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. Meodoreanu, particular bogat. . . D-nul Zeodorini. 

Smărăndiţa, femeea lui. . .: . . D-na Masse, 
Minea, vara Smărăndiţei. . . . . D-la Gabriela. 

Nicu, tânăr. . . . e e. .  D-nul Luchian. 
Madam Franţ, guvernată. . . . D-la Dimitriu. 
Un lacheii. . . . . cc... *



  

PROVERB CU CĂNTICE IN 1 UN ACT 

Representat pe teatrul naţional din Iaşi, în benefi- 
ciul artistilor români. 1845. 

  

Teatrul represintă un salon elegant. Ugă în fund ce duco afară. În 

stânga altă ușă care se deschide în apartamentul Smărănăiţet, În dreapta 

o a triea uşă ce dă într'un cabinet. „O fereastră, aproape. În mijlocul 

scenei o masă rotundă, pe care este aşedat un servis bogat de ccaiii, nfeg- 

nice de bronz, ș. e. 1. Lângă masă o canape şi două şilturi. 

SCENA 1. 

Teodoreanu, Smărăndiţa, Tinca, (şedă înpregiurul mesei 

şi beiă ceai) Lacheul (stă lângă uşa din fund). 

„. Meodoreanu.: — (eitină o gazetă) „Şi. aşa, bărbatul a 
fost înşelat de femeca lul cu atâta ghibăcie, încât el 
a mărturisit că este biruit*... Ear bărbatul înşelat!.. 
Mă mir ce aii scriitorii din diua de astăgi cu birbaţii?.. 
Nu citesci. un roman... nu vedi o comedie, în care să 

nu întâlnesci un bărbat înşelat şi luat în ris! 
Smărăndiţa, — zimbina) Sciii ci?
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Teodoreanu. — (citind) Încheere. „Spiritul femeese 
este alcătuit de trei părţi din ad şi una din Rai... 
De aceea, un bărbat cu minte trebue să se păzască de 

a da nevestei sale pricini de al înşela, căci proverbul 

dice: femeca hotărăsce şi Satan înplinesce'“ Ha, ha, 
ha!.. Se vede că autorul acestui articol îi însurat şi 
se teme de vr'o pacoste căsătorească. 

Smărăndiţa. — Socoţi? 

Teodoreanu. — E unul, dacă "l-aşi întâlni, "I-aşi 
dice aşa: domnule, nu tăgăduesc că femeele ai mare 
isteţime. .. dar, tot o dată, sînt încredinţat că numai 
bărbatul cel prost se lasă, ca .săl înşele; car un om 
cu luare aminte şi cu oare care ispită.... nici o dată. 

Smărăndiţa, — Ei, din potrivă, "I-aşi dice: domnule, 
al toată dreptatea ! . . femeea, poate ori şi câna să în- 
şele pe bărbat, fie bărbatul cât de isteţ, pentru că ori 
şi care femee are câte un drăcuşor mititel cure o slujesce, 

Teodoreanu. — Ba, Dei? (catră Tinca) Şi. tu, Tincă, 
tot aşa gândesci, ca vara ta? 

Tinca. — Ei încă nu's măritată... nu pot să sii. 
Smărăndiţa. — Are dreptate Tinca ; dar, last să se 

mărite, Şapol să vegi de-a cul opinie a fi. 
Teodoreanu. — Cu cine ai ţinea atunci, Tincă?. 

cu Smărăndiţa, ori cu mine? 
Tinca. —  (zimbină și coborâna ochi Cu vară-mea,. 
Smărăndiţa. — (rigână) Nu "ţi spuneam ci? 
“Teodoreanu. 

două înpotriva me. 

Smiărănâiţa. — Pentru că avemi droptate. 

— teiqna) Bravo! îrumost . . Waţi pus .
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Teodoreanu. — Vorbă'1?.. Ei; cu-toate că ei sînt 

singur... cred că nu "mi-ar fi grei să vă biruesc. . 

Smărăndita. — Cum? 

Teodoreanu. — Puind ori ce rimăşag îți voi, că, 
pău' în 24 de ceasuri, nu mi putea înşela... măcar că'ţi 

sint, bărbat. | 

Smărăndiţa. — Nu te juca, cu focul. 

Teodoreanu. — Pe mine m'a ustura, de noii fri- 

go!.. ţii rămăşasul? | 
Smărăndița., — Ascultă: Miculi a adus un șal ne- 

gru care "mi place foarte mult.. 

Teodoreanu. — De. măi: înşela oi şi prin care 

chip, mâne să-te primbli cu şalul. 

Smărăndiţa. — Trimit dar să "1 şi aducă. 

Teodoreanu. —.Nu te grăbi, că încă nu "l-ai câşti- 

gat. (se scoală) Câte ceasuri sînţii? opt şi jumătate... ÎN 
vreme de bal-masqu6.... Nu mergi, Smărăndiţă? 

Smărăndița. — Xu pot merge că aii sămi vie nisec 

visite, .. dar, tu, te duci? | 
Teodoreanu. — Mă duc puţin st mă întâlnesc cu 

un prictin. (eătră sector) Gheorghe!.. gi veseteului să tragă 
la scară. | 

| (Lacheul Yesă). 

Smărăndiţa. — AY să întârdii mult, Teodorene? 

Teodoreanu. — YVr'o două ceasuri... mal mult nu. 

(Îşi fe pălăriea). 

Smărăndiţa. — Nu uita să trecă pe la Miculi ca 

st spul st "mi aducă şalul.
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Peodoreanu. — (riqina) Încă nu m'al înşelat... La. 
'rovodere (sărută pe Smărăndiţa şi Yesă prin fund). 

SCENA II. 

Smărănaiţa, Tinca. 

Tinca. — Verişoară, ce "i-a abătut bărbatului tei 

s%ți propue un astfel de rămişag? 
Smărăndiţa. — Nu sciii; dar... lasă că "l-oiii 

învăţa cii cum să judece femeile. 
Tinea. — Da bine... ce fel ai să 7] înşeli ?.. 
Smărăndiţa. — (zimbina) ÎL videa. 
Tinea. — Cum ?-"ţi-at şi închipuit planul? 

Smărinâiţa. — Nu “ţi-am spus că femeile ai câte 
un driicuşor care le povăţuesce? (sună dlopoţetul). 

(Întră un feckor). 

Smărăndita. — Dute de poftesce pe madam Franţ, 
guvernanta, să vie sus. 

(Feclorul fesă). 

"Tinea. — Spune'mi şi mie verişoară ce at să faci? 
MY rog matale. 

Smărăndița. — Am st fac pe bărbatu mei să se 
înamorest de mine. 

Tinea. — Cum se poate? 
Smărăndiţa. — Îţi pare greii lucru ? 
Tinea. — Ba nu... Dapol... 
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SCENA III. 

Smărăndiţa, Tinca, madam Franţ. 

Madam Franţ. — Ce poitesci, cuconiţă? 
Smărăndița, — Dragă madam Frauţ, am st tc rog 

să *'mi faci o slujbă. 
Madam Franţ. — Poroncesco'mi ce "ţi-a plăcea. 
Smărăndiţa. — S8 af bunătate ca st te duci până 

peste drum, la croitorul ce vinde costumuri de bal-mas- 

qu6, şi st "mi tei un domino negru de catife; dar să dici 

că "i pentru d-ta. 

Madam Franţ. — Dar ci n'am fost de când sînt 

ia bal-masquc. | 

Smărinăiţa. — Că nici cer de la d-ta ca să te 

trudesci pe la bal, ci din potrivă, voii să merg cii însămi. 

Madam Franţ. — Aşa? Foarte bine. Mă duc îndată 

la croitor. | 
Smărăndiţa. — Dar să nu întârdii? 

(adam Fran Yesă). 

  

SCENA IV. 

Tinca, Smărăndița. 

Tinca. — Paremi-sc, dragă Smărănăiţă, că "ţi-am în- 

țeles planul. ! 

Smărăndiţa. — Dacă, "I-ai înţeles. . „cu atât mai 

bine, pentru că m'oiti fi silită să ţi'l tălmăcesc. 

Tinca. — Audi, şirata, cum s'ascunde de mine?



300 RĂMĂŞAGUL 

Smărăndiţa. — D'apol tu, nu te ascundi de miuc, 

ca să citesci răvaşul ce "ţi serie Nicu Tolinescu? 
Tinca. — (tvrburânău-se) Cine?.. Nicu? 

Smiărăndiţa. — Par" că ci nu scii? dar să lăsămii 
vorba asta... Ea ascultă, Tincă: cum voit eși de-acasă, 
să dal poroncă tuturor slugilor să se culce şi să stingă 
toate lumînările de prin odăi, pentru ca să fie întuneric 
preste tot locul când .m'oiii întoarce. 

Tinea. — Dar pentru ce? 

Smărăndiţa. — Pentru că "mi-ai înţeles planul, trage 
clopoțelul). 

(Lacheul întră). 

Smărăndiţa, — Dute de adă o trăsură bună şi să 
dici să stee la poartă. Se 

(Lacheu! Yesă). 

Tinea. — AI să cşi?.. şi mult af să întârdii, Smă- 
răndiţă ? | 

Smărăndița. — Nu scii; dar să nu cumva st te 
găsesc deşteaptă... audi? 

Tinea, — Nu te teme, că ci acuş mă culc. 

  

SCENA V. 

Tinca, Smărănâiţa, Madam Franţ. 

Madam Franţ. — Eaca, domino, cuconiță,, 
Smărăndiţa. — A! foarte mulţemesc, 
Madam Franţ. — Ce se m 

"-am cerut un costum!. 

madam Franţ. 
n mira croitorul, câna 

. Se'uita la mine-şi nu voca să
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creadă că eii aşi fi avut de gând să merg Ja bal-masque... 
Pacă bătrânele nu mai ati inimă şi gust de joc.. 

Smărăndiţa. — Croitoru! un obraznic. 

Madam Franţ. — Asta "i-am dis şi ci. 
Smărăndiţa. — Hai cu mine să mă *ubraci, madam 

Frauţ. 
Madam Franţ. — Haide, cuconiţă. 

(Smărăndiţa Yesă prin stânga; Madam TYranţ o urmează pănă la ușă, 

și pe urmă se 'ntoarce Yute de dă un răvaş Tincă)). 

Madam F'ranţ. — Ține, dragă duducă, un răvaş de 

la cuconu Nicu. 
Minea. — A! când ţi Pa dat?.. îmi vine să te să- 

rut de bucurie. 
Madam Franţ, — (fugind) ACUnI, ACUID. (în parte) Ea aşa, 

eram şi eii când eram tânără. (întră în stânga). 

  

SCENA VL. 

Tinea. 

Dragu Nicu!.. Să videmii degrabă cemi mai scrie? 

(deschide r&vazul şi citesce). 

Duducă Tincă! 

„Scii cât te tubesc din ceasul acel prea fericit în 

“care am jucat cu d-ta la revelion! Scil că sint gata 

„a jertfi tot ce am mai scump pe lume, pentru a 

„înplini poroncile ce ai bine-voi s%mi dal!. . Scil că, cea 

„mai prețioasă dorinţă a înimei mele, este de a te nuni 

„intro di, scumpa mea soşie!.. Di'mi vote st mă întâl-
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„nesc cu d-ta macar un ceas, pentru ca să'ţi spun din 

„viii graiii toată dragostea ce al însuflat robului d-tale. 

Nicu Tolinescu. 

Ah ce plăcere, ce bucurie, 

În al mei suflet acum simţesc! 
Curând aice are să vie 

Nicul, pe care de mult inbesc. 

De când, la Curte, 

Făcându'mi curte 

Dulci complimente "mi-a adresat, 

De fericire 

Şi de uimire 

"Inima'mi bate neîncetat. 

"Mi-adue aminte 

De-a lui cuvinte 

Ce la mazurcă tainic "mi-a dis, 
Şa lui privire 
Cu mulţemire 

De-atunci adese o văd în vis! 
Ah ce plăcere, ce bucurie, ” 
În al mei suflet... ş. cl. 

—— 

SCENA VII. 

Tinca, Madam Franţ, Smărăndiţa, înbrăcată în do- 
mino şi ţiind o mască de catifea neagră în mână). 4 

A 

Smărănâiţa.  — tintrâna) Bată-mă's gata; 
Tinea. — (in parte, ascunqâna răvaşul) Verişoara! . 
Smărăndiţa, —— (apropiinâu-se a 

Cu seara bună, verişoară. ince Ce 
Tinca, — Nicu?... 

e Tinca o sărută pe frunte) 

ți mat scrie Nicu? 

  
0 

0
 

re
 

E
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Smărăndiţa. — Ha, ha, ha!.. Nu "i-am spus că 

scii tot 2 Ie 
(Fectorul întră). 

Feciorul. — 'Trăsura”i la poartă. 
Smărăndița. — Bine... Să te duci acum îndată la 

Miculi, să ceri un şal negru şi sl aduci aid. 
((Fectorul Yesă). 

Simărăndita, — (n parte) A! 'Teodorene!.. put rimăşag 

cu femeile, când îi treaba pe înşelat ?.. Bine, bine!.. 

tare). Seara bună, madam Fran... Tinco, nu uita ce "ţi- 

am Spus, (lesă prin fund). 

  

SCENA VIII. 

Tinea, madam Franţ,. 

Madam Franţ. — ET, duducă, ce'ţi mai scrie cu- 
conaşu Nicu ?., Dar pare că eşti suptrati?.. Ce al... 

Tinea. — Ce st am, dragă madam Franţ?.. Am, că 

nu sciii ce să fac. 
Madam Franţ. — Cum? 

Tinca, — Nicu mă roagă ca sti daii vote să vie st 

mă vad sinşură!.. şi nu sciit de se cuvine... 

Madam Franţ. — Numai atâtai?.. Da primesce'l 

să vie, că mare să te mănânce... 

Tinea, —. Do? „pot stl primesc, dragă madam 

Pranţ ? . 

Madam Franţ. — Poţi, duducă, pentru că cuconul 

Nicu îl tânăr detreabă şi vrea să te Xee... lei! să mă 

fi văgut pe mine când cram tonără,. cum mă întâlneam 

cu bietul Franţ, Dumneeii s&l certe!.. pe fereasti. . .
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Sărmanul! cum mă iubea!.. În toate serile 'mi aducea 

chipfe proaspete... A! (plânge). i 

Sermanul Franţ cât mt iubea! 
Cu chipfe, Dei, el mă hrănea, 

Şi giua toată n cinstea mea, 

Bere şi vin mereii el bea, 
Dar într'o qi... Ah, ce păcat! 
Atât de mult.a închinat, 

Incât pe loc a rămas lat... 

În bere Franţ s'a înecat! 

Tinea. — Nu mai plânge, dragă madam Franţ. 
Madam Franţ. A!.. De ce n'am murit şi că? 
Tinca. — Dar dacă muriai, cine 'mi-ar fi fost gu- 

vernantă mie ? 

Madam Franţ. — Bine dici, duducă 'Tincă,. (o sărută) 
Nu băga ?n seamă cele ce: spun... Ea, o babă nebună şi 
cil... Mal bine să vorbimit de cuconaşul Nicu. 

Tinca. — El "ţi-a dat scrisoarea? 
Madam Franţ. =— Dar; "l-am întâlnit la poartă, când 

mă duceam să icii costumul cuconiţei, şi când al sei cât 
m'a rugat ca să te fac sl primesci!.. 

Tinea. — Oare cum. săi dim de sciro? 
| adam Franţ, — D-lui "mi-a -dis că va cânta din aut pe sub fereastă, şi că dacă va videa o luminare pe , . : fa Beamuri, atunci s'a Sul; ear de nu, s'a duce a, casă măhnit. ăi 

- (Se aude un faut sub fereastă). 
“Tinca. — Ea aug, madam Franţ 
Madam Franţ. — E] îi, duducă,. 

i (Stai amândonă de ascultă),
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Tinca. — Sărmanul Nicu!.. va îngheţa afară. 

Madam Fran. — Cred şi eii, căi tare frig. 

“ minca, — Ce să facemii, dragă madam Franţ? 
Madam Fran. — (luând o luminare şi purtând'o pe 1a fe- 

reastă) Eaca ce să facemil. 

(Flautul tace), 

Tinea, — Ah! cum îmi bate inima de tare. (se pune pe 
un jilţ). 

Madam Franţ. — Nu fii copilă, duducă Tincă, că nu 
te-oiii lăsa singură, 

Tinea. — Să şedi cu mine, madam Franţ. 
Madam Franţ. — Bine, bine; nu te teme. (în parte 

Draga duducă!.. cum s'a îngălbenit!.. Ea așa tremu- 
ram şi e... în vremea lui Franţ. 

SCENA IX. 
Tinca, Madam Franţ, Nicu, țintrână cu efală). 

Nicu. — (ee închină şi stă lângă uşă cu ochit în jos). . | 

Tinca, — (se scoală, se închină şi se pune ear pe jilţ neuitându- 

se la Nica). 

Madam Pranţ, — (ÎI privesce pe amândor cu dragoste), 

»- Nicu, — (făcână câteva pasuri, ice încet) Mademuaselă. . . 

Tinea. — tarătână un jilţ lux Xicu) Poftim monslu Nico.. 

Nicu, — (şeqână) Mademuasela”i -sănătoasă ? 
Tinca, — ţincet) Mersi. ” 
Nicu, — (sucinâu'şi pălăria în mână) Da vară. d-tale i 

- sănătoasă 9 | 

Tinea. — țaucinâu'şr baamaoa) Siinitoasă. _ 

       sy. 145 
1 ? 2 CENT2A ALĂzu 
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Nicu. — Se vede că a eşit de-acasă. 
Tinca. — Dar... mal dinioare. 
Nicu: — S'a fi dus poate la bal-masque. . . 
Tinea. — Nu cred... poate. 
Madam Franţ. — in parte) Văd că eti sint de pri- 

505. (se furizează şi Yesă), 

Tinea, — (săgâna'o că se duce) Madam Franţ.. . 
Madam Franţ. —— (ăe afară) Vin acuş. 

  

SCENA X. 
- Tinca, Nicu, 

(Mică tăcere. Nicu şi Tinca se sucesct pe scaune, se uită pe sus şi oftează). 

Nicu. — Ce frigu'! afară! 
Tinea. — A fi îngheţat; pe uliţe. 
Nicu.— A îngheţat, dar... De abia potii merge caii... lunecă, Doamne feresce ! 
Tinca. — Săracii! cât îi mat chinuescii ! , Nicu. — Calul unui droşcar "Şi-a rupt pickorul, în colţ la Petrea bacalul. 
Tinca. — Sărmanul! 
Nicu. — Ce maj plângea, bietul lipovan! 
Tinca. — Cum n'a plânge ? 

(Lică tăcere). 

astă seară la bal-masque, mousiu 

Tinea. — N'ai fost 
Nicule ? 

"Nicu. — Nu, mademuaselă. J Tinea. — Dar at de gând să mergi maj târdii >
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Nicu. — Ba, nu cred. 

Tinca. — Pentru ce?. 

Nicu. — Nwmi placii balurile unde... 
Tinea, — Cum să muţi placă d-tale... care joci? 
Nicu. — Vreii să dice, că nu'mi placi soarelele unde... 

“nu eşti d-ta. 
Tinca, — A!. , (coboară ochii). 

(Mică tăcere. Nicu și Tinca sîntii foarte turburaţi). 

„Nicu, — AY fost mai dăunădi la teatru, mademuaselă ? 

Tinea. — Am fost de am vidut Iaşii în carnaval. 

Nicu, — Și cum "ţi-a plăcut? 
Tinea, — Am ris foarte mult. 

„Nicu. — Am augit că s'a mâniet un comisar asu- 

pra autorului? 

Tinea. — Pentru ce? 
Nieu. — Din pricina. şatrarului Siniuţă. 

Tinca, — Ha, ha, ha! 

Nicu. — Dice că de ce să numească pe comisar 
| „ şatrarul Săbiuţă şi nu şatrarul Sabie. 

3 

Tinca. — Ha, ha, ha!.. Ce nebun eşti, monsiu Nicule. 
Nicu. — (pringena 13 curaj) Cu adevărat sint nebun, du- 

ducă... dar când ai sci... (văgâna pe madam Franţ, în parte) 

“ronet. . când cra st mă declar şi ci... 

  

SCENA XI 
Nicu, Tinca, Madam Franţ. (aauctnă un sa. 

Madam Franţ. — - Eaca şalul de la Miculi, duducă 

Tincă. 
20* 
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Tinca, —  (sculânau-se) Fa să] văd. 

(Nicu se scoală asemene şi se apropie de masa unde madam Franţ 

a agedat şalul). 

Madam Franţ. — Ce frumos şal!.. Trebue să facă 
vro sută de galbeni. 

Tinca, — Tare" elegant ! Cum îţi pare monsiu Nicule? 
Nicu. — Îmi pare minunat... dar aşi dori s81 văd 

pe umerile unei dame, pentru ca să judec ce efect face? 
„Madam Franţ. — Ea, cearcă'l d-ta, duducă incă? 
“Nicu. — Bine dice madam Franţ... Cearcă!l d-ta, 

ca să scimii de se prinde pe o talie elegantă... 
Tinea, — Dacă vreţi numai de cât, bucuros. 
Madam Franţ. — Vină de'mi ajută monsku Nicule, 

ca st'l întindemnii. 
(Sicu şi madam Franţ s'apucă de întins galul, dar Nicu se gregesce - 

și'] întoarce pe dos), 

Madam Franţ. — Nu aşa, că dat. pe dos, 
Nicu, — Da cum? .. Nu” bine? 
Tinea. — Dă la mine, monstu Nicu, să] string ei, 

că d-ta nu scij. 

Nicu. — Poftim ; dar cu astă condiţiune, că să "ți 
pun cii pe umeri. 

Tinca, — Bine. 
(După ce madam Frauţ “şi Tinca aă inaocită şalul cum se cuvine Nicu Ye galul şi'l pune pe umerile Tincăy). , Nicu. — (in parte, puina şalul Tincăn (e talie!.. tottează), 

„__ Madam Franţ, — Al. Ce frumos îţi şede, duducă Tincă. Doamne!,. când ai sci cât eşti de frumuşică ?,. Nu “i aşa, cucoane Nicule? 
Nicu. — (eu jumătate de glaa) Dar. (oftează). 

(Tinca se primblă cu cochetărie pe dinaintea lui Nicu), 
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Tinca. — Cât de bine are săi pară verişoarei!.. 
şi ce bine are s'o prindg! 

Nicu, — Dac' a prinde-o aşa de frumos ca pe d-ta 
mademuaselă, cred că 'Y-a părea foarte bine. | 

Tinea. — Mai ales la Copoii, trebue să facă un efect 
minunat, 
Madam Franţ. — Sciţi ce? Hal să ne închipuimă că 

sintemii la Copoii şi că ne primblămii cu toţii pe earhă 
verde... d-voastră la bracetă amândor şi ei în urmă. 

Tinea. — Ha, ha, ha!.. Ce idei poznaşe at câte 
odată madam Franţ. 

Medam: Franţ. — Da Dâii!.. Hat să mal ridemit 
piţintel. auâna pe Xieu ae mână) Vină încoact monsiu Xicule. 
(e apropie de Tiuca) dă Dragul duducăl... Aşa... acum hal 
să ne primblămii. 

(Sieu şi Tinca se primblă rigend. Madam Franţ "1 urmează). 
Tinea. — Doamne!.. ce nebună eşti madam Frans $ 
Madam Franţ. — Ea ultaţi-vă ce de mai dan ” 

frumoase, ce de mai cavaleri plăcuţi se -ultă la d-voas- 
tră... De nu war deochia!, A 

Nicu. — Da bine, că”i veselă de tot madam Frauţ! 
(eiqâna) Ne face de ridemii ca nebunii. 
Madam Franţ. — EX; primblaţi-vă împreună, că eti 

Sint cam ostenită şi trebue să-mă odihnesc puţin ; dar 
SE luaţi seama la trăsuri. 

Tinea. — Ce?.. ear te duci madam Franţ? E 
Madam Franţ. — Nal nici 0 frică că al un ca- 

Valer cu d-ta. (in parte) Bar încep a fi de prisos... mit: 
” a duc să mă culc. es i 

3 Ş
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SCENA XII. 

Nicu, Tinca. 

(înaată după ce se duce madam Franţ; tineri! ear se turbură, tacă, 

caută intr'o parte, dar uu încetează de a să primbla). - - 
4 

Nicu. — (peste puţin) Xu găsesci, mademuaselă, că sînt 
lucruri în lume care mar trebui să atbă sfirşit ? 

Tinca, — Care lucruri ? 

- Nicu. — De pildă... primblarea asta care o , facemii 
înpreună, 

Tinea. — Da nu te temi cai osteni ? 
Nicu. — 0! mademuaseli... cu d- ta m'aşi primbla 

toată rieaţa mea. 

Tinca. — (zimbină) Pe jos? 
mea. — Şi pe'jos:.. şi ?n trăsură... şi cu vapo- 

rul... Numai să fiii cu d- ta. 

De-ar fi cu putinţă, 

De-aşi avea noroc 
Cu a ta ființă 
Să fii la un loc, 
De-ori ce "nprotivire 
Ei "mi-aşi bate joc, 
Şi cit-a ta Îubire 
Aşi trece prin foc! 

(Se ande o trăsură). 

  

SCENA: XIII. | 
Nicu, Tinca, Madam Franţ (viină Yute), 

Madam Franţ, — Fugi duducă, că vine cuconiţa.
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Tinea, — (arancână galul pe canape) Val de mine !.. dar . 

Nicu ?.. 

Madam Franţ. — 'Trebue să se ascundă undeva, pini 

se vor culca, bocrii, ş'apol va eşi. 

Nicu. — Unde să m'ascund? 

Madam Franţ. — A! aici, în cabinetul ista... În- 
tră degrabă că "1 aud suind scările. (1 înpinge pe Nicu în 
cabinetul din dreapta). | 

Tinca. — 86 stingemii lumînările, qe stinge) 
Madam Franţ. — Hai degrabă, să nu te găsasci 

- aiCĂ. esă amândouă xute prin stinga), 

SCENA XIV. 
” (întuneric). 

Teodoreanu, (en ochiy legaţi) Smărăndita, (în domino). 

Smărănâița, — (trăgânau'l de mână, gice cu glasul schimbat). 

Pată-ne însfirşit!.. ami ajuns! 

Teodoreanu. — A! slavă Domnului! că s'a sfir- 
şit acest voiaj prin întuneric, ce facemii acum de vr'un 
ceas ! 

Smărăndiţa. — Îţi pare răi că Dai făcut? 
Teodoreanu. — Ba nu, scumpul meii domino... dar 

aşi voi să sciii ce idee al avut, ca s&'mi legi ochii în 
tinda teatrului, şi pentru ce m'ai silit să jur că noii 

face nici un chip de a afla cine eşti? 
Smărăndița. — "Ţi-am spus, domnule Teodorene, la 

bal-masque, că de mult ei am un capriciit pentru d-ta... 

că de mult "mi-a! plăcut, şi că de mult doream să am
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o întâlnire cu d-ta... însă o întâlnire astfel, ca d-ta 

să nu poţi sci cine sînt... De aceea "ţi-am şi legat ochii 
în tinda teatrului, pentru ca să nu vedi în ce trăsură 

aveai să te sul... prin care uliţi erai să treci, şi în 

care casă erai st întri... D-ta ca un cavaler bine cres- 

cut, al: primit toate condiţiile şi "mi-ai jurat că te” 

supune la toate voinţile mele, în vreme cât vom fi înpreună.. 
Meodoreanu. — Toate aceste sintii adevărate; dar 

de ce să mă lipsesci de fericirea de a te privi, pentru 

că... sînt sigur că eşti prea frumoasă. 
Smărăndiţa. — Dar; sînt destul de frumuşică.. . 

şi nu cred că tei căi cai venit.cu mine, dacă mai 

cunoaste. 

“Teodoreanu, — Audi d-ta?., şi să fii et silit a 

fi cu ochii legaţi dinaintea, unci frumuseţi!.. asta” de 
nesuferit... şi Dei, mai că'mi vine s&mi cale jurământul. 

Smărăndiţa. — Adu'ţi aminte că "mi-ai dat parola 
de onoare. 

Teodoreanu. — Ard'o focu. parolă. Încal fie”ţi 
milă de mine... mă mângâe de orbirea la care m'aj 
osâindit. . 

Smărindita. — Muânău'l de mână îl duce lângă canape, unde 

se pună unul lângă altul). Am multe de Sus. .. Vin să ne 
punemii pe canape. - 

Teodoreanu. — (în parte) (e fericire!. - 

Smărăndiţa. — Purtarea me trebue să ţi se: pară 
foarte curioasă, 

* Teodoreanu. — Din protivă..,
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Smărăndiţa. — Dar... ce mă mângâe este că sin- 
temii amândoi vinovaţi. 

Teodoreanu, — Tot astfel de vino să "mi dee 
„Dumnedeii ! 

Smărăndiţa. — Cum?.. nu te mustră cugetul că 

eşti necredincios femeci d-tale? 
Teodoreanu, — Femeea me? . . Dar bărbatul 

d-tale? Ha, ha, ha.. 

Smărăndiţa. — Biitbatul mei? Ha, ta, ha. Oare... 

ce-or. fi făcând acum amândoi? | 

Teodoreanu. — Smărăndiţa?.. Sint sigur că .'şi 
inchipuesce planuri ca, să mg înşele.- 

Smărăndiţa. — Cum? 

Teodoreanu. — Am pusii rămăşag amândoi pe un şal. 

Smărăndiţa. — Și în loc să te înşele ea... tu o 
înşeli berbantule. . „ha, ha, ha. 

Teodoreanu. — Ha, ha, ha. Aşa sintem noi!.. 

al dracului. 

Smărăndiţa. — Nu toţi. | 
Teodoreanu. — De pildă, bărbatul îti. 
Smărăndiţa. — Bărbatul mei e bun la suflet, dar 

se socoate prea cu cap. 

Teodoreanu. — Sint sigur că trebue să fie cam 

prostuţ. 
Smărăndiţa. — 4 Teodorene, nu mt ocări sogiorul. 

Teodoreanu. — Ei nul ocărăsc, dar nu pot -tăsă- 
dui adevărul... Sînt încredinţat că "i prostuţ, sărmanul! - 

Smărăndiţa: — Ha, ha, ha... ce m'aşi da să te- 

audă.
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'Peodoreanu. — Nu "i aşa? Vedi c'am gâcit?.. Unde 

se află el acum? 
Smiărăndiţa. — S'a dus de dece gile la moşie. 
Meodoreanu. — Binc-a făcut... Ce giceam cii că”! 

prost 2.. Din protivă, el îl foarte isteţ, de vreme ce 
te-a lăsat singură... cu mine... şi lângă mine... 
scumpa me mască. (vrea să o Ice de talie). 

Smărăndiţa. —  (eculânau-se) N'aj audit o trăsură? 
Teodoreanu. — Unde? 

Smărănâiţa, — În ogradă. 

Teodoreanu. — Nu... ţi s'a părut. 

Smărăndiţa. — Ba nu... Ea să mă duc să văd... 
- Şedi aici că vin acuş. (esă prin stânga), 

Teodoreanu. — Stil, tubita mea, nu te duce... 

SCENA XY. 

Teodoreanu (singur). 

Ce întâmplare curioasă !.. Mă duc la bal-masque, şi 
preste câtă-va vreme, o mască elegantă se apropie de 
mine, mă te de braş, înă. vorbesce de Italia, de Franca 
şi întrun cuvânt... mă încântă!.. Cerc să o cunosc - 
în zidar!.. În sfirşit, îmi propune să mere cu dansa. 
dar cu condiţie că să 'mi lege ochii în tinda teatrului . Am primit... şi după ce am trecut prin 0 mulţime de uliţe... nici nn sciii care... eatti-mă's. . >. într”o i necunoscută şi lângă o persoană pe care nici macar du
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o prepun... Ce întâmplare plăcută!.. şi cu atât maj 
plăcută, ci plină de taină. 

Amorul în taină mă "'ndeamnă aice 
S& gust a plăcerei favor mult iubit! | 

"Ah! sune mai iute minutul ferice, 

Căci sufleta'mi arde de-un dor nesfirşit! 
Amorul, plăcerea sînții paseri uşoare 

Ce cântă şgaţiţă a inimei dor; 
Nebunul şi prostul le lasă s& sboare, 

- Ear omul cu minte le prinde din sbor. 

SCENA XVI. 

Teodoreanu, Smărăndiţa. 

Teodoreanu. — A! par” că aud foşăind un domino... 
D-ta eşti? 

Smărăndiţa,. — (tot cu glasul prefăcut) Ţist... Taci, pen- 

tru numele lut Dumnedeii! că a venit bărbatul mei de 

la ţeară. 

Teodoreanu. — Ce dici? 
„Smărăndiţa. — Trăsura care am audit'o mai di- 

nioare, a fost a lui. 

Teodoreanu. — Fi; şi vrea să dice, trebue st mă 
duc? , 

Smărănăiţa. — Negreşit... Ah, ce nenorocire!. 
Teodoreanu. — (smulgenău'şi batista de pe och) Pe unde 

st fug, că nu văd nimic? 
Smărăndița. — Nu fugi încă... 'Aşteaptă aici în
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salon pănă s'or linişti oamenii din ogradă, ş'apoi oii 

veni ei stţi daii drunul. 
Peodoreanu. — Dar daca veni bărbatu d-tale aici ? 

Smărănâița. — Nu te teme, că'i trudit de pe drum 
şi are să se culce îndată. 

Teodoreanu. — Şi nu “şi-a rupt .încat gâtul pe 
drum? 

Smărăndiţa, — Ah, Teodorene, cât *mi pare de râi!.. 

Sărută-mă macar odată păn'a nu ne despărţi... 

Meodoreanu. — fin parte) Nu pre am gust de să- 

rutat, cu bărbatul la spate. to sărut 
Smărăndiţa. — Stăi pe canape şi nu face vuet, că 

sîntemii perduţi. .. Adio, scumpul meii... Adio, sufletul 

meii ! Qesă prin stânga). 

SCENA XVII. 

Teodoreanu, Nicu (in cabinet). 

Teodoreanu. — pe canape) Scumpul meii, sufletul 
meii!.. Foarte mulţemesc de dragoste... Mai bine fă- 
ceam ci de mă întorceam binişor acasă; încat acum 
m'aşi fi cu frica "n spate... Da mâneal'ar moliile de 
birbat!.. tocmai acum "Şi-a găsit să vie? Nu putea. să 
se prăvale pe drum şi să'şi Tupă un piclor?.. Ea asa 
sintii bărbaţii... când nu te aştepţi nici de cum țoli îi cadă în cap... Ce să fac acum?.. Cu întunericul 
ista nu pot vide nici cât o palmă dinaintea mea, 
De-oiă căuta să găsesc uşa, 'pot să dai vr'un Scaun sos, ” 

?
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să fac vuet şi să deştept bărbatul. Mai bine s'aştept..: 
dar pănă când s'aştept?.. Şi eii diceam căi întemplare 

plăcută!.. ba că chiar!., 

Nicu. — (deschidâna uşa cabinetului, în parte) Nu se mal 

aude nimic, 
Teodoreanu. — (andind uşa cabinetului deschigându-se, se 

aruncă în fundul canapele! şi dice în parte) Par can audit că 

sa deschis o uşă... Qare nui el? 

Nicu, — taugină canapeoa seârțiină) Q scârţiit ceva... - 

(intră degrabă în cabinet), 

Teodoreanu. — De când sînt nu mi “a bătut îni- 

ma aşa de tare, . . (eăatâna înprejur) Nu se zăresce nimic... 

să vede că mi s'a părut... (audina uşa) Bar? 

Nicu. — (aeschiâna ușa) Qare să fie cineva în salon? 

Ea s'ascult. . . tascuită). 

"Meodoreanu. — (e să fie? tascultă). 

Gică tăcere). 

Nicu. — A fi vr'o mâţă culcată pe canape. 

'Peodoreanu. — Negreşit că "i vrun şoarec... Uf!.. 

m'am săturat de şegut... Ea să cerc să găsesc uşa. 

(se scoală de pe canape, merge încet şi pipăind prin casă). 

Nicu. — Acum socot că mă pot duce. (se pornesce ase- 
mene spre uşă). | 

(Bojbăind amânăoi prin întuneric, se atingă cu mânile şi staă incre- 

meniţi). 

Teodoreanu. — 

Nicu. — | 
de om! 

dn parte) Par? cam atins o mână
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(inpreună, în parte). 

Teodoreanu. d Nicu. 

Am asudat Am îngheţat - 

Ş'asad merci, - “Şi "ngheţ mereii, 

Par'cam întrat Parc'am întrat 

În feredeii! În shiaţă, Dei. 
Simt că, slăbesc, MS oţărese, 
M& 'ngălbenese, | ME "mvineţesc, 

Şi mă topesc; - M& *nţăpenesc; 
Valei, valei! " Valeii, valeă! 

Teodoreanu. — Astfel asud, că pare că mă topesc. 
Nicu, — Mi stai tălotii picioarele de tot. 

„Weodoreanu. — (preste puţin) N'aud nimic... poate a 
fi fost vr'o mobilă, : 

Nicu. — (asemene) Ce mial stai pe gânduri?.. Hakde 
întrun noroc. i 

(Se pornescă ear amândoi şi ajungend lângă uşa din fun, se lovesciă 
şi se apucă de guler), , . 

Teodoreanu. — ttare) SE nu dai, că daii de tot. | 
Nicu. asemene) Că şi ci daii de moarte. 7 

„Teodoreanu. — Da nu stringe aşa de tare, că te 
gâtul pe loc. 

Nieu. — Ori tu pe mine, ori ei pe tine. a -. 
(Se sgâlţie amândoy). 

Teodoreanu. — Nu stringe, îți die, că să n'am parte... 
Nicu. — Îț spun că nu's vinovat... A! luptă vrei? Teodoreanu. — Mâi omule, n'am. venit aici pentru 

ce socotesci tu... -A! vrei să mă trântesci?., ţseiuptă Brozav). 
————_——_—
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SCENA XVIII. 

Teodoreanu, Nicu, Smărăndiţa, Madam Franţ, 
(cu lumiînări în mână), 

Toţi. — Ce este? Ce vuet îi aici? 
Teodoreanu. — Ea bărbatu d-tale... (eunoscână pe 

Smărănăiţa) Ce văd?.. Smărăndiţa! 
Smărăndița. — Ha, ha, ha... Smărindiţa, care te-a 

adus de la teatru, acasă la tine. | 
Teodoreanu. — Smărindiţa,! . , Gu parte) Frumoasă 

*mi-at jucat'0, şi mare gosoman sînt! 

Smărănâiţa. — Mai pui rămăşag cu mine, Teodorene ? 
Teodoreanu. — (văgână şalul pe canape) Baca şi şalul?.. 

Mea şalul și'1 pune pe merile Smirăndiţen) AY câştizat, dragă Smă- 

răndiţă. ... Proverbul are dreptate. 
Smiărăndiţa, — Femeea hotiresce, şi Satan inplinesce. 

Teodoreanu, — (în parte) Şi bărbatul plătesce. 

Smărănaiţa. — (reselă) Mângâle-te, Teodorene, că tu. 

al ost înşelat! cu ochit legaţi, când mulţi alţii sintă în- 

şelați cu ochit deschişi. . 
Teodoreanu. — (răgânăpe Xicu) Da bine, domnu Nicu 

Tolinescu' ce caută aici? | 

Smărăndiţa. — Cu adevărat (căteă 'Zinca, zimbina) RES- 

punde tu... 
Tinea. — Verişoară. . 
Nicu. — Domnule Teodorene, am venit aici ca să 

cer mâna duducăi. | 
Teodoreanu. — Prin întuneric?.. Ha ha ha... asta 

"modă nouă. * 

Smărăndiţa. — Nu face nimic; no! primim cu bu-
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curie... Să videmiă Tinca dacă vrea?.. (cătră Tinca) Tu 

primesc ? 

Pinea, — Dacă primiţi d-voastră... 

Teodoreanu. — Ei; nu mai cobori ochit şi di că 

vrei, să se sfirşească comedia. tluâna'o de mână) Nicule, eată 
mână Tincăi... Dar să tei seama la rămăşaguri... 

Nieu. — teu bucurie) Tinco!.. noaptea asta îl diua, 
cea mai fericită pentru mine. 

Smărăndiţa. — in parte) Ş'a perdut calendariul, bie- 
„tul băfet!,. 

(Întră lacheul). 

Lacheul. — Poftimii la masă. | 
Teodoreanu. — Eaca venimii. Nicule, dă braţul Tin- 

căi... Smărăndiţo (i presentează bracul). | 

Smărăndița. — Acuş,.. SE daii mai ânteiă un sfat 
prietinilor. 

Smărănâiţa, (cătră public). 

Vă feriţi, iubiții mei 
Însurăţei 
Şi holtei, 

De rămăşag ca femei. 
Când e treaba pe 'nşelat, 

Ori ce bărbat 
Diplomat 

REmâne-ades raşinat, 
Ear de vreţi să câştigaţi 

Varătaţă 
„ Delicaţi, | 

Și la dame şaluri daţi, 
Că aşa, Deii, lengelaţi, 

Dar, d Toţi. 
ar, de vreţi să câștigați 
Warătaţi sueaţă 
Delicaţi... ş. e |. 

(Ugele din fună se deschidă și labre aprinse). UDĂ Ec deac a și se zăresce o Masă bogată cu canăde- 

N ma Da ON A
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PERSOANE: ACTORI: 

Caminarul Grigori Pâlciu. . . D-nul N. Zeodoru. 

Comisul Nicu, fiul sei. . ...  „ Lachian, 

Cucoana Zamâra, viluvă . . . D-na Sterian. 

Marghioliţa, fiica k. . . .. . D-lan Gabriela. 
Leonil, vărul Marghioliţei . . . D-nul Necatlaa. 

Her Franţ Birman, doctor. . . ,„ 'Teodorini. 
Ioana Tiganca. . . . , * 

Un fecior... . . , . . . e *



PEATRA DIN CASA 

COMEDIE CU CĂNTICE, IN UN ACI 

Representată pe teatrul național din Iaşi, în pene- 

ficiul artistilor din Bucuresei, în 3 Maiti 1847. 

Teatrul represintă o odac simplu mobilată, Uşă în fund, care duce 
afara; altă uşă în stânga, care se deschide în odăile cucoanci Zamfira.— 

O canape în faga scenei de-a stânga, și scaune. — Un dulap mare în 

fund cu două uşi. y 

(Scena se petrece în Iasi, la 18415). 

| SCENA 1.--: | 

Cucoana, Zamfira, (pe eanape), Ioana. 

Zamfira. „——  (eercând dulceți într'o tăblăluţă) "i-am mal 

spus, loano, căi nu's destul de legate dulceţile... privesce, 

nu ai coardă nici de cum.... | Ra 
Ioana. — (um, Doamne cartii-mt, cucoani? că de adi 

dimineaţă le ţin pe foc. De le-oiii mai pune pe jaratic, 
mă tem ci din Delte stor priface în bulmuş. 

Zamâra, — Fa tâci, dobitoaco, că nu scii ce ici. Dute 
"de le mai di.o fertură până s'or lega cum se cade. 

21%
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Ioana. — (în parte, voina să Yeasă prin stânga) Ardă-le focu 

dulceţi, că'mi scotii sufletu: 
Zamfira. — Ascultă... ce face Marghioliţa ? 
Ioana. — Duduca?.. drăngăneşte din ghitardă. 

Zamfira. — Dascalu de joc o fost adi după masi? 
Ioana. — Care? Cel uscat ca un ţir?2.. o fost. 
Zamfira. — Şi cel de franțuzesce? 

Ioana, — Ş'acel pleşuy. .. Sărmana duducuţă!. . 
toată, dina o năcăjeseii fel de fel de şonţi!.. În calte de 
sar mărita o dată, să scape... 

Zamfira. — Ei, nu mai clenţeni, cioară, şi eşi afară. 

Ioana. — (eşind prin stânga, în parte) Crapă de ciudă cu- 

coana, că nu'şi poate mărita fata. 

SCENA 1. 
Zamfira, — (primblânâu-se pe gândur) Bine “dice Joa- 

na!.. Miicar de sar mărita Marghioliță mai degrabă, 
ca să scap de-o grijă... Dar-unde”i găsesc. ai bărbaţii 
ca mai înainte!.. Nu vedi că fagii de însurat, ca dracu - 

de tămie?.. S'ait scumpit mirii ca vămile... Of, of! 
de cât af a avea o fată mare în casă, mai bine şepte tură, 

Of, of, of! ce supărare, i 
De-a avea o fată mare! 

Te silesci 

Ca s'o cresci 
Şapoi trebui st pornesci .. 

La vânat 

Prin cel sat, 
Ca să "i canţi un bărbat,
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De "i flăcăii 

Nătărăi, 

- Te închini la duhul săi; 

De “i ghebos, 

Uricios 

[i gici că "i foarte frumos; 
Și "i zimbesci, 

Il sliivesci 
Ca st poţi sk "1 gineresci! 

"0f, of, of! ce supărare 

De-a avea o fată mare! . 

SCENA II. 

Zamfira, Her Franţ (întră prin fund). 

Franţ. — M'am închinat cu sărut mâna, cucoană 

Zamfiriţă, Cum merge sănătatea ? 
Zamâra. — Ah! nu prea bine, -monsku Franţ. 
Franţ. — Nu bine?.. (pipăinau mâna) Cu adevărat, 

turburare mare... Scoate limba puţintel. 
Zamfira. — Că doar nu's bolnavii cum socoţi d-ta. 

Franţ. — Da cum? 

Zamfira. — Am boala srijci. 

Franţ. — Boala grijei?.. Nu cunosc... 
Zamfira. — Nu înţelegi că sint îngrijită pentru 

Marghioliţa, ? 
Franţ. — A! ha, ha, ha. Ei mă spăriesem că ai 

friguri. - 
Zamfira, — Mai bine. aşi avea friguri, lungoaret
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at fat: ! siu Franţ, nu gălbănare, de cât fată mare!.. Ah, moustu Franţ, 

scii ce sarcine “5 fetele la casa omului! 

Frant, — tostina) Ah! cucoană Zamfiriţă, cum st 
9 ÎN . 

nu sciă! Si 
Zamfira. — Ce gici?2.. AI şi d-ta vr”o Marghioliţii? 
Frant. — Ba m'a ferit Dumnedeii! Dar, scii că 

» 

"mi-ai poroncit să aştept până s'a mărita mademuasel 

Mari, şi "mi-ai făgăduit că atunci te cununa cu mine... 
Zamfira. — Cu adevărat, monsiu Frau, "ţi-am fă- 

găduit... dar cine scie dacă s'a înplini vr'o dată! 
Franţ. — (eu foc) A!.. de ce nu? Nu "ţi-am spus că 

> Y 2 e . 

te jubesc de doună-deci ş'atâți de ani?.. tocmai din 
vremea, volintirilor? . . : De ce să nu “ţi fie milă de pa- 
tima mea?.. 

Eii, vestitul doctor Franţ, 
Care m târg vând sănătate, 
De când m'ai prins mata m lanţ, 
Sufâr Doale "'fricoşate! - - 
La ochi simt o turburare, 
În pept ferbinteală mare, --: Sie 

„La suflet melanholie 
Şi la crieri nebunie! 
Deii, sînt vrednie de-a ta jale, 
Vindecimi patima grea... 

"Eu sint doftorul “matale; 
Ah! fii doftoroaea mea! 

Zamfira. — Cum maşi vrea st. fiii doftoroae, monisiu Franţ!.. Dar, ce folos, dacă nu pot găsi un bărbat Mar- shloliţei!.. D-ta mai căutatiai prin târg? o 

es 
E
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Ffanţ, — An umblat toate ulițele, toate casele, toate... 

Zamfira, — Şi al găsit ceva? 
Pranţ. — le, he... (te tabac) Poftesci cucoană Zarnfiră? 
Zamfira. — (luând tabac) Foarte ţi mulţemesc. . . Ş'aşa 

di că al găsit?.. 

"Franţ. — Ile, he... (strănută). 

Zamfira, — SE "ţă fie de bine! (strânntă) 
Fran, — Foarte'ţi mulţ... SE "ţi fie de bine. 
Zomnfira, — Amin, şi întrun ceas bun!.. Da ea 

Spune'mi mai degrabă... 
Pranţ. — (in tară) Cunosci pe cuconu Grigori Pâlciu P 
Zamfira. — Căminarul Grigori?.: Cum să nu" cu- 

nosc? Era bun prictin cu răposatu socul mel, Dumue- 

dei să 1 certe! 
Fran, — Scil că are un băct? 
Zamfiro, — ÎL sciă... Nicu. . . Îi câm tăcut... cam 

Drostuţ. 
Franţ. — Prostuţ... dar holteiă!.. 
Zamfira, — Bine gici. . . şi are stăricică bună 

tată-seii. | Ii 
Franţ. — Şi "l-a făcut Comis mai diunăţi. 
Zamfira, —' Almintrele scamină a fi cam detreabi 

tânăr, 

Franţ. — Cu atât mai detreabă, căi bun de însurat. 

Zamfira. —."Trebue să fie de vr'o 22 de ani? 

Franţ. — “Î-a înplinit la Crăciun. 
Zamfira. — Dar... socoţi că a vrea? 
Pranţ. — Daci n'a vrea cl, tată-seii vrea.
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Zamfira. — Ce dici, dragă moustu Franţ?... "i-ai 

şi vorbit? 
Franţ. — M5 maj întrebi, când scii că te iubesc «dle 

două-deci ş'atâţi de ani?.. tocmai din vremea... 
* Zamfira. — Şi ce-a răspuns. Căminul ? 

Franţ. — "Mi-a dis că a veni deseari, cu feciorul 
săii să petreacă aici câteva ceasuri şi să se înţeleagă 
cu d-ta asupra foatei de zestre. 

Zamâra. — Ah, monsiu Franţ!-şi nu "mi-o spui 1 mai 
degrabă ?.. Îmi vine să te sărut de bucurie. 

Pranţ, — (eu dragoste) Fă'ţi pomană, € că te iubesc: de 
două- dei ş şatâţi.. . | 

Zamfira. — 0are?.. Mări, tot o să ne cununămii 
„împreună. .. (1 sărută), - 

Franţ. — tin parte) Al! 

Zamfira. —- Dute acum degrabă Prănţişor ule în târg şi 
"mi cumpără o oca de aharicale pe deseară.. 

Franţ. — (eu toc) Ori cei dori... poroncesco'mii,-€ că 
eii de-acum sînt a matale de veci. _. 

Zamfira, — Şi cii a matale, tij, scunapul mei Frauţ! 
Fran. — tin parte) Scumpul meit!..-A, Birman, Bir- 

man! Du bist cin hunţgemainer Don Jian! (resă 
ingântat prin fana). , piâii 

SCENA IV. 

Zamâra. — - Însfirşit- am să scap de-o grijă! 
st mă cotorosese de fată! Slavă ţie Do iei n anime, că'mi ur-
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nesci peatra din casă! (etrigă la uşa din stânga) Marghioliţo, 

Marshioliţo. .. vin” degrabă sufletul mei. 

SCENA Y. 

Zamfira, Marghioliţa, (ne arată la uşă cu oYghitară in mână). 
» 

Marghioliţa. — (e vrei neneacă? 

Zamfira. — Vină *'ncoaci, 

Marghioliţa., — Acuş... numai să Ie o strună la 

ghitară, " 

Zamfira, — Da lasi/ţi cobza la; o pate şi vină adi 

când te chiem. 
Marghioliţa,. —— (întră mânioasă şi aruncă Bhitara pe un jilţ) 

0f!.. cată-mă cam venit... ce vrei? 
Zamfira. — Dec!.. ce te răstesci aşa la mine, ju- 

pineasă 9. . AI uitat cu cine vorbesci? | 

Marghioliţa, — Cine să ri istesoc ? „. Îți spun cam 
venit. - 

Zamfira: — 'le văl ci, că doar nu's chioară; dar te 

poltese s&ți mai ţi clanţul, c'apoi.... 
Marghioliţa. — (en mânie, îu parte) Apoi ce? 

Zamfira. — Asculti-mă,... Descară aii să vie să pe- 

treacă aici, cuconu (rigori: Pâlciu cu fectorul săi... cul 

feciorul săi... mă "mţelegi? 

Marghioliţa. — D'apoi bine... deseară "mil-at făgă- 

duit să mergemii la teatru. - 
Zamfira. — Vomii merge altă dată, că nu pere lumea. 

Marghioliţa. — Altă, dată, altă dată... Tot aşa mă 

porţi. cu vorbe.



330 ! PEATRA! DIN: CASĂ 

Zamfira. — Lasă, fata mea, că după ce tei mărita, 

tot teatru îi videa, 
Marghioliţa. — (în parte) Macar de-ar da Dumnedceii 

- să mă mărit, ca să scap de-aici! 

Zamfira. — Bucurăte dar și te veselesce, dragă Mar- 

ghioliţă, că în curând ai să > Isi şi tu în lume... ai st 
fii cucoană. 

Msrghioliţa. — (ruginoasă) se fii cucoană >... 

Zamfira, — Bi, las”:.. nu'ţi mai cârni nasul, că scii 

că'ţi pare bine. Vină mai bine demi sărută mâna, că 
"i-am găsit un bărbat. 

Marghioliţa, — tveseă) ăi ?.. care, dragă nenecuţăt? 
Zamfira. — Nicu... feciorul Căminariului Pâleiu. 
Marghiolița. — Nicu ?.... Nu'l cunosc... dar mi-a 

spus văru Leonil, căi prost de tot. 
Zamfira. — Vărul t&ii Leonil îi un nebun şi un obraz- 

nic, şi dacă Poiit mai videa pe-aici, am săi rup urechile. 
Marghiolița. — Vorhbesce încai franţuzesce? . 
Zamfira. — Nicu?.. A rupond şi cl vro două 

vorhe ca toată, lumea. 
Marghiolița. — Dar... la balurile de la Curte merge ? 
Zamfira. — Cum nu?.. îi Comis! 
Marghiolița. — Merge! Cât "mi pare de vinei „Vrea 

să dică oiii juca şi ci la Revelion? . 
Zamfira, — Ba încă şi la sfântu Neculae. 
Marghioliţa. —Și "mi-a lua şi lojie la teatru, la benuar ? Zamfira. — Ce la benuar?. . la rondul ântâi. 
Marghioliţa. — Şi maj bine, ca 'să- moară de ciudă cele-l-alte fete... A, nenecuţă, cât eşti. de bună! .:
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Zamfira. -— Vedi cum mă îngrijesc de soarta ta?.. 

De aceca şi tu trebue să facă ce te- viii sfătui ci. 
Marghioliţa. — Ori ce mi” poronci, nenecuţă. . . 

Zamfira, — Să te giitescă, dinteă frumos: să te string 
în corset şi când va. veni Nicu, să&f dai pricină de vorbă... 

insă franţuzesce! Să te uiţi la el cu ochi galişi, săi 
zimbesci, st cânţi din ghitară maxşul lui Napoleon, şi 

insfirşit să faci ork ce'l sti, pentru ca sl ameţesci. 

Marghiolița. — Las pe mine, nenccuţă, că m'oiil 
pricepe ci. 

Zamfira. — Haide, apucă- -te de” fă părul, că acuş 
însărează. Fi mă duc în târg ca săţi cumpăr o rochie 
de nunti... dar caută să fii gata când mvoiii întoarce. 

Marghioliţa. — Bine... dragă nenecuţă. 
Zamfira. — A!..'să nu ulţă ca să aduci aici gher- 

gheful cel cu turcu calare, pentru ca să vadă Nicu. 
(lesă prin fund). 

_SOBNA VI. 

Marghioliţa, (veselă). 

Daluri la Curte şi. lojie la teatru! Cât sînt de feri- 
citi! "Toate câte le-am dorit, oii st le am... şi insfir- 

şit oii să ies în lume, să fiii slobodă, să scap de cuşca 

asta în care mă usuc. 

IL. 

Cât îmi pare bine 
Cam să mă mărit! 

Ce noroc pe mine! 
Ce vis fericit!
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Qi să am capele, 

Horbote, bracele, 

Rochii de Paris! 

Şi cai-şi trăsură 
Care nu'mi trecură 

Nici macar prin vis. 

Tra, la, la, da, la, 

De m'aşi mărita, 
St cânt tot aşa: 
Tra, la, ta, la, la. 

, II, 

Am s&'mi cumpăr şaluri 
După gustul rue; 

S5 mă duc la baluri 

Şi să joc merci. 
Bară, când la Curte ._- 

Îmi va face curte. | 

Vrun tânăr frumos... 

Dacă bărbăţelul, 

Dacă sufleţelul 

Va fi mânios, 

Pra, la, la, la, la, 
Şi ma descânta. 

l-oii răspunde-aşa: 
Ma, ha, ha, ha, ha. 

“. 

  

- SOBNA VII, 
Marghioliţa, Lieonil (intră prin fund pe turiş, so apropie de 

Marghioliţa g'o sărută pe umăr). - 

Deonil. — (sărutând'o) Tra, la, la. 
Marghioliţa. — (epăriotă, ţipă şi tuge în odata din stânga). 

mo
i 
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Leonil. — (alergâna după ca) Stil verişoricii, că cit sint... 

Leonil, verişorul matale cel drăgilaş. 

Marghioliţa, —  tain întru) Fus, „obraznicule, că. nai 

spăriet. 

Leonil, — ţvoind să deschidă uşa) roca spăriet?.. Apor 

dar deschide'mi ca să viii sWţi descânt de spaimă. 
Marghioliţa. '— (ţiina uşa) Ba “mal bine'ţi caută de 

nevoi şi "ţi Ye tălpăşiţa piină nu vine neneaca ca să te 

"dee de urechi afară. 
Deonil. — Am mat păţito şi ti dată... Num 

pasă, macar stmi şi-rupă urechile... Mă jărtfese pen- 

tru mata! (trage de uşă). ' 

“ Marghioliţa. — Da lasă, uşa în pace, nebunule. 
Leonil. — Ba nu... am s'0 scot din ţiţini, cum mai 

scos şi mata din sărite. | 

Marghiolița. — Apol cearcă, de vrei să vegi pe dracu. 
Deonil. — Dar... vreii s&l.văd cu coarnele în pa- 

piltote, şi s8] sărut şi sti spun că'l Yubosc peste măsură. 

Marghioliţa. — Ia, ha, ha!'cât îi de obraznic! 
Leonil. — Obraznicu minâncă praznicu. . . Deschigi, 

oră stric uşa?.. Păn' în trei ok... una... două. . . 

două şi jumătate... | 

Narghioliţa. — Ba te .rog, Leoniţule nu te-apuca 

"de pozne, 
Leonil, — E], dacă te roşii, se schimbă. 'Te las, însă 

cu condiţie să&'mi dai o guriţă. 

Marghioliţa. — Ai nebunit ? 

Leonil. — Ba nu ?mi e mult... şi drept dovadă, mă
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jur să mam parte de mătuşica, dacă nu daii păretele jos, 

(înpinge tare uşa). 

Marghioliţa. — Of, Doamne, ce necaz!.. Ei, şegi 

binişor că'ţi dai... Întinde botul. 
Leonil. — IVam întins. 

(Uşa se deschide pe jumătate. Obrazul Ioanel se iv esce, «. gi Lconil 

în sărută, fără a lua de samă. Îndată după aceasta, uşa sc închide Iute 

și se audi risuri în întru). 

Marghioliţa. — triqena) Siţi fie de bine, verişorule. 
Ioana, — (asemene) Şi la mulţi ani, cuconaşule. 

Leonil. — (depărtându-se de uşă furios) Am păţit?o! 

0! ce foc 

Ma trăsnit 
„Stati pe loc 

Înpetrit ! 

Jubeam un ânger, o porambiţă 
"Şi de la însa ceream guriţă; 

“Când vai! în cindă - 
Soarta, mea crudă . , 

Schimbă pe ânger într'o ţigancă, - 
Pe porumbiţă î în trup de stancă; 

| Şi ?n loc de miere 
A gustăiii fiere! 

Şi ?m loc de buze de verişoară 
Serutăiă gingaş... un plise de cioiră! 

0! ce foc 
“Ma trăsnit! 
Staii pe loc 
Înpetrit i 

Ce să fac?.. Să stric uşa şi S5'dait năvală în odae 
ca să "mil răsbun, cu şepte-decă de mit de milioane de 

  

i  
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„Strutări... Dar... alta numi mai rămâne. (ee răpede spre 
ușă, dar de o dată ge opresce, audind glasul Zamfirei afară). Săracul 

de mine! ce-am augit?- glasul mătuşicăi?.. De m'a găsi 
baba aici, apol chiar că rămân fr” de urechi! mak 

„ales căi "mi-a hotărit să nui mat calc în casă, de când 
M-am dis că se dă cu roş... unde să fug? unde să 

m'ascund?,. A!.. în dulapul ist cu rochil. (întră în dulap) Nu's 

călcate rochiile, dar le-oiti călca, ci. (ie calcă în pictoare). 

SCENA VIII. 

Leonil (în dulap), Zamfira, (aducânazo rochie albi), Her 

Franţ (cu o hârtie de cofetur)). 

(Pănă a nu întra pe scenă, Zamfira şi Franţ qicii următoarele cu- 
vinte, tocma! când vrea Leonil să se arunce asupra uşei ca s'o strice), 

Zamfira. — D-ta eşti, Mer Franţ?. di'mi Dracul să 

suiii scările. 

Franţ. — Poftim pe cel din stinga căi din partea 

Inimej, | 

Zamfira, -— (intrâna) 0£!:. batile cucu marşan-de-mode, 
că mare scumpe's!.. Audi d-ta, opt sute de lei pentru 

o rochie gata de nunti?.. Nu face mireasa cât rochia. 

Deonil. — (în parte, desehidend puţin dulapul) 0 rochie 

de nuntă! | i 
Franţ. — După cum îl şi mireasa... dar când -mi- 

Teasa se numesce Pamfira, nui nimic destul de scump pe 

la jidani. 

Zamfira. — (zimbind) Beriantule! tot, aşa mă ademt- 

nesci cu vorbe dulci,
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Fran, — (ăânav'1 coteturile) Şi cu zaharicale,: ca pe un 

canaraş. , 

Zamfira. — mânăurle) 'Paci, dimoni, că mă scoţi din 

minţi.” (merge spre dulap). 

Leonil. — Audi”i cum se ciugulescii ? (vagena pe Zamfira, 

închide Yute aşa). 0! ! 

Zamfira. — -(eercând să deschidă dulapul)” “0 . dracu are 

dulapul ista de nu vrea st se deschidă? 

FPranţ, — Da ce vrei să faci? 

Zamfira. — (întorcându-se cătră Frauţ) Vrei să închid ro- 

chia de nuntă a Marghioliţei. 

Pranţ, — Ba st cere căi, ci's vîrtos. teeareă, dar nu 

poate să descniaă). , 

Zarnfira. — teiqâna) Ei ; monsiu Franţ, aşa mi te laudi? 

Ha, ha, ha... mitână pe Fran Ha să cerc că, că's Vir= 

tos! Ha, ha, ha... 

Franţ. — (necăjindu-se în zadar) Toy tf! | 

Zamfira. — Ea săi ajut şi. că, că "ţi-ai uitat 

virtutea acacă, 
(Feclorul într 3) 

Feetorul. — Cucoană; o venit o trăstiră cu dot boeri. 
Franţ. —. (depărtându-se de dulap) Negreşit . căi cuconu 

Grigori Pâlclu cu fiul sii. 
Zamfira. — (intorcnă spatele la dulap) Cuserul şi giue- 

rele 2. Poitesce'i sus şi adă luminări degrabă, căi, în- 
tuneric. 

(Fectorul XYesă). 

Leonil. — (furios) Pâlciu ginere! 0! 
(Zamfira pune rochia şi cofeturile pe un scaun ângă dula» si se 

apropie de Franţ. În vremea 
coteturile). asta Lconil deschide uşa dulapului și fură 
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Zamfira, — Acum îi acum, dragă monsiu Franţ.. 
Franţ. — N'ai nici o grijă, cucoană Zamfiriţă. 
Zamfira, — (alergând la uşa din stânga) Marghioliţă, eşti 

gata ? . 

Marghioliţa, — (ain odate) Numai pantofii să-mi”i leg. 
Zamfira, — Caută să întri în salon când oiii tuşi. 

Zarghiolița, — Bine, nenecuţă. , 

Deonil. —  ţmâncând zabaricale) Vorisoara si fie Pâl- 

co! 0! 
(Yecilorul întră aducând luminări aprinse). 

Feciorul. — Boerii se suie pe scări, (puneluminările 
pe masă și Yesă), 

SCEXA IX. 

Cox dinainte, Caminarul Grigori Pâlciu, Nicu. 

Pâleiu, — „Cu plecăciune. . 
Zamfira. — Sluga d-tale, cucoane Qrigori... Da de 

unde și până unde pe la noi?.. De atâta Yreme de 

când nu ne-at mat dat obraz... 
Pâlciu., — ME cartă, cucoană drasă, cam fost tot 

cam bolnav. 
Zamfira. — (arătâna pe Xicu) D-lui îi cuconaşu d-tale?.. 

Nicuşoru ? - 

Pâlciu, -— Dar... nul cunosci? ur Nicu) Strută mâna 

cucoanci. o . - 

Nicu, — (Strută mâna cucoanei Zamfirel, care îl săruta pe frunte). 

Zamfira, — Ba.că bine dici, cucoane Grigori... Ea 

privesce'l cum 0 crescut de mare! so făcut, holteiti. 

4 : N 
=
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Pâlciu. — Hef!.. aşa crescii bobocii. 

Leonil. — (în parte, cu gura plină) Bohocil ! 

Zamfira, — Da... ea poftim de şegi, cucoane (iri- 

gori, să mai vorbimii de vremile noastre. 

„Pâloiu, -— (şedâna pe canape lângă Zamfira) Strut mâna. . 

Bată şi domnul Franţ, prietinul nostru. Unde nu gân- 

desci, acolo *] găsesci. 

Franţ. — (şedâna pe un jilț) Ei sint ca a burutana cea rea, 

Pâlotu. — Ba nu, Birmănaşule dragă, eşti ca buru- 
cana cea de leac. 

Zamfira. — Pentru căi doftor? la, ha, ha... Tot - 
vesel eşti, cucoane Grigori ! (ride tuşina şi căutâna -spre odata din 
stânga). 

Pâlciu. — Hei!.. cum dă Dumnedeii şi cel codru 
verde, cucoană Zamfiră. Noi, bătrânii, căutămii să vese- 
limit ceasurile câte ne mai rămâni de trăit, pentru ca 
să ne mângâiemii de cele care ait trecuti. 

Zamfira. — Şi bine faceţi, bine faceţi. 
Pâleiu. — (tuână pe Zamfira de mână): Bine  facemii cu 

adevărat, cucoană dragă, pentru că cine scie?., *Mâni, 
poimâni poate... alivanta "m groapă. - | 

Franţ. — Fără voia doftorilor? 
Pâlciu, — tiqena) Ba cu toată înputernicirea lor, 
Zamfira. — Ha, ha, ha. (tuşesee) Da ce nu 'seli, cu- 

coane Aicule ? i 
Nicu. — (se pune pe un scaun). 

Pâletu. — Mări, nu'l mai tot cuconi, că s'a diochta. Zamfira. — (riqina şi tuşina mal tare) Bată-te no 
Doznaş mal eşti. (în parte) Nici ca veni drăcoatca. 

A 

ocu că
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SCENA >. 

“9
 

Cer dinainte, Marghioliţa. 

Pâleiu. — Hel!.. cată şi duduca Marghioliţa, fata 

moşului cea, frumoasii. 

Zamfira, — Vegi cât o crescut? 
Pâlctu. — Ba ce creseut!,. bre, bre! când era nu- 

mai de-o şchfoapă. 

Leoni]. — (in parte, furios) Şchioapă. .. verişoara! 

Pâlciu. — Vin" încoaci, fata mea, să te sărute moşu. 

“(arghioliţa se apropie de Pâlciu, care o sărută pe frunte. Zamfira 

şi Franţ "și facă semne de bucurie, Nicu se scoală pe pictoare şi se uită 

pe furiş la MarghYoliţa). 

Marghiolița. — ţin parte) 0f!.. că m'o' înghimpat cu 
musteţele. | | 

Pâleiu. — Îţi aduci aminte, Marghioliţo, când 'mi 
diceaf mosu Pâlsiu, mosu Pâlsiu?.. Par” că nu'mi vi- 

ne-a crede că "i ea, cucoană Zamfiră. Dintratâtica, s'o 

făcut cogeoge fitoiti ! 
Leonil. — (cu gura plină, furios) > Pătoit! 

Pâlciu. — Fată şi Nicu, fiul meii, dragă Marghio- 

liţă. .. Nuță aduci aminte când te gfucai cu dinsu de-a 

Baba-oarha ? 

Nicu. — Ba nu, hăbacă... de-a Puca-gaea. 

Pâleiu. — Vin de”! sărută, mâna, Xicule. 

Nicu, — (Sărută mâna Marghioliţer sapot se întoarce la locul lut 

și stă tot în picroare). 

Teonil. — Îi pupă mâna prostu... 0! 
“Marghiolita,— (Se uită cu ochi galişt la Nicu în toată scena 

a . 

asta. Nicu se turbură). 
92*
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Pâleiu, — Ce mat dici şi d-ta, mostu. Franţ ?.. 
Aşai că de-acum o venit vremea să diimii rândul copiilor? 
“Pranţ, — Aşa pravila Naturei, cucoane Grigori. By 

trânii înpreuni şi tinerii earăşi înproună, +. mal ales 
când se gisescii dot carii se potrirescii, . . 

Zamfira. —. Adevărat grăesci, monstu Franţ.. . Ni- 
mic nu'i mal nostim de cât dor huluhaşi. ..  păreche. 

Pâleiu. — Atunce”i fericire n casă. 
Leonil. — tin parte) Ba în hulubirie. 
Zamfira. — Cul o spui, cucoane Grigori? .. Eată- mb's că... am trăit 17 anl cu răposatul sogu meii, 

Dumnegeii să erte!.. şi nici odată nu ne-amit sfăditi... 
Strmanu! ce bujor de om era! Cât oii trăi, Poiii tot 
boci!. . (plânge). 

Sermann bărbăţelu! 
Sărmanu saflcţelu, - 
Ce om, ce om era! 
Supus Va mea voinţă, bi Plecat l'a mea dorinţă 
În veci el s'arăta! 

"Ei îl numean Lalaţă, 
EL mă numea Mumuţă 
Cu glasu'i drăgălaş,- 
Şi îmi dicea: <Firiţă! 
“Tu eşti o porumbiţă, . 

„<Şi ei un porumbaş, 
Ah, vai g'amar de mine! 
Ah, dragul meă bărbat! 
Mumnţa după tine 
„Va plânge ne "meetat ! (Marghiolița și Franţ îşi ştergii ochir, Nicu trage din buzunar, o base 

ma lungă șia! sută nasul tare). 

m
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Pâleiu. — Aşa şi cii cu biata râposata, Dumnegeii 
„So erte!.. Ah, ce femee scumpă şi iconoamă!.. Of, of! 

Strmănica 

Mititiea? 

Cât de mult ca mă iubea! 
Strmănica 

Mititica! 
Ce dulecţi bune făcea! 

Ce loemale, 

Daclavale, 

Învârtite şi bohaciii! 
02 vutei bune, 

De minune, 

Cu miros de odogacii! 

” Amar mie! - 
Ce soție, 

Ce comoară-am prăpădit! 
| „Ah! ce viaţă, 

Ce dulceaţă, 
Moartea crudă "mi-a răpit! 

Leoni]. —. (in parte) Bro!.. Caii si înece mahalaca. 
Zamfira, — Of, of!.. Margholiţo, dute de di s'a- 

ducă dulceţi de cele care af făcut tu astăţi. 

(Marghioliţa Yesă prin stânga). 

Zamfira. — Cucoane Grigori, am stţi daii să guşti 

dulceţi de-a Marghioliţei. 
Pâlciu. — Da "i-or stmina ci, trebue să fie foarte 

plăcute. Aşa'i Nicule? 
Nicu, — trăsărina) Dar băbacă; îmi placii. 

Zamfira, — “Da ce nu şedi, cucoane Nicule? 

Nicu, — (se pune pe scaun) Jlesi.



349 PEATRA DIN CASĂ 

Zamfira. — "trebue să scii, cucoane Grigori, că nu 

se află mai bună gospodină pe faca pământului. De" 
nevoe în casă de dulceţi, de pânză, de păstrămuă, de 
ori- ce însfirşit. ,. Marghioliţa poartă de griji de toate. 
Ea di de bucate; ea ţine cheile de la cămară şi de la 
pivniţă, încât cii sînt silită a sta cu minele legate. 

Franţ. — Halal de bărbatul ce-a avea! 
Zamfira. — Halal, Dă! Şi st vedi cum coasă la 

gherghef, să te minunezi.. . (strigă) Marghiolițo, trimite'ţi 
ghergheful aici. 

Deonil. — (în parte) Audi telălița, cum îşi laudă marfa? 
(Ioana aduce ghergheful, îl dă lui Pâlcru şi Yesă). 

Pâleiu. — Aferim. .. frumos de tot!.. Da cine”y, mă 
rog, turcul ist călare? 

Franţ. — ÎI Ali-Paşa. 
Pâlciu. — Cel care o tăiet volintirii?.. be, bre! 
Zamfira. — Tocmai... Poftesci să vedi şi d-ta, cu- 

coane Xicule ? 
„Pâleiu. — Far îl cuconesci?.. Fii văd cal SEM 

diochi fiăcăul. N 
Nicu. — (ie ghergheful şi rămâne cu el în mână), 
(întră MarghYolița şi după dînsa Ioana purtâna tablaoa cu dulceți). 
Zamfira. — Adă aici, Ioane, 
(Zoana merge cu tablaoa d'ân 

sfirşit la Franţ care nu te dule 
cu apă), 

t6 Ia Pâlciu, pe umnă la Xieu şi în eţă. Marghtoliţa o urmează și dă paharele 

Pâlciu. — (gustâna dulecţile) (n 
Aşa bolte! tamestecâna grei) Asa 

4 
leii, că mi s"0 înclefeţ fălcile. 

adevărat că's minunate... 
s.. Del... te. n parte) Va- -
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Marghioliţa. — SWţi fie de bine. 

Pâlciu. — 5... rut,.. ochişo... ori... fata... mea. 
Zamfira. — Poate că m'aii coardă destulă! 

Toana, — Da cum, Doamne cartă-mă! că de adi di- 

mineaţii le ferb pe foc. - 
Zamfira. — (căutână sacopere vorba Ioanei, taşesce) Poftesci, 

cucoane Xicule ? tin parte) El lasă, ctoară, că, "i-oiti rupe 

eii pliscul. 

(Când vine tablaoa dinaintea lui Xicu, el ge scoală, pune ghergheful 

pe scaun şi fe dulceţi multe). i 

Marghioliţa.— (dânâu't paharul) A to Sue, MONSĂU Nicu. 

Nicu, — (inecându-se cu dulceţi) Alersi. s, (tuşesce) 

Pâlciu. — Ce dracu! car te-al înecat, mit tălălăii. 

Leonil. — (în parte) Moaşa în pod. 
Nicu, — (turburat, se pune peste gherghef şi răsare îndată). 

Pâletu. — Xa,.Cal spart ghergheful? Fă, da m'ai 

ruşinat urit, măi badeo! ”: 

Zamfira, —. (scatânău-se) Nu nimică, mi nimică, 

Marghioliţa, — (ride). 

Nicu. — tetânăteto la ghergliet) Numa nasu % spart, 

Dhăbacă. 

Pâlciu. —  (sculându-se foarte supărat) Şi noals că nui 

destul să spargi nasu lui, Ali-Paşa? 

Zamfira, — Nu te supra, cucoane Grigori, că Mar- 

ehrolița mat face şi alţi turci în ceea-l-alti, odare. 

Pâlciu. — Dii?.. Hai sti videmit. Xu poţi crede 

cât mi's de dragi Turcit.. „ de lână. 

Zamfira. — Poftim, cucoane Grigori. Vii cu n0Ă, MON- 

su Pranţ?
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Franţ, — Bucuros. 
(Pâlciu întră în stânga), . 

Zamfira. — Marghioliţo, şedi cu cuconu Nicu. (încet 
Bazebiolițe) Xu uita săi cânţi marșul luf Napoleon. (se ace 
spre uşa din stânga şi, pănă a nu eși, dice încet luk Franţ). Acum “ÎI 

vreme de pus la cale.:. Să dai pricină de vorbă, monstu 
Franţ. Qesă). - 

Franţ. — Las' pe mine, cucoani Zamfiră. esa. 
Deonil., — (în parte) Se duci să deschidă tarmarocul. 

  

SCENA XI. 

-Deonil (in dulap), Marghioliţa, Nicu. 

Margiolița. — tăupă o mică tăcere) Monstu Nicu... 
Nien. — eu jumătate de gtas) Cheschevu mad mausel > Marghiolița. — Je zu pri... seste pe canape. - 
Nicu. — (se pune'pe un jirţ) Pardon,. , 
Marghioliţa, — ţin parte, şeqâna pe canave) Par! că nu prea scie franţuzesce. (mică tăcere). 
Deonil. — (în parte) Ce pardon X-aşi trase la ceafa. Marghioliţa. — Monsiu Nicu, îţi aduci aminte. de noir anfans? - 
Nicu. — Oheschevu? E 
Marghiolita. — De not anfaăns. . 
Nicu. — Pardon. | o | 
Marghioliţa. — (în parte) Se vede că alte vorbe nu mai rupe, tare) Pa Parle fianse, monstu Nico? Nicu. — Parle, maduuasel, 
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Mârghiolița, — [E lieu... parlou înpreună. 
Nicu. — Parlon. 

(Aică tăcere. — Marguyolița se uită cu âragoste la Nicu, care coboară 

ochif, se sucesce pe scaun şi'și suă nasul tare), 

Marghiolița, — N'ai fost la Paris, monstu Nicu? 

Nicu. — Au dar cât pe ce cra să mă trimeată 
băbaca, 

Marghtoliţa. — Şi de ce nu te-o trimis? 
Nicu. — $'0 temut să nu'mi perd legea şi s6 mă 

"ntore înapoi păgân. 

“ Hargioliţa. — Xumal pentru atâta ?.. 
Nicu. — “l-o mai fost frică că mpoiit face şi căi ca 

Iorgu de la Sadagura. 

Marghioliţa. — Păcat că te-o giudecat aşa de riii!.. 
Dacă mergea la Paris, videa teatruri... învăța! st gioci 

polca; audial opere frumoase... marşul lui Napoleon. . . 

Cunoscă marşul lui Xapoleon, monsiu Nicu? 
Nicu. — I'am audit odată din cobza lui Barbu. 

Marghiolița, — Îi tare îrumos ! Fi îl sciil. 

Nicu. — Din tobză & 

Marghioliţa. — Ba din ghitară... Ha, ha, ha!.. 

auţi? .: din cobză ? | 
Nicu; — Barbu te-o învăţat? | 
Marghiolita,. — Cine?.. Barbu?.. Ha, ha, ha! 

Nicu. —— fin parte) An scăpat vro gosgomănie, .. Ea 

So dreg. (tare) Mata, duducă, trebue să] cânți negreşit 

mal bine decât Barbu, şi dacă ai vrea... 

Marghioliţa. — Vrei să | audi? dee. ecoală şi merge să 

Xee ghitara),
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Nicu. — Ce se potrivesce!,. pardon madmuaze, 
(se răpede s'aducă ghitava, o Ie în mână şi o cearcă) Da. . e bună 
ghitară ! (rupe o strună) Trong! (rămâne înpetrit), 

Marghioliţa. — (supărată) Na!.. Pas acum de "i mal 
cântă marşul luf Napoleon. 

Nicu. — (după o mică tăcere) SĂ'mi plesnească ochik, dacă 
am vrut s%0 rup... Pardon de erticiune, duducă; 

Marghtolița, — Ba nu; nu vreii să te ert, pănă nu 1 face ce “ţi-oiii dice ei. ” 
Nicu. — Ce poronceser? 
Marghioliţa. — Poroncese să'mf cânţi o vomanţi. Nicu. — (ruşinânau-se) Da... Dă! nu sciă să can. Marghiolița, — Nu te cred. 
Nicu. — Doar săţi cânt de dragoste. . | Deonil, — (in parte) Audit'al Pâlciu cum se ohrăz- nicesce ! 

Nieu. — S&ţi cânţ de dragoste, duducă ? i Marghioliţa,. —— feoborâna ocni) ('ântă. 
(Sicu îşi drege Şlasul; în:epe dar nu nimeresce tonul. După câteva încercări el eântă pe aria: Cumetriţă dragă, Şc. 1) 

Ori cine trăesce 
Pe Amor slăvesce; 
Ori care jivină 
De amor suspină! 

Gâscâşoara vâsăesee, „. ” Răţişoara hăcăesce, 
Stăncuşoara cârâesce, 
Harmasarul nechezesce, 
Motănaşul miorlăesce, - 
Cucoşul codcodiăcesce,., 

+ 
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Și eti, plin de jale, 

Îți rostesc matale: 
Duducuţă drază, 

Sa trecut de şagă! 

Marghioliţa. — Ha, ha, ha. 

Leonil. — Ha, ha, ha. 
Nicu. — Dec!,. (șe uită cu mirare la Marghiolita gapol în- 

cepe și el a ride tare). 

SCENA NIL 

Cei dinainte, Pâlciu, Zamfira, Franţ, 

Pâletu. —— ţintrână mânios) Aşa, dragă cucoani. .. dacă 

nu vrei s'adaogi încă două sălaşe de ţigani în foala de 

zestre, apoi nu pot nici cii săţi daii biăetu. 
Zanifira, — (mântoasă) Nici un suflet may mult. Dacă 

“ți place... dacă nu, alţii mă rogii. | 
Pâlciu. — Potii să te roage; dar flăcăi ca al mei 

-nu se prea. găsescii pe toate ulițele. 

Zamfira. —- EU! dragă cucoane Grigori; tot ţiganu 

“Şi laudă ciocanu. ” 

Pâleiu, — (atins) Care vrea să gică... cii sint ţigan şi 

Nicu clocan?.. Foarte "ţi mulţămesc. 

Franţ, — (căutâna să 1 înpace) AVer nui aşa, cucoane,.. 

Pâlciu. — Ean las? ncamţule. .. nu te-amesteca 

unde nu “ţi ferhe oala... Cât pentru d-ia, cucoană 

Zamfiră, find că te scumpesci pentru două sălaze de 

țigani, puneţi pofta m cui despre cuscrie cu mine. . - 

ME duc...
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Zamfira. — Călătorie sprincenată ! | 

Pâleiu. — Audi, țigan!.. căocan! tur Nicu) Hal „Coe... 
Nicule de aici. Hal cu tătuca, că "i-oiii eăsi cei ne- 
veste alurea... Audi, țigan, ciocan !.. tresă prin funa, furios). 
Nicu, — Gatuie Marghtoliţe) Donsaa madiuazel. (teză 

după tată! săi, ” 

Deonil. — ţeu bucurie) Se vede că nu sait ajunsit cu 
târgul. 

SCENA XIII. 

Leonil, Zamfira, Marghiolița, Franţ, (şi mai pe urmă) 

Ioana. — (mică tăcere). 

Pranţ. — lină intre amândouă) Ce să facemit acum? 
Zamfira. — Of! of! am rămas car cu peatra n 

casă! Of... ameţesc... leşin.., teşină în bragele lux Franț). 
Pranţ, -— tepăriet) Vas îsi? 

s 
. Marghioliţa. — Fii, peatră ?n casă!.. Ah! mer. 

(eşină asemene în bragele lui Franţ), 

Pranţ. -- (şi may spăriet) Vas şt? BI % 

Tertaifel! Vas îst das? 
Main Got, main Got! al vai! 

Îmi vine să le las: 17 
SE cade ale zeai. i 

- Cucoană Zamfiriţă, 
Duducă Marehioliță 
Am obosit de tat 
Și, Dă! că nu mai pot. 
Cucoană Marghioliţă, 
Duducă Zamfiriţă
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Treziţi-ve că, Deă! 

Leşin pe loc şi ei... 

" Zertaifel! vas ist das? 
Main Got, main Got? ah vai! 

Îmi vine să le las 

„SE cadă ale zrai. 

(Striză) loană, Ioană, adă degrabă oţet, colonie... ce 
găsi, că ai leşinatii cucoanele. 

Leonil. — Marghioliţa leşinată ! Hei, că nu. sint în 
locul şoacăţei. 

Franţ. — (strigă car) Ioană, loană. 

Ioană. —  (atergând cu un şin) Săracan de mine!,. ce- 
ai păţiti 2 

Franţ, — Dă-le iute la nas... Zonerveter?.. grele's! 
Ioana. — (e pune şipul sub nas). 

Zamfira. — teşsărina) Pi! ce putoare! 
Marghioliţa. — asemene) Pi! chel orkor! 

Pranţ. — tecăpâna) U[! | 

Zamfira, — Ce şip îl aista 2 
„Franţ, — Colonie. 
Ioana. — Ba terpentină. 
Zamfira. — 'Terpentini? Ah! ear 'leşin. 
„ Marghioliţa,. — (atergind lângă Zamâra) Nu o lăsa, mon= 

siu Franţ. 
Zamfira, — (furioasă) Tu oştt? stahio ! lipsesc din 

ochii mei să nu te mat văd... că'mi otrăvescă gilele! 

Pranţ, — (voina so linişteaseă) Cucoană Zamfiriţă. . . 
Zamfira. — Fugi şi d-ta; dă'mi pace. (tipăna) Dăţimi 

pace cu toţii... Xu mai vrei să văd pe nime; nu vreii
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să mă mal mărit, nici să caut gineri... ardă"! focu să! 

ardă!.. ME duc de mâni la călugărie cu fată cu tot. 

Marghioliţa. — La călugărie! Ah! ameţesc! 
Zamfira. — Ba st lipsosci, îţi gic, că "ţi-oiii da acuş 

nisce marghiolii de nu Vei putea duce. 

Marghioliţa. —— (îutră plângând în stânga). 

Deonil, — A apucat?o istericale pe babă. 

Franţ. — Cucoană Zamfiră, liniştescete... (Ce vrea 
să gică,., : 

Zamfira. — Mări, caută'ţi drumu şi mă lasă ?n pace... 
tip 0£!.. "mi-o cşit peri albi de când am fat mare! 
(întră furioasă în stânga). 

Fran. — Fa, loană, dute de-o înpacă Şi fă apă 
caldă de picioare. Audi, fa, Ioan? 

Ioana, —- (uână tuminărie) Fan nu prea fa, şi mai 
jupineasă... Augitum'ai sucitule ? qiesă aupă Zamaăra). 
Franţ, — (prin întuneric) Saperment ata mall... toată 

casa “i cu capu n jos... Cum st dreg trehile? (gânaesca) - 
Tonerreter !.. numi vine nici o ideile. tac oaată se opresce 
şi e bate cu palma peste frunte ca cănă ar fi păzit vr'un chip) At,, 
(schimbină ideia) Ba nu aşa. (se bate incă oăată şi mal tare) (! am găsit!.. M5 duc să mă tălmitcesc cu cucouu Grigori. 
(tesă prin fana lovindu-se de mobile) Zevtaifel că întuneric "1! 

DIN 

SCENA XII. 

(intuneric), 

Leonil. — (eşina din dulap) Uf! 
. i : «+ Slară Domnului, c'am scăpat din temniţă!.. Bre, bre, bre! Multe Pozne am!
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mai vălut de când locuesc în dulapul ista!.. Dragoste 
şvăbească, cochetărie hibească, gogomănie pâlcască, târ- 

suire căsătorească, şi... fudulie țigănească! Dar din: 
toate aceste n'an înțăles alta, decât că baba a căpchiet, 

pentru că nu "Şi poate mărita fata, şi că vrea sto tri- 

meată In monăstire pentru ca să scape de dinsa. (cu mânie) 
Terişoara la călugărie! Nu voiii suferi nici odati: o ase- 
mene nelegiuire... Dar cum să fac ca s'o scap de 

comănac? (inâesce) S'o fur în astă noapte şi so trec 
peste Dunăre? .. Dar; planu "i minunat, numai de aşi 

putea întra în odaca Marghioliţei ca st" daii de scire 
să fugă, Însă cum dracu să trec prin -etacul cloanţei, 

firă ca să mă bage de seami?.. 0! îmi vine o idele 

năstruşnică, (fe rochiea adusă de cucoana Zamfira la scena VIII şi o 

arată publicului, qicend) : Qi să mb schimb în fată mare ! 

(intră în dulap). 

SCENA XV. 

Leonil, Marghioliţa (iesă încet din odata din stănga). 

Marghiolița. — (tristă) La călugărie!.. Audi? să mă 

dee la monăstire pentru un cusur de două sălaşe de ţi- 

gaui!.. Mat bucuroasă voii întra în fundul pământului... 

Mai bine voii fugi unde m'or duce ochit, departe de casa 

părintească în care sint sarcină! wwlăngena) Pentru că 

no făcut Dumnedeii fată, maică-mea nu mă poate su- 

feri, “par” că eii sînt vinovată... 0! cât sint de ne- 

norocită!
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Ah! plâns și saspin 

Şi suspin merci, 
Şi sufăr un chin 

Un chin foarte 'greă. 

În furtună rea, 

“Ca frunda plutesc! 
Şi "n durere grea 

Cu amar trăesc! 

(Stă tristă cu batista la ochi). 

Deonil. —  (eşina din: dulap in rochie şi oprindu- -se în fund) 

Eată-mă *s gata! De m'a zări mătuşica, va socoti că *3 
loana țiganca, şi voii putea lesne să întru la Marghio- 
lia. .. Hat! într? ui NOroc! (face un pas și se opresce zărina pe 

Marghroliţa) (le zăresc acolo?..-0 matahali neagră ?.. 
trebue să fie Ioana, care vrea st închidă uşile, (se aă au- 
pă dulap). . 

Marghioliţa. — (stergendu'g ochin Haideţi, cum a vrea 
Dumnegeii, păn' a nu se trezi maică-mea. (mergând spre du- 
Iap) St'mi Yi capela şi mantela, 

(Marghioliţa deschide dulapul. De-odată Leoni! o ridică în n race fără veste şi o închide în întru), _ 

Doonil. — SE nu câreneșci, cioără, că te- -am prăpii- 
diţ. (depărtănau-ze ae aulap) Işala,!.. am închis baragladina ! şi 
de-acum pot, fără nici o frică, să tree prin etacul babe. 
Acum chiar că m'a lua de Ioana. se: „pornesce în stănza 
ridenă incet) A dracului mai sint ! (ajungtua Ja mijlocul scenei, - se opresce) Cine mal vine?” 

(Uza din funa se deschide și Nicu vine bojbiina prin nerii 

O 
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SCENA AVI. 

Leonil, Nicu. 

Nicu, — tintrâna) Doftorul Franţ. mo sfătuit ca, să 
vin inapot şi să fur pe duduca Marghioliţa. .. (e 1ovesce 
de un scaun) Valei!.. da întuneric î[! înaintează încetisor spre 

Leoriil). 

Leonil. — ţin parte) Nu cumva "II doftoru? 

Nicu. —. ţin pante) Par" că zăresc o rochie... Qare 
nu “i duduca Marghioliţa ? 

Leonil. — Ba "1 tocmai şoacăţa ! (se depărtează în dreapta). 
Nicu, — Ba îi tocmai duduea! (tuge în stânga) Îmi vine 

să fug. (stari puţin amendoi și ascultă), 

Leonil. —- Cum dracu să mă dishir de dinsul? 

Nicu. — Hei! de-aşi avea Curaj... ce "t-aşi mal spune 

priu întuneric! 

Leonil. — 0!,. să mă” prefac « că .*s baba! (uy Sieu, 
incet) Pst! i 

Nicu, — tin parte, cu mirare) Aud? 2. 

Leonil. — Pst, Pst. 

Nicu. — (asemene) Parcă mă chiamă? (ur Leonil) Pst. 

Leonil. — (eu glas schimbat) D-ta eşti? 

Nicu, — tincet) Fii. 

Leoni], —  ţen âragoste) Ah! 

Nicu. — (ascinene) 9! - 

Leoni], —, Dracul mei... . 

Nicu. — (apropiindu-se de Leoni) Scumpa mea!.. 

Leonil. — tin parte) Mâncate-ar muliile!. . 

Nicu. — tprinqina curaj, tare) Scumpa mea duducă Mar- 

ghoiţă!.. 
eo 28
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Leonil, — (eu mirare, în parte) Ce-am audit! glasul lui 

Pâlciu 2.. Ce caută prostu! 

Nicu. — N'aşi fi îndrăznit nici odată să mă apropilu 

de mata, duducă, dar de vreme ce 'mi-at făcut pst, nu 

te mânie dacă "ţi-oiii spune că sînt a matale pre ple- 

cată şi supusă slugă, căci din ceasul cum te-am v&dut, 

duducuţă Marghioliţă, mai agtuns la inimă. .. fiind inima 
me a matale drept care şi ci asemene v'oiii fi tot de-a- 

una, fericit de a mă supune matale căci... ttot frasul acesta îl 
ice dintr'o suflare). i 

Leonil. — (imitând glasul Marghiolițet, îl tale vorba) Destul, 

monsiu Aicu, că toti îniduşi. 
Nicu. — Nu te îngriji, duducuţi, că ci aşa sînt... 

Când mă pornesc odată nu mai opresce nici dracu. 
Deonil. — Ce ici? 
Nicu. — Pre legea me!.. Nu căuta ci's ruginos 

dinaintea oamenilor. .. îs tare cu duh când sint singur, 
sail cu altul... şi mai ales cu alta. 

Deonil. — Atunci eşti obraznic? 
Nicu. Poroncă ? 
Leonil. — Vieii să dic că atunci îţi arăţi arama? 
Nicu, — Dar; atunci mă disvălesc; şi drept dovadă, 

Tei îndrăzneală aţi spune că ste iubesc peste măsură, 
. 

Nicu. 

Te iubesc peste măsură. 

Leonil, 

Cheschevu? 

"Nicu, . 

Pre legea me —— 
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Leonil. 

Tu mă mşeli... ah! taci din gură. 

Nicu. 

E 2.. pardon. 

_ Deonil, 

Yreman ? A 

Nicu. 

Jame! - 

Leonil. 

Ah! şi eă te iubesc foarte. 

Nicu. 

Cheschevu? 

Leonil. 

Parol; mt jur. 

Nicu. 

Ah! de-acum pănă la moarte 

Sînt al tt. 

Leonil. 

Vreman? 

Nicu, 
Tujur. 

Nicu, — (eu foc) Duducuţă, simi sară ochişorii dacă 
se află alt om mai fericit decât supusă sluga matale, 

drept care, hal să fugimii înpreună, fiind ci părinţii nos- 

tri se scumpescii pentru două sălaşe de ţigâni. | 
Deonil. — (o gici? Vrei să mă furi? tin parte) Audi 

prostu ? | | 
Nicu. — Fără, doar şi poate... Ah! fieţi milă, dudu- 

cui, de flacăra unui muritor care 1%... înflăcărat! Spu- 

ne'mi, spune'mi, fugi cu mine, ori... ori fug singur? 
. =
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„3 Leonil, — tin parte) Dute dracului! 

Nicu. — Aud? primesci2.. Ah! duducă, îți sărut 
mMăânelo. (sărută nânele lut Leonil). 

(3e aude strănutând în stânga), 

Nicu. — Poronci? 
Leonil. — Ai audit? 

Nicu. — (e? | 

Deonil. — Vine neneaca.. 

Nicu, — FElei! 

„ Veonil. — Și de ne-a giisi inpreună, sintemii prăpădiţi. 
Nicu. — Flci! 

Leonil, — Ascunde-te degrabă. 
Nicu. — Unde? 

Leonil. — În dulapul ista pănă ce sta duce neneaca, 
că viii veni cii sEți deschid mal. pe urmă. 

Nieu. — Şi după ce mii deschide, îi fugi cu mine? 
Leonil. — "Te mai îndoesci, tiranule> 
Nicu. — Ba “ţi sărut: mânuşiţile, 
Leonil. — (en dragoste) Sirută şi pei!.. (ir âă mâna și 

Nicu o sărută de multe orl). . i 

Nicu. —. tmergend spre dulavj Man dus. (intrând în dulap) 
Ah! duducuţă, crede că mal băgat în raiii. 

Deonil. — tinchiqinau Ba în dulap, prostule, şi st 
nu crăcnesci, că eşti Mort. (aceste cuvinte 1e dice cu glas firesc), 

Nicu. — fain anay, spăriet) lei ! 
Leoni]. — (viind în mijlocul scene) Hup şi altul. teiac) Lan 

închis pe prostu cu Ioana tiganca! Ha, ha, ha... Ai 
parte unul de altul. Acum ceasul fericirel a sunat pen- 
tru mine. Dragă verişoară ! am să te scap, pentru ca să 
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Leonil, Zamfira lin t toaletă de noptii î za 

a Man- " Zamfira. — (în parte) În cotro o apucat jupineas 
ghioliţa 2.. De un ceas de când am audit?o eşind;-şi 

hu S*o întors în odae. 

Leonil. — (în parte) Aud foşnăind fuste... Cine să 

fie... Baba doarme; Ioana " în dulap. Îi verişoara, ne- 

greşit, tare 'Tu eşti, Marghioliţo ? 

Zamâra. — (in parte, cu mirare) Ce 2 

Leonil. — (apropiindu-se de Zamfira) Nu'ţi fie frică, veri- 

SÎNLi e ase ze 

Soară, că cii sînt... Leonil. 

Zamfira. — (în parte) Leonil?.. 

— Am hotărit si te fur în astă neapte, „Deonil, 

pentru ca să te scap de babă şi de călugărie. 

Yamâra. — (în parte, supărată) Babii! 

Leonil. — Nui e ruşine băborniţei să nebuneașcă la 
bătrânețe, şi se vree sişi facă un blestem ca aista, .. 

să te călugărească !, . Ut bună, Dăii, de închis la: Golia. 

Zamfira, — (in parte, cu mânie) La Golia, ei? , 

Leonil. — Gândesce cât îi de ră cu tine! par” că 

Mal fi copila ci, ci o ţigancă!.. Gândesce că eşti s0- 
cotităi de dinsa ca o sarcină, ca o peatră în casă!. 

şi hat st fugimii înpreună, pănă mu se trezesce stahia.
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Zamfira, — (în parte, furioasă) Stahia ! (apucâna pe Leonil de 

urecut) A! blestematule... sînț stahie, cil? 

Leonil. — (spăriet) Valeii!.. am păţit”o. 

Zamfira. — (trăgându'l de urechi) A! berbantule, vrei st 
"mi furi fata?.. dică că's băborniţă, că's stahic, că's 

bună de închis la Golia?.. Ei, las? moțpane, că te-oiii 
învăţa cil. tetris loană, loană, adă luminări. 

Deonil. — Miătuşică, dragă mătuşică. .. (în parte) Qiii 

să rămân făr' de urechi... . (se Imptă cu Zamfira; scapă și vrea 
să fugă) La fugă, băete. (aleargă la ușa din fună, dar do odată se 

"opresce auind glasul luf Pâlciu şi a lui Franţ, qicână afară următoa- 
rele cuvinte:) 

Pâleiu.— | Degeaba "ţi baţi capul, monstu Franţ. 
Franţ. — | Fă'mi hatirul de vină cu mine. 

(Dicând aceste, Pălcku şi Franţ întră prin fund), 

(Lconil sc întoarce Yute înapol şi fuge spre uşa din stânga; dar 
aici întâlnindu-se cv Ioana, care vine cu luminări, aleargă la dulap, îl 
«deschide şi caută să între în întru; însă Nicu îl înpinge cu picfoarele și vrea s€ tragă uşa dulapului. Luptă comică între ek). 

Zamfira. — (în toată Yremea asta, alungă pe Leonil) „Aşteap- 

tă tălharule, că "t-oiă da cit stahie, “ţi-oiit da eti bă- 
Dorniţă, “ţi-oiii da eii fete de furat. 

  

SCENA XVIII. 

Zamfira, Leonil, Pâlciu, Franţ, Marghiolita, 
Nieu, Ioana (aductna Tuminări). 

Pâlciu.— 
9 Franţ, — Ce este? Ce gălăgie? 

(Se apropie cu toţii de dulap, care stă deschis). 
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Zamfira. | Ce "mi vădură ochii!. 
Leonil. — 7] Verişoara cu Pâlciu ! 
Pâleiu, — | (9ate vide | închiși întrun dulap! 
Franţ, — | | Prin întuneric! | 
oana. — Şi cuconaşu Leonil în rochie de nuntă? 

Ha, ha, ha. 

(Stai cu toţi încremeniţi în faca dulapulul, unde Marghilolița ai Nicu 
se ascundă cu mânele la ochy). 

Leonil. — ţxiind în faca scene Mare poză an făcut! 

Zamfira. — (furioasă) Ce cauţi în garderob, diavoloaico? 
Pâletu, — (furios) Ce'mi boscoroseşii prin dulap, mită 

tălălăi ? 

Marghioliţa. — Neneacă. . . 

Nicu. — Băbacă... 

_ Zamfira, Ce? - 
a (iupreună) , -Pâleiu. | Ha? 

Marghioliţa. — Văru Leoail m'o închis aici, neneacă. 
Nicu. — Şi pe mine tot el, bibaci. 

Zamfira, , | | IL 
Pâlciu, | (pres) | Leoni lă 

, (Se repedii şi apucă pe Leonil de brace). 

Zamfira. — Tu, blestematule ? 

Pâlciu. — Tu, berhantule ? 

Leoni. .— Ho ţearăi!.. încet... Vreţi să sciți ce 
caută varsa şi Nicu în dulap?.. Ei caută să gă- 

„Sească cele două sălaşe de ţigani, pentru care d-voastră 

ca nisce părinţi buni, nu aţi pututii aglunge cu târgu... 

AţI înţeles acum? 
(Zamfira si Pâleru îl lasă de mână și se întoreii apre Fraut),
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Zamfra. 

Pâlciu, 

Deonil. — Ba nici de cum... Şi mal bine de cât să 

fie ţiganii o pricină de neunire între familii. .. may bine, 

ca nisce creştini adevărați, aţi de ertare robilor!.. şi 
ca nisce părinţi buni, aţi face fericirea copiilor! 

Ioana. — Să trăesci, cuconaşule! 

Franţ. — Bravo, Leonil! teătră Zamiira şi Pâlcxu) AI au- 
gitii ?.. faceţi cum vă dice el. tsilinan'r sășr ace mânele) Daţi-rt 
mânele și diceţi: Noroc să dee Dumnedeii! 

Zamfira, — (căutând cu dragoste la Fran Fie cum vrel, 

monsiu Franţ. a Pâlete) Noroc să dee Dumnegeit! 
Pâlciu. — Amin! 

Leonil. — (siind Iute între amândon Întocmai ca la Tut- 
maroc. Fată dar şi o rochie de nuntii drept aldamaş. teătri 
Marehiolița și Nicu) Săriţi acum din cuib, hulubaşilor! şi ve- 
„iți dem mulțămiţi niie pentru fericirea voastră, tin parte 
Cu toate că, de-ași fi sciut... 

Nicu. — (tare din dulap şi dă mâna Marghloliţey ca să se scobuare). 
Marghioliţa, — (scovorânan-se) Î/OnsTu Nico. 
Nicu. — Cheschevu? 

Marghiolita. -— Esti contan? 
Nicu. — „Je, 

| (inpreună) 0 uebunit ? 

(Vinti amendor lingă Pâlciu şi Zamfira). 

Zamfira. — ţin. parte) Însfirşit sint slobodiă să mă mă- 
rit şi că! & 

(cătră public). 

"Mi-am urnit peatra din casă, 
Am scăpat de displăceri,  
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Şi la nuntă "mă şi lu masă 
Vă poftese cinstiţi boeri. 

Deonil. — (tăinau'i cânticun Taci, mătuşică, că te aude 

lumea, şi! ruşine! În ochil părinţilor, fetele trebue să 

fie ca petre scumpe, car nu ca petre "m casă. 

, (cătră public). 

E primesc fă” de ruşine, 
Dacă spun acum minciuni, 

S'aruncaţi cu petre "m mine 
Aici, în loc de cununi. 

Pâlciu. — feurmânău'r cânticu Da vorbi”... s'arunce 

aici cu petre ca să ne spargă capetele! Nu'i destul cât 

ne le-amii stricati în astă seară cu căsătoria copiilor?.. 

„deătră public). ” 

Cu adâncă plecăciune - 

ME închin, cinstiţi, boeri.. 

Mai ântâi.. 

(răguşesce și nu “mat poate urma inainte) 

Franţ, — (dând de'o parte) Destul, cucoane (rizuri, cal 

Tvuşit ; “at bihe dute de bea ceaiu de. soc. 

Pâleiu. — Dec! că mare obraznică”! şoacăţa! 

Pranţ teătra public). 

Ei sînt doftor cu seiinţi 

Cunosent de mult în laşi, ş. ce. | 

Pâleru. — (Iuându'l de braș şi trăgendu'l în fund) Dacii eşti 

deftor, vin de mă tămiiduesce de răguşeală şi le dă pace 

beerilor. ” 

Franţ,. — Aber dus ist ne incorenentişes. . . 

(se sfădescă încet amândoi îu fund). ” 

Nicu. — (înaintează, ruşinându-se, cătră public, şi ţiiud cu o 

mână pe Margbioliţa, car cu ecea-i-altă sucindu'st pălăria).
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Nicu. 

Dacă sumpa mea mireasă . i 

Ca şi mie va plăcut... , 

Marghiolita. 

Dacă Peatra cea din casă 

Spaimă chiar nu va făcut... 

Nicu, 

Primiţi cu bucurie, 
Domnilor, să ne fiţi nuni. 

Marghioliţa. . 

Pentrii-a noastră cununie 

Aruncaţi două cununi. 

  
Toţi în cor. 

Primiţi cu bucurie, 
Domnilor, să le fiţi nuni, 
Şi pentrii-a lor cununie 
Aruncaţi două cununi, 

Cortina cade),



NUNTA ȚERANEASCA



PERSOANELE. 

Alecu Leonescu.! 

'Chir Gaitanis Loghiotatos. 

Moş Trohin Pâcală, fruntaş. 

Ilenuta, fata lui. 

Frundă, puşcaş. 

Un vornicel de nuntă. 

"Un privishitor. 

"Părani, tărance. 

  

 



NUNTA ȚERANEASCA 
TABLOU NAŢIONAL IN UN ACT 

€ . a La di Representat în Iaşi, în ajutorul săracilor, în 3: 

Februariui 1S4S. 
  

Teatrul represintă o privelişte de ţeară. — În "stinga, casa lut moş! 
Trohin. — În mijlocul scenef, spre fund, un scrinciob. — În 

- dreapta, copacl,, 

SCENA 1. 
Alecu tin costum de vânător, vine alergând din dreapta, cu pusca în 

- mână), Prungă (intră după Alecu). 

Alecu, — N'o- lăsa Frungă!.. wo lisa.să scape. 
Frunqă, —: Ce să nu las; cuconaşule? 

Alecu, — : Prepeliţa. E | 

“Frungă. -— Ce prepeliţă? . „Prin sal, vel să -ucidi: 

prepeliţi? 

Alecu. — El... măi padeo! se vede că, de, “ag. di-- 

mineaţă al prins -prepeliţa de coadă, dacă nai zărit'o. 

mai dinioare când ne-a shurat înainte? . 

” Frunqă. — Fan lasă, cuconaşule ! că doar man 

orbul zăinelor.
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Sci că prepeliţe 
Sîntă multe prin sat, 

Albe, drăgălaşe, 

Bune de vânat. 

Dar acele paseri, 
Nu s'ascundiă, nu shor, 

Ci staii făr' de frică, - 

De "ţi însuflă dor; 

Şin loc de-a le prinde 

Biotul venător, 

Dese ori se vede 

Prins în laţul lor! 

Alecu. — (supărat) Bi; al vorbit de te-al pripit. 

Frungă, — Dapol vegi că bine gice moş 'Trohin: 
vrabia malaiă visează !.. Aşa şi d-ta, cuconaşule, de cânil 

ai scăpat de la dascalu: Găitan, tot vănal vedi pe toate 
cărările. 

Alecu. — Mări, nu "mi mai pomeni de caţaonul cel 
de dascal, lual'ar năbidăicele! că m am săturat de din- 
sul ca de mere acre. 

Frundă. — Că mare ciot îi, batăl crucea!.. Cât 
ți giuliea de mare, îl augi răcnind prin 'ogradă: “Mo 
Frunda! mo puscasi, nu mi lasa ta curcania si fusa pe 
porta, mo!.. Par' că cii sînt puşcaş, ca să pizăsc cur-. 
cani lui! mânca'i-ar fripţi să "i mănânce! 

Alecu. — D'apoi eii, măi Frungă, ce mai păţesc cu 
el de când mi "l-a pus pe cap tatăl mei ca să mă 
procopsească ! 

Prundă. — Ce să facă ?..- SE te pricopsească > 
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Alecu, — Toată diua mt silesce să dic: tipto, tip- 

tis, tipti... 

Ce. necaz pe mine! Ah, ce supărare! 

SE gic toată dioa, tot în gura mare: , 
Tipto, tiptis, ” 
Tiptis, tipti ; 
Pipto, piptis, 

Piptis, pipti. 
Arât'1 focu dascăl! cum mt nicăjesce 
Ca să mă înveţe greco-păsăresce! 

Frundă, — Tipto, tiptis?- ha, ha, ha! pare că se 
bată calicit în gură. Tipto, tiptis... ha, ha, ha. 

Alecu. — Apol... pas de nu fubi mai bine vânatul 

la păstri, de cât limba păsărească. .. 
Frunqă. — Că al şi dreptate, cuconaşule. Ce este 

mai frumos decât, vânatul? 

0! ce bucurie 

Simt în pept de-odată, 
Când vtd pe câmpie 
Că mi se arată: 

Căprioare fugătoare, 

Prepeliţe sburătoare, 

Păstrele cântătoare 
Ce mă chemii la vânătoare. 

- Atunci tras cu puşea, le culc la pământ. 

Alecu. 

Şi ei trag ca tine; dar trag tot în vent! 

(Chir Gaitanis strănută în culise, în stânga). 

Alecu, — (eistrina) A audit, Frundi? 

Frungă. — (e? |
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Alecu. — 0 prepeliţi: sburând? (tace câte-va pasură spre 
fund şi caută intre culisele din stânga). 

Frundă. — turmâna pe Alecu) Sburând ? .. ba străna- 

tând, vrei să dici. 

Alecu. — 'Qare ce dihanie se vede colo, din dosul 

xardului 2. am s'0 hultuesc cu ploae. (intinde puşca şi trage). 

(Chir Gaitanis ţipă între cnlise şi qice): Înca? me scotosen! 

Aman! | 

" Frundă, — Na! c'ai făcut moarte de grec! 

Alecu. — Moarte de grec? ha, ha, ha. L'am lovit 

pe chir Gaitanis! ha, ha!.. tipto, tiptis, for cfipsa. 

  

SCENA II. 

Alecu, Gaitanis, Frunqă. 

Gaitanis, — (intrâna prinstânza Ah! va! Je sco- 
tosan! tsăqina pe Alecu) A! esi, „catergari i, mi a tras 
cu tufechi le ipochimeno a me? 

Alecu. — Nu'i vina mea, chir dascale... 'Pe-am 
luat de o capră sălbatică. 

me ol. 

Frungă. — Jupâne dascale... 
Gaitanis, — Îupine esti tu, mozicule; ego sizato lo- 

yhiotatos ! auditu mu, mo? 
Alecu. — (strimbiâna pe Gaitanis) Augitulu MO 5 9 

Gaitanis. — Lasa, lasa, cateramene, că voii dreze 
ei pe amundoi chind a veni coconu Leonescu, : babacat> 
dimitale de la Iasi... am si ți... am si ţi... 6strenuta). 

  

  

Gaitanis. — Capra, crapa! Se crapi me to capra su,



NUNTA ȚERĂNEASCĂ 369 

„Alecu. — Işala! 
Frungă. — Şi la mulţi ani! 
Gaitaniş, — Merzi la diavolo cu isala, che nu stiu 

gine, mi a mestecato piperi mesa îs to tabacheri.= 

Alecu, — (incet tur Frunqă) Fii "i-am vărsat aseară o 

solniţă întreagă. | E 
Prunqă, — incet lux Alceu) SEI fi pus şi un pipăruş 

de cel roşi. 

Gaitanis. — Ge iţi? 
Alecu. — Cum? Diii, dascale, "ţi-a pus piper? .. 

Gaitanis. — Făte che nu stii, moţpanopulos ce esti... 

Da, a veni cl tatato dimitale la mosia aiţe... (n parte) 

Am si” trago un falanga ca la dascalo Chiriacos. 
Alecu. — Mări hai, Frungă, la venat, că car "I-ai 

„venit toanele ghiujului. | 
Gaitanis. — (curios) Ghfuzi!.. mi a diso ghiuzi! (irea să 

alerge după "Alecu, dar se opresce văitându-se de ale) Astepta si te 

ghiuzuesco -eii, berbanti. 

Frunqă. — Nu te da, caşcaval! 
Gaitanis, — Cascavali!,,. (se răpeăe după Frungă!. 

“Alecu. — Îarnş, palicari!.. ha! 
. Gaitania, — (eu desnădăjduire, în -parte) Kârie cleison! 

mi vine se turbezo! N 
Alecu. — Hai Frungă, mergi cu mine? 

Prungă. — Ba, nu pot, cuconaşule, ci's rornicel de 

nuntă astădi. ” 
Alecu. — Da cine se măriti? 

Frunqă. -— Fata lut moş Trohin, Ilenuţa. 

Gaitanis. — 1 llenuţa, si mărita? 
24
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Prundă. — Dar, jupâne şiret; o le Trotuşan Mocanul. 

Gaitanis. — Chir Gaitanis, mozicole, nu sireto. tin 

parte) Si marita! 

Alecu. — Ei biuc, Frungdă, rămâl to la nuntă, că 

oiii veni şi eii mai pe urmă să gloc o horă. 

Gaitanis, —- Ba si merzi acasa, si mnveţi to eas- 
lovisu. Auditu-mu? 

Alecu. — Augdiţu-mu... fin parte) Culcăte pe acea ureche, 

Gaitanis. — Oriste2 

Alecu. — 0 priză de tabac... se paracalo.. 
Gaitanis. — Maba...a... (strănută). 

Alecu, — JMegas postelnicos! 
Gaitanis. — Ge-a diso? 

Alecu. 

Calispera, spera, 
Cachisu imera ; , 
File, ti mandata? 
Psomi che salata. 

- Gaitanis. 

Am siţi rupe to urechi 
Che "mi-a traso cu tufechi ; 
Sai facuto frica mari 
La voinico palicari, 

linpreună) Alecu şi Frundă (ridenă). 

Vai strmanu dascal ! 
Vedi'l cum pufnesce, 
Ochii se aprinde, 
Nasu'i se rogesce,
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x
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Gaitanis, 

Ge blastamaţia! 
Ge eniţaria! 
Deii, crepo de quda, 

Crepo de mânia. | 

(Alecu Iesă rigend prin fuud în dreapta; Frundă în stânga). 

SCENA IL. 

Gaitanis. 

Ghidi, ghidi puschi nerusinato... Mi a scoso din ţi- 

(inia! uf!.. In ce vremi am azunso!.. Î puschi de 

bacţi se Ye la riso pe loghiotati! 

I. 

S'a dus vremea cea frumosa 

Chind un dascalos grecos 

Inarmat, cii-o varga grosa 

Paradosa faneros: 

Aritmetichi, 

Me gramatichi, 

Che istorichi 

Ap'edo 'p echi. 
Ma acum lumea se strica! - 

Si de ris noi am remas; 

Căci bacţii, fara frica, 
Ne dai nouă piste nas! 

Inainte chind întramo în scola cu springenele sbur- 

lite, toţi bacţii tremura ca varga... ca varga e se 

clatina pe capa, a lor; si chind gigeam odata: sopate dia- 
94*
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pole! nu audiat nișă chire. Pe urma chind chiemano vro 

unu ca se'si spue matima, intra sapte-degi de drași în 

cl: (făcând ca un dascal grec în scoulă). 

— Bre, Burduzane, ela do. 

—— (ficână ca scolarul) Oriste didascule. 

. — Ela do; pes mu: Posa îne ta meri tu logu? 

— Ta meri tu logu?.. decapente! 

 — Decapente?.. decapente fores na scasis, anoite. 

Si ingepeam se'l croesc cu varga; che dos tu, che dos tu... 

pân! ce învaţa posa îne ta meri tu logu! Căci atunși: 

II. 

Atunţi varga pe spinare 
Tipto, tiptis arata ; 

Si falanga la pigoare 

Chiar din talpi'i învaţa 
Aritmetichi, 

Me sramatichi, 

Che istorichi 

Ap'edo 'p cechi. 
Ma acum lumea se strica, 
Si de ris noi am remas! 
Ciși bacţii fara frica, 
Ne daii nouă piste nas! 

De ageca vino lacuste în ţeara! de aţeoa nu creste 
grio che papusoi. Ma ce staii cii de vorbesco de papusoi, 
chind si marita lenuţa! ah, lirice eleison 7! ea si marita 
cu altu cineva de prost, si cii remuni cu lacrime pe 
mustaţi! Fii care o iubesco ca matia mu!.. Ei care 
m'am calicito hranind'o cu roscovi si cu halvas indirne- 
tico!.. Ama! oh, bade Trohine... oki, zapinesa: Ilenuţa !.. 
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ma fi cum socotiți vol... mat sint si cii pe aice... si. 
nu laso se mi sufla niste ţaranoi îs fo borsi mesa! Ohi,- 
bade Trohine! mi esti dator cu 500 de lei, de asta 

carna, si daca nu mii plati paraluţi, fora, tora, gligora, 
pe sin, pe sin, am se:ţi puno ccsecuţia, si so'ţi opresco 
nunta, (bate ta uşa Iu Trohin) 'Trohine, mol, Trohine, bre! 
ela do! - 

„ SOENA 11. 

Gaitanis, Yrohin (cşină din casă). 

Prohin. Aud?.. Cine mă chiamă? 

Gaitanis. — Ea vino 'ncoace, mo. 

Trohin. — ţia parte) Găitanu! m'o prins în laţ... 
Gaitanis. — Ma ros, zupune bade 'Trohine, cum in- 

draznesti se faci nunta, păn'a nu'mi plati gel cinci sute 

de lef?.. ha?.. 

'Prohin. — (în parte) M'o strins cu uşa grecu, dar oii 

st mă fac surd. 

Gaitanis. — Auditu mu, ha? 
'Prohin. — (ine? ţapul cel mare care te-o înpuns 

astii carnă de-at picat pe ghici 2.. o murit stracu! d-ta 

să fii sănătos! 

Gaiţanis., — (e ţap?.. Fii ţi vorbesco de bani. 

'Prohin. — Așa, aşa! bietul Balaban... el săracu!. - 

Gaitanis. — EI! apoi să nu te faţă zaratico?.. Fii 

i dico bani, si el mi raspundi Balabani. tare) Ginci sute 

de let?



374 NUNTA ŢERĂNEASCĂ 

Trohin. — (in parte) Sheară tu, grecule, cât “ţi-a, ţinea 

ura. .. (tare) AUd? 

*Gaitanis, — Undo's banii mei?.. Unde"i Ilenuţa? 
Trohin. — Măriuţa? baba Măriuţa? 

Gaitanis, — Au tos! acum mi pomeneste de baba 

Mariuţa! Ma chind al asurdito asa, bre, Pondrochefale? 

(strigă tare Ia urechta IuY “rrohin) Îlenuţa. .. Ilenuţa... surdole! 
Prohin, — (răsărind) Ho! că mai spărict, 
Gaitanis, — Ilo!.. (în parte) Mia, diso ho, ca la zo- 

dia? .. turios) Esi, îse ho, bovole! ma ego îme loghio- 

tatos, apo to Tenedosi! auditumu?.. apo to Tene- 
dosi?! si am se'ţi puno ccsecuţia ca semi platesti dato- 
viea ! auditumu? Ma duco s'aduco aice pe privighitori.. . 
Augitumu?.. Privighitori +. . 
'Prohin. — Că privighitorile nu mat cântă acun, jupâne. 

„Gaitanis. — Ba chinta, chinta. (wătena în pumnn. Si al 
se chinta si tu, acus... Acus? 

Ai si chinta, 

Ai si chinta 
Si se maninși o placinta 

Chiparata 

Si sarata 
Cum mai muneat nici odata! 

Trohin. (in parte). 

Vai de mine! 
Vai de mine, „> 

Ca simi faci vr'o ruşine! | 
„Ce păcate! 

Ce păcate, 
Vai de mine'mi caâit în spate !  
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Gaitanis (bătena în pumn). 

Ai se chinţi! ai se chinţi ca un cnc 
Neschi ! 

Si se merză, si se merzi cu butuc, bis, 

Neschi ! 

(înpreună). 

Gaitanis. 

Ai se chinta, 

. Ai se chinta 

Si se maninţi o plaşinta 
Chiparata 

Si sarata 
Cam mai muncat nici odata! 

Prohin. 

-Vai de mine! 

Vai de mine, 

Ca simi facă vr'o ruşine! 
Ce păcate! 
Ce picate, 

Vai de mine'mi cad în spate! 

(Gaitanis Yesă furios prin dreapta). 

(Se auâiă chiote de nuntaşi, în stânga). 

  

SCENA Y. 

_* *Pohin. — Eaca şi nuntaşii!.. Săracul de mine! am 

”- pățit?o tocmai astăgi, când îmi mărit fata!.. şi din pă- 

cate n'am nici un ban ca st mă pot plăti de grec, că 

am pus tot ce-am avut în zestrea, Ilenuţei. Doamne, 

doamne! adică să te ferească Dumnegeii de holeră, de 

locuste şi de... Giiitani! (întră în casa lul). 
pi 
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SCENA VI. 

“Nuntaşii, (mal pe urmă) 'Trohin, 
(Dol rornicel de nuntă, cu pălăriile inpodobite cu fiori, întră din 

stânga, înainte, ţiină în mâni câte un baston alb, câte un colac și câte 
un buchet de flori. — După c! vine mirele incungiurat de țărani carii 
chiuescii. Toţi se opresciă în mijlocul scenei, în faca casci lul Trobhin). 

(În vreme ce întră Nuntaşil, orhestrul cântă aria nunții). 

Vornicelul. — (cătră mirc) EI, măi Trotuşane!.. Eată- 
ne agiunși la casa Nenuţii!.. Dar pin” a nu bate la uşa 
ci, să ne cânţi un cântie de cele hătrâneşti, de care al 
augit de la tată-tău. 
Trotuşan. — Bucuros... Să vă cânt cânticul Tătarului, 
Toţi, — Dar, dar! - 
Trotuşan. — Apei, gice că, pe când năvălea 'Pătarit 

în ţeară, strămoşii noştrii care eraii puli de viteji, le 
cânta așa, de pe ist mal a Nistrului: 

Il. 
Măi tătare, ţineţi calul! 
Măi tătare, strînge'i frâu 
Măi tătare, lasă malul, 
Nu cerea a trece riul; 
Că, pe crucea sfintei lege ! 
De voi doi, peste hotare, 
Nimic, Di! nu sa alege, 
Măi tătare, măi tătare... , 

Dacă 'Tătarii cra oameni de cuvent, şi se întorcea înapoi, Românii îi lăsa în pace; car de nu, apoi stră- moșii noștri le vorbea încă odată cu binele şi le gicea: 
II. . - 

Măi tătare, dă-ne pace! | 
Măi tătare, stăi, nn trece! :
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Măi tătare, nu mă face 

Săi firâm capul în dece. 
Că, de sus, de pe movilă,- 

De-oii ssârli ghioaga cea mare, 

Singur “ţi-oii plânge de milă, 
Măi tătare, măi tătare! 

După asta, dacă "1 înpingea păcatul pe duşman să treacă 
în ţeara noastră, apoi îl videa Dumnedeii! Românul per- 
dea răbdarea, ridica, ghioaga, şi'l turtea pe tătar la pă- 

ment, şi] da la corbi! Pe urmă'l prohodea aşa: 

1998 

Măi tătare, unde “ţi e pala? 

Măi tătare, unde "ţi e calul? 
Măi tătare, unde “ţi e fala? 
Nu "ţi-am spus să nu treci malul? 
Na seiai, tu, măi vecine, 

Cei Românul în turbare? .. o. 
Corbul muşcă-acum din tine, 
Măi tătare, măi tătare! 

Toţi. — (ehiuescă vesei) Să trăezti 'Trotuşane. 

Trotugan. — Noroc să dee Dumnegeii, că să ne fa- 
cemii şi no ca strămoşii noştri! 

Toţi. — Ural... E A . 

Vornicelul. —- Hai de-acum să începemi nunta. (se 

aproprie de casa luY Trohin înpreună cu cel-l-alt vornicel, şi bate la ușă). 

(Orhestrul cântă în surdină).
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SCENA VII. 

Nuntasii, Trohin (eşind pe pragul uşe!). 
>» 

% -
]
 

co
 

Trohin. 

Qameni buni, bine-aţi venită! 

Vornicelul, 

Moşule, bine-am găsită ! 

Trohin. 

Ce vreţi la bordeiul mei ? 

Vornicelul. 

SUţi agiute Dumnedei!.,. 
Sintemii oameni călători, 

Călători şi vânitori; 
Şi cătămiă o căprioară 
Tinerică, sprintioară, 
Cii-ochişori de porumbel, 
Cu cosiţele 'n inele, 
Și cu salbă de mărgele. 
Şi "i frumoasă, vorbitoare, 
De trup gingaş ca o floare - 
Păstrică cântătoare 
Care cântă, făr' să sboare.,. 
Rogu-te, moşule, spune: 
N'ai vtdut aşa minune ?.. 

Trohin. — Ba am văgut?o, feţii mei. Mat dinioare: 
trecea pe aici şi o întrat în casa mea. Aşteptaţi să v'o 
aduc. (intră în întru şi se întoarce aducând o babă scurtă şi urită). 
Asta vă e minunea ce cătaţi ? 

Toţi. — miqtna) Q!., 
TYrotuşan. — Ba, ferească Dumnegeii !.. asta” Ştirba- 

baba-cloanţa !..
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Trohin, — teiqena) Vedi pozni! în loc să pun mâna 

pe-o căprioară, am pus mâna pe-o bufnişoară. tintrâna car: 
în bordela), 

Vornicelul. — Da mare hâtru'i, moş Trohiu! Ila,. 

ha, ha!.. 

Toţi. — Mare hâtrui! 

SCESA VII. 

Nuntaşii, Trohin, Menuta, Yărance. 

Trohin, — (eşina înainte) Baca, măi flăcăi, căprioare: 

sprintioare, pasărele cântătoare, floricele frumuşele. . . 

Pe care o cătaţi voi? , 
Trotuşan. — (alergând 1a Ienuța) Pe Hlenuţa, pe Ilenuţa ! 

Tenuţa. — (cu bucurie) Tr otuşan ! (vin amândoi în faca scene! ), 

(înprennă, aria: caruta postei). 

Trotuşan. 

Dulce iubită, 

A mea ursită, 
De-acum cât lumea vrei si trăesc; 

Căci în uimire 

De fericire, 
În rau, cu tine, simt că plutesc! 

(inpreună). 

Ah! în uimire 

De fericire, 
În ralu, cu tine, simt că plutesc! 

Păranii. 

Vegi ce uimire 
De fericire, 

În a lor suflet acum simţescii!
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Ilenuţa. 

A fi iubită 

Şa ta ursită, 
E tot ce *n lume de-acum doresc; 

Căci în uimire 

De fericire, 

În rau, cu tine, simt că plutesc! 

tinpreună), 

Ah! în uimire 

De fericire, 

" În raiu, cu tine, simt că plutesc!. 

Tăranii. 

Vedi ce uimire 

De fericire, 

În a lor suflet acum simţescii! 

Vornicelul. -— (ăispărţindu Bine, bin; lasă că vă 

veţi drăgosti mai pe urmă. Acum, hal să tragemit o horă 
de nuntă. - 

Toţi. — Hora, Hora! 

Vornicelul. — Vino, moş 'Trohine, de gloacă cu noi; 
haj, doar ţi"! mat scutura, din cele bătrâneţe. 

Trohin. — Bucuros, feţii mei! Ia să giuciimii hora | 
Henuţei. .. ştiţi ceea: “ 

Hai Ileană, la poeană, ! 
| Ieano, Ileană, 

(Orhestrul cântă hora Ienei; toţi se prindii la goe şi cântă), 

Cor general. 

Hai, Ieană, la poeană, | 
Jleano, Ileană! 
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S5 săpămii o buruiană, 
Tleano, Ieană! 

Buruiana maculoj, 

Jleano, Ileană! 

Ca so dămi bărbatului, 

Îleano, Îleană ! 

SCENA IX. 

Ce dinainte Uucâna), Gaitanis, Privighitorul. 

Gaitanis. — Ha, ha! voi chintaţi si zucaţi? 
Trohin, — (vădena pe Gaitanis) Na, cam pățit”o, stra-- 

cul de mine! | 
Gaitanis. —- Chintaţi tin Ileana îs fin poeana.., Ma. 

nu trebui si chintaţi asa, dar ca asa: 

Hai ţerane, la "nchisore 
„Bade 'Trohinc! 

Cu butuţi la picore 
Bade Trohine! 

Pin" cei plati paraluţi 
Bade Trohine! 

A lui chir Gaitanuţi 
- Bade Trohine! 

” (Hora se etrică). 

Toţi. — (spăriet) La închisoare! 

Gaitanis. — Neschi, la închisore sai la groso, cum. 

"ţi-a plăcea mai bine. Moi, privighitori, pune muna la 

gât a lui! 

Trohin. — ME rog, jupâne dascale.. . 

Gaitanis. — Loghiotatos, bre! . .
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Prohin. — Pie şi ghiotatos... Nu'mi face o ruşine 

ca asta, tocmai dinaintea satului. 

Gaitanis. —- Sat, mat, che pasat... nu mi: "pasa. Puut 

muna la gât a lui. 
(Privighitorul apucă pe Trohin de braq). 

Trohin, — Lasă macar pănă mâne, cucoane liane... 

“pănă după ce sta sfirşi nunta Ilenuţei. 

Caitanis. — Nunta Ienuţil!.. Ohi/.. De o suta 

de ori ohi?/.. auditumu? Platesti pe sin indata? ori te 

puno la butuco. 
Prohin. — ţin parte) Butuc să te fact! tare) Dai pi- 

-cat de Dumnegeii să strici bunătate de nuntă ca asta... 

Fiţi milă macar de biata fat, dacă nu ţii milă de 

hătrâncțele mele. .. Ilenuţo, vino de'l roagă şi tu, fata 

mea, doar s'a îndupleca. (în parte) Îndupleca lar dracil!.. 

Tenuţa. -— (viină lângă Gaitanis) Chir Gaitanis, mă 109 

d-tale, nu te 'ndura, fii cum fc-arată chipul. 

Gaitanis. — (în parte) Acu, sirata ? (tare) Ohi, netre- 
dincosa serpoaica ce esti; nu vreii! nu vrei se fiii ca 

-obraz a mea, 

(Arie: cf, of, of? ce superare; din Peatra din casa). 

Tlenuţa. 

0f, of, ot! te rog, ai milă 

De-un sirman şi de-o copilă! 
Vedi că plâng şi suspin; 
Fie“ţi milă de-al mei chin 

Gaitanis, 

Ba nu, nu, sirato, ba! 
Eu nu sint de dandana,



UNTA ȚERĂNEASCĂ - 333 

Se me'nseli cu amori 

Sapoi semi dai cu piţori, 

Si de mine tu se ridi 
S'apui semi faşi bizi. 

Ilenuţa. 

Ah? te rou... 

Gaitanis. 

Fuză, nu vrei. 

Tlenuţa. 

Ah! te giur pe Dumnedeii, . - 
Nu fi râu... 

Gaitanis. 

Na, na, na! 

Feighe, fevghe, Satana! 

Henuta. 

Of, of, ot! te rog, ai milă 

De-un sărman şi de-o copilă! 
(Cade în genunchY). 

Gaitanis. — Deziaba, te culci la pamunto, che nu me 

mai inseli. Privishitori, unfla pe dimialui. taratăpeTrobin) 

(Privighitorul apucă pe Trohin și Vrea să&l duct). 

Toţă. — Cucoane Giăitane. . . 
Gaitanis. — Sopa, bre!.La Isptavnigie! 

(lenuța xămâtze plângtnd în dreapta. — Trotuşan stă lângă dinsa 

de o mângâte. Gaitanis stă în stâuga, în faca scenel, şi face scma 'privi- 

ghitorului ca să ducă pe Trohin). 
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SCENA X. 

Cox dinainte, Alecu (în costum bogat de ţăran. vine din fună 

ai se întâlnesce cu ţăranii, în mijlocul scench. 

Alecu. — Ce este, oameni buni?.. Ce aţi păţitii? 
Trohin. — Ce văd? cuconaşul!.. Dumnedeii te-o 

trimis ! Ă 
Alecu. — Da, ce este? 

Prohin. — Ce să fie, cuconaşule? Ea, păcate! Jupânu 
Găitan vrea st ne strice nunta. 

Alecu. — Pentru ce? 

Trohin. — Pentru că "i sînt dator 'cu 500 de lei. 
Alecu. — Audi Găitanu dracului! Ea staţi, staţi 

oameni buni. 

Gaitanis. — (e?.. gine îndrazneste se poroncasca, aice? 
Alecu. — 0 dulosas tapinos. 
Gaitanis. — Alecu !.. me strae ţaranesti! Ge cauţi 

aice catergari? ha? | 
Alecu. — Am venit să gioc la nuntă, în ciuda ma- 

taluţi. | 
Gaitanis. — Acus ?... Mo, mo Frunda, pune muna 

„pe dimialut sil adă acasă cu de-a sila ca să înveţe to 
matimatu, Ă 

Alecu. — (farios) Augi ţapu! (cătrățăzann Pe dinsul, flă- 
câl!.. Bă vă poroncesc!.. Unflaţil pe sus: şi” puneţi 
în scrinciobul ista, de'] învârtiţi pin” ce-a gice, aman. 

Gaitanis, — (e, ge?.. bre!.. ge puschi! 
Trobhin. — Dacă poronceşte stăpânu, . . pe dînsu copil! 
(Ţtranii se aruncă asupra lul Gaitanis, îl ună pe sus şi pună cu 

de-a sila în scrinctob), 
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Gaitanis. — (sbucrumânău-se farios) Cun indrazniţi, mot?.. 

pe mine!.. pe chir Zenedosi apo to Gaitan. .. Ca- 

cohrononachi mozițe. . . 

Alecu. — Ha, ha, ha... Nu te da, palicari... Lila 
more... ha! 

Gaitanis. — (in serinetob) Lasa, lasa, che a veni cl. 

babacato dimitale apo to Iasi... Audito asa catergari?.. 
Enas loghiotatos is to scrinţobo 2.. Am seţi trago cinci 

deci la talpe. 
Alecu. — La, talpe?. „ mie!.. Întoarceţi scrînciobul, 

flăcăi. 
VȚăranit începii a întoarce serinetobul, în vreme ce cântă horul ure 

mător; Gaitanis se sbuctumă furios în scaun). 

Alecu (arie: Putru-dieci de arnauli). a 

Uţa, uţa, căpitane. 

Uţa, uţa, Găitane. 

Toti. 

Uţa, uţa, tot aşa, 

Măi, roinice, nu te da! 

Gaitanis. 

Aman, aman ! che nn mai pot, ) bi 

Aman, aman! che mor de tot. 

Toţi, 

Uţa, aţa, căpitane, 

„_Uţa, uţa, Găitane, ş. e: 1. 

Gaitanis., — (eăenina) taţi, che mi sfirsesco de dile, 

Alecu. —: Opriţi scrinciobul puţintel. 
„(Ţăranii 'oprescii serinctobul). 

Gaitanis. — Uf, aman! 

>
 

u
t
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Alecu. — FI! chir Gaitanis! mat vrei să strici 

nunțile oamenilor ? 

Gaitanis. — Nu mai vreii se strico nimica. .. lasa 

se mi scoboru, che "mi-a venito virtizelu la capo. 
Alecu. — Da, banii lui MOŞ Trohin îi mal ceri? 
Gaitanis. — Ta pentacosia grosia ?.. Malista, ma- 

lista îl cer, si acum pe sin îi ger... 
“Alecu. — Aşa?.. Ei! flăcăi mai daţi”! puţintel în 

scriuciob, că încă nu s'a săturat. 

-Gaitanis, — (turbat) Blastamaţi. . . Diavoli. .. Enicari!.. 
(Țăranii începă ear al întoarce, cântând ca mal înainte). 

Uţa, Uţa, căpitane, ş, e. l.- 

(Se aude în stânga în fund un răcnet de surugii și pocnete, 'Țăra- 

nii opresciă scrinciobul, Fruncă Yesă prin stânga). 

Alecu, — Care ce poştă s'aude? 

Gaitanis. — Ge posta?.. Ha, cacoriziche! ţii frica 
acumu che vine babacato de la Iasi. (irecânau'şr mânile ae 
bucurie) la, ha! a venito vremea se mi rasplatesco de 
toţi. Am se vi aratu ci uţa, uţa. 

Alecu. — (in parte) Că de-a veni tați-meă... am. 
pățit'o ! : 

Prunqă..— (intrâna) Faca, cuconașule, un răvaş de la Eşi. 
Alecu. —— Quâna răvaşul) Da... cine Va adus? 
Frunaă. — Ce văd?,. Tatăl meii m$ chiamă la 

laşi ca să mă trimită la Paris!.. -Vivat!.. am scă- 
pat de Gaitanis!.. la Paris!.. la Paris!.. - 

Gaitanis. — (je? ge?.. la Pariso?.. a nebunito 
che tataso! 

Alecu. — (plin de bucurie) Dameni bunt! nu may aveţi
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nici o grijă de nimic, că eii mă fac nunul Ilenuţii, şi” i 
daii 2000 de lei zestre. 

Trohin. — 86 trăeşti, cuconaşule! şi seţi dee Dum- 
nedeii sănătate şi bucurie... Hura ! strigaţi hura, copil ! 

Tăranii. — Hura! ” 
Alecu. — Cât pentru chir Gaitanis, fiind că a în- 

drăsnit a pomeni de bătae la talpe.. . îl osândese să stee 
în vârful scrînctobului, pin! ce s'a sfârşi nunta. 

Gaitanis. — (tarios) Satana! . Me | 
Trohin. — Ba nu, cuconaşule; dacă socoţi, sil în- 

toarcemii în scrinciob pănă ce "mi-a, erta cei 500 de lei. 

Toţi. — Hat săl dimiă! hai sl dimi! 
Găitonis. — tepăriet) Ohi, ohi, staţi bre, varzari, che . 

ertu tot, 

Alecu. — Aşa mai vii de-a casă... dar să gloci cu noi. 

Gaitanis. — Ma nu stii de cât to piperi. 

Trohin. — Lasă că te-oiii învăţa ei... Acuş, aşteaptă! 
(Ilenuţa se apropie de 'Probini ii goptesce, arătând pe Alecu). 

Gaitanis. — (sine în fașa publiculun) Piperi cu tabaco am 
traso! nasu mi s'a, rosito! ranito de pusca la îpochimeno 
am fost! în serincobo m'am dato! paraluţi am prapa- 
dito! pe Ilenuţa am prapadito, si acum se mat zoco si la 
nunta, că!.. Bă! Gaitanis, loghiotatos, apo to ostrovi Tenc- 

dosi!.. Bine dice un filosofos, nu stiii care: mateotis 
„_mateotiton, ta panta matcotis! se trage mat în fund). 

'Trohin. — lţiind pe Ilenuţa de mână, vine lângă Alecu) Cu- 

conașule! caca, hina d-tale care vrea st'ţi facă o răgea. 

Alecu. — Ce doresci, hinişoară dragă? 

Iilenuţa. -— Să gtocă cu mine, cuconaşule. 
25*
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Alecu. — Din toată inima, dragă Ilenuţă. (în parte) ÎI 

bine ca bocril s%'şi dee mâna şi să lege frăţie cu ţăranii! 

(Alecu Ye pe Tlenuţa de mână şi o advce în faga publiculul). 

Dlenuţa (cătră public), 

Sirăcimea mângâiată prin al rostrn ajutor . 

Cătră vol acum înalţă glasul ei mulţămitor. 

Fiţi cu toţii veseli, mândri de-a voastră faptă bună: 

A stracilor iubire, pe bogaţi îi încunună! 

(Jocul se începe, Alecu joacă cu Denuţa. 'Trotușan cu o fată din 

sat. Trohin cu Gaitanis). 

(Cortina cade).
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"PERSOANE: | ACTORI: 
Cucoana Chiriţa. . . . . D-l Milo. 
Grigori Bârzoii, soțul ci. -. .  „ Teodoru. 

Aristiţa l [pie Chictu, 
„SS efetele lor... . . a. 

Calipsiţa | „  Bibiri, 

Pungescu, coțear bucurescean. . .D-1 Teodorini. 
Bondiei, coţear iaşan . . . . „ Neculau. 
Guliţă, copilul Chiriţei. . . . „ Lachian. 
Văduva Afin. . . .:.. .:,. „D-na Sterian. 

Duluţa, copila d... 2 e Da Nini. 
Sărdarul Cuculeţ, director de Asie  D-1 Bonciu. 
Un fecior boeresc. Pa „  Dosie. 

Ioana ţiganca . . . . . . D-na Ralita. 
Un slujitor de barieră . . . D- Apostolu, 
Un surugii. . . . . . .  Handoca. 
Un neamţ cu orga. . o op Halepliu, 
Poftiţi la bal.—Slugi.—Surugii.—Cai de postă. 

 



CHIRITA IN IASI 
SA” 

DOUĂ FETE ş'0 NENEACĂ. 

COMEDIE CU CĂNTICE, IN 3 ACTE. 

Representată pe teatrul naţional din Iaşi, în bene: 
ficiul artistilor români la 1850. 

ACTUL 1. . 
Teatrul represivtă uliţa Păcuraril plină de omtt; în stânga, în 

fund se vede bariera închisă, — La ridicarea cortinei se audă chiote şi 

pocnete surugiesci. Bariera se ridică și începi a trece în funa vr'o 16 

cai de postă, cari! tragi o trăsară veche pusă pe tălp! de sanie. Cait în- 

tră în culisele din dreapta, dar trăsura răinâne troenită în mijlocul scenei. 

În coada trăsurix sîntăă aninate o mulţime de sipete și de cutii; ear pe 

deasupra lor gcde o țigancă învălită într'o cergă strențeroasă; ea ţine în 

mână o cutie cu bonete. Pe capră stă un fecior bverese, ţiind: altă cutie. 

În întru se atlă cucoana Chiriţa, Aristiţa, Calipsiţa şi Gutiţă Bărzoiii. — 

Începe a însera și a ninge. 

SCENA L 

Chirita, Aristiţa, Calipsiţa, Gulită, miganca, pe- 

clorul, Slujitorul de barieră, Un surugiii. 

Slujitorul. — (alergând după trăsură, dice țigancei din coadă). 

Cine dici căi în trăsură?.,
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Piganea. — Cucoana Chiriţa. 

Slujitorul, — Cum?.. Criţa? 
Tiganca. — Chiriţa... surdule. 
Slujitorul. — Chiriţa Surdulea?.. Da cască”ţi plis- 

cul mai tare... cioară, şi cârâe mai disghegat... Ce cu- 

coană "i în trăsură ? 

Tiganca, — Dute pirlii! că doar n'am s%ţă toc la 

ureche până mâne. | 
Slujitorul. — De!.. Baragladină, te-ai pichirisit? 

Tiganca. — Baragladină eşti tu, guleratule! 
Slujitorul. — Fan vedi moachia, că s'o fudulit... 

"(asvârte în țigancă cu omăt) Hişi, cârâitoare! 

Tiganca. — Şegi Dinişor, blăstămatule, că te ie dracu. 

Slujitorul, — Hişi, ciocănătoare!., 

Tiganca. — Bată- te Dârdalnicu, să te bată!.. şedi 

binişor. 

Slujitorul. — Hişi, duh de baltă... . 
Chiriţa.— (scoţena capul şi primind omătul în obraz). Ce oste?. 

ce-aţi păţiti... carnaesi! că cra să mă chiorască!.. Cine- 
asverle cu hulgări ?.. (cătră ţiganeă Ce te-o apucat mă 
rog, coţofano, de cârâi ca ctoara 'n par?.. Îe sama la 
lucruri bine, şi taci din plisc. (intoreinau-se cătră fector) Şi tu, 
mojicule, ce stai în capră ca un degerat şi nu dici su- 
rugiilor să meargă?.. Vat, bată-vă crucea, mansosiţilor, 
co sămi faceţi gile fripte!.. 

Slujitorul. — qa oblon) Cucoană, .. 
Chiriţa. — Ce"? 

Slujitorul. — Cum îi numele d-tale? 

Chiriţa. — Cum mi l'o dat nânaşu... Lipseşti de-acole.
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Slujitorul. — Aşa ştii şi cit... d'apol vedi, cu- 
coană, că trebue să te trecemii la catastiful barierii. 

Chiriţa. — S5 mă treci la catastif pe mine?.. da 

„ce sînt că, să mă treci la isvol?.. Augi vorbă! Măr? 
că obraznici mai sîntii suleraţii işti cu săbiuţe.., 

Lipsesci mojice! 

Lipsesci de-aice, 

Ci'ţi sar în ptr 
Şi te bat măr. - 

Augi dârzie! blăstămăţie! 
Obrăznicie 
Și mojicie! 

În catastifari el să mă serie; 
SEmi facă mie 
Catagrafie, 

Par'că aşi, fi marfă de băcălie, 
Rraşovenie 

Saii lipscănie! 

Toti. 

Lipsesci mojice ! 

Lipsesci de-aice 

Căţi sar în ptr 
Și te bat mir. 

Slujitorul. — (astupânav'şt urechile) FLO țeari 1. că doar 

mam urcehi de săftian... Cucoană, avemii poroncă să nu 

Jăsăimii pe nime n târg, pia nu'l întreba de nume. 

Chiriţa. — Fă! cor semi scoată sufletu!.. Du-te 

de scrie co veniti în Iaşi: cucoana Chiriţa a banului 

Grigori Bârzoiit, de la Bârzoteni, cu Aristiţa, Calipsiţa şi 

:Guliţă, copiii lor.
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Slujitorul. —- tin parte) Mă! , ce pomelnic! (tare) Cum 

diseşi, cucoană ? Si 

Chiriţa. — Baca surdu!.. (răpiae) Chiriţa, - Aristiţa, 

Calipsiţa şi Guliţă Bârzoiii ot Bârzoleni. aa surugiă) Mânaţi, 

măi, şi luaţi seama la covăţele. tin parte) Aice "n capitală 

eşti tot cu gilele 'n mână. | | 

Slujitorul. — (în parte) Criţa, Răstiţa, Lăpşiţa şi Gur- 
luiţi Brenzoiii!.. da... a dracului nume !.. par” că se bati 
babele n gură... Mă duc st! torn în catastif. umerge spre 

barieră) Gurluiţă, Lăpşiţa. .. Oriţa. .. esa). . 
Chiriţa. — Qa surasi) Pornit'aţă, jărpanilor ? 

Surugiul. — lindemnână cai) Ji, hi, hi; hi, copil... nu 

mă lăsaţi... Hi, hi, tătucă... Hi, hi, mâncav'ar lupil. 
(pocnesee) Hi, ludă. .. Hi, jupitule. Baca mă! cor să mă 
lase în trolan.. . Hi, hi, da hi... luavar dalacu... pPro- 

hodiv'ar căoarele!. . | | 
Chiriţa. — (scoţend capul răpiăe) Tacă-vă gura, beţivilor, 

că vă audi copilele. 
Surugiul. — Ban lasă-ne, cucoană hi... nu ne mal 

năcăji, că destul năcaz avemii noi cu rădranul ista, 
ardă] focu!,. A 

Chiriţa. — Ba să te ardă pe tine focul... audi ?,. 
rădvan!. . trăsura mea de nuntă, nouă nouşoară !.. de 
abla din vremea, bejăniei!.. Hai, mânaţi şi nu mai faceţi 
vorbă, * Ma ' 

Surugiul. — Hi, hi... odată copil cu toţil... Hi! 
lisavaţi oasele cioarelor şi pelea vamişului... Ha, ho, 
ha, ho, tbrr... degeaba !.. de-acum ne-amii trocnitii... 

Chiriţa. —Ne-amii troenitii?.. Eaca! na, şi alta acum... 

i
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chiar colac piste pupăză! (tectorutun Ce sta! ca un butuc 
în capră, mansositule... coboară de-agiută la trăsură... 

Fan vedi”, mă rog, par'că” un boeriu!.. nui bun nick 
de-o treabă... 

Feciorul. — teneş Dacă” chiar în zâdar. „. NU Ne: 
scoate de-aici nici dracu... 

Chirita. —Sărmane, sărmane. . . "ţă-oiii arâta cil acuş 
pe dracu, somnorosule... dă... dă!.. 

Peciorul. — (scoborându-se) Soninoros, da! şi cit mam 

închis ochii de două nopţi! 
Chiriţa. — (sărind din trăsură) Fan auqil că şi r&s-- 

punde! .. qunecâna) Carnacsi! că era să'mi rup şălele! 

(inpingena fectorul) Ea, col0... colo la răzor, tontule... pune 
umăru! de “npinge, că eşti coşcoge... qa surugii) Hal măr,. 
opintiţi vîrtos. 

Surugiul. — Hi, hi, sventavar vântu şi Paşt.vinde 
păstrama ! | 

Chiriţa,. — 'Tacă-vă gura, blăstămaţilor! că vă audit 
copilele! ua sete) Astupaţi-vă urechile! fin parte) ÎL un pă-- 

cat cu nişte shtorlani. aa ţiganeă) Da tu, cheramo, ce stal 
acolo par” că cloceşti ouă... dă-te gios să se mal uşu-. 

reze trăsura, | 
Tiganca. — Cuconiţă, nu mă pot scobori fă de scară, 
Chiriţa. — Scară?.. "i-oiu da cii la scară, coţo- 

fană. .. deschideţi aripele şi sal la pământ... da doar 

mii strica cutiea... catâta“ţi trebuie. 

Piganca. — tsărina) Vale! că "mi-am serintit pi-- 
clorul! valeii ! (sărind, scapă cutia, care ae strică). 

Chiriţa. — 'Tronc! par” că "nadius "i-am dis să "mi-o
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strice !.. Of! săraca m de mine! că "mi vine să ţip şi st 

“cit câmpil!.. Mult oiu să mai stai în drum ? (aicargă 13 oblon 

“şi dunecă) Carnacsi! că "'mi-o plesnit şireturile de la ro- 

chie!.. Aristiţo, Calipsiţo, daţi-vă gios şi vol, doar ne-omit 
distroini mal degrabă. .. ca aşa... frumos... încet, să 

“nu lunecaţi. 

(Aristiţa şi Calipsiţa se coborii, Guliţă vrea şi el s% Yeasă, dar Chiriţa 

îl opresce). 

Guliţă, —— ţeepeleag şi alinta) SE mă cobor şi ei cu 

“ţiţacele ? | 
Chiriţa. — Ba nu, Guliţa mamei... nu, drăguță; mata 

-şedi în trăsură ca să nu răceşti. 
Guliţă. — E!.. nineacă, vreii să mă cobor... na... 

Chiriţa. — Ba nu, suflete... dacă mă fubeşti,.. 

şedi mităluță locului, puiule, şi te învăleşte cu contăşu 

“Dăbacăi. 

Guliţă. — E; m'am săturat de contiş; vrei să mă 

-daii pe elifacă. .. ” 
Chiriţa. — Ba... st nu facă poznă, Guliţa, nincacăi, 

Capol s'a mâniea nincaca şi nu "ţi-a mat cumpăra ni- 
navet... ştii mata... minavetu care ţi'l-am făgăduit... 

Guliţă. — Aşa! de trii ant de când mă porţi: cu 
figăduinţa. .. 

Chiriţa. — (sărutânau') Guliţa mamel!.. că. nostim 
eşti. .. Du fil de diochi. . . (inchide oblonui şi dice surugiilor) 
Hai flăcăi de-acum, că vă figăduesc bacşiş bun... câte 
un fifirig de om... . (căutâna în cutise) Eaca poznă! da unde'sii 
-surugiil ?
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Feciorul. — Or fi fugitii!.. cine ştie?.. la vr”0 
crâşmă poate... (în parte Her, că nu's şi ei cu dinşil!: 

Chiriţa. — 0 fugiti şi m'o lăsâtii lată în mijlocu 
drumulut!. . bre! c'o si mă lovească ceva! (furioasă) El; 

„apoi să nu te-apuce şăpte-deci de năbădăiei?.. Chirie 
cleison! tvine Yate în fașa publicului) MY rog, cine ţine poş- 

tele?... cine" otcupcicul ghipcanilor 2.. să dee ochi cu 
mine, daci”l ţine curtoa... s%l dic două vorbe... da. 

vorbe!.. să le pominească cât o trăi... şti! ?.. cole.... 
engolpion de anul noii 1844. 

I. 

Ean st'ţi spun, otcupeie dragă, . 

Vel oteupeic de ghipcani! 
Toţi motanii, fără şagă, 
Nu'ţi. plătesc nici chiar doi bani! 

Of! mări frate, aa 

De ai păcate Ma 
Cu cai de postă st te pornesti ; 

De multă ciudă, 
De multă trudă, 

Te simţi, cu posta, ca 'nbătrânesci ! 
i Ba nu's propele, 

Nică căpiţele ; 
Ba ştreansa'i putred de ars în foc! 

Hi, pliosca, trosca, 

Hi, trosca, pliosca!.. 

Slusa “n pricină... eşti tot pe loc! 

IL. 

Drept sti spun, otenpcic dragăf 
Vel otcupeic de ghipcani! 

Toţi motanii, fără şagă, 
Nuță plătescii nici chiar doi bani!
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Căci dacă pleacă, 

Colbul te 'neacă; | 

Glodu'ţi lipesce benghiuri pe nas; 

Biciul poenesce 

De te-asurdeşte, 

Şi caii postei alergi... la pas! 
Ba stai la dealuri; 

Te dai de maluri; . 

Îți sfarmă trupul de nu mai poţi! 
Şi de nu'ţi pasă, 
Ajungi acasă, 

Cun ochiu, co mână, şi cu trei roţi! 

Chiriţa. — (alergână în funa) Poftimii poşte!.. dacă nu 
mergi caii, fugii surugiil!.. Da unde s'0 înfundatii blăs- 
tămaţii 2 (intră în eulisa din dreapta, âin fun) Val! că buni's de 

spendurat în larmaroc!.. Augi!.. carnacsi, că lune= 
uşi !.. Valcii !.. (sc aude cădend pe uhiagă). 

Aristiţa. — Vai de mine! o căgut nineaca pe 
Calipsiţa.— | ghiacă!.. : 
(Aleruii amendoă după Chiriţa și ge audi picândiă şi țipândă în culise). 

Valeii... Valeă... Pa | 
Feciorul. —  ţeiiutâna în dreapta) Haita. .. buf... na, 

co cădut şi duducile... Ha, ha, ha... una piste alta... 
(În vremea aceasta Guliţă se coboară furia qi 

să da pe ghiașă), 

Guliţă. — Uţa...a...0... Bine” de dat de-a să- 
niişul... Uţa... a...a. Nineaca sto dus... bine "my pare! 

Tiganca, — (uhemuită în cergă lâugi coada trăsureY) Da as- 
temperi-te, cucoiaşule, căi ctide gIos, şi ţi”i sparge capu. 

Guliţă. -— Taci, “coţofană... nu cârâi, 
Tiganca. — Halde, hai. 

n trăsură şi începe a 

că te-o vide ca cucoana acuz.
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. Guliţă. — Taci, îţi dic, apoi ştil... eătră tecror) Măi, 
fecior boeresc, vin de te dă pe ghiaci cu mine. 

Feciorul. — Ce să fac?.. că doar n'am deco ca- 

pete de stricat... | 

Guliţă, — (mântos) D'apol, dacă”ţi poroncesc ci ?.. 

nu vre? „Bi las, măi bade, că te-oiii drege cil. 

Feciorul. —: (in parte) Bai drege tu. pe cine-al mai 

dres, strijitule. 
Guliţă, — Uţa...a... las că te-oiit spune eii şi 

bunicăi şi mătuşicăi şi băbacăi şi nineacăi... Uţa..: a... 
(Se aude dincolo de baricră un sunet "ae zurgalăi şi un glas de ji- 

dov strigând: rio, tic). 

SCENA II. 

Feciorul (lângă oblon), Tiganca lângă canada, trăsure!), 
> . 

Guliţă (ăându-se ac-a scniuşul pe dinaintea e, Bondici, Pun- 

gescu, Un neamţ cu orga şi Slujitorul. 

Bondiei. — da barieră) Mă! cel cu trăsura..:. fă îna- 

- înte... Ce-ai închis şoseaoa.? 
Feciorul. — (căutînd în stânga) Dec! cum 0fu să fac 

înainte, daci, ne-amii troenitii? 

„Bondiei. — Ce'mi pasă mic? „. dă-te 'm lături că 

am să şed aici toată noaptea pentru hatirul til. 
Feciorul. —Măi omule, da maugi că ne-amii troeniti ? 

„Pungescu. — (asemene 1a barieră) Înhamă-te pe tine şi 
trage sdreavin pănă ce'i eşi din zăpadă. 

„Feciorul. — Bai pune pofta m cuiu.
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Pungescu. — Hait! o păţirămi de la. roate... El; 

ce facemii acum ? 

Bondici. — Hai să lăsămii harabagiul şi să ne suimi 
într'o sanie de birjă. 

Pungeseu, — Fie ş'aşa,.. hait.. . vină şi tu, nean- 
țule, cu noi. . 

Neamţul. — No gut... make heren. 
(Bondici, Punges:u şi Ncamţul cu orga, întră pe la barieră. Slujito- 

rul îl opresce). 

Slujitorul. — Cum îi numele d-voastră, domnilor? 

" Bondici. — D-lui îi spătarul Haţmaţuchi, şi eii aga 

Crastaveţovici; amândoi cu şedutul şi cu avutul în Foc- 
şani... Cât pentru d-lui. Neamţul, îi vestitul baron fon 

Şonţberg, care vine de la Podul-lloaei ca să dee concer- 
turi instrumentale în folosul săii. Drept care avemii cinste 
a ne închina d-tale cu tot, respectul, noi, sus pomeniţii 
şi jos iscăliţii: spătarul Haţmaţuchi, i aga Crastaveţovici, 

i baron fon Şoacăţenberg. (se închină şi vine în faga scenei) ]i, 

cruce-aglută, şi dă înainte la catastih dacă poţi, ce- 
nuşerule. ” | 

(Slujitorul rămâne încremenit şi gueră de mirare. Neamţul începe â 
cânta din orgă şi ec trage în fund lângă trăsură. Bondici şi Pungescu 
vină în faca sceneY). Ă Mi 

Pungescu. — Ha, ha, ha!.. răpide mil luaşi pe 
bietul dorobanţ, nene. .. 

Bondici.—Nume vroia? nume "i-am dat; să se sature. 
Guliţă. — Îra!.. Baca un minavet de canariu, cum 

vrei cil, (aleargă lingă ncamţ, înpreună cu feclorul şi cu țiganca). 

Bondici. — Eaca: neamţul dracului! .. nică n?o apu- 
cat a întra în laşi şi o şi început a rupe urechile Ia- 
şenilor. Nu destul că ne-o asurdit pe noi în hara-
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baoa cea jidoveaşcă, de la Roman şi tot drumul!.. Ea 

st vedi cum o s&mi gologănească sinpatrioţii!. .. Păcat 
numai că nare vo momiţă sait vrun urs, că s'ar face 
stup de bani. 

Pungescu, — Ce spui, vere?.. care vrea să gică... 
dobitoacele aci în Iaşi? .. 

Bondiei. — Hai, hal!.. 

Pungescu. — Apoi dar... ne-amii Sfinţitără not dor?.. 
Bondici. — Niboisa, fricosule. .. nu mi te da pă- 

cătosule... dar, ea lasă -vorba asta... să venimit la 

treaba noastră. Ami scăpatii din Focşani cum ami pu- 

tut... cu nepus în masă... că de punea mâna isprawmi- 

cul pe nok, ne trâutia poate la gros:.. 
Pungescu. — Vreai să dici la puşcărie. 

_„ Bondiei. — Şi asta din pricina ta; dacă eşti prost 

şi laşi st to prindă la cărţi cu mâţa "m sac?.. 

Pungescu. — Ce pisică 'n sac, neneo? vina mea ? 
dacă s'a găsitără alt cartofor mai ţeapin decât mine 

- şi ma zăritără când am tras pă: riza de desubtul căr- 
ților ? 

Bondici. — Însfirşit, ce-o fost sto trecut... ami 
scăpatii de-acolo; acum ne rămâne să ne păzimi aici vr”o 
câtă-va vreme, păn'ce s*o face lucru muşama. .. De aceea 
trebue mai ântâi să ne prifacemiă numele;.să le mai 
lungimii. Tu, te” chiema de aqi inainte Pungescovici şi 

eii  Bondicescu, 

Pungescu. — EI ş'apoi!.. despre traii cum a so 

ducemii ?.. că numai cu escu şi cu ovici, tot covrigi, tot 

spanac. 
i P 26
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Bondici.— Despre traiii?.. helbet!.. feţi logofeţi de sotul 
nostru, cu meseriea stosului şi a bancului, nu perii în Iaşi. 

Pungescu. — Se poate, nenişorule.... dar mai bine 

maşi închtorchioşa eii în Bucuresci. 

Bondici. — Pentru ce, neică? 

Pungescu. — Pentru ce?.. 

De-ai umbla întreaga lume; 

De-ai călca pe rând. anume: 

Țeara. englezească, , 

Țeara franquzeașcă, 
'Țeara spaniolească, 
Nemţească, leşască, 

Italienească, 

Pin! şi cea grecească, 

Nai găsi chiar într'o mie 

Aşa târg vestit să fie 
Pentru boscărie, 

Pentru stosărie, 

Pentru coţeărie, 
Matrapazlărie, - 

Şi ruşfotiirie 

Şi potlogărie! 

Bondiei. — Nu gic ba, nelculiţii; dar apoi şi târ- 
gul nostru... când at sci, (eauta înprejur): 

Pungoseu. — Spune, că nu ne aude nime. 
Bondici. —. laşul nostra "1 chiar de gemine cu Bu- 

curesciul vostru. e 
Pungescu, — (cu bucurie) A0le0! 
Bondieci. — Ce'ţi spun'că. - : - 
Punsescu..—— Care vrea să dică... de-omii lua, treaba 

de la mertepea ş'aci, am înfundatără pă dracu? .
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u 
Bondici. — Ba încă şi pe tată-stii... c'apol vegi 

îu, neiculiţă. . „ vicaţa”! un stos de la început păn' la 

sfirşit, şi lumea o masă de cărţi. Tot meşteşugul îi să 

pontarisesci la vreme şi să găsesci ruteoa norocului, ca, 
să faci roi. 

Pungescu. — Prea bine... dar dacă al goană dă fante? 
Bondici. — Furi o carte, ş'aşa îți drezi bosutocul. 

Bondici. 

Nenco, mă crede, vieaţa'i un stos; . 

Lumea o masă cu postav verde. 

Tot meşteşugu'i de-a juca gros; 

De-a punta bine şi... de-a nu perde! 

Pungescu. — Ei, apoi halal de mine.. 

Bondioci. 

Halal de ține dacă vei sci 

S&'ţi spoesci bine fruntea, obrazu, 

„Şi fără frică, de-a te roşi, 

St faci transporturi. .. cu cinstea mazu! 

(înpreună). 

de tine vei . . i SCI. Halai de mine dacă voii SC 

Şelge.l 

SCENA IIL. 

Cey dinainte, Chiriţa, Aristita, Calipsiţa. 

Chiriţa. — 0f!.. 'mi vinii istericale greceşti!.. am 
alergat pin toate crâşmele şi surugiil... tufă... Of! cine 

"mi-o dis să mă pornesc eii de la Bârzoleni?. . 
26*
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Aristiţa, — Xincacă.., nu te tulbura, că car te-o 

dure rastul. - 

Chiriţa. — Cum să nu me tulbur, Aristiţo dragă... 

dacă m'o lăsat în mijlocul drumului, cu căţel. .. CU... 

Ce-o să facemii acum ?.. 
Bonâici, — (in parte) 0 nineacă cu două fete... tin 

cet ur Pungescu) Aţinete, muntene, c'aici”i pe treabă... 
Pungescu. — (scoțând răpide o păreche de cărţi, tate răpide 

un stos) PE trebuliţă ? .. hareciu!.. stos!.. 

Chiriţa, — (eu desnăaăjauire) Şi nici un bărbat... nime 

ca să ne vie într'agiutor... îmi vine să mă trântese la 

pâmânt, ca jidanii. 

Bondiei. — Un bărhat!.. .cată-mt's... poroncă- 
(inuaintează spre Chiriţa). 

Chiriţa. — Cemi văduri urechile. şi ce'mi audiră 

ochil!.. Slavă ție, Doamne, că cată însfirşit un creştin!.. 
Pungeseu. — Doi hristiani, cocoană... că sint şi 

eii p'acilea. . 

Chiriţa. — Foarte vă mulțămese... dar, mă Os, să 
„mă fericesc cu numele dumilorvoastră. . . 

Bondiei. — D-lui, prietinul mei, este spătariul Pun- 
sescovici. 

Pungeseu.—$i d-lui, aga Bondicescu, al mei amic... 
Chiriţa, — (in parte) Un Spătar ş'un agă ! (incet şi rapide 

setelor) Țineţi-vă mai drept şi zimbiţi nurliii. 
Bondici. — Dar, mă rog, cucoanii, 

şi no... 

Chiriţa. — Fii sînt cucoana Chiriţa a anuar Grigori 
Bonâici. — Și duducile? 

să ne norocimii 

...
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Chiriţa. — Bârzoiii. .. 
Bondiei. — A! Bârzoiii?.. şi duducile?.. 

Chiriţa. — O Bârzoleni. . . (se închină). 

Bondici. — Am înţeles. .. dar duducile ? 
Chiriţa. — Copilele mele... Aristiţa şi Calipsiţa. ân- 

cet fetelor) Faceţi tali frumos. (tare) Le-am adus la Iași, 

drăguţile, ca st pitreacă câşlegile; şi puneţi-vă în gând, 

bocrilor, că după ce ne-amii necăjitii pe drum două dile 

şi două nopţi, când s'agiungemit la gazdi... ne fugit su- 

rugiii tocmal la capătul târgului. 

Bondici. — Cum se poate? 
Chirita. — Aşa, DE... am păţit'o chiar ca cola care 

s'0 înecat la mal. 
Bonâiei.— Ei). las” că-otu spune eii asta vărului mei... 

Chiriţa. — D-lui ţine poştile? 

Bondici; — Dar. 
Pungescu. — incet lui Bondicy) 0) tălaşi groasă, nene... 

Bondici. — Tack, nerodule. .. 

Chiriţa. — SEţi spun drept... dar să muţi fie cu 
supărare... vărul d-tale n'are nici un haz cu poştile d-sale... 

Lehamete şi de parale. 

Bonâiei. -— Da de câte ori "I-am spus'o eii însumi, 

cucoană dragă... Ce folos însă!.. nu înţălege de cu- 

vânt. , . Gucet 1ur Pungescu) Co “gici de fete, mii? 

Pungescu. — ii zestre oare? 

Bonâici. — Aşa 'mi .mirose. , . (eucoanet Chiriţen Cu- 
coană Chiriţă, nok amândoi sintemii gata la poroncile 

d-tale, şi prea fericiţi de a te pute “înlesni la ori cei 

dori în târgul nostru...
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Chiriţa, — Buniătatea d-voastră. .. 
Bondici, — Ce se potrivesce!.. Primiţi de o cam 

dată bragele noastre, ca să vă ducemit la gazdă, şi cât 

pentru trăsură, mai nici o griji... omă trimite boil 
noștri ca s*0 aducă. 

Chiriţa. — Bucuros !.. (în parte) Ce cuconaşi de treabă. 
când ar fi şi holtei! tâncet etelor) Daţi bragul şi mergeţi 
pupuică... tot pe vârful scarpilor. . . 

Toți, 

Haideţi înpreună * 
Vesel să pornimi, 

Şi 'ntr'o casă bună 

Să ne găzduimă. 

Bonâici (Aristiţel, dânâu” braţul), 

Demuaseli dragă, sînt pre fericit, 
Că să'ţi daii ei braul m'am învrednicit! 

„ Pungescu (Calipsiţey, asemene). 
Demuașelă scumpă, în veci n'otu uita, 
Castigi la bracetă, merg cu dumneata! 

Chiriţa, (în parte). 

Unul gice'i agă, cela-l-alt spătar; 
De 'i-aşi prinde gineră, "i-aşi lua în dar 
Unul gice “i agă, cela-l-alt spătar ; 
De "i-aşi prinde gineri, aşi da sărindar! 

Toti. 
Haideţi înpreună 
Ete. ete. ete, 

(Bondici, Pungescu, 

Chiriţa "1 urmează puţin 

incepe a cânta din orgă), 

Aristiţa şi Calipsiţa Yesă la bracetă prin dreapta. 
și se opresce. Neamțul care a stat tot în fună, 

A ——
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SCENA IV. 

Chiriţa, Guliţă şi cela-l-alţă. 

Chiriţa, — (oprinânse) Da... Guliţăi? Chirie eleison!.. 

că era simi uit odoru ?n trăsură... (se întoarce şi găsesce 
pe Guliţă lânga Neamţ). 

Guliţă. — Nu pe aista, monsiu neamţule... “cântă 

pe “cel-l-alt. ... (bate ain pteroare cu mânie) Nu pe aista, pe 

cel-l-alt. | 
Neamţul. — No! lasenzi şon gcen. 
Chiriţa. — Ce'mi vădură ochii!...0 eşit dimonu din 

trăsură „. şi făir' de blană!.:.. săraca n de mine co 
fi înghegat! . . (aleargă 1a Gutiţă) Ce faci aici, diavoli ?.. Nu 

"ţi-am spus să nu eşi din contăşul băbacăr?.. 
Guliţă. —EI; m'am săturat de contăş ca de mere acri. 

Chiriţa. — Aug! ?.. Ean priveşte cum i sto roşit 

nasu! .. par” că "i o sfeclă digerată! (îx şterge nasul cu ba- 
tista) Doamne! Doamne! ce păcat cu nişte plogi! Mii Ioane, 

adă blana din trăsură... Po lovi un giunghiii şi "mi-o 
fi mai mare beleoa.. (fectorul aduce o blană din trăsură). 

Feciorul. — Baca şuba cuconaşului. .. 
Chiriţa. — Şi vol... chtori. aţă: fostii de "l-aţi lăsatii 

să casă disvălit?.. vină să te "nbrac, pecatule. as... El vină 

adi şi nu mă suptra. | 

Guliţă. — Nu mă supra nici mata. 
Chiriţa. — Auţi plodu?.. las” că "ţi-olu arăta cil... 

(il înbracă ca deasila) ŞCdI binigor. nu crâcni... ţist... să 
nu'ţă aud gura... 
"Guliţă. — isbătenduse) Nu vreii, nu vrei. (plânge) Las 

că te- ou spune ei bibacăi...
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Chiriţa, — (trăzenâui tiriit) Ce face?.. Of! c'o să mi 

nehbuncască dimonu... parcă văd că car are să m'apuce 

rastu... Ascultă, Guliţa nineaci! : hal că ne-aşteaptă 
țiţacele. 

Guliţă, — (trântinduese Ia păinent) x mi pasă mie de 
țiţace. .. nu merg. : 

Chiriţa. — Fă; bine cp a cumpăr minavetu cela. . 
ştii mata. .. :: 

Guliţă. — Cumperi ?.. dacă! aşa... Yemi'l pe- „nista. ă 

a lui monstu- neamţu. Vină cu noi, monsiu neamţule. :. : 

- Neamţul. — Gat... ut. .. ser Dero. 
Chirita. — (în parte) Las să te vtd căi acasă, picatule, 

capol “ţi-o da un minavet de nu'l îi putea duce... 
Măi Ioane, rămâi aici cu țisanca ca. să păziţi lucrurile, 
păn' ce-or veni boii :să ridice trăsura. . da doar îţi 
perde vro cutie.. .. - Gapoy - sfântu Neculai, î. gata. „(pleacă 
cu Guliţă spre dreapta). 

  

| “SCENA Y. 
Cei dinainte, Văduva Afin, Sărdazul Cuculeţ. 
Afin. — Ce minune!.. Cucoana Chiriţa? . 

* Chiriţa, — Cucoana Nastasilea!; 
Afin. — Bine-al venit. 
Chiriţa. — .Binc-am găsit. (se săruta). 

„ Afin. — Da ce vânt te-o adus pe la noi, soro dragă? 
Chirita. — Mi-am adus fetele de câşlegi, după obicelu. 

(încet) Da d-ta cum te întâlnesc singură... lângă barieri?.. 
Afin. —. Am eşit puțin ca să mă primblu afară din 

târg, că pin târg îi potop. .„ te ferească Dumnedei!.
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Chiriţa, — Da, bine... pe gios?.. ha2.. Fi; dă... nu 
te roşi, soro dragi... Lumea "i lume, şi tinereţa, .. Ce 

te sastiseşti?.. între noi... 

Afin. — Da nu mă sastisesc, soro, nici de cum... 

MS primblu pe gios, pentru că aşa 'mi place. Am venit cu 

sărdarul Cuculeţ. 

* Chiriţa, — Cu stirdarul? (în parte) Hm! mititica... 
Cuculeţ. — Sirut mânele,. cucoană Chiriţă. 
Chiriţa: — Plecăciune, arhon sărdar. Tot la Agie eşti? 

Cuculeţ. — Director şi supusă slugă. 

Chiriţa. — Şi la mai mare. 
Cuculeţ, — Amin... 

Afin. — Da... unde's duducile? , 
Chiriţa. — Îra!;. ba că chiar!.. unde's? 
Afin. — Ha, ha, ha... pe mine mă 'ntrebi? 

Chiriţa. — Bine dică, sărutaț'aşi ochii... So pornitii 
de-aici la bracetă cu dof cavaleri. - 7 

Afin. — La braqeti?.. cu dot cavaleri? »: 
Chiriţa. — Precum ici, soro: unul, aga Bondicescu 

şi cel-l- alt, spătarul “Pungescoviol... „+: doi bujori, surioară, 

două zarnacadele! 

Cuculeţ. — (în parte) Bondicescu? Pungescovici?.. mare 

poznă ! scoate un răvaş sil citesce). ' 

Afin. — Fi bine; şi "ncotro o apucatii truspatru ? 

Chiriţa. — Hoisa, pe şoşe... 
„An. — Dar, îl cunoşteal mal de mult? 

„Chiriţa. — Ba, cât hăciu!.. "Mi-o eşiti în drum st 
"mi dee agiutor; căi nu ştii, soro, ce-am păţit?.. m'am 

troenit!.. şi să vedt d-ta: ME pornesc de la Bârzoieul. . .
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şi încă bărbatu mei îml dicea: Soro dragă, nu te porni... 
stăi. .. când ce să vegi?. , 

Afin.—Apoi bine, cucoană Chiriţă, se poate soți laşi co- 

pilele pe mâna unor necunoscuţi ?.. Cine ştie ce berbanţi?.. 

Chiriţa, — Puşche pe limbă'ţi... vai de mine! că 
începe a mă unfia grija din tălpi... mă furnică sudori 

pe spate...- Eaca pozna gata!.. Nu cumva se zăresci 
pe Şoşe? (se apropie de culise şi caută în întru). 

Cuculeţ. — (în parte) Sameşul din Focşeni îmi scrie, cu 

poşta, de astădi, despre un Bondici şi un Pungescu: doi 

coţcari care o disbrăcatii lumea pe-acolo... şi mă sfă- 

tueşte săi privishez de aproape... Qare tocmai ei să fie? 

Chiriţa. -— Nimică! tufă!.. o întratii fetele "n pă- 
mânt... Vai de mine! Arhon sărdar, nu mă lăsa... de- 
a afla bărbatu mei, Dă, am sfeclito!.. Ioane, aleargă; 

ba... ba... stăi la trăsură... Arhon sărdar... ridică 
toată Agia în picioare... straca de mine!,, aşa poznă!.. 
semi fure fetele de la ochi!.. Hai degrabă cu toţii să 
le căutămii.... Biata Aristiţa!.. biata, Gal ipsița! Sfinte 
Mina... să; şti că'ți daii şăpte paraclisuri. . 

Chiriţa, 

Degrabă, degrabă, 
Cu toţi s'alergămii ; 
SE mergemă îngrabă 
SE le căutămii, 
Vai, Dietele fete! 
Că le-am prăpădit, 
Şi le-am dat pe, bete... 
De-acum m'am topit. 

(Neamţul începe a suna un valţ). 

S
P
 

 



CHIRIȚA ÎN IAȘI 411 

Chirita. — (furioasă, aleargă de înpin ge pe Neamţ) Da dute 

pârlii, şonţule, “cu ţirliitoarea asta. unecă) Carnacsi! că 

era să mă prăbuşesc! 

Toţi. 

Degrabă, degrabă, 

Etc, ete, etc. 

(Toţi alergii în dreapta: Chiriţa trage de mână pe Gutiţă, care trage 

asemene pe neamţ de poala gurtucului. Feciorul boeresc şi țiganca ră- 

mânii lângă trăsură, — Cortina cade), 

  

ACTUL II. 

" "Teatrul represintă o odae mare cu patru uşi: una în fund, care dă 

în tindă; una în stânga, pe al doilea plan, care duce în etacul Chiriţel; 

două în dreapta, dintre care una, cea pe ântelul plan, se deschide în a- 

partamentul Aristiţei şi Calipsiţel, car cea Qe mal în fund, în odaea lui 

Guliţă. În facă cu uşa apartamentului fetelor, este aşegată, lângă păretele 

din stânga, o măsuţă cu o besacte deschisă şicu gavanoşele de dresuri, 

păişoare de făcut sprincenele şi un bust de carton. în dreapta, lângă uşa 

din funa, o masă mare cu rochii întinse pe dinsa. Scaune, etc... 

. 

SCENA 1. 

„Chiriţa, (șede dinaintea toaletei şiși face sprincenele), Tiganca 

(calcă rochii, în fund). 

Chiriţa, (cântă). 

Ochii şi sprincenile 
Pacii toate pricinile. . . 

(Se aude în odaia Iul Guliţă un minavet). 

Chiriţa. — (etstrina) Ear!.. o să mă niucească trân- 

toru cu minavetu luf!.. Cât îi giulica de mare tot țir-
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lieşte... de urlă cânii mahalalei... Fa; fa Ioană, dute 
de gi cuconaşului să tacă, că m'am săturat de mojică | 
ca de mere, pidureţe... îmi vine acru... (ţiganea întră în 
odata lar Guliţi) Aşa mi se cade, dacă mă potrivesc eii de'i 
cumpăr minavetu cela de la ncamţ. Las” că ține cât 
dracu pe tată-stii. 'Trone! că "mi-o dat nucuşoară n 
ochi... fa... fa... tiganca vine înapon). 

Tiganca. — Aud, cucoană. 
Chiriţa, — ME rog, ce "ţi-am spus când "ţt-am po- 

roncit; sămi giteşti păişoare cu bumbac pentru sprin- 
cene? aud?, 

Tiganca, — "Mi-ai dis... 
Chiriţa. — Nu "ţi-am dis să mi le faci subţiri?., 

Eau vegi cum mi le-al meşterit... par'ctis buzdugane 
de vel Armaş din vremea Domnilor Seci! i 
Tiganca, — Da lasă, cuconiţi, c %'s toemal cum tre- 

buc... doar "ţi-am mai făcut ei “imitat şi badanale 
de sprincene. | 

Chiriţa. — Cum af cârâit?.. v 
Țiganca. — Nici o dată, nu "ţi-ay făcut aşa, de fru- 

moase sprineene,.. par'că's dout, lipitori untlate. .. 
Chiriţa. — Înghinate's cum trebue? - 
Tiganca. — Disghinate., . " disghinate. . . 
Chiriţa, — (strănutâna tare) Pe brace!.. M'o fi pome- 

nind d- lut, loană. a | 
Tiganga. — Te-o fi pominind, cucoani. 
Chiriţa. — Când ar fi facă suflețelul, să mă vadă. 

cum “S-ar mal răsuci musteţile ! ... (ear strănută) Far. mă 
pomuineşte ! !
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Ochii şi sprincenile 
Faci toate pricinile, 

Şi cu foc şi cu pârjol 
Pe amor îl dai de sul. 

Când un tinerel îţi place 
Samorez voesci a'l face, 

Cât mel iei puţin la ochi, 
L'ai trecut cu dediochi. 
Cât îi jecă şi din sprincene, 
De amor se unflă m pene. 
Cât din buze mi'i zimbescă, 
Chiar pe loc îl nebunesci, 
Ear dei faci şaşa din mână... 
Îi călare pe prăjină! 

(Se aude car minavetul în odata lui Guliţă), 

Chiriţa. — Ear! Far!.. Valcii! că mare păcate cun 
plod!.. îmi vine să latru. (ateargă 1a uşa luY Guliţă) Tist, dia- 

voli, că mă bagi în ipohonârie. 
Guliţă, — fain oase) Las”, nineacă, că învă mujica. 
Chiriţa. — "Ţi-olu da ci acuş o mojică, trântorule, 

de nui putea?o înghiţi ! (intră în oaate). 
Tiganca. — Vai de mine! ce păcate pe capu mei 

de când am venit în Eşul ista!.. ba înbracă pe cu- 
coana... ba găteşte duducile... ba calcă rochii de bal... 

ba arde nucuşoară de sprincene. M& mir cum nu s% 

săturatii de sbănţuit!. . Eri o fost la fteatru şi 'n astă, 

seară mergii la bal, la Afinoaea; ş'apoi şi alt picat! că 

. începi a să *nbrăca de pe la toacă... Îmi vine, Dă, să 

Tei câmpil. .. 
(Se aude dând palme în odala lui Guliţă şi Guliţă plângând). 

Chiriţa. — ţintrână) Ba aşa... mal bine "I scânci tu,
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decât olu turba ei... Ce mirosă-aici a pirlit2.. arde 
ceva, YIo petică 2... (aleargă la masa cu rochil de ridică una și 

o arată arsă în poale). Eaca poznă! c'o lăsat, cioara feru 

pe rochii... destulă treabă!.. Fan priveşte... rochie 
de bal îi asta?.. EI! apoi să n'o ucidi în bătao! bună- 

tate de rochie cumpărată la Leiha Grosu-cu o mulţime 

de bani: două-deci ş'atâţi de jumătăţi de irmilici nol!.. 
(aruncă 'rochia in obrazul ţigancey Na! stahie npeliţată... ntă- 

nâuc?o fripti cum îi... şi lipseşti din ochil mei că 

întru acuş intr'un păcat. 
Tiganea, — Cuconiţă. . . 
Chiriţa. — Lipseşti, îţi gic. .. piei, că te sgâriiu... 

dțizanca fuge in odala Chiriţe)), 

Chiriţa. — (plimbându-se furioasă) ue că nu mail este 
de suferit! .. de când am venit în Eşi ca s&'mi mărit 

fetele. .. am prins la istericale ca o cheraţiţă... Pof- 
timii!.. Cu ce-oiu să mă duc ei acum la balul Afi- 
noack?.. trebue ear s&mi pun rochiea cea de catife roşie 

şi turlubanu cel cu pene stacojil... ca, să mat aud ear 

vun obraznic dicând, că seamen cu Nastratin Hogea, câ 

mai dăunădi, la bal-masque... Nu de suferit, nui de 
„suferit şi pace! : 

Dumnedeii să te ferească * 
De cutremur şi de foc, 
De shipeani ce staii în loc 
ŞI de slugă țigănească. 
Şi de-acele slugi plecate 

Ce senchinii, te lingușescii 
Păn' ce'ţi sarii de-odată 'm spate 

Şi ca corbil te ciupesciă, 
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Aşa slugi le e de fugă 
Saii de ele singur fugi... 

De nu vrei s'ajungi chiar slugă 

La aşa plecate slugi... 

(Se aude afară următorul dialog). 

Afin. — Acasă'i cucoana ? 

Yeciorul, — Acasă; dar se shiloseşte acun. 

SCENA II. 

Chiriţa, Afin, Luluta. 

Chiriţa. — Audi, tontu? tateargă 1a uşa din fund și o des- 

chide), Cucoană Nastisiică... poftim ; nu te potrivi... 
Afin. — Poate că te deranjarisesc, cucoană Chiriţă ?.. 

dar n'am vrut săţi trec pe la poartă ca 0 străină... 

Chiriţa. — Cum să mă rânjariseşti tocmai d-ta?.. 
Truluţa. — (în parte) Rânjariseşti?.. ha, ha, ha. . , 

Chiriţa, — Eaca şi Luluţa!.. AY „scos'o din pasion 

astădi ?.. 
Afin. — Dar; pentru că mâne a Duminică, 
Chiriţa. — Da vegi ce frumuşică'i, diavoloaiea ! îţi 

vine s*o “mănânci de vie. 
Luluţa. -— Să mă mănânci ?.. mersi. (in parte) Şi nare 

macar nici dinţi. 
Chiriţa, — Ha, ha, ha... Bat'o norocu! Xostimti!.. 

vină să te sărute mătuşica, Luluţă dragă... to sărută). 
Tuluţa. — Alei! maman... ce-o păţit mituşica de 

'Şi-o pus lipitori pe frunte? (arată sprincenele Chiriţen. O doare 

capu ?
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Chiriţa. — Ei, lipitori ?.. 

Afin. — Ce lipitori?.. unde vegi tu lipitor ri 

Luluţa. — Ha, ha, ha... ba's sprincene... ş 

numai pe jumătate! 
Chiriţa. — Ha, ha, ha. (în parte) Cum "-aşi suci gâtu 

când ar f a mea! 

Tultuţa. — Maman, să'mi cumperi şi mie o păreche 
de sprincene din târg, ca să le pun păpuşei de anul noi. 

Afin. — Bine, bine, "ţi-oiu cumpăra; taci din gură, 

Chiriţa. —- Da de ce să tacă, soro? las” să vor- 
bească copila. „că gice tot nişte lucruri... Se cunvaşte 
că învață la pasion. 

Luluţa. -— Pansion, mătuşică. .. nu pasion. 

Chiriţa. — Fie şi pansion, că doar:nu m'o crescut 

mama cu gubernată, ca să ştiii nemţeşte. . 
Luluţa. — Guvernantă, mătuşică, nu gubernată... 

Da bine, mătuşică, aşa vorbiţi pe-acolo, prin provincie ?.. 

? 

i una” 

Guvernanta, ne-a spus nouă 
Că vorbiţi o limbă nouă: 
Când e vorba de parchet? 

Diceţă curat căi pichet, 
Când e de tapiserie? 

0 numiţi pâtiserie. 
Când de botine de glanţ? 
Diceţi botoae cu clanţ. 
Un ceasornic hronometru? 
Il numiţi cu barometru. - 
Ş'ori ce lucru de bonton? ; - 
Monton, zebon sai triton! 

Chiriţa. — Ha, ha, ha! Ce gluvaer îi! ha, ha, ha. 

    
t
t
 

ge
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tîn parte, furioasă) Ce triton "ți-aşi trage cit, trântorule. . . 
tare) a, ha, ha! are un duh cât şepie, şi dă -dintr insa 
nişte vorbe... ha, ha, ha. 

Afin. — 8 rog, să nu "mi-o diochi... - 

Chiriţa. — cupâna) Ptu... ptu... ptu... 
Luluţa. — teulegână un paru, jos) Na! că, "ţi-o sărit un 

dinte, mătuşică. | i 

Chiriţa. — (epăriată) Un dinte? (se răpede şi re patul) Ce 

dinte? .. un paiul.. 

Duluţa. — Altă dată să scii, miătuşică, că aici în 

laşi nu este obicetu să faci ptu, ptu în obrazul altora... 

nu “i frumos... Si 
Chiriţa. — Audi, păcatu?.. audi cum no înşălat? 

de 'mi-o „sărit inima din loc!.. S8ţă spun drept, soro 

dragă, "ţi1 hazlie Luluţa... dar îi cam obrăznicuţă. . 

adică, să nu te superi. 

Afin._— Mademuazelă, cere pardon, mătașieu. 

Duluţa. — Boiu... bau... 

Afin. — Nu vrei?.. când îţi poronceşte maman?.. 

apoi, să te duci degrabă la caraul şi să nu crâcneşti... 
Luluţa, — Mersi, maman. (se închină; în parte) Tot mă 

dureaii picioarele ; mal bine-olu şedea pe scaun. (se auce de 

se pune pe scaun înaintea toaletei, şi în toată vremea scenei următoare, 

se apucă de face spriacene şi musteţi bustului de carton ce este pe 

masă, .. îl pune roşu și] aşeadă zalufi). 

Chiriţa. — în parte) Bine "1-0 făcut, (tare) Da de ce 

treabă, soro dragă ? - 
Afin. — Las să mai prindă la minte, căi pre ne-: 

bună. .. Da ea spune'mi, mă rog, ce faci copilele d-tale? 

pa PP,
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Chiriţa. — Aristiţa şi Calipsiţa?.. se gătescii de 

bal pe deseară, la mata. 

Afin. — De pe acum?.. De abie o tocat... 

Chiriţa. — Ştii mata cum sint fetele când se să- 

tescit de bal... Ba le trebue una... ba alta... şi când 

te trezeşti, o înoptat, de tot... De aceea mai bine st 

se apuce de tualetă încă cu giuă... povestea vorbei: 

însuratul de vreme şi mâncarea de dimineaţă... 

Afin. — Apropo de însurat... nu s*o înfășoşat nici 

un holtetu ca să cee duducile?.. 

Chiriţa. — Of! bată” concina holtei!.. că asta mă 

mănâncă pe mine... Af fete, soro? ai şi peri albi... 

dice că este'la fteatru un cântic cu of, of, of... 
Afin. — ÎL ştii... cel din Peatra din casă... 
Chiriţa. — Nu ştii din ce peatră o fi; dar, nuţi 

uita vorba... Pam audit odată la Botoşeni, şi de-atunci 

"mă hueşte necontenit în cap ca un bondariu. 2. Am st 

ți cânt: E a 
Of, of, of, ce supirare, 

De-a avea o fată mare! 

Afin. — Da, îl ştii, soro... Pam audit... 

Chiriţa, — Nu'ţi uita vorba... “ 

O hrănesci | | 

Ca s'o cresci, 

Şapoi trebue să pornescă 

La vânat 

Prin cel sat 

| Ca sti cauţi un bărbat, | 

„- Afin. — Şi cele-l-alte; destul... îl cântă şi. ţiganii 
de ne asurdescii. -
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Chiriţa, — Nu'ţi uita vorba. 

Dei flăcăii - 

Nătărăi 

+ Te închini la duhul sii. 

Dei ghebos, 

Uricios, 

Îi gici nostim şi mumos; 
Şii zimbescă 

ÎL slăvesci 

Doar stl poţi sil gineresci. 

(inpreună) 

Chiriţa. - 

Of, of, of, ce supărare 

De-a avea o fată mare! 

Afin. 

Of, of, of, ce supărare 

Cii-o nebună ce leac n'are!: 

Chiriţa, — EI; apoi închipueşte'ţi acum, soro... dacă 
cu 0 singură fatii at atâte supărări,. dar cu două?.. 

când ai douii cucoare mari ca mine?.. 
Luluţa, — (in parte) Are cucoare, miituşica?.. am sti 

cer stml dee' una. mie. 
Chiriţa. — Îra!.. surioară dragă... cii te țin de 

un ceas în picioare... alei! .. ca, aşa păţesc de câte ori 

gândesc că am fete de măritat; îmi perd minţile. (aauce 

scaune) Poftim de şedi, mă rog... şi my cartă. 
Afin. — Poarteţi mulţămesc.... că trebue să mă due 

îndată acasă pentru ca să port de griji despre cele tre- 

buincioase pentru bal. 
27%
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Chiriţa. — Da, can mai şegi... pentru hatirul mei... 

Să mă vegi moartă... să mă "'ngropi de te'i duce. 
Afin. — (în parte) Vai de mine! că "mi-am găsit be- 

leaoa. .. (şede). - 

Chiriţa. — (puindu-se pe un scaun) Ş'aşa cum îţi spuneam : 

dic într'o gi boeriului: Frate! ştii cavemii două fete 
mari?—Ba, ce mari, îmi răspunde suileţelul, coşcogea!.. 

cât nişte sdragoni! (Bărbatu mei ît tare mucalit, ba- 

t&l-ar norocu cun car de galbeni!) — Ei bine, îi gic ci, 

gândit'ai dragă, să le măritămi? — Hai, hal! le-am gă- 

sit doi bărbaţi şucada. — Care şi care? — Paharnicul 

Brustur şi căminarul Cociurlă, vecinii moşiei noastre. — 

Brustur şi Cociurlă 2... FElei, frate!.. cum o să'mi dai 

fetele după nişte boerinaşi de ţeari ?.. Fete frumuşele... 

tinerele... curăţele., . hărnicele... cu francuzasca lor... 

cu ghitarda lor... cu cadrilu lor... gospodine bune... 

iconoame. .. cetite... giucate... pricopsite, .. să le fac 
ei, pe una Brusturoae şi pe ceca-l-altă Cocturloae!.. 

atunci s'aglungă!.. — Ea, Brusturoae... ea, Cociurloac... 

mai bine decât or mocui ş'or înbătrâni în casa părin- 

tească... Brustur şi Cociurlă ai moşioare bune; aii bi- 
nişori buni... aii vitişoare bune. — EX! şi pentru că a 

vite, de aceea s&'mi fac cii blestemul ca să le daii copilele?.. 

ba, cât îi cucu!.. “Şi-or pune d-lorpofta-"m culu. — Ba 

nu 'Şi-or punec-o, pentru că le-am figăduit. — Ba 'şi-or 
pune-0. — Ba nu “şi-or pune-o. — Ba 'şi-or. — Ba nu. 
— Ba Şi-or. — Ba nu. — Ah... Ah! şam leşinat!.. 

Afin. — AI Ieşinat?., 

Chiriţa, — Fără doar şi poate... da ştii? lată!..
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Când m'am trezit, bietu sufleţelul îşi smulgea musteţile 
de desnădăjduire! şi pentru sa să mă liniştească, "mi-o 
figăduit să mă lase ca să vin în câşlegi la Iaşi cu fete, 
cu tot... pentru ca să cerc doar le-aşi pute mărita 
aici... însă “mi-o hotărit ritos: că de n'oiu isbuti să 

prind gineri prin Eşi, pănă la sfîrşitul câşlegilor, apoi 
imi brustureşte şi "mi cociurlueşte cdoarele, ca mal bine. 

Afin. — Fă; şi pân” acum nu s'0 arătat nime? 
Chiriţa. — Cum nu?.. Înţălegi că îndată ce-am 

sosit aici, *mi-am scos fetele la ivală... pe la fteatru, 

pe la suarele... ghilosite, gătite, înpopoţonate, înbrăcate 
tot după modă... Ce dracu să faci?.. dacă al giuvac- 

ruri trebue să le arăţi. 
Afn. — Şi în sfirşit.. | 
Chiriţa, — însfoşiţ am prius doi în căpeană... dar 

însă nu "mi-o pominit nici bechiu de Isaiea dinţueşte, 

Afin.. — Cine şi cine? 
Chiriţa. — Aga Bondicescu şi spătarul Pungescorică!. . 

ştii tinerii cel doi.care porniseră cu copilele la brașetă, 

când ne-amii troenitii în Păcurari, şi care "I-am întelnit 

îutrând truspatru la han la Pirlita 2.. Bondicescu, soro, şi 
Pungescovici. . | i i 

Afin. — Da îi știi. „. “i-am zărit, când "ţi-ai luat 
fetele înapoi. (în parte) Sărdarul Cuculeţ 'ml-o vorbit de 

el ca de nişte berbanţi, ... 

Chiriţa, — Aud?.. 

An. — M5 rog... îi cunoşti? 
Chiriţa, — Cum nu?.. vină în toate dilele să ne vadă. 

tincet) Şi şti una ?.. Pare-mi-se că li s*o aprinsii căleiiile...
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Afin. — Aş! 
Chiriţa. — Ce'ţi spune Chiriţa. 

Afin. — Da mai cercetat... ce sîntii?.. de unde's?.. 
ce stare ai? 

Chiriţa. — Ce atâta cercetare... când unu" agă şi 
cel-l-alt spătar... Ş'apol tineri, soro... cu vorbă, cu ighe- 

monicon... cu tabieturi... ear nu ca Brustur şi Co- 
ciurlă. .. groşi în ceafă şi morocinoși... Aşa gineri mai 
vină „de-acasă, şi să vedi. „ „ (vorbeşte la urechia AfnoaeY), 

Luluţa. — Uf! nam săturat de caraul. 
Afin. — (apropiindu-se de Luluţa) Da ce te-al apucat acole 

de făcut ? 
Luluţa. — Maman, am gătit păpuşa de bal... "i-am 

făcut sprincene... am boito. cu 10ş... "-am pus ben- 
ghiură ca la mătuşica... ca, vegi. cât îi de... 
Afin. — Sprincene?.. benghiuri?.. roş?.. da de unde 

le-ai găsit toate aveste ? o 
” Tialuţa. — În besecteoa mătuşicăi. 

Chiriţa, — (furioasă) Ha? în besec... eaca dimonu... 
că "mi-o cotrobăit toate lucruşoarele. .. (merge ac ascunde 
pavanoșelele în besecte), 

Afin. — Mademuazelă, nui frumos... (pumesce de ris). 

  

SCENA III. 

Cei dinainte, Guliţă, 
Guliţă, — (alergând cu un răvaş din odala lu) Nineacă, ni- 

neacă. .. caca un răvaş de la băbaca. (se opresce ruşinat, vă- 
dând pe Afinoae şi pe Luluţa). Ă Ia 
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Chiriţa. — Un răvaş de la d-lui?.. ad%l încoacă... 

(le răvaşul şi deschide) Cu vola matale, cucoană Nastasiică... 

Afin. — Poftim... 
Luluţa. —- in parte) AJ, mon Dieu... gquel drâle de 

Aonsicur. i 

(În toată vremea cetirei scrisorel, Guliţă se ultă 1 Lulvţa şi umblă 

înpreglurul ef. Luluţa îl privesce cu dispreţ). 

Chiriţa. — Cum îmi bate inima!.. parcă 'mă ves- 

teşte ceva... tettesce) „Strut guriţa matale, scumpă Chi- 
riță. Mat ântei, nu lipsese a cerceta despre întregimea, 

sănătăţii matale şi a copiilor, ca aflând că se află aşa 

precum doreşte inima mea, nu puţin săse bucure sufle- 

tul mei de soș şi de părinte; al doile vei şti că din 

mila Proniei cereşti mă găsesc şi eii sănătos... însă Fifiţa, 

o rtposat de jisărae! vorbit) Fifiţa” o răposat?.. mare 

minune !., 

Guliţă. — 0 crănat! „. bine-o făcut, că mă muşca 

tot do nas. | 

Chiriţa. — Taci, varvarule! . . biata, Fifiţa!.. când 

ai şti, cucoană Nastasiică, ce căţeluşă. .. numai atâtica ; 

şi când hămăra, nict nui audial glasul... ea aşa: ham, 

han, ham... 
Truluţa. — (în parte) Augi cum latră ? 

Chirita, — (şteigtnau'şr ochi Însfirşit aşa "1-0 fost scris 

toţă sintemii muritor! (ettesce) „AL triilea, te înştiinţăz că 

„câşlegile se apropie de sfirşit... drept care îţi poron- 

cesc să'ţi lei catrafusele şi să vii înapoi îndată la Bâr- 

zoleni, ca, să facemi cununiea cu paharnicul Brustur şi 

cu căminaru Cocturli, căci la din potrivă vin că “însumi
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la Iaşi ca să vă unflu. pe sus cu nepus în masă. Al d-tale 

sog supus şi lubit... Grigori Bârzoii ot Bârzoleni. 15 

Ghenarie 1844. 

Guliţă. — Băbaca are să vie zic! „. E! bine "mi 

“pare!.. am să! cânt toată diua din minavet.. 
Luluta. — (Caută la Guliţă cu mirare şi pe urmă îl întoarce 

spetele). 

Guliţă.. — (Lutuţen Din minaret... . - 
Chiriţa. — Al vădut, dragă cucoană Nastasică, ce'ml 

scrie d-lui ?.. Ce mă sfătueşti să fac? 
Afin. — Știu ci? 
Chiriţa. — Ştii ce?.. îmi vine să! string cu uşa 

pe Bondicescu şi pe Pungescovici ca să'mi hotărască odată 
ce gânduri ait?.. Mi! ca m'otii trezi de-odată cu bărhatu . 
meă, ţop în spate... ş'apol, aşa”! cam codălghito? .. 

Afin. — Fă cum îl socoti, dragă cucoană Chiriţă... 
dar ei una te sfătuesc să nu te gribeşti pănă nu't afla 
lămurit cine sintii tineri). 

Chiriţa. — Ele, dragă!. da nu "I-am spus de 
atâte or că unu! asi şi cel- I-alt Spătar ? (în parte; Nu 
cumva vre să păstreze pentru trântorul e1?.. 

Afin. — Însfirşit, îi treaba d-tale. Ei mă duc., 
dar. nădăjduesc că nu” lipsi deseară, la bal. 

Chiriţa. — Cum, Doamne eartă-mă! să „lipsesc? 
„când am fete de căsătoriţ? 

Afin. — Hai, Luluţă, şi gi donjur mătuşică!, 
Luluţa. — (făcâna compliment) Bonjur. - i 

Chiriţa. —, timitâna'o) ÎI poznă de nostimi!,. to săruta). 
Luluţa. — tin parte) Ştirba-baba-cloanța. 

/ 
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Chiriţa. — (in parte) Ce-o dis?2.. Hel că nu eşti a 
mea, păcatule ! 

“(îupreună). 

Chiriţa, Guliţă. 
Adio! în astă seară 

Vomii veni cu toţi la bal 

St "'ngropămi în veselie 

Acest vesel carnaval! 

Afin, Luluta. 

Adio! în astă seară 

Vaşteptămi pe toţi la bal 

St 'ngropămii în veselie . 

Acest, vesel carnaval! 

Afin. 

“St nu mă dai de sminteală... 

Chiriţa. 

Vai, soro, nici o îndoială, 
Căci am fete, fete mari: 

Două june porumbiţe, 

e. Donă blânde cănăriţe... 

Şi le caut doi canari. 

Luluţa. 

” Mătuşică, dinioare, 

Ai dis că-ai donă cucoare... 

Chiriţa (în parte). 

Vai, ce drac înpeliţat! 

Luluţa.: 

“ Ah! te rog, dămi una mie...
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Guliţă (Luluţen). 

Poate-o vrei de jucărie? 

Luluţa (în parte). 

Oh! Ze drâle de petit fat ! 

(înpreună). 

Adio! în astă seară 

Şc. şe.l. 

7 

  

SCENA IV: 

Chiriţa, Guliţă şi pe urmă Feciorul. 

Chiriţa, — EJ! de-acum hal degrabă la înbrăcat... 
Guliţă, dute deţi pune straele cele de anul noii şi te fă 
pupuica, sufletul meii. 

Guliţă. — Da nu pot să mă *nbrac singur, nineacă... 
Chiriţa. — Audi, coşcoge calindrofu? Doamne! că 

alintat at mai fost!.. Măr fickor... 
Feciorul. — (inbrăcat în livre strimta) Aud, cucoană. tvine 

pe uşa din fund). 

Chiriţa. — Eaca ţuţulanu... "Şi-o pus livreoa... 
Ean să videm binc-o lucrat?o jidanu? | 

Feciorul. — Mă cam stringe la coate şi "n spate. 
Chiriţa. — Da ce vret?.. să bălălăeşti ca întrun 

sucman ?.. aşa moda m Eşy. 
Feciorul. — Nu ştii ce “mâncare o fi moda ceea... 

dar ştiii că mă stringe moda, ?n spate de 'mi fesii ochit... 
par” că m'o pus în tease! 

Chiriţa. — Taci din gură... şi mergi de 'nbracă cu- 
conaşu. — Guliţă, să nu mă dat de smintealii — 
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Guliţă, — Lezebon, maman... cit acuş sint gata.. 
cât al bate 'm: palme. tiesă cu feciorul şi întră în odata Iun). 

Chiriţa. — Acun, can simi văd şi fetele... (strigă) 

Aristiţo, Calipsiţo. . . 

SCENA V. 

Chirita, Aristita, Calipsiţa, 

Aristiţa. —] (erăpână uşa odătex ron | Aud, maman. 
Calipsiţa.— | | - i 

Chiriţa. -- Da veniţi încoaci... Ce Doamne cartă- 

mă, de "'mi faceţi -iţilu ? | 
- Aristiţa, —] 

Calipsiţa.— ] 

Chiriţa, — Ce-aţi păţitii astăgi de vă fasoliţi aşa ?.. 

Axistiţa, 

(coborând ochi!) | Maman. .. 

—| Nu sîntemii încă înbrăcate. 
Calipsiţa.— 

Chiriţa. — (in parte) Bletele copile!.. Ce vuşinoase's!. . 

vea dacă le-am crescut cum se cade?.. ear nuca di- 

monu cela a cucoanei Nastasiicăi, care di la om fără 

băț. tare EX! cătați de vă "mpodobiţi frumos şi puncţi- 

vă nasul în talgere cu apă rece să se disroşească; hal. 

(fetele închidă uşa) Doamne!. > Doamne! de când m'o adus 

păcatele aick, am obosit ca un cal de poştă; ş'apoi ce 

folos!.. cuconaşii din Eşi nici nu catadicsescii să se uite 

la bietele copile, parcă că sîntii cu steoa "n frunte. 

Ce folos, vai! că am fete, 

Porumbiţe cucuiete,.
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Tinerele, frumușele, 

Curăţele, hărnicele: 

Cu cadrilul lor 

Franțuzeasca lor, 

Stăricica lor 

Şi ghitarda lor! | 

Aqi bonjurii cu lungi plete 

Fugii de fete cucuiete 

i "ngroziţi de şotii rele 
Fugii de ele ca de Lele! 

(Se aude bătând în palme în odala fetelor), 

Chiriţa. — Batii în palme copilele. . . (bate şiea în patne) 
loană... Ioană!.. nici ca veni adi surda!.. Ioano! 

fa!.. se vede c'o adormit strigoaica... mal ştii ce?.. 
Ban să videm, . . (întră în odara et. Se aude aână o palină şi qicână) 

Na! somnoroasă. .. să te 'nvăţ cil. | 
Aristiţa, —] 

Calipsiţa.— ] 

Tiganca, — (eşina din oâaYa Chiriţel cu părul sburiit şi întrând 

în odata fetelor), Eată-mă's. . . cati-mt's... Ce este? 

Chiriţa. — ain oaze) Loan0... Gheorghi... 
Feciorul. —  eşina ain odata Iny Guliţă) Aud, Cucoană. 

(aleargă pănă la uşa Chirițel şi se întoarce înapol la uşa lut Guliţă: pe 
urmă face indărăpt şi întră la Chiriţa). 

Guliţă. — (ain oaae) Gheorghi... . Gheorghi. .. 
Chiriţa, — (ai oaae) loană.,. loană.... 

(din odae) | Ioan0... Loano.: 

Aristiţa. — f - ( dc aână 
_ (din odae) 4 Na! coțofapă. (se aude din 

Calipsiţa.— | ă tolană, “pauae)., 
Tiganca, — (eşind ameţită, aleargă când la o uşă când la alta și 

insfirzit întră car la fete, care în toată vremea asta o tot chiamă) Mare 

păcat! .. 
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Guliţă, —  (incălţat cu o singură clubotă, aleargă după Gheorghi. 

şi întră după cl în odara Chiriţen). Gheor ghi. ..' Gheorghi... da 
vină de 'mi pune ciubota... 

SCENA VI... 

Pungescu, Bondici. 

Bondiey. — (ăeschiqenă uşa din tuna, încet) Nime în tindă, 

nime în odac; tufă ca 'n punga noastră... (ăeschigâna u- 

sete). Poftim, arhon spătar, că aici sintemii la locul nostru. 

Pungescu. — Poftim d-ta ântâă, arhon agă. 

Bondici. — Ba... mt ferească Dumnedeii!.. poftim. 

Pungescu. — Ce se poutrivesce... (întră odată amândor: 

riQend). 

Bondici. — Ne poftimii ca oare cine la temuiţă. 

Pungescu. —-(eăstrina) Ea... nu pomeni de temniţă, 

neneo, că mă ?nfior păn' în unghii... 

Bondici, — Pentru ce, neiculiţă ? . „pentru că al 

ptrjolit mai dăunigi la cărţi pe sărdarul Cuculeţ? 

Pungescu. — Precum dici?.. acest onorabil sirdar 

e director la Agie şi am însemnat că el ne urmăresce 

ca umbra peste tot locul... Xu cumva oare vrea să ne 

joace vro coţeă?. 

Bonâici. — Păn' la coţea Iul, fora tu înainte cu 

coţea ta şi di: buni patru-deci. - 

Pungeseu. — Cu urma cinci-geci.... 0 scil! dar 

"mi-e frică... de! ce să fac... "mi-e frică. 

Can director de agie 

Nu e lucru de glumit, 

Căci el poate ?ntr'o mânie 

Să te pue la dubit.
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Bondici. 

Pentru ce stţi fie frică? 
Nu eşti, neneo, vel-spătar? 

Pungescu. 

Agi spătar e chiar nimică.,, 

Bondici. 

Înţeleg. .. fil agă dar 

.- Pungescu,. 

Asgă? agă?2 bine, fe! 

Rangu'i nobil şi'l primesc, 
Însă, .. 

Bondici. 

_Îmsă... 

Pungescu. 

De agie, - 

Ei mă tem şi mă feresc. 

Bondici. — Ei, seaba! nici c'olu să pot să "1 fac 
om... Da, oare unde să fie cucoanele de gazdă? 

Pungescu. — Poate c'o fi dormind după prânz... 
obiceiul pimântului. 

Bondiei. — Âş! obiceiurile cele bune se perdii pe 
toată diua... însă, apropo... cum mergi tu cu curtea? 
“Pungesen. — Cu Curtea... îi trag; oposiție pă sdrea- 

vEn pân ce-oiu prinde un os... tot ohicetul pământului. 
Bondiei. — Îa, ha, ha!.. Bi te 'mtreb de curtea 

ce faci demuaselelor ? Si 
Pungeseu. — Merg țeapin... da tu? 
Bondiei. — Virtos.... Fi; apoi ce facomi 2... ne în- 

surămil ? 
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Pungescu, — Zestre este? 

Bondici, -— Trebue să fie, că's de la ţeară... şi 

scil tu că la ţeară se 'mgraşă bobocii. 
Pungescu. — Bobocit?.. vrea să dici gâscănaşir? 
Bondiei. — Bine-ar fi. să ne luămii de vorbă în- 

Sfirşit cu cucoana Chiriţa, cu nineaca. 
Pungescu. —. Bine, da!.. începe tu, că eşti mai 

ischiuzar. 

Bondiei. — Numai de s'ar înfăcişa. Qare unde să 
fie?.. Ea caută pintre UŞI. | 

Pungescu. — SE trag o răpide aruncătură dă ocht?.. 
bine. (se apropie de uşa Chiriţel şi caută în întru). 

Bondici. — (în parte) Altă nu ne rămâne decât să 
ne însurămii,” pentru ca să scăpămii de creditori şi de 
lipsa de toate dilele... Duducile's cam... dar apoi vorba 

ceca: răi cu răi, însă may răi fi” de r6ii!.. se apro- 
pie de bescete), 

" Pungeseu. — Aoleo! ce'mi vădură ochii! baba “şi 
pune boca ?n păr 2.. Al naibii! (merge 1a uşa fetelor de caută 
în odue), 4 

Bondioi. — Bre! ce de gavanoşele cu! dresuri. .. ş şi 

alb, şi TOŞIOr, şi Norul, . ." (deschide besecteoa şi găsesce o hârtie) 

Se vede că. zugrăvesce cucoana. . . 
Pungeseu. — Ha, aferim, frumos... aşa ml mai 

vine la merchez. . . (trimite sărutări în palme! 

- Bondici, —  (citină hârtia) Ce văl2.. 0 foae de zes- 

tre!.. Nekculiţă... neieuliţă, vin degrabă .să vegi.-.. 

Pungescu, — (e?.. 
Bondici. — teitina rute) Şaluri... stropitori... afumi- 

tori! teozvi» Buni patru-geci!
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Pungeseu. — Cu urma cinci-deci... sciii, da ce'i? 

Bondici. — Ascultă : teitesce) „Foaea de zestre a fil- 
celor mele Aristiţa şi Calipsiţa!* 

Pungeseu. — Aoleo!.. di "nainte... cruce-ajută. 

Bonâici. — „Bocckal6cul: două şaluri.“ 

Pungescu. — Bun! unu mie, unu ţie! 

Bondiei. — „Două blane de jder;' două de vulpe.“ 

Pungeseu. — Bun! jderu mie... 

“Bondici. — Ba vulpea ţie. — „Patru rochii de sa- 

tintur... două de grudinap... două de micaton!& 

Pungescu. — Adică: satin turc, gro de Naplii şi 

micoton. .. provincialism ! 

Bondici, — „Argintării... două afumători de argint 
în formă de mere donmesci.* 

Pungescu. — Sci co să ne dămi fumuri. . 
Bondici. — „Două stropitori, tij, de argint în formă 

de pere cu frungi poleite, 12 linguri de vermililion, pa- 
tru chisele de cristal cu hulubi polciţă epe dinsele, 12 
pahare săpate cu slove nemţesci.« 

Pungeseu. — Ce chefuri!-ce tabieturi! . 
Bondiei. — „Tingiri, castroane şi sahane...* 
Pungescu. — “reci dincolo dă bucătărie. 
Bondiei. — „Două oghealuri de cutnie, patru perne 

de puf şi opt prostiri cu mărginile cusute la gherghef...« 
Pungescu. — (răsucindu'şy miusteţile) Cheschevu, MOn- 

siu Bondici 2. , 

Bonâici. — (inpingânau'] cu umărun) Dute naibii. - — „Două 
apărători de păun.“
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Pungeseu, — Aferim. ,. să ne apere când omi dor- 

mi după masă, a pr 

Bondici. — „Două prosoape de mire, berbelăcuri 

pentru ras, cusute de copile la gherghef. — Două chisele 

de tutun, tij, cusute de copile cu fluturi. — Două to-. 
cură de peptine de catife, tij, cu fluturi. — Două cală- 
furi de imamele cu muţunachi, ij, cusute cu fluturi 
de copile.* 

Pungeseu. —: Aoleo! ce dă mai fluturi! o să pă- 

remii chiar grădini cu flori, dă mac. 
Bonâici. — „Şi. însfirşit câte 1500 galieni. de rată; 

„bani înaht, înpărăteşti şi cu zimţă.*.: 
Pungeseu. — 1500 galbeni!.. işala! maşala!.. 

mam făcut chrabur! 
Bonâici. — Mai bine era mai puţini futut şi mai 

mulţi galbin)... e 

Pungescu. — Lasă, neneo, căisii buni. şi ala... cu 
1500 galbini capital, îmă fac stăre.. . stos, paroli, chit 

a dublu, setlera, chehsleva şi nevasta mazu! „Sa mal 
văgutitră de alea... Da, can spune'mi.. . „ceva suflete de 

ţigani .nu'să în foac?. . 
Bondicl. — tintorcâna fila) Ba, stil... (eitesce): „Mat adaog 

la această foae de bun proeresul mei: gece suflete de 
țigani lingurari. .. Şi încheiii gicond: să le fie de bine 
copilelor, ginerilor şi tot neamului lor... „„ îscălit, banu 

Grigori Bârzoii, ot Bârzoleni.«' 

Pungescu. — (eu entusiasm) 0! Bârzoil!. e. NU: tă cu- 

nOSc. .. dar pre- -a mea lege! te-aşi: băga în sin dac” al 
încăpea dă urecht!.. Îmi vine săi meşteresc un ştaer,. Goacă). In i
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(înpreună). 

Vivat! virat! pentru noi 

Soarta "mcepe-a fi cu nuri! 
Vivat! virat! amândoi 
Ne-amii făcuti boeri chiaburi 

SCENA VII. 

Cei dinainte, Aristiţa, Calipsiţa, 

Aristiţa, — (eşind din oăaea lor, se oprescii, zărindă străi- 

Calipsiţa.— BiY, şi cobori ochi, A!.. 

Bondici. — Strutiimi mfinuşiţele şi picloarele du- 
ducilor. . . _ 

Aristiţa, — e 
„a "Î (închinându-se ca copile mic) Monsiu.. . 

Calipsitţa,— 

Bondiei. — (inaintânau-se) De ce vă siiţi de noi care 
amit fostii tot-deauna, sîntemi şi vomil fi în veci supu- 
sele slugi a nineacăi d-voastră şi. 

Pungescu. — Şi chiar adoratorii copilelor nineacă!. 
(în parte) Halt ! . . le-am turnat”o dă la mertepea. 

Bondiei. — Dar... adoratorii cei mat înfiăcăraţi! 
(iucet Iur Pungescu) Pe care 0 iei tu? 
Pungescu. — P& Calipsiţa. 
Bondici, — “Treci dincolo, lângă cd. 
Pungescu. — Haiţ,.. (trece lâugă Calipsiţa). 
Bondici. —  (Ariatiţer, cu foc) Nu mă îndoesc, duducă 

Aristiţă, că din ceasul ce "ţi-am dat bragul la Păcurari. .. 
al înţeles că te tubesc? o... 

Calipsiţa. — Ui mons...
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Pungescu. — (Calipsiţei, cu foc) Sper, domnişoară, că... 

Aristiţa. — Ui monsto.. . | 
Pungescu, — Ui? 

Dar, siarmanta demuaselă . 

Anima'mi de columbela 

În etern te va iubi! 

Calipsiţa (în parte). 

Chel bonior !.. 

Pungescu. 

Aud.?. 

„- Calipsiţa, 

i "Mersi. 

Bondici. 

Şi ei, ij, o! duducuţă, 

Să fii bufnă, să fiii caţă 
Dacă nu te voiu slăvi... 

| - Aristita. 

Pur tur? 

Bondici. 

Tujur ! 

Aristita. 
Mersi. 

. (Bondici şi Pungescu se punti în genunchi). 

” 'Toţă. 
Ce mulţămire! 
Ce fericire 
Dă peste mine... 

(strânută odată cu toţi!) 

Fie'ţi de bine! 

n —— 

>
 
W
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SCENA. VIIL. 
Cei dinainte, Chiriţa. . 

Chirita, —  (eşină din odaca el şi vEdenă scena de mat sus, vine 

„răpide şi intinde mânile de-asupra luY Boudici şi a lut Pungescu) ANN! 

vă blagoslovesc!.. şi la capul altor fete! 

Axistiţa, — | (umite) Maman... 
Calipsiţa.— / o 

Chiriţa. — Ce maman.?.. ce.vă sastisiţi ? par? c'aşi 

fi cata!.. VE Xubiţi? să vă -fie de bine!.. doar nu's 
vitrigă. .. Ce doresc ei?.. fericirea voastră... inima 
mea de mamă... cii vam crescut... tplânge) vam hrănit... 
Luaţi-vă... însuraţi-vă... cununaţi-vă,.. înpărecheţi-vă... 
ca hulubaşii şi ca cărăbuşii... Eii vă daii blagosloreniea 
mea... acum şi purure Şi în vecii vecilor... (în parte) Of! 
slavă ţie Doamne că m'am cotorosit!., 

Bondiei. — Cucoană Chiriţă... sîntemii pătrunşă pănă 
în suilet!.. şi crede că ne-omit sili de a fi ginerii cei mal 
Supuşi... cel mai... (işi şterge ochi, în parte) (licit n'am 0 frundă 
de ceapă! , 

Pungescu. — (sunându: sI nasul tare) Cucoană soaeră,. 
las" pă noi... atâta'ţi qic... 

Chirita. — "Te înţăleg, fătul Mei... dragă arhon spă- 
tar... noroc bun! 

Toti. 

Ce malţămire! 
Ce fericire 

A dat pe mine! 
(strănută odată cu toţiy). 

Fie'ţi de bine!" 
Chiriţa. — Amin şi într'un ceas bun! 

————
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SCENA IX. 

Cei dinainte, Guliţă, Feciorul. 

| Guliţă, — (eşina cu fectorul din odaca Chiriţer, numar cu p 

eiubotă). Nineacă... nincacă... di feckorului să mă "mbrace. 
Chiriţa, — Da cum? încă nu te-al înbriicâţ? 
Feciorul. — P'apol când era sl înbrac, că pân! acu 

mal ținut de "ţi-am pus boleoa cea neagră pe cap. 

Chiriţa. — Eşi afară, tontule!.. Guliţă, mergi de- 
grabă de te găteşte, că se întârdie. | 

Guliţă. — Lezebon, maman... (întră în odaca Iul cu fecxorul). 

Bondiei, — Da unde mergii cucoanele? la teatru? 
Chiriţa. — Ba unu... la bal, la cucoana Nastasilca 

a hanului Afin, 

Bondici. — Afin? vrei să dici Dafin? 
Chiriţa. — Ba in. 

Bondici. — Ba Daf... 
Chiriţa. — Dafin?.. să vede că acu moda de aşi 

anina un dobru?.. Însfirşit fie şi Dafin... Dumnevoastră 

veniți la balul Afinoaci? 
Bondici., — Mai târdiii.,. poate.. 

Pungeseu. -— (incet Iu Bondici) Dap nu sitem pof- 
" tăţi, neneo. 

Bondici, —— linpingânâu'l cu cotu) st ne daţi voe a vă 
întovărăşi pănă acolo. - 

Chiriţa. — Bucuros... Lipon, hai să ne pornimă.. 
Guliţă... Guliţă. .. 

Guliţă. — tain oaze) Aud, nineacă. 

Chiriţa. — Gata eşti, suflete?
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Guliţă. — Ca şun purces... cată-mă's, (esa in odae cu 
minavetu în spate). 

Chiriţa. — Ce'mi vădură ochi! .. Cu minavetu vre 

să mergi la bal? 

Guliţă. — Cu minavetu... ca să le cânt cucoanelor. 

Chiriţa. —- AY nebunit ?.. lasă dulapu din spate... 

Guliţă, — EX... nineacă. - 

Chiriţa, — „Dă gios, apoi “te las acasă cu Joana 

tiganca... augi ! cu minavetu? . „ să păremil că mergemil 

cu colinda pin sat... „ Haideţi de-acum. . . 

Toţi. 

Haideţi toţi cu veselie, 
Hai la bal să alergămii; 

Şi ?m plăcerea cea mai vie 
Până mâni să tot jucămi. . 

Tiganca. — tsinguri) Slavă Domnului, că s?o dus... şan 

scăpat. .. Decât ai avea un Stăpân mai bine sept slugi. 
(se pune pe scaun). . 

Chirita, — bviind înapoi cu fetele, qice ă la cantonade), Aştep- 

taţi puţin în scară, că ne întoarcemii îndată... (fetelor) 

Veniţi încoaci degrabă să vă pun puţintel roş... ea aşa; 
să fiți mal înbobocite... şi ceva benghiuri... aşa... dar can 
să vE spun: doar îţi fi morocănoase ca mal dăunăgi... că- 

taţi să mal zimbiţi... să may faceţi cochetăirismosuri ca: 

la Eşk, că aşa se mărită fetele. 
„Bondici şi Pungescu — intrând) Pottiţi, cucoană 

Chiriţă ? 

Chiriţa, — Faca... ea... Pa, loană, Te sâma la fo- 
curi... şi doar îi adormi...



CHIRIŢA ÎN IAŞI 439 

Tiganca. — (in parte) EI... ba nu, că 'nik-a fi ruşine... 
Chiriţa. — Haldeţi de-acum. - 

Toţi, 

Haideţi toţi cu veselie, 
Hai la bal să alergămi ; 

„Şi "n plăcerea cea mai vi6 

Pănă mâni st tot jucămii. 
(Pungescu şi Bondici dait bracul zokeloz. — Ohiziţa, N în urmează şi fe- 

clorul cu livre, le deschide uşa). 

Tiganca. — (picând pe scaun ostenita). Ut 

(Cortina cade), 

ACTUL IL. 
"Teatrul represintă un salon elegant cu trei uşi mari în fund, care 

dai în alt salon mare de joc. — Usă în stânga pe al doilea plan, care 

duce în apartamentul văduve Aân. În dreapta o canape şi scaune aşe- 

Qate în rând pănă în fund. — În stânga, pe întâiul plan, o masă de 

cărţi cu toate cole trebuincYoase: sfeşnice cu luminări aprinse, cărţi şi 

cele-l-alte. — Prin păreţii salonului, candelabre pregătite pentru bal, — 

La ridicarea cortinei, ambele saloane sintii încă neluminate.: 

- SOENA I.: 

Văduva. Afin, Iuluţa, Fectori în livrele. | 

| (Arie din Baba-lHirca: Tanana). 

| Feclorii. 

Las' pe noi 

Las pe noi, 

că. sintemii biv-vel ciocoi. 

Afin. 

SE vă văd acum la treabă, 

De sînteţi feciori detreabă,
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: Şi "i aşa cum diceţi voi, 
Că sînteţi. biv-vel ciocoi! 

Yeciorii. 

Las pe noi 
Ete. ete. 

Afin, — Qa ctocon Aţi înţălesă bine ce vam poroncit? 

Să aprindeţă luminările peste un ceas, şi dacă a a veni Barbu 

cu tarafu lui, să puneţi la scară. 
- Tmluţa, — Ca sl bată?, - da de ce, sărmanu bietu 

T0Ş Barbu? 
Afin. — triqena) Ba ca să cânte, când orit veni mu- 

safiril. (tectorit Yesă prin fund). 

Luluţa. — Maman... căi să gioc, dacă m'a pofti cine-va? 

Afin. — Să gioc.. . (în parte) Augi d-ta, întrebare ?.. 
Un păcat cât o scula de mică... ştii: ci, Da, nunal 

sintii copii în idiua de adi?. .., | 

Luluţa,. —: tea bucurie) Plait-il? .. Îmi. daf voe!.. 

quel plaisir: 2 a 
Afin. — Da bine, Luluţă, tu ştii st gioci? 
Luluţa, — Cum să nu ştii?.. am învăţat la pau- 

sion şi valţu, şi cotillonu, şi polca, şi mazurca, şi ca- 
dril. .. toate danţurile. | 

Afin. — Frumos!.. dar ceva carte! al învățat? 
Luluţa. — Şi nemţeşte, şi italieneşte, şi franguzeşte... 

toate limbele. 
Afin. — Afară de limba ta, limba romănească ? 
Luluta. — Apoi dacă nu ştie nici madama... 

(Se aude afară cântând lăutariY). 

Afin. — Ce este?.. cine vine la bal de pe acum?.. -
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de able o însărat şi nici macar nu s'o aprinsii policau- 
drele. 

(Se aude glasnl Chiriţel, dicâna) Carnacsi!.. că era să fac bica! 

Luluţa, — Maman, maman... vine mătuşica... 

Afin. — (eu mirare) Cucoana Chiriţa... de pe acu? 

“SCENA II. 
Ceă dinainte, Chiriţa, Aristiţa, Calipsiţa şi Guliţă, 

(Toţi în toaletă de bal, întră prin fund). 

Chiriţa. —.0f! slavă Domnului, cam agiuns cu capul 

teafăr... Strut ochişorii, cucoană Nastasiică... Doamne! 
da răi îi pe uliţa d-tale! 

Afin. — Ca pe toate ulițele. 
Chiriţa. — Lehamete!.. am venit piin!' aică cu dilele *n 

mână... uliţă îs aiste?.. pave îi asta?.. Nu poţi face 
doi paşi, fâr a fi... povestea vorbei: când cu capul de 

peatră, când cu peatra de cap... Şapoi vă mal lăudaţi 
cu Eşul dumilorvoastre.... Ci căt capitalie... aşa capitalie!.. 

- IL. 

Acest târg ce'i gicii în lume 
Unii Iaşul, alţii Eşi, . 

"Însuşi el, prin al stă nume, 
Te poftesce ca să eşi, 

Şare, Di, mare dreptate, 
Căci în sinu'i de-ai întrat, 
Cregi că multele'ţi păcate 
Chiar în fad te-o cufundat! 

Afin. — Pentru ce aşa asprime asupra lui, cucoană 
Chiriţă ? Mi
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Chiriţa. — Pontru ce?.. mă mai întrebi pentru ce? 

N. 

Aici glodul, colbăriea . 
Pe pământ şi "m cer domneseii! 

Şi .fânare! 'Eforiea 
Tot: în lună năzuescii! 
Prin urmare 'n veci Eşenii 
Păn' în gât sîntii înelodaţi, 

Şi ca bufne, ca vedenii, 
De lumine depărtaţi. 

Afin. — Frumos ne zugrăveşti! . ---. 
„Chiriţa. — Adică... să nu bănueşti. 

: III, 
Ear de vrei să vedi pavele ..-: 

Saii de peatră, sai de brad, 
„Vin de cearcă, de ai şele, 
Cum se află şi “m ce grad. 

Vai. de tine! de trăsură! ati 
„De voesci primblare,.. tronc? . 

"Dinţii toţă îţi sarii din gură 
„Între un Xecinie hodorone! re 

Afin. — Ha, ha, ha... Soro, tare te- al mâniet pe 
Dietul Iaşi, 

Chiriţa. — Aşa, soro, dacă vă ace ; ; tot ştiţi a ră 
bate gloc de provingie şi nu videţi în ce păcat de coclaură 
trăiţi. 
Luluţa. — Mătuşică.., poată că i-o mal sărit un 

dinte pe drur: ? 

Chiriţa. — Ba wa s sări, că "i-a fi ruşine, cu paveoa 
“asta pocită. .. "Mi-am muşcat limba de vro ăpte + ori 
păn! aici. -
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Guliţă, — Şi eii "mi-am muşcat limba. 
Aristiţa, — Şi ei... 
Calipsiţa, — Şi ci... 

Chiriţa. — Bacă şi bretele copile "şi-o muşcat limba, 
sărmănelele !.. dar nu'ţi uita vorba, cucoaniă Nastasiică... 

par” că nu văd încă pe nime la bal? 
Afin. — D'apol încă nu'i vreme... Aice m Iaşi, pe 

la nof, lumea se adună de-abia, pe la nouă ceasuri... 

Şacum îs de-abia opt. 

Chiriţa. — Elci!.: măcar... nu mă Mir... aice "n 

Eşi, pe la, d-voastră, toate. lucrurile se faci pe dos... dar 

pe la noi, în provinţie, ne apucămii de gioc cum amur- 

seşte. .. şi slavă Domnului, precum ve dl- ta nu ne 

merge prea răil. (ÎȘI arată talia) 

Afin. — tzimbina) Cu adevtrat. 

Chiriţa. — Da bine... “ce-o să facemii noi acum 

pănă la nous ceasuri ?,. să şidemii aşa, cuc, amândoă 2.. 

Afn. — Nu vreţi st mergeţi la teatru?.. este lo- 

jiea mea. | 

Chiriţa. — la ftiatru?.. da ce parastueşte în astă 

seară 2 

Afin. — 0 piesă nouă... Două fete şo nineacă. 

Chiriţa. — Fi! mă duc, că drept s& ţi spun... mă 

nehunesc. de ris la cel ftiatru. 

An. — Dacă pofteşti să mergi... trăsura mea 

gata. (bate în palme.—Un feclor întră) Di să tragă la scari. 

Chiriţa, — Strut ochişorii. . - Aristiţo, Calipsiţo. . . 

veniţi cu mine. 

" Guliţă, — D'apoi ei, nineacă, să mu vin ?
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Chiriţa. — Mata, pulule, rămâi aici ca st nu rt- 

ceştă pe drum... şedi cu duduca Luluţa... (in parte) Mai 

ştii pozna?.. poate să ne încuscrimii mai târdii cu 

Afinoaca. ttare) Hai, fetelor. 

(înpreună), 

Chiriţa, Aristiţa, Calipsiţa, 

Haideţi, haideţi cu grăbire 
La teatru romănesc, 

Unde relele din fire 

Necruţat se biciuescii! 

„Afân, Duluţa, Guliţă, 

Mergeţi, mergeţi cu grăbire 

- Etc. ete. ete, 
(Chiriţa, Aristiţa, Catipsiţa se pornescii spre fund). 

Chiriţa, — (întorcându-se Yute âin salonul din funâ) Ştii una, 

dragă cucoanti Nastasiică? . , i-am pus la mână?. 
Afin. —: Pe cine? 

Chiriţa, — Pe aga şi pe spătarul. ama ) prins mai 
dinioare cu oca mică, la, picioarele fetelor în genunchi... 
şi tronc! "I-am strins cu uşa. De-acum poţi să "i pri- 
veşti ca ginerii mei... Ce: dici?.. aşa” ci's volintiroae ? 

Afin. — Şi, Dâii, îţi placii străinit cei doi? 
Chiriţa. — Disperaţi tineri!.. Tocmai ce'mi trebue... 

că şi Aristiţa şi Calipsiţa îs disperate fete. . .: Doamne 
fereşte ! 

Afin. — Dacăţi placii. .. Ce să dic? st dee Dum- 
negeii numai să nu te căeşti mar târgii. 

Chiriţa. — Da vorbăt!.. să mă căesc că m'am co- 
torosit de 0 nevoe... (in parte) Aşi vra eii s'o văd cu douii 
manine ca a mele. (tare) Cu plecăctune.
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(inpreună). 

Chirita, Calipsita, Aristita. 
s 9 , 9 

Haideţi, haideţi cu grăbire ş. e. 1. 

Guliţă, Afin, Duluţa. 

Mergeţi, mergeţi, ş. c. |. 
(Chiriţa cu fetele Yesă prin fund. Afinoaea întră în stânga). 

SCENA III. 

| Luluţa, Guliţă, 

Luluţa. — (in parte) Oh? la drâle de figure! trtăe încet. 
 Guliţă, — (în parte) Când aşi ave în calte minavetu 

aici! .. aşi dura un corgent, de-ar ţiui urechile. 
Luluţa, — ţin parte) La drâle de figure! mon dieu! 

la drâle de figuve ! ide tare). 
Guliţă, — (in pazte) Dec!.. ce se tot uită la mine !,. 

Tuluţa, — (se apropie de Guliţă) Jilonsicur Guliţă ? . 
mal sîntii mulţi ca d-ta în provingie?.. Ha, ha, ha! 

Guliţă, — (în parte) Ride de mine? (tare şi mânios) Ba 

nici unul. : . auditu-nval >? 
Luluţa, — Par că te-a! mânict? 
Gruliţă. — SE ştii că m'am mâniet. Ce al să rii 

de mine? 
Luluţa. — Apoi dacă nu. mă pot stăpâni... ce să 

fac?.. ha, ha, ha! o 
Guliţi. — Ean ascultă... pre legea mea... 
Luluţa. — Ce? 
Guliţă. — Acuş... mă duc acasă. 

Luluţa. — Călstorie sprincenată.
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Guliţă, — Cum ai dis... struncinată? 
Luluţa. — EX! nu te mai răţoi aşa, că nu'ţi şele 

bine. Hal mai bine să ne giucămit înpreună. 
Guliţă. — (înblănginau-se) De-a Pula-gaia?.. ori de-a 

Baba-oarha ? 
Luluţa. — Ha, ha, ha!.. par” căi la scoală... 

Guliţă., — Ear n de mine?.. mă duc acasă... 
vrea să Yeasă). 

Luluţa, — toprinau') edi, câţi făgăduesc săţi daii 

pace de-acum. Numai să nu te uiţi drept la mine, că 

ear mă unflă risu. 
Guliţă. — Foarte bine... m'otu ulita, de-a curmezi- 

şul. ,..ca coada ochiului, dacă vrei. 

Luluţa. —- Eau spune'mi: ştii să gioci? 
"Gulitță, — Hai, hai!.. m'o învăţat un franțuz să 

gioc carcanu... Ea aşa, şi cu mânele şi cu picioarele. 

Luluţa. — Şi să cânţi? 
Guliţă. —.Hai, hat! 
Luluţa. — Apoi să giucămii înpreună tot balul... 

Guliţă. — Da mata ştii să înpleteşti din picioare? 

Luluţa. — Audi întrebare... par'că m'aşi fi din Iași! 
Guliţă. — Nu te supăra... credeam că fiind mititică... 

poate că. | 

Luluta. — - Mititică $ 7... (se înalță pe vârful picioarelor) Te 

poitesc. . . AR 

Gulită. — Măcar... că şi bunica” mititică, şii de vr'o 

şepte-deci de ani. Aşa” tot tremură capul... Mata de 
câți ani eşti? 

Luluţa. — De cinci-spre-dece...
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Guliţă. — Trei-spre-dece? 

Luluţa. — Cinck-spre-dece... guinze... (în aa ter tite) 
Cinq... di... qitinze... 

Guliţă. — (artos) Îmi dak tina! . . Ean ascultă, mam- 
zelă... pre legea mea.. ” 

Luluţa. — (apropiindu-se de Guliţă) Ce? mă row, ce?.. 

Guliţă. — (aomotinau-se) Nimic... 
Luluţa. — Ha, ha, ha! „.. Eor te-al uitat drept la 

mine. | 

Gruliţă. — (în parte Ei, Dă, mă duc acuş acasă... 
Luluţa. — Ear te-ai supira;?.. da Iute ești... 
Guliţă. — S5 ştii că's Iute... ca hreanu... 

L-uluţa, — Hat să ne Mupăcimii. „vret2.. dăm 

mâna *n coace. 

Guliţă, — Girdă mâna, în parte) A draculut fetiţă !.. mă 

suceşte ca pe-un titirez, 
Luluţa. — Acum... fiind că sîntem prietini, hal st 

cântămii şi să gtucămii... Vrei, monsiu Guliţă? 

Guliţă. — Bucuros... dar ce să cântămii?.. fragă 
verde? . Sa 

Luluţa. — Ba nu... lasă să'ţi cânt eii un cântic care 

"l-am audit la guverhantă. cu gtoc la „sfîrşit. 

Guliţă. — SE te văd... adică să te-aud... îmi des- 

Cid urechile ?n patru. 
Luluţa, — Dacă'sii destul aşa cum stntii. „ îsii des- 

chise cât opt. 
Guliţă. — Ha, ha, ha! m'o “păcălit. 

Luluţa, — (în parte) 0? est a DOR gurgon.. tare A- 

scultă, .
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Guliţă., — Da cum îi dicii cânticului ? 

Luluţa. — Drin, drin, drin... 

Guliţă. — : Drin, drin, drin ?.. par” că'sii zurgaliăi de 

sanie... țin parte) Ce păcat că n "am minavetu aici! "f-aşi 

trage un corcent de cele tătăreştă. 
(În vremea scenei următoare, feclorii aprindă luminările de prin 

candelabre. — Salonul se luminează), 

„Laluţa, 

 l-iul cuplet, 
Aici, în laşi, de vrei să ai risunet, 

La toţi st placi şi să fii chiar slăvit, 

Cel mai bun chip e să produci. un sunet, 

Un sunet viii şi de toţi pre iubit: 
! (sunâna o pungă). 

Drin, drin, drin, drin, drin, 

Drin, diririndrin, drin, drin, drin, 

Drin, drin, drin, drin, drin, 

Drin, diririnârin, drin. 

Luluţa şi Guliţă, 

. (făcând balanse de cadril), 

Drin, drin, drin, drin, drin. 

Ete. etc. ete. -: 

Luluţa,. 

2-lea cuplei. 

“Aici, ades, când e vr'o cununie, 

Orhestru n bal risun' armonios, 

Dar pentru miri cea mai dulce-armonie '. 

„E, drin, drin, arin, sunet scump şi voios; 

Drin, drin, drin, drin, drin, 

Etc. etc, 
(înpreună). 

Prin, drin, drin, drin, drin, 

Etc. ete. 
.
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Luluţa. 

3-lea cuplet. 

De vrei amor, dăţi ochii peste spate 
Şi la prilej fii cam obrăznicel; 

Ear de voesci să ai în veci dreptate 

Cel mai bun chip e să faci frumaşel: 
Drin, drin, drin, drin, drin, 

Etc. ete. 

(inpreună). 

Drin, drin, drin, drin, drin,. 

Etc. etc. 

(Trece un fecior cu o tabla de cofeturi). 

Gui — Îra! caca cofeturi! (aleargă 1a tabla șişt umple 

buzunările), De cele cu fistici sintit?... 

Luluţa. —  (atergână la tabla) Da lasă'mi şi mie mon- 

sieur Guliţă... nu le lua pe toate. 
Guliţă. — Pentru mată le-am luat, Luluţă... . 

Loluţa. — ersi. (în parte) C'est un charmant gar- 

COR. liare) Dacă” aşa, hai să giuciimii ş'o polcă. 

Guliţă. — Hai ş'o polcă... eii sint gata să fac ce 

“l-a plăcea. .. (în parte) Tare mi” dragă fetiţa asta! e 
prindă la polcă şi jocii cântând). 

(înpreună). 

Polea, polea, vesel joc, 

Polca, polea, te inbimă! 
Polea, poteca... plini de foc 

Vesel noi te dinţuimi! 

(lesă amândoy în fund, jucând şi înpingi pe sărdarul Cuculeţ, care 

întră), 

29
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SCENA IV. 

Cuculeţ (intră prin stânga în fund). 

Na! că era si mă dee gios diavolil!.. se vede că ha- 

lul s*o şi început, de şi n'o sosit încă nici un musafir... 

-Ei sint cel Mântâi... dar ca prietin vechiu a cucoanel 

Nastasiicăi, îi de datoriea mea să vin odată cu lăutarii... 

Am adus de la agie vro doi epistaţi ca să şeadă la uşă... 

după formă... că în diua de astădi un bal fără sluji- 

tori la scară şi ?n tindă, mare nici ifos, nică ighemonicon. 

SCENA T. 
Cuculeţ, Afin (iesă din odaea sa, gicâna ă Ia cantonade). 

Afin. — Diceţi lui domnu Timofti să gătească li- 

monada. (săgena pe Cuculeţ) A! sărdarul Cuculeţ!.. 

Cuculeţ. — Ei:.. cel întâi şi cel de pe urmă. . 

dar pururea credincios şi supusă slugă. 
Afin. — Cel ântâi?.. ha astădi te-ar: trezit prea 

târgili, arhon sărdar. 
"Cuculeţ. — Cum? 

Afin, — 0 veniti alții înaintea d-tale. 
Cuculeţ. — Şi cine? 
Afin. — Cucoana Chiriţa cu tot neamul ek... Încă 

nu apucaseră feciorii a apriude luminările şi dumneei, 

țop!.. 0 şi fost aici. | 

Cuculeţ. — Mare poznaşăii!.. Da undei, te roe?.. 
Afin. — Am trimeso la teatru ca să petreacă pănă 

ce s'a începe balul.
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Cuculeţ. — La teatru?.. Da se vede că nu ştii 
ce gioacă în astă seară? | 

Afin. — 0 piesă nouă... Două fete şo nineacă... 
nui asta? 

Cuculeţ. — Ai [cut pacostea!.. 

Afin. — Ce pacoste?., 
Cuculeţ. — Apoi are să se mânie: foc cucoana Chi- 

riţa. .. pentru căi chiar piesa ei. - | - 

Afin. — Mări, lasă 'mcolo, arhon sărdar... Dacă pen- 

tru cel mat mic lucru ar fist se tot mânie unii şi alţii, 

când să gioacă vr”o piesă, apoi mar mai fi chip. de-a avea 

“Teatru naţional. 

Teatrul este v secală 

Unde 'mveţi ridend voios, 
“A te feri ca de boală. . 

- De-ori ce mărar uricios. 

- Acolo e criticată 

În deobște fapta rea, 

Dar persoana”i respectată 
Fie bună, fie rea! : 

Cuculeţ. — Să dee Dumnegeii si giudece şi cucoana 

Chiriţa ca d-ta... dar parcă numi 'vine-a crede. 
Aân. — Apropo, .. ştii pe cine “şi-o ales gineri cu- 

coana Chiriţa ? - | | 
Cueuleţ. —"ȘI-o găsit gineri însfirşit ?. . Slavă Dom- 

nului!.. că mult o mai umblat căutându'i cu lumina- 

rea, biata femee!.. da pe cine diseşi?.. 

Afn. — Pe berhanţi cet doi de care “mi-ai vorbit 
may deunăgh. o9*
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Cuculeţ. -— Bondici şi Pungescu?.. Ce gici? 
Afin. — Aşa frate... 0 ales o ales... pân” 0 cules. 

Cuculeţ. — Da bine, soro... acela's nişte târâte brâi 
de p'aii margini... 0 fugitii din Focşani ca s& scape 

din mâna administratorului, fiind ci disbrăcaseră lumea 

cu tegmecheriile lor... De când îi pasc eii ca, doar "-olu 
prinde cu oca mică şi să! trântesc la dubi... Pănă şi 

mai alaltacri m'am pus cii înadins la cărță cu ei... 

Afin. — Şi nu "i-ai prins cu vr'o -coţeărie?.. 

Cuculeţ. — Xu... se ferescii de mine, ca dracu de 
tămie... şi mi" mai mare ciuda că "mi-o luati vro 

cincă-spre-dece galbini. | 
Afin.. — Din-banii d-tale? 
Cuculeţ. — Aş!.. nebun sînt?.. dar las că uu 

scapă ei de Cuculeţ... nu... de-oiu şti că s'or stre- 
cura toţi banii agici, am săi înhaţ... Da... can spu- 

ne'mi: nu cumva's poftiţi în astă scară la bal? 
Afin. — Mu... 

Cuculeţ. — Păcat! 

(Se aude în fund lăntaril). 

Afin. — Eaca... musafirii începi a veni... Arhon săr- 
dar, primeşte d-ta boeril... că eii oiu primi cucoanele. 

Cuculeţ. — Bucuros... (in parte) Mal bucuros aşi primi 
cucoanele. (mergi amendol înaintea damelor și a cavalerilor, caril întră 

prin salonul din fund), |
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SCENA VI. 

Afin, Cuculeţ, Poftiţii la 'bal, 

Poftiţii. 
Eată-ue cu toţi la bal! 
Venimii vesel], ne-adunămi, 

- Ne-adunămii, ca să urăinii 

Mult plăcutul carnaval. 
„Vivat cei carii daii bal 
“În plăcatul carnaval! zei 

     

     

   

O damă (af fa 

Drept st ți spun, pt, N y 

Par căi halima, curat. iti 

Toţi. 

Vivat ccă carii “da. bal ete. 

(Damele se punii pe scaunele de lângă canape, care remâne slobodă: 

Cavalerii se puni în fund). | 

= 

SCENA VI 
Cei dinainte, Chiriţa, Aristiţa, Calipsita, Bondici 

Şi Pungescu, (coţearii dând braqul fetelor, le aductă spre canape). 

Chiriţa, — (intrând furioasă şi făcendu'şt vânt cu Vasmaoa) Audi 

d-ta aşa:batglocuri!.. aşa catigorie!.. aşa catahrismie !.- 

Afin. — Ce este, cucoani Chiriţă ?.. Ce-ai păţit?. 

Chirita. — Ce-am păţit?.. Foarteţi mulțimesc de
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lozniţă şi de ftiatru. Jam englendisit de minune... n 

parte) Îmi vine să plesnesc... na! 
Afân. — Cum?.. cum?.. 

Chiriţa. — Val!.. hat&] concina de auftor... care-a 

îi acela... da ce are el cu fetele mele, de se leagă ni- 

tam nisam de dinsele?.. Audi! Două fete ş'o nineaci?.. 

Eii cred, cao proastă, că'i vr”o istorie cu moral ca din 

„Îpotichi ton pedon... şi mă duc frumos la ftiatru, fără 
ca simi treacă măcar pin gând că otu să mă văd pa- 

vastuind chiar pe mine... 

Afin., — Pe d-ta? 

Chiriţa. — Da ştii?.. bucăiţicii tăctă. .. Ba încă 

ce?.. să mă -arăte la o mulţime de boeri, cum m'am 

troenit în Păcurari, şi cum îmi fac sprincenile, şi cum 

mă sfădesc cu Ioana ţiganca, şi cum mă chinuesc că să 
"mi mărit fetele!.. da ce are el cu mine?.. ceare el 

a înpărţi cu copilele mele?.. aud?. 
Afin. — Lasă, cucoană Chiriţă... nuwţi mai închipui 

lucruri de pe ceea lume... Ce te superi degeaba ?.. 

Chiriţa. — Îmă închipuese lucruri de pe ceea lun, 

eit?.. da Pam vădut pe ahtoru cela... făcându'şi sprin- 
cenile dinaintea oamenilor, Aşa 'mi-o venit un paracsin, 

că am eşit din lozniţăi... şi noroc Cam găsit în scara 

ftiatrului pe spătaru Pungescovici şi asa Bondicescu, care 
mo întovărăşit aici. tarătânau'n Fată amândol... 

(Bondici şi Pungescu +e închină). 

Afin. — tin parte) Cine "i-o poftit la bal? 
Cuculeţ. — tin parte) Baca volnicii mei... am să le 

leii urma toată seara ca un prepelicar,
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Chiriţa, — Doamne! de s'ar face Guliţă mai mare, 
ca, să scrie şi el pesă de ftiatru... am s%1 pun să toarne 
o pesă auftorului.... da știi? să se sature. 

(Un feclar aduce înghecate). 

Afin. — Ei bine, bine... treacă'ţi mâniea acu... 

şi Te o inghecată, doar te”! mai răcori... De care pof- 
teşti? .. de alămâe?.. 

Chiriţa. — Ba nu, că'mi strepezesc dinții... dă'mi 

de cea roşie că'mi bate maj bine la ochi. e înghecata) Răce”i, 
mămulica mea!.. ca o ghecărie. (suaă în farfarie) ME furnică 

nu ştii ce pin vârful nasului... Pune'ţi în gând, soro, 
că mal an ţerţ la earmaroc, la Fălticeni, mă duc la un 
cofetar ca să Yeii îngheţată; el îmi trimite răspuns că s'o 
mântuit inghecatele pe diua aceea. Îl poftese atunci la 
oblonul trăsurii şi "1 dic ritos: monsiu cela, mai des- 

tupă o putină pentru hatirul mei!.. şi el s*o mâniet 

dicend că nu” de a Gogomăueşti .„ Curioji îs nemţii 

îştia ! 
(Toţi ridă cu hohot). 

Chiriţa, — Dec!.. ce '%-o apucatii? Eaca frate!.. 
mă rog, boerk, de mine rideţi d-voastră 2.. EX, apol-să 

vă arăt eti cum se ride... (ride cu spaemur) Mă că mare 

nu ştii cum îs boeril Bşeni! 
Olerge de se pune lângă Aristiţa şi Calipsiţa în faca publiculuy), 

Cuculeţ.—  tcătră Bondict și Pungescu) Domnilor, nu me-. 

tahirisiţi în astă seară un stosişor ceva? 
Bonâioi. — Cu mare plăcere, domnule director. (incet 

iar Pungescu) Pil Pungescule, şi pe urmă aport... 

Pungescu. — tincet lui Bondiel) Qare ? -
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Bonâiei. — (asemene) Dă colh agiet pt sdreavtn. 

Pungescu. — (asemene) Dă la mertepea? 
Bondici. — 'Ţeapin. ,. 

(Se punii la masa de cărți). 

Cuculeţ. — (în parte) Doamne, de -aşi prinde cu vro 

coţcărie! 
(În vremea acestoră cuvinte orhestrul începe a esecuta o polcă en 

sourdine, care ţine necontenit. — Cavalerii pe renăd poftescii damele la 

joc şi mergii in salonul din fund. — Chiriţa, Aristiţa şi Calipsiţa re- 

mânii pe canape). , 

Chiriţa. — (în parte) Na... că se 'ncepe staeru! (tetelor) 
Ţineţi-vă frumos, şi nu fiţi aşa de posomorite, co să vie 
cavalerii să vă poftească. .. mai zimbiţi... may zimbiţi, 
soro dragă... mai trageţi cu coada ochiului... ca alte- 
le. (în parte) Doamne! de mamii păţi ş'acum ca pe la cele- 
l-alte baluri... Să stămii pe loc, şi cum dicii aice: st 
facemii patiserie... (arătâna adamele care joci) Ban priveşte!.. 
toate moachele *s poftite pe rând... numai a mele şedii 
locului par” că 's înfipte... Se vedi că mor să se misce 
toată noaptea! (se scoală). 

Un filosof fără minţi 
A fost, ci că, de părere 
Că la casă de părinţi 
Copii mulţi sîntii o avere! 
De "i aşa, ei pot să gie 
Ci's bogată, am comoare, 
Ci de şi n'am bani nici chic... 
Am averi nemișcitoare! (arată fetele), 
(Merge în fund în salonul de joc). 

Pungescu. — Ștoş!:
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Cuculeţ. — Mare noroc af, domnule! 

Pungeseu. — Nu fie dă diochi... mă paşte, Pine To 
norocul cărţilor. Za 

Cuculeţ. — Să5 găuri că 's misluite. | e! “a 
Pungescu. — Oviste? - | “7 i zi SE, 

Bondică. — Ha, ha, ha! că şăgaluic mai eşti; ar si 

hon sărdar. TI pă Zi 
Chiriţa, — (iu parte, apropiindu-se de masă) Îra! da ei Lulta 

sem că am doi gineri... numai buni ca să. "mi. SI hecs FC 

fetele. tare) Arhon spătar. . . 

i
 

? [5 

[E 

i
a
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Pungescu. — Poronci? aa , 
Chiriţa. — Este o pârsoană care ar dori foarte viuft > 1 

st gloace o poalcă cu d-ta. ii a 
Pungescu. — Cât de râi îmi pare... dar mi: string, 

ge o cizmă dă mt usuc ca o prună pă streşină,_._ 

Chiriţa, — (în parte) Tronc! (tare) Arhon agă? iata 

Bondiei. — Poronci ? 

Chiriţa. — Nu metahirisiţi poalea? 
„Bondici. — Cum nu, cucoană?.. dar îs cernit. 

Chiriţa, — “A perdut vrun neam ? 

Bondici. — Pe'străbunul  meii., 

Chiriţa. — Dumnedeii să '] erte. 
(Se apropie un cavaler de Aristiţa şi Calipsiţa, ca cum ar căuta damă 

de joc şi după ce le privesce prin lornion se depărtează). 

Chiriţa, — (zărind cavalerul) Ha!.. caca un cavaler... 

dă Doamne. . par” că cată damă de gioc?.: dar... slavă 

ție Doamne! co să "mă poftească o fată. Ba nici hâci?.. 

val! bată cucu miliord. . : cu orbu găinilor, .. Uf ! ear 

0 să facemii patiserie ! (se pune pe canape). 

(Un feclor trece cu cofeturl).
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Pungescu. — Ştos! 

Cueuleţ. —.XNu pot să bat măcar o carte! ce 

ghinion! .. dece. galbini pe vale! 
Pungescu. — (întoreână cărţile) Plie! 

Cuculetţ. —. Ear plic? 
Bondici. — Al goană dă fante, nenişorule. 
Cuculeţ., — (în parte) Haide, hai, că „doi da eii 

acuş goană. | 
Chiriţa. — (fecxoruluI cu tablaua) MĂl fector, vină "DC0a- 

ce... (întinde basmaoa go umple de cofetur) Ba aşa! încalte 

moiii şidea o noapte întreagă degeaba la bal... păcat 

că nu mai am o basma!.. Altă dată am S'aduc o față: 

de perină şi s*o umplu cu vârf. 

SCENA VIII. 

Ce dinainte, Guliţă şi Luluta. 

Guliţă şi Luluţa, voci). 

Polca, polea, vesel joc, 
Polca, polea, te inbimă! 
Polea, polea... plini de foc 
Vesel noi te dănțnimi! 

Chiriţa, — Eaca Guliţăi! cum gloacă de îrumuşel, 
dragu mamei... par” că "% un titirez!.. Xumai voi staţi 

locului ca turnu Trisfetitelor... Guliţă.. . Guliţă. .. 

Guliţă. — Aud, nineacă... tvine lângă Chirita). 
Chiriţa. — Vină, Guguleo, de "ţi gloacă ţițacele... 

„Guliţă. — Bucuros... Hai, țiţaci Aristiţo... 
1
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Aristiţa, — Baii. 

Guliţă. — Bai? . Hal mata, ţiţacă Calipsiţ. 
Calipsiţa, — Baiii. 

Chiriţa,  — Baii, baiii?.. Ean. vegilo că se şi faso- 

lescii acu?., Mări, ean să vă arăt eii cum să gloacă 
poalca. Vin” încoace, Guguleo... ce atâtea marafeturi. ... 
Goacă cu Guliţă, cântând). „| 

Polea, polca, vesel joc, 

Etc, ete. | 

| Luluţa. — (eu mirare lu! Pungescu) A/onsieur... 110J- 

sieur. . , | | 

Pungescu. — 1 Tadevauusel ? 

Luluţa. — De ce at tras acu pe riga dedesubtul 
cărţilor ? (se depărteză), - 

Pungescu. — (tulburat) Bu (în parte) Ma zăritără 

gânganiea ! . . 
Cuculeţ. — Aud?.. Ha! coţeatule, cu de-aste "mi 

umbli? .. bine că te prinseiit.. . 

Pungeseu. — (e?.. Ce vorbe sintii alea, omnule? 

Cuculeț. — Ce vorbe?2.. da de când vă pase eii cu 

prăjina?., 
Bondiei. — Domnule! numai bobocii se pasc cu 

prăjina... Augitu-m'a? şi boboc e fectoru tătâni-tăi... 

Pungescu. — Bobo6?.. ba di, neneo, coşcere gâscan. 

Cuculeţ. — Gâscan €ii?.. gâscan? (a o palmă lui 

Pungescu) Xa, gâscan!.. Să te "vă eii a batelocori 0a- 

menii stăpânirii. 

Pungeseu. — Aoleo!.. "mi-a scăpăratără pă dinain- 

te, .. (fuge de la masă şi vine în dreapta, Qregându'și frizura).
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Toţi. — tina din fund) Ce este ? ce sto întimplat? 
Pungeseu, — (amestecându-se între musafiry) Cine a da- 

tără o palmă?.. Cine a primitără o palmă!.. aud?.. 

o palmă?.. brea!.. brea!.. ce seandal!.. 

(Înpreună). 

Poftiţii. Bondici şi Pungescu 
Vai! ce întîmplare! Vai! ce scandal mure! 

Stati încremenit. „Stati încremenit, 

Aşa scandal mare De ciudă, turbare, 

Nu s'a pomenit. Ms simt ameţit. 

„_ Oueuleţ, 

Ah! ce bine "mi pare 
Că "i-am căptușit. 
Fie scandal mare; 

Eii "mi-am răsplătit. 

Bondiei. — Domnule... satisfacţie să-ne dai. 
Cuculeţ. — Satisfacţie? .. Fan aşteaptă... 

(Șueră tare, — Vină doi epistaţn). 

Chiriţa, — lastupânân'să urechile) Carnacsi! . . că 10 

asurdit... par” că "1 în codru. 
Cuculeţ. — lepistaţilorii, arătând pe Bondici şi pe Pungescu) Pu- 

neţi mâna pe d lui şi pe d-lui. 

Bondici. — tin parte) Am codălghit'o! 
Pungescu. — (asemene) 70 esfeclisa! 

(Epistaţii pună mâna pe amendo)). 

. . e Chiriţa, — Pe arhon aga şi pe arhon snătar!. ce 
catahris îi aista, arhon sărdar?.. 

Cuculeţ. — Nu "i nici un catahris, cucoană... Am 
poroncii de la Departament să "1 opresc.
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Toţi. — Da pentru ee? 
Cuculeţ. — Pentru că unu "1 Bondici şi cela-l- alt 

Pungescu : “dor coţeari vestiți din Focşanj. i 
» Chiriţa. — tipâna) CoţI... Vat de mine! 
Cuculeţ, — Care o disbrăicatii lumea cu teşmeche- 

rii şi cărți măsluite, .. Aţi înţălesii acu?. 
Chiriţa. — (ţipâna) Coţt... coţi... ginerii mei?.. Valeii! 

am dat cinstea pe ruşine... Ah! ah! qeşină) 
(Afinoae, Aristiţa, Calipsiţa şi Guliţă, pună pe Chiriţa pe canape şi 

caută s'o desleşine. Damele vină lângă canape,— Cuculeţ, Bonâict, Pan- 
gescu şi epistaţii în stânga. — Fundul scenci îl slobod). 

(Reprisă). 

Corul. 

Vai! ce întîmplare! etc, 

Cuculeţ. 

Ah! ce bine *mi pare etc. 

Bondici şi Pungescu, 

Vai! ce întâmplare! 
Mă simt prăpădit 

Groaza 'mi este mare... 
De-acum m'am topiv! 

  

SCENA IX. 

Cei dinainte, Bârzoită. 

Bârzoiti, — intrâna prin salonul din fund) Care % cucoana 

de gazdă aici ?.. 
Guliţă, — falergâna la Bârzoiă) Băbaca!.. băbaca!.. 0 

venit băbăcuţa !. .
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Bârzoiii. — Gugulea băbacăi. .. (il sărută. — Gu glas tare) 

Care "1 cucoana de gazdă ?.. cea cu balul?... 

Afin. — Cine răceşte pasa, (întorcându-se) Ce văl?.. 

cuconu Grigori: Bârzoii ! 

Bârzoiii. —. Ei şi cu mine, cucoană drasă! .. Unde 

mii Chirițuşea cu puii? 

Guliţă. — Nineaca?.. 0 leşinat, bibacă. 

Bârzoiti, — Ce: dică,. Guguleo? ear o leşinat?., mări, 

ce 3 marghioliile niste ?. (merge la Chiriţa) Ama!.. ha! fru- 

„mos îl mai şede!.. Eau feriţi întro parte, că cii îl sint 

popa. Acnş o să 'nvie ca o muscă de carni... (ir bate 
în palmă cât poate). 

Chiriţa. — (răsărina) Carnaest „Ce văd! d-luf?.. 
Bârzoiii. — (serios) D-lui... banul Grigori Bârzoiit oi 

Bârzoleni... şi socul d-tale tocmai din vremea volintirilor. 

Pungescu. — (ti Bonaicy Ăsta *I socru, nene Bondici? 
Bondiei. — (ontâna) Neschi. 

Pungescu. — Urit tată a mai avutără. 

Bârzoii. — Înţălegi, cucoană, de ce mă aflu aici în 

Esi. pe la ceasul aista, în loc de a hori hoereşte la 
moșie. .. după obiceiii2., 

Chiriţa, — (tulburată) În... 48... leg. (in parte) Îni 
vine leşin la inimă, 

Bârzoiii. — Potrivit răvaşului ce “ţi-am seris din 
15 a următoarei, anul 1844, am venit să te umflu din 
Eşi cu nepus în masi... Hai... că Brustur şi Cocăurlă 

ne aşteaptă cu preoţii. . , 

Chiriţa. — Brustur şi Cociurlă!.. sclipiitaţii cela ?, 
nişte rad. „. Nu ii greii să vorbeşti, frate?
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Bârzoii, — Ean tacă”ţi gura cu leacuri de-aiste.., 
audi cuvinte?.. scăpătaţi!.. rădăşi!.. da. noi ce sin- 
temă? împărați cu steoa m frunte?.. scoboriţi cu hâr- 
zobu din cer?.. E 

Chiriţa. — Hârzoh sait nehârzob. . .- nu. ştiii. ... dar 
cât pentru familiea lui Brustur şi -Cociurlă... mă închin 
cu plecăciune. .. rădăşi şi altă nimică. 2 

Bârzoiii. — Cucoană Chiriţă... să şti! d-ta, că ră- 
deşi! din giua de astă-di, aii fostii cele ma! mari familii 
în vremea veche. EI aii: apăratii ţeara şi ai scăpat'o 
cu peptul lor din mâna duşmanilor, pentru că pe atunci 

tot. românul era, viteaz şi tot viteazul era boerlu... boe- 
rit pe câmpul resboiului în faca Patriei întregi! 

Chiriţa. — Fă! ear ai st începi cu litopisițu... Mă 
Tg, agtungăți. .. 

Bârzoită. — În sfirşit... vorbă multă sărăcie !.. Brus- 
tur şi Cociurlă sintii feciori de oameni cu moșioarele 
lor, cu bănişorii lor... 

Chiriţa. — Cu vitişoarele lor... le ştii.. | 
Bârzoii. — Gospodari buni şi nedatori cu nimic 

uimăruj.... înţălesu-m'ai cucoani?.. nu *s datori nică co 

leţcae, pentru că nu “şi ridică nasul mat sus decât se 
"cuvine, .. ca, de-alde d-ta, care vrei să te 'malţi ca cio- 

cânlica. .. şi vii pin Eşti, cale de gece poşte, ca să “ţi 

faci fetele de risul lumei... şi ca să le găseşti bărbaţi 

ca de-alde Bondici şi Pungescu... nişte târâe briii, ce 

sorbit zestrele cu lingura. . 

Pungeseu. — (ur Bondic  A0leo! ne-a poenitiirii în 

pălărie.
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Bondici. — tasemene) Ghiuju dracului! . . 

Bârzoiu. — (uână pe Chiriţa de mână) Haj la Bârzoieni, 

la: locul nostru... şi nu mai umbla după cai pe păreţi. 
Chiriţa. — Sufleţele... 

ABarzoiti. —. Hatde "ţi gic astă-qi şi nu mai lungi 
vorba... Trăsura ne-aşteaptă la scară cu lucruri, cu tot. 

Suliţă, — da parte) Și cu minavetu meit? ctesă eu sua) 
Chiriţa. — Tiranule!. . 

Bârzoiti. — Aşa... dacă "ţi place... altă dată să ştii 

de la mine o vorbă bătrânească: Nu te ?ntinde mar mult 
de cât ţii oshealu... Haide... 

(Guliţă vine înapor cu minavetu). 

Chiriţa. — Ear letopisiţe?.. destul!.. caca vin... 

mai stăi că doar nu dai Tătaril... să "mi foii măcar 

giua bună de la prietini... măr!.. că avan mai eşti ! sine în 
fața publienluy şi face compliment) Cu plecăciune, boeri d-voa- 

stră... copilele le-aţi văgutii: eată-le's... Aristiţo, Ca- 
lipsiţo. . . tfetele vină lângă aînsa) .Aiste?s, cum le-am pro- 

” copsit de donă-deci şatâţi de ani..: Una "i de 16 pe 
17, şi una de 18 pe-19... ît înplinescii la lăsatu st- 
cului. .. Precum le videţi.... îs tinerele, frumuşele, cu-, 
răţele, hărnicele, cu hitarda, lor, cu cadrilu lor, cu fran-" 
cuzasca lor. Parle france, mudmuzel ? 

Petele. — Ui, maman. - 
Chiriţa. — le-aţi augitii?.. ca apa! tetâlor Le 

plese vu, monsio cavaler din Esi? 
Fetele. — Ui, maman. 
Chiriţa. — FI! minciuni vam spus?.. Ce giceţi?
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vă place?.. Ascultaţi-mă pe mine, că eii ştiă ce Sil. 
nu perdeţi chilipiru de la mână. 

Fetele 's bune 

De măritat 

Îs de minune... 

V'o spun curat. 

Toti. 

Ha, ha, ha, ha. 

Chiriţa, (a public), 

Frungă verde măcieş 
Pân' a nu pleca din Eş 

Spuneţi'mi, mă rog, îndată, 

De vă place vre o fată, 

Cuscră "m Eşii ca si mă fac 

Lui Bârzoiă st'i vin de hac. 

-Eată-le's bibici hazlie, 

Pupuice... seamână mie. 

Vreţi sati ba soacră să fii?.. 
Fora "n palme ca s'0 sciă. 

Bârzoiă. — Dapoi vină ad. 

Toţi. 

Petele *s bune 

Etc, ete. 

(Bârzoiă apucă pe Chiriţa de mână şi o trage spre uşa din fund. — 
Guliţă, Aristiţa şi Calipsiţa îl urmează, — Cuculeţ face semu epistaţilor 
ca să ducă pe Bondici şi pe Pungescu. — Poftiţii la bal se închină lu 
familia 1u% Bârzoiă, ridend cu hohot). 

(Cortina cade). 

30
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PERSOANE: ACTORI: 

D-naul Milo. Cucoana Chiriţa. 

„ Teodoru. Grigori Bârzoiă, soțul ci . . 

Guliţă, copilul lor. ee ep Zmchian 

Luluţa, orfană. . D-la Gabriela. 

Safta, sora lui Birzoi, . . . D-na Săftica. 

D-nul Şarl, pofesor frances . „Donul Gatino. 

Leonaș, tînăr lan. . . . . 3 Bosie.! 

Ion, fector booresce . . . . .  „ Stefanachi. 

Prei țărani . x 

Tărani, — Jandarmi. — Poftiţi la masă. 

Un curcan,



N 

"CHIRIŢA ÎN PROVINGIE 
COMEDIE CU CĂNTICE, IN 2 ACTE. 

Representată pe teatrul naţional din Iaşi, în bene- 

= ficiul d-lui Milo, la 1952..: 
  

ACTUL 1. 

Teatrul represintă o ogradă de curte boerească la ţeară.— În ntăuga 

casa Chiriţex cu cerdac şi cu ferestre pe scenă. — În dreapta, lângă cu- 

lisele planului I-iă, o canape de' earbă încunjurată de copaci. —îÎn funa 

ostrețile şi poarta ogrădei. — Lângă casă o portiţă în zaplaz, care duce 

în grădină. — în depărtare se vede satul. - 

Scena se petrece la moşiea Bârzoleni. 

  

SCENA 1... 

"Chiriţa, (în costum de Amazonă întră călare pe poartă în- 

canjurată de ţărani). 

Tăranil. . 
„Dreptate, dreptate | 

Ne fă. 
Cucoană, dreptate. 

Ne dă! 

- (Arie din Scaru mâtei: Tălharii)-
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Chiriţa, 

Ce vreţi voi?.. dreptate? 

Tăranil. 

Aşa. 

Chiriţa, 

Cu biciul pe spate 
Voia da! 

(înpreună), 

Păranii. Chiriţa, 

Dreptate, dreptate . - Cu biciul pe spate 
Ne fă. V'oin' da. 

Cucoană, dreptate V'oiu da eii dreptate 

Aşa. Ne dă! 

Chiriţa. — (amenințând ţăranii cu cravaşa) acă-vă gura, 

mojicilor. 

Un ţăran. —— D'apol bine, cucoană... păcat de Dum- 

nedeii să ne laşi a fi de batglocură? 

Chiriţa. — Ce batgfocuri? Ce batgiocură?.. Cine 
vo batglocorit 2 

Păranii. — Cuconaşu Gurluiţi. 
Chiriţa. — Guliţă ?.. minciuni spuneţi... Ce v'o făcut? 
Un țăran. — "Mi-o ucis un vițel la vânat. 
Altul. — Și mie 'mi-o dat foc bordetului cu clubucu 

cel de hârtie. 
Altul. — Şi eii "l-am prins ţiind calea Măriucăt. 
Chiriţa. — Ţist, beţivilor...: bine. vo făcut sufleţelu.. 

De ce nu vă păziţi viţeii şi Măriucele?,. Aşa să păţiţi... 
Hay, lipsiţi de-aici. , 

Un ţăran. — Da”! păcat, cucoană, să ne laşi păgu-
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haşi. . . :Dă! dacă nu ne-omii jălui la d-ta care ne eşti 
stăpână vecinică... la cine să ridicămii glasul, săraci! 

de not! Si 
“Altul. — Amii ajunsi: mat răi decât ţiganii! | 
Chiriţa. — AudiY?.. audiY, ţopârlanit!.. EX; apot să: 

nu” tei la măsurat cu prăjina de falce?.. Afară moji- 
cilor, că vă ştiii eii de mult că sînteţi buni de gură şi 

răi de lucru... Afară. 

Tăranii. — Cucoană. . . i 
Chiriţa. — Periţi din ochii mei... că vă tei de fugă 

cu calul. (răpede calul spre e%). 

„i (inpreună), 

Păranii, (tugâna). „i Chiriţa, (furloasă). 

Dreptate, dreptate "Cu bicăul pe spate ! 

Ne fă. --  : „o Won da - 
„Cucoană, dreptate * - „W'oiu da ei dreptate 

Ne dă! Iu „AR 

SCENA IL. 
Chiriţa, (după ce a alungat ţăranii călare,: se întoarce şi vine fn 

faca scenei). 

Vai de mine cu nişte ţărinoi, că mal cap să trăeşti 

de râul lor!.. De abiea am cşit puţintel la primblare ca 

să mă mat răcoresc... şi: par” că dracu 'Y-o scos în cale 

"mi să mă tulbure... Ear m'olu fi făcut roşie: la facă 
ca un stacoş. (striză) Ioane. .. Ioane!.. ş'apoi ast-fel hur- 

ducă şi gloaba. asta, că m'o apucat de vr'o şăpte ori 

sughiţu păn'acu... (strigă ear) Ioane... Ioane! Eaca somno-
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„rosu că ear o fi adormit 'în podul grajdiului... şi nici 

„Co să vie să- mă coboare .de pe cal... Ioane... Ioane... 
mă!.. săracan de mine c'or să mă lase să şăd toată 
diua călare--ca un jăndar. .. (strigă furioasă) Ioane. ; .- Gu- 
„iţă... Luluţă;... monstu Şarlă... Cumnăţică... 

' 

SCENA IL. 

Chirita, Guliţă, Sarl, Safta, Ion -(lon „vine alergând 

dintre culisele din dreapta. Qea-l-alţi Yesă din casă şi se cobori din 

cerdac). 

Guliţă, — Cine mă chiamă?.. nineaca! 
Safta. — “Ce este?.. Ce este? 3 
Sarl. Qui diable?.. Ah! madame]. 
| 2 — Aud, cucoană. .. Baca, ea... 
Chiriţa. — Da veniţi agi de mă coboriţă de pe cal... 

Ce, Doamne eartă-mă!.. aţi adormiti cu toţii? 
(Ion se pune dinaintea calului, şi” apucă de zăbale ca să'1 ţie, Cela- 

l-alţi se adunii înprejurul Ohiriţen. 

Guliţă. — Ba nu,. nineacă... dar invăţam 'Telemac 
cu monstu dascalu. a 
Safta. — Şi eii făceam duce în cămară,  cumnăţiă 

Ion. — Și ci... 
Chiriţa. — Taci din: gură... că atu încă cu. ochii 

plină. de somn... Ține calu... p. 
Şarl. — (apropiindu-se de Chiriţa) Madam cocona. .. sari 

in braţi a me. : 
„Chiriţa; — teochetiind) În brașele d- tale, monstu Şana?. 
Eşti foarte galant... însă mă tem...
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ŞarI. —' 07 mon te tem... că sunt vuurtos. 
Chiriţa. — Nu de-aceea... că şi eit îs ușurică ca 

o pană; dar apoi... să sar în braţele unui cavaler... 

nu ştiii de se cuvine?.. 

Şarl, — Daca non vre la mine, sari la lon... (in 

parte) J'aime 1nieuz ca. 
Chiriţa, — EI; dacă vroeşti numai decât, monstu Sarii... 

aține-te că sar. 

Sari. — 0... poftim... une, deuz, trois. 

Chiriţa, — teărina) Hup. , 

„Şarl. — (în parte Cristi /. uşuric ca un. pan... merci. 
Chiriţa. — (în parte) ÎL nostim franţuzu. . . tare) AţI 

văduti agilitaoa, mea? Ioane... du calu la grajdiu şi”! 

adapă; dar să nu! scoţi şaoa... Audi? 
Ton. — (căscând) Aud. (auce calul între culisele Qin dreapta). 

Chiriţa, — Ho... că par” căi să. ne "nghiţi,.. face- 

o gură cât 0 şură. 
. Guliţă, — Nineacă... las” să mă -sulu şi eă pe c cal. 

Chiriţa. — Ce face?.. ca să te trântească?.. ha 

nu, Guliţa mamei. . 
Guliţă. — Pe mata cum de nu te trânteşter 
Chiriţa, — Ei am învăţat la Eşiă, la manejărie., . 

(în pate) Numal eii ştiii câte buşituri am mâncat... 'a- 

pol dă!.. dacă " moda... ” 
Guliţă. „— (seâmeinâu-se) EX... nineacă, las” să mi 

primblu călare... măcar numai pin. ogradă. 

Chiriţa, — Baii... “ţi-am mai spus odată că nu 

vrei... Nu mă supăra mat mult. Mat bine,apucă-te de .
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“ți învață franguzasca cu.monsiu Şarlă... că mă ţil o 
mulţime de parale, trântore. | 

Guliţă. — Baiii şi ei... Mam săturat de carte. 

Şarl. — Monsieur Goulitze... taisez vous quand 
poroncese mada nenec,. 

Guliţă, — Madam nenec. . . (in parte) franguz stropşit. 
Şari. — Ce spus? tin parte) Crâ moutard... îl mva- 

gace toute la journee. 

Chiriţa. — Nu te potrivi, mosiu Saziă, că "i co- 
pil încă. 

Sar. — Oui... copil... obraznic. 
Chiriţa, — Ce să facă daci are dul, Guliţa ninea- 

CĂL. .. (sărută pe ceulită) Îmi seamănă mie... bucăţică tă- 
etă. Hai, dute cu domnu profesor de învaţă frumuşel, 

că "ţi-olu face strae de moda nouă. 
Guliţă. — Da... cal mi cumpăra? 
Chiriţa. — Cum s'a face băbacă-tăii isprarnic. 
Şarl. — Allons, Goulitze, .. venez done. 
Guliţă. — Eaca, monsiu... je vene. | 
(Şari şi Guliţă se primblă înpreună prin ogradă, citina pre o carte 

şi din vreme în vreme qiciă tare: „Calypso e ; pouvaii Se con- 

soler du depart d'Ulyss6). 
Chiriţa. — Uf! Doamne! că mare cald îi!.. Hal 

sub copaci, cumnăţico. (merge in bosauet). 
Safta, —  turmâna pe Chiriţa) apoi şi d- ta, soro, al 

minte s'alergi călare în luna lui Iul? Hi păţi ceva în- 
tr'o qi. 

Chiriţa. — Ce să fac, soro, dacă "1 moda... “şi dacă 
"mă place... Olu gice şi ci ca Ferchezianca:
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Hop, hop, hop, 

La galop, 

Când alerg călare, 

Hop, hop, hop, 

La galop, 

Inima mea sare, 

Hop, hop, hop, 

La galop, * 

Când sînt armazdana ; 

Hop, hop, hop, 

La galop, 

leii lumea de goană. 

Ce plăcere de-a fagi în fuga mare 
Pe-un cal sprinten, uşurel ca un ogar. 
Câte-o dată aliranta pe spinare... 

Dar ce'mi pasă... dacă "i moda, n'am habar. 

Hop, hop, hop, 

La galop, 
Etc. ete. etc. 

S'apoi trebue să ştii, cumnăţică, că de când m'am des- 
bărat de Calipsiţa şi Aristiţa... de când însfirşit le-o 
măritatii bărbatu-meă cu Brustur şi Cociurlă... pare 

Cam întinerit de 20 de ani... îmi vine tot să sburd... 

că, Doamne!.. mult m'am mai: năclijit prin Eu cela, ca 

st 'mi găsesc gineri... ştii?. 

Safta. — Ştiii.:. căduseşi în' mânile unor coţeari ?.. 
Chiriţa, — Cine dracu 'să " cunoască? acu toţi îs 

îmbrăcaţi întrun fel... şi nu poţă alege care "i boer, 
care coţcar... Dar ce-o fost s'o trecut. De tri ani 

de când m'am întors la moşie la Bârzoleni... "i-am 

şi uitat.
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Safta. — Bine-ai făcut. 
Chiriţa, —— Hel!.. când ar da Dumnedeii să mi se 

inplinească g gfindul. .. aşi da şepte sărindaruri. 

Safta. — Ce gând, soro? 
Chiriţa. — Ah! cumnăţică, să mă fac isprăvnicesă !.. 

alta nu doresc pe lume!.. Isprăvniceasă cu jăndari la 
poartă şi "m coadă. *. 

Safta, — De ce nu?.. Te face şi d-ta ca alte 
multe... Doar a isbuti el frate-meii la Eşii unde "l-ai 

trimis. . . 
Chiriţa. — Aşa nădăjduesc. . . că şi noi... Dunme- 

„ dei ştie “câte-amii pătimiti la 48... ca patrioţi... Las 
că ne-o peritii vr'o gece capete de vite; dar apoi îţi aduci 

aminte ce frigul o avut Bârzoiii... şi cum m'o durut 
măseoa care am scos0!.. 

Safta. — Aşa... aşa... 

Chiriţa, — De aceea "l-am silit pe bărbatu-meii st 

meargă la Eşii ca să cerce a căpăta isprăvniciea de a 

din ţinut... Doară şi el are drituri... ca patriot... 
pătimit. .. Nu "I-vedi, acu, care de care are pretenţii s 

între în slujbă... sub cuvânt. că "i-o fost frică la 487. 

Melbet! dacă "i pe-aceea... apoi şi noi avemii temerur. 

Ad i aminte ce groază 1 apucase pe Bârzoiii., .. că striga 
şi pin somn c'o venit zavera. .. 
Safta. — Aşa... aşa... 

Chiriţa. — [!.. când să1 văd de-odată Intrând pe 
poartă cu do! jăndari... ştii2.. -aşi sări în cap. 

Safta. — D'apot cit? 

Chiriţa. — Mai tras'aY în cărţi, cumniţico >
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Safta. — ras, s0r0... că alta nu fac toată gta. 

Chiriţa. — Şi ce dicii cărţile? 

Safta. — Menescii a bine... "Mi-o eşit dece ochi de 
caro... bucurie... lângă riga de trefli... frate-meii, şi 

dedesubt, trii ochi de cupă... drum... trebue să vie ne- 
sreşit astă-(i... şi săţi aducă veste buni. 

Chiriţa. — Să te-audă Dumnegeii... Atunci să vedi, 

soro, căpăţint de zăhar... sănu poţă dovedi cu dulceţile... 
Safta. — Eaca pozna, că eii 'mi-am uitat belteoa 

pe foc... şi nam luat cu vorba... 

Chiriţa, — Nu” nimică.... o belte mat mult saii mai 

puţin pentru o isprăvniceast „. nui cea pagubă... Fan 

spune "mi, te TO... (ii vorbesce încet, în vreme ce scoate un port- 

țigar din busunar). . 

Sari. — (în fund) Dis done conune “moi, Goulitze: 

Cali ypso ne:pourait se consoler da depart VU luyssc. 

_Guliţă. — Calypso. ne pouvast dU lysse. . 

Şari. — tin parte) Ore gamin!.. îl n'agace joliment 

Safta. — Far îl să-tragi tiutiun, soro?.. Pare că te 

văd car cai să te. înbolnăveşti. 

Chiriţa, — Ba unu, soro, caşai moda. Dacii sînt : 

armazoancă, trebue să mă deprind cu cisările.. . . 

Safta. — M& mir ce gust. poţi găsi să pufueşti din 

gură ca un: neamţ?. 

Chiriţa. — Ce gust? 

Toată lumea adi fumează, 
„Scoate fum pe nas, pe gât; 

Unii moda imitează ; 

Alţi fumează de urât.
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Omenirea "i o ţigară 
Care se preface "m scrum; 

Şi amorul cel cu'pară 
Arde şi se schimbă 'm fum... 

Numai famuri vegi aice 
La femei şi la bărbaţi. 
Toţi fumează... poţi dar gice: 
Că 's mai toţi înfumuraţi. 

Safta. — Cum înfumuraţi?.. vrei să dici afumaţi? 
Chiriţa. — Şi una şi alta... dar... ean spune'mi, cum- 

năţică, ce face Luluţa? 
Safta. — Îi în grădină. .. 
Chiriţa. — Biata copilă!.. De când o murit cucoa- 

na Nastasiica Afinoae, nineacă-sa, şi am luato sub epi- 
tropiea noastră... mi "1 drăguță ca o noră. - 

Safta. — Mal ştit?.. poate să "% fil soacră cu vreme. 
Chiriţa. — ist; aşa am chibzuit treaba cu bărbatu 

mei... Luluţa arevzestre bună... Guliţă asemine. . . 
mai potriviţi unde săY găseşti? , . 

Safta. — S&" cauţi cu luminarea... 
Chiriţa, — Numai atâta mă îngrijește că Luluţa, nu 

bate nici de cum cu Guliţă..: şi." tot tristă de când 
o rămas orfană... ba încă câte odată par că se per- 
de... nu”! în toate minţile. ” 

Safta. — Nu băga de seamă, că încă”! tânără. 
Chiriţa. — Ce tântrii?.. că % de vr'o 15 ani... când 

s'o născut Guliţă, era de un an... îmi aduc aminte ca 
acu... la Sân-Chetru. .. trorbina îŞI caută chibriturile) Da oare 
ce "mi-am făcut chibriturile? .. Hart... că le-am pră- 
pădit pe câmp. (tare Monstu Şarlă ?
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Şarl. — (inaintânâu-se) Poroncesc madam. 
Chiriţa, — Nu cumva ai. fosfor cu d-ta?. 

Şarl. — tapringină un chibrit) Voila madame. tin parte) 

Zile fume comme un caporal. 
Chiriţa. — faprinqânau'şi o qigară groasă) JMlerci... Voulea 

vous aussi boire unne-cigarre ? 
Şarl. — (in parte) Aie... aie... elle va recommencer 

ses traductions lbres... 
Chiriţa. — 1Îs sont de minune, .. cigarres de Hul- 

vane. .. 
Sarl. — quână o şigară) Merci, madame. 
Guliţă, — Gigare de halva ?.. nineacă, dă'mi şi mie 

o gigară, 

Chiriţa. — Augi?.. atâta ar mal trebui. .. CUCO- 

naşii nu tragi cisări. 
„Guliţă. — EX... mata de ce tragi dacă eşti cucoauă ? 
Chiriţa, — Tacăţi gura, plodule. .. Monsiu Şarlă. . . 

ean dites 10i, je vous prie: est-ce que e vous Eles. . . 

mulţămit de Guliţi? 
Şari.. — Comme ca, comme ga...  mulţemit et pas 

trop. 

Chiriţa. — C'est guwil est trâs.. sburdatic... mais 
avec le temps je suis sure gul deviendra un tam- 

bour instruction. | 
„Sax. — teu mirare). 7! ambour 2. 

. Chiriţa. Oui... adică, dobă de carte... tambowr... 
nous. disons comme ga en moldare. 

Sarl. — (in parte) Al, boi /.. la voila lancte. 

Chiriţa. — Et alors nous Penverrons dedans.
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Sar]. — 0ă ga, madame? 

Chiriţa. —: Dedans... în întru... nous disous 
comme ca en moldase. 

" Sarl. — (în pane) Parle douc le moldave alors, mal- 
heuveuse,. 

Chiriţa. — Et voyez vous, monsicur Oharles, je ne 

coudrais pas qwil perde son temps pour des fleurs 
de coucou ? 

Sarl. — Pour des fleurs de coucou? 
Chiriţa. — C'est-ă-dire: de flori de cuc... nous 

disons comme ca... . | E 

Sar, — Fa moldare. „(în parte) 0 iati, . „avale 

magace avec son baragoin! 
Chirita. — Aussi, je vous price... Qquand a. se pur- 

vessera... de lui donner de Parg “gent: pour de miel. 
Sarl. -- Comment ?.. que je lui donne de Pa -gent? 

„Chiriţa. — trigâna) Non... S8 dai ban! pe miere... 
«de Varg gent poar du miel... c'est conreol. . Mous «di- 
son8 comme cela... 

Sarl. — C'est convenu. .. „en moldate. „.. Vous 
parlez comme un livre. 

Chiriţa. — Merci... j'ai appr ende toute. “scudedte 
le frangais... pre legea mea. : îi 

Sarl. — Est-ce possille!.. C'est eztraor dinaire... 
Ile bien, totre fils vous ressenble... il a une facilite!.. 
dans quelques anndes il parlera aussi bien que vous. 

Chiriţa. — (QQuci Vonheu»! Gusulea :nincacăi... Audi 
ce spune monsiu Şarlă... dice că al să vorbeşti. frau-
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quzeşte ca apa... N'est-ce pus monsieur Charles, au il 
purlera comme Leau? 

Sarl. — Comme?.. Al oui, ou... vous dites c comme 

ca en moldave. Qui... oui. 
Chiriţa. — Da can săi fac eii un ecsamen... Guliţă, 

spune nincacăi, cum se chiamă Îranguzesce furculiţa? 
Guliţă. — Purculision. 

Chiriţa. —' Frumos... dar îriptura? 

Gruliţă. — Fripturision,. 
Chiriţa. — Prea frumos... dar învârtita ? 

Guliţă. — Învârtision. 

Chiriţa. — Bravo... Guliţă... bravo Guguliţă... di serată). 
Şari, — tin parte, furios) Gogomanition, va! . . 

| SCENA IV. 

Cei dinuinte, Ion tviină pepoartă). | 

Ion. — (ucoană, cucoană. .. Baca un răvaş de la Eşii. 

Chiriţa. —  (iresărina) De la Eşi? A fi de la d-lui... 

cine o adus $ 
„Ion. — Un jăndar de la Isprevaicie. .. Ci căi grabnic. 
Chiriţa. — Grabnic?.. adi... (vrea etice răvaşul şi se 

ouresce) Da aşa s'aduce răvaşul, măi oblojitule ? 

Ion. — Apoi cum? 

Chiriţa. — Cum$ .. Nu "ţi-am spus cacun îi moda 

să Staducă r&vaşele pe talgere?.. Ha? 

Ion. — Baca... par” că răvaşele's alivenci. 

Chirita. — Ce-ai gis?.. lipseşti de-aii.. fi doar
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nu mi le'f aduce acu îndată după modă... c'atâtaţi 

trebue. | 
Ion. — Da unde să .găsesc ei ialgere cucoană ? . 

că nu's sofragiii. 
Chirita. — Dute sus la jupineasa de cere un talver 

gun şeret. - 
Ion. — Şi şervet? 
Chiriţa. — Şi după ce'i pune servetu pe. talger, şi 

răvaşu pe şervet... să mi'] presentezi frumos... ai audit? 

Ion. — Am audit. (se auce în casă qicâna) SĂ pun tal- 

geru pe şervet şi răvaşu pe.şerret... ba, şervetu pe rt- 
vaş. .. ba... 

Safta. — Bine, soro: cum al vibâare si aştepţi, când 

îi răvaş grabnic de la frate-meii poate? 
Chiriţa, — Fie măcar de la Poriii împărat... am ho- 

tărit să întroduc în provingie. obicelurile din Eşiă, doar 

ne-omii mal roade puţintel şi DOL. Mam dreptate, mon- 
siu Şarlă 2 

Şari. — Mult dreptat, mult... în care pricin? 

Chiriţa, — În predmetul civilisaţiei. 
Sari. — Civilisation... cu seriiette? 

“Chiriţa. — Pe assiette. | 

Şari. — C'est Vetiquette?  : 
Chiriţa. — Cu serviette. 

Guliţă. — Pe assiette. N 
Şarl. — Au fait... (în parte) Je 1y suis pas du toul.
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SCENA. |. 

Cei dinainte, Ton (viină âin casă și aducând răvaşul acoperit sub 

servet şi sub talger). 

Ion. -— Cucoană. ... caca răvaşul de modă. 
Chiriţa. — Adă'] “încoaci,. . (eiutână în tatzen Unde'Y, 

că unul ve în talger?.. 

Ion. — Cred şi căi dacă dedesubt. 
Chiriţa. - — (riaicâna taigerui) Dedesubt? .. Aşa te-am 

învățat cit? „Nu nici sub talger... Ce-ai făcut r&- 

vaşu, tontule?: 
Ion. — Dec!.'. se face. că nu ştie... îi sub şervet... 

ca de modă... Nu "mi-ai spus?.... 
Chiriţa. — Sub şerveţ?.. tasvârie gervetul şi găsesce răra- 

şul în palma lut Ion). Bată-te cucu, mangositule... Fan vi- 

deți, mă ros, c'o făcut cu totul din protivă. . . tree zăraşu)- 

Ion. — Ei!.. par' că eii am.fost de gemine cu moda... 

aşa "mi-a! poroncit, aşa am făcut. , 
Chiriţa. — Ai noroc căi răvaş grabnic de la _hăr- 

batu meii.:. că "ţi-aşi arăta ei... 
Safta. — Da. lasă” încolo,. cumnăţică, și citeşte ar... 

Chiriţa, — Ean să. videmii. (eitesce adresa r&vaşului).” | 

„Isprăvnicia ținutului cătră prea tubita, mea socie, Chi- 

„Tiţa Bârzoiii, ot Bârzoieni.* E „i 

Şari. —. Comment?.. . Iadam est maritat cun 

Ispr avnicie? 

Chiriţa, — (zimbină) Ba mi se pare că cun isprav- 

nic noii... Cumniţică, ce semn îl când îţi . ţiue ure- 

chea stângă? 

Safta. — Semn bun, soro,
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Chiriţa. — SE videmii. .. Cruce-agiută. teitesce). 

„Cu îrăiţească mă închin şi te sărut dulce, Yubită Chi- 

„riţo. — Însfirşit, cu mila, lui Dumnegeit, m'am isprăyni- 

„cit !.. Neamul nostru s'o înălţat!.. Îe-o pe-acolo cam pe 

„mare cu megieşii, că pezaici las' pe mine. — Scoalăte 

„îndată şi vină în târg cu toată gospodăriea şi cu tot 

„neamul. .. dintre care nu uita ami aduce curcanul cel 

„bătrân, cam să] pun în slujbă. — Scrisam.“ 

Al d-tale ca un so; 

„Grigori Bârzoiii.“ 

Chiriţa.— Chirie eleison!.. cată-mY's ispriivniceasi !.. 
(nebună de bucurie) Cumnăţică, Guliţă, monsiu Şarlă, Ioane. aa. 

îs isprăvniceasă,! 

Poţi, —— (eu bucurie) Isprăvniceasă ! 
Chiriţa. — Uucând singură de bucurie). Tra, la, la, la, 

la... sînt isprăvniceasă. .. Cumnăţică, vină să te sărut. 
(sărută pe Safta) Guliţă, vină, şi tu să te sărut. (sărmtăpeGulită) 
Monsiu Şarlă, vină şi d-ta să te... teoboară ochir raşinată): 

Şarl. — S"il vous plait? 

Chiriţa. — Pardon... Ioane, Ioane... 
Şarl. — (în parte) Comment?.. Ion aussi?.. 
Chiriţa. — Ce cra să'ţi spun ?.. am uitat'o de bucu- 

rie... Ha... dute de spune surugiilor să înhame poj- 
talionii la trăsura cea galbăni... degrabă... degrabă, 

„că o să ne pornimi la târg. 
Toţi, — La târg? 

Chiriţa. — Dar... destul am mocnit 1a ţeară... can 
„să mal fantacsese şi cii pin târg, ca altele... doar îs 

isprăvniecasă... Nu că adică m'am fudulit dintr'aceasta..,
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sati că'mi-ar fi făcut vr'o mulțămire mai deosebită... 

Nu... nu se sparie Chiriţa aşa lesne... cu una cu două... 

Dăii, nu... minciuni nu ştii să spun, că mw's ipo... 

ipocondră. .. Jam isprăvnicit? simi fie de bine... Dac 

am dorit?0... am dorito numai de-o ambiţie care am... 

ear nu de alta. Ioane... trimis?o boeriu vr'o ceată de 

jăndari ca să meargă pe lângă obloane? 

Ion. — 0 trimes o ccată întreagă; dor slujitori. 

Chiriţa. — Numai ?.. spunele să se gătească... Hai... 

cară-te. .. 

Ion. — Eaca mă car, cucoauă „isprăvmiceasă.... mă- 

rica ta! Qesă). 

Chiriţa. — Isprăvniceasă ! . . de-acum - -să videţi hon- 

tonuri şi tenechele. .. am sti durez şun vocaj la Paris. 

Safta. — 'Tocmai pe-acolo?.. în țeara nemţească ? . 

Guliţă. — S5 mă Iei şi pe. mine, nineacă. 

Ghiriţa. — "Te-ofu lua, putule... şi pe monsiu Şarlii... 

Şi pe Laluţa. „. Par” că văd pe pas-port: baroana Chi- 

rița!.. am să mă dai şi cui de baroană, cum oiu trece 

granița. .. să sparilu Xemţii!. . 

Sari. — n parte) ÎN lipseşte un dog. 

Chiriţa. — (Qvest-oe que, Monsiu Şarlă ? 

Sari. — Je partage votre bonheur, madame. 

Chiriţa. — Ah oui, MOnsiu Şarlă. - „. je suis heu- 

veuse par dessus la imosure. - . 

Şari. — Je comprends. .. peste mMasur. 

Chiriţa. — Tout & fait. . . Hat tute st ne sătimi, 

ca să plecimii cu divă... ar. 

(Se aude glasul Luluţei în grădină, cântând).
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Gauliţă. — Augi, nincacă, glasu Luluţei ? 

Ghiriţa, — Eat'o, vine 'ntr'acoadi..: Staţă locului. 
-(se opresciă lângă bosquct). 

SCENA VI. 

Cei dinainte, Luluţa (intră pe portiţa grădinel cântând şi 

alungând un flutur cu un ntvod mic de bariş). 

Luluta. 

(Arie din Buba-Hărca: „ET, ăi, tare 'mf pare bine...“), 

Fluturaş vin” lângă mine... 
Ah, ascult” al meii cuvânt, 

Că şi ei sînt ca şi tine 
Singurică pe pământ! 

Nu sbura, nu sbura, stăl.., 

Guliţă (căutâna pe sus). 

Eată'], eatăl! măi, măi, măi! 

Luluţa. 

Tare sprinten şi. frumos, 

Guliţă, 

Când pe sus îi, când pe jos. 

Luluţa, 

Nu sbura, nu sbura, stăi.. 

Guliţă. 

Eată 1, eată]! „măi, măi, măi! 

Luluţa,. 

Vii, te-oin prinde... de-a te prinde 
Un dor mare mă cuprinde. 
Vin' cu mine fără frică 
Că's şi eii o fluturică.,.
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În zădar fugi pe 'nprejur; 
„De-a te prinde ei mă jur. 

În zădar sbori aşa tare... 
Na, te-am prins... Ce bine'mi pare! 

(Luluţa trântesce năvodul în capul lut. Guliţă şi'1 prinde în intru). 

Luluţa. — "L-am prins, - „ "l-am prins. 

Guliţă. — Da şedi binişor, „Luluţă, că te spun ni- 

neacăi. . 

Lilata. — Vai de mine!.. în loc de Butur, am 

prins un cărăbuş... Ha, ha, ha, ha, ha. i 

Cărăbuş, cărăbnş, 

Pe-a cui mâni încăpuşi. 

Toţi. — Ba, ha, ha, ha. .. 

Guliţă. — (mânios Cărăbuş!. . audi, nineacă?.. dice 

că's cărăbuş.. | 

Chiriţa. — Nu te mânie, Guliţii, că sugueşte Luluţa... 

Tmuluţo, vin” încoaci la mătuşica săi spun o veste bună. 

Tuluţa, — Ce veste?.. | 

Chiriţa. —- Mam făcut isprăvniceasă. 

“Luluţa, — E... g'apol?. 
Chiriţa. — Apoi... nu sari în sus de bucurie? 

Luluţa. — Nu. 

Chiriţa, — (eupărată, Satten ÎȚI spun ei, că câte-odată 

se perde (tare) Bi dar săteşte-te Luluţă, c'o st mergemil 

la târg. 

Luluta. — (cu vucurie) Unde: 2. „la Eşii ? 

Chiriţa, — Ba cole alăture cu' Bârzoien!... unde-amii 

mai fosti an earnă. | 

Luluţa,. — tristă) Ori acolo... oră aici Ja ţeară... tot uni.
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Chiriţa. — D'apoi... vegi d-ta... te-ai deprins tot 
la Eşi... Mai şedi şi pin ţinut, că nui muri. 

Luluţa. — tplângână) Ba ou muri... 
Chiriţa. — Îndărătnico! .. 
Sarl. — (în parte) Pauvre enfant! 
Chiriţa. — Hai, să ne gătimii de drum... Monstu. 

Şarlă. .. je vous prie ă la bracette. 
Şarl, — (dânâu bracu) Zrop heureuz, madame. ăi 

cel-l-alt brag Safte)) Madam cocona, Safta, 0% poftesc? 
Safta. — Bucuros, domnule... 

Şarl. — (în parte) J'ai Pair d'une cruche î deuz 
anses... tableau!? 

(Chiriţa, Safta, Şari şi Guliţă întră în casă). 

  

SCENA VIL. 
Luluţa. — Doamne!..: tare mi i urit aici... nu 

ştiit ce să fac toată giua... Nam pe nime care să mă 
Yubească de când o murit biata ninecuţă, . . Mătuşica. % 
prea bătrână şi Guliţă prea tânăr... nu mă pot înţălege. 
cu c%, cum mă înţălegeam cu nineaca şi cu Leonaş. .. 
dragu Leonaş!.. unde-o fi el acu?. de til ani. de 
când nu "l-am văgut, o fi crescut. mare şi m'o fi uitat 
poate... da cii una știi că nu "l-0lu utta nici odată 
că * Tubese din copilărie. 

(Arie din Isuratiei: Bile dintâr ale nsoţirel), 

Scump suvenir. de fericire 
Cu glasul tăi de nălucire 
Alungi ades a mea măhnire 
Şi mă îngâni vesel, Uşor,
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Ah! vin” acum vis. de plăcere 

Ca st 'mi aduci o mângâere 

Şi, ca prin vis, a mea durere . 

Să "mi-o ridici în al tăi sbor! 

SCENA VII. 

.Duluta, Guliţă (siina pe portiţa grădinen. 

Guliţiă. — (în parte) Am fugit pe uşa din dos şi um 

dat pin “rădină ca să scap de dascal... Acum... “hai la 

srajăiu. .. 'Tot olu să încalec, în ciuda nineacăi... . mă 

due să fur calul de-la esle... Ea aşa!.. de ce nui mă 

lasă de bună vole. ţa cu ocnir de Lutuţa) Luluţa ! 

Luluţa. — A!.. caca şi monsiu ' cărăbuş. . 

Guliţă. — Rar mă facă cărăbuş?.. Ban ascultă, Lu- 

luţă. .. “aie nu sintemii la Eşii ca să mă Xe în râs. 

Acu *s mare!.şi dar, te poitesc... 

Laluţa. — Mare?.. vrea, să gică: eşti cărăbuş de 

cel cu două coarne? 

Guliţă, — Ba nică cu două... nici cu nu... 

cavaler! .. învăţ pe 'Telemac. . . 

Luluţa. — Dăi!.. al agluns păn acolo?.. Xu te cred! 

 Guliţă, — Nu mă cregi 3... Ascultă dar st ţi spun 

pe de rost. „.. Telemague ne pouvait MVUlysse daus 

sa douleur, . 

—
 

R
 

Lutuţa. _ Destul, că doar 'niw's profesor... să "mi 

spui lecţiea. 

Guliţă., — Pecat, Tauț. „că nu eşti mata în lo- 

cu lui: monstu' Şarlă. .. că Băi, mal mult aşi învăța 

cu mata...
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Luluţa. — Da de ce, Se 

Guliţă. — Nu ştiii bine de ce... dar cu mata 'mi- 

ar fi dragă cartea. 

Luluţa, — (in parte) Bietu copil! 
Guliţă. — Mata îţi tot baţi gioc de mine... nu în- 

țăleg pricina pentru care... dar cu toate aceste... nu 

pot să mă mânitu pe mata cu tot dinadinsul... că "mi 
eşti drăguță. .. na, a 

Luluţa. — Drăguţă! 

Guliţă. — Pre legea mea! 
(Arie: Carutia postei). 

Îmi placii arşicii şi zmeu "mi place;: 
"Mi-e drag cu mingea. de-a arunca. 

Dar lingă tine, ah! cum se' face 
Ci *mi trece gustul de-a mă juca? 
Nu sciii, Luinţă, cum Dei se face 

Că "mi trece gustul de-a mt juca. : - 

În puf sînt meşter şi suflu tare; 
Dar când pe tine ei te zăresc, 

Rămân de-odată fără suflare 
Şi nu pot jocul să "1 isprăvese. | 

Când vreii să sufla... n'am r&suflare; 

Şi bani şi minte, tot prăpădese! 

Tuluţa. — Bietu Guliţi! .. Bă te 'mţeleg... dar ce 
folos, că eşti încă copil! i 

Guliţă. — Copil?.. Ban să vedi acuş dacă * S C0- 
Pl... când oiu alerga călare. 

Luluţa. — Cum?.. ce fel? - 
Guliţă. — Pe calu nineacii... da să nu “spui, Lu- | 

luţă, “Aşteaptii aici. (aleargă în culisele din arepta). 
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SCENA IX. 

Luluţa, pe urmă Guliţă şi Ion. 

Luluţa. — (singură) Augi, mă rog? Guliţă... un co- 
pil de eră, de-alaltaeri, cum dice mătuşica... Cinc-ar 

fi credut ?.. Păi, că nu mat sîntii copii astă-di pe lume... 

Ce huet s'aude?.. Aa 
(Se aude în culisele din dreapta sfadă între Ion şi Guliţă). 

Ton. — (în culise) Da lasă calu ?n pace, cuconaşule? 

Guliţă. — (asemene) Taci, Ioane, că "ţi-oTu dă, bacşiş... 

Hi... cal... hi: cal... 
Ion. — Ce bacşiş?.. Să mă bată cucoana?.. 

Goliţă. — Hi... cal... hi Cal... (strigă surugiesce) . 

Ion. — Baca pozna!.. nu lăsa, măi! Săriţi de 

opriţi calu! | 
Guliţă, — (răpit de cal vine în scenă, spăriet şi ţipând) Va- 

leii!.. valeă!.. nu mă lăsa, Ioane, că mă trânteşte. Va- 

leii!.. valeii!.. esă călare cu fuga pe poartă în dreapta). 

Ion, — (alergând dintre culise) Vai de mămulica mea!. . 

de-acum *mi-am găsit arţagu cu cucoana... Hait... Po 

umflat rusaliile. . . Qesă prin fana, strigâna) Sării... săriți. . . 

Luluţa. — Ha, ha, ha... pax” că era făt-logofăt din - 

poveste. (cade de ris pe canape). 

(Se face sgomot în sat. — Chiriţa, Safta şi Şari Yesii in cerdac). 

SCENA X. 

Luluţa, Chiriţa, Safta, Şarl, Tărani. 

Chiriţa. —) 
e este?.. foc?.. tălharil? Safta. — j Ce este? foc
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(Guliţă trece pe la poartă, din dreapta in stânga, în fuga calului 

strigâna: Nineacă,.. monsiu dascal... nu mă lăsaţi... valeii!.. 
Câţi-va țărani alergă după cl; alţii intră pe scenă). 

Chirita =) Vai de mine!.. Guliţă călare? 
Safta. — € 

Sari. — Grands dieuz?.. îl est perdu, courons. 
(se coboară răpide din cerdac). 

Chiriţa. — Perdu?!.. mon odor?.. Ah!.. vah! .. 

“ sării. .. alergați. „(se coboară cu Safta în scenă) 

(Arie din Baba Hărea : Săriţi... „ BărițIh. 

Chiriţa. 

Săriţi săteni, argaţi, 

Cu toţii alergaţi. 
Săriţă şimi ajutaţi 

Copilu: st'mi scăpaţi! 
Eată-mt's în disperare! 
Săriţă. săriţi, alergaţi. 

Gugnliţă'i în pergare; 
Săriţi de mil scăpaţi! 

! Cor. 

Săriţi săteni, argaţi, 

Cn toţii alergaţi. 

Săriţi de-o ajutaţi 
o 

Copilu sti scăpaţi! 

(Toţi aleargă pe poartă şi apucă pe urmele calului). 

Luluţa. — (singură Val de mine!.. Se vede că "i în 
primejdie! . . MY duc să caut colonie, că poate să leşine 
mătuşica. . . (intră în casă),
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SCENA XI. 

Leonaş (ivindu-se la poartă) şi pe urmă Luluta. 

Leonaş. — (Ce "%-o apucatii de aleargă ca nişte ne- 

buni ?.. Să gluri că o lovit strechica pe tot satu... Ean 

priveşte cum se'ntrecii... Ce văd? douii cucoane cu dinşii?.. 

Ce să fie oare?.. Eau st întreb la curte... tvine în scenă). 

Luluţa. —- (eşină îu cerdac) Baca coloniea. .. Hal de- 

srabă după dinşii. (se coboară răpide şi se întălnesce cu Leona). 

Leonaş. — Luluţa! 

Luluţa. — Leonaş!.. Leonaş aici! A!.. (searunex en 
bucurie în braqele luY). 

Laluta. 

Ta eşti, Yubite Leonaş? 

Leonaş. 

Ei sînt, iubite îngeraş. 

Luluţa. 

Nu'i vis? îmi vine, Dei, să plâng. 

Leonaş. 

Nu'i vis... în brage'mi eii te string. 

(inpreună). | 

Ah, ce fericire! 

Ce veselă simţire 
Simt acum, că te-am găsit 

0! scump odor iubit. 
Dalcea mângâiere 

Gonesce-a mea durere, 

Şi "m raiu mult aşteptat 

„Par' cam întrat. 

Traluţa. _— (eărina de bucurie [!.. cât îmi pare de bine 

cal venit, Leonaşule... ştii? îmi vine să rid şi să plâng 

tot: odată... De mult nu te-am vădut! |
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Leonaş. — (eu aragoste) De mult, dragă Luluţă... toc- 
mai de când te-o luat cucoana Chiriţa sub epitropiea ei 

şi te-o adus la Bârzoieni. - 

Luluţa,. — (ştergânău'si ochin Aşa. .. de la moartea ui- 
necuței. 

Leonaş. — Nu mai plânge, Luluţică... că, Dăi, acus 

plâng şi ci. 

Luluţa. — Cum n'oin plânge, dacă de trit ani de 

dile “mă găsesc printre străini care, pentru că mă văl 

tristă şi pe gânduri, gicii că dai semne de nebunie... 

EX nu poti înţălege că mii dor de ninecuţa. 

Leonag. — Ce spul?.. Vrea să dică eşti nenorocită 
în casa Chiriţe? 
Luluţa. — Apoi găudecă tu nsuţi de pot fi fericitii... 

singură, orfană !. .: depărtată de toţi prietinit copilăriei 
mele... de tine, Leonaş, care eram deprinsă să te văi 
în toate gilele în casa maică-mea!., - --- - 

Deonaş. — Biata Luluţă!.. De ştiam, una ca asta... 
nu mă duceam peste graniţă. - 

Luluţa. — Cum?.. al făcut votajuri? 
Leonaş. —De cum ne-aii despărțită întimplările... m'am 

pornit la Paris, şi am şedut acolo trif ani... 
Luluţa. — Tril -ani!.. încaltea: gândit'ai vr'odată 

la mine ? , | 
Leonaş. — Nu odată... dar tot=deauna... Şi cum 

man întors în ţeară, cea întâi: dorinţă a a mea o fost, 
ca 'să te găsesc şi să te văd. 

Luluţa, — Ce bine 'mi pare!.. De-acum. cred căi 
şedea tot cu mine.
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Leonag. — Numai de "mi-o da voe cucoana Chiriţa. 
Lutuţa, — De ce nu?.. Ce poate s*0 supere şederea 

ta aici ? 2 
Leonaş. — Poate să nui vie la socoteală, pentru 

că, după cum am atat la laşi de la sărdarul Cuculeţ, 
se vede că Chiriţa plănueşte ca să te mărite mat târ- 
dii cu Guliţă. 

Luluţa. — Cu Guliţă?.. Ha, ha, ha, ha... Da nu 
" l-ai vădut cum merge călare? Ha, ha, 'ha!.. 

Leonag. — Cum?.. Ce are a face? 
Luluţa. — După dinsu aleargă acu tot satu... il 

hăttueşte. 

Leonaş. — (cu mizare) Nu te „înţeleg. ..„. dar vare ce 
Saude ? 

(Sgomot afară). 

Luluţa. — Or fi hăktaşii lui Guliţă. .. teaerge în fund 
şi caută între culise) Dar eatăi,.. ei sînt... aduci vena- 

tul aici... Hai degrabă, Leonaş, să ne ascundemii cole în 
„bosquet. (mergă amendol! în bosquet). 

ţ 

SCENA XII. 

Luluţa şi Leonaş (in bosqueţ), Tăranii (aduci pe Guliţă ie- 

şinat și "1 aşeagă pe un scaun în faca publiculuy), Chiriţa, Safta, 

Sar, Ion „(vină plângena înprejurul lui Guliţă). 

(Aria din Baba-Hirca: „Bobii hai, bobil na“). 

Cor. 

Vai de el! a murit! 

Bată'l. 

Calul răi "l-a buşit! 

Cată. ”
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A murit, a murit, 

Eată'l! 

Chiriţa, (cu desnădăjăduire). 

A marit Gugulea meă! 

Cor. 

Erte'!, erte'! Dumnegei! fa 

Chiriţa. — (ocina) Guliţa mamei!.. Guguliţa ninea- 
căi... cât cra el de frumuşel.... cât era de sprintinel, 

ş'acum ceată] ţeapăn... bujoraşn mamei... "l-am perdut!.. 
Luluţa şi Leonaş. —— (in parte, spărieţi) Q murit ! 

Şarl. — (apropiinau-se de Guliţă) No... taci madan co- 

coma... Că el nui murit... traesc bine. țeantă să1 desleşine). 

Chiriţa. — No murit!.. eşti sigur monsiu Sarlă?.. 
A, aşi fi în stare să mă duc la Ierusalim pe gios cu 

traista ?n cap. esa men Îngeraşu mamei!.. n%o 
murit! . . | N 

Sar]. — Destul ţipat acun... asurdit la mine... Apă 
de colonie este? - 

Chiriţa, — Xa flacornul mei... dăY la nas... Gugu- 
liţa mamei... (farioasă Fi las”, bade Ioane, că te-olu 

drege că, 
Şarl. -— tpuind daconul, sub nasul lui Guliţă) „Enfin? Pa, 

cvila qau “a revient, son nez resnate! 

Chiriţa. — Son nez- vemue?.. que Vonheur!.. Cher 
(roulilzel.. Îl a mange une terrible... comment dites 
rous en franguis?.. une terrille... trântă! 

Guliţă, — (trezindu-se, en glasul slab) 7” rântision. 

Toţi. — 4!..
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Chiriţa. — Zrântision! .. o înviet franguzeşte ! (iu- 
sulița nineacăl. . . GI stringe în brace). « 

Leonaş. —| .Ş 
(în bosquet) Zrântision? Ha, ha, ha, ha. 

Luluta. — | 

| Chiriţa. — Cine chicoteşte aici 2... (aleargă furioasă la bos- 

auet) Luluţa cu un cavaler!.. Ce facă aici dimoni?.. 
şi d-ta, cuconaşule, cine eşti?.. ce cauţi? ce vrei? 

Leonaş, — (eşina ain bosquet) Cucoană Chiriţă, e. mai 

ântei mă închin cu supunere. 

Chiriţa. — Şi al doile? 
Leonaş. — Al doile nu lipsesc a, cerceta despre în- 

tregimea fericirei sănătăţii d-tale, ca aflând... . 

Chiriţa, — (de tot furioasă) Şi al treile? 

Tuluţa. — Al treile vei şti că d-lui .îl “Leona, 
prietinul mei din copilărie. | 

„Chirita. — Leonaş?.. A! d-ta eşti domnu Leonaş?.. 
mă bucur... Eşi afară din ogradă, neruşinatule. 
Tuluţa. — Să easă?.. de ce să casi? 
Chiriţa. —. Te-oiu învăţa ei să ridi de Guliţă... 

Audi, mă rog?.. Vine pe furiş în casa mea, şi în loc 
să mă mângiie la supărare... îi vine chef de ris?,. ghidi 

ştrengar ! 

Leonaş. — Cucoani Chiriţă. .. mail întâi... 
Chiriţa, — Întei, al doile ş'al treilc. .. eşi afară... 

cară-te... cât e treaba cu cinste... să nu te mal văd... 

Augi? un chichirneţ acolo!.. 

Leonaş. — (mânios) Fan ascultă, Bârzoaeo, ai noroc 

că eşti de când Papuri Vodă... c'apol...
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Chiriţa. — Minciuni spui... că tocmai eri am în- 

plinit . 35 de aul. 7 
Şarl. — (în parte) Oh/7 elle est boune celle la. 
Leonaş.--- 35 fără Mercuri, fără Vineri şi fără Sâmbete. 
Chiriţa. — Ce-ai gis?.. îmi lipsescii Sâmbetele? 

(eătră țăran) Mări ean înpingeţi”l, măi, de spate pe poartă, 

sYl învăţ eii a vorbi cu isprăvnicesele. 
(făranil vorii să se răpeadă asupra lui Leonaş). 

Lieonaş. — (scoţena un pistoiy SE nu vă mişcaţi, că dai. 
Gulită. — tascunqându-se după Chiriţa) Nineacă... ne u- 

puşcă ! , 

Chiriţa. — (aseuugându-se după Satta) Vai de mine, c'a- 
ista "i volintir! 

Safta, — lascungându-se după Şari) Nu lăsa, monsiu Şarlă! 
Sari, — (alergâna înaintea lux Leonaş) Aretez MONSieur... 

Luluţa. — lângă Leozas) Leonaş, te rog... uu face vro 
nenorocire. 

Deonaş. — N'ai nici 0 frică, Luluţă; cât „pentru d-ta 

Chiriţoaeo. „„ Serie n frunte ce'ți spun: de adi înainte 
te aşteaptă la toate şotiile din partea mea. 

Chiriţa. — Nu'mi pasă, că's isprărniceasă. 
Teonaş. — Tu, Luluţă dragă... fl liniştită, coiu pri- 

vishe totdeauna asupra ta. Adio... (sărută pe Luluţa şi se 
depărtează spre funâ). Să ne videnii sănătoşi, Bârzoae. 

Chiriţa. — Ba să te văd când te-olu chlema ci... 
(inpreună). 

. Leonaş. , 
(Arie din Babu-Hirca: „Dar ce este, ce "remplare”). 

Lasă, lasă, Chiriţoae, 

Babii eloanţă, ră strioae,
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Îi păţi tu, vai de tine, 
Multe şotii de la mine! 

Chiriţa, şi Corul. 

Cale bună, sprencenată, 

Mergi la dracu, săi fii plată;.. 

Şi să nu dal ochi cu mine 
Căi păţi, Dăii, o ruşine. 

Luluta (căutând se înpace pe Leonaş). 

Mergi, iubite, 'n cale buni... 

Nu te pune co nebună. 

Sar] (căutâna să înpace pe Chiriţa). 

Don te super de mânie... 
Nou te-apuc' Vapopleesie. 

(înpreună), , 

Leonaş, 

Lasă, lasă, Chiriţoae, ete. 

Chiriţa, şi Corul. 
Cale bună, sprencenată, ete. 

" (Leonaş esă), 

  

SCENA XII. 

Cei dinainte, afară de Leona: 

Chiriţa. — S'0 dus volintirtu 2 
'Păranii. — S'0 dus. 
Chiriţa, — De-acum hai să ne ducemiă şi no Ja 

târg ca să ne punem în siguranție.. . Ioane, gata's tră- 
surile ? - 

Ion. — Gata, cucoană.
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Chiriţa, — Dute de di jăndarilor să vie aici cu 

stibiile scoase. .. ton esă) Cumnăţică, pune la cale să ducă 

lucrurile la trăsuri... (Safta întră în casă) Şi vOĂ, na doi 

fifivigi.... să beţă în sănătatea boerkului. 

măranii. — S5 trăească boeriu ispravnic! 

Chiriţa. — Amin! 

(Jandarmii întră pe poartă cu săbiile scoase şi stai în fund, — Safta 

vine aducend şapea lui Guliţă şi capela Luluţei. — Câte-va slugi esă 

tot odată din casă purtând pgeamanaanuri, cutil şi saltele şi ee în- 

dreaptă spre poartă). 

Chiriţa. — Eaca şi jindaril... eaca şi lucrurile... 

sintemă gata ca ş'un purces... Haideţi de-acum... Gu- 

liţă, dă bracul Luluţei... Monsicur Charles, je tous 

prie ă la Vracette. ! 

Şari. — Comment?.. vraiment, nous partons? 
Chirita. — Oui, nous lavous le baril. 
Sari. —: Le baril? 
Chiriţa, — (eu nerăbaare) Qui... 20us lavons le baril... 

spălămii putina... qqat0î... 22025 disons comme ga en 

moldate. 
Şarl. — AN! (în parte) C'est gal, clle ma (ace de 

plus en plus. 

Guliţă. — Nineacă... da nu iei şun curcan fript 
la drum ? 

Chirita. — Baca că cra să uit curcanu cel bătri. .. 

Ioane, je curcanu s&l duci bocriului. | 

Ion. — (es Îndată, cucoană, „„ bine aducând un curcan 
în brace). 

Chiriţa. — Hai... (eu entusiazm) La isprăvnicie!
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Cor. 

(Aria: Sonui la trompa "ntrepida). 

Chirita, Safta, Sari, Gulită. 

Hai la isprăvnieie, 

În slavă, avuţie 
Şi "n lungă veselie 
De-acuma să trăimiă ! 

Tăranii. 

A voastr” isprăvnicie 

Ferice să ve fie. 
Dună călttorie | 

Cu toţii vă dorimii. 

Chiriţa, 

, , Ah! sînt isprăvniceasă! * 

Par că's împărăteasă. 
Aferim, moţpăneasă! 

Chiriţo, aferim! 
” Ah! 

(în reprisa corului, jandarmii pornescii înainte; după ei Luluţa cu 

Guliţă; pe urmă Şarl dând bragul Chiriţer şi Safter şi fusfirşit lon pur- 
tână curcanul. — Marş general, — "Țăranii aruncă cuşmele în sus). 

(Cortina cadt). 
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ACTUL II. 
Teatrul represintă salonul Chiriţei, cu cinei uşi: una în fund care 

duce afară, şi câte două de fie-care parte. — O canape în stânga pe pla- 

nul 1-iă, jilţuri, scaune, ş. c. ]. 

(Scena se petrece întrun târg din ţinut). 

SCENA |. 
(Air: .Qes Compliments). 

Chiriţa (pe canape). 

Eată-m's isprăvniceasă ! 
Dorul meă s'a înplinit. 

Ce vis (wis) frumos şi fericit! 
M'ara făcut cea mai aleasă 
Şi tot neamul "mi-am mărit, 
Ce vis wis) frumos şi fericit! 

* Toată lumea mi se "nchină 
Căci aice eti domnesc, 
Şi din ori care pricină . 
Eii ântei mă folosesc, 
Păstrăvi Duni şi căprioare, 

Căpăţine de zahar, 

»  Juvaeruri, bani, odoare... 

Toate le primesc în dar! 

Fată-mă's isprăvniceasă! 
See gel. 

SCENA II. 

Chirita, Ion (in livre). 

Jon. —- Cucoană... cucoană,.. jidovii cei cu pri- 

cina de eră o adusii dece căpăţini de zăhar. 
Chiriţa, — Numal?.  tirtanii dracului... tot şa-
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ieri!.. de unde făgăduise 12 căpăţini. Las? că "mi-or 
mai căde ci la mână.. 

Ion. — S6 le primesc? 

Chiriţa. — Aug vorbăi?.. dule în cămară. 

(Ion esă și începe a căra căpăţinele prin fundul scenei câte două, 

două. E1 le duce în odaca Qin fund în stânga şi de câte ori trece, nu- 

mără tare căpăţinele, dicend: două, patru, gese, opt, qece). 

Chiriţa. — tin parte) Dulce vicaţa de isprăvniceasă !.. 

zăhărită vieaţă!.. AX jăndari la- poartă, la scară, la 
uşă. .. şi când eşi la primblare, ai alaiit pe lângă tră- 

sură... Cu toate aceste, de m'aşi porni ma! degrabă la 

Paris!.. că m'am săturat de Moldova... of! de-ar veni 

adi monsiu Şarli de la Eşit să "mi aducă pasportu, 
mvaşi porni cu ncpusi masă... Pune'ţi în gând efect 
ce-olu să fac în Paris ca isprilvniceasă! . . “Ora să le 
par francuzilor cât... 

Ion. — (trecenâ prin tuna) Două! 

Chiriţa. — (întoreânân-se) Ce? 

SCENA III. 
Chirita, Bârzoiiă (esă din odaea din stânga cea de pe planul I-ită. 

EI poartă șapcă de aghiotant şi un palton en bumbi mari cât - 

nisce farfurioare). 

Bârzoiii. — (întrâna) Ardă-le focu strae nemţești, că 

"mi vină de hac! 

Chiriţa. —. Da bine, frate, încă. nu te-al mai dus 

la cancelerie? 
Bârzoit, — Apo dă!.. de când mai scos din minte
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ca să mă schimoseşti în strae strimte, pun câte două 
ceasuri pănă mă 'mbrac... şi ean priveşte ce seamin... 

cu bumbii işti mari?.. Par” că *s un negustor de farfurii. 

Chiriţa.— Ean taci, taci... că de-o mie de ori te prinde 

mai bine aşa, decât cu anteriii şi cu giubeoa... Încalte 
nai seameni a ispravnic... dar înainte par” că craf un 

lăutar din tarafu lui Barbu... ştii? cel cu naru. 

Bârzoiii. — AY vorbit de te-a prichit. Măcar!.. ce "mi 
mai bat cii capul să te-aduc la cunoştinţă!.. De când 

te-ai făcut isprăvniceasă. .. nu "ţi-o rămas fire de minte 

în cap nică măcar... 

Ion, — ttrecâna) Patru.: 

Chiriţa, — (mânioasă) Ce face? 
Bârzoiii. — (săqâna căpăţinile) Cos acste, loane? 
Ion. — Peşcheşu jidovilor celor cu pricina... dece 

căpăţini. 

Bârzoii. — (Cniriţen Socot că nu te "1 mat jălui că 
mai zahar... Hat, apucăte de duleeţi. 

Chiriţa, — Ei? st fac dulceţi?.. AY nebunit? 
Bârzoiii. — apoi cine?.. ci? 
“Chiriţa. — Faci cumnăţica Safta, soră-ta... da ei 

ştii că nu "'mt-ofu pârli faca la foc. 
Bârzoiii. — Ce facă ?.. ce facă?.. Da păn' acun, 

mă ros, cum “ţi-ai pârlito ca toate celelalte gospodine 
din târg? 

Chiriţa. — Pân' acu nu eram isprăvniceasă... de 
asta... înţălesu-m'ai? 

Bârzoiii. — Ardo focu isprăvnicie!.. că mare be-
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„lea % pe capul meii!.. De când m'o înpins păcatele să 
fii în slujbă. .. tot dojane primesc de la Departament... 

Chiriţa, — Dojane? 

„Bârzoiu. — Asta mar fi nimică... dar aţi căpchietii 
cu toţii în casă... ba încă m'aţi căpchiet şi pe mine! 

Chiriţa. — Ce te-o apucat adi? 

"Bârzoiii, — Las? că d-nei cucoana nu se mat ca- 
tadieseşte să caute de gospodărie... st facă cozonaci, 
pască, păstrimuri, dulceţi, vutei, vişinapuri... ca la casa 
omului... saii. măcar să "mi facă la masă vr'un cheş- 

chet, vro plachie, vr'o musaca, vr'o capamaș vr"o pacla- 
va... vro ciulama... bucate creştineşti... sănătoase şi 
uşoare. .. unde!.. şede toată giua pe tandur, la taule- 
tă, şi din blanmanjele, din bulionuri,. din garnituri nem- 

feşti nu mă slăbeşte... audi?.. blanmanjele?.. bulio- 
nuri?.. Borş şi aliveaci... că cu astea am crescut în 

casa părintească, . . | 
Chiriţa. — Ear o început litopisiţu ! 

Bârzoiu. — Ş'apoi şi alt păcat... o luat ohiceiii 
să aducă la Sfirşitul mesei păhăruţe verdl cu apă 

caldă... cică aşa "1 moda la Eşii... de “şi spală sura 
unii dinaintea altora... şi nu "i di în care să nu mă 

"nşel. .. şi să mu boii apă caldă! 
Chiriţa. — (publicului, arătând pe Bârzoiă cu dispreţ) Pri- 

viţi], mă rog. | 

Bârzoiti. — Şi când ar fi nunal atata. «+ Wapol de-a- 

cole... cheltueli, nu şasă... pe mobil nouă cu lastie.. . 

pe trăsuri de cele cu fundu la pământ... pe strae cu 

fir la slugi... pe lampe de cele cu apă... pe leacuri...
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capele... rochii cu, iotoăi. “tuşină jidovâşti de as- 

cuns: mânile earna. , : “concerturi de: „stris- taliea. . . 

Cine le mai poate înşiră: 2: Da dis de- păstri în ogra- 

0... da" cămara pustie... aş!...ce "i pasă cucoa- 
nej!.. când o cauţi... unde-o găseşti?!. la şandra 

mandra. 

Chiriţa. — Şandra mandra ? 

  

Bârzoii. — Dar... cea care vinde rochii şi capele... 

Sărmană Chiriţă! ai nebunit la bătrâneţe, fata mea! 

Chiriţa. — Ean.... nu mai bodogini... că par” că eşti 

o moară stricată... Mai bine dute la cancelerie, că te-or 
î așteptând înpricinații. 

Ton. — trecenă) Dece! 

„ Bârzoiit. — ttresărina) Dece înpricinaţi?. . 

Chiriţa, — Ha, ha, ha, ha... S'o spăriet ispravnicu 

de treabă multă. Hal... carăte şi vină mai dovreme. 

acasă, că astă-di avemii musafiri, 

Bârzoii. — Ce musafiri? 

Chiriţa. — AY ultat că dămi masă mare astă-(i... 

de diua bună că mă duc la Paris şi că logodimii pe Gu- 
liţă cu Luluţa? 
*Bârzoii. — Ba că să gică... altă nebunie! 
Chiriţa. — Nebunie? 
Bârzoiă. — uliţă "1 prea tenăr. 

Chiriţa. — Cu atâta mai bine... însuratu de. dimi- 
neață şi mâncatu de vreme... 

Bârzoiă. — Şi Luluţa "1 bolnavă... pătimaşă,... are 
toane de nebunie. N'o vegi toată diua cum necâjeşte bla-
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ta mâţă d cast fs lahe A) i ei băetu. . 
bunătate da, dor: A ipilea ct Ș: 

Chiriţa. Stil mite: st=căm lipsita acu... dar 

"i-a trece. .. Când o ave un bărbat n'a mal -bate 

mâțile. 

Bârzoiii. — Da de unde ştii că s?o îndrepta? 
Chiriţa. — Ştiu, că doar şi mie "mi era dragi mâi- 

țile păn' a nu mă mărita... şi cum te-am vădut pe 
d-ta, nu nvam mai uitat la ele... Ş'apol s*o îndrepta, 
nu 50 îndrepta... vrei să perdemii zestrea Luluţei de 
la mână? 

Bârzoiu. — FĂ, bine... treacă pentru logodnă... dar 
la Paris: ce ai să cauţi? 

Chiriţa, — S& mă primblu... să mă mal răcoresc, că 

m'am uscat aici în provingie. 

Bârzoiui. — tpatnină) Ba că chiar... se vede că nu 
“te-ai uitat de mult în oglindă? 

Chiriţa. — Mam uscat îţi ic... şi de nu m'olu 
porni degrabă... să ştii că *mi vine ipohondrie... (tipâna) 
Of! că nu mai pot trăi în ţeara asta!.. 

Bârzoiti. — Taci, soro... nu răcni aşa, că te-aude 

musafirul. .. Dute şi la Beligrad dacă vrei. 

Chiriţa. — Musafiriu? oficeriu ?.. cu adevtrat?.. 

Bârzoiă. — Detreabă oficer, s&ţi spun drept!.. 

De aseară de când o tras în gazdă la no)... toi, părinte 

ispravnice *ml-o dis. 

Chiriţa. — Nu "i-o spus cu ce treabă o venit 

aici ?
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Bârzoii. — Xu... dar "l-am priceput ei... Pare-mi- 

se că "i trimes teptil ca să cerceteze starea; isprăvi- 
ciilor. ” 

Chiriţa. — Dacă "i aşa... de ce şedi şi nu te duci 

la cancelerie?.. că *s aproape de 12. 
Bârzoiă. — Eaca mă duc, mă duc... doar nu daii Tă- 

tarii... însă ean ascultă, soro: cată să fie masa gata 

mai devreme, că ei nu's deprivs nemţeşte. 
Chiriţa. — Înainte de 5 ceasuri nu se poate. 
Bârzoiă. — La 5?.. când se punii boerii la cărţi? 

Chiriţa. — Aşa "i moda la Eşi. 
Bârzoiu. — Stai-ar în gât cine-o mai scornit'o!.. 

(esă furios prin fund). 

Chiriţa. — (singură) FI!.. geaba, geaha!.. cât îmi 

bat că capul st 1 mai căoplesc... să 7] mai chilese... 

„pace! îl stă rugina de-o şchioapă la ceafă. Ce deosebire 

cu musafiriu nostru! îl cunoşti cât de colo că "1 civili- 

sat... Eaca de pilăă aseară, când ami inată ceatu... 0â- 

ceriu “şi-o pus frumuşel zăharu m ceaşcă cu cleştele ce] 

de argint... da d-lui... las" că bodosăneşte că war 

trebui să dee cealu la Iuli, pe călduri... dar ce faca?.. fe 

zăharu cu degitele din zăharniţă ş'apoi îl pune în cleş- 
te... încât îmi vine aşa paracsin!.. Îmă era mal mare 

ruşinea de oficer aseară... scătră public) mat ales că... 

ştiţi una? îmt face curte moțpanu... ce vă spune 
Chiriţa,
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SCENA IN. 

Chirita, Leonaş (inbrăcat în uniformă de oficer şi purtând mus- 

teţi mincinoase, esă din odaea din dreapta, cea de pe planul L-ii). 

(Arie Qin Remastay: Am îngheţat). 

Chiriţa (în parte). Leonag (in parte). 

Eată'], vale! Eat'0, vale! 
Fără st vrei Fără să vrei 

Simt acum, ei. Baba mereii 
Ci mă roşese! O întâlnesc. 
Mii de furnici ME jur aici, 

De tricolică , i Ca tricolici 

De vircolici Ca, vircolici 

Vai! mă muncesc! St o muncesc! 

Chiriţa. — Buna dimineaţa... Vonjur monsie... 
Cum ai petrecut noaptea? - 

Leonaş. — Strut mânile... cât, se poate de bine... 
mal ales că am avut un vis de minune. 

Chiriţa. — (eochetâna) ÎN fi visat poate că te-ai făcut 
Ghinărar. 

Leonaş, — Atâta nu'i nimică. 

Chiriţa. — Craiu poate? 
Leonaş.— (apropiindu-se şi luând pe Chiriţa de mâră) Cralu?.. 

cun o înţălegi vorba asta, cuconiţii? 
Chiriţa. — Cum "ţi-a plăcea mai bine d-tale. 
Leonaş. — Dar... dacă 'mi-ar plăcea să mă fac pu- 

intel... cralu... în minutul acesta... nu te-ai supăra?. 

Chirita. — (coborând ochi! şi trăgendu'şi mâna) Vai de mine 

că reci ţi's mîinile... 
Deonaş. — Dovadă că mii inima ferbinte.
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Chiriţa. — A fi, căT lumea ră... dar, ce vis dici 

cal avut? 

Deonaş. — 0 basaconie din ceea lume. Puneţi în 

gând că par că mă furase o zină şi mă dusese intro 

xrădină plină de păsări galbine. 

Chiriţa. — Or fi fostii canari. 
Deonaş. — Canari... ganguri... nu'ți pot spune... 

dar cei curios, că toate se inchina la mine şi mi cânta 

ea aşa: timitână un canan chiriririiiiiţa. .. chiririririiiiiţa. .. 
Chiriţa. — Chiriţa ?.. EX, apol era canar... şi qi, 

_ pomenea “numele mei, Chiriririiiiţa ? . . 
Leonaş. —'e îndoeşti? „. (eaută cu gragoste la Chiriţa şi otteazii). 

Chiriţa. — (coboară ochi) Ba... nu... din protivă... 

mai vârtos... dar mă mir de unde și pini unde?.. nu 

pot înţălege ce însemneazi... | 

__Deonag, — Nu înţeles, c că am adormit cu xându la 

mata ? . . 

„Chiriţa, — Asta mă Batarisegte... domnule... „eu pudoare) 

însă nu se cade si "mi-o spul nitam, nisam... tronc 
în obraz... E 

Leonaş. — (tăcâna că'1 desntăăjauit) Val de mine! „. poate 

că te-am supărat cu vorbele mele?.. - 

Chiriţa. — Ce se potriveşte!.. Nu-se supără Cii- 
riţa cu una cu două... dar trebue să socoteşti că's o 
fiinţă gingaşă... împresionabibilă. . . sintimentabibilă, .. 

__ Deonaş, — (în parte) Paca frate!.. şi ca vorbeşte 
limba cea nouă cu Dibiluri. 

Chiriţa. — Trebue să socotești că.cuvintele d-tale poti 
st mă scoată din sărite și săi pricinutască un nicsis...
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Deonaş. — Un nicsis?.. Al, scumpa mea cucoană 
Chiriţă hăr!.. crede-mă că de când sint în lume n'am 
intelnit un ipochimen atât de nostim ca mata... 

Chiriţa. — tcudragoste) Să mă vedi moartă? 
Leonaş. — SE te văd... şi când al şti!.. când ai 

„pricepe sguduiturile inimei mele!.. ştit?.. pax” că se 
tot cutremură pământul ! 

Chiriţa, — (euaragoste) S5 mă vedi pe năsele? 
Deonaş. — S6... Mai fermecat... m'al scos din 

simţiră. ... căci când te zăresc... ea aşa "mi seapără 
“pe dinaintea Ochilor. ... să guri că eşti un fulser... o 
trăsnită, .. 

Chiriţa. — Trăsnită ?,. 

Heonaş. — Ba un trăsnit... m'o luat ura inainte... 

Ah! Chiriţoae, eşti o zină. 

Chiriţa. — teochetână) Fan las”. 

Leonaş. — Un muţun... 
Chiriţa. — EL... 
Heonag. — 0 zarnacade. 
Chiriţa. — (bucuroasă) 0 acade? 0 zarnacade? ah! . 
Leonaş. — Chiriţoaeo, Bârzoaeo... dacă mă iubeşti... 

dă'my portretul matale. 
Chiriţa. —- Da cum, Doamne eartă-mă?.. aşa îndată ? 
Beonaş. — Dimi!]... or mă mpuşe în ochit matale 

cei verdi.  „ (scoate un pistol de clocolată). 

Chiriţa. — „(spărietă) Val de-mine că avan mal eşti!.. 
(scoțând un portret mare din sin şi dându'l lui Leonaş). Na, frate, și 

nu face păcat. ” 

“Deonaş, — Ah!.. Chiriţoae... să fil! blazoveștiti
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în vecii vecilor că m'ai scăpat de la moarte... (muscă 
pistolul, în parte) Bună clocolată ! 

Chiriţa, — (in parte) EI, apoi mii drăguţ şi pace.. 

(Arie: din Doi morti: „la ţiganca maladaea“). 

Leonaş (cu foc). 

Ah, Chiriţo, scumpă zină, 

De-acum eşti a mea stăpână, 

Şi "n veci te-oin inbi! 

Chirita (eu dragoste). 

Ah şi ei, geii, tot odată 

Cu-a mea dragoste, 'mfocată 

“Nici că te-oiu slăbi. 
(Se inbrăcişează cu foc). 

(înpreună). 

Leonaş tîn parte). 

Vai! băborniţă bătrână, 

Bine că te-am pus la mână. 
Cum te-oiu mai saci. 

Chiriţa, (in parte). 

Bine că “l-am pus la mână... 
De-acum sînt a lui stăpână... 

„Cât "l-oin mai iubi! . 
(Lconaş o stringe tare pe Chiriţa în brage. — Chiriţa se smucesce 

ruşinoasă). 

Chiriţa. — Ah... Leonaş... te rog... menajariseşte- 
mă... nu face abus de slăbicfunea unei gingaşe fiinţi; 
dacă m tubeşti... dacă'ţi sint scumpă... fii delicat... nu. 

mă opri mal mult... lasă-mă& să fug... că mă munceşte 

cugetul... te tot trage îndărăt).. 

Deonaş. — (fără a să mişca din loc, în parte) Dute la Ben- 

der, rusalie.
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(inpreună). 

Leonaş. 

Vai, băborniţă bttrână, 

Chirita. 
Bine că “l-am pus la mână. 

(Chiriţa teză in stânga, îngând şi aruncând o sărutare lui I.conag 

care pufnesce de ris). 

SCENA Y. . 

Deonaş. — a, ha, ha, ha!.. încă aşa babă stre- 
chictă!.. Audi?.. ha, ha, ha... Cică să nu fac ahus!.. 

(imitând pe Chiriţa) A, Leonaş... dacă me iubeşti... me- 
najariseşzte-mă... lasă-mă să fug... mă munceşte cuge- 
tul... Ha, ha, ha... bine că "f-am prins portretu la 

mâni... de-acum îi la cheremul mei... A! Chiriţoae, 

mai alungat de la Bârzoieni?.. te-olu învăţa ci... Am 

giurat sWi gloc feste peste feste... şi văd că păn' acum 
"mi merge bine... Baba nu mă cunoaşte sub uniforma 

asta militărească,.. ea mă crede că 's oficer... minu- 
nat!.. De m'aşi putea încalte întâlni cu Luluţa... A!.. 
cato... (se trage mal de-oparte în fund şi privesce cu dragoste 14 Luluţa). 

SCENA VI. 

Leonaş, Luluţa, (intră pe uşa din fund ţiind o măţă în braşe). 

Luluta (dismerdând mâţa și novădend pe Leonaş). 

Arie nouă: 

Framuşică mâţâşoară, 
Cu-a ta mică unshişoară 

Apări-mt nenecetat 

De ori care-amorezat,
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Dar pe cel cemi place mie, 
Pe Subitul Leonel, . 

&1 dismergi cu bucurie 
Şi sti terei, torei frumuşel. 

Fii mia, mai, pisică dragă 

Cica lui fiinţă "mi este dragă... 
Că nencetat gândesc la el. 

Deonaş. — (in parte) Draga Luluţăi!.. gândeşte la 

Mine... (tare) Miaii, miaii, . . 
i Luluta, — Utresărina) (i0'j ?.. tvădind pe Leonaş se uimesec) 

D-nul oficer! .. 

Deonag. — Ei... Luluţă... nu mă cunoşti? 
Luluţa. — (eu sfiată) Nu... domnule... 
Deonaş, — (seoţinău'şi musteţile Uită-te bine la mine. 

Luluţa, — (veselă) Leonaş ! (se aruncă în bragele lu!) Tu 

aici ?.. în uniformă ?.. (scapă mâţa). 

Leonaş. — Mai încet... st nu nc-audă baba... Am 

înprumutat stracle unui prictin ca să pot întra în casa 

Chiriţei şi st mă apropiiu de tine. 
Luluţa. — Şi nu te-o cunoscut miătuişica? 
Leonaş, — Nu... că almintere mă da afară... ca 

la Bârzoteni... îţi aduci aminte, dragă Luluţică?.. Ştii 
tu că de-atunci îs şese luni? - . 

Duluţa. — Cui o spui, Leonaş dragii?.. Am numt- 
rat dilele pe degite în toată, vremea cât nu te-am văgut. 

Leonaş. — D'apol cii!.. Ce n'am cercat să te pot 
întelni!.. dar, în: zădar!.. Se vede că te ţine baba de- 

aproape... închisă ca întrun harem?" 

Luluţa. — Aşa... se teme să nu”! scape zestrea 
de la mână.
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Teonaş. — Cum ? | 
Iuluţa. — 0 hotărît, precât am înţeles, să mă cu- 

nune cu Guliţă. 

Leonaş. — Să te mărite pe fine... cu ţincariu ci? 
Luluţa. — Dar... vrea, dinteiii să ne logodească... 

şapol peste doi ani să facă cununica... Aista”i planul 

Bârzoilor. .. şi chiar astăigi ait de gând să facă logodna. 
Leonaş. — Și tu... primeşti, Luluţi? | 
Duluţa. — Eii?... ast-fel primesc de bine, că de două 

luni de qile de când le-am aflat planul, mă fac din vre- 

me În vreme că am toane de nebunie... pentru ca să 

le gioc o festă, de cele frumoase chiar la logodnă. 

Leonaş. — Bravo, Luluţă... să nu te dai... dacă 
mă Yubeşti. 

Luluta. — Îi videa. 
Lconaş. — Cu toate aceste... ştii una? Cei în mână 

nu'i minciuni... Hal să fugimii înpreună. 
Luluţa. — Bucuros, Leonaş dragă... cu tine nași 

“duce "m. fundul lumei; dar cum să facem? că's păzită 

din toate părţile... 
Leonag. — Foarte lesne... Jaf să cşimii pe poartă, 

la brag... ca când am merge la primblare... şi cum 

om scăpa în uliţă, ne facemii nevăduţi... Vrei? 
„Duluţa. —. Vrei ce'i vrea tu... ” 

Deonaş. — IHaldeţi dar să nu perdemii vreme... şi 

să nu dec stahica peste noi. 

Luluţa. — Ilaj,.. de-acum mă *nered în dragostea, ta. 

Deonaş. — (stringând'o în vrace) Draga mea Luluţii! 

*



516 CHTRIȚA ÎN PROVINCIE 

(inpreună). 

Arie. nouă. 

Ah! de-acum în fericire 

Svarta vrea ca st trăese, 

Şi în dulcea ta iubire 

Raiul să găsesc, 
(Leonaş ridică pe Luluţa în brace şi o sărută), 

SCENA VII. 

Leonaş, Luiuta, Ion, Guliţă, 

(Guliţă şi Ion întră tocma! când I.conaş sărută pe Luluţa. — Gu- 
1mţă î înbrăcat după modă: pantaloni foarte strimţy, jiletcă scurtă, frac 

cu talie şi cu codile scurte; fiong mare la cravată), 

Guliţă, —  tineremenit) Al vidut, Ioane? 

Ion. — Am vădut, cucoane. 

Leonaş. — (Luluţen Cine i sfrijitu ista ? 
Luluţa. — Guliţă. 
Leonaş. — A!.. (pufnesce de ris, încet). 

Guliţă, —  (rățoinâu-se) Domnule. „. ce fiiceai aici cu 

Luluţa 7 

Leonaş. — (dismerdându) Cetţi pasă miităluţii, n Mou- 

slu Guluiţă £ 2... 

Guliţă, — (sărina inapo)) Nu: mă chiem Gurluiţă... da 

Guliţi, 

> Deonaş. -— Ba Gurluiţii. 
Guliţă. — Ba Guliţă, îţi die... augitu-m'ai? 
Lconaş, — Fi... fiec şi Gărgăriţă, dacă, vrei... Ce 

te rițooşti aşa? E 
Guliţă. — MY răţoesc pentru că. vreii s&mi dai san- 

tifacţie. . . duel... auditu-nvai ?
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Luluţa. — Duc]? 
Leonaş. — (iugulea băbacăi. .. că nostimui... Vrei 

santifacție?.. EI, poftim o giucărică de crocolată. 
Guliţă. — fsverlina crocolata jos) Nu mii foame, . . 

Leonaş, — Au?.. ai păpat zacuscă astădi? 
Guliţă. — Domnule... ştii d-ta că cit când mă mâ- 

niiu, mă fac lei? | 

Iieonaş. — De care?.. leiă,.. bătut? 
Guliţă, —— (urios) Af audit, Ioane? 

Ion. — timâncână ctocolata) Îi bună, cucoane. | 

Guliţă. — Ba leii, paraleii... auditu-m'al... şi ca 
să [i-o dovedesc, îţi cer duel, 

Iuluţa, -— Ha, ha, ha, ha. 

Guliţă. — Ce riţi d-ta?.. Vreii duel! aşa să ştii. 

Lconaş, — Foarte bine... cum vrei să ne batemi?.. 

de-a mingea, ori de-a. Baha-carba ? 

Guliţă. — AI augit, Ioane? 
- Ton. — Am audit, cucoane, 
Lconaş. — Dacii pofteşti almintere... trebue săţi 

fac cunoscut că cu pistolul am ucis mai dăunădi. cinci 
nagâţi.... cu sabica dece curcani şi cu puşca opt şol- 

“dani... În care număr vrei să te pun?.. în rândul na- 
găţilor, în rândul curcanilor, ori în a şoldanilor ?.. alege... 

Guliţă. — tetăviua) Cu pistolu vreit să me hat! 

Loonag. — A!.. te pui în rândul nagâţilor?.. Prea 
bine... îi fi al G-lea la număr. 

Guliţă. — Ai auil, Ioane? 
Ton. — im audit, cucoane. 

Guliţi, — Da cu sabica,
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Lieonaş. — Şi mai bine... te-oiii face curcan. 

Guliţă. — Da... cu... pușca. 
Leonag. — Minunat. . . te-oiii şoldăni dintr”o citeai. 

Guliţă, — Ba... cu pistolu. 
Leonag. — Fi! hotărăşte-te acu... saii nagâţ, saii cur- 

can... ori cum a fi, sînt sigur că te trimit în ralu cu 

cerga "n cap. 

G-uliţă. — Au audit, loane? 

Ion. — Am audit, cucoane. 

Guliţă. — (făcânân'ă curaj) Cu cerga 'n cap? .. ba tu 

te”i duce ?n raju... Auditu-m'ai?2 

Leonaş. — Om videa care... 

Guliţă, — (eăcnina) 'Te-oiii învăţa cii st săruţi pe 

Luluţa... . , 

Luluţo. — Şi ce'ţi pasă d-tale... cherapleşule? 

Guliţiă, — (urios) Cherapleş!.. Ai audit, loane? 
Ion. — Am auţit, cucoane... Cherapleş... (tesă aupă 

sfirşitul aricY). 

Arie din Chiriţa: Va! ce intâmplare. 

(inpreună). 

Guliţă. Ceia-l-alţi. * 

Ce obriăznicie! Vegil de mnânie 
Staii uimit pe loc. Onlemnit pe loc. 
Și, Băii, de mânie Faca "i stacoşie 
Mam făcut chiar foc. Sa aprins de foc.
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SCENA VIII. 

Cei dinainte, Chiriţa. 

Chiriţa. — Ce este?.. Cine se sfădeşte? 
Guliţă. — Nineacă, nineacă... ofigeriu o sărutat pe 

Luluţa. o . 

Chiriţa. — Domnu ofier ? . . (cunoscona pe Leonaş) Ce'mi 
vădură ochii? Leonaş! - 

Guliţă, — "T-am cerut duel. 
Chiriţa. — -Ducl?.. să te omoare! . (turicasă) (o 

cați aice ?n casa mea, berhantule? 

Leonaş. — Ce să caut, cucoanii?.. 0 zarnacade. 

Chiriţa, — "Ţi-oiii da cti acuş: o zarnacade de nui 

puteao duce, neruşinatule... că te daii pe mânele jan- 

darmilor. .. (în parte) Aug? să mă facă a crede... cămi 

face curte! ' 

Leonag. — Eaca es ș timitâna pe Chiriţa) dar, Î€ TOS, 

nu face abuz... de slăbăciunea unei fiinţi sentimentabi- 

bile... lasă-mă st fug... cugetul mă mustră... la, ha, 

ha. (rea să Yeasă), 

Chiriţa. — llaiducule!. . 

Luluţa. —- Leonaş. , . Leonaş „nu mă lăsa singură 

aici. (aleargă lângă cl). 

Leonaş. — fiucet Lutuţen N'ai grijă, ci oii găsi cii 

vrun chip să vin cură. | 

Chiriţa. — (e faci acolo, giupineaso? îţi placii oti- 

cerii 2... încoace să vii... (o re de mină și o dă de-oparte). 

Leonaş. — Adio, Chiriţoae Dârzoae... 

Chiriţa. „— Eşitai adi?
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Lconaş. — Adiv, ziuă... adio, muţun... Portretul 

teii nu se va dislipi nici odată + de la sinul mei... Ja, 

„ha, ha, 

Chiriţa. — Portretul meit? tin parte) Vai de mine!.. 

Ce-am făcut!.. Mam dat în mânele haiducului! 

, (inpreună). 

Chiriţa, Guliţă,  heonas, Luluta, 

Ce obrăznicie! Vegii de mânie 

Etc, cete. „te. ete, 

Chiriţa. 

Ah! ce nebunie! 

Stai ubnită "m loc, 

„ȘI, Dei, de mânie 

Mam făcut chiar foc, 

(Leonaş Yesă pe uşa din fund, în dreapta). 

  

SCENA IX. 

Cei dinainte, afară de Lconaş. — Bâuzoiii şi Ion 
(intrând prin fund). 

* Bârzoiii. — Ce spui, mii Ioane, de duel?.. Gu- 
iţi? ducl!.. undei? A! eacătil.. (it te în vrae) 
Gusulea bibacăi!.. undo”i duelsziu să trâutesc la gros? 

Guliţi, — 0 luat tălpăşița, băbacă... "l-am spiiriet cit. 
Bâxzoiti, — Viteazu hăbacăi, viteaz!.. Da bine, Chi- 

ri[o, pentru ce era să se pue în primejdie odoru? 
Chiriţa. — Penlru că o prinso. pe d-ncii, duduca cea 

crescuti, în pansioane, sărutându-se cu olicerii. 
Bârzoiu, — alei!
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Luluţa (făcendu-se nebună). 

jice că era o habă,. 
iată babă şun moşneag, 
Şamendoi când maveaii treabă, 
Se rezemaă pe tocag.., 

(Imitând posa moşnegilor răzemuaţi pe tocuu), 

Va, aşa... şi daii din cap. .. aşa (dă ain cap tremurâna) Unu 
la adu... par” că se tot mustraii... Ila, ha, ha, ha... 

Bâvzoiti. — [aca poza, soro, că car 'î-0 venit, toana 
nebuniei, , 

Chiriţa. — Straca'n de mine!.. tocmal adi în diua 
lugoduii ? 
-Bârzoii. — Taci... 

Luluţa. 

Baba dicea: Moşulică, 
Vreii o uoră precum nui. 

Moşu dicea: DBăbulică, 

Îţi mai pune pofta m cui. 

(ride perdută). 

Bârzoiii. — Sirmana copil !.. mult o ţine când o 
apucă ? 

Chiriţa. -— Câte-o di îutreagă. .. | 
Bârzoiit. — Par că nui lucru curat!.. Mai, Chi- 

riţo, să o lisiimii singură... poate că "şi-a veni în cu- 
noştinți. 

Chiriţa, — ai... dn parte) ăi, ci'mi vine şi mie să 

nehunesc de ciuda oficeriului... Să mă ice în trei pa- 
rale. .. coşcoe ispriivniceasă !.. Aşa 1 "şine de cânul 
sint mam păţiţ!
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Guliţă., — la, nineacă. 

Chiriţa. — Ba nu, Guliţă. .. mata şei cu Luluţa 

de o pitzeşte si nu facă vro nebunie... şei cu dinsa 

că ţii logodnică... 
Guliţă. — (in warte) Dacă ini”! logodnică, de cemi dice 

cheraleş ? | 
Arie: VaY ce întâmplare, din Doi morti tii. 

, , (inpreună). . 

Bâxzoii, Chirita, Guliţă. Luluţa, (în parte). 

Strmana copilă, . Cât îmi pare bine 

Ce patimă grea! . Caşa'i amiesc. 

ME apuc'o milă Să rid, Dei, îmi vine 

Când privesc la ta. La că când privesc. 

(Cântind, Bârzoiă şi Chiriţa se frază incetişor îndărăpt gi întră in 

odaca ur). 

SCENA X 

Guliţă, Luluţa te canape). 

(Mică tăcere. — Guliţă caută să se apropie de Luluţa și nu indrăz- 

nesce. — Luluţa il urmăresce cu coada ochiului, zimbind). 

Luluţa. — (in parte, zimbină) Aşteaplă. .. aşteaptă. .. 
cocolitule. .. te-oiii pune cit la cale şi pe tine acu. 

Guliţă. — ten jumătate de glas) Luluţii. . 

Duluţa. — (in parte) Co are de gând să mt spue? 
Guliţiă. — tinar tare) Luluţi, . . 

Lutuţa. — resărina) Aud?.. cine mă chiumi?.. A?.. 
monsiu Guliţi... Ce polteşti? 

Guliţă, — Fi... Luluţă, fi... nu frumos să luși 
ca să le sirule oficerii,
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Duluta. — [ii?.. care oliger? 

Guliţă. — Cel cărui am cerut duel... Nu te face- 
a uita. 

Luluta. — la!.. cel care te-o făcul nagâţ ?- 

Guliţii, — Ii, hi... 

Luluţa, — Mo sărutat el pe mine?.. Nu'mi aduc 

aminte, | 

Guliţă, — fin parte) Se vede că era „intro toană de 

nebunie şi nu ştica ce făcea. 
Luluţa. — Ba... îmi aduc aminte... că ţi-am gis, 

mi se pare... cherapleş. 
Gulită. — supăra) Bar? 

Luluţa. — Da nu trebue să te superi, monsiu Gu- 
liţă, pentru că câte-odată nu ştii ce spun... Îmi vine 
aşa ca o amețeali cu furie... ideile mi se tulbură... 

ochii mi se aprindii. .. şi atuncă dacă nu nvaşi stăpâni, 

aşi hale şi aşi sgârica şi aşi muşea pe toți. 

Guliţă. — (stând pe loc, în parte) lac... caca... 

Luluta. — Atunci cea mai micii înpotrivire mă mâ- 
nic... mă turbează şi, Dă, nă tem să nu fac vrun 

păcat într'o qi. 
Guliţă. — (trăgendu-se .inapon Baca!.. eaca!.. 

XHuluta, — Da unde te duci? 

Guliţă. — M6... chiamă nineaca. 

- Luluţa. — Nu'i adevărat... Stii aici cu mine. 
Guliţiăi. — P'apoi... | 

Luluţa. — Nu vrei? (iăcena că se mânie) Valeii !.. caca 
"mă vine... îmi vine să sgâriiu... "Tare aşi bate pe 

cineva...
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i 
Guliţă. — Nu te tulbura că şed... tin parte) Parcii 

o mâță, e 

Luluţa. — Aşa mai vii la socoteală... an spu- 

nemi, Culiţă, ştii că o să ne logodimii astădi ? 

Gruliţă. — Şi. 

Luluţa. — Şi îţi pare bine? 

Guliţă, — (eu foc) Îmi! 

Duluţa. — Şi mie... Nu poţi crede cu ce nerăb- 

dare aştept să fiii logodită şi mai ales măritată... apoi 
atunci aj să fii toată diua cu mine... pe mâna mea... 

Ştiii ctoiii avea pe cine sgârie şi muşca. 
Guliţiă, — (in warte) Aui aşa gust? Ba să ferească 

Dumnedei, . . 
Lutuţa. — Li; de vreme ce ai simi fii sușiur... 

[mi puţintică curte. Spunemi că mă iubeşti, că mi 

slăveşti. .. că eşti fericit... Dă!.. să te văd. ” 
Guliţă, — teu sentiment) Luluţă,. te iubesc. le sli- 

ves... şint fericit. . 

Luluţa. — Și mă giur... qi după, n mint. .. 
Guliţă, — Şi mă siur. 

Luluţa. — SE fac tot ce'i porunci. 

Guliţi, — SE fac tot ce mi”i poronci. 
Luluţa. — Parol ? 

Guliţi, — Parol ? 

Luluţa, —, Da nu... cii ie întreb... Parul căi fi 
supus la toate? 

Guliţă. — Parul. 

Luluţa, — Dini parola cu degitul. 

Guliţă. — (ânau' parola) Poftim,
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Luluţa. — Bravo... aşa te vrei... Acum can cân- 

ti?mi o bucată din Lucia... ştii?.. frumos... 
Guliţă, — SE cânt?.. da... îs răguşit... 
Tuluţa. —- 0e?.. poate nu vroi?.. (ît arată unghiile). 
Guliţă. —- Da vrei. din parte Când ar veni nineaca, 

să mă scape! ă 

Lutuţa. — ţeu nerăbdare) Hai... începe adi. 
Guliţă, — Eaca încep... simi dreg glasul... 

(Guliţă cântă o bucată din Ymeia cu un chip comic. — Luluţa puf- 

nesce de ris în batistă), 

Tuluta, — (bătând în palme) Bravo; bravo... bravisino! 

Gulită, — (ingântat) "i-o plăcut? 

Luluta. — Minunat. .. 1! ce puişor de bărhiiţel oii 

să am!.. îmi Sare inima când gândesc, .. dar apropo, 

can gioacă... - 
Guliţă. — Cum?.. să gioc?.. aşa nitam nisam?.. 

A nebunit ? | 
Tuluţa, — Ce?.. nu vrei? 
Guiiţă. — Nu. 
Luluta, — Nu!.. tscut'ndu-se de pe canape) Vin 711 COACE 

să te muşe... să te mănânc... 

Guliţă. — Val de mine!.. mare bele“i fata asta!.. 

Luluţa. — Te-oiit învăţa eii si nu vrei, când po- 
roncosc cil... (îl arată unghiile şi dinţin. 

Guliţă. — Săracul de mine!.. îi în stare să mt mi- 

nânce de viii... SE nu rămâe nică o bucăţică bibacăl... 

Luluţo... linişteşte-te, (aleargă prin oda pe după cananc). 

Luluta, — (eârșnina ain dinp Ba nu... Cam Să te mănânc... 

Guliţă. — Ba nu mii mânca.
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Aria polcăr, 

Luluţa (alungând pe Guliţă inprejurul canapelel). 

Da te-oiii mânca. 

Guliţă. 

Ba nu, nu mii mânca. 

Luluţa, 

Ba te-oiii mânca 

Şi nw'i scăpa, 

Guliţă (în parte), 

Tare mi'i frică, valeă! vale! valeă |! 

Luluţa, 

De-a lui figură 'mi vine să rid, Dii! 

(inpreună). 

Luluţa talungând pe Gutiţă). 

Ă Dieu, te-oiii mânca 
Întreg, întreg eii te-oii mânca. 

Şi nu'i scăpa 
Tot nw'i scăpa. 

Guliţă (fugâna), 

Nu mi'i mânca 
Dei nu, Dă nu, nu mii mânca... 

Ci oiii scăpa; 

Tot viii scăpa. 

Guliţiă, — (fugind în odaea tătânisen) Valcii, .. lupa, lupu! 
Luluta, — Ha, ha, ha, ha... (esă alergând pe uşa din 

fana) fam desgustat de logodnă.
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SCENA XI. 

Ion, Leonas (inbrăcat în costum do bricăcar). 
9 

Ion. — (intră pe uşa din dreapta în fund) Întră, întră... nu'ți 

fie frică. 

Leonaş, — Da oare cuconu ispravnic acasi'l? 
Ion. — Acasă... al vro treabă cu d-lui? 

Deonaş. — Am, logofete Ioane... Am venit st mă 
jăluiese. 

Ton. — Bine-al făcut... că Doeriu'i om drept şi cu 

frica lui Dumnedeii ; dar... adustai vr'un peşcheş? 
Leonaş. — Ba nu... mam ştiut căi placii peş- 

cheşurile. | | 
Ion. — Nu?.. apoi carăte... Ware vreme să te 

primească, boeriu. | | 
Leonaş. — Da bine, logofete Ioane... unde să caut 

cil acu peşcheş?.. păcatele mele!.. Dă!.. că cu toată 

siriciea mea... . 
Ion. — N'ai nimică?.. nică hirzob de pistrăvi? . . 

nici caş de munte? nici căprioară? nici vr?o căpățină 

de zihar ?.. 
Deonag, — Doar nu's hăcal. 
Ion. — (la ureche) Nici bătuţi ? 

Leonaş. — Da bine... boeriu metaheriseşte şi? . . (face 
semn de numărat ban). - 

Ion. — Huf... Ean caută bine "n pungă, că” găsi 
poate vro carhoanţă -ruginită. 

Loonaş, — 0) carboanţii am... (ecoate o carboavă din pungă). 
Unde'i ispravnicu si "i-o daii îndată. ?
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Ion. — Nu așa, că”i prea puţin ca să primească... 

almintere. 

Leonaş, — Cum? 

Ion. — şteaptă căi vide... avemii alte tertipuri 

pe-aici, .. Aşteaptă. Wesă pe unde a intrat), 

Leonaş. — îsingar) Aferim ispravnic! adună şi cu car- 
hoanţa. . .. Bine cam aflat?o şi asta. 

Ion, — (intră serioa aducând un curcan) Vedi: d-ta curca- 

nu ista? 

Acest curcan bătrân 

În ţeară e vestit, 
Din el al meii stăpiu 

Îşi trage bun venit, 
Curcan plin de noroc, 

EI, ca ne alţi curcani, 

Scăpând de ori ce foc... 

A fript mulţi sogomani. 

Leonaş. — Cum asta? logofete? 
“Ion. — "l-am vândut pimacum de 57 de ori pe la 

înpricinaţi, şi o slujit pănacum de 57 de ori ca peşcheş. 
Leonaş. — Nu te pricep bine. 
Ion. — Faca: când vine cineva cu ialobă şi cu mâ- 

nile goale... de pildă ca d-ta... cit, din poronca boe- 
riului, mă aţin la uşă cu curcanu, îl vând o carhoanță.. . 
şi pe urmă duc carboanța ispravnicului, şi Yeii car cur- 
canu înapoi de la jăluitor... ca poclon. ... înţălegi ? 

Doonag. — Care vrea să dică curcanu îsta ţine până 
aci 696 lei ? 

Ion. — În capit.
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Leonaş. — Bună, moşie. 
Ion. — ÎL cumperi? .. ori te îndrept spre calea 

*mtoarsă. - - 
Leonag. — Cumpăr. . . na carhoanţa. 
Ion. — Aa CUrcaânu, .. (e curcanu şi dă carboava Iul Ion), 

Leonaş. —: Noroc să dee Dumnegeii! 
Ion. — Amin... şi la anu cu bine!.. M& duc să dati 

carboanţa boeriului, şi săi spun că eşti aick. (în parte, în- 
trând la Bârzoii) 5$ cu asta... am. s*o trec la rEbuş. 

Leonaş, — (singur) Aşa, părinte ispravnice ?.. bine 
că "ţi-am aflat coțcăriile şi curciiniile. . .. Ne-om riifui may 
târgiit.... Dar oare unde'i Luluţa ? . . (caută prinprejuz) Mam 
schimbat în strae de cărucer, ca să pot car întra aici... 
să mă *mtelnesc cu Lulnţa... De-ar veni... am lua 
tălpăşița, amândoi pe uşa asta, de din dos... Bricica, mea 
% la portia grădinei... ne-amii sui Yute într“însa, şi 

nici Tătarii nu ne-ar prinde. ... Cine vine? A! Isprav- 
nicul!... Ce minciună s&i durez?. . 

SCENA XII. 

Leonaş, Bârzoiti, Ion. 

Bârzoiu. — Unde" jăluitorul? 
Ion. — Eacătă'], cucoane, 

Leonaş, — (închinânân-se) Ei sîut, miăria ta. 

Bârzoiti. — Ce cauţi?.. Cine eşti? 
| Leonaş, — Piciu bricicariul. .. să nui fie cu bă- 

nat, măria ta... 
94
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(Arie din do! morţi vil: Îi mare cu cet mici). 

Ei sînt vestitul Piciti 

Ce n'am decât un biciii 

„San cal străin, cădut, 
$'o bricică de 'mprumut. 
Dar, vai ş'amar de cine 

ME ie la drum pe mine! 

ÎL duc în fuga mare. 

Cu poşta... şi mai tare... 
Dar îi paveoa rea? 

Da'i muştereul grei? , 

(Pate din biciă şi Qice: Cei pasa... inisca copile). 

Nici bricica nu'i a mea 
Nici drumul nu'i al mei; 

Că sînt vestital Piciii 

Ce mam decât un bici 

Din care tot pocnese, 

Cu care mt hrănese. 

Bârzoii,. — Piciu bricicarul,.. de la Eşti? 
Leonaş. — Dar, măria ta... ştii?.. din colţ de la 

sfântul Spiridon... Pictu Dricicariu... Întreabă pe cine vrti 
şi “ţi-a spune de mine... Câte giupinese cu testemeluri... 
câţi Iogofiţei cu vipiscii... tot Piciu îi bălăbăneşte hurduz, 
burduz, prin toate rătăcăniile... ba pe la vir... ba pe 
la Rădii... ba pe la Sprăvale-babă... ba pe la clănţă- 
lărie... şi tot cam pe datorie... că despre hătuţi?.. 
vorha ceea: "i-o bătut ventul de mult! şi când mă tre- 
zesc?.. tufă n pungă, tufă m busunar... afit!.. Dar 
ce'mi pasă!.. Piciu să trăească! treacă de la mine.. 
că doar îs român... îs creştin... slavă Domnului!.. 
din toţi negustorii şi meșterii din Eşii, numai că an
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rămas din neam curat... şi un biet halviţar... şi un 

Dict brahagii,. . şi un biet cojocar... toţi cek- -L-alţi îs cu 
“perciună. (toate aceste 1e dice foarte răpido). 

Bârzoiit., — (astupânau:și ureebile) ME6!., ce daradaică 

hodorogită !.. destul... stăi... 
Leonaş. — Ha, ho... thrrr.... am stătut. 
Bârzoiii. —- Spune acu ce cauţi? 

Leonaş, — "Ţi-am adus un curcân, măria ta, toc- 

mai de la Eşi, ., “ 

Bârzoiit., — (în parte) Audi Piciu?.. şi”i curcanu meii 

cel de pripas... 
Leonaş, — Şi mă rog, măriei tale, sl primeşti drept. 

peşcheş. 

Bârzoiii. — (făcînă că se supără) Adică... fără peşcheş 

nu puteai să vii? 

Leonaş,. — Apol dă, cucoane... nu.te supăra... 

obicelul pâmentului. 
Bârzoiă. — EI! fie... dl la feclor. 
Ion. — (apropiindu-se de Leonaş) Adă'l în coace. 

Leonaş. — Na... (aă cureanu lut Ion). 

Bârzoiii, — (incet lu Zon, de ceea parte) Unde” carhoava, 

hoţule ? 
Ion. — (Qându'1 carboava pe dinapot) FAaca. (in parte) Pil. 

Bârzoit, — tuâna carvoava) Bine, bine, fttul mei... 

Spune acu... ce pricină al la Ispriivnicie ? 
Deonaş, —- tin parte) Qare ce dracu sti înşir? (stă pu- 

țin pe ginduri), 

Ion. — (eştuă, în parte) 58 cu asta! De-a mal ţinea 

isprăvnicia câtăva vreme, ne suimii la sută... (serutâna cur- 

eanub Val! drăguţu-mi!... mânca'l-aşi fript... tresă. 
34*
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Bârzoiii. — Fi; dă!.. spune adi... că n'am vreme 
de perdut... Ce ai? a 

Leonag. — Apoi... ce să am, măria ta? Ea ptcate!.. 

M'am pornit de-la Eşit co actoriţii... şi după ce-am 

adus?o aici numai într'o fugă de cal... când la plată2.. 

vrea simi mănânce dreptul, sub cuvânt cam prăvălit'o - 

de cincă ori. i 
Bârzoit. — 0 actoriță ?.. de la fteatru? 
Leonag. — De-acolo... de la denia cea nemţeastă. 
Bârzoit. — Şi unde-o tras în gazdă? - 

Leonaş. — La, pitariu Chirculici... ştii?.. de la 
- vale peste drum... Dacă'i avea bunătate si mergi d-ta sii 

wrăeşti, .. ca părintele Ispravnic... poate că nu mar 
lăsa păgubaş. .'. 
_ Bârzoiă. — Bucuros, fătul meii... mă duc (în parte) 

Nam vădut nică odată actoriţe... îs curioz să văd co li- 

xhioae sîntit. ttare) AM duc... (îşi caută gapea). 

Leonsag, — tin parte) Călătorie sprincenată... De-aşi 
putea săi depărtez pe toţi de-a casă... "mi-ar veni la 

socoteli... ca să fugimii cu, Luluţa. 

Bârzoiii., — Faca şapea... Vină cu mine, Pickule. 

Deonaş. — Mergi înainte, cucoane... că te-asiung. 

Bârzoiu. — Bine. (vrea să Yeasă), 

  

SCENA SUL. | 

Leonaş, Bârzoiii, Chiriţa, Guliţă (aceşti dor festi din odaca 

7 din stânga, planul 1). 

Chiriţa. — Unde te duci, fate? 
Bârzoiă. — Vin" acuz... Mă duc păn'la vărul Chir-



CHILIŢA ÎS PROVINGIE 534 

culici... să mă *mtelnesc cu n ipochinem care-o tras 
acolo *n wazdă, 

Chiriţa. — La Chirculici? „. da Chirculici so por- 

nit de tri dile la moşie... ş'o pus săi grijască casele. 

Leonaş. — (în parte) Tronc!.. cam codălghito!.. 

Bârzoiii, — (ui Leonaş) Apol.. . ce” dârdâial tu, măi 

bricicarule ? . 

Chirita. — Care bricicar? .. teunoscâna pe Leonag) (e 

vE42.. car hoţu cel de Leonaş! 
Bârzoiti, —: Leonaş? 

Guliţă, — Dar, hăbacă. .. aista”i oficeriu care-o st- 

rutat pe Luluţa. | _ 
Bârzoiă. — Dutlgiu?.. (ur Leona Ce înseninează 

dar?.. grăeşte... acu oficer, acu bricicar? 

Leonaş, — Eaca, măria ta... Am voit st văd cu 
ochii cum faci dreptate în Isprăvnicie. -. şi cât ţinii cur- 

-_canil isprăvniceşti, 
Chiriţa, — Vai de mine!.. că aista”i Pepelea! 
Bârzoii. — Aşa? care vrea să dică... eşti pion 

d-ta?.. Apoi, aşteaptă... dacii aşa să'ţi daiio rifulală 
isprăvnicească. pe spinare. (strigi) Măi jăndari.. 

Chirita. — Jăndari. 

Guliţă., — Jăndari. | , 
Leona. — Așa” socoteala ?.. apoi... can aşteptaţi şi 

„NO să vă 'nvăţ ei galopu... 
(În vremea cât cântă, ÎI lovesce cu Vi-fuşca peste picioare. „Chiriţa, 

Bărzoiă și Guliţă, sară prin casă în măsura, musicei). 

Aria galopului. 

Leonaş. 
Hi, hi, bălan... Hi, hi, jărpan.
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Bârzoiui, Chiriţa, Guliţă. 

Vai ce hoţ! ce fiară! 

Leonaş. 

Hi, hi, bălan... Hi, hi, şoldan. 

Bârzoiu, Chiriţa, Guliţă. 

Vai, că m'o pişeat eară, 
Bre! ce om şugubăţ! 

Da şedi, măi, binişor.. 

Deonaş, 

Ba nu... vrei să vă mă | 

Galopu 'mtr'un picior. 
Hi, hi, bălan... Hi, hi, jărpan. 

Bârzoiu, Chiriţa, Guliţă. 

Vai! ce hoţ! ce fiară! 

Dieonaş. E 

Hi, hi, jărpan... Hi, hi, şoldan. 

 Bârzoii, Chiriţa, Guliţă, 

Vai! că m'o pişcat ceară! 

(Leonaş Yesă ridend, pe unde o întrat, în vreme ce Luluţa intră pe 

usa din fund). 

SCENA XIV. 

Bârzoiă, Chiriţa, Gulită, Luluţa. 

Luluţa. — Da ce-aţi păţitii de săriţi drăgaica prin 
casă ? 

Chiriţa, — 

Bârzoiu, — 

Guliţă, — 

Luluţă,.. gi să şeadă | (sărind necontenit) 

binişor.
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Luluţa. — Cine?.. cul? 

Chiriţa, — 
Bârzoiti. — | țoprinau-se) iu Leonaş. Unde? 

Guliţă. — m . 
Luluţa. — Leonaş? 

Chiriţa. — Bre! ce înpuşcă "m ună! 

Bârzoiti. — Bre! ce fenicer! 

Guliţă., — Am săi cer ear duel! 

Luluţa. — Da tăceți din gură că vă vinit musafirii 

+ la masă, 

Chiriţa, — De pe-acu?.. unde's? 

Lutuţa. — -am vtdut întrând pe poartă Eacătă”. 

  

SCENA XV. 

Ce dinainte, Musafirii. 
Arie din Hârca: Tanaua. 

| Myusafirii. 
Plecăciune cucuete! 

Eată-ne_că ami sositii. 

Hai la masă, căci de sete 

Şi de foame amii murit. 

Chiriţa. 

ME închin şi sînt voioasă 

Caţi venită cu toţi la masă, 

Şi sperez că, bucuros 

Îți mânca şiţi bea vârtos. 

Musafirii. 

Plecăciune cucuete! 

Eată-ne că amii sositii 

iai la masă, căci de sete 

şi de foame amii maritii.
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Chiriţa, — Cred, boeri d-voastră, că vi s'or fi cam 

lungitii urechile de foame, pentru că pe aick obicinuiţi 

a mânca pe la amiagi... dar noi metahirisimii evropie- 
neşte... pe la 5; nu vă fie cu supărare. .. Peste o ju- 
mătate de ceas or da bucatele pe masă... Văjrog st 
îngăduiţi. 

Musafirii. — Sirut mânile. 
Chiriţa. — Astădi vrei stmi teii diua bună de la 

d-voastră, . .. fiind că m& duc la Paris. 
Musafirii. — La Paris? 

Chiriţa. — Dar... şi nădăjduese că ţi chili ver- 
tos în sinătatea isprăvnicesel d-lorvoastre. | 

Musafirii, — N'ai nici o îndoială, cucoană. + 
Chiriţa. — Însă plin" la masă... dacă poftiţi câte . 

un păhăruţ de rachii?.. Ioane... adă rachiii. 

(Ion întră cu o tablă plină de păhăruţe de rachiă şi se duce de dă 

ântciii cucoaneY Chiriţet şi pe urmă pe la musafiry). 

Chiriţa. — end) SE trăiţi... întru mulţi au... 
să ne videmiă sănătoşi!.. Bun rachii... îi pe cursă. . 
ca la Eşi... Poftim boeri, Ioane !.. dă la d-luk... dă 
la d-lul... Qă şi la d-lui... tarată un musafir mal ruşinos), 

(Ion după ce dă rachiul, Yesă). 

Chiriţa. — Ş'aşa cum vă spuneam boeri d-voastră... 
peste vr'o trii dile vă las cu lacrimile pe obraz... aştept 
numai paşportul,
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SCENA XVI. 

Ce dinainte, Sari (eu pasportul în mână dă busta în salon). 

Sari. — Pasport?.. Poilă. 

Toţi, <— Monsiu Şarlă? 
Sarl. — Present! 

Air du: Royal tambour. 

Ale coiţi. .. am sosit - 
Moulu, bouillant de rage ” 

Pour câte-am pătimit 

Am pătimit dans ce voyage. 

En un caroutze affreux. 

On na conduit hurduz-burduz. 
Les surugi riaient entre eu 

Disant: Draco franşuz! 

„. (inchinându-se la Chiriţa). 

Dais pour tous, COCONiI 

On irait en eufer. . . 

Chiriţa, (făcând tati). - 

- Ah! vous €tes juvarr. 

Sar] (în parte, făcând semnul gamenilor din Paris). 

  

Tiens! vla pour toi... toili! 

Quel bonheur! am sosit 
Enfin daus ce village... 

Ma câte-am pătimit... ete. 

Sar. — Madame, am împlinit comision d-tale... Am 

scos pasport. 
Chiriţa, — (eu bucurie) Undoe'i.? 

Sari. — Voilă. 

Chiriţa, — Dămi'l degrabă. . - 

1.
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Şari. — Pardon... trebui un farfuri... sl preseu- 
tez pe farfuri... & la mode. 

Chiriţa. — Bine gici... Ioane! 

Şari. — Non strigat... Am găsit farfuri... Aonsicur 

parhat d-iale, port; un duzen la surtuc, (ee aptopie de Băr- 
zoiti, și % tae un bumb de la surtuc) Vous Der eltez? î 

Bârzoiă. — Ce faci, ncamţule? . 
Şarl. — Non faci attention... Am trebuinţ un fur- 

furi... cf vol? tarată bumbul şi pe nrmă pune pasportul pe 

dinsul ca pe un talger de'l presentează Chiriţey). 

Musafirii. — Ha, ha, ha, ha... a dracului franţuz! 

Şarl. — tin parte) Voilă ame mode. commode... On 

ziorte toute une vaisselle sur soi... tare Madame la 

Laronne de Chiritea. . . 
“Chiriţa. — Merci, monsiu Şarli... când al şti ce 

“mulțămire "mi-ai făcut... Vous mavez frotte le caur 
avec du miel. 

Şarl. — Quoi?.. 

Chiriţa: — Qui... avec du mil... nai uns la inimă 

cu miere... Nous disons comme șa... 

Şari. — En moldare... Suffit. (în parte) Jolie langue! 

Chiriţa, — (ăeschiqena pasportu Ascultaţi hoeri d-voa- 

stă... teitesce) „D-ncef Baroana Chiriţa "Bârzoiii, care 
merge peste graniţă în staturile Eyropet...* 

Toţi. — Baroană ! 
Bârzoii. — Baroană!.. tu... haroană ?.. 
Chiriţa. — De ce nu?.. dacă! moda. 
Guliţă. — Nineacă... da cit nu's baron? 
Chiriţa. — Ba şi tu eşti, (uliţă... eşti baronaş.
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Guliţă. — Vra să gică şi Dbiăbaca îi baronoiit? 
Bărzoiti. — Ba... mt ferească Dumnedeii! 

Chiriţa. — Da can mat spune-ne cera de.la .Eşi, 

monsku Şarlă?. „Ce mat faci Eşenii? 
Sari. — Toţi Eşenit s'o făcutii bulangeri... chitari. 

Toţi. — Pitani? | 
Şarl. — Parileu!.. Plămădescii glodu carma, ca 

se înghită vara. 
Chiriţa. — Bine gici... îmi aduc aminte. când am 

fost acolo cu Aristiţa şi Calipsiţa... era s& mă înec! 

Şar]. — ţin parte) Ah bah? a tonneau... ţa flotte 

toujours. 

Chiriţa. — Da despre teatru ce ştii? 

Sari. — Bst opera italian... am vădut Jobert le 

diable ! 

Chiriţa, — Nu mă nebuni... și cum o fost? 

Şar]. — Pormos... tare formos. 

" Chiriţa. —, EY... parastueşte şi nouă piesa aceea... e 

can audit că i cu o” mulţime de drăcii. 

Şari. — Dacă poroncesc madame cocona.. bucros. 

topi se aşeaqă pe canape şi pe şilţuri. — Şarl în midlocul lor, cântă 

„ cânticelul: Titi ă la veyres. de Robert le diable). 

Toţi. — ţsculânai-se) Mare minune! Nemţii ceia îs cu 
[Ei dracu, Dă! 

  

SCENA XVII. 
Cea dinainte; Ion şi pe urmă Leonaş (in toaletă fe- 

meească). 

Ion. — Cucoane... cucoane... o vinit o madamă de 

la Eşii... şi cere să între aici.
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Bărzoiă. — Cine"? 

Ion. — Cică”! actoriţă. 
Toţi. — 0 actoriţă? 

Leonaş. — (intrând răpide) Plecăciune, boeri. .. M5 rog 

de ertare, că dai. busta ?n casă, nitam, nisam... dar 

având treabă cu părintele Ispravnic, am luat îndriis- 

neală... Carei părintele?.. 

Bărzoiti. — Supusă sluga d-tale, madamo. 

Deonaş. — D-ta să fii sănătos 

Bărzoit. — Sărut mânile. 

Chiriţa. — (in pare) Mare minune! cum seamână cu 
Leonaş ! 

Deonaş, — Pune'ţi în gând, părinte Ispravnice, că 

am un frate, care de câteva gile s'o făcut nevădut de 
la Iaşi... şi pre cât am aflat de ici de cole... am pre- 
pus că'I ascuns aici în târg... şi că”! amorezat de o du- 
duca care'i dici Luluţa. 

Luluţa. — (in parte) De mine? | 
Chiriţa. — Luluţa?.. şi cum îl chiamă pe fratele 

d-tale, cheramo? 

Deonaş. — Leonaş... de nu "ţi-a fi cu binat, cucoană. 
Chiriţa. — Nici cât pe-o măsă... să erţi... Şi d-ta 

dici că eşti actriță? . 

Leonaş. — (făcând compliment femeese) La, teatru națio- | 

mal... să erţi. 
Chiriţa. — Să fil d-ta sănătoasă... dar cât ventru 

fratele d-tale... cine-a fi acela... nu avemi cinste... 
Deonaş. — Bunătatea d-tale... dar mă rog... pe du- 

duca Luluţa nu ştiţi unde-aşi puteao găsi?
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Chiriţa. — Nu departe... Daci vrei s'o vei? eat'o... 
0 logodimii astăgi cu Guliţă, fiul mei. .. 

Deonaş. — S%ţi trăeasci, 

„ Chiriţa. — teu eispret) Plecăciune. 
Deonaş, — (care în toată vremea asta a întors «patele Luluţei) 

A!.. dumneei îi duduca Luluţa? Tare” frumuşică! Diă'mi 
voe dragii, să te sărut şi să te fericesc de odorul ce-ai 

să capeți. (etrată pe Luimţa şi qice încet) Fii sint, Luluţo,. eii 

Leonaş. .. opreşte logodna. 
Luluţa. — (ţipină A!.. _ 

Toţi. —" Ce? a . 

Luluţa. — (făcându-ee nebună) Vai de mine! se învâr- 

teşte casa cu mine. Toate le văd pe dos... Faca mă- 
tuşica să dă de-a tumba... ha, ha, ha, ha... 

Chiriţa. — Chirie eleisonl.. că ear “i-o venit ne- 

bunia... şi toemai în ceasul aista!.. Luluţo... 

Luluţa. —' Fugiţi... fugiţi... daţi'mi pace... c'mi 
vine-a muşea... Unde'i Guliţă sl sgâriiu?.. undei 

sil muşe ? 
Guliţă, — tascunqânău-se după tată-stă) Nu mă lăsa, bă- 

bacă, că mt mănâncă. 

Luluţa. — Ha, ha, ha, ha... Am să mt mărit cu 

iubitul mei, pe care"! iubesc din copilărie... Eati-m&'s 

la nuntă... orhestrul începe valul, valţul!.. Unde "i 

mirele să gioc cu el? 

Valsul. 

Luluta, (vălsnind sivgură). 
> 

Tra, la, la, la, la, 

Tra, la, la, la, la,
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Astadi chiar mă mărit 

ME mărit, mă mărit! 

“Pra, la, la, la, la, 
Tra, la, la, la, la, 

Chr astăgi m& mărit 

Cu ul mei iubit. 

(Se opresce din joc, piângend). 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 

Dragul meii nu mă vrea... 

Corul. 

Strmana, vai de ea! (bis), 

Luluţa triqenă). 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha! 

Pa mt vrea, ba mă vrea. 

Corul. 

Strmana! vai de ea! 

Vai de ca! 
„ (inpreună,. 

Luluţa Gucânâ). 

Tra, la, la, la, l, 

Fra, la, la, la, la, 

Astăgi chiar mă mărit 

Me mărit, mă mărit... 

Tra, la, la, la, da, 

Tra, la, la, la, lo, 

Chiar astădi mt mărit 
Cu al meă jubit, - 

„. Corul, 

Strmana fată! 
Priviţi-o, cată, 

Eată ca 'nebunit, 
Nebunit, nebunit!
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Sirmana fată, 

Mai bine "'mdată 

Îndati-ar fi murit 

Ar fi murit! 
(Luluţa se aruncă în bragele lui Leonaş). 

Luluţa. —A!.. caca logodnicul mei... eată'l, ceată]! - 

Chiriţa. — Cine ?.. Madama ?.. logoduic!.. (eătră 
masatri) 50 perdut de îstov! 

Luluţa. — (tinând) Aista”i, aistai... vrei să mă mă- 
ritaţi cu dînsul.., că de nu... nebunesc... 

Chiriţa. — S8 te miritămii cu madama?.. altă 

belea acu !.. 
„Şarl. — No... faceţi caprisu Luluţei.... noa trebue 

contrarier un malade. 

Chirita. — Bine dici, monsiu Şarlă... EX... fie, Luluţă 

dragă... dacă ţi”i drag dumnealui?.. Xeţi!... Noi ţi] 

dămii teăteă Leonaş) Mă cartii, madamă, că te supăr... 

Leonaş. — Da unde, cucoană!. - din protivă... 

Luluţa. — Dacă mil daţi... logodiţi-mă acu "dată 

cu d, 

Chiriţa, — Fie ş'acu, numai nu te tulbura. . . (cătră 

Leonaş) Madamă. „. facemii abuz de bunătatea d-tale... dar 

apoi vedi în ce stare” biata copilă... Fii bună, te ros, şi 

primeşte a te logodi cu dinsa... ne” îndatori peste măsură. 

Leonaş. — Cu mare bucurie... Cea mal mare do- 

rință a mea este ca să vă îndatoresc... poftim inelul meii. 

Chiriţa, — Foarte mulţimesc. . . Luluţo, caca inelul 

d-sale... dă" acum pe-al tăii... şi să vă fie logodna 

înti”un ceas bun... amin! 

(Leonaş şi Luluţa schimbi inelele),
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Luluţa. — (veselă) M'am logodit... m'am losodit! De- 

acum diceti să cânte musica... să 'mceapă halul... la bal... 

la hal... 
Chiriţa. — Bal inaintea meser? 

Şarl. — (incet Chiriţen Ne la contrariez done pas... 

puisqvelle est folle.. tare En atant la contredanse. 

Chiriţa. — (căutinăsen dragoste la Şari) Fie, monsiu Șarlă.. 

Vous serez mon Cavaler? . 

Şari. — (în parte) Crac, - | 

Chiriţa. — Hai, boeri. „SE vă văd... 
(Orhestrul cântă contredansul. Chiriţa jocă cu Sar în facă cu Gu- 

lţă, care i6că cu Luluţa. Leonaş slujesce de damă lu! Bârzoiti şi jocii 

amendor vis-ă-via cu dok musafiri. — Musafirii mal în fund). | 

Toti Gucănd). 

Ah, ce plăcere de-a juca 

Și de griji a să scutura. 

Chirita, 

A! monsiu Şarl... te ros îmi spune 
Dacă joc frumos cancan? ! 

Şarl. 

| Ah? que des graces! Joci de minune 

(în parte) Elle danse comme un urs blanc. 

Toti, 
8 

Al! ce plăcere de-a juca 

ba Și de sriji a st scutura, 

Chiriţa. — Destul, c'am obosit! 

Leonag. — (stringând pe Iuluţa în brace) Ah! dragă Lu- 

luţi... de-acum eşti a mea, şi nimic nu ne mai poate 
dispirţi. . .
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. Chiriţa, — (eătră mussafiri) Vogt, dacă! actriţă. . cât 
de bine” si gi6că rolu, 

Deonaş. — De-acum festai ap pot să nvarăt 
fără grijă. N | 

Chiriţa. — Posta?.. ce ră să 3 gică asta. 
“Ea 

. Leonaş. — (scoţându'si cap; 

sânt ei? 
         

  

   

          

    

  

fb Chifigede, cine 

  

Chiriţa. — 2 X ss 

Bârzoiu, — Leonaş! Se : 

Guliţă. — N: Ş 
Leonaş. — Ei!.. vam etucabostutitz, -.: ! 
Chiriţa, — (căgena pe un scaun) Ani ŢI 29 20 etuaito. 

Pepelea ! CP 
Bârzoiti. — Ban stăl, moţpane...: dacii po Mesto... nf 

apoi să "ţi-o foc eii mai sărată şi mai chipărată... N Z      

am puterea 'n mână... doar îs Ispraynic!.. | 

Leonaş, — Ba te şterge pe Guriţă, boeriule. . . Eaca 

demisionul d-tale. (x ax un pachet). 
Bârzoiă. — Demisionu? 
peonaş. — Aşa... mai dinioare am primit un plic 

d6 la directorul Departamentului, care mi" prictin, şi în 

"întru am găssit demisionul d-tale. 
Bârzoiii. — Da să n'am parte de Chiriţa dac'am 

gândit vro dată stmi daii demision. teitesce) „Demisionul 
ce at dat din postul de Ispravnic, se primeşte... şi se 
poronceşte d-tale ca să încredinţăzi trebile ținutului, d-sale 
d-lui Leonaş, noului diregător.* — Am sfeclit'o ! tcade'pe” 
un scaun de altă partă) Da bine... pentru ce 2... care 

pricina ?. 
35
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Leonag. — (încet) Curcanu cel bătrân "ţi-o g gucat fosta... 

Ce să faci? . „s'o trecut vremea curcanilor!.. Ear cât 

pentru logodna mea cu Luluţa, de nui încuviința!'o acu 

îndată... spun lui Piciu bricicariu să dee jalbă că "i-ai 

luat o carboavă chiar de haram.. 

Bârzoiii. — Încuviinţăz. .. încuviințiz; numai taci. 

Chiriţa. — (pe gândur) SY'm)y îrâcă p'intre degite bu- 

nătate de destre?.. nu se poate... ttare) nu se poate! 

Leona. — (incet Chiriţen) Ba se poate, căci almintire. .. 

"l-ofă ruga pe prietinul meii, pe oficeriu cel de adi dini- 

neaţă, să arăte portretu d-tale lui Bârzoiii. .. Se poate 

acum ?. 

Chirita. — (plecând capul) Se poate! 

Leonig. — Care. yra st gică... toate s'0 pus la 

cale... Acum, boeri d-voastră, fiind că un Ispravnic tre- 

pute să fie un. om aşădat... vă poftese la nunta meacu 

duduca Luluţa. Dumneci cucoana Chiriţa şi cuconu Gri- 

gori, prea Yubitul eX soț, so primit a ne fi nuni "mari... 

aşa este? E 

Pârzoii, — Cum nu?.. cu mare 

Chiriţa. — bucurie. 

Leonaş. — Cât pentru monsiu Guliţii, dacă tot votesce 

duci ?.. „ 

Guliţă. — Balu! - Pa 

Şarl. — "Comment! tu vefuses, malheureux ! 

Guliţi, — (eu nerăbdare) ou est ce quo vous voulez?, 

Omorision 2: 
Şarl. — Fricosion... va! (în parte) Qauel petit cretin! 

) (zimbinăd mânzesce) 

Ion. — ţintrână) Cucoană... să dee bucate ?
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Chiriţa. — Strigă să dee. 

Ion. — (la uşa din fund strigă chiuină) Mă Postolachi. . . 

mă!.. dă bucate la massă... mă! 

Chiriţa. — Carnacst, că ne-ai asurdit! “Boeri d=voa- 
stră... poftim. „d-le Leonaş,-:ce-o fost s'o trecut... 

nădăjduesc că nu ne'i refusa de-a şide cu logodnica 
d-tale la massă. 

Leonag, — D'inprotivă, cucoană dragă. (incet) şi drept 
dovadă, că sânt prictinul d-tale, poftim portretul. 

Chiriţa, — (incet, luând portretul) Săţi spun drept. .. 

mare comedian ai mai fost! 
Deonaş. — Apoi... nu ştii că lumea'i un teatru plin 

de comedieni ? - i 
Chiriţa. — Bine gici... blagoslovită să'ţi fie vorba!.. 

tocmai asta, era s?o spun şi cii d-lorsale... tarată publicul 
și înaintează spre el). 

Credeţi'mi mie: cei maolţi în lume, 
Fie din Londra stii din Focşeni, 

Fie cu stare, cu rang, cu. nume, 

Joe ades roluri de comceâieni. 
Cela ce strigă că ţara pere 
Piân' ce apucă vre un ciolan; 

Şi cât îl rode, stă în tăcere... 
Cine nu'l scie căi comedian ?. 

Guliţă, 

Cel care vecinic se tot fălesce 

Că'i de neam nobil cât un Sultan... 

Şi ?n faptă'i neamul şi'l necinstesce... 

Îi prost strmanul! prost comedian!.. ase
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Şarl. 

Celui qui tourne cum bate xântul, 

Fiind aqi jidor, mâni moldovan... 

Est unu. non trouve au juste cuvântul ; 

Une. girouette.... un comedian. . . . 

Luluţa. 

Cela ce caut'o destre mare, 
De şi el poate nu face-nn ban; 
Şi dice fetei căi dragă tare... 

“Are iubire de comedian. - 

Leonaş. 

Cel care jacaş fiind de moarte 
„A luat pelea de pe strman... 

Del vedi de-odată blând, smerit foarte... 
Să fugi de dinsul căi comedian. 

Chiriţa. 

Ast-fel e lumea... o comedie! 
Far noi, artiştii care-o jucăm, 

Wavem dorinţă alta mai vie 
De cât aplaudi să merităm. 

Toţi. 
Ast-fel e lumea... o comedie! 

Etc, ete. ete, 
(La sfîrşitul cupletelor uşele din fund se deschid şi toţi se por 

mesc spre massa care so vede d'incolo de uşă), 

Cortina cade.



  
DOL MORŢI VII



PERSOANE: - ACTORI: 

D. Ghiftui, proprietar bogat. .. . D-nul Milo. 

Banul Hagi-Flutur, bătrân ridicol. » Luchian. 

Acrostiheseu, tânăr poet. . . „Neculau. 
Egor, liporan. > Teodorini. ' 

Șatrarul 'Talpă-Lată, arendaş. „ Teodor. 
'Tiţa, orfană, eee ee + D-la Gabriela, 

D-na Porchezanca, actriţă. .. . D-na Sterian. 

D. Câreioc, candidat de judecătorie. D-nul Zossie. 
Ion, lacheii a lui Ghiftui , . . . D-la Nini. . 

Un băet de ţăran. . . . * x x 

Prietini, a lui Ghiftui. — merani. —— Jandarmi.



DOL MORŢI VII” 
VODEVIL ÎN 2 ACTE 

representat pe teatrul naţional din Iaşi, în benofi- 

ciul artiştilor români, la 1851. 

ACTUL 1. 
Teatrul represintă un salon bogat. în dreapta pe planul I-iă o uşă 

deschissă ce dă pe un balcon fără grilaj. — În fună, în dreapta, o uşă 

cu geamuri şi perdele, care duce întrun salon mic. —Alte două uşi cu 

geamuri îu fund, care se deschid în grădină.—îÎn stânga pe al 2-lea plan, 

o oglindă mare şi lângă acesta o uşă ascunsă' ce duce asemenea în gri- 

dină.— O canape aşeqată în stânga privitorilor, 'un scaun lângă oglindă, 

și alte două scaune între uşele din fund. 

(Scena se petrece la GhiftuenY). 

  

, SCENA LI. 

Ton (scuturând mobilele), 

(La rîdicarea perdelel se aude în salonul cel mic din fund, corul 

următor, cântat de Gbhittul, Hagi-Flutur, Acrostihescu şi pietinit lui 

Ghiftuy): 

Prietini buni, st bem şi să mâncăm, 

Căci poate mâni vom da de ceas amar! 

“Hai de pe-acum voios st ne'necăm 
Întzun antal de vin bun de Cotnar. 

Clu, gin, glu, slu, să bem, să mâncăm; 

Glu, glu, glu, gla, şi să tot cântăm n. 

Gilu, glu, glu, glu, slu. . 
  

1) I'homme blasă, par Duvert et Lausanne.
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Ion. — Ean audi bocrii cum se veselesc de dina 

stăpânu-meii, d-nu Ghiftul!.. 0 poftit tot Târgu-Fru- 

mos aici la moşie, la Ghiftueni, pe banul Pasi Futura 

pe d-nu Acrostihescu, pe d-nu Sgârcilă... şi alţi; ş 

acum de trei dile, o ţin tot una cu mesele şi cu matiz 

(Sc aude în salonul cel mic căocnete de pahare şi chiote de veselie: 

să trăească Ghiftull!.. în sănătatea lui Gniftut!.. vivat!..) - 

Ion. — (căutând pe fereasta uşel salonului) GÂl, gâl, gâl. .. 

înghite-Agachi... duşcă, bălete!.. (viina în faca scene) Par' 

că văd c'or să cadă bolnavi, de mult ce "'nghit la sinătăţi! 

Arie: Alo pus tata se "nvetiu carte, din Trântorul. 

De trei dile de când beii 
Şi mănâncă tot merci, 

Cred că dobi sai făcut... 
Numai bună de bătut. 

Pan, plan, plan, plan, plan, 

Plan, plan, plan, plan. 

Ce-aşi mai ride, ride, Dei, - 

De-aşi putea cun melesteii 
Sti măsor în lung şi "n lat, 
Şi trivoga 'n ei să bat: 

Pan, plan, plan, plan, plan, 

Plan, plan, plan, plan. 

SCENA II. o. 

Ion, Egor (vine din fana de-a stânga şi aduce grilage de fer pen- 

tru balcon). 

Egor.— (in fană; A! cyto li tam? . varabaneic?.. 

huraşo ! | 
Ion. — A! d-ta eşti, pan Egor ?
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Egor. — Da, da, ci pan Ivan. 
Ion. — “"Pi-am mal spus că nu mă chiamă Ivan, 

că doar nuw's Lipovan ca-tine. | 
„Egor. —A! duşinea Ivanuşca!.. nu chiamă la tine 

Ion ?.. 20, Ion po lipovanțehi. .. Ivan. 

Ion. — Nici Ion, nici Ivan... mat înţăles? 

_Bgor. — Niet Ion, năet Ivan ? . a.căto? 
Ion. — (cu mânârie) Glion! 

EBgor. — Glon. (riqena) A! pojalosti, duşinca moka. . .. 

Gion met hristian. | 
Ion. — Puțin îmi passă.. Stăpânu-meii, cuconu Du- 

mitrachi Ghiftut, 'mi-o poroncit să mă numesc de-acum 

înainte Glion... pentru că sânt; giocheii. 

Egor. — Chto? clocolii? 
Ion. — (mânios) Glocheii, măt... mere murate... 

Egor. — Înţăles. . . ctocoti.. . haraşo, haraşo. . . Dar 
să lăsstim vorba asta, că n'am vreme de perdut. Am 
venit de la 'Târgu-Frumos ca să aştd ostreţile aiste la 

balcon. Pot să m'apuc de lucru? 

Ion. — Poţi; hai, aşadi-le mai degrabă, că Dti, 
când gândesc că balconu'i fără ostreţe... mă umilă spaima. 

Egor. — Pentru ce, pan Glon?.. 
Ion. — D'apol n'al vădut, că cassa'"i zidită chiar 

pe malu cazului, în cât de-ar căde cineva din balconu 
ista. . . (arată balconul) S'ar duce de-a dreptu în împără- 

fica, broaştelor ? 

“Egor. — No... mal bine... că ar învăţa a cânta, 

“ace ca broascele) şi ar da conţert la fteatru.
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Ion. — Ean las, pan Egor, că nu'i de şuguit cu 

cazu sta, . 
Egor. — Da adânc îl? 

Ion. — De trii stânjini!.. mat ales cole.sub bal- 

Con... dice că n'are.fund. Hai, mergi de.pune ostre- 

ţile, ca să nu se întâmple vr'o primejăie... ţin parte) Bot- 

rii s*o cam chefăluit ş'ar pute foarte lesne să facă 

huştiuliuc, . . 
Egor. — Aista”i balconu cu pricina? (arată în stânga). 

Ion. — Îe sama bine să nu cai. 
Egor. — teşina pe balcon) As boYssa. 

Ion. — Să mai văd ce fac boeril. (merge 1a uşa salo- 

nului celui mic și privesce în întru). 

EBgor. — (in balcon bocănesce tare şi cântă): 

la ţiganca maladaia, 
Pauliţa mastavaia, 

Zniaiu varajiti (bis), | 

Palajiti denche vrucicu .. 

Palajiti barin vrucicu, 

Zniaiu varajiti (bis). 

Jon, — alergând 1a uşa balconului) Taci, măi omule, că 

asurdeşti boerii. Nu poţi să pui ostreţile făr'a bocăni? 

Egor. — Năet. : | 
Ion. — EN, las dar, pănă stor scula boerii de la massă. 

Egor. — (siină în scenă) Faraşo... haraşo. | N 
(Se aude car în salonul cel mic chiote de veselie, şi corul de la în- 

ceputul scene! I). 

Prietini buni, să bem şi st mâncăm, 

Căci poate mâni vom da de ceas amar! 

Etc. ete. ete,
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Egor. — (căutând pe fereasta ugeY salonului) A! boji moi! 

că nu sânt şi eii cu dinşit, să facem la mine, glu, glu, glu 
(Se aude în salon glasul Ini Ghiftuf, strigând: Gfon! Gion! adă gampanie). 

Ion. — Îndată, CUCOANE. (deschide uşa salonului şi intră în el). 

(Se zăresce în salonul cel mic o masă încunjurată de Ghiftut, Hagi- 

Flutur, Acrostihescu, etc). 

Egor. — (vine pe gânduri în faca scene) Uvâi! uvâl! dacă 

maşi fi păţit ce-am păţit, acum aşi ave şi eii cassă şi 
massă! aşi ave şi eii cal şi trăsuri... ca mai înainte. 

Aşi fi tot birjar... car nu negustor de harbuji şi de 

ferării în Târgu-Frumos! 

Arie lipovenească: 

Uvâi! uvâi! ce-am păţit! 
Când eram birjar vestit, 
Toată dia mt primblam... 
Cuconaş par” că eram! 
„Dar acuma cale pe jos, 

Glodul din Târgul-Frumos! 

Vând căldări, harbuji, zimoşi, 

La Târgoveţii-frumoşi ! . 

Frumoși... frumoși... vorba vine, pentru că's din Târ- 

gu-Frumos... dar almintire. .. (stă pucin pe gândurn Boj 
moi!.. acu un an, eram la Eş... birjar la uliţa mare. 
Avem 0 droşcă de Brandmaler şi doi cat tuţi ca chi- 
periul: unu Malerehi şi cel-alt Ichim!.. când le stri- 

gam: paădi Malerchi... jidanii de pe uliţă dice avet?.. 

Toţi cuconaşii vra să se primble cu Egor la Copoii şi 

"mi plăte câte trii sorocovovţia pe ceas... dar mal 
ales unu cu plete lungi... care socoteam căi cuconaş... 

şi el era un coţear... După ce mo purtat pe datorie două 

luni... o fugit, fără să "mi plătească... Ah, fi padleț
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cuconaş!.. de lolii prinde vr'o dată, am sl satur de 

droşcă... s&[ trag o hurducătură... s*o pomencască!. . 

Arie lipovenească: 

Am sl iei la hăţait 
Ca pe-un cal răi, nestranit; 

“Şi din biciii pocnind mereii, 

Chiar la goană am st'l Yeti. 

Ear din trupul stii cu frac 

Un răbuş mare-am s&'mi fac, 

Ca să *nsemn c'an par uscat 

Câte ceasuri am primblat. 

Da: mat po urmă încă ce-am mal păţit c*o madamă 
de la fteatru... una madama Panchiţa... A! dojâ moi! 

ce ochi de drac ave!.. când căta la mine îmi căde 
îrtile din mână!.. că umbla tot cu mine di şi noapte, şi 
când îl pomenem de parale... îmi gicea Egoraş... Ego- 
raş!.. când o augdem, mă făcem turtă dulce!,. Într'o 
di, după ce-o primblasem-vr”0 tril luni pe datorie, merg 

la dinsa ca si facem socotelile, ş'o găstsc plângând... 
20... dacam vădut'o plângând... "mi-o vinit noduri în 
gât ş'am început şi ei a plânge. (scoate basmaoa şi'şi gterge 

ochi, Era datoare c'o sută de galbini în târg, şi n'ave 
cu ce să scape de ccsecuţie.... că, bun la suflet şi prost 
la minte, am alergat degrab' acasă, am pus amanet tot 
ce-avem, droşcă, hamuri, cat, Ş'am adus suta cea de 
galbini madamei Panchiţ, ca sto agiut la novoie...: Când 
ru'o vădut, *mi-o sărit în gât şi m'o strutat... A! du- 
şinca Panchiţ!.. Paaliţ Panchiţ!.. a doua di o fugit şi 
ca... s*0 făcut nevăgdută!.. şi de-un an de dile acun,
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nici n'am audit de dinsa... ătânau-se cu puzanul peste cap): 
Na! ti scatina... aşa, am prăpădit tot ce-am avut şam 
agluns a vinde harbuji şi peşte sărat în “Târgu-Frumos. 

  

„Arie lipovenească ţ 

Boji moi! ce păcat! | scai 
Dac'ajungi amorezat! d 
Te daii toate de sminteală G. za 
Ş'apuci hoissa "n loc de ceală! zi Da 
Droşear bun chiar dacă eşti, “ E- pa 

n a ei 
_ Drumul giua “ţi rătăcesci, 7 Ep 

Şi tot eşi mereii din cale, E CT 

Şi te duci mereii de vale. i 3 i | 
, - , ? pri “, Ț 

| >, Ca Yi 

SCENA III. i Cc EI 

Egor, Tita, (wiind prin stânga din grădină). i ra 2 
2 r- 

ca Tiţa, — (oprindu-se cu sfială în fund) Care unde st fie: Boe- 

riul?.. Ce văd? pan Egor aici? i La 

Egor.. — (întorcinău-se soldăţesce) Lgor ? Ta... 0 alaucă! | car ceara ae 

Miţa, — (apropiindu-se) Nu mă cunoşti, pan Egor? 

“Egor. — Ban aşteaptă... pastor... duduca Tiţa?.. 

Miţa. — Tocmai; mat vădut la Iaşi în dugheana lui 

moş 'Talpă-Lată, unde vinei să cumperi ord şi ovts. 

Egor. — 1! boji moi... cum ai crescut de-un an de 

dile!.. cum at înbobocit!.. par” că eşti o lale pre- 
crasnat... Da ce mat face jupânu 'Talpă-Lată? 

Miţa. — Siinătos; o lăssat; dugheana şi s'0 apucat 
de moşie. 0 luat în posesie chiar moşia asta. 

Egor. — Moşiea lui cuconu Dimitrachi? 

'Tiţa. — Dar; o luat'o de la vechilul d-sale, pentru
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că ştii că boeriul o lipsit, vr'o patru ani din ţară... şi 

s?o întors numai de-abia de-o săptămână... cred că nici 

nu ?] cunâşte moş Talpă-Lată. 

Egor. — Dacă nici- cii nu "| cunosc... nu "l-am 

vădut nică o dată... Dar se vede că "i-o mers bine lui 

pan Talpă-Lată, cu ordu şi ovăssu... so îngriişet? 
Tiţa. — (riqena) Aşa... acum sântem aşădaţi aici de 

vr'o şese luni. - 

Egor. — Da el undei? . 

Miţa, — Acasă... S de-abla am sosit amândoi de la 
„Roman, şi cum am aflat că boeriu o vinit la moşie, am' 

alergat ca să "1 văd... Nu ştii unde”, pan Egor? 
Egor. — La massă... Ai vr'o treabă cu dinsu? 

Tiţa, — (în taină) Am Să ') vorbesc, 

Egor. — Şi nu te temi să vii singurică... aşa... 
în casa unui cuconaş? 

Tiţa. —S5 mă tem ?.. de ce?.. nu ştii cât e de bun 
cuconu Ghiftui... Cât bine face locuitorilor... cum îl. 
Yubesc toţi!.. Ş'apol când ai şti cum sto îngrijit de 
copilăriea, me... cum mă dismerda când eram mititică... 
cum îmi aducea păpuşi şi cofeturi... par'c'aşi fi fost 
copila lui... D-lui o cheltuit cu dascalii care m'o în- 
vățat. .. şi pot dice că”! sânt datoare cu toate. 

Egor. — tulmit) Bun hristian! . Da Talpă-Lată?. . 
cum. ai agluns la dinsu? 

Tiţa. — La moartea maică-mea, acum doi ani, nea- 
vând nică o rudi, m'o dat stăpânirea sub epitropiea lui... 
ca prictin a casei noastre, 

Egor. — Socotem că ţii moş.
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Tiţa. — Ba nu... aşa "i dic ci pentru că i bă- 

trân. ... E! să fi fost atunci aici cuconu Dumitrachi, sânt 

sigură că uu m'ar fi lăsat pe mâna altora!.. Doamne! 
tare bun la suflet!.. şi tare mii drag!.. Când am 
aflat că s*o întors din străinătate... ştii?.. de "mi-ar 
fi cădut din cer un logodnic cu pru de aur, „nu maşi 

fi bucurat aşa de mult! 

Egor. — (în parte, ştergenâu'şi ochi) Ce suflețel de hu- 

lubiţ! tottează A! Panchiţ! Panchiţ! 
Tiţa, — (în tarnă) “am cuşsut un călăf de crubuc cu 

mărgele Ş'am vinit să Vl aduc. 
Egor. — eu aragostt) Duşinca! . 

Tiţa. — (cântă). 

Arie din Baba Huirca: Tata mi-a dis fata, fata. 

Pentru mine, biată fată, 

Fără mamă, fără tată, 

Nam pe nime mai Subit 

Pe pământul părăssit. 

Pentru dinsul "mi-aşi da viaţa; 

M5 rog stra, dimindţa, 

Şi die Doamne, Dumnedeă, 

Ţine”l tut pe dorul mei! 

Egor, — (plângtnd) A!., 

SCENA IV. 

EBgor, Tita, Ion ţeşind din salonul cel mic). 

Ton. — Hai, hal, căraţi-vă că s*o sculat boerit de 

la massă ş'o să vie aici. Ă 
Tiţa, — reseă) Boeriu... cuconu Ghiftui are st vie?.. 

Cât îmi pare de bhine!.. am să vid.
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Ion. — Ba te şterge pe guriţă, acu de- odată, dră- 

guță... hal... 
Miţa. — Apoi dar olt aştepta... poate că mai pe 

urmă... 
"Xon. — Negreşit. .. du-te-acu de te primblă în gră- 

dină, pn! ce 'şi-or trage clubucele boeril... 
Tiţa. — (apropiindu-se de Ion şi căutână la el cu ochi dulci) 

Da mi” da de ştire când a fi vreme, domnişorule? 
Ion, — ţin parte) Baca!.. că n'o vădusem cât 1 de 

frumuşică... (eu blândețe) Cum să nu'ţi daii de ştire, dră- 
guţi... cum ţi"! numele? co apucă de bărbie). 

Tiţa, — Tiţa. 

Ion. — (in parte) Îmi vine s'0 sărut. 
Esor. — Da ei ce fac cu balconu, pan Ivan? 

Ion. — tmânios) Glon... nu Ivan... măi, mere mu- 

rate... Las că "i aşeda ostreţile mat pe urmă... 
Egor. — No, haraşo, haraşo. Paidiom, dudută. 

(esă amendo! prin fund în stânga. Ion îl urmează), 

SCENA Y. 

Hagi-Flutur, Acrostihescu, tre! prietini, Ghiftui 
vine în urma tuturor). 

(Ghiftul merge liniştit de se pune pe canape.—Ceta-l-alţi se apropie 

"vesel de oglindă şi se grupează în faca luY). 

Arie: Haideti, frati, se traim bine. 

Toţi (afară de uhiftul). 

Haideţi fraţi st trăim bine 
Să trăim noi între noi, 
Luând vremea precum vine 
Şi rigend de-ori ce neroi.
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Flutur. 

„Val de-acel care.nu scie 
„ Tinereţia preţai! 

Ei,. trăind în veselie, . 

Pin! la moarte-oiu chiui 

Hai, hai... 

Toţi. 

Hajădeţi fraţi... etc. ete. 

Ghiftui. — (en tristeţă) Ba că chiar... aţi vorbit 

de vaţi prichit! | N 
Flutur. — Da ce?.. car'te-o apucat năbădătcile, 

vere Ghiftul?.. ear ţi s?o înecat corăbiile?... 
Ghiftui. — (apropiindu-se de ceYa-l-a1ţY) Ba nu... ăi 

nu, fraţilor... vă înşălaţi... îs tare vesel... atâta numal 

că mii urât! e 
Flutur. — Ce fel? ce fel ţii urât... după ce-am 

deştrtat dece butelci de şampanie, pentru ca să sărbim 
dia ta?.. ce dracu?.. al biut cât şăpte şi mal ai 
obraz să te jălueşti... gici că ţii urât?.. 

Ghiftui. — MY urât cât opt... tortâna) A! vol nu 
ştiţi co "1 urâtul! Ce boală grozavăă!.. 

Acrostiheseu. — Nu ştim?;. ca aşteapti... fecoate 
din buzunar un volum manuscris și caută alele) Aurora... La Mor- 

mântul ei!.. odă la impăratul. „. 0dă la şahul... odă 

la craiul. . 
Flutur, — (încet 1ur Ghiftu) Far o să ne ortsc m 

cap c'0 poesie... 
Acrostihescu. — Faţă... ascultaţi.:: (citesce declamânâ): 

- 3
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<Urâtal e un demon ce-alungă omenirea 

Cu chinuri nesferşite, cu pas neîncetat; 

El stinge 'n sin speranţa, gonesce fericirea, 

Şi "n locul lor depune desgustul ne'npăcat! . 
Amar de acel suflet pe care el atinge!. „> 

Ghiftui. — Şi cele-l-alte.... bravo, Acrostihescule!.. 

de când faci ode pe la cei Tari, n'ai nimerit nici o dată 

aşa de bine... 
Flutur. — (încet 1ur Ghiftun) Nu's de dinsul... 

Ghiftut. — Cu adevărat că urâtul îi un demon fără 
milă care mă -goneşte di şi noapte, şi mă face să mă 

cred mort de vii... 
- Flatur, — Te goneşte?.. goneşte'l şi tu... 

Ghiftut.: — Da cum?.. prin care chipuri? 

Flutur. — 0 mie ş'o sută... Nu eşti bogat? 
Ghiftui. — Bogat... bogat... ş'apoi?.. dacă 5 

bogat... ce'mi foloseşte?.. tot asta, 'mi-o aruncaţi în 

obraz... că *s bogat... că am gece mil de galbini venit... 
Flutur. — Dece mii de Sabin! . . auqr2.. şi "ncă 

se mai fassoleşte ? i 
Ghiftui. — Nu mă fassolesc, frate... ştiii că sânt 

creştini care trăiesc cu mal puțin... d'apoi... nu" 
totul să ai bogăţie... | 

Flutur. — Ba tot... dacă nu mă cregi. . în- 
treabă lumea "ntreagă. 

Acrostihescu (declamând): 

<Ce este bogăţiea? un zis, o nălucire! 

Chiar o nimică toată... un fulger, o lucire, 

0 himeră. . „> -
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Flutur. — impingând pe Acrostiheseu) Mări, dute ?n colo 

cu himera ta, smintitule... augi?.. gece mil de galbini 

o nimică toată!.. şugueşii, vere?.. dece mil!.. dacă 
eii cu suma asta fac pe dracu *'n patru... Dece mii de 
galbini!.. Chirie eleison/.. ş'apol încă în urât ?.. dă! 

pas de nu crede că soarta "i oarbi.. 

- Ghiftui, — Ce să fac?.. aşa mit firea. 

Acrostihescu (declamână): 

«Firea ta îi o tirană, 
[i o aprigă duşmană! 

Trebue de gâlci s'o freci 

Şi "n rin s'o îneci!> 

Flutur. — AL audit?.. eaca un chip minunat ca 

s&ţi lecueşti boala. 

Ghiftui. — În zădar!.. Am cercat de toate şi n'am 

nimerit. .. Am întrat în slujbă, acu patru ani... 

Flutur. — Tronc, Marico?... aX şi găsit chip. . - 

Ce slujbă? 

Ghiftui. — Dicanicească! .. am vădut cu adevărat 

multe lucruri de ris... dar de geaba!.. n'am ris nici 

micar de-o liţeae. ă | 

- Piutur, — Cred şi ei... pas de pitrece cu haz 

când audi toată diua: „Cătriă cinstita grudecătorie ! . . 

„aşa, precum şi în urmarea celor mal sus pomenite. . 

„jăluitorii. .. la faca locului. . „ făcându-se spraică, . şi 

„întorcându-se cu natpis. . , 

Ghiftui, — Și cele-l- alte. . „ tril coli întregi, fără 

punt şi fără comă... "Mi-am dat dimisiea după o lună 
26*
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de gile, ş'am început a alerga prin adunări, - prin ba- 

luri, să caut distracţii.. A 

“Flutur. — Fi!... şi mat găssit 2 .. 

-“Ghiftui, —. Am găssit pretenţii şi etichete, care 

"7ni-o tătet de-odată tot gustul de pitrecere... Cei mai 

mulți s'adună, nu ca să pitreacă, dar ca să critice... 

apoi ce critici?.. tot acele. şi ear acele, care le-am 

audit cu şise ani mal înainte... De este vr'un. bal?.. 
societatea se 'mparte 'n două... damele de-o parte şi 
cavalerii de alta, par” că de-abia s'ar cunoaşte... dice 
că "i de Donton... şi când se'ncepe giocul, cei mai mulţi 

din cavaleri se duc de se pun la cărţi. 

Arie: Adi cu o petitiune, din Muza, 

"De şi damele 's plăcute, 
Vesele, bine crescute; 

De şi joacă, lin, uşor, : 

Şi însuflă dulce-amor; 
Lor le siint ai preferate 
Patru dame.. cam ciudate 

Care-aduc la cărţi noroc 

Şi pe care toţi le joc, (bis) 

Flutur. — Înţăleg... dama de cupă, de pică, de caro... 
Ghiftui. — Doamne! priceput eşti, vere Hagi-Flutur! 
Flutur. — Aşa 's din născare, vere Ghiftul. 

Acrostihescu (declamâua): 

«Prostiea din năsţare 
Nici un leac nu are!» 

Flutur. — Eaca mă! da aista de unde-o sărit:cu 
poesiile lui cele şcioape?
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Acrostihescu. — (supăra) Ea ascultă, măi vere... 
nu te-atinge de cele sfinte. 

Flutur. — Care sfinte, mi? 
"Acrostihescu, — Aşa să ştii. Poosiea este-o artă 

sfintă. .. o fiică, cerească. 
Flutur. — Apoi dacă n: o fiică cerească, n'0 face 

să umble cu colinda la sărbătorile unora şi altora... 
mai înțăles?. . 

Acrostihescu, — (în parte» Bestie incapace! 
Flutur. — fin parte) I'am pocnit în pălărie! (căteă 

Ghittur) Ş'aşa, vere Ghiftui, nu'ţi uita vorba? 
Ghiftui. — Ce vorbă? 
Flutur. — Dicel că n'ai putut scăpa de urât nick 

în societăţile Eşului... mare minune!.. da eii rid cât 
ştpte. .. pitrec.... gloc. .. fac curte, într'un cuvânt, tră- 
fese... şi gust dulceaţa, tinereţii. 

Ghiftui., — De câţi ant eşti? 
Flutur. — La Crăciun înplinesc 45 de ani... şi cel 

mulți înainte. | - 
Ghiftui. — Ce tânăr fericit! „ei am înbătrânit 

de tot... E 

Flutur. — Audi bătrân de 36 de ani!.. (în parte) 
ÎL cam smintit. 

Ghiftui. — taesperay Vina me "i dacă nimic nu'mi 

mai place pe faca pimântulut?.. dacă nimic nu mai tre- 

zeşte "m mine-o singură bătae de inimă?.. am făcut, 
-vocajuri, şi ?n.loc de-a mă mira ca alţii de minunile 

ce "utâlneam în calea mea, "mi-era greii de ele...



566 DOI MORȚI vIl 

Arie din Chiriţa: Acest tirg ce'i dic în lume. 

Cei mai mulţi din călători 
Se socot că sint datori 
De-ori ce lucru-a să mira o 
Şi "n veci gurele-a căsca, ” 
Ca şi ei în drumul meii 
Am căscat gura merei... 

Flutur. 
De mirare? 

Ghiftui. 
Nici de cât... 

Ci de somn şi de urât... 

Acrostihescu. —- (furios) Cum ?.. în faca minunilor ci- 

vilisaţiei al putut sta rece şi nesimţitor ca o marmurt?.. 

nu ţi s'o înflăcărat imaginăciunea?.. nu?.. 
Ghiftui. — Nu... dar trupul mi s'0 ostenit de- 

agiuns... Am şedut patru ani în străinătate ş'am cercat 
să fac amoruri... 

Flutur şi Acrostihescu. —' Ef?.. 
Ghiftii. — Nam găsit nici o distracţie în ele... 

Toate amorurile samână unu cu altu... nui tanda şi 
% manda... Începi a face curte... madama se cam su- 
pără de-o dată... apoi se "nblângeşte, ş'apoi nu mai 
poţi scăpa. | 

Flutur. — Poate c'aşa să fie pe-acolo, pe unde-al 
colindat tu... dar pe la nol... slavă Domnului!.. 

Ghiftui. — În sferşit... sânt omul ccl:mat neno- 
rocit din lume !.. ori în cotro mă "torc, daii de urât... 
în dreapta urât... (arată pe Flutur în stânga urâţi... (arată
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pe Acrostihescu) 0!.. vieaţa '! nesuferită pentru mine!. . 
trebue să fac ceva, ca să scap de dinsa... -: 

Acrostihescu.: — Cum?.. al avea de gând a te 
sinucide? o 

Ghiftui. — Poate... dar pân” atunci vot care 'mi 
sânteţi prietini, nu puteţi discoperi ceva, care st'mi în- 

"ferbonte sângele... să'mi sburlească chica în vârful ca- 
pului?.. Am trebuinţă să es din letargiea ?n care mă 

aflu... am nevole de sguduituri... de... . 
* Acrostiheseu. — De emociuni?. . 

Ghiftui. — Precum dici. 
Acrostihescu. — Ştii una? 
Ghiftui. — Ce? | 
Acrostihescu, — Fă-te poet... 

Ghiftui. — Poarte mulţimesc. 
Flutur. — (ea esptosie) Ştii alta? 
Ghiftui. — Care? 

Flutur. — "Mi-o vinit o idele. 
Ghiftui. — (căutând lung şi cu mirare la Acrostiheseu) Ma- 

re minune!.. 
Flutur. — Însoară-te. 
Toţă. — Bravo... bună idefe. 
Ghiftui. — (după pugină tăcere) Ştii că '! nouă idelea 

asta ?.. Nu "mi trăsnise nică o dată prin cap... teulene) 

- Aşa I... apoi trebue să caut, să cercetez, să aleg... şi 

mam curaj st m'apuc de-asemine catagrafie... Nu dic... 

dac'aşi ave vr'o femele la îndimână. 
Flutur. — Ce te "ngrijesci de geaba?.. lasă-te 

la noroc.
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Ghiftui. — Cu adevărat... femelea care "mi-a eşi 

" înainte. .„.0 leii, mă cunun... cum o da Dumnedeii... 

De-oiu .păţi ceva, atâta pagubă... o mai păţit'o şi 

alţii... Bravo, vere Hagi-Flutur!.. bravo!.. al rare. ori 
idei, dar şi când îţi vine câte una, încalte'i gogonată... 

“tiqena) De mult nam rîs aşa cu chef. | 
Toţi. — Simn bun, vere... 

Ghiftui. 

Într'un noroc! de-acum ce-a fi să fie! 
Ca ochi închişi voin astâ-Qi. st mă "nsor. 
Nici mă "ngrijesc de fac o nebunie, 

Căci de urât tot era ca să mor. 

Ceia-l-alţi. 

Într'un noroc! de-acum ce-a fi să fie! 
Te sfătuim chiar astă-di st te 'nsori. 
Nu te 'neriji că faci o nebunie, 

Căci de urât tot era ca să mori. 

(on întră şi se opresce la uşa grădinei în fund). ÎN 

Ion. — Cucoane, o sosit o trăsură cu. poştalioni la 
scară. 

Ghiftui. — Cine"? . 
Ion. — 0 cucoană... doamna Ferchezanca,. .. 
Ghiftui. — Ferchezanca ?.. n'o cunosc... de unde"? 
Ion. — Nam întrebat'o... dar "mi-o spus. că do- 

reşte să vorbească cu d-ta. 
Ghiftui. — Văduvă'[? | Ă 
Ion. -- Nu ştii. i 
Ghiftui. — Du-te de-o 'mtreabă... De-a fi văduvă,
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poftezte-o ?m casă... ear de '! măritată, spune” să 'şi 

caute de drum. 

Acrostihescu. — Ce dci, domnule Ghiftut? . 0 

dană!. 
Ghittu, — AY dreptate... aur ron) De-a fi mări- 

tată, spune”! că n'o pot primi... că m'o lovit damla, 

şi *mi pun lipitori. (on esă). 
Toţi. — Damla?.. ce idele!. 
Ghiftui. — ME feresc de femei măritate, ca de tămâte... 

Flutur, — Eaca dracu! (ia parte) ÎI lipseşte-o doagă.... 

Ghiftui. — Îs sătul de amoruri... măritate pân” 

în gât. ” 

Flutur. — Di încalte că eşti shiftuit, ca să ştim 

de ce te numeşti Ghifiui. 

Ghiftui. — Hal... lăsaţi-mă singur cu diusa... 

Duceţi-ră în grădină, 

Flutur. — Da ce-ai de gând să facă? 

Ghiftui. — De-a fi văduvă... o distăduvesc şi mă 

disholteese tot o dată, nu mai târgiit de cât astă-di. 

Toţi. — Vivat!.. Noroc bun, vere!. 2 

Toţi. 

Într'un noroc!. de-acum... etc. etc, 

” (Esă prin fună cu toţii afară de Ghiftui). 

SCENA YI. 
Ion, Ghiftui, Ferchezanca. 

Ton. — (deschigina uşile din fună) Doamna Ferchezan- 

ca! (esă).
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- Ghiftui, — (în parte) Se vede că "i văduvă... 

Ferchezanea,. -— (intrână) Bonjur... Cu domnul Ghif- 

tul am cinste să vorbesc? 

Ghiftui. — Ga parte) Frumuşică. (tare) Dar, doamna 
me... Prin care înt6mplare?.. ME 6rtă, mă reg... eşti 
vădurăi ? a 

Ferchezanca. — (inchinânău-se În toată forma. 
Ghiftul. — (eu mulţemire) A!... Prin care - întâmplare 

am plăcerea de-a primi visita d-tale?.. Poitim, mă rog... 
(ÎI arată scaunul de lângă oglinâă, și merge în fund de “şi aduce unul 

"pentru el). Poftim. . . 

Ferchezanca, — Merci... | Pa 
Ghiftui..-— Da mă TOg. . . (se pun jos amenaon), 

Ferchezanca. — Domnule, cată pricina, în două cuvinte. 
„„Ghiftui. — Te-ascult cu toată luarea aminte, (în 
pazte pipăindu'şy pulsul) Curios lucru!.. pân” acu nu "nik pri- 
cinueşte nici un efect. 

Ferchezanea. — A) augit negreşit, domnul mei, că 
stăpânirea voind a veni în ajutorul locuitorilor ce 'ŞĂ-0 
perdut boii în Y6rna trecută, o hotărit a să face în ţară 
o Subscriere în folosul lor... 

Ghiftui. — Prea frumos!.. , 
Ferchezanca. — Toţi patrioţi! s'o grăbit a ră- 

punde la îndemnul stăpâniret ş'a lua parte la Subscriere... 
Ghiftui. — Cum?.. a lua parte? 
Ferchezanca. — Vrei si şugueşti, domnule ? 
Ghiftul. — serios) Ba mă cartă. Nu şuguese nici 0 

dată. 

Feychezanca. — Gustul filonichie mare... Toţi
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patrioţi! so grăbit d'inprotivă a mări subscrierea cu 

" daruri generoase, 
Ghiftui. — MY miram şi ei... 
Ferchezanca. — Şi fiind că d-ta eşti cunoscut ca 

un' om Yubitor de oameni... ca un patriot... 

Ghiftui. — Aş!.. şi cii îs cunoscut de patriot?.. 

mare poznă!.. nici prin gând nu "mi trecea... Se vede 
c'o început a fi belşug în ţară despre tagma patrio- 

ţilor?.. Slavă ţie Doamne! că mare secetă o mal fost 

vro câţiva ank!. ă 
FPerchezanoa — (cu entustasm) Cine nu "% patriot în 

diua de astă-qi!.. Nădăjduesc dar, domnul meii, că vel bine- 

voi a contribui şi d-ta, la binefacerea, obştească... De 

aceea, trecând pe la moşiea d-tale, am luat îndrăzneală. . . 

Ghiftui. — Ce se potriveşte... (în parte) Frumos 

vorbeşte! (tare) D-ta eşti însărcinată cu subserierea în 

ţinutul nostru? 
Ferchezanca. — M'o poftit Ispravnicu să agiut 

în treaba asta, ş'am primit cu mare bucurie. 

-Ghiftut. — Nu mă "ndoiesc dar, că prin mânile 

d-tale suma subsericri! trebuie să "nflorească, şi să dee 

roadă bună... Ş'aşa, mă rog, dicei că eşti vălură?. . 

Ferchezanca. — Eii?,. mi se pare că nici n'am 

pominit. . 

Ghiftui. — Văduvă!.. plăcută posiţie pentr'o femele .. 

Ferchezanca. — Mai plăcută, nici că .se dă. 

Arie din Scara mâţei: Ca se fii cucoana mare. 

“Când eşti fată, fată mare, 
Na poţi face nici un pas “
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Fir' s'augi de la spinare 
A bunică'i dulce glas: 

(imitând o babă). 

«Da şedi mai dreaptă, 
Şalu'ţi îndreaptă, | 

Ba drege'ţi fusta; fii nai cu foc.> 

Şi de "ntâmplare 
Dacă cutare 

Îţi face curte... audi pe loc: 
«Soro, rorbesce; 

Soro, zimbesce; . 
Fiţi ochii salişi st'1 ameţesci.> 

Ce necaz mare! 

De supărare | 
Eşti, Deii, în stare să "nbtrânesci! (bis). 

Ghiftui. — Aşa "i cât, eşti în casa părintească!.. 
Dar după ce cşi odată din cușcă... după ce te măriţi?,. 

Ferchezanea. — După ce te măriţi... altă pele!,. 
al scăpat de bunică şi dat... 

Ghiftui. — Peste bun? | - 
Perehezanca. — Ba peste nebun... peste bărbat 

care “ţi face gile fripte.. 
Ghiftui. — Care vra, să dică, d- ta eşti cât se poate 

de fericită de-a fi văduv. 
Ferchezanea. — (cu entustasm) Ce este mai dulce de 

cât libertatea !.. Ce este maj plăcut de cât a nu atir- 
na de nime! , 

Ghiftui. — Şi... de mult... te bucuri de văduvie?,. 
Ferchezanea, — De-abia de câteva luni... Mat 

dăunădi am scăpat de negru.
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-Ghiftui. — După cât.am aflat... par” că sântem 
megieşi cu moşiile? 

Ferchezanca. — Cale de-un ceas unu de altu. Am 
o rădăşie unde ştd cu multă plăcere... fiind c'acolo am 

îngropat pe sogul meii.. . 

Ghiftui. — Înţăleg... te îndeletniceşti cu vecinica 

lui pomenire. 

Ferchezanea, — Ba nici gândesc... 0 murit? săi 

fie de bine şi Dumnedeii să "1 erte!.. . | 

Ghiftui. — Se vede că nu "ţi-o fost drag... pes-. 

te măsură. i 
Ferchezanca,. — Ba, Dtii, nici chiar pn” la măsură... 

Bietu Perchezanu era bătrân, uscat şi scurt, ca Statu- 

Palmă. .. adică să nu binueşti... 

Ghiftui. —  (zimbina) Nici de cum. 

Ferchezanea. — "L-am cunoscut la Eşi... vinea 

adese ori la bunică-mea de giuca concina... Pune-te în 
locu meă, cucoane Dumitrachi... cl-era boer... area 

trăsură... şi ci m'aveam altă destre de cât un. car 
de nur... 

Ghiftui. — Puţin lucru... 
Ferchezanca. — Ce fel puţin? 
Ghiftul. — Vrei să gic, cin veacul nostru... nu 

se cere destre de nuri... ci destre de bani. 
Ferchezanca, — țottână) În rele vremi am agluns!.. 

Întro di, răposatu aducându'mi o ocă de castane zăhirite, 

două ocă de corăbiele şi trii ocă de migdale amare... 

Ghiftui. — Bre!.. se vede că era coletar?..
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Ferchezaneca. —. Ba nu... dar căuta st mă 'ndul- 

cească, pentru ca să] ieii de soc... 
Ghiftui. — Şi te-o înduleit? | 

Ferchezanea. — Cum nu, păcatele mele, dac? avea 
moşie... trăsură 2 | 

Ghiftui. — Nam ce dice... dac'avea atâtea avuţii... 
Ferchezanea, — Adică... le-avea... le-area... aşa 

vine vorba. | 
Ghiftui. — Cum? 
Ferchezanca. — Bietu Ferchezanu era Braşovan şi 

"mi spusese. braşoave. 

Ghiftui, — Elet! 
--Perchezanca. — Mal braşoave!.. gtudecă însuţi... 

Moşiea lui cea vestită era o rădăşie fără locuitori, şi tră- 

sura... 0 corabie a lui Noe... fără cat. 
Ghiftut. — NWavea nică cat?.. care cum star prin- 

de... te-ademenise numai cu vorbe dulci şi cu migdale 
amare. N Lc 

Porchezanea. — “Tocmat. . . păn' ce m'o pus în 
cofă... dar nu "i bănuesc, sărmanu, că almintere era 

om de treabă şi cu frica lui Dumnegtii... După ştse 
“luni s'o hotărit, ca un om cu minte, aşi lua paşport. 

Ghiftui. — Paşport de voeaj? 
Ferchezanca. — (zimbină) Dar, . pe ceea lume. 
Ghiftui. — Vedi ce de treabi sog! 

 Perchezanea,. — ten mulțemire) Şi d de-atunci am plă- 
cere a fi văduvă. 

Ghiftui. — A!. 

Ferchezanea. —- În lipsa răposatului, "mi-am pus 
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trebile la cale. ...am vândut .răgăşia şi pin” a nu mă "n- . 
toarce de istov la Iaşi, caut să câştig dragostea ţinuta- 
şilor de Roman, ficând bine.pe cât pot. teculânau-se) De 
aceea, sânt prea fericită, domnul mei, că visita mea te-0 - 
hotărit a subscrie în folosul locuitorilor săraci. 

Ghiftui. — (aâna o pungă) Din toată inima, doamna 

mea. Poftim 100 de galbini din partea me. 

Perchezanca. — (in parte) 100 de galbini!.. galau- 

ton boer!. tare) Îți mulțămesc, domnul mei, în numele 
sărmanilur -care te vor. binecuvânta cu . toată recuno- 
ştinţa ce meriiezi. (închininau-se) Cu plecăctune. 

Ghiftui. — (în parte) Frumos grăeşte! tare) Strut 
mânile. (ducână'o pănă la aşi) Sint pre fericit c'am făcut 
cunoştinţa d-tale... - 

(Se inchină unul la altul. Ferchezanca esă). 

Ghiftui. — (singur, viina în faga scene) ÎN hazlie cucoa- - 
na asta... Eaca! am uitat să mă "nsor!.. (aleargă 1a uşa 
din fund și strigă) Cucoană. .. cucoani!.. d-ia... ea, mă 

TOG. . . (vine în scenă) Curios lucru! . e par că "mi trecuse 
de urât cu dinsa.. 

Ferchezanea, —  (viina înapon) Pe mine mă chemy, 
domnul meii ? , 

Ghiftui. — Am uktat să %ţI spun un lucru foarte 
însămnat... Ştii că eşti încă destul de plăcută? 

Perchezanea, — (eu modestie) Ce se potrivea 

Ghiftuit. — teerios) Se potriveşte... nu "ţĂ : fac com- 
plimenturi, că nu le pot suferi. . . îm Yubit în vicaţa 
me... pe vremea când încă mal fubeam... am Iubit 
poate 50 de femei care era mai urâte de cât d-ta.
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Ferchezanca. — Bunitatea d-tale. ... . 
„Ghiftui. — Ce vristă socoţi că am? 
Ferchezanca. — Papoi,.. | 
Ghiftui. — Spune drept, că nu mă supt. 
Ferchezanea. — Sameni a ave... aşa... între două- 

deci şi trii-deci şi cinci de ani. 
Ghiftui. — Mam născut cu şăse ant: naintea TES- 

miriţei. 
Ferchezanca, — (cu mirare) Caro ?.. cea de an-ţerţ? 
Ghiftui. — eimbină) Ba nu... cea din vremea, s0- 

lintirilor, A 
Ferchezanea. — Via st dică aj... (numără pe degete) 
Ghiftui, — teprinao) Nu'ţi mai bate capul... am 

37 de ani." 
Perchezanca. — Eşti în floare... „Dar, mă ro, 

pentru asta mai chlemat înapoi? 
Ghiftui. — Dar. 
Ferchezanca. — (în pazte) Par!" căi cam lepşit ? 
Ghiftui. — Cum mă găseşti la fagi? 
Ferchezanea. — Cam galbân..:. dar almintere des- 

tul de riotii. 
Ghiftui. — (trist) Doamna mea... am un haracter, 

foarte trist! 

Perchezanca. — (zimbina) Vrei să dică, foarte Du- 
calit Winprotivă, . . 

Ghiftui. — Ba mă 6rtă... îs trist din firea mea... 
Vieaţa "mi pare o comedie giucată de oamenii cel cu 
minte în beneficiul celor nebuni. . 

Perchezanea. :— (in parte) Oare: nu cumva, 0 fost actor?
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Ghiftui. — De aceea... în săptămâna trecută am vrut * 
să mă disfac de dinsa... | o 

Ferchezanca. — De cine? i 
Ghiftul. — (posomorit) De vieaţă .. făcusem un testa ' 

ment în folosul a câţi-va prietini care se găsesc acum 
în grădină, fiind că m'o feriţ Dumnegeii de rude. 
Yerchezanea. — (cu mirare) Un testament ! da ce vroeal 

să faci? 
-“ Ghiftul, — tragic) SE mă "npuşe! | 

Perchezanca. — (speriată) Ce face?.. săraca de. 
mine!.. at nebunit?.. să nu cumva; să faci una ca asta, 
că n'or vre să te "ngroape... audi gust?.. (in'pazte) ÎŞ: 
trăsnit cu leica. | | 

Ghiftui. — Nu te 'mgriji, cucoană dragă... că 'mi- 
am schimbat planul, | 

Perchezanca. — Aşa mai vii de-acasă. 
Ghittui. — În disnădăjduirea mea, am făcut alt pro- 

lect... la care d-ta îmi poţi fi de-agiutor. 
Ferchezanca. — Ei ? | 
Ghiftui. — D-ta... ascultă : Am în laşi o păreche” 

de case cu dou rânduri... am moşiea Ghiftuteni cu lo- 
cuitori... care “mi aduce opt mii de galbini... am du- 
gheni, vi! şi trăsuri... cu caX,.. Averea mea să sue la 
10,000 de galbini veniţ, 

Perchezanca, — (in parte) Crişu el! 
Ghiftui. — Vrei să înpărţeşti cu mine? 

„ Ferchezanea, — (răsărina) Eii? să înpărţesc?.. Ean 
lasă şaga... val de mine, că poznaş mat eşti! 

Ghiftui. — (serios) "Ţi-am mal spus, cucoană dragă, 
37



578 Dol MORȚI VII 

că nu şuguesc nici o dată... Dacă socoţi că poţi săţi 

schimbi văduviea pe soma asta de 10,000 de galbini... 

eii sânt gata a sferşi târgul cu d-ta... Adi cântăm 

Isaiea dinţueşte înpreună. 

Perchezanca.. — Cum? Diâii, vrei să ne cununăm 

cu tot dinadinsul?.. Te-ai şi amorezat de mine? 

Ghiftui. — Ba nici m'am gândit... dar în loc de-a 

mă "'npuşca, am hotarit: să mă 'nsor... Vrei ?.. primeşti?.. 

Gândeşte şi te hotăreşte ori aşa... oră 238... cit nu si- 

lesc pe nime. 

 Yerchezanca. — (privind vesel la Ghittu Când îţi spun 

ci eşti mucalit. .. fie! Te socot, un om cum se cade.. 

(Ghistuy zimbesce) cam tueş... dar sânt sigură că eşti în 

stare a face fericirea unei femei. 

Arie din Nişcorescu: /acustele, 

Ghiftui (vesel). 

De'i aşa, cucoană dragă, 

La *ndoială nu mai sta, 

„Căci voesce, Băii, fără şasă 
"Să mă "nsor cu dumneta. 

Ferchezanca. 

Cum ?.. roiesci acum îndată? 

Dar nu cregi că ne-om căi?.. 

Ghiftui. 

Hai st ne "'nsurăm de-odată 

Şapoi... ne-om tot pocăi.
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SCENA VII. ... 

" Perchezanca, Ghiftui, Tiţa, țin tund). 

„Tiţa, — ţeu bucurie) Fată! insferşit! ; 

- Ghiftut, — Ce este ? i 
Tiţa. — Ei îs, cucoane.  Tiţa. a. 
Ghittul. — (mergând 1a Tiţa) A! tu eşti, drag ă „miţu- n 

lică?.. de mult nu te-am vădut... Ea vegi cum:o0" 
crescut, de unde era numai cât o piipuşă... to dismearăă). 

Ferchezanca. — (în parte) Ce copilă să fie asta? 
Miţa, — (eu aragoste) Doamne! Cucoane + tare mi. era! 

dor să te văd! Da 

Ferchezanca.. — (in parte) Dor?.. caca mt. 

Ghiftui. — Da de unde şi -pină unde-al sărit aici 
la moşie? 

Tiţa. — Că aici LUN cu moş Talpi-Lată, posesorul 

d-tale. 
Ghiftui.. — Nici mul cunos6... El mii posesor? 

îmi pare bine, Da ca, Spune” "mă degrabă, Tiţo. . . dorii 
ceva de la mine? :., - | 

Tiţa. — Ba nu.. . doream numat. să te văd... că tare, 

de “mult.. ” 
Ghiftui, — _ 7; acum mai Segut.. „du- te şi E: vini 

mai pe urmă... că am puţină “treabă... | Ş 
'Tiţa. — Cum? mă alungă aşa degrabii? E 

Ferchezanca. — Da eşi adi, soro dragă, când” TI 
poronceşte hboeriu... Xu "nţelegi că are treabă ?.. 

Tiţa. — (eu lacrimi în och). Eaca mi duc... mă due... 

Ghiftui. — Da să vii peste-un ceas, Tiţă.. „. al au-, 
, ” 37 |
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dit? (eztră Perchezanca) ÎţI' daii gece minute ca să te ho- 
tărăşti de vrei a te numi de-acum Ghiftulanea în loc 
de Ferchezanca. 

Ferchezanea. — (coborând ochi) Numai dece minute?,. 

Ghiftui, — El; fie 12... iţi Gail toată vremea, (merge 
spre salonul cel mic şi se întoarce înapo!). 

Tia. —! (în parte) Ce-am audit! - 
„ Ghiftui. — tintorcânâu-se se apropie de Ferchezanca şi dice 

apăsat). 'Frăsurile mele *s cu cal... (întră în salonul cel mic). 

Ferchezanca. — (iu parte) Fi!.. pas de te mail fasso- 

leşte, dacă poţi, stupineasă Panchiţă. . . (ee pune pe scaun). 
Ghiftui, — (âeschigâna uşa salonuluy) Cu cal! 

Ferchezanca. — (răsărină) Carnacsi! , . 

SCENA VIII. 

Tita (infună), Ferchezanca, 

* Ferchezanca. — (in parte) Mulţi oameni stropşiţi am 
văgut... Wapol şi ca aista!.. Da oare cine să fle copila 
cea de dinioare ?. . tintorezna capul) A! tot aice”k. .. (tare) 
Drăguţă. .. ca vină ?n coaci. 

| 'Tiţa. — (eu efală) Ei, cucoană ? (se apropie de Ferchezanca), 

i Ferchezanea. — Dar... ean spune'mi... de mult 
îl cunoşti pe boeriu ? . a 

Tiţa. —: Din copilăriea me... 
Ferchezanca. — Aşa?.. ce sotu de om îi? 
Tița: — Cel maj bun din lume; darnie, milostiv, . . 

EI s*o îngrijit de mine ca un părinte... şi"! păstrez cea 
mai adâncă recunoştinţă. .
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Ferchezanea. — Păstrează, fata mea... păstrează, 

că, bine faci. 
Piţa. — ŞIl tubese din tot sufletul... 

Perchezanca. — (in parte) Baa... oare nu cumva 
„%-o picat r'un tronc la inimă copilei? .. 

Tita, — (după mică tăcere) Cucoană.. . 

Ferchezanca, — (eculânâu-sc) Co'l?.. -- 

Tiţa. — ME rog, mă 6rtă dacă îndrăznesc... ŞI, yroi 

săi fac o întrebare... . - - 
Perchezanca. — (mândră) Q intrebare mie?:. E 
Tiţa, — Mal dinioare am audit, ceva... adevărat N 

că se "msoară boeriu ? 
Ferchezanca. — Aşa mi pare. .. 2 

Tiţa. — (in parte, cu înduloşare) Se 'nsoară!. : curios lu- 

cru!.. nu ştii ce simţesc... bucurie negreşit... dar, 

parcă*'mi vine-a, plânge... (cătră Ferehezanca) Și cu cine se 

*msoară, cucoană,.. ştii d-ta?.. 
Ferchezanea. — (fără a să uita 1a Tiţa) | S'0 aprins căl- 

căile pentru mine. , e 
Tiţa. — Pentru d-ta?. .. DU se poate ! 

„Ferchezanea. — Ce-ai dis? 
Miţa, — (în parte, plângând) Na, că ncep a plânge... 

Ferchezanea. — (în parte) Doamne! că proaste's fe- 

tele de la ţară! (merge spre fund). 

a „eo
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"SCENA IX. 

Tita, (în stânga în funâ), Hagi-Flutur (întrână pe uşa grădinel 
3 . . 

“ata tană), Ferchezanca. , 

Flutur. — FI! vere Ghiftui, sforşit?at?.. (văqăna pe 

Ferehezanca) Ce'mi vădură ochii! - 
Ferchezanca.. — (văqenă pe Flutur) Piei drace! 

„" Plutur,. — Panchiţa,! - 
Miţa, — (în parte, cu mirare) Panchiţa! 

Flutur. — (aeschigână bracete) Panchiţa,!' foasta stăpâni, 
a inimei mele... foasta prima actriţă de la-teatru na- 

ţional ! : - 
FPerchezanea. — trigenă) Hagi-Flutur! „. fluturul cel 

mal bătrân din Iaşi! 

» _ Ariea: Baletului tmbrelor, din opera: Robert le diable. 

Ha, ha, ha, ha, ha. 

Flutur. 

Ha, ha, ha, ha, ha. 

(Înpreună). 

Ce."mi văgură ochii! | 

Ferchezanca. 

Tu? 

Flutur. 

Tu? 

Ferchezanca,. 

Ha, ha, ha, ha, ha. 

Flutur. 
Ha, ha, ha, ha, ha.
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"(înpreună). 

Yai dat pelea popii? 

Ferchezanca. 

Nu! - 

Flutur. 

Nu! 

(Înpreună, jucând cancan). 

Hai dar st jucăm; 
: îs), 

Hai dar st cântăm. Gois) 

Perchezanca. 

Ha, ha, ha, ba, ha. Na 

Flutur. 

Ha, ha, ha, ha, ha. 

(înpreunâ). 

Ce 'mi văgură ochii! 

Perchezanca. 

Ta? 

Flutur. 
Tu? 

 Perchezan. a. 

Ha, ha, ha, ha, ha. 

Flutur. 

Ha, ha, ha, ha, ha. 

(tnpreună). 

N'ai dat pelea popii ? 

Ferchezanca, 

Nu! 

Flutur. 

Na!
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Miţa. — (în parte) Par" că visez!.. 

Flutur. — Da, ce dracu te-al-făcut, sufieţelule, de- 

un an de dile de când at perit din ochii mei? 

Ferchezanoca. — veselă) Ei, puiule ?.. m'am sfădit cu 

directoru teatrului şi de disnădăjduire m'am măritat... 
Flutur. — (în mare mirare) Te-a măritat?. . tu?.. 
Ferchezanea. — i, hi.* 
Flutur. — Măritat? | 

Ferchezanca. — (face semn din cap că aşa). 

Flutur. — Praviliceşte ? 
Ferchezanea. — Paragrafu... cutare... 
Flutur. — Mari sânt minunile tale, Doamne! 
Ferchezanca. — Așa, dragă... am. luat un bilet de 

loterie la cantora miritişului, şam prăpădit... Dar ce-o 
fost s'o trecut... (inchinânău-se) Îs văduvă, din cap pi” 
în picioare. o 

Flutur. — ?L-al şi pus la cale pe bietu... 
Ferchezanca. — Perchezanu?. . altă ceva. Era bt- 

trân ca hanu lui Vangheli.,. 
Flutur. — Cum s'ar dice... cam hardughie?.. 
Ferchezanea. — Ba ncă ce?.. să fi mat triit ptn' 

în vremea baracilor... îl dobora pojarnicit... dar "'ŞI-0 
luat tălpăşiţa mai înainte... tottâna Ah! Fluturaş dragă, 
când al şti cât "l-am jălit!.. 

Flutur. —  (zimbină) Cât? 
Perchezanca. — 'Te micri ce şi mal nimic. 

(rid amândoy). 

Tiţa. — (în parte) Sărmanu boeriu!. . Ce femele vra 
să lee!
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Ferchezanca. — Da nu ştii o bazaconie şi mai 
gogonată ?.. Domnul Ghiftul mă Yubeşte peste măsură... 

şi mă roagă să *] ei... că piere... vesela) Ce de de 

asta, moş Flutur?.. qovinau'1 peste pântece) Aşa, colac! . 

Flutur, —  (eiqăna) Chiar colac peste pupăză. (arată 
pe Ferchezanca). , 

Ferchezanca, — Pupiză!.. Nu "mi spur că, te-a 
deschis, Flutur bătrân ? 

Plutur. — M'am deschis ca o lale la ochii matale... 

Da ea spune'mi, al de gând să primeşti propunerea lui 

Ghiftuy. .. 
Ferchezanca. — Cum socoţi? | 
Flutur. — Wapot... ştii ci?.. 
Ferchezanca. — Audi?.. şi ei diceam că s'o des- 

chis!.. Primesc în complet; ca la grudecătorie... Mal 

am încă vr'0 cinci minute ca să mă hotărăsc....dar le 

jărtfese pe altariul amorkului!.. 

Flutur. — SE "i fie de bine... Apropo... ştii că 
al st găseşti aici o mulţime de cunoştinţi vechi? - 

Ferchezanca. — Care şi care? 

Flutur. — Acrostihescu şi toţi cefa-l-alţi prietini. 

Ferchezanca. — Acrostihescu 2.. care?.. Odobaşa? 

Flutur. — (rigâna) Ce fel Odobaşa? 

Ferchezanea. — Aşa *% ic că... Odobaşa, pentru 
că mu face altă de cât ode... Îs aici?.. bravo!.. mă 

duc săi rd... unde's? 

Flutur. — În grădina... (eu ealanterie) (n grădina 
d-tale... Di'mi vote săţă slujesc de cavaler. , (ir aă bracul).
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Ferchezanca. — Tot, salaut?. „bine te-am botezat, 

că Hagi-Plutur. 

„Flutur. — Îmi. place-a sbura din Aare "m floare 

şi din Panchiţă 'n Panchiţi.. 

" Perchezanca, — Berbantule. .. 

Arie din Chiriţa: Haideti înpreuna, 

(impreună) 

Hatăeţi în grădină * 
St ne răticin, 

Şi cu-ai mei prietini 
Să ne întâlnim. 

Flutur (galant). 
Nat frică "n grădină de tei rătăci, 
Pintre flori îndată ei te-oiii şi găsi. (bis). 

Ferchezanca. | 
Vegil dacă'i futur, floră în veci vânează... 

Vrabiea bătrână tot malai risează. (bis). 

“(Înpreună), 

Haideţi în grădină 

“ete. ete. ete. 
(esă prin fund amândo!). 

- SCENA X. 

„Tiţa, — Gingură) Nu'mi vine să cred câte-am audit... 

ce femele neruşinată! şi “tocmai ea să “fie nevasta cuco- 

nului Ghiftu!.. Cam de-o putut să se orbească aşa de 
tare d-lui care "1 om în toată: firea?.:. :nu putea să 

aleagă mal bine ?.. să găsasci o copilă cu purtări bune... 
“care "l-ar fi Yubit pn" la moarte... ca mine... .(ptânze):



DOI MORȚI vii 587 

Arie din Baba-Hirca : 0f, of, of, si auleul- 

"Din a mea copilărie 

Ei pe, dînsul "l-am iubit, 

"Ori ce dulce veselie , 

De la dinsul "mi-a venit. 

Dar vai mie! 'n răttire 

Dragul meii agi a căqut; 
ori ce dor de fericire 

„Pentru mine e perdut! . „ 

Doamne !-ascultă al meii dor ) (oi=) 

Sei dă'mi voie ca să mor! 

Ah, de-acum s'aă sfârşit toate ; 

Lumea "'ntreagă "i un mormânt. 

“Şi de-acum nimic nu poate 
Să mă "cânte pe pământ; 
Căci în oarbă răttcire 
Dragul mei, vai! a cădut; 

Ş'ori ce dor de fericire 
Pentru mine e perdut! | 

Doamne '-ascultă al meii dor ) tz), 

Sei di'mi voie: ca să mor! ” 

  

SCENA XI. 

Tiţa, Egor, Acrostihescu (epărlot, vine din fund alungat 

, de Egor). 

- Acrostiheacu. — Nu pune mâna pe mine că te te 

dracu. 

“Egor. — De-acum nu scapi de mine pen' ce nu 

mii plăti. „. (ere să apuce de guler). 

Acrostihescu.—Nu te obrăznici, măt zahar miarâjna 

că te topesc.
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Egor. — A căfo2.. (turios) Ah? ti coţear. .. te port 

două luni de dile cu droşea, ş'apoi când îi la plată, speli 
putina?. . GL Xe ae guler) Davat parale. ..: 

Miţa. — (căutâna săYdispărțască) Da ce este, pan Egor? 

Egor. — Ce este?.. nu băga de samă; am prins un 
muştereii. .. (it sgâiţie) Davaă parale... 

Acrostihescu., — Parale. .. parale... n'am acu. 

Egor. — Nima?. : No, hai cu mine amanet la Târ- 
gu-Frumos. . . Ş Sa 
__Acrostihescu. — (în parte) Cum dracu să scăip? (tare) 
Ba ascultă, Bgoraş. . o 

Egor. — A net “Bgoraş, .. Xa Bsor!.. 
Acrostihescu. — Egoraş dragă... fil om de treabă 

că 'ţi-oiii face o odă. 

EBgor. — Cifo2 

Acrostihescu. — 0 odă ca să treci la posteritate... 
Egor. — A. cito ti tam post?.. No, cii postit des-. 

tul un an de gile... dava: parale că "ţă Xeii surtucu... 
(vrea s&1 disbrace). 

Acrostihescu. — (furios) Ce face?.. să nu cumra... 
că te sfărâm în bucăţi, de nu te-a putea drege nici un 
carâtaş. (îl împinge departe de el). 

Egor. — (răpeginan-se). Tu?,, Aşteaptă... 
Acrostihescu. — (fugind pe uşa cea ascunsă) Ba nici 

gândesc. . . 

Egor. — (alungânâu) A... hf... Padleţ!.. (esa). 
Tia, — (alergând după «x) Pan Egor. . . pan. Egor. . 

stăl, .. (esă).
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SCENA XII. 

Perchezanca, Flutur, Prieteni. 

Arie din Scara mdătiei; Se traiasca "n teselie.u. 

Prietenii (vină din fană), 

Să petre:ă în veselie, 

„Doamna mea, precum doresci; 
Peste inimi şi moşie 
Ca o zină să domnesci. 

(Se închină la Ferchezanca). - 

Ferchezanca. 

Dragii mei, a voastr” urare . 

Cu plăcere o primesc, - 
Şi la toţi avere mare 
Ei din suflet ră doresc. 

Dragii mei, cu bucurie 

VS poftesc la cununie... 

Toţi. 

St trăesci în veselie, 

Doamna mea, precum doresci ; 

ete. ete. etc. 

Flutur. — S5 trăcască stăpâna moşiei Ghiituleni! 

Perchezanca. — (inchinându-se) ANN. 
Toţi. — SE trăească doamna Ghiitutanca. 
Perchezanca. — (închinându-sc) Domnilor, . . 

Flutur. — Negreşit că văru Ghiftui se găseşte cu- 

prins de cea mal vio: nerăbdare ca să te vadă... Hai 

st hiritisim pentru fericirea lui... 
Toţi. — Hai, hal... 
(Flutur merge de deschide uga salonului mic. Ghiftui se zăresce 

dormind pe o canape). !
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Flutur, — Ce văd?.. doarme! .. 

Toţi. — Doarme! 
Ferchezanea. — (supărată) Doarme! . . Nu mă aştep- 

fam la una ca asta.. 

Flutur. — Negreşit c'0 adormit înadins ca st viseze 

la iubita lui mireasă. 

Ferchezanca. — (mânicasă) Flutur bătrân. .. acuş îţi 
smulg aripile... Hai, căraţi-vă de-aici... Lăsaţi-mă sin- 
gură cu domnul Horăilă ista... căci am săi grătesc... 

(in parte) Frumoasă impresie "i-am făcut se vede! 

Toţi (eşind inchinându-se). 

S8 petreci în veselie, 

ete. ete. 

SCENA XIII. 

Ferchezanca, Ghiftui. 

Ferchezanca, — (apropiindu-se de Ghittu) (lucoane Du- 

mitrachi. . . 

(Ghiftul horăesce). 

Ean augi”l cum horăcşte!.. par” că "i un ogeae aprins. 
Domnule Ghiftui... pace!.. îi dus pe ceea lume... Ean 
st] şuer (şueră. — Ghistur tace) 0 stat moara... acu'i vre- 
mea. (tare) Domnule Ghiftul. .., 

Ghiftui:; — măsărina) Ia, ce'i?, 

MĂ? A! d- ta eşti, cucoană 2. E 
Ferchezanea. — Da frumos horăeştă când, vrei. . 

„2% putea întrece toți bondarii din ţară la un loc. 

. cine mă da-
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Ghiftui. — Se poate... E! ce păcat că mal trezit! 

Ferchezanea. — Păcat?.. i | 

Ghiftut, — Dar... "mi-ai spăriet un vis cât se poate 

de plăcut... Puneţi în gând că visam că erai lângă 

Mine. .. (Ferchezanca zimbesce şi coboară ochi) şi că'mi giceai, 

cun glas de âuger, că nu mi poţi suferi... ştit2.. par” 

că mă ungeal cu miere la inimă. 

Ferchezanea,. — (eochetâna) Adese or visurile ”S min- 

ciunvase. ” 

Ghiftul, — tis Păcatu mare. . - 

Ferchezanea. — Ha, ha, ha, că şăgalnie mal eşti... 

Cele 12 minute o trecut... „i | 

Ghiftui. — Care 12 minute?.. A! mă ceartă... 

*mi-aduc aminte... dar... dar... pentru propunerea 

ce "i-am ficut?.. 

__ Perenezanea. — Tocmai... am gândit... am chib- 

zuit. .. şi m'am hotărit... 
Ghiftui, — A nu primi? 

Ferchezanca. — Ba dinprotivă. .. primesc. 

Ghiftui. — (puindu-se pe canapc) Ba Dei? | 

„Ferchezanca. — Găseşti că”! lucru de mirare? 

Ghiftul, — (scoțând gigarete din buzunar) Ba nici de cum... 

(eu mare sânge rece) Când îi vra să ne cununăm... Î$ 

SA. d... ta, (cască). 

Perchezanca. — Frumos!.. boeriu "ncepe-a căsca, 

pin” a nu să însura!.. | | 

Ghiftui. — Nu băga de samă... (dânautto cigaretă) 

Pofteşti?
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- Ferchezanca. — (supărată se ăcpărtează de canape) Foar- 

te'ți mulţămese... nu metahirisesc pe nemâncate. 
Ghiftui. — A! (cască). | 

, Perchezanea. — (in parte) Ear cască! .. curioasă li- 
ghioac!.. de n'ar fi om, aşi crede că'i somn... .. 

SCENA XIV. 

Ghiftui (pe canape), Perchezanca (in dreapta), Egor. 

Egor. — intrând Yute prin fand) "L-am scăpat! *mi-0 

perit din ochi!.. (văgână pe Perehezanca) AJ boji moil.. 
Ce vâl?.. Panchiţ! | 

Forchezanea. —. (în parte, cu spatmă) Egor!, . 
Egor. — Panchiţ!.. în sfârşit te-am găsit şi pe 

d-ta!.. adi în giua lui sfeti Mina. 
Ghiftui. — (in parte, cu sânge zece) Se vede Că mireasa 

mea are cunoştinţi prin liporenime. 
Egor. — (eu auzere) A! Panchiţ! Panchiţ! cum "ţi-ai 

ficut ris de bietu Egor!.. A7 tam măet frumos... 
net hristian. e , 

Ferchezanea. — (in parte) Vai de mine! c'a st mă 
comprometeze dinaintea bocriului.. . ttare) Eii?.. nu te 
"mţeleg. .. nu ştii ce vrei să spul... nu te cunosc... 

Egor. — (furios) Nu mă cunoşti?.. A! ai uitat : pe 
Egor birjariu care te-o: purtat cu droşca tril luni de 
dile pe datorie... aY uitat că te-am scăpat de la ne- 
vole?.. că m'am calicit pentru ca să te scap de ecse- 
cuţie?.. Nu mă cunoşti?.. dar când "fi-am adus cel



DOL MORŢI vit , 593; 

o sută de galbini, cum 'de mă. numeai Egoraş ?.. cum 
de *mi sărial în-gât?.. cum de mă sărutat ?. . M& cu-: 
noşteai atunci?. . - 

Ferchezanea, — (in parte) Am păţit-o!. „dtare) Ei: 
"j-am sărit în gât?.. cii te-am sărutat pe tine?.. Ce 
obrăznicie!.. un droşcar să mă batgiocorească de la 
Ochi! . (eătră Gnittun Şi d-ta suferi una ca asta în casa 
d- tale? „ah... ah! (se face că leşină), 

Ghiftul. — (eu sânge rece) Ba că bine gi... Lasă, 
cucoană... nu mai leşina că."l daii eii afară pe beţi- 
vul ista, IE 

Egor, — (mântos) Co? | 

Ghiftui. — Ha, ha, vorbeşti lipoveneşte?.. dacă 
AŞA, „+ (arătând uşa) Na leva... paşol;.. scari... 

Egor. — Îq?... | - a 
Ghiftui. — Îa/.. vorbeşti şi nemţeşte?.. also 

fort, fort... gleich. | 
Egor. — Nu Tei... să "mi plătească Wintâi 100 

de galbini. | 
Ghiftui. — team mânios) Paşol îță dic. (în parte) Mi se 

pare că ?ncep a mă mânie... (işi pipte pulsul) Dar... bate 
mal Yute,.. slavă Domnului! (eăteă Egor) Încă mai eşit? 

Egor. — (puindu-se pe un scaun, în fund) Nief, 

Ghiftui.. — Nyeţ2,. EX apol vrei să te-arunc pe 
fereastă ? 

„_Egor. — 'Tu?,. ha, ha, ha. Vin dacă vrei st te 
hârbuesc ca pe-o droşei veche. 

Ghiftui. — (n parte) Augi!.. acu m'am mâniet de tot, 
Egor. —-- fsunecându-şi mâutcile) No; paYdi sudă... 

38
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Ghiftui. — (scoţtnau-şi surtucul) Aşteapti, J/arojna... 

că te-olu topi cii acuş, 

Ferchezanea, — (în parte) Val de mine! c'or să se 

bată! .. Eaca pozna. 

Ariea căluşeilor din: Nunta tieraneasca. 

BHgor şi Ghiftui Linpreună] 

Vai de tine, . 

Vai de tine! . | 

-Cată de te ţine bine; (bis) 
Cu mânie şi cu ură 

Am săiţi sfărm dinţii din gură. 

Ferchezanea (alergână între amândoi). 

Staţi pe loc... nu luptaţi... şede reii... 

Ghiftui şi Egor linpreună). (bis). - 

Nu vrei! 

Forchezanca (cătră thiftun). 

Ah, te rog... fii blajin, domnul mei... 

Ghiftui. 

Nu vrei! 

(inpreună). 

Egor şi Ghiftui. 

Vai de tine, 

Vai de tine! 

ete, etc. 

Yerchezanca (iu parte), 

Vai de mine, vai de mine! 

Se bat, ceată, ca mai bine...
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" Vai de mine! mă tem foarte 
Să nu facă vre o moarte. 

(Ghiftui şi Egor se luptă cercând a se trânti la păment. GhiftuY îl 
înpinge pe Egor spre balcon). 

- Ghiftui, — na, ha... Măi, turtă dulce... bătae vrei?.. 
aşteaptă. 

Egor. — Al! ţi “gclma... .. 
Ghiftui. — Am st te 'nvăţ pole... ca aşa... (tot în- 

toreându-se în luptă, ajung pe balcon). 

Ferchezanca. — (spărieti) Staţi, staţi, pentru numele 
lui Dumnegăi! 

Ghiftui. — (în balcon) Nu te da, AMarojna. . . 
Egor. — Pastoi. .. (se aude un vuet de grilaje stricate). 

Ghiftut. — Ține, mă... ţine, mă... 

(Se aud amânaoY răcnina şi cădenă în eaz). 

Ferchezaneca, — (răcnind cu spalmă, caută pe fereasta bal- 

conulun Val de mine!.. c?o cădut în caz din balcon !.. nu 
se mal zăresc... poate cii nn ştiii să 'noate!. . taeenă- 
dăjăuită) Or să se 'moce... şi 'ncă n'am apucat măcar a 
mă mărita. «+ laleargă în fund şi strigă) Săriţi. .. săriță. .. 

alergaţi !., - 

  

SCENA XVI. 

Ferchezanca, Tiţa, tviina ain fana şi aducând pe brage o manta) 

Tiţa. — Ce coste? co este? 
Yerchezanca, — tperăuia) cădut în « eaz cuconu Egor 

şi Ghiltui droşeariu, 
38*



596 DOL MORȚI vIl 

„Miţa. —  Săraca 'n de mine!.. hal s”alergăm de- 

grabă. .. - " 

Ferchezanca. — Hal să ridicăm satu... 

Arie Gin Scara Mâţei: Tălharis, 

Ferchezanca şi Miţa, (deschigâna uşele din fund) 

Prietini, săriţi, ajutor ! 

Că'n baltă se 'neacă şi mur! 

(Tiţa esă prin fund alergând). 

SCENA XVII. 

Ferchezanca, Flutur, Acrostihescu, Prietini, 

Slugi (toti vin din toate părţile alergână), 

Toţi. 

Ce este? ce vuet? ce zor? E 
Cui “trebui aici ajutor? ” 

Ferchezanca. | 

Egor şi Ghiftuj... 

| Toţi. 
Ce spui? 

Ferchezanca,. 

Dătându-s'aici... 

Toţi. 

Ce ici? 

, Ferchezanca,. 

In eaz ai dat, Dei, 

Toti. 

Vale!
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FPerchezanca (cu desnădejăe) 
y 

Ca doi bivoli grei. 

"Poţă. 

Elei! 

(înpreună) 

Degrabă, degrab' ajutor, A 
Cin baltă seneacă şi mor. f bis) 

(O parte din persoane se răped în salonul cel mie şi se fac nevă 

dute prin dreapta, Cefa-l-alţi se apropie de fereastă şi caută cu groază 

spre caz... Sânt cu toţii grupaţi ast-fel, în cât uşele din funa să se poată 
vide de public. — După o mică tăcere, se aude sub balcon glasul lui 

Acrostihescu, gicâna>) S'0 înecat!,. 

Toţi. — S'0 înecat! (rămân încremeniţi toţn). 

(Ghiftul acoperit cu o manta se arată întovărăşit de Tiţa la o uşă 

din fună. Când aude cuvântul $'0 înecat, se opresce înspăimântat, 

Nime nu'l vede). 

Ghiftul. — (în fună) Am fâcut moarte de om!.. am 
înecat un sudit!.. de-acu 's prăpădit!.. or să mă dee în 
criminal ! 

"Tiţa, — Ţist... vin cu mine... că te scap eii. 

(Ghiftul şi Tiţa se fac nevăduţi în stânga. Cela-l-alţi de pe scenă 

caută tot pe fereasta balconuluY). 

Ferchezanca, — (pe fereastă) Nu mal este nici o nă- 

dejde, 0dobaşa? 

Acrostihescu. — (sub balcon) Nu... îs perduţi! 
„ Ferehezanea, — tcu disperare) Perduţi!.. or să se mu- 

reze ca crastaveţii în caz... aleluia... am rămas car 
văduvă... ah! (leşină).
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Toţi. 

Vai, ce întâmplare! 
Staii încremenit!.. 

Printr'o înecare 

Toate sai sferşit. 

(bis) 

(Rămân toţi iîncremeniţi. — Flutur caută să dee ajutor Ferchezan- 

căi. — Cortina cade), 

ACTUL II. 

Teatrul represintă o odate mare şi simplă mobilată. Uşă în fană și 

de-a stânga el o scară care duce la rândul de sus. — În capătul scărel 
o altă ușă. În stânga o fereastă ce dă în grădină, în dreapta o sobă şi 
d'inaintea el o massă pe care se văd o oglingă mică şi un sfeșnic cu 
un căpețel de lumînare. — Scaune pe lângă păreţi. O uşă dincolo de 

sobă, care duce în odăile luk A Talpă-Lată, 

  

SCENA 1. 

Tita (la fereastă, privind în câmp). 

Nu se zăreşte îucă. De ag dimineaţă de când "1-0 
trimes moş Talpă-Lată la 'Târgu-Frumos cu scrisori. .. 
(vita în scenă) Sărmanu bietu boerku!.. s "ajungă a să face 
cloban tocmai la posesorul lui?.. tveselă) Un coban cu 
dece mil de galbint venit!.. Cât îmi pare de bine că 
m'am găssit lângă dinsu când o scăpat din caz... "L-am 
ascuns înti'o manta şi, făr'a fi zărit de nime, "la-m adus 
la noi.acasă. .. de-atunci îl văd în toate gilele... că 
mare ce face... de când sto înecat Egor... el ît silit 
să şadă aici ascuns în strae ţărăneşti... „de frica jan- 
darmilor. . .
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„Arie din Scara mdtei: Puserele mult idile, | 

Deu îmi pare foarte bine 

Ca scăpat el de la moarte 

Şi din ochii tuturor; 
Dar îmi pare şi mai bine 

Ca scăpat el chiar prin mine... 
Şi căi sânt de ajutor. 

"A perdut a sa avere 
Boerie şi putere, 
Ajungând a fi păstor; 

Dar în loc de bogăţie 

Şi de-o seacă hoerie 

Îi rămâne-al mei amor! 

SCENA II. “ 

Tita, Talpă-Lată (viina din funa). 

- Talpă. — (sapărat) Tiţo?.. no mal vinit ghiorlanu 
cel de Stan? | 

Tiţa. — Nu, moş Talpă-Lată. 

Talpă. — Ce mojic leneş!.. de adi dimineaţă de 
când 'l-am trimes la 'Târgu-Frumos. .. s%o -fi oprit în 
vro crâşmă, că tot îi gi de târg astă-di. 

Tiţa. — Cine?.. cl în crâşmă?.. tin parte Un boer 
în crâşmă! dacă s*o mal vădut!.. - - 

Talpă. — Aşa 's ţiranii iştia... so făcut nişte be- 
țivi de frunte de când s'o înmulţit velniţile... şi nu 
mai poţi face nici o treabă cu dinşii. 
Miţa. —.Ea las”, moş Talpă-Lată, că Stan nu! 

ţăran de rând; el nici nu ştie ce” vinu măcar.
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Talpă. — Vorbă”i2.. un ţopirlan ca dinsu... leneş... 

somnoros... tueş... care când îi poroncesc câte ceva... 

să măture cassa... să aducă apă de la fântână... se uită 
la mine cu ochii boldiţi, ca o broască la soare... ME 
mir ce”l tot aperi, Tiţo dragă, că nu plăteşte nici dol 
bani. .. (în parte) De n'ar fi un mojic prost, aşi crede, 

Doamne eartă-mă! că "1-0 cădut tronc la inimă. 
Miţa. — D'apoi şi d-ta, moş Talpă... nime nu te 

mai poate mulţimi... bietu Stan lucrează cât poate, 

sărmanu! şi d-ta în loc să fii bun cu dinsu, nu înce- 
tezi de-al ocări ca pe-un argat prost. .. 

Talpă. — Ei! ba nu cumva al vra st'l bag în sin 

şi s&l cocolesc!.. ce l-otu cocoli într'o gi c'o dispică- 
tură... Da cine oare s'aude afară? 

(Se aude la uşa din fund tropote de cal şi glasul Ferchezuncăl ridend). 

SCENA III. 
Cei dinainte, Flutur, Ferchezanca. 

"Flutur. — (afară) Thrrr,.. hola... Tbrrr.. 
Ferchezanea, — (afară riqâna) Ţine bine să. nu dat TEI... 

ha, ha, ha... 

Flutur. — (intră în costum de cre ridicul) Bucuroşi la 

oaspeţi ? 
Talpă, — Bucuroşi.. . poftim. i 
Flutur. — D-ta eşti posesorul moşiei Ghiftureni ? 

„ Talpă. —- (inchinânau-se) Ei, cucoane... şatrariu Ti- 
mofti Talpă-Lată,
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Flutur. — D-ta să fil sănătos... (mergână 1a uşa âin 

tună) Poftim în cassă, sufleţele.. . 
Ferchezanca. — (intrând răpide în costum de Amazonă) Uf! 

bine c'am mai dat de uscat!.. ce fugă!.. ce prim- 

blare de olac... cale de-o poştă călare... de la Târgu- 
Frumos, pn" aici!.. Daţi'mi degrabă un pahar de apă... 

stii de vin, că mi s'o făcut gâtiţa cască. 
(Tiţa merge în odaea din dreapta şi aduce un pahar cu apă). 

Ariea Galopului de la bal-masgue. 

Perchezanca. 

Hop, hop, hop, 
La galop 

Când alerg călare, 

Hop, hop, hop, 
La galop 

- Inima mea sare. 

Hop, hop, hop, 

La galop 

De mt vede-ori cine, 

Hop, hop, hop, 
La galop 

- Saltă după mine. 

„Ce plăcere de-a fugi în fuga mare 

Pe un cal iute, sprintinel ca un ogar. 

Câte-o dată, alivanta pe spinare, 

Dar numi. pasă... eii de şotii n'am habar. 

Hop, hop, hop. ete. 

Flutur. — (ia parte) Par” că văd maştele, la bal- 

masche... (imitând rmustea militară) TE...Năuaună.. ăi... dână. 

dâniă. .. bum, bum, bum... 

Tita, — (aâncnă apă) Eaca apă, Cucoană... (în parte) Ce 

văd? Ferchezanca!
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Ferchezanca. — (ie paharul şi be) Să trăeşti. (puna 
paharul) Par” că cerusem vin... da nui nimică ; îi bună 
şi apa... (văgâna pe 'Tiţa) Ce “mi vădură ochii? copila cea 
care-am întâlnito la curte, când s"0 înecat bietu Ghif- 
tui!.. mare poznă! Da ce cauţi aici, drăguță? 

Talpă. — Aici şăde, cucoană. . . înpreună cu mine.. 
Ferchezanca. — Aşa?.. îi vro strnepoatii de-a d- tale? 
Talpă. — Ba. nu, cucoană... cii ît sânt epitrop, de când 

%-o murit părinţii. . 
Ferchezanca, —  Dumnezei să "1 ertet., . (cătră 'rița 

Ea ascultă, drăguță... n'a o odae mat curată unde să 
me pot odihni pugintel, că *mi-o sdrobit calu toate oa- 
sele *n mine... ştii? par” că "5 făcăluită,. 

Tiţa. — (în parte) Altă bele acu!.. a să dee boe- 
riul cu ochii de dinsa... . 

Ferehzanea. — tin parte) Se vede că”! surdă, sărmă- 
Dica. (strigâna tare) N'augi, drăguţ... aşi dori o odae.. 

Tiţa. — Dacă nu s surdă, cucoană... nu te mt 
guşi degeaba. 

Talpă. — Pofteşti să te pdihmeşti? îndată... 'Tiţo, 
du pe cucoană în odaca ta.. - 

Tita. — În odaca... mea? 
Talpă. — apoi unde... în coşerkii?,. hai, şi?i dă | 

cele trebuincfoase. 

Ferchezanca. — Foarte mulţămese. (în parte) Detrea- 
bă posesor... hei! să nu fi rEposat bietu Ghiftui... era 
sămi aducă mie câztiurile. .. tortâna) Ce “Y- lumea asta!.. ca un cal breaz... Toate planurile “mele o cădut în 
baltă ! (stă pe gânduri). . E
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Tiţa. — Când îi pofti, cucoană... odaea, "i gata. 
Ferchezanea,. — (pe gânduri) În baltă!.. în baltă!.. 

Flutur. -— Ha, ha, ha... copila “ţi spune una şi tu 

răspungi alta... ha, ha, ha. 
FPerchezanea, —  trăsărina) Ce-ai păţit, Masi Flutur?.. 

te gâdile Rusaliile, de rîdi aşa? 
Plutur. — Ba nu... ha, ha, ha... Da copila "ţi 

spune alta şi tu îi răspundi una... vorba ceea: Buna 

diua, măi fârtate... şepte pul de rață, frate... măi făr- 
tate, tu eşti surd... ba c'acu trecur'un cârd... 

Ferchezanea. — puţin supărată) Mâncate-ar moliile, 

că slut eşti când rigi... undei odaca, driguţă?.. (eneree 
spre funâ după Tiţa), i 

Tiţa. — Încoaci... poftim. (merge spre scară) 
Flutur. — Da bine, soro... aşâ'şi te ducă şi mă 

laşi cu lacrimile pe obraz?! 

Ferchezanca, —  (oprinău-se pe scară) Şi ce? spală-te 

degrabă cu apă de soc, ca să nu te faci chistrul.. 

Flutur. — Ban lasă gaga... nu întârdie, c'avem să 

mergem la curte. 

Ferchezanca, — Ba "ţi pune pofta în cuiit de-o 
camdată, suflete... (cătră'ratpă) MS rog, arhon Talpă Lată... 

departe “1 pân” la curtea bocrească? 

Talpă. — Ca rr'o giumătate de ceas, cucoană. 

Ferchezanea. — Atâtica?.. ci, apoi mă duc st mă 

culc puțintei... Cu sara bună... 

Pia. — (în parte) Val de mine!.. Cacu vre să şi 

doarmă aici! -
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Ferchezanca. — (suină scările) Da bine, soro... nu cum= 

va mă duci în hulubărie? 

Plutur. — os în capătul scăre”) Acolo ţi"! locu matale, 
porumbiţo. . . 

Ferchezanea. — (în capătul de sus a scăre) Hiş... Flu- 

tur bătrân... 

(înpreună). 

Arie din Chiritia: Adio?! în asta seara. 

Perchezanca (pe scară). 

Adio, rămâi aice... 

Ei mă duc st m'odihnesc. 

Adio, int simt ferice 

De-a putea să horăesc, 

Flutur. 
Adio, rămâi ace 

Eii la curte nă pornesc, 

Adio, *n curână ferice 
iii veni st te găsesc. 

Tiţa (în parte), 

Vai mie! cu groaz' aice 

Eii pe dinsa o privesc. 

Cât aşi fi, Deă, de ferice | 

De-aşi putea s'o mătrăşese! 

Plutur. 

Sufleţele... nu uita | 
Prin somn dulce-a mă vissa. 

FPerchezanca. 

Ba, Dei, nu; că n'am de gână 

St prină friguri chiar vissând, 
(Înpreună). 

Adio, ete. ete. 

DO
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SCENA IV. 

Flutur, Talpă-Lată. 

Flutur. — Ha, ha, ha... poznaşăi!.. 

Papă. — Veselă cucoană se vede?.. ÎI cucoana d-tale? 

Flutur. — (ingârafânău-se) Aşa Ş'aşa... Da ean spu- 

ne'mi, mă rog, de mult ţii moşiea asta ?n posesie? 

Talpă, — De-abia de şese luni, cucoane... şi, Dei, 

mult mă tem să numi facă vro şotie clironomii boe- 

viului... Dumnedeii s&l erte!.. ci că mare detreabă 
creştin mal era pân a nu se meca! 

Flutur. — Ce fel?.. uu "l-at cunoscut în vieaţă? 

Talpă. — Nu... când am luat moşiea de la vechi- 

lul d-sale, d-uu Ciupili, d-lui era dus în nuntru la 

ţara Pranţuzului şi, vegi păcatu!,. tocmai când sosisem. 

de la Roman, acu o' săptămână cu câştiul... ce să gă- 

sesc la curte?.. tufă! bocriu făcuse huştiuliuc în baltă 

şi prietinii d-sale spălaseră putina. . 

Flutur. — Wavea altă de făcut, "de cât sto spele... 

de vreme ce Ghiftui îi părăsise... Da bine... care Yră 

“să dică ai rămas cu gura căscată şi cu câştiu n palmă? 

Talpă. — Mal aşa!.. că doar nu cra săl arunc în 

eaz după boer... Aştept să vie clironomii să le es cu 

plin. . . 

Flutur. — Că nu! aştepta mult... mal grijă... 

Chiar astă-di trebue să s'adune comisiea renduită pen- 

tru facerea, catagrafici a averei lui Ghiftui.... 

Talpă. — Comisiea ?.. da n'axe rude? 

Flutur. — 'L-o ferit Dumnedeii... după cum spunea
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el, sărmanu!.. ME duc.să fii facă la lucrarea comisiel, 

ca martur... însă, păr ce m'oiii întoarce, te poftesc; să 

porţi de grijă cucoanei celei de sus... (cu un aer ae protecţie 

Te-oiil mulţămi.. 

Talpă. —  (inchinându-ee) “Bunătatea d tale, cucoane. 

Flutur. — (a aşa ain fund) Par" că diseşi mai dini- 
oare că nui departe curtea? | 

Talpă., — Ea... cât cole... Cum eşi din sat, apuci 

de-a dreptul prin pădurea lupului, şi cât al dice câre 

Frangolio, aglungi în cotunu Sătulei, unde's casele boereşti. 

Flutur. — Foarte bine... rămâi sănătos... şi nu 
uita ce "ţi-am spus... tesă). 

Talpă. — Las pe mine. 
Flutur, — (aeschigenă ușa) 'Te-oiii mulțimi (esă. 
Talpă. — Sărut mânile. (singur viină în faga scener) Adi- 

că dacii omul viţă de boer mare... “se cunoaşte cale 
de-o poştă... aşa ş'aista... Da oare cum îl chiamă? . 
"l-oiu întreba când m'a mulţimi... 

SCENA YV. 

Talpă-Lată, Pedeleş şi mal pe urmă Egor. 

Fedeleş. —  feepeleag şi prost, vine alergâna din fună) . (lu 
coane Pal, cucoane Lată? 

Talpă. — teăsărina) Ce”, mă? ce-ai păţit? par că 
tot lupii te-alungă. 

Pedoloş. — Ba st ferească Dumuegeii! - 
Talpă, — EI, co?
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Pedeleş. — Este uu om pimintean ascuns în CO- : 
ştrii. .. şi dice aşa: că are st'ţi spule o oare cică. 

Talpă. — Un om ascuns în coşăriii!.. a fi vr'un 

tălhar, .. cine't?.. îl cunoşti tu, măi Fedeleş? 

Fedeleş. — (rigâna prostesce) D'apol încă n'am fost, la 
temniţă ca să cunosc tălharit... Poate că d-ta, cucoane... 

Talpă. — Taci, prostule. .. şi du-te de" spune să 
vie-aick. . 

Peaoles. — Cine? , 

Talpă. — EBaca malacu!.. cel din coşăriii. 
Pedeleş, — M'am dus. tesă alergând şi lăsind uşile deschise). 

Talpă. — ingur) S8 fie vr'un tălhar.... nu cred c'ar 
vini giua meada mare... a fi poate vr'un bejănar care 

vra st între argat la mine... fără leafă. 

Fedeleş. — (afară) Boeriu "] singur. .. întră ?n nuntru. 
EBgor. — (Pâna busta în cassă, se aruncă peste Talpă-Lată şi "1 

înbrăcişează). Scapă-mă, jupâne 'Talpă-Lată. 

Talpă. — tepăriet) Ho țară!.. Ce'mi vădură ochil!.. 
Egor ?.. 

Egor. — Da. 

Talpă. — Vai murit ? 
Egor., — Nit!.. 

Talpă. — Care vra să gică.... nu mai bletu cuco- 
nu Dumitrachi, 

Egor. — Numai! tottâna) 'L-or fi mâncat raci pe giu- 
mitate, de-o săptimână. . . 

Talpă. — Strmanu!.. or fi făcut lăsat de ste cu 

dinsu.., - 

"Egor. — eu desnăazjănire) A! nu'k vina mea... preme-
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lege că nu... m'am vrut să] înce... dar cum s'0 do- 

videsc?.. me 2na%u... cum Ss'arăt că's nevinovat?,. 

le znatu nică atâta... A! jupâne Talpă-Lată... tare's 

supărat ! . . 

Talpă. — Da bine... cum aj scăpat din caz, pan 
Egor?.. Ean spune... 

Egor. — Am cşit înotând... şi m'am ascuns în nişte 
stuh care era lângă baltă. Când în stuh... aud de-odată 

nişte oameni alergând din toate părţile şi r&cnind: sto 

înecat! s'o înccat!.. Boji moi! era să mor de frică. 
Talpă. — De frig? 
Egor. — Şi de frig... 

Talpă. — Cred şi ei... murat cum te găssal, pu- 
teal să pringi un gutunar de cele tătăreşti. 

Egor. — De-ătunci... nici că m'am mai întors la 
Târgu-Frumos, la dugheană... Am lăsat tot... şi căldări... 
şi harbuji. .. şi zămoşi... 

Talpă. —- Şi ce te-ai făcut de-o săptămână ?.. cum 
al trăit 2 

Egor. — Cum? furând noaptea harbuji şi zămoşi de 
prin harbuzării, şi ascundendu-mă diua, prin copaci ca 
o gaiţă, 

Talpă. — Săracu bietu Egor!.. putea să te prindă 
frigurile de-atâta harbuji. 

Egor. — Să mă prindă frigurile?.. A... mima... 
nima... Nici dracu nu mă prindea, aşa mă umplusem de 
spăriet. .. + 

Talpă. — FĂ! ce vrei acum de la minc?.. spune... 
ce pot să fac pentru d-ta, pan Egor?..
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Egor. — Ascunde-mă... hrăneşte-mă... înbracă-mă,.. 
nu'ţi cer mai mult... într'un cuvânt scapi-mă& de spân- 
durătoare, . . 

Talpă. — De spângurătoare? .. (tremură). 
Egor, —  ttremurină) Da... da... că de m'or prinde 

jadarnicii... or să mă ducă legat la Eş... şi de m'or 
duce legat la Eş... acolo... or să mă eludice ca pe-un 
hoţ. ... şi pe urmă-or să mă hotărască la moarte. . 
ş'apot dacă m'or... hotărî... la moar... te... or să 
ME... Uvâă! uvây!., teu csntaejăuire) Şi. Dă, că nu 
l-am înecat eii. 

Taipă. — 0 Si. mai nică o grijă, Egor... din 
cassa mea nici dracu nu te-a putea scoate. . 

Egor. —  (stringâna în brage pe Talpă) A! dogdaprosti ae. 
bogdaprosti. 

(Se aude afară un fuer de cloban). 

Egor. — (svăriet) A7 căto tam? 
Talpă. — Vine Stan ctobanu... hai degrabă... 

cunde-ie. .. fă-te nerădut. 
Egor. — tcăatâna înprejur) Unde? : 
Talpă. — Întră Yute cole "n pivniţă şi m'ai grijă... 

(ridică o trapă). 

Egor. — A... vin este? 
Talpă. — Este, 
Egor. — (coborând în pivniţă) A... Stahic sima?.. 
Talpă. — Pick fute... (inchide trapa) Ea Aşa... adică 

încalte ştii că! sigur... numai de nu 'mi-ar dişărta po- 
loboacile. . - 

39
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SCENA VI. 

Talpă, Ghiftui (în costum de cioban, întră foarte ostenit şi merge 

de se pune pe un scaun lângă masă). 

Ghiftui. — Lintrâna] Uf!.. daţi'mi un scaun... 0 canâ- 

pe... un divan... că mă prăbuşesc,.. (puinău-se pe seaun) A!.. 

Palpă.—Ean red! obrăznicie!.. cum înârăzneşti, măl, 

să şidi dinaintea me? 

“ Ghiftut, — Cum?.. pentru că nu îndrăznesc să ştd 

1a picioare... de ostenit ce sânt... mă tem să nu mt 

disfac în bucăţi... Mam dogit ca un oloboc vechiii, de 

mult. ce-am umblat. 

Talpă, — Audi tontu?.. grapol gice că "1 ctoban!.. 

aşa cioban! nu poate face-un pas făr'a să jilui că 

ostinit. . . 

Ghiftui. — Un pas!.. de-aici la Târgu-Frumos şi 

'papoi?.. cale de-o poștă buni?.. Mări, nu ţi” grei 

să vorbeşti? dacă de- -aşi fi cal de poştă, încă m aşi jă- 

„lui... măcar că ci n'a obicelii. . 

Palpă. — Tack, prostule... sti numai să răspund 

dobitoci. 

Ghiftui. — (cam supărat) Ean ascultă, .. 

Talpă. -— Ce?. 

Ghiftui. —— (în parte) Eaca că era să mă daii de gol... 

(tare) Nimic, cucoane, ,. 

'Palpă. — Him.. „ datat scrisorile lui d. Poliţmuştru? 

Ghiftul. — Poliţmalstru. .. Du muştru. 

Talpă. — Nu muştru?.. "ţi-oiii da ci un muştru de 
nu ]-îY putea duce... Dat'ai scrisorile cum "ţi-am poroncit?.-  
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Ghiftui. — Le-am dat d-lui Poliţmaistru... nu 
muştru. 

Talpă. — (în parte) A să mie scoată. din răbdare, mo- 
jicu ista. tare) De ce-al întârdiet păn'acu? 

Ghiftui, — De ce? pentru că picloarile mele n'aii 

maşină de vapor ca să.. 

Talpă. — Ce face? moşină? „Ce pomeneşti tu de 
meşiuă, măi?.. Te-af înbătat se vede, lepşitule. | 

Ghiftuy. — trigina) Înbătat, da... şi căi m'am pus vin 

în gură de-o săptămână... M'am  prifăcut: în lişiţă, de 

când îs aici. 

Talpă. — Da nu cumva at vra acu sti dai şi vin?. 
când nu eşti bun nici de-o treabă... leneş, prost, tucş, 

mangosit. . | 
Ghiftui. — fin parte) Haida!.. car o început pomel- 

Dicu... | 

Talpă. — Păcat şi de apa care-o bei... Da las” pe 
mine că te-oii Yuţi eii, bade Stane... nu "ţi-a merge 

tot aşa, pe somn, pe mâncare şi pe bere. 
Ghiftui. — Ce bere? ce bere?.. că doar nu sântem 

la berăriea, nemţască. 
Talpă. — EI, apol să nu'l stropşeşti? Cn parte) ME duc... 

ca să nu întru în vr'un păcat... tare) MăY... deschide'ţă ochii 

în patru, audi-tu-m'ai?,. atâta'ţi spun. tesă prin fan). 

Ghiftul. — turmărinau'n În patru? - doar să'mi pun 

ochelari. : 

Palpă. — (deschigena ușa) Augi-tu-m'al? . . (esă). 

Ghiftui. — Aud, cucoane. 

e
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SCENA VII. 

Ghiftui. — Fă!.. app pas de'ți mat dă moşiea n po- 
sesie, ca să primeşti batgiocuri în loc de câştiuri... De 

când m'o adus păcatele st întru ca cfoban la cuconu 
Talpă-Lată. .. nu” di în care să numi figăducască că 

m'a, stropşi... tveseh Ştii, Dăii, c'ar ave haz s&'mi trasă 

o bătaie?.. şi eii... nici să îndrăznesc a gice câre măcar... 
ca să nu mă daii de gol... Ea... mai ştii?.. se poateca 

mai bine... Talpă-Lată îi ca cei mulţi... 

Ariea: Piciul bricicariul, 

Îi mare cu cei mică 
Şi mic cu cei mai mari; 

Mişel cu cei voinici, 

Voinic cu cei fugari. 

EI, după 'nprejurări (is) 

lea sute de schimbări: 

Când îi şiret vestit, 
Când prestuleţ de tot, 
Cinstit... stă necinstit! 

Ba chiar şi patriot... 
Că'i mare cu cei mici 

Şi mic cu cei mai mari; 

Mişel cu 'cei voinici, 

Şi Drav cu cel fugari. 

Ce să facă bietu om!.. îşi face interesurile cum poate... 
Ci că: cu lupii să urli, cu oile să sberi... Dar ce” curius 
lucru... că de şi Talpă-Lată mă trece cu şaga... nu nă 
mânii... Winprotivă... posiţiea me îmi place... îi nouă, 
originală! E Docr, proprictar cu venit de 10,000 de 

t 
o
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galbini, s'agtung cloban!.. să argăţesc!.. la mulţi, în locu 

meii, le-ar veni cam paracsin... da eîi?.. ha, ha, hal. 

Îs vesel cu toate aceste. teerios) Curios lucru... îl trist 
de-a o mărturisi... das vesel... na... Lucrez cât şăpte... 

car apă... tatii lemne... şi's sănătos ca tunul... Când 
eram... ceea ce eram, pân” a nu mă'neca... avem dece fe- 
Iură de bucate pe masă... dece feliuri de vinaţe şi geaba... 
numi ticnea nimica... nu puteam dormi... şacu mănânc 

la borş cu ştir de mă prăpădesc... bei la apă din cofă 

de mă unflu... şi'mi merge bine... şi's vesel, rîd... (serios 
și trist) Mare minune! ei care nu puteam face doi paşi 

pe gios când eram boer... acum umblu toată diulica pe 
câmp după oi... şi m'am deprins cu ele... mi's dragi... 

Numai caprele mă năcăjese, mâncale-ar lupu!.. că se 

acaţiră, peste tot locul... A dracului jiganie! şi fuduli!.. 

da "%-am găsit cit leac de fudulie. (arată cârligu) Ş'apol încă 
una... am învățat a cânta din fluer... să gluri c'am cto- 
bănit de când 1s pe lume, când mat videa mânând oile... 
(făcâna ca ctobanin) Brrr oale... brrr la strungă... Ha, ha, 

ha... Curios lucru!.. "mi-o trecut urâtu de când nu mal 
sânt boer... şi'mi vine tot să cânt. şi să gioc. 

Arie mocănească: 

„Frangă verde peliniţă | 
Bir oiţă, bir, 

Dragi'mi e calea plăviţă 

Bir oiţă, bir, 

Cu flori roşii pe guriţă 
Dir oiţă, bir, 

Și cu trup de copiliţă. 

Dir oiţă, bir.
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Qiţica bucălae, 
Bir oiţă, bir, . 

Drăguliţa mea bălae, 

Bir oiţă, bir, 

Hai degrabă 'n poeniţă, 
Bir oiţă, bir, | n 

Ca săţi cânt doina, doiniţă. | 
Bir oiţă, bir. - 

“(Joacă ca clobanil cântânâ). 

SCENA VIII. 

Ghiftui, Tita (eşind de sus). 

Dita, — în parte) Eaca, boeriu !.. ce-o păţit de gioacă?.. 
(se scoboară). 

Ghiftui. — (oprinause) Cin stuude?.. Tiţa ! (n parte) 
Ce suflet bun de viţă! 

Tiţa. — Tare'mi pare bine că te văd vesel, cucoane! 

Ghiftui. — Taci, nu mă cuconi, că'mi faci şotiea, 

Tiţo dragă... Di'mi Stan sadea. o 
Tiţa. — iââna) Fie şi Stan... De mult at vinit, 

bade Stane 2? 
Ghiftui. — (imitână ţărani) Ba... ea mal dinioare... 

cuconiţă. .. şi mare foame mi'y... Daca”! avea pugintică 
udătură. . 

Tiţa. — Cum nu, bade Stănică ?.. "ţi-am păstrat borş... 

Ghiftui. — Cate) Bar borş cu ştir? 
Tiţa. — De caro'ţi place... şi mă duc să ţi'l aduc... 

(întră în odaea din dreapta). 

Ghiftui. — (singur) Ear borş cu ştir!.. De-aşi fi îm-
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ptrat aşi trage 300 la talpe cărui ar mal îndrăzui să 

mal samene ştir pe faca pământului.” 

Tita. — (aducând o oală, o lingură, un pahar de vin şi o bucată 

ae pâine) Eaca, bade Stane, am furat pentru d-ta un pa- 

har de vin de cole din pivniţă... tarată trapa] Că moş Talpă- - 

Lată, îi seârcit ca un cârlig de vie. 

Ghiftni. — tuâna oala] Mulţămim, cuconiţă. „St dee 

Dumnegiii s'agiungi bogati ca o împărăteasă. Ise pune lângă 

masă pe scaun şi mănâncă] 

Tiţa, — Măcar de-ar fi aşa, ca să te pot scăpa din 

halul în care te găseşti! 
Ghiftut. — ÎN tare bun... 
Tita. — Cum?.. eşti mulţimit? 

Ghiftut. — Numai îi cam pipărat. 

Tiţa, — Cred şi ei. 

Ghiftui, — Altă dată sti pui mai puţin a piertă, Tiţo. 

Tiţa. — Cui? 

- Ghiftul. — Borşului... eii îţi vorbesc de borş! .. 

A! tu "mi pomineat de halul mei?.. nu te 'ngriji. . 

Posiţiea mea ar fi destul de plăcută... dacă nu mar 

mustra, cugetul... asta mă mănțincă. Vmănâncă mult]. 

J 

Tiţa. —' Nu mal gândi, şi mănâncă 'n pace... Ce-o 

fost s'o trecut. 

Ghiftui. — S& nu gândesc, când am făcut moarte 

de om?.. cind am înecat un lipovan!.. da tu nu ştii, 

Tiţo, că chipul lui mă alungă necontenit... că] văd peste 

tot locul... cu barba lu cea unsă. . tarătină în areaptai 

ICk.,. Tin stânga] COle... (in fasă] dincolo... NE primblu cu din- 

su la bracetă... mă culce cu dinsu alăturea... minânc 

,
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cu dinsu. „ „ [aduce la gură o lingură de borş şi se opresce căutând 
cu spaimă dincolo de masă... pe urmă apucă o lingură cu mâna stângă, 
având ochil tot ţintiți în preajmă, și cu mâna dreaptă Yea paharul, bea 
vinul pe jumătate g'aruncă ce mai rămâne în obrazul spectrului ce i se 
pare că zărescel. Slutu'i, bată crucea! 

Tiţa. — lspărieta] Vai de mine! ce'i? 
Ghiftui. — (aesnaaăjaui Şi cu cât îl mal slut, cu 

atât mă mustră cugetul mal urât! 

„Tiţa. — D'apol nu eşti d-ta vinovat, cucoane... 
Ghiftul. — 0 ştii... o ştiii... dar n'am ce face. 

glasul conştiinţei. mă asurdeşte, . . Ştii tu ce mâncare 
conştiinţa ? 

Tiţa, — Ba nu. 

Ghiftui. — Nici ei... Acu, diua ca diua... mă mal 
Yeii cu caprele, dar noaptea... toate stihiile năpădese 
pe mine... strigoik, moroil,. tricolicii, vârcoliciy, dracii 
din tăi, drăgaicele, simzienile, strigile, pănă şi papa- 
luga, pănă şi turca, pănă şi chivaleisa!.. şi chiraleisa !.. 
ştii tu ce”! chiraleisa? 

Tiţa. — Ba unu. 

Ghiftui. — Nici ei... dar ce folos! nu pot să pun 
mâna pe-o cheie, să trag un zăvor, să pun o căldare 
pe foc pentru jintiţă, fără să 'mi aduce aminte că Egor 
vindea ferăril... îl văd şi prin întuneric... (căqâna cu desnă- 
dăjănire pe un scaun) Am aguns în halul morţilor ! tse cu- 
fundă în gândurn), | 

Tița. — (în parte) S&rmanu bietu boier! (tare) Cucoa- 
DC... Cucoane... bade Stane... Stănică. din parte) Bar o 
cădut pe gânduri... de-acu "! dus pe ceea lume.:
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Arie din Scara mitici: Ah iubita veristoara. 

Stane dragă, fii cu minte 

Vesel, viii, ca mai "nainte 

Pân' a nu te fi "necat. 

L'al mei glas de mângâere 

„Ah, alung' a ta părere 

Că eşti, Deii, nevinovat! 
De n'ai milă tu de tine 

Fieţi milă chiar de mine, 

De-al meii suflet întristat... 

Şi la glas de mângâere, 

Ah, alung' a ta durere 

Că eşti, Deii, nevinovat! 

Ghiftui, — tiinau'şă în simţire, încet) Ce glas dulco!.. 

numai ea poate st'mi înprăştie gândurile cele triste... 
Miţa. — (apropiindu-se cu sfieală de Ghittub) (ucoane... "ţi-o 

trecut? . . 

„ Ghiftul. -- "-o trecut, Tiţico dragă... s*o spart 
afionu la glasul tăi. 

Tiţa. — EX... dacii aşa, ştii ce te-aşi sfătui?.. ca 
să nu'ţi mat vie afionu cela... cum îl numeşti d-ta... 

bine-al face să începi ear vr”0 călătorie prin lume... 
Ghiftul, — tecsantat) SE fac voteajuri?.. să mă duc de- 

aici 2... s&'mi las oile? să mă depărtez de tine, Tiţo... 

de tine? (cu glas arescy Imat-al sama că mai dăunădi 

te-am strins de mână?.. 

Tita, — eu nevinovăție) Ba nu. 

Ghiftui. — Te-am strîns. (ostenit şi mergind de ceea par 

te cu lene) Și de m'aşi fi aşa de ostenit, te-aşi mai strînge 

o dată. tesaitat) S8 mă duc de-aici, unde's scăpat de toată 

primejdiea. .. unde *s căutat, grijit ca un cănăraş!..
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Tiţa. — triqenă) Ba că chiar. 

_Ghiftui. — Ca un cănăraş care-ar tătea lemne şi 

ar mânca borş cu ştir... (se apropie de Tita) Da tu nu 

ştii, dragă copilă, ce bazaconie se întâmplă aici de câte- 
Ya dile 9... (Tiţa neințelegend, caută înprejur. GhiftuY o opresce de 

mână şi"! arată inima luk)* Aici. 

Miţa. — Co? | 
Ghiftui. — Vrei s'o afli?.. vrei numai de cât?.. 

vrei?.. vrei2.. 

SCENA IX. 

Ghiftui, Tita, Talpă-Lată tviină rute din fund). 

Talpă. — Hai degrabă... degrabă... 

Ghiftui. — (ăcpărtânau-se de Tiţa). Dracu să te ee... 

Talpă. — Giătiţi odalea degrabă, că vine comisica 
de la curte... cu toți boierii. 

Tiţa. — Care boieri?.. 
Talpă. — Ştii cii?.. or fi clironomit cuconului Du- 

mitrachi Ghiftui. 

Ghiftui. — (tare şi cu mirare) Săracul de mine! 

Talpă. — Ho! tontule... ce te-o apucat de răcneşti 
aşa?.. Nu ştii că s*o înecat, boeriu? 

Ghiftui. — (en dureze) Ba, ştii... ş'o prea ştii... str- 
manu?.. 

Talpă. — Ei! apoi? 
Ghiftui. — diniştit) Nimic... nimic... (vrea să casă).
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'Palpă. — toprinău') Încotro, moţpane... vrei să speli 

putina ?.. stăl aici că ai treabă. 

“ Ghiftul. — (în parte) De nu m'ar cunoaşte cineva. 

Talpă. — Ghidi, ghidi, lenegule. (merge spreuşa din fund). 

Ghiftui. — (puinău'şt pălăriea pe ochi) Ba aşa... încalte 

nu nor zări... | , 

Piţa, —  tincet ur Gin) Îe samă bine, cucoane, să nu 

te dai de gol Winaintea boferilor.... (intră în odatea ain dreapta). 

Ghiftui. — Odată cu capu... Tiţico... (eu dragoste) 

Tiţico! Ga parte) EI!.. mi” dragă şi pace!. 

  

SCENA X. 
Ghiftui, Polpă-Lată, Flutur, Acrostihescu, 

i Cârcioc, Prieteni (intrând pe uşa din fună). 

Talpă. — (aeccbidenă uşa div fună) Poftim, poftim, boieri... 

Ariea polcăl din Chirilia. 

Prietenii. 

- Hădeţă, haideţă să grăbim 

Şi lacrarea s& sferşim, 
Pe Ghiftui să "1 rătuim; 

- Testamentul s8i cetim... 

Ghiftui (în parte). 

Ea priviţi cum mă jălesc; 
Ce frumos mă prohodese! 
Aşi jura că pola vrei 
St joace de dorul mei. 

Prietenii. 

Haideţi, ete. etc. 

(în vremea corului, Ghiftut se leagănă uşor ca şi când ar voi să în- 

ceapă polca, şi făcând de o dată un gest de mânie, se duce spre ufa din 

fuud... Talpă ear îl opresce).
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Talpă. — (oprind pe Ghita Ear?.. dă... dă... 
Ghiftui. — (în parte) Mare păcat cun posesor... 

Flutur, — (cătră boeri) Boieri d-voastră... Catagra- 

„fica 1 sfârşită... nu ne mai rămâne de cât să visi- 

„tăm moşiea şi să se cetească testamentul care s'o găsit 
la curte. " 

"Câreioe. — Prea bine... da ştiță d-voastră, c'o avut 
mare noroc cucouu Ghiftui de s'o înecat, căci la din- 

protivă, ar fi fost dat în criminal pentru moartea lipo- 
vanului. . , | | 

Flutur. — În criminal ?.. eşti sigur, arhon Cârcloc?.. 
Câreioe. — Doar nu's candidat de giudecătorie fără 

să ştiii pravelile, E 
Flutur. — Asta n'ar fi un reson... câţi cunosc cil!.. 

şi Deii socoţi?.. | 
Câreioe. — Socotinţa me este că prietinul d-voastră 

ar fi figurat în carmaroc cu ştreangu de gât... 
„Ghiftui. — fin paztej Valeit!.. par” că "mi stă un 

nod colea. .. 
- Flutur. — Sărmanu! poate că "i-ar fi trecut urâtul 

în spendurătoare. | 
Ghiftul, — fin parte) ÎL mucalit Hagi-Flutur... 
Acrostihesecu. — Şi fiind că era cam fudul... sar 

fi fudulit în ştreang, ca cioara ?n par... 

Ghiftui. — fin parte] Na şi ista-l-alt... frumos mă 
jălesc!.. apoi pas de te mai îneacă. 

Flutur. — Almintere era om bun... numai cam... tucş. 
Acrostihescu. — Cam... lepşit. 
Flutur. — Cam stropşit.
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Acrostiheseu. — Cam trăsnit. 

Ghiftui. — lin parte! Hajda... nici dracu nu mar 

cunoaşte, cum mt zugrăvese el. 

Câreioe. — Lepşit, stropşit, trăsnit, cât vă place. . . 

dar ea să cetim testamentul. 

Toţi. — Dar, dar. 
„_Ghiftui. — (în parte) Acu să videţi comedie. 
Câreioe. — Boleri d-voastră... hai să ne punem la 

masa asta, ca să urmăm pe forme. 

Talpă. — Mă... Stane... dă scaune boterilor. 
Ghiftui.— (în parte) Vorhă' 12. atâta ar mal trebui. . 

Talpă. — Mă, surdule... da n'augi? 
Ghiftui. — Aud, cucoane. (aducescaune şi le aşeaqă in pre- 

jurnal messer), 

Talpă. — Fa colo şi colo, mangositule... Nu. bă- 
gaţi de samă, boterilor, căi un biet cloban neckoplit.... 

Ghiftui. — tin parte] Ce te-aşi mal chopli! . 
Talpă. — Când nu "i cu oile, nu plăteşte nici doi 

bani... îl diprins cu cele... ş'ar vra să le vadă di 
şi noapte. 

Ghiftui. — [in parte) Dar; să le sa în frigare. 

Cârcioe. — Poftim, boieri, să cetim testamentul r&- 
posatului. 

Ghiftui. — [in parte] Răposatului de facă. 
Toţi. — laşegându-ze pe scaune] Ba să videm. 

Cârcioe. — fcetina] „Acesta este testamentul meii!.. 
Ri sub-iscălitul, Dimitrie Ghiftui, din mila lui Dumne- 
“dei fiind lipsit de rude, numesc drept clironomi averei 

mele, pe prietinii mei: Banul Hagi-Flutur. . .*
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Flutur. —  [răsărină] Ce gici?.. 
Cârcloe. — [cetinâ) „Şi pe d. Acrostihescu... Odobaşa...* 

Acrostihescu. —  [răsărina] Ce spul?.. 

Cârcioe. — lcetina] „Fiind amândoi capitalişti. , .* 

Ghiftui.— în parte)Ă'ail para n pungă, da's din capitalie, 
Cârcioe. — lecetina] „Fiind amândoi capitalişti şi prie- 

fini pe care îi preţuesc... Bar spre a curma tot suiul 

de neînţelegeri între cl... las anume satul Ghiftuteni lut 

Hagi-Flutur şi satul Sătula lui Acrustihescu. .. iscă- 

lit, Dimitrie Ghiftui. 20 Mai... 1849.« 
[Toţi se scoală de pe scaune]. 

Ghiftui. — fîn parte) Frumoasă idee ai mal avut, cu- 

coane Dumitrachi... | 

Flutur. — Care cum sar prinde sânt proprictar?.. 
Acrostiheseu. — Şi eii tij. 

Flutur. — S&rmanu Ghiftui! ce detreabă: om! 
Acrostihesecu. — Ce suflet nobil!.. am să "i fac 

0 odă... 

Ghiftui. — (în parte) Nici mort n'a s&'mi dee pace... 

Odobaşa. 

Flutur. — Ce păcat cam perdut aşa prietin! (şt 
gterge ochit). 

Acrostihesecu. — Aşa om cu geniii!.. [işi şterge ochit 

Ghiftui. — [în parte] Ea să vegi c'acu or să mă fact 
înger, 

Flutur. — Aşa praroslavnic! 
Acrostihescu. — Aşa înger! 
Ghiftui. — [în parte) Xa... ce am spus? 
Flutur. — [tur Aczostiheseu] Care vra să dică de-acum, 

vere Acrostihescule, noi doi o să înpărţim câştiurile.
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Acrostiheseu. — Aşa, vere Flutur... ce jalnică în- 
templare!.. a!.. 

Flutur. — A!.. (se înbrășişează înpreună plângânâ). 

Ghiftui. — (în parte] Ea, audi'i cum se mai fasolesc!.. 
să nu”) iei cu toropala? . - 

Flutur. — “ot Talpă] Cât aduce moşiea... arhon -Tal- 
pă ?.. cu cât o ţii pe an? 

Talpă. — Scump, cucoane... foarte scump... cât 
nu face. Cuconu Dumitrachi Ghiftul, Dumnegăi sl erte!.. 
îmi făgăduise că m'a mai scăde -din câştii... dar n'am 

„acut parte... 

Ghiftuă, — [in parte] Ei?.. na şi altul!.. da, late 

le croleşte badea Talpă-Lată. . 
Câreioe. — Boferi d-voastră... dacă poltiţi, să mer- | 

gim acum ca să visităm hotarăle moșiilor. . . 

Toţi. — Dar, dar. - 
Flutur. — Arhon Talpă... vin d-ta de ne-arată 

moşiea... sii dacă mai vreme, dă-ne pe cineva... pe 

ciobanu ista.. . tarată pe Ghiftut]. 

Talpă. — Cine? cl?.. da cunoaşte cl ceva, tontu ?,. 

vin eii cu d-voastră. 
Ghiftui, — [în parte] Halda! ci că este-o vorbă: Hai 

tati, s&ţi arăt hotarile.. . 

Corul. 

Haideţi, haideţi să grăbim 

Şi lucrarea st sfârşim, 

Pe Ghiftui săl răfuim; 

- Moşiea sti înpărţim. 
[esă cu toţii prin fund, afară de Ghiftul].
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SCENA XI. 

Ghiftui, — Ei! apoi te mai îneci altă dată?.. mal 

laşi clironomi altă dată 2.. Nici mapuci a muri bine, şi 

ei încep a gluca drăgalca... şi 'n loc să te jălească ca 

pe-un om care'i înbogăţeşte, te batglocoresc ca, pe-un duş- 
man... Î! de n'aşi fi mort... ce frecătură de gâlci aşi 

trage lui Flutur şi lui Odobaşa!.. [se apropie de masea) Da- 
cam fost nebun eit să fac testamentul în folosui lor... 
aşa mi se cade... 0! ce idee năstruşnică!.. dar... cu 
chipul aista le vin de hac! [se pune 1a masă gi sczie câteva rân- 

duri în testament]. [la, ha... dragii mei capitalişti... nu v& 

aşteptaţi la una ca asta... îs tueş? stropşit? lepşit?.. 
încalte să vă arăt eii cine”! Ghiftul... s&l cunoaşteţi mal 

bine... [seriina] „Ghiftuieni 19 Maiii 1849€ (vorbi) M'am 
înecat la 20 a, lunet... se poate dar prea lesne să fi scris 
aceste rânduri cu o gi mal înainte, la 19. tirecânau'ă mi- 
nile de bucurie şi sculându-se de la masă) Ce-ojii să mal rid 

acum, când '%-olit videa cu nasu de-un cot... mă duc să 

văd cum îmi măsoară moşiile... ha, ha, ha... am căpătat 
ingineri fără plată... ha, ha, ha... esă pe uşa âin fund). 

SCENA XII. 
Egor, Ferchezanca,. 

Egor. —— [deschigână o trapă şi scoţâna capul] Nu mal aud 
pe nime tropăind de-asupra capului... acum pot cşi să mă 
mal r&suflu. Uzây? m'am săturat de pivniţă... oare unde 
să fie prictinul imeii Talpă-Lată, s&mi aducă de mâu-
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cat... cam flămângit de tot, de când m'am făcut stahiea 
pivniţei... a clto?.. nazat... 

IFerchezanca bate în palme sus. — Egor închide oblonul). 

Ferehezanca.— feşină în capătul scăret) Măi! fa!.. nime... 
- Pace... şi tare mii poftă de dulceţi... să mă mai răco- 
resc... c'am durat un somn năstruşnic... Şam vissat.., 
val de mine! ce vissuri curioase!.. tot cu stabil şi cu 
Hagi-Flutur. . . 

Egor. — [scoţtnă ear capul] Nu'i nime, se vedo... [zărina 
pe Ferchezanca sus) A! boji 1n0î!,. Panchiţ!.. [inchide oblonul]. 

„ Ferchezanca. — (incepând a să cobori] Par'că m "alunga 
o stahie sburlită şi mă chiema pe nume cu glas înnă- 
duşit, ca din ceca lume... 

Egor. — de sub scenă) Panchiţ!.. Panchiţ!.. 
“Ferchezanca, — [oprindu-se pe scări] Aud? 

Egor. — [asemene] Panchiţ!.. Panchiţ!.. Cucu... 
Ferchezanea. — [spiimântându-sel Val de mine! . îmi 

cântă cucu 'n stânga!.. 

Egor. — Panchiţ! Panchiţ!.. ce nu plateştă lui Egor? 
Ferchezanea. — Săraca'n de mine, că nu %% curată 

casa asta... îi cu dracu... [se sute răpide înapor] Unde 
să fug? 

Egor. — Panchiţ!.. Panchiţ!.. De nu "% plăti lui 
Egor... am să te Yeti pe ceea lume... st te mănânc de 
vie... Hr... ham... ham... 

Perchezanca. — Audi gust?.. Vai de mine!.. doar! 
nu '5 stridie!.. ME unflăi spaima din Ep. „mă duc 
să mă "mchid în casă,., [intră în oaae]. 

e 

"40
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“Egor. — arătându-se] NO, haraşo! M-am vinit de 

hac... ha, ha, ha... de-acum ti că "'mil-a plăti. [acoperit] 

fa, ha, ha. e 

SCENA VIII. 

Talpă, Flutur, Acrostihescu, Cârcioc, Prieteni. 

[Flutur şi Acrostihescu întră sfădindu-se). 

Acrostiheseu. — Ba mă cartă, vere... hotaru "I 
mat încoaci. 
“ Plutur. — Da nu "l-ai vădut cu ochii că Y mal în- 

colo, d'inprotivă ? - 
Acrostihescu. — Ce mai încolo ?.. vrei să'mi mă- 

nânci doi stânjini de pământ, din partea me. 
Flutur. — Ba tu vrei să mii mănâncă cu npre- 

Surare. 
Acrostihescu. — Ba tu. 

Plutur. — Ba tu... şi dacă "i aşa treaba... ne-on 

gludeca. 

Acrostihescu. — Ne-om gtudeca. 

Câreioe. — Domnilor... nu vă sfădiţi degeaba peu- 
“tru doi stânjini, când v&! clironomiea, aşa, de însemnată... 

că de “ţi întra o dată în-proces, Dumnegăii ştie de ţi 

scăpa buni teferi,.. - 
- Acrostihescu. — (um? 

Câreioe. — Ce vă spune Timofti Cârcioe... helbet!.. 

doar” nu 's candidat de flori de cuc... vă sfătuese prie- 

tineşte. . .
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Flutur. —.)|. Ce flori de cuc?.. da nu vegi 
Acrost: — ) caoresaa ( că vra să mă păgubească. 
Cârcioe. —. Fi! ştiţi una?.. hai să mai cetim tes- 

tamentu... poate că ne-om lămuri asupra pricinel. 

Flutur. — . . 
) Foarte bine. 

Acrost: — Da | 

Cârcioa. — (luând testamentul de pe masă) Faca pozna,! 

Flutur. —): 
) Ce '1? 

Acrost: — 

Cârcioc. — Pe ceea-l-altă facă a testamentului, este 

o adăugire care 'mi scăpase din videre. 

ae 7) cute 
Cârcioc, — (in parte) Q păţit-o clironomil ! (tare, cetind) 

„Fiind că se poate întempla ca să mă înec mâni, îmi schimb 
hotărirea de mat "nainte, şi'mi las toată averea Tiţei...* 

Flutur. — 
Aarosti — ) Ce face? 

Câreioe, — (eetina) „Tiţei, copilei care se află subt 
epitropica, lui şătrariu 'Talpă-Lată.,. 

Talpă. — Mare minune! 

Câreloe. — teetina) „Iscălit, Ghiftul... 19 Maiit 1849.* 
Flutur. — | 

Acrost: — 

Câretoe. — Ba mă ertaţi, că "7 scris cu mâna rtpo- 
satului. 

Flutur. — (cu desnădăjduire) 

| Breee! 

) Nu se poate! îi plastografie. 

Acrost: — (cu desnădăjduire) 

_alpă. —. (cu mirare)
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Ariea: Vai ce este, ce *nicmplare? din Baba-Hldrea” = 

(înpreună). 

Flutur şi Acrostihescu. - 

De se poate-așa ruşine 
SE păţim noi amândoi, 
A 0 crede, dei, na'mi vine. 

EI "şi-o bătut joc de noi! 

Talpă şi ceia-l-alţi. 
> 

Ce ruşine, ce ruşine! 
Ai păţit-o amândoi! 

Ş'o săi ridem ca mai bine, 
Deii, sti ridem între noi. 

„SCENA XIW. 

Cei dinainte, 'Tiţa, (viina ain areapta). 

Tiţa, — Ce este? ce este, de ricniţi aşa? 
Acrostihescu. — (in parte) Co Tăd? Tiţa! ea ” di- 

ronoamă. .. bună partidă! 
Flutur. — tin parte) He, he... copiliţa "i frumuşică... 

he... he... şi are destre buni... he... he... mal că 

de-ar vra să fie Pluturoale... | 
"Talpă. — fin parte] Îs văduvoiii... Tiţa "Y diprinsă cu 

mine. .. ştii că -s'ar putea?.. Pravila dă voie epitropi- 
lor să se cunune cu... 

Flutur. — (rien Duduci Tiţă.. ştii mata că sameni, 
„bucăţică tătetă, cu un fenics? 

Tiţa. — Ce dihanie "i accea? 
Acrostihescu. — [Tiţcr] 0 pasăre măcastră, căreia 

"m-am făcut o odă,
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„Tiţa. — Ce M-ai făcut?.. sărmana! 
"Talpă. — Tiţică, Tiţică... can mai uită-te şi la moş 

Talpă "ncoaci. | 
Titța. — Faca mă uit... şapot?.. 
Talpă. — (in parte] Ce vrolam să spun?.. . 
Acrostiheseu. — Duducă, crede-mă -că tinerii cet 

mai eleganţi ar fi prea fericiţi a să număra între ado- 
ratorii d-tale. 

'Tița. — Co să facă?.. să se numere?.. ha, ha, ha!.. 

doar” toamna, ca bobocii... 

Toţi. — frigâna] Ha, ha, ha... mult duh | are!.. 
ha. ha... ha, | 

Talpă. — Degeaba "ţi baţi capu, boeriule, că Tiţei 
nu “i plac tineri). | | 

Tia, — Cine "ţi-o spus d-tale că nu'mi plac? 

Flutur. — Duduca are dreptate. Baca că, de pildă, 

am înplinit 45 de ani la Crăciun... îs numai bun de 
însurat, 

Talpă. —  [trecână lângă Tiţa] Dacă "i treaba pe-accea, 

apoi eii îs şi mai bun, c'am înplinit 50 la Ispas. 

Acrostihescu. —  [trecena lângă Tiţal Atâta ar mal 

trebui... să se cunune o copilă tânără cu giumătăţi de 
veacuri!.. Nu te potrivi, duduci. . „căi am numai 25 
de ani.. | 

Flutur, — tinăesindu-se] Crede-mă pe mine, că Acros- 
tihescu nu ştie ce spune... 

Talpă, — [asemene] Ascultă pe moşu, că d-nu Flu- 

tur alurează,
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„Miţa. —  Iveselă, cătră câretoc] Da ce-o păţit de'şi spun 

cu toţii auii, ca la carmaroc?.. doar' n'am să cumptr.. 

Câreioe. — Ce să aibă?.. un lucru de nimic.. 

Banu Flutur şi d-nu Acrostihescu îs depărtaţi din diro- 

nomie, şi?n locu lor, reposatu, te lasă pe d-ta, clironoama 

averei sale... | 
Tiţa. — ” eu bucurie] Aşa! nu mă 'mşăli? 

„Cârcioe. — S5 n'am parte de giudecătorie. tin parte] 

Ce nebunie am făcut că m'am încurcat an ţărţ! 
Tiţa, — I! cât îmi pare de bine... cât îmi pare 

de ine! + [sare, bătână în palme). 

Aria din Peatra din casa: Căt îmi pare bine, 

A! ce bine "mt pare! 
Ei, o biată fată, 

Mam făcut de-odată 

Cu avere mare. 

Oli să fac mult bine 

Şi s'agiut pe-ori cine, 

După cum doresc; 

„Şi s'aduc plăcere, . 
Fericiri, avere, 

Celui ce iubesc. 

Tra, la, la, la, la, 

De-acum to aşa 
Vesel voii cânta. 
Pra, la, la, la, la. 

Talpă. — Cred şi eii că 1 cânta tra, la, la, cu 

dece mit de galbini venit... dar numai cu tra, la, la, nu 

poți ţine casă... trehule să Tel un bărbăţel, fata me. 
Flutur. — Eaca eii, de pildă. 
Acrostihescu. — Ba ei...
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TPalpă. — D'apoi eii nu's pe-aici? 

„Miţa. — (pe gândum Negreşit. ... negreşit. . . da i un- 

de'i Stan?.. aşi vre să văd pe Stan... 

Talpă. — Stan?., Stan?.. Nu cum-va "ţi-o întrat 

gărgiuni în cap, etupineaso. 
Tiţa. — Moşule... 
Talpă. — Un mojic ca acela ? 

Toţi. — Un mojtc? 

Taipă, — Audi, "ce-ar aglunge lumea, dacă fetele 

de boier sar da în dragoste cu ciobani! 

Arie din Baba-Hârca : Tar! ? ce este? ce "timplare'? 2 

(inpreună). 

Corul. 

Unde'i, undei ţopârlanul 
St măsor peste cojoc. 
Unde'i, unde'i Stan ciobanul 
Să "1 zdrobesc aici pe loc, 

Tita. 

Vai de bietul Stan ciobanul 
Cor să "1 lasă mort pe loc!  -- 
Și de el, de e! sărmanul 
VEd că n'oiă st am noroc. 

(În timpul corului, Ghiftui întră prin fond şi pe furiş, se sule pe 

scări şi se ascunde). 

SCENA. XV. 

Cei dinnainte, Ghittul. 

Ghiftul. — (în parte) MĂ... măi... măt!.. tare's bo- 

- sumflaţi clironomil!"
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Flutur. — | 
Acrost: — $ Augi?.. un ţărinoiii... s&l stropşim!.. 
Talpă. — 

Miţa, — (în parte) Cum să 1 scap de bătate?.. am 

să. "i înşăi. „„ tare) De ce vă tulburaţi degeaba, domni- 

lor?.. când eram o biată fată, firă destre, puteam să 
Yubesc pe Stan... dar acum că's bogată... cun socotiți 
aşi gândi la un cioban?.. 

Ghiftul. — Ga parte) Baca mă!.. şi ca?.. - 
Tiţa. —— Un cioban care "I urât... 
Ghiftui. — (n parte) Frumos!,. 
Tiţa. — Necioplit. | 
Ghiftui. — (în parte) Hi... hi... 

Tiţa. — Grosolan. 
Ghiftui. — în parte) Ce's?.. grosolan! 

Tiţa. — Și pentru ca să nu mail aveţi nică o griji... 
ră făgăduesc că *mi-olii alege chiar astă-di un bărbat. 

Toţi. — Bravo, Tiţo!.. 

Ghiftui. — (n parte, tzist) Chiar astă-gi!.. m'am no- 
roc cu clironomil! - 

Talpă. — Tiţo... ci te-am crescut, draga me.. 
gândeşte la mine mai ânte).. 

Tiţa. — Aici vorbă nui. 

Ghiftui. — tin parte) Cum? şi el umblă după "nsu- 
rat?.. putregalu dracului! 

Plutur. — (încet Tiţen De "i vre să fii Fluturoate... 
te fac cucoană şi te duc la Eşi.. 

Tia, — (în parte) Aşteaptă murgule să paşti earbă.
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Acrostiheseu. — (iucet zite Dei primi să fil AcroS- 

tihească. .. "ţi-olu turna patru ode.. 
Ghiftui. — (în pazte) Ghidi, Odobaşa ! 

Tiţa. — Domnilor, . o dntimi vreme st mt gândesc, 

ca sm aleg ursitul. . - 

Flutur. — Reson... (cătră cera-l-alţ) Hatdeţi, borer, şi ne- 

om întoarce peste-un ceas... 

Miţa. — (în parte) SE vă "atoareeţi când sta întoarce 

bunica din ceea lume, .. 

(Toţi esă prin fund. — Tiţa întră în odalea din dreapta. — Talpă- 

Lată rămâne ma! în urmă, şi când voesce să casă, Ghiftul îl apucă de 

mână şi'l duce în faca scene!). 

„SCENA XVI. 

Ghiftui, Talpă-Lată. 

Talpă. — (spăriet) Ce? ha?,. ce vrei, prostule? 

Ghiftui. — (ţiinău! de mâns) Prost o fost ficioru ti- 

tâni-tăi, | 
'Talpă. — Cum ai dis, mojicule? 
Ghiftui. — Mojic îi ficloru tătâni-tăil. 
Talpă. — Augi!.. ear te-ai îmbătat, se vede? 
Ghiftui. — Ear!.. ca, spune'mi, măl ghiuj bătrân... 

Talpă. — Ghiuj bătrân, ei?.. 

Ghiftui. — Bătrân... da cum?.. nu “ţi-ai mâncat 

“_mălalu de când Papură-vodt?.. Ea spunem... al de 

gând să te 'nsori cu Tiţa? 

Talpă.: — Și co'ţi pasă ţie? 
Ghiftui. — Ce'mi pasă?.. ascultă... st nu cumva
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să te 'mpingă picatu să faci una ca asta... mal audit? 

că te şterg de pe faca pămtntului... - 

Talpă. — (furios) Tu... ei... pe mine... tu?.- 
Ghiftul, — 'ţeu sânge rece) Tu... cil... pe tine... că! 

Talpă. — Aă!.. da ai uitat cu cine grăeşti?.. al 

„ultat că “ţi sânt stăpân?.. şi că-tu nu eşti de câtun 

cioban? . . | | 
Ghiftui. — Da cum, Doamne eartă-mă, so uit?.. 

vegi cârligu ista ? 

Talpă. — Ş'apoi? . 
„Ghifui. — ÎL de corn. 
Talpă. — Ş'apol? 

Ghiftui. — Apo... de "i îndrăzni st gândeşti la 

Miţa... te-apuc la umblăcit ca pe oi... brrr oale... 
brrr Talpă. 

Talpă. — (tarios) Brir Talpă! 
Ghiftui. — Ea brrr. 

Talpă. — Bre! ce hoţ! 

-Ghiftui. — Hoţ, nehoţ... ea sama că sântem sin- 
guri aici, 

Talpă. — (în parte, cu frică) CĂ bine dice tălhariu... 
îs în mâna lui. | | 

Ghiftui. — Şi's mat tare. de cât tine... îs cloban. 
Talpă. — (a:rz) Şi dacă eşti mai. tare... ce te s0- 

coţi, beţivule? 
Ghiftui. — Ce mă socet, beţivule?.. ca să vedi... 

invertina cârligu) Brrr ate... mânca-te-ar lupu!. 
Tolpă. — Stăi!.. (in parte) Nu "1 treabă cu hoţu
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ista.: (tare şi cu glasul blând) Ascultă, măi Stănică... că doar? 
eşti bătet hun.. 

Ghiftui. — Tare bun. ! e ! 
- Palpă. — Cam... 

Ghiftut.. — Cam... 
Talpă. — Dar eşti om de omenie! - 
Ghiftui, — De omenie... | 
Talpă. — - Nu u'ță place să mă "SOT CU Tiţa? 
Ghiftui. — Nu. 

Talpă. — EI apoi caca... nu mă 'nsor... mal 

mult vrei? | 
Ghiftui. — Giuri-te. , 

Talpă. — S5 w'am parte de tinereţile mele. 
Ghiftui. — De tinereţe?.. augi mofluzu!.: Nu aşa: 

st te mănânce licustele? „i 
'Talpă. — (in parte) Mă, mă, mă!.. ce blăstăimat!. 
Ghiftui. —- (strîngenâu!l tare de mână) SĂ te mănânce? 

“Palpă. — Ej... să mă mănânce. 

Ghiftui. — Aşa mal vil de-acasti.. „., acum n îţi po- 

roncese, ca unul cpitrop, să dipărtezi pe Flutur şi pe 
Odobaşa. 

Talpă, — D'apol cum? 
Ghiftui. — Nu”! treaba me. (îl stringe de mână). 

Talpă. — (strîmbându-se) EX, bine... bine... 

Ghiftui. — Aşa "ţ daii vole să 'mbitrâneştă... dar 
de măi înştla, îmi trag volea "'napol... şi ear te şterg 

de pe faca pământului. 

Talpă. — Bunitatea d-tale, bade Stănică. 

Ghiftui. — ]lat... du-te 'ndată dei mătriăşeşte de-aici. 
-
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Talpă. — M'am dus. (în parte) FĂ lasă, hoţule, că te- 

ofii drege eii! (tare şi cu glas blână) Rămâi sănttos, bădică. 

Ghiftul. — (umblâna turburat) Sara, bună. 
Malpă. — (iniorcânău-se dela uşă) De ce nu "mi-ai spus 

îndată co Yubești pe 'Tiţa, Stănică dragi 2.. că ne în- 
țăleseam pe l0c. . . (GhiftuY îl Yea de mână şi” strînge vîrtos, drept 

semn de mulţemire.—Talpă se strembă de durere şi caută să zimbescă). 

Ghiftui, — Ai început a mă "'ndrăgi... aşă'i? 

Malpă. — Aşa... Stănică... să ne videm sănttoşi, 

Stănică. Ga parte) Aşteaptă, cârjaliule, că eit îţi sânt popa 
de-acu.. . (se răpede spre uşa din fund şi esă Yute), 

SCENA XVII. 
Ghiftui (primblinău-se foarte tuburat). 

Brece!.. multe-o fost să mai văd astăgi!.. şi bine- 

o.gis cine-o gis, că banu "1 ochiu dracului!.. augi?.. ptnă 
şi Tiţa să se schimbe din pricina banului... să gică că 
's slut... prost... grossolan... 'Tiţa! care-o credeam că 

mă Yubeşte!.. tturios) În cine să te mai încredi de-acum, 
dacă şi fetele te gioc pe degite! 

Banu 'n lume aqi domnesce, 
Banul toate le urzesce, 

Fraţi cu fraţi el duşmănesce 
Şi pe duşmani înfrăţesce. 
Pe cuminţi îi nebunesce, 

Pe nebuni îi caminţesce, 

Pin' şi proşti el duhuesce, 
Pin' şi hoţi el proslăvesce, 
Banu "i ochiul dracului 
Şi biciul păcatului!
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SCENA XVIII. 

Ghiftui, Tiţa. 

Tia, — (ilna veselă) |! cucoane, cucoane... veste bună, 
veste bună. 

Ghiftul. — (eu nepăsare) Co veste? 

Tia. — Bine-at făcut c'al disclironomisit pe cera-l-alţi. 

Ghiftui. — tasemene) Socoţi? tin parte) 0 dat .de miere 
şi dumneei. 

Tita, — Nici cal putut să al mat bună idee. 

Ghiftui, — Aşa să trăteşti? 
'Tiţa. — Pentru că de-acu eşti slohod să faci ce "ţi-a 

plăcea. 

Ghiftui. — Care vra să dică. . . nu mai sânt nici: 

cioban ?.. mă dai afară?.. | 

Tita. — Ciohan?.. când al o avere întreagă ca mai 

nainte ș 2 

Ghiftui. — Fi? (în parte) Are haz că mă lea şi. n ris... 

atâta'mi mal trebulea! 

Tiţa., — Ascultă: acum de-odată... trebuie să fugi 

peste graniţă... "ţi-otii da bani câţi îl vre... şi mal 

pe urmă *ți-oiti întoarce toată starea înapol... 

Ghiftui. — Ce-ai dis? , 

Tiţa. — D'apol cum?.. al socotit c'aşi primi ci 
vr'0 dată st te clironomisese de viii?.. cii să fiii bogată 

şi d-ta sărac?.. mal bine st mor!.. Da nu'i vorba de 

mine... îi vorba, că trebuie să te dipărtezi de-aici cât 

mai degrabă. .
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Ghiftui. — Aşa?.. am înţăles.., Vrei să mă due, 
ca să te măriţi în lipsa me. 

Miţa, — E? cu cine? 
Ghiftui. — Cu Flutur. 

Tita. — Că doar m'am căpchiet. | 
Ghiftui. — E)! dacă nu cu Flutur... cu Acrostihescu? 
Tiţa., — Aşa!.. un smintit! 

“Ghiftui. — Apoi dar cu Talpă-Lati? 

Tiţa., — Ba că chiar!.. un moşneag. 
Ghiftui. — Da bine... de ce le-ai făgăduit aică, mal 

-dinioare ? 

Miţa, — Ce era să fac?.. el vroia să .te ucidţ... 
-şam căutat săi înşăi. : 

Ghiftui. — S5 mă ucidă!.. pentru ce?.. n'am 
“murit o dată? 

Miţa, — Pentru ce?,, pentru co înţăles că mii 

«drag bădica Stan. „ 
Ghiftut. — ÎI sânt drag, Tiţo!. . nu mă'nşăli? 
Tiţa. — Eaca!.. da n'o ştieat?,. 

Duo din: Scara mdtiet, 

Ghiftui, 
Tiţico! 

Tita. 

Cucoane?.. 

Ghiftui, 

, O! ânger ceresc! 

lubesci pe Stănică? 

Tiţa. 

Dar, dei, îl fubesc!
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Ghiftui (cu foc). 

"Ah, spune'mi dragă, 

Că nu e şasă, 

Nu'ţi fie frică, nu te “stii. 

Tita. 

ză st am frică? 

Nu, căci de mică 

Mai deprins singur a te îubi. 

(înpreună). 

0! dulce simţire! 
"0! vis ângeresc! 
Prin dulcea'i iubire . 
În Raiu mă trezesc! 

Ghiftui. — Ah, Tiţo... Tiţo..: Sant cel mal fe- 
ricit din toţi păimentenil. (cade în genuneD şi de-acum vreil 

„să trăesc şi să mor la pickoarele tale. . 
(La aceste de pe urmă cuvinte, Ferchezanca esă din odaea de sus, 

vede acena şi începe a ride cu hohot). 

SCENA XIX. 

Ghiitui, Tiţa, Ferchezanca. 

Ferchezanca. — Ha, ha, ha!.. aşa minune încă 

n'am vădut. . . ha, ha, ha... Ciobanii fac declaraţii de 

amor, ca la teatru!.. ha, ha, ha. 

Ghiftul. — teiaicânau-se) Cine îndrăzneşte să chico- 
tească. „ „ (merge furios spre scară), 

Ferchezanca. — Cine?.. cit... Val de mine! ce 

"mi vădură ochil?.. Ghiftui! 
Ghiftul. — Ferchezanca,! (în parte) Am sfeclit-o. .
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Perchezanca. — (scoborânâu-se răpede) Ghiftui în viea- 

ță!.. şi eii îl credeam dus pe ceea lume!?.. Ghiftut!.. 
Ghiftui. — F!.. că... şapol?.. 

-Ferchezanea,. — X'ai muriţ? 

Ghiftui. — Aşa se vede... ş'apoi?.. 
Perchezanea. — Ş'apoi... ş'apol.;. cu atâta mal 

bine... că avem o socoteală înpreună. 
Ghiftui, — Ce socoteală ? 

Ferchezanca, — iven să ne cimunăm... 

Ghiftui. — Ce face? baţi pune pofta, 'n 'cuiii.. 
Ferchezanca. — Cum al dis?.. Ea mai di o dată... 

Ghiftul. — are) Îți pune pofta?n cutii... mat înțeles? 
Perchezanea. — Aşa mi ţi"! vorba, calindrotule?.. 

care vra să dică "ți-al bătut gloc de mine, când "mi-a! 
propus să te ici. 

Ghiftui. — Ba nici de cum... “ti-am Propus. cunu- 

nica păn' a nu muri... dar fiind Cam murit... sânt 
slobod, mi se pare, să mă cunun cu cine 'mi place. 
"Ferchezanea, — FI! şi eii nu'ţi plac poate? 
Ghiftui. — Nici atâtica... da ştii? nică de frică. 

Ferchezanea. — Obraznicule... a!.. nu'ți plac?.. 
a!.. d-sale boieriului îi plac fetele de la, ţară, copilele 
nevinovate şi proaste?.. d-lui boteriu se ascunde în 
haine cobăneşti, ca să tractarisască, amoruri câmpeneşti cu 
lapte dulce şi cu borş cu ştir?.. ha, ha, ha, ha, ha! 

Tiţa, — eu ochil pliny de lacrimi) NUL înţăleg, .cucoană, 

ce vrel să spui; dar de şi sânt proastă, precum did, ei 
mam obicei să vid de oamenii care mă primesc în casa 
lor, . +
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Ghiftui, — Bravo, Tiţă. .. bine "-af-răspuns. D-eci, 
cucoana cea cu duh mare, este diprinsă, se. vede, a: fi 
primită numai la Golica. .. 

Ferchezanca. — Aşa "i povestea, porumbaşilor? -. FI, 

las" că wolii vini ei acuş de hac... (merge în fana, aeschide: 
uşile şi strigă) Hagi-Flutur, Odobaşa, iuți digrabă să vi- 
deţi minune, - 

SCENA XX. 

Cei dinainte, Flutur, Acrostihescu, - Cârcioc, 

Prietenii. - - : 

Toţi. — Ce este? Ce este? 
Ferchezanca, — 0 înviet Ghiftul. . 
Toţi. — 0 înviet! unde? | 
Ferchezanca. — Fată]. 

Flutur şi Acrostiheseu.: — (văgonau') Ghiftul! mare 

minune ! 
Ghiftui, — (energie) Dar, .. Ghiftui! “mat mult vreţi? 
Flutur. — N'ai murit, soumpul mei prietin e .. Nu 

te-o mâncat broaştele? , . 

Ghiftui. '— (asemene): Nu m'o mâncat... Ha, ha! asta 
nu vă prea vine la socoteală, aşi'Y2.. Nu vă! ruşine obra- 
zului... voi, care "mi eraţă prietini, să mă Lăsaţi în baltă, 

fir'a, căuta st'mi scăpaţi măcar trupul... 

Flutur. — Cine putea, gâci că, te "1 ascunde, vere 
Dumitrachi ? 

Ghiftui. — (cu mânarie) SE ştiţi E mam ascuns! dar 
de ce m'am ascuns? pentru că "mi era, frică. ui
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. Porchezanza. — (cu tânguire) Voinicelu manei! - 
".Câretoe. —  (vlină lângă Ghistun Pan mă rog... d-ta eşti 

d-nu Ghiftui? avem două vorbe înpreună. 
| Ghiftui., — (luână pe Cârcloc de braş şi înpingenău'l de ceca- 

1-altă parte) Di-te ?ntr'o parte, că încă n'am sfârşit... (cătră 

Flutur şi Acrostihescu) Periţi din ochi mel, şi să vă văd de 
adi înainte când "mi-ofii videa ceafa... Plecăciune... 
(volesce să easă pr'in fund), 

Cârcioe. — (aducânău!l înapor) Fan stăi, boferkule, c'a- 
vem să ne tălmăcim amândoi... 

Ghiftui. — Ce să ne tălmăcim?.. cine eşti d-ta? 

Cârcioe. — Ei sânt Ftorivist Timofti Câreloc... 
Ghiftui. — D-ta să fil sănătos... ce'mi pasă? - 

Cârcioe., — Candidat de gludecătorie. .. 
Ghiftui. — (schirabânău'gă glasul) Aşa! .. 

Câroioc. — Și fiind că a! încetat de a fi mort... 
apoi sânt dator să te arestuesc. 

Ghiftui. — Ce fel? ce fel am încetat?.. ba daţi- 

"mi bună pace, că 's mort ca toţi moriil. „Audi? s 
mă arestuească ? . | 

Cârcioe. — înat pare râi,. . însă am poroncă înaltă. 

Ghiftui. — Do pentru: ce?. . pentru ce?. 

Cârcioe. — Pentru moartea lipovanulul. 
Ghiftui. — (răenina) Da s?o înnecat singur, pre legea me. 

Cârcioe. — Se poate... însă el o murit la 20a 
lunci, aşi"! 2 

Ghiftui. — EI... 

Cârcioe. — Și d-ta la 19 at scris în testament câ- 

teva cuvinte care te învinovăţesc. 
a
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Ghiftui. — Ce cuvinte? - 
Cârcioe, — Următoarele: „Fiind că se poate întempla 

să mănnec mâni....-„Asta dovideşte mult înaintea pra- 
vilelor. 

Ghiftui, — (obosit) Vai de mine! ce dobitocie am făcut! 
Câreloe. — Cu mare părere de răi te înştiinţăz că 

- te arestuesc, şi păn'a nu te duce la Eşi, vei fi închis în 

odaca asta, 

Ghiftui. — (căqâna pe scaunul de lângă rasă) Îs fript de- 

acum! (Tiţer, care se apropie de ei) Îs fript... ce vrel?.. 18 
fript. | Me N 

Ferchezanca, — (apropiinău-se de Ghittuy) Nu era mal 

bine să te 'nsori cu mine?.. spune drept.. 
Ghifiul, — Ploi din ochii mel, Papalugă. .. 

Toţă, 
E] 

0! ce 'ntâmplare! 
Ce răi îmi pare! 
În belea mare 

El a intrat. 

Ghiftuil (abătut). 

O! ce 'ntâmplare! | 
_ Groaza "mi e mare; 

În belea -mare 

Ei am intrat. 

Yerchezanca (în parte). 

Ce bine "mi pare... 
Wam rtsbunat! 1 ” 

41*
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Tita, (în parte). 

Nici o scăpare 

Nu'i de-aşteptat! “ 

Toţi, 

0! ce' "mtâmplare... ş. c. |. 

(esă cu toţii prin fund), 

SCENA XXI. 

Ghiftul. — Hait!.. de-acum *ml-am închiet catas- 
tihu!.. când mă credeam mat sigur!.. mat fericit... 

tronc... vine nebuna cea de Ferchezanca... De unde 

dracu 0 cşit 2... (stă pe gânăuzp M'o părăsit cu toţii... mo 
lăsat singur... facă ?n facă cu umbra lui Egor care se 
ridică inaintea me ca o fantasmiă, şi se strombă la mine 

ca o momiţi... A! de-ar şti cineva cât, costiseşte înue- 

carea unul lipovan... nu mă îndolesc că "i-ar trece gus- 

tu... :Ean videţi... nu *mi-o lăsat de cât o bucăţică de 
luminare... şi... acuz oki să rămân pin întuneric... 
brrrt, mă unflă spalma... teu frică) Tare m'aşi duce... tare- 
aşi fugi... (cu energie) "Trebuie să fug... filotimiea nu mi 
cartă să şti aici... Ş'aşa'şi pe-aici mii drumu, (merse 
13 uşa din fana șo sgâlţie). M'o închis pe din afară, ticăloşii!.. 
(merge la fereastă) Ce văd? un jandarm cu sabiea scoasă! 
(cătză jandarm) N'audi, volnicule... sluga matale... “ce mai 
faci?.. stinătos?.. foarte mulțămese... Ban ascultă, 
nu m&Y lăsa, să sar în grădină, că mii poftă de per- 
sic... nu?.. can las şaga, că te-olii mulțimi... tvotesce 
să sară pe fereastă şi dă, înapoi cu groază) Stăy mă... nu da...
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eaca blăstămatu co întins pușca „spre mine... măj!.. Care 
vra st dică, îs cuprins din toate părţile ca un lup la hăitu- 

Yală.... care vra să dică, nu! chip de spălat putina!.. (stă pe 

gînaur) 0! imi aduc aminte din copilărie că în casa asta... 
era vr'o câteva talniţi pin care mă glucam de-a Baba- 
oarba... dar... can Să caut. e. (lea laininarea, caată pe jos, şi gă- 

gesce oblonul pivnițe) Chinie eleisoni! - Baca o gură de 

tatniţă.... ce'i norocu la om!. . (pune 1umioarea jos şi deschide 
obionui) Bre!.. da întuneric îI!.. par” că % gura Îadului... 
d'apol vorba ceea: răi cu răi, dar mal răi făr' de rs! 

(se coboară câteva seăzy Frig îl... brrrt... par” că”i o gheșă- 
Tie. „ « (se sute înapol spăriet, căutând în fundul pivnițe, ca şi cână ar 

a văqut ceva). Ştiţi una?.. mii frică !.. da frică, nu 
“Şagă. , , (se coboară ear Of! cine „In"0 pus să înnec un 

Lipovan ! Eta 

(Se face nevădut ai închide oblonul peste el. — Musică surdă 10 or- 

hestră), . 

SCENA XXII. 

Ghiftui, Bgor. 

Ghiftul. — fin pivniță) Valeii! valeă! 
Egor. — tasemene) udă... uvâă!,. 

Ghiftui, — Nu mt lăsaţi... nu mă lăsaţi... 
„Egor. — Pojalosti. .. pojalosti. . . 
Ghiftul. — Săriţi. „. valeii!.. (esă tute da pivniţă cu 

părul sburlit şi alb de tot; închide răpede oblonul şi stă ac-Asupra Iar . 

spărict, gaibta şi ca glas înnzauşit) Valcii... valeii. .. "l-am vă- 

dut car!
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Arie din Baba-Hirca: Se'i spalati. 

Vai gaman! 
Vai şaman!, 

"L-am vkdut pe Lipovan. 
"L-am rădnt 
Negru, slut, 

„ “Şi cu dinsul m'am bătut, 

Ce ptcat! 

Ce păcat 
Peste mine-acum a dat! 

Ori ce fac, 
Ori ce fac, 

Nu pot scăpa de-acel drac! etc. 

(Vine în faga scene). Da molii să scap de dinsul nici pe 
faca pământului, nică în fundul pământului?.. ori în 

cotro m'olii întoarce, trebuie să daii cu ochii de dinsul?.. 

Egor. — (ridicând o trapă şi scoțând capul). A. ! „. caca 0- 

blonu. . . | 
Ghiftuf. — trăpedinău-se şi sărină pe trapă. Raca... earl.. 

(tremurând) Săraca'n de mine, că par” că 's pe ceea lume!.. 

Egor. — (ridicând a doua trapă) Pe-aici olii putea, să es... 
Ghiftui, — (se aruncă din noii de o închide cu pictoarele, şi dice 

cu desnăaăjăuire) Unde. mă găsăsc? vai de mine! pe un 
vulcan de lipoveni? . . 

Egor. — (ridicâna tzapa e cea d'ântey) Mare minune!. că nu 

dai de uşă... | 
Ghiftui. — (asemene) Nu lăsa... (eu glasul stins și des-: 

năatjauit) Sfinte Panteleimoane!.. n'am înnecat mat mult de 
cât un lipovan... g'acum răsar din toate ungherile, ca du- 

“percile... Valeii!.. tare mi”! frică !.. vine în faga publicului 
şi Qice în tară) Ştiţi cum mi”! de frică?.. ca în vremea 

'
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xolintirilor, . ttazios) Asta .nu "1 vieaţă... nu pot să mai 
trăfesc aşa... Mai bine să mor... poate că 'mi-a da 
pace lipovanul, după ce-oiii răpossa.. . „ (umblă nebun pe scenă, 

ferindu-se de locurile trapelar și merge spre fereastă) MS duc să na 

rune pe fereastă... . 

(Se aude riturmela corului de mal jos.—Ghiftul se răpede' ca. frică de 

la fereastă lângă masă, şi se pune pe scaun). 

| Ghiftui. — Ce s'aude?.. cine vine?.. să'mi dee 

pace, .. n'am vreme să primesc pe nime. 

SCENA XXIII. 

Ghiftui, Tărani, Tărance (întrână înainte); pe armă Tita, 

„Flutur, Acrostihescu, Talpă-Lată si Egor. 

. 
: Toti. 

| Veste bună! bucurie ! 

i Ghiftui e nevinovat. 

Din a soartei grea urgie 

Bine'mi pare c'a, scăpat. 

Ghiftul. — Ce cabazlic îi aista?.. lor le vine-a 

gluca mazurea când ei mă aflu în ceasul morţii ?.. daţi'mi 
bună pace... m'am chef de gioc. (se scoală, Yea scaunul po care 

şedea, î anină de brag şi pe urmă ridicând masa, se întoarce cu ea, 0 

aşeaă ntre dinsul şi ţărani, și se pune car po scaun, plecându'3i capul 

pe masi. De-acum parapanshelos!.. am răposat ! . . 
"Tita, — (alergând cu bucurie) Cucoane Dumitrachi... cu- 

„ COane “Dumitrachi. .. 

_Ghiftui. — (ea glas stins) Mortos, cortos. .. nu Yor- 
biţi cu morţii!..



6483 DOL MORŢI VII 

Miţa, — (cu mirare) „Mortos, cortos? . .. Cucoane Du- 

mitrachi. i. . 

Ghiftui. -- Ce. este 
Tiţa, — (uitându-se la dinsul spărietă) Vai de mine! ce-ai 

Aţi? „ eşti alb de tot! | 
Ghiftuil. .— (ştergându'şi mânica, se scoală şi vine în scenă) 

Alb?.. se vede că m'am atins de vr'un părete... 
Tiţa, — (aăucână degrabă oglinda de pe sobă) Ptru... păru..: 

Ghiftui. — Ptru?.. a | 
Tiţa. —  (puindu” oglinăa sub ochh Ean priveşte! 
Ghiftui., — (văg&nău-se) A!.. piei drace! cinei ghivju 

ista ? i 
Tiţa, — Cine să fi0?.. d-ta. 

Ghiftui. — Eii?2.. nu se poate... ferească Dunne- 
dei! (se uită cu luare aminte, deschide gura şi bolăesce ochit) (11 = 

devărat. .. îmi aduc aminte... eii îs!.. eată gura... pată 

Ochii mel... (cu mare mirare) Da bine, câţi ani am ut 
în pivniţă, de m'am făcut uncheş?.. 

Tiţa. — Moş. Talpă-Lată ne-o spus tot. 
Ghiftui, — „Ce-o „spus tot? 

(Trutaz, Acrostihescu şi Talpă-Lată întră), 

Talpă. — Dar, cucoane Dumitrachi... nu mat d nici 
o grijă... Egor îl scăpat. 

Gift, — Scăpat? 

Hgor. — (deschiqână iapa) Da... da... Essor se | 

Egor zdaro! |, 

Ghiftui. — (voina să ae arunce pe trapă) Nu lăsa 

lăsaţi. „. daţii în cap... (arată pe Egor).
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Talpă. — toprină pe Ghita) Da nu te teme, cucoane, 

că "i Egor... 

Ghiftui. — Egor! 
Talpă. — "L-am ascuns eii în pivniţă, pentru că te 

„socotea înnecat. 
Egor. — (egina din teapă) A!.. nime nui murit? 

gospodi pomilui! ” 
Ghiftul.. — (eu sneală) Qare?, . au sigur căi nime nui 

murit? . 
Bgor. — Ha, ha, Bea. Cucanaş vra să ridt? 
Ghiftui. — Ha, ha, ha... teugânau-se) Lasi-mă să te 

pipăit... ca să mă încredinţăz... (îl pipăre șir qice cu mare mul- 

temire) A !.. mânca-te-ar moliile. .. că bine 'mi pare că te 

văd... eşti sănătos? (i rea ae mână) Doamne! mult am mai 

gândit la d-ta... în parte) De-otii mal înneca lipoveni de 

adi înainte, s&'mi giceţi cuţu.. . 
Flutur, — (siina a Ghittuy) Da bine... pe noi nu ue vedi, 

vere Ghiftui?.. “ 
Ghiftui. — (eu o bucurie minexusoasă) (un nu? YărU 

Hagi-Flutur şi Odohaşa,! . . (ăânâu-le mâna) Ce fericire 

pentru mine! . - 
Flutur. — it 
Acrost: — | Ce fericire! 

Ghiftui. — Scumpii mei prietint... numa! vol puteaţi 

înţălege fericirea me; şi de accea nădăjduesc căţi bine- 

voi s&:"mi-o faceţi deplină. . 

Flutur. — | Peronceşte, vere Ghiftui... şi not sân- 
Acrost: —] tem gata, .. 

Ghiftul. — (cu dragoste) Dacă YI] aşa... tare vă pof-
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tesc... tare vă rog să nu mal călcaţi nick o dată în 
cassa me... 

Flutur. — Aud? 

Acrost: — 

Ghiftui. — Şi mă veţi îndatora peste măsură. 
„Flutur. — Atâta pagubă... | 

Acrostihescu. — Câtă şi dobindă! 

Ghiftui. — Cât pentru d-ta, pan Egor, îţi dăruese 
o droşcă cu doi cai, şi te teii cu luna... 

Egor. — Cito2.. A!.. c0ii?,. să fiii ear birjar,.. 
la uliţa mare... cu malerchi?.. A! cuconaş, par' cam 
mal înviet, o dată. ..:patdi... scari... 

Ghiftui. — Ba nu tocmai scari, că n'am „să „în 
sîngur în droşcă... am să fiii cu cuconiţa me... 

Egor. — A... d-ta set însurat... 
Ghiftui. — Nyet însurat... dar mă însor,.. let 

un înger care m'o ocrotit subt aripile 'luj. 
"Poţă. — Cine? cine? 
Gnifiul. — Cine?.. vreţi s?o cunoaşteţi? 

  

SCENA XXIV. 

Cei dinainte, Ferchezanca (întrână 1a cele ain ur: 
mă cuvinte), 

Ferchezanca. -— (tare) Un ânger care 1-0 hrănit cu - 
borş cu şir... Tiţa Talpă-Lată!.. ha, ha, ha!. 

Hgor. — (răsărina) A? Panchiţ ! (merge în funa, o apucă 
de mină go aduce în faca scenel).
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Ferchezanea. — Încet, măi Zahar Marojnă, că'mi 
rupi mâna. . 

Egor. — “Plateşte: la mine 200, de galbini. ,. sai 

de nu... te ţin amanet. 
Ferohezanca. — Vai de mine! amanet la un droşcar!.. 

Ghiftui. — Nu te teme, cucoană dragă, că te 'scap 

ei de datoriea d-tale... dar cu o condiţie. 

Ferchezanoa. — Care? 
Giftui. — SE întri car în trapa teatrului naţional, 

ca s$ câztigi aplaudele publicului. 

FPerchezanoa., —  (intinqânăd mâna lui Ghiftul) Primesc, 

dacă mi'i făpădui că te'i abona... | 

Ghiftui. — Vai nici o. îndoteală. .. E! moş Talpă- 

Tată. . . ce mat qici?,. tot prost sânt?.. tot mojic 152... 

"Palpă. — (ptecânăa-se) A! cucoane... cine-o ştiut!.. 

d-ta... un bofer atât de... eartă-mă... 

Ghiftui. — (eiqna) Te ert pentru hatirul Tiţei. . 

şi tu, Tiţică, fă cu mine ce'Y şti de adi înainte... îmi 

dai capul în mânile tale. 

Tiţa. — Las' pe mine, Stănică.. 

Ghiftui.— cu multă mulţezaire) Slavă ţie Doamne!.. "mi-o 

trecut urâtul.... "l-am înnecat! și din doi morţi, ne-am 

ales amândoi vii! . . cătră pubiic): 

Arie francâsă. 

Am înviet şi "mi pare, dei, prea bine 
Că dintre morţi pe lume am eşit. 
Dacă sânteţi mulţemiţi ca şi mine, 
Daţi'mi un semn, un semn prea mult iubit:
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Pan, pan, pan, pan, st mă veselesc, 

Pan, pan, pan, pan, s8 r& mulţemese, 

Pan, pan, pan, pan, să mă veselesc. - 
Pan, pan, pan, pan, pan: 

" Corul. 

Pan, pan, pan, pan, să vă mulţemim, 

Pan, pan, pan, pan, s& ne veselim, 

Pan, pan, pan, pan, st ne veselim, 

Pan, pan, pan, pan, pan. 

(Cortina cade),



  

CINEL-CINEL



PERSOANE: 

Pitarul Sandu, boier de 50 qe ani. 

Smărăndiţa, nepoata lui. 

Tincuţa, vara Smărăndiţei. 
Florica, tânără ţărancă, 
Graur, fecior boieresc din Moldova, 
Dame, ţărani, tărance, lăutari,



  

CINEL-CINEL 

COMEDIE CU. CÂNTECE ÎNTR'UN ACT 

improvisată, pentru beneficiul săracilor. - 

  

Scena se petreze la o moşie din Valahiea, lângă hotarul Moldovei, 

în anul 1858. 

“Teatrul represintă o grădină frumoasă cu an boschet în mijloc; 

în dreapta un „pavilon cu uşă pe scenă. 

  

SCENA Il. 

 Teranit (ezeblină. drumurile grădinel). 

    

   

: Ai e di cu soare, ” 
- Aqi:e serbătoare. 

230 Hal să ne grăbim 
„Ca să curăţim 

" “Grădina de schinuri, 
Şi ţeara de chinuri, 
Să le crească flori 
Da-acum pn" în zori. 

. 
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SCENA II. 

'Păranii, Sandu (eșină âin pasilon). 

Sandu. — Fi! copil, aţi sferşit dă curăţit grădina? 

Tăranii. — Sierşit, cocoane. 
Sandu. — SE trăiţi, feţii mei! (aânau-le bann Na un 

bacşiş, să faceţi chief şi veselie, că astădi e serhătoarea 
nepoatei mele, Smărindiţa. 

Tăranii. — SE trătească coconiţa! 
Sanâu. — Amin! Hait, mergeţi acum la horă şi 

st'mi jucaţi pă sdreavăn, 
Tăranii. — Lay pă noi, COCOane ! (esă ci cântând prin fund, 

în dreapta), | 

” Agi e di cu soare, 
Ai e serbătoare. 
Hai să dănţuin, 

„SE ne veselim, | 

Sandu. — tsingur) Aoleo! ce necaz pă capul meii dt 

când a venit nepoati-mea Smărăndiţa cu prietinile ei 

acilea, la moşie! Nam răgaz nici măcar un ceas!.. Ba să 

le aştept cu masa pănă pă la toacă; ba îmi: fac Casa 
anocato ptnă, pă la două după miedul nopţii, tot cu jo- 
curi şi cu nebunii, în cât căi, la vrista mea, am ajuns 
a mă face hurez!.. Acu, altă iscodeală!.. Le-a abătutiră 

să se înbrace ţărăneşte! Audi! fete de boter cu fote!.. 
EI! s'a trecutără cu hazu... Miicar că... de!.. ce să 
dici?.. Le prinde cămașa cu altiţe dă minune, şi's Îru- 

„ muşele coz!.. dar oposun! ighemonicona boieresc nu 
cartă, ,, Bre, bre, bre! anapoda "i lumea dă aţi! 
(intră în boschet) Faca şi gazeta lui Carcalechi. ţiea o gazetă
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si se pune pe canape) Ce mal dice ? (citesce puţin și începe a căsca) 

Frumos! frumos, dar tare mi”i somn. (eitesce) Departa- 

mentul drept „.. AŞ... Pe... CUI. . . (adoarme) 

  

po premia nn E Areni 

- ț 

SCENA UI. pa 

Sandu, Graur (vină din fană, din dreapta). IA 7 

Graur. — (în cantonadă) Acasă "i boeriu?. . binei. Las? a SE [- 

că”l găsesc ci... doar nu's de la Gogomăneşti. (rusă în iz, a 

scenă) Fati-mă *s bun sosit în Ţara munteneziscă,, cil m 

Graur, fictor boferesc a cuconului 'Tachi Pâcălescu ' de. Ta î j 

Odobeşti. Asară stăpânu mei "ml-o dis; „Graure;; ma c Ş si - 

răvaşu ista, st duct peste hotar la rtrul meii, cucânţ o 

Sandu; dar când 1 da cu ochii de e], săi srăeşti "farm E a 2 

tare, căi surd.“ Am apucat de cu noapte pe potic sam "3  - 

vinit făr a fi întrebat de rivaş de drum, că man: în- CA : 
( 

telnit nici ţipenie de om pe margine. Ba am tutelhit un 

urs, dar n'avea guler galbin, şam trecut ca fat a 

me!„. Hal de-acum în casă,la boier. (se înareaptă spre pa- 

vilon, şi se opresce audind horăitul Pitarulu)) Dec!.. cine hârte 

între copact?.. A fi vr'un zăvod, poate. (se apropie de bosehet) 

Țibă cotarlă... (răgena pe Sanau) Piel drace, căi boeriu!.. 

Da bine-o mal duce!.. par” că "i un heresseii. limitează vuetul 

sereseutan Ean 's%1 trezesc. Gncet) Cucoane, cucoane!.. Nici 

se clinteşte măcar; îi dus pe ceea lume... Mări, să i 

chiulii la ureche, (se apropie de Sanân şi strigă tare la urechea lu) 

U...u...u! cucoane Sandule! 

Sandu. — (etăărina spăriet) Ho! mă... nu lăsa... ho! 

Graur. — (în parte) "L-am trezit. 
42
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Sandu; — Ce vrei, măi hoţule?.. Ce te-a lovit dă 
"mi chiui la ureche? 

Graur. —  (vorbină tare în toată scena) Cucoane, am adus 

un răvaş de la cuconu Tachi, văru dumnitale. 

Sandu. — Dă la Moldova? dă la rărul mei? Unde"? 
Graur. — 0 rămas acasă, 
Sandu. — Cine? răvaşul? 

Graur. — Ba, boieriu. Eaca răvaşu. 
Sandu. — Adă/l astăgi şi nu răcni aşa, că nu te- 

alungă Tataril. (aeschiae răvaşu) Ean să vedem ce'mi mal 
scrie cabazul cel de 'Tachi? Ear o fi ghiduşit de-ale lui, 
că mai Pepelea de cât cl, nici că s'a mai dat. teitesce). 

„Cu frăţească dragoste, vere Sănduc.& trozbit Ha, ha, 
ha! din Sandu mă face Sănduc. Tare'i sânt drag! tcitesce) 
„Îţă trimit o căprioară ucisă de mine la vânat. So mă- 
„nânci stinătos. Feckorul boteresc care "ţi-o aduce e cam 
„fudul de-o ureche şi de coea-l-altă. Grăeşte cu el tare, 
„dacă vrei să vă înţălegeţi în vorbă.& 

„Âl tăi văr Tubitoriii, Zachi.ă 
vorbit) 0 căprioară! Aferim!.. tocmai dă diua Smă- 

răndiţei. stare cătră Graur) Unde 'i vânatul, măţ? 
Graur, —. ţin parte) Vegi; dacă '% surd, cum răcneşte! 
Sandu. — (în parte) Mil! că surd îi, sermanu! (rare) 

Unde". căprioara? 
Graur. — 0 luat-o vătavu. (ee apropie de urechea lu Sandu 

sistrisă) O luat-o vătaru. 
Sandu. — Bine. Girasi'I? (a urechea tut Graur) Grasti'[? 
Graur. — Ca de Crăciun. De-abie am putut-o aduce. 
Sandu. — Aferim! Ce mai face văru 'Tachi? 
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Graur. — Şude, 

Sandu. — Cum, şede?.. bolnav în pat? 

Graur. — Ba sănătos pe pat. 
Sandu. — Na dis c'a veni acilea? 

Graur. — Ba o dis. 

Sandu. — Când? 
Graur. — Îeri, e 

Sandu. — A dis Ga veni Yeri? 

Graur. — Ba o dis Teri c'o vini mâui. 

Sanâu. — (în parte) Ferească Dumnedeii dă surdi, 

că “ vatămi peptul. -. 
Graur. — (în parte) Am răguşit cu surdu ista, 

Sandu. —.S8 spui vărului că "1 mulţumesc prea 

mult, şi că'l poftesc pe mâni la masă. Auditu-mai? 

Graur. — (în parte) Bi! ba nu. 

Sandu. — (în parte) Ma audit! test tare) SE spul stă- 

pânu-tăii că " mulţumesc şi că/l... 

Graur. — Şi că'l pofteşti la masă pe mâni. Ştii. 

Sandu.. — (mântos) Dacă ştii, surdule, la ce mă faci 

să gic dă două ori? : Aa 

Graur. — (in parte) Ci că cit îs surd acu. (pnfnesce de zis). 

Sandu. — Ce diseşi? 

  

= 

| SCENA W. 

Sandu, Graur, Florica (viină din pavilon). 

Florica, — (în parte) Ce-a păţit boteru d5 strigă, aşa? 

Graur. — Valeii! că frumuşică leliţă! . .. 

Sandu. — Ce caţi, Florico? Ce vrei? a
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Ploriea. — Coconiţa tă roagă să mergi penă sus. 

Sandu. — Da ce mat este? 
Florica. —: Vrea să "ţi arăte 0 rochie nouă d5 la 

Bucureşti. . 
'Sanâu. — Poftim!.. par” că ei sânt sandra-mandrat 

(mergând spre pavilon) Florico, poartă . dă griji dă băeatul 

la, căi străin sermanul, e moldovean. 

Florica, — (eu mirare) Moldovean ? . 

Graur, — Moldovean, muntean, toi una m. tot, 

român ! 

Sandu. — Tacăţi ciocul... Plorico, dă'i ceva dă 

mâncat şi dă băut, c'a fi ostenit dă pă drum. (în parte) 

Sermanu! aşa dă tânăr ş'aşa d5 surd! Păcat! (intri în 
pavilon), . 

SCENA YV. 

Ploriea, Graur. 

Graur. — (n parte) Mă! înc'aşa bujor de copilă n'am 
vădut. tare) Fa, Florică! 

Florica. — (o'i? 

Graur. — Ban uită-te la mine. 
Florica. — Ş'apoi ce? 
Graur, — Multe sânt ca tine aici în sat? 
Florica. — Unde?.. acilea? 
Graur. — Ba aici. 
Florica. — Ha, ha, ha. Moldoveanu dracului! 
Graur. — Fa, Florico! 
Florica. — Ce mai vrei, mă?  
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Graur. — Fan spune'mi... măritată eşti? 

Florica. — Ba încă nu. ... .-..: 
Graur. — Val de mine!., fată mare!.. am to- 

pit. .. mi se tate pickoarele. 
Florica. — Poate ţi" foame? 
Graur. — Foame, dar... Tare "fi-aşi mânca, ochişoril! 
Ploriea. — Ha, ha, ha. Du-te mal bine la cămară 

să&ţi dea o bucată de malai. | 
Graur. — Eaca mă duc, mă duc... Încotro % că- 

mara ceea? | 
Yloriea. — (arătând în culisele âin dreapta) În colo. 

Graur. — N'o vtd bine, fa, că 'mi-al painjinit ochii... 

Nu'i merge tu cu mine să ?mi-o arăţi? 
Florica. — Ba oii merge... dă ce nu? 
Graur. — Hal. tin parte) SE gluri că! Ileana Cosin- 

zana din poveste... Când mă uit la ea, îmi trece foa- 

Mea. (caută lung la Florica), 

Florica. — (in parte) Bietu flecăii!.. nu'i urât, (tare) 

Hat la malari. 
Graur. — Fa, Florico... d'apoi mai mălăeş dulce 

de cât tine, unde-aşi mal. găsi ei!.. Te-aşi mânca din- 

tr'o înbucătură, pre legea me! 
Florica. — (riqâna) Şterge-te pă dinţi, hădico.. „. Hal, vit? 

Graur. — Vii, viii. a parte) EI! "mi-o fript inima 

“şi pace! 
(esă amândoi! prin dreapta),
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SCENA VI. 

Smărăndiţa, Tincuţa şi aă multe dame 

(înbrăcate ţărănesce, esă ain pavilon), 

Smărăndiţa. — Ha, ha, ha. Bietul moşu-mei!.. 

ear s'a mânicat pă noi că ne-am înbrăcat ţărăneşte. 
Dice că nu se cuvine fetelor de boier să „poarte haine . 

naționale. 
Tincuţa. — Dacă "i ton patera... ruginit! 
Smărăndiţa. — Y8 întreb, sorioare, care haină poate 

să ne prindă mal bine, pă noi care santem românce. de 

cât haina romănească 2 | 
Tincuţa. — Las" că "i naţională, dar e şi. frumoasă 

şi ne scapă d5 malacofuri. 
Smărăndița. — Ştiţi ce? Hai să ne prindem € ca să 

nu purtăm altă înbrăcăminte cât om şedea la: țeară. 
Tincuţa. — Ei una aşi purta-o chiar şi în Bucu- 

reşti, dacă aşi îndrăzni. 

Smărăndiţa. —., Primiţă propunerea mea? 

Toate. — Primim. . 

Tincuţa. — Mare haz ar fi să vie câţi-va cavaleri 
din capitalie, să ne vadă ast-fel, 

Smărăndiţa. — Măcar de-ar sosi vro unul, că mie 

mi.s'a făcut dor dă ei. 

Toate; — Și mie, şi mie. 
Smărănâita. — ist, că ne-a audi cine-va. 

(Două dame s'apuc de jucat volanu; alte două se primblă culegând for!> 

Tincuţa, — Ş'apol? 
Smărăndița. — Nu trebue să dim obraz cavalerilor. 
Tincuta. — FI! par că el nu "şt Yeni singuri des-  



CINEL-CINEL E 663 

tul obraz? Dar ea spune, Smărinâiţo, ce facem noi 

astădi? 
Smărăndiţa. — teiutâna) Ce 'să maj facem oare pen- 

tru ca să se mânie moş Sandu? 
'Tineuţa. — Astavi lesne, căi lute ca focul ton patera. 

Smărăndita. — Îute dar bun. Se înduplecă la tot 

ce vroim. Ştiţi una, sorioare?.. Hal st. mergera la hora 

din sat ca să jucăm d5 gina mea. 
Tincuţa. — Cu ţeranii? 
Smărăndiţa. — Dapol cum?.. EX nu's oameni ca 

şi no? 
Toate. — Bună idee! . . Watăe. 

Smărăndiţa. — SE facem dejeuner mal ântel. (stric) 

Florico, Florico. 

SGENA VII. 

Damele, Florica (alergână ain fund). 

Florica. — Aud, coconiţă. 

Smărăndiţa. — Spune să giitească masa, şi s'0 a- 

ducă aci în grădină. - 

Florica. — Bine, coconiţă. (intră în sariten) 

  

SCENA VIIL. 

Damele, Teranii (viind din fund cu buchete de for). 

, Smărănăița. — Ce vuet s'aude? 

Mincuţa. — Vin ţeranii cu bucheturi dă flori.
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Smărănâița. — Vrei să mă feliciteze d8 diua mea, 
se vede. 

TŢeranii. 

Agi e di cu soare, 
Agi e serbătoare. 
Fată-ne venim 
Cu flori, şiţi dorim 
Ani cu sănătate, 

Cinci moşii cu sate, 
Şi un bărbăţel 
Ca un bujorel, 

Smărăndiţa. — (luând buchetele şi îapărțindu-le Ja dame). 

Oameni buni, vă mulţumesc din toată, inima, şi vă ros 
st veniţi la mine, la orl ce nevote îţi avea, că otii fi prea 
bucuroasă să vă fiii dă ajutor. 

Teranii. — Să trăeşti, coconiţă! (se trag în tuna). 
Smărăndiţa. — Nu vă spuneam eii că ţeranii sânt 

oameni ca şi noi?.. Priviţi ce bucheturi frumoase ne-a 
aduseră. 

Tincuţa. — (zimbina) Românu'i galaut din născare. 

  

SCENA IX. 

Cei dinainte, Graur talergina ata tuna). 

Graur. — Florico, Florico!.. Unde-o fugit căprioara? 
(vădând damele, stă iîncremenit) Faca, mă!., Eaca, caca! 

Smărăndiţa. — Ce vrea flecitul ăsta? 
Graur. — Ean priveşte, tătucă, ce de mai Florici!.. 

Se vede căi belşug în Ţara muntenească !,. (se apropie; Fa! 
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(începe aride prostesce) Fa!.. da vol de unde-aţi răsărit în 

calea me? 
Tincuţa. — (incet) Smărăndiţo, mie mi'Y frică. 

(Damele daă semne de spaimă). 

Smărăndiţa. — Nu vă temeţi... Asta”! moldoveanu 
care a adus căprioara dă peste hotar. | 

Graur. — Măi! că mândre haine aveţi vol pe-aici!.. 

Par' că sânteţi tot fete de rădeşi de la Caşin. Ă 
Tincuţa. — Ce dice? ce dice? 
Smărândiţa, — EL ne lea de țerance.. .. Las! să ri- 

dem niţel. 
Graur, — (în parte) îs mândruliţe cez! . Îmi vine să 

le-apuc la hârjoană. (tare) Maudiţi, fa? 
Smărăndița. — Cei, bădică? | 

Graur. — (ide) Când mă uit la vol... ştiţi ?.. mă furnică 
pin inimă, că încă aşa lighioi frumuşele n'am întâlnit ei. 

Poate. — tridnă) Lighioi!.. ce'i aea? 

Graur. — Multe căprioare am vânat; multe pătir- 
nichi am înpuşcat... D'apoi ş'aşa pătirnichi ca, vol... 

* Moate, — Potirnichi, not?.. ha, ha; ha. 

Graur. — Ba încă: de cele de toamnă... Ş'aşâ'şi îmi 
vine să vă prind în laţ, că, pre legea, me! pe soare pot 
căta, dar pe YOl ba! (se apropie de dame; aceste se trag în lătur)). 

Nu vă temeţi, fa, că doar şi eii sânt om pământean... 
sânt flăcăi, şi poate să'mi aleg o nevastă dintre vol. 

Poate. — V'intre noi? ha, ha, ha. 

Graur. — Da ce!..' poate că vă veţi înduli cun frun- 

taş ca mine?.. Da că îs ficior boieresc, fa!.. Pot s'a- 

glung şi pristav, fa!.. Care din vol vre să fie pristiivoae?
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Damele. -— (vesele întreele) Tu, ba tu, ba tu, Da tu. 

Graur. — Ei! încet, încet... Nu vă scoateţi ochii 
de la mine, că ar fi păcat de-aşa ochişori drăgălaşi. 

Trageţi în sorți, şi care din vot a avea parte de la 
Dumnedeii, m'a lua. 

SCENA X. 

Cei dinainte, Plorica, 

Florica, — (in, parte) Tot acile”i moldoveanu? 
Graur. — Eaca şi Florica !.. Bine c'ai vinit şi tu, să 

tragi în sorţi... Cine ştie, fa?.. poate că ţie "ţi-a ciidea 
NOrocu. (wolesce s'o Yea de mină). Ia , 

Florica. — (lovindu' pește mână) Şedi, mă. (se apropie de 

dame și dice încet) Masai gata... 

Smărăndiţa. — Bine, bădică... dă" lua o fată daci 

din sat, al dă gând s'o duci peste hotar? 

Graur. — Hai, hal!.. ba încă pe sus. . . 
Smărăndiţa. — Da cum e p'acolo, pă la d-voastră? 

Graur. — La Moldova? la Moldova ?.. Dar naţi au- 

dut cânticu cel vechii care dice: 

<La Moldova cea fromoasă, 

„<Viaţa'i dulce şi voioasă! 
«l'a Moldovei dulce soare, 

<Oresce floare lângă floare! >» 

Smărăndiţa. — Aşa o fi, bădică; dapol vedi că şi 
noi avem Pad un cântic ce dice: 

? ” <Dâmboriţă, apă dulce, 
«Cine bea nu se mai A 

a nf tor ST 9. 
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Graur, — Nu dic ba, pentru că tot pământul ro- 

mănesc e un rafii Dumnegeesc!.. Însă la noi mai avem 

şi alta 
Toate. — Ce? 

- Graur. — 0 veselie mare!.. 0 fală care o întinerit 

toate sufletele Românilor. 

" Poate. — Da ce e? 

Graur. — Cum?.. maţi aflat vestea, cea neașteptată ?.. 

Corona lui Stefan-Vodă s'o găsit! 

Toate, — Unde? 

Graur. — La Suceava, în mormtntu Domnului !. . 

Acum toată ţara Moldosit se simte mândră şi voloasă! 

Corona lui Stefan cel mare o eşit din pimânt ca să în- 

cunune iitoriul ţărit!.. Alta nu se vorbeşte pe la n0Ă... 

Ba, încă este şun cântic! 

“Toate. — ÎL ştii? 
Graur. — Care Român nu "1. ştie? 

Toate. — Cânti-ne! să învăţim şi noi, bădică. 

Graur. — Bucuros... Ascultaţi: 

CORONA MOLDOVEI. 

I, 

Pe a ţerei noastre zare 

0 lumină cresce 'ncet! . 

Tot Românul viii tresare 

Ca din moarte înviet! 

În genunchi toţi cu sfieală, 

Pii acestui bun pământ! 

Căci lumina triumfală 

Esă dintrun vechii mormânt!
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Toţi. 

În genunchi toţi cu sfieală, 
Fii acestui bun pământ! 
Căci lumina triumfală 

Esă dintr'un vechii mormânt! 

II, 

În acel locaş de pace, 

În a morţii vecinie somn, 
De trei veacuri cine zace? 

Stefan, bravul nostru Domn! 

În genunchi toţi cu sfieală, 

Pată Stefan cel slăvit, 

Şi corona'i triumfală 
Şal seii brag nebiruit! 

Toţi. 

În genunchi toţă cu sfieală, 
Eată Stefan cel slăvit, 

Şi coronai triumfală . 
Şal seii Drag nebirnit! 

III. 

O! coronă, ca şi tine, 

Noi în umbr'am fost perduţi! 
Varsă "n ţeară vii lumine, 

Să fim lamei cunoscuţi. 
În picioare toţi cn fală! 
Saltă, saltă ţeara mea! 

Căci corenaţţi triumfală 

Ear pe frunte'ţi va şedea! 

Toţi. 

În picioare taţi cn fală! 
Saltă, saltă ţeara mea! 
Căci corona'ţi triumfală 
Far pe frunte'ţi va şedea! 
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'Poţă. — tea entusiasm) Ura! ura! ura! 

(În timp ce corul cântă, QoY lachel aduc din pavilion o masă bo- 

gată o aşeadă aproape de uşă şi esă. 'Țeranii se retrag prin funa şi esă). 

Graur, — (urmărină ţerani! pănă în fund, fără a vedea masa) Hal, 

mergeţi de-acum din sat în sat şi cântaţi Corona Mol- 

doviy, ca să se bucure Românii de-o veste aşa de bună. 

Florica, — (cătră dame, încet) Coconiţe, ceată masa. 

Smărănaiţa. — Poftim la diusa, sorioare, 

Graur.— (viină în scenă şi dând cu.ochil de masă) Eaca mă!.. 

Ce masă împărătească!.. Pentru cine"! masa asta, fa? 

Damele. — Pentru no. 

Graur. — Pentru vol? ha, ha, ha... Mânca-v'aşi de 

vii, că hâtre mat sânteţi!.. Da unde s'o mai dat aşa 

praznic pentru de-al de vol? | 

Smărăndiţa. — Nu cred! ?.. Poftim la dinsa. 

Graur. — Cum?.. Ei să mă punla masă boferească, 

ca să pat vro pacoste? Ba, Ieliţă, ba. 
Smărăndița. — Atâta, pagubă dacă nu primeşti. Noi 

maven teamă... Hai, sorioare, să mâncăm. 

(Damele se îndreaptă spre masă). 

Graur. — (căutând să le oprească) Fan şideţi binişor, fa, 

şi nu wapucaţi de pozne, c'or da boferil peste vol, ş'in 

loc de bucate, îţi mânca o calcavură de cele tătărăşti. 

Smărăndiţa. — Calcavură 2. ha, ha, ha... Cel aca? 

(Damele se aşeaqă înpregiurul mesel). 

Graur, — Faca, frate, că cle nu şuguesc!.. Se - 

aşeadă ca la masa lor!. - Fa, nu glumiţi cu dracu. 

Damele. — Bune bucate!
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Graur. — Ş'aşâ'şi mănâncă ca d'intr'a lor!.. Mare 

eşti Doamne! .. Înc'aşa fete obraznice. . . 
Smărăndiţa. — Naugi, flecăii, cum tă chiamă? 
Graur. — Graur! 
Smărănâiţa. — Dacă eşti graur, vină at mănâncă 

numele fript. 

Graur. — tapropiinâu-se) Da ce?.. poate caveţi şi 
grauri fripţi? 

Smărăndiţa,.— (arătând un talger plin) Avem; priv eşte aci. 
» Graur. — Că bine gici!.. Şi buni's, fa? 

Smărănâiţa. — D5 minune... Vii la maşă, or ba? 

Graur. — Qare?.. Mări ce-atâta!.. Ce-or păţi ele, 

„oii păţi şi ei... Curaj, Graure!.. Eată-mă's că vii. 

Glerge de se pune în capătul mesei cu dosul spre pavilon). 

Tincuţa, — (incet: Smărăndiţen Smărăndiţo, cati'l că vine. 
Smărăndiţa. — Las să ridem. 

Tincuţa. — Dar d5 ne-a, vedea moş Sandu? 
Smărăndiţa. — A ride şi el. 

Graur. — Florico, tu nu mănânci? 

Florica. — Nu. | 

Graur. — Nu?.. Pentru ce, sufieţele? 
Florica. — Nu mi'i foame. 

Graur. — Poate că te-ai săturat cu mălajii?.. Şi 

ci înam înbucat o flic, dar de praznic nu mă dai în 
Tături. (enutâna pe masă) I! tătucă, ce de mai bunităţi!.. 
„Nică nu mai ştii ce sânt, şi din care capăt să încep... 
Mămăligă nu, nici brendă sburata? 

Smărăndiţa. — Ce mămăligi ?.. Na maj bine zalatină. 
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Graur. — Cum al qis?.. slatină 9. Adă şi slatină, 

ce-a, fi aceca. 

Dammele. — Vrei şi sardele, şi patt- -froid şi biftec? 
(GI umple talgerul). 

Graur. — Vreti, vrei de toate... Puneţi cole sănii 

fac un balaniş-balmuş ca la cumătra... povestea ţiganului. 

Tineuţa. — Vrei şi salcam? 

Graur. — Alechim-saleam ?.. bucate turceşti ?.. Cum 

nu ?.. adă şi alechim-saleam. 

Smărăndiţa, — (dându'l un gavanoşei cu muştar) Na şi dă, 

asta că e bună. | 

Florica, — (riqina, în parte) ÎN dă muştar coconiţa... 

Să vedem ce-a face? 

Graur. — (luână gavanoşelul) Dulce”! mâncarea asta? 

Smărăndiţa. — Dulce. 

Graur. — Dei aşa, am să mghit ca o lingură de 

masă, să mi se dreagă pofta. (ica o lingură de muştar şi o bagă 

în gură) Valeii! mămulica me, că lute”i!.. Valeii ?.. mă 

arde, mă arde la înimă!.. Apă, apă... Ba nu... vin, vin, 

(Damele ridână, îl întind pahare cu apăl. 

Damele. — Na, na.. 

Florica. —  (dându't un pahar cu vin) Nas, bea, curând. 

„(în parte) Sermanu băeatu! 

Graur. — (ăupă cea băut) A! m'am mal potolit!.. 

(cătră Smărândița) Aşa ţii gloaca, fa?2.. El! las? că te- 

oi drege ci după masă... Cât pe ce era st'mi sale 0- 

chil din cap... Qi fi roş ca un rac. 

Smăr&ndița. — Lasă, Graure, că mai frumos eşti aşa. 

Graur. — Qare?.. Aşa să fie, Florico? 

Florica. — Par” că eşti un buhai dă baltă.
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Graur. — De cei care fac bu, u, u, u, la soare? (riae). 
(Toţi rid cv veselie), 

„ Smărănaiţa. — Ea ascultă. .. Na un pahar 45 vin 
dă Odobeşti... Be'l în sănătatea noastră şi ne cântă cera. 

Damele. — Dar, dar; cântă-ne ceva. 

Graur. — Bucuros... Am stă vă cânt un cântic din 

vremea lui “Tata Noe care-o discoperit viea... Adă pă- 
haru'n coaci, şi să trăiţi la mulţi ant precum doriţi. 

Ascultaţi, şi să faceţi toate ca mine. 

I. 

Tata Noe cel bătrân 

Fost-a, fost pujii de Român! 

El a născut veseliea, 

Căci a descoperit viea! 

(Bate incet cu un cuţit peste pahar de'şi înpreună astfel cânticul), 

Sil slăvim, 

S5'1 cinstim 

Tot cu vin, 

Cu pelin, 

Şi voios 
Şi frumos 
S5 "nchinăm, 

Să cântăm, 

Toti în COr (bătâud cu cuţitele în pahare). 

S51 slăvim, 

S51 cinstim 

ete. etc. etc. 

II. 

Când potopul s'a vărsat, 
Toţi cei râi s'aii înecat! 
Vra să dică, sorioare, - 

Cine "i r&i de apă moare! 
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Însă ei 
Sânt bun, Qeii! 
Şi voiesc 

SE trăiesc 

Bând voios, 

Bucuros . 

Vin, rin, vin 

Şi pelin! 

Toţi în cor. 

Însă ei 

Sânt bun, dei! 
etc. etc. etc, 

Graur — țotna) El!.. noroc bun să dee Dumnedeii!.. 
şi la anu cu bine!.. S5 vă văd pe toate măritate tot 
cu flăcăi ca mine! (ehiue, bea paharul pe jumătate, și rămăşița o 

aruncă peste cap in obrazul Pitariului Sandu ce esă din pavilon), 

Sandu, — (arătându-se la uşa pavilonulu) Cine urlă aşa 

atilea ? (primind paharul de vin în obraz) Carnacst ! 

Damele. — (văqâna pe “Sandu, ae scol degrabă de la masă 

şi fug prin grădină, în culisele din stânga, în fund, strigâna:) Voila 

mon oncle! Saure qui peut! Saue qui peut! 
Graur. — Ce chiper? ce chiper?.. Staţi, fa... 0e- 

aţi păţit? 

SCENA -XI. 

Graur (a masă), Sandu. 

Sandu. — Ce faci aci, hoţule? 
Graur. — (în parte) Îra! boleriu cel surd! Am piiţit-o! 
Sandu. — Naugişi ce-am spus?.. Ce faci aci? 

43
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Graur — (tare) Fac praznic. 

Sandu. — Praznic!.. Dă sufietul cui? 

Graur, — De sufletu bunicăi. 

Sandu. — Te-oii bunici eii acuş, obraznicule... Aug! 

să mă boteze cu vin din cap pân” în picere!.. dă bine 

ce m'am schimbat. .. 

Graur. — (eculându-se) Apoi dă, cucoane... vina, me "1? 

ărancele dumnitale m'o scos din -minte. 

Sandu. — Care ţărance? 

Graur. — Cele care-o fugit strigând: chiper, chi- 

per, când te-o zărit. Ele "mi-o dis că fac prazul, şi 

m'o poftit, 

Sandu. — in parte) Far vr”0 nebunie dă-a Smărindi- 

ţei! EX! s'a întrecutără cu gluma! 

Graur. — (in parte) Dare ce bodogăneşte. surdu? 

Sanâu. — Ai noroc, sermane, dă ce al noroc... că 

amintirea ai mânca un praznic dă la, mine, dă "l-ai po- 

meni câte gile-ai avea... Hait, cari-te .d8 piacile, şi st 

nu tă mai vEd. 
Graur. — Eaca mă car, boferiule. (in parte) Păcat de, 

copile că le las cu lacrimile pe obraz. | 
(Dol lachet vin de ridică masa), 

Sandu. — Căratu-te-ai adi? 

Graur. — Cărat, cărat (în parte) surdule! 

Sandu. — Ce-aj dis? 
Graur. — (cât se poate de tare) Cărat, cărat ! (se depăr 

tează prin fund, în dreapta, şi esă), . 

Sandu. — (singur) MA !.. că obraznic romiin!.. D'apol 
şi Smărăndiţa!.. să se pule la masă cun mojic!.. fo pa- 
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reesilose!.. Am s*o ocăresc... Aoleo! că'mi curge vinu 

pin sîn. 'Trebue car să merg ca sămi schimb rufele, că 

m'a lovi un guturajii. (merge spre pavilon) Bre! bro!.. ana- 

podos cosnios! tesă). 

  

SCENA XIL. 
Florica (viină pe gânduri din stânga). 

Sermanu bietu Graur!.. Ce-a, fi păţit el oare cu boieru?.. 

Să fi mâncat o bătaie ?.. Păcat de-aşa flecăii, că mare 

hâtru şi pă plac!.. Bi, una, ştiii că d5 când a venit 

moldoveanu, par” că nu mi's minţile acasă. Îmi vine tot 

să oftez!.. ma lovit doru! 

Un dor ascuns în al meii sin 

Zace plângând, suferitor. 

Ah! cum să fac şi să alin 
Plânsul amar acelni dor! 

Ce vre? nu seiii!.. Pentru-al mei chin 

Nimic nu e mângâitor. 

Ah! cam st fac şi st alin 
Chinul cumplit acelui dor! 

Câmpu "nflorit, ceral senin 

În peptu'mi nase tainic fior. 

Ah! cum să fac şi să alin 
Ne înpăcarea-acelai dor! 

0! de-aşi putea cu-al neii suspin 

În cerul "nalt voios st sbor, 

„Numai atunci aş sci s'alin 

Suspinul trist acelui dor! 

—————— Age
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SCENA XIII. 

“ Florica, Graur (arătânâu-se după boschety. 

Graur. — Baca Florica. Pst, pst. 

Florica. —  (tresărina) Cine'1 2 
Graur, — Florico, fa, 

Florica. — Tu eşti, Graur? 
Graur. — Ei. 

Florica, — Da n'a! plecat încă d'aci? 
Graur. — Nu, fa, că nu Pot... Ni-aţi făcut farmici... 

Unde “i boeriu? 

Florica. — S'a dus în casă. a 

Graur. — Ducă-s'ar ca ckocârliea, că mare matuf îi! 

Floriea. — Poate că tă-a bătut, neiculiți? 
Graur. — Ba nu, dar cât pe ce era să văl pe dracu. 
Florica. — (apropiindu-se de Graur) Bietu Graur! 

Graur. — Ci că "l-am botezat cu vin!.. apoi şi 

cl ce-avea, să vie tocmai la mijlocu praznicului?.. Nam 
apucat măcar st 'nghit o bucăţică de slatiniă şi de ale- 

„ Châm... Am rămas flămând... Unde's cele-l-alte fete? 
Florica. — S'a ascunseră pin grădină. 
Graur. — Aşa li se cade dacă nu m'o ascultat şi” 

s*o apucat să mănânce masa boterească, masă striină. 
Florica. — Ce fel, străină?.. Bra... masa lor. 
Graur. — A lor?.. Cum, Doamne cartă-mă!.. aşa 

mănâncă ţărancele pe la voi? 
Floriea. — Da tă "mşeli, sermane, că ele nu's țerance, 
Graur. — 'Ţărance, rideşiţe... tot una, 
Floriea, — Nici răgişiţe, cum le diceţă pă la vol. 

_ 
=. 

-
.
 

  

i
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Graur. — Măcar vătăjiţe să fie, tot nu se cuvinea... 

Florica, — Nici vătăjiţe. 
Graur. — De!.. că n'or fi cu toate priv ishitoriţe, de 

şi ai glas de privighitori. 
„Florica. — Ba 's chiar cocoane. 
Graur. — Cucoane? cucoane!.. Puşche pe limbăţă!.. 

Cucoane, ele? 

Plorica.— Mai aşa!.. Nepoata boierului, coconiţa Smiă- 

răndiţa, cu prietinile cei, sta înbrăcatări dă agi dimi- 

meaţă în haine ţerineşti. 

Graur. — Pentru ce? 
Florica, — Ştii ci? 

Graur. — Poate ca s&mi placă mie?.. Ha, ha, ha, 

ha!.. Care vra să gict, mam hârjonit cu cucoane, cit?.. 
am mâncat la masă cu cucoane?., I! mămulica me, căci 

mam ştiut una ca asta! | 
Florica, — Şi ce fâceal? 
Graur. — Ce ficeam?.. Le strutam pe toate... în- 

calte să pot dice şi eti cam sărutat obraz de cuvoană 

în vieața me. 

Florica. — Cum? geii2.. al fi îndrăznit? 
Graur. — Faca!.. ba "mi-ar fi fost ruşine poaţe cu 

nişte ţărance de sama me?.. Dacă pe tine, Florico, de- 

aşi vra st te sărut, nică că te-aşi mai întreba. 

Florica. — Ba deii? 
Graur. — Dec! Nu cumva te-at fasoli poate? 

Florica, — Mai ştii? 
Graur. — E, e, e! Nu mă face, că ei acuş cerc. 

Florica. — Ean coarcă, să vedl. 

4
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Graur. — Aşa ţii povestea, fa? Apol aşteaptă. tse 
răpede s'o sărute]. 

Florica. —  (fagină) Prinde, dacă poţi. 
[Florica aleargă înpreglurul boschetuluY; Graur o alunpă]. 

Graur. — Măi, că sprintină căprioară! 

Florica. —- Sbori, Graure, shori. 

Graur, — Las” că”! videa tu dacă te-ofii prinde. 

Florica. —. Hîş, pasere, hiş. 
(În funa, în stânga se ivesc damele. Florica, aleargă de se ascunde 

după ele, Graur se opresce). “ 

SCENA XIV. 

Damele, Florica, Graur. 

"Graur, — (în parte) Eaca, cucoanele! 
Smărăndiţa, — Ce este dă alergaţi aşa? 
Floriga. — Ea, nebunu 8 dă Graur vrea să mă prindă. 
Graur. — Ne giucam de-a Baba-oarba. (in parte) SE 

mă fac că nu ştiii de's cucoane, ori ba? 
Smărăndiţa. — Dt-a Baba-oarba? 
Graur. — Ştiţi ce, fa?.. Hai să ne giucăn cu toții 

de-a Baba-oarba ca să ridem.. 
Toate. — Noi, cu tine? 
Graur. — Vol, cu mine, dW'apoi cum?.. Ei *mi-oiii 

lega ochi, şi pe care-oiii prinde-o, oii săruta-o ş'oii 
lua-o de nevastă, (in narteţ Mare minune-ar fi să prind 
o cuconiţă. 

Smărăndiţa, — (incet cătră prictinele e) Ce ne pasă ?. 

Hai să no jucăm. 

Graur. — El! vreţi? 

  
C
a
_
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Smărăndiţa. — Vrem. (aână o batistă Floricăn Na, Flo- 

rico, leat! ochii. 

Florica. — Vină ?ncoa, Graure. (i leagă ochii strins). 

Graur, — Fată-mă's. (incet Floricin) NU stringe tare, 

Florico. .. doar of prinde-o duducă. 

Florica. — Degrabi ţi-a fi?.. Ea aşa. 

Graur. — Valcii! că”mi plesnesc ochil!.. Gata, sânteţi? 

moaţe. — Gata. 

Graur. — Cruce-agiută!.. SE te 54, Graure, bă- 

ete!.. acu sămi vânezi cum se cade. 

(Damele se pun în rând pe lângă Graur şil gâdile pe la nas gi pe 

la urechi cu pate). 

Graur. — (căutând cu bracele întinse) 

Baba, Baba-oarba.-. 

Unde *mi este roaba? 

Bracele să "ntind 

Roaba s'0 cuprind. 

(Apărându-se ca de musce) Hiîş MUSCĂ... NU mă gâdili la 

urechi. 

Damele (alergând vesele înpreglur). 

Roaba dacă "i prinde, 

Capul ţii aprinde. 

Roaba "i îcă, colea, 

Îea-te după ea! 

(înpreună). 

Graur. 

Baba, Baba-oarba... etc. 

Damele. 

Roaba dacă "i prinde, etc.
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Graur. — Cine mă gâdilo pe la nas? tstrănuti) SYmi 
fie de bine! 

(Sandu se arată la uşa pavilonului. Damele cum îl zăresc dic: Voila 

Poncle, furgons' vite, şi se fac nevătute pe furiş, în stânga). 

SCENA XV. 

Graur, Sandu. 

Sandu. — (pe pragul uşei, în parte) Asta'l dă-a treia oară 
că mă schimb astăgi. (se coboară în scenă). 

Graur. — (inareptându-se spre Sandu) Baba, Baba-oarba... 

(puină mâna po Sandu) Na, că te-am prins. De-acum eşti a 
me ş'am să to strui. (sărută pe Sandu cu foc). 

Sandu. — Auptându-sc) Mil, şegi bineşor. 
Graur. — Ba te sărut. tear îl sărută). 
Sandu. — Măi, hoţule! ai nebubit ? famuncesce batista 

de pe ochit lui Graur). - 

Graur, — (spărtet,în parte: Vai de mine!.. car surdu? 
Sandu. -— (în parte): Ce'mi vădură ochit?.. ear surdu! 

tare) Măi, tălharule, nu 'ţi- am poruncit 0 dată să lip- 
scşti dă-acilea ? 

Graur. — Ba 'mi-al poroncit, cucoane; «apoi vegi... 
aşa "i ptcatu când se leagă de român. 

Sandu. — Ce gici? 
Graur. — (în parte) Tot n'0 audit! (tare) Păcatu! 
Sandu. — Ce păcat, măi? 
Graur. — S5 vedi, d-ta... Când plecasem ca să mă 

întorc acasă, îmi scoate dracu în cale un cârd de fete. 

ac
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a 
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Sandu. — Fi! şapoi? 

Graur. — Apol... dă! Fetele s cu ochit de şerpe! 

Fle mo fermecat şi m'o oprit ca st ne giucim inproună 

de-a Baba-oarba. 
Sandu, — Dă-a Baba?.. 

Graur, —, (a urechea lui Sandu) Qarha! 

Sandu. — Carnacsi! (n parte) Tot nebunii dă-a Smi- 

rândiţei şi d-a, prietenelor ei!.. Las" că le-olii juca-o 

cii bună, dacă "1 aşa. 
Graur, — (în parte, cu griji) Qare ce mormiește? 

Sandu. — Spune'mi, măi, cum te-a îndemnatără 

fetele la joacă ? | 

Graur. — Eaca cum. Se vede că le-am picat tronc 

la inimă, şi pentru ca să uu'şi scoată ochii de la mine, 

s'0 prins între ele aşa: care: "mi-a cădea la mână, în 

gioc, pe-aceea so leii de nevastă, 

Sandu. — Aşa? 

Graur, = Aşa, 

Sandu. — Şi tu vrei să te 'nsori? 
Graur, — (raşinos) Cum nu, cucoane?.. Aşa copile 

curățele şi mândruliţe unde se mai găsesc! 

Sandu. — Dar care din ele îţi place ţie mat mult? 
Graur. — Apoi, dă!.. Ştii ei, cucoane?.. Toate "ml 

„stint pe plac. 

Sandu, — (eiqâna) Audi, hoţu. „EX, bineș ei îţi 

daii voie s'alegi pă care "1 vrea tu. 

Graur. — Qare?.. Nu mă iei în ris, cucoane? 

Sandu. — Nu, nici dt cum. Tu seameni a fi fecior 

de oameni.
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Graur. — Dar, cucoane. Pată-meit îi vieriii, şi cil 

sânt ficior boieresc. 

Sandu, — Ce le trebue mai mult fetelor? (în parte). 

Am să le daii o spatmi sinstoasi nebunelor alea. 

Graur, — (în parte) Când să mă "nsor c'o duducă, st 

mă fac şi ei duducel... Valcii, mămulica me!.. Ce- 

aşi mai ride! . 

Sandu. — Ei! te-ai. hotiirtt? | 

Graur. — Hai, ha. =, 

Sanâu. — Prea, bine. (strigă) Neculae! 

(întră un lacheă). 

Graur, — Neculai. 

Sandu. — Du-te dă chiamă preotul d din sat, şi adună 

toţi săteni! acilea 'n grădină. 
(lacheul esă). / 

Graur. — (in parte) Se vede că nui glumă... Yra, 

surdu să mă boferească cu tot dWinadinsu. | 

(Damele se ivesc în fună, primblându-se p'intre copuck), 

Sanâu. — Da oare unde '5 fetele? (zărinau-le) A! ea- 

tă-le. (mergâna spreele) Ban veniţi încoa, fetelor, că am st 

"vă spun o veste mare. 

> 

SCENA XYI. 
Graur, Sandu, Smărăndiţa, Tineuţa, Florica, 

Damele. 

Damele. — (alergând) Ce veste? ce veste? - 

Sandu. — [în mijlocul lor] 'Mi-a mărturisit, Graur că 

"-aţi îndrăgit cu toatele.
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- Damele, — No?.. Ha, ha, ha. 

Sandu. — Dar, vol!.. şi că sânteți în stare să vă 

scoateţi ochii pentru dinsul, .. Fiind însă că nu-se poate 

st vă măritaţi toate cu cl, am hotărit ca cl s'aleagă 

intre vol pă care '%-a plăcea, şi s'0 lea. 

Smărăndiţa. —  Linceti Glumeşti, moşule? 

Sandu. — încet) Ba nici gândesc. - Aţi vroit să vă 

țerăniți; aţi mâncat la masă cu țeranii ; vaţi jucat 

qs-a Baba-oarba cu ţeravil... Nu vă remâne de cât să 

vă măritaţi cu ţerani. Ş'aşa'şi am poruncit să vie preo- 

tul din sat ca să facă chiar acum nunta. 

Tincuţa, — tspărietă) Audi, Smărăndiţo ? 

Smărăndiţa. — Aud, însă numi vine-a crede... 

Damele. — (iniro ele, de o parte] Fi nu vreaii să mă mă- 

xit cu Graur. 

Smărăndiţa. — Nic ei. 

Graur, —— tin'pane Fan vegi-le cum se Sfădese de 

la, mine! 

Sandu. — Hai, Graure, alege din copile pi care "i-a, 

veni la socoteală, şi stţi fie dă noroc. Fii îi dai destre 

o păreche de juncani ş'o vacă. 

Graur. — fin parte) Pe care S'aleg oare?.. "Toate 'mi 

sânt pe plac!.. ş'apol de-oiii alese pe ună, Sor măhni 

cele-l-alte, mititelele! 
“sanda, — Et. tă hotăreşti adi2.. Spune, pE care 

fată vreal? Eaca şi satul vine ca să fie facă la cunu- 

nica ta. 
[Ţeranii întră în scenă]. 

Damele. — intre ele, foarte îngrijite) Se trece 'cu gluma, 

N 

N
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moş Sandu. — Mie *mi vine-a plânge. — Asta nu"! 

de suferit, . 
Sandu. — fin parte] Fan redi-le cât sânt de spări- 

cate!.. Last, lasă! le-o învăţa eit să'şi. uite ghemo- 

icon boieresc. îtare] Dă, Graure, fii cu inimă, că fe- 

tele *s dă solii, 

Graur. — Cred şi eii; dar aşi vra s'aleg, şi nu ştiii, 

că 's toate una mai dihai de cât alta... Ean st le pi- 
vesc şi să le cercetez mai de-aproape. 

[Se apropie de dame şi le privesce cu dea măruntul). 

Damele. — [trăgânău-se îndără] SE ne cerceteze! 
Graur. — - Nu vă teneţi, fa, că doar man să vă 

mănânc. | 

Sandu. — Ei!.. "ţi-al pus ochiul pă vro una? 

Graur. — tottânaj Cu grei, cucoane... Dar ştii ce?.. 

cit oii dice o cimilitură, şi care. din ele a gâci-o: mai 
întâi, aceea să fie a me. Te primeşti? 

Sandu.. — Întreabi-le pă ele dacă primesc? 
Graur. — Vă primiţi, fa? 

Smărăndiţa. — [incet cătră dame] AT scăpat [uk Graur] 

Primin. 

Sandu. — [cu mirare, în parte) Chirie eleison! .. ele 
primesc ! | 

Graur. — EX! dar ascultați şi gâciţi: 
«Două steluțe cu rade line 
«Lăsat-a cerul plin de lumine 
«Şi pe-a ta frunte ele-aii căgut.... 
«Gâci, drăguliţă, că le strut. 

[vorbind]  Gâcit-aţi ce's steluţele cele două? 
Damele. — Ba nu. 

P
a
.
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Florica. 

«Ei "ți-oii răspunde precum tu vrei : 
«Dont steluțe siint ochii mei. 

Damele. — [cu bucurie) Bravo, Florico!.. A gfcit 

Florica!.. Ea să se miărite cu Graur. 

Graur. — Mai staţi, mai staţi; nu vă grăbiţi, că 

mai am o cimilitură. 

<0 vegi închisă rumenă floare; 

«Cum se deschide vegi lăcrimioare. 
<În a ta facă ca s'a născut... 
«Gâci, drăuliţă, că o sărut. 

„ [morbina] Gâcit-aţi cei floarea, cea rumenă ? 
"Damele. — Ba nu, ba nu. 

Florica. 

<Cimilitara nu'ţi este grea: 
<Rumena floare e gura mea! - 

Graur. — Tocmai!.. Tu ai gâcit, Plorico, tu a me 

să fil de-acu. 
Damele. — [intre ele cu bucurie] A! ne-a scăpat Florica. 

Smărăndița. — D5 vreme ce Florica, are să arbă, 
parte dă tine, Graure, noi cu toatele îl facem o destre 

dă 200 dă galbeni. 

Graur. — fsărina în sus] Ura! să trăiţi!.. ura! 
Florica. — Coconiţiă, dimi voie să primesc numai 

p5 jumătate din destre; ear ceca-l-altă jumătate s'o daţi " 

în folosu săracilor, 

Graur. — (mebun] Ura!.. să trăească Florica! 
Sandu. — Aferim, copila mea!.. Fapta asta "ţi-a fi 

dă noroc; ciici cine dă la săraci, e bun la Dumnedeii!
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Leătră săteni] Miit!.. diceţi Iiutarilor să sune o horă, ca să 

jucăm cu toţii la nunta, Floricăi. ” 

Poţi. — Hora, hora! 
Graur. — La gioc, volniceşte, că eii volti cânta o 

horă de la Moldova. 
[Toţi se prind în horă. — Graur cântă]. 

Hai în horă de'i juca, 
Leliţo, leliţo, fa! 

_Că ei sufletul "ţi-oii da, 
Leliţo, leliţo,. fa! 

Tu eşti mânâră la privit, 
Leliţo, leliţo, fa! 

Et, voinic, bun de iubit, 

Leliţo, leliţo, fa! 
II, 

Leliţo de la Munteni, 
Leliţo, leliţo, fa! 

Treci “cole, la Moldoreni, 

Leliţo, leliţo, fa! 
S& ne prindem soțiori, 

Leliţo, leliţo, fa! 
Şi să fim ca doi bujori, 

Leliţe, leliţo, fa! 
III. 

Peară dracul d'intre noi, | 
Leliţo, leliţo, fa! e , 

St fim una amândoi, 

Leliţo, leliţo, fa! 

Tot un trup şun sufieţel, 

Leliţo, lcliţo, fa! 
Uniţi ca Cinel-Cinel, 

Leliţo, leliţo, fa! 

[Cortina cade].
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PERSOANE: 

Domnul lonus Galuseus, vechilul moşiei şi profesorul 

scoalei din sat. 

Tachi Răsvrătescu, sub-prefect. 
Toader Buimăcilă, vornic de sat. 

Susana, nevasta lui Toader. 

Vasile Veveriţă, fruntaş. 
Gheorghe a Saftej, ţeran. 

Un jandarm. 

Catrina, ţerani, țerance.



RUSALIILE 

“VODEVIL ÎNTR'UN ACT 

  

Scena se petrece în Moldova, în satul lui Cremine, la anul 1860. 

Teatrul represintă piaca satului, În stânga casa luX Toader cu uşă, 

fercastă şi prispă pe scenă, În dreapta zaplazul case! boferesci, cu por- 

tiţă. în mijlocul scenet o fântână între copaci. În fund crâşma; dcasu- 

pra ușci este scris: Otel pentru nobili. Această crâgmă o fost 

zidită în anul mântuirei 1858 do boieriul Paharnic Cremine. 

  

SCENA |. 

Susana, (torcând pe prispă). 

'Toarce, leleo, toarce, toarce 
Pin' ce badea s'a întoarce. 

"Vai! fuiorul mi "l-am tors 
Şi bădica nu s'a "ntors! 

Adică, ferească, Dumnegăii pe-o fimee să se mărite c 
vornicu satului, ci nu mal are parte de bărbat! Baca 

ei, de-o stptemână de când m'am cununat cu 'Loadir 

Buimiăcilă, care "% vornic aici în satu lui Cremine, tră- 

esc ca şo -vtdană; nu văd pe soţu mei cu dilele şi cu 
44
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nopţile !.. tostează) Strmanu! o agluns de clacă de când cu 

prefăcăturile aeste nout. 

SCENA II. 

Susana, Terance (mergnă 1a fântână cu cote). 

” 'Perancele. - 

La fântâna dintre flori 
Fetele se duc în zori 
Si 'şi ample cofiţile 
St 'şi scalde guriţile. | 

La puţul fărtatului 
Merg babele satului, 

"Merg, sărind ca Îelele, 

Să 'şi scalde sbârcelele. 

O ţerancă, — Buna giua, Catrină. | 

Catrina. — Mulţămim d-tale, lele Safto. 

AÂntâta. — Ce "ţi mal face birbatu? 
Catrina. — 0 eşit la boleresc cu noaptea n cap. 

Întâia. —. Adevărat oare să fie, lelică, c'o să se 

ridice boierescu ? 
Catrina. —  Dumnedeii ştie! dar de-o bucată de 

vreme n coaci, Românii noştri s'0 ameţit de câp, par' 

că "1-0 umflat Rusaliile. | 
Ântâia. — Mat ştii picatu? De câtva timp urlă 

cânii toată noaptea "m sat., , 
Catrina, — Or î zirind vrun duh necurat pi 'm- 

tuneric. 

Toate, — (făcânăn'şi cruce) Fereasci, sfintu! 
1!
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Catrina, — (apropiindu-se de Susana) Aa Susani, da ce 

ştăl aşa dusă pe gânduri? - 

Susana. — Duc doru lui Toader, Iele Catrino. 

Catrina. — Vai de mine!.. de-abia însurat ş'o şi 

. uitat cărăruşa casă? - 

Susana. — Apol de când poroncile aceste nouă care 

curg pe nică, pe ceas, nu mai are cap omu să "şi mai 

vadă bordeiu. Când îi la sub-prefecătură, când la că- 

şărie. 

Catrina, — La căşărie ?. „la stână? 

Susana, — Ba nu, fa, la sameşu cel cu căşărica. 

Ea ptcate! 

Catrina. — Şi tu rimâl cuc pe prispa casăl. 

A Susana. — Şi torc pân” ce nu mai văd bine; dar voi? 

Catrina, — Noi? Nu mai înţălegem ce-o păţit oa- 

minil noştri, că nu mal sânt ca mai "nainte veniţi de- 

acasă. Spun lucrari de pe ceea lume. Mai Yeri, bărbatu 

mei era cu chief şi se lăuda, că "mi-o cumpăra malote 

de corenţie. Ce să fie aceea, Susano? 

Susana. — Ci că "o materie ţisută nu ştii un- 

de... în doj peri. 

(Se aud chiote şi lăutari în crâşmă). 

Catrina. — Fan augi hoţii de pirați cum se Ye- 

selesc fir de not. Ştiţi una, fa? 
Toate, — Ce, Lele Catrino? 
Catrina. — Hat să ne 'ntoarcem pe-acasă şi să ne 

facem holnave, ca să nu găsască cl de mâncat când s'or 

întoarce de îa crâşmii. 
O ţerancă. — Dar dac' om păţi vr'o şotie? 

- - 44*



692 RUSALIILE 

Catrina. — Şotie? să nu" înpingă păcatu, c'or da 

peste Rusalii! Haide, hakde. 

Ţerancele (eșind). 

Arât”i focul de bărbaţi! 
Să "i lăsăm adi nemâncaţi. . 
De nimică nu ne pasă, 

Că sântem stăpâne "n casă. 

SCENA II. 

Susana, Toader. 

Susana. — Haide, hat; par” că lo văl cum or să 
mănânce păpara... Le-o întrat şi. lor g gărgăuni în cap. 
(Se pune car pe prispă şi toarce). . 

(cântă). ini 

Toderică, Toderel, 

| "Mare mult "mi-e dor de el! 

Toader. — (eşină din crâşmă, se opresce pe. prag) Mă, eşiți 

agi la boleresc, ori ha?.. Ba?.. faceţi cum vreţi. SE 
nu giceţi că nu vam dat de ştire. Vor îţi înpărţi cu 
dracu ce-a fi de inpărţit. 

Susana. — 'Toadire, Toadire. 
Toader. — (viina în scenă) Aud, Susăniciăi, 

- Susana, — Da ce mat este? 
Toader. — Apoi ce să fie, dragă nevastă? ÎL că, de 

când o vinit pe moşie vechilu ist noi, cuconu Ion Gă- 
"luşcă, dascalu satului; de când le vorbeşte sitenilor tot 
din carte, şi le spune că '5. străncpoţi de împărați, că 
se trag din "Troian, ţăranii o luat-o de bună... Daci
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indemn la lucru, îţi răspund ridând că împeraţii nu 

- lucrează. 
Susana, — Dar” ce fac, ca să “şi: hrkinească copii? 

„Toader. — apoi nu "i destul atâta. O mai vinit 

şi d-nu Răsvrătescu, sub-prefectu, şi le-o poroncit ca st 

“mu mal asculte de nime de cât numai de dinsu, şacum 

dacă strig în sat: Hai la culesu popuşoiului, mă!.. cl 

îmi răspund: du-te dracului pomană, mă! , 

Susana. — Care vra să gică satu ista ” bine nu- 

mit satu lui Cremine? 

Toader. —. Bine ; şi eii vornic de haimana. 

Susana. — Miri, omule, ce nu te lepedi şi tu de 

peleoa cea de vornicie, bat'o pârdalnicu! 

Toader. — Cum nu m'aş lepăda de dinsa, ca de 

Satana, păcatele mele! dar apoi ştii povestea, ţiganului 

cu ursu din pădure: Săriţi, oamini buni, cam prins 

- ursu! — Adu'] în coacă, ţigane, dacă "l-ai “prins! —- 

"L-aşi aduce, frăţico, dar nu mă lasă din labe, dihanica! 

Susana, — țeu ăragoste) Sărmanu bictu bărbăţel! 

Toader. — Că, ăi, sânt de jălit! Man butmăcit 

de îstov de-o bucată de vreme. Nu "i gi lăsată de 

Dumnediii în care să nu cadă câte-o poroncă, .când -cu 

coroferiu, când cu teleaga dracului. 

Susana. — Care teleaga dracului? - 

Poader. — Cea pe. sirmă, pin văzduh. Ș'a apoi ce po- 

roncă! scrise în limba păsărească. .  - numai cioarile să 

le ?nţeleagă! Noroc de mine că mi Je tălmăceşte în ro- 

măneşte domnu Ion Găluşcă, care "i dobă de carte. -



694 _ RUSALIILE 

Susana. — Dar, parcă şi el grăeşte can de pes- 

te deal. | 

Toader, —— Apoi dă, ce să "i faci? 0 învăţat carte 

la Braşov. 

Susana. — De-aceea vorbeşte braşoveneşte? 
Toader. — Nu ştiii, că cii nul înţăleg. Dar să veţi, 

- nevastă, altă bele! Mai dăunăgi vine jăindaru c'o hârtie 

în care se poroncea să sirbăm cu solenitate diua ono- 

mastică a lui sfintu... nu ştiii care. Las” că sosise po- 

ronca a trica di după sărbătoare, .d'apoi ne-am dus vro 
irii oaminy la târg ca să cumpărăm  solenitate şi mas- 

tic. .. -Mastic am găsit la băcălie, dar solenitate, mân- 

ca-o-ar cine-o iscodit-o! n'am putut găsi nici măcar la 

spiţărie; ne-am perdut numai diua digeaba. 

Susana. — Și cum aţi făcut? 

Toader. — Am trimes masticu la Ispri ivnicie ca sl 

ducă la Eş. 

: Susana, — Da bine, biirbate, „din toate satele o co- 

rut mastic? . 

Toader. —: Din toate, pe cât am audit. 

Susana. — Şi oare ce-or si facă boerii cu-atâta 
mastic ? 

Toader. — Spunea vătavu de la Pepeleni, Caii să 

prunducască cu cl soşelele cele nouă. 

Susana. — Pare c'o mai vinit o o hârtie şi adi di- 
mincaţă ? 

Toader. — 0 vinit, da. Ci că si ne-apucăm de du- 
rat o casă comunală. D-nu Găluşcă ne-o vorbit un ceas
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întreg de costituţi...una, .de covenţi...„una, fac două; 

de Patrie, de amoare... : 

Susana. — Ce moare, bărbate? 
“Toader. — Poate că moare de curechiii, fiind că s'4- 

propie postu. 

Susana. — Bine, dar ce-are a face?. 
Toader. — EL o fi ştiind, că ne-o mal spus să fin. 

de adi înainte cetăţeni. 
Susana. — Cum, cetăţeni? st vă 'mchidă la cetate? 

Toader. — Dracu să 1 disource! (scapă jos condicile ce 

ține subsuoară). 

Susana. — Da aeste ce “sânt, “Toadire ? 

Toader. — Condică. de însămnat toţi trecătorii pin 

sat; tabloane de gâşte, răţe, pu de găină, ouă, toate! 

Ci că 's potrocale de receseminţii. 

Susana. — Floci! piibate, leagă vorniciea de gard, 

că eii nu mal am parte de tine, şi "ţi duc doru. 

Toader. — D'apol ei, nevăstulcă dragă?. Când al 
şti cum mă trage inima la căsuţa me, lângă suflețelu 

mei îst drăgălaş, că mi'i şi grijă să te tot las sin- 

gură, Susano, - 

Susana. — De ce, Todirel? 

Toader. — De ce? pentru că eşti tinerică, mândru- 

lică ; al vin" încoacă. 

Susana. — (îl înpinge riqtnd) Baca vorbă! nu cum-va 

mi) şi teme acu? 

Moader. — Ba, dt, nu "i face cruce. Om sânt şi 

cii, şi-?mi eşti drăguță, foc.
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Busana, 

Aşa să trăesci? - - 

- 'Poader, 

Aşa s5 trăesc! 

Susana. 

Că tu mă iubesci? 

Toader. 

Că ei te iubesc! 

Susana. 

Şi, dei, nu glumesci? - 

Toader, 

Şi, dei, de glumesc! 

Susana. 

Aşa să trăcsci? 

„Toader, 

Aşa să trăesc! 
(înpreună). 

Toader.. 

Ah! ce dulce foc 
În suflet simţesc! 
Nu pot sta pe loc, 
Aşa st trăese! 

Toader. —  (căutână înpregiur) 

Ah! ce mare foc 
În suflet simţesc! 

ME topesc pe loe, 

Aşa să trăesc! 

Susano. .. 

Susana. — Ce %, birbăţele? 
Toader. — Nu măi lăsa să mă 'mfrupt c'o strutare? 
Susana. — Ba te-oiii lăsa, 

sântem în post. - 

Todirică, că doar nu 

Toader. — (ştergendu-şi buzele) Drăguliţa MC... (când vole- 

1 gce s'o sărute, întră jandarmul).
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SCENA IV. 

Toader, Susana, Jandarmul (intră prin fund, în dreapta). 

. 

Jandarmul. — Bade Toadire. 

Toader. — Trone!.. Ce "% jăndarule? 
Jandarmul. — 0 hârtie de la sub-prefectură. Na- 

"ți-0. (esă). 

Toader. — Ear o buleanără de hârtie? Mii, mii, 

măi! Mare cap cineva st'şi sărute nevasta. S8 videm ce 

mal scrie? | 
Susana. — Da tu ştii să ceteşti, Todiricii? 
Toader. — Ba cât hăciu. ME duc la domnu Găluşcă 

să "mi-o tălmăccască. 
Susana. — Stii pe loc, că catăll. 

SCENA Y. 

Toader, Susana, Galuscus (esă din casa boYerească, 

cetind o gazetă). 

„Galuscus. — Admirabil! Redaptorul acestui diar a 
bine meritat de la Patrie! EI critică tot, fie bun, fie 
rel... Admirabil! 

Toader, — Domnule Giluşcă. 
Galuscus. — Pe mine me chiemi, Peodore? 

Toader. — Aşa, domnule Găluşră; te-aşi ruga... 
Galuscus. — Faci eroare, amice. Fii. me numesc din 

străbuni Galuscus, nu Găluşcă. Sunt Roman din Dacia 

Transcarpatină şi me cobor dintr'un general Roman ce a 

ținut resbel cu Gaulia pe timpul lui Cezar, din care
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motiv cl a fost supranumit Galuscus de Senatul Romei. În 
consecinţă bine voesce, amice, a nu me porecli Găluşcă, 
mal cu s6mă că nu pot suferi găluscele... numi priese. 

Toader. — Fie ş'aşa, cucoane Găluşcă, 
Galuseus. — Ear cucoane? V'am spus la toţi aice, 

de când me aflu ca profesor în sat, se nu'mi mal diceți 
cucoane, pentru că astădi nu mai csist boerii, nu mai 
sunt boeri. Ji "mi frate Galuscus, fiind că toți Romanii 
sunt frați. _ ti i 

Toader. — "Ţi-aşi gice frate, cucoane, Wapol nu " 
obiceiu de ast-fel pe la noi. Numai călugărit îşi gic fraţi. 

Galuscus. — Bine; dacă usul nu eartă, gi "mi dom- 
nule. Acest curent e latin, şi ascendinţii nostrii, -precun 
stii 'Tendore, erai de viţă latină. Strămoşul mei, gene- 
ralul Galuscus, care cra ver primare cu 'Trifonius Pe- 
tringelus şi cu nu mai pugiu celebrul Ronian' Bostanus 
Coptus, ce se rudea cu oficiliatul şi mult sapientul Car- 
tofilus Cesarus Craescus. . . 

Toader. — Fan las”, domnule, cartufele şi Dostanil 
de-oparte, şi m'ascultă,.. | . 

Galuscus. — Fie; acum că "ţi-am dat esplicăctunile 
necesarii, spune, ce voesci? 

Toader. — Te-aşi ruga, dacă nu "ţi-ar fi cu supt- 
rare, s&'mi ceteşti poronca asta de la sub-prefecătură. 

Galuseus. — AY primit car vr'un ordin? 
Toader. — Ba nu, o poroncă. | 
Galuseus. — Cum at dis? O poroncă? Rei „pronunță, 

frate; debe se gici mă poroncă. 
Susana. — E trăsnit cu-leiica, pe legea me! ha, ha, ha.
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Galuscus. — Cine ride? 0 femee? 
Susana. — Ba nu, domnule, uă femee. 

Galuseus. — (zimbină) A! bela Suzană ?.. Doamna nea, 
primesce assiguriciunea înaltei mele considerăciuni cu 

care am onoare a fi a domniei voastre devotat serb. 

Susana. — (in parte) Ean augi”l acu, ci. că vre să fie 
Cerh. (ride şi ae aşeaqă torcând pe prispă). , : 

Toader. — Nu te potrivi, domnule, şi categ ni po- 

ronca; poate că'i grabuică, 

Galuscus. — Consimi cu plăcere; adt, (lea hârtiea şi 

citesce de o parte) „Se ordonă vornicului din satul lui Cremi- 
„ne, ca îndată să scoată toţi sătenii şi săi pornească la 
„căratul lemnului necesariit pentru casa de arest ce este 

„a st dura în acest sat. Ori ce lucru ar avea de făcut 

„locuitorii, fie a lor, fie a proprietarului, îl vor părăsi 
„Be loc, pentru ca să grăbească căratul matericalului 

„menţionat. Subsemnat Răsvrătescu, subprefect.“ tin parte) 
Acest ordin e arbitrar! e.uă mesură despotică,. ui... 

uă... uă idee monstruoasă!.. Tocmai acum când e tim- 

pul de strins pânea, de pe câmp, seo lase ca se putre- 
dească, pentru ce? pentru construirea unei temniţi!. .. 

0! înţeleg; asta provine din inimiciţiunea lui Răsvrătescu. 
El vrea se me ruineze, fiind că opiniunele noastre poli- * 

tice sunt contrarii. Ce este de fiicut?.. (stă pe gânduri, 

Toader. — Aj cotit, hârtiea, cucoane Giluşcă?.. Ce 

năsbutii mal cuprinde? 

Galuseus. — (în parte, cu veselie) 0! ce idee! (tare) Frate 

'Teodore, Subprefectura, ordonă ca fără nici o întârdiere se 

casă tot satul pentru ca se'mi culeagă pânea de pe câmp.
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Toader. — Qare? Dacă *% aşa, cucoane, grăeşte d-ta 

cu românii, că cii digeaba n'am cercat sti scol, + adi la 

lucru boierescului. 

Galuseus. — Unde sunt fraţii Romani ? 

Toader. — Fac cislă colea ?n crâşmă. 
Galuseus. — Îuvită”i se vie aice ca se parlamentini 

înpreună, 
Toader. — Îndată, cucoane Găluşci, (se auce In crâşmă; 
Galuseus, — (în parte) 'L-oii învăţa eii pe Răsiri- 

tescu se scrie vornicului cu litere latine. 
. (Susana cântă încet). 

Galuscus. — (o întrerupe) Suzano, belă Suzană... 

Susana. — Aud, domnule Găluşcă. 

Galuscus. — Ce faci acolo Singurică ? 

Susana. — Tore. 

Galuscus. — Torci?.. Felice e futorul ce” atingi 

cu degetele şi cu buzele! (oftâna). Căci nu sunt ci în 

locul lui! 

Busana. — Ai vre să te torc? 

Galuscus. — îşi:. 

Susana. — Nu se poate. 
Galuscus. — De ce? 

Susana. — Eşti pre nescărmiănat,. 

Galuscus. — Ah! Suzană. bu 
Susana. — (imitându) Ah! Găluşcă. 
Galuseus. — De ce nu vrei se citesci în avima mea? 

De ce nu vref se me capisci? 

Susana. --— Bit?.. ba să te pişte Rusaliile mai bine, 

da nu cii.
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SCENA YI. 

Galuscus, Susana, Loader, eranii (esina « an  crâşrmă), 

Toader, — Veniţi în coaci că vă chiamă vechilu 

moşie). 
Toranii. 

Domnul Găluşcă acum ne chiamă; 
Hatdeţi cu toţii, hai, fără teamă 
S6'i vedem faca cea pricopsită, 

S'audim rorba'i cca procopsită. 

" Galuseus. — Bine-aţi venit, fraţilor!“ Ve salut, salve! 

Teranii. — Bine-am găsit, cucoane. + 

Galuscus. — Ve invit semi pretaţi toată atenţiunea. 

Veveriţă. — Co să facem, cucoane? 
Galuscus, — Vam luminat de demult asupra sor- 

gintei voastre, sunteţi Romani, strănepoţi a împeratului 

Traian, anticii dominatori a lumei!. Aşa este? 

Teranii. — 0 îi, cucoane. 
Galuscus. — În consecinţă, ve indemn, conform cu 

ordinul acesta de la, sub-prefectură, se alergaţi la câmp 

“pentru ca sa'mi culegeţi popuşoiul. Dizi?. 

Veveriţă. — Bucuros am merge, cucoane, dar nu 

ne dă mâna. . 

Galuseus. — Şi pentru care motiv, frate Veveriţă? 

Veveriţă. — Ne temem de Rusalii. 
Galuscus. — Rusalil!.. sunt Rusalii pe moşie? 

Veveriţă. — Sant, sânt, ardă-le focu! Mai alalta- 

Yeri cle o furat boii lui Terinte prisăcariu, şi chiar astă 

noapte le-o zărit Gheorghi a Saftei, trierând satu. Aşa 

"% Gheorghi? 
O 

N
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Gheorghe. — Aşa, cumătri Vasili. Era numai două 

în catrinţă, şi se furişa pe sub zăplazu curţei bolereşti. 
Galuscus. — (pe gânâur) Rusalii! Aceasta e un ce 

grav! ui... ui... ună... calamitate publică! Vechii Romani 

ascendinţii nostrii, pre cât îmi aduc aminte din istorie, 

se apărait de dînsele cu chipul întrebuințat de deul Vul- 

can când a voit se prindă pe Venus cu Apolon în /la- 

grante delictumn, adică cu mreje. (tare) Fraţilor Romani! 

cunoasceţi voi pe Venus şi Apolon? 
Veveriţă. — Ba nu, cucoane. No vinit nică odată 

pe-aici: p'in Sal. 

Galuscus. — Serman popul!.. cum a uitat tradi- 
ţiunele antice!.. Fraţilor Romani! strămoşii nostrii prin- 

deaii Rusaliile cu nevodul, şi apo! le înnecaii într'o baltă. 

Ast-fel debe se facem şi noi. Luaţi un nevod şi o puşcă 

cu voi, şi mergeţă la lucru; car dacă le veţi zări cumva, 

Svâr şi poc!.. mvaţi înţeles? 

Veveriţă. — Înţăles, cucoane. Hai, măi! 
Totanii. — lia. 
Galuscus. — Daw căutaţi bine, fraţilor Romani, se . 

nu lăsaţi popuşoii in strujeni? 

Veveriţă. — Ferească sfintu! Jaf, fraţilor Romani. 

Teranii (mergând spre crâşmă). 

Îlai ca strămoşii, cu vitejie, 

SE stăm la pândă colo m câmpie, 
Cun năvod mare şi cn o puştă, 

Precum ne 'mvaţă d-nul Găluşcă. 

Susana. — 'Toadire, în cotro apucă fraţii Romani?
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Toader. — ia ţeran) Fi, măi! Incotro, încotro ? Acolo” 

lanu de popuşol? -. 

Veveriţă, — (pe Pra). Mergem să citim năvodu. 
Ay 

(Ţeranii întră rigână în crâgmă). 

Galuscus. — (deschide jurnalul si se adineeco în citire) Ce 

stil! ce espresiuni energice! ce logică invincibile! admirabil 
diar! admirabil redaptor! Cine " subsemnat ? (caută 1a sfâr- 
şitul foaen Clevetici! îl gâcisem de la început. teitesec) „Două- 

„deci şi patru de ore aii trecut, de când s'a format noul 

„Cabinet, şi încă nu vedem iunovate şi aplicate reformele 

„promise de programa sa! Conchidem dar că şi acest. 
„Minister a pus sub salte promisiunile sâle! Încă o ilu- 

„Siune perdută! Sermană Patrie! infelice Națiune! ete.“ 

vorbit) Sublim! Eaca accente patriotice!.. În trei rânduri 

de tipar numai o singură greşeală de ortografie. Redap- 

torul a scris naţiune în loc de niciune; păcat! (Citesce). 
Toader. — (viină lingă Susana) Susani, 

Susana. — Aud, bărbate. 

Toader. — Nu n vede nime acu. Ţăranii o intrat 

în crâşmă, d-nu Găluşcă s?o îngropat în hârtica cea 
mânjită cu cerneală... Nu mii lăsa să mă "nfrupt c'0 

sărutare ? 

Susana. — Bucuros, 'lodirică. (întingâna obrazul) Na, în- 

fruptă-te digrabă. 

Toader, — (atergându'și buzele) Paca,.. (când volesce s'o să- 

rute, întră jandarmul),
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SCENA VIL. 
Galuscus, Toader, Susana, Jandarmul. 

Jandurmul. — Bade Toadire. 
Toader. — (supărat) Bar! mânca/l-ar căoarăle de jândar! 

Jandarmul. — Bade Toadire. 

Toader. — Ce este, măi hemesitule ? 

Jandarmul. — 'Te chiamă d-nu sub-prefect ca sti 

aduci banii birului. ! 
MVoader. — Ce sti duc?.. n'am putut stringe în- 

că nimica. De-abia feri "mi-o vinit poronea ca să scot 
de la săteni două şferturi şi banii şoselel, colac peste 

pupăză !.. MWam cei duce. 
Susana. — Nu te supăra pe bietu jindar, Todirică, 

că cl nui vinovat strmanu! 

'Poader. —- Cum nu m 'oăi mâniea, dacă tot mă stin- 

ghireşte! | 
Susana. — al bine du-te de te! tălmiceşte cu sub- 

prefectu. 
Toader. — Fic, mă duc; dar vin îndată îndărăt ca 

să nu rămân toată diulica ne'nfruptat... 
„Susana. — Ia, ha, ha, că poznaş mai eşti, bir- 

bate ! (Toader esă, alergând înpreună cu jandarmul). 

SCENA VIII. | | 
Galuscus, Susana şi mal pe urmă 'Poader. 

Galuscus. — (tresărind) Cine ride? Ear Suzana?.. 
Ce belă e!.. ce pudoare în faca ci!.. Suzano, mu te 

duce încă, că am se'ţi spun un ce misterios.
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Susana. — Ce lucru să fio oare? 

Galuscus. — Ascultă. 

Susană, eşti belă, eşti chiar florelinte, 
Şa tale beleţe mă scoate din minte! 
Eşti belă! şi chipu'ţi treptat se belesge, 
Şi anima'mi, belo, amână vestegesce! 
Te am cu pişiune, te am cu ardoare 
Şamoarea'mi vibrează lâng'a ta pudoare, 

" Te am, şi de-acuma vieaţa mea toată 
Va fi pentru tine oficiolată! 

Susana. — Nu te "'nţeleg, domnule, ce vrei sămi 

spul... Tot gici că m'al... tot pomeneşti de păşune, de 
flori de linte, de moare, de putoare... Ce limbă grăcşti, 

că par'că se bat calicil în gura d-tale, 

Galuseus. — Ah! nu mai cumprins? 
Susana. — Nici te-am prins, nici te-am înțăles, că 

doar n'am învăţat tităreşte, 
Galuscus. — Cum?.. Susană, mai priceput că deja 

un incendii volcanic arde. în anima mea? 

Susana. — (în parte) Aşteaptă, mangositule!.. păsă- 

reşte vrei? ttare) Stivini, ivini, căvănă, evene, stivini, 

nevene, buvunu, nuvunu? 

„* Galuseus. — (eu mirare) Buvunu, nuvunu? Ce jerg e 

acesta? În van. în! tortur înteligința ca, să capise bu- 

vunu, nuvunu. Aceste selămiciuni nu aparţân idiomului 
năciunei noastre. În consecinţă mă găsesc în pusăciune 

a nu le putea da o înterpretăciune răţională. 
Susana. — fân parte) N'0. inţăles?.. Săi vorbesc în 

“limba ul. care) Baciune, tăclune, teciune, perciune, dal- 
45



706 RUSALIILE 

clune, niciune, cuciune, naiciune, minciune, teciune... 

Ai priceput acum? o 
Galuseus. — (eu mulţemire) Acu maj vii de-acasă, dar 

nam priceput; nici acum bine de tot, căci vorbescă prea lute. 
Susana. —. Ha, ha, ha, greii ai mal fost de cap!., 

Ban ascultă, domnule Găluşcă, dacă vrei să vorbeşti ro- 
măneşte ca să te înţileasă Românii, bine; car" de nu, 
du-te omule de unde-ai vinit, că nu ţi se trec braşoa- 

vele pe la noi. 
Galuseus. — Ei apoi, Susano, de vreme ce mă con- 

damni să'ţi vorbesc în limba vulgară a părinţilor me, 

îţi spun curat, pe şleah, că'mi eşti drăguţ şi că mi 

asuc de dorul tă. 
Susana, — (în parte) Eaca, caca! so aprins ticiunele. 

(Toader se arată în fund), 

Toader. — (în parte) Dare ce pune la cale Susana cu 

d-nu Găluşci ? a | 
Galuseus. — Susano, răspunde'mi şi tu pe_şleal, 

vrei să te dal în dragoste cu mine? 

Toader. -— (in parte) Audi Găluşca dracului? 
Susana, — (în parte) Îmă vine să "Y-o gioc bună strop- 

şitului, 
Galuseus, — De primeşti, al dat peste noroc!.. 

Nu'ţi pomenesc de onoarea ce ar fi pentru tine ca să fil 

în relăciune cu un om învăţat cum sânt eă!.. Eşti fe- 
mee priceputi ş?o înţelegi; dar apol, wândesce, Susano, 

că pusăciunea mea de plenipotinte mă face destul de po- 

tinte, ca să fiii de mare folos scii de mare pagubă pros- 
tului cel de "Toader, bărbatul tăi...
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Toader, — (în parte, tarios) Prost!.. ghidi, sparge casă! 

Galuseus. — La ce te hotărişti, Susănică?.. Răs- 

punde fără sfieală, nici ruşine, draga mea, căci pudoa- 

rea nu i inimică amoarei. | 

Susana. — Apo dă, domnule... ştii ci ce să fac? 

Galuscus. — Să te “nivt ei. Când a înnopta, ofii 

gisi o treabă lui Toader ca să'l depărtez, şi ?m lipsa lui, 

olii veni pe furiş la tine. Vrei? 

Toader. — (în parte) 0! îmi vine s%l toropesc. 

Galuscus. — 85 viu pe furiş, Susano? Sclami, dragă, 

sclami că vrei să vin. Nu'ţi etufa simţiciunea. 

Susana. — Dar dacă te-a vide cineva? 

Galusens. — Asta”i uă considerăciune gravă !.. Cum 

să facem dar? 

Susana. — Ştil una? Aştept să vie soră-mea mai 

într'amurgu. Înbraci-te m haine femecştă, şi dacă te-a 

şi zări cineva, a crede că "i Deana, 

- Galuscus, — Perfect! sublim! Susano, am st mă 

prefac în dină, în Venus. 

Toader, — (în parte) Aşa Vă 7] tocmala? (vine în scenă) 

Domnule Găluşcă... 

Galuscus, — (tzesărina) ]la?,. Teodor!.. Ce voesci 

amice ? 

moader, — Ce vreii?.. Vrei săţi spun verde "m ochi... 

Susana.— (incet Iuy Toader) Stăpâneşte'ţi gura, Dodirică. 

Galuseus. — Aştept, vornice, simi spui verde "n 

ochi. .. Ce? 

Susana. — (pişcâna pe Toader) Taci, bărbate. 

Toader. — (ii... că te-aşteaptă sub-prefectu. 
4b
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Galuscus. — (în parte) 0 cam sfeclisem ! (tare) Mă 
aşteaptă d-nul Răsvrătescu? Bine, mă duc să găsesc, 

Susano, nu uita ce te-am rugat... Adio, salve! (esă prin tund). 

SCENA IX. 

Toader, Susana. 

Toader. — Dar de aste "mi-ai fost, lele Susani? 
" Susana. — De care, bădică? 

Toader. — Vrei s%'mi pui flori după urechi cu sfri- 
jitu cel de Găluşcă? 

Susana. — triqâna) Cum at aflat-o, bărbăţele? 

Toader. — Ş'âncă ridi, mutere neruşinată!.. Ridi, 
şi nu %% nici o săptămână de când te-am luat! (începe a 
plânge) Ce păcate-am avut să mă "nsor!... De unde eram 
om teafăr, s'agtung de batgtocura satului!.. Alei, Su- 
sano, "mi-aşi fi pus capu m fec că tu nu eşti ca altele. 

Susana. — Nu fii copil, omule. Ce, Doamne cartă- 

mă! te scânceşti numai pentru-atâta? 

Toader, — (bocinău-se) Audi, atâta ?.. Da cemi tre- 
buie mai mult? 

Susana. — Linişteşte-te, dragă, c'o fost numai o 
glumă. 

Toader. — Glumă?.. stl înveţi chiar tu pe Găluşci 
ca să se 'nbrace femeeşte, pentru ca să vie la tinel.. 

Susana, — Dacă, doar m'am orbu găinilor, ca să mă 
mdrăgesc de-un şoldan ca dinsu. Am vrut numai s&mi 
bat gioc de el.
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Toader. — Ban las'; par” că mam vădut cil, n'am 
augit ci... 

Susana. — Nu crede ce veţi cu ochii, Bărhate ; crede 

ce'ți spun eii. 

Dărbate, bărbate, 

Na crede ce veji, 

Închido'ţi tu ochii 
Şorbesce mă creţi. 
De-augi vorbe rele 
Tu, surd să te faci. 

Astupă'ţi urechea 
Te culcă, şi taci, 

Toader. — SE tac, să tac când ştii că vechilu um- 

blă după tine ca lupu după cate. 
Susana. — Last st umble, şi dacă eşti om, le'l la 

hăituit când s'o primbla, noaptea pin sat. 
Toader. — Eaca! bine gică, nevastă. teiac) Ha, ha, 

ha, că mare pricejută eşti! 

Susana, — Vegi?.. şi tu mă credeai o ră. 
'Poader, — Earti-mă, Susană dragă, că de-acum mă 

giur să fii orb şi surd. B!5 erţi, pulculiţi ? 
Susana, — Te ert, bărbăţele. 
Poader. — Şi... îmi dai vole să mă 'mfrupt cun 

sărutat? - 
Susana. — Ba şi cu două, Todirică. 
Woader, — Găinuşa hadei. (câna voresce so sărute, întră 

andarmul).
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SCENA X. 

Poader, Susana, Jandarmul. 

Jandarmul. — Bade 'Toadire? 
Toader. — (furios) Batt”l perdalnicu de jindar!.. par” 

co face-într'adins. i 
Jandarmul, — Bade 'Toadire. 
Toader. — Ce este, mil? 
Jandarmul. — 0 poroncit sub-prefectu s'aduni toţi 

sătenii aici în piacă, ci are să le grăcască! tesă) 
Toader. — Bine. (Susancn Dă digrabă, Susano, pân! 

ce nu mal vine cineva. (rotesce sto sărute) 

Jandarmul. — țintoretnau-se) Bade Toadire, aleargă 

Yute, că eaca vine sub-profectu. esă). 
Toader. — 0f! mă duc, că văd că molii si am parte 

ali de îufruptat,. (intră în crâşmă). 
Susana. — (singură) Bietu 'Toadir! mare frică "i-o 

fost de şotie! Bine c'0 şiiil. tintră în casă). 

SCENA XI. 

Galuscus, Răsvrătescu (intră priu fund certându-sc). 

Galuscus. — Ba molii plăti. 

Răsvrătescu, — Bai plăti. 
„Galuseus. — Ba n'olii plăti, domnule sub-prefect, 

că ar fi o veesăciune intolerabilă. 
Răsyrătescu. — Domnule, fe'ţi măsurile cum vor- 

beşti!.. Cum îndrăzneşti a numi-vecsaţiune, după limba 

d-tale, o lege votati de Cameră ?.. D-ta care ceteşti
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toată diua gazete, trebuie să fi negreşit, informat, că 

toţi proprietarii a să plătească Statului câte 5 la sută 

din venitul lorș- prin urmare înprotivirea d-tale o con- 

siderez ca o oposiţie Guvernului. E 

Galuseus. — Ba, mă cartă, nu fac opusticiune ; însă 

ci nu *s proprietarul acestei moşii; sunt, numai vechil, 

după limbajul d-tale, şi legea specifică clar, că pro- 

prictarul debue să plătească contribuciunea, fonciară. În 

consecință, salve! " 

Răsvritescu. — Aşa?.. te înprotivești poroncilor 

mole ? 

Galuscus. — Nici vreti să te bag în seamă. 

Răsvrătesou. — Nu?.. se vede că nu ştii cine sint, 

şi ce pot ei?.. 

Gaiuseus, — D-ta?.. eşti domnul Răsvritescu; atâta 

tot şi lada ?n pod. | | 

Răsvrătescu. — Sint sub-prefect, domnul mt !. - 

adică a 57-ea parte din Guvern! 

Sânt sub-prefect de an ocol, 

Şi "n ţeara inca joc mare rol! 

at cercetez, cii hotărese, 

Jndec, condamn şi înplinese, 

De mine toţi se tem aici, 

Că *s mare peste cei mai miti. 

Sânt sub-prefect, sânt sub-prefect, 

Şaici produc grozav efect! - 

Prefectul mei stă nevidut, 

De ţinutaşi necunoscut. 

El în oraş şede pe lo, | 

Vara "n grădini, jearna la foc.
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Dar, crişul că! toţi mt rârnese, 

Şi ca de-un drac toţi se feresc, 
Ci's sub-prefect de an ocol, 
Şîn ţeara mea joc mare rol! 

Galuscus. — (în parte) ÎInfelice ţeară! 
Răsvrăteseu. — M'ai audit, domnule?.. prin ur- 

mare îţi .poroncesc, în numele Convenţiei, să te supul 
îndată la plata contribuţiei, căci la d'inprotivă, te volii 
împlini cu ecsecuţie. 

Galuscus. — (sxărict) Cu ecsecuciune ? 
Răsvrătescu. — Dar; îţi trântese jandarmi în cast, 

aşa în cât să nu fii liber nick să. dormi. 
Galuscus. — Ce-aud? ma asta "1 ui...uă... 

inquisiciune! 

Răsvrăteseu. — Nici să mănâuci. 
Galuseus. — (furios) Eşti un Neron! 
Răsvrătescu. — Nici st eşi din casă. 
Galuscus. — (esaspezat) Eşti un Caligul!.. „Vrei semi 

utaci libertatea individuală? 

Răsvrătescu. — Plăteşte. 
Galuscus. — St 'mi violezi domiciliul? 
Răsvrăteseu, — Plăteşte. . | 
Galuscus. — Eşti un Caracal!.. Mă duc st "UX aduc 

banii, dar să ştii “am să dati peticiune Ministeriului, 
Răsvrătescu. — Plăteşte, şi dă peticiuni chiar dra- 

culul. " 

Galuscus. — (întră în casa botercască, strigând) 0! abomi- 
năciune! violăciune ! cescerăciune!
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Răsvrătescu, — (singur) Strigă tu la crăciuni cât 
"ţi-a ţinea gura, pedantule, că nu te slăbese, 

SCENA XII. 

Răsvrătescu, Toader, Deranii (eşină din crâgmă); 

mat pe urmă Galuscus. 

Toader, — Da arde, măi, ai c'aşteaptă sub-pre- 

fectu. 

Veveriţă. — Baca venim, venim; mai încet vornice, 

că nu dati Tătaril. 

Răsvrăteseu. —. Ha, ha! Paca şi sătenii; am să” 

dăscălesc, după cum am cetit în gazetă. tare) Qameni 

buni!.. waţi adunat cu toţii? 
Veveriţă. — Ne-am strins, cucoane ; am lăsat lucru 

ş'am alergat la chiemarea vornicului. 
Răsvrătesecu. — Bine... Vornice! 

Poader, — Aud, cucoane. | 

Răsvrătescu. — Ai mai strins ceva din banil bi- 

rului? ” 
Toader. — "Te miri ce şi mai nimică, vorba ceea, că 

oaminil îs lipiţă pământului. 
Veveriţă. — Aşa, aşa, săracii de noi! „. lipiţi pă- 

mentului! 
Răsvrătescu. — Pâră veche, badeo, peră veche, . . 

Vornice, să te porneşti. acu mdată cu banii câţi al adu- 

nat şi să "i duci la sămişie. 

Toader. — Îra! cucoane, nu s'ar putea să lăsăm 

pe mâni?
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Răsvrătescu. — Nu... hai, pornit-ai? 
Toader. — Pornit, pornit; numai st dic dout vorbe 

nevestil. (se duce la casa lui; Susano. | 
Susana. — (pe pragul use) Aud, bărbate. tsorbese încet). 

Răsvrătescu. — (zărină pe Susana) Raca mă! da Îru- 

muşică vorniceasă are rornicul!.. Bună idee am avut 

să 7] espeduesc. 

Susana. —. (incet) Și, d&ii, car te duci, Toadire? 

Toader. -— (incet) M5 duc pn” în capătu satului şi 

mă "torc îndărăt pe după țarină. 
Răsvrăteseu. — Da nu te-al mai dus adi? 
Toader, — Eaca, mt duc... Ard'o focu vornicio! .. 

Rămâi sănătoasă, nevastă. (esă prin stânga). 
Susana. -— Mergi cu bine, bărbate. (se închide în casă), 

Răsvrăteseu. — (în parte) ÎL frumuşicii coz. 
Veveriţă. — Cucoane, vornicu ne-o spus că ai st 

ne grăeşti câte ceva. 

Răsvrăteseu. — Dar. 

Veveriţă, —  (cătră țerani) ăceţi, măi! 
Galuscus, — (arătându-se la portiță cu o pungă în mâna) 

Ce are st le spule? 
Răsvrăteseu. — Qameni buni! v'am adunat pentru 

ca să ră spun vorbe mari şi late, cum n'aţi “mal audit 

de când trăiţi, Fii vă sânt prietin, frate, tată!.. vă 

vreii bin ce, şi dar vă întreb: Cum aţi pitrecut păn' în 

diua de astădi?.. bine, ori răi?.. 

Veveriţă. — Apoi dă, cucoane. . „. cum 0 dat târgu 

şi norocu, “vorba coca, 

Răsvrăteseu. — Rii!.,. Ap i fost lipsiţi de toate,
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şi de libertate, şi de egalitate, şi de fraternitate, şi de 

legalitate, şi de inviolabilitate... şi de... (ecoate un jurnal 

din buzunar) 

Galuscus, — (in parte) Ce dice? ce dice?.. 

Veveriţă. — Qa ţerau Co-or fi, măi, acele toate? 

Răsvrătescu, —  (eitina jurnalul) „Şi de drepturi ce- 

tăţeneşti, şi de drepturi comunale, şi de drepturi muni- 

cipale, şi de drepturi civile, şi de drepturi politice, şi 

de sufragiul universal.“ - | 

Veverită.. —— (int Gheorghe) Ce "i sufragiu cela, mă, 

Gheorghi? 

Gheorghe. — Sofragiii, cumătri, ca la boieri. 

Răsvrăteseu. — citind „Dar în finc,a unspredecea 

oră a, sunat pentru voi! Cel proletar va scăpa de pro- 

letariat! cel mic se va face mare, şi vice versa, cel mare 

sc va face mic! cel slab va fi putinte, şi cel putinte 

neputinte!“ 

Galuseus. — (în parte) Propagă anarhiea, nebunul! 

Răsvrătescu. —  (eitina) „De-acum fie care locuitor 

debue a fi proprietar de patru fălci de pământ, căci 

acel pământ e a lui Dumnedeii, şi precum glasul popo- 

rului este glasul lui Dumnegeii, asemenea pământul lui 

Dumnegeii este pământul poporului.“ (vorbit) “VE vine la 

socoteală, aşa, oameni buni ? 
Veveriţă. — Cum, cucoane? 

Răsvrăteseu. — Să aveţi fie care partea voastră, 

câte 4 fălci, şi să nu mai faceţi boieresc? 

Veveriţă, — Ne-ar vini, cucoane; dar st 'mi dai 

vole a face o întrebare, dacă nu "ţi-a fi cu binat,
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Răsvrătescu. — Grăeşte, moş Veveriţă, că d-ta eşti 

om priceput. 

Veveriţă. — Patru filci de ptiment sânt bune acu 

de-o cam dată; dar mai târdiii, când ne-or creşte copiii, 

li s'a da oare şi lor câte patru fălci? 
Răsvrătescu, — Ba nu, meş Vevoriţă; copiil vor 

înpărţi frăţeşte locul părintesc, că aşa "i cu dreptul. 
Veveriţă. — Care vra să dică, dac” aş avea patru 

însurăţei, să le vie parte numai câte-o falce? 

Răsvrătescu. — Mii, proştilor, vol nu înţălegeţi 

toate avantajele unei asemine reforme. , 

Voveriţă. —  (iur Gheorghe) Ce-a fi acea răformă, 

Gheorghi? ” 

Gheorghe. — Ce să fie, cumâtri? Răformă, adica 

formă ră. 

Răsvrătescu. — țeiuina) „Acele avantage sânt: Ii 
că vă faceţi cetăţeni liberi; al 21ea, că vă faceţi liberi 

cetățeni; al 3-lea, că fiind liberi cetăţeait, o să dobendiţi 

demnitatea, de cetăţeni liberi; să agtungeţi a fi şi vol 

o Naţio.“ 

Galuscus. — (în parte) Augi Naţie!.. gi Năciune, 
ignorantule'! 

Răsvrăteseu. — 0 nație mare, cultivată, Morisantă. 

Galuseus. — (in parte) Plorelinte, nu florisantă.... 

Răsvrăteseu, — Si aveţi şi voi şcoli şi comune, 
şi temniţi în sate, ca toate uuţiile civilisațe. De aceea 
vă poroncesc acum să lăsaţi ori ce lucru.a câmpului 

baltă, şi să vă duceţi ca st căraţi lemn de durat o
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temniţă aici. Santeţi liberi, bătaiea este ridicată; prin 
urmare aveţi novole de-o casă de arest. 

Veveriţă. — Temniţă la nof?.. doar nu sântem 
scăpați din Qenă! - 

Răsvrătescu. — Aşa; şi st mat căraţi lomn pentru 
clădirea unei case comunale; pentru că toate satele aii 
să fi organisate în comune. 

Veveriţă. — (lux Gheorghe) Ce să fie cumuna ceea, 
Gheorghi ? 

Gheorghe. — Adică, cum una cum alta; tot ca 

una fata me. 

Răsvrăteseu.: — Şi să mal căraţi lemne pentru du- 
ratul unei şcoli siteşti, în care copiii voştri să înveţe 
carte, ca să se facă uvtţaţi. Bune *s 5 toate aceste, oa- 
meni buni? 

Veveriţă.. — Bune, cucoane. Numai cât, toate-odată... 

ne vine cam grei; n'avem mijloace, sânten săraci, şi 

de-a fi să lăsăm pânea pe câmp, poate, Doamne fereşte! 

să putredască! şi cu ce ne-om hrăni la learni? | 
Răsvrăteseu. — Baca leneşii!.. Hat, nu mai lun- 

giţi vorba şi vă porniţi acu "ndată la lemne. - 
Veveriţă. — D'apoi, cucoane, îi păcat, st ne perdem 

tot lucru anului. 
Răsvrăteseu. — Ei, măi badco, nu mă faceţi să'mi 

întorc cojocul pe dos, că-de şi sânteţi oameni liberi, 

wolii face acum s'alergaţi tepureşte. 

Veveriţă, — (pe gândur) Sărmanii de noi !.. ci că vrei 
să ne facă bine!.. 

Răsvrătescu. — Pornit-aţi a]i?
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Veveriţă. — Ne ducem, ne ducem, că doar sântem 

oamint liberă, cum gici d-ta. Hai, măi. 

Teranii. — Hal. „tesă prin fund, în stânga). 

Răsvrătescu. — (cu aer de triumf) Aşa SE face cduca- 

țiunea, populului! | 

Galuscus. — (riind în faca luY Răsvrătescu) Domnule, a 

ascultat toate abericiunile câte le-al debitat fraţilor Ro- 

mini, şi fac aici declărăciune că eşti un perturbator ! 

Dumne-ta nu urmezi instrucciunelor Guvernului... ur- 

mezi inspirăctunei unor utopişti, carii te port de nas 

ca pe-un nătărăii... ME duc să espedez o depeşă telegra- 

fcă la d-nul Ministru, ca să te demasc ca pe un ofi- 

ciolat incapace şi fatal. | 

Răsvrătescu. — Al adus banii contribuţiei? 

Galuseus. — Las' că "ţi-olii da cii contribuciune. 

Eşti pentru năciune 

- 0 perturbăciune, 

Abominăciune, 

Şi eesecrăciune ! 
Om făr' de răciune, 

Plin de-aberăciune, 

Duci la perdiciune 

Pe biata niciune. 
(întră furios în casa luY). 

Răsvrătescu. 

Ciune, ciune, căune, 

Du-te "m năibăciune! 

Eşti o scăpăciune 
Din Balamuciune. 

 ——————
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SCENA XIII. 

Răsvritescu, Susana; mat pe urmă Catrina 

şi Safta. 

Răsvrătescu. — la, ha, ha, bat] dracu cun tă- 

clune, că poznaş îl! 
Susana. — Qare unde “i cloşca cu puii? (caută pe'm- 

pregturul case) Puil mamii, pui, pui, pul. 
Răsvrăteseu. — Eaca, vorniceasa. cea. frumoasă. Emi 

cerc norocul în privirea înaintirei neamului. 
Susana. — Giină în scenă) Nu'i găsesc. Puii mamii, 

Pul, pui, pui... 

Riisvrătesou, — (inaatând) Mă chiemi, drăguță? Ea- 

ti-mă's. 

Susana, — ii, te chiem pe d-ta? 

Răsvrătescu. — Nu strigi de-un ceas, pul, pul? 
Am credut că mă chiemi pe mine, şam alergat numai 

într'o fugă, 

Susana. — Eaca! numi spul că eşti glumeţ?.. 

Dacă te-aşi chiema pe d-ta, n'aşi striga pul, pul, pui; 

aşi dice: na mălac, na, ne ne, ne. 

Răsvrăteseu. — Mal pâcâlit, leliţă; dar vorba ceea: 

Pâcâlire de leliţă, cere plată o guriţă. (eantă s'o săruto). 

Susana. — (sespingtnau) Da catăi'ţi de drum, omule; 

doar nui ţara 'n jac. 

Răsvrăteseu, — Ţara nui de jac, dar, tu 'mi eşti 

pe plac, pre legea me!.. ' 

Susana. — "Ți-oiii fi, Vapol ştii vorestea lui Ivan: 

Măi vane, dragi ţi's fetele? — Dragi. — Dar tu, lor ? — 

Şi cleo mie...
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Răsvrătescu. — N'audi, leliţi,? 
Susana. — Aud, bădiţă. 

Răsvrăteseu. — Cum te chiamă? 

Susana. — Susana, să erţi. 
Răsvrătescu. — Susano, ştii una? 
Susana. — Ba nici două. 
Răsvrătescu. — Îmi vine să mă prind argat la roi. 

Susana. — Pentru ce? 

Răsvrătescu. — Pentru vorba ceca: De cât a băr- 

hatului, mai bine-a argatului. 
(Catrina şi o altă țerancă vin la fântână şi ascultă), 

Susana. — (în parte) Umblă ş'aista, după colaci caldi. 

Îmi vine să "1-0 gioc şi lui. | 
Răsvrăteseu. — Aud?.. cum ai dis, leliţă? 

Susâna. — Am dis aşa, că de te-ar înpinge păca- 

tu să fii argatu mei, te-aşi pune să paşti gâştele. 
Răsvrătescu. — Dar m'ai hrăni bine? 

Susana. — Te-aş hrăni cu răbdări prăjite. 
Răsvrătescu. — Şi cu alivenci?.. Care vra să dis, 

tocmala "sfârşită. Întru chiar acu mdati în „arg giţie. 
(volYesce să între în casă). 

Susana. — Îl0, ţari!.. că te-or videa oaminii şi nor 
face de vorbă 'n sat, 

Răsvrăteseu. — Bine gici; încă n'o înnoptat de tot. 

Dar mai târdiă, leliţă, să vin? 
Susana. — Apol dă... ştii ci? Daca vini băr- 

batu-meii ? - Se 
Catrina, — (cătră ţerancă) Ele! Audi, Safto ? 
Răsvrăteseu. — Birbatul tăi? N'ai nici o grijă, 

că "l-am trimes la târe.
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Susana. — Sărmanu Toadir! 
Răsvrătescu. — Nul mal căina, drăguță, că un 

mojic ca dinsul de atâta "i bun. a 

Susana. — (în parte) Las că te-a mojici el, man- 

gositule. 

Răsvrăteseu. — Ei, Susana, ce e did?.. Să vie bă- 

dița!.. S5 "ţi aducă bădiţa şiraguri de mărgele? ..- 

Susana. — Adă, că văd ei, păcatele mele, că nu pot 

scăpa de d-ta... dar cum să facem ca să nu te ză- 

rească nime ? 
Răsvrătescu. — Cum? 

Susana. — Ştil una?.. Aştept pe soră-mea în astă 
noapte. Înbracă-te femeeşte şi vină, de te- o intelni cine- 

va, a crede că "i Ileana. 

„Răsvrătescu. — Minunată idee!.. As-ŞI chiar mă 

duc să "mi pun catrință... Ha, ba, ha!.. of să par 
că *s Ileana Cosinzana. o 

Susana. — Cu musteţi?.. ha, ha, ha! . 
Răsvrătescu. — M5 duc ca vântu, şi mă 'ntorc 

ca gându. N | 

M& duc ca vântul, dragă Susană, 
Şi vin în haine de Moldoveni. 

Ta 'mi pregătesce ceva de hrană 

Şi mă aşteaptă cu alivencă. 

Susana. | 

Du-te ca gândul, te fă ţerancă, 

Şi te întoarce vesel, gigât, | 

Că “i găsi gata 'o alivancă... -- - 

(în parte) Care "ţi va merge cam greii pe gât. - 

(Răsvrătescu esă alergând prin fund, în dreapta). 46
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Susana. — Ha, ha, ha. Atunci s'agtungi tu, sfriji- 

tule, când îi mâneca alivencă de la mine... Qi să am 

ce ride -acuş, numai de-ar sosi Toadir mai curtnd... 

Da unde, Doamne cartă-mă, s'o vârit cloşea cu puii?.. 

Puii mamii, pui, pui... (întră în casă). | 
Catrina. — Ai audit, Saftu, aşa poznă şi minu- 

u6?., Susana s'o dat în dragoste cu privighitoriu!.. 

Ilaă, fa, să dăm de ştire nevestelor din sat. (esă amendout 
în stânga). 

SCENA XIV. 

Teranii (viind din fună şi aducână un năvod).! 

Veveriţă. — Eaca năvodu lui Costantin Păscariu. 

Viniţi” încoaci,; măi, să ne punem la pândă... 
Gheorghe. — Da nu mergem la lemne, cumătri? 
Veveriţă.—NMări, cati'ţi- de treabă, Gheorghi. Dac' a 

fi să ne potrivim noi la câte ne "nşiră cei guleraţi, om 

căpchiea de tot... Hai noi să ne cătăm de nevoi. 
Gheorghe. — Vasile, măi îrate, dWapoi ci căi pen- 

tru binele nostru. . 
Veveriţă. — Se toate, cumătri; însă vina noastră *I 

dacă nu "i “hricepem?. . Ei ne grălesc într'o limbă stră- 
ină, par că noi am fi pricopsiţi ca dinşii... Ce-ai gice 
tu, Gheorghi, dacă te-aşi povăţui în limba nemţască?.. 

„a căsca gura?.. Aşa păţim şi nol. cu col ce gic că ne 
vrei binele. 

Gheorghe. — Ori cum să fie, nu te eluca cu dracu.
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ÎI privighitor mă, îi sub-prefect d-nu Răsrrătescu! . . 

are putere, frate. Di | 

Veveriţă. — Las, cumiătri, că de-al de Răsvrătes- 

cu se schimbă pe toate lunele. Ca mâini a vini altu. 

şi ne-a gice alte poveşti... Ilai la pândă, doar om pune 

mâna pe Rusalii. 

Gheorghe. — Unde să ne punem la pândă, moş 

Vereriţă ? 

Veveriţă. — Cole ?n crâşmă. Rusaliile se primblă 

noaptea pin sat; cum le-om zări, amandea pe ele. 

Gheorghe. — Dar dac or da ele busta la noi? 

Veveriţă. — Le-om înhăța cu nărodu ista. Hai, mii, 

co început a înnopta. | 

'Peranii. — Hat. (intră cu toţii în erâşmă şi se pun de pân- 

dă la fereastă). 

(începe a înnopta). 

  

SCENA XV. 

Poader (viină pe furiş din stinga). 

0 înnoptat... nu mă vede nime?.. Acasă, 'Poadire. 

(mine spre casă) M'am dus pen” la calea "mtoarsă, ş'am făcut 

hăisa pe după gardu. jităriei. aa us  Susano, dischide 

că "ţi-o vinit bărbăţelu. Bată-mb's. tintrâna în casă) Lasă-nb 

să mă "nfrupt. co sărutare, că "1 de mult de când pos- 

ţesc. linchide uşa după el. Se dude în întru “an sărutat gros şi risete). 

o ——— 

“00
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SCENA XVI. 

Catrina, şi ţerancele (viind din stânga şi oprindu-se, 

lângă fântână), 

Audit-aţi poznă ! 
S'o veţi, să n'o cregi; 
Vorniceasa noastră 
Calcă "n străchini vergi! 

Haide să ne punem 
Colea la pândit, 
Caşa poznă mare 
Nu s'a pomenit! 

(Se ascund p'intre copacii de pr'inpreglurul fontâne)). 

" BOBNA XVII. 

Galuscus (inbrăcat ca o țerancă, esă din casa boYerească). 

Am espedat depeşa domnului Ministru; m'am costu- 

mat, şacum sbor la amoare!.. Dar de ce oare palpită 
anima mea, cu-atâta sforță?.. genunchi mi se taie în 
cât nam forţă, ca să mi locomot. (işi fucacă genunehm) Ce 
emociune inspiră păşiunea!. . 

  

SCENA XVIII. 

Teranii (eşinad din crâşmă stai pe prag), Toader şi Susana 

(la fercasta casei lor). 

Veveriţă. — Baca una din Rusalii, mii; sătiţi 
năvodu. 

Susana. — 'Toadire; can priveşte ce bine %) şăde 
catrinţa!.. Ha, ha, ha.
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Galuscus. — 0! amoare! amoare! fi'mi propice!.. 

0! Galuscus; invoacă pe strămoşul tei, şi curagiu, amice!.. 

  

SCENA XIX. 

Cei de nainte, Riisvrătoscu (înbrăcat ca o ţerancă, vine din 

funâ, prin dreapta). 

Răsvrătescu. — alungat de cânt ce hămăfesc) Pio, haită! 

Tibi, tio... Era st mă mănânce haitele dracului. wvăgena 

pe Galuscus) (e vid? o nevastă? A fi Susana. 
Galuscus. — (zărina pe Răsvrătescu) Eaca Susana! Ah! 

îmi vine sburdăciune. , 

Veveriţă. — Aţineţi-vă, mii, că eată-le's amândouă 

Rusaliile. (Ţeranii pregătesc năvodul). 

Răsvrătescu. — (apropiindu-se) Pst. .. 

Galuscus. — Pst. 

Răsvrătescu. — Ea 1! 

Galuscus. — Ah! | 

(Răsvrătescu şi Galuscus se răpeă si se înbrăcişează). 

Răsvrătescu. — Dragă vorniceasi ! 

Galuscus. — Cară Susană! (se serută). 

Răsvrătescu. — în parte) Are barbă! 

Galuseus. — (în parte) Are musteţi! 
Veveriţă. — Acu "Y vremea st ne-apropiem pe furiş. 

(Țeranil se apropie cu năvodul gata). 

Răsvrătescu.' — (stringenă tare pe Galuscus în brace) Cine 

eşti ? spune, că te sfirâm! | 

Galuscus. — (schimbându-și glasul) Rusalie! dar. tu? 

Răsvrătescu. — Şi cil.
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Galusous şi Răsvrătescu. — (epăzicb) „Rusalic! . 

pici drace! (voresc să fugă). 

Veveriţă. — Odată, 

(ŢeraniY arunc ntrodul peste Galuscus şi Răsvrătescu) 

Susana şi Poader. — Ha, ha, ha, ha! 
Galuscus şi Răsvrătescu. — Ce "asta? ! 
Veveriţă. 

Rusaliile. 

Yeranii (inpleticina nărodul). 

Le-am prins, le-am prins, le-am prins! 

Haideţi ca să le dăm, 
În foc, în foc nestins, 
Stii st le înnecăm. 

Galuscus şi Riăsvrătescu 

agiutor! 

Veveriţă. — De geaba, vă sbateţi, Rusali pocite ce 

„ —— (abătându-se) Agiutor! 

sânteţi, c'aţi cădut pe mâna moşului. Unflaţi-le pe sus, - 
„copii, şi huştiulluc în fântână, - 

(Țeranil voiesc să "1 ridice), 

Galuscus şi Răsvrătescu. —. Agiutor! agiutor! 

SCENA XX. 

Ce denainte, Jandarmul, Toader, Susana. 
(Jandarmul aduce un fanar), 

Jandarmul. — Unde ".sub-prefectu?.. .. 
Veveriţă. — Da ce este? 

Jandarmul. — 0 depeşă de la tolerat 

copil!.. „acu, să nu ne scape. 

— Stringeţi bine mnăvodu, cam prins 

PS
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Răsvrăteseu. — Depeşă de la Iaşi? ad'o ?ncoaci. 

Jandarmul. — Ce mi I văguri ochii! Sub-prefectu 

în nărod? 

Veveriţă. — Vai de mine! Sub-prefectu era? An 

păţit-o! 

Jandarmul. — -Ba maţi pţit nimică, că domnu 

„ Răsvrătescu îl dat afară din slujbă. 

Răsvrătescu. —, Bit? tăeschide depeşa şi rămâne încremenit) 

0! ce nedreptate! | | 

Galuscus. — Destituat?.. bravo! Depeşa mea a 

avut acţiune. a | 

Veveriţă. — Baca!.. Da aistalalt cine '%2.. Cuconu 

Găluşcă? mare minune!.. Dă bine, cum de vă găsiţi 

amândoi în catrinţe? 

Susana, — SE vă spun eii, oamint buni. Dumnealor 

o vrut să vă vindece de spaima Rusaliilor. 

Toţi. -7, AŞ! . 

Răsvrătescu. — Ghidi, rată! 

Galuscus. — Am păţit-o ca Apolon cu Venus. Ei 

sunt Apolon; asta "mi dă consolăciune. 

Toader. — Dacii aşa povestea, hal, Români, să ne 

vesclim, cam scăpat de Rusalil. 

Toţi. — tvese) Haide, halde. 

TPeranii. 

Vivat,: vivat, minunat, 

De Rusalii am scăpat! 

Voader. - 

Ard'o „focul vornicie! 

De când e Constituţie,
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Nam parte de însurat... 
- Chiar Rusalii m'ai unflat! 

TȚeranii. 

Vivat, vivat, minunat, 

De Rusalii am scăpat! 

Veveriţă. 

De când e Prefecătură 

Noi, sermanii cască-gură, 

Câmpii, dei, am apucat... - 
Chiar Rusalii ne-ai unflat! 

Teranii. 

Vivat, ivat, minunat, 

De Rusalii am scăpat! 

Răsvrătescu (arătând po Galuscus). 

De când ţeara, din păcate, 

Are capete 'nrăţate, 
Biată limbă s'a srântat... 

Chiar Rusalii ne-ai unfiat! 

Teranii. 

Vivat, virat, minunat, 

De Rusalii am- scăpat! 

Galuscus (arătâna pe Răsv rătescu), 

De când cu liberalismul - 
Şi Conrenţionalismul 
Atuate capete-aii secat... 
Chiar Rusalii le-ai unflat! — 

Teranii. 

Vivat, vivat, minunat, 

De Rusalii am scăpat!
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Susana. 

Naugi astăgi de cât forme; | 
Toţi cer forme şi reforme. 
Eii na cer nimic şi tac; 

Dar cer numai să ve plac. 

. Teranii. 

Vivat, vivat, minunat, 

De Rusalii am scăpat! 

[Cortina cade]. 
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AGACHI FLUTUR



PERSOANE: 

  

Agachi Flutur, holteiii de 50 de ani. 

Ghiţă Cogeodan, nepotul sei, 

Bombeanu, oficer de artilerie. 

Moisescu, factor evreii şi advocaţ, 

Ion Barză, fecior. 

Şătrarul Nărilă, proprietar. 

Chir Chirilă, lipscan bogaţ, 

Lucsiţa Fespezanca, văduvă. 
Tinca, fata Lucsiţei. 

Smărănâița, fata lui Nărilă. 
Matilda, actriţă. 

Neculae, servitor de otel. 

Friţ, chelner neamţ,. 
Poftiţi la bal, măsci, tapiţeri.



  

AGACHI FLUTUR 

COMEDIE CU CÂNTICE, ÎN 3 ACTE. 

  

Scena se petrece în Bucurescă, în carnavalul anului 1863. Actul 

I-jii se petrece la otelul ini Fugues; al II-lea, 'lu- Fespezanca, 

şi al III-lea, la Ghiţă Coşeodan. - 

ACTUL 1. 
" "Peatrul represintă sala de mâncare de Ia otelul lu Tugues. Usă în 

fund ce duce în grădină. Alte două uşi ce duc în dreapta şi în stân- 

ga. Pe planul I-1ă, în stânga, două mesecu tachimuri, La ridicarea cor- 

tinei, un orologiă sună două după medul nopţii. 

  

SCENA 1. 

Neculae, Friţ; mal pe urmă Bazză. 

Neculae, — Două după megul nopţii! Balul de la 

teatru trebuie st fie pe sferşite. În. curând ai să.ne 
curgă o mulțime de flămângi cu flămândele lor... .. 

Friţ. — Gad, gut! Bucat est gata: şuiţel, paprica, 
potârnichi de pui de găină, fazani de clapon...
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Neculae. — Taci, neamţule, să nu te-audă cineva... 

De vreme ce sântem în carnaval, bieţii claponi aii şi ei 

dreptul a să costuma în fazani, ca toată lumea... . 

Mulţi cunose anume 
Claponi şi curcani, 
Ce lucesc în lume 

Ca nisce fazani; 

Însă a lor ceată 
De şi jecă rol; 
Miros' a poeată 

Şades e răsol. 

Friţ. — triqtna) Ia mol, ia oh... 

Neculae. — (in parte) Bată'] concina, că urât c când 

ride! tare) Friţ. a 
Friţ. — Befehlen.. . 
Neculae. — Ai aprins luminările în cabinetul dom- 

„nului Agachi Flutur? 
Friţ. — Aprins tot policander. Aber:, spune la mine, 

bitte, cine” Herr von Agachi Vlautur? 
Neculae. — Cine'1? Nu'l cunosci? Un berbant de 

frunte, care mână vieaţa cu poşta, ride, cântă, J6că, 
mănâncă cât şpte şi bea cât opt. 0 butilcă de Şampa- 

nie "ţi-o înghite d'intr'o duşcă... Cât ai bate 'n palme 

de trei ori, s'a dus!. 
Friţ. — Sapper ment! Bea Samranie, 6 cum ci bere!.. 

Aler e tiner? 
Neculae. — În floare... între 30 şi 60 de aul. 
Friţ. — eiac) În floare, ca ciuperca, 

Neculao. —:(in parte) Far ride, şoacăța! a să mă bage 
în boală.
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"Friţ.:— Abder e bogat? 
Neculae. — Nu ştii ce avere o fi avonă, dar ştiii 

că "i darnic cât un crafii.: Într'o di. "mi-a dat bacşiş un 

galben pentr'un chibrit. 

Friţ. — Donneruvetter ! am săi daii un cutie întreg, 

când "L-otă vedea. 

Neculae. — A venit mat dinicare o scrisoare pen- 

tru d-lui, unde "2 - 

Eriţ. — Aici la mine, in buzunar din dreapta, lingă 

inimă, “ Horr Ober. . . 

Neculae, — ce? | _ 

Priţ. — Scil ce socot eă?. . (în tatnă) Eii cred că ra- - 

vaşul îsta e femeesc, nu e: barbatesc... pentru că nu 

mirosă a cigară. 

Neculae. — Scrisoare de la Yr?0 damă ? 

Priţ.. — Ia, îa, de la vu. dan. triac). 

„Neculae. -— Piei drace! 

Barză. — - (întră prin fanâ, înbrăcat cu o livre strimtă) Aieo 

hanu lui Hfe2 

Neculae. — Aici; ce pofteşti? 
Barză. — M'a trimes stăpânu-meil, să a „opresc o 

odae cu două tachimuri. 

Neculae. — Nu cumva doreşte ş'o masă cu două 
paturi ? 

Barză. — Nu. | 

« Friţ, — triae) A! schăn! a! sehr schân ! 

Barză, — (eăsăeina) Tio dihanic, că nai spericat ! “cânt 

culpă în sin).
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Friţ. — Ha, ha, ha. Odae cu două tachimuni!.. D-ta 
vii de “Ia Gogomănesci ? 

Barză. — Ba nu, domnule; mam fost încă prin ţara 

d-tale... Eii sânt de la Prosteni. 

„Neculae. — Se cunoaşte cale de-o poştie. 
Barză., — Mal aşa? Dar să nu ne luim cu vorba... 

Aveţi odac- cu dout?. E - 
Neculae. — Este cabinetul Xo. 3, Cum il cutamă 

pe stăpânu d-tale? . 

Barză. — Cuconu Ghiţă Coşcodan. 
Neculae. — (in parte) Aj!. . prost. tachim ! | 
Barză. — Trebule săl cunoşti d-ta, mănâncă în toate 

“gilele aci. 
Neculae. — Dar; mănâhcă de-un sfanţ şi faco gură 

de-un galben... îl ştiii; strică pe toată giua dece se Scg- 
bitori, şi dă Vargiş un fiirig. a 

Friţ. — Der Teufa! 

"Barză, — Un firfirig! în toate gilele!.. „Crişu el!.. 
Dacă”! boter tat boter!.. M& duc săi dait de ştire ca, să 
vie degrabă. (în tatnă) E co duducă de la fteatru, dar 

să nu scoateţi vorbă. . | 
Friţ. — Un duduc? 
Barză. — Ibovnica boferului... dar nu spuneţi nimi- 

rul; mocles! (esă prin fun). 
Neculae. — Halal de dinsa... Sermana!.. 

(Se aude afară risete şi chiote de veselie), 

Priţ. — Was îst?: 
Neculae, — Vine domnu Agachi Flutur cu tarafu lui.



  

AGACRI FLUTUR 7317 

“SCENA II. 

Neculae, Friţ, Agachi, Măsci. 

Agachi. — (inbrăcat în costum de Paşă şi purtând po capo 

cealma mare cu o scmi-lună în vârf, întră adus în triumf deo ban- 

dă Qe măscY). 

Măseile. — Ura! ura! să trăfească Mustafa Paşa! 
(se prind de măny, joc în rond înpreglurul lut Agachi, cântând): 

Vivat Paşa Mustafa, 

Vivat Mustafa Paşa, - 
Jşala şi maşala 

Maşala şi evala! 

Agachi. — Fraţilor: causaşi! cer cuvântul: Aşi avea 
să vă arăt adânca mea, recunoscință, făcându-vă un ex- 
gomion vrednic de a voastră strălucită adunare estra- 
ordinară, dar m'aţi urducat astfel de tare, de la teatru 
şi pănă aci, că mi s'a răsuflat oratornicul. Daţi'mi 
voie însă să mă cobor pe uscat, şi drept mulţemire v'olii 

cânta jalnica tragedie a lut Mustafa Paşa. ' 
Măscile. — Bravo! bravo! 
Agachi. — Deschideţi-vă urechile şi pregătiţi-vă bas- 

malele, căci o să vărsaţi şiroae de lacrimi... Jalnica tra- 

gedie a unui Suzeran, în îrei cuplete: 

Agachi. 

. Ci că de mult era, era, 
Era un Paşă Mustafa. 

"Corul. 

Ci că de mult era, era, 

Era un Paşă Mustafa, 
47
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Agachi. 

În Bucuresci se 'namora 

De-un puiii de drac şi mi'l fura. 
Tra, la, la, la. 
  

Agachi. 

Cel drăcnşor coarne purta 
Şi nimărui nu le-arăta. 

| Corul. 

Cel drăcuşor coarne purta 
Şi nimărui nu le-arăta. 

Agachi. 

Dar după ce se mărita, 

Le dărui lui Mustafa. 

Tra, la, la, la. 
  

Agachi, 

Paşa voios se bucura, 

Dicenă: aman şi maşala! 

Corul. 

Paşa volos se bucura 
Dicând: aman şi maşala! 

Agachi (făcând cu degetele semnul de coarne). 

Şi de-atunci Paşa Mustafa 

Poarti-an crajii noii sus po cealma. 
Tea, la, la, la. 

Măscile.. — Vivat Mustafa Paşa! 
Agachi. — Destul că am să fac o interpelaţiune... 

teătră Neculae) Neculae! Vin aci şi caută de te destăinuesce, 

ca şi când ai fi să dai pelea popei.
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Neculae. — Gata sum pro confesare. 

Agachi. — (serios) Neculae, nu'mi vorbi braşovenesce, 

că nu'mi plac braşoavele. ten sentiment) Vieaţa, "i scurtă su- 
fletul mei; giua se duce şi altele vin, fără urmă se 
strecor, şi ne lasă cu buza unflată,.. prin urmare n'a- 
vem timp de perdut cu palavre; că... alure; răspunde 

numai câte-un cuvânt la întrebările mele. Cabinetul meii 

gata” ? 

Neculae. —- Gata, 

Agachi. — Masa? 

Neculae. — Pusă. 

Agachi. — Icrile ? 

Neculae. — Ilnj. 
Agachi. — Supa ? 
Neculae. — Ferbinte. 

Agachi. — Friptura? 

Neculae. — În frigare. 

Agachi. — Şamypanica? 

Neculae. — În: ghiaţă. 

Agachi. — Işala! să al blaglosloveniea mea... Na 
( aruncă făină în obraz). 

Toţi. — la, ha, ha. Aa 

Agachi. — Fraţilor causaşi!.. P&n' a nu întra în 
sanctuarul banchetului, fie care să'şi ascuţă dinţii şi st'şi 

spotească urechile. Pe la sfârşitul mesei, d-nii cavaleri 
vor fi îngăduiţi a povesti cu glas uimit istorica amoru- 

rilor ce-ai avut în frageda lor tinereță. Cât pentru 

dame, gingăşiea lor va fi liberă, în vremea ast a să
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indeletnici cu vr'o cetire morală, precum nasul lui Ai- 

chipercea sâii foiţa Românului. Acum hatde. 
Măscile. — Hal, haj. (întră în areapta, sărind şi cântână): 

” Tra, la, la, la. 

SCENA III. 

Agachi, Friţ; mat pe urmă Moisescu, 

Friţ,, — (oprind pe Agachi 1 ușă) [ler von Vludur; cată 

o scrisoare pentru d-ta. 
Agachi. — De unde? Ad'o dezrabă că n'am vreme 

de perdut cu literatura. taeschiae scrisoarea) Tron! Serda- 
rul Pipirig mă însciinţează că are să vie la soupâ,.. Ce 

bondar năuc!.. Când dice da, când dice ba... Nicio dată 

nu'i hotirit la nimică. (cătră pubite) Dar poate că mă veți 

întreba de ce '] economisesc, de ce] alint? (n tatnă) SE 

rămâie între noj... Serdarul .îi însurat co nevăstulcă. . . 

coz!.. Serdarul îi stricat de vărsat ca un cur; ear ser- 

dăreasa are nisce ochi... șucada... ş?o guriţă numal 

atitica, ş'o talie, care meriti a să înălța în. grad; căci 

ci eram spătar, pe când boleriile. .. ten mânic) Baţă'] con- 
cina de serdar; din pricina lui o să fim acum 19 la 
masă; 13! număr fatal, număr pocit!.. cii/poroncisem 

să pule numai 12 tachimuri... Dac'a mat veni şi el... 

(erigă) Chelner! Neculae! | 

Friţ. — Befehlen. (aprinde un chibrit) Poftesc un chibrit? 
Agachi. — Un chibriţ? stinge enibritan Du-te de mal 

adauge două tachimuri la masă, ca să fie 14... mai Yute. 
schnell, geschwind.
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Friţ. — Gleich. (în parte) Xu avut noroc ca Neculal. (esă)- 
Agachi. — Acum trebuie numai decit să'm) caut un 

al 14-lea musafir... unde s&l găsesc 2., (zărina pe Moisescu 
care întră) Ce văd? un arnăut? Un arnăut poate să mă- 
nânce la masă cu un Paşă. (tare) Hei! căpitane, căpitane. 

__ Moisescu. — (costumat arnănţesce şi purtând ochelari pe nas, 

vine prin fund). Pe mine mă chieni, domnule ? 

Agachi. — Eaca pozna! Moisescu, factorul meii, în- 

brăcat. arnăuţesce ? 
Moisescu. — (apropiindu-se) D-nul Agachi Flutur schim- 

bat în Paşă? 
Agachi. — Bine că te-am găsit, Moisescule... scii 

vorba ceea, că beţivului şi dracu "i esă cu ocaua înainte?.. 
Moisescu. — Cine "1 dracu şi cine "1 beţivul d'in- 

tre noi? 
Agachi. — Alege care tr. -a plăcea... Ei unul am, 

nevoie numai decât de-o somi de 500 de galbini. Poţi 

să mi"! înprumuţi acu *ndată? 
Moisescu. — Chiar .acu? 500 de galbini. Ea să 

caut. (caută prin buzunar Am trei sfanţi. 

Agachi. — Bagă-ţi”i în ochi. SOmi aduci mâni di- 

mineaţă banii acasă. 
- Moisescu. — Bucuros. 

Agachi. — Cu cât la sută? tot cu 18? 

Moisescu. — Ba cu 24. 
„Agachi. — Cu 24! de ce nu cu 50? 

Moisescu. — Persoana care înprumută, a găsit cu 

cale să mal mărească dobinda, | 

Agachi. — Pentru ce?
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Moisescu. — Vremele 's grele... A dat locustele * 

țeară. .. 
Agachi. — Ce cămătar afurisit! 

Moisescu. — Mă cartă, boferule, domnul Zarafopulos 

nu" cămătar, EL îşi speculează banii, ca toată lumea. 
Agachi. — Ca toată lumea cea evrecască... Fie!.. 

primesc să plătesc şi dobinda de 24. 

Moisescu. — Afară de comisionul mei? 
Agachi. — (în parte) Fie chiar botezat, evreul tot zaral. 

Moisescu. — Aud? 

„Agachi. — Se inţelege, bez comisionul d-tale. 
Moisescu. — Prea bine; mâni dimineaţă, "ţi-olă nu- 

măra banii. (otesce să easă). 

Agachi. — Moisescule. 
Moiseseu. — Poroncă? 

Agachi. — Aşi vrea săţi fac două propuneri. Primo, 

să mi arăţi pe hoţul de Zaratopulos, care mă mânâncă 

de vii, 

Moisescu. — Nu se poate; el doresce să rămâte ne- 

cunoscut. - 

Agachi. — Pricep; vrea să stea la potecă, nevădut 

de grija potirei. Secundo, 'ţi-aşi propune să mănânci cu 

mine astă, seară, sciii că eşti -posomorit, şi nesuferit, dar 
mam ce face; îmi trebuie un al 14-lea musafir. Primesci? 

Moisescu. — Bu mi "i peste putinţă... foarte mul- 
țemesc. M'am înbrăcat arnăuţesce ca, să pot urmări, la 

bal masche. pe un datornie reit de plată, an cuconaş cu 
geamu "m ochi, şi mam vreme de banchetuit, 

Agachi. — Nu? Fi! -apol s&ți spun una?
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Moisescu. — Spune. 

Agachi. — S&'mi plesnească ochit dacă'mi pare reii... 

fiind că eşti vesel ca un cioclu. 

Moisescu, — (atius) Se poate bolerule; dar cil, vei 

d-ta, sânt un om regulat, liniştit, precum se cuvine la 

virsta mea; car nu ca d-ta, care trăiesci în nebunii. 

Agachi. — Bravo, Moisachi; fâ'mi morală, dă'mi 

bani pe mtere, cât santem încă în carnaval... Cruce-agiută, 

di "mainte; te-ascult cu dragoste şi cu umilință. 

Moisescu. — Poate că n'am dreptate?.. Degeaba al 

îmbătrânit. D-ta te cred! tot de.25 de ani, arunci banii 

pe fercastă şi nici gândesci că al un nepot, un clironom. 

Agachi. — 0! cât pentru nepotul mei, nui duce 

grijă. EI are stare; a clironomisit 10,000 de galbini 

de la biata soră-mea, de la maică-sa, şi se vorbesce în 

târg, că ar fi întreit soma cu speculație... Crişu el! sciii 

că profitează de plăcerile tinereţilor!:. Când cheltuiesce 

un galbin, se 'mbracă în negru şi bocesce trei dile. 

Moisescu. — EX! gapol reii face? 

Agachi. ->-Apol, Moisescule, dacă nu "l-aşi cunoasce 

„creştin, "l-aşi crede botezat ca habambaşa ta... (se închină). 

- Moisescu. — (mântos) Sluga d-tale. (esă prin fund). 

Agachi. — (urmărindu'l pănă la uşă) Hep, hep, hep). (vine 

înaărv Ia, ha, ha, S'a Suptrat târtanul!.. 'Tifnoasă 

fudi !.. Ei! dar cu toate aceste mam un al 14-lea mu- 

safir. .. (strig Cholner!
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“SCENA IV. 

Agachi, Friţ; mai pe urmă Bombeanu,. 

Friţ. — (alergână cu chibritul aprins) Befehlen.. „ Poftese 

un chibrit, domnule? 

Agachi. — Mt, da ce are neamul îsta cu chibritu- 
rile ? (stinge chibritu) Ascultă: aleargă la uşa, teatrului, şi 
"mi adă la masă pe cea întâi mască care-a cşi. 
Bombeanu. — (intră prin fana) Chelner! adi'ml un 

bulion, o potirniche friptă, ş*o butelcă de Bordeauz. (se 
aşeadă la o masă). 

Agachi. — (incet ir Fri) Stii pe Loc. (în parte, căutână 
1 Bombeanu). Un tânăr care se pare flămând şi % singur... 
Eată musafirul -ce'mi lipsesce; ecce homo! 

Bombeanu. — Chelner, ai augit ce "ţi-am poroncit? 
Friţ. — Za acohl; aduc îndată. 
Agachi. — (apucână pe Friţ de mină, încet) Să maduci ma- 

car un morcov degerat, că te ucid... Hai, pie. 
Friţ.— (svăzict) Vas îst? sapperment! (esă atergină), 
Agachi. —  (închinânâu-se lu! Bombeann) Domnule. . . 

Bombeanu. — Domnule... (eigâna) Mucalit Paşă? 
Agachi — tzimbină) ÎţĂ plac?.. EX! apoi, treaba merge 

strună. Da ae 
Bombeanu. — Ce treabă, domnule? Nu te "nţeleg. 
Agachi. — Domnule, bunul meii, fie”! ţărâna uşoară! 

dicea că, de cât singur la masă, mat bine Tatari în casă, 
Bombeanu. — Bunul d-tale avea dreptate!.. Cum 

îl chema ? 
Agachi. — Banul Hagi Flutur...
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Bombeanu. — ţinchinându-se) Dumnedeii s8] odihnească. 
Agachi. —  fînchinându-se) Amin!.. Prin urmare îmi 

vine să plâng, vădendu-te cai să mănânci ca un cuc. 
Bombeanu. — Buniitatea d-tale, Efendi. .. însă 

nu "i vina mea... Am sosit mai dinioarea în Bucuresci, 

de unde lipsesc de dot ani, şi n'am avut timp să'mi 

găsesc tovarăşi pentru soupe. 
„Agachi. — Ce'mi augiră urechile?.. ai avut neno- 

rocire a te depărta de acest oraş, cuibul veseliei ş'a 
noroiului! 'Te jălesc din fundul inimei... Poate că din - 
pricina, creditorilor al fost silit. . 

Bombeanu. — (riqâna) : Tocmat, „. am vro: câţiva, 
care *s din solul corbilor. 

"Agachi. — (stringând de mână pe Bombeanu) A! domnule, 

sintem meniţi amândoi a ne cunâsce ş'a ne apreșui. 
Ei am numai un creditor, dar cumpiinesco cât. o sută, 

Închiputesceţă un eleşteii plin de lipitori, şi astiel îi avea 
fotografica, lui Zarafopulos. - 

Bombeanu. — Zarafopulos!.. E unul din corbif met. 
Agachi. — 18 la sută? o 
Bombeanu. — Cu dobindă plătită "nainte. 

Agachi. — (cu simpatie) Avem amândoi acelaş calăii. 
(stringe de mână pe Bombeanu) Şi de recul lui al părăsit Pa- 

risul Romăniei ? 

Bombeanu. — Dar... şi din alt motiv. | 
" Agachi. — Vr'o: desperare de amor, poate? 
- Bombeanu. — Al gâcit ca Nastratin Hogea. 

Agachi. — Îmi era văr primar pin'a nu muri, căci 

eii sânt Mustafa Paşa.
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Bombeanu. — Ha, ha, ha; te găsesc nostim, dom- 
nule, şi ?mi placi. - 

Agachi. — Cu atât mai bine, că şi cii te găsesc 

nurliii. Domnule, vorbă multă deputăţie.. . sărăcie vrei 

să die; al să faci soupe singur, lucru foarte trist!.. 

pe de altă parte noi sintem 183 la masă, lucru foarte 
primejdios. . . 

Bombeanu. — În adevăr, unul din d-voastră trebute 
să moară păn' la anul... 

Agachi. — Despre care Dumnegeii ferească !.. Prin 

urmare, vin de te-adauge la masa noastră, ca să fim 
14... Vrei? 

Bombeanu. — trigâna) Bucuros. 
Agachi. — Ișala! acum ascultă: aX stomah bun? 
Bombeanu, — Cât-un tun, 

Agachi. — Bei volnicesce ?.. 

Bombeanu. — Când se "tâmplă... 

Agachi. — Ai urechile deprinse cu glume cam rt- 
„Sunătoare ? 

Bombeanu. -- Domnule, urechile mele? s deprinse 
cu tunul, căci am fost artilerist. 

Agachi. — Minunat... Hai degrabă dar, că ne- 
aşteaptă prietenii... we inareaptă spre ușă ain- dreapta şi dice pănă 
a nu cşi. A! apropo... Vrei să te încredințăz că nus un 
intrigant. M& numesc Agachi din botez; mă cobor din 
vechiea şi vestita familie a Pluturescilor şi... nu umblu 
după Domnie... . 

Bombeanu, — Nici că... 

, 
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Agachi. — (stringânaui de mână; Di'mi vole să te feli- 
cit... Numele d-tale ? | 

Bombeanu. — Bombeânu, ofiger de artilerie. 
Agachi. — Şi la mal mare... Ne cunoascem, ca şi 

când ne-am fi făcut unul pe altul. Haide la masă. 

(Esă amândo! la bracetă cântând): 

Hai prietene, voios, 

St mâncăm, st bem vârtos, 

Şi st ridem amândoi 

De necazuri şi nevoi. 

SCENA Y. 

Coşeoâan, Matilăda, Neculae. 

(Cogeodan întră prin fund, dâna Dracul Matildei,. Ele inbrăcat cu 

frac negru şi poartă numa! o mănuşă albă; are nas minckunos. Afatilda 

e în costum de fantasie). 

. Coşeodan. — (pe pragul uset) Tontule, dobitocule, chio- 
rule. .. 

Neculae. — falergână din dreapta) (e: este ? 

" Coşeodan. — Hemesitul cel de chelner, "mi-a văr- 

sat pe frac o butelcă de unt de lemn. | 
- Matilda. — Mare lucru! 

__ Coseodan. — Poftim!.. tocmai când eram dispus să 

petrec şi ei, st fac cheltuială... 
Matilda, — A! (în parte) Nu'l credeţi, că se laudă. 
Coşcodan. — (eătră Xeculae) Ce stai acolo înfipt ca un 

butuc şi boldesci ochi la mine? adă un şervet de mă 

şterge. -
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Neculae. — Îndată, domnule. (şterge mânica iu Coşcodan). 

Coşeodan. — Mai încet, că'mi rogi postarul... Un 
frac noii, nouşor, numai de 5 ani. Uf! cald caci!.. Ma- 

tildă, “scoate'mi nasul, că mă înnăduş. 

Matilda. — tăeslegânăui nasul) De ce l-ai luat aşa 

de strimt ? 
Coşeodan. — Ăsta era mai eftin. 
Neculae. — (in parte) Eaca! Domnişorul îla, care se 

hrănesce cu out coapte? prost tachim! 

Cogeodan. — Neculae, venit-a, feciorul meii să'mi 
oprească un cabinet? 

Neculae. — Venit. Cabinetul No. 3 e gata. 
Coseodan. — Bine... AQY sânt hotărit să întru în 

cheltuială, pentru hatirul Matildei. -"Ţi-e foame, dragi? 

Matilda. — Foame, de mi stati lungit urechile cât 
a tale. 

Neculae. — (în parte) Bre! flimendi, trebuie să fie! 

Coşcodan. — Neculae, pune degrabă să ne coacă vr'0 

trei ouă. 
Matilda. — "rel ouă. 

Coşeodan. — Două pentru mata şi unul pentru mine. 
Neculae. — Nu's proaspete, domnule. Bucătarul le-a 

aruncat pe toate, că craii clocite; dar dacă poftiţi în loc 
de ouă, o omeletă cu zahar, e gata, 

Coşeodan. — Unde "1 carta? | 
Neculae. — Poftim, (aă carta ae bucate). 
Matilda. — Adă s'aleg ci. 
Coşeodan. — Ba nu, ba nu; asta "i treaba mea. 
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(în parte) De-aş liisa-o pe dinsa, cine scie ce-ar mal cere... 
şi de-odată m'aşi trezi co notă de doi icosari... 

Neculae. — Avem un ananas proaspăt... Nu pof- 

tiţi, coconiţă ? 
Matilda. — Ananas? unde"i?.. M& nebunese după 

ananaşi. 

Neculae. — (aâucână un ananas) Fată !]. 

Cogeodan, — (în parte, consultând carta) Ananas, jumă- 

tate de icosar feliea! 

Matilda, — (mirosină ananasul) Ce frumos mirosă! E 

numai bun de mâncat! 
Cogeodan. — (in parte) Jumătate de. icosar! tare) Dl 

încoaci să "1 văd. (îl mirosă) Nu") „destul de copt, nui ajuns 

în virsta legiuită. 

Matilda. — Da ce? ai vrea poate să se scrie la oaste? 

Coşeodan. — Matildă, ananasul verde e otravă cu- 
rată... Neculae! pregătesce-ne o salată de râdichi. 

Matilda. — Ce face? râdichi în loc de ananas? 

Coşcodan. — Stomahicon, soro. | 
Matilda. — Râdichi? ananas ţiginesc? Mănfincă-le d-ta. 
Coşcodan. — Ei! apoi, adă-ne un befteac, fără cartole. 
Matilda. — (iu parte) Fără cartofe e mal eftin. 
Coşoodan. — (consultână carta) 10 lei biftecul! Era 

numal 5 lei agi dimineaţă. 

- Neculae. — După medul nopţii pregurile *s îndoite. 
Coşcodan. — Și porţiile scăţute. (în parte) Altă dată 

am să vin diua să fac soupe, 

Matilda. — (după ce a consultat carta). A!.. cîi "Mi-ani 

găsit comi trebuie. a.
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_ Coseodan, — (ingrijit) (c-ai găsit? ce-ai găsit? 

Matilda. — Papagal fript! 
Coşecodan. — Papagal? Unde-ai vădut papagal? 

Matilăa. — (arstâna carta) Aci în rândul fripturilor. 
Coşcodan. — teetina) Caşcaval fript!.. aug? papa- 

gal 2 Gan parte) Prost dascal a mai avut sermana! 

Neculae. — În sferşit, ei mă duc s'aprind lumi- 
nările în cabinetul No. 3. Aveţi bunătate d-roastră de- 

alegeţi bucatele. 

„SCENA VI. 
Coşcodan, Matilda. 

Coşeodan. —- Du-te, du-te... Nu pot să sufăr simi 
stea un chelner în spinare... Tot te îndomnă st Iri 

ba una, ba alta. Mai bine s'alegem ce ne place, mi 

aşa Maţildo?.. doar n'am venit aci ca să mâncim... 

Matilda. — Ce dici? | 
Coşeodan. — Să ne 'mbolnăvim... Am venit mai 

mult pentru mulţemirea de a fi singuri... ca doi po- 

rumbaşi, (coneuntână carta) Ea să vedem... am dis un biftec... 
Matilăa. — Firă cartofe şi fără carne. 

Coşeodan. — Îl vrei fir carne?.. fie! 
Matilda. — Nu "ţi e ruşine obrazului!.. o dati în 

vieaţa ta mai adus la restorant şi te târgulesci pentr'o 
cartolă. .. A! de-aşi fi putut gâci că şt. ceea ce eşti, 

pe când îmi ficeal curte. . 

Coşeodan. — Ceca ce sant? da ce sânţ, Matildo? 
Matilda, — Eşti un... mu mă face st "ţi dic pe 

n
 
a
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nume... De când am avut slăbiciunea să te-ascult, n'at 
avut galantomie să 'mi faci un present cât de mic; 

nu "mi-ai dat nici macar un buchet de fiori. 

„Coşeodan. — (atins) Poate să fi uitat, buchetul; însă 

mi se pare că "ţi-am dat... 

Matilda. — Ce? 
Coşoodan. — "Ţi-am dat sfaturi prietenesci. 

Matilda. — Şi altă nimică... Ei sciii că cavalerii 

sânt fericiţi să dea suvenire la dame, inele, bracele, 

buchete. .. d-lui însă dă sfaturi... că nu 7] ţin nicio 
para. Vrei să “ţi spun una şi bună? Eşti un guzgan. 

Coşeodan. — Un guzgan? A! Matildo... dacă te-ar 

- audi cineva, ar crede că rod oase... că mă închin la 
bani, că sânt un om interessat... În adevăr, nu "mi place 

să fii mână spartă, ca mulţi alţii; dar asta nu vrea 

să gică că aşi fi ceea ce-ai spus... A! Matildo, -m'al 
atins fără nici o cruţare, m'al supărat peste măsură, şi 
nu m'aşi fi aşteptat nici o dati, după câte-am făcut 

pentru d-ta, 'să mă tratezi astfel, (se îndutoşează) Guzgan? 

Ei? (plânge) Pentru că în loc de ananas, am cerut râ- 
dichi!.. am credut că "ţă plac maj bine... (consultâna carta) 
dar de vreme ce nu le poţi suferi, să nu mai fie tor- 

bi... spune, vrek o porţie de licorin sventat? 

Matilda. —  (întorcându” spatele) Di'mi bună pace. 

Coşeodan. — Matildo.. . | 

__ Matilda. — Porocesce ce "ţi-a plăcea. . Bit mă duc 

în cabinet. E 

Coşeodan, — 0 porţie de licorin..
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Matilda. — (eşină în stânga) Aşa mi se cade, dacă am 
a face cu domnişori perpeliţi. 

Coşcodan. — Perpelit! cii?.. Bi! s'a trecut cu 

“ gluma. „„ Augi? inele, brațele? tot lucruri scumpe!.. 

Vrea să dică ea nu mă Yubesce pentru mine, mă Lubesce 
pentru juvacruri, par' caşi fi juvaergiii... (tă pe gânduri. 

  

SCENA VII. 
Cogoodan, Friţ; mai pe urmă Agachi. 

Friţ. —- Griimă prin fana) Ear un ravaş pentru d-nu 
Agachi... Îmi vine a crede că "X- Postmeister. fiutră 
în dreapta). | . i 

Coşeodan. —- teătră patite) Oare nași face bine să” 
daii paşport de drum jupânesei - Matilda ?.. Cum mă sfă- 
tuiţi 2... De cât molii ruina, dându'i diamante şi hră- 
nind-o cu papagali fripţi, - mat. „bine. .. Dlecăclune. .. 
Nu "i aşa? 

- Agachi. — (afară) 'Trone! .. altă belea acu... 
" Coşeodan. — Aud?.. vine cineva... S& nu mă cu- 

NOASCĂ. (îşi pune nasul). : 

Agachi. — (intrând cu răvaşul în mână) Manca-"l-au mo- 

liile să 1 mănânce! Niucul cel de Pipirig îmi scrie din 
noii că nu poate veni la masă... și din pricina lui ne 
giisim car 13... Batăl perdalnicul! . . cum să fa6?.. 
Am apucat de-am poftit pe Bombeanu, acum nu pot 
să "| daii afară, pentru ca să rămânem numai 12... 
Bombeanu mi "i drag; el mănâncă şi bea ca un voinic, 
e vesel, "mi-a istorisit amorurile lui co: demoaselă 

  
- 
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Tinca, fata cucoanei Lucsiţa Fespezanca, care-a fi aceea... 
nu pot să “i dic: prin urmare domnule, fă'mi plăcerea 
de aţi căuta de drum... Cum dracu să scap de numt- 
rul 13. (se primblă tulburat prin scenă), 

Coşcodan., —  (şedând la o macă şi oftâna) Păcat că .nu 

mal sânt ouă!., 

Agachi, — Ce rtd? Un nas minciunos! tee anropie do 
Coşcodan şi! bate pe umere) Domnule Nasocan. 

" Coşoodan, — (răsărind) [la! (ir caae nasul). 

- Agachi. — Nepotul meii ! 

Coşeodan — (eu mirare) Moşul meit! Moşul meii. în 
şalvari de Paşă! 

Agachi. — Precum regi, Gniţii dragă, „. Fiind în 
carnaval, , . 

Coşeodan. — La virsta d-tale!.. un. om: aproape 
de 60 de ani!.. Ce ruşine! Ar trebui să 'mţelegi că 
"ţi-ai trăit tratul, şi “ţi-ai mâncat malatul de mult... 
Ei sânt ten, şi nu fac nebunii ca d-ta. 

Agachi. — Aşa este; tu al tinereţă, dar fiind că 
nu scil să profiţi de dinsa, "ţi-am luat-o înprumut pen- 
tru ca să nu mucedească. 

Coşeodan. — Frumos! 

Agachi. — Ce "ţi folosesce că ai numai 25 de ant 
şo inimă shercită ca o ciupercă degerată; cit sânt cu 
păral sur, nu dic ba, dar âncai inima mea e de 25 
de anl. Ea sburdă şi bate ca un clopot... 

Coşeodan. — Cu un clopot dogit. 
Agachi. — Mai bine aşa de cât să sune a gologan, 

ca inima ta, 

48.
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Coşcodan. — Nu tc 'mţeleg; dar ori cum să fie, ei 

sciii unde merg şi unde-oiii s'ajune... 

Agachi. — “Tu, st "ţi spun cii ce-ai s'ajungi. Toată 
vieaţa ta al să stringi para câte para, gal să trălesc: 

sărac, ca să mori bogat. Hainele tale af săle porți câte 

dece ani, ş'o pireche de mănuşi câte şâse luni. Caii tă 

or să şeadă cu dinţii la stele; slugile tale or să pos- 

tească 365 de dile pe an, luând pildă de la stăpânul 

lor, şi, când îi închide ochii, lumea are să dică cai mu- 

rit, pentru ca să economisesci cheltutelele vieţii. 
Coşeodan. — Prea bine; şi d-ta al s'ajungi în cu- 

rând cu cârjă, cu trupul gârborvit, şi cu tufă 'm buzunar. 

Agachi. — Fie; însă -păn” atunci, fiind că am nevole 

de un a] 14-a musafir, vin de mănâncă cu noi. 

Coşcodan. — Ba, foarte mulţemesc... Căci în astă 

noapte sânt hotărit să cheltuiesc o parte din averea cea 

care-o adun para câte para... 
Agachi. — Taci, nu spune una ca asta, că se cu- 

tremură, pământul. 

  

SCENA : VIII. 

Agachi, Coşeodan, Barză,. 

Barză. — Cucoane,, a început a ninge. S'aduc o birjă? 

Coşeodan. — Nu "1 nevoie, că doar' nu şed peste 
lume. .. 0 palmă de loc. 

Agachi. — ţin parte) Tocmai la barieră. Se. teme st: 

cheltufască doi sfanţi. 
Barză. — Cucoane, da " zăpada la genunchi. 
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Coscodan, — Fi! nu mai bodogini. 
Agachi. — AI tăi ce ţopârlanul ista? 

Coşcodan. — E ]acheul meii. 
Agachi. — Trebuie să fie Aămend. Înprumută-mi”l 

pe vr'o două ore. 

Coşcodan. — Da ce vrei. să facă cu el? 

Agachi. — Vrei să *] fac al 141 musafir. Ilaj, 
ţopârcă, vin cu mine la masi. iii spune prietenilor că 
eşti un princ costumat în lachcii. 

Coşeodan. — Moşule, nu se cuvine... 
Agachi. — De ce eşti prost? 0 fac în interesul tâi. 

* Cogeodan. — Cum asta? 
Agachi. -— Am s8 ”] îndop astfel, în cât să w'atbă 

nevoie a mânca toată diita de mâni... O cheltuială mai 
pucin pentru tine. 

Coşcodan. — Bine dici. 

Agachi. — (în parte) Bre! ânc'aşa sgircit! (cătră Darză) 
Hai, mă; dar să nu cumva să deschigi gura cât îi fi 
la masă. 

Barză. — Dec! Papol cun Doamne cartă-mă! ciil 

mânca, fără st deschid gura. 
Agachi. — Vreii să gic, st nu vorbesc. 
Barză. — N'ai griji, cucoane, cit înghit şi tac. 
Agachi. — Rămâi sănătos Ghiţă, fătul meii, dar lea 

seama să nu faci cheltuteli nebunesci în astă noapte... 

Fii măsurat dragul moşului, fii măsurat; suie-te pin” la 

o sfinţoalcă, o sfănţoateă şi jumătate... nu mai mult. 

Coşeoâan. — (suptrat) N'am nevoie de sfaturile d-tale. 
țAgachi și Barză întră în dreapta), 

45%
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SCENA IX. 

Coşcodan; mat pe armă Moisescu. 

Coşeodan. — Are noroc Barză, are să mănânce cât 

şâpte fără să scoaţă o para din pungă. 
Moisescu. — (iină prin fund) A! Domnule Ghiţă, bine 

că te găsesc... 

Coşoodan. — Moisescu, arnăut! 

Moisescu. — Nu biga de seamă... Am vădut astădi 

dimineaţă pe şatrarul Năzilă ; "i-am vorbit de d-ta, şi 

"i-am spus că doresci să "i fil ginere. 

Coşeodan. — Mai încet, nu vorbi aşa tare, să nu 

te-audă oare cine. (arată cabinecul din stânga). 

Moisescu. — 0 damă? 

Coşcodan. — (in tată) Q primadonă de la opera 

din Paris, sosită ieri în Bucuresci. 

Moisescu. — Cum?.. de-abia s'a coborit din trii- 

sură, ş'ai şi isbutit?.. berbantule! 
Coşeodan. — Cine "i galantom şi frumos, lesne is- - 

butesce cu actrițele. .. Dar spune'mi ce-ai pus la cale 

cu şatrarul? 

Moiseseu. — După recomandaţiea mea, şatrarul este 

dispus a"ţă da fata... Cât pentru duduca Smărândița. 

Coşcodan. — Grasă "1? 

Moisescu. — Cine? duduca.? 
Coşeodan. — Ba... destrea. 
Moisescu. — Şatrarul e proprietar mare. 
Coşeodan. — Mare datoril?.. nu se amestecă în 

politică ?
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Moisescu. — Nu. 

Coşcodan. — Prea bine. 

" Moisescu. — Am decidat cu şatrarul ca st vă în- 

telniţi într'o casă străină, la o cunoscinţă a mea, d-na 

Lucsiţa, Fespezanca, care dă mâni un bal. 

Coşcodan. — No cunosc. 

Moisescu. — Nu face nimic. Te-oiii presenta, 8 SI 
Vină pe la 9 ore, înpreună cu moşul d-tale. a ia 

Coşcodan. — Ce nevoie este să mai vie şi moşul incit et 

Moisescu. — Ca un om care 1 mal Win, Ely fi [ea 

bine să între el în vorbă cu şatrarul. | aj e CS : 
Cogcodan. — Fie; mâni om veni amândoi, negreşi it. Ci 
Moisescu. — Minunat... A! apropo; se înţelegere, Cr 

îndată după nuntă, mii plăti comisionul de 5 la sută «i pu - 

din capitalul gestrei, după obiceiii... Adio. ! E (ee 2 ( 
Coşcodan. — Nici vorbă nu "]. tin parte) Astea [ce 3 : 

murgule să pasci carbă verde, i | DA 

| Zi ce 
| a ţa 

SCENA X. În 
Coşeodan, Neculae; mat pe urmă Matilda. 

Neculae, — leșină din cabinetul din stânga). Domnule, da- 

ma cea din cabinet spune că moare de foame. 
Coşeodan. — Na, de-o cam dati dă'i Reforma s'o 

cetească. (Xeculae esă) Ce dracu să "i daii să minânce... 
ouă nu mai sânt, râdichi nu vrea... şi cele-l-alte bu- 

cate *s scumpe foc... Dar oare dac'aşi înplinio cu dinsa 

înainte de soupe, n'ar fi mai nemerit? Fiind că o să
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mă ?nsor, nu se cade să mal am relaţii de mâna stân- 
gi... Biata Matildă! . . Ce-o să mai plângi, ce-o să 

mai jilească !, . 

Drază Matildă ! ce reii îmi pare 
Să pun un capit Val tăi amor; 

În ai mei suflet simt o ini) A 

Dar n'am ce face, cit mt însor! 

Astfel e lumea, Matildă dragă! 

Toate, ah! toate aii un sfârşit. 
Amorul nostru a fost o şasă ! 

: i (bis). 
Şacum sorocul i s'a 'mplinit. 

Matilda. — (intrând furioasă) MS rOg, d-ta "mi-ai tri- 

mis Reforma pentru ca st'mi potol foamea? Na, mă- 
nânc'o friptă. (îl aruncă jurnalul în obraz), | 

Coşeodan. — Ah! Matildo, nu te mânica, ci mai 
bine plânge- mt, bocesce-mă, căci *mi-a cădut un trăs- 
net pe cap. i 

Matilda, — Ce trăsnet? 

Coşeodan. — Măiculiţa, mea! a aflat moşul mei că 
sintem în legătură amândoi. 

Matilda. — EI ş'apoi? 
Cogeodan. — A! Matildo!.. nu'l cunosci pe moşul 

meii co om este!.. un Paşă... ba nu... un bătrân serios, 
morocănos, de pe vremea lui Papură-vodi, care crede 
că actricele *s cu dracu. El "mi-a hotărit... Ah! Maţildo, 
nu mă lasă inima să "ţi spun ceea ce 'mi-a hotărit. 
Matilda. — Da unu te mat strimba, şi spune. 
Coşeodan. — Matildo, să fii cu curaj... Moşul 

meii *mi-a găsit o mireasă, şi "mi-a, porontit să mă 'm- 
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sor numai de cât pân" în trei dile, căci alminterea mă 

plastămă şi m& deselironomisesce, 
Matilda. — Ş'apol ce *mi pasă mic? Însoară-te. 
Coscodan. — Cum? nu "ţi smulgi părul de des- 

perare? 

Matilda. — Nici gândesc, Ciisătorie bună! să te răd 

co claie de .copii şi cu floricele la urechi. (votesce să easă). 

Coşeodan. — Matildo. 

Matilda. — Ce mal vrei? 

Coşcodan. — Dinioarea m'at acusat c'aşi fi un sgir- 

cit, m'ai poreclit guzgan.:.. ca să "ți dovedesc că, şi eii 

am obiceiul a da suvenire la dame, te rog să primesci 
din parte'mi, pân” a nu ne despărţi, o buclă de păr. 

(volesce să tate cu un cuţit o buclă in părul lu%). 

Matilda, — Păstrează!] pentru mireasa d-tale ca 
un present de cununie, un adevtrat present de perucher. 

Coşcodan, — Matildo!.. (işi pune nasul) 

(Se aud în dreapta chiote vesele). 

Măseile. — În sănătatea lui Mustafa, Paşa. 

SCENA XI. 
Coşcodan, Agachi, Matilda, Bombeanu, Barză, 

Neculae, Măsci (toți întră cu paharele în mână). 

Măscile. 

Vivat Paşa Mustafa! 

Vivat Mastafa Paşa! etc. 

Agachi. —. „Neculae, adă punciul aci. (Xceutae aduce 
un mare vas cu punct). 

Coşeodan. -— (in parte) Inghite-Agachi!
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Agachi. — Ce-am vădut? Matilda! artista noastră 

cea iubită? Fraţilor căusazi, să bem în sănătatea Ma- 
tilde). 

Măseile. — tbâna) În sănătatea Matilder! 
Matilda. — Domnilor... vă mulţemesc... Daţi'mi 

vole însă să vă presint o persoană rară în societatea ro- 

“ mănească! Un tânăr de 25 de ani, elegant, frumos ca 

soarele, dar sgircit... de se răsuflă numai pe-o nară de 

economie. | 

Agachi. — Unde"? | 

Matilda. — (aducână din funa pe Coşcodan, care caută să fugă) 

Eatal! 

Agachi. — (în parte) Nepotul meii! tare) Fraţilor că- 
usaşi! ridicaţi] în triumf şi "1 puneţi pe masă, ca să as- 
culte judecata lui Solomon. 

Coşcodan. — (ebitendu-se în mânile măscilor) Domnilor! îmi 

boţiţi “hainele. 
Agachi. — Acum, în puterea noastră de Cadii, îl 

osândesc să asculte cu luare aminte cânticul stii, tmăscile 
staă grupate înpreglurul mese! pe care stă Coşcodan). 

I. 
Cunosc din întâmplare 

Un tânăr Coşcodan 

Ce are multă stare 
Şi suflet de guzgan. 

Elegant ca o păpuşă, 
Acest tenir gatantom 

Poartă numai o mănuşă, 

Căci e foarte econom. 

El trăiesce calicit, 

Ca si moară "'nbogăţit.
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II. 

El cu răbdări prăjite 

Hrănecse trupul sei 

Şi ne "ncetat înghite 
Bordo... din eleşteii. 

Când doarme 'n nepăsare, 

Acest tânăr galantom 

Se resufii pe o nară, 

Căci e mare econom. 

El trăiesce calicit, 

Ca să moară "nbogăţit, 

Coşeodan. — (farios) Domnilor, daţi'mi drumul. (sotesce 
8ă sară de pe masă). - 

Matilda. — Ba nu; ţineţi ?] pe loc, că mai este un 
al treilea cuplet, 

Agachi. — Cântă] Melpomeno. | 
Matilda. — Bucuros. | 

III. 

Sermanul se socoate 

Un Don Juan frumos; 

Îngeală cât se poate 
Şii foarte generos. 
Ca presente de iubire, 

Acest tânăr galantom 

Dă din păru'i dout fire, 
Căci e mare econom. 
El trăiesce calicit, 

Ca să moară 'nhbogăţit. 

Toti. — Ha, ha, ha. 

(Coşcodan sare de pe masă şi fuge prin fund în risul tuturor). 
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ACTUL II. 

Teatrul represintă un salon de bal cu uşi mari în fund, care ee 

deschid în al doilea salon luminat cu policandre; uşă în dreapta; o 

masă de cărţi în fună, în stânga. 

SCENA 1. 

Fespezanca, Tinca, Moisescu, invitați la bal; mai 

pe urmă Nărilă cu Smărăndiţa. 

A , "Arie de valţ. 

Toţi ucână valţul). 

Ce plăcere "n carnaval . 
- De-a petrece noaptea 'n bal, 

De-a sări mereă în joc. 
Şi de-a să 'nvârti pe loc! 

(Cavaleri se închin la dame şi Je duc în galonul din fund). 

Moisescu. — Cucoani 'Lucsiţă, balul d-tale e minu- 
nat de frumos şi de vesel! 

Fespezanea. — Aşa mi se pare şi mie... Nu că 
mă laud, dar ca mine nici o damă nu are talentul să 
însuileţeasci, o adunare. : 

Moisescu. — Și nici că "i de mirat, cucoană. Sma- 

bilitatea d-tale încântă pe toţi cavalerii... ca "i un ca- 

pital cu dobîndă de 50 la sută. 
Yespezanca. — Destul, destul “Motsescule ; nu mi 

bombarda modestiea cu complimente... 'Tincă. 
Tinca. — (viina din fana) Aud. 

Fespezanca, — tincet) Ce "ţi-a spus la urechi cava- 
lerul tăi, în vreme ce jucaţă valţul?  
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Tinea, — "Mi-a, mărturisit căi cra prea, cald. 

Fespezanea. — Detreabă tenăr!.. Se cunoasce că”i 

bine crescut. 

Tinca, — Şi că se teme de căldură... Dar cum de-ai 
sădut maman că "mi-a vorbit la ureche. 

Fespezanea, — Ochii mei te urmăresc necontenit... 

Tinca, — Pentru ce? 

Fespezanea. — Pentru ca să privegheze asupra ne- 

vinovăţiei tale. tautos) Ah! Tincă, tu nu scii ce vrea să 
dică a îi mamă. 

Fespezanca. — încă nu, maman. 

Fespezanea. —  (sărutând'o) Draga neneacăi! 

Moiseseu. — Paca şi şatrarul Nărilă cu duduca Smă- 
Tăndiţa, 

Nărilă. — Sirut mânile, cucoană Lucsiţă... sânt... 
(strănută) toasă ? 

Fespezanea. — Mulţemesc, dar d-ta? 
Nărită. — Fi am prins un gutu..« gutu... (atrănută) 

rai de cele tătăresci. 

Tinca. — De ce-aţi venit aşa de târgiii, Smărăndiţă? 
Smărăndiţa. — Din pricina babacăi. Pune'ţă în sani 

că, de vro dece dile, babaca sta ndriigit de paseri ş' 

cumpărat vr'o 80 de canari. 

Tinca. — Şi ce face cu dinşii.. 
Smărăndiţa. — Petrece toată diita în societatea lor... 

pân” îl scoţă dintre jigănii, îţi esă sufletul. 

Nărilă. — 0 mărturisesc; singura mea mulţemire e 
să. € s8... (strănută), - 

Fespezanea, — triqena) SE strănuţi?
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Nărilă. — Ba, să aud canari! ciripind... De-acolo “ 
încolo, lumea mi'i cu totul adiafora. 

Fespezanea. — Frumos compliment ne faci arhon 

şatrar! 

Nărilă, — Adică vorba vine, căci îmi plac şi adu- 

nările care se isprăvesc de vreme... Moisescule, sosit-a 

ipochimenul 2 ” 

Moisescu. — Domnul Ghiţă Coşcodan? Âncă nu; dar 

îl aştept să vie cu moşul seii, ca să între în vorbă cu 

d-ta despre cununie. 

Tinea. — Ce cununie? a. 
Nărilă. — A Smărăndiţei. 
Minea. — Ce-aud? Te mării, dragă? 

Smărăndiţa. — Aşa, se vede. 

Nărilă. — Şi la capul d-tale, duducă Tincă. 

„Minea. — Merci. | 
Fespezanoa. — 0! cât pentru dinsa, avem vreme... 

Amatori mor lipsi. 
Moisescu. — Cred şi eii; duduca Tinca are destre 

de 30,000 de galbini! 
Nărilă, — Vorba ceea; marfa să fie bună, muşterii 

nu ip... (etrănută) Sesc, 

„Minea şi Smărăndiţa, — Muşterii! 
" Pespezanca. — Cu adevărat... Chiar în fearna aceasta 

S'aii presentat mat mulţi tineri... vr”o şepte, foarte buni. 

'Pinea, — Mal cu seamă domnul Bombeanu...“un ofi- 

ger de artilerie, recomandat de însuşi mogul meii, Pre- 
fectul. 

Nărilă. — D-nul Bombeanu? îl cunosc... un tânăr cu 
o 
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stare şi cu lristoitie... De ce nu "l-ai ginerit, cucoană, 
Luc... Luc... 2 (strănută). 

Fespezanca. — Tinca e prea tânără încă... prea 

fragedă... (în parte) Yapol nu vreii s'ajung ieacă de pe-acu. 
Moisescu. — Iisaţi-mă pe mine, cucoană, st găsesc 

ini. barbat duducăi Tincăi. Am la mână un procuror fein, 

fein... SYmi daţi vote ca st văl presint. 
Fespezanea. — Fie; presenteazi']... însă nu fcii nici 

0 hotărire... Dacă *mi-a plăcea... om vedea... avem 

vreme, 

(Orhestra* începe a cânta un cadril. Doi cavaleri vin de învită pe 

Tinca şi Smărăndiţa). « . 

Moisescu. — Eaca contralansul începe... Cucoană 

Lucsiţă, vrei să jucim înpreună? 

Fespezanea. — Qarc... să joc?.. [ai, (arorsescu îx 
dă bragul). 

Toţi (esă cântâna):” 

Ce plăcere "n" carnaral 

De-a petrece noaptea 'm bol, etc. 

(Toţi se duc în salonul din fund). 

SCENA II. 

Agachi, Coşcodan, Barză, 

Agachi. — Da bine unde mă duci, Ghiţă? 

Coşcodan. — La bal, moşule, 
Agachi. — La bal?.. la cine? 

Coşcodan. — La o văduvi.
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Agachi. — Se vede că face praznic de sufictul-rt- 

posatului. . _ 
Barză. — (riqena) Ii, hi, hi; mare poznaş e cuconul 

Agachi. ” 
Coşcodan. — Bade Stane, te poftesc să nu te-ames- 

tect în conversațiea. noastră. 
Agachi. — Da de ce "] opresci?.. vorbesee frumos 

creştinul. 
Barză, — Hi, hi, hi; mă lei în trei parale... Ii, hi, Li. 

Coşcodan. — Par te hlizesci ?.. (cătră Agachi) Te-ai a- 

pucat de “l-af înbitat Ieri noapte, li de-atunci e ne- 

suferit. 
Agachi. — Bietul flecăii! nu mâncase de două dile 

acasă la tine. 

Coşeodan. — Să lăsăm vorha asta, moşule; scii pen- 

tru ce te-am rugat să mă "'ntovărăşesci acilea? 
Agachi. — Ba. 

Coşeodan. — Pentru o treabă foarte importantă. 
Agachi. — MB miram cii să cheltulesci tu degeaba 

doi sfanți cu birja! | 
Cogrodan. — La întoarcere vei plăti d-ta. 
Agachi. — Dar; pentru că tarif e mal scumpă după” 

medul nopţii. 

Coşeodan. — A! moşule, cum poţi crede... 
Agachi. — Cred tot, dar nu te sânchisi... fă”ţi tre- 

buşoarele, că cii te studiez. 'Te găsesc interesat... intere- 
sant, vrei să ic. 

Coşeodan.— (cătră Barză) Du-te de-aşteaptii jos la fe- 
clori; dar mat ântei adivmi mănuşile.
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Barză.: — (ăânâu'i două părechi de mănuși) Poftim. 

Agachi. — Două pirechi de mănuşi şi cu cele din 

mână trei? Ce însemnează acest lucs de mănuşerie? 

Coşeodan. — Aşa mi'i obicetul meii... Fie care bal 

mă ține îrci părechi de mănuși. , 
Agachi. — Bre! ce cochetărie!.. schimbi de trei ori? 

Coşcodan. —- Întâi, când mă înfăcişez în salon, 

mă arăt cu mănuși proaspete... noi... 

Agachi. — Ca toată lumea. 

Coşcodan. — Peste dece minute, după ce am com- 

plimentat pe stipânii casei, mă retrag de-o parte şi pua 

a doiia păreche... pe aste. tarată alte mănuşy). 
Agachi. — Pe aste?.. M'apot nivs no, stut purtate... 
Coşeodan. — Şi mai târgiii, când aduc fecloril pa- 

harele cu limonadă, vine rândul ăstorlalte. (arată alte părechy. 

Agachi, — Siânt negre de tot. 

Coşeodan. — 'locmal pentru asta, n'am grijă st le 
mai mînjesc. 

Agachi. — Care vrea să gică, tu cu trei părechi de 

mănuși o duct un an, ca ţisanu cu cimaşa! 
Barză, — Bi, hi, hi. 

Coşeodan. — "Tot, aci ai fost, mojicule ?.. Eşi afară. 

Barză. — Hi, hi, hi. (esă prin dreapta). 

SCENA III. 

Agachi, Coşcodan. 

Agachi. — Sântem singuri? 

Coşcodan. — Singuri.
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Agachi. — Vreaii săţi daii o reţetă, ca să economi- 

sesci şi mănuşile ale purtate. 
Coşeodan. — (cu bucurie) Care regetă, mogule? spune. 
Agachi. — (în taină) Nu ne-aude nimenţ? 

Coşeodan. — Nimeni. 

: Agachi. — Cumpără o bucată de cridă de 5 parale, 

şiţi freacă mânile cu dinsa, de câte ori eşti poftit undera. 
Coşoodan. — (supărat) "Ironc!.. eii cregdusem că ror- 

besci serios. 
Agachi, — Bre! ai întrecut şi.pe vărul meii Antohi 

Sgircea. 

Coşcodan. — Ea lasă glumele de-o parte, moşule, că 

nui aci locul de spus cabazlicuri... să vorbim de moti- 

vul pentru care te-am rugat să vii cu mine. 

Agachi. — Care motiv?.. A-fi ear vr'o speculație 
cu folos sigur. 

Coşcodan. — Ba nici gândesc la speculație în bal?.. 
Te-am adus aci, ca să punem la cale o cununie. 

Agachi. — Aş! a cui? 

Coscodan. — A mea. | 

Agachi. — A ta? Nu mă nebuni... Tu, te-ai hotărit 

a întra în cheltuiala unei nunţi? 
Coşeodan. — Eii... mam hotărit, precum dict, a în- 

tra în cheltulala unei nunţi. 
Agachi. — Al avea tu curajul să scoţi bani din 

pungă ca să hrănesci şi să înbraci mal multe suflete? 
Pun rtmăşag dece galbini. 

Coşeodan. — Dece galbint? ţin rămăşagul. 
Agachi. — (in parte) At! m'a prins hoţul.
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Coşeodan. — Mai ântâi că nevasta mea am s'0 
deprind cu gusturi simple, mare să facă cheltuieli cu 
mătăsării, cu fleacuri de modă care ruinează familiile; 
cât pentru copii, cred că m'a feri Dumnedeii si am mai 

mult de cât unul... Ş'apoi în sfârşit fie „ce-a, fi, când 
inima tubesce. .. când inima, doresce. .. 

Agachi. — Se vede că e bogată? 

Coşcodan. — 10,000 de galbini gestre. 
Agachi. — Numai? - 
Coşcodan. — Şi are un tati... 
Agachi. — Ofticos? 

Coşeodan. — Ba nu tocmai ofticos, . dar cam slab. 
Şatrarul Nărilă, trebule s&l cunosc. 

Agachi. — Eii?.. st'l îngrop, dacă "1 sciii cine, 
Coşeodan. — Şatrârul Nărilă e proprietar de moşie, 

şi mai are în Bucurescă un loc întins, care în curând 0 
să aibă o valoare foarte mare, 

Agachi. — Cum asta? 

Coşcodan. — Am aflat din isvor sigur că Stăpâni- 
rea are nevole de el, ca să zidească un spital pentru 
nebuni... Şatrarul încă n'o scie; prin urmare, am de 
gând st ?] cumpăr ei, îndată după cununie, cu preg de 
nimic, ş'apoi să "1 vând Stiipânirei cu folos de sută la 
sută, 

Agachi, — Ce-aud? Neruşinatule, vrei să înşeli Gu- 
vernul ? şi inima ta de cetăţean te lasă să pniti 0 ast- 
menea, scamatorie în banii statului? .. Glasu consciinţii 

nu te înspălmântă ? Vocea Patriei române nu te opresce 

pe malul ahisului?.. t 

49
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" Coşeodan. — Ha, ha, ba; vorbesci chiar ca un re- 

daptore. .. însă m'am vreme să'ţi respund, că treaba "i 

grabnică, 
Agachi. — Cu atât mat bine, că şi eii am o treabă 

importantă pe la medul nopţii. 

Coşeodan. — Vrei să te culci, să te odihnesci? 
Agachi. — Fercasci Dumnedei!.. Am un soupe cu 

câţiva prieteni i prietene. 
Coşcodan. — Ear soupe. M5 mir, deii, ce mulţe- 

mire poţi găsi cheltuind starea cu străinii? 
Agachi. — Mulţemirea de a n'o lăsa clironomie la 

nepoți ca tine. 
Coşeodan. — A!.. fie!.. însă al putea-o întrebu- 

inţa, mai bine de cât cu mesele. 
Agachi. — Tu nu scii, nu "ţi poţi închipui plăcerea 

unui soup& cu persoane vesele care glumesc şi “rid la 

lumina policandrelor, şi în sunetul paharelor de şampa- 

mie... Pentru tine "i balima. 

Când vinul curge în pahare, 
Când ochii vesel strălucesc, 

Inima "mi saltă şi tresare 

De un fior “dumnegeesc, 
Ridic un pahar 

Plin, plin 
De vin de Cotnar 

Plin, plin 
Şi cânt voios şi mi'l închin. 

” Ah! ah! ah! 
Glu, glu, glu, sufletul meii ride, 

Gla, glu, glu, raiul „se deschide, 
Glu, ga, glu, glu, glu, glu.. 
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Şi ori care chin' 
Eii mi'l botez cu vin 

Plaf! 
Vieaţa se stinge cu grăbire, 

Anii cei tineri se strecor; 

Dar ei nu simt nici o măhnire 

Căci mă ţin tot de urma lor. 
Purtând un pahar 

Plin, plin, 

De vin de Cotnar 
„Plin, plin 

Şi bând voios lor îl închin. 
Ah! ah! ah! a 

Gla, glu, glu, sufletul mei ride, 

Glu, glu, glu, raiul se deschide, 
Glu, glu, glu, glu, gla, glu. 

Şi ori care chin 
Eii mi'l înnec în vin. 

Pluf! 

- Coşeodan. — (în parte) Bine “l-a numit Agachi, cine 
"l-a, botezat! 

- SCENA IV, 

Agachi, Coşeodan, Moisescu, 

Moisescu. — (vină din fund) A! bine C'aţi sosit... 
VE aşteptam cu nerăbdare. 

Coşcodan. — Unde "i şatrarul? 
Moisescu. — S'a dus. să tragă un clubuc în ctacui 

gazdei. 
Coşeodan. — Dar domniștra Smirăndiţa, fata, lui? 

49*
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Moisescu. — E în salon, mergi de-o poftesce la joc. 
Coşeodan. — Bucuros. o 
Moisescu. — Cât pentru şatrarul, îndată ce şi-a 

face chieful şi s'a întoarce - aci, domnul Agachi unchiul 

d-tale, ar trebui să nu peardă vreme şi să "i vorbească 

de măritiş. 

Agachi. — D'apol nu cunosc pe şatrarul. 
Moisescu. — Îl vei cunoasce, cum îl vei vedea; e 

înbrăcat cu antereii şi cu giubea.. 
Agachi. — Ca un lăutar?.. Nu cumva are şi nakii? 

Moisescu. — (eătră aniţă) Acuş are st înceapă contra- 
dansul. .. Vin iute. (esă prin tuna); 

Coşeodan. — Mergi înainte că „te-ajung. (eătră Agachi 
în taină) Unchiule, îţi încercă soarta mea şi nu mă îndo-" 
iese de isbândă. 

Agachi. — N'al nick o grijă, nepoate. Cât "l-otii zări 
pe şatrarul, am să 71 sucesc ca pe-un titerez. 
Coşeodan. — Să te văd, unchiule, dacă-eşti diplomat 

bun... să nu "i pomenesci însă de locul care vrea st. 

-cumpere Guvernul. (esă prin tuna). 
Agachi. — Ferească sfintul!. . (în parte) Nepotul meii 

e chiar salba dracului. 

SCENA V. 

Agachi, Chirilă (viina ain funa). 

Chirilă, — Măi, măi, măl! cald îi în sali!.. Mu- 
safirii sânt grămădiţi ca sardelele “n putinii. te acrează 
cu o basma roşie de bumbac),
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Agachi. — (esaminână pe Chirilă) Un antereii cu giu- 

bea!.. trebue să fie şatrarul..; se vede că 'şi-a ficut 
chieful. (tare) A7hos.. , (în parte) "I-am uitat numele. 

Chirilă, — în parte) Mie 'mi dice arhon? 

Agachi. — (apropiindu-se) Arhon... mă închin cu ple- 
căciune. NI 

Chirilă, — (inchinânâu-se) S&rut mânile, boterule. 

Agachi. — Frumos Dal, nu "i aşa? 
Chirilă. — Prea frumos, numai cam înghesuit. 

Agachi. — Aşa "i moda de astăgi. Cu cât salonul 
e mal mic, cu atât numărul invitaţilor e mai mare. 

Chirilă. — Proastă modă... drept să "i spun... În 
vremea noastră oamenil şticaii să petreacă mult mat bine. 

Agachi. — Negreşit, negreşit. ... (în parte) A să "mil 

vorbească din vremea lui Caragea, 

Chirilă. — Pune'ţi în: gând că de-un ceas îmi caut 
copila prin bal şi n'o gliseso aşa de multă lume e 

în salon. 

Agachi. — A! sinteță Țirinte, arhon. .. „aveţi 0 co- 

pilă ?.. în parte) El e şatrarul. 
Chirilă. — Dar, bolerule; m'a învrednicit Dumnedeii 

să fii tată. - n 
Agachi.— Nu” vina d-tale. şi ci, arhonda, sant unchii, 
Chirilă. — Am 0 copilă care "mi seamănă mio bu- 

căţică tăieati.. . un bujor. 

Agachi. — SE'ţi trălească!,. Fii, arhon... am un 

nepot care nu *mi seamănă nici de cum... (în parte) Slavă 

Domnului! 

Qhirilă, — A! cum îl chtam? IE
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" Agachi. — Ghiţă Coşcodan, un tenir cu stare, eco- 
nom şi numai bun de însurat. 

Ohirilă. — Coşcodan?.. frumos nume!.. Ei mă 
chiem chir Chirilă. 

Agachi: — Chir Chirilă ?.. şi la mai mare. tee închină). 

Chirilă. — Sărat mânile... De câţi anl e nepo- 

tul d-tale ?- 
Agachi. — De 20,000 de galbini. 

Chirilă. — 20,000 de ant?.. de galbini? vrei să ic! 

Agachi. — Dar, şi cu toate aceste el aspiră a să 

însura cu fiica d-tale, a7hon... 

Ohirilă. — Ce spui, boierule?.. Vrea să "mi fie gi- 
nere nepotul d-tale? 

Agachi. — Aşa se vede... S'a înamorat de domnit 

TA... Şi m'a rugat ca să întru în vorbă cu d-ta. st 

rupem târgul, cum se dice. 

Chirilă. — în parte) 20,000 de galbini! tare) Boie- 

rule, propunerea d-tale mă cinsteşte peste măsură şi nu 
dic ba... Însă înţelegi că datoriea mea de părinte mă 
sileştă a lua oareşi care pliroforiz. 

Agachi. — Pliroforisesce-te, hbolerule, plirofori- 
"sesce-te. 

Ohirilă, — Aşi vrea să ştiii mai ântei dacă, nepotul 
d-tale are Pristoiftie? 

Agachi. — Are. 

Chirilă, — Dacă " om statornic, econom ? 

Agachi. — EI?. „ € în stare să tate un fir de pir 
în patru.” .
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hirilă. — M& bucur, că şi eii sânt asemenea, şi co- 
pila mea ij. | . 

Agachi. — Minunat! să vă caute cineva cu lumina- 

rea, nu War putea găsi mai potriviţi... Când facem 

nunta ? 
Chirilă. — Nunta?.. cât mal îngrabi... ME duc 

să daii de știre Marghioliţii. . (se înareaptă spre fund). 
Agachi, — (în parte) Marghioliţii? Credeam că se nu- 

mesce Smărăndiţa. - 
Chirilă, — 20,000? tes). 

Agachi. — Nici o para mai pugin. (singur) Miroasă a 

hăcan şatrarul... Şmecherul cel de Ghiţă "I-a ales îna- 

dins ca să nu cheltulească cu băciniile, după ce s'a în- 

Sura. (eutână ceasornicul) "Mi-am isprăvit peţitoriea... mai 

am âncă jumătate de ceas de jărtfit în folosul familiei. 

SCENA VL 

Agachi, Cogeodan (viină vesel din fund). 

- Coşeodan. — A! unchiule, am jucat cu domnişâra 

Smărândiţa şi mv'a fermecat. 

Agachi. — Aşa degrabă? 

Coşeodan. — Ea 'mi-a mărturisit că are gusturi 
simple, că nu “i plac tualetele, diamantele... B un ân- 

ger, unchiule, un înger... Am strins*o de mână. (iscoa- 

te mănuşile). 

Agachi. — Şi de-acea "ţi scoţi mănuşile? -
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Coşeodan. — Ba nu; dar a venit rândul să pun 
No. 2... Ea spune'mi, ai vădut pe socrul meii? 

Agachi. — Pe chir Chirilă? "l-am vădut. 

Coscodan. — Ce fel chir Chirili?.. Nărilă, vrei 

să ic? | 

Agachi. — Cum Nărilă? Chirilă, 

Coşeodan. — Ba Nărilă. 

” Agachi. — Nărilă, Chirilă, tot într%o rilă, tot doi 
lei ş'un ort... "l-am cerut fata mat dinioarea. 

Coşcodaa. — AI cerut pe Smărinâiţa? 
Agachi. — Ce fel Smărăndiţa ?.. Marghioliţa. 
Coşeodan. — Marghioliţa,?..' te înşeli, Smărăndiţa... 

Da unde."l-ai văgut pe şatrarul? 
Agachi. — Chiar aci. 

Coşeodan. — Aci? nu se poate... şatrarul n'a ceșit 
âncă din etac... nu "Şi-a, isprăvit ciubucul. | 

Agachi. — Apoi dar cu cine dracul am vorbit, cu 
care lăutar? 

Coşeodan. — Cu chir Chirilă, poate?.. 
Agachi. — Tocmalt ; un soiii de băcan cu- antereii... 
Coşcodan, — Te-ai înşelat, unchiule... at făcut pOz- 

na... Eaca şatrarul Nărilă cu fitcă-sa... trebule să dre- 
gem îndată greşala. 

  

SCENA - VII. | 

Agachi, Coşcodan, Nărilă, Smărăndița, (viina din fuuă), 

Nărilă., — Smărănâiţă, vin in salonul ăsta să ne 
răsuilăm,
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Coşeodan. — Arhon şatrar, daţi'mi vote să vă pre- 
sentez pe unchiul mei, domnul Agachi Flutur, proprietar 

bogat şi ne însurat. a 
Nărilă. — Sânt prea fericit, cucoane Agachi de a.. 

. (strănută). 

Laue — Într'un ceas bun. 
Nărilă. — Amin... Guturaiul dracului nu mă slăbeşte. 

Agachi. — Freacă'ţi nasul c'o luminare, că trece 
îndată, 

Nărilă. — Qare?.. Doftorul Flaimuc m'a sfătuit să 

întrebuinţăz tereben... (strănută). 
Agachi. — tină... Săi fie de bine. 
Nărilă. — Amin. “ 

„_Coseodan, — (incet cătră Agachi) Deschide vorba. 

Agachi. — încet) Ce vorbă? 

Coşeodan. — (asemenea) Despre căsătorie. .. însă cu 
meşteşug, 

Agachi. — Las? pe mine. (işi drege vocea) A7hon şa- 

trar, în calitatea mea de unchii, ani un nepot care ”] în 
vîrstă de căsătorit şi care Yubesce pe domnişra Smărăndiţa 

ca un hali-huti; prin urmare dorinţa lui şi a mea cea 
mai mare este ca, să ne insurăm. 

Nărilă, — Aud? 
Agachi. — Ca, să se 'nsoare cu copila d-tale; primesci? 

Nărilă. — Arhon Agachi, chipul simandicos cu care 
"mi-ai făcut această propunere, îmi măguleşte filotimiea... 
di'mi voie însă să mă gândesc. . 

Agachi. — ME cartă, arhon satrar, că n'am treme; 

pEn” în trei ori, primesci?.. Una, două... tr
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Nărilă. — Pri... Price (se luptă cu strănutatul). 

Agachi, — Dăi drumul, dăl. 

_Nărilă, — (etrănută) Mesc. 

Coscodan, — A! cât, sânt de fericit, arhon şatrar, 
de a întra în familiea d-tale; dă'mi voi6 să vă sărut 

mâna, ca la un părinte. 
Nărilă. — Vină în braqele mele fiiule. (stringe în brace 

pe Coşcodan). 

Agachi. — Tablou! 

Nărilă, — Şi pe d-ta, arhon Agachi. 

Agachi. — (în parte) A să mt umple de guturalii. (se 

inbrăgigează cu Nărilă), 

Coşcodan. — (apropiindu-se de Smărăndiţa) Credeţi, dom- 

nigoară, că inima mea... . 

Smărăndiţa. — (coborina ochi) Domnule. . . 

Nărilă, — Dil mâna să 'ţi-o sărute, că at să! fi 

nevastă. (Coşcoăan sărută mâna Smărănaiţer) Noroc să dea Dumne- 

geii... Ghiţă, fătul meii, te las cu Smărăndiţa; ţine-o 
de vorbă, în vreme ce eii cu naşul teii, om pune la cale 

despre condiţiile cu... nu... nu... nu... 
Agachi. — tiinăuti a strănuta) Dle. TU. NU. 

Nărilă şi Agachi. — (strănutâna odată) Nici. 

Agachi. — Na, că m'am molipsit şi eii... Arhon şa- 

trar, hai să bem un pahar de ponciit la bufet, ca să în- 

necăm guturatul, | 

Nărilă. — Bucuros, a7hon cuscri, (merg amândot pănă la 
uşa din fund). 

Agachi. — (a ușă) Poftim, arhon şatrar. 
Nărilă. — După d-ta, arhonda. 
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Agachi şi Nărilă, — Da mă rog... Ce se potri- 
voesce... Na, na, na. (strănută) Amin! (esă). 

SCENA VINIL. 

Cogeodan, Smărăndiţa. - 

Smirăndiţa. — (în parte)  Babaca mă lasă singură cu 

un cavaler... mi-e frică. 

Coşeodan. — (in parte) Îi frumuşică de tot. Încă n'o 
vădusen bine păn'acuni. tare) Cuvintele părintelul d-vâstră, 
domnişâră Smărindiţă, îmi dati curajul a vă mărturisi, 

că inima. mea, simte o bucurie fâri margini, când gân- 

desc la fericirea ce mă aşteaptă! 
Smărăndiţa, — truşinoasă) Domnule... 

Coşecodan. — Aş fi însă de o îiie de ori mal mul- 
țemit, dac'aşi afia din guriţa d-voastră, că primiţi fără 

displăcere a vă cununa cu mine. 
Smărăndiţa. — Domnule, nu'mi trecea prin minte 

nici de cun să mt mărit aşa degrabă; dar fiind că tata 

a găsit de cuviinţă... 
Coşeodan. — Ah! domniştră, credeţi, că oiii face 

toate jirtiele, ca să nu vă căiţi de a purta numele mei. 

Smărăndiţa,. — Nu mă îndolesc, domnule ; căci te cred 

un galantom. 

Coşcodan. — 0! cât pentru galantomie, nime nu 

mă "ntrece. Îţi vedea, cât de plăcută este vicaţa în că- 
sătorie. Vom locui amândoi într'o căsuţă mică, la ma- 

hala, fără lucs, fără... tereremul deşărtăciunilor lumesci;
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căci adevărata fericire nu stă în acele secături... Priviţi 

la cuibul turturelelor... un pic de puf şi câteva frunde, 

şi cu toate astea nu sânt alte jigănil pe lume mal iu- 

bitoare şi mai fericite... 
Smărăndiţa. — 0! pentru mine, gusturile mele sânt 

prea simple. Cat oii avea un Clasir, mă ?npac lesne, ori 

unde aş fi. 
Coşeodan. — Un clavir!.. Nici vorbă nui, că'ţi avea 

unul... ÎL veţi avea pe-a d-voastră. ” 
Smărăndiţa. — Al meii e cam vechii, cam hârbuit... 

Coşeodan. — 'L-om da, de "l-a, drege. 

Smărăndiţa. — Nai bucuroasă aş fi să am unul noi, 

un piano Erhard. 

„  Coşeodan.— 0! Smirăndiţă... domnişoră Smărăndiţă, 

fericirea nu stă. întrun piano vechiii s6ii noii; ca isto- 
resce din dragoste, din amorul ce ?mi-al inspirat de cun 
te-am: vădut. (se pune pe canape lângă Smirănâiţa). - 

Smărăndița. — (ăepărtându-se în cela-l-alt capăt a canapele). 

Domnule.. . 

Coşoodan. — Nu vă tomeţi, că aveţi a face cu un 

galantom, ” 

Ei te iubesc ca gentilom 

Pre legea mea! (bis). 

Sânt gentilom, sânt galantom 

Pe cât ai vrea. (bis). 

Ah! pentra mine... fără frică, 
Fii turturică 

Şi ei roi fi amant del, 

Un turturel, 
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(înpreună). Ă 

Coşcodan. - Smărăndiţa tin parte). 

Un turtarel ş'o turturică Un turtarel ş'o turturică 
Noi amândoi pe lume-om fi Noi amândoi pe lume-ora fi 
Ca tarturici şi turtarel Ca turtarică şi turturel 
Ne încetat ne vom iubi. Ne încetat noi rom trăi. 

Coşcodan. — Ce gici Smărindiță? Aşa i că viito- 

rul e “plin de făgăduinţi: frumoase ? 
Smirindiţa. — Cu adevărat; însă spune'mi to rog: 

îți plac vofajurile ? - 
Coşocodan. — Aşa ş'aşa. 
Smărăndiţa,. — Eii doresc foarte mult să văd Parisul. 
Coşcodan. — Unde *j scumpetea cea mare? 

Smărăndiţa. — Și 'ţi mărturisesc că cea mai mare 
mulţemire ce "mi-ai putea face, ar fi, după ce ne-om 
cununa, să mă ducă în capitala Frangiei. 

Coşeodan. — Cum nu? cum nu? cel ma! lesne lucru. 

Smărăndiţa, -— Şi la băile de Mare, la Diepe... 
Coşeodan. — Aerul e cam sărat acolo... Umegala 

Mărei mă supără. " 
Smărăndiţa. — Apoi dar ne-om opri în Paris, ş'om 

merge pe la magasii, pe la teatre, pe la concerte... om. 
„petrece earna, în plăceri de tot soiul. 

Coşcodan. — Se 'nţelege, pe la magasi)... pe la tea- 
tru... (ia parte) Îmi pare cam cheltuitoare doninişoara. 

Smărăndiţa. — A! domnule Ghiţă, nu pot să “i 
spun cât mă simt de mulţemită, sândind cam să văl 

ţerile străine şi minunile civilisaţiei. . „Acesta "i visul 

meii cel mai scump.
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Smărăndita. 

Îmi dai cuvântul de gentilom? 

Coşcodan. 

Pe legea nea ! (bis). 

Smărăndiţa,. 

Vei fi cu mine galantom? 

Coşeodan. 

Pe cât îi vrea! (bis). - 

Smărăndiţa. 

Primesc a fi dar, fără frică, 

O tarturică 

Şi st te am barbat fidel, 

Un tarturel. 

(înpreună). Ă 

Joşeodan. Smărăndiţa. 

Un turturel ş'o turturică Un turturel ş'o tarturică 
etc. etc. Ă etc." etc, 

Coşeodan. — fin parte) E a mea!.. Am câştigat rt- 
măşagul cu unchiul mei... 10 galbini! 

Smărăndiţa. — (în parte) Păcat că nu se mărită şi 

Tinca; am face nunțile tot într'o di... (stă pe gânaurn 

Coşeodan. — (în parte) Un lucru numai mă cam în- 
grijesce. .. îi prea place votajul... oii duce-o la ţeară, 

după ce noii însura. pn 

Smărănâița. — Domnule Ghiţă. 

Coscodan. — Poroncă. ,, 

Smărăndița. — P'intre prietenii d-tale nu cunosc 
vvun tânăr cum se cade cu educaţie şi de familie buni? 

Coşeodan. — Pentru ce? 
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Smărăndiţa. — Ca sl cununim cu o prietenă a, 

mea, care "i foarte plăcută, 

Coşoodan. — Are destre? 
Smărăndiţa. — Are 30,000 de galbini. 

Qoşeodan. — ttresărina) 30,000 galbini, şi âncă nu s'a 
măritat! se vede căi urâtă, cluntă, oloagă, cocoşată, 

6rhă, surdă, stafiea lumei? 

Smărăndiţa. — triqina) Ba din contra, e frumuşică, 

tânără şi nw'i lipsesce nimic. 
Coşeodan. — Nimic... şi are 30,0009.. Cine 1? 
Smărăndiţa, — Fiica, cucoanei Lucsiţei Fespezanca. 

Coşeodan. — Am vădut-o... cu adevărat e foarte 

plăcută... (în parte) 30,000! 

(Se aude orhestra sunând un valţ). 

Smărăndiţa. — Orhestra începe a cânta cotilonul... 
Nu joci, domnule Ghiţă? 

Coşeodan. — Valţul mă supără. 
, 

(Un cavaler vine de poftesce pe Smărănâiţa). 

Smărăndiţa. — (cătză cavaler) Cu mulţemire, domnule. 
(îl dă braqul şi dice, înăreptându-se spre salonul din fună). Gândesce 

la ce "ţi-am spus, domnule Ghiţă... A revedere. (esa)- 
Coşeodan. — A revedere... (singur, foarte agitat) 30, 000 

galbinl! Este aci în casă o destre de 30,000 galbini, şi 
Moisescu nu'mi dă de scire... El mă lasă de mă încure 

cu o fîntă cheltuitoare, ce n'are de cât 10,000!.. (se pre- 
umblă turburat).
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SCENA IX. 

Coşcodan, Moisescu. 

Moisescu. — viina răpiae) Domnule Ghiţă, domnule 
Ghiţă. . . | 

Coşeodan. — Ce este? . 
Moisescu. — Am venit să&ţi spun că Guvernul a cun- 

părat pentru spital un loc străin lângă barieră. 
Cogeodan. — Fi, şi şatrarul rămâne cu locul lui 

sterp şi fără pre? Dacă "i aşa, rămâne | Şi cu domni- 

şora Smărăndiţa. 
Moisescu. — (un ? 
Coşcodan. — Xu'mi place... e cheltuitoare... vi- 

sează cal pe păreţi; şi într'un curent m'am înamorat 

de fata cucoanei Lucsiţei. 
Moisescu. — De domniştra Tinca? 
Coşeodan. — Sânt nebun după dinsa... Ce frumoa- 

siii!.. Ce pir negru ca peana corbului! 
Moisescu. — Negru ? Tinca e blondă... are părul 

galbin. 

Coşeodan. — Ce păr galbin? par” că e aur de Olan- 
da... Moisescule, mergi iute de vorbesce cu Fespezanca. 

Moisescu, — Nu se poate, că "i-am anunţat visita 

unui alt ginere, domnul Ghiţă Radian. - 

Coşcodan. — Radian, Coşcodan, tot una... şi el 

Ghiţă şi ei Ghiţă, trece-mă în locul lui... îţi făgăduesc 
un comision de 6 la sută. 

Moisescu. — Fie; însă scil ci unchiul d-tale a pus 

toate la cale cu şatrarul Nărilă. 
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Coşcodan. — Bine gici... 0 uitasem... 'Trebuie gă- 

sit un mijloc de a ne strica cu şatrarul... Cum să fa- 
cem?.. cum să facem? | 

Moisescu. — Faca şi şatrarul. 
s 

SCENA X. 

Coscodan, Moisescu, Nărilă, Cavaleri. 

(Ala mulţi cavaleri se aşeaqă la masa de cărţi). 

Cavalerii. | | 

Danţu "i plăcut, balu "i frumos; 
Însă de cât să sar în joc, 
Mai bine voi st cere în stos 
Şi "n lanschenet de am noroc. 

Nărilă. — - Domnule Ghiţă, d-ta nu metahirisesci 
cărțile? 

Coşeodan. — Dar d-ta? 
Nărilă., — BU?.. ferească Dumnedeii!, . nu nvating 

nici. de ale sfinte, nici de dracul, dincei) Pentru mine un 

jucător de cărţi s6ii an om vândut dieavolului, tot una”. - 
(se apropie de masa de cărţi). 

Cogcodan. — (in tatnă Iu Molsescu) (0)! îmi vine 0 idee! 
Moisescu. -— Care? 
Coşecodan. — Ai audit opinica şatrarului asupra căr- 

turarilor ? 

Moiseseu. -— -Dar. 
Coşcodan. — Ca să mă desbăr de dinsul, oii să 

mă fac că 's beţiv de cărți... Du-te colo lângă masă 
şi pariează sume mari... Eii le-olii ţinea... în glumă. 

50
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Moisescu. — Înţeleg... Vrei să "1 sparit?.. Minunat. 
(merge de stă în dosul bancherulu?). | 

Nărilă. — (wiină lângă Coşcodan) Ghiţă... cunoscă pe dom- 
nişorul ăla care tate lanschenetul? - 

Coşeoâan. — Ba nu. | 
Nărilă, — Mare destrămat seamănă a fi! j6eă câte 

un icosar o dată. | 

Coşoodan. — Numai atâta? sermanul! 
Năzilă. — Ce fel? numai atâta? | 
Moisescu. — (tare) Pun rămăşag 50 de galbiui că 

lanschenetul nu trece de-a patra oară. Cine ţine? 

Coşeodan, — Bă. | 

Nărilă, — Aug ?.. d-ta Ghiţă, pui 50 de galbini pe 
carte?.. 50? | | 

Coşeodan.: — Nici odată mai puţin, arhon şatrar. 
Nărilă, — (în parte) Pirie cleison! 
Moisescu. — Ai perdut, domnule Ghiţă. 

Coşcodan. — (tărăa să întoarce) Perduţ?.. Nu face ni- 

mica... Aşa" | soarta. (eântăîncet: Aşa, "i soarta... aşa 

soar. .. ta. 

Nărilă, — (în parte, cu mirare) Şi âncă are curaj să 
cânte! 

Feciorul. — (viină din fund, dice încet lui AIoxseseu) Domnu- 

le Moisescu, te pofteşte un boler la seară. 
Moisescu, — Cum îl chiamă? 

Feciorul. — Bata carta luj. (esă, 

Moisescu. — în parte) Ce văd?.. Ghiţă Padian, pro- 
curorul!.. A venit ca să”] presentez cucoanci Lucsiţei... 
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NM duc ca săi trimit înapoi de unde-a venit. (esă prin 
fund fără să fe vădut de Coşcodan). 

Bancherul. — Sint 100 de galhini în caniotit 

cine "i ţine, domnilor? 
Cogeodan. —  (meîntoreânau-se) Fit, 

Nărilă. -— Ear? | 

Coşcodan. — (în parte) S'a îngrozit şatrarul.., Mi- 
nunat. (cântă încet) Mi...nu...nat, | 

Nărilă, — Domnule Ghiţă... să am ertăcune... Mă 
rog, joci ades cărţile ? 

Coşeodan. — Ba nu; când sânt singur nu joc nică 
o dată. 

Nărilă, —- (eu bacazie) A! slavă Domnului!.. ME sp 
riesem. | 

Bancherul. — Domnule Ghiţă, ai perdut. 
Coşeodan, — (vesel) Bar am perdut ? 'Tra, la, la, la. 

„__ Bancherul. — (vină lângă Coşeodan) Îmi eşti dator 100 
de galbini. 

Coşeodan. — tspăriet) Ei? d-tale ?.. Ce spul, domnule? 
Bancherul. — A! ţinut 100 de galbini în contra 

mea, şi al perdut. | 
Coşeodan. — Ce fel? ce fel? eii am ţinut rămăşa- 

gul în contra lui Mokseseu, O 
Bancherul. — Domnul Moisescu a eşit, în vreme 

ce tăfeam cărţile; prin urmare al jucat în contra mea, 
şi *mi eşti dator 100 de galbini. - 

Coşeodan, — A!.. (eu glasul stat) Prea bine, domnule... 
"ţi-oli plăti mâne; căci n'am bani asupra “mea. 

Bancherul. — Prea bine, domnule. , 
! 50



788 AGACHI FLUTUR 

Coşcodan. — Cât gici cam să ţi daii? 20 de 

galhini ? 
Bancherul. — Ba o sută întreagă. tes înpreună ca 

coă-l-alţi cavaler). . " 

Coşcodan. — (in parte, cu desperare) 100! 

Cavalerii. 

Danţu “i plăcut, balu "i frumos; 
Însă de cât să sar în joc, 

Mai bine voiii st cere în stos 
Şi "n lanschenet al meii noroc. 

SCENA XI. 
Coşcodan (turburat). 

0 sută de galbini! Am perdut, eii Ghiţă Coşcodan, 100 
de galbini... în cărţi! ei, care nu pun mâna nică o da- 

tă pe un valet!.. Îmi vine să amieţese!.. M'am cali- 

cit... am rămas lipit pământului... 100 de galbini!.. 

Câte economii trebuie să fac, pentru ca să 'mi acopăr 

paguba. (scoate mănuşile şi pune altele mal vechY) Am să tatii 

leafa lui Barză. 
Arie: 07 dulci ochi negri, 

Dragii mei galbini cum v'am perdut! 

O st vă duceţi de lângă mine 
Şi să ajungeţi pe mâni străine. 

Aşa durere nici cam avut! 

Dragii mei galbini mândri şi noi! 
De-acum departe de a mea stare, 

0 să fiţi punte de desfrânare! 
Ce foc pe mine! ce foc pe voi! 
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SCENA XII. 

Coşcodan, Agachi (vine cu un pahar de ponciă). 

Agachi. — Cu mare grei am căpătat un pihăruţ 

de ponciii, dar m'am luptat. 
Coşcodan. — A! unchiule. 

Agachi. — Ce 11? ce-ai păţit de eşti limoniii la 
facă, Ghiţă ? - 

Coşeodan. — (cu desperare) Unchiule, am perdut 100 
de zalbini în cărți! 

Agachi. — Tu? ha, ha, ha... Pun dece galbini 

rămăşag, cal visat. 

Coşeodan., — (tute) Dece galbini!.. îi ţin. 
Agachi. — în parte) Af!.. car m'a prins hoţul! 

Cogeodan. — (in parte) Dece galbini mai puţin din 

pagubă. dtare) Unchiule, poţi să 'mi faci un mare strți- 

ciii, să nu me refusi. - 

Agachi. — Care, nepoate? 

Cogoodan. — M'am înamorat, ca un nebun de domni- 
şoara Tinca... 

Agachi. — Ce Tincă? ce Tincă? Smărăndiţa vrei 

să ici, fata lui Nărilă?2.. 

__Cogeodan. — Ba nu; Tinca... Tinca... Are 30,000 

de galbini destre, unchiule... şi mii dragă. 

Agachi. — Măi, ai nebunit? 

Coşeodan. — Unchiule, dacă mă ubesci, strică toc- 

meala cu şatrarul. 

- Agachi. — Du-te naibel...
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Coşcodan. — Eşti. tenăr, unchiule... scii ce vrea 

să că amorul... Nu mă lăsa. 

Agachi, — Da bine, măi, ce vrei să "1 spun lui 

Nărilă 2: 

Coşcodan. — Eată'] vine aci. Spuneti c ce “i-a trece 

prin minte, numai strică  tocmeala. (esă, în parte) A duc 

să ameţese pe Fespezanca. 

SCENA XIII. 

" Agachi, Nărilă; mat pe urmă Chirilă, 

_Nărilă, — Arhon Agachi, veste bună... Smărân- 

diţa e încântată de nepotul d-tale. Porumbaşit tatil!. 

Se vede că aii vorbit înpreună despre a le gospodăriei, 
şi Ghiţă a făgăduit că a duce-o la Paris, la Marea... 

Agachi. — Care Mare? cea roşie? ! 

Nărilă. — Ba cea albă. | 

Agachi. — Caută bine c'a fi cea neagră. 
Nărilă. — Fie macar şi cea galbină... Copiil se ju- 

besc şi's potriviţi. 

„Agachi, — Arhon şatrar, eşti proprietar ? 
Nărilă. — Sânt... am o moşie, Mlăştinoasa, dată 

în arendă, | 
Agachi. — Prin urmare aştepţi cu nerăbdare pe 

sfântul Gheorghe şi pe sfântul Dimitrie? 
Nărilă., — Cu cea- mal vie neribdare; o mărturi- 

sesc fără ruşine. 
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Agachi; — Și cu toate aceste se întâmplă câte o 

dată, că arendaşul nu aduce banii la vadea? 
Nărilă, — Ba se întemplă chiar ades... însă nu pri- 

cep ce analoghie. . 
Agachi. — 5 esplic... Aşa precum aşteptarea unui 

proprietar e înşelată... ades de cătră arendaş, astfel şi 

nu mal puţin planurile cele mai bine întemolate rămân.. 

ades. .. abraşe, 
Nărilă. — Tot nu pricep. 

Agachi, — M& esplic.. . Ghiţă e un tenăr cum se cade? 

Nărilă, — Un juvaer, 

Agadhi. — Nu gic ba... însă cam.. scil... nică prea 

prea, nică foarte foarte... ca vinul cel mistreţ... prin ur- 
mare trebuie lisat să se învechiască în bute. 

Nărilă. — Ghiţă, în bute?.. 
Agachi, — M& esplic... adică... cum s'ar prinde... 

Chirilă. — (intrând) Domnule Agachi, primesc. . . 
Agachi. — Ha?.. Na şi altul acum. Ce primesci? 
Chirilă, — Primesc să ne încuscrim înpreună. 

Agachi, — Nol?.. fugi în colo; nu te cunosc. 

Chirilă. — Ce vorbă "i asta?,. da nu 'mi-al cerut 

fata mai dinioarea, acilea? 

Agachi. — Ba am cerut-o; ş'apol? 

Nărilă, -— Ce fel? ce fel?.. şi pe-a mea ai cerut-o 

tot acilea ? Au 
Agachi. — Şi pe-a d-tale. 

Chirilă. — Ce cabaziic e ăsta2.. pliroforisesce-ne, 

domnule. - 

Agachi. — Un cabazlie de carnaval; mai mult vreţi?
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Nărilă şi Chirilă. — (turioz) Aud? Care vrea să 

dică, “ţi-ai bătut joc de noi... Eşti un catergar, un 
pehlivan. .. (Nărilă strănută de trei or), 

Agachi. — A! duceţi-vă la nalba însfârşit, şi "mi 

daţi bună pace. 

Nărilă şi Chirilă, (arie ain Babu-irca). 

Pehlivan făr' de ruşine ! 
Tu, "ţă-ai bătut joc de mine; 
Dar de-acum te ţine bine 

Ca să fie răii de tine! 
(esti prin fund), 

SCENA XIV. 

Agachi, Cogcodan; ma pe urmă Fespezanca, 

Tinca, Moisescu şi Cavaleri, 

Agachi. — Ha, ha, ha! s'aii aprins ca, doi cocoşi... 

la pocată... la poeată! Câte ceasuri sânt?.. aproape 

12! Prietenii mă aşteaptă la sozpe; mă duc. O 
Cogeodan. — (alergând) Unchiule, am ameţit pe cu- 

coana Lucsiţa; cere"! fata. 

Agachi, — Bar? d'apoi nu fac alta de când sânt 
în bal! , . 

Coscodan. — Au mă refusa, unchiule... Gândesce 

că Tinca Fespezanea are 30,000 de galbini destre. 
Agachi.: — Cum ai spus? Tinca Fespezanca ?.. 

parte) Amoresa prietenului meii Bombeanu ? (tare) Nu se 
poate... Fă'ţă trebuşoarele singur, fătul mei. 

Coşeodan. — Unghiule, te rog... fericirea mea stă 
în mânile d-tale. (i sărută mânile). 

a
 

a
g
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Agachi. — N'am vreme... e aproape 12... 

(Damele întră prin fund). 

Coşcodan. — Baca damele. . . (inpingână pe Agachi) Nu 

scăpa “Drilejul. | 

Agachi. — Gate) Doamna mea, în calitate de unchii, 

am cinste a cere pe domnişoara Tinca, fiica d-tale, pen- 

tru nepotul meii Ghiţă Coşcodan... (sună 2 ore) Medul nop- 

ții!.. XPam închinat cu plecăciune. (esă alergând). 

Pospezanea. — bud? 

Coşeodan. — A! Doamna mea! aştept răspunsul 

d- tale ca 0 sentinţă, judecătorească ! 

Cor final. 

Curioasă întâmplare! 
Flutur vine 'n adanare, 

Cere fete şi dispare, 

Alergând în faga mare! 

[Cortina cade]. 

“ACTUL III. 
Teatrul represintă un salon tlegant. Uşă în fund, în dreapta şi in 

stânga. Pe ferestele din fund portretul lui Ghiţă Coşcodan în ramă po- 

leită. În dreapta o canape. În stânga o masă şi oglinqi. 
  

SCENA 1. 

Barză, tapiţerii; mat pe urmă Agachi. 

Tapiţerii uncrând). 

N Grabnic, grabnic st lucrăm 
Casele st mobilăm ; 

Domnul Ghiţă negreşit 

Ne-a plăti chiar îndoit.
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Barză. — (căntinău-sc într'o oglindă) Fii sânt oare, stă nu's 

2... MY privesc în oglindă de adi dimineaţă şi nu mă 
cunosc... Cuconu Agachi .m'a poleit din cap pt” în pi- 

cere, încât nick nu îndrăznesc să mă pun jos... 'Ean 

vedi-mă, par” că's un boţ de aur...:îmi vine să mă pun 

în pungă... I!.. măiculiţă!.. când nvar zări fata dasca- 

lului din sat de la Prosteni, ce s'ar mai da de-a tumba 

de dorul mei. 
Agachi. —  (întrână din stânga) Gata %, copii ? 

Un 'tapiţer. — Gata, cucoane... Eaca nota. 

Agachi. — Bine... treceţi mâne de dimineaţă pen- 

tru plată, 

- Tapiţerii (eşind).. 

pi şi noapte am lucrat, 
Casele le-am mobilat ; 
Domnul Ghiţă nerreşit 
Va fi foarte mulţemit. 

“SCENA II. 

Agachi, Barză. 

Agachi. — (eercetână nota) Trei sute şepte-deci şi cinci 
de galbini pentru mobilarea salonului... Nu "i scump; 
credeam ca fi nota mat pipărată... S'0 pun în colecţiea 

celor-l-alte note, ca să le daii odată pe 'toate lut Ghiţă... 

Ce-o 'să se mal minuneze bietul Coşcodan când s'a în- 
toarce de unde sta dus, şa vedea lucsul apartamentului 
seil!.. D'apoi când a fi să plătească preţul mobilării
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casei!.. „MB aştept sl aud țipând c ca în ajunul Cri- 

clunului, 
Barză. — Cucoane Ava. .. 

"Agachi. — Ce este, Barză? 

Barză. — Oare nu ma ucide boierul, când ma ve- 

dea ferecat în aur? 
Agachi. —. Mai scil păcatul ? tridena). 

Barză. — (acâncind) Săracul de mine!.. apoi dă, ci 

îs vinovat, dacă pe soare poţi căta şi pe mine, ba?.. 

D-ta, cucoane Agachi, te-al apucat de mai schimonosit 

cum sânt. 
Agachi. — Ei! las', măi Barză; nu te spăriea, . d'ina- 

inte... te-otii scăpa ci de la moarte. 
Barză. — ME rog, cucoane, săţi faci milă şi poma- 

nă,.. că d-ta nai băgat în foc. 
Agachi. — Ei, dar; şi nu cred c'am făcut răi să 

schimb tot în casa stăpânu-tiii. Ghiţă, are să se 'msoare 
cu Tinca Fespezanca, o copili cu 30,000 de galbini des- 

tre; nu se cuvenea s%'şi aducă mireasa în apartamentul 
lui cel vechii, unde toate mobilele la un loc nu pliiteaii 

nici cât scaunul cel patriot care s'a vândut cu 10,000 
de let. Ea privesce-acum... Totul e scump şi elegant... 

Chiar pe stăpânul tăi l-am pus într'o ramă noilă... 
(arată portretul). 

-Barză. — ÎN şâde mult mat bine aşa... însă nu prea 
pare vesel, 

Agachi. — tin parte) Presimte că, are să pliitească, no- 

tele. .. ţtare) DBarză, m'al aflat unde s'a dus stăpânul tăi 

de-o săptămână ? |
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Barză. — Nu, cucoane. 

Agachi. — Curios lucru!.. sta pornit din Bucu- 

rescă fări a da de scire nimărui. N'a venit vrto seri- 

soare astădi? 
Barză, — Ba, a adus două factorul de la poştă. Ea- 

tă-le pe masă. 

Agachi. — A!.. asta "i pentru Ghiţă, e timbrată... 
Asta-l-altă e pentru mine, nefrancată,... Trebuie st fi 
de la nepotul meii. (deschiae scrisoarea) Tocmai; 3, economi- 

sit un sfanţ... (eitesee „Jubite unchYule! Am plecat din 

„Bucuresci cam ripide, fiind că vroiam, pân" a nu mă 

„însura, st visitez însumi moşiea de destre a domnişoa- 

„Trei Tincăi. Am cercetat-o cu de-a mănuntul, în lung 

„Şi ?n lat, şi m'am încredinţat că e moşie de preţ.“ 

(vorbit) Ce amorez speculant ! teitesco) „Pământul e roditor, 

„pădurea întreagă, acareturile în bună sţare.* (cozii. 

Scrie ca un vatav. teitesce) „Vitele: frumoase... Am gă- 

„Sit însă vr?o cinci 'boi cam slabi, dar nu'mi pasă, căci 

„acestiea sânt at posesorului. Într'un cuvent sânt mul- 

„femit de volajul meii, şi mă întorc chiar astidi la Bu- 

„curesci, unde ojii sosi pe la vreme de masă. Poron- 

„cesce lui Barză să%mi gătească vr'o două ouă coapte 

„Şi caşcaval fript.* 
Barză. — Îndată. (rofescesă casă). 

Agachi. — Aşteaptă, că este un postscriptunm. teltesce) 
„Mam răsgândit... Spune lui Barză să nu gătească ni- 
„Mic. Oi mânca ce s'a găsi acasă.* 

Barză. — Nu nimic. | 

Agachi. — Păstrează”] pe mâne; cât pentru astăgi
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îi pregătesc ci o surprisă. Am comandat lui Hugues, 
în socoteala lui Ghiţă, o masă mare, la care am poftit 

pe cucoana Lucsiţa cu filcă-sa şi pe prietenul mei Bom- 

- beanu. 
Barză. — Ofigerul?.. Detreabă, boier, şi nică de cum 

mândru. 
Agachi. — Ce-o să mai riîd, ce-o să mai rid, când 

s'a întoarce Coşcodan! 

Ce-o să rid când a veni 

Şi când a începe-a r&cni 
Tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare, 

Spăriet s'a minuna 
Şi gura o va căsca 

Maze, mare, mare, mare, mare, mare, mare. 

(riqâna) Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 

Ce-o să mai rid eu; 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 

Ce-o să mai rid dei! 

Agachi şi Barză. 

(ridena) Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 

Ce-o să mai rid ei! 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 

Ce-o st mai rid geii! 

SCENA IL. 
Barză,; "apoi Coşcodan. 

(Barză se privesce în oglindă cântând încet. Se aude în tindă 

un clopoțel). 

Barză, — Cine trage clopoţelul, nu cumva'i bolerul? 

Cogeodan. — (atară) Da deschide adi.
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Barză. — tepăriet) Val de mine!.. el îi!.. Stăpânu- 

meii!.. M& duc să daii de ştire lui cuconu Agachi. (fage 
pănă la uşa Qin dreapta) Nu” aci....€ în aeca-l-altă parte. . 

să te duci dulnţă. (esă, alergâuă prin stânga). 

Cogcodan. — fintrână prin fund) A! cată-mb's acasă... 

(eăntâna înpregrar) Mare minune! .. Nu 's la mine... Mam 
înşelat se vede... m'am oprit la rândul Li, în loc st 

mă sufii la al doilea, unde şed... Bine că nu m'am în- 

telnit cu cineva... tesă prin fund). 

SCENA IV. 

Barză, Agachi (eşină ain stânga: 

Agachi. — Unde "i? 

Barză. — Ştii cil... acuşica chiar "%-am audit glasul. 

Agachi. — Se vede c'at visat, mit Barză... dac ar 

fi sosit... ar fi ari. | 

(Se aude car clopoţelul)- 

_Barză, — Eatăl, m'am dus! (fuge în dreapta). 
? , 

SCENA YV. 

Agachi, Coşcodan; mat pe urmă Barză,. 

Coşcodan. — (agita) Ba nu, nu m'am înşelat... ati 

e rândul al 2-lea... Sânt în apartamentul mei... (că 
tând înpregăur cu mirare) Aparta... men... tul meii! nu se poate. 

(îşi freacă oehm Doar mam orbul găinilor... (zărina pe Agachi) 

A! unchiule; vorbesce, spune ce însemnenză ? 
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Agachi. — (n parte) Are să'] prindă gălbinarea. ttare) 
Ce mal faci Ghiţă ?. . Eştă sănătos?.. AY umblat bine 
la drum?., 5 

Cogcodan. —. (uerăbăitor) Nu "i vorba de drum... Ce 
sânt mobilele, lucsul ce văl aci la mine? 

Agachi. — Nu înţelegi? o surprisă, 

Coşeodan. —. 0 surprist? 
Agachi. — Dar; cucoana Lucsiţa, soacră-ta, a soco- 

tit că, în posiţiea ta, nu se cuvenea... 
Cogeodan. — A! cucoana Lucsiţa a avut ideea... 

în parte) Soacrii-mea a voit să 'mi facă o surprisi?.. 
(eu mulţemire) Presentul e foarte frumos, şi atenţiea foarte 
delicatii. , 

Agachi. — fin parte) Ce mormălesce ca un urs? 
Coşcodan. — (primblându-se prin salon) Frumos... €le- 

sant. .. minunat... îmi place, 
Agachi. — (în parte) Paca!.. nu ţipă2.. ttare) Vrea 

st gică, nepoate, eşti mulţemit de mine? 
Coscodan. — Pentru ce de d-ta? 
Agachi. — Fii am ales mobilele, şi am presidat la 

înpodobirea apartamentului. 

Coşeodan. — Bravo, bravo, unchiule.... AY probat că 
al gust. .. ÎŞI fac compliment.: 

Agachi. — (în parte) Ce-a păţit? (tare) Ea Preto, a. 
Mam gândit şi la tine, de-am pus într'o ramă noiă.. 
(arată portretul). 

Coşeodan. — Bine gicl... A! unchiule, cât eşti de 
amabil! (1 strînge de mână). 

| Agachi. — Aşa i, că e mai bine acum?
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Cogeodan. — Mult, mult. . . însă, găsesc rama cam 

simplă, n'are destulă polieală. 

Agachi. — (în parte) Mare minune!.. Nu "mi cunosc 

nepotul. Mi "l-a schimbat în provingie... Acu e vremea 

st "1 daii notele. 
Barză. — (întrâna) Cucoane, a sosit cucoana Lucsiţa 

cu fiica d-sale, 

Agachi. — Bine, mă duc să le primesc la scară. 

(esă prin fund). 

Coşcodan. — (in parte) Cucoana Tucsiţa la mine?.. 
de unde şi pină unde? (tare) Barză. 

Barză. — (cu scală) Aud, cucoane. 

Coşeodan. — Ea spune "mi... (văqinaun) Eaca! şi 

tu eşti pus în ramă noii? 

Barză. — (tremurând) Nu "i vina mea, cucoane,, *mi-a 

pus-o în spinare cu de-a.sila. 
Cogcodan. — Nu face nimica... te prinde; par” ci 

eşti un feldmarşal. Scii tu că porţi dă tine cel puţin 

de 15 galbini aur? 

Barză. — 0 stare de om! 
Coşcodan. — (cercetână găitanele) Şi "i aur de cel bun! 

Barză. —' Care vrea s8 dică, a putea să 'mi slu- 

jească toată, vieaţa mea ?. 
Coşcodan. — Ce fel, să "ţi slujească? socoţă poate 

că livreoa, € a ta? Te înşeli, măi badeo... lea, mai bine 

seama să nu rogi găitanele. 
Barză. — (n parte) Dacă nu a mea... nare haz. 

(esă prin dreapta),
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SCENA YI. 
"Coşeodan, Fespezanca, Minea, Agachi, 

(înpreună), . 

Fespezanca şi Tinca, Agachi (inchinânau-sc). 
La amabila'ţi poftire Priimind a mea poftire 
Noi venim cu mulţemire; Ne-aţi cuprins de mulţemire; 
Căci simţim plăcere mare Căci simţim plăcere mare 
În a voastră adunare. În a voastră adunare. 

Coşcodan. — (înaintând) A! cucoană Luesiţă... domni- 
şoară “Dincă; ce fericire pentru mine de a vă primi în 
apartamentul mei... Nu mă aşteptam... 

Fespezanea. — Am venit, domnule Ghiţă, îndată 
ce a sosit biletul d-tale de invitaţie. 

Cogoodan. — (în parte) Aud? (incet sătră Agacl) Ce in- 
vitaţio? 

Agachi. — (incet cătră Coşcodan) Le-am poftit la masă 
în numele tăi... Nu te îngriji; bucatele *s „comendate 
la Hugues. 

Coşeodan. — (în parte) La Hugues? 
Tinca. — Spune'mi te rog, domnule Ghiţă, ce te-ai 

făcut de opt gile de când: nu te-am mai vădut pe la noi? 
“Coşeodan. — Am fost absent din Bucuresci, domni- 

şoară. .. Am fost... am fost la Iaşi. 
Fespezanca şi Minea. — "Tocmai la laşi? în fun- 

dul lumei? 

Coşcodan. — Dar; audisem că acolo s'ar giisi stofe 
şi juvaere mai frumoase de cât în oraşul nostru, şi m'am 
răpedit în fosta, capitalie, ca să cumpăr cele trehuincioase 
pentru presentul de nuntă... 

5l
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Pespezanca. — Ce galantomie! 

Agachi, — (în parte) Gogonată. minciună. 
Coşcodan. — Însă n'am găsit nimică ca să fie demn 

de d-ta, domnişoară, şi m'am întors cu mânile goale. 

Agachi. — (în pante) Adică fără mănuşi... tot de 
economie. | 

Fespezanca. — Nu face nimică... ÎI găsi în Lips- 

cani de toate câte "ţă-a plăcea... (căntână înpregrur) Dar ce 

lucs în apartamentul unul holteii!.. ce eleganţă! se 

cunoasce că eşti gentilom. .. 
Cogeodan. — Îmi plac lucrurile simple şi elegante. 

Agachi. — (în parte) Mal cu seamă simple. 

Fespezanca. — Toate câte le văd sânt alese şi aşe- 
date cu mult gust. 

Coşcodan. — (în parte) Cum îşi laudă singură pre- 

sentul ! | | 
"Agachi. — În adevăr ; mobilarea % prea frumoasă, 

dar şi ţine cam scunp. 
Fespezanca. — Fie că face; apoi cine caută la 

bani, când lucru "1! plăcut? 
Coşcodan. — Se "nţelege ; cine caută la bani, când 

lucru "i plăcut? 
Agachi, — (în parte) Bre! vorbesce ca un râsipitor!.. 

Acu " vremea să "i daii notele. 

Tinca. — Salonul acesta, seamănă făcut înadins pen- 

tru musică... e mare, malt şi . ferit de sgomotul tră- 

surilor, 

Fespezanca. —, Însă nu zăresc nic un piano. 

Agachi. — E în cela-l-alt, salon... un piano de Erhard.
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Coscodan. — (burmăci) Dar... e în cela-l-alt salon... 
un Erhard de clavir. | 

Agachi. — Noii, de 200 de galbini. 
Tinea. — Nu "i! scump, dacă "i bun. 
Coşoodan. — (în parte) Far o surprisă de-a soacrei, 

sc vede. 

Fespezanea. — Nu “i scump nici de cum... Al meii 
ţine 250 de galbini. | 

Coşeodan. — Se 'mţelege că nu "% scump... 200 
de galbini... o bagatelă... unchiul meii crede că "i 
scump, pentru că nu cântă din clavir... Nu % scunp, 
unchiule. 

Agachi. — Cu atâta mal bine, nepoate, dacă!l gă- 
sesci cftin... Domnişoară incă, nu doresci să '1 vegi? 

Tinca, — Cum nu? vreaii să "1 şi cerc.: 
Agachi. — (dânduy braşul) Di'mi voie dar'să. te înto- 

văreşesc în salonaş. (trecâna pe lângă Coşcodan, îi dă notele) Na, 
nepoate, ţine. a 

Coşeodan. — Ce sint astea? 
Agachi. — Notele. 

Coşeodan. — De musică? 
Agachi. — Ba; notele de pe la magasil. (esă prin 

stânga cu Tinca), 

  

SCENA VII. 

Coşeodan, Fespezanea, : 

Coşeodan. — în pate) Notele!.. De ce mi le dă 
„mic?.. A! poate ca să le reveduesc. (cercetânau-le) 0! 0!.. 

! 5l*
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sânt cam încârcate!.. dar nu mă privesc pe mine. de dă 

Fespezancăt) Cucoană Lucsiţă. .. poftim. 
Fespezanea. — Ce 's astea? 

Coşcodan. — Notele. 

Fespezanca. — A! vrei să le cercetez? (adiţionânăi 

375 cu 150 fac 525 şi cu 125 fac 800 şi cu 184 

fac 934. Tocmai 934 de galbini, pentru mobilarea În 

treagă a casei... (ăină notele 1uf Coşcodan) Poftim. 

Coşcodan. — (în parte) Ce fel, poftim?.. Nu cumva 

socoate că le-o plăți cu? (tare) Cucoanii Lucsiţă, mă 

ertaţi. .: 

(Se aude în salonul din dreapta variaţii pe piano, care sună cu sctir- 

dine, în tot cursul scenei următoare). 

Fespezanea,. — Taci! - 

Coşeodan. — Aud? - | 

Fespezanca. — Ascultă cum cântă de frumos Tinca 

din piano... Ce talent! ce uşurinţă! .. ce sentiment!.. 

A! mă simt înduloşată, .. îmi vin lacrimă în ochi. 

Cogoodan. — (in parte) Na! 

Fespezanea. — Ghiţă, Ghiţă, sântem singuri?. - 

Ah!.. nu mal. pot opri lacrimile.. „ lasti-mă să plâng... 

(plânge). 

Coşcodan. — Să plângi? da de ce să plângi, cucoană? 

Fespezanea. — Ah! peste trei gile ai simi răpesc 

fata... st rămân fără copilă,! 

Coşeodan. — Aşa este... însă notele... 

Fespezanea. — Singură, singură pe lume!.. cuc! 

Ah! Ghiţă... molii putea nici o dată să mă deprină cu 

singurătatea.
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Coşeodan. — Îi veni să şedi cu noi la un loc... 
Cât pentru cheltuială ne-om pune la cale. (in parte) Oil 
chibzui-o să plătească tot. 

Pespezanea.. — Ba nu, Ghiţă, căci om trăi strim- 

toraţi... (eovorina ochi Ah! Ghiţă... am să "i fac o des- 
tăinuire la care nu te-aştepţi nici de cum. 

Coşoodan. — (în parte) Ce vrea oare să 'mi dostăi- 
nucască ? 

Fespezanca. — Al st mă găsesci negreşit foarte 

copilăroasă. . . dar ce să fac?..' aşa mi” firea... Astă 
noapte am făcut... 

Coşeodan. — Ce? 

Fespezanca, — Am făcut un vis poznaş. ... Închi- 

puesce'ţi că par” că mă găseam la bal, în rochie sla- 
cojie, .. Stacojiul mă prinde de minune. .. 

Coşeodan. —:Nu dic ba; însă notele... | 

Yespezanca. — Lângă mine se afla un cavaler cam... 

sur, dar încă destul de verde... El m& mânca cu ochil 

de vie, şi eii mă roşeam pe obraz ca o fată mare. 
Coşeodan. — (în parte) Baca dracu! Nu cumva, soacra, 

are idei cludate? 

Fespezanca., — De-o dati el mă apucă de talie. 
Coşoodan. — Aș! 

Fespezanca. — Şi mă ridică în Săzăuli ca o peană... 

Orhestra cânta un valţ... Cavalerul me stringea cu 

dragoste la pept, şi "mi dicea nişte cuvinte înfocate pli- 

ne de amor, nişte cuvinte pe care modetiea nu mă cartă 

să le repetez. 

Coşeodan. — (în parte) Ce dracu să '] fi spus?
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Pespezanca. — Şi când orhestra, încetă, când or- 

hestra încetă... 

Coşcodan. — Fi!.. 

Fespezanea. — Cavalerul mă urcă într'un cuptii şi 

mă duse la biserică, unde par că ne cunună părintele 

Aftanasie. 
Coşcodan. — Ea lasă gluma. . . 
Pezpezanea. — Ah!.. însă n'a fost de cât un ris; 

căci nu gândesc să mă mărit de-a doiia oari... Cu toate 

că, dacă S'ar presenta un cavaler âncă verde... 
Coşcodan. —.- Pardon, pardon, cucoană soacră. . . 

să ne tălmăcim... E 
Fespezanea, — (cu sentiment) Ah? Ghiţă... n'olii pu- 

tea nici o dată să trătese singură... Visul m'a ameţit, 

m'a esaltat, m'a ridicat tocmai într'al 19-lea Cer. 
Coşcodan. — (in parte) Prea, sus!,. a 'nchunit baba. 

(Pianul încetează). | 

Yespezanca, 

Ce vis frumos, ce vis ferice 
Pe mine ieri m'a încântat! 
Un glas inbit, tainic îmi dice ' 
Că el va fi realisat, 
Ah! de atunci, mintea "mi se perde, 

Şi ne 'ncetat par” că zăresc. 
Un cavaler plăcut şi verde | 

Ce "mi gice, dice: te iubesc. 
Un cavaler ce 'mi dice, dice: 
Al! te iubesc şi sânt ferice! 

(Esă în stânga, acoperindu'gi obrazul cu batista). 
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SCENA VIII. 

Coşcodan. — (îşi freacă urechile) Ce-am audit?.. Îmi 

țiue urechile... Baba are gânduri de măritiş!.. E în 
stare să lea un barbat tînăr şi... verde, precum dice 

ea; un barbat care "%-a mânca toată averea cu lingura, 
după obicei... ş'apot mat sei păcatul!.. poate să facă 

şi copil... S'a mai vădut de-al de astea pe lume... 

(furios) EJ!.. şi clironomiea?., aşa "i că % în pericul? 
(se primblăt agitat pe scenă) Nu "] țimp de perdut... Baba s'a 
aprins... trebuie să fac ce-oiii face, ca să "i scap are- 
rea din gura lupului... 0! dac'aşi avea la mână un 

barbat copt, vestejit, limoniii, nu verde... un on: şters 

de pe faca pimentului, să "| dai babet... aşi fi garantat 
despre viitor. 

SCENA IX. 

Cogeodan, Agachi. 

Agachi. — Ghiţă, da nu vit să , asculţi pe 'Tinca 

drângănind din piano? 

Coşeodan. — 0! ce idee! (arătâna pe Agachi) Baca. 
barbatul cel copt! (tare şi tate Unchiule, unchiulică, as- 

cultă: eşti bătrân, ostenit, hatojit, al podagră; prin ur- 

mare trebuie numai de cât să pui capăt holieieă nai 

timp de perdut. 

Agachi. — Ce să fac? Cum ai gis? 

Coşeodan. — Trebuie să te 'nsori. 
Agachi. — Fii? fereasci-mă Dumnedei! * :
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Coseodan. — "Ţi-am găsit o femeie plăcută, boga- 

tă şi grasă, care te iubesce. 

Agachi. — Aş! cine? 
Cogcodan. — Cucoana Lucsiţa. 

Agachi. — Soacră-ta? 

Coşeodan. — Caracterul d-tale vesel îl place. "i-a 

vorbit de d-ta chiar acum cu entusiasm... A făcut un 

'vis înfocat... cu rochie stacojie... în care d-ta jucai 

valţul şi rolul de amorez. Primesci? MS duc s?o bucur 

pe cucoana soacră. .. să "i duc veste bună. 
Agachi. — (oprindu) Ho, ţeară! Nu daii Tatarii. 

Coşcodan. — Unchiul, gândesce că are două moşii 

cu mori. | 
Agachi, — Aihă macar şi dece... eii nu's de 'nsu- 

rat. .. De-abia am vădut'o pe Pespezanca, şi n'am apu- 

cat a mă îndrăgi de dinsa. 
Coşeodan. — ÎN fubi-o ca un nebun, când îl cu- 

noasce-o mai de-aproape. Unchiule, închipuesce'ţă fericirea 

de-a avea o soţie drăgălaşă, .. inimoasă, care te-a ciuta 

când îi fi zaif, te-a freca, la, temple cu oget de trandafir 
când te-a durea capul, şi "ţi-a purta de grijă la bătrâ- 

neţe. .. căci bătrâneţele sânt triste. 

Agachi. — Aşa este... însă... 
Coşcodan. — Ş'apoi ce "i dai greş cucoanei Lucsi- 

ţei 2... Ea "1 âncă hazlie, nurlie... mat cu seamă când 

e înbrăcată 'n stacojiii. 

Agachi. — Cu adevărat; stacojiul o prinde de minune. 

Coşeodan. — Şi luat-ai scama ce umere albe... ce 
brace rotunde are?
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  Agachi. taprinqându-sc) Le-am admirat, la balul ci. 

Coşcodan. — Ei! apoi, ce mai stat la îndolală?.. 
primesce, 

Agachi. — Da cum, Doamne eartă-mă, la virsta mea?.. 

Coşeodan. — Ce "ţi past?.. Luesiţa te tubesce, te 

găsesce că eşti verde... 

Agachi. — Qare?.. dacă "i aşa, mal că... - mal că. c.. 

tridena) Scii c'ar avea haz st facem nunțile amândoi tot 
într'o di? : 

Coşeodan. — (in tatnă) Mai haz!.. şi astfel, în loc 

st chelţuim cu două mese, facem numai una şi bună. 

Agachi. — twese) A! hoţule, vrei să mă 'nsori de 
economie ? 

Coşeodan. — Taci, câţi vine mireasa. Unchiule, 

arată- te înfocat. .. fi verde, 

Agachi. — Las pe mine. 

Coşeodan. — Adă'ţi aminte că te numesci Piutur... 

să te ta fluturaşule. 

SCENA X. | 

Agachi, Coşoodan, Fespezanca,. 

Fespezanca. — (pe pragul uşit din stânga) VE derangez, 

domnilor? 

Coşeodan. — Nici de cum, cucoană Lucsiţă; toc- 

mai acum vorbeam de d-ta cu unchiul mei. 

Fespezanca. — Dei? 

Agachi. — (in parte) Face parale încă soacra. 

Fespozaneca., — Şi ce diceaţi de mine?
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» Coşecodan. — Unchiul meii, sermanul, îmi istorisea 
un vis încântător ce a. făcut astă noapte. 

Fespezanca. — tapropiinau-se) Aş! şi d-lui a visat? 
Coşeodan. — Și!.. pare că era la bal... lângă 

o ladă cu flori se găsea o damă frumoasă, înbrăcată cu 

rochie stacojie. . . 

Fespezanca, — (în parte) (a mine? 
Coşcodan. — Stacojie. fincet cătră Agachi) Oftează, un- 

chtule. 
Agachi. — Bucuros. (oftează).: 

Coşoodan. — Acea :damă era văduvă şi înpobocită 

ca 0 zarnacadea. 

Agachi. — 0! dar; ca o zar... 

Coşcodan. — (încet) Oftează. 

Agachi. — toftând) acadea. 

Cogeodan. — Unchiul meii, sermanul!.. uimit, elec- 
trisat, se apropie de dinsa tremurând ca frunda, (avucă 

pe Fespezanca de mână) Ş'0 apucă de mână. 

Fespezaneca., — (uimită, îu parte) Vai de mine!.. Nu 
scii ce "mi vine. . aa 

Coşcodan. — Şi "i dise cu un glas verde: 0! doam- 
na mea,! cât eşti de frumoasă! cât eşti de grandioasă! 

cât eşti de matestoasă!.. cât eşti de ... 

Agachi. — (incet) Destul... Fii propunere de cununie. 

Coşeodan. — Ei? | 

Agachi. — Fie care la rândul lu... E am lucrat 

destul pentru tine. 

Coşcodan.— (Fespezancăy), Şi însfârşit bietul meit unchiii
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îndrăzni să adauge: (ee pune în genunchi) Lucsiţi, Luesiţi ! 

te Yubesc peste măsură; 

Fespezanca; — (tuzburată) Pe mine? .. d-ta? 

Cogeodan. 

Ce vis frumos, ce ris ferice 

Pe mine ieri m'a încântat! 
Un glas. iubit tainic îmi dice 
Că el va fi realisat. 

Agachi. — (întrerupendu) Şcoală mi, că nu” locul tăi. 

Coşeodan. —  (sculându-se) Bine gici. (işi şterge genunchi», 

Agachi (ingenunchind, urmează cânticul). . 

Ah! de atunci mintea'mi se perde; 
Căci neîncetat eii te zăresc. 

De şi sânt sur, sânt âncă verde 

Şi de amor mă prăpădesc. 
Lucsiţă, ah! spune'mi aice 

Că primesci, să fiii ferice. 

Fespezanca. — Domnule Agachi... Val de mine ! 

ce vorbesci?.. Ai nchunit? 
Agachi, — Dar, am nebuni de “amor sâii de amoare, 

după limba cea noii... Lucsiţă, eşti vtduvă, cii sânt 

vădurolii... Hai să unim văduviile noastre, ca să le pre- 

facem într'o păreche de porumbaşi. 
Fespezanca. — Domnule, mă confusarisesci. 

Agachi. — Lucsiţă... te rog... nu mă despera... 
spune *mi macar un cuvânt dulce; di că primescă, să nu 

mai fie vorbă... 
Fespezanca. — Nu acum, că's prea sastisită... Altă 

dată... mâni... (n parte) Ah! inima mi se bate ca o 
toacă, (fuge în stânga).
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Coşcodan. — După dinsa, unchiule. 

Agachi. — Las” pe mine... Nu scapi ea cu una 

cu două... Îmi place, m'a fărmecat; de-acum cii îi sânt 
popa. (intră în stânga). 

SCENA -XI. 

Coşcodan. — Ha, ha, ha, ha. 'L-am însurat; pe 

unchiul mei... "Mi-am asigurat clironomiea... 'Tra, la, 

la, la... Îmi vine să joc polea de bucurie. 
(Ariea polcăi din Chiritia în provinţie: Ba te-oiu mânca), 

"L-am însnrat! ! 

Tra, la, la, la, tra, 1a, la, la, 

"L-am însurat pe bietul moş, 
*L-am înfocat, 

Tra, la, la, la, tra, Ja, la, la, 

De s'a aprins ca un cocoş. 
Ce bine 'mi pare 

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

Că "l-am băgat; î în cuib căsătoresc 
Şi pe-a lui stare 

Tra, la, la, la, la,.la, la, la, la, 

Sint sigur eii s'o clironomisese. 

(Joacă polea cântână): 

"L-am însurat! 

Tra, la, la, la, tra, la, la, la, la, 

"L-am însurat pe bietul N10Ş, 

"L-am înfocat, - 

Tra, la, la, la, tra, la, la, la,.la,- 
De s'a aprins ca un Cocoş. 

(Jucând, ajunge lângă masă şi rămâne cu un piclor în acer). Ce văd? 

o scrisoare pentru. mine?.. nefrancaţii?.. (tea scrisoarea)
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ba "i francată. to aescuiae) Cine "mi scrie? Moisescu? ei- 
tesce). „Domnule Ghiţă! M& grăbesc a te încunosciinţa că 
„averea cucoanci ILuesiţei e în proces... Moşiile s6le 
„i-ai fost lăssate prin testament de bunul 'seii, Tachi 

„Cratoveanu ; însă testamentul se găsesce atacat de mai 

„multe persoane, sub curânt de oare care lipse de forme. 

„Pricina se caută astăgi la Curtea de Cassaţie... Pri- 
„mesce asigurarea înaltei stime... etc...* 'Trone! alti 

istorie acu!.. Starea soacrei e în proces... Care vrea 

să gică, dacă s'ar perde pricina, e ruinată... Ruinată! 

şi cii am apucat de "l-am: încurcat pe unchiul mei... 

Destulă, treabi-am făcut! 

SCENA XI 
Coşcodan, Agachi. 

Agachi. — Ura!.. am îsbutit! 

Coşcodan. — Ce-at isbutit? 
Agachi. — Am fiicut-o pe Luesiţa să primească... 

Sa, cam fasolit la început, dar însferşit s'a înblândit ca 

o meloară, şi "mi-a dat mâna sto serut... Am serutat-o 

până dincolo de cot... Crişu că! 

Coşeodan. — (in parte) E2, priviţi moşneagul! 

Agachi. — E! mil nepoate, ce maă gici?.. sânt 

ţonţoroiii, ori ba? 

Coşcodan. — Bine, bine ; liniştesce-te... Planu "i 

schimbat. 

Agachi. — Ce plan? Ce schimbat?
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Coşcodan. — Averea cucoanei Lucsiţei e în proces. 
Chăar astăgi se trateazi, pricina .la Curtea de Cassaţie. 

De-a perde-o, nu'i rămâne nică o leţeae.. 
Agachi. — Ce proces, mă ?.. ce legeae ? par că 

vorbesci într'aiurea. 

Coşcodan. — Crede-mă, unchiule; nu te grăbi cu 

însuratul. . . Lasi-te pe tânjeală. 

Agachi. — Ai *'ncbunit, mă?.. Audi; să nu mă gri 

pese, când n'am aprins ?.. Dacă doar nu's un poponeţ 

să nvaprind şi să mă sting pe mică pe ceas. 
Coşcodan. — (în parte) Nică că vrea st 'mţeleagt... 

(tare) Poate să peardă procesul. ; 
Agachi. — Şi ce'mi pasă2.. Ei nu mă 'nsor pen- 

tru banii Lucsiţei... A& "msor pentru braţele ei, pentru 
ochii et, pentru nurij. . | 

Coşeodan. — Doamne! ce 's bătrânii, când li se aprind 

căleăile. .. Da gândesce, unchiule. 

Agachi. — Du-te la naiba şi 'mi dă bună pace. 

Coşeodan. — (în parte) A luat foc stosul de paie; 

nu 1 mai pot potoli. | 

SCENA XIII. 

Agachi, Coşoodan, Barză; may pe urmă Bombeanu. 

Barză. — Cucoane, a venit d-nul Bombeanu, scil 

ăla care-a mâncat cu noi la He. 

Agachi. — Poftesce 7]. (Barză es) 
Cogcodan. — (în parte, intrigat) Bombeanu?
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Bombeanu. — (întrâna) Domnilor... 
Coşcodan, — (in parte) El e!.. al! al! (se întoarce). 

Agachi. — A! bine-al venit prietene. Ai primit bi- 

letul meii de învitare? i 
Bombeanu. — "L-am primit “cr mulţemire, şi, pre- 

cum vedi, m'am grăbit. (zărina poriretul 1di Coşcodan). Ce vid? 

Coşocodan. — (în parte) AL! ati... ma cunoscut. 

Bombeanu. — Curios lucru! 

Agachi. — Ce? 

Bombeanu, — Cum se face de at la d-ta în salon 

figura astă pocită ? 
Agachi. — E portretul lui. . 
Bombeanu. — Lui TZarafopulos, cimiitarul meii. 

Agachi. — - Zarafopulos? 24 la sută? 

Bombeanu. — Tocmai. | 

Coşoodan. — (in parte, ascunqându'şi obrazul) Aşă da bu- 

curos un sfanţ, să fii aiurea. 
Agachi. —: (utmit) Zarafopulos!.. A! înţeleg acum 

pentru ce Moisescu n'a voit nici o dată să mil arate. 

Figura astă pocită, precum gică, ne-a esploatat; pe-antu- 
doi fără nici un pic de cuget. 

Coşeodan. — ţin parte) (um? şi unchiul meii se în- 
prumuta din banii mel? 

Agachi. — (apropiindu-se de Coşeodan, încet) Neruşinatule!.. 

ai ajuns a fi şi cămătar? 

Coşcodan. — (intorcânău-se, încet) S&'ţi spun, unchiule... 

Bombeanu. — (zărindu') Eaca şi originalul portretu- 

luf... Dr Zarafopulos, adevărat e căi al de gând să 
urci dobinda la 50 la sută?
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Coşcodan. — S6 să spun... Nu credeţi... În ade- 
văr... mi Sa întâmplat câte o dată să oblig prietenii, 

înprumutându'i cu opt, cu dece la sută pe an... 

Agachi. — Minciuni. 

Coşcodan. — Chiar cu 12... 

Agachi. — Minciuni. o 

Coşeodan. — Cu .15 cel mult; dar cu 24 nică o 

dată!.. Moisescu, blăstematul cel de Moisescu, m'a com- 

promitat, după cum înţeleg... Bi îi încred banii mei, 

şi cl se vede că "i speculează în folosul lul... A! n'aşi 

fi credut că ar fi abusat astfel de nevinovăţiea mea. 
Agachi. — Minciuni! (încet cătră Coşcodan cu mânie) Ti- 

călosule! Potlogarule! Îudă! "Mi-e ruşine să.mă uit la 
tine. De agi înainte să nu dică cumva că *mi eşti nepot, 

că te stilcesc,. 

Coşeodan. — (ince Unchiule.. . 
Agachi. — Taci, că întru în păcat pe loc... Pin 

în 5 minute să renunţi la mâna Tincăi; augditu-m'at? 

Coşcodan. — Fii să perd Jestrea? . . Nici o dată... 

Mal bine moartea! . : 
Agachi, — (căutână Ia ornic) Acum sânt 4 şi cinci; la 

4 şi gece, de nui fi următor poroncii mele, spun la 

toți istoriea lui Zarafopulos Coşcodan. 
"Coşeodan. — (în parte) Am păţit-o! . 
Agachi. — Eaca Tinca cu. matcă-sa... Arată-te is- 

cusit. .. Hat, 

"(Bombeanu se retrage în fund). .
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SCENA XIV. 

Ce demainte, Fespezanca, Minca, 

Fespezanca. — Veste bună !.. veste buni!.. Am 
câştizat procesul. tarată o hârtie) 

Coşeodan: — (Câştigat? Bravo!... Testamentul rt- 
mâne bun! Ce fericire! 

Agachi. — (cu ornicul în mână) 4 şi ştpte! 

Fespezanca. — 4 şi ştpte? Ce ne pasă? 
Agachi. — Am o treabă importantă la 4 şi 10. 

D-uul Ghiţă '0 cunoasce. : 

Coşcodan; — (incet) Dapola căşti at procesul, unchiule!.. 
Agachi.— tîncet) Tocmai de-aceea, arată-te şimal iscusit, 

Coscodan. — Cucoană Lucsiţă. . 

Fespezanca. — Co este, Ghiţă? 

Coşcodan. —: (in parte) Uf! cald e!. 

Agachi. — 4 şi 8. 
“Cogeodan. — (rugându-se încet) Dnentalică. . e. 

Agachi. — 4 şi 9. ! | 

Coşeodan, — Cucoană... Consciinţa mea mă obligă, 

în acest minut solemn, să vă fac o destăinuire,.. tin parte) 

Uf! tare) M'aţă cregut negreşit un tânăr cu: minte şi 

econom ?. . Se Î- 

Fespezanca. — Negreşit. 

Coşeodan. — (incet, cu desperare) Unchitulică. 

Agachi. — 4 şi 10: minute! | 

Coşcodan. — aţi înşelat, cucoană... tute) Sint 
din protivă un cheltuitor, un destrămat. În loc să şăd acasă 

ca un bătrân, îmi petrec dilele şi nopţile pe la birturi;: 

mă înprumut cu bani în târg, de plătesc 18 şi 24 la 
“ 52
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sută şi merg la bal masche! înbrăcat în costum de 

Mustafa, Paşa. - 

Fespezanca şi Minea. — (indignate) 0!.. 
Coşcodan. — Eată adevărul. .. astfel sânt! 

Agachi. — Se înpodobesce Coşeodanul. 

Pespezanea. — Domnule Ghiţă, purtarea d-tale în 

acest minut solemn merită o răsplată. Primesce dar înalta 

mea consideraţiune ; cât- pentru Tinca, şterge-te pe buze. 

Tinea. — Aud? Vrea să dică, car rămân fată mare? 

Agachi. — Ba nu, Tincă; nu te "'ngriji de asta... 

Eii "ţi-am găsit un barbat, care socot că "ţi-a plăcea 

mai mult de cât Zar... Coşcodan... . Domnul Bombeanu, 

prietenul meii. 

Tinca, — (ca bucurie) A 

Bombeanu. — (inaintând) Aşi fi prea fericit, dac'aşi 
merita favorul. , . | 

Agachi. — Audi Tincă... cere un favor tânărul... 

primesce, să se isprăvească comediea. 

Tinea, — eoborînd ochi Cum a hotări maică-mea. 

Pespezanca. — Fii primesc .cu bucurie. 

Agachi. — Bravo... şi mata Tincă?.. ce dici? 

Tinea, — Nu sciit de se cuvine, . 
Agachi, — Vrea să dică, nu primesc... fie... 

Tinea. — (eăpiăc) Ba primesc. 
Fespezanca. — Ce te mai fasoleai dar? 

Coşcodan. — (trăgână pe Agachi 1a o parte) Unchyule, măr- 

turisesce' că cu toate defectele mele, am contribuit mult 

la fericirea, d-tale... te-am logodit, co avere şucada... 
Agachi. — Nu cumva vrei sYţi plătesc comision?
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Cogeodan. — Nu; dar însfârşit... mat târdii, după 
moartea d-tale, tot "mi-a veni şi mie ceva parte. 

Agachi. — ie? | | 
Coşeodan. — Tot cii am săţi fiii clironom, căci 

despre copii cred ce te-a ertat Dumnedeii. 
„Agachi. — Culcă-te pe-aceu ureche. Purtarea ta m'a 

revoltat astfel, că, în ciuda ta, am de gând st las în 
urmi?'mi o jumătate duzină de fluturi. | 

” Coşeodan. — (în parte) Se laudă, unchiul, nu'i tocmai 

aşa de... revoltat. ! 
 Barză, — lîntrână) Poftim la masă. 

Agachi. — Ura! şi poftă bună! 
Plăcerile 's paseri uşoare 
Ce-aprindă a inimilor dor ; 

Omul prost le lasă st sbire, 
Ear ei le prind vesel din sbor. 

Cu al meii pahar . 

Plin, plin 
De vin de Cotnar 

Plin, plin 

Şi când paharul met închin, 

Ah! Ah! A! | 

Glu, gla, glu, sufletul mei ride, 

Glu, lu, glu, raiul se deschide, 

Glu, glu, glu, gla, lu, lu; 

Căci ori care chin 

Ei mil înec în vin. 

Pluf! 
Toţi. 

Gla, slu, glu, sufletal mei ride, ete. 
(La finele cupletului, Agachi Qă bracul Fespezancă, Bombeanu dă 

brațul Tincă! și to sa iîndreptă spre fund.) 

(Cortina cade.) 
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ARVINTE ŞI PEPELEA



PERSOANE: 

  

Arvinte, de 50 ani. 

Pepelea, de 25 ani. 

Măndica, nepoata lui Arvinte. 

 



  
ARVINTE ŞI PEPELEA 

| VODEVIL ÎNTR'UN ACT 
  

Lă 

Scena se petrece într'un sat din Moldova, în anul 1864. 

Teatrul represintă o cameră de ţeară'cu o uşă în fund, altă ușă în 

dreapta; lângă dinsa, un culii mare în părete; în stânga fereastă; în 

fund un pat acoperit cu scoarță; alăturea cu patul, un paravan prost; 

în mijloc, o masă de lemn cu două staune, 

  

| | " SOENA LL. 

Pepelea. — (întră prin funâ) Măndică ! Măndică !..- Unde 

eşti? .. Unde te-ai ascuns? (merge spre uşa din dreapta, volnd 

so deschidă  Măndică! . . 

! 

SCENA IL. 
Pepelea, Măndica,. (după uţă.) 

Mindica. — Cine "i acolo? | 

Pepelea. —: Bi... Pepelea... ursitul tt, Măndică ! 

Eii, Pepelea din poveste, 

Ei, Românul drăgălaş, 

Cam n'a fost şi nici nu este 
Alta ?m sate şi 'm oraş!
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„Bă, nepotul lui Pâcală, 
Care 'n ori ce timp şi loc 
Rid de proşti, rid de Tândali 

Şi de dracul îmi bat joc. 

Multe fete după mine 

Zaciă pe coaste şi oftez; 
Dar e numai pentru tine »» 
Inimioara "mi-o păstrez. 

Mindica. — "Tu eşti, Pepeleo2.. Ce caţi? 
Pepelea. — Am. venit, s%ţi spun că'mi eşti drăguță 

ca ochii din cap. . 

Măndica, — Aşa să trăcşti? 
Pepelea. — S5 n'am parte “de moşu-ttii, giupânu 

Arvinte, de "ţi spun gugoşi... Da deschide uşa, Mindico, 

să ne vedem la facă. 
Mănaica. — Nu pot, că m'o închis moşil-meii cu cheia... 

"Pepelea, — flei!.. şi de ce te-o închis? 

Măndiea.: — Ci că să nu mă fure Zmeil.. ..: 
Pepelea. — Mâncal-ar Zmeoaicele; ghluj afurisit!.. 

Şi ce faci tu acolo singuricăi! 
Mindica. — Cos! . 

Pepelea. — Rochiţa ta, de :nuntă? 
Măndica. — Ba!.. antereu lui moş Arvinte.. 
Pepelea. — Ear' îl „cârpeşti ? . . De când te stii, 

altă nu faci... „Mal dăunăgi M-ai scos mânicile, ca sti 

pui spete. - . 

Mândica. — Acum "t-ar scos spetele, ca st fac poale. 
Pepelea. — Ha! ha! hat. 0 sagtungă vestit în 

țară anteren lut Arvinte, mânca'l-ar guzeanii!
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Miăndiea. — Pe cine?.. pe antereii? 

Pepelea. — Ba! pe moşu-teii, că “mare sgârcit îi! 

în stare să taie un fir'de mălaţii în opt... 
Măndica. — (ride). ” 

Pepelea. — Măndică!.. Ştii una? 

Măndica.. — Ce ?.. 
Pepelea. — Te-am. cerut ieri dimineaţă la dinsu. 

Mindiea, — Elci! şi ce "ţi-o răspuns? 
Pepelea, — Mo trimes dracului: pomană, 

Măndiea. — Da pentru ce? 

Pepelea. — Ci 'că nu's de neam mare. 

Măndica, — Augi! . Ă 

Pepelea, — De- aceea am hotărit se "% gioc una şi 

bună... 

Măndica. — Ce? 

Pepelea. — Ce m'a sfătui dracu. 

(Se aude afară tuşina şi strenutând.) 

Pepelea. — Eaca vine strigolu. 

Măndica, — Fugi fute, st nu te găsască aicl!. 

Pepelea. — Mam dus... SS ne videm cu bine, Alăn- 

dică! Pe unde să es, ca să nu mă 'ntâlnesc cu el? Ha! 

pe fereastă... dos la faţă. (sare pe fereastă, în timp ce Ar- 

vinte întră prin fund.) . 

SCENA HI. 

Arvinte (eu glubea strenţuroasă.) 

U! hu, hu, hu! gerw'i! Ggă sună în pumn Bine dice, Ro- 

mânu, că earna n'o mănâncă lupu... Am fost să cum-
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păr un car de lemne; dar 'mi-o cerut cât dracu pe tată- 
stii, şi n'am luat nică o dispicătură, ca săi viii de hac 

celui cu lemnu... (strânută) Na! că ear m'o prins gutu- 

nariu. U! hu, hu, hu!.. De 'mi-ar găti Măndica antereu, 

să pun ceva cald pe mine, că, iii, am îngheţat... Hei! 

blagoslovită să fie vorba ţiganului: „Mai bine . două veri, 

de cât o Yearnă,* | | 

Banul se câscigă greti ; 

Dar uşor se cheltuesce. 

Cine "i prost şi derbedeii 
Lesne 'm lume mofluzesce; 

Însă eti am bani şi minte, 
Căci mă chiem jupân Arvinte. 

(strănută.) 

Întrun ceas bun! 

Jearna vine, timpu "i rece,. 

Eii o las frumos de trece 

Şi nu mă 'mcăldese la foc... 
Mă "ncăldesc sărind în loc... 
Astfel, eă, jupân Arvinte | 

- Sint cu trupul te tot ferbinte, 

(Strenută, Ha!.. can aşa... şi la anu cu bine!.. 
(ÎŞI sută nasul) Mândică! .. (se apropie de uşa din dreapta) Măn- 

dică!.. Nu răspunde, drăcoalea... Se vede că'i mânioasă 
cam închis-o în odae... Apoi dă!.. cu fetele... vorba 
ceea... paza bună fereşte primejdica, ră... Dumneei, giu- 
pineasa Măndica, era în plecare si se dee în dragoste 
cu puşchiu cel de Pepelea... un târie brâii, care i bate
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gioc. de toată lumea!.. Atunci s'agiungă. . . (sc depărtează 

ae uşă) "L-am întâlnit. mai diunădi şi "i-am dis s& "mi 

vândă casa asta, în care şăd acu de doi ani... îi casa lui, 

hoţu! Cum aşi face să "1-0 teii pe nimici ?.. Sl port cu 
vorhe, că "l-ofi însura cu Măndica, până ce-oiii mântui 

târgu... gapoi, de spate şi pe uşafară. Ha!.. eată 1]... 

ci că, când vorbeşti de lup, lupu cât cole!.. 

SCENA IV. 

Arvinte şi Pepelea. 

Pepelea. — Buna, dimineața, giupâne Arvinte! 
Arvinte. — Ha! ha!.. al vinit, berbautule, ca să 

siârşim tocmala pentru casti? | 

Pepelea. — Aşa, glupâne! 
Arvinte. — Fie!.. cu toate că wam nevole mare 

de bordeiu tăi... însă fiind cam fost bun prietin cu 

tată-tăii. . . a 

Pepelea. —  De-aceca, al vre să "mi je casa Ve 

nimic? , 

Arvinte, — Las nu mal lehăi, după cum ţi”! obi- 

celu!.. Cât cei pe hardughiea asta? 
Pepelea. — Cât dai d-ta? 

“Arvinte. — Cât st "ţi dai? Casa rinintă 

are trebuinţă de meremet. .. streşina "! putredă. . 

Pepelea. — Yra st gică, nu "ţi pla 

Arvinte. — Să ne 'nţălegem, fătul mei... Ei pri- 

mese să fac o jărtiă, cheltuind cu meremetu; însă banii
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ce-olii cheltui, să fie socotiți drept „pregu casei, .. Te 

primeşti aşa 2 

Pepelea, — Bună tocmală!.. Dar” ceva adalmaş? 
Arvinte. —.0 baniţă de nuci uscate... hai; treacă 

de la mine; unde-o mers miea, meargă şi suta... 

Pepelea. — Bunătatea d-tale!.. însă un lucru strică... 

Arvinte, — Care? 

Pepelea. — Nu 'mi plac nucile!., 
Arvinte. — Nu fii prost, măi!.. 0 baniţă de nuc 

vechi, de şăse ant... Nu scăpa chilipiriu din mână. 
Pepelea. — Ba nu aşa, giupâne!.. Almintire... 

Dă'mi pe Măndica adalmaş!.. Vrei? 
Arvinte. — (în pare) Audi hitru!.. S8 3 dai bună- 

tate de fată, nouii nouţă, pe-o hardughie veche... 
Pepelea. — Ce dici, giupâne? Ne lovim cu târgu? 
Arvinte. — i" dragă fata, hain? 
Pepelea. — Dragă, de mor... "Mi-o dat de nevastă? 
Arvinte. — Om vide... om vide... Hai să faceni 

zăclea mal ântâi. (ecoate hârtie şi călămări iu saltarul mesel) 

Pepelea — (în parte) Umblă cu mâţa "m sac, ghlu- 

jul... Aţine-te Pepeleo!.. 

Arvinte. — Eaca tot ce trebuie pentru scrist. + 
Unde 'mi-am pus ochelarii?.. ir caută peste tot locul) Unde 
*'mi-am pus ochelarii ? 

Pepelea. — (zigsna) Nu "1 mal căta de scaba, giupâne! 
Arvinte. —: “Î-al găsit? 
Pepelea. — Ce să "i găsesc, căi"! af pe nas. 
Arvinte. — Qăro?.. Se vede.că de mult ce-an 

strănutat, ... ” | 

r
a
 

OF
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Pepelea. — AY prins orbu găinilor... . 

Arvinte. — Cine? ei? 

Pepelea. — Ba! ochelarii! 

Arvinte. — (n parte) Ghidi, obraznic! .. ttare) Pepelaş 

dragă, ştii carte?. 

Pepelea. — Ştii. 

Arvinte. — (in parte) Păcat!.. (tare) Facem zdelca? 

Pepelea. — Facem! 

Arvinte. — Prea frumos! Eaca scrii. (scrie) „Să fie 

„ştiut, prin acest zapis de vecinică vândare, că ei, Pe- 

„pelea, am tândut d-sale, giupânului Arvinte, casa mea . 

„ce-o am de la părinţi şi că am primit toți banii. . .* 

Pepelea. — Ce bani? Nam luat nică o para... 

Arvinte. — Aşa "i forma, fătu mei! (serie) „şi că! 

„am priimit toţi banii, în galbint imptrăteştă. cu zimţă, 

„firii ca să 'ml mal rămâte cuvânt de-a întoarce vI"o 

„dată tocmala făcută. tvorima Bun e aşa? 

Pepelea. — Buu! | 

Arvinte. — Vin dar de iscăleşte! 

Pepelea. — Bucuros! însă... 

Arvinte. — (e? e 

Pepelea. — S5 vegi d-ta, glupâne! Bletu răposatu 

tată-meii, 'mi-a lăsat cu limbă de moarte, că de-a fi 

să *mi vend casa vr'o dată, să "mi păstrez în stăpânire 

culu ist mare din părete. (arată cuxul de lângă uşă) 

Arvinte. — Ce vorbă "1 asta!.. 

Pepelea. — Poronca tatii... n'am ce face! 

arvinte. — EI! şapoi?
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Pepelea. — Apoi mal adauge d-ta în zdelcă, ce "ţi- 

ol gice ei... serie... 

Arvinte, -- Da bine, mii, la ce-a să "ţi folosască 

ție un cuiii în părete? 

Pepelea. — La nimic... doar numai “58 am unde 

să 'mi anin căciula, când otii vini la d-ta. 

Arvinte, — (în parte) Prostu'i sărmanu! (ride încet) 

Pepelea. — El! scrii? | 
Arvinte. — Scrii, scrii... spune. tpufnesce de ris). 

Pepelea. — (ăictână) „D-lui, giupânu Arvinte, se lea- 

„Să cu glurământ de afurisenie. .. - 

Arvinte. — tin parte) Giurăment!!.. de afurisenie!!.. 

Pepelea. — (ăictează) „să lase în stipânirea me culu 

„cel mare din păretele din dreapta, fără ca d-lui st se 

„poată atinge de cl, şi fără ca să se înprotivească 170 
„dată, la oră ce aşi v vra cii să fac cu pomenitul culi-“ 

AY scris? 

Arvinte. — Am... Na! iscăleşte! 

Pepelea. —  Bucuros!.. ea conacvun) Dar" îmi dal 

pe Măndica? 

Arvinte — "p-o dati!.. Pune'ţi talpa gtiştei De 
zdelcă. 

Pepelea. — Ba nu!  Cntam?o aici pe Miindica, .. 

Arvinte. — N'ai încredere în mine?.. Ei, om b- 

trân, cu frica lut Dumnedtă... şi care am fost, prietin 

cu răposatul?.,. 

Pepelea. — li, fie! dacă "1 aşa... Baca iscălese, 
Arvinte. — (eesaminână bârtica) Minunat! A 0 slo- 
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vă mal citeaţă chiar de cât a dascalului Pricochi din Podu- 
Tloae. (strînge hârtiea în sin.) , 

Pepelea. — Acum, di Măndicăi să sie! 

Arvinte. — Vrei numai. de cât so lei? 

Pepelea. — Vrei! 

Arvinte. — Şi ţi'i dragă de tot? 

Pepelea. — De tot! 

Arvinte, — Piri şagă? 

Pepelea. — Fără! 

Arvinte. — Dacă "1 aşa,-adă mâna "n coaci, să te 

duc la Măndica. . . tea pe Pepelea de mână şi "1 duce spre uşa din 

tonă) Da făgădueşti că "% ţine-o bine! 
Pepelea. — Ca, pe-o floare! 
Arvinte. — EI, aferim, f&tu meii!.. Primeşte pla- 

“ goslovenica me! (ajungenă 1a uşa din fund) şi să cşi afară, 

hoţule! că "ţ rup ciolanele!. 
Pepelea. — Ce-al păţit, gtupâne? 

Arvinte. — A! puşchiule!.. ay chitit că "ţă- -oiii da 

bunătate de fată, nouă nouţă, în schimb pe-o hardughie 

veche ca bordeiu tăii!.. AI chitit să întri în neamuri, 

mojicule?.. Afară! a 

Pepelea. — Asa ţii povestea, gârbovitule?.. EX! 

lasă, că ci ţi's popa tăi de-acu minte... Mai înşălat 

cu minciuni, pă ce mai pus la mână, şafer bătrân 

ce eşti. . 

Arvinte. — Afară! e 

Pepelea. — Am să "ţi fac qile into ca să pome- 

neşti de Pepelea, cât ît mai îrăi!. 

Arvinte. — Afară!
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Pepelea. — iii ceşi dacă 'mi-a plăce... Am drept 

să viii aici ori când... să "mi pun căclula ?n culii, şam 

să viii gi şi noapte... augi tu, oftigosule? 'Ţine-te bine 

de-acu... atâta "ţi gic. (esse. 

SCENA Y. 

Arvinte şi Măndica. 

Arvinte. — taingur) Afară... Ghidi, tricolică neruşi- 

nat... să mă amenințe el c'a vini în casa me, cumpă- 
rată cu bani buni şi pe şin?.. hoţu, eniceriu, cârjaliu!.. 
Brrr! îmi curg sloluri de ghiacă pe spinare de mânie... 
(merge de deschide uşa din stinga cu cheta) Mindică! 

'Măndiea, — (din întru) Ce este? 

Arvinte. — Gata "i antereu? 
Măndiea. — Gata! IN 

Arvinte. — Adă st] înbrac, doar m'oiii mai în- 

căldi, cam înghiecat (lea antereul şi inchide ear uşa) Fan să 

videm, bine” cusut;? (i acsvătesce) ']-0 scos spetele, de "i-o 
făcut poalele... Minunat!.. Spetele 's: de prisos... Xu 
se văd... Fan s6'l înbrac.., (trece după paravan şi'1 înbracă). 

Pepelea dracului... "l-am pus la mână. Atâta numai nt 

înxrijăsc. .. cuiu cel din piete... pare-mi-se că %] un 

cârcloc, „.. (esse inbrăcat cu antereul) ÎL dres cât se poate de 
bine. . ..şi m& prinde. . . Ginbracă gxubeoa) Eaca culu cel cu 
pricina. .. dacă 'l-aş scoate din părete?.. Nu se poate, 

ci's legat cu giurământ de afurisenie!. . (se scarpănă în cap 

ca crudă): Măi, măi, mil... să nu "mi fi pus opinea, ber-  
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hantu cel de Pepelea?.. Ean să merg să mă sfătuesc cu 
popa Macovei din sat... EI, om cu carte.:. ştie multe... 

poate să mă deslege de giurământ... al! bunu'i Dum- 

nedăii, meşter îi Arvinte. (ist Xca şapea şi esse prin fună, în 
timp ce Pepelea întră pe fercastă), 

  

SCENA VI. 

Pepelea. — qa fercastă) Acasă 7 strigolu? . „Ba cată'l 

că 0să,.. (sare pe forcastă în casă) Hup şi cil ! (aduce o frânghie 

şi o traistă plină cu rufe uac) "Mi-am adus rufele spălate la 

fontâna din sat, ca să le anin în culul meii şi săle 

întind în odae. (anină traista în culii; din traistă curge apă prin 

odac). Ean aşa... Acu să 'ntind şi frânghiea. (anină un ca- 

păt a frânghiei de cuţul cel mare din păretele din dreapta, car cela-l-alt 

capăt îl lcagă de alt culii ce se găsosce înfipt în păretele din fund, Jân- 

gă uşă). Are să se cam sborşască . giupânu Arvinte, d'apoi 

mam ce '% face... Culu W-al mei, şi am drept de-a 

pune în el ce-oii vra... Baca şi frânghiea gata... Acu 

st'mi întind rufele... Ce-aud?.. Par" că vine MOroĂU.. . 

SE videţi haz acuş! (stă 1ângă uşa din dreapta). 

+ 

  

SCENA VII. 
Pepelea şi Arvinte. 

Arvinte. — (pe pragul uşii din fund), Ă WMam găsit pe pă- 

rintele Macovei acasă. . (eâna să între, se lovesee cu capul de 

frânghie, și "% cade şapea și ochelari). Carnacsi ! Co asta ? 

Pepelea. — Ţine-te bine să nu dai răi! a 
5
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Arvinte. — Tu eşti, antihirţule? Ce caţi aici? 

Pepelea. — Nu băga de samă, giupâne!. . Îmi în- 

tind rufele ca să se usuce. 

„Arvinte, — (e face? Strenţele tale în casa me.. 

Da aică îi spălătorie? 

Pepelea. — Nu ştii cil... Culu mei... 

Arvinte. — Cuiu ttii, căpciiunule? (arătâna cela-l-alt cută 

din fună) Dar aista tot al tăi îi? ha? Cum de-ai îndrăz- 

nit să te-atingi de el? | 

Popelea. — Ascultă, giupâne! 

Arvinte, — (furios) Baca ascult, Pasvantoglu ce eşti! 

(smuncesce frânghica din culii şi o asvârle afară). Da ce te socoți - 

tu?.. S5 "mi întindi frânghii pin casă,. ca întrun şo- 

pron... să "mi sparg capu la virsta me?... Afară, peh- 

livanule !. .: GL înpinge de spete). 

Pepelea. — Nu pune mâna, că te afurisesc! 

Arvinte. — Afurisi-te-ar Zarzavela, să nu te mal: 

văd în ochii met! 
Pepelea. —  (resistând pe pragul uşii din fună) Îmi dai po 

Nindica 2 - 

Arvinte. — Ean aşteaptă săi daii cii o Miândică de 

corn peste CAp. (apucă un băț; Pepelea fuge riQend). 

Pepelea. — Sus părinte, că se udă cărţile! 

Arvinte. — Anaftima să fi! 

SCENA VIII. 

Arvinte. —  (toarte necăjit) Brece!,. aista "i Neaga!.. 
popa belea. (calcă în apa ce a curs prin casă) Da asta ce mal 

  —— 
i
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este?.. priveşte cum curge apă pin casă... st gluri 

co vărsat Bahluiu. Or să se facă broaşte... ea o cârpă şi. 

şterge pe jos) Poltim !.. vieaţă "i asta? s'agiune a şterge 

urmele lui Pepelea... Da de unde, Doamne cartă-mă, 
curge şirolul. .. (zărină traista în cură) Faca "Pozna... 'Şi-0 

„aminat traista cu rufe ude în.culi... Bat&l potopu, 

Fariseii, să bată. Cum %-aş arunca-o în uliţă, de nu 
"mă-ar îi nu ştii cum de giurământ... Părinţii noştri 

dicea: „Cine 'şi calcă giurămentu, nu "1 primeşte pă- 
mântu!* şi mă tem că nu "'mi-oiii afla loc pe. ceea lume. 

(oftează) Tek, hei! răbdare, Arvinte fătu meii, răbdare!.. 
(merge la uşa din dreapta, o deschide și dice): Măndici!.. adă o 

luminare, c'0 îusărat de tot şi începe a nu să mal videa.. 
(Srăndica îl dă o lumînare de sei aprinsă), Noapte bună, fata mea, 

noapte bună!.. Culcă-te, căci culcatu de vreme şi scu- 
latu de dimineaţă e o dovadă de înţălepciune. .. Pri- 

„„ veşte, de pildă, găinile,... Noapte bună!.. Gnchiae usa cu 
cheta) Îmi vine să mă culc şi cit... să dorm ca un stă- 
pân vecinic în căsuţa lui. (merge de şt arege patul din funa, a- 

şeagă perina şi 'și pune un ghigilic) Oli să mt cule înbrăcat 

cum sânt, doar” *mi-a fi mat cald... Br! - Serul... 

de cască şi mâţile, .„ (cască), 

(Arie din Fra-Diarolo: „Allons ma femme, îl faut dormir.*) 

Eată ceasul de odihnă! . 

Citi st dorm... st dorm în tihnă 

(cască) În căsuţa ast”... a mea, 

Noapte bună, moş Arvinte, 

Fă Dor, hor, de-acu "nainte 

(cască) Fără grijă de belea. 
„. 53*
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Fă Dor, hor şi ear hor, hor, 

În somn dulce şi uşor. 

(în timp ce cântă, se gătesco de culcat, se întinde pe pat înbrăcat 

în antercii, se acopere cu glubcoa, îşi trage o cergă pe de-asupra, îi 

vâră capul în perină şi începe a horăi). 

  

SCENA IX. 

Arvinte şi Pepoloa. 

Pepelea, — (bate la așă). 

Arvinte. —  (tresare). 

Pepelea. — (bate may tare). 

Arvinte. — (se întoarce în pat cu faca la părete). 

Pepelea. — lafară) Giupâne Arvinte! - 

Arvinte. — (Qcşteptânau-se spărict [Ha!.. ce este?.. 

am visat că s'o spânţurat Pepelea ?n cutii... 

Pepelea. — Giupâne Arvinte! 

Arvinte. — Cine "% acolo? 
Pepelea. — Ei, Pepelea! 

Arvinte. — Ear?. Ce caţi noaptea, tricoliciule? 

Pepelea. — Deschide'mi să ieii traista din cuiii! 

Arvinte. — Bati-te pârdalnicu, ş'al agiunge în trais- 

ta goală!.. AugI! să mă trezască din bunătate de vis! 

Pepelea. — Deschidi uşa a(l?. 

Arvinte. — Du-te nalbei! 

Pepelea. — Di'mi drumu, că stric uşa... Am trea- 

bă la culul meit. | 

Arvinte. — tsculându-se) Fi stii, spândura-te-al în cl! 

(se scoală numa! în antereii şi merge de deschide uşa). 

Pepelea. — Binc-am găsit, siupâne! 
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Arvinte. — Tai! Ye'ţi degrabă strenţele şi piei, că 

răcesc ! 
Pepelea. — (uânau'șt traista) Baca!.. frumos antereii 

porţi. ..: Ean întoarce-te puţin. .. Ia, ha, ha!.. nare 

spete... antereă de spatariii!.. cată să şi asudi în cl, 

giupâne! 

Arvinte. — Eşi! nu lungi vorba. 

__ Pepelea. — Ba nu, Qăi, când a face pui antereu, 

stmi dal şi mie unu de sămânță. 
Arvinte. — Eşi! îţi dic, obraznicule! 

„Pepelea. — Îmi dai pe Măndica? 

Arvinte. — Măndica ? (scoate un papuc din pictor) Na,! 

Măudică, Strâmbi-lemne ce eşti! 

Pepelea. — Par că eşti clofu cel din bortă, cun 

papuc şi 00... (fuge rigena).: | 

SCENA X. 
Arvinte. — (Închide uşa din fund cu zivorul, apoi vine poso- 

morit în faca publicului şi Qice); Feoi!.. aşi 1 cam păţit-o ? 

Care vra să gică, am casă şi nu 's stăpân într'insa!. - 

Aşi i că "mi-o întors şurubu, puşchiu cel de Pepelea? 

(im aa tite Na! cap ste... bostan fără simburi... Na, na! 

Na tifla Arvinte, 

Bitrân fără minte! 

Un puşchiii de nimică 
„Te prinse de chică. 

Na tiflu mişele, 

Un ţine să te "mşele! 
Te-orii ride 'golanii, 

Ba chiar şi curcanii!
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Bree!.. aşa ruşine de când sânt n'am păţit!.. îmă 

vine să&mi calc giurimântu... că doar molii fi căi cel 

Mântâi... Ba nu, Arvinte dragă... mai bine mergi de 

te culcă şi rămâi cu sufletu curat... caca mă duc... 

(merge de se pune în pat) |!..: călduţ îi şi bine. (adoarme cân- 

tând încet): ” 

Noapte bună, moş Arvinte, 

Fă hor, hor, de-acu "nainte! 

(începe a horăi). 

SCENA XI. 

Arvinte şi Pepelea. 

Pepelea. — (bate la ușă). 

Arvinte, — (urmează a dormi). 

Pepelea. — Giupâne Arvinte!.. hei, giupâne Arvinte! 

Arvinte. — (cu spasmuri prin somn) Nu lăsa, mMăl!.. Du 

lisa!.. prinde']!.. 

Pepelea. — N'audi,. somnorosule ? 
Arvinte. — '(ăeşteptânău-sc) Na!,. Ce'i2 foc? 

Pepelea. — Deschide. uşa! . 
Arvinte. — Ear tu eşti, hurezule?... Ce vrei? 
Pepelea. — Di'mi drumu s%'mi pun căciula "n cui! 

Arvinte. — Du-te pirlel! (se întoarce 1a părete). 
Pepelea. — Nu deschidi?.. Te afurisesc! "Ie faci 

că dormi?.. EX! las” că'ţă vin eii de hac! 

„Arvinte. — (isâna) Frânghie... spândurătoare... Nu... 
da şăgi binişor, că mă gâdel.,. Zapis?.. A! 

Popelea. — (deschide fereasta) Ba că să dici.. . doarme, 
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povirnitu.(, . Acu "i vremea s&'mi întind rufele. teare în o- 

dac, trăgând o frânghie lungă după el, şi merge de leagă un capit de 

cută, cela-l-alt capăt e legat afară de un copacii. Fereasta rămâne des- 

ehisă). 

Arvinte. — (dă semne că "7 este frig şi se ghemuesce în aşternut). 

Pepelea. — SY'mi întind bine frânghiea... aşa... 

Acu s&'mi spândur averea. . . (lea traista de pe fercastă şi ant- 

nă rufe albe pe frânghie de-a lungul scenei) Faca basmalele bo- 

erfului; caca, ştergarele boeriului; eaca, naframa, de vor- 

nicel de nuntă. . 
Arvinte. — (strănută), - 

Pepelea. — Săi fie de bine! 

Arvinte. — Ce dracu, vine un vânt de cele muscă- 

leşti. .. ear m'o prins gutunariu. (strănută). 

Pepelea. — Pe brace, şi la mulţi ani! 

Arvinte, — Aud? (se întoarce) Piei drace!.. ce'mi 

vădură ochii?.. fereasta. "1 deschisă !.. Ce bulendre's aiste? 

Pepelea. — Ale mele! 

Arvinte. — Tu! ear?.. tu!.. ale iale! 

Pepelea. — Ei, ear ei, ale mele! 

Arvinte. — Pe unde-ai întrat, potlogariule? 

Pepelea. — Pe .fereastă. . . 

Arvinte. — Ş'ai liisat-o dischisă în med de Ycarnă! 
(se scoală Yute). 

Pepelea. — Nu cerea, s'0 închidi, că trece frânghica! 

Arvinte. — Ce frânghie? 

Pepelea. — Asta cu rufele... Am legat un capăt 

de copacu vecinului. | 
Arvinte. — Brece! 

Pepelea. — Precum dici.
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Arvinte. — Brece! care vra st dică, tu eşti stăpân 

aici, şi eii îs de haimana? 

Pepelea. — Ceteşte zdelea... cea cu cuiul... ştii? 
Arvinte. — Ghidi, şuler viclean! . 

Pepelea. — N'w scoţi în capăt cu mine, giupâne!.. 

din două, una: ori rupem zapisu de vândare, ori îni 
dai pe Măndica... Alege!. „(se depărtează spre uşa din drepta). 

Arvinte. — (in parte, pe gânâur) SE rup zapisu?. 
nu "mi vine la socoteală!.. să "1 dait pe Miăndica?. 

nu "mi vine la Herem!.. Cum să fac?.. Dac'aşi găsi 

vrun tertip ca să schimb zdelea, şi să scot cuiu din 
ca... Dar” ce tertip?.. Hoţu de Pepelea îi cârciocar de 

îrunte!.. doar numa! să 71 înbât, st "i fur. minţile... 
omu la chief multe face... Minunată idee... Ea să cerc!.. 

Pepelea. — (în parte, observându) Qare ce MOrmoro- 

seşte ursu? | | 
Arvinte. —  (sculânâu-se) Pepelaş dragă! 

Pepelea. — Aud, giupâne! 

Arvinte. — “ie nu ţi”! frig, fotu meit?. 
Pepelea. — Ba 'ncă cum frig! 

Arvinte. — Apoi dar”... în loc de-a ne certa înpre- 
ună, mar fi mai nimerit să ne "nţălegem ca doi oameni 
detreabă, încăldindu-ne c'o stacană de vin? Ce dici tu, 
Pepelaş dragă ? 

Pepelea. — Dic că ai dreptate, giupâne! Dar unde 
si găsim vin lo, ceasu aista? Jidanii sânt în sărbători 
şi crâşma "1 închisă. 

Arvinte. — Unde st sisim vin?.. Aşteaptă. . 4 an 
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un pulii de Cotnari, care face cu ochiul... (în parte) Am 
st *] fac cuc! (Scoate de'sub pat un ulctor şi două pahare), 

Pepelea, — lin parte) Are gând rii, digeratu! 

Arvinte. — Paca tofagu bitrâncţilor şi nebunica ti- 
nereţilor! . :. vin” cole la masă, să înnecim ura în ulcioru 

ista şi să închicm pace! (se a3cqă 1a masă şi toarnă vin în pahare). 

Pepelea. — Bucuros! 

Arvinte, — Da nu închidem fereasta, fitu mei? 

Pepelea. — Ba închidem, st nu ne zărească Luna. 

Arvinte. — Luna? Ha, ha, ha!.. Luna" o şirată 
bătrână... Multe vede, multe ştie şi tot spăsită se pare. 

(Pepelea închide fereasta; apol vine de se pune 13 masă în facă cu 

Arvinte), 

Pepelea. — Bi! erupâne! îmi dal pe Mndica.? 

Arvinte. — Nici vorbă nu%....dar” mai întâi se 

căocnim câteva pahare! 
Pepelea. — St Cfooninu, slupâne! Noroc, şi într'un 

ceas bun. | 

Arvinte. — Amin! (bea) A!,. bun îl. 

Pepelea. — Bun... ca fi din bute. 
Arvinte. — Ce plăteşte mii şi sute. .. Vedi tu, măi 

băfete!.. omul căruia nu "i place vinu, îi om rii... 

să fugi de el pân" la Odobeşti! 

Pepelea. — Ş'acolo să te opreşti. 
Arvinte. — Şi să nu te mai urneşti!.. Bi unu 

când bei, îmi vine tot să cânt. 
Pepelea. — Cântă, etupâne, că trebute să fi având 

glas bun! 
Arvinte, — Cum nu?. „Am fost dascal la sfintu 

Pantilimon. Ascultă! triaică un pahar şi cântă):
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Pepelea. 

Arvinte, 

Pepelea. 

nasu! 

Arvinte. 

prepeliţa de 

ARVINTE ŞI PEPELEA 

(Arie din: Agachi Flutur). 

Cână vinul curge în pahare, 

Când ochii vesel strălucese, 

Inima'mi saltă şi tresare 
De un fior dumnedeesc. 

Ridic un pahar 
Plin, plin, 

De vin de Cotnar 
Plin, plin 

Şi mie vesel mi'l închin. 
Ah! ah! ah! 

Giu, glu, sla, sufletal meii ride, 

Gilu, glu, glu, raiul se deschide, 

Glu, lu, glu, stu, glu, glu 

Şi ori care chin 
Ei mi'l înnec în vin. 

Chi! 
(Ohiue şi bea).. 

(înpreună). 

Glu, glu, glu, sufletul mei ride, 

Glu, glu, glu, raiul se deschide, 

Glu, glu, slu, glu, slu, glu 

Şi ori care chin 
Ei mi'l înnec în vin. 

Chiă! 
(Beă înpreună). 

— Merge la inimă, gtupâne! 
— Meargi sănătos, că cit nu "-oiii dice ho! 

— (în parte) Pare-mi-se că se cârpeşte moş- 

— (cam ameţit, în parte) Am st "1 fac să prindă 

coadă. Las pe mine! . Bii sânt Arvinte cel 
cu minte... Arvinte Crişu! 
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Pepelea. — Giupâne, ştii una? 

Arvinte.—Spune, biiiete, spune, apoi 'ţi-otii răspunde! 
Pepelea. — Să trăcască moş Noe, cel care-o disco- 

perit vica,! 

Arvinte. — Să trăcască... dar'... tata Noe... să 

trăească!.. el o fost o dată Român... Ci că cl avea 

în corabiea sa vro dăce antale de Cotnari de pe vremea 

_1ui Stefan-Vodă. .. Crişu el!.. Potopu îl boteza cu apă, 

el se boteza cu vin, de dimineaţi ptn' în sari... can 

aşa... tea) Be şi tu, măi Pepeleo!.. be, dă gât, că 

te lovesc cu ulcloru n cap!.. Ha, ha, ha!.. mare în- 

țelept om mai era tata Noe! El dicea aşa: că numai 

trii lucruri pe lume sfint bune... 

Pepelea. — Care, giupâne? 
Arvinte. — Pânea, cât de :proaspătă, vinu cât de 

vechiii şi nevasta, cât de tânără... Crişu el!.. qăce an- 

tale de Cotnariii! Avere, măi... comoară, bilete... 

Pepelea. —  (prefăcându-se că ameţit) Iei! căci n'am 

fost şi eii cu dînsu în' corabie!. 
Arvinte. — Ce-ai fi făcut, “Pepelaş dragă 
Pepelea. — Fii?.. "l-aşi fi dat huştiuliuc în baltă 

pe moş Noe, ca să "mi rămâle mie tot vinu! 

Arvinte, — tea Faca!.. bun!.. huştiultuc tată 

Noe, huşttultue. .. ştiobilc!.. s*0 dus! (privesce în jos) Pan 
priveşte cum se duce 'n fund... s*o duuus!.. parapan- 

ghelos... am rămas noi stăpâni pe corabie... (se scoală 

și govăesce) Mil, că tulburată "1 Marea! Nu mă ţine pi- 

cloarele. (ee 1ovesce cu capul de rufe) Bate vântul în pânze... 

de aceea... (eătră Pepelea) moş Noe... Ean asculti, moş Noe!..
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" Pepelea. — Ce”, nepoate? 
Arvinte. — Aşa să trăieşti... stringe'ţi pânzele, că 

se pre clatină corabiea,! se sprijină de Pepelea). 

Pepelea. — Mergi de te razimă de-un catarg! 

Arvinte. — Baca... nam rizămat... moş Noe... 

Ban ascultă, moş Noe! 

Pepelea. — Aud, nepoate! 

Arvinte. —- Cunoşti pe: Pepelea? 
Pepelea. — Îl cunosc, ît:un şiret de fruute! 

. Arvinte. — Şiret el, dar' ei şi mal şi... puneţi în 

gând, moş. Noe, că "i-am întors un şurub... Ha, ha, ha!.. 

Pepelea. — Cum? 

Arvinte. — "l-am luat casa pe nimică... ş'apol i 
ţi "l-am chefăluit frumos, de-am prifăcut zapisu cu cuiu... 

Pepelea. — Cucuiii?.. Unde ai cucuiii, nepoate? 
Arvinte. — Bii?.. cuculii, ., (se pipăte) Nu se afli... 

Ei ştii una şi bună... Are înscris? bine! w'are? şi mai 

bine! Vorba ceea: Cârc Frangoleo... huştiultuc... s"o dus... 

Pepelea. — Bictu Frangolea,! , 

Arvinte. — Nu ?] mai căina... un blăstămat!.. ştii 

d-ta, moş Xoe, că Frangolea "mi-o. cerut pe Măndica? 

Pepelea. — 0 avut obraz? | 
Arvinte. — Ci că are un cuiii. în păretele ista... 

spune'i să 'şi pute pofta 'm cuiii!.. Ha, ha, ha!.. 

Pepelea. — "l-am spus-o de. mult. .. dar” ştii co 
"mi-o răspuns ? 

Arvinte. — Ba! 

Pepelea. — "Mi-o răspuns că are de gând si se 
spenure în cutu lui, dacă 'nu i vel da pe Măndica. 
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Arvinte. — Spânqure-se sănătos! 

Pepelea. — Ba, ferească sfintul!. . A. dice lumea 

că, "l-ar ucis d-ta, în casa d-tale, şi "i căde în criminal! 

Arvinte. — (bumăcit) Criminal! 

Pepelea. — 'apoi, haite ?n Ocnă. 

Arvinte. — Ocnă! 

Pepelea. —.Ş'apoi haite 'n ştreang... . ! 

Arvinte, — (cama trezindu-sc) În ştreag? ci? hait. 

(rămâne încremenit). " 

Pepelea. — Nepoate, nepoate! | Fi. 

Arvinte. — Cei? 

Pepelea. — Ban priveşte, colo, la părete!.. Baca 

Pepelea. .. EL îşi pregăteşte laţul să se spendure. . Nu 

lăsa !.. (se depărtează de Arvinte şi merge de anină un laţ în culul dih 

păretele din dreapta). ; 

Axvinte. — (teceânau-şi ochi Se spândură! .. Cine se 

spengură? Criminal! Qcnă! . . (a% cu ochit ae Pepelea) Piei 

drace! Eaca!.. Ce dihanie "i acolo?,. Moş Noe?. . Fran- 

goleo!.. Pepeleo!. . 

Pepelea. — Mângă curij Aud, cine mă chiamă ? 

Arvinte. — "Tu eşti, Pepelaş? Ce faci acolo? 

Pepelea. — Nu biga de samă!.. ME spândur! 

Arvinte. — ttrezinda-sc) Te spân... te spend...2.. Nu 

face una ca asta, că te % căi mal pe urmă! 
Pepelea. — Nam grijă! 

Arvinte, — MAY creştine!.. da nu te-or îngropa! 

Pepelea. — Pugin îmi pasă! (ist pune 1ațul în gât) 

Arvinte. — Da mă bagi pe mine?n belea... Mergi 

încalte de te spândură aiurea... nu în casa mea!
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Pepelea. — Ba... aici îmi vine la socoteală... în 

culul mei, ... Rămâi sănătos, giupâne! 

Arvinte. — Da stăi, măi, nebunule! 

Pepelea. — Să ne videm cu bine în căldarea lul 

Scaraoţehi ! - , 

Arvinte, —  (ogerinau-se) Cildarea, cea cu smoalii clo- 
cotită!.. Brrr! Nu da drumu laţului, pehlivanule... 

Spune, ce vrei? ” 

Pepelea. — (eu glas slab) Îmi dal pe Măndica? 
Arvinte. — Pe Mindica? | 
Pepelea. — Răspunde, că mă duc pe ceea lume. 

Arvinte. — Stâi, nu muri, că.“ţi-o dai! 

Pepelea. — Chiam'o aici dar”! 

Arvinte. — Baca o chiem, o chiem... Măndico! Aiin- 
dico! (n marte) Bati”] crucea, antihirţ. arc) Măndico! 
Miăndico!. . , , 

SCENA XII. 

Arvinte, Pepelea, Măndica. 

Măndica. —  ţăe după ușă) Ce este, moşule? | 
Arvinte. — Vin! late, că se spândură Pepelea de 

doru tăi! a 
Măndiea. — Vai de mine!.. Pepeleo!. 
Pepelea. — Aud, Măndică! 
Măndica. — Dacă mă iubeşti, nu te ucide! 
Pepelea. — Fie!.. dar! vin” aici st ne logodim! 
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Mănâica. — Nu pot vini, că *s disbrăcată. 

Pepelea. — Apol dă înelu tăi pintre uşă, şi pri- 

meşte pe-a mii. 
Mănâica. — Na-ţil! 

Pepelea. — Giupâne Arvinte, deschide uşa şi "mi 

adă înelu! e 

Arvinte. — Fi să ţi'l aduc? 

Pepelea. — jute, tute, că string laţu! 

Arvinte. —  (deschidâna uşa, în parte) Cei "l-aş strin- 

ge eii însumi, de nu "mi-ar fi teamă! 

Pepelea. — (mergână 1a ușă) Miăndico, na inelu meil. 

(îX 4ă inclul p'intre uşă şi Yca inelul Mănadicăi.) 

Miăndica. — "Ţine şi tu pe-a mei! 

Pepelea. — Noroc bun! Logodna făcută... de-acu, 

moş Arvinte, să te văd c'o clale de nepoţei. 

Arvinte. — Pepel ca tine? M8 ferească Dumnediii! 

Pepelea. — Ban las?, moş Arvinte!.. nu mai fil su- 

părat, că după ce nvolii însura, prifac zapisu cum "ţi-o 

plăce. .. Acu hai să mai tragem o duşcă în sănătatea 

Mândicăl. 

Arvinte. — Fie, fetu meii!.. de-acu noroc şi veselie! 

(ea un pahar cu vin şi chiuc.) 

Vieaţa se trece cu grăbire, 
Anii cei tineri se strecor; 

Dar' ei nu simt nici o măhnire, 

Căci mă ţin tot pe urma lor. 
Cu al mei pahar 

Pliu, plin 
De vin de Cotnar 

Plin, plin
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Şi mie vesel mil închin. 
Ah! ah! ah! 

Glu, glu, slu, sufletul mei ride, 

ete, etc. ete. 

(înpreună), 

Glu, glu, glu, sufletul mei ride, 

ete. etc. ete. 

(Cioeneseii înpreună paharele şi chiucreri. 

(Cortina cade,) 
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PERSOANE: 

Millo, director al teatrului naţional. 
Nenea, Naie. 

Luesiţa, soţia lui Naie. 
Lina, fiica lor. 

Tachi. 

Serviescu. 

Ciupioi, 
Ion, servul lui Nate. 
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COMEDIE CU CÂNTICE ÎNTR'UN ACT 

  

Scena se petrece întrun oraş de provinţie din Valahiea, la 

anul 1864. 

'Peatrul represintă un salon bine mobilat; o uşă în funa; două uşi 

laterale, în dreapta piano; în stânga, un gheridon, canapea şi Selțuri. 

  

SCENA |. 

Luosiţa (pe canape), Tachi, Lina (a piano.) * 

Luesiţa. — Tăchiţă!. . 

Pachi. — (viină fute de lângă piano) Aud, doamna mea! 

Duesiţa. — Fost-al pe la croitorul mei, ca să! spui 

st'mi aducă mantela cea de drum? 

Tachi. — Am fost; trebue să vie croitorul numaă 

de cât! 

Luesiţa. — Şi la cismar, pentru botinele mele cele 

blănite ? 
54%
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Tachi. — Și la cismar! 
Luosiţa, — Şi la caretaş? 
Tachi. — Şi la €l!.. Caleasca e gata; mai are ne- 

voe numai de un resor, de câteva sbauţuri şi de mai 

multe şuruburi. 
Luesiţa, — Prea bine! Dar la capitanul de poştă 

trecut-ai 2 
Machi. — Caii vor fi mâno până ?n diuă în curte... 

cal de cei noi... Zmei! 
Luesiţa. — (sculânâu-se) Bravo! eşti un tânăr nepre- 

guit pentru comisioane! 
Machi. — (eăntână pe fariş la Lina) Numai pentru comi- 

sioane ? 
Ducsiţa., — Omii vedea mai pe urmă la ce ai mai 

putea fi bun... 0! Tăchiţă, când gândesc că am să merg 

la Bucuresci, ca sămi petrec fearna, nu mă ţine locul de 

bucurie... înii vine tot să cânt şi st joc... dar” tu Link? 
Lina. — (sculându-se de Ia piano) Şi cil, maman... Dar” 

d-ta, domnule 'Tachi ? - 

Tachi. — Ei şi mai mult, domnişoară, căci "mt-aţi 
permis să vi întovărăşesc. 

Lucsiţa. — Dar... ne! face comisioane în Bucuresci? 

„ Machi, — (în parte Bar'? 

Lina. — Şi) fi cavalerul nostru pe la grădini, pe 
Ja teatru, pe la balut. 

Luesita, — (esattatăy) Baluri, teatru, grădini!.. caca 
vieaţă împărătească; dar nu ca în oraşele astea, de pro- 
vinie, unde spiritul lâpgedesce într”o atmosferă, uricioasă 
ce usucă inima ca un sbârcăog... o! Bucuresci! Bucuresci! 
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(Arie nouă :) 

0! Bncuresci 

Cu magie nume! 

Ai fost şi eşti 
Unic pe lume! 

De plăceri, ei, 
Eşti o comoară 

- Şi gândul mei 

“La tine sboară! 

Unii tot spunii 

„„Că pe căldură 
Vai miros bon... 
Da 's rei de gură; 

Alţii bărfesciă 
- Că n sin la tine 
Mulţi nebunescii, 

Cântând ca mine... . 

(înpreună.) 

0! Bucuresci ! 
Cu magic numel 

„ete, etc, ete. 

  

" SOBNA Il.. 

_0ax de nainte, Serviescu: (vine pe uşa din fund) 

Serviescu. — Servus şi plecăctune! 

Lucsiţa. — A!,. Domnule Serviescu.. . poftim! 

Serviescu. — Vă aduc, doamna mes, dragă cucoană, 

o veste importantă ! 

Lucsiţa. — Care? 

Sorviescu. — Acasă e nenea Naie?
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Luesiţa. — Ba nu, barbatu mei a eşit!.. dar' ce 

veste ? 
Serviescu. — 0 veste colosală!.. Şi unde s'a dus 

nenea Nate ? | 

Lucsiţa. — S'a dus la biuroul poştei, ca să caute 

scrisori de la arendaşul miei noastre! Dar” diseşi că 

al o veste?.. . 
Serviescu. — Piramidalt! . . Tot pleacă mâne la Bu- 

curescă nenea, Nate ? 
Lucsiţa. — Tot... „. plecăm cu toţii... dar” vestea, 

vestea ? 
Servieseu. — Gigantescă şi uricaşti! 

Tachi. — Importantă, colosală, piramidal... spu- 

ne-o astădi! 
Serviescu. — A! domnule Tachi, aci al fost2.. nu 

te zărisem... Servus şi plecăciune, vere! 

Pachi. — 'Te-a fi orbit vestea cea mare, 
Serviescu. — (căutând la Lina) Ba nu, mă orhiră ra- 

dele brilante şi striilucitoare ce esii din ochii domnişoa- 

rel Lina! 

Lina. — (riqână) Pune ochelari, domnul mei! 

Serviescu, — Ah!.. dacă 'mi-aşi pune geamuri, aşi 
fi lipsit de felicitatea şi de fericirea... 

Luesiţa, — (cu nerăbăare) Eşti nesuferit!.. Spune'mi 
vestea, că staii pe cărbuni! 

Sorviosou. — Ha, caca... Staţi să "mi-o aduc amiu- 
. Închipuiţi-vă, că... am uktat-o! 

* a caita, — Trone! 
(Toţi stati grămadă pe lângă Servicscu, aprinşi de curiositate,) 

———
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SCENA UI. | - 

Cei demainte, Ciupici (grav şi misterios, se apropie in taină.j 

Ciupici. — (eu glas adânc) Uilissimus ! 

Lucsiţa, —. (apărietă) A! 

Lina. — (tresărind) A ! 

Lucsiţa. — M'ai sperieat, domnule Ciupică, cu gla- 

sul d- tale! 

_ Ciupiei. — Pardon, doamna mea!. . VE aduceam 

0 novelă. " 

Luesiţa. — Şi dumneata ? 

Ciupioi, — '(căutâna înpreglur, cu efieală) () novelă colosală! 

Serviescu. — Ca a mea? 

Ciupici, — (după ce a ascultat pe Ia uşh) Piramidală! 

'Pachi. — - Şi gigantescă. .. o scim! 

Ciupiei, — 0 sciţi?.. Apoi dar mă duc s'0 Sun 

alurea, .. se închină) Uilissimus! 

Luesiţa, — Ea. stăi, „ omule şi spune adi, că'mi vine 

să ţip! 

Ciupici. —. Bine, .. daţi “mi toată aenţianea, că 

încep ! 

Serviescu, — Stăi! nu: deschide gura! *mj-o aduc 

aminte acu... Eaca... Am întâlnit mai dinioarea un 

servitor de la masa şefului de biuroii a prefecturel, care 

"mi-a spus în taină, că a aflat de la un amice şi pric- 

ten al lut ce't întrebuințat la telegraf, că... ce, Doam- 

ne cartă-mă, 'mi-a spus că "%-a spus?.. (caută săşradu- 

că aminte.) ' 

Lucsiţa. — Ear' al uitat?
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Ciupică. — Că o depeşă de la Bucuresci anunţă 
prefectului, ca să prepare recepţiune directorului Minis- 

teriului de interne, care trece la Cratova în revisiune. 
Ducsiţa. — Directorul? 

TYachi, — Ministeriului de interne? 

Luosiţa, — Şi nai aflat undei s'a pregătit gazda? 
Ciupici. — Nu! însă cred că d-voastră având casa 

cea mal confortabilă din oraş, veţi fi invitată, certa- 

mente, al primi. | 
Tuesiţa. — Aşa Star cuveni, pentru că câţi minis- 

tri şi directori, tot noi "-amii găzduitii! Asti dată însă 
"mi-e teamă că, prefectul... | | 

Servieseu. — Qare? Nu sânteţi bine înpreună? 
Luesiţa, — Nu prea!.. Cucoana d-sale pretinde sti 

fac eii visită mat ântet, în contra tuturor regulelor eti- 
chetel... dar” de-olii sci că o prinde gălbinarea, de clu- 
di... nu mot duce! o Ma 
“Serviescu. — S5:nu vă duceţi... mat bine să trăiţi 

-fie care cuc de-o parte... Ce dracu! filotimiea " filoti- 
mie şi amorul propriii e: amor-propriii. . . 

Lucsiţa. — Nu'i aşa? : 
Servieseu, — Aşa!.. Cu toate aceste. îmi pare re 

că nu trage aci în gazdi directorul, pentru că aşi fi avut 
de adresat o petiţiune de jalbă. 

Lucsiţa., — Al vre un proces? 
Servieseu. — Ba... am mai multe, dar nu mă în- 

grijesc de cle!. Am ambiţie să fii funcţionar în slujbă. 
Clupiei. — Şi eii am ambiţiune de funcţiune! 

„Ducsiţa, — Și barbatu meii are aceeaşi ambiţi... 
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Ciupici, — une... Minunat!.. vrea să dică, tot ora- 

şul vrea să fie înpiegat. (vorbescii încet inpreună.) 
Lina, — (încet inf Tachi) Dar' d-ta, domnule Tachi? 

Tachi. — Fii, domnişoară, nu înţeleg o asemenea 

proastă şi ridiculă ambiţie... Doresc ca Guvernul să aibă 
nevoe de mine, car nu eii de Guvern, şi astfel ar tre- 

bui să cugete toţi Românii! 

Serviescu. — Cum amii face oare, ca st aducem pe 

directorul aci? 
Lucsiţa. — Scil una?.. Răpede-te la capitanul de 

poştă şi aşteaptă acolo, pănă a, sosi directorul, şi... 
Serviescu. — Destul, am înţeles... săi spun căii 

s'a gătit gazda la d-ta de cătră domnul prefect. 

Ciupici. —. Perfect! | 

Servieseu. — Cum perfect ? prefect. Mare a face 

una cu alta! 

" Ducsiţa. — Să te văd Serviescule de eşti meşter! 
Servieseu, — Las' pe mine; când e de jucat feste 

perfectului... sânt unic! -* 
Ducsiţa. — Du-te, dar”, nu perde vreme! 

Serviescu. — M'am dus... Servus cu plecăciune... 

Ha ha ha... (ese prin fund) 
Ciupici, — Admirabil! 

Luesiţa, — De-a veni directorul aci, "l-omii ruga să 

ne recomande Ministrului, după obicelă.. . - Și vorba ceea: 

bunuw'i Dumnedei! MEŞIE E. e — 

Ciupici. — Subjini Ser ul inăți maatuli Pubiis 

Tiuesiţa. — Trehue dar, “să-l primiini aâr zii” deost= — - 
bire. . „. Taci! alolrgi pi-ordşi de 5 giisesco co tarătul? de 

. i Na. 3 a TARĂ 

LI REST ză
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lăutari, şi d-ta, domnule Ciupici, mergi Ia cofetărie de'ml 
adă vr'o două ocale de bonboane. 

V'achi. — Bucuros! 

Ciupici. — Umilissimus ! 

(Înpreună). 

Domnul director aice vine, 

Haideţi degrabă să ne gătim, 

În casa noastră primindu'l bine, 

A lui favoare să dobindim! 

(Tachi şi Clupici esii prin fund.) 

SCENA IV. 

Luesiţa, Lina; mal pe urmă Ion. 

Lucsiţa. — Acum Lină, hai iute, să facem tualeta, 
ca st arătă bucuresceanului că şi noi, provincialij, scim 
si ne gătim după modă! 

Lina. — Bine, maman! 
Lucsiţa. — Şi cine scie?.. Daca fi directorul ne- 

însurat, poate că... de ce nu? . Tu eşti tânără... nu 
scameni tătâne-teă.., 

Lina. — Maman... d'apoi Tachi? . 
Liuesiţa, — Tachi, Tachi... nu gic... e bun tânăr, 

are calităţile lui... face bine comisioanele, dar' nu are 
nici o posiţie în lume, nu e nici întrun post; când di- 
rectorul e... coşcogea director. 

Lina. — Aşa este, maman... însă... 
Luesiţa. — Însă, ne însă... aşa "% cum „dc ei. (arie) 

Ioane! Ioane! (bate în palzne;)
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Jon. — ţese din areapta) Aud, cucoană! 

Luosiţa. — 38 dai poroncă bucatarului să sătească 

bucate franguzesct cu Dlanc-mangee, şi tu pune masa.. 

A! cere la jupâneasa să "i dea facă de masă şi şer- 

vete curate. 

Xon. — Apoi de-abia cinci dile de când am pus şer- 

vete noi! 

Luesiţa. — Nu face nimica... astădi avem un di- 

rector! .. A! să nu uiţi ca să aşedi în mijlocul mesci 

turnul Malacovului cel de migdale amare! 

Ion. — Aud, cucoană! (in parte) De şâse luni de când 

slujesce turnul Malacovului, şi nime nu *] încolţesce. . . 

imi vine să "1 trag cit un asalt. 

Liuesiţa. — Dusu-te-al agi? 
Ton. — teştna) Aud, cucoant!.. ÎL trag! 

Luosiţa. — 0h!.. toate mulţemirile îmi vinii de-o 

dată... par că am prins aripi ca să sbor la Bucu- 

yesci! (cântă 0! Bucuresci cu magic nume... 

SCENA V.. 

Lucsiţa, Lina, Naie. 

Nae. — (afară, furios) Fire-ar a naibeă! 

Luesiţa. — Ce s'aude?. 
Lina, — Vine papa! 

Nate, —  (întrâna prin fund cu o scrisoare deschisă în mână) 

_ Înecal-ar maslinele care le mănâncă, arendaşul dracului! 

Tucsiţa„, — Da ce este, frate?
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Naie. — Ce este, can ascultă ce *mi scrie grecul 

în limba Iul. teitesce): 
„Cu plecacune ma încino la dimiata, cocoane iale. 

„Chito pentru chisto mosici dimitale a sfintolo Dimitri, 
„si mi ertaţo, che nu amo niţi frinta, fiindo che am 
„traso primezdia simandicosa... Destulo che s%a, aprinso 
„un clae de grio, "l-am stinso; destulo che s'a aprinso 

„alta clac tot de sacară, ear "l-am stinso... fa a arso 

„bordeio de la aria... Ma ferito Dimnedeo de vinto, che 
„me afanisemo. Chito pentru mosia dimitale, Gusganesti, 

„si mi ertaţi, che nu poto si ţino mai multe la dimiaci, 
„che a venito lezea rlurala, che mi a luato boerescu, 

„che m'a afanisito... Zipon, spun la dimiata itos, che 

„de astadi nu mi erta întereso si filotimiea se mat fiii 
„arendasi la dimiata, ma tot remuno supuso sluga di- 
„mitale. Ma închino cu plecagune. .: 

Agamemnon Trufandas.* 

Lucsiţa., — (aupă ce n ascultat, dând semne de mirare şi de 
furie) Ce dice grecu? Ce ice? că lasă moşiea ? 

Nate. — 0 lasi!.. Eeci! aşa "i cam păţit-o? Ce 
fav ceii de-acum? Am rămas făr” de venituri!.. to pro- 
copsamen, cum dice chi” 'Trufanda. 

Lucsiţa. —.Caută'ţi alt arendaş! | 
Nate, — Altul?., pe care?.. Unde "3, să] bag în 

sin, dac'ar încăpea de urechi... „Asti toți arendaşii se 
aţinii ca la potică şi te chiteseti cu legea rurală, ca cu 0 
şuşana... Bei!.. Ce ne mat facem de Pasci, de unde 
cheltuim ?.. De unde ne înbrăcăm? -De unde ne hră- 

Ed
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nim?.. Cu ce ne ţinem caifetul?.. Cu ce mergem la 

Bucuresci ? | 
Lucsiţa. — Cum? să nu mergem nici la Bucuresci?.. 

Naie. — Ba nu!.. pune'ţi pofta 'n cuiii despre vo- 

faj şi petreceri!.. 'Trebue să ne închidem în casă, să 

nu mai primim pe nime, şi să trăim cu cea mai mare 

„economie, 
Tmcsiţa. — (apucână-o istericale) Ah! ah! 
Lina. — Maman.,. 
Nae. — Na, şi altă belea acum... a apucat-o îste- 

vicale! .. Lucsiţo, vină'ţi în simţiri! 

Luesiţa. — Ah! ah! 

Nae. — Lucsiţo, să mă vedi pe năsălii... 

Imesita. —  (trezindu-se, furioasă) SE mă las de Bucu- 

TeSci! (umblă rspide pe scenă) 0 dati cu capul! de-ojii sci 

că molii duce pe jos val vârtej pân" în capitală... Nu 

reii să *mil petrec Yearua aci... nu vreit!,. "Alf-am gă- 

tit toate tualetele... oraşul întreg scie că ne pornim 

mâne... Ce-or dice când or afla că ne-amii lăsatii de vo- 

Yaj.... or ride de noi... Prefectoriţa să ridă de mino?. . 
Nu vrei, nu vrei, nu vreii!.. (cade obosită pe canape.) 

Nate. — Lucsiţo, sufletul meii! înţeleg că nu vrei, 

dar” dacă nu 's mijloace... ce să facem ?. . trebue răb- 

dare, fata mea! | 

Luesiţa. — (plângâna) Răbdare!.. de gece ani de 

când tot Tai, şi când era să "mi împlinesc visul, să mă 

văd de-o dată osândită a gice adio la mulţemirile cei 

figăduia!... Ah!.. simt cam să mor de, durerea, asta! 

Lina, — plângând) Maman. . .
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Naie. — Ba, ferească Dumnedeii, să nu mori, că... 

mor şi ei, pe lega mea, (işi sugă nasul) 

Luesiţa, 

(Arie: Adio, remâi ferice.) 

Adio, vis de plăcere, 
Vis frumos şi desmerdat, 
În cumplită, grea durere 
Sufletu'mi sa deşteptat! 
Ah! de-acum făr' încetare 

Am să plâng şi să suspin, 

Am să gust gile amare 
Fără nici un minut lin! 

(Stă cufundată în tristeţă.) 

Naie. — Lucsiţo, nu te despera, că voii face toate 

chipurile să te duc la Bucuresci, de-a, fi chiar să 'mi 
vând moşiea pe nimica... Oiii cere o slujbă în capitală... 

M'oiii alege deputat... 
Lucsiţa. — 0 slujbă? 

Nate. — Dar!.. Am scris de mult la un prieten 
din Bucuresci ca să intrigarisească, . . 

Duesiţa, — (inspirată) O slujbă?.. Dar... trebue 
numai de cât s'o capeţi... Directorul Ministerului de 

interne vine aci la gazdă... şi printr'însul. . 
Nate, — Ce sput?.. Direct... Minist, ..  când?.. 

de unde?.. cum? 

Lucsiţa. — Îl aşteptim st cadă dintr'un moment 
în altul... 

Naie. — Dar' cum?.. co fel?.. cine wa spus... 
de unde şi pănă unde?.. 

(Se aude afară răcnete de Burugii.)
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Lucsiţa. — Taci că cată']... vine! 

Nate. — Da bine, soro... pliroforte-me. 

Luesiţa, — "Ţi-olii spune tot, mai pe urmă! 

Nate. — (butmăcit) Direct... Minist... intern... aci?.. 

Mam buimăcit! 

  

SCENA VI. 

Ce denainte, Serviescu. 

Serviescu, — (intrână %ate) Vine, vine, eată/l... "l-am 

adus ! 
Nate. — Pe direct... Minist?.. 

Serviescu. — Dar! Cum "i-am zărit caleasca la 

poartă, mam răpegit pe oblon şi "l-am poftit aci la 

gazdă. 

Nate. — (atarit) Pe oblon? 

_Serviescu, — Ba, pe directorul! 

Luesiţa, — Bravo! Serviescule. .. eşti un amic ne- 

preguit... Hakde tute să ne gătim... să ne 'mbrăcim! 

Nae. — Ear' să mă 'nbrac? 

Luesiţa. — Vin” de "ţi pune fracul şi cravata albă... 

Dată"! şi d- ta, Serviescule, primesce'l în locul nostru! 

(Înpreună.) 

Domnul director eată'l că-vine; 

Haide cu toţii să ne gătimi! 
În casa noastră primindu'l' bine, 
A lui favoare 'st dobândim! 

(esă prin stânga.) 

—————————.
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SCENA vII. 

Serviescu, Millo. 

-Servieseu. — (în parte) Am să profit de momentul 
acest favorabil ca să "i cer prefectura. . .. Bată']... Pot- 

tim, domnule director, poftim! 
Millo. —  (întrâna prin fana) Mulţemesc, domnul mei! 

Dumnevoastră sânteţi stăpânul casei? 
Serviescu. -— Ba nu, domnule director! .. Nenea 

Nate cu soţiea sa, doamna Lucsiţa, şi cu fiica lor, domni- 
şoara Lina... un ânger!.. aii să vie în curând... Acum 

îşi pregătescii o tualetă potrivită şi conformă cu ran- 
gul d-voastră, -- 

Milo. — Conformă cu rangul mei ? (în parte) Ce rang? 
(tare) Dar”, mă rog, să mă onoraţi şi cu numele d-roas- 

tră, domnul mei. Amabilitatea cu care m'aţi oprit în 
drum ca să mă aduceţi aici în gazdă, mă facea dori ca 
să vă cunosc mai de aproape. 

Serviescu. — E multă cinste şi onoare pentru mine... 
Ei sânt Ghiţă Serviescu, -om şi prieten a casei. 
„Millo. — Ghiţă ? 

Serviescu. —  (inchininâu-se) Scrviescu, fost membru 
la tribunalul judecătoriei; tottâna) însă, astăgi în dispo- 
nibilitate! 

Millo, — Serviescu ?, : . Serviesen. . „ Pare că numi 
„e necunoscut numele. d-voastră, + „Nu aveţi cumra un 
frate la, Bucuresci? : 

Serviescu. —— Nu, domnule director, am fost unic 
şi singur la părinţi... născut în 7 luni.
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Millo.. — Poate vr'un nepot? 

Servieseu. — Nici... m'a ferit Dumnedei de salba 
dracului... Dar” pentru ce mă întrebaţi?.. 

Millo. — Pentru cam cunoscut un actor la Bucu- 

rescă care'se numea... Felendreş. 

Serviescu. — Nu? mi e neam... ci sânt orfan, fără 
părinţi, şi nu am alte rude de cat Patriea, şi alt, pi- 

rinte de cât Guvernul. 
Millo, — Îl fericesc, domnul meii, că are asemenea copil. 

Servieseu. — Bunitatea dumnevoastră, domnule di- 

rector... însă cu toate aceste mă văd abandonat, şi pot 

dice chiar... părăsit, depărtat de scena poli... 
Millo. — Păcat!.. (în parte) Ar fi bun de actor. 

„_ Servieseu. — Şi aceasta mă şagrină, şi chiar mă.. 
măhnesce, cu atât mal mult, că... fără modestie, mă 

simt vrednic şi demn de ori ce rol în sinul Patriei mele. 
Millo. — (în parte) Nu cumva aşi putea să'l angagez 

în trupa mea?.. tare) Domnule Serviescu, pre. cât înţe- 

leg, ai dori să mergi la Bucuresci! 
Servieseu. — Cum nu, domnule director? . „ ăstai 

visul de aur a tuturor provincialilor din district! 

Millo. — Ai roi să joci un rol şi d-ta pe scenă?.. 
Serviescu, — Ba şi mai multe... dacă s'ar putea! 
Millo. — Prea bine!.. Aveţi bunătate dar” a'mi răs- 

punde. .. scii ceti şi scrie? | 

: Serviescu. — (cam atins) Întrebarea e cam curioasă... 
domnule director... VE spuselii mai adinioarea c'am fost 

membru la tribunalul judecătoriei... 
Millo. — Pardon... o ultasem...
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Servieseu. — (in parte) E mucalit directorul. 

Millo. — (în parte) Ar fi bun de jucat rolul: de amo- 

rez... Cam naiv. :(tare). Domnul: meii!.. âncă. o întreha- 

re... Fost-ai înamorat vr”o dată? N 
Serviescu. — tin parte) E mucalit! (tare) Am fost de 

mai „multe ori, de vrenie ce mă sg s să. mă „spovedese 
şi să&mi 'fac confesiunea. 

Millo. — Însă înamorat.. : colea... ..nu..: 
Serviescu. — Din talpă pân" în creşte, .. Am fă- 

cut şi stihuri în versuri, 

Milo. — Deii? Nu ai avea bunătate s5 mi le recitaţl? 
Serviescu. — Bucuros, domnule director, :. nu an 

nimică a vă refusa.. Ascultaţi!.. Stiturile mele sântii ju- 

mătate romănesci şi jumătate grecesci. 

Millo. — Aşa? „.„. Se rede că sânteţi  elin deseririt? 

Serviescu. — Am învăţat la dascaliil Gaitani, cel 
care bătea la falangă. 

Millo. —. Scii!. În ta me aţ. din a pi, 
domnule ! jr 

Servieseu. —— (recitează cu .pretenţie) „Să geata amor Ho 

lui scă copacul ratuluă.* -. 

"Amaoreveriioi TO 7, oc, a 70 7IL4Q0v Hou 79 ude, 1) 
Tu eşti singur, numai anul, dulce pricinuitor. 

"FE doxiis '0r0 orijYos 149ev i caira, î reno?) 
Ai trimis să mă omoare ori şi unde m'a găsi. 

„ J&vdgov rod dv rapadeico noegpijv ploerc xa9c0ds,5) 
Eii îţi sânt cu hotărire robul cel L prea credineios.: 

  

1) A oftărilor mulţime, amarul meă amor, — 2) Din început la pept 
mi-a venit săgeata cea de aur, — 3) Tu, porţi. chipul cel mal curat al 
pomnluy din rară.
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Millo. — Şi cele-l-alte... Minunat!.. (în parte) De 
ma cere leafă mare, îl angagez. 

Serviescu. — (căutând s%şi aducă aminte urma) NU" mal 

aduc aminte cele-l-alte! 

Millo. — Nu  trebuinţă. | 

Serviescu. — Păcat... că mal sântii vr'o noui-deci 
tot astfel ! | 

Millo. — În doi peri?.. E de prisos să vă mal os- 
teniţi. .. V'am judecat îndestul după cele ce 'mi-aţi re- 

citat, şi cred că ne vom putea înţelege uşor înpreună. 
Serviescu. — A! domnule director... nu vă pot es- 

prima gratitudinea recunoscinţii mele... (în parte) Am că- 
pătat prefectura! 

Millo. — Dar” mult se mat ihpodobescii stiipânii cască. 
Servieseu. — Daci poronciţi, mă duc s%i aduc! 

Millo. — Sint nerăbdător să le “mulţemesc de os-. 
pitalitate. 

Serviescu. — Merg să le pun ccsecuţie... Ah! dom- 
nule director... în d-ta stă nu numai toată sperarea 

mea, dar” pot gice chiar:şi toată nădejdea. (ese prin atân- 

ga, în parte) Hald'2,. îs prefect! 

SCENA VIII. 

Millo (scoțând un portofoliă mic). 

De grabă st '] înscrii între numărul actorilor mei. . . 

(scriina) Domnul Ghiţă, Serviescu, rol de amorez naiv, adi- 

că... prostuţ... leafă cinci-spre-dece galbint pe lună... 
Am plecat din Bucurescă ca s&'mi completez trupa în - 

55*



s68 MILLO DIRECTOR 

provingie; căci am luat ear direcţica pe trei ani, şi do- 

rese s'aduc mulţemire publicului. 

Sânt director şi doresc 
Publicul să mulţemesc, 

Nu prin drame sbuciumate 

Cu ţipete răguşate, 
Dar” prin bune comedii, 
Cântece de reselii, 
Care facii a da uitării 

Negurile suptrării. 

“Sfint director şi voiesc: 
Actori buni st întrunesc, 

Ear' pe Muza teatrală 

Să o vtd-naţională, 

Cu ochi dulci, fermecători, 

Cu dinţi albi şi muşeători, 
Cu flori mândre pe cosiţe 
Şi cu risuri pe guriţe. 

SCENA IX. 
Millo, Ciupici (intră misterios, aducând un cornct de bomboane). 

Ciupici. — (în parte) Fată]! (se apropie nevăgut) Domnul 

mei !.. am onoare... - | 

Millo. — (tresărina) Ha? | 

Ciupiei. — A vă saluta cu cea mai profundă con- 

sideraţiune. | 
Millo. — Domnule! .. (în parte) Cine să fie barza astă 

neacră ? a 

Ciupiei. — Domnule direptore, mă felicit că vă gi-
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sesc disponibil, căci am să vă confes un ce misterios şi... 

oribil LE (merge de caută pe la uşi). | o - 

Millo. — (ineriiit) Baca! ce are de caută pe la uşi 

ca un frezător de melodrame?  ; e 

:i Giupici, — (apropiindu-se posomorit) “Domnul mei! nu 

mă cunoaşteţi? 

Millo. — Nu! o a 

 Cupiei. — E sânt cetăţeanul Stancku Ciupică, al 

d-voastre devotat serb. i 

Milo. — Clupici!.. D-voastră siânteţi celebrul Ciupici? 

Crupiei. — Ei, domnul mei! Aţă auditii negreşit vor- 

pină de mine? a 
ta 

Millo. — Ba... nicl o dată! a 

Giupiei. — M5 mir, căci eii sânt cel -Mâutâi care 

am aclamat cu entusiasm giua de 5 şi 24 Ghenar; cii 

am fost cel Wântei care am aclamat cu frenesie Unirea 

ţerilor sorori ; cii am fost cel Wântti care-am aclamat 

cu convicţiune şi esclamaţiune proclamaţiunea constitu- 

ţiunil; eii am fost cel Wântei care am aclamat diua 

de 2 Malii! i 

“Millo, — Şi unde le-ai făcut toate acestea, domnule ? 

Ciupiei. — Aci!' Am dat probele cele mai necontes- 

tabile de profundul meii . devotament cătră noul regin ; 

dar: nus destule atâtea! Vrolesc astiqi să probez Gu- 

vernului că nu are alt.partidan -mal călduros de cât 

Stanciu Ciupici! din tamă) Domnule direptore, am des- 

coperit o conspiraţiune în Cralova cu ramificaţiuni la 

Gorj, la Dolj şi la fostul judec a Carligăturii de peste 

Milcov. a
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Millo. — În contra cul? 
Ciupiei. — În contra Guvernului! . Cunosc pe toţi 

complotaşii, căci sânt amicul. lor cel mal devotat, şi pot 
săi daii pre toţi în mâna domnului: ministru, dacă ec- 
selenţia sa 'ar vroi să "mi facă onoare a să încrede în 
devotamentul meii, şi dacă. . . (caută îupreghur). 

Millo. — Şi dacă?.. 
Ciupiei. — Şi dacă "mi-ar da oare care: putere de 

acţiune, aa 
Millo. — Cum? tu 
Ciupici. :— Numindu-mă. aci prefect! 
Millo. -— Ha, ha!.. ai ambiţiune de tuneţune ş şi 

d-ta, ca toţi patrioţi ?: 
"Ciupici.: — Nu pentru mine, dotate diroptore, dar, 

pentru Patrie, şi dacă Guvernul vrolesce să capete un 
om'al sei, uu instrument capace şi devotat pini la 
moarte, mare de cât, să Inchidă ochit şi să. pule mâna 
pe mine, : : : 

Patrica, domnul meă' 

Eată tot ce inbese! 
La Patrie mereă 

„-  Gândese şi car gândese;» - 
„Pentru că sânt în stare 
Simi daii vicaţa din pept! 
Patriea !.. prin urmare, 

"Numiţi-mă prefect! 

Patriea ! alt cuvânt E 
Eii nu sciii si rostese. 
Patrie! Nume sfânt! 
Eă ţie mă jertfesc!
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„Pe calea de mărire : - ! II 

Eu voii să te îndrept! 

Patrie!.. cu grăbire... ; 

Numesce-mă prefect! 

Millo. — fin parte) Ar fi minunat în rol de 'trădă- 
tor... De-aşi putea st&l angagez... (tare) Domnul mei! 
nu mă îndoesc de patriotismul şi de... capacele d-voastre, 
dar” vă mărţurisesc că'mi pare lucru de mirare.a vedea, 

un om ca d-voastră cu atâtea... capace ! să nu aibă, 

altă ambiţie de cât - aceea de a deveni un simplu pre- 
fect în provinţie. Talentele d-voastre cerii a să desvolta 
pe un teatru mai mare... mai... 

Ciupioi. — Deii!.. îmi faceţi onoare de a.mă „crede 

capabil! -. Nu poltiţi ceva bomboane, domnul mei? 

Millo. — (mână bomboane) Mulţemesc... dar aşi dori 

st vă. văd figurând -în Bucuresci pe o scenă “mai înaltă. 

Ciupică. — Ori pe care scenă, domnul mei; eii sânt, 

la ordinele d-roastre! ... .-. II 

Millo. — (în parte) Ori pe care scenti? Apoi e al meii! 
(scoate portofoliul şi scrie) Stanciu Ciupid, rol, 'de trădător, 

12 galbint pe luni. 
Ciupioi. — (în pazte, cu, bucurie) ME înscrie între înpic- 

gaţii Statului. 0! în fine: Guvernul a pus mâna pe mine! 

(tare) Mai poftiţi un bombon, domnule direptore?. ..» 

Milo. — Mulţemesc. „e: (în parte), Cauti: să mă îndul- 

cească ! IN i 

Ciupiei. — În coisecnțăi ami st permisă dulcea 

„speranţă ?.. -. PI RIL ,
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Millo. — Cum nu?.. Mai virtos!.. un om care 

descopere comploturi, “merită cel puţin. .. 
Ciupiei. — Cel niţel?.. 

Millo. — 0 leafă de 12: galbint pe lună. 
Ciupici. — Aud? (în parte) S'a greşit cu cifra: 

(Se aude în stânga începutul corului de mai jos). 

- Millo, —. Dar ce aude? | 
Ciupici. — Vocile gazdelor! A 

Millo. — A! însferzit. .. 

"SOENA- X. 

„Millo, Ciupici, „Naie, Luesiţa, Tina, Serviescu şi 

niaă pe. urmă Ton. 

: Naie, Laesiţa, Lina şi Serviescu (în toaletă de 
= pro nu bal, întră cântână), - ia 

Domnul director binevoiască 
„ În_acest dulce-şi scump moment : 
"Cu amicie să, priimească 
Al nostra vecinic devotament. 

Millo. — Domnule Nate... Doamnă Lucsiţă, sânt pt 
truns de bunătatea „cu care mă primiţi, şi vă rog st 
credeţi. . . : : 

- Nale. —. Ce se potriveşte, domnule director! 
Luesiţa.— Noi, din protivă, ne găsim flataţi de onoa- 

rea ce ne-aţi făcut-o, dând preferinţă, casei noastre! 
Naie. — Noi amii găzduitii pin” acum pe toţi miniştrit!
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Luesiţa. — Şi pe toate persoanele însemnate care 
ail trecuti pe-aci. 

* Millo. — Sânteţi mosia celor cari treci! 

Lucsiţa. — Poftim, vă rog! (ee pune pe canape.) 

Millo. — Sărut mânile. (se pune alăturea cu Lucsiţa) Dum- 

neci e negreşit domnişoara Lina, fila, dumnevoastre? 

Lmesiţa. — Dar”, domnul mei... Am scos-o nu de 
mult din pension; dar” ce folos că a învăţat francuzesce, 
latinesce şi clavirul? 'Palentele sale se perdii âci în pro- 
vingie! „+ Sânteţi însurat, domnule director? 

Milo. — Ba nu, doamna mea! Sant âncă tot hol- 

teții. .. holteiii tomnatice, precum vedeţi. | Na 

"Liuesiţa, 2 Tomnatic?. . Vreţă să glumiţi?.. "Ye 
găsiţi în floarea. tinereţii ! 

Naie. — Un trandafir! 

Serviescu. — Ba âncă de cel de lună ! 

 Crupicl, — Boboc!.. 

cât un trandafir inobocit.. .. domnişoara, Lina. .. Şi vă 

seamănă dumnevoastre, cucoană Luesiţă! : 
Luesiţa. — Merci... TI a 
Nate. — (a parte) Eaca!- da mie. m? o 

Millo. — (sculându-se, în parte) F frumuşică copila ; -ar 

fi bună de amoreză pe scenă. (tare). Şi ce: mal veste pe- 
aici, d-lor? 

Nate. — Bună, domnule director, bună pace! 
Serviescu. — Mulţemire obştească şi generală.. 

Ciupici.: — Intusiasm! - - i
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Millo. —.M& bucur!.. dar” par” că audiser că I6- 
gea rurală, . 

Naie. — Diu protivă, domnule ireto, santem « cu 

toţii mulţemiţi! . 
Millo. — A! mă bucur şi mal mult! 
Nade. — Atâta numai, că arendaşul mi-a lisat mo- 
şica. . . almintirea. .. 

Millo. — Moşica d- tale?.. doparterr?.. în care. „judeg? 

| Naie.. — Nu "ţi-olii putea spune, că mam mers ni 
0 dată sto văd. | Pa 

Millo. — A! minunat! „Esti şi d-ta ca Cresus, 
care nu gr cunoscea “averile! a î 

Naie. — Ba sânt ca mul. de- -ai noştri, „Şi Măr=. 
turisesc. că, retragerea, arendaşului de pe moşie mă pune 
într'o stare... 

Millo. — (zimbina) Firă stare? 
Naie. — Tocmai!.. Blagoslovită să "ţi fie vorba! te 

apropie de Millo şi” qice încet) Domnule director! sânt... rui- 
nat!.. pe 'de altă parte, nevasta mă sileşte so duc la 
Bucuresck. „„"Nu "mi rămâne alta de făcut, de cât.. 

Millo. — Înţeleg... să te înpusei! 
Naie, — Ba! mă ferească sfântul! -. Vreii să die, că 

nu "mi rămâne alt liman, de cât să alerg la îndurarea 
Cuv ernului. .. 

- Millo. — Alcargă!: 
Naie. — Ca să 'mi dea vre un post cu leafă bună. 

(sc retrage lângă Lucsiţa), 

Millo. — lin:parte) Şi cl9,, so vede căi % boală... 
can să vedom!.. can st vedem!.. "Toţi umblă după
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posturi, adică după lefi; toţi aspirii a să face 'bucures- 
cent... Dacă s'arii angagea în trupa! mea, arii căpăta şi 

leafă, arii merge şi în capitală !.. (observânau'i cu coada ochiuluy) 
Eii asemene aşi căpăta de-o dată cu tata ton patera, o 
mamă nobilă, o amoreză, un amorez şi un trădător... 
trupă completă! Însă trebue mat întâi să văd dacă sciii 
să cânte, să ridă, să plângă şi să leşine, ete... sciinţi 

ncapărate în arta: dramatică. SE "i -cerc! ... "tin timpul 

acestui aparte, cele-l-alte persoane, staă grupate lângă canape si vore 

bescii înpreuuă despre director.) ț Ă 

Liuesiţa. — (incet) Qare ce pune la “cale de- 0 arte? 
Servieseu. — Face ncgreşit combină, .. 

Ciupici. — ciuni... | . 

Naie. — Pentru noi, ca să ne pute în slujbe!..: 

Millo..:—-. țin parte): 85 cerc de aii glas!. .. tinaintâna 

spre canape) Duamni Lucsiţă, salonul domniilor voustre-e 
prea elegant şi „văl că aveţi. un piano -Ple vel. Ia Nubiţi 

musica ? Ea 

Lucsiţa. — ba este una din ocupările. mele. favorite. 

Millo. — Aveţi mare dreptate so Yubiţi, căci armo- 
nica înalță sufictul şi 7] mângâe în orele cele triste a 

le vieţii... ca e soră cu poesiea, filca cerului.. - 
Nate. — (eătră ceta-l-alți) Frumos vorbeşte! 

„Serviescu. — Dacă "i director! .. » 

Ciupioi. — Sublim! 
Millo. — Care musică: vă. place mal “mult, doamna 

mea ?.. cea italieant s6ii cea germană ?., 

Luesiţa. — Cea italicană, domnule director, căci e 

mai sentimentală ! Sa
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Millo. — Dar” dumneavoastre, domnişoară Lină? 

Lina, — Bă mărturisesc că jubesc mai mult cea 

romănească,  -. : 

„Millo, — VE felicit... şi cântaţă cate-o dată impreună? 

__Tmesiţa. — ten modestie) Ca în provingie..:. cu jumă- 

tate de glas! 

Serviescu. — Ba, ma5 ertaţi, cucoană, că aveţi nu 

numai un glas prea frumos, dar”. pot dice şi o voce prea... 

plăcută ! e i 

Millo. — A! doamna mea... binevoesce a ne cân- 

ta coral. :: | N - 

Lucsiţa. — Bucuros! „. însă cu condiţie, ca şi d-Y6s- 

tră să ne faceţi plăcerea de a cânta după, mine. (merge 

de 'şi alege un cact de musică de pe piano). 

Milo. .— Primim toţi această condiţie!.. . Om cânta 

cu toţii!. Nu" aşa, domnilor?... i 

Toţi. .— Noi? Gntreen Dar'-nu -sciii ?.. Nam voce... 

Sânt răguşit. , 
Millo. — (în parte) Olii si văd astiel de ai s, pre- 

cum îmi trebue la teatru! 

(Lucsiţa înaintează în faca publicului.) 

Millo. — 'Tiicere, domnilor! 

- (Lucsiţa cântă o arie după Piacul că.) 

Millo. — Bravo! bravo! cântaţi ca o primadonii a5S0- 

lută ! în taină) E buni; 0 angagez. 

Toţi. — Ninunat!.. : Sublim!.. “Aferim! .. 

Millo. — Domnişoară Lină, e rândul dumnevoastre! 

Dina. — M& crtaţi, domnul meii, că sânt dam bol- 
navă şi nu pot.
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Millo. — Îmi pare prea reă!.. EI, domnule Servi- 

escu, domnule Ciupici, domnule Nate, st i vă văd!.. Dre- 

geţi-vă glasurile!.. Nu, nu, nu, mă rog! nu mă puteţi 

refusa, căci m'am. angagcat în numele E neveasbee. 

Ciupici. — Fie!.. Ei pentru domnul direptore mă 

arunc şi în incendii, dacă "mi ordonă, ! 

Millo. — M5Y îndatora, frate Clupici! 

Ciupici — (încântat, în parte) Frate! . . "Mi-a dis, fra- 

te Ciupici!.. , 

(Crmpici scoate câteva note grave, voind a imita pe un baso italian.) 

Mio. — Destul! De te mat coborat niţel, ajungeai 

la catui de jos. (în parte) E bun şi Ciupici! 

Serviescu. — Acum cii!.. Cer denainte pardon şi 

ertiiciune onorabilului public! (Serviescu scoate nisce note sub» 

ţiri, voind să cânte ca un tenor.) 

Millo. — Domnule Serviescu! domnule Srvieseu! .. 

stăt că te sui în "naltul cerului! 

Servieseu. — Wa plăcut!.. Sânt fiatat şi măgu- 

lit... Nene Nate! vină la rând de cântă! 

Nate. — Fii? Şi cii să cânt? (în parte) Daci nu "mi" 

ar fi de slujbă, i-aşi arăta ei cântec! 

Millo. — Domnule Naie?.. voescă să fiii rugat? 

Nate. — Ba nu!.. Ce se potriveşte!.. Eaca încep! 

(Kate începe un cântec vesel de lume cu glas răguşit.) 

Luesița, — toprindu'i) Taci” frate!.. că "ţă scârţie gâ- 

tul cao roată de car... SU juri că ei Stanciu liutarul! 

Toţi, — Ha! ha! hat... 

Luesita, — Domnule director, nu uitaţi ce "mi-aţă 

promis!
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Millo. — Bucuros, doamna mea!.. Am st vă cânt 

o arie, :în care dumnevoastră cu toţii veţi face corul. 

(în parte) Astfel vofii putea să " judec mail bine... tare) 
Atenţiune!. . Jfavseilesa Cyuniscilor. . .' împrovisăciune 

în considerăciunea crarmelut 17? 

(Ariea: Chiritei la Paris.) 

Millo. 

- Vivat saer” aparicinne 

A lui Nenea ciune! 

Toţi. 

Ciane, ciune, ciune, ciune, 

Ciune, ciune, ciune. 

Millo, 

Ce-a adus deşteptăciune ă 
L'a noastră năciune. 

„Toţi. 

Ciune, ciune, ciune, căune, 

Ciune, căune, ciune. : 

Millo. 

"E frumos ca un tăciune ; 

Toţi. 

Ciune, ciune, ciune. . 

Millo. « 

„Va un jidov cun perciune. 
Toţi, 

Ciune, ciune, ciune. 

- Toţi. 
E frumos ca un tăchane, 

Ciune, ciune, ciune, 
Ca un jidov cun perciune, 
Ciune, ciune, ciune. 

+
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Ciupici. — Vivat,. domnule direptore! 
Luesiţa. — Domnul meii, primiţi complimentul meii!.. 

Avcţi un glas foarte just! 
Millo. — (en modestie) Aşa Şaşa... 

Serviescu. — Ba, st'ml daţi ertare de pardon! .. 

Cântaţi ca o privighătoare, şi pot dice chiar. : i. 

Millo. — ca o filomelă? 
Servieseu. — 'Tocmal!.. "M-aţi luat cuvântul din 

gură! 

(Ion în livre încărcată, întră.) 

Ion. — Pottiţi la masă! 
Luesita. — Domnule director. sper că ne "ţi face 

Onoare... 

Millo. — Cu multă plăcere... doamna mea! (ax bra- 
cul şi se îndreaptă spre dreapta; în parte) Ai destul glas cu 

toţii, dar” mai trebue copliți! 
Lucsiţa. — (încet cătră Ion) LOauc! iluminează salonul. 

(întră în dreapta, Lina întră pe urma ex.) 

Naie, —  (cătră Servieseu şi Ciupici) Ecel!.. Aşa/i că 

trăserăm ohtoicuri şi aghioase? 
Serviescu. — Vorba ceea... trebue să urli cu... 

Ciupioi. — A!,. domnilor, protest! .. Domnul direp- 
tor nu % lup! 

_Servieseu. —: Lup?.. un Anger! 
Naie. — Numai de ne-ar pune în schiverniseală. 

(esii cu toţii.)
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SCENA XI. 

Ion (aprinde policanârul.) 

S5 aprind lumînările cii, Ion Buftea, un cetăţean! du- 

pă cum dice domnul Diarescu în cafenea la Chir Chor! 

Dreptate 1? N'aşi fi mat la locul me într'un post a 

lui Administrativ?.. de pildă, un capitan de carieră... 

asta... de barieră... — 

Toţi alergii cu limba scoasă 
După slujbele de Stat; 

Chiar o boală lipicioasă 
De Români sa aninat; 
Deci şi 'eii la cariera 
Voiii să fii un capitan, 
Ca st "mi fac o bariera 
Ca ori care cetăţau! . . 

SCENA XII. 
Ion, Tachi. - 

Tachi. — Ioane! a venit domnul director? 

Ton. — A venit, .. D-ta să fil sinătos. 
Pachi. — Şi unde '%? 
Ton. — La masă cu boerii,.. Han ascultă, vivatele! 
(Sc aude în dreapta glasul lu! Clupici strigânâ): În sinttatea di- 

veptorelui.. Ura! | 
Tachi. — La masă!.. şi cil âncă n'am găsit lău- 

tari!.. Are să se mânie foc pe mine doamna Lucsiţa!.. 
Ioane! nu scii tu unde-aşi putea pune mâna pe. lăutari?
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Ion.'— La prefectul... îi cântă toată diulica la 

perdea, ! 

'Tachi, — Nu "sii acolo!.. M-a căutat! 
„Ton. — Apoi cati la crâşmă la Ochi-de-broască. . 

Acolo petrecem nopţile... Vinu "i bun, ocaoa "i mare. 

'Tachi, — În cotro "i crâşma aceea? 
„Ion. — De la vale peste drum; alăturea cu: mustu 

de Covrig simigiul ! 
Vachi. — Covrig? 
Ion. — Dar; în facă cu Pericli băcanul. 

achi, — Du-te naibii, prostule! (ese) 
Ion. — (singur) Ba du-te tu prostului, naibă... Augi?.. 

„Eek! las că "1 vedea tu cine '% lon Buftea, când ofii fi 
la carieră... asta... la barieră... Dar” ce-aud?., se 

scoală de la masă. Aprinse'sii toate luminările?.. Aprinse! 

Par că "% luminaţie de poronceală! 

SCENA XIII. 

Millo, Lucsiţa, Lina, Naie, Serviescu, Ciupici, Ion. 

Toţi (afară de Millo, cântiă înteâna:) 

Domnul director bineroiească 

Să se întoarne ear" în salon, 

Ca st deguste cafea turcească 

Și să manânce vre un bonbon! 

„Millo. — (lăsâna bragul Lucaiţei, se închină) Doamna, mea! 

Duosiţa, — „(face un compliment adânc) Domnule. ( (se în- 

toarce cătră Ion) Adi cafeoa. 
56
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Millo. — Îmi daţi role să funiez o ţigară? 
Luesiţa. — Vă rog! 
Millo. :— Nu vă supără. fumul? ! 

„Nate, — Pe cine? pe Lucsiţa. e. Ea fumează ca 

Paşa, de la Vidin. 
Millo, — Astmănarea e măgulitoare pentru Paşă. 

Lucsiţa, — (tăcână alt compliment) Domnule t (se âuce cu 

Lina lângă piano). „! . 

Millo. — (închinânău-sc) Doamnă !.. (Ga parte, prăgătinăarş o 

cieară) “l-am studieat la masă pe toţi şi 'Y-am găsit... a 
prima vista... destul de buni de pusii pe scenă... Ai 

-glas “mulţemitor, - dar" nu“ sciii. âncă : de aii cele-l-alte 
calităţi ncapărate pentru arta“ dramatică. .. Zimbetul, 
Tisul, plânsul, leşinul, etc. Cum aşi face .ca să cerc? 
(caută foc pentru gigară.) ' UE ! 

Naie, Serviescu, Ciupioi. — (apriigna chibrituri) Dom- 

nule director, poftiţi foc 2 
Millo. — A! domnilor... de la care s'aprind... luaţi 

scama că vă frigeţi!: 
Ciupici. — Din contra! 

Serviescu. — Ba pot dice, chiar din Iov 1 veiee 
și *9 suflă în degete.) 2 „. 

Naie, — Ba ci mă frig!.. aoleii! .. ţine curând!.. 

(Aillo aprinde gigara 13 chibritul lui Nate.) 

(Won aduce o tabla cu tase ae cafe.) 

Imesiţa, — (alegtna o tasă) Cum vă place cafeoa, dom- 
“nule director? turcească scii nemţească,? 

Millo, — Ba turcească, pentru că jumiitate se. bea 
şi j jumitate se mănâncă !
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Serviescu. — Ş'apol şi alta, că-cea turcească are nu 

numai mai bun arom, dar” poi dice chiar şi] bun par- 
faumn, (soarbe cu vuet.) . 

Millo. — Dapot miros?. „ Asta e minunat de bine 

făcută, 

Lucsiţa, — (pe cazape) N'a îc ca cea de la Bucuresel! 
Serviescu. — Ored şi eii, căcă la Bucuresci e feartă 

cu apă dulce,. _ 
Ciupiei. — "Cine-o bea nu se mal duce! 

Millo. — 0! Doamne! Dumnevoastră credeţi că toate 
ce sântii în Bucuresci, sâutii fără defect ? 

Toţi. — Toate, toate! Ma 

Millo, — VE înşelaţi reii... De mar fi serbătoare *n 
casă, aşi putea spune nisce lucruri... teaută 13 Lina) 

Luesiţa, — Lino, mergi de "ni caută evantailui în 

budoar. 

(Lina întră în stânga. — Ion n ese în arepta cu tablaoa.) 

Millo, — Yoiţi să vă fac un tabloii de preptsil 
- spoelele şi cerşitoriile capitalex ? 

Tmuesiţa, — Orice ni star spune, nimic. nu. € în 

„stare să scadă admirarea, noastră pentru ea! 
Millo. — Bravo!.. Prin urmare visul d-voastre: cel 

mai drăgălaş este de a trăi pe malul Dâmboviţei? 
Ciupiei. — Ba pot dice chiar... şi a muri!: 

Liuesiţa, — Ah, ce n'aşi da, să se  inpinască acel vis! 
Toţi. — Papoi ei! 

Millo, — fa parte) Acu ?i momentul! (tare) “Bi binet.. 
„Ce-ai dice, dacaşi închipui ci un plan care să reali- 

seze dorinţa d-voastre? E
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Luosiţa, — Ah! 

Oiupiei, — Te- -amii ridica în nouri! - 

_Servieseu. — Ba chiar în cer, pot dice! - 

Naie. — Care ţii planul? Ii 
Millo. —- E secretul mei! 

Sorviescu. — (incet cătză ceta-l-alt) Vrea să ne pule în 

slujbe şi în serviciuri pe toţi! 

Miilo. — Dumnevoastră aveţi ambiţiune. să... fan- 

tacsiţă în capitală. . Nu aşa? 
Toţi. — Aşa! . 
Millo. — Doriţi o posiţiune importantă şi... salariată ? 

„ Toă.. — Hi, hi... cu leafă. 
Millo. — Apoi dar” pentru ca să vă fac a ajunge la 

scopul d-voastre, sânt silit a vă supune mal nt la 

“oare care esamin. . prealabil; că vedeţi d-voastră, pu- 
plicul Bucurescilor nu sufere nulităţi; el cere persoane 

cu talente, care să scie a ocupa rolurile sale. 

- Giupiol, —' Are reson! | 

Nate. — Reson, dar! : : a 
Sorvieseu. — Ba chiar pot dice, şi dreptate! 
Millo, — Prin urmare, vă Primii ca să fiţi eSa- 

minaţi? 

Toţi. — Cum nu?. . Mat vîrtos... Vă vagin. 

„Millo. — Bine voiţi dar a, zimbi. 
Toţi. — (cu mirare) Aud? 

Millo. — Zimbiţi niţel, cast. văd dacă rispundeţi 
la condiţiile direcţiei. | 

Serviescu.  — (incet, cătră ceta--a109 predea Departa- 

mentului! i
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Lmuesiţa. — Curioase condiţii?! .] 
Nae, — Ce să facem? : : (încet.) 

Ciupici. — 58 zimbim! 
Millo. — Ei! gata sânteţi? 

Nate. — Gata! 

„Milo. — Priviţi la mine aliş ş şi "mi zimbiţi graios. 

(Toţi în rând lângă canape, zimbescă.) 

Millo. — Prea frumos! .: . Domnule Serviescu, să&'mi 

daţi vote a vă face o observare. 

Serviescu. — Poronciţi. : 

Millo. — Nu e nevole, când zimbiţi, să “intindeţi 

buzele pin” la ceafă; ar crede. cineva că voiţi să vă 

muşcaţi de urechi... Mai cercaţi o dată. - 

__ Servieseu. — Bucuros! Aşa? (zimbesce) +: 

Millo. — Minunat! Par” că sânteţi un maţunachi. 

Acu, domnilor, binevoiţă a. ride. 

Poţi. — 85 ridem? 

Iruesiţa. — Original csamin! 

Naie..— Ce să. facem? . 

Ciupici. — Condiţiunile regiune. 

Să ridem dar. 
” Servieseu. — Ba chiar, să şi hohotim. 

"Millo, — Gata?.. Porniţi cu toţii. 
i (Toţl începi a ride încetişor.) . 

Millo, — Mai tare. 
(Riaă may tare.) 

Millo, — Şi mal tare. 
| - (Ridă tare.) 

“Millo. —. Cu hohot. 
(Ridă cu hohot şi spasmurl.) 

(încet între eL)
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Nate. — Uf! am: obosit! '(eepunepe canape lângă Lucsiţa) 

Millo, — țin parte) PEn' acum merge destul de bine. 
(tare) Bravo! bravo! rideţi foarte natural! „Numai domnul 

Ciupici e cam lugubru, cum ar dice d-lui; ride ca un 

cioclu care s "ar duce singur să se îngroape. 

- Otupici. — eu umilinţă) Altă dată oii fi mal gentil, 
domnule direptore, 

Millo. — Domnilor! sciți: prea, “bine, că adese ori 

după ris urmează plânsul! Sb „trecem dar la esaminul 

plânsului! 
Luesiţa, — „Ce face? 
Nae. — Da cum o să plâugem, că doar'. mamii 

perdutii vrun neam! . + i ci 
Millo. — 'Pretecstul vă lipsesce?.. EI bine! -wotii 

povesti eii o întemplare atât de dramatică, că ca vă va 
stoarce lacrimi din ochi, fără voie!.... Dumnevoastră gă- 
tiţi-vă Dasmalele, şi nu uitaţi a şi , leşina la sferşitul 
istoriei, ! . 

Luesiţa, — Domnul micii, - dacă n'aşi sci că. sinteţi 
un personagii oficial, aşi crede.... 

Millo. — Doamna mea! În cariera noastră stintem 
siliţi adese orY a plânge şi chiar a leşina. - Plânsul, bine 
imitat, este una din artele cele mai preguite de direcţie! 

Naie. — Dacă "i aşa, începe, domnule, că ţi fi fagădu- 
esc să şi bocesc. 

Lucsiţa, — (incet cătză Xaxe) Cum? vrei?. . 

Nake. — (încet) Lucsiţi ! .c cariera, noastră... „ Direcţiea 
Ministerului. . , înelegi?. Numai aşa puteni merge la 
Bucuresci ! a,
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Millo. — S5 încep istorica? 

Toţi. — Începeţi! dat pregătesciă basmalele.) , 

Millo. — Ascultaţi! : : Jalnica,, tray gcdic,.« a luă Dus- 

tafa Paşa! 9 

(Arie din Agachi Flutur.) 

Qi că de mult era, era, 

Era un Paşă Mustafa; (bis) 

În Bucuresci se 'mamora 

De-un puii de drac şi mil fura. 

Tra la, la, la, tra la, la, la, 

Tra Lu la, la, la, la, tra da la! 

Toţi (plângând.) . 

01 la, la, la, 0! la, la, la! , 

0! la, la, la, la, la, O! la, la! 

„Millo "(cu indignaţie:) 

Cel drăcuşor coarne purta 
Şi nimărui nu le-arăta ; (bis) 
Ear' după ce se mărita, 
Le dărai lui Mustafa! 

" Tra la, la, la, tra la, la, la, 

Tra la, la, la, la, la, tra la, la! 

NE Toţi (plângând mat tare.) 

0! Ja, la, la, 0! la, la, la, 

Ola, la, la, la, la, 0 ala! 

Millo teu indulogare.) 

Paşa cumplit se întrista, 

Dicând: Alah! şi Maşala ! bis.) 

Şi de-atunci Paşa viustafa . 
Pârtun crafii-noii sus pe cealma. 

Tra, la, la, la, tra la, la, la, 

- MTra la, la, la, la, la, tra la, la
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Toţi (bocină.) 

O! 13, la, la, 0! la, la, la; 

0! la, la, la, la, la, 0! la, la! 

Millo. — Leşin general! 
Toţi, — (eşinână strigă) Ah! Dumnedeule! leşin!.. mor! 

(Rate şi Lucsiţa, cadă pe canape, Serviescu pe un jel, Clupici jos). 

„SCENA x. 

Cei de nainte, Tachi, Lina şi “Ion. 

(Tachi, Lina şi Ion întră de o dată „spărleță pe tustrele uşile.) 

Millo, — (privinău'?) Tablotii. „tin parte) îsti de zugră- 
rit! „Îi ANgagez. (scoate portatolui și scrie de o parte). 

Tachi, — (la uşa din faună) Ce este? 
Lina, — a uşa din stânga) Ce este? | 

Ion, — (la uşa din ar€pta) (e este? ... 

Lina. — Vai de mine... a leşinat maman! (aleargă spă- 
rictă lângă Lucsiţa.) 

Ion. — Auleo!., A peritără bolerit! 
Naie. — ur io) S8 ne trezim, domnule? 
Millo, — (întoreânau- se) 'Treziţi-vă ! 

Toţi. — (sculânau-sej Ah! 

Tachi. — (zărina pe Millo vine lângă să n Ce văd! Domnul 

Millo aci ? - 
Millo. — Domnule Tachi! (etringânaun de mână) Ce mal 

faci ?.. AY părăsit Bacurescit? 
Luesiţa. — 'Tachi!.; cunosc pe domnul director?
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Tachi, — Cum nu? Cine nu'l cunoasce?. - Domnul 

Millo, artistul nostru! . 

: Toţi, — Artistul ? 
'TPachi. — Dar!.. Directorul teatrului naţional. 

Lucsiţa. — Directorul teatrului ? .. A! (işi ascunde o- 
brazul cu ruşine în sinul LineY, pe canape.) - . ! 

Nae. — Cum?.. Domnul nu este directorul. . 

Servieseu. — Departamentului. . . 

Ciupici, — de. interne? (se apropie de Millo tustrei furioși.) 

Millo. — Nu! domnilor... n'am onorul... 
„Nae. — Apoi dar”, pentru ce ne-ai. făcut să cântăm? 

Serviescu. — şi st ridem? 

Ciupici. — şi st plângem? 

Liuosiţa, — (ăesperată) şi să leşinăm! 
Millo. — Pentru că doresc să vă angagez la teatru... 

Naie. — Ca actori?.. Care vrea să gică, ţi-ai bătut 

joc de noi, lăsându-ne a. crede că eşti directorul Minis- 

terului, . . (îl apucă de un brag şi "1 eauâne.) 

Serviescu, — Vra' să dică, not ear rămânem “fără 

slujbă? (îl apucă de cola-l- alt brac) ! 

Ciupiol. — tapucână pe Millo de guler) Dorinule! . „ Sa- 

tisfăciune să'mi dak!.. 

Millo, — Qaptându-se) Da, daţi” mi pace!.. aţi turbatii 2 

Nu mă hurducaţi aşa, că de-abia am mâncat! 

“Naie. — 'Te-omii învăţa no, berbaatule, să ne Yeal 

în trei parale! 

Tachi. — (intervenina) Domnilor? . „Vă puneţi trei în 

contra unuia... E 0 laşitatet . o cc
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Serviescu. — Fie chiar o mişelie, nu'l daii din mi- 
nile mele! (în luptă, cade o scrisoare din buzunarul 1uY Millo.) 

Tachi. — (ridicână scrisoarea) Bată, o scrisoare, a cul €? 

(eitesce adresa) „Domnului Neculae  Onofrescu. “ 
„Naie, — Pentru mine?.. Ad'0. . .: (aeschiae, scrisoarea.) 

(Toţi lasă pe Millo şi s'apropie de Nate.) : 

Millo. — (in parte) Uf! Era 'să mă rupă ca nisce 
hafte!.. (îşi arege toaleta.) A 

_Naie, — Ce văd? Mt Chitară la Pacureset ca semi 

dea, prefectura, : de-aci? 
Lucsiţa. — (sărina ae pe canape) Cine? (smuncesce scrisoa- 

rca şi o citesce.) . 

Nae. — Da cine-a adus scrisoarea; asta? 
Millo. — Ei,: domnul meii... *mi-a dat-o directorul 

Departamentului, un amic al meii, ca s*o duc în provinție 

domnului . Neculae Onofrescu... Dumneta eşti Onofre..? 
„Naie, — (stringână pe Millo în brace gi serutându'l) Ei! Al! 

Yin: să te sărut! - 

„Millo. — Încet... încet. „că mă suntduşi! 
Iuesiţa, — (nebună de bucurie) E adevărat. .. sânt, pre- 

fectoriţă. .. A! domnule Millo. . . Gt serată.) . 
Millo. — (in narte) Curioşi provincială !.. Acu te stringii 

de gât, acu te pupii.. „(eătră Tachi) Ban spune'mi, Taci, 

nu cumva ali nebuniti gazdele? 

(În timpul următoruluY aparte, toţi cera-i-alți stai sronatt 1ângă 

" „ canape şi citesc scrisoarea.) . - 

Tachi. — Aşa se vede... dar” ce le-ai fiicut?. 
„„Dillo,: — Am credut că volescii: să se angageze a 

teatru, şi M-am esaminat. .
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- Machi. — (ea-mustrare) Cum? .. şi pe Lina?.. A! 
Millo. — Ha! ha!.. astai copila de. "care "mi-a vor= 

bit aşa de mult la Bucuresci? 

Pacni. — Asta!..- 0 tubesc... însă prinți mă poartă 

cu vorbe! 
Millo, — Las pe mine... 

Nae, — (apropiindu-se. de Millo) | Domnule, Millo!.. mă 

ertaţi dacă am fost cam tute mai adinioarea. . . 

Millo, — Vă ert, domnul mei, din toată inima. 

Nate. — "Ml-aţi adus o veste atât. de neașteptată, 

că, dei, nu ştiii cum să vă mulţemese! 

Millo. — Dacă doriţi .a'mi. face. o mare mulţemire, 

daţi'mi vote să fiii nunul domnişoarel Lina. 
Toţi, — Nun? Sa 

* Millo. — Cununând-o ci: amicul mei Tachi, ..„ CATe 

m'a scăpat din... ghiarele dumnevoastre.. 

Nale, — (după ce consultă pe Tunes) Fie l (atrieă) Ioane ! 

adă ponciul. a | 

(Ion ese şi „i mu cu ponctă.) 

Tachi, — A! .. Domnule Nale!. „Doamnă Lucsiţă!.. 

(scrută mâna Lucsiţel şi apoi se trage de o parte cu Lina) | 

Millo. — (ia parte) Am făcut dol fericiţi... din trect! 

Nale, — (cătză Serviesen şi Capie) (ât pentru d-voastră, 

(eu un acr'de protecţie) când îţi avea vro nevoc... voii 

fi gata... 
Ciupici. — " Unchinânăua-sc) Unuilissimus ! 

Serviescu. — (asemenea) VE sărut nu numai mânile, 

dar” pot gice chiar...
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Luesiţa. — Eaca ponciul, domnilor'!.. bet în sănta- 

tea, directorului. ..: NI 

Millo. — Departamentului ! .. 

Luesiţa,: — (zimbina) şi al teatrului naţional! 

Millo (luâna un pahar de pe tabla.) 

[Arie din: Agachi Flutur] 

Când. ponciul curge în pahare, 
"Când ochii veselt' strălucesc, : 

' Inima, "mi saltă şi tresare i 
De un fior dumnedeesc. 
lei un păhărel 

| Plin, plin, | 

: De ponciii romenel ... 
* Plin, plin, 

Şi publicului îl închin. 
„Ah? ah! ah! 

Tra 1a,:la! Sufletul mei xide, 

Tra la, la! Raiul se deschide.. . 
3: „ Trala, la, tra la, lat, 

Când văd” mulţemit 
Pablical mei iubit ! 

moi, , 

Tra la, la! Sufletul mei vide... : ete. ete. 

„Ura! Vivat prefectul ! Gnchină paharele cu Mate) 

: (Cortina cade.)
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OPERETĂ INTRUN ACT 
  

" Scena se petrecea în Târgul-frumos, în anul 1865. 

Teatrul represintă o'curte cu zaplaz (ulucY); în fund o portiţă se 

deschide în zaplaz. în dreapta o gură cu bageacă spre scenă; o scară 

răzemată de streşina gurii. În stânga o căsuță veche cu cerdac, În mij- 
locul scenci spre fund, un copac mare. La ridicarea cortinei, 80 aude în 

- podul gurii un fner, cântând doina. 

  

SCENA LL. 
Florin şi. Florica, a i 

Florica, — “(ese din căsuţă aduesia un paner “cu ae ale mân- 

cări) Florine! măi Florine! (ebinc) Florine, hăl! . . 
" Florin. —— (scoate capul pe bageacă) (e este? fa Florică! 

Te-o muşcat lupu, de ţipi aşa? 

" Plorica. — Ce faci tu acolo de a dimineaţă, « ca 

un lăstun ? . 
Florin. — Aştd fânu. în podu şurii. -
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Florica, — Da cu ce! aşădi, ma iai. 

gura ?.. că ţăpolul îi gios. 

Florin. — Cu gura? Eaca mă! mo pâcâlit drăcoal- 

Ca! (riae prostesce) [la, ha, ha, mai pâcâlit fo, mânca 

"i-aşi ochiă! 

Florica, — Vei mâncău, tot ar vre să 'mbuce câte 

ceva. | 
Florin. — D'apol cum? doar” eii nu's fată mare, ca 

tine; să mă hrănesc cu răbdări prăjite. 

Florica,  —. EX! dacă nu eşti fată - mare, cobori 

Jute, că "ţi-am adus papă. Ean cată colea, câşşşş.-» 

Florin. — (suptrat) Dec! mă căşăeşti acu, ca pe l&s- 
tuni ?.. Aşteaptă să'ţi arăt ci câş... (se coboară pe scară) 

“Ploriea, — (în parte) Se face că s*o mâniet, doar” -oii 
mal aduce .ceva de sus, ca sl înpac. 

Florin. —— iină pe scenă) Pan îa! stii tu că te prea 

“întrec cu gluma? 
Florica. — Ce face, vidic? (azătâna- pater) Ra... ma- 

lati şi lapte dulce.. - 
Florin. — nbranginae-sc) Ba „mă pâcâleşti, ba mă că- 

şăeşti, ba mă... par” aşi fi agtuns în doaga palama- 

riului de la sfentu Onofret.. 
„ Florica, — Şi vro două costije de... 

Florin. — _Costiţe? de. care? - 

“Florica, — De cela.. „St tu, carei.  bălaa. la păr 
şi grăeşte ca “tine. 

Florin, — Unde "sii? (caută în paner) i Doamne! Ta, 

Florico, ştii una? PI 

Florica, —:Ba nici dom, e
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Florin. — Nici că se află pe faca pimântului altă 

lighioake de fată mai bună ca, tine! Dar” pucintică chi- 

leală adus-al? 

Florica, —  (scoţână o garafă din paner) Aşa "mi pare. 

Plorin, — I! Doamne! Florică, ştii două? 

Florica, — Ba nici trii. 
Florin. — Cînd aşi fi Poriii imnteat, pe crucea ne 

că te-aşi lua giupineast * n casă. Dar ceva mere dat-al 

după persic? 
Florica, — (scoțând mere din sin) Numai Tr'0 > şăse. 

Florin, — (întingână mâna) Las” să le culeg eii. 

Florica, —  (ovinău'l peste mână) Nu pune laba. 
Florin. — |! Doamne! Florică, ştii tri? 

Florica, — Ba nici patru. 

Florin. — Mult îmi mai eşti drăguță, fa hi... şi, 

- găii, mare dor mi% st mă ?'nsor cu tine. 
Florica, — D'apoi mie, Florine. 
Florin. — Dacă "1 aşa povestea, ştii patru? 

Florica. — Ba nici cind. 

Florin. — Hal să ne... punem la masi şi să fa- 

cem prând de logodnă. 

Florica, — Bucuros. Vin" cole, la umbra istui păr. 

(se ageaqă amândoi, sub copac şi întindă masa pe carbă.) 

Florin. — Pe earbi verde, ca la gi ?ntâi Mai... 

Florica, — Numai privighitori ne lipsescii. . . 

Florin. — Ba nu, că eşti tu aici, Florică. 
Florica, — Ei îs privighitoare? da tu? 

Florin. — (eu mânarie) Eii?. privichitor! iai.) 
Florica, — Baca masa, poftim la dinsa, cucoane--
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Florin. — 1! ce de mal Dlelşug, mimulica me! Fan 

priveşte: mălai din ratii, lapte dulce, ochii ți se duce... 

(strigând ca laptari)) Lapte, lapte, 6, e! 

Florica. — (âându% un pumn) Taci, mă, şi mănâncă 29. 

Florin. — D'apoi coaste! fripte! inima le 'mghite! 

(ocina) Val! săracu bălăel! mult era el frumuşel! Cum 

1-0 pârlit pe spinare, şi mi '1-0 pus în frigare, de stri- 

gă în gura mare: coviţ, coviţ, văii mă doare! 

Ploriea. — Lasă bocitul, mă, că 'mi vine-a plânge. 

Par că îngropi pe frate-tii. 

Florin. — (atins) Ce face? 
Florica, — ttornându' rin) Dic st bei un pahar de rin, 

ca să nu te înncci. 

Florin. — Mulţămim,. poteuliţi, şi pottă bună. bea) 

„Hora: Arde-me Jrige-me. 

A npreună) | 

Poftă bună, poftă bună! 
Să petrecem înpreună 
Şi să bem şi st mâncăm 
Şapoi si ne cununăm. 

Xlorin. 

Fa, Florică, draga mea, 
Par că eşti o viorea! 

| Plorica, 

Măi, Plorine, dragul mei, 

Par' că eşti un paraleii! 

| (npreună.) 

Poftă bună, poftă bună! 

ete, ete. ete.
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Florin. — (incuinâna) Ei! să trăcştă, Florico, după, cum 

„doreşti! şi la anu cu bine să dee Dumnegăii. 

Floriea. — Mulţimim, piudică. 

"Florin. — Să te văd cu bujori în facă şi cu copil 

în brace. (bea) 
Florica. — Înghite-Agachi, virtos. 
Florin. — Na şi ţie; bea de te răcoreşte. 

„Florica, — (btna) Noroc bun, Florine! st te văd cu 

flori la ureche. 

Florin. — Puşche pe limbă'ţi... Aşa căi bun, fa? 

Lunecă pe gât ca un şărpe. 881 tot bel şi să mar cel. 

Florica. — A fi, că doar” îi de cel de Cotnar cu 

cercuri de fer. | 
Florin. — De Cotnar?., 1! că nu mă not face şi 

eii o bute, să mă cercueşti tu cu bragele tale! 
Florica. — (eculânda- 0) Bute, tu?.. Da nu vegi că'ţi 

lipseşte o doagă. 

Florin, — Că de-acu poţi gice tu câte "i-o plăcea. 
Am ospttat de-agluns, slată Domnului!... Cine "mi-o 

dat adi, somi dee şi mâni. - 

Florica, — (stringenă masa) l! acu ce mal facem ? 
că sântem chiar de capu nostru, de când o murit biata 
„cucoana 'Tudosica, stăpâna noastră, Dumnegtii s'o erte! 

-. Florin. — Aşa sărmana!,. De-o săptămână de când 

am îngropat-o, amii rămasii noi doi stăpâni în casa «i, 
şi, găii, de când nu mal am pe nime în capu meii, ca să 

„mă silească la treabă, m'o „aaa o sfântă de lene, de 

mi se rupă fălcile. Ca... a... asc toată giulica şi do... 

0... orm toată nopticica. ca) 
“ 57% 

A
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Florica. — (eu ale) Strmana, cucoană ! mare bună o 

fost cu nol cât o trăit! | 

Florin. —  (intingânau-sc) Dunnegăi s'0 “odihnea. . . 

a... AScă! 

Florica. — Ea, ne-o crescut, de mici şi ne-o îngrijit 

ca pe copiii ci. Acu amii rămasii cuc şi nu ştim ce să îa- 

ceni cu averea ci. 

Florin. — Da n'o lăsat-o nimărul cu limbă de moarte? 

Plorica. — Nu. Tot ce ştiit îi, ci, după moartea că, 
o vinit de la gludecătorie de-o ridicat din casă câte hâr- 

til s?o găsit. Poate st fie ceva scris în ele de stăpâna 

noastră. | 

Florin. — A fi, n'a fi, nu ne priveşte pe noi. Trea- 

ba noastră îi să ne "ngrijim de toate şi să le păstrim 
în bună stare, pân” ce-a vini vr'o rudă de-a răposatei ca 

să fee averea. Helbet! s'a găsi el cineva pe lume care 

s*0 clironomisască, 
Florica. — Bani să fie, muşterii nu lipsesc, 

Florin, — Vorba ceea: -la stupu de miere, rofă de 
muşte. 

Plorica. — EN! da pin: atunci ce facem no, Florine? 

Florin. — Până când? pân" la diua cununiei noas- 

tre? (ac apropie de Florica) Ea... ne dismierdăm, fa, ne st- 

rutiim ca, să ne deprindem cu măritişu. 

Florica, — (depărtindu-se) Degrabă "ţi-a fi? 

Florin. — apoi cum? Yo hotărit rtposata ca să 
"mi fii nevastă? 

Florica. — Aşa este; nu ic ba, dar”...
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Florin. — Ce dar”, ce dar'?.. toemala sferşită, nu 

se mai încape vorbă. Vin' încoaci, nevastă, de mă pupă. 

Florica. — (riqena) Eaca mă! poronceşte par” c'ar fi 

Clubăr Vodă. 
Florin. — Nu vrei? nu te supul de buni voie? Vrei 

poate cu de-a sila? 
Florica. — Cearcă, dacă poţi. 
Florin. — Dacă pot? Ean aşteaptă, leliţii. se răpede 

ca să prindă pe Florica.) 

Ploriea, — ŞEdi binişor, mâl. (fuge pr "inpregiurul copaculut) 

Plorin, — Ba nu, te-oiii învăţa cil. 
Florica. — Atunci s'agiunsi tu când mă prinde. 

Florin. — Degeaba fugi, că mai să scapi. 
Florica, — (apucând ţepolu) Să nu vil, că te leii in 

țăpoiii. 
“Plorin, — (oprinău-sc) Lasă, țăpotu, fa. 

Florica, — Ba nici gândesc. 

Florin. — Nu? nu? Ce? somn poate că mă ten? 

(se răpede) Ghidi, şopârlă ce eşti. . 

Florica. — (inpungănă « cu ţepolul pe Florin) Ia, . lo, ha, 

ho, bălan, ho... 

„Florin. — Încet," fa, că mă gâdili. (se 1ipesce riqâna do 

copac) a : 

Florica, — (înfige coarnele țepolului în copac şi prinde pe Flo- 

rin între ele.) Na că te-am prins ei, în loc să: mă prind! 

tu. Te mal laugi acu? Mai poronceşti, măi. badeo? 

Plorin, — Nu mal gic nimica. . . di”mi bună pace. 

Florica, — Banu, am să te ţin aici pin”  disară. 

Florin, — (mântos) Aici? în coarnele ţăpolului ? 

Florica, — Aşa; le-mă şi tu în coarne, dacă poţi.
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(Se aude pe după zaplaz glasul “ay Colivescu cântâna: Pa, vu, 

ga, de, ni, ghe, pa.) 

Florin. — Audi? Vine pălămariul de la sfeutu Ono- 
îrel... Dă'mi drumu, Floricuţă dragă, ci mă găur să 

fac ce” vra. 

Florica. — Să n'ai parte de bunică-ta? 
Florin. — S8 n'am! (în parte) Tot îi moartă. 
Florica. — FĂ bine. Te prindă s&%mi torci un fulor 

pă disară ? | 
Florin. — Un futor? eii? Ferească sfântu! 
Florica. — Nu vrei? Dacă "i aşa, şădi aici să te 

vadă pălămariu. - 
Florin. —: EX, mă prind. 
Florica. — (dinauy arumul) Acu mal vii de-acasă. Xa, 

du paneriul ista sus, şi si mi te "ntorci cu fuioru la 
brâii. Audi? 
„Florin. — (ruşinos) Aud. „. (lea panerul) E! last, leliţă, 

că mi'Y fi tu nevastă într'o di... 
Floriea. — Hai degrabă la furcă. 
Florin. — Eaca mă duc, mă due. „ Îicet, că nu 

dai Tătarii. Di 
Florica. — (minânaw'l cu ţepolul) “Bus bilişman. .. Ga 

bourean. 

Florin. — [salmau-se în cerdac) 'Ţ'e-oiii tipi cii 
când.mi'i cădea la mână, linteă în „casă.] 
„„Floriea, — Ha, ha, ha, ha; o păţit ruşinea ăcău! 
Ha, ha, ha, are să toarcă ca babele, Ha, ha, ha. 
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SCENA II. 

Florica, Colivescu  lintrână pe portiţa din fund.] 

Coliveseu, — [gângav] Baca ! ce "mi vădură ochii ! 

Florica cu ţăpo... potu 'n mână? Ce-ai pă-păţit, Plorico? 
Florica, — [ingânânău] Nam pă-păţit ninzica, Coli- 

vescule. (razimă țepotul de copac.] 

Colivescu, —: Am credut că faci r&sbo-bolii cu, cu, 

CU, cu. - 

Florica, — Ca cine? cu cucu? Nail gâcit. 

Colivescu, — Hi! car” ai început a'ţi ba-bate gioc 
de mine. 

Florica, — iz. să'mi ba-bat Boc? Nu. se află, 

Colivescu. — Da, da... ME îngâni pentru că mi 
se.leagă limba când te văd... Dragostea mă gângăveşte, 

şi tu n'a nică un pi-pic de milă de-un pă-păcătos care 
se usucă pentru tine. E N 

Florica. — Eşti păcătos ? Dumnegăii s&ţi erte păca- 

tele, şi să nu mat fie vorbă. | 
Coliveseu. — Da de ce să nu. mal fi-fie vorbă? ci 

doar” nu's gângav tot :deauna... Numai când sânt cu 

tine, mă apucă, Da 
Florica. — Ce te-apucă ? gângăviea, ori cepeleagu? 

Colivescu. — [smpărat] Na şi alta acu!.. ci că's ce- 

peleag... ş'apol?.. Nu's şi eii ficior de oa-0a... 

Florica, — lriqâna] De 0a-0a ?. 
Colivescu. — De oameni. Nu's şi cit bun de însurat? 

"Florica, — Însoară-te, cine te opreşte? 

Coliveseu. — fostânaj Ah! Florico, când ai vra tu 

să fil: pa-pa-pa-la-ma-ma. .
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Florica, — Pa-pa-la-ma-ma ? Ce mâncare'i aceea ? 
Colivescu. — Palamareasă, 
Florica. — Da ce? AI agluns acu palamar? Par' că 

erai numaj clopotar. “ 

Colivescu. 7— Leu mânărie] M'am suit în gard. 

Florica. — În gard, ca curcanu? 

. Coliveseu, — Ba, ba în grad... Acu învă psal- 

tichiea, ca să mă fac psalt la biserică la sfentu Onofrei. 

„ Florica, — Psalt! şi la mai mare! 
Coliveseu. — Amin! 
Floriea. — Da bine, al las? 

Coliveseu.. — Am!.. Psaltul. Chirieac . "mal -0 spus 

că am un ohtoic de cele sdravene. Vrei-să1 asculţi? 

Florica. — Vrei. Dă, începe şi cruce-aglută. 

” Arie nouă, 

Colivescu. 

Pa, vu, ga, de, ni, ghe, pa! 

- Malt îmi place a cânta 
Şi clopotele-a suna: 
Tanda, tanda, tanda, la. 

Dacă more-un boer mare, 
Pun clopotele 'm mişcare i . 
Şi fac mare dandana: 
Danda, danda, danda, na, 

Ear', când morii oameni maj mici, | 
Trag clopotul de calici, | 
Care sună ca telinca: 

Linca, linca, linca, Linea.
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Pa, vu, ga, de, ni, ghe, pal 

Dac' ai vra, Florico, fa, 

Toată dina "ţi-aşi cânta: 
Panda, inca, danda, na! 

Florica. — (în parte) Par”. că”i clopotu cel ţigănesc. 

Colivescu, — EX! ce dici, Florico? îţi place? 

Florica. — Frumos! să giuri că se batii caliciă în 

gură ţi, 

Colivescu. — [mulţemit] Aşa'i? Apol ce mai stai la 
gânduri, Florică! Spune că te primeşti să fil pa-pala- 
mareasă ; încalte să te înalţi o dată cu mine.. 

Florica. — Unde?.. în cloporniță? 
Colivescu, — Ean, lasă glu-gluma. Vrei, ori ba? 

Florica. — Apoi dă; cum maşi vra, ptcatele mele?.. 
Audi? s'agiung de-o dată cucoană, pălămireasă. . să 

amiros tot a tămte şi si mă hrănesc tot cu colivă. 

Mai frumoasă rieaţi unde se dă? 
Colivescu. — Nu "| aşa? 

Ploriea, — Mat aşa!.. de cât un singur lucru ne 

stinghireşte pe-amândoi. 

Coliveseu. — Care? 

Florica, — Că nu te lubesc pe d-ta, şi că Yubesc 

pe Florin. 

Colivescu, — Florin? . . un mojic ? 

Florica. — Mojic, da voinic. 

Colivesou. — Elei! Plorico, prost gust ai mal avut! 

Florica, — Prost, neprost, asta”; dacă'ţi places ct ca. 

coane pălămariule.
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Coliveseu. — Da ascultă, copilă hit! Florin nui 

de fine; nu'ţi intuneca, dilele cu dinsu. 

(Se aude între culise clesonurile vânătorilor sunând un marş mili- 

tar compus pe arica: Pastre cu galben 'cioc..) * 

Florica, — Ce s'aude?. 

Coliveseu.. —. Treci soldaţii care mergi la lagtr. 

Florica, — Soldaţi! ? „. L! tare mi'sii dragi soldaţii!.. 

ME duc să "1 priresc. (aleareă epre fund.) 
Colivescu. — Florico, stă; nu te duce fâr' semi 

da! un răspuns ca oamenil. ia 
Florica. — (pe pragul portiţer) întră la paste, dacă vrei 

să 'mi placi, (ese.) | 
Colivescu, —  (eingu) SE mă scriii la oaste? ei? 

S5"mil las cit clopotele şi pălămăriea ?.. ferească sfentu 

Onofrei! .. Mai bine... ean să cerc a, presăra chiper între 

Florin. şi Florica. . .: vorba ceea: chiper între voi, să ri- 

dem şi not. . .; "Mi-o spus agi dimineaţă fictoru protopo- 
pului, care %%: scriitor -la giudecătorie, că sto cercetati 

hârtiile lăsate de răposata, cucoana 'Todosiea,, şi că ea ar 
fi lăsat starea ci unufa din copiii crescuţi de dinsa. Care 

să fie oare?. Plorin, ori Florica? (stă pe gânduri) 

SCENA III. 

Colivescu, Florin (ese în cerdac, purtână o furcă: Ja betă i şi 

„.. toarce cântând). 

Florin (cântă fără acompanement de musică) 

Frungă verde de pelin, : 
Vai de tine, măt Florin; 
Fost-aj, fost biet de treabă, 
Şai ajuns a fi chiar babă! -.:
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- Goliveseu, — (în parte) Ce "mi vădură ochit!.. Flo- 
rin cu furca la bri?.. EI! apoi, netotul ista de în- 

surat îl? 

Florin. — (emuncină tatorul). Arde foca futor, că în- 

câleit îi! 

Colivescu. — Năi Florine.. da:. cine te-o rmkicat 

să torci ca baba Rada? 
Florin. —  (ascunqâna furca după spate, dice în parte) „Mo 

zărit pălimariu dracului. : 

Coliveseu,: — Pun rtmişag că car” Florica i-o pă 

tut, gioc de tine, sermane! 

Florin, — (coborindu-se în , scenă) De unde ştii? Ea "ţi-o 

spus-o? . 

Coliveseu. — Ea. Jicea aşa, mal dinioare, că “nu 

“eşti bun de cât, să paşti bobocii şi să incâlceşti futoare. 

Florin. — (mâniindu-se) Aşa 0 dis? aşa?.. Dacă "I 

aşa povestea tscarmănă futorul) Na Îuior... na furcă, na 

tors, (arancă furca Jos g'o calcă în picloare). 

Colivescu, — Nu face poznă, măi, că te-a bate 

Florica. CR a 

Florin, — :P6. mine? că doar am şi ei'o0, piireche 

de pumni ca st mă apăr. 

Colivescu. -— EX!'bravo! Acu 6 ş şi cii că eşti băr- 

bat, om verde, colea, care rupe mâţa 'm dou&. 

Florin. — Da cum m'ai socotit? - 

Coliveseu. — Apol dă; ce să %I spun?.. Când te-am 

vădut torcând, âm chiţit, în gându meii, că "1 păcat de 

un voinic ca tine să. fie de risu fetelor, mal cu samă
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că tu, Florine, nu eşti făcut să "ţi mănânci vicaţa co 

țtrancă ca Florica. ' 
Florin, — (intriga) Cum asta, Colivescule ? 
Coliveseu. — Cum?.. Da n'ai aflat că răposata, 

cucoana Todosiea, "i-o lăsat ţie toată averea ci? 
Florin, — Elei! 

Coliveseu, — Tu, de adi inainte, eşti bogat şi poţi 

să "ți înalţi neamu ca ctocârliea. . 
Florin; — Elei!.. care vra să dică, mă pot înbrăca 

şi ei ca ciocoii cu surtucă şi cu giretcă? 
Coliveseu. — Se 'nţălege. 
Plorin. — Şi cât pentru nevastă, mot să “mit aleg 

una chiar Wintre negustori, chiar o fată de fiiclier? 

Colivescu., — Ba ş'o fată de boier, dacă "i vra. 

Florin, — (sărind de bucurie) |! mimulica, me! că bine 
"mi pare! Îmi vine tot să sar şi să cânt: 

(Florin cântă, jucând ţerănesce). 

Frungă verde baraboiii,  - e 
Am ajuns şi eii ciocoii. Ta 

Sus, Florine, sus! 

Sint ciocoii, ciocotii cu stare, 
Şam ; 0 ieii de-acum pe: mare. 

Sus, Florine, sus!. 

S5 mă "'nalţ pe catalici, 

St fii mândru cu cei mici. 

Sus, Florine, sus! 

Sai, voinice, sus, sus, sus, - 

ŞI te "ntârce ca un fas..
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(Colivescu şi Florin joci înpreună,) 

Sai voinice, sus, sus, sus, 

Şi te "ntorce ca un fas. 

Sus, Florine, sus! 

Florin, — Alerg de grab' în târg, să *mi- cumpăr 

haine nemţşti... Unde-aşi găsi haine nemţăşti, Coli- 

vescule ? 

Coliveseu. — În colţ, la giupânu Hergcu. - 

Plorin. —— M'am dus. (esealergână şi chiuiud) Sus, Flo- 

tine, Sus! . . 

Coliveseu. — (singur) Ban vegi, ce”! mândriea? cum 

orbește pe om!.. Până şi Florin, un argat nectoplit, cât 

"l-ai încălecat pe-o minciună, se duce pârle de nul 

mai poţi ţine!.. Meargă pin" la mru ro, că ci nu l- 

oii chiema înapol... Ha, ha, ha, ha, are haz că de-acu 

ma să mai cate la Florica, şi Florica de ciudă a să se 

dee în dragoste cu mine. Bravo, Colivescule! Se vede, 

când te-ai născut tu, c'o strănutat dracu! 

  

SCENA IV. . 

Colivescu, Florica, -(viină pe portiţă.) 

Plorica, — Doamne! Mare mândri "sii la privit sol- 

daţi noştrii! Ştil? ţi se ducă ochi: când îi vedi tre- 

când cu musica, şi cu steagu întins... Dapol vivandi- 

era!.. "mi-o rtmas inima la uniforma că... 1! când aşi 

fi de capu meii, pre legea, me, m'aşi face vivandieră. 

Colivescu. — Florico, 

Florica. — A! tot aici eşti?
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Colivescu. — tostâna) Tot, tot, păcatele mele, că nu 
mă lasă inima să mă depărtez de căsuţa ta. 

Florica. — Ear' al început 'ohtoicul cel de dragoste? 
Nu ţii greii să "ţi perdi vremea -de flori de cuc!.. mat 
bine te-ai duce să caşti gura pe uliţă, privind la sol- 
dați; şi dacă af fi om în toată mintea, în loc st umbli 
după cal vergi, te-al face oştean de-a, ţării, ca să trasi 
cu puşea, ear' nu să tragi clopote. 

Coliveseu. — [ii? : 
Florica. — Dapol cum? cit? Eşti coșcoge român, 

cât un butotii... + "i-ar şidea de-o' mie de ori mat bine 
cu mindir în spinare, de cât cu antereu ist? de lăutar. 
” Coliveseu. — 0are?.. dar'.:.. ean spune'zui, Flori- 
co, dacă "ţi-aşi urma sfatu, 'mi-at îndeplini şi tu doru? 

Florica. — Omii videa atunci ce-a maj fi. tzărina tur: 
ca jos] Baca! ce furcă "% asta? Qine-o înprăştiet futoru 
pin ogradă? 

Colivescu.: —. Florin. Ia e ă 
Florica. — EI? şi de ce? a 
Colivescu. — S%0 schimbat Năcău! Nu mai e cum 

îl ştii. 

Florica, —. Ce vre, să dci? 
. Coliveseu. — Las' că videa. acu. 
„Florica: — Ce-ol videa? . 

. Colivescu, — Ii videa ; atata “x spun ; i videa. 
fese prin tuna.] i
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SCENA V. 

Plorica. — Vorbeşte îni bobote pălămariul. Se vede că 

"1-0 amețit dragostea; aibă parte de ea, şi ea de dinsu! 

[stă pe sânduri] Mare poznă şi minune! De când.am vădut 

vivandiera regimentului, :nu "mi mai pot aduna _gându- 

pile pe-acasi. Ce frumoase haine purta!.. Am: întrat 

în vorbă cu dinsa, ş'am aflat.că " de-aică din târg şi 

că vre să se lase de oaste, pentru ca să se mărite... 

Audi treabă! să se facă ear” mireancă, de unde era 0ş- 

teancă?.. Doamne! dacă că nu m'aşi lăsa odată cu capu. 

[Ariea cirandterei.] ! 

De-aşi fi vivandieră 

Ei, ptnă ce-aşi muri, 
De-a ţerii bandieră 
Cu fală: m'aşi umbri.: 
Pe soare şi pe ploie 
Aşi merge tot la rând, 
Şi "n duşmani, la răsbie, 
Waşi răpedi' cântând: 
Sună dobele, sună, 
Soldaţi, cu voie bună, 

Hai toţi, într'un noroc, - 

S5 ne-aruncăm în foc. 
Ram, pataplam, plam, plam, etc.. 

[lea țepolul drept puşcă şi face marş întrând în căsuţă] 

SCENA YI. 

| Florin. — [vine pe portiţă, înbrăcat ridicul cu surtuo verde,” 

giletcă roşie, pantaloni galbiny de nanchin, pălărie 'naltă 'cu mărginile 
strimte, şi guler de cămaşă, care "1 ascunde urechile. El poartă metanit 

şi un etabuc] Bonjur monsu,.. Eată-mi's cu tot: şartul
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boieresc!.. M'o înbrăcat giupânu Herşcu chiar de mondă, 

ca, la Eşi. Se vede că mt prinde de minune, că se uită 
oamenii la mine ca la un comediant şi m'arată pe uliţi 

cu degitu. În sferşit îs boter!.. cu ctubucu meil, cu 

giretca me, cu 'surtuca me... Crişu ei! ştii că am 
să "mi-o scot în pele de-acu "nainte! 

[Cântă arica de la scena III, jucâna astă dată cu acer serios, voina 

8ă'şI dea aer ae bofer,] 

Frangă verde lemn dubit ;. 
Eată' că m'am boierit! 

Dăi, cucoane, dăi. 

Şam st mă aşcă, măi vere, 

Pe mâncare şi pe bere. 
Dii, cucoane, dăă.. 

SE petrec cn lăntari 
Şi st "nşel la fete mari. 

"Dăi, cucoane, - dăi, 

S5 mă bag p "intre Tinea 
Şi să frig la nătărăi,: 

Dăi, cucoane, di, 

  

SCENA VII. 

Florin, Florica [ese âin cerdac.] 

| Florica, — Ce văd? Florin?" Ha, ha, ha, na; ha! 
„Florin. —-: Cine chicoteşte când gioacă boeriu? 
Florica. — Da ce-ai păţit, Plorine, de te-at schimosit 

aşa? Ha, ha ha; par că- eşti. Flaimuc  clubotariu. 
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Florin, —" (suptrat) Ean ascultă, fa, Yeţi sama cum 

grăeşti şi cu cine grăeşti... Audi tu? .. E 

Florica, — (vind în scenă). Baca mă! Nu cumva s'0 

holerit ţopârea ? | a 

Florin. — 'Ţoptreă eşti tu, obraznico. Bi :de adi 

înainte sânt boier; aşa st ştii. Cucoana 'Todosiea *mi-0 

lăsat mie averea ei. 

Florica, — Cucoana te-o lăsat pe tine clironom? I! 

tare "mi pare bine, Florinaş dragă. (se apropie veselă de Florin.) 

Florin. — (eespingâna'o) Ce Florinaş dragă? Ce Flo- 

vinaş? Da mai cucoane nu poţi să'mi gici? 

Plorica. — triqina) Bată-te cucu, că poznaş mal eşti! 

Florin. — Şi to poftesc, glupineaso, să nu te hli- 

zeşti aşa dinaintea me, că doar nu sântem de-o samă 

amândoi, 

Florica, — Ha, ha, ha... bine se mai priface a 

Doler ! (x dă an pumn.) | . 

Florin. — tmântos) Ban ascultă, fa; acuş o înplineşti 

cu mine. 
Florica, — Dec!,. ce te-o apucat? 

Florin. — Nu se cade st glumeşti cu mine, că "ţi-am 

mai spus-o o dati... nu sântem de-o samă. . 

Florica, — Măi, cu tot d'inadinsul grăcşti? 

Florin. — D'apol cum?... Ei sânt cu stare, sânt 

poler, sânt stăpân aici în casă, şi tu eşti o blată ţă- 

rancă... Vedi că sântem departe unu de altu, ca ce- 

rlu de pămtnt. 

Florica. — (eu Iacrimă în ochp- Aşa? .. pentru că "ţi-0 

dat Dumnedtii câteva parale, al şi uitat Camil fostii Cres-
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cuţi înpreună, că sântem amândoi nişte bieţi orfani 

culeşi de stăpâna noastră? 
. Florin, — Fii nu ştii ce-am fost; ştiii ce sânt. 

Florica, —: Ce eşti? Vrei să'ţi spun eu ce eşti, 
Florine ? Eşti un nerecunoscătoriii, un om fără nici un 
pic de suflet, dac'o pututii bani să te schimbe astfeliii 
într"0 clipală. (etânge) Audi 2 Nu mai sântem de-o samă! 
eii, care "i-am fost ca o soră, şi 'l-am iubit ca ochii 
din cap!.. | 

Florin, — (în parte) Mii milă de dinsa, dar' n'am 

ce'i face; cii boier, ea ţărancă... nu ne potrivim. 

“Florica. — (plângând) Cine s'ar fi aşteptat la una ca 
asta? sărmana biata cucoană! unde "i să vadă ce blăs-: 
tăm "şi-o făcut cu banii, lăsând în urmăi sămânță de 

„vrajbă... 

| Florin. — (eu blânaeţe) Ei taci, Plorico, nu mai plân- 
ge, că nu te-ofii lepăda ei pe drumuri. .. Dacă "Y fi cu 

minte, te-ofă lua fată ?n casă la mine. O 
Florica, — (zimbind) păi! 

Florin. —: (cu un aer protector) Şi dacă “te” purta cum se 

cade, te-oli mărita cu palamariu de la sfânta Onofrei. 

Florica. — Ce face? să mă dai lui Colivescu? Da 
al ultat că santem logodiţi înpreună, şi camii făcutii 
adi dimineaţă, prândul logodnei ? 

Florin. — Aşa este; apoi gândeşte tu singură, Flo- 
Tico... căi acum nu mă cartă nojijiea să mă 'msor de 
cât co fată de boier... şi tu.. 

Florica. — Să let pe alta? ba s nu te "npingă păcatu, 
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câți scot ochit, audi tu?.. îţi scot ochii cei de boler 
perpelit. 

Florin. — (atins) Perpelit? eil?,. Florico; pune'ţi gară 
la gură, că pe crucea me.... 

Floyica, — Ce?.. Ce mi”! face?.. 
Plorin. — Ean te-olii lua frumos de spate şi te- 

olii da afară. 
Florica, — Tu, pe mine? . „Că doar” n'o agiuns o 

fată ca mine de risu curcanilor..: | - 

Plorin, — «tuzios) Curcan? eii?.. Eşi de-aici, pe loc, 
neruşinato. . . obraznico. .. . 

Florica. — Vai! mânca-te-ar moliile, Flatmucule. .. 

Na a, . , (trage o palmă lui Florin), 

- Plorin. — Valeii!.. 
Florica. — Na, ţtrancă.. . na, obraznici... A! man- 

gositule, te-ai fudulit? Na, na, na... boferiule. (i a pumn) 

Florin, — ŞEdi binişor, fa... Valeii!.. Nu te-atinge 
de bolerie, fa ! (fuge pe după copac, şi scapă clubucul din mână.) 

Florica. — (ridicâna ciubucul) Las? să'ţi măsor cit boe- 

riea pe spinare cu ciubucu ista... 

Florin. — le sama, fa, să nu strici Vichimbarhi. 
. 

- (Arie din: Baba-Hărca,) 

Ă (Înpreună). : 

Florica, 

Lega-s'ar dracii de tine, 

Natafleţ făr' de ruşine. 
Am să sfirm cu ist ciubuc 
Capul tâi cel prost de cuc. 

i 58*
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Florin. 

Fa, Florico, da şegi bine, 
Şedi, nu te lega de mine; 

CA muierii este dat 

Să se temă de barbat. 

SCENA VIII. 

Florin, Florica, Colivescu (înbrăcat cu uniformă de musi- 

cant recrut, aduce cu dinsul un tronbon de cele marl) 

Colivescu. — ' (alergând) Plorico, Florico, veste bună! 

- Ploriea. — Ce veste? 
Colivescu. — Bucură-te... Mam scris la oaste, 

după cum ai dorit... Ean priveşte, m'am şi îmbrăcat... 
aŞa "i că'mi şăde bine? (se întoarce întrun picior) |, | 

Ploriea. — N'ai fi de docul. „Da ulucu ist, de ara- 
mă ce? | 

Coliveseu. — SE .veji.. . d-nu căpitan o chiţit caşi 

fi bun de trimbiţaş şi “mi-o dat. trimbiţoiu ista, ca să 

mă diprină a cânta la majică.. .„ €an âscultă... (usa 
Qin trombon.) 

Florica, — (astupânau'şi urechile): HO, că m'al spirit, 

Coliveseu, — Ei! acu nu mai al ce dice, Florico... 
M'am lăsat de pălimărie, şi m'am dat la miliţie de dra- 
gostea ta... mă iei? 

Floriea. — Poate... (in parte) S8"i viii de hac lut Florin... 

Coliveseu. — Poate? Ah!: Florico. .. (cântă) 

Pentru tine le fac toate, 
Şapoi tu dici: numai, poate!  
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Florin. — Colivescule! . e 
Colivescu. —: Taci, mt, „. Florico... unde "i mal 

găsi aşa bujor de trimbiţaş ca mine?.. trupeş şi cu 

pept de buhai? Ean ascultă. . . (susă ear din trombon.) | 

Florin, — Destul! că ne rupt urechile. 
Coliveseu. — Taci, mă! Ei! Florico, spune: vrei, 

nu vrei? 

Florica. — Apoi şti eii ce st fac?.. o Diată fată 

săracă ca mine. „a. 
Colivescu, — Tu, stracii2.: Elek! da nu “am spus 

încă vestea cea bună? Nu ştii cum s'o întors roata no- 

rocului ? - 

Florica. — Nu! DE 

"Colivescu, — Eşti bogati, Plorico, bogată! -.. 
Florica, — Fi? 
Florin. — Ea? | E 
Colivescu. — Dar!.. Eaca o hârtie dela giude- 

cătorie... *mi-o dat-o fcloru protopopului ca să 'ţI-o aduc.. 

Plorica. — Ce hârtie ? 
Colivescu. — [deschide o coală de hârtie] ( copie de pe 

testamentu cucoanei Todosiea, prin care te lasă pe tine 

clironoama averii sale. 
Florica, — [uimită] Pe mine? 

„Florin. — Pe dinsa? d'apol ei? 

Coliveseu. — Tu, te spală pe buze despre avere! 

Pe tine te lasă argat. Floricii. 

„Florin. — Minciuni spui, hoţule, ca să toșăit pe Florica. 

| Golivescu. — Nu credit? Hal la giudecătorie s să afli 

adevăru,
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Plorin.. — Hai! Audi? argat ? tese prin fund] 

Coliveseu. — Florico,. 'm& duc şi viii îndată ca să 
batem mâna înpreună. .. crede-mă, fa, nu scăpa chili- 
piriu de la mână; aşa pept! îsună tare în trombon şi apot ese.] 

SCENA IX. 

Florica. — Ei bogati?.. nu'mi vine-a crede o fe- 
ricire aşa de mare... bogată!.;. Care vra, să dică, glu- 

pânu Florin nu se mai poate fuduli cu mine, şi dacă 
s'o schimbat el în haine boiereşti, şi ei pot. s&mi pun 

rochie de cucoană... A! bădică Florin, aă dis că mei 
lua fată n casă, şi că ţii face milă şi pomană să mă 

măriţi cu altu?.. EX, lasă, moţpane, că 'ţi-otii arăta 
ei fudulie. .. ME duc să mă înpoâobese cu strate de-a 
cucoanei 'Todosiea. .. când m'a videa Florin, să'şi scoată 
căciula dinaintea me... Haide, 'cucoană Florică, la tau- 
letă... Ha, ha, ha, cucoani Florică... tare "mi pare, de 
şanţ !.. cucoană Florică... Ha,: ha, ha, ha... intră în căsuță re" 

SCENA X. 
Florin. (se întoarce abătut cu pălăria pe ochl.] 

Am păţit-o... Cenuşerii de la giudecătorie o risi de 
mine cu hohot şi m'o tiuiţii ca pe-un duliii cu' tingirea 
"m coadă, când le-am cerut averea răposatei! Nu mal 
am nimică pe faca pământului! .: Hoţu cel de pălămariii 
m'0 luat în tyii parale, când m”o făcut să cred cal verdi 
pe păreţi.., [! de "l-aşt prinde la largu mei, ce colivă 
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de sufietu bunicii "i-aşi trage la ceafă... EI îi pricina 

că mam stricat cu Florica... Ce-olii să nă fac de-acu, 

săracu de mine?.. Florica "i. mânioasă pe mine... ea “i 

cucoană în locu meiă, şi are să mă dee afară, s'aglung 

pe ulii fără căpătălii, Lăânau'şt pumni peste pălărie] Na, ton- 

tule! na, prostule! fudulie "ţi trebuea ție? boierie "ţi lip- 

sa?.. la grajăiii, nătărăule... acolo ți” locu... în podu 

şurii cu ţăpolu ?n mână, dar nu cu clubuc!.. 

[Arie vechie: Pom, pom eram eu, pon.] 

Pom, pom; pom eram eram că, pom! 
Pom eram cu frungă lată, 

Şacam îs crângă uscată. 
Pom, pom, pom 

Şam rtmas ne om. 

Prost, prost, prost am fost ci, prost 

Căci prostiea din „născare 
Nici o dată Ie nu are. 

Prost, prost, prost 

Un biet cap de post. 

SCENA XI. . 

Florin [după copac], Florica [inbrăcată ridicul cu o rochie foarte 

. "unfată gi cu o capelă mare înpenată, ese în cerdac, dându'şi 

xent cu evantall.] 

Florica, — tveseă) Tra, la, la, tra la, la, la. 

Florin. — Aud glasul Floricăi. 
Florica, —  [eşină în cerdac.] Tra la, la, tra la, la, la. 

- Florin. — (in parte) [! ce bine "I şăde cu capelă! 

Florica, — [cu mândrie, strigă] Loc, loc, faceţi loc, măi,
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că trece cucoana Florica, cucoana Florica... Ha, ha, ha... 

[se coboară în scenă, se înpedecă în poalele rochiei] Na! că cra 

să daii alivanta peste cap... Marlacofu îmi gioacă feste... 
mă tot bate peste glezne... Fie! că "i frumos... Ean 
priveşte, par” cs unflată cu ţeviea; am talie de modă, 
cât o bute, ş'o oboroacă de capelă cu streşină. .. [se prim- 
blă îngânfată] Val de mine! Cine mă gâdilă la picioare?.. 
Marlacofu ?. [sare bătâna cu palma peste rochie] Da şti bini- 

şor, blăstămatule ! 
Florin. — (în parte) Are şi malac? of! tottează) 
Florica. — (işi drege toaleta) Ba asa, să mi fac pu- 

puică, cu fesfesele boiereşti, ca să nebuncască flăcăii după 
mine. (se primblă, imitând mersul damelor) | 

(Arie din Scara mâliei Ca să AY cucoană mare.) 

Voli să fiă şi ei cucoană 
Cu deschisuri sfrangusesci, 
S6 fac proşcă, s'arune sr6nă 
În feciorii boieresci. 
S& port fişnele 

Cu tinechele; 

Si port capele 
Cât un şopron; 

p S5 am corseturi 
Fără şireturi 

Şi marafetari 
Tot de bon ton. 

Dragă Plorică! 

Eşti frumuşică, 
Eşti marmuzică 

" Plină de nuri; 
De-acum te ţine - 
S'ameţesci bine  
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Pe cioclovine 

Şi pe. bonjuri. . 

(Înpreună.) 

la, ha, ha, ha, 

Ha, ha, ha, ha. 

Florin (cu mirare) 

Na, na, na, na, i | - 

Na, na, na, na! 

Florin, —  (scăpâna ctubucut fos) Tronc! 

Plorica, — (zărind pe Florin, în parte). Aico”i hâtru. 

(tare) Ce este? Cine '% acolo? 
Florin, — (cu sficală) Eu! 

Florica, — Care ei? 

„Plorin. — Florin! 

Ploriea, — (mânâră) Ce vrei? 
Florin, - — Aşi vre, dacă n'ar fi cu superare, să r&- . 

mân argaţ la măriea ta, Plorico, 

Florica, — (atinsă) . Plorico?.. Florico!. .. par” caşi fi . 
de-o samă cu dinsu!.. par” c'amii fi piscutii bobocii amân- 

doi!.. Da cucoană Florică nu poţi să dică, ghtorlane? 

Florin, — Ba pot, Florico! 
Florica, — Bine; şi de-acu "nainte să “i tera pe 

limbă când îi dischide gura ca să vorbeşti cu mine, 

audi tu? 
Florin. — "Mi-ofă toarce, cucoană,! 

Florica, —'Baca!.. Da căcfula de ce "ţi-o ţii pe 

cap inaintea me, năucule?.. gios cuşma! 
Floriri, — (scoţându'şi pălăriea) MY cartă, cucoană!.. 

_ Florica, —, Fie, pentru astă dată. Acu spune, ce vrel?
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Florin. — Apoi, dacă s'ar putea, aşi dori să rămân 

aici la curte, că pe când trăca biata cucoana 'Todosiea, 

stăpâna noastră. .. , 

Florica, — Ba stăpâna ta, nu a me. Mie 'mi-o 
fost mamă, 

Florin. —  (butmăeinău-se) Aşa vroeam st spun, stăpâ- 
na ta, nu a me... adică stăpâna me, nu a ta... 

Florica. — (riqână, în parte) S'0 bulmăcit. . (tare) Vrek 
să întri în slujbă la mine? Fie! te primesc cu leafă de . 
50 de lei pe an, un suman şi trii părechi de opinci. 

Florin. — Suman şi opinci? Apoi eii îs diprins cu 
strale de iste ciocoeştă! | 

Florica. — Da de când te-ai diprins, măi badeo? 
De gioi pân” mai apot?.. Mie 'mi trebue argat, nu ciocoii. 

„Florin. — totâna) Bine, cucoană; oii purta şi opinci, 
cinstită faca dumnitale, 

Florica. — 85 porţi dar, că, după cum dicea răpo- 
sata, opinca "! talpa ţării; ea se. lipeşte bine de pă- 
mentu ţării, ear” nu clubota nemţască, nici papucu gre- 
cesc. Hal, du-te sus de 'mi adă un scaun. ca să mă 
mai odihnesc! 

Florin. — Îndată, Florico! 
Florica, — Far? a 
Florin. — Ba, ba nu... cucoană Plorică. Gnteă în cast) 
Florica. — Ha, ha, ha... bietu Florin!.. Nu mă 

pot stăpâni de .rîs când .mă uit la €l.... samănă cu 0 
găină smulsă. 

| 
Florin, — (aducând. un scaun) Raca Scaunu,  cucoană !  
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Florica. :—  (aşegându-sc pe scaun) Bine; aleargă acu de 

"mi adă un scăueş de pus sub picioare. 

Florin. — (alergând) M'am dus. 

Florica. — Am s5”l obosăsc ca pe-un cal de poştă. 

Plorin. — (vine tute) Baca şi scăueşul. (îl aşeaqă sub pi- 

cloarele Floricăl.) 

Florica. — Aşa; du-te de 'mi adă ş'o pernă să "mi-o 

pun la şele, că "i pre tare scaunu. 

Florin. — M'am dus! (ese alergând) 

Florica, — "L-oiii vindeca eii de boala faduliel. 

Florin, — (aducâna o perină) Unde s'0 aşăd, cucoană? 

Ploriea. — Cole, la spate. 
Florin. — (aşeqâna perina) Poftim. 

Florica. — Încet, mă, că mă gâdili... bine... acu 

mergi de *mi adă dulceţi. i 

Florin. — Alerg. fin parte) Multe"i mai trebule ! (ese) 

Plorica, — (răzimânău-se pe perină) |! că bine"! în pul! 

te încăldeşte la. şele şi "ţi aduce o sfentă de lene... 

de asta poate unii oameni sântii aşa de somnoroşi... 

irăescii cu puluşor. (i se ridică malacofal) Pei drace!. . (et 

“arege zochies) Poznaşăi modă... de nu '% lua sama, te dă 
de ruşine, 

Florin, — (aăvce o tabla cu dulceţi şi două pabare cu apă. 

EI calcă cu sfială şi so cumpănesce când în dreapta când în stânga, de 

frică să nu verse tablaoa) Baca, dulceţile, cucoană !. 

Florica. — (în parte) Ban vedi”l cum se clatină... par 

că 71 bate ventu. muâna autceți Da nu te-băga aşa în 

sufietu meii, că doar” mai să mă ?nghiţi... stăi cole... 

)
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drept... şi te diprinde a sluji cum se cade, că de m'oiii 
mărita, poate să. te tei ficior în casă,. 

Florin. — [mănnit] AY să te şi măriţi, Florică. .. cu- 

coană Florică ?.. 

Florica, — (vâna apă] D'apol cum? Să rămân fată mare? 

Florin. — Ba ferească -sfântu de-aşa ruşine!. . 
Florica. — Am să 'mi Yeii de bărbat un om de trea- 

bă, care să nu se sparie de bani, să nu *] farmece ochiu 

„dracului, un suflet bun, recunoscători, fără fudulio, fără 
prostie. .. ca alţii. | 

Plorin. — '[scâncind, în parte] Adică ca mine. „ bate 
şioa, . . 

Florica, — [mat luând dulceţi] Da, bune dulceţi?.. Pă- 
lămariu de la sfentu Onofrei îi băet cu inimă, frumos, 

volnic, îi militar şi moare de doru mei... (bea - 
Florin. — Iscâneina] Pălămariu frumos!.. Pe Coli- 

vescu vrei să ?] Ye? 

Florica. — Şi ce "ţi pasă ție? 
Florin. —  (plângena cu bocit] Elei!,. să nu faci una 

ca asta, Florico, că mă dati. în fontână! 

Florica, — Ce face? - 

Florin. —: Fusese vorba să ne cununim înpreună; 

dar” de vreme ce nu se mai poate, nu vrei să fit pălă- 
măreasă, Florico, .. Du "ţi daii voie. 

Florica. — [seuânâu-se] Tu?,. Ean lipseşti de-aici, 
păcătosule, şi nu te mai scânci, că eşti slut ca picatu 
când te boceşti. 

| Florin, — (pune tablaoa pe scaun) Ascultă, Florică: Am 

fost un tictilos mat dinioare.,. mam purtat cu tine ca 
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un mişti, şi nu mai sânt vrednic nici să "ţi sărut mâ- | 

3... dar' nici pot suferi ca să te faci Colivească. [plânge] 

Nu pot, da!.. apoi dacă nu pot, nu pot! 
Ploriea. — (în parte) Sărmanu Florin !: ttare] Şi de ce 

nu poţi, mă rog? 

Florin, — Pentru că 'mi “eşti dragă... na... şi 
mă giur pe-o" lege care-o am, că, de nu mii asculta, 

întru în păcat!. . | 
Florica. — Mare * lauda la casa omului! 
Florin. — Nu glumesc, Florico..: ME giur, să mă 

duc pe lume, să nu, mal audi de mine cât îi trăi. 
Ploriea, — Şi ce "mi pasă mie dete "1 duce?.. 

doar nu sintem de-o samă... Călătorie sprencenată. . 
Plorin. — Aşa!.. Apoi să dai samă, fa, de ce s'a 

întâmpla. [ăesperat] . Merg st mă scrii la oaste, ca să me 

duc la bătălie... să mor de mâna duşmanului... în 
ciuda ta.. | 

Florica. — [în parte, îngrijita] Ce dice? 
Florin. — Şi cât pentru pălămariu, am să”l îngrop 

de viii în trimbiţolu cel gros. [se,răpede spre portita din fună, 

şi se lovesce de Colivescu, care întră.] 

SCENA XII. 

Florin, Florica, Colivescu. 

Coliveseu. — Ho, mă! 

Florin. — Tu cşti2.. Na! (it dă un pumn. 
Colivescu.. — Valeii!.. Nu da, mă!
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Florin, — Şi mal na!. 

Coliveseu. — Măi, şădi binişor că scot salâru şi te 
hă ... hăcuesc! 

Florin. — Satiru?.. Na satir... (51 maar aă un pumn și 
apol ese alergând.) 

Florica. — Florine: . . 
Colivescu, — Ean mai di unu, fricosule, ş'apol st 

vedi. .. o fugit mişălu. E 
Florica, — [a portiţă] Florine! . 

- Colivescu. — Bre!. . da ce sl -0 apucat; de cărăbă- 
neşte cu pumnii în oameni? Nu cumva 'l-0 muşcat vr'o 

cucoană chiftiriţă ? | 

* Florica. — Ba "1-0 pişcat zuliea de inimă, strmanu! 

Colivescu. — fzimbind cu mulţeraire] Dacă '1 zuliea, îl 

ert. Bietu flăcăii! îi zullar de norocu mei... o şi aflat 

c'o să ne cununăm înpreună, Florico, şi asta '] roade! 

Florica. — (în parte) "L-am pre întrecut cu didiochiu, 
şi mă tem să nu "Şi facă samă... 

Colivescu. — Vedi că el te fubea de mult, Florică, 
şi"! mergea gându la măritiş.... Vorba ceea: Vre bros- 
colu să se lipească de floare. 

Florica. — [in parte, ără să "1 asculte] (Cum aşi face să] 
aduc înapoi... unde să "1 găstsc? 

Coliveseu. — Dar" st ] lăsăm dracului pomană. 
Am vinit, Plorico, să "ţi spun, că poimâne pleacă regi- - 
mentu, şi că '% vreme să ne cununăm. 

Florica, — (iu parte, tristă] Strmanu Plotin! _  
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(Aria hore.) 

Colivescu,. 

Frundă verde rosmarin! 

Xlorica, (în parte) 

Strmanul Florin! 

Colivescu. 

Sufletu *mi varsă venin. 

Florica, 

Strmanul Florin! 

Colivescu. 

Fie'ţi milă de-al meii chin! 

Florica, 

_. Sărmanal Florin! 
Colivescu, 

Că 's un biet biet străin. 

Florica, 

„Sărmanul Florin! 

Colivescu. . 

Plorico, floare de crin... 

Florica, - 
Strmanul Florin! 

Colivescu. 

Pentru tine-amar suspin! 

Florica. 

Sărmanul Florin! 

Colivescu. 
- Ah! eii ţie mă închin; 

X'lorica, 
Sirmanul Florin! 

Colivescu, 
Dă'mi mâna şi gi: Amin! 

Plorica, 
„Strmanul Plorin!
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Colivescu. — Aud? | 

Plorica. — (in parte) Nu mal pot sta locului. A duc 

în târg după e]... 

Coliveseu, — Aud? 

Florica. — Aşteaptă-mă aici, că viii îndată săţi 

daii răspuns. . . (ese prin fună alergâna.) 

Coliveseu. — Da unde te duci?.. În cotro?.. 

Had”! o sburat rondunica... 'mi-o dis s?o aştept cu răs- 

punsu. .. halal de tine, Colivescule!.. ţi se clocește no- 

noru şi are să scoată put... Ofii să captt o nevăstulcă 

frumuşică şi cu avere... Ce -de mal colivi... eaca... vreil 

să dic, ce de mai bencheturi... de-acu 'mainte!. . Asta”! 
casa, Ploricăţ. .. can s*0 cercetez pugin pe din întru, că 

ea o să&'mi fie culhu. (întră în casă cântând fără acompanement 

de musică). 

" Post-am fost un clopotar 

Şam mai fost şi pălămar; 

Dar' acum sint militar 

Şam sajung şi ghenerar, 

SCENA XIII. 

Florin (în uniformă Qe vânători, întră prin fund.) 

Baca şi eii!.. Mam scris la oaste 'ş'am întrat la 

vânători, ca să'mi alung aleanu... Unde” Florica? Am 

venit, să'mY Yeă diua bună de la dinsa, pân" a nu pleca 

cu regimentu,.; oii să merg tocmai... hăt... la Bu- 
cureşti... să mi se peardă urma... Las", Florico, că 

mi plânge tu în lipsă me... te-a mânca el doru de 
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Florinaş, şi Florinaş unde? Nu'i!.. s*0 dus peste nouă 
mări şi ţări... pe unde-o cutrierat Alecsandru Machedon. 

(Arie nouă.) 

Sânt vânător! 

Copil de munte, 

Ostag de frunte 
Învingător! 

(Imitână cleronul.) 

Tra ra, ra, ra, tra ra, ra, raj 

Ţera me scumpă voii apăra, 

Tra ra, ra, ra. 

Sint vânător! 

La căprioare 

Glăsnitoare 

Am st dai zor; 
Tra ra, ra, ra, tra ra, ra, ra; 
Copile mândre voiii seruta. 

Tra ra, Ta, ra. 

Sint vânător! 

De-acuma, vie 

Pe Romănie 

"Ori şi ce nor; , 
Tra ra, ra, ra, tra ra, ra, ra; 
Norul de duşmani voiii alunga. 

Tra ra, ra, ra. 

  

SCENA XIV. 

Plorin, Colivescu (ese ain casă cu o sticlă de vin la gură.) 

Colivescu. — Înghite-Agachi!.. ea.) 
Plorin. — Faca pălimariu ! dracu mi '1-0 scos în cale, 

: 59
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Coliveseu. — (coborină în scenă) Halal de gospodărie 

pună... Încă o duşcă băiete. (voresce să mat bea.) 

Florin. — (emuncinăuy sticla) Ban. mai stă, badeo, că 

ai treabă cu mine. (bea) . : 

Coliveseu. — (le? car! tu?.. Ce. vrek, măi, cu mine? 

Florin. — Ai să'mi dal samă de pehlivăniile tale, 

_şonţitule. 

Colivescu. — finzrijit) Care pehlivănil, nebunule? 

Florin. — A! "ţi-ai bătut gloc de mine?.. A! puş- 

chiule, nai făcut, să cred că's clironom?.. al cercai, 

să mă strici cu Florica, pentru ca să tragi cenuşa pe 

turta ta? (scoate sabiea), 

Colivescu. — (cu frică, bâtguind) Ce tur-tur-turtă ? 

Florin. — Apără-te! sfrijitule, cam s%'mi răsbun... 

si te tatii bucățele, bucățele ca pe-o ciupercă... 

Colivescu. — tepăriet) Ciu-per-per-percă ? 

_ Plorin, — ăpeginăurs) Scoate'ţi sabica, oblojitule, că 

întru n păcat!, 

Colivescu. —  tapărându-se cu trombonul) Măi, nu face 

pozna. .. măi, vină ţi în fire. .„ (fuge prinpregiurul copacu- 
luă, alungat de Florin.) - 

Florin. — Ba nu, hemesitule, am să te "ră ei a 

umbla cu satana 'm sin! 

Coliveseu. — Sfinte Onofrei! scapă-mă, . 
Florin. — 'Te-olii învăţa, eii să umbli după Florica... 

Colivescu. — Da ascultă, Florinaşule. .. 
Florin. — Nascult nimic... 'Te lepegi de satana? 

Colivescu. — Mă. lepăd! 
Florin. — Te. laşi de- Florica? 
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- Colivesecu. — Ce face? 

Florin. — Te laşi de Florica? 
Coliveseu. — Ba nici gândesc! 
Florin. — Ei! apoi, mori de mâna me, picătosule!.. 

(luptă întep sabica lui Florin şi trombonul ini Colivescu.) 

SCENA XV. 
Florin, Colivescu (luptinău-sc), Florica (în uniformă de 

vivandieră se arată la portiţă) 

Florica, — Ram, pa, ta, plan, pa, ta, plan... etc. 
Florin. 

Colivese.— 

Floriea. — Vivat! Mam făcut vivandieră, ca să ur- 
mez regimentu în care al întrat tu, Florine! 

Florin, — Dâii?.. (eu aragoste) Ah! Florico!.. eşti 

_un bujor de fată!.. dar” cum al aflat?.. 
Florica. — Când at fugit de-aici mânios şi desnă- 

dăjduit, m'am luat după tine ca să te cat pin târg... 

şi te-am zărit eşind din casa căpitanului cu uniformă 

de vnător... atunci um înţăles tot... şi, făr” a mal 
sta la gânduri, m'am dus degrabă de m'am alcătuit cu 

„vivandiera ca să teii locu. Ea rămâne aică, şi "mi-o vân- . 

dut uniforma sa... aşă'i că mă prinde bine? 
Florin, — Par” că eşti Ileana Cosinzana... 
Colivescu, — Cea din poveste, cu păru de aur... 

Florin. — Care vra să dică, plecăm înpreună de-aici? 
Florica. — Înpreună! .caşa o lăsat cucoana, 'TPodo- 

) Ce vtd 2 Florica, vivandieră ? tincremenitt.)
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sica cu limbă de moarte... să nu ne dispărţim nici 

o dată. 
Florin. — Apoi ca să nu ne dispărţim... Florico... 

trebule mal ântei să fim cununaţi... ce dici, Florico?.. 
vrei să uiţi că "ţi-am greşit? 

Ploriea. — (dânduy mâna) Uit tot... şi noroc să dee 

Dumnediii!.. mâni ne-a cununa căpitanu. 
Coliveseu. — Eaca!.. Wapol că?... d'apol cil 

cum rămân? 

Florica. — D-ta, dacă vrei, te rtscumpăr ci de la 

oaste, ca să tot pălămăreşti cât îi trăi. 
Coliveseu. — Ba, foarte'ţi mulțămese! Mam făcut 

militarii. . . militarii rămân, pentru ca să trăim tustril 

la un loc, ca nişte fraţi buni. Vreţi? 

Florin, — 

Florica. — 

Coliveseu. — Ura! să trăcască Florica!.. . 
Florica. — Ba mal bine să strigăm! Vivat! să tră- 

cască oastea română! 

Toţi. — (eu entusiasm) Vivat! 

A cana mâna) Vrem din toaţă inima. 

(Arie: Pascre galbena *n cioc.) 

Florica. 

Bravi ostaşi de-ai Romănici, 

Vivat ţtra me! 

Flâre mândr'a vitejiei. 

Vivat țera me! 
Ne vom duce la răsboiii, 
Unul chiar în contra doi. 
Vivat, mânără ca o ste, 

“Vivat ţtra me! . 
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Toţi. 

Ne vom duce la răsboii, 

Unul chiar în contra doi. 

Vivat, mândră ca o ste, 

Vivat ţera me! 

Florin. — (lea în brage pe Florica, o serută şi o pune în pl- 
cfoare pe scaun, strigâna): Viva pulca me! - 

4 

Ylorica, 

Romănaşi voinici de frunte, 
Vivat ţâra me! i 

Ne vom face punte, munte. 

Vivat ţâra me! 

Şomii ştriga murind în foc: 
Rămâi ţâră cu noroc! 

Vivat, mândră ca o ste, 

Vivat ţera me! 

Toţă. 

Şomii striga murind în foc: 
Rămâi ţâră cu noroc! 

Vivat, mândră ca o ste, 

Vivat ţera me! 

(Cortina cade.)
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PERSOANE: 

  

Mama Balaşa, jupâneasă bătrână cu fes a, tes- 
temel, paftale, etc. 

Cuconul Matachi Nalbă, proprietar. 
Adela, fiica lui Nalbă. 

Radu, inginer topograf. 
Cucoana Caliopi, văduvă. 
Kir Manole, arendaş. 
Manolachi, fitul sei. 
Ioana, fată în casă. 

Sava, tânăr ţigan. 

 



DRUMUL DE FER 
COMEDIE CU CÂNTICE ÎNTR'UN ACT 

  

Scena se petreca în Moldova, la o roşie pe malul Siretului, 

în anul 1868. 

Teatrul represintă un salon de ţeră, simplu “mobilat, 'Troi “uși în 

fună, în stânga şi în drepta; o fercată în Sună; o canape în stânga şi 

alta în drâpta, pe planul ântâY, ; 

SCENA IL. 

Ioana, (şede la pământ răzimată de canapeoa din stânga şi 

coase la gherghef.) 

Arde-mă, frige-mă, 

Pe-un cărbune pune-mă; : 
De măi pune pe-un cărbune 

„ Ibovnicul nu "ţi-oiiă spune. .. 

“Ard&l focu gherghef, şi pe cine m'o.pus să cos la 
el! Cât îi giulica, de mare ştd cu trupu ghemuit şi cu 
picioarele sgârcite. .. "Mi-am ciuruit degitile cu acu... 

„Na!.. ear" sto.rupt aţa!.. Unde "1 glupineasa Bălaşa să 
"ceapă ear'.a hodogăni. . . (imitâna pe Balaşa) Bată-te-ar
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gardu, coţofană. Numai la sbănţuituri ţii gându... ghidi, 
ghidi pupăză bălţată. (caută să bage alt fir do aţă în urechile acului.) 

Ba că chiar!.. shănţuituri cu gherghefa... dacă se po- 
triveşte. .. (cântă încet:) 

Arde-mă, frige-mă... etc. 

SCENA II. 

“Yoana, Sava, tivinău-se în funa.) 

Sava. — Fa, loană. 

Ioana. — Ce”, Savo? 
Sava. — Singură eşti? 

- Ioana, — Ca un cuc. | 
Sava, — (întrâna) Unde"i glupineasa Bilaşa? - 
Ioana. — Dracu o ştie... A fi umblând ca o stri- 

goalcă pe la cămară, pe la bucătărie, pe la spălătorie, 
pe la grajd, pin podu casii, pin fundu pivniţiă, tot 

” ţipând, şi ocărind şi pălmuina, după cum i'i obicelu, 
Sava. — Mare neastempărată”i, bat?o pârdalnicu ! Ne 

face gile fripte. A aia 
Ioana. — De "şi-ar frânge pictoru saii vro mână... 
Sava. — Sai mal bine gâtu... 
Ioana. — Ştii că "t-aşi plânge de mili. 

„Sava. — I! mămulica me! Când - te-ar audi 'sfâutu, 
bine ne-ar merge nouă, fa hăr. 

„ Ioana. — Cred şi ei. 
Sava. — Amii rămânea de capu nostru ş'amii gluca 

drăgatea pin curte... Ean AŞA. Goacă țigănesce) |
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Somaikires mo, beşaii, 

Zarzavela Kirostaii, 

Ohto, pende, dabulică, 

Dragul tetii dănciulică. 

Ioana. — Taci, măi, că doarme boieriu. 

Sava, — (oprindu-se spăriet) Aolei! . 

Xoana. — Ean ascultă! 

Sava. — Ce? (merge de pune urechea la uşa din stânga) 

Bine dici, hârte boferiu ca zăvodu cel din lanţuh; doar- 
me dus pe lumea somnului. Nu '] mai trezeşte de-acu 
nici toaca din ead.,. (eine lângă Ioana) Adevărat îi, fa, că 

hoieriu vre să se ?'nsoare din noi? 
Ioana. — Aşa am audit. Ci că "%-o trăsnit ca să 

Yee pe cucoana Caliopi, vecina moşiei. 
Sava. — Cum, păcatele mele ş'ale tale? la bătrâneţe 

îi mai sburdă? Şi ce dice giupineasa -Bilaşa? . 
Ioana. — Giupineasa ît discântă de strechie. 

Sava, — Dar” duduca? 

Joana. — Duduca " blândă ca 0 „meorigă- + „Nu gi- 

ce nimică, 

Sava.. — Ce" drept. Dumnedtii să. ii înflorească, gi- 

lele! îi bună de pus pe rană. Tot ea ne scapă de n&caz 

şi de bătăile giupinesel... Mat dăunăgi îi abătusă stri- 

goalcei ca să 'mi pule coarne de îer, ca pe vremea veche... 

De nu era duduca ca să mă apere, păţam ruşinea. 

Ioana, — (rigăna) Păcat, că bine "ţI-ar fi prins coarnele. 

Sava. — Eaca! ridi?.. Aşa ţii povestea? . EX! las 

că te-olii face eii să ridi păn' îl plânge. 

Ioana. — Cum asta?
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Sava. — (gâaulind pe Ioana): Ban aşa. 

Ioana. — triqâna) Dă'mi pace, măi, nu mă gâdili. 
Sava. — Ba nu. 

Ioana. — ŞBQI binişor, nebune, că, ati, te 'mpung 
cu acu. 

Sava. — Măcar: şi cu sula s dat. 
Ioana. — Na, blăstămatule. (1 înpunge.) 

Sava. — Aoleii! M'al ucis! | 

“Ioana. — Satură-te de gâdilit fetele. 
Sava. — S& mă saiur?.. Na. (serută pe Ioana.) 

Ioana. —  (apărânău-se). Elci! pădică,.. ce faci? 
(Balaşa se ivesce la uşa din ârâpta şi "1 vede.) 

  

SCENA UI. 
Joana, Saya, Balaşa, (cu o mătură în mână.) 

Balaşa. — Cine se hirjoneşte aici?.. Eaca bălaurii... 
(se apropie pe furiş gi lovesce pe Sava « cu mătura) Na, hîrjoană, 

bălţatule! 
Sava. — Aolei! 

 Balaşa. — A! tălhariule, vii sus de stinghireşti fata 
de la gherghet? Na, na, spurcatule! 

Sava. — Aolei, aoleii! ttuge prin funa,) 
- Balaşa. — Taci, baragladină, că trezeşti boiertu. Sta 

pe loc, stă! (ÎL alungă.) 

Sava. — (în parte, eşină) Calu draculul! 
“Balaşa. — Las că mi! încăpea tu ?n mână, cioro- 

Yule! Goanc) şi tu spanchie, cum de te hlizescă cu ţi- 
gani! din curte, ha? 1 
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Ioana, — (cu frică) Glupincasă. . . 
Balaşa, — Ce-ai gis? Cum al câriit? 
Ioana, — N'am dis nimică, giupineasă, 

Balaga. — (ecsaminâna gherghefal) Ean priveşte, lucru” 

aista? Val! unflate-ar Rusaliile!.. Ce-ai gis? 

Ioana. — Ximică,. - 

Balaşa, — S6 nu "ţi aud clanţu... Hai, lasi gher- 

ghefu şi mergi de freacă boleriu pe picioare. 

Ioana. — apoi boleriu doarme. 
„Balaga, — Dacă doarme, du-te de”l apără de muşte 

cu apărătoarea cea de păun... Hat”... cară-te de-aici, 
şi doar "1-îi gâdili pe la nas cu penele, capol atâta "ţi 

trebuie. | 
Ioana, — fin parte, eşină prin stinga) Oi ! îmi vine să Yeil 

lumea "m cap! 

„SCENA IV, 

Balaşa.: — Un" păcat cu nişte ţigani! de nu sari 
teme de sfentu Neculai cel din culii, arii da foc casil. 

Noroc că *s eii pe-aică, căci bietu cuconu Matachi, de şi 
se crede iute ca muştariu, bine 'l-o poreclit cine "1-0 
dis Nalbă... îi bun de fert în oală şi de făcut oblojele 
cu dinsu; nare vlagă 'm el nici de-o liţeae... De-aceea 
'I-0 scos din minte gaița cea de cucoana Caliopi cu ohto- 
icurile sale de la fteatru. Aug ghiuju! În loc să "Şi 

bată capu ca să mărite pe duduca, cl umblă să se 'm- 

soare. Să se "nsoare, când îi bătut de brumă ca un sbâr- 

ctog. Poftim! ca şi când cit, Bălaşa, la vrista me, aşi
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face cu ochiu logofeţilor... sar prinde ca nuca m pă- 

rete şi marii ride şi cioarăle de pe gard... Nu dic... 

am fost şi eii când am fost; da” acum priveşte, par 
că 's un testemel vechiii şi clătit în leşie clocotită. 

Pe când Ruşii cei-cu codă, 
Pentru inimi aveam nadă, 

Nuri, taclituri, fesfesele ; 

Şacum am numai sbârcele. 
Eram flore trandafir . 
Şam ajuns frungă de ştir; 
Eram dragă la ori cine, 

Ear' acum fugă toţi de mine. 

Înainte m'alintam 

Şi pe tineri încântam ; 

Far acum nui mai încânt, 

Ci de friguri îi descânt, 

Ah! amar, amar de vieaţă! 

Fost-am foc şacum sânt gheacă, 

Fost-am mândră, când am fost; 

Şam ajuns un lucru prost! 

Apoi dă! ce să faci? Vremea vremueşte,. floarea se 

perleşte. Aşa "i lumea, bat'o s'o bată!.. 
(ÎŞI aterge ochil şi'şi suflă nasul tare.) 

SCENA Y. 

Balaşa, Adela (viind din arâpta) .. 

Adela. — Mamă: Balaşă,. 

Balaşa. — (cu dragoste) Ce este, Adeluţa mami? 
Adela. — Am zărit de la fercastă vro două tr 

sur coborind dâlul spre sat. 
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Balaşa. — Or fi niscaiva musafiri. + „ poate chiar 

vecinii moşiei matale. . d | 

Adela. — Of! de n'arii mai fi ear fir Manole cu filul 

sei cel nesuferit! 

Balaşa. — Şi cu gaița cea de cucoana Caliopi, care 

n'0 asurgit cu miorlăiturile sale nemţsşii. Bato con- 

cina!.. mare străchietă”). 

Adela. — Şi pretențioasă. 

Balaşa, — Aşa; are nişte apucături de stăpână, care 

mă stringii de gât; ea, poronceşte aici când vine, ca în 

casa ei. Ba âncă în luna trecută nui trăsnisă pin cap 

să mă pule si gloc parola? Atunci s'agiungă!.. Am 

giucat, când am găucat, şi parola, şi cordeoa, şi... dar” 

acu am alte de făcut, am de căutat de gospodărie, ca 

o glupineasă bătrână ce sânt, 

Adela, — Şi de alintat pe mine; nu! aşa, mămucă? 

Balaşa,. „— Şi de alintat pe mătălnţă, sufietu mamii, 

că ei te-am înfăşăt, -cii te-am legănat, ei te-am hă- 

răesit de spasmuri, eti te-am discântat di diochiii, ei te- 

am crescut la sinu meii de-al răsărit ca un crinişor... 

în cât băeţii când te văd, rămână cu ochi! holbaţi ca 

nişte buhai de baltă. (se pune pe canape şi Yea pe Adela pe ge- 

zunehh Apol dă!.. Cum nu li s'or aprinde călcăile, bie- 

ți flăcăi, că asta”! viorica măsit, împărăteasa, lumii. Ce 

face? Nu eşti împărăteasă? Ban să "ndreznească cineva 

să dică ba că ?] opăresc. 

Adela, — (idâna) Nu: mă sui, măimucă, tocmai în 

"maltul cerului, ctor fugi de mine toţi tinerii. 

Balaşa, — Or fuşi?. : pentru ce?
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Adela. — De frică să nu 'şi frângă gâtul, când or 
cerea S'ajungă pănă la mine. 

Balaşa. — Şi "ţi-ar părea râii, puişorule? 
Adela, — (zimbină) Gâcă, mămucă. - 

Balaşa. — Am gâcit... "Ţi-o cădut trouc la inimă 
vrun puşchiii din Eşi. 

Adela. — (coborină ochi) Ba... nu... 
Balaşa. — Ba nu? to serută) Ângeraşu mamii! Ean 

spune drept: tânăr îi? frumos îi? bogat îi? boler ma- 
ret! "nalt îi? subțire %? are musteaţă răsucită? spune, 
drăgulică, nu'mi ascunde nimică,.. De-a fi cum îl chi- 
tesc ei, şi de "i-a fi drag matale, sânt în stare să 
ţi'] aduc din fundu lumii, călare pe prăjină. 

Adela, — [serutând pe Balaşa] Scumpă mămucă! 
Balasa. — i" drag, ha? 
Adela. — [ascungându'şi obrazul în sinul Balaşct] Nu sciil,.. 

Balaşa, — Știii cil... Şi când, şi cum, şi unde "l-a! 
cunoscut ? | 

Adela. — Acum două luni, scii când am cădut bol- 
navă de lungoare la Iaşi, la mătuşa me. 

Balaşa. — Îmi aduc aminte, păcatele mele; cât pe 
ce o fost să nebunesc, când am aflat cs te-o găsit în 
primejdie de moarte. (induroşânân-sc) SE moară turturica 
măsil? Mal bine mar fi ridicat pe mine Dumnegăi... 
tot îs o bată babă... "Mi-am trăit tratu, "m-am mân- cat mălatu.... Comi remâne?.. „De adi până mânt... 
List suă nasul) FĂ, şi? nu'ţi uita cuvinţelu. 

Adela, — În timpul periodului celuț mal dureros a 
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bâlei, pe când nu mal aveam. consciinţă de. nimic pe 

lume, m'a vegheat qi şi noapte un tânăr... 
Balasa. — Doftor ? | 
Adela. — Ba nu... un tânăr inginer topograf. 
Balasa. — Potograf!. 1... Cum asta? 
Adela, — Ca amic din copilărie a vărului mei, cl ve- 

nea în toate gilele în casa miătuşei mele, unde mă aflam. 

Balaşa, — (in parte) Înţtleg. . 
Adela. — Şi din cra ce mam înbolnivit, el n'a 

voit să se deslipească de lângă patul în care sufeream. 
Ah! mămucă, cu ce îngrijire m'a căutat! cu câtă răb- 

- dare, cu câtă iubire frăţească a petrecut gile întregi la 
capul mei, fără a închide ochiț! De-aşi trăi o sută, de 

ani, nu voii uita căi sânt datoare cu vieaţa. 
Balaşa. — Bun sufiet de potograf! 

Adela. 

Precum veghează o mamă bună 
Lângă copilul ce "i adormit, 

Astfel cu mine stână înpreună, 
De ghiara morţii cl m'a ferit! 

Prin vălul negru de suferire 

Ca pe un înger îl zăream ei, 
Şi de atunce dulcea”i pririre 

Ades îngână sufletul mei. 

Balaşa. — Înţăleg, înţăleg... ţii drag ângeru; îl 
vedi prin vis... cl îţi face iţi. Apof dă!.. tinereţa... 
inima. .. Aşa sântem nok, partea femeească. .. slabe de 

oţele, .. Şi cum îl chiamă pe ângeru cel potograf? 
Adela. — Radu. . 

60
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Balaşa. — Radu?.. frumuşel nume... Şi unde "i 

el acu ? 

Adela, — tristă) Nu sciii, mămucă... De când m'am 

întors aici la moşiea tatălui me, n'am mal avut nică 

o scire despre dinsul. 

Balaşa. — Nu te măhni, puişorule, că'ți spune mă- 

tuşa mdati unde se afli Fătu-frumos. Am săţi trag în 

cărți. (scoate o păreche de cărţi din sin). | 

Adela. — tseselă) Ban să videm ce-or spune cărţile. 

Balaşa. — Ele “sii gura adivărului... sti să le menesc. 

(Amestecă cărțile, apoY le apropie de gură şi dice:) 

„32 de cărţi, bine ştiţi, bine gâciţi, bine să eşiţi. 

„Cum o ştiut cel ce v'o zugrăvit în roş, în negru, în 

„albastru, aşa, şi voi să'mi spuneţi cu dreptu; dac a fi 

„să fie bucurie şi cununie, să cadă drum în drum, dar 

„în dar, inimă în inimă; ear” de nu şi nu, să vă sufle 

„vântu, să vă *nghită pământu. & (pune cărţile pe canape 

Acu taie cărţile, duducă. (Adela tate cărțile; Balaga aşeagă cărţile) 

Balasa. | 

Riga de caro, fea sema, 

Cade tocmai lângă dama! 

Trei ochi, drum! şi mai la vale 

Asul, casa dumnitale. 

Lângă as, privesce, vine 

Un valet de rog... pre bine! 

Apoi şepte... bucurie; 
Apoi dece... cununie, 

Adela. — Cununie ? 

Balaşa, — Cununic!.. Noroc să dee Dumnegăii. 

Adela. — Elei! mamă Balaşă, dici care să vic?.
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Balaşa, — (arătâna cărţile) Eată'] cole... Eaca, îl văd 

viind ca vântu şi ca gându... Na! ean ascultă: 
(Se auaii afară pocnete de surugil.) 

Adela. — Se aude o postă. 
Balaga. — EI a fi... potografu! 

„Adela, — Vai de mine! Cum mi se bate inima! 

Balaşa. — îstrinsânâu'şă cărţile) Nu fil copilă, Adeluţă. 

Mergi în odaea matale de te mat linişteşte, că 'l-ofii 
primi eîi cum se cade; îugi tute. 

Adela. — (pe pragul uși) Mami Balaşă, mar fi mal 
bine st şed cu d-ta? - o 

Balaşa. — Nu, drăguță, să nu! dim obraz... Las 
pe mituşa, că ştie ea ce face... Mergi. 
ÎN (Adela ese prin dreapta.) , 

Balaşa, — Să te vid, Bălaşo... acu "% acu... Ean 
să'mi mal dreg flongu de la testemel. 

SCENA YI. 

Balaaa, Manole intră prin fund.) 

Manole. —  Binc-am găsit, giupineasă,. 

Balaşa., — Pici drace!.. Da de unde-aj eşit de-o- 
dată popâc, fir Manoli? Aşteptam pe riga de caro, şi 
'mi esă cel de ghindă. 

Manole, — Ce ghindă ? ce vro să dici? 
Balaşa, — Nimică... Te *'ntreb de unde vil? 
Manole. — Vin de la moşie de la Bursuceni, cu filul 

meit Manolachi, ca să facem visiti lui cuconu Matachi. 

Ce face cuconu Matachi? 
60*
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- Balaşa. — Doarme. în parte) Cum dracu de m'0 în-- 

şălat, cărţile? | 

Manole. — Doarme!.. răi face. Somnu lung îi dam- 
lagiii. Am cunoscut un băcal, pe fir Sfetcu la 1834, 

ba mă *nşt... la 1835... Ce-dic ei?.. la 1830... 

adică nu ştiii bine; mi se pare însă că era pe la 1835. 
Însferşit fie: Am cunoscut la 1834... asta... la 1835... 

Balaşa. — Ear” te-ai încurcat în socotele, după obicelii ? 

Manole. — Nu 'nţăleg, soro, ce-am păit de vito 20 
de ani încoack, sânt cam uitit. 

Balașa. — Tinereţa... Dar” unde-o rămas cuconaşu 

d-tale, Manolachi? 

Manole. — Manolachi? de Manolachi mă "ntrebi?.. 

so oprit. lângă caz ca să 'mpuşte nişte răţe. ÎL un ve- 

nător. .. groaznic... Almintere un copil blând şi nevi- 
novat ca o fată mare. Ai crede, slupineasă... că la 
vrista lui. . „ (volesce să "1 vorbească tainic Ja ureche.) ” 

Balaşa, — (ăepărtânău-se de Manole) Par" că s'0 trezit 

boleriu. (ascultă 1a uşa din stânga.) 

Manole. — De-aceea am hotărit să" însor, şi "i 

mărturisesc că *mi-am pus ochiu pe duduca Adela. Ce 
dici d-ta, giupineasă ? 

Balaşa. — Adela?.. şterge-te pe buze, fir Manoli. 
Manole. — Pentru ce? 

Balaşa. — Adeluţa nu de obrazu d-y0 astră. . 
adică, să nu bănueşti. , 

Manole. — Baca! Nu cumva "i cu ste 'n frunte? 
Balaşe. — Ba cu ste; aşa să ştii... Fii am cres-
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cut-0, cii am hăriesit-o, eii am înflorit-o ca pe-o garo- 

fţă; cl îl trebule alt solii de bărbat, nu ca de-al de... 

Manole, — Ce ca de-al de?.. Şi cii "l-am crescut 
pe Manolachi ca pe-0... cum ai gis? care floare? 

Balașa, — Ba că chiar, "l-a crescut cu ţiganii. 
Manole. — Ei! g'apot? ce-o cşit de-acolo? 
Balașa. — 0 eşit un obraznic, şi altă nimică. 
Manole. — Na... Pricep acu de ce eşti supărată 

pe el... pentru că "ţi-o înpuşeat motanu cel alb?.. 

Apoi dă... îl sgâriese pe nas. 

Balaşa, — Păcat că nu i "l-o frânt de tot. 
Manole. —. Mare pagubă! un motan!.. dacă. "mi 

aduc aminte... pe vremea Ruşilor, la 1828 am avut 

în gazdă un oficeriii de cazati... La 28 o întratii Mos- 
calii?.. ba la 29... dar, la 29... Aşa, cum îţi spu- 
neam, giupineasă, la 1828... asta... la 1829... 

Balaşa, — Ear' te-ai încurcat. 

Manole, — Ba nici de cum. N'o întrat Prozoroţki 

la, .una-mie-opt-sute. . . 

Balaşa. — Doispregăce. 
“Manole. — Cum?.. la 1812. 

 Balaşa, — "Tocmai, Ruşii cei cu coadă. 

Manole. — Ba fără coadă.. 

Balaşa. — Ba, cu coadă. Adi ui bine- aminte, 

Manole. — Ean să videm, can să videm. Ei am în- 

plinit 50 de ani la sfântu Ilie. De la 1812 până aţi 

sântii 56 de ani aproape... Care vra să gică, aşi fi ve- 

nit pe lume cu 6 ani inaintea naşterii „mele ? Mare 

minune ! !
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"Balaşa, — Mai aşa... Acum ai nimerit. 
Manole. — Însă... di'mi vote; dacă m'am născut 

la una mic şatâta, ... (stă pe gânduri) 
Balaşa. — Ce'ţi mai baţi capu de geaba, omule? 

Vrei să ştii curat de câţi ani eşti? 
Manole. — De câţi? 
Balaşa. — De 68. 

Manole. — 68! Cum, Doamne cartii-mă! 

. Balaşa, — 56 şi cu 12, cât facii?.. taman 68. Dacă 
nu me credi, cată-te 'n gură. 

Manole. —. (intrigat) SE fii oare aşa de bitrân? tm 
meră pe degete.) - 

Balaşa, — (în parte) Ran priveşte socru pentru Adela. 
Ama! cap de cuc.. 

  

SCENA VII. 

Balaga, Manole, Manolachi. 

Manolashi, — (întră prin fună, spăriet) Bitbiiţi, băbăiţă... 
“Manole. — Ce este, copile ?: 
Balaşa, — (in parte) Aug), copil! . „ Coşcoge nagâj! 
Manolachi, — Eaca şi Baba-Cloanța ! . Ce. adi, 

- Cloanţo ? - 
Balaga. — Ce să fac, gogu mamil... te privesc şi rid. 
Manolachi. — (mânios) De mine? 
Manole. — Ean lasi, bobocu tatii, nu te mal aprin- 

de... destul de aburit ai vinit de-afară. . 
Manolachi, — M'am sfădit cu un domnişor, colo în 

capătul grădinii. 

)
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Manole. — Un domnişor? Cine să fie, şi ce fiicea 

ei acolo? 

Manolachi. — Zugrăvea nu ştii ce cu plumbul 1 pe 

hârtie. MS luasim după o turturică cât 'cole, cât cole! 

Când să trag în ea, mă trezăsc cu domnişorul cela în 

dreptul puşti; îi strig să se dee 'ntr'o parte, el începe 

a ride; ei mă mâniii, el mă numeşte păstrnac şi mă 

ameninţă că "mi-a rupe urechile. Atunci m'am făcut foc 

pam alergat în casă, băbăiţă. Ban aşa. 

Balaşa. — Viteazu mamii! SE giuri că se trage din 

Ciubăr Vodă, care ?l-o mâncatii guzganii. 
Manolachi. — (furios) Ciubir Vodă ? 

Manole. — lintrigat) Ciubăr Vodă! 

SCENA VIIL.: 

„Ce denainte, Ioana. 

Yoana. — Giupincasă, s'o trezit boteriu. 

„Balaşa. — S'o trezit? Duceţi degrabă dulceţi şi cafe. 

(ese prin funa, strigâna) Sao, Sao, adă apă proaspătă de la 

şipot. Savo, da unde te-a! ascuns, bălaure ? 

Mâinole, - — Cuconu Matachi îl'în etac? 

Ioana. — (arătână în stânga) Aici. 

Manole. — Mă duc sti dic dia bună. Manolachi vin 

cu mine st săruţi mâna lui cuconu Matachi. (intră în odaea 

din stănga.) 

Manolachi. — Faca viii, Dăbăiţă. (merge pănă 13 uşa din 

stânga după tatăl scă, apol se întoarce răpide şi apucă pe Ioana de mână.)
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SCENA IX. 

Manolachi, Ioana. 

Manolachi. — Fa, can mai stăi. 
Ioana. — Da di'mi pace, cuconaşule, ce te tot; legi 

de mine când mă vedi? 
Manolachi. — Îmi placi, fa, ş'am hotărit, st te fur 

de-aici, ca să te duc cu mine la Bucureşti. 

Ioana. — "Tocmai la Bucureşti ? 
 Manolachi. — "Tocmai! ,. 'Tată-meii mă crede tot 

îu faşe, şi mă ţine de-aproape ca pe-o fată, mare. Mam 
săturat de ţară, m'am săturat de casa părintească, şi 

"mi-am pus în gând să fug chiar astădi în capitală, ca 

să mt mai spoiesc în lumea cea mare. 

Ioana. — Da, bine, acolo "i târgu spoielilor? 
Manolachi. — Aşa m'o încredinţat vărul mei Peh- 

livanu. Cunoşti pe vărul mei Pehlivanu? 
Ioana. — Ba nu. 

Manolachi. — El îi... Eaca ce'mi serie din Bucu- 
Teşti. (ăeschide un răvaş şi cântă, cetină > , 

“ <Eşti chior sâi nătărăii 
De dai în gropi mereii? 
Eşti bun de mâncat fân, 
Dar" ai galbini în sîn?: 
Poftim la Bucuresci, 
De vrei st te spoesci. 

Eşti craiii, eşti Yuschiuzar 
Şi tufă "m buzunar, 
Dar" scii cu chip frumos 
Să furi o carte 'n stos?
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Poftim la Bucuresci, -: 

De vrei să to spnescă. 

Eşti tânăr, "nalt, spătos 
Şi nu pre ruşinos; 
Eşti bun de cumpărat 
Ca un... amorezat? 

Poftim la Bucuresti, . 

De vrei să te spoesci.> 

De-aceca găsăsc că locul mei îi în capitală, ş'al 
ti, loano! Ascultă: Vrei să vit? Nu sciipa prilejul. E 
te-ojii ţinea bine; "ţi-ofii da, rochii de mătasii şi mala- | 
cof... primeşti? 

Ioana. — Batu. | 
Manolachi. — Audi, proasta? Se vede că nu te-ai 

săturat de bătăile giupinesei Bălaşii? Ascultă: Ami să 
te-aştept din dosul gardului cu brişca băbiiţii. S6 vi 
acolo, cum îi scăpa de sus. Mai audit ? 

Ioana. — (în parte) Degrabă "ţi-a, fi? 
Manolachi. — Acum fugi, că vine bâiliţa. Nu uita 

că te-aştept.. 
Ioana. — (în parte, eşind prin funâ) Aşteaptă murgule,. .. 
Munolachi, — (in parte). Una la mână. 

SCENA X. 

Nalbă, Manole, Manolachi. 

Manole. — Aşa, cucoane Matachi; dacă vrei să "mi 
dai grâul cu 50 de lei chila, şi popuşotul cu 16 let mer- 
ţa, îţi cumpăr toată pânea de pe moşie.
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Nalbă. — Elek! ir Manoli, cum se poate să "mi 

dai nişte preţuri atât de proaste? D-ta ştii să *s iute, 

şi vii nitam, nisam să mă ici în tril parale. 
Manole. — Nu se 'meape mânie la negoţ, cucoane 

Matachi. Îţi dai preţul obicinuit. 
Nalbă. — Ce felii? îmi dai 50 de ek pe chila de 

grâii, când chila se vinde 120 de lei în Galaţi? 
Manole. —— Aşa este; însă unde pui chiriea de-aici 

pân” la Dunăre? Cărăuşiea "I scumpă, şosele mai n'a- 
vem, şi păn' agiungii productele la malul Dunării, câte 

care se sfarmă, câţi boi se desghină şi morii, câtă pâne 
se perde! Nu dic, dac'amii avea un drum de fer, ci că 

ne-ar căra roada pământului în străinătate, cât ai bate 
"m palme, şi noi proprietarii ami câştiga câte 50 la 
sută, numai din cărătură... însă fiind că n'arem dru- 

muri de fer.. 

Nalbă. — "Drumuri de îer?. ear mă lei în rii 

parale, ki Manoli?. : 

Manole. — Ba nic gândesc, 

Nalbă, — D-ta cred! în poveşti do-acele? . 
„ Manole. —: Cred, nu cred; aşa aud vorbind lumea, 

aşa gic şi eii; "ţi-o vend în cât am cumpărat-o. 

Nalbă. — Palavre franqusesci, Jr Manoli, palavre 
frangusesci. Las' pe alţii să plece urechea la ele; dar' 
nu noi, oanieni cu toată gtudecata. 

Manole. — Fie! Noi să ne căutăm de treabă, mai 
bine, ca nişte părinţi buni. Cucoane. Matachi, una şi bu- 
nă: Vrei să ne "mcuscrim impreună? 

Nalbă, — Cum asta?
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Manole. + Cununând pe Manolachi al meii cu Adela 
d-tale? De primeşti, îţi dai doi salbini pe chila de 

grâit, pe loc. 

Nalbă. — atins) Kir Manoli... mă supezi! Copila 

mea nu "i de dat adalmaş. 

Manole. — Brece! că Yute-ai mai fost! Cine “ţi po- 

meneşte de udalmaş? Eaca băetul, vedi'], îi frumos, fa- 
pin, cu duh, ş'apoi încă una, care n'aă crede-0... Puneţi 

“în gând. „că la vrista lui... (molesce să vorbească la ure- 

chea lut Nalbă.) 

Nalbă, — (ne ascultină) De câţi ani îl? 
Manole. — De 21... asta... de 22... ba de 21. 

Nalbă. — Nu" prea tânăr de 'nsurat? 

Manole. — Bi, dragă cucoane Matachi, nu ştii, mân- 

carea de dimineaţă şi 'nsuratul de vreme... Ş'apol noi 
- cramii mal în vristă când ne-amii căsătorit? Ei am 

giucat Isaia la 1821, când cu răsmiriţa. | 
" Nalbă, — Şi eii la 1825. 
"Manole. — La 21 o fost răsmiriţa?.. pa la 1820. 
Nalbă. — turmânau "și gândul) Ba nu la 25,ci la 24, 

Manole. — Ce feliii la 24? La 1821 saii 20, pe 

cât îml aduc aminte, întrase Ipsilant în ţară. 

Nalbă, — Ea lasă, frate, Cam insămnat în ceaslov; 

m'am cununat spre sfinţii Aftanase şi Chirilă. 

(Staă amândoi afundaţi în gânduri.) | 

Manolachi. — (în parte) Îsi afundaţi în calendar. 

Acu" vreme de fugit. Pe-aicdi mi” drumul la Bucureşti. 

(ese pe turiş prin fund.)
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Nalbă, —  ttzezinău-sc) Bine diceam că, ir Manoli, 
la 1825. | 

Manole. — (vorbină o dată cu Nalbă) Bine dicean eii, cu- 

coane Matachi, la 1821. 

(Se aude afară o trăsură de postă.) 

Nalbă, — Ce s'aude? 

Manole. — 0 poştă. 
Nalbă. — Cine să fic? 

” (Se audă rulade italiene afară.) 

Nalbă. — Aud glasul cucoanei Caliopi. | 
Manole. — Cu adevărat. 

Nalbă, — (eu bucurie, în parte) Ba, "]! privighitoarea mea. 
Manole. — Fat'o!.. Dar* unde "1 Manolachi? 

  

SCENA XI. 

Nalbă, Manole, Caliopi (în costum de volagiii, întră prin fuuă.) 

Caliopi (ee închină, fredonână după ariea: „Bona sera“ din . 

Barbicrul de Seviglia:) 

Buna giua dumnitale 
Buna diua îţi dorese. 
Fată după lungă cale 

Cu plăcere-aici sosesc... 

Nalbă. — Strut mâna matale, cucoană, Caliopi; dar' 
ce vânt fericit te-o adus pe la not... De unde? 
„Caliopi. — De unde? tocmai de la, Bucuresă. 
Nalbă. — "Tocmai de-acolo? 
Caliopi. — Am avut un proces cu posesorul la Ca-
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saţie, ş'acum întoreându-mă acasă, m'am abătut pe la 

moşiea d-tale. Di că nu 's gentilă, 

Nalbă. — (serutânduy mâna) Eşti o zină... Îmi spunea 

inima Cai să vil. Te-am visat, * 

Caliopi. — Dovadă că af o inimă care nu minte, 

cucoane Matachi; do-aceca am şi primit fără sficală cur- 

„tea d-tale. | 

Naibă, — (serutânău'i amEndouă mânile) Afrodito! 

Caliopi. — Afrodită... dar!.. însă cât pe ce era 
să nu "ţi mai vegi Afrodita, 

Nalbă. — Vai de mine! Cum? 

Caliopi, — Închipuiţi-vă că, de la Bucurescă şi pân 
3 , am aici am pus şăse gile, m'am prăvălit de şăse ori 

agluns cu giumătate de suflet. Cât n'omil avea drumuri 

de fer, tot de-aceste o să păţim. 

Nalbă, — Da ce-ai păţit, ângeraşule? spune, 
| Caliopi. — Ce-am păţit? Ascultaţi : AI 

Rai ; 

  

ă Ah! ce-am ățit i Sp păt Teo 
Ce-am pătimit . E aa 6 

Aici pin' am sosit! . o € J fa 

Oh! câte suptrări ie | E ra 
. ._uu maj ri , 

Şi sdruncinări! iC ri 239 

Drumu "i stricat, . = i ra 7 

Caii “să căguţi şi saragiul bat;  ; [ie i-a ud 

Ei plecii de pe loc i ed 2 2 
Întrun noroc, a d 

Fată c'ajungem la un deal; | ca 

a a Cână st 1 suim, cade un cal 

Ceă-l-alţă dai înapoi, trăsura dă de mal,
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O roată ese din butuc, 

Şi sarugiul stă năuc ; 

Caii se duc 
Far cii remân şi de cap m'apuc, 

Răcnesc, oftez mereii 

Ca vai de ei! 
Şi gic.în gândul meii: 

Ah! te rog sfinte Dumnedeii, 

“Scapă-mă din acest grei! 

Nalbă şi Manole. — Cum se poate! 

Caliopi. 

Dar' în sfârşit 
La sat trimit 

Postaşul buimăcit; 
Vr'o patru boi sosesc 

Şi ear' pornesc. 
«a, măi, Prian, 

<Hiis Tălăşman!> striga bietul ţeran; 
“Dar” boii ne "mvtţaţi, 

Staii înjugaţi, . 

Românul bate 'n boii sei; 

Eu strig la cl, mai ţip la ei, 
Şi boii spărieţi pornescii ca nisce zmei; 

Însă de-o dată hodorone 
Dăm întrun şanţ cu toţii tronc! 

Ei cad în fund 
De-a rostogelul ca un pachet rotund, 

Ă Şacolo, vai de eii! 

Gemând mereă, 

Diceam în gândul mei: 
Ah! te rog sfinte Dumnedei, . 

Scapă-mă din acest grei! 

Nalbă, şi Manole. — irie ton dinameon!
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Caliopi. 

Ce-o st mă fac?. 
Cu al meii sac, 

Ca un biet” neamţ; sarac; 
Pe câmpul. cel .glodos 

Plec, vai! pe jos! 
La ori ce pas 

Alunec, cad, răcnesc în mare glas, 

Şi chiar papucii "mi las 
La ori ce pas! 

Când ajung stra lângă sat, 

Cânii sapuci de latrat, 

Şi ca pe-un şoldinag mă ieaii Ja alungat; 

Ear cti cu spaimă crudă "n sîn 

Sar iute pe-o clae de fân 

Şi pănă în zori, 

Plângend, semând, cuprinsă de fiori, 

Am stat acolo, dei, 

Ca vai de eu! 

Şam dis în gândul mei: 
Ah! te rog sfinte Dumnedeii, 

Scapă-mă din acest grei! au 

Nalbă, — Vai de mine! era, st "mi mănânce cânii 

odorul, şi eii să rămân văduoliă “pă a nu mă "nsura. 

Cucoană Caliopi... în privirea stării drumurilor, te rog 

să nu mal amână. diua cununiei noastre... Ei! mă ştii, 

sânt Yute din fire şi "mi place lucrul grabnic... Spune, 

vrei să facem nunta peste cinci dile? 

_Caliopi. — ten sentiment) Ah! tiranule. . . fie. 

“albă, — transportat) Eşti un serafim! 

Manole, — Noroc să dee Dumnegăii!.. par” că sân= 

“teţi doi hulubaşi.
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Caliopi. — Efectul amoriului, fir Manoli. 

Manole. — A fi... prin urmare ştiţi una?.. haideţi 

să facem amândouă nunțile ?ntr'o di. 

Caliopi. — - Care amândouă? şi d-ta, vrei să te "nsori? 

Manole. — Ba, ferească „Dumnedăi ! .. doar "n'am 

căpchiet la vrista mea. 

Nalbă. — (atins) Aud? 

Manole. — Vorbesc de căsătorea Golul muti, Mano- 

lachi, cu duduca Adela. 
Caliopi. — Buni păreche... Să titească! 

Manole. — Amin!.. Nu "l-ai “întâlnit pe Manolachi 

când ai sosit, cucoană Caliopi? 

Caliopi. — El 'ml-a deschis oblonul trăsuri, şi chiar 

"mi-a luat din mfină sacul meii de drum, ca să "| adu- 

că aici. 

Manole. — 'Trehule să vie acuş, punaşul tatii. 

Caliopi. — (cam îngrijită) Bine-ar face, fiind că am nişte 
pani în Sac (îu parte) şi 0 corespondenţă de amor, foarte... 

Manole. — Să n'al nici o grijă, cucoană ; sacul d-tale 
se afli în mâni sigure. Manolachi îi un myeluţ nevino- 

vat, un păunaş... Pune'ţă în gând, că la vrista lui... 

(voYosce să vorbească la urechea Caliopi!.) ' 

Caliopi. — (fără 1 asculta) Apropo, cucoane Matachi. 

am întâlnit, pe la capătul livegit, un păunaş străin care 

se furişa pe sub gard ș şi părea că studica locurile, . 
Cine "12? 

Nalbă. —. Nu ştii. 

Manole. — A fi poate obraznicul cela care "1-0 dis 
lui Manolachi păstirnac?
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Catiopi. — Aducea de departe cu un amic a malorului... 
Nalbă. — Care malor? 
Caliopi, — (ingăimată) Matorul... Velinescu... din Bu- 

curesci... un văr a, răposatului. .. 
Nalbă. — (cam cu îndofală) Aşa 2 

Manole. — ţeăutână pe fereastă) Pati]! 

Caliopi. — Maiorul? Unde? 
Nalbă, — (observând mâna Caltopil, în parte)” BAca.... CCA... 

Manole. — Colo, pe movilă, în facă cu casa. 
Caliopi. — (alergâna 1a fereastă) Matorul 2 
Manole. — Ba nu, păunaşu cel străin care diceai 

că "l-al întelnit pe sub gard. 
Caliopi. — Bine dici,.. Ce face oare-acolo? 
Manole. — Parcă, seric. 
Caliopi. — Ba, parcă face simue culva din casă. 

Priveşte, cucoane Matachi, el pune aca mâna la ochi ca 
să vadă mal bine, 

Nalbă. — S8 nu fie Radu Anghel? 
Caliopi. — Nu cred, că "i prea elegant îmbrăcat. 
Manole. — Asta nu "i o dovadă. 
Nalbă, -— Apoi dar” cine dracu să fie? 
Caliopi. — Ha! am gâcit. 

Manole şi Nalbă. —' Ce? 
Caliopi. — A fi vr'un tânăr înamorat de Adela. 

Manole şi Nalbă, — inpreună) Qare? 

Caliopi, — Şi după pantomina col văd făcând, aşi 

giura că “i în conresponâență cu dinsa. 

Nalbă, — Cum? Adela?.. 

Manole, — Noră-mea... 

*
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Nalbă. — Să facă năsbutil? 

Manole. — Pin” a nu să mărita. 

_Nalbă şi Manole. — Nu se poate! 

Caliopi. — Ba se prea poate. Cinc-o ştie mai bine 

de cât mine? 

Nalbă. — Aud? (în parte, nemulţemit) Umm! 

Caliopi. — Sss!.. tăceţi... hoţul s'apropie de gar- 

dul grădinii. 
| 

Nalbă şi Manole. — Ce scop arc? 

Caliopi. 

Priviţi, priviţi, cum "naintează 

Acel străin înamorat 

Şi pe sub gard se furişează, 

Chiar ca un lup după vânat. 

De aveţi voi amândoi : 

Miros bun, nas de copoi, 

Luaţi s6ma, pândiţi bine; 
Eata lupul, lupul vine! 
Eată lupul încruntat! 
Eată lupul, lupul vine 

Şi "m grădină a intrat! 

Toţi. 

Eată lupul, pânăiţi bine; 

Eată lupul încruntat! 

Luaţi 'sâma, lupul vine 
Şi ?n grădină a intrat!
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SCENA XII. 

Cox demainte, Balaşa, 

Balaşa, — (in parte) Baca! ce s*o apucat?.. Nu cumva 

vreii st s'arunce pe fereastră. .. (tare) Cucoane Matachi, 

je sama st nu cad. 

Caliopi. — Ha, ha! giupineasă Bălaşă, bine c'al 
venit să te complimentez de buna creştere a Adelci. 

Balaşa. — Bunătatea d-tale, cucoană, 

Caliopi. — Frumoasă educaţie! 

- Balasa, — Frumoasă... nu mi'i ruşine. 
Caliopi. — 0 copilă de părinţi buni, să se compro- 

mită la vrista ei! Bravo! de cu vreme-a început! 

Balaşa. — Ce îace?.. Cum ai dis? 
Caliopi. — Dic că at abuzat de încrederea bolortului. 
Balaşa, — Ce-am făcut hoferiului? 
Caliopi. — AY abuzat... 

Balaşa. — Buzat?.. Cine "i buzat? Cuconu?" 
Caliopi. — Nu te preface că nu 'nţtlegi. 

Balaşa. —  (esasperânău-se) Da ce să "mţăleg, co st 'n- 
țileg 2 Vorbeşte'mi creştineşte, 

Caliopi. — larătâna pe fereastă) Cunoşti pe tentrul cela 
care se uită ?n coaci cu ochianul? DE 

Balaşa. — Care? Cel de colo?.. 85-71 îngrop de 
"l-am mai zărit pă acu. , 

Caliopi, — Cu atâta cşti mai vinovată, giupineasă. 

Ai ochi şi nu vegi manevrele Adelei. 

Balaşa. — Mancvre?.. Ce manevre? Adeluţa mea face 
manevre? Puşche pe limbă'ţi, cucoană ! , 

61
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Nalbă. — (sever) Bălaşo!.. 

Caliopi. — Las'0, cucoane Matachi, s*0 înfund cu 

minciuna. Giupineasă Bălaşă... priveşte cum tenărul face 
sămne întracoacă. AşiI? Cui le face, mă rog?.. Dumi- 

tale? nu!.. mie? nu! lui cuconu Matachi? nu! lui fir 
Manoli? nici atâta!.. prin urmare numai Adelei. 

Balaşa. —: El? să îndrăznească. .. Adeluţii mele?.. 

Aşteaptă, marţafoiule, să te mvăţ cit a zădări fetele. 
(merge la uşa din fund şi strigă) Savo ! Savo! 

Nalbă, — Da ce vrei să faci? 

Balaşa. — Vei videa d-ta... Savo! 

SCENA XIII. 

Ce denainte, Sava. 

Sava. — (intrână printună) Aud, giupineasă. 
Balaşa. — Savo, vedi pe domnişoru cel de colo? 
Sava. — (la fereastă) ÎL văd. 
Balaşa. — Aleargă iute dei spune că'l pofteşte boie- 

riul sus; car de n'a -vra cumva să vic, unflă!l în spi- 

nare şi adă aică, hurduz, burduz. 

Sava. — Bine, giupineasă, (eso'alergâna) “ 

Nalbă. — Ce gând al, Bilaşă?.. 
Balaşa. — Ce gând am? Vaj! bate aşa şi pe din- . 

colo venetic! Augi, să vie un puşchiii din lume ca să fure 

minţile copilei? S%'mi smulgă garofița de la sîn ş'apoi 
să fugă cu ca peste nouă mări şi ţări? .. Iei! doar! 

încă n'o închis ochii Bălaşa... N'am crescut-o eii, mam:
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discântat-o că, n'am jărticsit-o eii de flori de cuc... 

Adeluţa "i a mea; mare să s'amestece nime unde nu % 

ferbe oala... M'aţi auditii? Nime! | 

Nalbă. — Cum? nici ei care "i sânt tată? 
Manole. — Nici ei; care am să! fiii socru? 
Caliopi. — Nici eii care am săi fii maştigă. 

Balaşa. — Nici d-ta, nici d-ta, nici d-ta!.. Ei 

sânt mama, Adeluţii, de când o murit răposata, Dumne- 
găii s'o erte! ei am învăţat-o gospodăriea. Audi? nu 
"-am dat creştere bună?.. nu "i-am dat educaţie! 

Dar' pentru gospodărie 

- Cine poate s'o întrică ? 
Ca Adela cina scie,. 

Cine scie ca sk facă 

“Dulceţuri bune, 

" Vutei de minune, 
Păstrămuri, pască şi cozonac? 

Şi aluaturi 

"Şi marinatară 
Şi cataifuri şi caimac? 

Pohaci, plăcinte 

Grase ferbinte | 

Să le mănânce chiar împtraţi; 
Vargă, bulionuri 
Dobă, jambonuri 

:- Şi bujăniţă de mnşehi svântaţi, 

Dar! bujăniiţă!.. degeaba dai din umeri kir Manli; 

poate că ştii d-ta s'o faci ma! buni? Cum ai dis? 

Manole. — Da di "mi pace, glupineasă, că nu dic 

nimică. Si
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Balaşa. — Apoi, can să te 'mpingă păcatu să dici 

din protivăi. (eaută pe fereastă) Faca, nu se mal vede. "L-a 

fi unflat Sava pe sus. 

SCENA XIV. 

Co denainte, Sava. 

Sava. — Giupineasă, "l-am adus. 

Toţi. — Unde 1? . 
Sava. — Suie scările. (ese). 

Balaşa. — Bine! S6l luim la depinat. 
Nalbă. — Ce săi spunem? Cucoană Caliopi, săi vor- 

beşti d-ta. 

Caliopi. — Ba d-ta, cucoane atac ca stăpânul casei. 

Nalbă, — Ei îs cam iute, şi... 
Balaşa, —: (în parte) Îute ca nalba. 
Nalbă. — Socot c'ar fi mal potrivit să vorbească 

kir Manoli, ca socru. . 

Manole. — Fii? bucuros; însă nu ştiii cum să 'mcep; 

prin urmare tot mai cuviincios îi cuconu Matachi, ca 

„părinte... 
Nalbă. — Dacă n'aşi fi tute... 
Bolaşa. — Mări, ce vă poftiţi ca Grecii la temniţi? 

Las căi grăcşte Bălaşa. Batăil! 
.
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SCENA XY. 

Cei denainte, Radu. 

Radu. — Domnilor!.. Un curier estraordinar, în chip 

de ţigan, a venit să mă învite aici din partea stăpânului 

sei... Cine" mă rog stăpânul pomenitului balaur? 

Nalbă, — tblâna) Ei, domnule. 

Radu. — Domnul mei, cată-mă d'inaintea, d-tale. Ce 

poitesci ? 

Nalbă. — Eii?.. Întreabă pe cucoana, , Caliopi. 

Caliopi. — Ba, pardon... pe hir Manoli. 

Manole. — Ba pe. giupineasa Bălaşa. 

Radu. — A!. ..Se vede că ne jucăm de-a, baba-oarba. 

Balaga. — tatinsă) Ce baba-oarba ?.. Cine "1 baba- 

oarba? .. N'audi, mostu cela?.. 

Radu. — Mie "mi. vorbesci, jupăneasă? 

Balaşa. — D-tale... Se vede căţi placii fetele? 

Radu. — Cum. nu?.. când. sii frumuşele... dar' 

ce are-a face?.. | 

Balaşa. — Îți placii!.. şi de-aceca te furiştzi pe 

sub gardurile oamenilor ? 

Radu. — Ei? 

Balaşa. — Şi faci sămne la ferestrele caselor? 

Radu: — (în parte) E lipsită! 

Balaşa. — Faci sămne, ha? Aşa, cu mânile, ca o moară 

de vtut şi cu capu, aşa, ca un cal ce se apără de muscă? 

Radu. — ur Naibă) Domnule, esplică'mi, te rog, ti- 

militurile jupănesei. 

“ Nalbă. — Ce săţi esplic, domnule, + În doub cuvinte
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îţi spun curat că'ţi perqi timpul în zădar,.. Copila mea 
nui de-acele.,, 

Radu. — De care? 

Nalbă. — Copila mea are creştere bună, domnule. 
Balaşa, — Are dar; că cii am crescul-o, ei am... 

Radu. — Ş'apoi?.. Ce mă privesce pe mine? 
Balaşa. — Dacă nu te priveşte, de ce caţi sto scoţi 

din minte cu schimonositurile d-tale?.. De ce te-al aşt- 

dat incolo de grădină în fagă cu fereastra ci? De cei 

faci sămne cu mâna şi te uiţi la dinsa cu ochiana? 

Nu ţi'i ruşine ca să te porţi.ca un sare-garduri? 
Radu. — A! înţeleg acum... Ha, ha, ha, ho, hal 

Balaşa. — Ban auqi'l că şi ride! are obraz să rîdă! 
Toţi. — “Ride! - | 
Radu. — M8 ertaţi, dar”, dei! nu mă pot opri de 

ris. .. prepusurile d-roastre sântii atât de comice!.. 

Balaşa. — Ce sânţii?.. Ean mal di odată? 
Radu. — Domnilor! în câteva cuvinte vă pot linişti... 

AI credutii că fac curte prin semne telegrafice nu scii 

cărei domnişoare de aici? V'aţă înşelatii. Dacă -m'am 
aşedat cu instrumentele mele pe movila de lângă gră- 
dină, am făcut-o ca să ridic planul locului pe unde are 
să trecă drumul de fer. 

Toţi. — Planul... locului drumului de fer! 
Radu. — Dar, domnilor! Companiea drumului de fer 

na însărcinat cu ridicarea planului; căci sânt inginer 
topograf. 

Balaşa, — Potograf! | 

Nalbă. — Şi pe unde, mă rog, are să treacă drumu?
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Radu. — De-a lungul moşiei acesteia. . 

Nalbă, — De-a lungu?.. S5 mi sc strice-o mulţime 

de fălci de-arătură şi de fenaţ? 

Manole. — Pagubă însămnătoare! 

Radu. — (scoțând un plan din carton) Fată linica trasă 

aici pe plan. Ea începe de la hotarul moşiei, trece prin 

pădure. . . ” 

Nalbă, — S8 ?mi taie şi pădurea? 

Radu. — Cotigesce pe lângă caz, apol apucă drept 

prin grădina, boterâscă, şi chiar drept... 

Nalbă, — Prin mijlocu casei poate? 

Radu. — Precum gici; chiar prin mijlocul casei. . - 

Îmi pare reăi, domnul meii; însă avem să fim siliţi aţi 

da casa la pimânt, pentru ca să trâcă drumul. - 

Nalbă. — tturtos) Casa mea! 

Manole. — Casa lui! 

Nalbă. — Dărăpinată! 

Caliopi. — Cu grădini! 

Balaşa. — Şi cămară! 

Radu. — Tot! 

Balaga. — Ca pe vremea Enicerilor'! 

Radu. — Ba nu, căci Enicerii nu dai despăgubire. 

(Nalvă, Manole, Caliopi şi Balaşa se apropie de Radu şi vorbescii o 

dată cu toţil.) 

Nalbă. — Şi socoți d-ta coli lăsa căi să *mi stri- 

caţi bunătate de casă, unde m'am. născut, unde-am Cres- 

cut, unde m'am însurat, unde "mi-ai murit r&posata? 

Odată cu capu! 

Balaşa, — Și socoţi d-ta c'otii lăsa eii să strici bu-
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nătate de casă, unde-am trăit ş'am înbătrânit cu cheile 
în mână, şi unde-am crescut pe Adeluţa? Odată cu capu! 

Manole. — Şi socoţi d-ta c'olii lăsa cii să stricaţi 

bunătate de casă unde m'am deprins a veni de dout- 
Aici g'atâţi de ant, şi care are să fie destrea miresei? 

Odată cu capu! 
Caliopi. — Şi socoţi d-ta c'olit lăsa eii să stricaţi 

bunățate de casă unde-am să mă mărit, să fii stăpână, 

şi să "mi fac cuibu fericirii mele căsătoresci? Odată 

cu capu! , 

Radu. — Îucet, încet, nu vă aprindeţi. 
„ Nalbă, — Ce să nu m'aprind? Ei sânt tute, domnule. 

Audi? S5 mă păgubească de nu ştii câte fălci de pă- 
mânt, pentru ce? pentru un drum de fer!.. par că not 

mamă trăită pân acum şi fără drumuri. 

Manole. —- Ba ami trăitii şi ne-aik mersi bine, sla- 
"vă Domnului! i 

Radu. — Bine, dar!,. şi mai cu semă mâle... 
prin glod... cu carul... Hăls tălişmau, ţa boean!.. 
şi boii se spetescă întindend la -jug şi carul scârție prin 
glod, şi bietul român asudi bătend cu prăjina în boii 
lui. .. Hăls boţolan, ga priau!.. şi roată dă într'o groa- 
pă şi carul se frânge!.. Ha, o! ha ho!.. Dal la deal? 
e pre înalt... Dal la vale? e pre răpide... Dai pe şes, 
e pre mlăştinos!.. sosesci la malul unei ape? pod nui! 
Ha ho! ha ho!.. Carul stă ear” pe loc!. . şi tot m 
fel, când cauţi ţra ca şi carul remâne înelodată, 
timp ce ţerile vecine mergi înainte cu riipegiclunea “aa: 
dului. ”
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Nalbă, — Ş'apol?.. Meargă sănătoase... Ce ue 

pasă nouă? “ 
Manole, — Ce-avem noi a înpărţi cu ele? 
Balaşa. — (lux Manotc) Te 'ntreb? 

Radu. — Ce-avem a înpărţi? Avem a înpărţi bine- 
facerile civilisaţici şi radele acelut soare modern ce portă 

falnicul nume de progres. Avem a înpărţi cu alte po- 

pâre comorile pământului nostru şi a lua în schimb de 

„la ele ceea ce ne lipsesce: industrie, arte, cunoscințe fo- 

lositâre. ţerii. Avem a proba că şi noi sântem demni 

de a face parte din marea familie europeană, care pă- 

şesce cătri un viitor măreț. Avem a ne feri de a fi 

porecliţi : Cârtiţile Europei... Şi pentru tâte aceste, 

pentru ca, să păşim ca t6tă lumea pe calea, ce se des- 

chide înaintea n6stră, ne trebue drumuri de fer, dom- 

nilor, precum ne-ati trebuită telegraful electric şi marele 

reforme de care se bucură Rominiea. 
_Nalbă. — Ba că chiar! 
Manole. — Ama! 

Radu. — Dar! drumuri de fer, care ne vor pune 

în relaţie cu lumea “întrâgă; drumuri de fer, care vor 

înlesni transportul r6delor muncii nâstre; drumuri de 

fer, care ne vor îndeci şi înmii averile; drumuri de fer, 

care, la cas de bâlă, ne vor da mijlocul a ne procură 

ajutorul sciinţei medicale; drumuri de fer, care ne vor 

scăpa de ruină şi de morte; dar! drumuri de fer, 

domnilor, adică: înflorirea, întincrirea, reînvierea Pa- 

triei nâstre. i
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„Drumul de fer este un. Zmeii 
Ce trece munţi în sborul seit 
Şi riuri, mări şi văi adânci 
Şi bălți şi ripi şi 'nalte stânci, 

Drumul de fer cu-aripi de foc 
Duce lumini în ort ce loc, 

Şi ?n calea lui nasce belşug, 

Şi ?n arma lui lipsele fug. 

Drumul de fer unesce ?n sbor 
Ori ce popor cn alt popor, 
Ş'aprinde-amor duios, frăţesc 
În ori ce, suflet omenesc. 

Nalbă. — Palavre, domnule, palavre!.. aşa nc-aţi 

asurgitii cu vorbe mari pân” ce ne-aţi luatii moşiile şi 
ne-aţi făcutii una cu locuitorii... Palavre frangusesci! 
Drumurile de fâr aii să înbogăţască pe străinii care le- 

or face, ear” nu pe noi. 
Radu. — Faca!..:Nu cumva veţi pretinde ca stră- 

inii să ne aducă în ţâră sciinţa lor... pentru hatirul 
ochilor nostri cei frumoşi? E domnilor! să fim drepţi 
şi să ne ferim de a ne potrivi acelor ce tot strişi în 
contra străinilor; căci amii cădea în trista categorie de 
„oameni ncrecunoscători. .. 'Țerilor civilisate străine sân- 
tem datori noi, Românii, cu luminile ce avem astăţi; 
prin urmare, când străinii volescii să îndestreze Romă- 
nica, cu instituţii folositâre, trebue să le întindem mânile 
cu dragoste, trebue să "i încuragiim, dându-le avantage 
potrivite cu sacrificiile lor, ear' nu să facem ca, orbul din 
basme, care a spart capul celui ce “I- -a arătat drumul.
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Nalbă. — Toate aceste “sii frumoase, domnule, dar' 

ei unul sânt hotărît să nu las ca st treacă drumul d-tale 

pe moşiea mea. 

Radu. — Pre bine; însă cum îl vei opri? 

Nalbă. — Mofii aţine la hotar cu paru, dac a trebui. 

Radu. — Ha, ha, ha, ha! 

Nalbă, — Sai mai bine m'otii duce Ia Bucureşti ca 

să intrigarisăsc în contra lui. Helbet!.. doar” olii găsi 

eti acolo oameni cu cap, care să înţăleagă lucrurile ca mine, 

Radu. — Nu cred. 

Nalbă. — Audi? palavre; drumul de for îi Zmeii cu 

aripi de foc... trece peste munţi ke ta lipa.. . poveste 

de mancă... par: camii fi copil... Mai bine carul cu 

voi, de cât drumuri de fer... Xu'Y aşa, poleri d-voastră? 

Manole. — Aşal.. 

SCENA XVI. 

Cei de'nainte, Adela, | 

Adela. — Ce certă "i aid, mamă Balaşă ? 

Balaşa. — Nu % nimică, Adeluţă. . „So aprins boleriu. 

Radu. —. Adela! 

Adela. — Radu! 

(Se apropie cu bucurie unul de altul.) 

Toţi, — (în parte) Se cunoscii! 

Radu. — Cum de vă găsescit aici ? 

Adela, — Aici e moşiea tatălui mei.
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Nalbă, — Ean ascultă, domnule; de unde cunoşti pe 
fiică-mea ? 

Radu. —— Am avut onorul dea fi presentat la Iaşi. 
Balaşa. — (în parte) Aista "i potografu! 

- Nalbă. — Aşa?., Apoi de ce m'aă înşălat, spuin- 
du'mi că nu făceal nimărui din casă stmne mal adi- 
nioarea ? 

Radu. — Domnule, vă încredinţez. . . 
Nalbă. — AI vrut să "ţi baţi gtoc de mine? 
Caliopi. — Şi de mine? 
Manole. — Și de mine? 

” Balaşa, — (în parte, arătând pe Manole) Na şi cl! ..- 

Radu. — Domnilor, vă rog să ascultați. . . 
Nalbă. — Ce stă te-ascult?.. ear' palavre?.. Ha, 

ha! vrei să *mi faci drumuri: prin casă, şi caţi să "mi 
amăgeşti copila ! 

Adela. — (cu rugăminte) Tată... 
Radu. — Domnule... | 
Nalbă. — Afară, berbantule ! 
Radu. — ţindigat) Domnule, .. 
Nalbă. — Afară pân nu mă Yuţese. 
Radu. — AI noroc, domnule, că eşti Părintele Ade- 

lei. e „ (ese prin funa,) 

Nalbă. — Părinte, nepărinte, afară din casa mea... 
şi cât pentru d- ta, duducă, care cunoşti ingineri, să nu 
te mal arăţi în ochii mel, neruşinato! | 

Adela. — (plângâna) A! 

Balaşa, — Ce face?.. puşche pe limbi? pi. 
Nalbă. — Ta, nebună bătrână ce eşti, că numai
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vorba %i. de tino... nu eşti nici de-o ispravă... De 

ad! înainte nu 'mi trebueşti... Mergi de "ţi cată loc 

ajurea. 

Balaşa. — (furioasă) Cum al dis? Mă dai afară după 

25 de anl de slujbă, pe mine Bălaşa?.. şi socoţi poate 

că m oii duce cu una, cu două? c'oții lăsa eii pe Ade- 

luţa. .: garofița măsil?.. care-am crescut-0, (wlângend) 

am discântat-o, am hirăcsit-o. 

Adela, — Tată, tată, det p pe mama, Balaşa:. 

albă. ——- Lipsiţi amândouă... SE nu vă mar văd, 

Adela, — Ah! mami... (ieşină în bracele Balaşel) 

Balaşa, — "Vai de mine! "AIl-o ucis pulu, hapsinu 

dracului... Adel... Adeluţă... (o așsdă pe canape). 

Poţă. — A leşinat!.. Colonie, .. oget... pene arse 

la nas. - 

Balașa, — Ghiacă, Sha . Aduceţi un lighean cu 

ghiacă. 

Caliopi. — Aleargă degrabă la ghegărie, ir Manoli. 

Manole. — Eaca mă duc. (ese prin stânga). . 

Nalbă. — burmăcit) Bălaşo. .. nu Şi vine "n simţit? 

Balaşa. — Fugi, căpcăunule, că "mi-ai omorit odoru... 

Adeluţa mătuşii. 

Nalbă. —  (ângă Adela) Adelă. . N 

Caliopi. — E nesimţitoare. .. ar trebui un doftor. 

albă. — Dar... un doftor... SE trimetim îndată... 

Balaşa., — Unde să. trimetim ?.. Cale de trii poşti 

“ae-aicr nu se găseşte nici doftor, nic. spiţer... Ar tre- 

pui o gi mtreagă ca să meargă un om pân! la târg.
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Caliopi. — Dacar fi un drum de fer pe moşie, într'o - 
clipă ar sosi doftorul aici. 

Nalbă, — taăuc) Dar... un drum de fer... bine gick. 

Balaşa. — Ce mai pomeneşti de drum de fer, cu- 
coană Caliopi! Mai audit că boteriu vra să saţie cu 
paru la hotar ?.. 

Nalbă. — Ei! aşa... am qis-0... dar! mă căesc... 
(eu desperare) AŞI da acu şi moşiea 'ntreagă, numai st 

scape Adela... 'Treacă drumul de fer prin pădure, prin 
grădină, prin casă... pe unde "i-a plăcea... treacă chiar 

peste trupul mei, numai să numi perd copila...  Ade- 
luţă, vină'ţi în sîmţiri... "ţi-o da ce” vrea, oiti în- 
plini toate dorinţile tale. | 

Balaşa. — (in parte) Bietu boferiii... plânge! 
Nalbă. — Bălaşă!.. tu 'mi-al crescut-o, tu să mio 

scapi de moarte... audi tu?.. Spune ce st fac?. 
să fac, săracul de mine! 

Balaşa. — Ce st faci? s'o măriţi cu potografu. 
Nalbă, — Care potograt ? 

Balaşa. — Cel de dinioare, care "l-ai dat afară, şi 
care se “ubeşte cu Adela, 

* Nalbă, — Fie... dar” undo '%, unde "i? 

Balaşa. — Unde-a fi, mal griji... îl aduc ei cu 
ulcica. .. 

Nalbă. — Ade 

Caliopi. — Ai st vrăjesci? 

Balaşa. — AM. (scoate din buzunar o ulcică şi o vărguţă, şi 
începe a descânta Yute) Tiăceţi molcu, să mu "mi smintiţi 
vraja... Sss?
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(Descântă învertind vărguța în ulcică.) 

Verguţă de alun, 
Acum într'un c6s bun, 

Prefă-te balaur 

Cu soldii de aur, 
Şi pe cel dus 
Aqă'1 pe sus; 

Ca an nebun, 

Pe-o prăjină de alun. 

Nalbă şi.Caliopi. — Vine? 

Balaşa, — Vine, vino... cată'l sositor. 

  

SCENA XVII. 

Cei denainte, Sava... 

“Sava, — Giupineasă, giupineasă, . . 
Balașa. — Carnacsi. 

Sava. — Sâriţi!.. Cuconaşu Manolachi o răpit pe 

“ Toana. 
Toţi. — Cum? 

Sava. — "L-am vEdut cu ochit mel... din dosu graj- 

diului, apucând pe Ioana în brage, sărind cu ea, în brişcă, 

şi luând drumu spre eaz. 

Caliopi. —:A fugit Manolachi?.. cu sacul mei! . 

Val de mine! „.„ aleargă Savo!. 

(Sava ese, alergând.) 

Nalbă., — Ce sac? 

Caliopi.. — (desperată) Sacul meii de vojagiii în care- 

aveam 3000 de galbini şi corespondenţa de amor a ma- 

forului, .. Săraca de mine! ca
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albă, — Corespondenţă de a maior... de amor a 

maforului!.. Ha, ha! cucoană... aveai corespondenţă de a 

maior... cu alţii?.. 

Galiopi. — Ah!.. ce-am spus! „. ah! ah! cade în îs- 

tericale pe canapeoa diu stânga) 

Naibă. — Biilaşi... nu mă lăsa... îmi vine-ameţală... 

Balaşa. — Altă bele, acu!.. Mergi tute de "ţi pune 

la cap un şervet cu ghiacă. 

Nalbă, — (eşină prin stânga, ameţit) Ghlagă... a malor.. 

Adela. . . 
Caliopi. — (în spasmuri) Sacul. .. banil... matorul. 

Balaşa, — Ean priveşte ce frumos o prindet.. coş- 

cogea, spanchie cu istericale... Se vede că cucoana era 

scrisă la oaste... Aferim! 
Caliopi. — Sacul... sacul. . .- 

  

SCENA XVIII. 

Cei denainte, Sava, Ioana, 

Sava. — (aducâna sacul) Eaca sacu. .. caca şi Ioana... 
(pune sacul în bragele Caliopil.) Bi 

„Caliopi. — (trezinau-se) Sacul!.. el e! săcuşorul mil... 
averea me... cată'l!., Nu'i Lipsesce nimic 9,. (deschide sacul 
şi 1 ecsaminează.) ” 

Balaşa,. — Dar” cum ai scăpat, fa, din glifarăle hoţului? 

Ioana. — Un străin mo augit strigând: agiutor; o 
eşit înaintea cailor, "1-0 oprit, şi cuconaşu Manolachi cum 
"1-0 vădut, o sărit spăriet. din brişcă ş'o apucat fuga 
pe câmp.
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Balaşa. — Da undei străinu ? 

Ioana. — Nu ştii... el m'o adus în curte cu brişca, 

gapol s'o făcut nevidut. 

Balaşa. — (în parte) El a fi, otografu!. . Sei mal 

vrăjăsc. .. doar” a vini mai degrabă. (începe ear! a vrăji şi a 

descânta.) 

Vărguţă de alun, 
Adăl într'un câs bun; 

Cu iuţeala vântului 

Pe faca pământului; 

Ear' copila st "nflorescă, 

Pe loc să se curăţescă 

De fapt 

De dat 

De pâră 

De ură 

De 'ntristare 
Şi de vitămare, 
Ursitul să vie 

Fata st renvie 
Carată 
Luminată 

Ca să fie măritată. 

  

SCENA XIX. 

Cei denainte, Radu. 

Toti, — Fată”! 
Radu. — Pardon... Man întors aici ca să vă 

Spun. . + , i 

Balaşa, — SS! - 

Radu. — Ce "2. -
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Balasa. — (o arată po Adela). 
> , , 

Radu. — Ce văd! Adela leşinată! fse apropie de Adela) 

Adelă, .. Adelă! 

SCENA XX. 

Ce denainte, Nalbă (legat cu un şervet la capl, Manole 

(cu un lighean în mână.) 

Manole. — Eată ghiaca! 

Balaşa. — Sss! 
(Manole remâne încremenit lânsă uşă.) 

Nalbă., — Ce "i? 
Balaşa. — (arătând pe Radu) Potografu. 

Nalbă. — A vinit? 

Balaşa. — "L-am adus cu ulcica. 
Nalbă. — Ce face-acolo? i 
Balaşa. — Sss!! 

Radu. — (cu glasul uimit) Adel, Adelă. .. Ascultă gla- 

sul mei... Bi sânt lângă tine... că, Radu, care te 

Yubesc ca, "ze îngerul tinereţilor mele; ei, care 'mi-aşi 
da vicaţa pentru tine. 

Manole. — (e dice?.. ce dice? 
Balaşa. — Sss!!. 

Radu. — Adelă, din lumea în care te giisesci în- 
toarce-te ear' pentru noi, ca să vegi cum te plângen, 

cum te dorim, cât te lubim... Adelă! 
Adela, — țăeşteptânău-se) Unde sânt?.. Cine mă chia- 

mă? Radu! Radu!. Ah! (se pleacă pe umărul lui Radu. 

Radu, — Scumpa me!
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Naibă, — (păşină spre Adela) A înviet copila! 
Adela. — (epărmântată) Taţăl-meii !.. fugi Radule! 

Radu. — N'ai frică, scumpa me... Nici mârtea nu 
mă va putea, smulge de lângă tine... De-a fi chiar să 

ne ucidă părintele teii, omi muri înpreună unul lângă . 

altul. . 

Nalbă. — (viină lângă Adela) SE vă 'ucid eil?.. mă fe- 

rească Dumnegăii! Mai bine vă volit cununa, ca să fac 

fericirea voastră... şi să viii de hac lui ir Manoli. 

Manole. — Aud? 
Adela. — (serutână mâna lu! Nalbă) Bunul meti părinte! 

Balaşa. —- Aşa mal vii de-acasă, cucoane. 

Radu. — Domnule... cum să vă probez recunoscin- 

ţa me? 

Nalbă. — Cum?.. Fericind pe Adela şi făcendu'mi 

drumuri de fer pe toată moşiea.. 
Caliopi. — Bravo, bravo, amicul mei! 

Nalbă. — Cât pentru d-ta, cucoană Caliopi, îţi pof- 

toresc s'aglungi din matoreasă, ghinărăreasă. 

Caliopi. — Merci... M& duc lo Iaşi să mă mărit cu 

majorul. 

Nalbă. — Călătorie, . . (în parte) sprâncenată. 

Manole. — Ei bine; eii ce fac cu ligheanu ist de 

ghiacă ? 

Balaşa. — Bagă!l în sin, fir Manoli. 

Manole. — Dar cu fiul mei, Manolachi? 

" Balaşa. — 'Trimete "1 la volintirie pe malu Dunării. 

Manole, — Cine?.. el volintir?2.. bobocul tatii?..
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dar nu "ţi-am spus, glupineasă Bălaşă, că el âncă... 

(vorbesce Balaşei Ia ureche) Ia schimbat toți dinţii. 

Balaşa. —- Ha, ha, ha! mare natafleţ o mal fost. 

Manole. — Natafleţ. 
Adela. — Ce ridi, mamă Balaşă? 
Balaşa. — Nimic... Ean iz Manoli spune ghiduşii. 

Toţi, — Ce: ghiduşii? 
Balaşa, — Cică. 

Manole. — S5 mă “agropt doi s spune, , gtupineasă. 
Balaşa. — Ci că... drumul de fer ÎI iscodirea dra- 

cului. | 

Radu. — Chiar aşa să fie, noi să stristina cu en- 

tusiasm: Vivat drumul de fer! 
“Toţi. — Vivat! 

" Drumul de fer unesce 'm sbor 
Ori ce popor cu alt popor; 
El va sădi amor frăţese 
În ori ce sufle      
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