
De nu, bade, chiar acum o "nplinesci tu rtă cu mine. 

(cătră 'Tarsiţa). 

Scumpul mei odor, 

Eşti chiar un bujor. 

Harţă (aupă gara), 

Fost'a când a fost 

Şacu'i lucra prost, 

Bursuflescu. 

Ah! plăcută foare, 

Lasă-mt că-amoare 

S'o respir... 

Tarsita,. 

Ba, ba... 

Harţă (după gara). 

Tronc, Marico, fa! « 

(Înpreună). 

Bursuflescu şi Tarsita. 

Nu mai este de trăit 
Cii-ast-fel de vecini mojici. 
Harţă'i de nesuferit, 
Trebue-alungat de-aici. 

Harţă (după gard). 

Ce-a fost verde s'a uscat; 

Florile stai scuturat. 

Fost'ai bade, când aj fost 

Şai rămas un lucru prost,
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Tarsiţa, — Ei! apoi nu mai este de suferit? 

Bursuflescu. — Nu... umfial'ar Rusaliile! 
Tarsiţa. — De ce nu te desberi de dinsul? 

Bursufiescu. — Am cercat săi cumpăr răzăşia, dar 

hoţul cere scump... cât nu face. 
Tarsița. — Scump, nescump, îţi declar, d- le Bursu- 

flescu, că nu mă mărit, dacă nui depărta pe Harţă 
din vecinătate, , 

Bursuflescu. — (eu rugăminte) Tarsiţo! 
Tarsiţa, — (matestoasă) AM spus! (iese furioasă prin fund), 

Bursuflescu. — (armând'o pănă n fură) Tarsiţo!... tee- 
vină) Sa dus furioasă... Are dreptate dina! tarătâna 

casa lay Harţă) Hoţul dracului!.. o face înadins... De-oiii 
sci chiar că mot calici, trebue să mântui numai decât 

cu el... tstrieă) Harţă, mă Harţă! 

SCENA X. 

Bursufescu şi Harţă. 

Harţă. — Aud domnule. 

Bursufiescu. — Vină ?ncoace. .. ascultă: "mi-ai ce- 
rut cinci mi de lek pe peticul tăi de răzăşie... fie!.. 

îţi dati cinci mil, numai să te duci dracului pomană. 

Harţă. — Cinci mil?.. opt mil vrei să gică d-le? 

Bursufiescu. — Cum opt mil? dar n'al spus tu ma! 

dinioare că vrei cinci?.. Cinci! (ir ax tisa). 

Harţă. — Degeaba îmi dai tifla, domnule, că mat 
gios de opt mii, nici o para frântă. |
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Bursuflescu. — fin parte) Ce Vaşi ciomăgi! (tare) Mii 

Hărţuşorule, fii om de omenie. 
Harţă. — Chiar de m'ai săruta, domnule, nu pot... 

moşioara mea de baştină, cu perjerie... 
Bursuflescu. — Nu vrei? 

Harţă. — Nu. SI 

Bursuflescu. — Ghidi hoţ şiret!.. Ai înţeles că 

am nevoie să mă deshăr de vecinătatea ta... 
Harţă. — (făcână că se mânie) Să te dishări?. dar ce sint 

cil, boală? 

" Bursuflescu. — Vătimătură!.. 

Harţi. — Dacă”! aşa treaba, nu vând... sluga d-tale.: 
“re să Yeasă), . 

Bursufiescu. — Fi! lasi Harţi, c'am glumit... Xu 

te supăra... (în parte) SE videţi, că o să fiii silit asi face 

şi curte acum. 
Harţă. — (in parte) Vine drăguş la căuş. 
Bursuflescu. — Şepte mii al gis? 
Harţă. — Ba... opt şi cinci sute. . 
Bursufiescu. — Hal!.. ţi dai... adă mâna 'm- 

coack... Noroc să dee Dumnedeii!.. dar să peri îndată 

de lângă grădina mea... Auqi? n parte M'am caliciţ! 
Harţă. — (in parte) Păcat, că nu l'am opintit mai sus 

cu târgu. 

SCENA ÎI. 

Bursuflescu, Hartă, Lunceanu. 

Lunceanu. — D-le Bursullescu... ceată registrul 

când îi pofti. . . 
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Bursufiescu. — Mat pe urmă, mal pe urmă, d-le 

Primar. Acum fă' bine de te "ntoarce la cancelarie ca 

să *mi redigi un act de vendare a răzâziei lui Harţă, în 

preţ de 8500 lei, şi cu condiţie să "mi-o dee îndată în 

stăpânire. 

Lunceanu. — Prea bine, domnule... să "ţi fie cu 

OTC, (lesă). 

Bursufleseu. — Foarte mulţemesc... scump noroc! 

Harţă, — (în parte) Puteam s&1 sul pănă la dece mii. 

Bursuflescu. — (in parte) Merg să duc veste bună 

Tarsiţăi, ca s*o împac. Şi de acum gina a mea!. 

Am scăpat de Harţă! 

Bursuflescu. 

Bade Harţă, stăi pe loc, 

Ei mă "utore aici cu bani. 

Hartă. 

Hai! să "ţi fie cu noroc, 
Să trăesci întru mulţi ani. 

Bursuflescu. 

Noroc! însă scump mt ţine 
Titiul de proprietar. 

Harţă, 

Scump, însă ea seama bine 

C'ai ajuns a fi perjar. 

(Înpreună). , 

Bursuflescu (in parte). 

Ghidi hoţ şiret, 
Bun de ciomăsit! 

Răzişiea lui 
Dă, na calicit. 

(lese prin fund).
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Harţă (în parte). 

Am cap de cuc! 

Bine "l-am sucit; 

Şi ca pe un năuc 
Ţi Pam învârtit, 

(Se aude în âreapta glasul Măriucăn), 

Harţă, — Baca Măriuca!.. Se întoarce de la isvoare 
cu pânza... Veselă păsăruică!.. Am s*%0 pun în cuşcă; 
dar pănatuncă hai să scutur de colb ispisoacele răzăşiei, 
(iese pe portiţă gicâna: 8500 lej un petec!.. (bufnesce de ris). 

  

SCENA XII. 

Măriuca, (intră cu valul de pânză pe cap), 

Măriuea, — Bată-mo's ear ci... "mi-am spălat din 
noi valul de pânzi şi acum s*o întind la soare... cole - 
pe earhă Verde. (intinde pânza cântând), 

I. 

Măriuca "i romăncuţă 
Toţi făcăilor drăguță, 
Ea se scoală dimineaţa 
Şi "n isvor îşi scaldă fașa, 
Apoi pune la cosiţe 
Două flori de garofiţe 
Și la sinu'i busuioc, 
SE dea inimilor foc. 

Earna toarce la fuioare, 
Ţese firu "n ţesetoare, 
Apoi vara "n foe de soare 
ate pânza la istoare,
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Și cu dinsa fata 'şi coasă 
Cimeşuică de mireasă 
Ca so poarte eu noroc, 
SE dea inimilor foc, 

——————— 

SCENA XIII. 

Măriuca, Bursufescu (vine alergâna, se înpedică), 

Bursufleseu. — (e asta ? 
Măriuca. — Nu călca pânza. .. vu călca, 
Bursuflescu. — Da ce “i asta ? 
Măriuca. — Nu călca, domnule... că acu am spălat?o, Bursuflescu. — Da cine ţi-a dat voe să“ţi întingY pânza aicro. | 

| Măriuea, — Baca vorbă!.. Aiek am uscat tot-dea- una... şi an, şi an ţărţ. | 
Bursuflescu. — (Ce an (&rţ?.. Nu scil tu că acum ei sînt stăpân aici? 
„Măriuca. — Ş'apoi? 
Bursuflescu. — Apoi cum indrăznesci pe pămân- tul meă?.. 
Măriuca. — Eaca... al vorbit de te-ar pripit, .. “Doar n'am să "ţi miinâne pâmentul. . . 
Bursufiescu. — And? încă te şi obrăznicesc? . .: Na pânză, dacă " aşa. (ealeă pe pânză). 
Măriuea. — Nu călca, nu călca. 
Bursuflescu, — tropăina pe pânză) Na, na, na! 

* Măriuea. — Ean vegi”l, bat&”l crucea nebun!.. Vay 
mâncate-ar cioarele, ,, ttrage ae capătul pânzej). 

- 
18
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Bursuflescu, — (căqna) Valeii! m'am stâlcit! 
Măriuca, — (furioasă, plângtnd) Augi, să 'şi facă el 

TIS de luerul mei!. „ (înfăşură cu pânza pe Bursufleacu, care cearcă 

înzadara săscula) Fan să te satur cii de gioc pe pânzele 
fetelor. . . 

Bursufiescu. — Şegi fa! 

Măriuca. — Ba nu, mangositule... am să te înfiiş 
ca pe plodi. 

Bursufiescu, — Fa, nebuno, mă îniduşi... 

Măriuca. — (plăngena tare) Îniduşite-ar Elile, hăihuiute! 

SCENA XIV. 
Bursuflescu, Măriuca, Harţă. 

Harţă. -— Da co este aict?.. Ce plângi, Măriucăi? 

Măriuea. — Cum n'of plânge, bădicii, dacă vine ba- 

saochiul ista, demi tăvăleşte pânza cu pictoarele Iul. . .. 

gioacă pe dinsa ca un curcan şuerat. 

Bursuflescu, — (sculându-se) PY! lasă fa, că te-oiii 

drege ci. 

Măriuca, — (adunându-și valul) Ba "1 drege tu pe cine 

ai mai dres, stropşitule... Eaca, car trebue să celitese 

valu la fontână 
Harţă. — Lasă] dracului, Miriucă.. . 
Bursufiescu, — Pe mine? 

Harţă. — Ba valu... Nail noroc aţi dragi. 

Măriuea. — Aşa se vede, bădică. .. Daci "i lumea 

plină de sturluibaţi. .. e duce ae se pune pe laiţă şi aşeaqă 
pânza 'n val).
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Bursuflescu, — e fată " asta, bade Harţi? 
Harţă. — 0 iată orfană crescută de mine. 
Bursuflescu. — RE crescere "i-ai dat... Audi, să 

mă înfeşe la virsta mea! 
Harţă. — Nu te mai potrivi, domnule, . „ Adus'ai 

bani? A 
Bursuflescu. — Preţul răztşiei?.. Cuni nu!.. Eată 

500 lei în capăt. 

Harţă. — 500 şi opt mit?. 
Bursufleseu. — Care 8000? Unde a fost vorba de 

80002 (scoate un cuţitaş țărănesc din buzunar). 

Harţă. — Ha, ha, ha... Glumeţ mat eşti, domnule! 
Bursuflescu, —— Uncându-se cu cuţitaşul) Aşa '5 cit, hale 

Harţă, 
Harţă. — Eaca cosorul meii... Unde "l-a găsit 

domnule? 

Bursufleseu. — (e? 
Harţă. — Cosorul mei, ista.,. (arată cuţitagul). 
Bursufieseu. — Îi al d-tale? eşti sigur? 
Harţă. — Cum nu?.. Tot satul îl ştie. 
Bursuflescu. — Unde "l-am găsit?.. (scuimbânau-ax 

tonul) A! hoţule! sari noaptea peste gardul viei ca stmj 
furi poama ? 

Măriuca. — (in parte) Ce dice? 
Harţi, — Ei? 

Bursufleseu. — Tu, tu... Cine altul? . 
Harţă. — Da să n'am parte... 
Bursuflescu. — Taci, minclunosule. .. Chiar acun 

a venit vierul şi mi s'a jăluit, că în toate „nopțile
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îi fură, nu scie cine, poamă cu cofele... Tu eşti 

furul. . . 
Harţă. — Puşche pe limbă'ţi, domnule. 

Bursuflescu. — "lu... Căci vierul tra găsit cu- 

țitaşul la pictorul unui butuc. 
_Măriuea. — (în parte) Vai de mine ce poznă an 

făcut! 
Harţă. — Domnule... 

Bursufleseu. — Taci din gură, potlogartule,.. Te- 
oii învăța eii să te aninl de proprietatea altuia, am să 

te duc în Criminal. | 
Harţă. — (spăriet) Pe mine, în Ori... 
Măriuca, — (cu mirare în parte) Minal? . E 

Harţă. — Să nu faci un păcat ca aista, cucoane, 

că, Dei, nu's vinovat. 

Bursuflescu. — (arătând cuţitaşul) ati dovada care 

te osândesce. 

Harţă. — (plecând,capul) Am păţit'o! 

Bursufleseu. — (in parte) L'am umplut de spăriet... 
minunat! 

Harţă. — Şi bine, cucoane, nu”f chip de tocmală? 

Bursuflescu, — Ba este unul, dacă n'at fi nderătnic, 

Harţă. — Care? 

Bursuflescu. — Îmi dai răzăşiea cu 500 de ler? 

Harţă. — *ŢI-o daii, numai adă cuţitaşul. tintinae mâna). 

Bursuflescu, — Ba nu, măi badeo; să facemii hâr- 

tiile mal ântâi... (în parte) îl ţin la mână. 

“"Harţă, — (in parte) Clocolul dracului! 

“Măriuca. — (în parte) Cum S&] scap pe betul bidică?
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SCENA XY. 

Măriuca, Bursuflescu, Harţă, Lunceanu. 

Lunceanu. — Faca actul de vengare, domnule Bur- 
suflescu. .. e gata. 

Bursufleseu. — 'Trebue schimbat, dragă Luncene. 

Lunceanu. — Far! | 
Bursuflescu. — Badea Harţă, care'Y creştin cu frica 

lui Dumnedeii, a avut mustrare de cuget şi "mi-a lă- 
sat rezşiea lui cu 500 de lei... Li cât face... Nu" 
așa jupâne Harţă ? 

Harţă. — obosit) O î. în parte) ME Yea şi în tri pa- 
rale, cfocotul. 

Bursuflescu. — Mergi, primăraşule, de prefă actul, 
te rog, 

Dunceanu. — Bucuros. 

Bursuflescu. — Saii mai bine, hal cu. mine, ca să 
(1 dictez cii însu'mi întrun stil mai poetic. S8 ne vi- 
„demă sănătoşi, cumătre Harţi, .. tin parte) 'L-am pus în 
cofă pe rEzăş (fese prin fund inpreună cu Lunceanu). 

SCENA XVI. 

Harţi şi Măriuca. 

 Harţă. — "Mi-o întors şurubu. .. ba încă bine, X'ani 
ce gice. 

Măriuea, — (in parte) Bietu bădică!.. cât e de măhnit! 
„Harţă. — Da cine dracu s'0 dus în viea lui cu co- 
soru mei ?
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Măriuca. — (apropiinău-se) Fii, bădică, ,. 
Harţă. — Tu? 

Măriuea. — Fi!.. de-oii şti, că măi da pe uşă 
afară, "ă-oiii spune tot... De câte ori treceam pe lângă 
viea boerească, poama "mi făcea cu ochiul ; Ş'aşa nu maj 
târgiit de cât astă noapte m'o înpins păcatu de-am să- 
rit gardu, şi cum tiiam struguri cu cosorul d-tale, m'o 
spăriet un câne ş'am scăpat cosorul în vie. Aista'! tot 
adevărul. Dar de-oiii mai sări ei garduri de ai înainte, 
să rămân fată mare. Eă "ţi-am făcut şotica, bădică; ei 
Sint greşită... Na, hate-mă... bate-mă,.. Nu mă baţi? 

Harţă. — Drace "mpeliţat!.. Nu te-am bătut când 
„erai mică, şi tocmai acum oii să te baţ? 

Măriuca. — tenită) Alei! bădie... eşti bun ca si- 
nul mamei, 

Măriuca, 

-Bădiţă dragă, îţi sînt greşită; 

Cu a mea faptă te-am întristat; 

Tu cu blândeţă nemărginită 
Îmi zimbesci dulce şi nai certat! 

Harţă, 

Dar, Măriucă, tn eşti greşită, 

Cu a ta faptă m'ai întristat, 
Însă, copilă, îmi eşti iubită 
Şi chiar din suflet eii te-am ertat, 

(Înpreună) Măriuca, 

Bădiţă dragă, ete. , 

Harţă,. 

Dar, Măriucă, ete,
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Măviuca. — îgtergânau'gi ochi Eaca ear "mi vine să 

plâng. 

Harţă. — Nu te măhni, copilă hăi, că doar nu 'mi-al 

vrut răul când aY luat un strugur de poamă. Slavă Dom- 

nului! în ţeara noastră cel ce are, dă cu mulţemire ce- 

lui ce mare! 'Trebue st fie cineva un frige-linte ca d-nu 

Bursuilescu, pentru ca st facă gură pentru un strugur. 

Măriuea, — 0! Doamne, când i s'ar părăgini viea. 

Harţă. — Iaşi face eii săi ducă doru, dacă mar 

avea cosoru meii la mână. 

Măriuea. — Numai atâta trebue?.. Lasă pe mine 

că ţi” scot eii de la dinsu. 

BHarţă. — Cum? 

Măriuea. — ÎI vide... Eaca vine cucoana cea vt- 

duvă, care şedea cu siptămânele la cucoana Săftica, păn'a 

nu scăpăta biata bătrână. — ME rog, adevtrat e, bădică, 

că se mărită cu Bursuflescu? . 

Harţă. — Aşa se vorbeşte. 

Măriuea, — Dacii 2Ş8, fugi degrabă şi mă lasă siu- 

gură cu ca. 

Harţă. — Da ce ai de gând st faci ? 

Măriuea. — St te scap de nevoe... Tusi jute. 

(Harţă Yese pe portiţă, înpins de spate de Măriuca), 

| SCENA XVII. 

Măriuca şi Tarsiţa, 

Tarsiţa, — (veselă) Bursuflescu *mi-a adus veste, că a 

isprăvit târgul cu Harţă şi că de agi înainte visurile
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“mele poetice nu vor mat fi îngânate de miorlăitul motani- 
lor şi de urletul dulăilor... Cât mă Yubesce Nastasaki ! 

Măriuea. — foprinau-se) Sărut mâna cuconiţă, 
Tarsiţa. — Ce copili'Y asta? 
Măriuea. — Nu mă cunoşti, cuconiţă ? 
Tarsiţa. — Nu, nici de cum. 
Măriuea. — Fii sint Măriuca. 
Tarsiţa. — Care Măriucă ? A 
Măriuea. — Ştii... Măriuca, filca cucoanel Săfticăi... 

Fi mă găsam colo sus în copacul ista, de culegeam 
mere, acu două luni, când d-ta şedea pe laiţă cu d-nu 
Alecu... nepotu nânaşej. 

Tarsiţa, — tingriita) Ce ici? 
- Mărimea, —  (ridena încet) Ba încă ml-aduc aminte, că am scăpat un măr din sin, de-a cădut buf în spina- rea cuconaşului. .. Cuconaşul era plecat şi "ți vorbea la urechie. .. ştii cuconiță. 
Tarsiţa. — Nu'mi aduc aminte, ,. | 
Măriuca. — Da cum, Doamne eartă-mă?.. Cuco- naşul îţi - dicea, că te Yubeşte: cmitâna) „Ah!.. te tu- hesc.. . ângeraşule. . . fiţi milă... mă rog matale“ şi iți struta mânile cu foc... şi d-ta le lăsat să le strute,.. Ştii cuconiţă, 

„Tarsiţa, — (in parte) Ne-a vădut drăcoatea. tare) Bine, bine... tacă şi să nu pomenesci nimănui de ce af vădut. Alăriuea. — Nici d-lui Bursuflescu? 
Tarsiţa. — Lut încă mal puţin. .. Dar poate că ay ceva de cerut de la mine, dragă Măriucă 2, Spune. .. VreĂ "ceva ?... (o aismearas) i
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Măriuea. — An, cuconiți... Te-aşi ruga, dacă unu 

ți-ar fi cu supărare, să&mif scoţi de la boeriu un cuţi- 

taş, care mi l'o luat zăloagă. 

Tarsiţa. — Un cuţitaş? 
Măriuca. — Aşa... un cosor de vie... însă vedi 

9 

d-ta... săl jet cu meştezus... să nu priceapă,.. 
Tarsiţa. — tzimbină) Da pentru ce? 
Măriuea. —. Că de "I-ii cere, na vre să ţi] dee... 

Faca vine domnu Bursufiescu.,. eii mere să mă ascund 

după portiţă... să te văl cuconiță, dacă eşti meşteră, 
(fese şi se pune după portiță). 

Tarsiţa. — (în parte) Curioasă fata! 

SCENA XVIII. 

Tarsiţa, Bursuflescu, Măriuca, (după portiţă) 

Bursuflescu. — Al! scumpa mea Muză, te caut 

peste tot locul... am credut că te-a răpit Apolon. 
. Tarsița. — Ah! scii prea bine, tiranule, că alt A- 

polon nu ccsistă pentru mine, decât Xastasaki Bursuflescu. 

Bursufiescu. —  (sărutândut mâna) Este o fee! 

Tarsiţa, — Valeii! . "mi-ai frânt degitele... ce ai 

în mână ? 

Bursuflescu. — (arătând cuţitazul) Nimic... un cuţitas 
prost, însă de mare valoare. 

Yarsita. — Fan st văd. 

- Bursulescu. —  (tăzâna cnţitaşul in buzunar) AU merită 

“să atingă o mână de crin ca a d-tale.
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Tarsiţa. — (in parte) Nu vre să dee, 
Bursuflescu. — Tarsiţă... di'mi vote săi gic Tar- 

siță. . . 
_ Tarsiţa, — ÎțI dai vole, Nastasaki. 

Bursufieseu. — Tarsiţă, haide să ne punemii pe laiţa 
cea de sub copac. 

Tarsiţa. — (coborina ochi» Pentru ce? 

Bursufiescu. — Pentru ca să începemii acel duo 
amoros, care a fost intrerupt. mai dinioare prin miorlăi- 
tul motanului lu Harţă. Am multe de spus, cică inima 
mea debordă. 

Tarsiţa. — Iai dacă vrei... Nu am nimic de re- 
fusat fidangatului mei... Dimi bragul. | 

Bursuflescu. — (dându'! bragul şi îndreptându-se spre laiţă) 

Ah! 
. 

Tarsiţa, — (oprindu-se lângă laiţă) Val de mine! 
Bursuflescu. — (spăriet) Ce este? 
Tarsița. — Ali s'a unflat piclorul în botină şi nu pot 

călca, . . tse vaetă) mă curmă giitanul. 
Bursuflescu. — Scoate botina... tplecânau-sc) DĂ'mi 

vole săţi ajut, | 
Tarsita, — Nu pune mina... că nu sintemii cunu- 

naţi... Lasă că *ml-o scot. cil. (se intoarce eu spatele 1a Bur- 
suficscu, se pleacă şi se face că desnoadă şiretul de Ia botină). 

Bursufleseu, — (in estas) Ce talie de silfilă!.. par 
că) o floare îndoită de suflul aurorei. (se urmesee) 0 zar... 
Na... Ca... (6... (i se leagă limba). 

Tarsiţa. — Na... c'am înodat şiretul, tse vaetz Ah! i 
ah!., răi mă doare!.. îmi vine să leşin.
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Bursufleseu. — Tale şiretul. „. taie. 

Tarsiţa. — Nam foarfeci. 

Bursuflescu. — (dându' cațitașun Eaca un cuțitaş. 

Tarsiţa. — Ah! îţi mulţămesc. .. însă de-oiil scoate 

botina, am să rămân numai în colţun... 

Bursufiesou. — Alerg iute .să'ţi aduc papucii de sus. 

Tarsiţa. — Aleargă, scumpul meii, aleargă. 

Burauflescu. — Man dus. (iese rute prin fund). 

"Măriuca., —  (arătându-ee Ia portiţă, în parte) Meşterii cu- 

conița! . . ttare) Cuconiţă. . . 
Tarsiţa, — A! tu eşti, Mriucă ? 

Măriuca, — Adă degrabă cuţitaşu, pănă nu vine 

boeriul. 
Tarsiţa. — Na, şi fugi. 
"Măriuea. — S8ţi spun drept, cuconiţă. „. meşteră 

„eşti! esina pe portiţă) Bădică, bădică. . . 

Harţă. — (după portiţă) Co fa? 

Măriuca. — Eaca cosoru. 

Harţă. — Alci! (se aude un sărutat şi Măriuca ridend). 

Bursuflescu., — (aducând o păreche de papuci) Baca, eaca 

papucii. .. am alergat de n'am umplut de suflet. (gătăre). 

'Tarsiţa. — Mergi, scumpul mei... acum nu mă mai 

“doare... am disnodat şiretul. 

“ Bursufleseu. — A! bravo!.. da undei cuţitaşul. 

 Parsiţa. — Care cuţitaş? Sciii cil... "I-ai luat cu d-ta. 

Bursuflescu. — Eli? (îşi pipăe buzunaruh Sl fi pră- 

pădit? nu se poate... unde să fie? 
ş
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SCENA XIX. 

Tarsița, Bursuflescu, Harţă, Măriuca, 
Harţă. — (in parte, arătâna cuţitaşu» *Ml-0 venit apă la 

moară, 
Bursuflescu. — Baca şi Harţă, tubitul meii vecin... 

al venit la bani, hoţule... să iei bani cu dimerlia... aşa"? 
Harţă. — Apoi dă, domnnle... cine fuge de ochiu 

dracului ? 

Bursuileseu. — FĂ! na, ca să nu te fac să aştepţi   

mai mult... mie ?mi place să plătesc pe şin... Baca 500 
de lei... tscvate punga). 

Harţă. — 500 lei arvună?.. dar cela-l-alţi când 
mi”! numeri? 

Bursufleseu. — (rigena) Care ceka-l-alţi, shiduşule > 
Harţă. — Cel gece mii, preţul: răzăşiei, după tocmală.. 
Bursufloscu, — Ce tocmală?.. N'a fost vorba de 

500 de let? a 
Harţă. — Vrei să ridi, domnule? fie! hai să ridemii. 

(ăriucăn Ride, fa. 

(Harţă și Măriuca ridii cu hohot). 

Bursuflescu. — (ingrijăt caută prin buzunar) MĂY Harţă, 
se vede că ai uitat cosorul! 

Harţă. — Ce cosor, domuule? 
Bursufiescu, — Seif? dovada? tin parte Unde dracu 

Pam pus ? 
Harţi. — Dovada? Înţălegi tu ceva, Măriueă? 
Măriuea. — Ba cât hăciul... o fi vro cimilitură. 
Bursuflescu. — Cosorul, măi, care lar prilpâdit în 

yiea me.
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Harţă. — il? tarătâna cuţitaşul) Eaca cosorul mei, d-le. 

Bursufieseu. — La tine"!? Cum de se găsesce la 

tine, hoţule?.. Mi Vai furat din buzunar? 

Harţă. — B1!.. am înţăles că d-tale muţi e de 

cumpărat răzăşia. .. Bine; hai fa, Miriucă, 

Măriuea, — Hai bădică, twrea să feasă). 

Tarsiţa. — Staţi! ce este? nu vă înţeleg. 

Harţă. — Ce să fie!.. 4-1 Bursufiescu vroeşte numai de 

cât să mă alunge de pe locul mei, şi acum nu tre s&mi 

plătească preţul tocmelei, adică 10500 lei... asta tot. 

Bursuflescu; — (furios) Dece sute cinci mil! Câr- 

jaliule ! 

Harţi. — Ba gece mil cină sute. 

RUATUIOR 

Bursuflescu şi Tarsiţa, 

Dece mii, cinci sute de lei! 
Dece mii!.. Ce-am augit? 
Dece imii!.. Pentr'un petic vrei 
Dece mii?.. Harai nebunit. 

Harţă si Măriuca. 

Dece mii, cinei sute de lei, 

"E un preţ foarte potririt. 
Dece mii! spune: vrei, nu vrei? 
Lucrul bun nu e scump plătit. 

Bursuflescu. 

Măi Harţă, vecine, să stămii la toemală. 

| Harţă. 

Tocmala i făcută; nu "i loc de "nvoeală,
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Bursuflescu, 
Vrei două mii 2: Spune. 

Harţă, 

Ba nu. 

Bursuflescu, 

Vrei trei rit? 

Harţă. 
Na. 

Bursufiescu. 
Trei şi cinci? 

Harţă, 

Baia. 

Bursufleseu. 

Al naibii să fii! 

Tarsiţa, 
Mai dă, Nastasaki. 

Bursuflescu. 
_ Pe vrute, nevrnte 
Îţi dati cinci mii. 

Harţă, 

Baiu!.. Dece mii cinci sute! 

(Înpreună). 

Bursufieseu şi Tarsiţa, 
Dece mii, cinci sute” de lei! cte. 

Harţă şi Măriuca. 
Dece mii, cinci sute de lei, ete. 

Tarsiţa, 
Vecine, creştine, fii om că-omenie. 
Peste cinci mii, cată adaog o inie,
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Harţă. 

Prea puţin, cucoană. 

Tarsiţa. 

+ Opt mii nu voesci? 

Harţă. 

Tarsiţa. 

Opt şi cinci? 

Harţă. 

Baiu. 

Tarsiţa,. 
Prea mult te scumpesci. 

Măriuca. 
Mai dă, cuconiţă. 

Tarsiţa. 

„SE daii pe nevrute? 

Ei... gece mil... - 

Harţă. 

Pain... dece mii cinci sute! 

(înpreună), 

Bursufleseu şi Tarsita. 

Dece mii, cinci sute de lei! cete. 

Harţă şi Măriuca, 

Dece mii, cinci sute de lei, ete. 

'Tarsiţa, — Drept sti spun, jupâne Iarţă, eşti la- 

com ca un jidan. ” 
Măriuca. — Nu se scumpeşte, cuconiţă, ci livada "i 

plină de copacă mari cât mărul cel cu laiţă... Ştii d-ta. 
(arată copacul din mijlocul scenei).
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Tarsiţa. — (in parte) Audi şerpoaica ! aur Bursufiescu) 

Dacă are copaci roditori, num tocmal scump. 

Bursuflescu. — (indignat) Nu "Î scump dece mii cinci 

sute ? | 

Tarsiţa, — (privind cu dragoste la Bursuflescu) Ce este o 

sumă de bani mat mare sati mal mică, pe lângă ferici- 

rea de a rămânea singuri, not, doi şi... firă marturi... 

Bursufesen, — lîneânta) Ah! al dreptate, suflete. 

ini Harţă) Fie?.. îţi dai cât ceri, numa! te cară îndată 

din casa asta. 

Harţă. — Doar nu dai Tatarii. 
Bursufiescu. — Ba dai, 

„Harţă. — Bine, însă s&mi adaugi pe de-asupra, viea cea 

părăginită cu casele din ea, ca st am unde mă muta. 

Bursufleseu. — Ce-a! dis?2.. (Tarsiten) Ce-a qis?.. 

Patru pogoane... cu poamă grasă, şi bina cu patru odăi, 
unde am putea să şedemă chiar nul... şi cu poamă bosu- 

joacă... audi pretenţie!.. cu poa... mă... coar... nă... 
(i se leagă limba). - 

Tarsiţa, — Bade larţă. .. m'am înştlat. .. eşti mal 
lacom şi de cât un jidau. 

Măriuea. — Îi placă merele; cuconiţă. 
Tarsiţa. — Merele? | 
Măriuca. — Să veri d-ta... Se găseşte în vie uu 

mer cu laiţă de desubt, ca aista... ştii d-ta... 
Tarsiţa. —  [eurmându'! vorba) Bine, bine. (ur Bursutescu 

Dragă... , 

” Bursuflegcu. — ltrezindu-se) Aud ? 

Tarsiţa. — Mă iubesc ?
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Bursufiesecu. — Mi mai întrebi? 

Tarsiţa. — Vrei să'mi dai o probă de dragoste? 
Bursuflesecu, — Nu una... 0 mie! 

Tarsiţa, — Mersi... dă şi vica, ca să scăpimii de Harţă. 
_Bursuflescu. — D'apol... 
Tarsiţa. — [strângendul de mână] Nu te” căi. (coboară ochir]. 

Bursufieseu. — Ah!.. dati tot... ttare) Harţă... 
Harţă. —. Aud, domnule. „ 

Bursuflescu. — Adă mâna 'ncoace... bate cole... 

să fie viea a ta. 

Harţă. -— Cu casele? 
Bursufieseu, — Cu. , . 

Harţă."— Noroc să dee Dumnedeii ! (săriucur] Biata 
cucoană Săftica !. . a avea unde să'şi petreacă bătrâneţile, 

Măriuca. — Bădică... îmi vine să te sărut. 
Harţă. — Lasă că “ţi-a veni rându şi ţie. 
Măriuca. — Oare? 

, SCENA XX. 

Cey dinainte, Lunceanu, lun lacheă cu o tablă pe care sîntă 

pahare de gampanie]. 

Lunceanu. — Domnule Bursuflescu. .. eată actul 

de vendare... 
Harţă. — Xw'i bun acela cuconaşule, trebue schimbat. 
Lunceanu. — Far!.. de aqi dimineaţă nu fac alta 

de cât... ' 

Bursuflescu. — foftâna]. 'Trebue schimbat, Luucene... 

M'am spetit!.. Dece mii cinci sute de lei, frate, şi vica 

cu poamă coarnă... asta... cu poamă coarnă. 
- 19
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Măriuca. — Apoi dă, domnule, ştii vorba: Leneşul 

mai mult aleargă şi scumpul mai mult păgubeşte. 

Lunceanu.—[voină să feasă) Care vra să dică, să mă duc... 
Bursuflescu. — Ba nu; îi face actul de vândare, 

după ce îi îndeplini formalităţile căsătoriei mele cu doanma 
Tarsiţa Garofeasca. | 

Harţă. — Și ale mele, domnule Primar. 
Miăriuca. — Cu cine, bădică ? 

Harţă. — Cu Măriuca. 
Măriuea. — [!., bădică... acu te sărut... Nu mal 

aştept. . . [sare în bracele IuX Iarţă]. 

Bursuflescu. — [cn sentiment] Tarsiţă. . „ [intinde bracele]. 

Tarsiţa,. — (asemene) Nastasaki. « „ [se repede st se arunce 

în bragele lu Dursuflescu, dar se opresce coborând ochit] Ba nu... 

după cununi€. 
[Întră lacheul cu tablaoa]. 

Bursufescu. — Ce vrei, Neculae? 

Lunceanu. — Fii "i-am poroncit din partea d-voas- 
tră, ca st aducă o garafă de şampanie, pentru ca să 
bemii aldamaşul. . . , 

Bursufiescu. — Bine ai făcut, Luncene... Hai să 
bemiă aldamașul ! 

[Toţi Yeă câte un pahar, gicând: să bemă aldamaaul). 

Cor final [crocnete ae pahare]. ” 

Aldamaş ! aldamaş, 
Obiceiu drăgălaş, - 
Pentră-acel păsubaş 
Şi acel câştigaş. 
Aldamaş, te iubimi 
Şi te bemi en mult foc, 
Să trăimi, să ciocnimi ' 
La mulţi ani, cu noroc, 

[Cortina cade). - :


