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"PERSOANE: 

  

Sobieschi, regele Polonici. 

Iablonovsehi, hatmanul armatei polone. 

Potosehi, ashiotautul lui Svbieschi. 
Soiman, căpitan bătrân de cetate, 

Tudora, filea lui. - 

Farcas, tînăr ostaş roniâu. 
Galu, 

Ghetu, plăeşi. 

Mirceu, 

Un străjer român. 

O 'sentinelă polonă. 

Un român bătrân. 

0 română. 

Un copilandru. 

Un soldat polon. 
Trei plăesi. 

Români, române, statul major polon, aghio- 

tanți, armata polonă. 

 



CETATEA NEAMȚULUI!) 
SEU 

SOBIESCHI ŞI PLĂEŞII ROMÂNI 

DRAMĂ ISTORICĂ. ÎN 3 ACTE. 
  

Scenele se petrecii la cetatea Neamţului, în anul 1686. 

  

ACTUL |. 
. Teatrul represintă malurile pirăului Neamţ, cu o punte peste el; dea- 

1uri în fund, cu o cărare ce şerpuesce pe coastele lor, şi în stânga 

casa lul ŞoIman. 

  

SCENA 1. 

Galu, Gheţu, Mircea (în faţa scency), Români 

şi Române (invârtescii o horă pe malul pirăulul.) 

Galu. —' Mândră di ne-o dat Dumnegâii de-sârbarea 

icoanei lui Ştefan Vodă! 
Gheţu. — Mândră, fărtate, şi strălucită ca numele 

Marelui Voevod ce-o apărat ţara noastră, 40 de ani în 

şir, cu bracul stii cel neînvins? 

1) Subiectul aceste! drame e tras din novela istorică a d-lui C. Negruţi.
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Galu. — Astăgi are să s”adune tot poporul de prin 

munţi şi de prin văi, ca să meargă sus, la cetatea Neam- 

ţuluY spre închinare inaintea icoanei sfântului Ştefan, 

după datina, strămoşascii. i 

Mircea, — (may în fund, privind spre dealuri) Fată” cum 

vint din toate părţile, cârduri, cârduri. Par că se c0- 

porii turme de oi de pe coastele Ceahlăului. 

Gheţu. — Însă nu 7] ziiresc pe "moş Şolman, căpi- 

tanul cetăţii... De ce oare-o întârdiet în casa lui? 

(arată casa din stânga.) 

Galu. — Veţi că aia să fie cununia fetei lui, Tu- 

dora, cu Farcaş aprodul, şi s'a fi gătind de nuntă. 

Gheţu. — Da s'o întors Farcaş de la Eşi? 

Galu. — Bancă nu... S'aşteapti să cadă pe nică 

pe ceas. 
Gheţu. — Numai de "i-a fi dat, vote Cantimir Vodă. 
Galu. — N'ai grijă despre asta, căci Farcaş îi frate 

de cruce cu căpitanul 'Turculeţ, şi căpitanul Turculeţ îi 

mâna, dreaptă a lul Cantimir Vodă. 

Mircea. — Eaca şi moş Şoiman cu Tudora. 

- SCENA II. 

Cox denainte, Şoiman, Tudora (ezina din casă.) 

Şoiman. — Vin, Tudoro, şi "ţi şterge ochii, fata 
mea, că Farcaş, logodnicul tâii, trebuie să sosască adi 

. 
«i 

negreşit, Aa 

Tudora. — (tristă) SE ţe-audă Dumnegtii, tată; dar 
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Şoiman, — Ce?.... te 'mdoeşti poate de cuvântul lui 

Parcaş?.. cel mat vrednic şi mal voinic aprod a lui 

Cantimir Vodă? 

Tudora. — Ba nu, tată... Ştii că el:mă tate, 

şi că de-a trebui st treacă chiar pin foc, el a treceş 

veni; însă o presimţire dureroasă îmi munceşte sute 

de. astă noapte! : 
Şoiman. — tinerii) Ce presimţire?. . Poate Cal vi- 

sat ceva? i 

Mudora. — 0! dar; am visat un ris îngrozitor!.. 
Par” că, năvălise peste biata țară un potop de sânge!.. 

Farcaş se lupta p'intre valuri, şi valurile tot creştea 
împregiurul lui, păn' ce-o atinsii zidurile cetiiţii de 

pe deal. 

Şoiman. — Percască Dumnedăi sfentul?.. Destule 

nenorociri o cădutii pe biata Moldovă: locuste, săcete, 

năvăliri de 'Tătari, de Turci, de Unguri, de Leşi!.. 

vrajbe între fraţi, neunire, împărecheri!.. toate rălele 
ce poti aduce stingerea unui neam întreg!.. Fercască 

Cel de' sus, să nu "ţi fie vorba ?ntr'un ceas rtiă, fata 

mea, că mi se ocereşte inima când gândesc la câte-o 

pătimitii Dieţii locuitori!.. Dar” ce stăm 'nof de vor- 

bim de astea, când a9i a să fie cununiea ta?.. Veţi... - 

flăcăii şi fetele s'o adunatii la horă, şi giocii voios, că 
doar” sântem în vreme de pace... Eaca şi tovarăşi! mei 
de cetate: Galu, Gheţu şi Mircea, care s'o coboritii din 
deal pentru ca să te privească în haine de mireasă. Nu "i 

aşa, fraţilor? .
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Galu. — Aşa, în0ş Şoimane... SE trăeşti, Tudero,. 
şi să fil fericiti după cum dorim şi după cum doreşti! 

Pudora, —- Mulţămim d- voastră. . „Să ne fie tratul 
bun la toţi. Românii! 

Şoiman. -— Amin! (cătră ptăeşt) De mult vațr coho- : 

vitii din cotate? 
Galu. — De cu răsăritul Soarelui. | 
Şoiman. — Şi câţi oameni o rămasii .de pază în 

lăuntru ? 

Galu. — Nouă plăeşi, tot unul şi unul. 
Şoiman. — Prea bine; nouă plăeşi românul plătescii 

cât noui-dăcă de voinici. teătră nomânn Copil!.. gătiţi-vă 

si mergem în cetate ca să ne 'nchinăm icoanei sfentu- 

Tu, Ştefan. 

Românii. — Hai să mergem, hai să mergem. 

Şoiman, — Şi dac a sosi Farcaş, pe când ne-omii 
întoarce de la cetate. omii face nunta Tudorii. 

Românii. — Noroc bun, noroc bun! Hai la cetate. 
Şoiman. — Tăcere... Datina strimoşască este ca 

cea mai frumoasă fată din munţi să cânte ?n diua asta 
cânticul lui Ştefan Vodă... Cine vreţi voi ca să cânte? 

Românii. — Tudora să cânte, Tudora. 

Soiman. — Augi, fata mea?.. Ci că tu eşti cea 
mal frumoasă dintre toate... Cântă dar. 

Tudora. — Bucuros, tată. 

Cântecul lui Stefan Vodă. , 

Stefan, Stefan Domn cel mare, 
StmEn pe lume nu are 
De cât numai mândrul Soare! 
Din Suciava când el sare,
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Pune peptul la hotare, 
„Ca un zid de apărare. 

Bracul sei fără "ncetare 

Date oardele Tatare, 

Bate cetele Maghiare, 

Bate Leşi din fuga mare, 

Bate Turci pe zmei calare 

Şi "i scutesce de "ngropare! 

Lumea "'ntregă stă 'n mirare! 

Ţera “i mică, ţera i tare, 
Şi duşmanul spor nu are! 
lumea 'ntrâgă stă 'n mirare! 

Căcă precum în Cer un Soare, 
Unu "i Stefan Domn cel Mare! 

Românii. — (en entusiasm) Ura! 
(Se văăii alergând pe dealuri câţiva Români spărieți, carii strigă: 

Săriţă! .. agiutoriii!.. duşmanii!..) 
Românii. —  tmergină spre fund) Ce este? Ce să fie? 

Şoiman. — Ce larmă s'aude? 
(Farcaş'se arată pe deal, urmărit de un soldat polon. Luptă între 

amendol. Polonul cade ucis, — Musică la orhestră.) 

Tudora. — Eata Farcaş, Farcaş! 

Românii. — Farcaş aprodui! 

„ Şoiman. — Farcaș în luptă cu un Leah! fetrigă Nu 
te da, Parcaş băete, că venim şi' ol, (eatră Români) Pe 

Leah, copil! - 

Românii. — 'tvoină să alerge spre deal) Po Leah. pe Leah! 

Şoiman. — Ba nu; staţi locului... Mare Farcaș ne- 

vole de-agiutor împrotiva unui duşman singur. 

Tudora. — Tată, tată!.. poate să mi'l omoare!..
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Şoiman. — Taci, copilă, că nu ştii ce spul... Ro- 

mânul are ştpte suflete "ntw'insul!.. Eaca Leahul slă- 
beşte... Farcaş îl stringe de-aproape... Leahul cade... 
Ura! să trăcşti Farcaş! 

Românii. — Ura! Farcaş! 
(După ce cade Polonui, Farcag aleargă pe deal, se coboară, trece pun-- 

tea şi vine în scenă.) - 

SCENA III. 

Cei demainte, Farcaș. 

Parcaş. — La arme, fraţilor!.. la coâse... la to-=- 
poare, co întratit sabie 'm ţară! 

Românii. — Leşii? 
Farcaș. — Leşii cu cralul lor Sobieţki! 
Şoiman. -— Strmana ţară! . 

" Farcaș. — Sobieţki o-venit cu toat puterea sa şi: 
cu toți hatmanii ţării leşeşti, încât o pustietii locurile. 
pe unde-o trecuti... Toţi locuitorii "şi-o părăsitii ca- 
sele de-o pribegitii prin fundul codrilor, căci n'o rămas. 
colţ de pimânt neprădat şi nestricat de duşmani!.. Ba. 
"me'o tălet pe Doamna Rucsanda, fiica lut Vasile Vodă,. 
şi s*o cercat să Yee pe sfânta Paraschiva din. biserica. 
'Tril-Erarhilor. . 

Şoiman. — Ce nelegluire!.. Ş'0 luat-o? 
Parcaş, — Ba nu; căci călugării o inchisi porţile, 

şi, de sus, de pe turn, o chiematii blăstimul Cerului: 
asupra duşmanilor! . «Atunci, hatmanul cel mare, Iablo-- 
noYski, o poroncit oamenilor lui să se retragă...
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Şoiman. — Pui de Români, călugării. 

Parcaş.: — Leşi s'o retrasii din Eşi; dar o luată. 

în robie pe Mitropolitul, ş'acum vină spre munţi... La. 

arme cu toţii, fraţilor, că ne-agiunge potopul! 

Tudora, — (in parte) Visul meit se împlineşte! - 

Şoiman. — Pe unde-al lăsat duşmanii? - 

Farcaș, — Aproape de-aici! . . (mergend mai în fana şi 

arătână în areapta) Priviţi colo norul cel de colb care se: 

“malță pân” la Cerlii?.. Leşii, fraţilor, Leşii! 

Şoiman. — La clopot, copil!.. 'Trageţi clopotul de: 

lar mă, ca să S'adune Românii de prin toate unghiurile 

munţilor. 

(Câţrva Români esii alergând priu stânga şi strigând: La clopot! 

la clopot!) 

Şoiman. — Şi vol, cu toţii, bărbaţă, femei, copil. 

pe-apărare!.. Înarmaţi-vă cu ce “ţi găsi, şi daţi de- 

moarte, ca st nu gică litfa c?o intrat în ţara noastră. 

ca ntr'un sat fără câni. 

(Șe aude în culise clopotul de dandana, și se văd viindă prin munţi” 

mulțime de Români înarmaţi.) . . 

Românii, — La arme!:.. la arme! 

(Esi, alergând intre culise, și se întorci îndată înarmaţi cu coase 

topoare, sineţe şi parl.) 

Parcaş, — SE mil dal mie, MOŞ Şoimane, ca să * 

duc eii la luptă. 

Şoiman. — Tu să mii duci, Farcaş, că ei merg st: 

apăr cetatea. 

Pudora. — lapucând pe Farcaş de brac) Farcaş, ei vin. 

cu tine!
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Parcag. — (cu dragoste) Vin, 'Tudoro, draga mea!.. şi 
“de-a fi să murim, omii peri 'mpreună tot de-o lovitură! 

Românii. — Pe Leşi, Români!.. Ori că, ori noi! 
Farcag, — Veniţi cu mine, fraţilor, şi să nu cruţaţi 

“păgânul, că el nu v'a cruța... Batăi că se vădi! 
Românii. — (ridicând armele în sus) Pe moarte, pe moarte! 
Pareaş. — Pe moarte! Mai bine să murim, decât 

:S5 rubim! (Pleacă înainte în drepta, ţiind pe Tudora de mână. Ro- 

mânil îl urmeză cu entusiasm.) i 

  

SCENA II. 

Şoiman, Galu, Gheţu, Mircea. 

Şoiman. — Galu, Gheţu, Mirce, staţi pe loc... Unde 
"vă duceţi? 

Galu. — La luptă! | 
Şoiman. — Nu "i treaba noastră s'alergăm înaintea 

- dușmanului. Datoriea noastră "1 s'apărăm cetatea Neamţu- 
“lui, care ne-o 'ncredinţat-o Cantimir Vodă. Hat la cetate, 

Galu. — Cum?.. Să ne 'mchidem între zidturi, câna 
“fraţit noştri înfruntă moartea la lumina Soareluy!.. -Şot- 
mane, răi curent at rostit!.. 

Şoiman. — Taci, Galule, că tu, de şi ay căruuțit, 
tot îţi sburdă inima mat. pe sus decât mintea... Luptă, 
“vrei tu?.. Luptă " avea în apărarea cetăţii! .. Moarte 
vrei tu?.. Moarte-omii găsi cu toţii; căci mat bucuros 
ne-omi îngropa subt -risipurile cetăţii, decât s*0 închi- 

“năm duşmanului. 
Mireca. —- Fan ascultați ce svoană S'aude? 

45e aude in depărtare un sgomot de voci şi inpuşcături,) ”
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"Soiman., —. Nesreşit Româuii sto întâlnită cu Leşii 
şacum s'o încleştati la luptă! teiaicina mânile cătră Cer) 
Doamne Dumnegtul părinţilor noştri!.. fie'ţi milă de: 

femeile şi de copii! noştri!.. Întinde mâna ta şi umbreşte: 

aeste locuri nenorocite. . . 
Mircea. — (de pe punte) Şolmane, Şolmate!.. norul: 

se tot apropie!.. Mi teamă pentru-al noştri! 

Şoiman. — Facă-se ?n voia Domnului! 
Galu. — (pe punte, privind în drepta) ŞOIMane, Românili 

noştri sântii puşi în risipi !.. Leşii î! alungă şi % ucidă!... 

Hai întragiutoriii să perim şi no cu dânşii! 
Şoiman. — Ce aglutoriii o să le dăm noi, patru 0a-- 

mini, împrotiva unii oştiri întregi?. . Hai mai bine la 

cetate ca s*o.aptrăm pân” la cel de pe urmă'om! (ee în-: 

„ Qrcptă spre punte.) . . | 

Mircea. — Staţi, că zăresc o fată alergând în coaci.. 

Toţă. — Unde '1?.. care "1? 

SCENA vV. 

Cei denainte, 'Pudora, lvine alergână cu părul despletit, țiindi 

în mâna dreptă o pală, şi în mâna stângă un steag polon.) 

Şoiman. —  tzărind-o) Tudora! to stringe în brace.) 

'Pudora. — (ecealtată) Tată, tată!.. sântem perduţi 

Toţi, —.Perduţi!.... . - 

Tudora. — Românii noştri” s s"0 „loviti cu toată oas-: 

tea lui Sobieţki, şi, după o luptă crâncenă, o fostă biruiţi! 

Toţi. -- teu aesperaze) Românii biruiţi? 

Tudora. — Cei mal mulţi din că o perită strigâni:
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“SE trăească Moldova!.. Farcaş s'o luptat şi se luptă 
încii ca un zmeii!.. Pe unde trece el, cadii Leşii ca 
“snopurile de. grâii . subt săcere... ?L-am vădut cu ochii 

mei făcând minuni de-vitejie, şi smuncind steagul ista, 
din mânile unui căpitan leah, pe care "1-0 ucis... el 

ni ?l-o dat ca să *] duc sus în cetate, pentru ca st nu 

cadă car” în mânile duşmanului. 
Şoiman. — Aţi augiti?.. Fraţii noştri sintiă în 

xistpire!.. Nu ne rămâne decât s'alergăm la cetate... 
“ 'Tudoro, vin! cu nol. a 

Tudora. — Ba nu, tată... Ține steagul, că ei mă 
utoro 'ca st găsăsc pe Farcaş. a 

Şoiman. — Nu te 'ngriji tu de el, că "1 voinic de. 
frunte, şi el esă chiar din gura lupului... Vin” cu -nci, 
fata mea, că ne "Y fi de-agiutoriii în cetate... Tune “i 
închide ochi, dac'..a -vrea Domnul ca st murim. 

+ 

iMare ssomot în drâpta; Tăcncte, vaete, inpnşcături, zinghete de arme.) 

Tudora. — Eată'i! ceată! că vini!.. Eat armiea 
leşască ! 

SŞoiman. — St nu perdem vreme, . . Hai, păn” a nu 
cădea de vit în mânile păg anului. 

(Toţi plecă spre fund, treci puntea şi întră în culisele din stânga ) 

..
 

E
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SCENA. VI. 

Românul bătrân, românca, copilandrul. 

ACâţi-va Români, femei şi copii întră alergând spre scenă; soldaţii po . 

" 1onă îi alungă; luptă între eX. — Muzică la orhestră. — Un 

soldat polon prinde din fugă pe un bătrân şi volesce să "1 

înjunghie.) 

Românul bătrân. — Omoară- mă, păgâne, că m'am 
stiturat de-a, videa nenorocirile Moldovii! - 

Copilandrul. — (aruncându-se între bătrân şi soldatul polon) 

Ticălosule! .. vrel să omori: un bătrân cu părul alb? 

(Soldatul polon lasă pe bătrân şi apucă pe copil, î teântesce 1a pă- 

„ment, și voresce să] uciâă.) e 

Romârica,. — (încleştânău-se de braul soldatului) Nu da, 

păgânule, că: "i copilul -mei!. . Ucide-mă pe mine; ua, 

loveşte! (işi arată sinul) Loveşte sinul care o hrănit, dar” 

lasă copilul! i 

(Cex-l-alţi soldaţi se răpedii şi prindii robi pre Român!) . 

(Se audi trimbiţile armatel în drepta. Armata începe a defiia. în su- 

netul musicel şi se a3tqă în rând; după dânsa întră Românii robiţi şi 

înjugaţi la tunuri.) 

  

“SCENA YIL 

Sobieschi, Tablonovschi, Potoschi, aghiotanţi, 

statul major. 

Potoschi. — (întrând mat înainte şi anonţând) Malestatea $ 

craiul Sobieţki ! „a: (eăeră armată) La front!.. Sus armele: 

Qlusica cântă 0 fanfară de onoare, Steagurile se plecă d'inaintea 

InI Sobieschi. Soldaţii. presintă armele) : : 

Sint mul- 

     
— (se închină la steaguri: Ostaşt la. 

. 
Sobieschi. „IN i 

PS f 
o . . ADP 3-a  
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țEmit de rot!.. Vaţi purtatii cu vrednicie la luptă!.. 
Unde siutii robii 2 E 

Potoschi. — țarătână Românii) Fată, Malestatea Vostră! 
Sobieschi. — S8 "% lege ca să "1 ducă în Polonia, 

şi care din ei a cerca să fugă, să *] împuşte! 

(Potoschi se închină şi merge spre ofigerii din funa ca să ie comu- 
nice: poroncile regelui.) 

Tablonovsehi.: —: Fie'mi ertat, Mayestatea Vostră, 

a vă observa că aceşti oameni s'aii purtatii vitejeşte, şi 
că nu merită aşa asprime... . o 

Sobieschi. — (fără a'1 asculta, se primblă posomorit pe scenă). 

Neam obraznic şi sume!.. Nişte ţărani fără arme să. 
"ndrăzuească a să măsura cu oastea mea şi a'mi ucide 
o mulţime de viteji: de-ai mei!.. SE 'mdrăznească, o ţară. 
mică ca aceasta a să împrotivi mie, crakului Sobicţ- 
ki! mântuitoriul Vienii! învingătoriul Sultanului Moha= 
“med IV!.. Foc şi sânge am st las în urmi'mi, pentru 
ca să pomenească, veciuic de mine! utare) Iablonovski!.. 

Iablonovschi. —  (apropiinău-sc) Matestate! | 
Sobieschi. — incet, Câţi ostaşi de-ai noştri aii pe-. 

ritit, de când amiă întratii în Moldova? 
Tablonovschi. — Mulţi, căci Domnul Cantimir. .. 
Sobiesehi. —  ttuzios) Cantimir!.. 0!.. să mă 'ntore 

eii în Polouia fir” a pune mâna pe el!..: Mişelul! so. 
ascuis în lagărul 'Turcilor, în loc să casă la câmp de 
bătale şi să dee ochi cu mine! 

Iablonovschi. — Asta m'ar fi nimică pentru - gloriea 
Malestăţii Vostre care-o biruit atâţă duşmani mai în- 
senmaţi şi „mal puternici decât Cantimir „Vodă; dar” 
Moldovenii şi cu Tătarii ne-ai ficutii mare stricăciune,
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otrăvind fontânile, argend fânaţele de pe câmpuri, ur- 
mărind armiea noastră, ca o turmă de lupi, şi ucigând 

tot ce găsa în calea lor. Caif noştri aii periti: mai 

toţi!.. Cea mai mare parte din tunuri aii rămasii pe 
drum, şi ostașii Mafestăţii Voastre ceri, în. gura mare, 

a cşi din această ţară blăstimată, unde-aii pătimitii toate 

chinurile şi toate relele. 
Sobieschi. — (eu mânie) Tablonovschi! . . 

- Iablonovsehi. — te mânărie) Matestate! .. de-olii şti 

chiar că "i urgisi pe bătrânul Iablonovschi, care te slu- 

jeşte cu credinţă de când te-at suit pe tronul Poloniei, 
eii 'mi-olii face datoriea de aţi spune adevărul!.. Mare 

greşală ai fost a noastră că ne-ami duşmănitii fără 

nic o pricină cu vecinii noştri Moldoveni; căci ci ari 

fi pututii fi pentru Țara leşască un zid de apărare îm- 

protiva niviilirilor din Răsărit. Ar fi trebuit st dăm 

mâna cu dânsii, în loc să căuiăm a" subgluga. 

Sobieschi. — Prea târgii îmi dai sfaturi, Iablo- 

novschi. Moldova e destinată a fi o provinţie a Crăici 

leşeşti, şi mă giur pe numele mei că aşa va fi, pre- 

cum dic ei. o | 

Iablonovschi. — Maiestate!.. Acum sântii 40 de 

ani de când trăesc tot pe câmpul răsboaclor; am în- 

bătrânit cu arma n mână, ş'am cunoscut, ce plătescii 

Moldovenii la luptă, când îşi apără ţara şi neatirnarea 

lor... Bi plătesci mult, Măria ta!.. Crede-mă pe mine, 

care "mi-am jărtfit toată vicaţa pentru gloriea lui So- 

bieschi ; dă poroncă armiei de intors în Polonia, ciici de 

câud amii întratii în Moldova, cu vând de a 9, Supune, > 9
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amii perdutii nebuneşte giumătate din ostașii noştri; 
Şacum, această armie ce s'a luptat ş'aii biruitii sub 
zidurile Vienii, samână mai mult c'0 armie pusă mm ri- 

sipă decât c'o oaste învingătoare! 

„Sobieschi, — (pe gânduri, în parte) Are dreptate bă- 

trânul Iablonovschi. .. tare; Vrednicul meii general, îţi 
mulţămesc că 'mi-ai vorbit astfel, fără sfială, când s'a- 

tinge de glorica, mea. "Tu eşti cel mal bun sprijin al 
tronului meii, şi pe tine te vol asculta... Di poroncă: 

de plecare. 

(Iablonovschi se închină şi se apropie de statul major.) 

(Se aude bucYumâna în cetate.) 

'Sobieschi. — Ce sunet s'aude? | 
Potoschi. — tinaintână) Un bucium ce r&sună în ce- 

tatea, Neamţului; el chiamă Românii la răsbotii. 
Sobieschi. — Bar'!.. răsbofii vrei e19.. Fie!,. 

răsbolii le roti da!.. Îndreptaţi tunurile spre cefate.. 

(Soldaţii îndreptă tunurile spre culisele din stânga şi se prepătescii 

de resborii.) ” 

Iablonovschi. — Fii aşi dice, Malestate, să lăstim 
cetatea asta şi să ne urmăm drumul înainte... Avem tu- 
nuri de câmp, nu de asalt. 

Sobiesehi. — taprine Ba!.. pre numele patronului 
meii!.. Nu va dice lumea că o cetate sai arătat; d'ina- 
intea lui Sobieschi, fără a i să .cuceri!.. N'avem tu- E 
nuri?.. Vom lua-o dar cu mânile, | 

Potosehi. — Numele Malestăţii tale îi destul tun! 
Sobieschi. — Potoschi! pe tine te însărcinez să daf 
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asalt acestui cuib de hoţi... ş'ascultă: să nu rămâte 
peatră pe peatră! 

(Potoschi se închină şi se intoarce spre oaste ca să dea poroncă de asalt.) 

(3e aude intre culisele din drâpta un sgomot ae luptă.) 

SCENA VIII. 
Cei demainte, Farcaș (prins de Poloni întră, smuncindu-se din 

mânile lor.) E 

„ Pareaş, — Mort miţi lua rob, dar viii nictodată! 
(Polonil îl apucă de mâni şi "1 ţină în loc) 'Ticăloşilor! A pu- 

neți dăce împrotiva unui om! 
Sobieschi. — Ce este?" 

Potosehi. — Un ostaş moldovan robit în bătaie, 
şi care nu vrea să se supule. 

Sobieschi. — Un ostaş moldovan ?. . să 1 aducă 
înaintea Noastră. 

(Soldaţii aduci pe Farcaş d'inaintea lu! Sobieschi.) 

Sobieschi., — Ce eşti tu? 
Parcaş. — Ostaş de-a lui Cantimir Vodi, 
Sobiesehi. — Cantimir!.. Tot ascuns şăde în lagă- 

rul 'Purcilor, mişelul ? 

“Farcag. — Mişel nu poate fi apărătoriul Moldovit!.. 
E] îi în fara lui cât şi tu în ţara ta! 

Sobieschi. — "Ți'Y prea lungă limba, volice! „. Le 
sama să nu "ţi-o scurtez. 

Farcaş. — (eu mânarie) În mâna ta sânt... Poţă să "mi 
tal şi capul; dar” de plecat nu "l-ofii pleca niciodată 

d'inaintea duşmanului ţării mele! 
Sobiesehi. — Nici când duşmanul îl învingător ca, 

mine ? 
94*
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Farcaș. — Învingttorii, tu?.. care al întrat hoţeşte. 
în Moldova ş'acum te *ntorci ruşinat în Polonia ?.. Mare 
"ț% este deşărtăciunea, dacă te credit învingătoriii!.. Pri- 
veşte'ți oastea obosită şi mgiumătăţită! .. Mergi de vegi 
drumurile pe unde-ai trecut acoperite cu trupuri de Leşi, 

papol te fileşte că eşti învingătorii... AY năvălit la noi 
firă, veste; “ţi-ai călcat cuvântul ce "l-ai dat, acu un au 

lui Cantimir, de a fi prietinul nostru, şi ce-ai isbutit?.. 

AX ucis câţiva creştini nevinovaţi, ai ars câteva sate, 
al prădat câteva moniăstiri, ştacum te furişezi ca un lup 

urmărit de zăvoqi... Sobieţki! mure ţii numele!.. mică 
ți “sii faptele! 

" Sobieschi, —  ifurios, pune mâna pe sabie) Sumeţule! . 

Parcaş, — (eu un ris spasmodic) Sobieţki!.. cât eşti tu 
de mare şi de puternic, eii rid de mânia ta; căci noi, 

Românii, sintem deprinşi a videa muartea cu ochii! 

Sobieschi, — Dacă eşti „deprins a videa moartea cu 

ochii, mori în faca Soarelui! face un semn soldaţilor) 

(Soldaţii tragi săbiile şi incungtură pe Farcaș.) 

Farcaş. — Sobieţki!... să ştii, de la Farcaş Românul, 
că nu "% vreduic pentru tine să omori roinict ca mine! 

Sobieschi. — Spânduraţil! .. 
Pareaş. —  (tresărină) S& mă spendure pe mine! 

Hei!.. că duar' nu pere Românul cu una cu două. (smun- 
cesce un baltag din mânile unui soldat, îl ridică asupra solăaţilor şi "i 

„ poartă răpide) În lături, păgânilor, că eă sânt Farcaş aprodul! 
(Farcaş se isbesce p'intre Poloni, apucă pe punte, se opresce pugin 

de strică puntea cu baltagul, s'apoi pleacă, fugână spre munte. SoldaţiY 
se aruncă după el, dar' se opresc la cupra punţii atrimate. Yr'o câțiva 
tragi cu puscele în Farcaș.) ” . , 

(Cortina cade) 

———————————— 
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ACTUL II. 

Teatrul reprasintă interiorul cetăţii Neamţului; in drâpta, pe pla- 

mul I-iăi, poarta cea mare e închisă; în fund, în stânga, se adă un turn, 

în care păzesce un plăeş: de la puartă pănă la turn, zidul cetățil ecu 

metereze; de-alungul zidului este o galerie de lemn pe care staii de 

pază câţiva Români înarmaţi; în stânga, pe al doilea plan, se află o ca- 

pelă cu fereste gotice, luminată în întru, La riicatea cortinei se audă 

din timp în timp tunuri depărtate care bată în ziduri, Plăeşii cară bo- 

lovani pe galerie. Începe a îusera. 

  

SCEMA 1. 

Şoiman, Galu, Gheţu, Mircea, străjerul român, 

plăeşii. 

Şoiman. — Hai, voinici... cu inimă! cărați mereii 

la bolovani .pe galerie ca să "i aruncăm în capul Leşilor, 
când or mai cerea vr'un asalt... Ei ne trimeti ghiulele 

din tunuri... Nei sântem mai darnici şi le plătim cu 

petre... scumpe. 

Mircea. — Nu ştii de “sii scumpe; dar" ştiit că “si 

grele, şi pe care "l-a agtuuge boloranul ista... halal de 

densul!.. Bună parte a avea. (azată un bolovan mare şi'l du- 
ce pe galerie.) 

Şoiman. —  tspre tura) Străjăriii! 

Străjerul român. — Aud. | 

Şoiman. — Deschide'ţi ochii în patru, şi % ţinteşte 

pe lagărul leşesc. De "i zări vr'o mişcare de oamini, să 

ne dai de ştire. 

. Străjerul român. — Bine. 

Şoiman. — Şi tu, Mirceo, primblă-te cu plăeşii de-a 

lungul zidtului, şi fiţi tot cu mâna pe cucoșul puşti.



1494 CETATEA NEAMȚULUI 

Mircea. — N'ai grijă, moş Şoimane... Care Leah a 
trece prin calea puştii, a şi culege un plum)b. 

Şoiman. — (eoborinău-se în scenă) EX! măi, Galule, iţi 
place?.. Luptă cereai?.. Eaca luptă, o 

Galu. — Îmi place, Şoimane; dar” pare-mi-se că. 
S'apropie funia de par. 

Şoiman. — Fie cum a, vroi Cel de sus!.. Ştii în- 
calte că n'or gice Leşil c'o luată cetatea cu mâna, ca: 
un cuib de rondunele... De cinci dile-acu, toată oastea, 
lui Sobieţki tabără în valea, Neamţului şi prin munţii de 
pr'inpregiur. Tunurile lor batii zidiurile aiste necontenit 
de cinci gile. În cinci gile patru asalturi o dati cetă- 
ii, şi tot risipiţi şi ruşinaţi o îutratii sub corturi... 
Mândriţi-vă Români! .. Noi, o mână de oamini, ne lup- 
tim de cinci gile şi cinci nopţi c'o armie *ntreagă,! 

Gheţu. — Aşa este, fărtate; dar' am obosit, că, de 
când s*0 început răshoiul, n'am închis ochii, 

Şoiman. — Lasă, Gheţule, că 'n ceasul când 'Y-omi 
închide, a fi pentru somnul cel Yecinic, ca bieţii tovarășii 
noştri, ca Trotuşau, ca Udrea, ca Veveriţă şi ca celalalți 
care-o periti în luptă. 

Galu. — Fie-le ţărna uşoară, că mare bine s*0 pur- 
tati păn' a nu cădea! 

Şoiman. —- S'0 luptatii cum trebuie să se lupte tot 
Românul pentru ţara lui, go muritii cum trebuie să do- rească a muri tot Românul care se Simte mândru de «numele lui!.. cum oii peri şi cit ca adi, ca mâni ; cum îi peri şi tu, Galule, şi tu, Gheţule, şi toţi câţi mai r&-  
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mâinii teferi acu în cetate; căci altă n'avem de-aşteptat, 

decât moartea! 

Galu. — Moarte, dar!.. mat ales că ni sto sferşită 

şi merindele de gură şi cele de puşcă. - 
Şoiman. — Ce spui, frate? -Nu mal este nici earbă, 

nică plumbi ? 

Galu. — Numai câteva incăireături ne-o mal rămasă, 

şi de-abiea putem răspunde din când în când la lovitu- 

rile duşmanulul.. 

Şoiman. — (pe gânduri) Asta "i ră treabă!.. dar să 

nu perdem birbăţiea, căci poate ne-o aduce Farcaş ceea 

ce ne lipseşte. 
Galu. — Farcaş? 
Şoiman. — Dar... Spre amâdă, când erai tu de 

strajă *n îurn, Farcaş o eşit din cetate. 

Galu. — Pe unde? 

Şoiman. — Prin fântâna, asta ?n care se deschide-o 
hrubă tainică ce duce la poalele dealului... EL so dus 

să pândească mişcările duşmanilor mal de-aproape, doar” 

a afla ceva, despre hotărîrea lor, şi doar” a putea căpăta 

ceva merinde pentru no). 

Gheţu. — Numai de n'ar pune mâna Leşii pe dânsul ! 

Şoiman. — Pe Farcaş?.. EL îi în stare să le fugă 

intre degite, ca o şoptrlă. 

Galu. — Ş'apol îi tenăr, frate!.. îi cu focu m ini- 

mă, şi! trage inima într'acoaci, la, Tudora care "% închisă 

cu noi în cetate... Xal grijă de Farcaş... Un voinic 

ca el, cu dragostea 'n suflet, are qăce vieţi într'ânsul. 

„Gheţu. —, Dar” biata 'Tudora unde”, Şoimane?
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Şoiman. — Cole, în biserică... Ea poartă de erijă 
celor răniţi în bătale, şi închide ochii celor ce morii. 

Gheţu. — Sărmana copilă!.. Ce s'a face ea de-a fi 
să perim aici cu toţii? | 

„Şoiman. — (eu mânărie) Ea, Gheţule?.. Ea, "1 fata lui 
Şofan bătrânul!.. îi Româncă, şa muri cu tată-săi 
şi cu logodnicul ek la -un-loc! 

Gheţu. — Păcat de tinereţile ei! 
Şotman. — Tăceţi!.. par'c'aud un glas în fun- 

dul fântânii. 
Ghetu. — Farcaş a fi. 

(Se plecă cu toţii pe gura fântânii.) 

Şoiman. — Zăresc o umbră ce se urcă spre noi de- a 
lungul păretelul, .. (strigă în fântână) Farcaș, tu eşti? 

Pareaş. — (in fântână) Eu! 

Şoiman. — Vină 'ncet. băiete... Nu te grăbi, să 
nu "ţi lunece piciorul. 

Farcaş, — Îatindeţi'mi mâna. 
Şoiman, Galu, Gheţu. - — (întindă mânile în foatână) 

Eaca mâna... Apucă-te virtos. 
Farcaș. — livindu-se) Pată-mă's cu bine. (ese din fântină) 

  

SCENA II. 

Cel denainte, Farcaş (aducână o tozbă,) 

Soiman. — Vină 'n „bracele mele, filule, că mult 
"ţi-am mat dus grija. 
„Fareaş, — Daci puțiu o ps să nu mă maj. videţi. 
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Toţi. — Cum? Ce felii? 
Farzaş. — Era să mă prindă şi să mă ucidă Leşii. 

Toţi, — Ferească Dumnegtii sfântul! . Cum asta? 

Fareaş. — După ce m'am coborit adi în fontână, 

şam daţ în hrubă de-am eşit în poala dealului, am cer- 

cat st mvapropitii de lagărul Leşesc ca să prind limbă 

şi să aflu ceva, când, chiar în drumul mei, am dat pes- 

te-o ceată de cinci Leşi care sta la pândă subt o stâncă. 
Era un căpitan cu dânşii, -şi le 'mpărţa praf şi plumbi, 

dicendu-le să fie gata pe astă sară, căci Sobieţki o po- 

roncit să ne dee un noii asalt. 

„Toţi. — În astă sară? 
5 Fareaş. — În curând trebuie să ne lovească, căci 

Soarele “i pe-asfinţite. | 

Soiman. — El! şi?.. 

Farcaș. — Augind de asalt, soldaţii o începutii a chiui 

şa bea Mintr'o ploscă, ca să prindă la inimă... Bi mă 

uitam la torba cea cu praf, cum se uită uliul la cloşcă, 
şi, în vreme ce Leşii deşărta plosca, m'arune de-odată 

în mijlocul lor ca n arătare, smuncesc torba şi plec la 

fugă pintre stânci... Duşmanil se Tei turbaţi după mi- 
ne, împuşcând ca întrun Yepure şi sblerând ca copoii, 

dar” nu mă nimerescă şi *mi perdii urma... Numai unul 

din ef, căpitanul, un tinerel fâră musteaţă, nu ştii cum 

dracul face, şi "mi ese înainte, tocmat la gura hrubit... 

Toţi. — Şi?.. 

Parcaş. — (en sânge rece) "L-am ucis. Eaca torba 

Leşilor !
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Galu. — Da bine, trupu lui ce "l-ai făcut?.. "L-ai 
lăsat acolo, la gura hrubii? 

Farcaş. — iş'!.. să dee tovarășii lui de dânsul, şi 
să discopere hruba?.. Nu, tată; nu's aşa de copilandru... 
Am tras trupul în hrubă, şi “l-am ascuns de lumina 
Soarelui, 

Şoiman. —  (ăeschigână torba) SE trăeşti, biete, că vol- 
nic braș şi coaptă minte al la vrista ta!.. Ean să vi- 
dem ce ne-aduci?.. Îi plină! plină, fraţilor, de praf şi 
de plumbi! Hol! că multe morţi o să mat trimetem în 
cel păgâni, din torba lor! 

Farcaș. — Aşa, tată Şoimane!.. dar” şi no trebuie 
sg ne gătim, căci Sobieţki s'o giurat pe steagul crăese 
să nu r&mâle ag nici peatră pe peatră din cetate, nici 
om cu tieaţă în lăuntru. 

Şoiman. — Aşa s'0 giuraţ Sobieţki? (strigă) Măi, co- 
piă, veniţi cu toţii aici.. 

(Toţi plăeşii, atară de străjer, se coboră şi vină lângă Şoiman.) 

Plăeşii. — Fati-ne. 
Şoiman. — Aţi auditii, voinicilor?.. Ci că cratul 

Sobieţki o glurat peirea noastră pe adi... Ce giceţi vot? 
Mircea. — Vie să ne ucidă, dac' a putea | 
Şoiman. — Copii!.. acuş a să "ceapă o luptă cum 

ami mai avut pănă agr. Hai să facem şi noi giură- 
mentul de moarte; dar” mat ântel, na, copil... întindeți 
mânile: Na praf leşesc; na plumbi leşeşti. timparte patrea- 
ne la plăeș) Să le trimetem dusmanului cu dobândă prin 
ţăvia puștii. 

Plăeşii. — Adă, adă, 
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Şoiman. — Ş'acum, ascultați şi giceţi ca mine: 

Ă I. 

Mortea ne vine, dar' nu ne pasă! 
Mortea "n resboale noi o dorim. 
Mortea vitează e mult frumoasă! 
Jurăm cu toţii ca st murim! 

Toti. 

Jarăm cu toţii ca st murim! 

| MI, 

Pentra Moldova ce pătimesce, 
Pentru Moldova care-o iubim, 

Pentru Moldova ce ne privesce 

Jurăm cu toţii ca si marim! 

Toţi. 
>» 

Jurăm cu toţii ca st murim! 

III. 

(Şolman se pune în genunchi.) 

0! ţeră scumpă, remâi cu bine! 
0! ţeră dulce, nvi ne jertfim! 

0! ţera nostră, noi pentru tine, 
Jurăm cu toţii ca s& marim! 

Toţi. 
» 

. « Jarăm cu toţii ca st marim! 

SCENA III. 

Ce deinainte, Dudora (se araţă la uaa capele! şi ascultă 

jurământul plăeşilor.) 

Tudora, -— Faceţi siurământul morţii şi pe mine nu 

mă chiemaţi!
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Plăesii. — (en mirare) Tudora! | | 
Tudora, — (înaintând spre plăeși cu un aer inspirat) Cine 

vo dat vouă dreptul să ultaţi pe Tudora, când este a vă 
jărtii pentru ţară ? 

Şoiman. — Copila mea!,. 

Tudora. — Numai voi vă cunoaşteţi datoria?.. Voi 
numai vă fubiţi ţara?.. Fii mam suflet ca voi? mam 
ca voi sânge de Româncă? 

Farcag. — (eu dragoste) Tudoro!.. | 

Tudora. — De-şi nu sânt decât o biată copilă, 
dar de cinci dile, de când trăesc cu vot, *mi-o crescut în 
pept inimă bărbătească! .. Aici, în bisericuța asta, sîn- 
gură, fără agiutoriii, am închis ochii la opt creştini ră- 
niţi în bătate; am augit cele de pe urmă cuvinte ale lor, 
suspinurile lor cele de pe urmă, şi n'am diprins a videa 
moartea ?n facă. Cum nu vă "% frică vouă de: densa, aşa 
nică mie!.. şi .cum vreţi vo să ră daţi vicaţa, pentru 
Moldova, aşa şi cii vrei să "mi-o daii! 

Şoiman. — "Tu, fata mea?.. tu, în floarea tinereţii ! 
Tudora. -- Moartea n'alege!.. ea, când vine, abate 

“şi pe cel tare şi pe cel slab.;. Şi 'n curând, diu câţi 
sântem aici, nici unul n'a să mai rămâie cu vieață ! 

Şoiman. — De unde ştii? 

Tudora. — Am augit tot ce v'o spus Paveaş, .. So- 
bieţki o giurat peirea noastră, și Sobieţki " tare!. 
Glurămâutul lui s*a împlini; da” căi nu vreii să cad vie 
în mânile lui. - 

Parcaş. — Nu, Tudoro!.. cât oii fi eti lângă ă tine... 
Tudora. — Locul tii, Farcaş, nu " lângă mine; 
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licul tăi îi pe zidiuri în faca dușmanului. Datoria ta "i 

să mori în luptă lângă tată-meit; datoria mea "i să vă 
răsbun pe toţi! 

Şoiman. — Să ne rtsbuni? | 
Tudora. — tinspirată) Ascultaţi!.. în noaptea tre- 

cută, pe când voi. păzaţi zidiurile, eii stam îngenunchie= 

tă inaintea, icoanii Maicil Domnului şi mă rugam pen- 
tru sufletele celor. morţi.: Lumina, candelilor se răsfrângea 
pe opt trupuri de voinici fără suflare, care zacă în bi- 

serică... Atunci, am vădut cu ochit mel ridicându-se morţii 
în picioare!.. mergând să sărute icoana, şi pe urmă, 

„apropiindu-se de mine, "mi-o dis: „Tudoro! de'ai inimă 

„de Româncă. .. 'Tudoro! de ţii dragă ţara, Moldovii wo 
„lăsa nerăsbunatiă !& 

Şoiman. — taimit) Ce dice? 
Tudora. — „Ludoro! nu ne lăsa pe noy, nu lăsa pe 

„tatăl tt şi pe Far cas, logodnicul tăi, fără răshunare!,. 

„Mersi în lagărul leşesc, și, cu bracul tăi, du moarte 

„duşmanului Românilor!.. du moarte lui Sobieţki!“ 

„Soliman, —  (eztră ceata) ÎI perdută!. . 
„Tudora. — iste cuvinte 'mi-o rostitii morţii!.. şi. 

eii m'am legat cu siurăment cătră el aşa să fac. 

Şoiman. — Tu si omori pe Sobieţki!,. Cum?.. 

în ce chip? 

Tudora. — (zimvină) Âugerul Moldovit m'a duce de 

mână!.. Decât să mor aick, ucisi de soldaţii lui So- 
biețki, mai bine st cerc o faptă măreaţă şi mântuitoare 

pentru ţara mea! 

Farcaș. — 'Tudoro, pe mine mai uta?



1502 CETATEA NEAMȚULUI 

Tudora, — (cu îndutoşare) Farcaş!.. Dumuedăii n'o* 
vrut să facem casă 'mpreună, de şi numa! El ştie câtă 
dragoste-am avut şi am pentru tine! (vocea îr slăbesce) Nu . 
mă sfiese acu, în agiunul morţii, s'o mărturisăsc în 

audul oaminilor.,. dar” nu vreii să mă dispari de tine 

ca o străină, nu, că mi se rupe inima! 

Toti. — (eu induyoşare) Tudoro!.. E 

Pudora. — 0! lăsaţi-mă să plâng, ca să "mi mal 

răcoresc sufletul... Xu pot gândi fără tulburare c'are să 

moară tata!.. şi tu, Parcaş, şi vol toţi, oamini buni, 

şi eii!.. în loc de cununie, în loc de fericire... moar- 
te, în floarea vieţii!.. Ce-amii făcutii not lui. Dumnegi 
ca să fim osândiţi aşa 2... tplânge) 

SŞoiman. — (luând pe Tudora lângă sinul lu Tudoro, draga 

tatii, nu ne face să slăbim tocmai când avem nevoie de 
bărbăţie. Dac? o vrut Dumnedti sfentul astfel cu not, 
trebuie să ne supunem poroucii lui... Tu sîngur' at spus. 
că jertfa pentru ţară îi o datorie sfentă!.. Nu mal. 

plânge, draga mea, că "mi frângi inima. (plânge) 

Tudora. — tincetână de plâns) Eaca, nu mai plâus, ta- 

tă?.. Cată ?n ochit mel... Aşi "i că nu mal sântii la- 
crimi?.. Nu băgaţi de samă, oamini buni... Tudora 
s'a arăta vrednică de tată-stă şi de vot!.. Şi tu, Far- 
caş, dă'mi mâna şi vin” de 'ngenunche cu mine d'inain= 
tea tată-meii, ca să ne binecuvinteze şi să ne unească 
cu mâna lu! tea pe Farcaş de mână, zimbin) Vegi cât ţii 
de veselă mireasa, dragul mei... Fit şi tu vesel ca mi-. 
ne, că ne-omii găsi uniţi în ceea lume! 
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Şotman. — (cătră Gatu) Galule, mi se sferşeşte inima 
când o văd astfelii. 

Tudora. — Tată, binecuvântarea unui părinte îk 

sfântă "m ochii lui Dumnedtii!.. uneşte'ţi copiil şi” bine- 
cuvintează ?n faca Cerului, unde-o să ne 'ntâlnim în 
curând. 

(Se pune în genunchi, înpreună cu Farcaș, la picloarele lur Şoiman.) 

Şoiman. —: (întinqena mânile pe capetele lor) Unite fie su- 

fletele voastre în vecinicie, precum numele voastre sântii 
nedespărţite în inima mea!.. Copil!.. priimiţi prin sra- 
Jul mei binecuvântarea Ceriului şa pământului! 

Plăeşii, — (urmitn Amin! 
Tudora. — (ridicându-se veselă) Tată! , . dăimi mâna 

so sărut... Acu mă simt fericită! 

Şoiman. — Vin în bracele mele, fiică scumpă şi 

vitează, (o înbrăcişază cu dragoste gi Qice încet) Să mori cu 

bărbăţie, 'Tudoro. 

Tudora, — (incet) În ceasul de pe urmă "mi-otii aduce- 
aminte că 5 fiica lui Şoiman bătrânul! 

Farcag, —. fîntingenă bracele) Tudoro, mie nu 'mi dici 
nimică ?, . | 

Tudora, — (aruncându-se în bracele In Farcaş şi serutându'l) 

0! Farcaş, socul meii, îţi daii cea, 'ntâi şi cea de pe 
urmă sărutare pe-aist pământ! fîncet) SE aperi pe tata, 

Farcaş! | = 

Farcas. — Oli peri lângă densul! 
Tudora. — Ş'acum, volnicilor, fiecare la locul săi: 

vol pe ziduri, şi ci în lagărul leşesc!.. Rămâneţi cu 

bine! (se îndreptă spre gura fântâner.)
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Plăeşii. —- Dumnegăii să “ţi agiute şi să "ţi apere 

dilele. | 
Pudora, — (se sule pe marginea fântâney) Acu mă sîmt 

“vrednici, să mă unesc şi eii la giurământul vostru. (cântă: 

0! ţâră scumpă, remâi cu bine! 

0! ţeră dulce, noi ne jertfim! 
0! ţâra nostră, noi pentru tine 

Jurăm cu toţii ca st murim! 

Toţi. . & 

Jurăm cu toţii ca să murim! 

(Tudora se coboară în fântână şi dispare. — Plăeşii rămădiţi în- 

preglurul fântânel privesc în întru) 

Parcaş. — 'Tudoro, să Yet arma Leahulul celui ucis, 

Tudora. (din fântână) Bine. 

Toţi. — Noroc bun, 'Ludoro! 
Tudora, — (din fântână) Noroc bun! 

SCENA IV. 

Şoiman, Galu, Gheţu, Mircea, Parcaş, străjerul 

român, plăeşii. 

Farcaş, — (eu desperare) De-acu s*0 sfârşitii toate 
pentru mine m lumea asta! 

Şoiman. — Și pentru mine!.. Un singur copil am 
avut şi "l-am perdut! 

" Galu. — Nu slăbi, Şoimane - frate, nici tu, Parcaş 
băete, că s'apropie ceasul luptet. 

(străjerul român din turn buciumă.)  
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Toţi. — Ce este? ae 
Străjerul, — Oastea leşască vine spre cetate, 

Farcaş. —. Asaltul cel mare se pregăteşte!.. La zi- 
diuri cu toţii, la zidiuri! 

Soiman. — La metereze, copil!.. şi chitiţi tot subt 

tita stângă. Când nu "ţi mat avea plumbi, încărcaţi cu 
nasturi de la chingă; când nu "ţi mai avea praf de 

puşcă, răsturnaţi la bolovani pe capul duşmanilor. 

Plăeşii, — (cu entusigsm) La zidi! .. la zidi! 

(Plăeşil se răpeaăă pe galerii şi se gătescii de bătafe. — Afară de ce- 

tate se audă răcnete de Leşi. — Tunurile tragi în ziduri.) 

Şoiman. — Auţiţi răcneteie Leşilor?.. 'Tu, Galule, 

aşadă-te colo lângă turn cu tri! oamini. Tu, Gheţule, la, 

mijlocul zidiului. Tu, Farcaş, cole lângă poartă; şi ei 

peste tot locul... Să vă vid, "copi! .. Faceţi ca să ră. 
mâie pomenire ncuitată în Moldova de Plăeşii din ceta- 

tea Neamţului. 

” „(Câteva ghiulele cadă pe scenă.— Una din ele rănesce pe un plăeş.) 

Un plăeş. — Vale! (remâne cu corpul spânqurat pe galerie.) 

Şoiman. -— Ce este?.. Un plăeş rinit! 
Galu. — Ba” ucis, sărmanul! 

Şoiman. — Dumnegăii st "I erte păcatele!.. tso suto 
„pe galerie şi privesce preste zidur!) Ce faci Leşii? Ă 

Farcaş. — Fugi, tată, că te ucidi păgânii! 
Şoiman. — Atunci s'agiungă! . . Faca, Leşii aşadi 

scările pe zidiuri! Luaţi sama bine, copii!.. Foc în 

grămadă! 

(Plăeşit împuacă de o dată preste ziduri. — Se audi răcnete dure- 

roase afară din cetate.) 
95
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Farcaş. — “(privină preste ziăury, În plin!.. opt puşti, 

„opt morţi!.. şi cel mulţi înainte! 

(Polonil inpuscă de din afară. PlăcşiI le respundă cu foc necurmat.) 

Ghoţu. — (strigă preste ziăurn MĂ, pane, mă!.. cel 
cu musteaţa de-un cot!.. Ce "mi dai, să “ţi trimet un 

plumb în frunte? Şi 
Şoiman. — Gheţule, nu fii nebun... pleacă“ţi capul. 

Gheţu. — asemene) Ce gici, mă?.. îl vrei în dar?.. 
Fie şi ?n dar... ţine!.. trage en pusca) drept în frunte!.. 
Mam ţinut de cuvânt... Să "X fie de bine! tâe plec pe 
ziduri ridena.) ' , 

(Polonii tragii în Gheţu, care cade pe zid rănit, strigând: Valeii ! 

DI'0 ucis! Farcaș se răpede de ?1 ridică şi "1 coboară în scenă.) 

„ Pareaş. — Na! c'o păţit'o, Gheţu!.. Apor dă!., 
„a*o cati Românul cu luminarea ?. 

Şoiman. — Păcat de el că era bun viteaz! 
Faroaş. — (depuind pe Gheţu lângă fântână) Pşti rănit de 

moarte, Gheţule? 

Gheţu, — (reînviind) Ba nu; dar' 'mi-o frânt o mână 
Dăgânii. (se întinde la pământ.) 

Şoiman. — Farcaş, Farcaş! 

Farcaş, — (euindu-se răpede pe galerie) Aud, tată. 

Şoiman., — Ce se zăreşte colo lucind ca un boţ 
de aur? 

Farcaș. — 'Sobieţki, tată! .. craful Sobieţi cu hat- 
manit leşeşti?.. Eati”l!.. întinde mina spre cetate. şi 
dă poroncă de asalt!.. Aţineţi-vă, fraţilor, “acu "i greul!.. 
Sobicţhi însuşi o ridicat steagul crăese. 
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Şoiman, — Steag pentru steag... M& duc s'aduc şi 

cil steagul Moldovil. (se coboară, întră în biserică şi aduce stindar- 

dul cu marca ţeril.) | 

(Se audi răcnete turbate afară de cetate şi înpuşcătuzy, Asaltul începe,) 

Farcaş. — Baca Leşii se sule pe scări! Plouaţi 
cu bolovani peste dânşii. 

” (Plăeşii ridică bolovani şi "! aruncă peste ziduri, ateigână : La ho- 

Jovani, copii! — Plouaţi cu „petre. — 0 merţă! — Daţi 
de tot! — Nu lăsaţi păgâni! să între în cetate.) 

Şoiman. — (trecena scena cu stindarâul) Faţă steagul Mol- 

dorii! . . Marturul Diruinţilor lui Ştefan Vodă!.. Pe 
Zidiil! .. (se sure pe galerie și a36dă atindardul Ia mijlocul zidulul.). 

(Poloniir ia vederea stindardului strigă : Ura!) 

Plăeşii. — Ura! 
(Lupta se încleştează mal tare. Plăeşii tragii cu puscele şi aruncă 

<u bolovani. Polonii daii asaltul. Câţiva soldaţi se arată de-alungul zi- 

dului, Plăeşii se luptă cu ci şi 1 reapivgii. în timpul luptel cadă dor 

plăeş ŞI morţi şi unul rănit.) 

Farcaş. — (cătră un soldat polon ce se îvesce pe zid lângă: 

poartă) Bine-at venit, pane!.. Ce caţi tu la noi?.. Moarte? 
Na, moarte! (se iuptă cu soldatul) Jute mi te-ai suit, dar 

mai fute toi cobori. (îl apucă cu bracele gi 71 aruncă peste zid.) 

(AlţI ao! soldaţi se arată în facă cu Şoiman şi pună mâna pe stin- 

darâul Aoldovel.) , 

Şoiman. — (apărând stindardul) Eaca, mă!.. Vă face 

poftă steagul nostru ş'aţi vinitii doi odată?.. Aşa "mi 

place şi mie, că două mâni am şi că. 

(Şolman se luptă cu. soldaţii; pe “unul îl înjunghie, ear cel-a-lalt 

rănesce pe Șorman, lovindu'i cu un baltag în frunte.) 

Parcaş. — Nu te da. tată, că vin şi cs
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Soiman, — scăpând stindardul, 'cade de pe galerie pe scenă) 

Valcii! mo ucis păsânul!.. La steag, Farcaş!.. Nu 

lăsa steagul! . . | 

Farcaş, — (aruncându-se po Polonul ce a apucat stindardul) Las? 

pe mine, tată!.. 
. 

(Farcaş apucă! pe Polon şi ?1 trage de pe zid pe galerie, i pe armă 

pe scenă, unde se încinge o luptă arozavă.) 

Farcaș. — auptându-se) Dii-te rob, Leahule, că te sting - 
de pe faca pământului. . „ (apucă de stindară şi ridică baltagul) Nu 

vrei 2. , (il lovesce) Mor Y, dar! (Polonul cade mort.) 

Soliman, — (in genunchi răzimându-se pe palme, urmeză cu 
» 

ochil scena acelei jupte, şi când cade Polonul, el qice cu voce slabă:) 

Scăpat-at. steagul 2 

. 

„Parcag, — (ridicând stindarâul în sus) Pată'l, tată! 

Şotman, — Slavă ţie Doamne!.. De-acum pot muri! 
(cade leșinat.) 

Galu. — Ura!.. Biruinţa "i a noastră!.. Leşii se retragi 
Plăeşii, — (eu bucurie) Ura! 
Farcag. — (eprijinină pe Şotman) Zădarnică bucurie, fra- 

ţilor, căci amii perdutii pe tata Şolman! 
Plăeşii, — (sărinâă de pe galerie şi viinâă lângă Şoiman) Moş 

Şofman! +0 murit? 

Farcaş. — Îi rinit Ja cap... Aduceţi apă, răce să" 
spălăm rana. 

1 

(PlăeşiY aducă o cofă cu apă.) 

Galu, — (ingenunche lângă Şolman şi % Yea capul în brage) 

Adă n coace să" văd eii rana, c'am mai vădut ei mul- 
te *n vieaţa mea... tepală rana) Adânciii!,. (cu inautogare) Şok- 
mane, frate Şoimane, nu %% cu drept să mori tu 'naiutea, 
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mea. Vinăţi în simţiri, că doar” nu poţi tu peri de-o 

lovitură de Leah... 
- Fareag, — tplângenă) Sărmanul tata Șolman „Mal 

bine muream et decât el! 

Galu. — Taci, copile, nu plânge, că nu se poate să 

perdem noi pe Şoiman viteazul. tir pune mâna 1a inimă) Nu. . 

eaca!.. î se bate inima ca 'mtrun om verde. (iriegărana) 

Şoimane!.. Scoală, Şoimane, că te plângi tovarășii tăi 

ca nişte femei. (işi şterge ochi de Iacrimy) Deschide'ţi ochii 

de vedi risipa duşmanilor. 
Şoiman. — (ăeşteptânău-se! Cine mă chlamă? 

Plăeşii. — (eu bucurie) Noi, tată, no! 

Şoiman. — tâncăameţit) Vol?.. Cine sânteţi vol?.. 

(zimbină) Ha! tovarăşi mel... Să cunosc... eacâ şi Far- 

caş. „. eaca şi Galu.., Dar steagul!.. undei steagul ?.. 

"Farcaș. — Eatil, tată. 

Şoiman. —  (uâna stindardul) Nu ni "1-0 luatii duşma- 

nil?.. Nu... Batăl!.. eatăil!.. 0! par” că 'mi mal 

vine inima la loc... (il serată plângâna) Steagul Moldovii!.. 

fala ţării! . , 

"Galu. — Destul, Șolmane. „.„ Nu te tulbura, că eşti 

âncă slab. 

Şoiman. — Ba nu, Galule... Lasă, că el îmi dă 

viaţă. Când îl simt cole, pe inimă... inima *mi creşte 

şi prinde la putere... Farcaş, tu Lat apărat? 

Plăegii. — EI, d! 

Şoiman. — Strămoșii noştri să te binecuvinteze din 

Certuni. .. Na, ţil încredințăz de astăgi ţie... Să mori 

pentru deusul. 
(Fareag Yea stindardul. — Străjerul buclumă.)
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Galu. — (mergând spre turn) Sirăjeriii, ce este? | 
Străjerul. — Vine călare spre cetate un Hatman le- 

şesc cu steag alb în mână. Da 
Şoiman. — A fi vr'un sol de la craiul Sobieţki. 
Galu. — Poate că ne-aduce vorbe de pace. 

Şoiman. — Pace?.. Cât praf şi plumbi mal avem? 
Galu. — Nici de-o încărcătură! 
Farcag. — Dar" avem topoare şi bolovani!.. 

(Se aude bătenă în poartă.) 

Şoiman. — Audiţi?.. Solul o sosit la poartă... 
Galule, mergi de "i deschide. | 

Galu. — tinergână 1a poartă) Cine "9 | 
Iablonovsehi. — (afară) Sol a craiului Sobiescli. 
Şoiman. —  tsculânău-se) SE ”] primim cum se cuvine... 

Copik, deschideţi poarta!.. Şi voi, câţi mai sânteţi în 
cetate, oamini teferă saii riniţi... în picioare cu toţii, 
ca să nu vadă duşmanul Român culcat la picioarele lut 

(Noaptea cade treptat în toată scena asaltului. Scena solului se pe- 
trece la lumina torțelor aduse de plăeşi din biserică. Gheţu şi alţi.dor 
plăeşși răniţi se acoală cu gre în picioare şi se apropie de ŞoYman. EX în - 
toată scena următoare stati sprijiniți pe puscele lor, Şoiman se sprijină 
cu braţul stâng pe umărul luY Farcaş; dar' cu cât vorbesce cu solul, el slăbesce, se clatină şi însferşit cade în bragele plăeşilor.) 

  

SCENA V. 

Cei demnainte, Iablonovschi, 

Iablonovsohi. — (întră fără a să închina, V 
nâtate! 

  
oinicilor, să-  
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Şoiman. — (mâna) Sănătate, domnule!.. Ce pof- 

teşti de la noi? 
Iablonovschi. — Mărirea Sa, Sobieschi ! . „ Riga Po- 

lonieă şi Mare Ducă de Litfania, cere ca să "i cuceriţi 
cetatea; căci dacă până mâni, în faptul dilei, nu o veţi 
închina lui, el o va dărima cu puterea sa, şi va trece 

garnisoana sub tăişul sabiei! 
Şoiman. — Du răspuns Măriei Sale, că laude şi 'n- 

groziri de-aiste amii mai auditii noi multe, şi nu ne- 
amii spărietii!.. Cetatea ne-o fost încredinţată nouă de” 

Domnul Cantimir,- ş*o vom păzi cu credință, pănă la cel 

de pe urmă om! Aşăii, copil! 
Plăeşii. —. Dar, dar! 

Iablonovschi. — Nu vă împotriviţi armiilor noastre, 

că va fi răi de vol! 

Şoiman. — Nu purta grija " moastră, domnule, că 
sântem cu toţii hotăriţi a ne 'mgropa în răsipurile 

cetăţit! o 
Iablonovsehi. — VE întreb, pentru cea de pe urmă 

oară... vă închinaţi ori ba? o 

Şoiman. — Ba. 

Iablonovschi. — (utmit) Să tri, voinicilor! Astfeliii 

de răspuns aşteptam de la voi!.. Până acum vam vorbit 

ca solul lui Sobieschi; acum sri să vă vorbesc ca un 

vechiii oştean, ce ştie a preţui bărbăţia chiar în duşma- 

nii lui. Voi, Rominilor, vaţi făcutii datoria! AI apt- 
ratii cetatea cinci dile de-arendul împrotiva armiek în- 

tregi a lui Sobieschi!.. AţI impliniti o faptă măreaţă, 

de care se vor făli strănepoţii voştri!.. De ce dar să
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vă îndărătniciţi a muri fără nici un folos pentru țara 

voastră, când cetatea nu o mai puteţi apăra de risîpă? 
„Şoiman. — Cum am scăpat-o până adi, aşa omi 

scăpa-o şi de adi înainte, cu agfutoriul Domnului. 

Yablonovsehi. — V5 cred; dar' ce puteţi face voi 
ca să opriţi zidiurile de a sări în vizdoh?.. 'Temeliile 

lor sânti minate cu praf, ş'o singură schintee vă poate 
nimici într'o clipă. De nu vă veţi supune, în astă noapte 

cetatea va sălta în nori cu oameni cu tot, şi voi veţi fi 
văspundători cu sufletul de stricăciunea sa! . 

Şoiman. — (cătră plăeşi) Ce diceţi vol? 

(Plăeşii plecă capetele cu întristare.) 

Galu. — Să scape cetatea, şi noi murim bucuroşi! 
„Soiman. — De este aşa, domnule... not ne închi- 

năm; însă fă-ne glurăment că, eşind noi de aici, vom 
avea vole a merge unde vom Yroi, şi că Leşii vor lăsa 
cetatea, întreagă. 

Iablonovschi. — (întinqăna mâna) VE giur că aşa va 
fi!.. Giur că "i putea. părăsi aceste zidturi, teteri şi cu 
toate averile voastre! 

Soliman. —  (aratâna stindardul) Eată „singura noastră 
avere, steagul Moldovit ! 

Iablonovschi. — (irichinânau-ee stindarăutui) Aceasta este 
cea mal nobilă comoară a unor viteji ca voi!.. Adio!.. 
Sânt fericit că am găsit în voi oameni după inima mea!.. 
Rimâneţă cu bine! şi d-ta, bătrânule, din mâna să o 
siring friteşte într'a mea. 

Şoiman. — (dânaur mâna) Eaţ'o, . 
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Iablonovyschi. — (inareptându-se spre poartă) Mâni, în 

faptul gilei, vă aştept în lagărul leşesc. (ese.) 

Şoiman. ' — . Omii seni cu toţii, de-omii trăi... 
(eăgănă în bragele plăeşilor) Val de mine!.. că nu mai pot! - 

(Porţile cetăţii se inchidi,) 

(Cortina cade.)
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ACTUL IL. - 

“Teatrul represintă lagărul polon, noaptea pe lună; în stânga, pe pla- 

nul I-iă, cortul lui Sobieschi; în facă cu el, cortul soldaţilor de garâă. 

Puscele siintă aşedate în snop dinaintea lut. În dreapta, pe planurile 

3, 4 i 5, începutul lagărului; în fund se vădă delurile şi cetatea Neam- 

ţului. Două sentinele se primblă pe d'inaintea corturilor de pe planul 1. 

La ridicarea cortinei se vădii ma! multe grupe de soldaţi poloni aşedaţi 

" înpreglurul focului din lagăr. Români robiţi, încărcaţi cu lanţuri, stai 
jos grămadă d'incolo de cortul de garâă. 

SCENA 1. 

Românii robiţi, 

(Se aude în grupa lor un fiuer sunând o doină jalnică şi pe urmă 

o voce de femee cântând:) i 

Frungă verde de săleie! 
Am cădut în grea robie, 

Şi tot plâng cu amărie 
Dapă scumpa mea moşie! 

(Reprisă de Auer.) 

Frungă verde do nagară! 
0! Moldoro, dulce eră, 
Din pământul tăi afară 

Mult e vieaţa grea gamară! 

(Câţiva soldaţi din cortul de gardă es şi mergi de schimbă senti- 
nelele; pe urmă se ducii în fund şi întră în culisele âin drepta. Musică 
surdă la orhestră.) 

(Fluerul sună din noii.) 

Fl6rea smulsă din tulpină, ” 
Se usucă şi se 'nclină. 
Româna *n ră străină 
Duce dorul şi suspină! 
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Un român, — (sculânău-se) Taci, nevastă, că 'mi rupi 
inima cu cânticul ist de robie!.. Destul de nenorociţi 
sântem aşa cu lanţurile de mâni şi de picloare, ca nişte 
oamini ră! 

O română, — (sculându-se şi viină în scenă) Când ar î 

numay atâta!.. dar" a să&no scoată Leşii din ţara noas- 

tră, bădică, şi să ne ducă robi peste hotar!.. Asta mă 

omoară pe mine! (plânge) 

Românul, — lutmit) Apoi dă!.. ce să facem?.. Aşa, 
ne-o fost scris, se vede, fa nevastă!.. Taci, nu mai 

plânge... ce dracul!.. Fii bărbat, că ne-or videa Leşii 

cu lacrimile *n ochi, şi "i ruşine!.. (işt şterge ochit.) 
_ Româna. — Geaba!.. Nu pot, bădică, că mă meacă 
plânsul când gândesc să 'm! las eii casa părințască şi 
copilaşii, dragi! mamii!.. Ce-or să se facă ei mititeii, 
fâr de mama lor?.. S'agiungă la uşa străinilor! 

Românul. —  tvoină so mângăe) Dumnedti le-a purta, 
de griji, nevastă; că Dumnedtii îi bun, şi nu părăseşte 

pe Român!.. Fan vegi cel din cetate, cum se luptă de 
cinci dile cu agtutoriul Domnului, încât nu le-o putut 

face nimică toată oastea leşască. 

Româna. — Aşa este; şi de ciudă Leşii ne schin- 
giuescii pe noi, păcătoşii; ne punii bărbaţii în lanţuri, ca 
pe nişte fiare, şi ne ţină aici ca pe-o turmă de oi de 

căsăpie! 

Românul. — Cum nu le-a fi ciudă, dacă perii pe 
toată diua cu mulţimea sub zidiurile cetăţii, fără nici o 
ispravă, încât o începutii. soldaţii aşi perde bărbăţiea. 
Unii cerii în gura mare a să 'ntoarce în ţara lor. Alţii
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nu mal vreii s'asculte de poroncile hatmanilor, şi cu 

toţii sântii gata de. răscoală. 
Româna. — Qare?.. (încet) Ban spune'mi, bădică, 

dacă sar întâmpla una ca asta, n'amit putea noi cerca 

st fugim, în vreme cât ar fi vălmăşag în lagăr? 

- Românul. — (încet) Taci, nevastă, că la scăpare 

chitim cu toţii... Răbdare şi birbăţie, că.bun îi Cel 
de sus! 

(Sentinela se întoarce, respinge pe Români în fund, şi apoi întră în 
cortul de gardă. Musică surdă la orhestră.) 

  

SCENA II. 

Sobieschi (ese din cortnl lu. Sentinela îi presintă arma.) 

Sobieschi. —  (primblându-se posomorit) Soartă! soartă 
amăgitoare!.. Nebun care se 'ncrede ţie!.. “Tu astădi 
figăducşti glorie, putere, fericire, şi, ca mâni, ridi de not 
fără milă şi fără osebire de oament!.. Ce-a dice Polo- 
nia, ce-a dice lumea *ntreagă, care râsună de numele 
meii, că cii, Sobieschi, sânt oprit în calea mea prin 0 ce- 
tăţue ticăloasă, pe care de-atâtea gile cerc în zidar a o 
supune!.. Bine făceam de-ascultam sfatul bătrânului 
lablonovschi, şi'mY urmam drumul fi” a o băga în sa- 
mă... Am perdut o mulţime de soldaţi şi de oficeri în 
asalturi nenorocite!.. Hoţii aceşti de Moldoveni sântii 
nătingi ca Zimbrul lor!.. Să vedem de s*or închina so- 
lulu meii, -Iablonoyschi... Dacă et vor urma, poroncilor 
mele, Iablonovschi trebue să mă "mştiinţeze printr'un sămn... 
un brad aprins în virful dealului... (privesce spre. cetate) 
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Nimic âncă pin” acum!,. Nici o lumină!.. 0! de stor 
împrotiri mal mult oamenii din cetate, mâni, în faptul 

gilei, zidiură şi oameni ror sări în văzduh, şi nu s'a ale- 

ge nimic din cetatea Neamţului. 
(Se aude un sgomot depărtat în lagăr.) 

SCENA III. 

Sobieschi, Potoschi (siina din lagăr, răplăe.) 

Sobieschi. — Ce este? 

Potosehi. -— Majestate... 
Sobieschi. — Potoschi! tu eşti?.. Ce svoană s'au- 

de ?n lagăr? 

Potoschi. — Nu 'ndriznesc a o spune Majestății Tale! 
- Sobiesehi, — Îţi poroncesc să vorbeşti. 
Potoschi. -- Soldaţii sântii, în răscoală! 
Sobiesehi. — Soldaţii mei ?.. pentru care pricină ? 
Potoschi. — Jicii că vreii să părăsască locurile aceste 

şi să se întoarcă în Polonia. 

Sobieschi. — Cum?., Palonii să lase pe Riga lor!... 

Nu se poate!.. nu "i adevărat! 
Potoschi. — Ascultaţi însuşi răcaitele lor. 

(Ssomotul se apropie.) 

Sobieschi., — (primblânau-se pe scenă, turburat) să se re- 

tragă dinaintea unei cetăţui de nimică, el, care ai apă- 

ratii cetatea Vienil!.. Nu, nu, niciodată! 

Potoschi. — Fată”y că vinii spre cortul Măriel Tale. 

(Soldaţii esă din lagăr şi vinii în scenă cu sgomot mare. Acel ce 

sântă de gardă se înarmează şi se înşiră d'inaintea cortului lor. Scena. 

e luminată de câteva torţe aduse de revoltanţi.) 
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SCENA IY. 

Sobieschi, Potoschi, soldaţii poloni. 

Soldaţii. — (revoltat Nu, mal vrem să stăm aici.— 

SE ne "ntoarcem în ' Polonia. — Destule-amii pătimitii p&n? 

acum. — În Polonia. — Moarte cărui ne-a, opri. -— 

Moarte! tscotă săbiile) 

Sobieschi. — (cu voce detunătoare, Tăcere!.. Cum în- 

drăzniţi voi să ridicaţi glasul dinaintea Regelui vostru, 

dinaintea lui Sobieschi?.. Ce! voi, torarăşii mei de ar- 
me, Yok care-ţi învinsii pe Mohamed al IV, voi .care 

*mi-aţi gluratii credinţă, rot care purtaţi numele de Po- 
loni, vaţi cuprinsii de groază şi de descurageare într'o 
ţară mică ca Moldova!.. Vroiţi a lăsa nestricat și ne- 
sterpit un cuib de hoţi ca cetatea Neamţului!.. Dar” pe 
mine m "aţi uitati? tace nn pas spre soldaţi, cariy se daă înapoi 
cu sfeală) Aţi ultatii că bracul acesta, de va cădea, peste 
vol, va face să întraţi în pământ!.. În genunchi 'ina- 
intea stăpânului vostru ! (sotăaţu se buimăcescă) În genunchi 
dinaintea lui Sobieschi ! 

(Solaaţii cadă în genunchi.— O lumină mare apare pe deal, spre cetate) 

Sobieschi. — (în parte) A! cată semnalul! Cetatea s'ai 
închinat! (ere) Vaţi săturatii de lupte? Vrei să vă 'm- 
toarceţi în Polonia ?.. fie!.. De adi inainte nu mai am 
trebuinţă de voi... Cetatea A Veamţalui, în ceasul acesta, 
S'aii cucerit vroinţii mele! -. 

Soldaţii. —  (sculânau-sei S5 trăească Sobieschi! — 
Pentru cl murim cu toţii! — Ura! — Noi sântemi - 
copiii lui, robii lui păn' la moarte, — Ertare! 
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Sobieschi. — Bine!.. VE ert, ca pe nişte copii fără 
minte, şi vă dai de ştire că mâni vom pleca spre ţara 

noastră. 

„Soldaţii, — ten bucurie) Ura! 
Sobieschi. — Potoschi, dă .poroncă să: “parti vin pe 

la soldaţi, pentru ca să serbeze victoria noastră, şi tu, 

“întră în cortul meii de scrie Senatului din Cracovia des- 
pre întoarcerea noastră în Polonia. Fii merg singur să 

visitez lagărul, (ese prin arcpta.) 
| (Soldaţii din cortul de gardă presintă armele, şi apoi le depunii ear' 

în snopuri, şi întră în cort. Potoschi întră în cortul regelui.) 

SCENA -Y. 
Soldaţii poloni, Românii robii (vină din funa) 

Soldaţii. — ese Ura!.. S5 bem şi să glucim!.. 

De-acum ne "ntoarcem în Polonia. 

(Căţiva soldaţi aduci panere cu sticle cu vin.) 

Românii. — (mâhnit) De-acum ni s*o stins toată mân- 

gâerea! săracii de nol!.. Ne ducem din Moldova! 

Soldaţii '(bânaă.) 

Ura! ura! soldaţi voinici, 
St bem, st bem şi st jucăm! 
Ura! ura! cu toţi de-aici 
În ţera n6stră-o să plecăm. 

Românii (plăngână) 

Amar de noi! scrmani români, 

În dor cumplit o st picăm! 

Amar de noi! cu toţii mâni, 
Din ţăra n<stră-o să plecăm! a
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'On soldat, — Măi, români!.. Veniţi: de v& vese- 

iţi cu nor. i 
Un român. — Veselia voastră "i! măhniciunea noas- 

tră, domnule!.. Lăsaţi-ne pe" noi în pace. 
Soldatul. — Dacă nu vreţi voi, daţi-ne nevestele 

voastre ca să giucăm cu ele. i 

O română. — Româncele nu gioacă cu duşmanii 

țării lor! | 
Soldatul. — Nu gioacă poate de vole;.- dar de ne- 

vole-or gluca. (pune mâna pe femee.) 

Româna. — (inpingendu) 'Ticălosule! , . Omii muri, şi 
momit da mâna cu voi! 

Soldatul. — (tarios) La, arme, fraţilor!, . să! ucidem! 
Soldaţii. — (scoţenă săbiile) Moarte Românilor!.. Moarte! 
Românii. — (puntnău-se Winaintea femeilor) Voi “cu săbii. 

noi cu lanţuri!.. Veniţi, păgânilor, dacă vă dă inima! 

(Luptă mică, Începe a să miji de qiuă.) 

  

SCENA VI. 

Românii rănită, soldaţii poloni, Wudora, (în hate de 
căpitan polon, vine din stânga învălită cu o manta albă şi se 

aruncă între soldaţi şi Români.) 

Tudora. — Staţi! | 

Soldaţii.. — Un oficeriii! (s6 tragă inapor.) 
Tudora. — Nu vă"! ruşine!.. voi, înarmaţi cu să- 

Di, Samenințaţi nişte nenorociţi legaţi în lanţuri! . . 
Decât să vărsaţi sânge, voinicilor, mal bine să vărsaţi 
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vin, şi să vă veseliţi ca .nişte ostaşi viteji ce sânteţi. .. 

Cine "mi dă un "pahar de vin să benchetuesc: cu vor? 
(Soldaţii îl dă un pahar cu.vin.) 

Eată. cum trebuie să bee şi să cânte un soldat. a. 

- Ura! ora! soldaţi voinici,” 
Să bem, să bem şi st jucăm. 
Ura! ara! pe mari şi mici 

Sub brag de fer noi îi plecăm! 
Trăind, murind tot în resboj, 

Ori în ce di, oră în ce loc, . 

Când noi sosim, când trecem noi, 

Lăsăm pustiiii, omor şi foc! 

Soldaţii. 

Ura! ara! soldaţi voinici... 
"ete., etc., etc. 

Tudora, — (oina) S6 trăiţi şi să vă videţi țara cât 
mal degrabă! 

Ura! ura! soldaţi voinici, 
SE bem, să bem şi să jucăm. 

Ura! ura! pe mari şi mici 
Sub braș de fer noi îi plecăm! 
Plângă amar femei, copii! 

Scoată din pept glas dureros! | 

Noi ducem morte la cei vii 
Şi "i prohodim cântând voios: 

Soldaţii. 

Ura! ura! soldaţi roinici!.. 
ete., etc., etc. | 

(Soldaţii se retragi, cântână între corturi.) 

Tudora. — (tind în scena) ME erte -Dumnedtii de cu- 
vintele „ce-am rostit; dar” numal astielii am putut scăpa
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vieaţa,: bieţilor români! .. - Acu, s&mi împlinesc hotări- 
rea!.. Sub hainele aste a căpitanului ucis de Farcaş ia 
gura, hrubei cetăţii, am putut pătrunde în lagărul leşesc, 

fâr” a fi cunoscută... Dar” giua "'ncepe-a să ivi... Tre- 
buie să mă grăbesc... Eată cortul cratului. . . (scoate pum- 
narul) „Ângerule păzitoriii a Moldovii!.. întăreşte'mi bra- 
cul şi inima ca să pot răsbuna ţara: în sângele lui So- 
bieţehi! Pt Haide! 1 +. (volesce st între în cort.) 

Sentinela. —  toprina-o) Cine"? 
'Pudora. — (epădânău'şi mantaoa) Aghiotant a craiului, 

cu porouci. 

(Sentinela ridică arma. Tudora întră în cort. Musică la orhestră. 

Peste puşin se aude vocea lui Potoscui: Ah? . aslutoriii !) 

Sentinela. — (strigă tare) Larmă,! 
(Soldaţii din cortul de gardă esă Xute şi se înarmâză, "Trek din el 

altrgă la cortul regelul.) 

Un soldat. — Ce este? ce este? 

Sentinela, — Un omor în cortul crăosc! 
(Cel trei soldaţi întră în cort și esti îndată, aducând pe Tudora cu 

pumnarul în mână. — Dobele bată. Diua se ivesce în plin. Sgomot mare 
în lagăr.) 

Tudora. — MS puteţi omori de-acu, căci "mi-am 
răsbunat ţara!.. Am ucis pe Sobieţehi! . 

Soldaţii. — (turbaţi ridică săbiile asupra cn) Pe Sobieschi ? 

  

SCENA VII. 

Cei denainte, Sobieschi (arătinău-se în drepta.) 

Sobieschi. — Cine gice c'aii ucis, pe Sobieschi? 
Tudora, — Eu! 

  

E
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Soldaţii. — Minciuni, minciuni. . . Bată Cratul nostru! 
Tudora, — Cine?.. E12.. Tu?,,. A! (voresce să se 

arunce aspra lui Sobieschi, Soldaţii o ţinii pe loc.) 

Sobiesehi. — Unde "i nenorocitul care-aii fost jert- 
îi în locul mei? 

SCENA. VIII. Da 
Cox de'nainte, Potoschi (ese din cortul regelui, galbăn şi cu 

, bragul legat.) 

Potosehi. — Fă, Măria ta!.. Lucram aici în cort, 
când de odată m'am simţit străpuns de-un cuţit. . . Dar” 
nu " nimică... 0 rană la braţ numai... | 

Sobieschi. — Îmi pare. bine, Potoschi. . (eătră Tudora) 
Tu eşti ucigâşul? 

-Tudora. — Ei! 

Sobieschi. — Pentru ce-ai căutat să făptueşti o aşa 
nelegiuire? 

Tudora. — Nu făptueşte nelegiuire acel ce cată să 
răsbune şi să scape ţara sa de duşman!.. Dar" o măr- 
turisesc în faca Cerlului, că mam voit să ucis pe Po- 

-toschi, ci pe tine, Sobieţchi, care-af adus: foc şi sabie 
în Moldova! 

Sobiesehi. — Şi cine eşti tu? | 
Tudora. — (scoțând şapea polonă de pe cap şi lăsână să 1 ca- 

dă părul de-alungul corpului) Fii sânt Tudora, fiica lui Şoi- 

man bătrânul care te-o răspius cu vitejie de la zidiu- 

rile cetății! 

Românii. — Tudora! 06
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-. Sobiesehi. — 0 fati!.. ş'âncă fata sumeţului ce-ait 
îndrăznit a să măsura. cu :mine!.. şi tu; o copilă, al 

cercat să omori pe Sobieschi!.. dar! nu ştieai, nenoro- 
cito, ce soartă te-aştepti? 

Pudora. — Ba ştieam că naşteaptă moartea !... însă 
n'am hotărit a mă jertfi cu mulţămire pentru ţară! 

Sobieschi, -— Împlinească-se jărtia dar! (face un semna 
la soldaţi) La moarte! d 

Tudora, —' 0! Moldovo! eartă-mă că n'am. putut 
să “ni împlinesc giurământul! : 

(Soldaţii duci pe Tudora spre fundul scenet la osânaa.) 

Românii. — teătră Sobieschi) Măria ta, fă'ți milă de-o 
biată, copilă! — Nu te "'ndura de tinereţile ei! — lea-ne 
vieaţa la qăce din noi ş'o ceartă pe Tudora. (Sobiesehi, pe 

| pânduri, trece spre cortul sei.) 

SCENA IX. 

Ceă demnainte, Iablonovschi (intră prin stânga, în fună și 
opresce soldaţii ce ducă pe Tudora.) 

Iablonovschi, — (eătră soldaţ) Staţi!.. Unde'i Ma- 
Yestatea Sa? - 

Sobieschi. — (pe pragul cortului) Iablonovsehi ! 
Tablonovschi. — tapropiinău-se) Măria ta!.. solia ce. 

"mi-al încredinţat am împlinit-o. Qaminii din - cetate ati: 
priimiti a să supune, cu condiţii Insă de a fi liberi să 
meargă unde vor voi, şi... 

Sobieschi. — Cu condiţil?, 
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Iablonovsehi. — Fată diua... Ei trebuie să easă 
în curând din cetate pentru casă vie să se 'nchine 
Matestăţii tale. 

Sobieschi, — Bine, 

"-Tablonovsehi. — Vitejia ce-aii arătatii ei în apt 
rarea zidiurilor, şi mai cu sami onorul ce-ai avutii de-a 
să lupta cu marele Sobieschi, :le âă lor dreptul de a fi 
primiţi cu vrednicie în lagărul leşesc, . 

Sobieschi. — Ai dreptate, Iablonovschi... Dă p0- 
roncă să s'adune toată oastea, ca, „entre mare paradă. 
(întră în cort.) 

(Iablonovschi scoate spada şi face un semn. Dobele de la cortul de 
garâă incepi a bato zorile. Corturile lagărului din fună se ridică, şi sol- 
dații poloni se aş€qă în linie ca la actul I-iii, Românii sta grămadă 
între sirurile soldaţilor, Tudora, încunelurată de soldaţi, se află în do- 
sul cortuluY regesc. Iablonovyschi întră la Sobieschi şi ese îndată cu el. 
Fanfare de onor.) 

Sobieschi, — (trecâna armia în n) Soldaţii Astădi cea 
de pe urmă cetate a Moldovil s'aii închinat Nouă! . ŢE- 
lul nostru e împlinit!.. S& trăească Polonia! 

(Fanfare. Stindardele se plecă d'inaintea regelut. —Un bucium rEsu- 
nă în cetate.) : 

Sobieschi. —: Ce semnal e acesta? 
„_ Xablonovschi. — Plăeşii esit din cetate... Eată, por- 
țile se deschidă! 

(Sobieschi, Iablonorschi şi Statul-major vinii de se grupeză lângă 

cortul regesc.) .
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SCENA X: 

Cei demnainte, Plăeşii, 
(Porţile cetăţii se deschidii. Un cortej de opt oameni ese gi coboa- 

ră dealul, Fercaz merge înainte purtând stindardul MoldoveY, După el 
patru plăeşi, ducii pe Şolman pe un pat de Bcânduri; în fine, Gheţu 
şi alt plăeş, răniţi amândoi, urmeză, sprijinindu-se înpreună. — Orhes- 
tra sună un marş funebru, păn” ce cortegiul sosesce în scenă. Sobieschi 
face atunci un semn, şi toată armia presintă armele.) 

Sobieschi., — tvăgăna corterul) Tablonovschi!.. Ce oa- 
mini sânt aceştiea ? a | 

Tablonovschi. — Garnizoana, cetăţii Neamţului! 
Sobieschi. — Cum?.. Numai cu-atâţi oamini s'ait 

luptatii intreaga noastră oaste? 
- Yablonovsehi. — Atâţia ai rimasă! 

Sobieschi. — (furios) O mână de Plăcşi să 'ndrăz- 
nească... 0! trebuie pedepsit aspru asemine sumeție, ca 
să rămâte pildă la Moldoveni! i 

Iablonovsehi. — (eu energie) Ba să nu .faci 0 asemi- 
nea faptă, Miria ta, căci ar fi nevrednică de. viteazul 
Sobieschi! ea ar păta gloria Malestăţii tale, şi ar călca, 
cuventul dat de mine apărătorilor cetăţii!.. Fii mare 
precât 'ţi-e numele, şi generos precât se cuvine unui rigă! 

Sobieschi. — (atat: Tablonovschi! . . dăi'mi mâna!.. 
eşti vrednic să te numesc părintele meii. 

(ablonovschi se închină si dă mâna regelui. în timpul acestuY apar- te, cortegiul s'a coborit și s'a oprit în facă cu Sobieschi.) - 

:'Pudora, — (vădâna pe tată! ej, volesce să alerge spre el, stri- 
eâna:) Tată, tată!.. 

(Soldaţi! o oprescă şi o tragă de-o parte.) 
„În timpul scenei următoare, 

coastele delului. Un căpitan polo 
zidurile cetăţii.) 

o parte din armia polonă se îngiră pe 
n merge de așcdă stindardul polon pe 

n 
e
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Sobieschi. — (rășina spre Piteşi). Sinătate. vouă, Plă- 

eşilor! 

Şoiman. — eu voce slabă) SE ttegtă, Măria ta! 
Sobieschi. — Waţi purtatii ca nişte vitejl! 
Şoiman. — Datoria ne-amii făcutii, Măria ta. 

_Sobieschi, — Câţi oamini aţi fostii de toţi în cetate? 
Şoiman. — 18... Dece o peritii din mila Măriei tale! 

” Sobiesehi, — 18!.. Numai 18! (cătră armie) Afle lu- 
mea ?ntreagă că 18 Plăeşi. români s'a luptati cinci 
dile cu armia 'ntreagă a lui Sobieschi, şi că Sobieschi 

„a sărutat pe Căpitanul lor! (nr Şoiman) Viteazule, vin” 
în bragele mele ! (se apropie de Şolinan și stringe la pept. Fanfare.) 

Soldaţii şi Românii, — Ura! 
Sobieschi. — Cum te chiamă? 
Şoiman. — Şoiman bătrânul. 

Sobieschi. — Şoimane!.. În faca tuturor solaailor 
mei, ei, Sobieschi, Riga Polonie, declar că. mă simt 

mândru că nam luptat cu tine, şi că vrei să împlinesc 
orl ce "i cere tu de la mine... Spune, ce vrei? 

Şoiman. — Dacă vrei să te milostiveşti cu mine, 
Măria ta, eartă robii, ca să mă bucur şi cii în. ceasul 

morţii de bucuria lor. 
Sobieschi. — Liberi să fie cu toţit! (face un sean.) 

tŞirurile soldaților se deschidă. Românii esă fără lanţuri şi se apro- 

pie de Şolman,) 

- Soiman. — SE "ţi dee Dumnedtii putere şi mărire! 

Românii. — S5 trăeasci moş Şoiman! 

Sobiesehi. — Dar" altă nu doreşti nimica, ; Sutmane?
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Şoiman. — De-acum moarte!.. ca so găsesc pe 
biata fică-mea, Tudora, în ceea lume. Ai 

Sobieschi. — Ba nu moarte... Vieaţă şi fericire, 
viteazule ! - taduce pe Tudora de mână) Eată, fiică-ta! 

Sotman. — “Tudora! | 
Tudora, — (aruncându-se în bragele lui Şoiman) Taţă! 

„ Sobiesehi. — Și tu, -copilă, care-ai vroit să ucidi pe 
Sobieschi, pentru ca să "ţi răsbuni țara, ine inelul acesta 
ca un suvenir de la mine pentru cununia ta. 

Tudora. — (una inetul) Măria ta, dimi vote să pun 
în degitul bărbatului meii, Farcaş. (merge ae aă inelul 1uY Farcas) 

Sobieschi. — Farcaş!.. Tu eşti, volnicule, care-ai 
scăpat, din mânile soldaţilor mei? 

Pareaş, — Bi, Măria ta!.. Am scăpat atunci, pen- 
tru ca să al acum mulţămire de-a mă certa! | 

Sobieschi, — (vesen Fie!.. Îmi place să vă ştii uniţi 
împreună, căci aveți amândoi. suflete viteze, şi sânteţi 
vrednici de tatăl vostru şi de fara voastră !.. Acum e 
vreme să ne despărţim. .. - Mergeţi cu bine, Românilor, 
şi Îţi mândri de numele vostru !.. Vot m'aţă împăcatii cu 
Moldova, şi de agi înainte Sobieschi se declară cu mân- 
drie prietinul Românilor! 

Românii şi soldatii. — Ura! ura! 
(Plăeşii urmaţi de Români, plecă -ai trecă A pe d'inaintea şirurilor de , soldaţi, cariy le presintă armele. EX se urcă pe d6l şi de la mijloc apucă în stânga. — O parte de soldaţi se sule după dânșii, şi se înşiră pe coastele d€lului. — Musica militară și orhestra sună un marş triumfal.— Salve de tunuri. — Tabloii.) 

(Cortina cade. 

—————— 
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PERSOANE: 
  

Kir Iani Avdelas, arendaşul moşiei Haramul. 
gupânul Moise, orândarul satului. 
Vântură-ţâră, rădeş.. 
ION Meslarul, răideş. 
Catiina, soţia lui Ion. 
Niţujtobpilăl Catrinel. 
Gavril s6rbul, argat. 
Martin, pădurar, | 
Jupâncasa Ruesanda. 
Măriuca, orfană. 
Subprefectul. 

Un jandarm. 
Gheorghe, ţăran. 
Terani, lăutari, jandarmi, 

  

Iani, grec de 40 ani, îmbriicat în haine europene ordinare şi 
în cap cu fes mare. - 

Moise, evreii de 30 ani, îmbrăcat evreesce ca cârcimarii evrei 
din sate. 

Ventură-ţeră, de 50 ani, îmbrăcat cu dulamă veche şi că- 
ciulă brumărie; portă o gântă cu ispisâce. 

Ion, de 45 ani, îmbrăcat mai curat de cât Vântură-ţeră, cu 
căciulă ntgră şi cisme de iuft, . 

Gavril, de 40 ani, îmbrăcat cu poturi, ilic, brâii voş, pălărie 
țerănescă şi opinci. | 

Catrina, de 35 ani, îmbrăcată cu rochie, 
cu testemel. 
Măriuca, fată de ţeră de 17 ani, îmbrăcată cu“ cămaşii cu al- tiţă, fotă, papuci roşi şi la gât portă şiraguri de mărgele. 
Niţu, Martin, Gheorghe şi ţeraniă, sântii îmbrăcaţi în hat- 

ne ţerănesci. 

scurteică şi în cap 

——— 

 



LIPITORILE SATELOR 
DRAMĂ ÎN 3 ACTE ŞI 2 TABLOURI 

Șcenele se petrecii în Moldova în satul Haramul, la anul 1860. 

  

ACTUL 1. 
Teatrul represintă interiorul casei lui Ion teslarul; pe lângă păreţi 

siintii aşedate laiţe acoperite cu scoarţe; în fund este o uşă şi în stânga 

altă ușă; în dr6pta co ferestă, lângă ferâstă, o masă ai două scaune; pe 

păreţi sântii aninate unelte de teslărie; lângă uşa din fund se află dot 

saci plini, 
  

SCENA L. . 

Catrina, Nitu, Gavril, 

Catrina, — (ştergena masa) Da, du-te adi, bade Gavrile, 

du-te la treabă, că Soarele "% sus, şi te-a ocări birbatu- 
mei, de te-a găsi tot aici. , 

Gavril. — Ce ocări, ce ocări?.. doar” nu's robu lui. 
Catrina. — Nu eşti robu lu; dar eşti tocmit, cu 

luna ca să" agluţi la duratu casiă cei de închisoare. 

Gavril: — Ard'o focu!.. M'am săturat de densa, şi 

nu mă mai duc, de-oiii şti că mor închide *n ca. (aruncă 

cu mânie uneltele jos.)
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Catrina. — Nu te 'ndărătnici, bade Garzile, că ţii 
-giisi beleoa cu bărbatu-meii. 

Gavril. — Mai degrabă "şi-a găsi-o el cu mine, cat 
a da păcatu să se 'ntreacă cu gluma. 

Catrina. — Haide, hai, păcătosule. .. 

Gavril. — Fan nu mai luni şi d-ta vorba, lele 
Catrină, că nu "s în apele mele, şi da peste dracu. 

Niţu. —— (care în toată scena de may sus înpletea un bicIă, se 

-scoală şi vine de privesce drept în ochit lui Gavril) Cine "Şi-a găsi 

pe dracu, măi serhule ? 

Gavril... — Măta. 
Niţu. — Mama? 

Gavril, — Şi măta şi tu « de nu peri acu. pe loc 
din faga mea. 

Niţu. — Măi, al "mebunit, ori eşti bat? 
Gavril. — Niţule... nu te pune cu mine, că premelege... . 
Catrina, — (alergână 1a Xiţu) Niţule,... Niţule. ;. 
Niţu. — Ean las”, mamă, că doar” nu m'at purtat 

nouă luni în sin, pentru ca să las să te batgiocorească 
un beţiv chiar d'inaintea mea. Măi, serbule, vedi uşa ? 

Gavril. — Ş'apoi? 
Nitu. — Eşi! 

Gavril, — triqena) Tu'mi poronceşti, ţincule? Ha, ha, ha. 
Niţu. — Eşi, îţi dic. 
Gavril. — (eu: atspreţ) Dar dacă noii vrea? 
Niţu, — (eăpeginău-se asupra ab De nu 

îX cşi pe fereastră. ” 
Gavril, — (luptându-se) Eaca maucosu: .. 

vrea, pe uşă, 

  

e
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Niţu. —  (înpingendu'l pe ferdată) » Degeaba te lupţi, că *5 
maj tare decât tine. : 

Catrina. — Niţule, lasă'l în mata lui Dumnegii. 

Niţu. —- Ba ui. l-olii „vea ei să te batg)o- 
corească. 

Gavril, — (tarios) “Măi, te ucid, măi. 

Niţu. — Pin! atundă...: ean sal pe fereastră. CL în 
doae cu mijlocul. pe. marginea fereste.) . 

Gavril. — EI! lasi-mă, că es pe uşă. 
Niţu. — Ba nu, ticălosule! 
Gavril. — Earti-mă, Niţuşorule, că mol mai face. 

Catrina. — artă], copile. o 

SCENA |. 

Catrina, Niţu, Gavril, Vântură-teră, 

Vântură-ţsră. — (arătându-se în fund) Bucuroşi la oaspeţi ga 

Catrina. — (intoreânân-se) Ce văd? Moş Ventură-ţară? 

Ventură-ţeră. — Eii!.. Da cine se hârjoneşte la, 
fereastră 2 

Niţă. — Qăsâna pe Gavri) Bi!, „hr veram o țiră de 
minte lut Gavril. 

Vântură-ţeră. — Pentru ce? 

Niţu, — “Pentru co hatgiocorit pe mana, 
Vântură-târă. — Bine 'Y-ai făcut, finule. Copilu. îi 

datorii să "şi apere părinţii cu vieaţa. Vin” încoacă la. 

moşu să te sărute, (serată pe Xiţu.) | 

Gavril. —  Qângă ușa din fauna) Bine-0 ticut?,. bine?.. 

EL! las” că wolii arăta cii cine "1 Gavril sârbu. (ese furios.)
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4 
Niţu. — încă "ndrăzneşte să ne-ameninţe?.. Oi 

pune ei mâna, pe tine. (volesce să alerge după Gavril.) 

Vântură-ţără. — (oprinâun) Dă'l dracului pomană, şi 
nu YE mai potriviţi la vorbele unui beţiv. Pun rămăşag 

că se duce la crâşmă să 'şi înnece ciuda... Aşa ruşine! 
să 7] trântească un băet. de ieri de-alaltaieri... 

Catrina. — (cu mânaric) Vedl că volnie ca, tată-stii. 
__ Ventură-ţâră, — Mar fi de diochi. „.. Da cumătru 

Ion unde %92. 

Catrina, — S$'0 dus la targ să mal cumpere lene 

pentru casa, cea, de închisoare. . 

Vântură-ţeră. — Casa, de închisoare?. . Unde?, 

Catrina, — Aici, în sat... 

Vântură-ţâră, — (cu multă mirare) Ce în sat?,. 

Niţu. — Temniţă. , 
Vântură-ţră, — (trecânăuși urechile) Nu cumva "mi 

ţiue urechile şi maud bine? Ean mat Ji odată, băiete... 
'Temniţă în satu Haramu?. 

Niţu. — Ca în toate satele din Moldova. „.. Da bine, 
Moş nânaşule, de unde vit? - 

Vântură-târă. — De unde “şi-o înţăreat “dracu copiii. 
Niţu. — De-aceea, poate w'ai aflat c'0 vinit poroncă 

ca să se facă case de închis6re în toate satele? 
Vântură-ţeră. — Ele! Şi pentru ce? 
Niţu. — “Stim noi? 

Vântură-ţ6ră,— Și ce are-a face tatii-t cu temniţile? 
Catrina. — S5 Yedi, cumătre. Ion s*o' alcătuit cu 

privishitoriu ca să dureze tot, lucru teslăriei, uşile, fe- 
restrile, duşamelile, acoperemântu. .  
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__ Vântură-ţâră. — Răi o făcut, dragă cumitră, c'a- 

semine lucru nu 'mi pare lucru curat şi cu noroc!.. 

Ştiţi vorba ceea: Nu săpa groapă altuia, căci cagi în ea. 

Catrina. — Aste i le-am dis şi eii bărbatu-meii. Apoi 
dă!.. ce să facă bietu om?.. Nevoia... 

Vântură-ţâră. — Nevoia, nevola!.. 0 cunosc şi că, 
bat'o perdalnicu ! că de când vechilu monăstirii "mi-o 
răşluit bucăţica mea de rădăşie de-aici din satu Haramu, 
am rămas pe drumuri ca un calic!.. Dar” apoi chiar 

de m'ar mânca de viii stahia cea de. nevoie, tot n'aşi 
_Yrea, să pun mâna la durat de temniţi şi la făurit de 

lanţuri. Mai bine sărac şi curat! 

SCENA III. 

Ce demnainte, Măriuea, (arătându-se Ia ferestă.) 

Măriuca. — Niţule, Niţule. 
Niţu. — Măriuca?,. ce vrei, Măriuco? 

Măriuca. — M'o trimes giupineasa să culeg burnene 

uscate de leac; nu vil cu mine să 'mi agiuţi? 

Niţu. — Ba vin, Măriuco; caca vin, caca vin... 

(ese prin fund, alergâna.) : 

Vântură-ţâră. — Na, na, na, na! dup densa, bă- 
ete... prinde-0, băete, .. (uxtânau-se pre ferâstă) S'0 dus... 0 
shuratii hulubaşii. .. teătză Catrina) Cine 'Y. Măriuca. asta 

care smoneşte flăcăii de la ochi? 

Catrina. — 0 copilă fără tată şi fără mamă, care 

slujeşte în casă la posesoru, .
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Ventură-teră. — La bir lani Ardela? - 
- Catrina, — La €l!.; şi strmana, copilă!.. Vai de capu 

ei, ce mal trage cu glupineasa Rucsanda,! 

" Venturănţeră, — Ţiitoarea grecului? 
Catrina. — Nu ştii ce-a fi... ţiitoare... giupinea- 

si2.. Nakba să le- -aleagii ! . „ dar" ştii că "i ră foc cu 

biata Măriuca. 
Vântură-ţsră. — Şi sc vede că biata Măriucă se 

mângâe cu Niţişor. ..- IE | 
Catrina, — (zimbina) 'Tineră nu "sii? 
Vântură- teră. — Să le fie de bine!.. Treaba noas- 

tri "% să le credem, că, Doamne! mare sburdalnică "i ti- 

nereţa!.. şi mare bună "i! (ottâna) Hei, ie! .. Am fost 
şi ei un pulii... ş'acu, can priveşte... par” că 'sun 

ciung pârlit. 
(Se ande afară un car şi vocea lui Ion, strigând la bot: Ha ho... 

ha ho.) | 

Catrina. — 0 sosit bărbatu-meii, (alcrgă spre uşa din tana.) 
Ion. — (afară) Gavrile, măi Gavrilo... vin”. de digiu- 

vă boii. 

Catrina, — (pe pragul uşi Degeaba 1. „chiemi, Ioane, 
că nu vine, 

Ion, — (afară) Da unde'i? 

Catrina, — A fi la crâşmii. . 

Ion. — afară) Bată'l mama lui Dumnedăii, beţiv!. 
Io... ha ho... nea bălan, na... 

Ventură-ţără. — (in parte) Apoi dă!.. plăteşte argaţi... 
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SCENA IV. 

Vântură- teră, Carina, Ion. 

Catrina. — (seratână pe Ion) Bine-al vinit, bărbate, 

Ion. — Bine-am găsit, 'nevastă... Eaca şi cumătru 
Ventură-ţară! Da ce vânt te-o mat suflat; pe la nor? 

VEntură-ţâră. — Ventu cel de tearnă. 
Ion. — Ba cel de primăvară, că ne mveseleşti inima 

când te-arăţi, dragă cumătre. 

Vântură-ţâră. — De "i aşa, noroc să dee Dumne= 

(Ei! Gate mâna cu Ion) SE 'ţĂ fie casa casă şi masa masă. 
Ion. — Şi d-ta, cumătre, să'mi fil totdeauna şi *n 

casă şi la masă. EI!.. de' mult nu ne-amii vădută! or 
fi ani! Pe unde-ai mal fost? ce te-al ma! făcut? 

Vântură-tsră., — Hei!.. păcatele mele cele grele! 

am fost la Eşi de nam etudecat pentru peticu cel de 

rădăşie. .. ştii cel răşluit de vechilu monăstirii greceşti. 
Ion. — Ştii, cel de-alăture cu rădăşia mea. 

» Vntură-ţâră. — M'am giudecat şăse ani de dile!.. 

Am avut a'face cu toţi cenuşerii, şi ?n cenuşă so pri- 
ficutii drepturile mele! 

“Zon. — Ce dici, frate? te-o rasi? , 

Vântură-ţâră. — Rasii şi smulsi!.. Dumnedtii să 
le plătească, cam asuns 1 la uşile oamenilor cu ispisoa- 

cele m sin! 
Ton. — Bietu cumătru!.. Catrino!.. aleargă de ne 

adă o ocă de vin, să mai uităm din cele nevoi. 

Catrina. — Îndată, birbate. tese) - 

Ventură-teră. — Unde-o trimeţi ? la crâşma din sat? 

la jidan?.. Nu beii vin cuştr. 97
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Ion. — Ba, mă ferească Dumnegtii!.. o trimet la 

crâşmuşoara mea... colea, lângă drum. 
Vântură-ţâră. — Nu te şticam şi crâgmariiă, cumă- 

tre; te-am “Tăsat, testari. . . 
Ion. — "Mi-am durat şi eii o dugheniţă pe “răgăşia 

mea ca st "mi vând vinu de la pogoanele din deal. 
Vântură-târă, — Şi nu dice nimici vechilu mo- 

năstirit? Da 
„Ton. — Kir lani?.. cârneşte el din nas, pentru că 
cei mal mulţi români beii de la mine, în loc să meargă 

13 glupânu Moisi orândariu, dar” n'are ce face... 
Vântură-ţără. — - Cum? 

Ton. — D'apoi nu *s slobod ci pe Moşioara mia, fie 
„cât de mică? . 

- Wentură-târă. — Mări nu "i face cruce. 
Catrina. — . (aducâna o oca de vin, dont pahare şi covrigt). 

“Faca vinu, bărbate... V'am adus şi covrigi. Voie bună 
„de-acu, că cit. mă duc să fac bucate. (ese) 

Vântură-târă. — Uscaţi îsit corr risii, cumâtră? 

Catrina. — (ae pe prag) Uscaţi troscot. 
__ Ventură-ţeră. — Da dinţi ai adus?.. e a nik s'0 
cam tocitii pin gtudeciitorii. 

Xon. — la, ha, ha... tot glumeţ eşti, cumătre. 
(închinâna) Noroc bun şi veselie! 

Vântură-teră. — Şi la anu cu bine! bea) Drăguţu 

moşului, că bun îi! lunecă pe gât ca. şărpele, şi când 

cați în pahar... tufă, 

Ion. — Ânc'o duşcă. 
Vântură-teră. — Ba şi două, în sănătatea gazde-  
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lor. SE le meargă trebile cum dorescii, tot în belşug şi 
cu opt boi la giug! | 

Ton. —  (ezgină pe gânâurn Opt bol! tottâna). Îmi aduc 
aminte c'aveam odinioară opt bol de cel de frunte, ş'a- 

cum am rămas numal cu do. 

Vântură-ţâră. —: Mări, nu spune. Boil ta cei tru- 
MoŞĂ o peritii? | 

Ion. — Ba "1-0 mâncat de vii giupânu Moisi orendaritu. 
Vântură- ţeră.. — Cum asta? 

Ion. — Cum?.. cu camăta!., Ştii, cumătre, ce 

nevoia când se leagă de capu omului. 

Vântură-ţâră. — Scaiu dracului. 
Ion. — Ba cade peatra, de "ţi face ogoru una: cu 

pământu; ba vine geru de "ţi îngheacă viţa de vie... 
ba una, ba alta, şi nevoia te pândeşte ca un hoţ, te 
paşte ca pecatu... Când vrei să te scapi de ghiarele ei, 

numai co "ţi esă Iuda mainte cu camiăta, şi adi îţi feo 
vacă amanet, mâni boi, polmâni sumanu din spinare., 

şi tot astfeliii pân. ce te lasă lipit pământului.. 

Vântură-tsră. — Apoi, cumâtre,. dacă cunoşti rău, 

de ce nu fugi de el? 
Ion. — Da, hată'l crucea! poţi fugi dac al încăput o 

dată pe mâna luf?.. 0 dată, măi frate, numai o sin- 

gură dată m'am împrumutat de la el cu 500 de lei, şi 
de-atunci uda m'o sărăcit, m'o încurcat în socoteli, .în- 

cât nici adi nu nvam putut plăti de tot. Şi, ucigă'l trăs- 
nitu! par că "1 spune diavolu când am nevoie mare de 
parale, că numai cât îl vedi viind, ştii?.. ca vulpea pe 

furiș, şi” augi dicend: „Buna dimineaţa, bade Ioane.“ 

— 97*
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“SCENA Y. 

Vântură-ţâră, Ion, Moise (viina prin funa.) . 

Moise. — Buna dimineaţa, bade Ioane. 
Ion, — Na! 

Vântură-teră, — Pici drace! 

Moise. — Te-ai întors de la târg, hade Ioane? 

Ion. — Precum vedi, gtupâne Molsi, 

Moise. — Ş'al adus lemne, hade Ioane? 

Ion. — Ba nu, gtupâne, că n'o vrut glupânu Herşcu 
să *mi mai dee pe datorie. 

Moise. — Apoi dă, bade Ioane, să f plătit mai ântti... 
Ion. — Şi cu ce?.. banii nu se găsescii în drum. 
Moise. — Să fi vendut ceva... Mai vin? Mal, org? 

ai popuşoi? | 
Ion. — lesne "i de gis plăcinte, da” cine cumpără ? 
Moise. — Cine, bade Ioane?.. Ay se... muşterii 

nu “sii? Și eit cumpăr, dacă vră... Cât laşi orqdu? 
Ion. — Apoi dă!.. Un irmilik mferţa. 
Moise. — Uu irmilik? Ay ex... Nu face nică chila 

un irmilik; satu "Y plin de „ord, şi toți țăranii mă roagă 
cu 5 lei mierţa. 

Vântură-ţeri, — (în parte) Ean audi lipitoarea! 
Ion. —- (în parte) Ear' o simţit luda că am nevoie. 
“Moise. — Cât dici că laşi?.. cu cinci lei şi glu- 

mătate?.. Nu pot, deii, bade Ioane. Dacă vrei doi soro- 
coveţi, poftim... că noi sintem prietini. . . (merge ae aes- 
chide sacil.) 

Ion. — (în parte) Ce să fac? De n'otii avea cu ce să 
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cumpăr lemne pentru ca să mântuiii temniţa, sub-prefectu 
" în stare să .mă "mplinească, 

“VEntură-ţără. — (în parte) Bletu om! se sbate. ca 
musca "n pâuza paingănului. o 

Moise. — Aista "i ordu, bade Ioane?.. prost!.. 

Ion. — Da ce'i lipseşte, giupâne? 

„Moise, — Îl ste şi negbinos... nu face nici tri lei, 
dic deii. Câte mierţe ai, bade? | 

Ion, — Yr'o dice. 

Moise. — Numai atâta?.. Dacă vrei un albia ve 

tot, îl Yeii cu vurta, pentru ca să te "ndatoresc, - 

Ion. — Un galbin pe cinci chile?.. doar! n'am chel- ” 
boşit. 
„Moise, — Ti, fie 40 de lei. | 

Ion. — Ţine'ţi paralele, giupâne, că nu eşti de mine. 
Moise. — Bani pe şin, să cumperi lene, bade Ioane. 

Nu lăsa filipărku, .. 45 de Lek vrei? 
Ion. — Ba nu. 

Moise. — EX!.. ca să nu facem vorbi multi, . | 

dăce merţe câte 5 lei facii cindăci de lei, cuvântu cel 

de pe urmă; dacă nu primeşti, sluga, d-tale. tse înareptă 
spre uşă) ” i 

Ion, — tin parte, cu desperare) Săracu de mine!.. se duce . 

Îuda şi mă lasă cu nevola de-a spinare. 
Moise, — tângă ușă) Cum al Qis?.. dai cu 50 de lei?.. 
Ion. — Fie!.. adi banii. 

Moise. — Douăspredăce dimerlil la mlerţă, scuturate, 
şi una cu virf? 

Ion. — Fie!
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Moise, — Şi sacii pe de-asupra, drept adalmaş. 

Ion. — (în parte) Bat! crucea! ttare) Hai, meargă 

şi. sacil! 

Moise. — Ş'un pulii de curchi, peşleş, de bună 
tocmală. - - să 

„Ion. — triqenâ) -Mânca/l-aj fript. „ adă" paralele. - 

Moise, — (luână pe Ion de mână) Noroc bun să dee Dum- 
nedeii! şi la anu să facem ear” nighistorii împreună... 
Eaca banii. .. Eii sint cinstit, plătesc pe şin. (aumeră bani) 

Unu, do, trii... opt gologani... un leii... Bade e Ioane, 

nu vingi şi vinu din anu ista? 
Ion. — Nu, 

Moise. — Unu, doi... opt gologani... doi lei... 
De ce să nu "] vingi?.. ei "ţi-ofit păti mai: bine de- 
cât altu. 

Ion. — Mm] vând, gfupâne, pentru cam să ?] trec 

lă crâşma mea cea de la drum. - 
Moise. -— Unu, doi, trii, patru gologani... 20 de 

parale şi cu doi 1ek, facii un sorocorăţ. Bade Ioane, ştii 
d-ta că mă păgubeşti tare mult cu crâşma d-tale? Toţi 
cărăuşii se oprescii în drum la dumneta şi pe mine mă 
lasă de-oparte. 

Ion. — Apoi dă, giupâne... Aşa "sii negustoriile... 
Adi pagubă, mâni câştig. 

Moise. -- Unu, doi, tri... opt gologani... un lei... 
Bade Ioane, ştii d-ta că afară decât orendariu nu poate | 
nime st vândă băuturi în sat? 

Ion. — 0 ştiii; dar eîi "mi-am durat dugheană pe 
pămentu meii, nu pe moşia monăstirească. 
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Moise. — 0 s'avem giudecată, bade Ioane. 

„Ton, — Nam grijă de asta, giupâne Moisi. 

" Moise, — Trii lei şi glumătate şi cu. unu şi glu- 

mătate, faci cinci lei... Bade Ioane, ştii una? Hat să în- 

trăm la tocmală... Dă'mi mie in orândă, crâşma du- 

mnitale. 

Ion. — Nu pot, slupâne, cam durat-o de dăstre 

pentru fiiu-mei, Niţu. 

Moise. — Nu vrei? 

Ion. — Nu. 

Moise. — Să nu te căeşti, bade Ioane. 

Ion. — Nu 'mi purta grija, ? Moksică dragă. Numără 

banii mai bine, 

Moise, — An numărat arvuna mat mult ce vrek?. 

Ion. — Ce arvunt?.. Unde-o fost vorba de arvună.? 

Ei am nevoie acu "odată de bani... Numeri 50 de lei 

şi nu mai umbla cu mâţa "n sac. 

Moise. — Ba nu pot, că nam mai mult acu. Pes- 

te-o săptămână "ti-oji da tot. 

Ion: — 0 stptămână?.. când pe mine mă stringe 

nevola de gât!.. Da du-te dracului, târtane, cu banii 

tă... Na'ţi gologanii; bate-ţi'i în obraz... (ir aruncă go- 

loganil în obraz.) 

Moise. — AY vot! ce vra, să dică asta, mă rog? ce 

strică tocmala şi să-mă chloreşti!.. Da ce te socoţi tu? 

volintirof. ” 

Jon. — FĂ apoi, cumătre, n'o cată uda cu luminarea? 

Vântură-ţeră. — Ba o cată de-un ceas şi n'0 gă- 

seşte, că te-o domolit nevoia, sărmane Ioane! -
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Moise. — (culegâna banii de jos) Unu, trit, opt... un 
leii... Adică mu se putea să ne *nțălegem cu. binele?.. 
Unu... dot. .“patru... opt... doi let... Dacă cra să 
maştepţi o săptămână pentru bank, mare lucru ar fi. 
fost?.. Îmi plătea dobândi şi nu mar era vorbi... 

  

SCENA VI. 

Ceă demainte, jandarmul, 

Jandarmul. — ţinfuna) Unde ' Ion teslariu? 
Ion. — Fii... ce caţi? 
Jandarmul, — 0 vinit subprefectu... 
Moise. -— Subprefectu o vinit?.. Mă duc să dai jal- 

bă că m'ai bătut în casa d-tale, ca un tălhărofii... 
„on. — (restinau-se 1a 3totse) Du-te nalbit, udă spureată. 
Moise. — (fugind) AY vei, ghecalt! 
Vântură-teră. — Voinicos da fricos... Fuge pe deal 

ca pe vale, : o | 
Ion. — (cătră jandarm) Şi ce mă vrea subprefectu > 
Jandarmul. — M'o trimes ca să "i daii de ştire 

să "1 aduci banii ce eşti datorii siupânului Herşcu pen- 
tru lemn... cei 1500 de lei. 

Ion. — Dapoi nu s'o împlinit vadeoa. 
Jandarmul. — Ba ci că so implinit chiar astăsli. 
Ion. — tin parte) Val de mine!.. m'am prăpădit!.. 

(tare) Bine!.. mergi înainte că te-agiung. 
(Jandarmul ese.) 

Vântură-tră. — Dar” asta ce-a may fi, cumâtre? 
Ion, — ţeu desperare) Ce să fie? păcate?! .. nenoroci= 
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re! prigonirea “soartei! Ascultă.: De 'unde eram. om în 

toată mintea, cu stăricică, fără griji, fără încurcală, am 

agiuns de nu știii cum să fac, ca să scap de ruşine şi: 
de sărăcie!.. Întrun an de gile "mi-am vândut şise, 
boi, din pricina unii petre ce ?mi-o fărâmat tot, ogoare 

şi vie. Într'o gi, vine prefectu aici şi vesteşte care să 
se zidească case de închisoare prin toate satele... Ce 

să "ți spun, cumâtre?.. Dracu să vede m'o sfătuit ca să 
mă însărcinez eii cu dulgheria temniţii de la noi!.. Am 
făcut înscris cu prefectu. .. şi pentru ca să pociii începe 

„Lucru îndată, am fost silit să iii lemne de 1500 de lei 

pe datorie de la giupânu Herşcu. Asta "Y toată beleoa. 
Vântură-ţsră, — De ce nu cei bani de la prefect 

pentru lucru “Ce-ay făcut păn' acu? . 

Ion. — Am cerut, păcatele mele, dar” n'o vrut simi 

dee nici măcar o liţeae, subt cuvânt că, după contract, 
el îi datoriit să "mi plătească când oii mântui tot lucru... 

Săracu de mine!.. unde să găsesc cit acu 1500 de lei?.. 
Îmi vine să m'arunc cu capu "m fântână! 

SCENA VI. 

Ion, Vântură-ţeră, Gavril (beat) 

Gavril. — N'augi, miti Ioane, giupâne Ioane... 

Ion. — Ce vrei, beţivule? | 

Gavril. — Ce vreii, beţivule?.. Vrei bani... băni- 

şorii mei... . Simhrioara mea, ca sto bei la supânu 

Moksaki.. .
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- Ion, — Ce simbrie, mă ? Nu "ţi-ai priimit toată leafa? 
Gavril. — Mănânci haram, Ioane, giupâne Ioane. . 

Nam luat nici o leafă... SE n'am parte de Motsaki de- 
- am vădut para frântă de câuă te.slujesc! . 

Ion. — Măi, da nu "ţi-am cumpărat suman, opine, 

căubote şi pălărie 2, . 

Gavril. — Le-am băut de mult... d-ta să fit sănă- 
tos, Ioane, glupâne Ioane. 

Ion. — Nu "ţi-am plătit biru2. „: Toate-aeste la un 
loc faci mai mult decât leafa ta. 

Gavril. — Eii nu ştii... Leafa să 'mi dai, că nu es din 
casă fără bank... Am să plătesc lăutarilor la crâşmă, 
şi mă trebule parale... Desnoadă'ţi punga, seârcitule, 

Ion. — Alăi, du-te şi te culcă. 
Gavril. — MPofii culca dac'ofii vra si mă culc... că 

doar” nu's robu tăii să "mi poronceşti tu. Eii sânt slo- 
bod, de capu mii... De adi nu mai sânt la tine argat... 
te las dracului pomană... Adă simbria. 

Ion. — Măr, catăţi de drum cât îi cu cinste. 
Gavril. — (apucâna pe Ion de pept) Dă'mi simbria, hoţul, 

că mă ţin de tine pin” la moarte. 
Ion. — trespingtnau?) În lături, beţivule. 
Gavril. — (eăqâna pe un:scaun) Valeii!. . tălharitt!., 

SCENA VIII. 

Cei denainte, jandarmul, Catrina, 

Catrina, — Ce este, vai de mine! ce este? | 
Jandarmul. — Unde 'sii tălharii? 

—
 

[—
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- Son. — Ea beţivu ista!.. după ce sto îmbătat, vine 
de "mi face casa de batglocură. E 

Gavril. — Valcii! că m'o ucis lioţu..:. (plânge) şi vra 
să *ml mănânce simbrioara mea... (tartos) Di'mi banii, 

tălhariule, că te culc la pământ. (ridică toporul asupra lut Ton.) 
Catrina. — Vai de mine! N 

: Jamndarmul, — (emuncina toporul din mâna lu! Gavril) Nu 

da, mă, ncbunule. 

Ion, — Ai fost martur, Vasile, c?o vrut icălosu să 

mă ucidă, .... Ridică!] şi 71 du la închisoare. 

- Gavril, — Ei la închisoare!.. care închisoare?.. 

Să "1 fac eii pocinocu, din pricina unui procleb! Nu mă 

daii odată cu capu. 

-Jandarmul; — (apucânu) Nu te clinti că te toro- 

pese, beţivule; bai la temniţă. 

Gavril. — La temniţă!.. EX! lasă... Ioane... că 

mii plăti tu! În loc de simbrie, închisoare! E! bădico... 

lasă, lasă... meşter îi dracu!.. Gandarmul duce peGa- 

vril afară.) 

Ion. — icălosu ! (cade obosit pe un scaun.) 

SCENA IX. 

XYon, Vântură-ţâră, Catrina, Tani, 

ani. — Ja ge este aige? Ge galazia? 

Catrina. — Beţivu cel de argat s'o îmbitat... 

ani. — 'Tregeam pe la porta, intorcendu-ma dela, 

subprefecto, si am audito strigând: talhari, s'apol am
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vaduto un zandarmo duchind pe Gavrilo de guleri; u fu- 

rato ceva, leliţa Catrinuţa? 
Catrina. — Ba bu, Fir ani... | 
Tani. — 0hi?.. Mi pare bine.:.- ma ge vedo? mosn 

Vintura-ţara ? : 

Vântură-ţâră, — Bi, grecule, ş'apoi ce? 

- Xani, — Ce2.. mi pare bine... Ai prapadito proqeso? 
Vântură-ţâră. — Stoţi-ar în gât!.. "l-am prăpă- 

dit... Mal ai de gis ceva? | - 
Iani. — hi... mi pare bine... ha, ha, ha. 

„ Ventură-țeră., — Hai, cumitră, de-aici, că mă um- 
flă năbădăteile când văd parpalecu ista... (ese prin stânga.) 

Catrina. — Hai st mănânci ceva, cumitre,. 
Iani. — Te duși, leliţa Catrinuţa?.. ma de ce te 

duci ? 
Catrina. — Apoi dă, ir Iani, trebuie s&'mi cat de 

0aSpe. ese.) 

Xani, — Ge ospe? Un ghiuzo nebuno! 

SCENA X. 

ton, Iani. 

Ion. — (eu aurere, în parte) 0 mie cinci sute de lei! 
unde să "1 găiesc?. nea 

Iani, — Bre one, ce stat pe ghinduri, tristo si 
obosito ? 

Xon. — Cum n'otii fi obosit, li Iani x » dacă toate su- 
părările cadii deodată pe capu mei!  
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Iani. — Ha, stii; mi a: spuso. subprefecto che a- 
venito se te implinesca. pentru „14500 „de-l. 

Ion. ——. toftâna) : Aşa, aşa! 

Iani. —  Sluto la Pruto! 1,500 de ler: soma mare, 
'simandilosa! si puno ramasago che n'ai nici frinta. 

Ion. — Nam!.. Xu vre nime st m'aglute,. 

Iani. — Nime? 

Ion. — Nime pe lumea asta! 

Tani, — Moi Ione, can priveste -la mine... Cum ma 

gasesti ?.. fioroso? nemilostivo?.. spune, spune, am, 

obrazi de satana? E 

Ion. — Ba nu. 

Iani. — Nu “sinto. hristianos ? sint paghino? spune. 
Ion. — Ba ştii că eşti creştin. 
Iani. — Lipon, ce al qice daca te asi imprumuta 

eii cu aqei 1,500 de lei? 7 
Ion. — (sculânău-ee) Dumneta, fir lani? Aşi. dice că 

Dumnegăii te-o trimes ca st mă scapi de sărăcie. 

Iani. — Pre îfrumoso. Vrei 1,500 de lei batuţi? 
(scoate punga) Oriste, poftim. Mai dinioare am vinduto pu- 
cintelo grio la, prietin a me, la: Mastol:sidi, si eata-mo's 
che vino si te azuto. 

Jon. — Dumnediii să "ţi dee îngăcit binele ce "mi faci? 

Iani. — Amin!.. ma se facem un sinoţelo; nu de 
alta, ma fiind che este viaţa, este si morte... ințelezi? 

Ton. — Cum nu? Al toată dreptatea. tscoate ain salta= 

rul mesei o coală de hârtie, călămări şi conderii) Eaca hârtie şi 

cerneală, | 
Iani. -— Bine; scrie d-ta, cum ofit spune eii.



1550 LIPITONILE SATELOR 

Ion.. — Sint gata, di. serie.) - 

Iani. — (ietână). „Fii zos iscalitu, Ma, ,. indatoresco 

a plati înfacisatoruluy cu agest sineto...* 
XYon. — De ce să nu; pun- mai bine numele. d-tale? 

_ XYani, — Asa e obigelu sineturilor... Scrie: „in vade 

„de o luna... - 
Ion. — 0 lună "i prea pucin, ir Iani; pune două luni. | 

Xani. — Doua luni?.. fie si.doua luni, cum dorestă 

d-ta... Ei sinto Hristianos si am hristoitia._ Ge al 
scriso ? . 

Ion. — (eetină) „Mă indatorese: a plăti înfig (itovlu- 

lui cu acest sinet, în vade de două luni...“ 

Tani. —- Alşiologo. . . tăicteză) Soma de trei mii 
Ion. — Trii mii pentru 1,500? 

Iani. — Ţi pare multo, fraţico? 
Ion. — Da cum, Doamne cartă-mă!.. aşa dobândă 

numai jidanii aii obraz să ceară. 

Iani. — Asa? lipon, fie 2,500: in loto de 3,000, 

che cii sinto ristianos. | 

Ion. — Creştin, creştin... (în parte) Ca Moisi. 
Iani. — Ghindeste, fraţico, che subprefecto a venito 

se te implinesca, se vinda tot, boisorii, carusoru, casu- 
ţa... ine stie!.. Earna se avropie si ai se ramul pe 
drumuri .cu nevasta si copilo... 

Ion. — Taci, tacă că my ocăreşti.. . Eaca scrii. (scrie) 
„2,500 de ej. 

Iani. — AY scris0? pre frumoso,. . taicteză) „pentru care 
bani puno amaneto ragdasia me din mosia Haramu.e 

Xon. — Amanet moşioara mea? 

  1 
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Iani. — Ma cum?.. horis amaneto? ha, ha, ha... 
Unde s'a: vaduto imprumuto /oris amaneto? 

Ion, — (sculânâu-se) Nu mă lasi inima, nu pot. 
Iani. — Nu poţi?., se'ţi fie de bine! Am vruto se 

te scapo de nacazo; ţi am dato doua luni vadea pentru 
ca se ai vreme de mintuit lucru inchisoriă si se intri în 
banii ge ai se ici de la Prefectura ; pza d-ta nu vret?.. 
pre bine... Ţi place mai bine ca se'ţi bata doba la por- 
ta... Gusto filonilie nu are... Ma inchino cu plecaţune... 

Ion. — (in parte) SE "mi vendă lucrurile cu doba!.. 

ttare) Nu te duce... stă, că scriii cum îi vroi.. (scrie) Eaca 

am scris an iscălit, 
Iani. — Aferim! Acum vedo -che. esti omo... Se 

videmo. (ea sinetul și"! citesce) Aparalal:to!.. Poftim banii. 
Aice în punga sinto 1,500 de le. 

Ion. — Adă... M5 duc să plătesc subprefectului. ese) 
Iani. — Merzi, merzi prosto, budalas? Capo de boă!.. 

L-am prinso în capcana, si peste doua luni de gile am 
sei vindo mosiora, s*o cumpăr ear” cil... Chit pentru 
badea Ion, 'l-oiii lua argat la mine, de hatiro Catri- 

nuţei... care mi plage. 
N . 

m N PN 

au ne SCENA XI. 
Iani, Catrina. 

Catrina. — (intrând din stânga) Ioane, Ioane, vin' de 

mănâncă... Eaca!.. unde-sto dus? 
Yani. — (eu blânaețe) S'a duso la subprefecto ca se 

platesca datoria de 1,500 de ler.
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Catrina. — Da de unde-o găsit parale, bietu om? 

ani. — (apropiinau-se) De unde? de la mine, de la, 

prietinu matale, eliţa Catrinuţa. | 

Catrina. — "L-ai agiutat d-ta, lin Tani? Dumue- 

dă să împlinească toate dorinţile, că mare bine ne- 

a fâcut!.. Di?mi mâna so sărut. 

Iani. — Nu la muna, Catrinuţa, draga, ma la obrazi, 

daca, vroesti se mi faci fericito. e 

Catrina. — Fic şi pe obraz; tot îs bătrână... (se a- 

propie de Iani şi] serută pe obraz.) : 

Tani. — (cuprinqenădu'! talia cu bracele) Batrina?.. Oheste, 

Catrinuţa draga; esti tinara, esti murlia, esti hazlia si 

te Yubesco ca pe un garofalo. (votesce sro serute) e 

Catrina. — Ce face? mă Yubeşti?.. tvoina să scape) Da 

ş&dI binişor în colo, omule, că te-or ride şi curcani “de 

te-or videa. . 
Tani. — Lasa se rida curcania, che cît sinto amo- 

rezato de dimiata, Catrinuţa; ma sfirsesco de amori! 

(votesce car so serute,) 

Catrina. — Eaca neruşinatu!.. Lasi-mă adi, că ţip 

de răsuni satu. -. 

Iani, — Ohi, ohi, Catrinuţa, nu ţipa... Ţi daii ce 
vroesti, rochiţa, bosmacli, zuncuţa... numai. se te dai 

in dragoste cu mine. 

Catrina, — tstrigâna) Ioane! cumătre!.. săriţi! 
(insereză.) 
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SCENA XII. 

Iani, Catrina, Ion, VEntură-teră, 

Ion. — Ce'mi văduri ochii? 

Vântură-ţâră. — Ho! parpalecule!.. 

Ton. — lapropiindu-se furios de Iani) Ce te-ai aputat de 

făcut în casa mea, grecule? 

ani. — tzimbină mânzesce) ( saga, fraţico. 
Ion. — Şagă cu nevestele oamenilor? (apucă pe grec 

de gât şi'1 zgâlţie) Te primesc în casa mea, ca, pe-un creştin... 

Iani, — (spăriet) Neski... hristianos... . 
Xon. — Şi tu te legi hoţeşte de nevasta mea? N'ai 

nimică sfânt pe lume?.. eşti mal răi decât un pigân!.: 

Tani. — Ohi paghinos... Bade one, lasa la mine... 
Ion. — 'Te-olii învăţa eii a cerca să necinsteşti ne- 

vestele oamenilor, după ce caliceşti bărbaţii. 
Iani. — la ce vrei se mi faţi?... se ma ucidi? 

(se smuncesce şi scapă din mânile luk Ion) Panaghia mau! (alergă 

spre uşă şi se întelnesco cu Yentură-ţeră, care "I aţine calea.) 

Vântură-târă. — Ho, ţapule, că mal sânt şi eii 

„pe-aici. 
Tani. — Kirie eleison! sinto prapadito! (tuge pe teresta.) 
Vântură-ţeră., — Prinde "|, cumitre... 
Xon. — Că nu scapă e]... (se aruncă asupra lui Iani.) 

Tani. — (fugând înpregăurul mese Ionica... fraţica... na 
se haro!.. (săgenă feresta) A! am Scapato! (sare pe ferată.) 

Vântură-teră. — Ha, ha, ha, ha. 0 sărit ţapu pe 

fereastră. 

Iani. — tătară) EX! lasa, mozicule, că ţi oki veni ci 

de hac.. 
98
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Ion. — tatergână 1a fersstă) Aşteaptă, covrigarhule.. . 

Iani. — (aispărând) Fevghe satana! 

| SCENA XII. 

Ion, Ventură-teră, Catrina, Măriuca. 

Mirica, — twiină spărietă prin fană) Mamă, Catrini, sca- 

pă-mt de giupineasa Tucsanda, că mă cată să mă uci- 

dă ?n. bătaie. 
Catrina, — Da unde-ai lăsat pe Niţu? 
Măriuca. — La dugheană... ME rog, ascundeţi-mi 

undeva să nu mă găsască. | 

Ventură-ţeră. — N'ai frică, copilo, că te scapi 

moşu. Întră colea *n odae, pin” a înopta bine. 
(Se aude afară vocea Rucesandei, strigând: Unde-0 apucat.) 

Măriuca. — Vai de mine! Bat'0... (fuge în stânga) 

Ventură-ţâră.. — (peste pucin) O perit stahiea! 

(Cortina cade.) -
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ACTUL II. 

Teatrul represintă piașa satului. În fund zidirea închisorii cu sche- 

lele ridicate pănă la acoperemânt. O parte din schele se perde între cu- 

lisele din fund în stânga. În stânga casa lu! Ion teslarul cu nşă și fe- 

reastă pe scenă; în drepta cârcima lui Molse cu gopron de frundar, și 

sub gopron o masă lungă cu laiţe. La ridicarea cortinei câțiva ţerani 

stai pe laiţe şi bei. 

SCENA 1. 

Teranii, Moise. 

Teranii. — strigina) Molsi!., giupâne Moisi!.. Măi, 
târ tane! LR 

Moise. — (eşina din cârcmă) Ce vreţi voi, ţeranl nebuni ? 

Un ţeran. — Adă tril singepe de rachiii, degrabă. 

Moise. — Rachiii?.. car” pe datorie? 
Teranul. — IWapoi cun? doar” ne cunoşti că sintem 

de-aici din sat.. 

Moise, — Pe datorie nu pot... La mine astădi cu 
bani mâne fără bani. NE 

Teranul. — Ean nu te mat fasoli pentr'o sîngeapi 
de rachiii de cel prifăcut. 

Moise. — Prifăcut? 
Teranul. — 0 parte rachiii şi două de apă ameste- 

cată cu vitriol. Nu te ştim noi ce poamă eşti? Bine te-o 
poriclit cine "ţi-o dis leiica dracului. 

Moise. — Aşa?.. Apoi mergeţi la dracu st vă dee 

rachiii. 
Teranul. — Ei! di, glupâne Moisică, nu te mal bo- 

sumfla, aşa glumim nok. Adă-ne ceva de but ca să mai 

prindem la putere pin” a nu eşi la culesu popugoilor.
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“Moise. — Unde "si parale? 
Teranul. — Parale, parale... ce, Doamne eartă-mă! 

"Ţi-omii da popuşolii drept plată. 
Moise. — Doui-geci de parale dimerlia, vreţi? 

eranul. — Fie şi 20 de parale, că tot tu, Ludo, 
ne mănânci toată pânea de pe cânp. 

Moise. -— Ei o minânc şi voi o beţi. (întră în eârerma.) 

Teranul. — Ha, ha, ha... Ne şi ride lipitoarea, du- 

pă ce ne suge. Eaca şi Martin păduraria... Martine, 
Martine. 

SCENA II. 

Teranii, Martin (vind din fund.) 

Martin. — Bine-am găsit, oameni buni. 

Un ţoran. — De unde vii, Martine?.. din pădure? 

Martin. — Vin de la bordejii să iei o ţiră de ra- 
chiii, c'o dat Dumnegăii de *mi-o făcut nevasta astă 

noapte pe la cântători. 

Peranul. — Pe la cântători? De-a fi biet, bun cu- 
coş a s'agiunsă! 

Martin. — ÎI băiţel... numai atitica şi "i frumos 
ca un bujor, drăguțu!.. Nu fie de diochiă. 

Moise. — (intră, aducând rachiă) Faca rachiu... Beţi 

şi tăceţi din gură că doarme balabusta, 
Teranul. — Faca mă!.. doarme cucoana valabusta? 

ha, ha, ha. tehiue) Mă Vasile, mă! găsit'al boi, mă? 
Moise. — Taci din gură, ţeranoi nebun şi obraznic, 

buţuf. 

P
i
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Teranii. — (riqâna) Hep, hep. 

Martin. — Giupâne Moisi, fi bine de "ml umple 
stecla asta cu rachiii, ci mi” bolnavi nevasta de facere. 

Moise. — Ş'apoi ce "mi pasă mie? 

Martin. — Da bolnavă, giupâne... 
Moise. — Cine-o pus'o să facă copil? 

Martin. — Dec! da balabusta d-tale cum face pe tot 
anu câte-un Leibă? 

Moise. — Aşa "i place dumisale. Nu") treaba ta, 
Martin, — Vorbă de clacă. Îmi dai rachiii adi? 
Moise. — Al adus parale? 

Martin. — Ba, gti, nu. De”! găsi o para frântă în 

toată, casa să "mi-o baţi în frunte. | 

Moise. — Apoi dar catăți de drum, moi bade. 
Martin, — Da "mi moare fimeea, giupâne. 

Moise. — Moară cât a vra. Nu daii rachiii pe datorie. 

Martin. — (in parte) Ce "l-aşi mal cârpi cu astă bar- 

dă! tare Glupâne Moisi, "ţi-ofii tiiea la Yearni un sttn- 
jîn de lemne şi ţi'l-otii căra ?n ogradă. | 

Moise. — Aşa?.. dar” dacă "i muri pin” la Sarnă 
ei să rămân pigubaş? 

Martin. — Mare lucru o litrii de rachii? 

„Moise, — Prost Moldoran!.. Moi prostule, dram cu 

„dram face litră, litră cu litră face ocă, ocă cu ocă face 

vadră, “vadă cu vadră face halerci, balercă cu balerci, 

“face antal.-.. AY înţăles? 
-; Martin, —: Am înţeles că eşti” talpa. eadului. Na su- 

manu: din Spinare .zflog şi "midi rochii 

e d
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Moise, — Aşa mal vii de-acasă, tea sumanu» Hal cu 
mine n dugheani. (trece pe Iângă ţerant.) 

Meranul. — Ean vegi fuda cum "1-0 disbrăcat pe 
bietu român tocmai când s'apropie fearna! Degera-"ţi-ar 

inima cea de litfă! 

Moise. — Ba ţie, ţeranoi nebun. (intră cu Martin în cârcrmă) 

SCENA III. 

feranii, Vântură-ţâră (eşina âin casa lul Ion), Ion 
. 

(pe pragul uşii.) 

Ventură-teră, — “Crede-mă pe mine, cumttre, că 's 

mai bătrân, mal păţit. Nu te- -apuca de lucru adi că 
gi de sirbătoare şi "i păcat. 

Ion. — Le cred, cumâtre, Wapoi ce să mi fac? Ne- 
voia mă sileşte. De n'otii mântui tot pănă n două luni, 
ca să "mi priimesc plata de la Prefectură, cum m'otii 
clitui de datoria lui fir Iani? EI îi în stare st 'mi 
vendă moşioara. 

Vântură-ţâră. — AY dreptate să te temi de caţaon; 
dar” tot ar f bine socot să te laşi pe adi de lucru. 

Ion. — Ba nu... o gi pentru mine "i mult. Aştept 
numai să "mi gătească Catrina de mâncaţ şi să 'mi as- 
cut uneltele, şi merg îndată să n apuc de şindilit în- 
chisoarea. Să ne videm sănitoşi, cumătre, 

Veântură- târă. —. (singur pe gândur» Nu Ştii - ce am 

de astă noajte, că nu “s liniştit. +. 0 cântat 0 cucuvel- 

e, (închide uşa.)
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că pe casa luă Ion... şi asta mă îngrijeşte... par” că 

nu "i a bine. 
Un ţeran. — Moş Vânturi-ţară... 
Vântură-ţâră, — Cine mă chiamă? 
Peranul. — Nu vii st cinsteşti' cu noi un pahar de 

rachiii ? 
Vântură-ţsră. — Cum nu, feţii mei? - Vorba, ceea: 

La voe bună, Românii s'adunii. (se apropie ae ţerant) 

Teranul. — Da de ce n'o vinit cu d-ta şi badea, Ion? 
Vântură-ţeră, — El are treabă şi nu "i dă inima 

st bee. - 
“Peranul. — Bietu om!.. de când s'o prins cu lucru 

temniţii, ard'o focu!.. i s*o priciijit, norocu; îl tot poso- 

morit şi pare că fuze de oameni. 
Vântură-ţsră,. — A fi având şi el grijile lut, strmanu ! 

Peranul. — Apoi dă, moşule, s'o cuvinit tocmai el 
să pute mâna, la zidirea, unii temniţi, în care Dumnediii 

ştie câți români aii st pătimească ? 
Vântură-ţâră. — Că se căeşte şi el amar, sărmanu! 

dar” ce st facă? îi legat. 7 
Meranul, — (arătând casa de închisoare) Poftim hatgiocu- 

ră pe satu nostru!.. Ban priveşte cum se uită dihania la 

noi... par” car tra să ne 'nghită... 

Vântură-ţâră. — Ci că 'm toate satele o să se ri- 
dice bisunii ca asta. i 

TPeranul. — Aşa! ca şi când ţara Moldovii ar fi o țari, 

de tări şi de ucigaşi!.. Ea! batgiocură, moşule.. . 
Poftim un pahar de rachii, să ni se mai schimbe gân- 

durile.
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Vântură-ţeră. — Mulţămim... Noroc bun! şi i să vă 
scape Dumnediă de posesor ca lir lani, 

Teranii. — Amin! bei.) 

SCENA IV. 

Ce de nainte, Martin (ese din cârcimă fără suman.) 

Martin. — tocerinau-se) Valeii!.. că răcoare mi... 
Îuda spurcată!.. Nick că s*o indurat st "mi lase sumanu. 

Un ţeran. — (dând 1ui Martin un pabar de racuiă) Na, măl 

frate Martine, trage astă, duşcă ca să te "ncăldeşti. 

Martin. — wâna) Mulţămescu'ţi, frate. Să. dee Dum- 
negăii să mai nici odată nevoie de jtdan. 

Vântură-târă. — Nici de lir lani, Martine! 
Martin, — Aud? 

Vântură-ţgră. — „Ban vin” de-o parte să "ţi. spun 
0 vorbă. 

Martin. — Eată că vin, 

(Se ducii amendo! de-o parte.) 

Vântură-ţâră, — tîncet) Ce face Măriuca? 
- Martin. — Şăde ascunsă în bordetu „mei de astă: 

noapte de când ai adus-o. 
Veântură-ţsră. — Vedi să n'0 afle cineva. 
Martin. — N'ai nici o grijă... Cine-a s'o cate pin 

fundu pădurii? 

0
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SCENA Y. 

Cei demainte, Iani vine âin tună tarios cu un bictii în mână.) 

ani. — Unde sinto moziții? la chirema? 
Un ţeran. — Vine grecu, măi; am păţit-o! 

Iani. — Ge faceţi aice, talhari? La bauto de dimi- 
neţa, si papusoi 'a mea ramune neculeso pe. chimpo... 

ha? Kalohrononalii, capo de boii!,. 

Vântură-ţâră. — (in parte) Pan aul țapu cum bat- 
giocoreşte Românii ' în ţara lor! 

Iani, — La lucro, moziţi!.. la bocresco acu indata 

pana ge nu ma aprindo ca un zaratico. 

Vântură-teră. — Dacă agi îi sărbătoare, hir Iani, 

şi nu-se lucrează, 

Tani, — Gine a chircnito? 

Ventură-ţâră. — Fii, Ventură-ţară. 

Iani. — Dimiata? un ghiuzi? Nu vorbesco cu tine... 
Pornit-aţi agi la culeso, feranoi?.. Va ucido in batae... 
la falanga. 

Vântură-ţsră. — Pune'ţi pofta 'n curti: despre bă- 
tale, kirjaliule că s'o ridicat bătaia. 

Iani. — Rirzali!.. 

Vântură-ţeră. — So ridicat... Şterge-te pe bot, 
de-acu. | 

Iani, — S'a ridicato bataca!.. si ce s'a puso in loco? 

Vântură-ţeră. — Ha, ha, ha, mare poznaş îl! 

Teranii. — Ha, ha, ha.
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Jani. — (tarios) Ride la obraz a mea, niste ţeranoi!.. 

bre! epanastasis?.. revoluţia!.. s'a burzuluito prosti! 
Teranii. — (en nohot) Ha, ha, ha. 

SCENA VI. 

Cei denainte, Moise. 

Moise, — Aloi, ticeţi că doarme balabusta. 

Iani. — Ge balabusta ? Nu veţi, Moisaki, che s'a, ras- 
vratito mozici ?.. Rido -de poronca a me. Panaghia 

ma! ma duco s'aduco pistoalele si eartaganu, se ve in- 

veţo cit a face ho, ho, ho, la îpolimen a me. 

Vântură-ţeră. — Mări nu vă mai potriviţi, oamini 

buni, că numai lauda i de capu lui. EL îi voinic de cei 

care întră în doi ca *n doispredăce, şi nu] scotii nici 
24... Vine pe uşă furios şi sare po fereastră, ruşinos. 

Teranii, — la, ha, ha... 

Iani. — (în parte) MPa lovito la fesi. 

Vântură-ţeră. — Măi! dacii, wareţi cap voi nici în 
di de sărbătoare să beţi cu linişte un pahar de rachiii 
de la jidau, hai copii la crâşma lui Ion tesiariu să bem 
vin creştinesc şi curat. 

Teranii, — (sculânau-se) Hai, hai. 

Moise. — Ce este, mă rog?.. la badea Ion 9.. toina 
să oprâscă țeranin Nu se poate, mă rog. Voi sinteţi datori 
să beţi numai de la dugheana mea. " 

Yeranii. — tinpinsenau') Du-te dracului, Ludi 
(Vânturăcţeră ese cu ţeranii prin fund) | 

—————— 
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SCENA VII. 

Iani, Moise. 

Jani. — ttumat) Bre! mi vine paroksismos la crieri! 
Moise. — (furios) A! ghirai şvarţ!.. Ai se sbur- 

lescii perciunii. 

Iani. — Asta "1 revoluția! . epanastasis!.. sfirsito ” 
lumii! 

Moise. — Blistimatu cel de bade Ion imi: smonește 
toţi muşteriii!.. am să mă calicese din pricina lui! Xu 
pot mai mult să țin orenda... Cucoane fir Iani... 

Iani. — Ge vrei si tu? 
Moise. — Poftim, mă rog, de'ţi găseşte alt orân- 

dariii, că eii nu mat sint, 
Iani. — Shasmos!.. Na si alta belea!.. Do ce vrei 

se mi lasi? | 
Moise. — Pentru că mofluzu cel de bade Ion îmi 

strică neghițitoria. - 

Iani. — 'Teslaris? 
Moise. — Bade Ion, care şede cole în faci cu mine. 
Iani. — (întorcându-se şi privind casa, dice în parte) Ghidi, Mo- 

zico obraznico!.. Am zurato se me rasplatesco odata 

si bine... , 
Moise. — Poftim, mt rog, st ne răfuim socotelile... . 
Iani., —  (muşcându'şi musteţile) Zupine Moisi. 

" Moise. — Il? 

Iani. — Ion teslaris e dusman a.me si a dimitali! 
Moise. — Duşman de moarte. 
Iani. — E ti caligesti pe dimiata, si pe mine a 

vruto se mi ripesca dilele,
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Moise. — Ce spui, mă rog? 
Iani., — E! are ghinâo reit pentru noi dol. 

Moise. — (cu spaimă) Vuăs? (e? 
Iani. — (apucând de raână pe Moe) Lip0n ce mai as- 

teptăm ? 
* Moise, — (burmăci Ja? a 

Iani. — Dechit se perimo noi, mai bine el... Nu asa? 
Moise. — (fără a înțelege) Aşa, Aşa... 
Tani. — Vra se dica ne-am inţeleso? 

Moise. — Cum? 
Iani. — Taci!.. Gine vine? 

SCENA VIII. 

Iani, Moise, Gavril (legat), jandarmul. 

Gavril. — Unde mă mai duci acu? Nu-"i destul că 

mai ţinutit închis toată noaptea? 
Jandarmul. — Te duc, dupii poroncă, să “e găsesc 

un lezeş. 

Gavril. — Un hocegt ca pentru cer din Qenă 2.. 
Nu merg. 

Jandarmul. —  (inpingtnân') Fă. "nainte şi nu: mal 
lungi vorba. 

Gavril, — (turtos) şi toate- aeste pentru ticălosu ce 
de Ion teslariu!... tin parte) Telbetţ! 

Yani., — (în parte) Ion teslaris!,. Si ele dosraan - . 
Ion teslaris?.. al:siologo? tare) Zandarmi. . 

Jandarmul. — Ce poronceşti?
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Iani. — Ma unde] duși pe bietu Gavtilasi? 
Jandarmul, — Cat un român care să dee kezeşie 

pentru dâusu. 

ani. — Kezeşie eii dai, che îl cunosco; e omo bun, 
harnico si cu frica lui Dimredeo. 

Jandarmul. — Daci i aşa, îl las pe Fezeşia d- tale. 
(Qeslcză bracele lui Gavril.) 

Iani. — Lasa, lasa. 

Jandarmul. — (lux Garzi) Mergi sănătos, şi de-acu 
fii cu minte. 

Iani. — Zandarni... 
Jandarmul. — Aud. 

Jani. — Subprefecto tot aice "2 
Jandarmul, — Aici. 

Iani. — Se spul la dimialui cam se me zaluesco 
de ţerani che s'a burzuluito. 

Jandarmuil. — Bine. (ese) 

  

SCENA IX. 

Moise, Iani, Gavril. 

Iani, — (în parte) Este o vorba prosta: Che la beţivo 
si draco ese cu oca inainte. (aratâna pe Gavril) Am gasito 
chipo se me rasbuno de bade Ion... tur Garzi Gavrilaso... 
ma ge ai paţito, draga me? 

Gavril. — Ce si păţesc, cucoane?.. A'o inchis hoţu 
cel de teslariii. 

Iani. — Te-a închiso el!.. pe dimiata? Aloe, cun 
s2 pote? Si pentru ce, faimene?
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Gavril. — Pentru că "i-am cerut simbria mea. 

Iani. — Lipon, în loco se 'ţi dee dreptu dimitale, 

te-a puso la duba? Bre! ce atergaria! Audi, zupine 
Moisaki, "%-a muncato simbria de haram. Ma: el nui 

omo, îi lupo... Ge dici, zupine Moisaki?.. Xu”i asa? 

„Moise, — (răsărind) Ha? | 

Iani. — Teslaris e lupo nui omo paminteano. 
Moise. — tpe gânduri) Dar, dar, lup pămintean. 
Iani. — (eăinână pe Gavri) Sermano bieto Gavrilasi!.. 

Wat muneato nici bauto nimic de feri dimineţa? 
Gavril. — tottâna) Nu, nu, păcatele mele! 

Xani. — Moisaki, ai audito che n'a bauto nimica 

crestinu? Ada degraba zumatate de oca de rachio;.. 

Ei platesco. 
Gavril. — Dumneta?.. Bogdaprosti. 
Moise, — (cu distracţie) Adă parale. 
Iani, — (e dici? 

Moise. — Ba nu, unu... te-olii scădea la câştiii.., 

0 ocă şi siumitate? 

Xani. — Ohi, zumatate numal acu de o data, si 

daca a mai trebui, omii mal cere. 

(Moise întră în cârcimă.) 

Gavril. — (aşeqânau-se în capătul mesex despre public) Aşa 

stăpân să 'mi fi dat Dumnedtii,. ear” nu ca, Ion, lovi'l-ar 
trăsnitu ! | 

ani. — (in parte) JMore Iani, se te vedo; acu trebue 
mestesngo si Yshiuzariili. 

(Aloxse aduce rachiul.) 

Moise. — Ține, bade Gavrile, bea sănătos. 

  

D
i



LIPITORILE SATELOR 1567 

„  Iani. — Be, be Gavrilasi, se mai uiţi necazu ce “l-a! 
traso de la teslaris. | 

Gavril. — (bena) Să 1 uit?.. ba cât ol trăi nu 
1-oiii uita! : 

Iani. — Aferim! asa mi place omo... cu inima, 
nu Vudalus fara filotimia, care maninea Datzocora, ma- 
ninca, batae si tace. tturnâna tur Gavri) Nu asa, Moksaki 9 
„Moise. — Bade Gasril îi voinicos, 
Gavril. — bena) Lasă! "Y-oTi arăta ci cine sânt! 

Pentru că 's sărac, un biet om din lume, fără căpătăiii... 
să 'şi bată gioc de mine un mişe] ca Ion ?.. Da ce "% cl? 

ani. — turnâna car) Asta zicem si noi, ce i cl9.. 
boieri nu %... Un ticaloso mofluzo care maninca sim- 
briile oamenilor. 

Gavril. — Că n'a duce-0 m ratii, nai frică, 
Iani. — (je rai? ma cl este bun de trimis în cade, 
Gavril. -— (ameţinău-se) În cad... da! acolo a st mear- 

gă... şi asta nu târdii, 

Iani. — (în parte) Se ameţeste! minunato!. 
Moise, — (in parte) În cad?.. qi că! (se ogeresce,) 
Iani. — Ma spune-mi, Gavrilaki, chita leafa aveai 

la teslaris? . 
Gavril. — 60 de lei pe an ş'o păreche de opinci. 
Tani. — Numai atita, un flecheo ca dimiata?.. audi, 

Moisaki ? 

Moise. — Pentru nimic. 

Iani. — 2la asta“ o talharia de cele gogonate ! 
Un voinico ca dimiata plateste o mia de lei pe ao... 
nui asa, Moisaki?



1568 LIPITORILE SATELOR 

Boise. — Nu "i mult nici două mii, gis dei! 
Iani. — NiGi trii mil. 
Gavril. — Trii mil; da unde să "i giisesc?. 
Iani. — Unde? la muna dimitale. 

Gavril. — (eăutându'și mâna) Mâna "i goală. 

Tani. — Neski, ma lucru de la dinsa face o suta 
de galbini. - 

" Gavril. — Face dar, că cii am lucrat mai toată 
dulgheria temniţil şi Ion o luat plata. 

Iani. — Vedi, Gaxrilaki, sermane?.. tot Ion!.. D-ta, 
te ostenesti, asudi, lucrezi de dimineţa pana in sera si 
badea, Ion inghite paraluţia. 

Gavril. — (aprinqându-sc) Asta dreptate 19 

Iani. —— (la urechea Int Gavril) Vedi che din prișina lut . 
nu poţi trai? 

Gavril. — Din pricina “tăthartului celula. 

Zani. — Che daca n'ar.fi Ion, dimiata, Gavriluţa, ai 
ramunea singur stoler aice în sato, si atunţi dimiata ai 
avea tot lucru, si a satenilor si a stapunirii, si ai cas- 
tiga paraluţi multe... Nu "i asa, Molsaki? 

Moise. — (oșerindu-se) Aşa cred şi cil. | 
Gavril. — (frecânau'şi ochi Bine dici, cucoane li Iani. 

Ori el, ori eit!.. amândoi nu putem fi la un loc... 
Zani. — Doua sabie la un teca nu incape 
Gavril. — (răpit de patima) Dar!.. cu chipu ista, îmi 

răsbun şi 'mi rămâne tot lucru din sat... Hai... 
Moise. — Unde, mă rog? 
Gavril. — (ameţit și încruntat) ME duc să desprind câ- 

i
 

2 
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teva schinduri de sus de pe şchele, .. şi când s'a sui iel 
la lucru ş'a pune picioru... 

Moise. — (spărict) A cădea ş'a, muri?., A var, 
Nu face... 

, 
Iani. — incet) Taci, Moisaki, che astfel castiga orinda 

dimitale. | 
Moise, — (eăqână petaiţă) Mein Gott! mein 'Gotţ! 
Gavril. —  (elătinânau-se pe picloare) Par că "mi esă 

foc din ochi... Ha, ha, bade Ioane, mă "mchidi pe mine 
în temniţă ?.. temniţa a să "ţi miinânce capu... (se în- 
dreptă spre închisoare, se sule răpide pe schele şi întră în culise.) 

Iani. — Aferim!.. treaba, merze de minune, (ÎŞI free 
că mânile cu mulţemire.) 

” 

Moise, — (tremurând) Îl/ein Gott! mein Gott. dacă, 
s'a afla, am muriţ! 

Iani. — Da nu te teme, Motsaki, Nu vedi che Ga- 
velo e bat? Acu face pozna, si chindo s'a trezi, a uita- 
0... (e vedo? teslaris? 

  

SCENA X. 

Iani, Moise (sub şopron), Ion, Catrina, (eşind din casa lor.) 

Ion. — Geaba te mat rogi, Catrino, .. trebuie să mă 
duc la lucru numai decât, ca să nu "mi perd giua. 

Catrina. — Ascultă-mă şi pe mine, bărbate; lasti-te 
pe mâni, că nu şti ce 'mi vesteşte inima a ră. 

Ion. — Pa nu fii copilă, Catrino, că doar? nu merg 
peste lume; mă duc cole lângă casă. 20
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Catrina. — Birbate.,.. te rog... nu te duce, că 

caci... îmi spune sufictu să nu te las. 

Ion. — FĂ! apoi mă superi. Du-te ! n casă şi tă ca- 

tă de gospodărie. 

“Catrina, — Bine, hirbate; fă cum îl vrea. (iși şter- 

ge ochit) | | | | 

pe Ion. — Adică, dacă "I parte fem 3, tot copil... 

(se apropie de Catrina) Vin? să te strut, Catrino, că astfeltii 
"mi-a fi diua cu noroc. 

  

i (Catrina îl înbrăciacză plângând.) 

"Moise, — Vedi, -vedi, cucoane Jiir Iani? 

Iani. — Vedo, si me temo che "l-a gasi pe Gavrilo 

stricând schelea.. CI 

Ion. — Hai, întoarce-te de-acu "n casă, Catrino, g'a- 

lungă cele gânduri posomorite. (se înazeptă spre schele, — Ca- 

trina întră în casă.) 

Moise. — Eaca... se duce la moarte... Xu pot să] las. . 
(voYesce st strige pe Ion; Iani îl astupă gura.) 

Xani. — Nu face pozna, Iuda. (ii inpinge în cârcrmă,) 

SCENA XI. 

Iani, Moise, Ion, Vântură-ţeră, Niţu, Martin, 

ţerani, jandarmul (ină din arcpta.) 

Peranii. — Ne cheamă subprefectu?.. pentru ce? 
Jandarmul. — Adunaţi-vă cole în placă ci vine și 

cl îndată. - 
Ion. — teătră Niţu) Da de unde vinii oaminii, Xiţule 2  
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Niţu. — De la noi, tătucă.: O rinit jandarmu să “i 
cheme aici din partea subprefectului, | 

Ion. — Caro ce să fie? 
Vântură-ţeri. — A fi gtudecata cu grecu care cere 

să rupă oaminii popuşoii fără Pănuşi, ca, să rimâe pă- 
nuşile pe strujeni... 

ani. — Ama cum, mozicule?.. să mi faci risipa 
de panusi? 

  

SCENA XII. 
. ."8] 

Cei denainte, subprefeetul. 

Voranii. — Baca şi subprefectu. (şt scotă pătările) 
Subprefectul. — Oameni buni! vam adunat pentru 

ca st vă fac cunoscut că în sat la Măcieni o murit uu . 
om v&duvojii, anume Toader Sălceanu, la care s'o găsit 
stare, o rădăşie cu livadă, dăce “bol, 50 de of şi 300 
de galbint îngropaţi sub vatră. "L-aţi cunoscutii d-roas- 
tră, oameni buni? A 

Ventură-țârii, — Fi "l-am cunoscut; cra om de 
omenie şi gospodar bun. 

Subprefectul. — El--o lăsat cu limbi de moarte 
toată averea lul uuei fete care s*0 perdut din sat de la 
Micienă, la vrista de 5 ani, şi pe care cl n'0 mal pu- 
tut-o găsi pin” ce-o murit. Acea copilă trebute st fie 
acum de vro 15 ani, cu ochii albastri, cu păru casta- 
ni, şi se numeşte Măriuca... Nu cumva aţi vădutii-o 
undeva, oameni bunţ? 

SQ * “i
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Iani, —. (în parte) Mariuca, bogata! 

Niţu. — Măriuca?.. Ba este o fată întocmai! care 

slujeşte în casă la fir Iani, posesorul. . 
Subprefectul. — [cătră Iani] Aşa'Y, Tir ani ? 

Iani. — A fosto, ma a fuzito asta. nopte. . 
Niţu. — 0 fugit! 

Ion. — Lincet lut Nitu] Nal grijă, băete, că "1 în loc sigur, 
Niţu, — Unde, tată? 
Ion. — Taci. 

lÎn timpul acesteY scene, Gavril se coboară pe schelea de din dos, ce 
este ascunsă în culise, se furişează pe după ţeran! şi se apropie de Iani.) 

Gavril. — lîncet 1nă fani] Gata... am desprins schin- 
durile. .. ! 

Iani. — Bine... | ! ' | 
Subprefectul. — Şi nu ştii, fir ani, pentru ce-o 

fugit Miriuca din casa d-tale? 
Iani. — Nu stiii, che cii nu pazesco fetele. 
„Vântură-ţsră. — Ba st "i spun cit de ce; pentru 

că biata copilă era gazda bătăilor, pentru că slujea de- 
geaba, pentru că m'avea nici miicar o rochiță de îmbră- 
cat, şi pentru că murea de foame în casa d-sale... 

Iani. — Minuni. 
Vântură-ţâră, — Aşa este, cumătre Ioane? 
Ion. — Aşa; 0 ştie tot satu. 

Iani, — Mineuni, blastamaţilor. 
Subprefectul. —— Fi! destul, nu batglocori oamenii. 

Bade Ioane, am primit poroncă, de la prefectură ca să 
te înlesnesc cu vro două mil de lei. Să vit. mâni] a sub- 
prefectură.  
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Ion. — Slavă Domnului c'am scăpat de grec! 
Iani., — (furios) S:asmos!? 
Subprefectul. — Dar” când mântul lucru, bade Ioane? 
Ion. — Cât mal degrabă, domnule subprefect... Ah! 

"ml-o mal crescut inima!.. Ofii să lucrez di şi noapte; 
gaşa, mă şi suiit pe şchele acu *'ndată. 

Subprefectul. —.Da nu "% cea grabi... Lasă, că 
adi îl sărbătoare, 4 

Ion. — Ba nu; Stăpânirea, "mi plăteşte; trebuie” să 
lucrez. (se înârâptă spre schele.) 

Tani. — în parte) Merzi, merză. 
“Ton. — (suindu-se pe schele) Cumătre. a 

Vântură-ţeră. — Aud. 

Ion. — triqina) Îşi pusese ochiu grecu pe răgişia 
mea... spune”! st se spele pe dinţi. 

Peranii, — lia, ha, ba; 
Iani. — (în parte) Pola fala, bine... Omi videa not 

acus qine a ride. 

Ion. — (sosesce în capttul acele Niţule. 

Niţu, — Aud, tată, 
Ion. — Du-te de sărută pe măta, ş'o oa să "ţi 

spule unde se găseşte căprioara. (Siţu alergă în casă, .. 
Iani, — (in parte) Capriora? 
Ion. — (incepe a păşi pe partea schelei ascunsă în culise și cântă:) 

Frungă verde de dudăit 

-“Scăpat'am de ceasul rit. 

| (Se aude de o' dată o mare prăbuşire de lemne între culise și vocea 

lut Ion strigând: Valcii! m'am ucis! ..) 
Toţi,.— (spărmântaţ) $'0 prăbuşit şchelea ?.. (alergi în culise.)
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Iani. — (in parte) Natos/.. a facuto tumba. 

Gavril, — feu mulţemire) A!.. *mi-am rtsbunat! (bea ra- 

chiti cu lăcomie.) “ 

SCENA XIII. 

Cei demainte, Moise. 

Moise, — (galben și spăriet ese din cârcimă) Ce este? 

Iani. — Sa prabusit'o schelea. 
Moise. — Mein Gott!.. ş'o murit ? 

Iani. — Asa credo,.. ! 
Moise. — Vei, vei, vel, vel! (tremură) 

(Se audă în culise cuvintele: 0 murit, strmanu !) 

SCENA XIV. 

Cei denainte, Ion (adus pe brașe de cătră ţeran)), 

_ „Catrina, Niţu. 

Peranii., — Strmanu lon!.. sărmanu om!.. Ce păcat! 
Vântură-ţeră. — Să ?] ducem acasă că, poate-a, scă- 

pa... (se îndrâptă spre uşa caseY lui Ion.) 

Catrina, — (eşina) Ce este?.. Bărbatu-meii!.. 
(Oamenii aşcaqă pe Ion lângă prag. Catrina și Niţu îngenunche 

lingă el.) 

Catrina, — teu desperare) Biirbatu-meii!.. 0 murit! nu 
se poate una ca asta... Ioane... Ioane... deschide'ţi 
ochi; grăeşte, că 'mebunesc. 

Niţu. — Tată, tată!
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Catrina. — Bine 'mi spunea, inima... (ptângena) Ioane, 
nu muri... Fieţi milă de mine... Ioane... 

Yon, — (aeşteptându-se) Cine mă cheat ?., 
Toţi. — Trăeşte, trăeşte!.. 
ton. — Ce-am păţit?.. Se înverteşte lumea cu mine... 

Unde *s 
Catrina, — Lângă nevasta, ta, Ioane. Uită-te la mine; 

nu mă cunoşti? 
Ion. — Catrina... Niţu... Cumătru... Valet! .. Nu 

mă lăsaţi! mor!.. mor!.. (cade mort) 
Catrina. — (tresare drept în pickoare cu ochil rătteițn) Mort! 

0 murit! Ah! Ceşină în bragele 1u% Xiţu.) 
... 

(În toată scena accsta, Iani se uită cu ochit ţintiţi la Ion, lăsând 'a 
se ceti mulţemirea pe faga lut. Gavril bat tresare și r&mine încreme- 
nit când aude pe Catrina qictnă: 0 murit! car' Moise tremurâna si bă- 
tendu-se cu pumnul în pept se furiştză pe lângă piretele câreămaei + și 
sc aruncă spărict în întru.) 

(Cortina cade.)
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ACTUL III. 
“*Peatrul represintă o pădure; în fund o cărare ce sue la deal; în 

drepta altă cărare pintre copaci; în stânga borăclul luY Martin pădurae 

rul, și pe planul I-iă se aftă o rădăcină de arbore. 

  

„ SOEMA IL 

Gavril. — [en haine rupte şi cuo pălărie pe ochi, vine pe c&- 

zarea dia fand.] Valei!.. valeii!.. de-abta mă ţinii pictoa- 

rele!.. NWam mâncat nici o fărămică de două gile... 

[îşi scoate traista şi se pune pe rădăcină] Să mă mai odihnesc 

puțin. .. Yaleii! Iprivesce înpregrurul nui] Baca pădurea de pe 

moşia Haramu... Eaca bordelu lui Martin pădurariu!.. 

Maşi duce să cer o bucată de mămăligă... dar” mă tem. 

De când, acu şăse luni, o cădut de pe şchele bietu Ion 

teslariu. .. mă spariiii şi de umbra mea... Par” că 7] tot 

văd pe Ion după mine... [ocerinan:se îşi face cruce] Doamne! 

Doamne! fă'ţi milă de mine şi mă cartă... [se scoată] Aşa 

picatu când se leagă de om!.. Mam potrivit grecului 

şi jidanului, şam ficut moarte de om!.. Bată'i urgiea 

lui Dumnedăii! cum mo împinsit în prăpastie, apoi, pen- 

tru ca să se disfacă, de mine, "mi-o spus că subprefectu 

ar fi având prepusuri asupra mea... Am fugit, după sfatu 

lor, diparte de sat, tocmai la Galaţi, pentru ca st mi 

se peardă urma. Iani şi Moisi îmi dastră figăduinţă că 

*mi-or trimete acolo bani. de cheltueală ca s& trec Du- 

mărea... Aşa!.. lor le-o fost să mă vadă dus de lângă 
ei, şi m'o lăsatit muritorii de foame păn'acu... Hoţii 
dracului!.. dar? "i-oiit pune eii la cale!.. Mam întors 
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« înadins de la Galaţi pentru ca să le vâr în suflet o groază 

de care-or pomeni ei multi vreme... Ce s "aude? [se as- 
'cunde după arbor!.] ” 

E 

N 
i 
i 

A 

SCENA II. 

Gavril, Măriuca, 

Măriuea, [cântâna:] 

"Cine-a dice Niţu vine 
Dai-aşi tot ce am pe mine; 
Cine-a gice c'a venit 
Da'i-aşi ce n'am jurauit. 

[întră pe cărarea din ârpta, aducând un paner cu provisiy,] 

Biata, sala. Catrina!.. “i-am dus de mâncat şi n'o 

vrut să fee nihic în gură; şede sărmana în cintirim şi 

se boceşte la nrmontu birbatu-stii! - 

Gavril. — ţă parte) Ce vtd?... Măriuca!.. oare nu 
sar îndura să 'midee ceva de mâncat?. 

Măriuca, — [invarte] AŞ sânt şăse luni de când o 
murit badea Ion! 

Gavril. — fapropiidțu-se) Copilă, drasti copil... 
Măriuca, — [tresărinaj Ce '1? 

Gavril, — [cu voce slabi] Fiţi milă şi pomană de "mi 
aruncă o bucată de milatii, că *s un biet sărac şi n'am 
pus nimică la inimă de dă pie 

Măriuca. — Strmanu biet, om!.. [dânau' panerui) Na, 

„badeș eaca mălatii, şi ouă, go Mucată, de carne, ş'o ste- 

clă .de vin; le tot. 
Gavril. — “Tot! îmi dai tot? tiea provisiile cu lăcomie şi 

op - 

rr  
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le pune în traistă] Bogdaproste, bogdaproste! Dumnedăii săți 
umple câmpii cu roadă şi calea, cu fiori. 

Măriuca. — Şi d-tale, bade. 
Gavril. — Și mie!.. 0! de te-ar augi Cel de sus; 

dar” nu se poate, siracu de mine! ţin naztel Nu. vrea Ion. 
ltare] Rămâi sănătoasă, copilă. fese prin arcpta, în parte” Merg 
să m'ascund în pădure. / 

Măriuea, — [eu milă] Bietu om! Cine ştie se păcat 
"1-0 fi agfuns de-o rămas cerşitoriii! [sta pe gâneurt.] 

  

SCENA III. E 
Măriuca, Niţu farătânau-se 13 colțul brdefului.] 

Niţu, — Măriuco? 
Măriuca., —  lintorcându-se veselă] Niţa!. Cât te-am 

aşteptat! De ce n'at vinit să mă vegi tormai de-alaltaleri ? 
Niţu. — ftristi Nam putut, Mărizco. 
Măriuea. — Wat putut?,. da înainte cum puteai 

să vii de trit patru ori pe di? N ştii tu că afară de 
tine mam pe nime ?n lume? 

Niţu. — [eu aragostel Dragă, Măriucii!.. de ştiii ceva, 
ştii atita că "mi-aşi da vieaja pentru tine, că m'aşi 
prinde să “ţă fiii rob. 

Măriuca. — [zimbina] B0b?.. Ban spune, Niţule. .. 
dacă "mi-a! fi bărbat tot astfeliii at gândi? 

Nitu, — EU? bărbata tăi, Măriuco? [cade pe gândurt.) 
Măriuca, —  [observinâu13 Da ce ai, Niţule? Par că 

nu eşti în apele tale... AY ceva şi te tiinueşti de mine. 
Niţu. — laupă o scuztă tăcere] EI!,, sii vorbesc drept,
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Măriuco. Nu pot să mt mat căstitoresc cu tine... Asta 
mă omoară! 

- Măriuca, — [ineriită] Nu?.. şi de co? Ce “i-am greşit ?- 
"Niţu. — Pentru că... tu eşti bogată şi eă.sânt st- 

rac... Kâr Iani ne-o calicit de ne-o lăsat pe mama şi 
pe mine lipiţi pământului. În diua când o murit tata, 

subprefectu o luat tot din casă; căci tata avea datorii, 

şi astădi se vinde la subprefectură toată starea noastră... 
Are se 'ncapă biata moşioara noastră pe mâna posesoru- 
lui, şi noi o s'aglungem .pe la uşile oamenilor!..* Giu- 

decă tu singură, Măriuco, dacă 'mi mai este certat a. 
hrăni visuri de căsătorie... A dice lumea că m'am 
uitat la banii ti pentru ca să 'mi cârpesc Sărăciea, 
Miăviuea, — Asta te munceşte, Niţule?.. Apoi, fii 

liniştit; averea, voastră n'a întra niciodată, în ghiarle- 
lui ir lani. | 

Niţu. — Cum? 

__ Măriuca. — Îi videa... Aşteaptă să vie moş Ven-- 
tură-ţară, 

Niţu. — Spune' ul-0 tu, Măriucă; că de este să&'mi. 

vie vr'0 veselie m lume, să 'mi vie 'ncalte de la tine. 

Măriuea, —. De "i aşa, ascultă: Am rugat pe moş- 
Ventură-ţară ca st'mi scoată el din gludecătorie averea 
rămasă de la bietu tată-meii, şi st s'aţie la mezat pen-- 

tru ca să cumpere pe numele meii moşioara voastră. 

„Niţu, — Leu veselie] A! slavă Domnului c'am scăpat 
de-o grijă. Când gândeam c'o să şadă Iani în casa noas- 

tră... turbam de suptrare... În calte "i şidea tu, Mă-- 

riuco, şi "! gândi câte-odată la noj.



1580 LIPITORILE SATELOR 

Măriuca. — Ba omii şidea 'cu toţii împreună, cu 
mama Catrina, cu moş Ventură-ţară şi cu tine; Niţule, 

'omii pitrece dile fericite. 
Nitu. — [cu dragoste stringend la pept pe Măriuca] Draşa 

mea Mtriucă ! tu 

SCENA IV. 

Nitu, Măriuca, Ventură-teră [se ivesce pe cărarea din fund.) 

Vântură- ţ6ră. — (in perie]  Hulubaşi! moşului! (stărnu- 

tă tare) Nâroc! 

| Măriuca, — (depărtându-se Yute de Niţu] A! 

Niţu. — Eaca moş Vântură-ţară. 

Măriuea, — veselă] Moş Ventură-ţară? . 
Vântură- teră, i dragii mei. [cobozindu- -se în scenă.) 

Am vinit de la târg numai intr'o fugă ca să vă daii 
veste bună. 

Măriuca. — [apucâna pe Yântură- eră de bag) Spune, spune 

degrabă, moşule. 

Niţu, — [ae ceea parte] Ce veste ? 

Măriuca, — [zăpide] S'o sfârşit mezatu ? 
Niţu. — [asemene] Grăeşte. 
Măriuea, — Ai cumptrat moşioara, lui badea Ton? 
Niţu, — AY vinit de hac lui fir Iani? 
Vântură-ţeră. — Încet, încet, nu mă geriimădiţi că 

volii da la toți. Val de mine, că tuţi copil! 
Măriuca. — Da răspunde adi, moşule, ş şi nu ne. mal 

chinui.
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Vântură-târă. — Apoi daţi'mi vreme să grăesc. 
Măriuca. — Eaca tăcem. 
Vântură-ţeră. — Chitic? 

Măriuea. — Chiticel. 

Vântură-ţeră. — Gâciţi ce-am făcut 12 giudecătorie? 
Măriuea. — Te-ai luptat la mezat cu grecu? 
Vântură-ţsră. — Mam luptat virtos. 

Niţu. — Şi "l-ai biruit? | 

Vântură-ţsră, — 'L-am!.. “l-am suflat moşioara 
pe Sub nas. Ha, ha, ha! Să fi vădut ciudă la cl... Pau 
că era un ţap străchiet. Tot aşa bodogănea în limba 
lui: Shasmos diavole!.. Talohrononali pusti... Ia, 

ha, ha, mult oii mai ride! Vroea, parpalecu, să se 

facă numai decât cu moşioară, fie cât de mică, mumal 
să prindă, rădăcină *n ară... Dar las" că mi "l-am fre- 

Niţu. — Care vra să gică, de-acum riidăşia şi casa. 
sântii a Mărioarei? 

Vântură-ţără. — A di.. 
ce-am depus în gfudecătorie. 

Măriuea, — (sărind ae bucurie) |!. 

„ Eaca adeverinţa de bani 

„ bine "mi pare, bine 
"mi pare!.. Vin" să te strut, moşule. (ii sărută) 

Vântură-ţeră. — Sărută, draga moşului, doar” oră 
mal întineri, : 

Măriuca. — MS duc să dati de ştire mamei Catriney, 

ca să se mute car! în casa d-sale, (votesce s'alerge în arcpta.) 

Ventură-ţeră. — toprind'o) Stă De loc că cato, vine: 
singură aici.
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SCENA V. 

Cei denainte, Martin, Catrina, (inbricată in negru 

plânsă și obosită, aduce un brag de vreascuri.) 

Martin. — (aducâna o sarcină de lemne) Da adi "n coati 

la mine aiste vreascuri, lele Catrino, « că de-abia umbli 

de slabă ce eşti. | 
Catrina. — Ba nu, bade Martine, lasti-mă să fac și | 

căi micar atâta treabi în hordefu d- tale, unde mă găz- 

dueştă “de când o murit bietu bărbatu meil, .. Dumne- 

“Qi să erte!.. (plânge) 
Ventură-ţâră,. — (cu jale) Sirmana femec! tot îl plânge 

di şi noapte, 
Măriuca, — (atergână la Catrina) Mamă, mamă Catrino. 
Catrina, —  (ştergenău'si ochii) Tu eşti, Miăriucă ? 
Miriuea. — Ce ?ml-ai da s%ţi spun o veste bună? 
Catrina. —  (zimbina cu durerc) Veste bună 2,. mie? 
Măriuca, — Dar, mămucă; ce mi! da? 
Catrina. — Ce "ţi pot da, Măriucă dragă, că nu mal 

am nimică. 

Măriuca. — (ascundendu'şi obrazul în sinul Catriney) Mi "ai 

da pe Aiţu de bărbat? 
Catrina, — Pe Xiţu?.. (sărutâna pe Atăriuca), apol nu “i 

a tăi? 

Măriuea.'2— Audi, Miţule2.. De-acu nat încotro Ş0- 
văi, .. Laca Văstea, mamă Catrină: Am rugat pe moş 
Ventură-ţară să împedice pe fir Iani de a să face sti- 
pân pe moşia -d-voastră, 

Catrina, — (eu bucurie) Şi cum asta, fata mea?
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Măriuca. — Am cumptrat'o cii pentru ca să trăim 
împreună în casa d-tale. Bine-am făcut? 

Catrina, — teu înduloşere stringend pe Măriuca la sin) În casa 

nea 2... să mor în căsuţa unde m'am măritat !.. unde-am 
trăit cu btetu Ion! stergenau'st ochi) Ah! nu mal nădăjdueam 
o asămine fericire. Vină, vin” cole pe inima mea, dragi 

Măriucă, că de mult n'o bătut ca acu de bucurie. 

Vântură-ţără, —  (ştergnau'ai ochii şi suflându'si nasul) 

Na!.. eaca că ?ncepe-a hura şi la mine. 

Măriuea. — (coborind ochii) Mami, Catrino... să mear- 
să moş 'Ventură-ţari ca si scoată un peciu pe numele 
lui Xiţu şi pe-al mei? 

Ventură-ţeră. — MY duc numai într'o fugă la po- 
tropopu. Încalie eapa lui Martin şi st te duci duluţă... 

Catrina. — Fă cum îi şti, cumătre,- ca să fie co- 
piii. fericiţi. 

Măriuea. — (incet 2ut Xiţu, riqâna) Mai dici de-acu, uri- 
tule, că nu te poţi însura cu mine? 

Niţu, — Nu mal die nimică, Măriucă, că ?s fericit. 
10 serută pe frunte.) 

Măriuca. -— Dacă "1 aşa, ştii una? Aleargă, 'n sat 
de cheamă locuitori! la dugheană şi desfundii un poloboc 

în sănătatea noastră. 

Niţu, — M8 duc ca ventu. 

Măriuea. — Ba mai încetişor, mă rog, ca să te pot 

întovărtşi măcar pină la poeana din pădure. 

Niţu. — Haide. a 34 

Măriuca. — Mamă Catrină... mamă soaeră.,, 
Catrina. — triqna) Aud, noră dragă.
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Măriuoa, —  (serutână pe Catrina) Mergi de te odihneşte 

"n bordei, că eit mă ?ntore acuş... Şi d-ta, moşule, 

fă-te săgeată şi te du ţintă la potropop. (ese veselă prin 
drâpta, alergână cu Niţu.) 

Vântură-ţeră, — Mam dus... 

SCENA YI. 

Vântură- târă, Catrina, ani. 

Jani, — (în capătul cărăril din deal, vorbesce în culise) Moi, 

Gheorgi, merzi cu caruţa si me astepta în vale, la, pod. 
Merză tot înceto se nu mi strici careta. 

Catrina. — Vine grecu pe-aici... Fug să uu 1 văd 
în ochi. 

Vântură-târă. — Întră ?n casă, că eii am două vorbe 
CU Cl. (Catrina întră în bordetii.) . 

ani. —  (privina între culise) MOI, Gheorghi, pune che- 
dica la caruţa che mi desali telegari. 

Ventură-ţeră. — Audi, telegari? două mârţoage de 

pripas. 

(Începe a însera, Corul se acopere încet cu nory.) 

SCENA VII. 

Ventură-tsră, Iani. 

Iani, —  (coborindu-se tute se înpedecă ae o rădăcină) ICar- 

nalsi!.. era se cado. 
Vântură-târă. — 'Ţine-te bine să nu dal rii.



LIPITORILE SAFELOR 1585 
S 

Iani. — (je?.. ear” ghiuzi aţesta?.. ÎL intilnesco 
peste tot loco. | 

Ventură-ţeră. — încă mal scăpat, grecule. AY să. 
dai cu ochii de mine pănă şi lângă căldarea cea cu smoală 
clocotită, unde-o să te fearhă, dracii pe ceea lume. 

Iani. — Drașii cu caldare de smola?.. Pusche la 
limba ta! 

Vântură-ţsră, — Aşa, nelegiuitule!.. Şi când îi. 
gluca tananaoa în căldare, am să te 'ntreb: ce-aY ficut 
cu ridăşia înca? 

IYani. — Ge tanana? Ce radasia? 
Ventură-ţâră. — Răgăşia mea care "mi-ai mâucat-o 

de haram cu cărţi minciunoase, cu plastografii. Te faci 
că uiţi? 

Iani. — Plastografia!.. Moi, ţeranoi, stit tu cu ţine 
vorbesti? 

Vântură-ţsră. — Cu cine?.. cu un venetic pripă- 
it în ţara Moldovii ; cu un caţaon alungat din țara lui, 

care îşi batgiocoreşte numele de grec prin fapte mir- 
şave, prin coţeării de cafene şi prigoniri de săraci. 

ani. — E, tași, more, che me ameţesti cu pros- 

tiile dimitale. 

Ventură-ţără, — Ba n'olii tăcea, că cii am cunos= 

cut greci detreabă, care 'şi cinstea neamu şi murea pen- 
tru ţara lor; am cunoscut pe cipitanii Costea şi Far- 

maki din eterie cu tovarășii lor... Aceta era oamini, era 
greci cu inimă; ear” nu ca tine, care şti: numal st sugi 

sângele românului. i 

Iani. — (farios] (fe al dis che sugo2.-- „09
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Vântură-teră. — Sânge! .. 'Tu nu eşti om; te trasi 

din neamu lipitorilor. 
Tani. — AY "nebunito!.; Moi prostole, moi capo de 

boro, căi mi chema, Avdela; na nu sinto aedela. Stii 

greceste? 

Vântură-ţsră. — Ba nu. 

Tani, —. (întorcânâui dosul] Lipon, du-te la diatolo. 

Vântură-ţeră, — Dar ştii să "ţi spun româneşte, 
că am să mă leg de capu tit ca boala de om sinttos. 

Am să te fac să fugi de mine ca de tămie. 

Iani. — la cit draco sinto, se fugo de tamue? 

[făcânâu'şi cruce] iyie cleison! 

Vântură-ţâră. — Geaba "ţi faci tu cruce, că nu se 

prinde de tine. 

Iani, — (se întoarce cu mânie şi se apropie pe Vântură-ţeră)] 

More! ce vrei tu cu mine, telos panton? 
Ventură-ţâră, — Vrei să te fac să turbezi. 

Tani. — Slasmos la tine, budalas mozico! Nu pot 

se me resuflo de tine; nu pot se mi fac negustoriile din 

pricina ta. AI burzuluito ţerani de la sat a me; ai oprito 

pe locuitori se mi aduca peshesi; al dato de stire la 
subprefecto che se găsea cai de pripaso la mine; at fa- 

cuto o mulţime de f:aterguriă, si insfirsito mi ai luato 

din palma mosiora lui lun teslaris... Asa este? 

Vântură-ţeră., — Aşa, 

Iani. — Si qe al folosito cu asta?.. Ai facuto rre 
un bine la veduva lui Ion teslaris, la Catrina?.. nici 
de cum, che averea a trecuto la muna straina, la Ma-
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riuca, si ea tot seraca ramune. Numai chit m'ai pagu- 

bito pe mine. 

Vântură-ţeră. — Ba te 'mşăli, lipitoare, Cam înstă- 
rit car pe Catrina. 

Iani. — Cum? 

Vântură-ţeră, — Cum?.. Măriuca o cumpărat rădăşia 
lut Ion, pentru că se mărită cu ficioru lui, cu Niţu. A 

înțeles 2 

Tani. — Bre! 

Vântură-ţâră. — Sbeară tu, grecule, de-acum cât 

ÎI vrea, 

Iani. — Brece! 

Vântură-ţâră, — Ai vrut să sting! casa Iul Ion tes- 
lariu; dar” n “al gândit că Dumnegăii ceteşte în inima ta. 

Iani. — [incremenit de tot] Brecece! 

Vântură-târă. — Ha, ha, ha... 0 încremenit ţapu. 
(se pornesce ridână pe cărarea din fund şi dispare.] 

Tani. — fâupă o scurtă tăcere] Se marita Mariuca cu Ni- 

țo!.. Lipon de-acum fiștoru lui Ion teslaris a se fie de 
doua ori mai bogato dechit, reposatu tataseii dimisale, che 

a se aiba doua stări, si pe a Mariucăi si a lui!.. Li- 
pon, sinto perduto! Xiţo e dusman a me, si a se faca 

tot ca, se me aluuze de pe mosia Haramu. Poate che se 
vree si posesia mail ieri „. Sinto perduto! (se primblă 

turburat) Cum sc faco?.. cum se drego? (se opresce, 1ovin- 
ax-se paste frunte) Na!,. 0 idee nastrusnica!.. Se me insor 

ei cu Mariuca... Se me faco cii bogate, si Niţo se ra- 

muc tot seraco!.. Aferim Iani!.. aferim lapioldas! . . 

  

100*
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SCENA VII. 

Iani, Martin (eşina din borăetiă.) 

Martin, —  (vorbină de pe prag în odae) Ba nu, nevastă, 

nu mă aştepta în astă noapte, că am să car lui fir 

Tani un stânjin de lemne. (incniae uşa) 
Tani. — Ha! Paca si Martino. 
Martin, — tprivesce la Cer) Par” că sc giteşto-a. ploaie 

Şa furtuni. SE întunecă Ceriu. 

Xani, — Martine, mo Martine. 

Martin, — Cine mă cheamă? Fe lani! 

Iani. — Unde merzi? 
Martin. — ME duc în pădure st 'meare lemnele... 

Iani, — Care mi esti dator? bine; numai cauta se 

ție bune si uscate. 

Martin. — Apoi di; ţi le-oiii aduce şi cii cum le-olii 
lua din pădure. " 

Iani. — Alu in pulure sinto vergi, si chin ardo 

faco lisss.., - 

 Maxtin. —— La că le-a usca cl focu. 
Iani. — Biretole!... 

Martin, — (în parte) Aug, pehlivana? ci că cit sâut. 

şiret, 
Tani. —- No, Martino; can spune, Mariuca acasa, este? 
Xlartin. — Ba o cşit, 
Tani. —'A csito?,. singura? 

Martin. — Ştii cii?.. nu eram acasă. 

Iani. — Mo, Martine, Martinasi, de “1 spune tu la 
mine adevero, cit dai la tine un fifirighi Valsis.
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Martin, — Ba decât dalşiş mal bine nai agiuta 
să "mi plătesc sfertu. | 

Iani. — Azuta, azuta, Martinasi. Chito ţi trebue? 
Martin. — Două-dăcă de lei, 
Iani. — Doua-deci de lei!.. multe parale!.. soma 

simandilosa!.. ma cu toate aceste cii sinto milostivo 
si vrei se te inlesnesco la nevoe. Na 20 Iei, bade Mar- 
tine, (aummeră vanix et Martin) Se mi platesti peste o luna 
25 de lei, si se mi cari dot stinziul de lemne la curte. 
'Te, primesti? 

Martin, — ME primesc. Ce să fac? 
Iani. — Yedi che cii totdeuna ve azuto; Zipon, 

spune si tu la mine adevero, 

Martin. — Ce. adevăr? 
Iani., — Mariuca are vre un amorezi? 
Martin. — Ce mâncare “i aceea? 

. 
' 

Iani. — Amorezi.., 
Martin... — Al orez?,. mănâncă!] sănttos, 

Iani. — Da nu asa, prostole. Amorezi, stil ihovnico 
de amori, cum le place la fete. 

Martin... — D'apoi ci ştii? Ce mă 'ntrebi pe mine? 
Par? că eii 1s pristav pe fete? Întreab'o pe densa, se în- 
dreaptă spre fun.) 

Yani. — Bade Martine, un Valsis. 

Martin. — Mări, fugi în colo. Nu "ţI îl ruşine, om 
bătrân, st vorbeşti aseminea fleacuri 2... Dacă, te-or cârâi 
şi ctoarăle de te-or audi, tse sue în rspta și dispare) . 

Iani. — Du-te la zugo, bovole.
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SCENA IX. 

Iani, Măriuca. 

Măriuca (cântă în culise.) 

Ventule, du-te de "i spune 

Că zăbavele nu 'sii bune, 

Că leliţa "i duce dorul 
"Î-a înţelenit ogorul. 

Iani, —.Oriste? Audo glasu Mariucai. 
Măriuca, — (în scenă) 0 dis Niţu c'a veni maj în- 

tun târgiii să facem şădătoare pe prispă. (stă pucin pe 
gânduri.) 

Iani., — (în parte) Eato!., s'a facuto frumusica ca 
un zarnalade! (apropiinău-se) Mariuca, pSihi ma. 

Măriuca, — (tresărina) Ce 112... Jr lani! 

Tani. — (zimbind şi gudurându-se) Neshii. .: Enahis. . . 

stapunolo dimitale, care te a crescuto, fe te a hranito, 

:e te a incaldito, de ai inboboţito ca un 7riandafilo. 
Măriuca. — Ce st spun?., Mai hrănit-cu răbdări 

prăjite, şi giupineasa Rucsanda cu bătăr. Îmi aduc aminte. 

Iani, — la nu, Marula draga. Xu cu prazituri, cum 

dică, che cil te am Yubito ca un copilo a me... omos. Ru- 

csanda daca a facuto suparare la dimiata, a facuto fara 
stirea a me. Rucsanda este zupinesa prosta... 

Măriuca. — Proastă; dar” te poartă de nas. 

Iani. — Nu me porta de naso, a fiindo che me 

sluzeste de multo a luato obrazi. 

Măriuea. — Fan las', fir ani, că ea" stăpână "n 

casă... Nu cumva te croeşte şi pe d-ta câte-odată? 
Spune drept.
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Iani. — Peresca IHristos!.. Ei sinto arvanili, Te 

ar fi rusine se me las se me 7relfunesca o zupinesa 
Măriuca, — Ean las"... nu te-am vădut cit? 
Iani. — (e al vaguto era in saga, Mariuca. 
Măriuca. — Apoi dă; şagă saii înadins nu se ca- 

tă; dac'o iubeşti. 

Iani. — Ei o Yubesco pe Rucsanda?.. Doară n'am 
chelbosito, . . (eu sentiment Nu, Mariuca, matia mu, nu 
Yubesco pe Rucsanda; ma tubesco un alto îpolimen. 

Măriuca. — Să "ţi fie de bine... tvotescesăse ducă) 
Iani. — (ţiinăuY calea) Un îpolimeno tinerelo, frumu- 

selo, sprintinelo, nurlio fe hazlio; o fetica cu care vreii 
se me insoro, ca se o ţino tot in bumbachi ca pe un 
paisor de canarasi. | 

Măriuea. — Dumnegăii să "ţi aglute... (voreece să plece) 
Iani. — toprinăoy Amin... Ah! Marula? nu m'ay pri- 

ceputo ? 

Măriuca. — (eu mirare) Ce să pricep? 
Iani. — la tu esti așel canarasi, Maruliţa, fos mu. 

Cu dimiata vreii se me însoro. 

Măriuca. — Cu mine? 

Iani. — Aeslii, sc ti faco cughenista, cocona. . . 

Măriuea, — Ha, ha, ha, ha! 
Iani. — Ge rigi? 

Măriuca. — Cum n'otii ride de-aşa vorbă ? 

ani. — feerios) ]fa ohi, Marula, nu glumesco... Se 
crepo daca dico Tabazlili, 

Măriuea. — serioasă) Vorbeşti cu tot dinadinsu? 
Ieani. — Cu inadinso.
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Măriuca, — (stă pucin pe gânduri de privesce la ani, apok 

sc apropie de ei şi % qice) Vra st dici, mt Yubeşti? 

ani. — (eăqena în genunchi “Ah! Marulo!.. te tubesco 

cu amori si cu dragoste. Priveste la mine; . am caduto 

si la zenunchi. -- 

Măriuea. — Ş'ai credut d-ta vrodată, Mir Iani, că 

cit aşi putea iubi şi lua de bărbat pe-un om care n'0 

avut cât de pucină milă de copia mea? 

Xani, — Aud? - 

Măriuea. — Cu un 0 care-o tras asupră”i blăstă- 

"murile unui sat întreg? 

o Tani, — Blestemuri? 
Măriuca. — C'un om care, după ce-o prigonit pănă 

la moarte pe badea Ion teslariu, cată şi după moartea 

lui să "i prizoncască văduva, şi s'o lese goal? 

Iani., —  (scutânau-se furios) (e? prosta, me batgloco- . 

vestă de la ochi, chind cit faco metanii la pișioarele di- 

mitale?.. 'Te al fudulito pentru che ai clironomisito un 

Dncaţica, de pamunto si chiteva boi?.. Ja oii. sti. ei 

se te silesco a nu dige ha. | 
Măriuea. — (en aisprep Al 'ncbunit, sărmane! 

Iani. — Si se te silesco ca se te intorci inapoi la 

casa me. 

Măriuca, — Fii, să mail pun picioru *n bizunia ta? 

Atundă s'agiunsi tu!.. 

Tani. — Mariuca. .. nu te zuca cu mine! Nu me sco- 

fe din ţiţinia. 

Măriuca. — Ha, ha, ha... ME faci, 16 st ri 

ticălosule ! 
dă, să rid,
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Iani. — ttarios) FKalohrononaki, paceavura! Ale duco 
la subprefecto se me 'zaluesco că mi af furato o mulţi- 
me de lucruri chind ai fuzito de la curte. 

Măriuea. — ţinăigaată) Bă, "ţi-am furat ceva? 
Iani. — Nesfi, si am se te aduco pe sus cu zan- 

darmi ca, se te faco se mi iţi amana. 
“Măriuca, — De " face una ca asta, să ştii tu că 

nu scapi tcafăr din mânile Ink Niţu. | 
Iani. —. Chit pentru badiţa Niţo, amorezi, ibovnicv 

dimitale, am se ?] inchido ca partas la talharie. 
Măriuea. — tin parte, spărietă) Vaj de mine! să 7] în- 

chidii pe Niţu! care) Ascultă, fiz Iani, mă glur pe mor- 

mântu tată-mei că ei nu "ţi-am luat nimic din casă. 
Nu “ţi face blăstim st 'mpingi pe Niţu: 'n urgie! 

Tani. — Vii cu mine acasa? 

Măriuea, — togerinău-se) Cu d-ta?,. Mat Dine să mor. 
(se îndreptă spre bordelii.) , | 

Iani. — (ameninţâna'o) [i!,. lasa che eii ve sinto popa. 

Măriuoa. — (pe pragul uşi) Că doar” n'a erta Dumne- 

dă, unui nelegiuit ca tine, să “ţi împlineşti gându. (intră 
în boraelii,) 

[începe a tuna încet și a fulgera.] 

Xani. — tsingur) Nu vrea diavoloica so me asculte... 
Pusli cel de Xiţo a ameţit-o... Cum se faco?.. Des- 
trea ei mi scapa p'intre dezite... Niţo, dusman a me, 
pote se se faca de primezdie pentru mine... lore, ce 

atita vorba? Mariuca este singura la bordei; ghluzi de 

Vintura-ţara s'a duso; Martino s'a duso; nu mi ramune 

dechit se o ripesco,.. Halde... . (se apropie de uşă şi de odată
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se opresce). Ala singure... e cam grei... Mat bine se 
chiemo si pe Gheorghi vezeteo. (ese alergând pe cărarea din ărâpta.) 

  

SCENA X. 

Moise (se coboară spăriet pe cărarea din tund.) 

Moise. — (etriză) Cucoane ir ani... fir Iani!.. AY 
cei !.. unde-o apucat ?.. Mam iutirgict la tocmală cu Martin 
pentru un car de lemne, ş'am remas singhir in codru. (eat: 

seră şi tună) AY vel... pa” co trisnit în mine!.. Acuş o 
să 'nceapă a ploua... ba chiar şi plouă... Cum o s'a- 
glung acasă?.. Satu nu "1 diparte, dar” ploaca poate 
să "mi strice halatu, să "mi faci pagubă mare... In pă- 
dure să staii mi"! frichi... poate să fie talharot, 

(În timpul acesta Gavril ese din drepta şi se apropie pe d'inapol 
de Îorse.) 

  

SCENA XI. 

Moise, Gavril (ascuns 1 fașă.) 

Gavril. — (în parte) Par' că zăresc pe Molsi? 
Moise. — (in parte) Mal bine să fug digrabă acasă 

se întoarce ca să plece si se întelnesce cu Gavril.) 

a... 

Gavril. — (schimbânav'ş vocea) Giupâne. 

Moise, — (epărict)  Vudis?,. (tremură) 
Gavril. — Fă'ţi mili şi pomană de mă milueşte cu 

ce te-a lăsa inima. 

Moise. — Pomanii?.: (în parte) Nu” talharoriă, (tare) Fugi 
in colo, calicule. (votesce să plece) *
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Gavril. — (aţiinân'y calea) Glupâne... uu te 'ndura de- 
un biet sărac care moare de foame. 

Moise. — tăiez) Mori şi crăpi... nu "mi pasă mie... 

Gavril. — Unândul de mână) Glupâne... gândeşte, că 
„cine milueşte pe săraci îi cartă Dumnediii păcatele... 
şi poate că a! şi d-ta vr'un păcat mare de ertat! 

Moise. — finzriiit) Un picat? Ce ştii tu? 
Gavril. — (stringânău'l de mână) Ştii! (încet la ureche) Fan 

cată înapoi că te-alungă Ion teslariu. | 
Moise. —  iprivind înapot cu spaimă) [on 9. bade on? 

Gavril. — (intoreenău'l cu faca Ia el) Cati şi m coaci de 
vedi. cine sânt şi ci? 

(Fulgerii mare.) 

Moise. — (avril! ţin parte) 2 veă?.. Gavril! 
Gavril. — Ha! mă cunoşti acu, ludo?.. Gavril, car” 

Gavril, care s'o întors pentru păcatele tale ş'a grecului. 
Moise. — (tremurăna) Bade Gavrile. .. 

Gavril. — Aţi credutii vot că “ţi scăpa de mine? 
Yaţi purtată cu minciuni de era să per de foame pe 
la Galaţi!.. m'aţi depărtatii din sat ca să n'aveţi nici 
un martur de uciderea lui Ion teslariu? 

Moise. — Ba nu, bade Gavrile... dei nu... 
Gavril. — Dar am veni, să strig în gura mare că 

noi trii sântem ucigașii lui; vol cu sfatu, ei cu fapta! 

ticălosule!.. "ml-aţă dati rachiii, spirt, pentru ca s&'mi 

perd minţile şi să cad în păcat de moarte!.. ş'aţi cre- 
dutii că dup'o asemine nelegiuire, eii, un bețiv, nu "mi-oiii 
mal aduce-aminte de nimică... dar ştii tu, Îudo, că de- 

atunci eii n'am un ceas de odihnă,2.. că mă munceşte
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cugetu di şi noapte?.. că mă urmăreşte pretutindene 
umbra mortului? 

Moise. — (tromurână) Vei, ve), vei]... fereaschi Dum- 
nedeii ! 

Gavril, — (în delir) Eacăt'0... colo... pe deal... pe: 
după copaci... vine... vine!,. 

Moise. — (spărict, privesce în urma lui, Un fulger lumineză 

"pădurea. Molse cade obosit în genunchi) AY? voi, zey, zei, 

mein Golt!.. 
Gavril. — ţin delir) Ioane... loan, n'o fost cu voea 

T€Q... (arătâna pe Atotse) Eaca unu din adevărații - vinovaţi... 
nelegiuitu ista!.. EL mo înpins în calea păcatului... el! 
(apasă mâna pe umerul cvreului.) 

Moise. — AY vey!.. gheralt!.. am mavit! 
(Se aude între culisele din drepta vocea luY Iani, strigânad: Gheor- 

Shi, Gheorghi.) | 

.. 

Moise, — (tresărind 1a vocea Iu Iani) Ha... Gheorghi?.. 
(se scoală și sirisă) Bade Gheorghi... bade Gheorghi! 

Gavril. — Chiem! aglutoriii, Îudo? Las” că tezotii 
găsi cit mânt în sat... (se aepărteză pe cărarea ain ac ȘI se 
-opresce în capăt.) 

Moise, — Bade Gheorghi, bade Gheorghi. 

  

SCENA XII. 
Gavril (in ac, Moise, Iani, Gheorghe. 

Iani. — (iutrâna din arcnta) Cine striga aice? 
Moise, — falergâna 1a Ian) Bade Gheorghi, nu mă lăsa. 
Jani. — Dimiata striză, zupine Moisi?
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Moise,— (buimăcit) Bade ani... Gavril, o vinit Gavril!” 
ani. — Ge Gasrilo?.. at nehonito?.. Evreo tot fricoso. 
Moise. — (privind cu sparmă înpregăuz) Garril... Gavril, 

dic dei. 

(Se deschide ușa bordeiului și Măriuea ese.) 

Iani. — "Taci! tau fulger) Mariuca! 

SCENA XIII. 

Cei denaiute, Măriuca, (lângă uşi) 

Măriuea. — ţin parte) Par” c'am audit pasuri afară ;- 
nu cumra "i Niţu? asculta) | 

(Iani și Gheorghe se apropie încet de bordetii, fără a f văduţi Qe. 

Măriuea. — Morse îl urmiză cu spaimă.) 

ani, — (in parte) Cruce azuta.., 
Măviuea, — Niţule, Niţule... tu eşti? 
3ani. — (astupându'I gura cu basmaoa) Gheorghi, umila di- 

graba la dinsa. (Gheorghe ridică pe Măriuea în brage şi se înârâptă 

răpide în culisele din drepta.) - 

- Moise, — (cu mirare) Vas îst? tremâne încremenit.) 

Tani. — (urmână pe Gheorghe) Am prinso prepelița... (esc.) 
Măriucg. —- (destăcenă busmaoa de la gură) Agtutoriii, a= 

giutoriii!.. Mamă Catrină!,. Niţule!.. 

SCENA XIV, 

Catrine, Moise, Gavril. 

Catrina. — (eşină din bordei) Vai de mine!.. ce-o pă- 
[i 

țit Măriuca de strigă? Măriuco, Aăriuco...
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Măriuca. —— (in culise) Mamă Catrino! 
Catrina. — Măriuco, unde eşti? 
Gavril, — (eoborinau-sc) 0 răpit-o grecu, kir lani,.. 

Catrina, —- Când? 
Gavril. — Acu; am zărit tot din deal. 

Catrina. — Vai de mine!,. (alcrgă desperată în culisele din 

Arepta) Măriuco... Măriuco. 
Gavril. — Măriuca m'o hrănit adi, când era să mor 

de foame... De-ofii şti chiar că "mi-olit perde vieaţa, 
mă duc s'o scap pe copilă din hiarile grecului. tzărina 
pe Moise, se răpede şi "1 apucă de gulerul halatului) Ha! caca uda, 

El trebule să ştie tot! dare) Spune, târtane, unde-o du- 

ceţi pe Măriuca ? 
Moise. — (tremurând) Nu ştiii, n'am vădut. 
Gavril. — tegâlţinaun Ba ştii, litfă spureată. Vin 

cu mine, - 

- Moise. — (sbătânau-sc) AY zei! ghevali! bade Gavrile, 
ce vrei st faci? 

Gavril. — (trăzena pe Moise) Taci, pângăritule, că te ucid! 

Moise. — (perqenau'şi papuci) LI zei? mamă -nieli! 

(Tunete şi fulgere.) 

(Cortina caâe.)
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TABLOUL 1. 

Teatrul represintă o odae mobilată ordinar; o ușă în drepta, o uşă 
în stânga; o uşă şi o fereastră în fund; între ele un dulap; o masă de 
lemne în stânga, pe planul I-iă şi scaune. Furtună afară, Se aude uu 
vuct de trăsură. 

  

SCENA 1. 

Tani, Măriuca, (leşinati), Gheorghe, 

Yani. — Gheorghi, pune digraba pe Mariuca cole 
pe divano... 

(Gheorghe, care a adus pe Măriuca în braqe, o aşeaqă pe canape.) 

Iani. — Bine, pola hala... Acum alerga la pro- 
topopo se scoţi un peţi pe numele meii si a Marulei,.. 
a digraba, inţelesu-ma?.. Na, si parale... (x ax baz 
Naiade. .. 

(Gheorghe ese.) 

Iani. — privind cu satisfacere la Măriuea) Si muni zupi- 

nesa Mariuca, are se fie fiera Avdela. 
(Se aude afară vocea Rucsandei, dicânăd cu mânie: Ce face ? un 

pecii pe numele Măriuciit?) 
Iani. — (îngriji) Audo glasu Rucsandei... 

(Rucsanda de afară, de după uşa din fund strigă: Un pecii ! "Ă. 

oiii da cii peciii grecului!) 

Iani. — tepăriet) Vine aici, strigolca! taltrgă 1a ușa ain 

fund și se luptă în toată scena cu Rucsanda, care, d'iucolo de ușă, câre 

că să o deschidă ca s% între în odae.) 

(Rucsanda de-afară, cercând la ușă, strigă: Cine-0 Închis usa?) 

Iani. — Fi... 

(Rucsanda strigă de-afară: Aşa? te-al închis <u parşiva cea 
de ţărancă?.. Las' c'olii sătura-o cil.) (inpinge uşa.)
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Zani, — teespingtua uşa) Mingiuni,.. che nu este par- 
siva... Tu esti parsiva si obraznica, 

(Rucsanda strigă de-afară: Fii... ci?.. Val! mânca-te-ar 

cloarăle, capră râloasă... te-oiii învăţa cii st mă bat- 
giocoreşti! . .) (înpinge tare în ușă.) 

Iani. — Nu lasa, Gheorghi, 

(Nucsanda furioasă, strigă de-afară: Hoţule V eniceriule!..) 

Tani. — Asculta, muere nchuna, ţi poroncesco se csi 

acu indata din casa me, se lipsesti, che puno argaţi se 

te dec pe porta de spate. 
(Rucsanda strigă de-afară: Aşa? M'alunei după ce te-am 

slujit fără leafă găce ani? Bine, mă duc; dar” să dee 

Dunmmneţăii să te văd în temniţă!) (se depărtează) 
Iani., — Merză la draco... UI! am scapato. 

Măriuca, — (deşteptându-se, cu voce slabă) Mami Catrină... 

Iani. — (întorcându-se răpide de 1a uşă) $'3, trezito ?.. tsea- 

propie de Măriuca.) 

“Măriuca. —  (seulându-se pe aivan) Mami Catrino,.. 
Unde sâut?.. 

Iani. — țeublindeţe) Esti la casa me, psihi ama, Marula. 
Măriuca, — (ţintină ochit asupra lut Iani) ip ani! 

Iani. — ANeshi, Maruliţa, Fir lani, supuso sluga 4 
mataluți. (ir tea mâna) 

Măriuca, — (ocerinau-sc) Pi) Iani ! (se scoală și se depăr- 
teză de cl cu înfiorare.) 

ani. — Ge fuză ca o capriora selbatica, che nu vreii 
se te maninco. 

Nlăriuca. — (voina s%și aducă aminte) (um my aflu aici? 

Ce mi s*o întemplat?..
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Iani. — tapropiinaa-se) Ți sa intimplato un lueru care 
se intimpla ades” la fetele cele frumusele... 'Te am fu- 
rato ca pe uu zuraero,.. 

Măriuea, — Dar!,. acu 'mi-aduc aminte toate. (eu 

desperare) Vai de mine!.. pe-acul mâni am cădut! 

ani. — Pe muna unui omo ginstito, Marula; un 

amorazi care vroeste se faca nunta cu dimiata. 

Măriuca. — Nuntii 2, MKâ ani, di'mi drumu să 

mă due. 

Tani. — Drumo?.. Ha; ha, ha... De-acu nu mal 

scapi din cusca; che am hotarito se te faco nilofera. 

Măriuca. — [ii? Aoiii da mai disrabă cu capu "n 

fântână, (alergă spre fund.) 

Iani, —  țoprind pe Măriuca ae mână) Asculta, Mariuca, 
nu face nebunii dezeaba, che eii chin hotaresco un lu- 
cru, nici Sultano uu'l pote schimba. At se fii nevasta 

me; lipon nu mal dice ba. 

Măxiuca, — tplângenă) Cucoane fani, fâţi milă, de mi- 
ne... Nu mt nenoroci, te rog în genunchi, teade în gennnenr.) 

Iani. — Ia, ha... faci acu metanii si dimiata?.. 

ma nu se prinde. 

Măriuea. — Cucoane ani... mii drag Niţu; f-am 
glurat ca sil teii de bărbat... nu mă pot cununa cu d-ta. 

Tani. — Niţo? (în parte) 0!.. minunata idee! tare) Ni- 
ţo2.. Xiţo este închiso la groso. 

Măriuca, — feculându-se) Niţu închis? 

Tani., — Nest... Eit mam zaluito la subprefecto 

che mi a furato qera, și “l-a puso la duba. 
101 
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Măriuea, — Niţu închis! Niţu o furat?.. Pentru ce- 

al făcut aşa păcat, (plânge) 

Toni, — Pentru che te fubesco!.. si daca vrei se fil 

blinda... daca vrei se me induro de Niţo, se'l scoto de 

la inchisore... spune la mine che me iubesti si che do- 

resti se chintam inpreuna: Isaia horeve! 

Măriuca. — fin parte) Niţu?.. nu se poate!.. mt 

*nşală grecu pentru ca să mă sparie. 

XYani, — Oriste? Cum? 

Măriuco, — (în parte) De-aşi aglunge până mâni ca 

st aflu adevăru... 

Iani. — Priimesti ? 

Măriuea. — Făgiducşti că" scăpa pe Niţu? 

Xani. — Pagaduesco tot; ma dimiata fagaduesti? 

Măriuca. — Omii videa mâni. tse îndreptă spre stânga.) 

Iani. — (eu bucurie) Al:siologo?! miuunato! 
Miăriuca, — (în parte) "Ţi-oli giuca-o cit, grecule,.. 

lasă... 
Iani. — Aforim lani!.. “S'a inblingito capriora! 

(încuide uşa cu cheta) Ge "i în muna nu "i mincuna. 

SCENA IL. 

Tani, Moise (intră prin funa spăriet.) 

Moise, — Cucoane fir Iani, gheralt! sintem piră- 

pdiţi ! | 
Iani. — Karnahsi] 

Moise, — (tremurând) AY! aci, vet, et! am murit! 
Iani. — Ala ce al? ce at paţito, Molsaki?
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Moise. — (privina spre uşă) Gavril! o vinit Gavril! 
Iani. — Gavrilo? 

Moise. — M'o prins Gavril! m'o bătut Gavril! ma- 
mă-nyeii ! 

Iani. — Ge spui, omole?,, ge bodoganesti ? 

Moise. — Nu bodo... do... dogiinese... Gavril s%0 
intors di la Galaţi. 

Yani. — Chind? unde "1? 

Moise. — Vine, vine-aici! Inchide uşa, 
Iani, — Vie sanatoso, che nu mi pasa. 

Moise. — Nu “ţi pasă? ez? zei? tare eşti voinicos! 
Iani. — ţeu mânărie) Sinto stranepoto lui Pente: dela. 
Moise. — Pentedeli ? i 
Iani. — Nesli!.. Lipon nu mai tremura, Moisali, 

che esti cu mine. Vie saptedeci de Guvrili; nu am nică 
o griza, che sinto fericit. Destrea Mariuciii a intrato la 

buzunar a me. Mi: vine se chinto, se zocv si se faco 

un guleaj. 

Moise. — Guliai? 
Iani, — ASA, (aduce din dulap” pâne, o farfurie cu masline, 

o sticlă cu vină şi două pahare) Am ceva minunato si delicato 
de muncato... Asteapta. 

Moise. — Ce se fic? Un budinchi cu usturoiii? 

Tani. — Ba nu. tarătâna maslinele) Priveste, 

Moise. — Masline? 

Iani. — Bucate imparatesco de la ţara me. . 

Moise, — Usturoli nu "1? 

Iani. — Nu; ma este qeapa.. .(aăuce o ceapă) Xa, A0i- 
saki, maninca, se facem zaiteți, (se pună la masă și mănâncă.) 

101*
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Moise, — Bună ceapă... Chit af cumperat oca, chi- 

coane fir ani? 

ani. — Nam cumparate, che ei nu cumparo nimic 

aice în sato, Mi a aduso pesfesi badea Gavrilo. 

Moise, — ttresărina) Gavril sârbu? 

Zani, — Oh... Gavrilo bulgaris, cel cu gradina de 
zarzavaturi... Ala ce ai, Moisaki, de esti galbino ca un 

lemoni ? 

Moise. —. (Ghindesc la bade Gavril serhu că "l-am 

intilnit în pădure, 

Yani, — lore, nu Suwuesti 2 

Moise. — Nu, dic şi deii! Bade Gavril îi tare mâ- 
nios pe noi şi "mi-o dis că vine se spue la toţi cho noi 

amii ucisii pe Ion teslariu. 

Iani, — (Lică şi turnâna lui Morse) ASA a spusa ? 

Moise. -— tuia) [ii me tem se nu ne facă o poznă, 

fiind che nu “i-am trimes parale la Galaţi. 

„Tani. — Beţivo este in stare se ne dee de gol... 

Moise. — Mein Gott!.. apoi sintem prăpădiţi, cir laui! 

Iani, — tpe gândur Primezdie! 

Moise, — (spăriet) ]laa? 

ani, — (pe gânduri) Uu mozico se me ție de naso!.. 

Se atirna soarta me de dinso.., unu se pote!.. 
Moise. — Ce vorbeşte singhir?2 

Iani, — /upine Alvisaki, stil una? 

Hloise. — Una? 

Iani. — Bea mal intii un paharo de vino... 
Moise. — (vind) Pentru ce?
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ani. — dlore, fraţico, chind vine un chine turbato 
se te manințe, ce faţi? 

Moise. — [it?2.. fug. 

Yani, — Fuză, ma te aziunze chinele, te musca si mori. 
Moise. — (tresărind cam amețit) Mori ? 

ani, — Lipon cel mai sigur este se ucizi chinele 
daca vrei se scapi viaţa!.. Vrei se scapi viața, Molsaki? 

Moise, — Vrei, vreii, vreii, 

Iani. — Prea bine, ne am înţelese... Camnilo este 
chine turbato pentru noi, si trebue se 1]... 

SCENA II, 
Moise, Iani, Gavril (se arată la ușa din fund) 

Gavril. — Fată-mă şi ci! 
Moise. — (tresărind cu groază) AY/ zei. Gavril! 

Iani. — Gavrilo?.. (în parte) Draco “l-a aduso, 

Gavril. —.HI!.. bine Vam găsit, tovarăşilor. | 
Iani. — (zimbind şi gudurându-se) Bine ai venito, Gavri- 

lasi... prietino, fraţica... Esti sanatoso?.. Mi pare bine 
che îi vedo sanatos0. 

Gavril. — ÎŢI pare bine, hâtrule? De-aceca m al [ă- 

sat muritorii de foame la Galaţi? 

XIani. — Ţi "i fome, Gavrilaki? Vina de maninca cu 
HO... Ean priveste bucate bune si vino... 20 ce vino... 
face cu ochii... poftimo, poftimo. 

Gavril, — (in parte) SE sudură haita... 

Iani. — Sermano Gavriluţa!.. AY patimito la Ga- 
laţi 2... Vai primito bani care ţi am trimiso?.. ce reăi
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mi pare?,. Vino la masa. Faţe loc, zupine Moisi, intre 
dimiata si mine. 

Gavril, — (în parte, apropiindu-se de masi) Unde să fie Mă- 

riuca? Qiii afla cil. 

Iani. — ice, aice, Gavrilaki, linga prietini, ca se 

fim la un loco trustrei. 

Gavril. — (la masă) Aşa, ca cei tril crai de la Ră- 

sărit, | 

Iani. — (iqâna) Nes... meski... de la Rasarito... 

ha, ha, ha!.. Veselo birbanţi!.. Nu "i asa, Moisaki? 

Moise. — (eu spatmă) Ia. iq... tril craj... 

Gavril. — Trii ucig gaşi... Nu "i aşa, Moisaki? 
Tani. — serios şi spărict) Taci, bre. (privind cu îngrijire la 

uşa Qin stânga.) 

Gavril, — Da cine nc-aude? tin parte) Aice “i Măriuca. 

Iani. — Poate s'audă zupinesa Rucsanda..: 

Gavril. — Aşa? caca tac; dar” ce 'mi daţi? 
Iani. — Maslini ke vino..: Poftimo, rea taterut cu mas 

line şi”1 întinde lui Gaxril) Zupine Molsaki, torna lui Qa- 

“ vriluca, ., 

(Motse toarnă vin în paharul lu! Gavril; mâna luk tremură.) 

Gavril. — Da ce tremuri, gtupâne Moisi?.. Gândeşti 
poate la bictu Ion teslariu? mea) 

Moise. — (turnânau' ear) Mai poftim, bade Gavrile. 

Gavril. — Strmanu!.. o murit!.. "l-amii ucisi noi! 
Să *i fie sufletu -'m pace!. 

Iani. —— Ma tai, diavole. 

Gavril. — Poate că ne-aude Măriuca,? | 
Iani. — Da... ba, nu Mariuca... Rucsanda, (privesce 

în stinga.)
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Gavril, — (in parte) În odaca ceea îi închisă copila. 
(tare) Vol îl visaţi câte-odată pe Ion teslariu? 
„Tani. — Kafiohrononali, beţivo!.. Go vrei se'ţi 

dam ca se astupi gura la tine? 
Gavril, — (bând şi începână a să ameţi) SY'mi dați tot ce- 

aveţi la sufletu vostru, bani, galbini... 

Moise. — Galbini? Nam, ic deii! 

Gavril. — N'ai, giupâne? care) Bietu ou! or fi şise 
luni acum de când 'l-ami... 

Tani, — (astupându” gura) aţi, ro afurisito... Na 
bani... + (scoate din buzunar uu pumn de bani și toarnă pe masă) 

Na, lupule, maninca. 

Gavril. — ur Atorse) Da d- ta nu dai ceva de sufle- 

tu lut Ion? 

Moise, — (din trei gologan) Poftim, m5 rog, 

Gavril, — Trii gologani?.. nu "i destul... Mai scoa- 

te, siupâne, din cel chimir, mai scoate. 

Moise. — Nu mat am, dic dei. 

Iani, — (face semne lui Moise) Ja nu te scumpi, Moi- 

saki; dat, dai lui Gavrilaki, che el este fraţica a nostru. 
Moise. — (scoate a pungă lungă în a cărei fund sună câţi-va 

bani, şi o Qă luY Gavzil, oftând) Daca tot... m'am calicit. 

Gavril. — Las' că tei mal îmbogăţi tu din su- 
doarea ţăranilor... YVra st dică, să nu mat pomenim 

de Ion ? 

Oli, ohi... Tani. — - 
(de-odată, cu rugăciune) 

Moise. — Nu, nu, mă rog... 

Gavril. — pol dar” st vorbim de Măriuca; unde- 

ai ascuns-0, srecule?
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Tani. — Mariuca ?.. Xa pricepe... 

Gavril. — EL! nu te priface, că nu mit "nşiii ta 

pe mine... AY.furat pe Măriuca de la casa lui Martin... 

te-am vădut cit... Spune ce-ai făcut cu ca? 

Iani. — Suguesti, bade Gavrile?.. Fii am venito 

acasa, cu zupino Moisi, si el pote anarturisi adeveru... 

Am aduso cit pe Mariuca? 

Moise. — Nu ştii, n'am vedut. 

Gavril. — Val vădut?.. 'Te giuri pe vasele lui Ion 

teslariu? mar tare) a lui bletu Ion, care-o murit din 

pricina... . 

Moise. — lastupându'r gura] Ba am vălut... îl aici. 

Gavril, —  [woina să se scoale] Unde 'i? în care odae? 

Moise. — [arătând uşa din stânga] În .0daca ceea. 

Tani, — [in parte] Slasmos! | 

Gavril. — [sculându-se] Mă duc să "i dai” drumu... 

Iani. — la ce vrei se faci cu dinsa? 

Gavril. — Vreii s'0 scot din shiartle tale și s*%o 
duc înapoi la bordeiu lut Martin. 

Iani. — Ala pre bine, bade Gavrile, daca, poftesti, 
omii duce-o impreuna muni dimineţa la Martino. Acu este 
nopte, intunerico, vinto, furtuna... Lasa se odihnesea 

copila, si cum s'a face diua, fagaduesco che o ducem 

unde a vroi dimiail. ” 

Gavril. — Nu te cred. 

Iani. — Daca nu cregi, sedi aice si dimiata pana 
dimineţa. 

il — i . aa 3 Pi Gavril. — Bine; fie aşa, .. Baca șăd. (se pune pe scaun.)
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Jani. — Ge? pval socstito che sinto strigoi? che su- 
go sinze de fete?.. Ha, ha, ha... fiatergari! : 

Gavril. — Apoi dă, fin Iani, te ştiu ce poamă ești. 

Iani. — tritna) Sinto poma buna Je am vino bun... 
Fan se "i mal gustamo. (toarnă int Gavril și luY Moise) 

Gavril, — St "1 gustim... Gea Bun, Qi!.. îţi 
înveseleşte inima şi te face să uiţi păcatele... Nu "i așa, 
giupâne? ” 

Moise. — (ina) Cum vrei d-ta... 
Iani. — Bă me simto mai tinero chind il vedo stre- 

lucind în paharo, si chind îl inghit mi vine tot se chinto 
si se zoc0... da dimiata, hade Gavrilasi? 

Gavril. — a) Şi cil, grecuşorule... îmi shurdă 
inima. . 

Moise. — (mar veseh Închi şi cit sburd. 

Gavril (cântă:) 

Frungă verde de călin, 
Imi înnec aleanu "n vin. 

Iani (cântă:) 

dz! zega Maopiolu 
> R - 
Eu] 9e o crdoas voc. (î

np
re
un
ă.
) 

Moise tcântă:) 

Balabusti mititichi 

Draga nici, .   
Gavril. — (scoțând fesul lui Mofse si aruucându'l jos) Taci, 

ludă, că "mi spurci cânticu. 

Moise. — AY că?
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Gavril, -— (se scoată clătinându-se) Începe-a mă furnica 

prin picioare... Mii poftă să trag un loc, .. Vin” în- 

coaci, balabustă, să glucim brâu... (apucă pe Moise de brâii) 

Eau aşa. . . Prindeţi-mă voi, tu de mijloc, şi să daţi vîrtos. 

(Se prindă ae brâiă, punând pe Moise în mijloc.) 

Iani, — Dal, dai, more... tin parte) s'a imbatato 

MOzico. , 

Gavril. 

Merge lupul după ci 

Si le cântă din cimpoi 
Pin' le-apucă de le 'mbucă.., 
Să mai grijă, Măriucă. 

(Gavril bat, joacă, trăgând danţul după el, şi cântă versul cel de pe 

urmă când trece pe la uşa unde”! închisă Măriuca. Pe urmă trage dau- 

țul spre uşa din ardpta, când ajunge lângă prag, dice: Am ameţit! 

și cade în odaea din drepta.) 

  

SCENA IW. 

Iani, Moise. 

Iani. — A caduto ameţito, beţivo? 

Moise. — (privina în odae) 0 cădut gios pe scânduri 

şi nici nu se mişcă. ” 

Tani. — Acuma este vremea... (se duce ae Yea un cars 

tagan ce se găsesce pe dulap) Ghidi, hoţo!. . (se înarepti spre 

odae.) 

Moise. — (spăriet) Ce vrei să faci? 
Jani. —  (apucând pe Morse de mână) Vino se vedi. 

Moise. — Da ce vrei? i
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Iani. — Se ucigo chinele cel turbato. tintră în odae) 

Moise. — Îfein Gott! (întră fără vote în odae, tras de Iani.) 

(Se aude o lovitură de cartagan şi vocea lut Gavril strigând cu du- 

rere: Valeii! — De odată fulgeri şi trăsnesce cumplit afară. — Iani 

galbăn la facă şi Moise nebun de spaimă es din odae., — 0 lumină 

mare se arată în depărtare.) 

Moise, — 0 murit? 

-  Tani, — Murit! 
Moise. — Nu ne-a vădut cinera? 

Iani., — Nu. 
Moise. — Da ce facem cu dinsu? 
XYani. — Otii-spune lui Gheorghi se] ridice ca se”l 

ingrope. 

2 

  

SCENA Y. 

Iani, Moise, Vântură-teră (intră fute prin fund. 

VEntură-târă. — Bucuri-te, grecule, că "ţi aduc o 

veste bună. 
Iani, — (săriet) (e? 
Vântură-târă, — Îţi arde aria... 0 cădut fulge- 

ru pe ca. 

Tani. — (scipâna eartaganul) ATia?.. m'am caliţito! 

(alergă tute afară.) 

Moise. — Foc?.. Pay! crişma, nleii! (ese atergâna.) 

Vântură-tsră. — Îmi pare bine că "i-am adus ci 

vestea asta... Aleargă tu, grecule, ci nn se stinge focu. 

aprins de fulger. 

(Se aude un gemet în odaea din drepta,)
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Vântură-ţeră, — Cine geme-aici? (ee apropie de usa 
din repta ai privesce în odae, — Un fulger) Vai de mine! Un 

om ucis! Gavril! 

SCENA VI. 

” Vântură-ţeră, Rucsanda, lintrând prin fund) 

Rucsanda. — Un om ucis! Unde? 
Ventură-ţeră, — Ic, în odaca grecului. 
Rucsanda. — El a fi ucigaşu. (merge spre arâpta şise 

înpedecă de eartagan) Paca cartaganu lui; îl cunosc! (intră 
în odae.) 

Ventură-ţ6ră. — Quânau') Plin de sânge! Eaca mar-: 
turu şi dovada!.. Bine c'o ştiii... Hei! lipitoare spur- 

cată, "mi-ai cădut în mână, de-acu cit ţi 's popa! 

SCENA VII. 

Vântură-ţâră, Rucsanda, Gavril, 

Gavril. — (sprijinit de Rucsanda) Valeii!.. se “ntoarce 

casa cu mine. . 

Rucsanda. — Sprijini-te pe mine, şi hat pă nu 
se "ntoarce grecu, 

Gavril, — (mergând spre ușa din fund) Hai !.. 

Vântură-ţsră, — Unde te-o lovit, Gavrile? 
Gavril. — La cap, trăsnească”l Ceriu!.. Of! am st 

mor!.. Nu mă lăsaţi nerăsbunaţ! 
Rucsanda. — Nu, nu; da” hat mat degrabă,
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Gavril. — Jo Vântură-țâră, pin” a nu eşi de-aici, 
dă drumu Măriucăi, care "i închisă colo, în odaea ceca.. 

(arată in stânga.) 

(Gavril şi Rucsanda esti prin fund.) 

a 
Vântură-ţeră. — Măriuca "i aici?.. a fi răpit-o fa- 

țaonu!... Lita dracului! co mână fură şi cu alta ucide!. 
(merge de deschide uşa din stânga. Măriuca se aruncă în brașele lul.) 

(Cortina cade.)
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TABLOUL II. 

Teatrul represintă decorul actului J, cu deoscbire că inchisoarea 

este gata și schelele lipsesc. 
  

SCENA |. 

Moise, — (șede in capătul mese! de sub gopron, murmuesce din gu- 

xă, scărpinându-se în cap şi făcână socotele) A! Ghivaisclucartz!.. 

Nu mal pot st ?mi fac socotelile. (murmuesce în evreesce) 

Zavanizig parăs.. De-asară par" că sint tot bat şi ne- 

Dun,.. (murmuesce) Zerantzig parăs... AY vei! în mart 

bele am întrat!.. Nu ştiii dacă 1-0 ingropat pe Gavril... 

şi mă tem st nu se afle. tmurmuesce) Zicantzig parăs... 

  

SCENA II. 

Moise, țerani, jandarmul, 

Jandarmul. — (intrănăd urmărit de ţerani] (lupâne Orân- 

darii, disfundă”ţi poloboacele, c?o poroncit d-nu subpre- 

fect să ne dal de hiut cât omii vrea, 

Moise. — Ha?.. şi cine plateşte? 

Jandarmul, — Donmu supbrefect, că adi îi nun 

mare şi cunună pe domnu posesor, pe lir Iani, 

Toranii, — St trăcasci subprefectu ! 
Moise. — Se msoară Ji lani cu Măriuca ? [in parte] 

Nu ştiii, deii, cum îi di inima să se "soare tocmai aţi. 
Jandarmul. — Jai iute, giupâne, c'o să ai alis- 

veriş bun. ” 

Moise. — Faca Merg. [intră în cărcimă.] 

Un țeran. — Vidut-aţi, măi, aşa poznă şi minune? î..



LIPITORILE SATELOR 1615 

se 'nsoarii cuconu Ji ani, de şi "-o ars toată pânea 

din arie astă noapte... Tare "i de fire! 
Teranii. — Tare ca chiru. 
Teranul. — Poate do-aceca, 'şi dice Bir. ir ani. 
Teranii. — De-aceea, ha, ha, ha. 

Teranul. — Ci că vorba ceea: Dumnegtii ferească 
grădina de ştir şi pământu de chir! 

Jangdarmul. — Taci, mă române, să nu paţi ruşinea. 
Teranul. — (e ruşine? 
Jandarmul. — Să te vire bocriu în închisoarea asta. 
Teranul. — Ci că nu "i pentru cine să găteşte, dar” 

pentru cine să mimereşte.... 0 gătit-o el, grecu, după 

moartea lui Ion teslariu, dar” Slară Domnului! .. De 

patru luni de când îl gata, âncă nu "i-o făcut săfte 
nici un român. E 

Jonâarmul., — Da ce? Grecu o mântuit-o? 

Teranul, — Fl... Ci că "i-ar fi plătit gros Stă- 

pânirea. 

Jandarmul, — Măi, Moisi!.. târtane! adi adi cea 

băutură. 

(Moise intră cu ulcelele cu vin in mănă.) 

“Moise. — Eaca aduc, nu răcniţi așa, dacă sinteţi 

oamint ditreabă. 

Peranul. — Giupâne Moisi, can cată la mine. 
Moise. — Ce vrei tu? N 
“Peranui. — Mare galbin şi slab eşti la facă!.. 

ce-ai păţit? eşti bolnav? 

Moise. —- Fii, galhtn 2.. Nu ştii ce spui.
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meranul. — Ba gâii, gtupâne, eşti spălăcit şi sar- 
bă, par” cai eşit acu din mormânt. 

Teranii. — Că bine gici, Vasili. 
Moise. — [mănios] Mergeţi la dracu şi "mi daţi bună - 

pace. intră în căreimă.] 

Teranul. — Ean st videţi ci n'o duce mult jidanu; 

samenă a fi în anu morţii. Iţeranir bei] 
Jandarmul, — În sănătatea subprefectului, oamini 

buni! 

Teranul. — Ş'a miresei! 
Jandarmul. — Dar a mirelui, nu? 
Teranul. — Doar” sintem prea huni gospodari ca 

să dorim înflorirea chirului... Ştiţi hora ceea?: 

Earba rea din holde peară, 

Peară tot chirui din ţeră!.. 

SCENA III. 

Cei denainte, Niţu, Catrina. 

Niţu. — OQamini buni, aţi auditii aşa nelegiuire? 
Peranii. — Ce "1, Aiţule? 

Niţu, — ir Iani, posesoru, o furat astă noapte pe 
Măriuca. 

Teranii. — De unde? | 

Catrina, — De lângă mine, oamint buni. El o vinit 

hoţeşte, noaptea, la bordeiu lui Martin pidurariu Ş'0 ri- 

pit-0, cum răpește lupu oaica, 

Teranul. — A fi făcut-o de dragoste, lele Catrino.
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Niţu, — De dragostea banilor cei. Ticălosu!.. 'mk-o 
amărit sufletu! 

TYeranul. — Da bine, Mâriuca nu se mărită de hună 
votez ei? 

Niţu. — Nu, că ea se iubea cu mine. 

Ţeranul. — Măi, măi, măt!.. mare antihirţ! 

Niţu. — Şi bine?.. vol, oamini buni, iţi suferi ase- 
mene batgiocură în satu vostru ?.. Leri o răpit pe Mă- 
riuca, mână "%-a plăcea fata d-tale, bade Vasili, polmâne 
"şi-a pune ochiu pe nevasta d-tale, bade Xeculai... şi 
voi nu "ţă gice nimici? Îţi inchide ochii şi 'I-iţi lăsa să 
vă necinstească casele? 

Teranii, — (sculânău-se) Ba, odată cu capu. | 

Niţu. — Apoi se cuvine st lăsăm astădi pe biata 
Măriuca în ghiarăle lui?,. Şi ca, "i intre noi, că "i 

fată de rădtş, şi vroeşte să trăcască cu nevestele și cu 
copiil voştri aici în sat, car” nu s& umble pribeagă în 
lume după Iani. | 

'Teranii. — (apringindu-sc) SU nu se ducă, să nu se ducă, 
Niţu. — Asară aţi închinatii toţi în siinttatea Mă- 

riucăi, "i-aţi doritii anl mulţi cu fericire. Cum o s*o lă- 
saţi ca să peară de scârbă în casa unui om pe care 7] 
urăște ca moartea. Mar fi păcat, oamini bun? 

Peranii, — faprinii de tot) Ba păcat, mare păcat !.. 

SE mo lăsăm... să sărim cu toţii... 

102
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- SCENA I.. 

Cer denainte, Vântură- târă, tiîntră posomorit as 

cunqend ceva sub suman.) 

Vântură-ţeră. — Staţi locului, copil, nu faceţi bunt, 

că Yepurile nu se prinde cu clopot. 
Niţu. — Nânaşule, nânaşule, nu opri românii. . + 

Vântură- târă. — EX sântii nişte copii ca și tine, 

hinule. . . Cum o să oprească nunta, când subprefectu 

însuşi îi nun mare? 

„Niţu. — Sărmanu de mine, mamă, îs perdut! (plânze 
pe umerul Catrinel.) 

Catrina. — (plângea) Apo dă, fătu meii, aşa vrea 
soarta, se vede!.. trebuie să plecăm capu şi să răbdăn, 

Vântură-târă. — Nu te teme, cumătră, că bun îi 

Dumnedăii! door n'a lăsa fapta nelegiuitului fără plată!.. 

Un calic vine din lume în ţara Românilor, mort de foame, 
“lipsit de toate, şi, sub cuvânt că "1 nepot, de egumen 
grec, se face stăpân pe pământ romănesc; bate, pradă, 

- suge ca o lipitoare sângele locuitorilor, se îngraşă din 

sudoarea lor, apoi când 'şi-o umflat guşa de bani, mer- 
ge de se face om în ţara lui, ridend de noi cu tot sotul 

de hatgtocuri, şi trimete alți calici în locu lui. Unul 
schineluczte oaminii, alţii necinsteşte. femeile, mai dihal 

de cât Ienicerii, şi toţi strigă că ţara noastră, îi moșie 

monăstirească, avere grecească ; car? noi vite de giug, 

buni numai de îmbosăţitii litfele străine!.. Hei! copil! 

veni-va diua dreptăţii de “Şi-a lua românu dreptu lui, 
- gatună ţara a fi curăţită de buruenile cele răle ş'otră- 
vitoare!..
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Teranii. — Amin! st te-audă Dumnediii!. 
(Se aude între culise în arâpta chiote de nuntaşi.) 

Jandarmul. — Eaca, nunta vine. Faceţi loc, măi! 

Ventură-ţeră. — Cumătră, şi tu, Niţule, viniți în 

coaci cu mine. 
(Ventură- țeră, Catrina şi Niţu se ducii în stânga lângă caca lut Ion. 

“Peranit staă sub sopron.) 

SCENA V. 
” t 

Coy demainte, (Sunta e precedată de lăutari cari! cântii: Lao, Ja- 

do. După lăutari vinii doi jandarmY, şi după acestia:) Iani, 

Subprefectul, Măriuca şi musafiri. 0tiri- 
uca tristă și obosită vine între Jani şi subprefectul.) 

Iani. — Mariuca, psihi-mu, zimbeste puciitica la 

mine, che azunzem acus la biserica... 

(Alăriuca îşi pune basmaoa la ochi.) . 

Niţu. — Yegi-o cum plânge, biata Măriuca! X'o pot 

lăsa să fie jărtfă greculuil. tvotesce să se răptdă) 

Vântură-ţeră. — toprinau) Stăi locului, lăete,.. nu 

face nebunie. 

SCENA YI. 

Ce denainte, Moise lese din cârcrmă urmărit de un copil ce 

poartă o tabla acoperită cu un tulpan cusut cu fr pe margine.) 

Moise. — (mergâna înaintea lut Tani) Cucoane fir lani... 

la mulţi ani cu fericire!.. SE "ţi fie diua de astădi cu 
noroc şi cu chiştiz!.. nunta votoasă și mireasa frumoasă, 

102*
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ca să am parte şi ci de veselia d-voastră... Duduchi 

Măriuchi, te rog să primeşti poclonu ista (arată tablaca) 
de la hbalabusta mea... De la noi puţin, de la Dumne- 
deii mult, | 

Iani. — Mulţemesco, zupine Moisaki, mulţemesco prie- 

tine. IHaldemo lipos la biserica, otesce să plece) 
Vântură-ţeră. — (iind în faca lut Iani) Kir ani... 

ani. — (eu faaulie) (e vrei, mol? 
Vântură-ţâră. — Di 'mi voie să te urez şi eii de 

nuntă şi să "ţi fac un poclon... D-ta eşti un.palifar 
din ţara grecească, şi cred că nimică nu “ţi poate fi 

drag ca armele; te rog dar” să primeşti din parteni 

eartaganu ista. (scoate eartaganul lui Iani de sub suman şi "1 presintă.) 

Iani. — Partagan a me! 

Vântură-ţări. — A d-tale?.. îl cunoşti?.. îl roş 
încă de sângele lui Gavril sârhu! 

Tani. — tturburat) Ge? 

Moise, — (spăriet) Vus? 

Vântură-ţără. — Gavril sârhu, pe care "l-ai ucis 
astă noapte acasă la d-ta... Adă "ţi aminte, Fir Iani... 
eaca sângele lui. N 

Subprefectul. — (fe dici, omule?.. fir ani ai 

ucis pe Gavril? | 

Vântură-ţeră. — stă noapte "l-am văgut eii cu 
ochii... mort! 

ani. — (wurmăeindu-se) Minciuni, minciuni... Gavrilo 
lipseste din sat de sase luni... EL e duso la Galaţi... 

——————
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SCENA VII. 

Cei denainte, Gavril, Rucsanda, (se arată lângă 
„Casa închisorii, eşiud din stâuga.) 

Rucsanda. —  (eprijinina pe Gavril) Ninexuni, hoţule! 
Gavril. — Minciuni, ucizaşule! 

Iani şi Moise, — (ingroziţi) Gavril! .. Vo murit?.. 
(tremură.) ” 

Gavril. — ncă nu, pentru păcatele voastre. 
" (În aceată scenă persoanele sint astfel grupate: ȚȚeranil sub şopro- 

nul cârcimel. În fună, în drepta, e nunta, Catrina şi Niţu lângă casa Lui 

Ion. Mijlocul scenei este deșert.) 

„Iani, — (in parte, obosit) Gueorghi vezeteo m'a vinduto ! 
Moise. — ângă Iani, asemenea) AM murit! . 
Gayril. — (eu capul legat şi plin do sânge se razimă pe un 

toeag şi se apropie încet de nuntă) Qamini bunt! Videţi voi pe 
işti doi oamini? grecu şi jidanu?.. aeste două lipitori?.. 
Depărtaţi-vă de dânşii... că "sti doi ucigaşi!.. Fugi, 
Măriuco, de lângă Iani, că "i siintii mânile pline de sân- 
ge! + + (se opresce ca să se mal resufie,) 

(Nuntaşii şi Subprefectul se depărieză de lani şi de Moise, Dor jan- 

darmi Yeă loc îndărătul lor. Măriuca inspălmântată privesce înpreglu- 

xul ei, gi zărind pe Niţu, se aruncă în bragele lul.) 

Niţu, — (intingâna mânile spre Măriuca) Miăriuco! 

Măriuea, — Niţule!. . Mamă Catrină!... 
“ Gavril. — Ascultaţi, oamini buni, că nu mai am 

mult 'de trăit... şi pe pragu mormântului omu nu 
minte... ast noapte grecu m'o îmbitat în casa Iul... 

Şo cercat să mă ucidă! | 
Subprefectul. — Da pentru ce, bade Gavrile? 

Gavril. — Pentru ce? Asta "i taina cea mare!..
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Pentru că... Dumnegăii o vrut să fii pedepsit !... . (govăesee) 

Pentru că, îndemnat de sfaturile lui Iani şa luă Aoisi... 

întrun ceas de turbare şi de beţie... Beţia, stârpeasc'o 

Dumnediii!.. beţia m'o dus în ptcat! (cade pe genunchi 

Qamini buni, ertaţi-m&!.. cine-a face ca mine, ca mine 

st păţască. .. (3 resudă grei ca un om în ora morţii.) 

Subprefectul şi Vântură-ţeră. —  (svrijinina pe Ga- 

vril care se luptă cu moartea) Da ce păcat ai făcut, Gavrile? 

Gavril. — (ăeştentânau-se) (e păcat?.. Lele Catrino, 

eartă-ni!. cartă-mă şi tu, Niţule, că răi vam gre- 

şit! .. Numai Dumnedăi să "şi facă milă de sufletu 

meii!.. te scoală în genuneni) Eaca temniţa cea, blăstăma- 

tă!.. Eaca, unde-o murit Ion teslariu!.. E, cu mâna 

mea. .. povăţuit de grec şi de Moisi... am titet şche- 

lea... Ah!.. mMor!,. (eade jos mort) | 
(Catrina şi Niţu scoti un ţipet dureros.) 

Toţi, '-—. teu groază) O! Dumnegtule ! 
Subprefeotul. — (eătră ani şi Morse) Aşa 0st0? 

Jani. — (tremurând) 0...0...0... iese 
Moise. — (tremurând, cade în genunchi) AU ştiu, man 

vădut, | 
Subprefectul. —  (cătră jandarmi, arătând temniţa) La în- 

chisoare!. . 
(Jandarmii apucă pe Iani şi pe Aloise de Vrage si "X ducă a închi- 

soare. Uşile temniţer se deschidi.) 

Rucsanda. — (lângă uşă, ride cu spasmură) Ha, ha ha, 

ha! mi s'0 împlinit blăstemu! 

Ventură-teră. — "Tot păcatu "şi cată vinovatu! 

(Cortina cade.)



SGÂRCITUL RISIPITOR 

 



PERSOANE: 

Antohi Sgârcea, de 50 de ani. - 

Șatrarul Sandu Napoilă,. 

Polidor, copil de suflet a lui Antohi. 

tici, , « 
Cleve ie ) amici a lui Antohi. 
Pribunescu, 

'Tachi Isehiuzarliu. 

Maiorul Ivan Stacanovici Ibrailof. 

Maşa, fica maiorului. 

Contesa Irina de Pupăzamberg, bttrână cochetă, 
Enache Rufinescu. 

inichiţa Rufneasca, soțiea lui. 
Doctorul. 

Costică Duducescu. 

Martin, Serv vechiii a lui Antohi. 
Un comisar de poliţie. | 

Gheorghe, fecior a lui Polidor. 

Dame, cavaleri şi servi.



SGÂRCITUL, RISIPITOR 
DRAMĂ ÎN 4 ACTE 

Scenele se petrecii în Pucuresci, la anul 1860. 
  

ACTUL 1. 

Teatrul represintă un salon cu mobile vechi şi stricate; câteva aca- 

une desperechete siintă înprăştiete pe lângă păreţi; o canape în drepta, 

pe planul 1-iă şi lângă densa o mesuţă pe care se află două sfesnice de 

alamă, o calamare proastă și hârtie; trex uşi, una în fund,a doua în 

drepta, şi a trela în stânga. La ridicarea cortinei începe a insera. În 

camera din drepta se audă cântice vesele şi crocnete de pahare; în cea 

din stânga tuşesce din când în când un bolnav. 

  

SCENA 1. 

“Martin. — (aprinqână tuminările) Ce "| lumea asta!.. 
Colea m odaea din dreapta cântice şi bencheturi; din- 

coaci în stânga, gemete şi dureri. Aci bietul cuconu An- 

tohi trage de moarte, şi -alăturea cu cl cuconaşul Poli- 
dor, fiul scii, trage pe gât vin de cel cu spumă... Hef, 

"het... De nu "l-aşi sluji pe stăpânul meiă de treideci de 
any, şi de nu *'mi-ar fi milă de el, sermanul, aşi fugi 

în lume ca s% nu mai văd ce să petrece aci în casa 

asta,.. Ean audi...
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(Se aude în camera Gin drepta vocea lui Polidor chiuind: În să-- 

nătatea secsulul frumos! Ante voci strigă: Ura !—— Pe urmă se- 

aude vocea slabă a lui Antohi chemând pe Martin.) 

Antohi. — Martine, Martine. (tuşesce) 

Martin. — Aud, cucoane. talergă 1a uşă.) 

Antohi. — Acasă "i Polidor? 

Martin, — Acasă. 

Antohi. — Ce face, drăguţul? 

Martin. — Drăsuţul benchetueşte cu prietinii d-sale.. 

Antohi — Bine face... Martine, chiamă] st vie PU 

cin aci. 

Martin, — Îndatii, cucoane. tin parte) Mare oarbă 
dragostea, părintească ! (merge 1a uşa din arepta) Cuconaşule, . . 

Polidor. — (din cameră) Ce vrei, modirli? 

Martin. — "Te pofteşte boferul. 
Polidor. — (din cameră) Nam vreme “acu. (tare) Fra-- 

ţilor! în săinttatea mea! Ura! 
Martin. — Da "i bolnav de moarte bietul boier şi 

doreşte st to vadă, cuconaşule. 
Polidor. — Hal, lipsesci de-aci. 

y 
Martin. — (în scenă) Ci că "i copil de suflet!.. Copil - 

fără suflet. 

SCENA II. 

Martin, Doctorul (intrând pe uşa din suna.) 

Doctorul. — Martine. 

Martin. — A! bine-al venit domnule | doftor. --
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Doctorul. — Cum îi mat este boferului? 

Martin. — tottână) Răi, roi! 

Doctorul. — Dormit'a ceva. ? 

Martin, —' Ba nick n'a închis ochii, sermanul!. 

tuzit toată, giulica. 

Doctorul, — Ce face acum? 
Martin, — Se vaetă şi aşteaptă pe fiul sei ca să 

sirute... cică numai asta îi mal alină puţin durerile, 

Doctorul. — Și unde "i Polidor? 

Martin. — Colea... ascultă. 
(Polidor strigi: În sănitatea lui Nastratin Hogea.) 

Nastratin Hogea a erăpat, 

Parapanghelos ! ! 

Şapoi n'a mai strinutat, 

Parapanghelos ! 

Doctorul, — leu înfiorare). 0!.. ticălosul bea, ride şi 

cântă în ora de agonie a tatălui sei. În ce e timp an 
a] juns! (întră în stânga.) 

Martin, — (urmând pe doctor) De- acum se apropie sfer- 

itul lumei ! 

SCENA III. 

Polidor (eu frac şi cravată albă), Clevetici, Tribunescu, 

Ischiuzarliu (toţi în toaletă de bal întră rigând cu pahare 

de Champagne în mână.) 

Pribunescu. — Vivat Convenţiunea şi iseţiunea! 

Clevetici. — Şi iarismul !
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Polidor. — Şi Şampania! 
3 

Isehiuzarliu. — Şi stosul! 

Polidor, — Fraţilor, vivat libertatea !.. Astădi e cea 

de pe urmă gi a vieţii mele de om liber. Astăgi îmi 
îngrop independinţa în mormântul căsătoriei. VE mulţe- 

mesc că aţi asistatii la prohodul meii. 
Ischiuzarliu. — Macar de te-amii prohodi în toate 

gilele tot astfel cu Champagne şi cu Bordeauz. 
Clevetici. — Vinaţe progresiste, întroduse în ţeară 

şi vândute pentru deşteptarea neamului romănesc! 

Tribunescu. — La câte ore e nunta? 

Polidor. — Curând trebue să vie socrul mei, mato- 

rul Ivan Stacanovici Ibrailof cu fiica sa, domnişoara Masa 
şi cu nuntaşii. 

Pribunescu. — Maiorul Ivan Stacanotică Ibrailof?.. 
Aceste nume sună a Moscal. 

Polidor, — Dar; însă matorul e român din Basa- 
vrabia. Pin a nu 'Şi anima un of în coadă, el se numea 

Ion Stacană. Întrând de tânăr în oastea rusească şi ajun- 
gtnd a fi malor, după luarea Brăilei, socrul meit a să- > 

sit de cuviinţă a'şi stropşi numele, pentru ca să "şi în-... 
lesnească cariera. . 

Tribunescu. — Cum?.. pentru asemenea ambiţiune 
s'a desromănisat!.. a avut curagiul să abandone numele 
părinților sei? 

Ischiuzarliu. — Ce te miri aşa, Tribunescule?,. Anal 
tu nu te-ai poreclit Trihunescu, de unde tatăl tăi se 
numea Stigleţ? 

Tribuneseu. — Cer curentul... Nu ce vorba de mine,
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e vorba de matorul; şi mult mă mir cum fratele nostru 
Polidor, un om cu idei liberale, un patriot, un cetăţean 

român, are curagiul a să înfrăţi cu Prutul? 
Clevetici. — Poate că are destre bună, domnişoa- 

va Maşa 9? 

Polidor. — Ba nu, Clevetici. Destrea, e cam pe sponci; 

dar” apoi... 

Clevetici. — ÎțI place virgina poate?.. o amy? .. 
Domnilor, respect pasiunei şi amoarei! 

Polidor. — Nici amor, nici amoare, fraţilor. 85 vă 

spun în câteva cuvinte cum stă pricina. Am cunoscut pe 
malorul la Mehadia dinaintea unei mese de cărți; adoua 
gi el m'a poftit la dânsul, la câaiii; a treta di m'a lă- 
sat singur cu fata lui; a patra gi malorul a pretins 
că am compromis pe Maşa şi: "mi-a hotărit că mă în- 
puşcă de woiit lua-o de nevastă. 

Mribunescu. — Aşa? Vrea st gică, at fost victima. 

unei presiuni!.. aY fost atacat în libertatea ta indivi- 
duală !.. Protestă, amice, în numele Convenţiunei şi a. 

pudoarei publice. 

"Polidor. — Yrocam să urmez precun mă sfătuesci, 

dragă 'Tribunescule? dar” din nenorocire tatăl meii în- 
suzi 'mi-a declarat că voiesce să mă vadă căsătorit pân” 
a nu muri, şi “mi-a hotărit că numai cu astă condiţie 

îmi va lăsa averea sa clironomie, 

Clevetici. — Ce tiran! 

firibunescu. — Ce conservator! 

Clevetici. — Ce strigoii! 

Tribuneseu. — Ce tonpatera!
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Clevetici. — Am sl terfelesc ca pe un moderat 
în foaea, mea, în Gogoaşa patriotică. | 

Tribunescu. — Să mi'l interpelezi de moarte; căci, 

în adevtr, fiecare om nu se nasce liber? Şi în această 
condițiune nu are el dreptul a dispune îndependaminte 

„de soarta, sea ?.. Părinţii nu sântii decât nisce tirani! 

Fi pretind a mărgini libertatea, absolută a copiilor! Fi 
_vrofescii să conserve cu deasila o autoritate himerică, ab- 

surdi, nelegală, neconstituţională, ca nisce conservatori 

ce sânti!,. Şi cu asemenea oameni societatea "i în pe- 
ricol, libertatea "i ameninţată în tot ce e mai sacru, ega- 

litatea dispare sub violința şi egoismul privilegiurilor, 

Patria pere fiind lipsită de cetățeni independinţă, Națiunea 

română întreagă se găsesce pe malul unul pecipiciii adânc, 
„Spăimântător, fără fund, beant ca sura infernului, larg 

ca haosul crunt, amar, grozav, orihil!.. 

Ischiuzarliu, — Destul, oratore, că dai de ipă. .. 

Unde % clucerul: Stigleţ să te-andă cum declami şi săți 
tragă, o sfonti 'de bătae în puterea, despotismului părin- 

tesc? Mare haz aşi face! a 

„__ Tribuneseu. — Fie!.. sint gafa a fi martir!.: 
sânt deprins a suferi, a fi chiar „ecsilat ; căci am mal 

- mâncat pânea amară a ecsilului. 

Isehiuzarliu, — triqena) Dar; la Paris, în cateneca 

englezască, 

Clevetici. — (se apropie de Tribuneseu şi” stringe de mână cu 

induroşare) 0! Tribunescule, Tribunescule!,. Eşti cel mai 

mare patriot din Romiinia! 

Tribunescu. — Şi tu, amice Clevetici, idem.
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Ischiuzarliu. — aţi învoitii cu târgul!.. Noroc 
„st dea Dumnedeii! să bem aldamaşul. (aeşertă panarele) 

E 
. „-Ceă demnainte, Malorul, Maşa tin toaletă de mireasă), Du- 

(Se aude afară vuct de trăsură.) - 

Polidor.—Fraţilor, ascundeţi paharele că vinii nuntaşii, 

SCENA IV. 

ducescu, Rufinescu, Rufineasca, Contesa şi 

alţi invitaţi (toţi sântă în toaletă elegantă; Con- 

tesa'e înbrăcată ridicul; maYorul e în unifor- 

mă rusă.) 

Maiorul. — (pănă anu întra) Acasă hazaln? 

Polidor. — (mergând 13 uşa din funa) Domnule! malor, 

poftim. 

Maiorul. — A! zdraste, brateț... Zdarov? 

Polidor, — ținchinându-se 13 dame) D- nă contesă... dom 

nişoară Maşă. . : 

Contesa, — “ Bonjoa cher, vonjour. 
Rufneseu. —- Polidor, primesce felicitările “mele. 

Duducesecu, — Şi ale mele. 
- Bolidor.. —: Îți mulţemesc Rufinescule, şi ţie Du- 

ducescule. 
Ruâneasea. — Dar" mie nu "mi gici nimici ? 
Poliâor. — Doamnă Rufineasciă.,. (se apropie de tufi- 

neasca şi "1 qice încet) Fericirea mea ar fi deplină daca "1 fi 
dumneta în locul Maşei. . . (îi sărată mâna.) 

Rufineasca. —  Qovinâu'l în glumă cu evantatlui) Berban- 

tule. -
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Maiorul, A... hazaiu babaca-tiii tot bolnav? 
Polidor, pot; sermanul!.. Nu poate eşi din pat. 
Maiorul. — Boji moi?!.. Fii când luat Braila, fost 

ranit şi şedut culcat trei luni de dile; dar” caștigat la 

mine Vladimir. 
Tribunescu, — (en intenție) De accea poate vă şi nu- 

miţi Ivan Stacanovici Ibrailof2 

Maiorul, — Da, da... Dibici numit la diusul Za- 

balcauschi ; ei numit la mine Ibrailof. A... d-ta zdarov, 

domnu 'Tribulescu ? 

TPribunescu. — Sinătos ca şi Brăila de când ai 

luat-o; însă nu mă numesc 'Tribulescu, ci Tribunescu. 

Maiorul. — Aşa spus și cii la dumneata, Tribul... 
Tribuneseu. — "Te înşeii, domnul mei. Nu Tribule 

da” Tribune, 'Tribunescu. 

Contesa. — Ah? mon Dieu! cucore des discu- 

tions politiques? Vous tes însupportables ! 
Malorul. — Ah? Comlesse, vous toujours char- 

manie. .. Polidor, faci curte la Maşa, facă curte, duşinca. 

Polidor. — (apropiindu-se de Maşa) Domnişoară, de când 

sânt pe lume... nimic nu am aşteptat... cu atâta ne- 

răbdare... ca diua această... de fericire... în care mă 
simt ca un om beat.... | 

Maşa. — (incet De aceea miroşi a vin, domnul meii, 
și ţi se leagă limba? tse aepărteză de Polidor supărată şi se apro- 

pie de Duducescu,) 

Duducescu. — iucet Mase) Ah! Domnişoarii, când al 
sci ce sufăr în sufletul mei! 

Maşa, — (eoborind ochii) Flelas 7
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Rufineasea, — (incet Iu Duducescu) Ce '-af spus la 
ureche 2 a 

Duduceseu. — incet Rugveascăn Nimica... un .com- 
pliment. . . 

Contesa. — Polidor, mon cher, votre petit cocu 
doit joliment battre aujourdhui ? 

Polidor. — Ah! contesă, adi e dia cea ma! feri- 
cită pentru mine; 

Contesa, — (en sentiment! Unde este amor, Polidor, 

este şi norocul în favor. 

Maiorul, — A! contesa facut versuri! amor, Poli- 

dor, favor! Prekrasnai, charmant ! 

Contesa. — teochetâna) Contele de Pupizamberg, r&- - 
posatui meii consorte, mă numea Musă. Ă 

Maiorul. — A! Pupăzamberg?.. cunoscut la, dinsul. 

“EL fost la Braila cu mine; el nu fost ranit, cit fost ra- 

nit, el nu fost. 

Contesa. — Contele a fost rănit după bătălie de 

săgețile ochilor mei, ş'atunei m'a luat. 
" Matorul. — Avut mare curagtii la, dinsul. 

Contesa. — (atinsă) Ce face? Vilain ours. 

SCENA vV. 

Dei denainte, doctorul, 

Doctorul. — Vă roz, domnilor, mai pucin sgomot 
de se poate, fiind că bolnavul sufere grei. 

Maiorul. —A! doctore, cum este gospodina Antohi? 

Doctorul. — Riu... Vă poftesce să intrați la d-lui, 
” 103
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căci voesce să vadă pe nora sa, ca st"! dea binecuven- 

tare înainte de nuntă. 
Maiorul. — Haraşo! Doamna contesa, faites moi 
Vhonuneur. (dă bracul Contesel.) 

Contesa. — Allons voir le malade. 

Maiorul. — Polidor, dai braţul Maşei... Ilaraşo!? 

Acum, naleza crugon, marş! (intră în stânga cu Contesa) 
Polidor. — (încet Maşe) Nu vă scicam aşa de iute, 

domnişoară. 
Moga. — Nici ei, că "ţi mângâi amorul cu Şampanie, 

(întră în stânga amândoi.) 

SCENA YI. 

" Doctorul, Rufnescu, Rufineasca, Clevetici, Tri- 

bunescu, Ischiuzariiu, Duducescu. 

Rufineasca. —. (eu âragoste) Enăchiţă. . . 

Rufinescu. — (cu sentiment) AUd, 7207 ange. 

Rufineasca. — Îţi aduci aminte acum doi ant? 

Rufinescu, — Dar”, mon tresor. Tu erai în toale- 

tă de mireasă şi eii eram înamorat ca un nebun. 

Rufineasca. — FErâi?., Şi acum numai eşti, mon 

adore? 

Rufinescu. — (strutândut mâna) Fată răspunsul nicil, 

cher ce. tincet) AY poitit pe Duducescu să vie descară 
la partida de cărţi? 

" Rufineasca. — Poftit. 

Rufineseu. — Eşti un juvaer. (sc apropie de Duducescu 

şi"] aduce lângă nevasta lul.) i
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Ischiuzarliu. — Şi, deii, domnule doctor, socoţi că 
bietul cuconul Antohi mare s*o ducă mult? 

Doctorul. — Nu, sermanul!.. se stinge vădându'l cu 
ochii. O minune a Naturei să fie ca să scape... Vre o 
turburare mare ar putea st producă o crisă; dar” slabi 
speranţă! . . 

Ischiuzarliu. — Se dice că lasi o avere mare; căci 
toată viaţa lui a trăit sarac ca să moară bogat. 

Doctorul. — Nu "ţi-oiu putea spune, domnul mei. 
Isehiuzarliu. — Cu adevărat, d-ta eşti sosit de cu- 

rând din străinătate şi nu poţi sci; dar” de s'ar crede 
ce se vorbesce în lume, apoi crişul Polidor!.. sciă că 
va avea de unde să taie stosul! 

Clevetici. — (incet 1uk Tribunescu) Audi, amice? 
Tribunescu, — Aud. 

Clevetici. — Polidor e frate cauzaş. Mâne îi durez 
un articol în Gogoaşa patriotică şi "1 depingii ca ce- 
tăţeanul cel mal generos. | 

TPribunescu. — Să "1 privighem de-aproape în inte- 
vosul causci. (se depărtează amândoi în fană.) | 

Doctorul. — (apropiindu-se de Rufineasca) (um vă maj 

aflaţi, doamua mea, de când vam prescris hapurile cele 

„de fer? 

Rufineasca. — Prea bine, domnule doctor. (incet 1ux 

Dnduceseu) Nici nu le-am luat. 
Rufinescu. — (luână pe doctor de braş şi depărtânău'l de ne- 

vasta ui) Domnule doctor, di "ml vote să te consult asu- 

pra unei mâncărimi la frunte care m$ suptră foarte 
mult. 

103*
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Duducescu. -— (încet Ruiineascăn) Se poate să aruncați 

hapurile, doamna mea? Xu vă e milă de sănătate? 

Rufineasca. — Xu!.. aşi dori să mor tântră. 
Duducesecu. — Să& muriți d-voastră?.. Ah! cum 

puteţi dice o vorbă atât de crudă? 
Rufineasca. — (cu sentiment) "i-ar părea răi dac' 

aşi muri? 
Duducesecu. — Nu sciți cât vă imbesc? 
Rufineasea., — Taci, să nu te-audă barbatul mrii. 

SCENA VII. 

Cei denainte, maorul, contesa, Polidor, Maşa, 

Maiorul. — (pe prazul uşi Iaraşo, haruşo, brate. 

Ș& te asim sanatos. 

Contesa, — Au rcuoir, che malade. 
Maiorul. — ţin scenă) No, paldiom la biserică? 
Contesa, — Allons & la noce, (se apropie ae Masa) JIlu 

ehere enfant, nu fii spăriati, că adl e diua cea mai 

plăcută din viaţă pentru d-ta. Fii când m'am cununat 

cu Pupăzambera nu mă ţinea locul de bucurie. 
Maşa, — (plângind) Dumncata îl tubeat pe domnul 

Pupăzambers. . . 

Contesa, — Nu plânge, cher auge, că amorul... 

(plânge: amorul e trecător, shurător, înşelător... tea pe dra- 
sa în brace de o sărută.) 

Maiorul. — Polidor, vin sula. (L trage aa oparte) Fii 

vrem spune la tine ceva. Polidor, cii fost la Braila, ci
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fost ranit, eii fost decorat cu Vladimir, ci înpuşcam la 

tine ca pe un sabaca, daca tu nu faci fericita pe Mașa. 

Polidor. — ttresărina) Mai griji, matorule. [in parte] Pa- 
re-mi-se tam întrat în chichion. 

Maiorul. — Ao, paldiom. (iea pe Contesa 1a braş) Com- 
tesse, faites moi Vhonneur. Polidor, dai bracul la Maşa. 

(ajungâna In uşa din fund se opresce) A! Monsieur 'Tribule nu 

vine cu noi? 

Yribunescu. — Ba vin, domnule Stacană. 

Maiorul. — Hlaraşo, haraşo. (ese cu Contesa; aupă er 

Polidor, dând bragul Maşei; pe urma acestora vine Duducescu și Rufie 

neasca, apoi Clevetici, Tribunescu şi IschYuzarliu,) 

Ischiuzarliu. — Da răi te păcălesce matorul, vere 

Tribunescule ! 

Clevetici. — lasă că "l-oții păcăli cii în Gogoaşa 
patriotică. 

SCENA VIII. 

Doctorul, Martin. 

Doctorul. — Am să mal cerc âncă o doctorie cu 

bolnavul... cea de pe urmă. A! cată călămări de scris 
Yecela. (se pune la masă şi seric.) 

Martin. — teşina aiu stânga) Domnule doftor, 

Doctorul, — Ce este, Martine? - 
Martin. — Boierul se simte mai liniştit şi ma tri- 

mis să poftesc aci pe prietenul d-sale, cuconul Sandu 

Napoilă. Nu "1 vrea să şedi puțin cu dumnealui în lip- 

sa mea?
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Doctorul. — Qi şedea. Na, să treci pe la spiţerie 

ca să "1 aduci decoctul acesta, 
Martin, — Adi... Bietul boier!.. Nu ştii un lucru? 
Doctorul. — Ce? 
Martin, — După ce-ati eşitii cu toţit din ctac, cl 

a vrut să se scoale ca să vie aci în sală. 

Doctorul. — eu bucurie) Dei? Semn bun, Martine. 

ME duc să "i ajut ca st se mai misce. (intră în stânga) 
Martin, — (pe gânduri) Semn bun? ba 'i senin de moar- 
1... Nu mai poate suferi patul. Dumnegeii să 'şi facă 

mi de el. Mie unul mi se rupe inima când îl văd cum 
se luptă. „. Of! OF! tese prin fund, după ce aprinde luminările.) 

SCENA IX. 

Antohi, doctorul. 

(Se audă gemete și tusă în odaca din stânga. Peste pugin întră An- 

tohi slab, searbăd, sprijinit de doctor și merge cătră canape, trăgendu- 

se cu grecii pe scenă.) 

Antohi. — Auleii! Auleii!.. ţine-mă& bine, doftore, 
că *mi vine ameţeală,.. Stii, tăi... (se opresce ae tuşesee) 
Auleii! tusa asta mă omoară! 

Doctorul. — Lasă-te pe mine, că te ţin ei. 
Antohi. — Mulţemesc, dragă... 0! fericit trebue să 

fie tati-ttii că are aşa copil hun. (ajunge Ia canape și so în- 
tinde pe densa) Gine-a aprins, (două luminări aci? Cheltueali 
degeaba. (voresce să stingă o lumînare, dar nu "1 ajunge suflarea.) 

Doctorul. — Nu te osteni, cucoane Antohi, c'otii stin- 
&c-0 cil. (stinge o luminare.)
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Antohi. — Polidor a fi aprins-o de nunta lui. Drii- 
guţul tatii! Când ar fi-aşa de cheltuitor, mar avea 

păreche ?n lume. 

Doctorul. — Îi tânăr, cucoane Antohi, trebue s&i erţi. 
Antohi. — Iei, doftore!.. şi ei am fost tnăr, dar” 

am ştiut cei nevoia, ş'am strins para de pa... (tugesce) 

Doctorul, — (dându! un pahar cu apă) Destul, nu te 0s- 

teni cu vorba... Poftim, bea un pic. 

Antohi. — bână) A! m'am mal răcorit. 
Doctorul. — tpipăinduY mâna) Cum te simţi? 

„Antohi. — Mai binişor... Cine-o deschis uşa? 

SCENA X. 

Antohi, doctorul, Sandu (intră prin fund) 

Doctorul. — Cuconul Sandu Napoilă, 

Antohi. — 'Tu eşti, Sandule? 
Sandu. —' Fi, vere Antohi. | | 

Antohi. — Bine cai venit.: Am st "ți grăese ceva 
în taină, 

Doctorul. — Dacă aveţi de vorbit, vă las înpreună. 

Qi trece mai pe urmă. 
Antohi. — Bineș te rog, doftore, să nu mă uiţi. . 
Doctorul. — Fii liniştit şi nu "ţi osteni peptul. Ri 

merg la un consult şi mt întorc, tese»
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SCENA XI. 

Antohi, Sandu. 

Antohi. — Vere Sandule, vină colea pe scaun, lân- 
ză mine. . 

Sandu,  — (se pune pe scaun) Pată-m&'s; cum te mal 
simţi, vere Antohi ? 

Antohi, — toftând) Bi! Sandule, Sandule! s'a apro- 
Ţiat funia de par. . 

Sandu. — Ba, să ferească Dumnedeii! Nu "ţi meni 
singur a rtii, 

Antohi. — Că de-acum oii meni, n'ofii moni... tut 
doi lei un ori... Doară mă simt căi cum mă sfârșesc 
pe mică pe ceas... "Mi-a sliibit glasul, mi s'a întune- 
cat vederea, 

Sandu. — (aprinde o luminare) ȚŢi se pare, vere, unde”! 
prea întuneric în casă. | 

Antohi. — (stinge o luminare) Ba nu "Î de-aceea. Îi că 
mi s'a împlinit sorocul!.. Dar” nu mă îngrijesc de mi- 
ue, Sandule, că e "mi-am trăit tratul şi "mi-am în- 
deplinit datoriile de părinte şi de creştin. Am adunat 
toată viaţa mea pentru Polidor, ş'acum mor cu mulţe- 
mire că ?] las în lume om cu minte sănătoasă, cu nume 
lăudat şi cu avere îndestulătoare. 

Sandu. — Îi laşi tot lui? 
Antohi. — "Tot ce-am asonisit cu sudoarea mea. 

(enâna) Hei! vere Sandule, de multe n'am lipsit pentru 
cel copil în dilele mele!.. dar nu mă ctesc, drăguțul!
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că âncai a fi el mulţemit pe lume, şi a binecuvânta tot- 
deauna pe bietul tată-sti. 

Sandu. — Aşa se cuvine să facă dacă fiii-cu du- 
rere, că tu, vere, "i-ai fost nu părinte, ci slugă, rob! 

Antohi. — Apoi, dacă mi” drag!.. dacă "l-am cres- 
cut ei din fase, de când "l-am găsit la uşa bisericei 
din mahalaoa noastră, lepădat, degerat de fris, sufleţe- 
lul!.. Yere Sandule, tu nu ştii ce “i dragostea de pă- 
rinte, că ai trăit tot holteii. 

Sandu. — Na face nimica. Mi 'sii dragi copiii de mor. 
Antohi. — Deii?.. vrea să gică, îl tubeşti pe do- 

doraşul mei 2 

Sandu. — Cum nu?.. 

Antohi. — Și dacă ţi "l-aşi lisa ţie după moartea 
mea, te-ai îngriji de cl, Sandule? 
Sandu. — Ce fel, să mi'l laşi mic, că "i mare? 

Antohi. — Mare, da "i tot copil, fără ispită, ne- 
mernic, cheltuitor, (suă cecalaltă luminare.) 

Sandu. — Da ce faci, Antohi?.. Ne laşi pin în- 
tuneric ? 

Antohi. — Am credut că “sii amândouă aprinse... 

nam înşelat; aprinde una... -aă chibrituri? 
Sandu. — Sânti pe DIAS. (cearcă vr'o două chibrituri ca- 

re se stingă.) 

Antohi. — Lasă, frate, că nu poţi. Strici numai 
bunătate de chibrituri degeaba, şi ţinii câte-un îfiris 

cutiea. Mai bine-omii şedea pin întuneric. 

Sandu. — (apringână o inmînare) (un, Doamne eartă-mă! 

că nu sântem hurezi.
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Antohi. — teu jale) Nu ne cunoaştem la facă?.. Pe 
amândouă le-ai aprins? 

Sandu. — Ba, numai una. | 
Antohi. — Destul e una, că mă supără lumina... 

Ce “i spuneam? 
Sandu. —. Vorbeal de Polidor, 
Antohi. — Aşa, chitisem, vere Sandule, să 11 las 

subt epitropia ta, ca să nu poată risipi averea. El e 
âncă un copil nevinovat! crede că câte paseri sborii toate. 

x y RI . . N se mănâncă. Are nevoie de cârmă, şi am gândit la tihe, 
Sandule. Crod că nu "% refusa rugămintea unui vechii 

- prieten în ceasul morţii. (sc indurozaqă și plânge.) 
Sandu. — (ştergându'şi ochi.) Nu, Antohi, nu, Oli face 

cum îi vrea, tu. 
Antohi. —  (strîngend mâna lut Sandu) În mulţemesc din 

toată inima, frate. De-acum pot muri liniştit. Ah! San- 
dule, când moi mai fi, să vă aduceţi aminte de mine; 
să veniţi câte-odată la mormântul mii, că "mi-a, tresări 
cenușa de fericire! turminau-se) Drăguţul tati!.. mo să! 
mal văd, n'o să 11 mat desmierd! Numai de asta "mi 
pare răi că mor! 

Sandu. — Da nu fii copil, Antohi; nu te tulbura 
aşa, Eşti Dărbat... nu plânge ca o femee. (plânge. 

Antohi. — Apoi dă, Sandule, dacă mi'Y jale de dân- 
sul, sufleţelul!... ce-o să fac?.. Liasă-mă, că par” că mă 
mai răcoresc plângând. 

7 
(Mică tăcere.) 

Sandu. — Astădi se însoară, Polidor? 
Antohi. — Ad. Acum e dus la biserici,
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Sandu. —- Bună copilă tea? 

Antohi. — Bună; dar” nu prea are destre, 

Sandu. — Dacă "i-a plăcut bieatului... 

Antohi, — Aşa este; "%-a pliicut!.. însă banii nu 
strică. Îubirea trece, averea rămâne. 

Sandu. — Rămâne, rămâne; mai ales dacă "1 în 

păment. ,. Laşi lui Polidor vro moşie? 

Antohi. — Ba nu, nici o avere nemişcătoare. 

Sandu. — Păcat! 

Antohi. — Am gândit de multe ori să "i cumpăr 
vro moşioară ; însă... 

Sandu, — iu te-ai îndurat de bani? 
Antohi. — Cum era să mă despart de dânşii, ser- 

-manii! Ne deprinseserăm împreună de atâţia ant! Pare 
că nu mă lăsa cugetul s& "i înstrăinez. 

Sandu. — Şi cât îi laşi lui Polidor în numtrătoare? 
"Antohi. — Ei, cât îi las? Saracul de mine!.. 

dar” unde am ceva? , 
Sandu. — Fan faci, vere Antohi, că ştie o lume 

întreagă, . , 

Antohi. — Ce ştie, ce ştie?.. Minctuni!.. Nam 
nimic. .. îs lipit pămentului. ctugesce) 

Sandu. — Apoi dar îl jiilesc pe bietul Polidor, 

Antohi. — (eu vocetrăgănată) Sandule! Sănduţule, nu 
al vrea tu să '] faci clironomul tăi? 

Sandu, — scutânau-se) Da unde se poate una ca asta, 
Antohi? Eii mam rude, nepoți de soră? - 

Antohi. — Dacă mă Yubeşti, Sandule. 
Sandu. — Te iubesc; dar” pân” acilea.
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Antohi. — toftână) Ah! ah! nu mai sânti prieteni 

Jo lume! teade cu capul pe pernă.) . 

Sandu. — (primblându-se turburat pe scenă) SL dei, Au- 

tohi, eşti gol ca degitul? 

Antohi. — Gol, gol, păcatele mele!.. că chiar casa 

asta în care şed de 20 de anl ea ta, nui a mea. 

Mai lasat să locuesc într'insa de pomană, de prietenie. 

Sandu. — (pe gândur) Bietul Polidor! de unde 1] cre- 

deam bogat, s'agfungă peritor de foame!.. Răi îmi pare! 

Antohi. — (deșteptându-se ca din vis) Peritor de foame? 

cine?.. Polidor, copilul meii?.. dorul meii să m'aibă nimica 

de la tată-săii?.. Sandule, Saudule, du-te colea... în eta- 

“cul mei... îl găsi un sipet lângă pat, nu sipet grei, 

Sandu. — S5 ?] deschid? 

Antohi. — Ba, ba nu. Trage'l încoace de toartă; 

dar” tea seama să nu rupi toarta. 

Sandu, — Bine. (întră în stânga.) 

Antohi. — (singur) Să "1 arăt cii lui Sandu cun îl 

las eii peritor de foame pe dodorașul tatii... 20,000 

galbeni în naht ncatinşi, toţi noi, noişori de'ţi feaii ve- 

derile... Fan să mal aprind o luminare ca să "i văd 

mai bine, drăguţi!! (aprinde o luminare şi stinge pe ceealaltă) 

Aşa! să fie lumină multă ca să nu "mi scape unică 

“unul din ochi. Sandule, Sandule. 

Sandu. — ttrăgena sipetul) Eaca vin; da greii e, frate. 

Antohi. — Încet, Sandule, încetişor să nu 71] smin- 

teşti, Nu "] hurduca; trage lin; aşa, aşa. Adă'l aci lân- 
gă mine... mal încoacă... bine. Acum să vedi, foame.
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(scoate o chee din buzunar) Na chefa și deschide... Nu" 
nime în odae?.. deschide, 

Sandu. — (aeschiqena sipetul) Broce! 

Antohi. — (săqână galbeni) A! 

Sandu. — Toţi sântit galbeni? 
Antohi. — Au pune mâna... 'Toţi!.. 20,000, San- 

dule!.. 20,000, adunaţi unul câte unul înti'ales, câşti- 

gați cu sudoare. 

Sanau. — 20,000! 

Antohi. — Pată”i juvaerii!.. Rodul unei vieţi în- 

tregi de lipsă şi de trudă. Fată"... 0! comoară dulce 

şi fermecătoare!. .: căci nu mă pot scălda în tine ca să 
te simt pe tot trupul!.. Nu mă satur să te ating nu- 
mai cu mânile... Xu!,. în vine să te sorb, tse pleacă 
pe sipet.! 

Sandu. — (ţiinau Lea, seama că "1 cădea, frate. 
“Antohi. — Ţine-mă, Sandule, ţine-mi ca să "Y pot 

desmierda şi săruta, că poate acum îi privesc pentru cea 

de pe urmă dată... Am să mor, Tubiţit mei, să mor și 

să nu vă mal văl!.. Yeniţi cu mine pe ceea lume, găl- 

biorii mel!.. Nu mă lăsaţi să plec singur, camii trăitii 
bine înpreună. Nu v'am jărtfit pentru ca să "mi înpli- 

nesc poftele. V'am slăvit o vieață întreagă, ş'acum, o! 

Dumnedeule! să m& despart de vot! (ecsaltânau-se) Nu se 
poate, nu!.. mai bine luaţi'mi pelea de pe trup; lua- 

ţimi dilele; dar” galbenii nu, nu, nu!.. (îl apucă tusaşi 

cade leșinat pe canape.) 

Sandu, —  (spăriet) Antohi, Antohi, vini'ţă în sini- 

țiri, Antohi! (eu groază) Val de mine!.. Na se mal
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mişcă! „. A Murit! (alergând nebun la ușa din fund) Sării, 

ajutor, ajutor! 

(Şe aude afară saomot de trăsuri.) 

SCENA XII. 
Antohi, Sandu, maiorul, contesa, Polidor, Maşa, 

Rufinescu, Rufineasea, Duducescu, Clevetici, 

Tribunescu, Ischiuzarliu. 

Maiorul. — (descnigend uşa din funâ) A. cito? 

Toţi. — (întrâna răpide) Ce este? co s'a întemplat? 
Sandu. — Veniţi, veniţi ca murit Antohi. 
Toţi. — (spătmântate A murit!.. A! mon Dieu!.. 

Boji moi! 
Polidor. — 'Tatăi mei! (volesce să se apropie de canape.) 

Maiorul. — toprină pe Polidor) Polidor, daşinca moia, 
trebueşte linişteşte -la tine; trebueşte să araţi la tine 

barbat... Pravoslavnicul Antohi murit?.. Dumnegti 
erte la diusul! 

Sandu. — Amin! 

Toţi, — Dar când a r&posat? 

Sandu. — (tremuzină) Acu chiar, o răposat în bra- 
cele mele... A să m'apuce frisurile, 

Maiorul. — A! d-ta nu"! fost la Braila, nu" vt- 
dut morţi mil ca mine, nu "i deprins. 

Sandu, — tiieându'și cruce) Ferească-mă Dumnegeii! 
Polidor. — Domnilor!.. înţelegeți durerea de care 

mă simt cuprins. .. Vă rog să mă lasaţi singur, 
Maiorul. — Iaraşo!.. Mergem cu toţii la mine 

op
.



SGÂRCITUL RISIPITOR 1047 

acasă... A! tu, Polidor, nu desnadejduit la tine... Gân- 
deşte la Maşa şi fil la tine cu curagtii, cum fost ei la 
Braila... Noi aşteptam pe tine acasa... Pardiom!.. 
şi tu, Antohi Drateţ, Dummnedeii erte la tine! 

Toţi. — (eşină prin funa) Dumnedeii să "1 certe! 

SCENA XII. 

Antohi, Polidor. 

Polidor. — (lângă uşa din funa) Sermanul tată! serma- 
nul bătrân! a murit pe mâna străinilor! (se apropie încet 

de canape) A murit tocmai în diua... (zăresce sipetul deschis) 
în diua cu... nu... ni... cf... Eaca banii!,. un sipet 
plin!.. plin?.. Ean st vedem. vagă mâna în galben Plin! 
îl plin ca un sac!.. Vin? încoacă, sătulule! (trage sipetul 14 
mijlocul scenei) Vină să facem cunoscinţă înpreună, că des- 
tul aţi muceditit Ja tata. (intoreând petele la Antohi, se plea- 

că cu lcomie) SE vă mai văd şi căi cum sânteţi la facă 
şi câte butelei de Şampanie plătiţi? Una, două, trei, o 
sută, o mie!., Cine vă poate număra! că de când stiu- 
teţă închişi v'aţă făcutii de cap, berbanţilor! aţă înmul- 
țitii ca frundele, Waţi ploditit ca locustele. (privesce gaibe- 
ni! cu estaz și cântă: 

Locuste scumpe şi aurite! 
Din acest sipet ce vă înghite 

Eşiţi la aer, sburaţi la Sore, 

SE gustăm vieaţă, veselitâre, 

(În timp ce Polidor cântă, Antohi deşteptănâu-se din leşin, întinde * 

mina spre sipet, şi cu ochil închişi pipăe pe lângă canape.)
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Polidor. — Acum vam vidut din partea asta, să 
& privesc şi din ceealaltă parte, ca să mă ineredinţez 

dacă suteriţi de gălhăinare, trece aincolo de sipet şicu faca spre 
Antobi, vântură galbeni! cântând 2 

Vai de-acel ce galbeni n'are 

Că mi”l prinde gălbinare. 

(Antohi deschide ochit și ear' în! închide, zărind scena co se petrece 
în salon. Pe urmă ridică capul şi ear” îl lasă să cadă pe pernă, ca şi 
când ar fi ademevit de un vis grozav. În fine se ridică încet cu privi- 
rea aţiutită la Polidor, întinde bragele Ri voesce să alrige, dar” vocea i 
se curmă, Polidor la finele cântecului vede pe tatăl seă sculat și remă- 
ne încremenit.) 

Antohi. — (după o luptă cu sine, strigă cu voce înăduşită) Ti 

că... losule! Nelegtuitule!.. Cânţi de bucurie că mai 
credut mort ! 

  

SCENA XIV. -- 

Antohi, Polidor, doctorul, Martin Lintră priu fana.] 

Doctorul. — Ce văd? 
Antohi. — "Tu, care te-am avut de cel mat bun co- 

pil din lume! 'Tu!.. âncă mam apucat a întra în mor- 
mânt, şi mă prădi? Cânţi fără mustrare de cuget!.. Te 
veseleşti intrun ceas ca acesta!., Q! Dumnedeule! în 
care vreme-amii ajunsă, dacă copii se bucură, astfel de 
moartea părinţilor! 

Doctorul. — (viina tângă Antoni) Cucoane Antohi... 
Antohi. — Blăstem asuprăți, nelegtuitule!.. Blăs- 

temul Cerului şi al meii să te-alunge cât 1 trăit. 
Fugi, eşi din casa mea!.. S6 nu te maj văd, să nu mai
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aud de tine, că mă "mfiorez în suflet când mă gândesc 
Cam crescut un şârpe la sinul meii!.. Fugi de-aici, eşl... 

Polidor., — 0 Dumnegeule! [ese prin fund, abătut.] 
- Doctorul, — [apucână pe Antohi de mână] ' Cucoane Ân- 

tohi. .. 

Antohi. — Doftore, doftore, dă'mi dile simi răs- 
bun!.. fă-mă să trăese numai un an, numai şuse lun... 
"Ţi-olii da ce "1 vrea... nu mă lăsa să înor, 

Doctorul. — Linişteşte-te, c'olii face toate chipu- 
rile... Na, bea doftoria aceasta. [Mea o sticlă cn doctorii adusă de 
Martin și o dă lui Antohi] i 

Antohi. — [tremurânaj Adă, adă. [pune sticla la gură şi bea.] 

Martin. — Nu] lăsa, domnule, că bea tot. 
Doctorul. — Lasă, că băutura asta are st] adoarmă..: 
Antohi. — Un an de ile, doftore, să trăese, nu- 

mai un ân!, „ [cade cu capul pe pernă, cuprins de slăbierune.] S&'mi 

răsbun!.. Doftore, Mi-otii da... "ţi-otii da... incepea dormi.) 
Martin. — Val de mine, își dă duhul! tmerge ac în- 

chide sipetul.] 

* Doetorul. —: Ba nu, adoarme... Somnul poate să 1 
scape... E 

Martin, — S8 dea Dumnedeii! : 

Antohi. — prin somaj Dodoraşul tatii!.. 

[Cortina cade.) 

104
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ACTUL II. 
Teatrul represintă un salon înpodobit cu oglinq! şi mobile scumpe; 

în fund perdele mari de matasă care ascunâii o masă mare acoperită 

cu cristaluri, porcelane şi argintării de lucs; în drâpta uşă de geamurr 

p'intre care se zăresce o grădină cu fiori; în stâuga altă uşă ce duce în 

apartamentul! lui Antohi, Pe planul [, în drâpta, o masă elegantă cu tot 

ce trebue pentru scris; ear” în stânga o canape înbrăcată cu stofă bogată, 

  

SCENA 1. - 

Antohi (şede d'inaintea unei oglindi. Un feckor în livrea îl frisează 

ptrul], Clevetici, Tribunescu [scrii la masă.) 

Antohi. — [cătră fecior] Nu m'ai încreţit. destul la 
temple. Adă părul mai pe frunte ca să se mai ascundă 
sbârcelele... Aşa, bine!.. Croitorul a adus hainele? 

Feciorul. — Dar, domnule!.. le-a adus agi dimi- 
neaţă la 10 ceasuri; dumneavoastră dormeaţi âncă. 

Antohi. — Câte siântii acum? 
Feciorul. — Două după ameadi. 
Antohi. — Şi unde "] croitorul? 
Feciorul, — Aşteaptă în sofragerie. ” 
Antohi. — Bine; du-te de'i spune că vin îndată st 

cerc fracul cel NOÎl. [se gătesce la oglindă] 

(Feciorul întră î în stânga.] 

Clevetici. —  [seriina] „În consecință, cerem punerea 
Ministrilor in acusaţiune.e 

Antohi. — AY sfârşit articolul, cetăţene Clevetici? 
Clevetioci. — Finit, domnule Antohi. 
Antohi. — Ş'ai atacat vârtos pe Miniştri ? 
Clovetiei. — “l-am făcut de dârvală. [eu mulţezire)
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Sant, convins că acest articol are si aducă cel pugin 10 

abonaţi Gogoaşei patriotice. 
Antohi. — Ceteşte-mi'], să vedem cum răfueşti Gu- 

vernul, : 
Clovetică. — [cetină] „Am dis-0 şi-0 vom mai repe- 

„ta-o pănă ce va amorţi vocea “noastră de cetăţean liber 
„Şi liberal: la epohă nou oameni noi! Ministeriul de 
„astăgi, compus din oameni moderați şi diplomaţi, nu 
„este la înălţimea situațiunei aptuale. Acest Cabinet în- 
„setat de setea nestingibilă a puterei şi lipsit de ori 
„ce pudoare politici, lasă a să comite toate abusurile 
„trecutului, permite toate călcările de convenţiune.“ 

Pribunescu. — Braro, braro, minunat! 

Antohi. — (aprindâna o gigară) Di înainte. 

Clevetici. — [cetinaj „Convenţiunea asigurează cetă- 

„ţenilor români: egalitatea, legalitatea, inviolabilitatea 

„domiciliului, libertatea individuală, etc. Cum oare se res- 

„pectă aceste sacre principil sub Ministeriul de astăgi?.. 
„două incidente grave, întâmplate de curând în capitală, 

„vor convinge pe leptorii noştri despre tendinţele anti- 

„constituţionale ale Cabinetului.“ 

Antohi. — Care incidente, Clevetici? Spune înainte 

că mă înteresez. 

Glevetici. — [eetină) „eri, pe la 10 oare, casa ono- 

„rabilului cetăţean Barbu Alicelărescu a luat foc în lipsa 

„lui, fiind onorabilul cetăţean dus în piață ca săşi ec- 

„sercite meseria sa de măcelar pentru îndestularea po- 

„pului. Ce face poliţia? Ce face corpul pompierilor ?. . 

„Lucru de nceregut în secolul nostru de civilisațiune!!! 
104%
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„Pompierii şi poliţaii aleargă la domiciliul onorabilulu 
„Cetățean Măcelărescu, şi găsind uşa casei închisă cu la- 

„căt, îşi permiti a-o storţa şi a pătrunde în întru ca 

„0 sălbatică oardi de Eniceri. În adevtr, incendiul a fost 

„Slins, casa a fost salvată, şi cu dânsa poate mahalaoa 

„întreagă; dar aceste consideraţiuni sântii secundarii pe 
„lângă actul flagrant de calcare a domiciliului... - Unde 

„este dar inviolabilitatea domiciliului consacrată de Con- 

„Yenţiune ? Răspundă Ministeriul dinaintea pretoriului 

„opiniunei publice representati de Gogoaşa patriotică, 
„giar politic, 2 galbeni pe an.“ 

TPribunescu. — [cu entusiasmj Admirabil! perfect! su- 
blim! Cer cuvântul... 

Antohi. — Dămol, dămol, Tribunescule! Nu te aprinde 

ca un stog de paie... Ascultă, pin în sfârşit. Urmează 
Clevatică, - ” 

Clevetici. — Icetina] „Secundo! Astă noapte poliţia 
„a avut audaciea a aresta pe d. Buzunărescu, sub pre- 
„tecst că "l-ar fi surprins spărgând o boltă de lipscănie. 
„Fără a prejudeca, cestiunea, dacă onoraâbilul cetăţean Bu- 
„zunărescu este sii un spărgător de bolte, noi, în nu- 
„mele libertăţii - individuale consacrată de Convenţiune, 
„îutrebăm pe d. şef al poliţiei... mergem mal departe 
„âncă!.. întrehim chiar pe Ministerii cu ce drept se 
„avestează cetăţenii în ecserciţiul funcţiunilor lor?.. Nol 
„Chiemăm dar âncă odată pe Cabinet Winaintea preto- 
„iului opiniunci publice, adică dinaintea Gogoasei pu- 
„triotice, diar politic şi comercial (40 lex pe jumătate 
„ile an), ca să răspundă dacă acest act de arestare nu
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„constitue o flagrantă calcare a Convenţiunei, un atac 

„monstruos în contra: libertăţii individuale? Şi conchi- 

„dem că Patria şi drepturile naţionale: sântă în pericol 

„ile moarte sub acţiunea politicei infernale a Ministeriu- 

"dul de astădi!“ 

Pribuneseu. — [nebun] Ura... a... a! Ural. a... a! 

Clevetici, eşti mare! sublim! piramidale! 

Antohi. — [scutându-se] Clovetici! eşti un gogoşar de 

frunte! Ha, ha, ha, ha! Adio! vă las să puneţi ţeara 

la cale... Ha, ha, ha. Fii merg s&mi cerc fracul... Ha, 

ha, ha... fintră in stânga.] | 

Tribunescu. — indignat] Ce-a spus? Cum "ţi-a dis?.. 

Clevetici. — Ma găsit nostim, 

Tpibunescu. — Amice, articolul tăi e destinat a 

răsturna Ministeriul, şi ?1 va răsturna! 

Clevetici., — [zimbind cu mulţemire) Aşa sper, 

Pribunesen. — Amice... o idee! Nu ar fi apropo- 

sito st urzim vre o manifestaţiune în onoarea Gogoaşer? 

Clevetici. — [eu amărite] Manifestaţiune?.. Nu, ami- 

ce, căci moderaţii dracului... dar vre un banquet n'ar 

strica, un banquet cu Şampanie multă şi cu Bordeauz, 

pentru împulsiunea comerciului. 

Pribuneseu, — În acest hanquet vom cere curân- 

tul, vom espune profesiunea noastră de credinţă, şi sânt 

convins că vom câştiga multe voturi. 

Clevetiei. — Nu am nici un dubii despre aceasta, 

căci banquetul va fi sub direpțiunea lui Ischiuzarliu ; 

da” trebue să ne gândim la cel 400 de galbeni venit, 

ce sântii indispensabili spre & putea rămânea în Came-
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ră. Fă n'am nici un ban; căci am sacrificat tot pentru 

Patrie ! 
'Tribunescu, — Şi căi, idem!.. dar? avem la mână 

pe patriotul Antohi. 
Clevetioi. — Cetăţeanul Antohi? Un adevărat Me- 

cena!.. Am publicat un articol elocinte în onoarea luj. 
Tribunescu. — [zimbinay Sciii, articolul ce  pregăli- 

seşi în onoarea lui Polidor, fiul sei. 
Clevetici. — 'Tocmal!.. am schimbat numai numele. 

Polidor fiind desheritat, "l-am dat de-o parte ca pe un ne- 
trebnic. Antohi însă e bun de cultivat ca un dovleae 
plin cu simbu“. . 

- Pribuneseu. — Am deşteptat în el ambiţiunea, glo- 
rici; "l-am îndemnat st se urce pe scena, politică şi u 
se folosească de avere ra să se aleagă deputat 
preună cu noi. 

Olevetici. — Acum rămâne ca să] convingem a ne 
asigura fiecăruia câte un venit de 400 de galbeni. 

Tribunescu. — E lesne!,. Generosul Antohi, su- 
blimul Mecena care ne-a deschis casa şi bragele sâle, nu 
se va scumpi ca să ne dea fiecărufa un sinet de 4000 

„de galbeni, cu care să probim un venit de 400, şi ast- 
fel, avend toate condițiunile necesari, dev 
tanţii Națiune. 

Clevetiei. — Bine dici, bravo!.. Hupsana! tace o 
piruetă] Amice, eşti mare ca şi Cavur! Vină să te string 
la peptul mei de cetăţean. 

enim Yepresen- 

[se inbrăgişează amânaor.] 

————————
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SCENA II. 

Clevetici, Tribunescu, Ischiuzarliu [intră prin arepta.] 

Ischiuzarliu. — Ce-aţi păţitii, amicilor, de vă să- 

rutați ca la di de târg? 

Tribunescu. — Tu eşti, Tachi?.. Bine c'ai venit, 

să ne faci o comisiune. 

Clevetioi. — Dar; aleargă îndată la tipografie cu 

articolele aste două. 

Ischiuzarliu., — Aleargă, aleargă... doar” nu îs cal 

de poştă. Mai alergaţi şi voi, că ei am obosit. 

Pribunescu. — Tachi, interesele causei reclamă acest 

sacrificii din parte'ţi. 

Ischtusarliu. — Mări, mai slăbeşte-mă cu causa!.. 

Causa ceea e causa că mor de foame de aţi dimineaţă. 

ribuneseu. — Tachi! un adevărat cetăţean, pa- 

triot, moare bucuros pentru Patrie! 

Ischiuzarliu. — Ban st lăsăm, vă rog, vorbele aste 

pompoase, că le scii... Cunosc marfa din prăvălie. Dacă 

Patria şi causa ai nevoe de comisionari, mai aolergaţi 

şi Yok. 

Clevotiei. — Noi sântem obosiţi, că pin'acum umil 

scrisă aci pentru apărarea drepturilor naţionale. 

Isehiuzarliu, — Aci?.. dar aci în salonul domnu- 

lut Sgârcea aţi mutatii cabinetul vostru de redacţie? 

Glevetici. — Aci, de ieri dimineaţă, de când Me- 

cena s'a însănttoşat şi s'a aruncat în valurile unci esis- 

tenţe de lucs, noi "-amii îmbibatii cu principiile noas-
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„tre de frăţietate, şi acum casa lui e a noastră, averea 
lui e a causei, inima lu e a Patriei!.. 

Ischiuzarliu. — Aferim?.. Dacă "i aşa treaba, po- 
ronciți să "mi aducă ceva. de mâncat că mor de foame. 

Clevetiei. — Ba chiar şi de hint, dacă vrei. SE" 
dai un Bordeaaz. cum mal mal gustat. tstrisă Martine! 

  

SCENA IL 
Cei denainte, Martin (in livrea, ese din fund.) 

Martin, — Aud. 

Clevetiei. — Cetăiţene Martine! pregătesce un dejun 
Pentru cetățeanul Ischiuzarliu... cu Bordeauz. 

Martin. — : (în parte) Poronceşte ca în casa lui. 
„Clevetici. -- Ce dici, 'cetăţene Martine? E eata 

dejunul ? | 
Martin. — Gata pentru cuconul Antohi. 
Clevetiei. — Prea bine. Mergi, 'Tachi, de“ţi po- 

toale foamea. 
Ischiuzarliu. — Unde ? 
Clevetici. — În sala de prând. Cetiiţene . Martine! 

du'] pe amicul 'Tachi în sofragerie. 
Martin, — fin parte] Ce vaşi mai lua eii cu toroja- 

la, cetăţenilor, de-aşi fi în locul boierului! 
Isehiuzarliu, — Haj, cetăţene!.. marş înainte grab- 

nic, [iupinge încet pe Martin.] 

“Aartin, | — Încet că uu ne-alungă "urci... Nu 
impinze, 

———— 

—
i
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SCENA IV. 

Cei denainte, Sandu lintrâna prin arâpta.] 
3 

Sandu. — Martine, acas *I vărul Antohi? 
Martin. — Întreabă pe dumnealor. Larată pe Clevetici şi 

'Tribunescu) Ri stintil stăpâni aci. [ese cu IschYuzarliu prin funăd.] 

Sandu. — tinehinânau-se) Domnilor. .. vărul Antohi 

acasă "1? 

Clevetiei. — Acasă dar; însă nu "şi-a gătit toa- 

leta. De-abia acum “şi-a frisat părul. 

Sanăâu. — Ce face? Antohi îşi încreeşte părul ca 

un Vonjurist? şi nu "1 gata la ceasul ăsta? 

Pribunescu., — S'a schimbat; boierul, nu e cum 

îl scii. 

Sandu. — Mare minune! Eii acum am picat de la 

țeară şi nu mal ştii ce sto fi întemplat în lipsa mea... 

Ban vedi mobile! bogăţir!.. A lut Antohi sântii astea 

toate? 

Clovetiei. — A domniei s6le şi a fraţilor sci cauzaşi. 

Sandu. — Care fraţi? 

Clevetici. — Noi, domnul mei. tarătind pe Tribunescu] 

Stanciu 'Tribunescu, patriot! Linchinândn-se] şi servul d-tale 

Chichiţă Clevetici, redaptor al diarului Goyoaşa patri- 

„otică, 2: galbeni pe an, 40 lei pe un semestru şi 25 

de lex pe un trimestru; nu poftiţi a vă abona? 

Sandu, — ftresărina]  Gogoaşa?.. D-voastră sunteţi 

xogoşarii astei foj? ” 

Tribunescu, — [eu demnitate] Domnule! . . 

Sandu, — D-voastră batjocoriţi oamenii şi ne nu-
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miţi pe noi boierii: strigoi, fonpatera, conservatori, ba 

chiar şi clocoi, fără, a vă gândi că Insuşi părinţii voştri 

aii fostii boleri ? 

Tribunescu. — Domnule, când interesele Naţiunei... 

Sandu. — D-voastră cereţi necontenit ca să ne su- 
puie pe noi boferii la capitaţie, să ne pute bir pe pi- 

mânt, să 'ne lea moşiile, să ne calicească, să ne facă de 

o potrivi cu ţeranii şi cu ţiganii, să ne alunge din sluj- 
be, întrun cuvânt să ne îngroape de vii?.. Frumos lu- 

craţi pentru Patrie, drepti să vă spun! .. frumos prefaceți 

lucrurile! Aferini!.. Dar” unde mergem? ba, nu, să m- 

treb, unde mergem ? 

Tribunescu. — Cer cuvântul! Nu mă mir că aud 

„asemenea discurs din partea, domnului preopinent, că 

d-lui este un conservator! 

Sandu. — Na!.. Eaca vorbă! | 

Clevetici. — Nu întrerupe, domnule. 

Tribunescu. — Şi ce este un conservator?.. Vu 
om care... consertează!.. un om care volesce să cou- 

serve privilegiul de a nu îi supus la nici una din înda- 
toririle cetiiţenesci. Însă cii!.. Ati doară sermana noas- 

tră Romănie să zacă mult timp âncă sub o rugină atât 
de... inconstituţională! Nu! căci cti votii susţinea, vot 
apăra totdeauna: teăpiac) dreptatea, libertatea, egalitatea, 
fraternitatea, inviolabilitatea, ... tac resuaă 1ung.] 

Sandu. — Dirrrr! Hatde, haide, haide, dăi, dii, 
dă... S'a pornit moara. 

Clovoetiei. — Au întrerupe oratorul, domnule.
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Tribunescu, — [urmânărăpide] Drepturile naţionale, 
"autonomia, independenţa, gloria naţională,. garda naţio- 

nală, sufragiul universal... 

SCENA V. 

Ce de'nainte, Antohi lin trac, ese din stânga.] 

Antohi. — Ce este? ce este? Cine se cârtă aci? 

Sandu. — Vere Antohi, vin” degrabă s'asculţi toa- 

ca de la Balamuc. 

Antohi. — Sandu aci?.. Când al venit, frate San- 

dule? [il stringe in braqe.] 

Sandu. — Chiar acum; dai? ascultă, frate, ascultă. 

Hut Tribunescu) Ean mal spune, domnule, că. eşti hazlii 

de tot. 

Antohi. — Co s'ascult? 
Clevetici. — 0 discuţiune de principii între d-lui şi 

noi, adică între partida ultraretrogadă. . . 

Antohi. — Şi partida ultraprogresisti ? 
Clevetiei. — Aşa. D-lui nu vrea să se lase de pri- 

vilegii. Xu vrea, să dea nimic. 

Sandu. — Şi voi vreţi să luaţi tot. 
Clevetici. — Dumnealul vrea să ţie ţeara în loc. 
Sandu. — Și voi vreţi s*o daţi de ripă. 
Clevetiei, — D-lui ne nuniesce pe noi revoluționari, 

nebuni, 
Sandu, — Şi vol pe not, strigol!.. Cine are drep- 

tate, sere Antohi? judecă însuşi.
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Antohi. — Cine? Xol. 

Sandu. — Nol doi? 

Antohi. — Ba nu!.. noi, lumea. cea nouă. 

Sandu. — Lumea nouk?.. Şi tu eşti din ceea lu- 

me?.. EX! apoi unde mergem? ba nu, vă treb... 
Antohi. — Şi ci!.. St vedi tu, Sandule. Am stat 

de nvam socotit, care vrea să meargă înainte, tinerii sti 

bătrânii 2 Am vădut pe bătrâni înţăleniţi în obiceturile 
trecutului; am vădut pe tineri aspirând cu entusiasn 

câtră un viitor;.. oare care... şi n'am dat cu tinerii. 

Vribunescu şi Clevetici. — S5 trăească cetăţea- 

nul Antohi! | 

Sandu. — Tu, Antohi?.. Vrea să ici şi tu mt 

cred rugiuit? 

Antohi. — Te cred, Sandule. 

Sandu. — Și tu vrei să pui bir pe pământ? 

Antohi. — Vrei, cu atât mal mult că wam nid 

un palmac de moşie. 

Sandu. — Şi tu cei înpărţirea oropriotăţit? 
Antohi. — 0 cer, ca şi d-lor, că nu "s proprietar. 

Sandu. — Ca d-lor?.. Vrea să ici cești comunit, 
micer ? 
Antohi. — friqăna] Comunistul comuniştilor, vere! 
Sandu. — Apoi dar rămâi s5nătos!.. ME due kb 

unde-am venit. [voresce să plece.) 

Antohi. — Pan stăi locului, frate Sandule; uu fi 
aşa de Yute. 

Sandu. — eu mănnire) Tu comunist, Antohi!.. tu; 
care în vreme de 30-4c auf af strins para, cătră para!
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tu, care af fost cu frica lui: Dumnedeii un veac de om 

întreg, s'ajungi a lua câmpii la bătrânețe!.. să dai 

mâna cu nişte tufă "n buzunar! Unde mergem? unde 

mergem ? ! 

Clevetici şi Tribunescu. — [riqânâ) Ce conservator”! 

Antohi. — Ha, ha, ha, sermane Napoilă! te cunoşti 

că eşti de la 'Țelinoasa şi că nu "ţi cunoşti veacul! As- 

tădi, vere, trăim în timpul şarlatanismului! .. Cine stri- 

gă mal tare, cine face şi spune maj multe ghiduşii, ăla 

"i crednt, ăla isbuteşte!.. Vrei s'ajungi om însemnat ? 

fi-te slut, posomoreşte'ţi sprincenele, îngroaşe'ţi glasul, 

şi critică fâră cruțare tot ce ecsistă în ţeari, bun stii 

răii. Qamenil te-or crede un geniii mare, se vor teme de 

tine ca copiil de caua, te-or admira fără să te înţelea- 
    

să, te-or respecta şi sc vor "pune pe brenci ca se î€ acăţi 

"PE umerile lor, pentru ca să te înalţi la putere. Astaii 

lumea, xere!.. o comedie mucaliti jucată de cel proşti 

în folosul celor dibaci! 
Sandu. — Da bine, unde vreţi s'ajungeţi? Ce do- 

riţi?.. că ei, dei, nu vă "nţeleg. 

Antohi, — Ce vrem?.. întreabă pe Clovetici. 

Sandu. — Ce vrei, domnule Cloretici? 

Clevetict. — Vrei să răstorn tot!.. or ce institut. 

ori ce Guvern! 
Sandu. — Şi ce al de pus în loc? 

Clovetioi. — Asta nu e treaba mea; e treaba d-v6s- 

tră. Misiunea mea e să dobor! 

Sandu. — Vrea să dică, d-ta, eşti meşterul strică? 

(făcenăda'şi cruce) Pater îm01 0 ei anis...
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Antohi. — Ha, ha, ha! Nuţi mai face cruce, San- 

dule, că toate aste 'sii glume. Xicki-eii, nici d-lor, nu 

sântem înţărcaţi de Scaraoţehi, că nu Y în firea Româ- 

nului să facă răul pentru plăcerea de a face răi. Sin- 
tem numai nişte ischiuzari cu mai mult s6ii mai pucin 

spirit, care ne jucim de-a, Baba-varba pe scena politică. 
Sandu. — Aşa "i treaba? Apoi dar să rid şi ei... 

Ha, ha, ha, ha! 

[Toţi ridi cu hohot.) 

Cievetici. — Hal Tribunescule la tipografie. 
'Pribunescu. — Hat!.. A revedere, domnilor. 
Clevetiei. — Lapropiindu-se de Antohi] Domnule Meceno, 

"mi-ar trebui vro 50 de galbeni pentru susţinerea Go- 

goaşey. 
Antohi. — [dânan'r ban] Bine; na cinci... Gn parte) 

gogoaşă 50 de galbeni!.. scump! Sai scumpitii sogoa- 
şeie în ţeara noastră! 

Clevetici. — A revedere, domnule Sandu. + « [ese prin 
dreapta.] 

Tribunescu. — Domnule Sandu, a revedere! [ese prin 

dreapta.) | | 

Sanâu. — Cu plecăciune, tin parte) SE vă văd când 

*mi-olii vedea ceafa.
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SCENA YI. 

Antohi, Sandu. 
[După ce aii eşită Clevetici şi 'Tribunescu, Antoni şi Sanau ze uită 

- lung unul la altul) 

Sandu. — (cumăhnire) Antohi, Antohi, ce-ai păţit 2 
Ce "1 de capul tâii? Ce picat s'a legat de tine, frate? 

Antohi. — Aşa "i, Sandule, că nu mă mai cunoşti? 
Sandu. — Nu, pre legea mea! 
Antohi. — Ascultă-niă, Sandule. Toate câte le vegi 

aci şi câte le augi din gura mea, trebue negreşit să te 
mire şi chiar să te măhnească!.. o înţeleg! 'Tu priveşti 
la mine şi te întrebi de sant tot căi vechiul tei prie- 
ten, Antohi Sgârcea, adică seârcitnl cel mat nesăţios de 
bani, care s'a lipsit în vreme de 30 de ani de cele mai 
mici mulţeniri ale lumei?.. În adevăr; am fost un 
nebun toată viaţa mea, căci m'am chinuit di şi noapte 
pentru un copil nerecunoscător!.. Ah, Sandule! numai 
Dumnegeii poate şti co durere grozavă ani simţit în su- 

“ Metul meii când am cunoscut adevărul!.. Frate!.. ci 
“îmi dam duhul, şi el cânta, venturând galbenii din si- 
pet!.. Cânta de veselie, ticălosul, lângă trupul tătâni- 
seii!.. 0! Dumnedeule! cum de vam murit atuncă!.. 

Sandu. — Ce spui, frate? Nu le şticam astea... 
Antohi. — Xu le ştieai?.. Apol e bine si nu le 

mai ştii, prietene, pentru că "mi-ai da dreptate când 
"ți-aşi spune că, în desperarea ce m'a cuprins, de mal 
multe ori *mi-a venit să mă "'npuşe... 

Sandu, -— [spărieti S5 te ?npusci, tu? Ferească-te 
Dumnedrii de-un păcat ca ăsta, că nu te-or îngropa la
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biserică ! (in parte, făcându'şt cruce]  Sermanul ! Pater în0n 

o en tis uranis... 

Antohi. — Nu; nvam luptat cu ademenirea păcatu- 

lui şi păn'acum am scăpat, de el; însă am luat o hotă- 

rire care mă va răsbuna de ticălosul de Polidor... 
Sandu. — Care hotărire?.. S& nu fie car vro 

nebunie ? 

Antohi. — Judec'o însuşi. Cand "mi-am deschis ochii 

la lumină am hotărit, de şi cam târgiii poate, a începe 

o viaţi nouă, a mă scalda în toate plăcerile lumeştă pin'a 

nu cădea în mormânt. Am vrut să gust mulţemirile luc- 

sului, şi cată!.. priveşte, Sandule... nam căptușit cu 
stofe de matasi. Am dorit; si cunosc fala şam închi- 

ricat doi trimbiţaşăi, carii, pentru o sumă oare care pe 
lună, îmi trimbiță meritele ce nu le am în foaea, lor,. 

în Gogouşa patriotică. 
Sanâu. — Cum? domnişorii ăia primescit simbrie? 

Scump te ţină? 
Antohi. — Cam scump; dar prin meşteşugul d-lor, 

am ajuns a fi o putere în ţeară. Laud sâi batjocoresc 

cum îmi place şi pe cine "mă place; însă mai mult bat- 

jocorese pentru ca să 'mi mat recoresc veninul, căci simt. 

o ură neînpăcată în contra omenirei. 

Sandu. — Care cum s'ar prinde, te-ai făcut negus- 

tor de laudă şi de ocari?.. frumoasă marfă! 

Antohi. — Marfa cea mai preţuită, cea mai cău- 
tată la noi în diua de astădi. 

Sandu. — Şi bine... ce mulţemire afli în asemenea 
negustorie?
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Antohi. — Mulţemirea de a vedea, ticăloşia omenirei 
sub toate formele. 

Sandu. — Mari sântă minunile tale, Doamne?.. Şi 
pentru o asemenea tristă plăcere at dat mâna cu Cle- 
vetici şi cu 'Tribunescu ? AR 
„Antohi. — Dar; ambiția, şi interesul lor mă slu= 

jescii cât se poate de bine. Clevetică, 'Tribunescu şi ci 
alcătuim o treime nedespărţită, cu legătură iutre not de - 
a ne admira unii pe alţii ca pe nişte iduli, de a ne 
proclama oamenii cel mai cu cap, -cei mal patrioţi, cel 
mai necorupţi din toată ţeara. Far” cat pentru ceea- 
lalţi ce nu sântii din taraful nostru, îi stigmatisiim cu 
numele de procleţi, vengători, proşti, moderați, strigoi, 
conservatori, etc, Cum iţi pare J:araghyoztilul ăsta, ve- 
re Sandule?,, e 

Sandu. — (în parte) Sermanul! s'a cam smintit de 
când a fost bolnav! , - 
„Antohi. — Aşa" că "mi cheltuesc bine banit în fo- 

losul Patrie ?. Spune. | | 
Sandu. — De cheltuit văd că 7 cheltueşti ; însă nu 

pricep nevoea de a cheltui ?.. | 
Antohi. —: Au pricepi? 
Sandu. — Nu. | 
Antohi. — (serios) Pentru ca să nu rEmâre nick o para 

lui Polidor, după moartea mea. Asta mi'i răsbunarea. 
Sandu. — (incremenit) Breee! 

105
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SCENA VII. 

Antohi, Sandu, Martin (vine din fună.) 

Martin. — Cucoane Antohi... 
Antohi. — Ce este, Martine? 
Sandu. — Eaca pozna! Martin cu livrea? 

Martin. — supărat Păcate, cucoane Sandule. La bt- 

trâneţe m'am făcut palaţ!.. | 
Antohi. — Lasă, Martine, că aşa e “moda, Dar ce 

aveai să "mi spui? 

Martin. — Cucoane, a adus vinurile cele străine de 

la mavasie, .. Eaca şi socoteala. 

Antohi. — (cetină contul) Sampanie, Bordeaux, vin de 

Riu, ete... peste tot 240 de galbeni! (spăriet,în parte) 240 

de salbeni pe vin!.. cit, care toată viaţa mea n an pus 

decât apă m gură... de economie. 
Sandu. — 240 de galbeni: pe rin prefăcut!.. Xu 

cumva te-al dat şi la beţie, Antohi? 
Martin. — Cine? bolerul?.. nu se află!.. Dumnea- 

lui nici nu gustă iul; dar” prietenii d-sale chilescă 

vârtos. . . 

Antohi. — Martine, ce:  giet tu? Să primim sticlele? 

Martin, — Ba ci socot, dacă n'a asculta, să le 

trimitem înapoi. 

Antohi. — Fie!.. Spune negustorului că nu "mt 

trebue, (în parte) O economie de 240 de galbeni. 

Sandu. — Bravo, Antohi!.. Aşa mal vii de-acasă 
Începusem a crede că eşti mal risipitor decât însuși 

Polidor.
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Antohi,  —. Polidor! . . Martine, pune sticlele “la piv- 
niță şi spune negustorului să mai aducă pe-atâtea. 

Sandu. — Ce faci, Antohi? “-- pe 
„ Antohi,:.—. (incet nr Sandu): Scad 480 de galbeni din 

averea mea, ca să nu "i găsească, Polidor. 
Sandu. — (eu mirare, Brece! . 

- Martin. — tăucânau-sc) Sermanul holer!.. Mal bine nu 
se mal deştepta! * 

SCEXA VIII. 

Antohi, Sanâu, contesa; may pe urmă maiorul. 

Contesa, — (viina din arepta) Peul-on entre? 

„ Antohi, — (mergEnă înaintea contesely Doamna coute= 

sa!.. poltim, m& rog, poli. . YVere Sandule, adă un 

fotolii. 
__ Contesa. — Jerci,' nu vă derangeaţi. . Am. venit 
să "ţi dic un petit bonjour, mon cher Antohi. 

Antohi. — Serut mânele, | 
Contesa. — 'Şi să te rog ca să mă ajuţi la o faptă 

bună. Sciii că eşti generos şi chiar gentilhomme. de 
maniere, de şi nu te cobori dintr'o familie. . 

Antohi. — Nu, slavă Domnului!.. ancă nu m'am 

coborit din ceea ce sânt. | 
Contesa. — A 'la bonneheure?! Eată pentru ce vreii 

să te rog, Facem o loterie în folosul copiilor lepădaţi 
şi am credut că d-ta vel fi cel ântâi a subscrie. 

Antohi. — Pardon, cucoană; nu dai nici o para. 
, 105*
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- Contesa. — Comnent?.. .D-ta care ai înfiinţat o 
casă de orfanotrofie, 'refust a lua parte la o binefacere! ... 

„Antohi, — Refus. . 

Contesa. — A!.. nu mă aşteptazu la un. asemenea 

-_xăspuns. Fiul d-tale, 'Polidor, sta arătat mai aimalle; â 

luat 10 bilete. 

Antohi. _ (în parte) Polidor! (cătră contesa) Ama glu- 

mit, doamna mea. Binevoiţi a'mi da 50. de bilete. Câte 
cât e biletul? 

Contesa. — Câte un galben... Bravo! mon cher 
Antohi, vous îtes charmant. Eată biletele. 

Antohi. — Mulţemesc... Eată banil. (ax conteser un 

Aşic de 50 de galbeni, în parte) 50 de galbeni mai  pugin în 
clironomie. 

Contesa, — : tuina bani) Merci, vous tes un brate 

homme... Gr âă mâna) Au șevoir. 

Antohi. — Serut mânele. ţeerută mâna contese Nu ul- 

taţi, doamna mea, că astădi mâncăm înpreună aci. 

Contesa. — Comment done! (ajungând 1a uşa din drspts 
se opresce) A propos. . + ultasez. Mal am un comision. 
pentru d-ta. 

“Antohi. — Poronciţi. 

Contesa. — Sciţi cu cine-am venit pă la poartă ? 
Antohi. — Cu cine? 

Contesa. — Cu matorul, socrul lui  Polidor. 
Antohi. — trece) A! 

Contesa, — Malorul doresce foarte mult să se îu- 
telnească cu d-ta ca să "ţi vorbească într'o chestie sa- 

y
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rioasă ;: dar” ma. vrut să între firă a îi autorisat de 
stăpânul” case. 

Sandu. — Da de ce?. . pr certat cu malorul, ve- 
re Antohi? = 

Contesa. — Sintii în delicateţi amândoi din giua 
cununiei lui Polidor. ,. nu sciii din care pricină. 

Sandu. — (in parte) Înţeleg. 
Contesa. — Să "i fac semn să vie. sus? 
Antohi. — Poltiţi'. .. însă vă rog să "Y spuneţi că! 

aştept în cabinetul meii. Adieu, contesă.: Vină, Sandule. 
(se închină şi intră cu Sanâu în stânga.) , 

„Contesa. — (riqtna) Que] original! (ae pe pragul uşii 
din drepta face semn afară și chYamă pe makorul) Pst, pst, major. - 

Maiorul. — (afară) Cyto? 
Contesa. — Vină sus.., 

Maiorul. — Unde "i duorenin Antohi? 
„Contesa. — În cabinetul sei... Întri colo. 
Maiorul. — Haraşo... merci, chere comtesse. 

(merge țeapăn spre uşa din stânga) Paldiom. ... 

SCENA IX. 

Contesa, Ischiuzarliu (cu chet) 

" Contesa. — (singură) Ce conversaţie să aibă oare în- 
preună ?, . Negreşit asupra lui Polidor, căci tatăl sei 

“nu %%-a dat nică o para de când "l-a însurat, ba âncă 
nici a vrut să 7] mat vadă... Numal de nu sar. apuca 

la certă... Îmi vine st siaii ca st aflu resultatul. .. 
(se pune pe un fotoliiă.)
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Ischiuzazliu. — (elătinându-se pucin pe picroare) A! n'am 

săturat cât şepte! Am mâncat, am tut. .. 55 "mi fie 

de bine! 

Contesa, — Ce văd? Tachi! e 
„ Isehiuzarliu. — Eaca şi contesa mea! tin parte) S5 

te văd acu, Ischiuzarliule, dacă eşti ischiuzar. 

Contesa, — (eu sentiment Tachi? . 

Ischiuzarliu., — (asemenea) Îrin0... 

Contesa. — Am să "ţi fac reproşuri,... 
Ischiuzarliu. — Pentru ce? 

Contesa. — AY început a mă negligea. X' at venit 

de trei-gile la mine, -şi ei te-am aşteptat, cu nerăbda- 

rea unei inimi înfocate. Ah? când af sci cât'am plâns 
singură! 

Ischiuzarliu. — Dei, Irino? “l-a fost dor de ma 
chiţă ? 

Contesa, — ŞI tu în timpul ăsta poate alerga at rin 
mahalale? 

Ischtuzarliu. —- Ei?.. A! Irino! cum poţi să ți 
închipueşti asemenea bazaconii? Nu mă cunosci, se vede... 

Contesa, — Ba te cunosc, te prea cunosc din ne- 
norocire!,. de-aceea am avut SIibiolunea a te distinga în- 
to mulţime de tineri caril arii fi fostă flataţi de amo- 
rul mei. 

Ischiuzarliu, — (in parte) Audi, baba 2. ttare) “Norocul 

mei a fost să fii Iubit între toţi! dar decat mai 

mustra, mal bine mai plânge, Irino! 

Contesa. — (eu ingrijire) A] vr'o supărare, 920 châri? 
Isehluzarliu. — tottează) Qui, ma cherite,
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Contesa. — Spunemi-o mie, cher Bibi... Vin'.îu- 
coaci de "mi spune necazul ce Al, . . (Ischruzaziiu se puue pe 
canapeluță la picloarele contesei) Scil că cil vrei să fă provi- 

denţa ta. i 
Ischiuzarliu. — (eu aragoste) Eşti adorabilă, Irino! .. 

A! câţi tineri arii vrea să fie-acum în locul mei!.. 

Contesa. — (astupându'y gura cu mâna) Taci, berbantule... 
Ischiuzarliu, — Lasă-mă& să te serut macar nu- 

mai odată. | 

Contesa. — (seulându-se turburată) Ba nu, nu aick, că 

ne-a surprinde cineva. Menagează pudoarea mea, Tăchi- 
ță, dacă mă lubesci. 

Ischiuzarliu. — (in parte) Slavă Domnului c'am sca- 
-pat!.. tare) Nu vrek, porumbo? 

Contesa, — Nu aici... dar" lasă polisoneriile şi "mi 

mărturiseşte suptrările ce al. ! 

Ischiuzarliu, —' Ah! am jucat aseară cărţile cu 
Polidor ş'am perdut 50 de galbeni. 

Contesa. — ȘI?., | 

Isehiuzarliu. — Şi mam de unde să "i plătesc. . A 

0 datorie de onoare!.. îmi vine să turbez de desperare. 

Contesa. — Taci din gură că mă înfiorezi,.. (dânaux 

un &şic) Ține, caca banii, Tachi; du-te de plătesce. | 

Ischiuzarliu, — ţin parte, luâna bani) Pi]? (tare) Ah! 

contesă!.. Irină!.. at o inimă de crăcasă şi meriţi 

respectul generaţiunii. 

Contesa. — ten sentiment) Ba sint numai o biată. fe- 

mee care iubesc şi vrei. să fii Yubită.
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Ischiuzarliu. — Îubită eşti şi vei fi... Lasă-mă 
să te serut. 

Contesa. — Fie!.. Fă degrabă să nu ne vadă ci- 

Neva. (întinde obrazul.) 

Ischiuzarliu. — (în parte) Ani ji Ațit-o! . „euraşii, Ta- 
Chi... , (o serută.) 

SCENA X. 

Contesa, Ischiuzarliu, Sandu. 

Sandu. — (eşină Yute din stânga, se opresce vEdând serutatul) 

Eaca pozna! 

Contesa. — Ah! mon Dieu! je suis compromise! 
(fuge prin drepta.) - : ! 

Sandu. — ţin parte) Şi babele se dait în dragoste! 

Unde mergem? ba nu, vă 'ntreb... 
Ischiuzarliu. — Ce e?.. Ce? (se intoarce şi vede pe 

Sandu) Cuconul Sandu? 

Sandu. — Frumos! Un tânăr de '25 de aut ino- 
nicul unul pol veac, 

Ischiuzarliu. — Ha, ha, ha! D-ta ai spărieal po- 
rumbiţa de-a fugit? 

Sandu. — Ce demoralisaţie! De-a -acum nu "1 departe 

potopul. 
Isehiuzarliu. — Scii că te găsesc nostim, cucoane 

ton patera!.. Te miră de-un lucru simplu şi firesc. 
Sandu. — Augi?.. lucru firesc, să te ciuguleşti cu 

Pupăzamberguaca ? -
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Ischiuzarliu,; —. Ha, ha. ha! Nu ?nţelegi, boterule, 
că Irina e pentru miue o moşie cu venit sigur?.. Ei 
nu sânt decât un arendaş cu capital de 25 de ani. 

Sandu. — Și moşia ce esploatezi se numeşte: Srar- 
daloasa !, 

Ischiuzarliu, — Asa s'a fi numind prin satul d- tale, 
pe la Prostenl. 

(Se aude în apartamentul lui Antohi ceartă mare.) 

Antohi. — (în odaea de alăture) Nu yrei să "I dai nici 
o para frântă. 

Maiorul; —, (idem) Nef? 

Antohi. — (idem) Nu, 

Ischiuzarliu. — Ce s'aude? 
Sandu. — Matorul şi Antohi se ceartă. înpreună. 

Hai s%Y despărțim. (Sanau și Ischruzaritu trecă spre uşa din funda 

SCENA XI. 

Sandu, Ischiuzarliu, Antohi,. matorul, 

Maiorul. — A! d-ta nu părinte, d-ta duşman la 
Polidor. 

Antohi. — X'an săţi daii socoteală d-tale. 

Maiorul. — Ba dai socoteala. Eii silesc la d-ta. 
Polidor însurat cu Maşa. Ei dat fata pentru că credut 

“Polidor cu stare. A!. d-ta înşelat la mine. 
Antohi. — Ean ascultă, domnule: te poftese săţi 

măsori vorbele. 
Maiorul, —: Aiet, nu masuran. D-ta înşelat la
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mine! D-ta spus la mine: Brat Ioan, facem cuseri la 

noi? — Ei respuns: Haraşo, brat Antohi, facem. — 

D-ta gis: DavaY mâna.cu mine, Drat. Ivan. — Ei res- 

puns: Bucuros, brat Antohi!.. şi batut mâna înpreună. 

— Pe urmă cii întrebat pe d-ta: Cât dai gestre lui Po- 

lidor? — D-ta fagăduit dai tot, şi nu dat nimic!.. 

Dumneta nu prazoslavnil;. 

Antohi, — Chiar aşa să fie. Nu vreit să dai nimi- 

că... mai înţeles?.. După moartea mea, Polidor a avea 

tot ce-a, găsi. | 

Maiorul. — Alu nu gasi el nimic. D-ta pus pe 

cheltueli. D-ta destrămat, berbant. 

Antohi. — tmântinău-se) Matorule, mă batjocoreşti în 
casa mea? Ea seama să nu te-arunc pe fereastă. 

Maiorul. — (furios) Pe mine?.. Bi, malor! cit fast 

la Braila! cii fost ranit! Fi nu tem la d-ta. 

Antohi. — Te temi ori nu... €şi afară, cacuş în- 

tru într'un păcat... 

Maiorul. — Cito pacat? Cito pacat?.. D-ta bt- 

trân nebun. 

Antohi. — (voTesce să s'arunce asupra matoruluY) EL! "ți-oiil 

arata cil, podanule.. . 

Matorul. — Podan? eii podan ! = e. (voresce să s'arunce asu- 

pra lur Antohi) Ah? ți şelma 

Sandu. — (oprina pe Antohi) Antohi, vinăţi în simțiri. 

Ischiuzarliu, —  (oprina pe matorui) Malorule, liniş- 
tezte-te.. . 

Antohi, — Lasă-mă, frate, sl învăţ ei... (il apucă tusa.)
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Maiorul, — Niet, myet, linişteşte. Ei vrem mancam 
„la dinsul. . -. 

, Sandu, — Da vă faceţi. de ris, pentru numele lui 
“Dumnegeii! că sânteţi bătrâni.. 

„ Maiorul. —: Haraşo!.. . eii  stapâniza la mine, ma, 
desparţim. pe Maşa de Polidor... Audit d-ta?.. 

Antohi. — Du-te dracului cu Polidor cu tot!.. SE 
nu mai and de vol. (tugesce) | 

Maiorul. — Tu mergi la dracul!.. Ei mergem la 
decasterie!.. Padyom!.. Drat Ischluzarlovică, vină -cu 
Mine... (pe pragul uşel din ardpta) Punem ei la tine minte, 
şehna !. /... (ese cu Ischtuzarliu.) -: 

Antohi. — (tuşina) Pașol, crapusnolule!.. Auleii ! că 
„Tei m'a tulburat! (se aruncă pe canape) Bar” m'a apucat, 
tusa... Vere Sandule, mergi te ros de caută pe dofto- 

rul şi mi'l trimite. (se vaetă) | e 

Sandu. — Yere Antohi, pune săţi facă un ceaiii de 
gutui, că "i bun de tusă... cu puțin candel. , 
“Anţohi. — Âş!.. Doftoril băbeşti! Du-te, Sandule, 

unde'ţi spun că, şi nu uita. să vii la masă. 

: Sandu. — NE duc, vere Antohi; dar” crede-mă, ceaiu 

de .simburi de gutui e minunat. Am avut. un: unchiu: 

care-a băut tot ceaiii de ăsta păn'a murit. tese) 

Antohi, — (singur) Toate supărările 'mi -vinii de la ti- 
călosul cel de Polidor!.. E destul numai s'aud pronun- 
ţând numele lui, pentru ca să mi se amărească sufle- 
tul... (inautogânau-se) 0! Dumnedeule!.. un copil . crescut 
cu atâta dragoste, cu atâta cheltucală!.. (plânge Ce n'am 

făcut pentru €1?... Ce nu "i-aşi fi dat?.. avere, viaţă,
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tot!.. Şi chiar acum... ce "1 slăbiciunea omenească!.. 
chiar acum, după crunta lovire ce-am primit de la el, 

mă simt câte-odată că mă trage inima spre dânsul!.. 
În! vine să] chiem, s%l string în brace, st desmierd 

ca mai înainte,., (seutânau-se) 0!.. nu!.. ar fi tn stare 
să mă muşte de inimă cânele!.. Nici să" văd, nici 

s'aud de cl cât oii trăi... i i 

SCENA XII. 

Antohi, doctorul (întră prin drepta.) 

Antohi. — A! doftore, bine-ai venit. 

Doctorul. — Mam întelnit în stradă cu domnul 

“Sandu Napoili şi *mi-a spus... 

Antohi. — Dar; eit "l-am rugat să te poltească ca 

să trecă pe la mine. | 
Doctorul. — Este cineva bolnav în casă? 
Antohi. — Doftore, „. Priveşte în faga mea. 

Doctorul. — Pentru ce? 

Antohi. — Spune "mi drept de cred că mai am +r'0 

ştse luni de trăit? 

Doctorul. — (zimbina) Ba şi şâse ani, dacă vel urma 
un regim regulat. 

Antohi. — (in parte, cu bucurie) A! slavă Domnului! An 
vreme să mt ruinez. 

Doetorul. — Y'am mai spus-o, cucoane Antohi; după 
boala din care aţi scăpatii, trebue la virsta d-voastră 

să vă păziţi de emoţiuni tari şi de...
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Antohi. — Bine, bine; să lăsiim. vorba asta. Spu- 
ne'mi cum merge casa de orfanotrofie ce am instituitii 
amândo! ? . 

Doctorul. — Merge de minune. Am. -păn" acum vo 
20 de copil carii prosperă ca nisce flori şi carii când 
vor ajunge în virstă, te vor binecuvânta pe dumnca- 
voastră, binefăcătorul lor, 

Antohi. — Mor binecuvânta pentru cam dat ajutor 
casei o sumă de 4,000 de galbeni?.. Nuute înşela a, 
crede una ca acesta doftore. EI m'or blăstema poate, că 
astfel e omenirea! Recunoştinţa e o simţire duşmănească, 
un solii de bir nesuferit pe. care puţini oameni vreii 
a plăti. 

Doctorul. — A! -cucoune Antohi, sânteţi misantrop. 
Antohi. — Sânt şi am dreptate să fii, după, ceea. 

ce-am păţit. Nu mă mal încred în lighioanele aste fa- 
carnice ce se numescii oameni. Când sântii mici, te ne- 
căjescii; când sântii mari te înşeală. 

Doctorul. — (Cu toate aceste, ați făcutii o faptă 
omenească instituind o casă de orfani. Vedeţi că nu 
sânteţi tocmai aşa. de reii precum vreţi:a vă arata. 

Antohi. — Nu'ţi tuchipui cai pe păreţi, dragul mei. 
Ştii d-ta pentru ce-am dat 4,000 de galbeni, şi pentru 
ce am de gând să mai daii o mie? Pentru ca să nu se 
mai întemple nici unui creştin să cul6gă, ca mine, la 
uşa unci biserici, un şerpe cu chipul de copil. 

Doctorul. — Ori cum să fie, fapta dumnevoastră, 
este una din cele mai demne de laudă. : 

Antohi. — N'am sete, de laudă, am sete de r&sbu-
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nare! Vină, doftore,. săţi dait şi rămăşița banilor, ca st 
îplinim “suma de 5,000 de galbeni. -Hat în: cabinetul 

mei! (în parte) 5,000 de galbent mai puţin în dlironomia 
luj Polidor . « (intră în stânga cu doctorul.) . Pe . . 

SCEXA XIII. 

Rufineseu, Rufineasca (sina arin arepta) 

„Rufinescu. — Da vină, ion ange! tutră, muţi fie 
ruşine, că doar” “facem' o visită unui amic. | 

Rufineasca. — (intrâna) Ce idee al avut, mon dări, 
ca să visităm pe d- nul Antohi? 
“Rufineseu.: — 0 idee prea simplă şi nevinosată. 

Domnul Sgâreea, e un amic vechiii, un om cum se cade 
şi Don vivant. EL dă mese mari, baluri, şi sânt; încre- 
dinţat că a fi prea măgulit de a vedea în salânele sele 
o floare tenără şi rară ca mon dou tresor. 

Rufineasea. — (cochetâna) EI! pion > Dijot numi face 
complimente. - | 

Rufnescu. — Ba nu, dei! D-nul Antohi e amator de 
tot ce "1 frumos. E galant, generos, şi poate chiar 'să 
mă înprumute cu ceva bani la nevoe... 'Trebue mena- 
geat, mai cu s6mă că am perdut aseară, la cărţi. - 

Rufineasea, — Ear' ai perdut ? 
Rufinescu. — Guignon, soro. am perdut până 

şi mobilele salonului. 
Rufineasea. — Mohilele mele?.. şi cine o le-a câştieat? 
Rufnescu. — Hoţul cel de Duducescu.
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Rufineasca, — Aşa ţi se cade, dacă] mat primesci 
prin casă... un tânăr lipsit de ori ce moral, care te în- 
prumută dimineaţa cu bani şi seara ţi"! fea în cărți... 
Fă una "-am hotărit să nu mail calce piciorul în bu- 
doarul mei. 

Rufineseu. — Deii?., şi de ce. mon" adorte?.. 
Rufineasca. — Pentru. că "1 un ştrengar ce compro- 

mite femeile. Agi face curte uncla, mâne altela. Acum 
s'a înamorat de doamna Polidor... (in parte, cu mânie) Ber- 
hantul! . 

Rufinescu. — 'Bine-ai făcut, cher âme!:. Cu toate 
că ei, scii mata, nu *s barbat tiran, nu *s zuliar,.. Înf 
place din contra să te văd că petreci cu toate mulţemirile... 

Rufineasca, — Te scii... 
Rufineseu. — Dar”, precum gici dragă foarte înţe- 

lept, societatea unor tineri e cam... compromitantă câte 
odată, pentru că tinerii sântă lăudăroşi... nu “sii dis- 
creţi. Ei de-aşi fi femee, aşi prefera“ de-o mie de or! 
mal mult adunarea şi chiar curtea barbaţilor: mai în 
vîrstă... pentru că cel mat mic favor e prețuit: de den- 
şi! precum merită... EI sântă gata a face jertfele cele 
mal mari pentru a dobândi o ochire dulce, o zimbire 
grațioasă, o... 

Rufineasca. — (in parte) Pricep unde *! bate gândul. 

Rufineseu. — Faca, de esemplu, cuconul Antohi. Ce 
om convenabil! Ce suflet delicat! EI e în stare s'arunce 
mil de galbeni pe fercastă, pentru € ca st facă mulţemire 
Dersvanelor ce Yubesce, 

Rufneasca. — ])eii? e astfel de generos şi valant?



1680 SGÂRCITUL RISIPITOR 

Rufinescu. — Singurul defect .ce are e, cănul 

trage inima cătră secsul frumos. 

„Rufineasca. — Bitrâneţa... . 

Rufineseu. — Bătrâneţa ar fi din contra un motir 

mai mult pentru a face nebunii, judecând după toţi bt- 
trânii carii îl vedem schimbaţi. în fluturi ologi; dar' se 

vede că secsul frumos nu poate avea destulă îinfuinţă 

asupra minţii lui cuconu Antohi. 
Rufineasca. — Ha, ha, ha. E cred că nici o fe- 

mee u'a vrut s%&şi bată capul cu o asemenea conquctă. 

Rufinescu. — Te înşeli, mon ftresor. Ei cunosc 
vr'o două destul de frumuşele care s'aii cercatii a'i găsi 

cheia inimei şi a sipetului... însă n'aii isbutitii. 
Rufineasea, — Or fi fostă proaste. tin parte) Când aşi 

vrea. . + | 

" Rufneseu. — Proaste? nici de cum!.. dar vedi 

tu, Bibi, inima lui Sgârcea e ca turnul Malacofului; 
trebue un meşteşug mai deosebit ca s&l lea cu asalt. 

Rufineasca. — (în parte) Îmy vine să cerc, 
Rufnescu. — Şi generalii cei dibaci sântii rari. 

Rufineasca. -— Câte sute de galbeni A trebue, mon 

châri 2 

Rufinescu. — 400, mon ange.
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SCENA XIV. 

Rufinescu, Rufineasca, Antohi, doctorul. 

Antohi. — (fără a vedea pe Rufineasca) Bani] ţi "i-am nu- 
mărat, doftore; acum mergi degrabă de cumpără cele 
trebuincioase pentru institutul orfanilor. 

Doctorul. — M& duc, şi vă mulţemesc din partea lor. 
Antohi. — Păstrează mulţemirile pentru d-ta! Adio. 
Doctorul. — A revedere, lintorcânâu-se) A ! Doamna 

Enăchiţa ? 

Antohi. — Ce vtd?.. cucoana Enichiţa, cu barbatul 
dumisale ? -Ce întâmplare fericită !. - - 

Rufinescu. — Trecând pe la poarta case d-tale, 
am dorit să te văd, cucoane Autohi, şi am luat indrăz- 
neală a întra cu soţia mea. 

Antohi, — Cuconiţă, daţi'ni vole să vă serut mâ- 
nele pentru o visită atat de plăcută şi neașteptată, x 
serută mâna) Poftim, vă rog, de şedeţi. (o aduce pe canape) 
Martine, adă dulceţi. 

Rufineasca. —:Nu vă supăraţi, cucoane Antohi, că 
acum am luat. | 

Antohi. — Ce să fac ca să vă dovedesc mulţemirea 
mea 2 A!,. (scoate din buzunar o cutie cu bomboane) ('red că 

nu veţi refusa bomboane de Paris. Îsă dulci şi plăcute 
ca şi d-ta, cuconiţă. .. (aânav's cutia) Poftim, vă rog. 

Rufineasea. — Sânteţi foarte amabil. Jferci. rea ct- 
teva bomboane.) 

Antohi. — Cucoane Rufinescule, nu doriţi? 
” 106
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Rufinescu. — Eii ră mulţemesc; nu obicinuesc, că 

mă dorii dinţii. 
Antohi. — Da, te rog, macar una... Ean săţi aleg 

ei pe plac. Eaca un mele de zahar. 
Rufneasea. — Ha, ha, ha. Un melc? are corniţe? 

Antohi. — Ba nu; le-a ascuns, şiretul. 

Rufinescu. — Ha, ha, ha. Altul s*ar supăra în lo- 

cul meii. 

Doctorul. — (incet) Dar d-ta eşti deprins cu glu- 

mele, aşa '12.. la, ha, ha. (ese prin artpta) 
Rufinescu. — Ce vrei să dici, doctore? (în parte) Fi 

mucalit doctorul! 
Rufineasea. — Cucoane Antohi, văl cu mare mul 

ţemire ci acum sinteţi bine de tot. 

Antohi. — Slavii. Domnului! mă simt sănitos. 

Rufineasea. — ÎmY aduc aminte din Qiua nunţii dom- 

nului Polidor. Erai grozav de bolnav. 

Antohi.-— ttrist) Aşa !.. Na vrut Dumuedeii să mor atunci. 
Rufineasea. — (privină galiş Ia Antohi) Şi bine-a, făcut! 
Rufinescu. —— Dumnedeii scie ce face, căci acum pare 

că eşti întinerit de 20 de aul. Nu aşa, 7202 ange? 

Rufineasca. — Doar” nu e bătrân cuconul Antohi 
ca st aibă nevoe de întinerit. 

Antohi. — Fii, cuconiţăi?.. sint din vremea potopului. 
Rufineasca. — Nu dice asta, c'olii crede că eşti un 

berbaut. 

Antohi. — Pentru ce? 

Rufincasea. — Pentru că potopul a fost trimis ca 
st înece herhanţii de pe timpul lui.
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Rufinescu. — teiqină) Charmant! charmant! Cu- 
coane Antohi, a d-tale "i grădina asta ? 

Antohi, — A mea. 

Rufineasca, — Prea frumoasă! (privina pria ecamuri) 
Ai şi o seră, mi se pare? 

"Antohi, — Dar, 

Rufinescu. — Îmi dai voie să mă duc ca să culeg 
o floare pentru Enăchiţa? 

Antohi, — 0 floare, nu'ţi daii vole; dar' un buquet 
întreg... 

Rufineasea. — Eşti foarte galant, cucoane Antohi. 
Rufinescu, — Ce "ţi spuneam cil, mon îrâsor?!' 
Antohi. — Ce "i spuneai? | 
Rufneseu. — Întreab'o pe dânsa. Ei mă duc! în 

Seră. (ese prin artpta.) - 

SCENA XV. 

Antohi, Rufineasca. 

Mică tăcere. Antohi e foarte jenat de a să găsi singur cu Rufincasca.) 

Rufineasea. — (în parte) ÎI genat, moşneagul, ca un 
tenăr de 18 ani. 

Antohi. — în parte) Ce dracul am de "mi-am perdut 

cumpttul ? 
(Rufincasca oftează.) 

Antohi. — Qitezi, cuconiţiă ? 

(Ruâneasca ear" oftează.) 

Antohi, — Vrei st chem pe barbatul dumitale ? 
- 106*
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Rufineasca. — (in parte) Haca prostul! (tare) Ba nu, 
cucoane Antohi, nu te supăra. - 
Antohi. — Apoi dar, spune'mi drept, at vr'o suptrare? 

Rufineaseu, — "Ba nu; nu baga de seamă... Mi 
s'a părut nu sciii cum să m găsesc de-odată singură 

cu un străin... - 
Antohi. — (in parte) Drăguţa! (tare) 'Te- a temut că. 

te-a mânca moşul? 

Ruâneasca. — (zimbină) Mat scil 2... Aloş lupul mă- 

nâncă oiţa. .. 
Antohi. — (pringâna 1a curagii) Şi bine face dacă oiţa 

e frumuşică ca... 
Rufineasca, — (provocându'l) (a cine? 

Antohi, — (en sâstă) (a... are cine, (in parte) Mă 

prostesc vădând cu ochii. 

Rufineasea, — Dar” ce stai aşa departe?.. Te ten 
de mine? 

Antohi, — Ei, de d-ta?., (ee pune pe canape aproape de 

Ruâneasca) Vrel să glumeşti, cuconiţă ? 

Rufineasca, — Ba nici de cum... „An augit că nu 
mă poţi suferi. - 

Antohi. — (eu mare mirare) Eu, pe d-ta? Cine- a putut 
născoci o bazaconie ca asta? 

Rufincasca. — Dar; mi s'a spus că mă găsesc 
proastă, urîtă ca o stafie! Aşa este? 

Antohi. — D-ta stafie?.. Dacă de-ar avea casa mea 
o stafie ca d-ta nași închide în casă şi n aşi mal eşi, 
pre legea mea!
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Rufineasca. — (riqâna) Vegi că eşti din timpul po- 
topului ?.. Bine te-am numit cii berbant! 

Antohi. — (eu dragoste) “Te-aj mânicat ? 
Rufineasca. — (privină galiş la Antohi) Gad. 

"Antohi. — (serutânâuy mâna) Am gâcit. 

Rufineasca, — (ăându'l ugor o palmă în glumă) Fan vedi'l, 

vedi”l cât e de sburdalnic! 

Antohi. — Ba di că 's nebun, că, geii, mal 'mebu- 
nit de tot! 

Rufineasca. — Şi "ţX pare reii? 

“Antohi. — Îmi pare reii că n'am 20 de ant may 
puţin în spinare. 

Rufneasca. — Pentru ce? 

Antohi. — Pentru ca să pot fi-Iubit de un ângeraş 
ca d-ta, 

Rufneasca. — Nail nevoe de asta d-ta ca să pact 
„unei femei de spirit. 

Antohi, —  (serutânau'r ear' mâna) Angeraşule ! 

Rufineasca, — Adică o femee lubesce numat tine- 

reţa întrun barbat? Nici de cum. Înainte de toate ca 
caută să găsească o inimă nobilă şi delicată, o natură 
blândă şi generoasă, un suflet măhnit pentru ca să] 

mângâe prin tubirea ef. 

Antohi. — Apoi dar fii mângâerea mea, Enăchiţo; 
căci nime n'a suferit ca mine. Toată viaţa mea a fost 
întunecată. Lumineaz'o tu însferşit c'o zimbire,. şi mă 

jur stţi fii rob pn" la moarte. . 

Rufineasca. — Ce-aud?.. M& Iubesci?
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- Antohi. — "Te Yubesc ca un Om care ma iubit de 

când e. 

Rufineasca. — şi nu mă 'nşeli? 

Antohi. — Nu! mă jur pe ce am acum mal scunp 
în lume, pe ochişorii d-tale! 

“Rufineasca, —  Te-aşi crede poate... dacă "mi-ai 
da dovedi. 

Antohi. —  Poronceşte. Ce dovedi vrei se dai? 
Sânt gata la toate poroncele d-tale. 

Rufineasca. — Îm) vine să te cerc, Co-ai dice, dacă 
"ți-aşi propune o nebunie? | 

Antohi. — Spune, care? , 
Rufineasea. — Un volagiii înpreună la Paris! 

Antohi. -— Un voiagiii?.. bucuros! Când vrei să 
plecăm? Acum îndati ? 

_Rufineaseca. — Ba nu, mâne... Primesci? 

„Antohi. — Din toată inima!.. însă ce-a gice bar- 
batul d-tale? | 

Rufineasca. — Nimic; oiii pretecsta că 's bolnară, 
şi cât "I-oiii lasa bani de jucat cărţile, a închide ochil. 

Antohi. — Aşa?.. de ăst tachim €?.. minunat!., 
Cât 1 trebue? 

Rufneasea. — Vr'o patru, cinci sute de galbeni... 
Inprumut. 

Antohi. — 0 bagatelă... Deseară îl trimit banii, 
şi mâne noi amândoi plecăm. 

Rufineasca. — Noi doi... şi un al treilea tovarăş. 
Antohi. —  (ineriitt) Care? 

Rufineasca., — (eu dragoste) Amorul,



" SGÂRCITUL RISIPITOR 1687 

Antohi, — Amoraşule ! (o serată cn foc) 
(Rufinescu s'aude tușind afară.) 

Rufineasea, — Lea seama că vine barbatul meii. 

Antohi, — (sculându-se de pe canape, în parte) Ştie să tu- 

şească la vreme, pagehiul! 

SCENA XVI. 

Antohi, Rufineasca, Rufinescu (aducând un buquet de fort) 

Rufinescu. — Eaca şi buquetul, mon tresor, un 

buquet vrednic de d-ta!.. numai camelia şi flori de 

portocală, amblema nevinovăţiel. 
Rufineasea. — JMerci, mon châri. 

Antohi. — (în parte) Are şi apropo, galantomul. 

Rufineasea, — Ce frumos huguet! Păcat. că nu” 
vre ua bal!.. ar face minunat efect. 

Antohi. — Dacă doriţi, cuconiţă, deseară daii îna- 
dins o soarea cu condiţie însă că, mi'ţi face mulţemirea, 

inpreună cu domnul Rufinescu, a şedea astădi aci la 

masă, E 

Rufneasca, — Eşti atât de amabil că nime nu te 
poate refusa. 

Antohi, —: (în parte) M'a, fermecat de tot porum- 

biţa! tisă) Martiue, Martine,
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SCENA -XTIL. 

_Cei demnainte, Martin (vino din tund) - 

Martin, — Aud, cucoane, 
Antohi. — Masa gata "1? 
Martin. — Gata; numai st vie musafirii. 

Antohi. — Mai pune două tachimuri. 
„ Martin, — Ascult, (în parte) Fan să vei că o să hră- 

nească tot târgu de-acum. (ese.) 

(Se aude în grăâină sgomot de vocY.) 

SCENA XVIII. 

Cei de'mainte, Clevetici, Pribunescu, Sandu. 

Tribunescu. — (afară) Cer cuvântul. 
Sandu, — tatară) Cere, că nu'ţi daii nimic. 
Clevetioi, — (ln uşa din drâpta, poftind pe Sandu s€ între) 

Domnule conservator, poftim. N 
Sandu. — (asemenea) După dumneata, domnule . Go- 

goşescu, 
'Tribunescu. -— (asemenea) Domnule Strigoiil. . . 

Sandu. — (intrând mânioa) Ghidi, comunistule! 

Antohi. — Ce este, Sandule?.. ear' te sfădeşti cu 

fraţii mei cauzaşi? 
Sandu. — Ma întelnitără, frate, la poariă şi s'a 

legatără de mine ca boala de om sănătos. 

Pribuneseu. — A! Domnule conservator, acestă es- 
presiune nu este parlamentară, e afară din uz. 

Sandu. — Afară din uz?.. Ce mâncare "! aca?
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Antohi. — Apropo de mâncare; ne punem la masă? 
Sandu. — Ne punem, că mie ni s'a lungitără ure- 

chile de foame. | 

(Clevetici se apropie de Sandu şi se uită la urechile lu!.) 

Sanâu. — Ce te-uiţi la urechile mele, domnule Ga0- 
goşilă ? 

Clevetici. — Nimic; am vrut să constat cat sai 

lungită de mult. 
Sandu. — tin parte) Ghidi, măscăriciii obraznic ! 

_Rufnesou. — Ha, ha, ha!.. E plin de duh dom- 
nul" Cleveticl. 

Ruâneasca, — Charmant! plein d'esprit! 

Clovetici, — (inchinându-se la , Ruâneasea) Doamna mea, 

mă confuzi. . . 

SCENA XIX. 

Cei denainte, Contesa, Ischiuzarliu (vină inpre: 
ună prin drepta.) 

Contesa, — (intră sprintenă) Me voici! Am venit nu- 

mai într'un sbor, 

Antohi. — (inergână înaintea e Ca o lebădă frumoasă. 

Sandu. — (în parte) Cu lchădoiul alăturea. 

Contesa. — (dând mâna Rufinească) Bonjour, chere belle... 

fincet) Comment vont vos amours? | - 

Rufineasca, — (incet) Tyâs bien, et les votes? 

Contesa, —— (eu sentiment) Il paime ă la folie! twwrt- 
vesce în taină la IschYuzarliu gi ofteră,)
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" Olevetici. — (inchinându-se contese) D-nă contesă, pri- 

miţă omagele mele. 

Contesa. — (eu mânărie) A! d-ta eşti? 

Clevetici. — Al. d-voastră respectuos serv. . . 

Contesa. — Spunem, mă rog, d-ta al deschis a 

magasin de haine la noi? 

Glevetiei. — Magasin de haine?.. Doamna mea, 

asta franguzesce însemnează magazie de ură... şi nu 

înţeleg, . . 

Contesa, — Dar'; am cetit chiar acum de- -asupra. 

uuci prăvălii: snagasin de haine. 

Clevetici. — Aţi cetitii poate, magazin. de haine, 

seris cu litere latine? 

Contesa. — Nu ştii; cii am cetit franguzeşte şi an 

gândit la d-ta. 

Glevetici. — aur Antoni) E furioasă baba pentru un 

articol în contra nobleţei. 
Antohi, — Şi de-aca te-a păcălit aşa de frumos? 

SCENA XX. 

Cei denainte, Martin. 
(Perdelele din fund ge deschidii și do! fecYori aducii în cenă o 

masă bogată.) 

Martin. — Poftim la masi. 

Antohi. — A!.. vere Sandule, dă braqul contesei. 

(apropiindu-se de Rufiutsca) Doamna Mea... (ii aă brau) Don- 

nilor, vă poftesc astădI la masa de adio. 
Poţi. — Cum de adio?
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Antohi. — Nâne plec la Paris. 
Sandu. — Tu la Paris, Antohi?.. Unde mergem! 

unde mergem ! . 

Antohi. — Unds mergem ?...la Paris! 

(Contesa se as6dă la mijlocul mesei, având în ârepta pe Sandu şi 

în stânga pe IschYuzarliu, Antohi şi Rufineasca ocupă capul mese! din 

stânga, Clevetici, Rufinescu şi Tribunescu în facă cu Antohi.) 

'Pribunescu. — Domnul Antohi, Mecenul nostru ne 
lasă 2.. cer cuveitul. 

"Contesa. — Pardon, îi vorbi după mine, domnule 

orator. Fiind că amicul se 'duce din cercul nostru, pro-— 

pun să începem masa a s'0 sferşim cu un toast în să- 

nătatea ul. 
Toţi, — (ridicâna paharele) În sinttaţea lui Antohi Sgâr- 

cea... Ura!. . 

(Cortina caâe.)
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ACTUL III. 
Teatrul represintă un salon elegant în casa lui Polidor, cu o uță 

în drepta, altă ușă în fund şi a treia uşă în stânga ce se deschide pe 
o scară care duce în grădină. Pe planul al 2-lea, în drâpta, o masă de 

carți gata cu “1uiminările aprinse. Pe planul I-iă, în stânga, 0 canape, 

alăturea o mesuţă şi în fund o ferată. 

  

SCENA 1. 
Masa. — (scrie pe mesuță şi din timp în timp îşi aterge ochit 

ae Iscrim) Nu!.. ori cât de mare să fie dragostea mea 

pentru cl,.nu pot av! înplini rugămintea... S%1 răspund dar 

cum mă -sfătuesce cugetul, nu cum mă îndeamnă inima. 
(scrie şi se opresce pe gânduri) El mă roagă să fug cu el în 

străinătate... 0! Dumnegeule! ce vis frumos!.. să fim 
înpreună, singuri, fără nici o temere de a ne tubi!.. 

Să văd realisat acel raiii de fericire ce am dorit în tal- 

nă!.. (eu hotărire) Nu, nu se poate, n'am curagiul să 

Îac un asemenea pas... Mal bine "mi-oiit înplini dato- 
riile mele!.. mat binc-oiii suferi ş'oiii muri ! (acrie plângena. 

  

SCENA IL. 
Maşa, Polidor (intră prin tund şi se apropia încet de 

femeta luY.) 

Polidor. — Cul scrii, Maşo? . 
Maşa. — (tresărină) Barbatul meii!.. (voteaco să ascundă 

scrisoarea.) 

Polidor, — (intingână mâna spre scrisoare) Nu ascunde scri- 
soarea, că sciii cătră cine "i adresată. Sluga lui Dudu- 
cescu aşteaptă la portița grădinei.
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Maşa. — N crede. . : 
Poliăor, — SE nu cred?.. (cu mânie) Să nu cred ce 

văd cu ochi! ? (amuncesce aczisoarea.) Di 

Masa. — (spărietă) (le faci ?. (cade obosită pe canape.) 

Polidor. — (eetina răpide) Frumos!.. stil -pasionat!.. 
Eii sânt zugrăvit ca un tiran şi Duducescu ca un ân- 

ger Yubit... € atorcână scrisoarea) Ean privesce!.. 0 coală 

întreagă de frase amoroase înprumutate din romane... 

Vrea să dică, doamna mea, viaţa d-tale e o robie crudă 

sub „asprimea tiraniei mele? Eşti o țictimă interesantă, 
ce cauţi. mângâere?.. Aşa este? - 

Masa, — (ridicându-se cu demnitate) Yrel poate ca să "i-o 

spun cii însami în facă ?.. Aşa este!.. De-când m'am 
măritat cu d-ta, care "ţi-a fost purtarea cu mine? Pur- 
tarea unui om lipsit de ori ce delicateţă... 

Polidor. — (eu mânie) Maşa! nu mă... 
Maşa. — AY cerut să "ti mirturisesc adevărul? As- 

cultă dar, căci în fine trebue să'ţi spun odată pentru 
totdeauna ce am pe inimă. Din giua cununii noaştre - 

te-ai arătat, plin de patimi rele şi nepăsător de soar-. 
ta mea. Te-al încunglurat de tovarăst cu carii petreci 
gilele şi nopţile în desfrânări. "Ţi-ai prefăcut casa în 
cafenea, în tarabă de cărţi, şi după ce 'mi-al -perdut 
destrea cu stosul, după co m'ai înşelat de "mi-ai luat 
toate juvaerele. ca să le dai în cărţi, ai ajuns a nu “ţi 
mai putea ținea casa decât cu mijloace ruşinoase, cu în- 

prumutări de bank neplătite. | 

Polidor. — (apucâna cu violinţă pe Maşa do braș) acă, Ma- 

şa, taci!.. nu mă înfuriea...
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Maşa, —  (esaltânânse) Nu tac, chiar de mă "i ucide! 

N'am frică de moarte, după câte-am suferit, N'ani temă 

de tine, ticălosule; căci ori când ot privi drept în ochii 

48%, vel fi silit săi cobori de ruşine!.. 

Polidor. — (lăsâna bracul Maşel şi depărtânău-se) Eşti o ue- 

bună !.. 

Maşa, — În adevăr sint o nebună că mam polri- 

vit pân' acum sfaturilor unul om fără cuget! Am fost 

o nebuni că nu "ţi-am pătruns gândul când ai făcut, 

toate chipurile pentru ca să mă înpingi pe calea unor 

femei nefericite ce "şi speculează tinereţele în interesul 

barbaţilor lor! 
Polidor. — Ce vrei să dici? 

Maga. — ME înţelegi prea hine. AX ajuns, sermane! 

a fi perechea, lui Rufinescu, şi ai vrea să mă vegi ur- 

mând pilda femeii lui, care acum mănâncă banii tată- 

luă tăi pe la Paris. De asta "l-ai atras în casa noas- 

tră pe Duducescu! 

Polidor. — Ha, ha, ha. Nu te sciam aşa de iscusită! 

Masa. — Nici eii nu te scieam atât de mârşav!.. 
Când al perdut tot în cărţi, al aruncat ochii asupra lui 

Duducescu, ca asupra unul vânat sigur. TĂ e tânăr, are 

avere... “Pi-a plăcut dar al arunca în bragele mele 

cu condiţie de a fi partaş în averea lu... Acesta "ţi-a 

fost planul? Prea bine... ai isbutit!.. Ai voit bani 

drept plata onoarei? ai bani!.. ce pretindi mai mult?.. 

Cere că te-a milui Duducescu, | 

„Polidor, — Eşti minunată când te mânii; dar” eşti 
o copilă, Maşo, o copilă orbită de dragoste... Uiţi cu
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cine vorhesci; uiţi că te am în mâna mea; căci seri- 

soarea aceasta e o armă cu care m'aşi putea răsbuna 
ori când de vorbele... nebunesci ce ai îndrăznit a'mi dice. 

Maşa. — Risbună ţi dacă vrei; mă aştept la toate 
din parte'ţi. 

Polidor. — La toate?.. şi... la moartea lui Du- 

ducescu ? 

Maşa. — (îngrijită) Moartea lui ?.. 
Polidor, — Dar. Scrisoarea aceasta, această, dovadă 

de relaţiile criminale ce ecsistă între voi doi, îmi dă 
mie dreptul de a'1 ucide, fără nici o consideraţie. 

Maşa. — (spăimântată) Pe dtnsul?.. dar” el nu "i ți- 
novat. .. “Tu eşti vinovat, ci “l-ai atras în casa ta cu 
plan de ai întinde o cursă fatală, 

Polidor. — Ori care s&mi fi fost planul, Duducescu 
- Sa atins de onoarea mea şi trebue st "mi risbun. 

Maşa. — Onoarea ta?.. 'Tu vorbesci de onoare?.. 
Ce profanare! 

Poliâor. — Fie!.. cel puţin moi rămânea nerăs- 
bunat. 

Maşa, — Polidor, ar îi o crimă! 

Polidor. — Crimă pentru crimă, me duc... (voesce - 
să casă.) 

Masa. — (oprinau') Stăl!.. Unde mergi? 

Polidor. — Merg. să 11 găsesc pe Duducescu şi st] 
pălmuesc cu ravaşul ăsta! 

Masa, — (apucânânl de braş) Stii, pentru numele lui 
Dumnedeii!.. Nu face asemenea scandal, că sântem per- 
duţi cu toţii!
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polidor, — Ce 'mi pasă! 

Masa. — Polidor... Polidor!., teade în genunch te TOS 

în genunchi, mu te duce... Ucide-mă pe mine dacă vraă 

răsbunare... Eartă'l pe d, 

Polidor. —  (respingând'o) Nu. sânt ucigas de femel. 

(se îndreptă spre u53 din fund.) - - 

Maşa, — (în genunchi! întinde mânele spre Polidor) Eartă'], 

carti?l de nu vrei să mor aci pe loc! 

Polidor. — (oprinău-se 1a ușă) SE crt ?.. fic!.. însă 

cu o condiţie. 

Moga. — (eu bucurie) A!.. Ce condiţie? spune... (se scoată) 

Polidor. — (aproptinău-se) SE te suput la toate roin- 

ţele mele. 
Masa, — ME jur că mă voii supune. 

Polidor. — Ascultă, dar: Am o datorie de 800 gal- 

beni, şi terminul se înplinesce mâne. Îmi trebue bani. 

Maşa. — Nu mai am nimic. At perdut în cărţi tot 

ce-am “avut, 

Polidor. — Îmi trebue bani, îţi ic! Scrie lui Du- 
ducescu să te înprunute. 

Masa, — Eii să primesc bani de la €l92.. nic oda- 

tă!,. Mat bine să mor! 

Polidor. — Nu vrel?.. prea bine... Sci ce 'mi 
rămâne de făcut. 

lasa, — (eu desperare, plângtnă) Apol nu "'nţelegi?.. 0! 

Doamne! cum să "! cer ei bani?.. ar fi ca şi când 

"f-aşi cere plată!.. El ar avea drept să mă despreţu- 
cască ca pe-o nenorocită care se vinde!.. Nu pot, nu
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pot!.. Pentru numele lut Dunmegei! nu mă sili să mă 
fac de batjocură. 

Polidor. — Fi bine!.. Văd că *] tubesci şi unu se 
cuvine să ceri lut ban... o înţeleg; însă ai putea face 
ca st mă ajute altul careva. 

Maşa. — Altul? cum? 
Polidor. —— (se apropie și "1 qice încet) Cunosc pe banul 

Sandu Napoilă ? 

Maşa. — Prietenul părintelui d-tale? 
Polidor. — El e bogat, e bătrân... 'Şo femee cu 

puţină coquctărie îl poate lesne ameți. . . 
Maşa, -- (în parte) 'Ticălosul! 
Polidor. — EI 'vine să ne vadă în toate dilele, şi 

negreşit că nu vine pentru mine, 
Maşa. — Ce vrei să gici? 
Polidor,. — A "nțelegi. „ . Dacă te intereseză de vieaţa 

şi de amorul lui Duducescu, - că primesc a închide ochii ; 
dar” pretind ca numat decât să dat astădi un vondez- 
eous lut Saudu aci. 

Maşa, — tiudisnată) Un rendez-vous? Fi! lui? 
Polidor. — Dar!.. vei face cum vel sci, asta "i 

treaba d-tale. "Fată cheia de la portiţa grădinci. Vrei 
să "1-0 dal ca să vie la medul nopţii în salonul acesta, 
pe uşa asta. (arată uşa din stânga) Vreii să 7] primesci câte- 
va minute prin întunerec. 

Maşa. — Dar ce ai de gând st faci? 
Polidor. — Fit sei. 

(Un feclor intră pe uşa din fund.) 

Feoziorul. — fanunţina) Cuconul Sandu Napoilă, (ese) 
107



1698 SGÂRCITUL RISIPITOR 

Polidor. — El e! tcătră fecior) Poftesec”] în sala. 

Btasen Eli merg să me ascund colea, după ușă, arată ușa 

din artpta) ca st ascult tot. Gândesce la  Duducescu, dacii N 

Yubesci, (întră în Arepia şi lasă uşa pucin deschisă.) , 

Maşa, — (en desperare) 0! Dumnedeule!.. îmi vine 

*nchunesc! (cade pe canape) 

  

SCENA III. 

“Masa, Sandu (intră prin fund) - 
> 

Sandu. — Sirut mâna, cuconiţiă. 
(aşa se închină.) 

Sandu. — Cum vă allaţi astădi? s siniteasti? 

Masa. — Mulţemesc. 

Sandu. — Dar” Polidor unde *12.. A eşit poate? 

Moga. — Aşa mi se pare... Xu sciii bine. 

Sandu. — "L-am întelnit adi dimineaţă şi m'a pol- 

tit pe astă seară la ceatii. Se vede că âncă ma venit 

nime, Eii sânt cel ântâi 

Maşa. — 'rebue să “soseascii în curând prietenii lui 

Polidor, că % aşteaptă masa de cărți cu nerăbdare, 

Sandu. — Stosul şi laschernetul. petrecerea de me- 

di a capitaliei. | 

Mașa. — Şi ruina averilor. 

Sanâu. — Bine qici, cuconiți!.. Mare boală îi je- 

cul cărților!.. Lasă că barbaţii îşi perdii stirile și ȘI 

strică stinttatea ; dar” apoi ci se şi faci adiafori d 

casa lor, de nevestele lor şi chiar de copiii lor. 

Maşa, — Adevirat.
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Sandu. — Ba nu, adicii vă 'mtreb, wam dreptate?.. 
Mai d&unădi vorbeam -cu un prieten vechii al meii, cu 

şatrarul Faraonescu, care a fost baş ciohodur, .. 
Maşa. — Nu îl cunosc... 

Sandu. — Ghiţă Faraonescu, cel ce "si-a perdut sta- 
rea în cărţi jucând faraonul... un om cu 0 casă de 

copii, carii aii rimasii muritori de foame: din pricina lui. 
— Mil vere, "i-am dis, un om ce pune în risic pe o 

masă de cărţi pânea copiilor sei, nu "i nici creştin cu 

hristoitie, nici părinte bun, nici om cinstit, - 

Maşa. — D-ta nu joci nici odată, cucoane Sandule? 
Sandu. — M'a ferit Dumnedeii de stosuri şi de fa- 

raoane! “Tot ce metahivisesc câte odată e contina stii 
măvieşul. .. câte donă parale partida. 

Maşa. — Ai dreptate, cucoane Sandule. 

Sandu. — Ba nu, geii, adică vă ntre? E îmi 

ştiii rendueala mea. De cărți şi de femeile altora am 

jurat să nu mă leg nici odată, şi slavă Domnului! n'am 

căut în ispită pân” acum. 

Maşa. — Nici odati? 

Sandu. — Aici!.. Da numai odată, în aduc aminte 

de mult. Când trăea bictul tatăl meii, Dumnedeii st 1 

erte! mi se aprinseseră călcăile după o zilohera miări- 
tată, şi "1 scrisesem un ravaş îu care o poftoreanm ca 

să se îndure de flaciira unul muritor; dar” închipuiţi-re 

păcatul, cuconiță!.. Cade vavaşul, nu sciii cum, în mâna 

tatii, şi *mi trage răposatul o flacără pe spinare care 

"mi-a pus minte pentru vecii vecilor... 
(Uaa din arcpta se deschide încet. Maşa zăresce pe Folidor.) 

107*
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„Maşa. — (în parte Ticălsul! e. după uşă! (eilindu-se a 

zimi dur Sandu) Dei, cucvave Sandule, dacă "ţi-ar da a în-. 

țelege o damă că... îl placi... asta nu “ţi-ar pricini 

nici o mulţemire? 

. Sandu. — Fi!.. despre mmalțemire: nu ie, că doar” 

om sfint şi cit, nu 35 tatar. 

Maşa. — (în parte, cu durere) La ce rol sint supusă!.. 

(tare) Dacă, de esemplu, o inimă de femee tentă şi... 

frumuşică. . . “ar suspina de amor pentru d-ta... inima 

d-tale ar rămânea nesimţitoare? - 

Sandu. — Poate car ofta şi ca, maă ştii ei? dar 

aşi sili-o să tacă ca pământul. 

Maşa. — Ai avea curagiul st i înăduşi dorinţele? 

Sandu. — Le-aşi înăduși, cun meduşii evreii pe cei 

carii morii. 

Maşo. — Nu "mi vine să te cred. .. Cum se. poate!..- 

un om ca d- ta, în floarea vieţei... căci nu "i fi având 

maj mult de 45 de ani? 

Sandu. — Pe-aproape; am înplinit 50 li Crăciun. 

Maşa. — Un om ca d-ta, care ai toate calităţile 

pentru a face pe o femee fericită, al fi astfel de nepă- 

sător la ademenirile amorului?.. A închide ochii când 

o damă ar privi cu dragoste la dumneata? 

Sandu. — (mimit, în parte Baca.,. caca! 

Mașa. —. Ai fi surd la vocea untă nenorocite care 

“i-ar mărturisi că te Yuhesce!.. (ini parte) 0! Dumnedeule! 

Sandu. — (în parte) Ce tren să dică?, 

Maşa. — Și în fine te-ai face că nu “anţelesi când 

ca, în delirul nebuniei scle, “ți-ar declara că te aşteaptă
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deseară aci, pe la. 12 ore?. . şi "ţi-ar pune în mână cheta 
portiţei de la srtdiute ee (=e sconlă turburată şi lasă chel în mâna 

luY.Sandu.) . . : i 

Sandu. — (incremenit pe canape) Val de mine! 

Mașa. — Sss!.. să nu afle nime.,. adio!.. la 12 
ore... pe portiţa grădinci. ... (ese prin arcpta, ascundendu'și 

obrazul de ruşine şi dictud in parte) 0! Dumnesleule, ce Tuşiue! 

Sandu. — tiingur) Sant deştept ori visez?.. Nevasta 

lui Polidor m'a îndrăgit pe mine!.. m'a poftit să viii pe 
la medal nopţii aci!.. Ce vrea să facă cu. mine?.. Baca 

şi chela de la portiță!.. Sandule,. Sandule, fătul meii, 

deschideţi ochii, că pare că nu "i lucru curaţ,: (se seoată 
cu botărize) ÎS duc să spun tot - vărului Antohi, care a. so- 

sit mat dinioare de la Paris, şi să mă sfătuesc cu dân- 
sul. Bree! vedi lucrul dracului!..: Ei alergasem aci ca 
să dai de ştire că s'a, întors Antohi din călătorie, şi 

trone! mi se întâmplă şi mie ca lui Iosif. cu Putifa- 

voaca... Hai la Antohi. (se întâmesee în fund cu Duducescu.; :; 

SCI ENA IN. 

Sandu, Duducescu (vina priu fund.) 

Duduceseu. — (n seara ini, cucoane Sandule!.. 

în cotro?,-. Nu şegi să petreci: cu noi? 
“Sandu. — tameţit) Nu, n due la Iosif... ba, vreaiu 

să gic la Putifar, tese sute). 

Duducescu. — Ce-a păţit bătrânul de vorbesce îu- 

timafurea ? tiqina) A fi băut poate un păhăruţ de Odubesci 

mal mult, (sina în scenă; Dar” unde *sii oare stăpânii cascl?..
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'Premur de grijă şi nerăbdare aşteptând răspunsul Maşei.. . 

Dacă ar primi să fugă cu mine peste hotar, toate sântii 

sata, şi pasaportul, şi trăsura..: A! cată "i că vin. 

SCENA V. 

Duducescu, Polidor. 

Polidor, — (eu amiciție) Dudueescule, aci eşti?.. De 

mult ai venit? (ic dă mâna) o 
Duduceseu. — Ba chiar acum; dar” unde "i doam- 

na Maşa? 
Polidor. — Scrie un ravaş.,. nu sciăi ce. 'Trebuc să 

vie îndată. | 

Duduceseu. — (în parte, cu bucurie) A fi răspundend la 
ravaşul moi. | 

“Polidor. — li! Duducescule, îi tragem un stos în 

astă seară 2 

Duducescu. — Cum vei pofti. - 
Polidor. — Ce “ţi pasă ţie? Ai un noroe orb... Xe- 

ai luat banii la toţi cu ridicata!.. ba âncă i-am ră- 

mas şi dator... Cât am săţi daii? 
Duduceseu. — Trei sute de galbeni din cărţi şi 

500 galbeni înprumutaţi. Dac'ai putea, frate, s&mi plă- 

tescă, nai îndatora prea mult, că oii să am mare tre- 

huință de bani chiar mâne. 

Polidor. — (eurmâudu'r vorba) Eaca şi Maşa. (merge spre 

uşa din fund.)
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SCENA VI. 

Duducescu, Polidor, Maşa. 

Duduceseu. — (dând mâna Maşe) întrebam tocnal acum 

de d-voastră, doamna mea. 

Maşa. — Am avut ceva de scris. 

Duducescu. — (incet) Răspunsul la scrisoarea mea? 

Maşa. — (incet, dând un ravaş lui Duducescn) Fată! ], 

Duduceseu. — (uâna ravașul) Eşti un ânger!.. 

(Se aude afară vuet de trăsură.) 

Polidor. — (e s'aude pe scări?.. Xe vinii prietenii. 

(merge de deschide uşa din fund.) 

Duduceacu. — (incet Maşen) În astă noapte, la 12 ore; 

voiit fi la poartă cu un coupe ş'orii da semnalul cu bi- 

ciul vezeteului. , 

  

SCENA VIE. 

Duducescu, Maşa, Polidor, maiorul, contesa, 

Ischiuzarliu, 

Polidor. — Poftim, poftim. Ce-aţi întârdietii aşa 

de mult? 

“i. pricina. Contesa, — Matoru * 

Maiorul. — A? net, pardon. Dumneta aşteptat pe 

Ischiuzarllovici. 

Contesa, — (supărată) Jajor, vous îles un 0us. 

Molorul, — tiqina) zellont! tres aimable, tres 

aimable.
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Contesa. — (serutâna pe Masa) Bonsoi, chere; tolre 

pere est agacani. 

Maşa, — Audi, papa ? 

Maiorul. — iudin, duşinca amoia, ma nu asudan. 

(privind înpregiun A! ceaiu gata?.. masa de cărți gata?.. 

[i când fost la Braila ranit, cit beut Varu s sacale de 

ceaiii cu. rom, două 'cealii, două rom. 

Contesa. — Și nat murit? . - - 

Maiorul. —'A! met mumvit. La mine -zdarou! tsceate 

ata busunar un glonte) Când lovit la.mine plumbul ista, cil 

cadut jos strigând: zdr asti ciolovec! 

Toţă. — Acesta "1 glontele? 
Maiorul. — Da. Fii pastrat la dinsul ca un souzenir. 

-Contesa, — A! cher major, dă-mil mie sg port 

ca un talisman. 

Maiorul. — Pardon, comtesse. Fii dam pe dinsul 

Maşel ca un juvaer de familie. ” . 

Maşa. — (nâna glontele) J/erci, papa.. . "L-oiii purta 

cu mine cât oii trăi. 

Maiorul. —  (eerntână pe Masa) Dușincu mola!.. Bun 

suflet la tine! 
Isehiuzarliu, — (în parte) Bre! că anoști mai săutii! 

“SCENA VIII. | 

Cei denainte, Rufinescu, doctorul (viina din tund.) 

“Ruânescu. — Donsoir, Polidor... (aă mâna tur Polidor:) 

- Doctorul. —  (inchinânau-se Maşey) Doanina. mea... 

Maiorul. — Bravo! Mai venit doi prieteni la stos..-
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D-le doctor, 'd-ta nu cunoşti vr'o doftorie pentru vinle- 

cat de pagubă la stos? DE a 

Doctorul. — Ba cunosc, Receta cea mai sigură este 

ca st nu joci stosul. : 

Rufneseu. — “le înşeli, - ductare; receta pentru ca 

st nu păgnbesci este să câştii. - 

Maiorul. — A! bravo -Rufinescu! Dumneta nu prost; 

ma de ce chiemat la dumneata Rufinescu? d-ta italian ? 
Rufnescu. —. Poate... Armoariile familiei. mele 

poartă o cumpănă şi o spadi, semnele dreptăţii şi a pi- 

ruinţei; car” devisa noastră francesă este: Pese ct... 
“Maiorul. — feurmându) ZI cetera... 

SCENA IX. 
Col. denainte, Clovetici, Tribunescu (intră prin fund.) 

Clevetici. — Servus 

Pribunescu.: — Sănătate şi frăţie. 
Clevetici. —  tapropiinau-se ac Maşa) Doamna mea, al 

d-voastră devotat. 
Masa, -— De mult nu v'ain vădut, domnilor! Xe- 

ați uitati? 
Clevetici. — Incapabili, "doamna mea, de a uita o 

cetățeani ca dumnevoastră. Amii avulii o absenţă. — - 
Maşa. — Din capitală ? 

Tribunescu, — Dar, doamnă. Xe-amit dusti în pro- 

vincie ca să Juim parte la luptele eleptorale. Ami voitii 

să dejuciim intrigile . conservatorilor, şi în conformitate 

cu articolul IY din anecsă, să surprindem fraudele.
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Maiorul. — A! bonsoir monsieur 'Iribule. -. Spu- 

ne la mine: fost lupta mare la alegere? 

Tribunescu. — Luptă de principii, domnule Sta- 

cană, luptă de moarte! 

Maforul. — A! Dumneata nu fost ranit? 

Pribunescu. — Nu; cii cu amicul meii Clevetici 

amii fosti aleşi deputaţi. - 

Maiorul, — Avutii noroc. Fit când luptat la Braila, 

fost vanit de glontele acesta; (arată un at doilea glonte) Mid 

cit tot zdaroo. | 

Contesa. — Comment?.. alt slonte?.. ha, ha. ha! 

- Matorul a fost rănit de doi glonţi tot întrun loc. 

(Toţi ridă într'ascuns.) 

Maiorul. — Cito? cito? (in parte) Ce spus nehuna? 

Polidor. — Domnilor, ne perdem timpul cu vorba, 

şi masa de cărţi ne aşteaptă. Poftim. 

Toţi. — Bucuros! (se ducă de se punii la cărţi, afară de: doc- 

torul, Clevetică şi Tribunescu.) | 

Maiorul. — Haraşo? începem risbolul. A! mon- 
sieur Clevetici, monsieur 'Tribule, nu jucaţi? 

Tribunescu. — Banii mei îi pistrez spre aj con- 

sacra în serviciul causek, car” nu în serviciul stosului. 

Malorul.. — Exellent?.. A! Doamna contesa nu vine 

la masă ? 

Contesa. — Aşi veni, colontiers, dar” rămâne . Maşa 

singură. (merge 1a masă.) 

Maiorul. — Act; Maşa cântă la noi ze romance, 

Masa, — Purdon, nu sânt dispusă ca st cânt.
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Toţi, — 0! Doamna mea, vă rugăm cu toţii... fa- 
ceţi-ne pliicerea, 

Masa, — ME ertați că, deii, nu pot în astă seară. 
Polidor. — Maşa, adă'ţi aminte că "mi-ai promis 

mie“ st cânți romanţa cea nouă de amor. Cântă, dragă. 

Maşa, — țin parte) 0! Dumnegeule! de-abiea mt pot 
stăpâni de. plâns şi el. mă silesce să cânt! 
„Polidor, — Drază, începe mai degrabă, că stăm 

gata să te aplaudăm. ” 

(AaYorul, contesa, Polidor, IschYuzarliu, Duducescu și Rufinescu joci 

stosul; Clevetici și Tribunescu se aşcată pe canape; doctorul aduce 

Maşel un caet de musică.) . 

Mașa (cântă: 

Ah! te iubesc, şi drag "mi-e de-a “ţi-o spune, 
Şori cât de mult în lume voiii trii, 
Tot vecii stţi spun, stţi spun, dulce minune, 
Ci te Yubesc şi vecini te-oiii iubi. 

Contesa. — Charmant! delicieuz! 

Toţi. — Minunat! o 

Mașa (cântă:) 

Dar; te iubesc şi "mi daii sufletul ţie; 
Căci pre pământ şi n raiul ângerese 

Nu pute fi mai dulce armonie, 

Ca glasul lin ce dice: te inbesc! 

Contesa, — Ah! Dicu! quelle expression! 

Toţă, — De minune! 
Maşa, (cântâ:) 

>» . 

0! de-ar suna acuma pentru mine 

Ceasul dorit al sbotului ceresc, 
Fii aşi muri ferice lângă tine; 
Căci aşi muri dicendu'ţi: te fubesc!
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- Contesa. — Ah! je n'y tiens plus! Trebue să te 

sărut, Maşo. (merge de serută pe Masa.) ” - - 

Toţi. — (sculându-se de In joc) Admirabil!.. Perfect! - Pre- 

rasunat! Ce voce frumoasă!.. . : J 

Duducescu. — Am credut că aud cântând un înger. 

Rufinescu. — Şi cii, doamna mea, o privishitoare! 

Tribunescu. — Şi ci... aquila romană. 

Molorul. — No! haraşo, haraşo, destul copii 

ment. Punem ear” la joc... Maşinca, gateşti ceaiul. 

(Jucători) se punii car' îa cărți. Un fector duce un servicii de ceaţii 

si 1 depune pe mesuța de lângă canape. Maşa se ocupă cu ceaTul, um- 

ple cescele şi le împarte.) 

Doctorul. — (apropiindu-se de Clevetici şi Tribuneseu, în timp 

ce jucătorii se pun la cir) Domnilor, aşi dori să an 0 es- 

plicare cu d-voastră. 

Clevetiei. —" Cu noi? 

Doctorul, — Dar; domnilor. 

Pribunescu. — În ce cestiune? 
Doctorul. — Într'o cestiune foarte serioasă ce s'a 

ivit în jurnalul ce redigeaţi, în Gogoaşa patriotică. 

Tribunescu. — Sintem gata, domuule, să dim es- 

plicaţiunile ce veţi dori. | 
Doctorul. — Bine voii ami Spune... (vorbescă încet 

și discută cu foc.) 

Maiorul. — A! cine tale stos? 
Polidor., — Duducescu. El e banquier-bașa. 
Duducescu. — Bucuros!. . (tare stosul.. Cera-l-alţi ponteză.) 

Maşa, -— ar 'Privuneseu şi Cleveticy) Domnilor, nu poftiţi 
o ccaşcă de ceai? e 7 |
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Pribuneseu. —' Mulţemim, doanina mea. Principiile 
noastre liberale nu ne permitii să bem asemene Zigaoare. 

Mașa, — tzimvină) Nu 1 sânteţi prieteni « cu Chinezii, 

se vede? “ 

Duducescu. — Stos!.. (aă cărțile Contesă, aţi per= 

dutii; Polidor, ai perdut; domnule maior, al câştizat... 

Maiorul. — Prelrasnui! Paroli.. . Maşinca, da- 

vaă cealii la mine. 

Masa, —' Eată, cum îţi place, înte*un pahar, (îl duce 
un pahar niare de ceziii.) 

_ Duducescu. — Stos!.. Rufinescule, al perdut; Po- 

lidov, al perdut; maforule, ai perdut. 

Maiorul. — Sacrament!.. Maşinca, davai rom 

la mine. 

Polidor. — Ce goană! 

Toţi. —. Dapoi ci! 
Maiorul. — Numal Duducescu avut noroc. A! Du- 

ducescu, de ce chiemat la dumneta Duducescu? 
Duducescu. — Pentru ca să mă 'utrebi dumneata. 

Maiorul. — A/ haraşo! Lzecllent!..: Mașinca, 

davai pandespan. 

(Jucătorii vrm6ză partida lor. Maşa toarnă ccatit în tanc, şi feckorul 

le duce pe la inusafiri.) 

Doctorul. — (urmând discuţia) NU =: vorba de conven- 

ție, domnilor: Fii vă 'ntreb: cine din dumneavoastră a 

seris un articol feri în contra institutului de orfani ce 

este sub direcţia mea? 

Tribuneseu. — Cine? Eii, domnule! Am curagiul a 

o declara. Nu sânt de opiniune ca fiii Românilor să fie
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crescuți ca, nisce plante sub oale de sticlă, pentru că 

acest fel de crescere etufă în generaţiunea fiitorului sinr- 

ţul libertăţii individuale. . 
Doctorul. — Te-ai primi mal bucuros să vei co- 

piit lepădaţi pe uliţi, de cât sti scii adiipostiţi întrun 

institut, unde să aibă, îngrijirile trebuincioase? 

Pribuneseu. — Dar, domnul meii! Copilăria e ca 

un arbore june ce prosperă liber în. acr, la Soare, şi 

care se ofilesce în seră, în închisoare. Copiii Românilor 

trebue să fie lasaţi pe strade, pe câmp, fără unici o pri- 

vighere despotică, fără nică o deprindere de moliciune, 

pentru că numat astfel ci vor deveni cetiiţeni liberi, tari, 

caragioşi, demni de a să bucura în viitor de principiile 

mântuitoare teăniac) a libertăţii, egalităţii, fraternității, 

inviolabilităţii. . . 
Doctorul. — tintrerupendu') Şi cele-l-alte... Prea bine; 

asta *i opinia d-tale?.. o respectez, ori cât să fie ca 
de greşită; însă pe lângă espunerea acestor principii în 

fonea d-voastră, al mai adăogat şi următoarele reflecsii, 

care mă privescii pe mine personal.. (scoate o foae şi cetesee) 

(Jucători! lasă cărțile şi ascultă.) 

Doctorul. — (cetina) „Noi conchidem acist articol au- 

„gajând pe Guvern de a pune capăt sarlatanismului in- 

„teresat a unor medici, carii, sub cuvânt de a organisa 

„institute filantropice, facit subsericri în societatea ro- 

„mână şi se folosescii fără control de sumele ce adu- 
„Dă. ..% (eu energie) Dumueata le-ai scris aceste rânduri, 
domnule ? 

Maiorul, — (eătră jucători) A! 0yto?.. s& ascultăm...
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Doctorul. — Dumneata le-ai scris.aceste?.. te 

“ntre. 

Tribunescu. — Ei Dacă -nu "ţi placii, eşti liber 

să răspundi. 
Clevetiei. — Respunde, domnul meii. Articolul ami- 

cului 'Tribunescu ne-a câştigat 5 abonați. Răspunsul du- 

mitale ne va aduce alți atâţi, de-a fi elocint şi... 

scandalos. 

Doctorul. — Domnule, gândit-at că, aici în capi- 

tală, cii sânt singurul medic care am fiicut o subscriere 

în folosul unui institut de orfani? 

Pribunescu. — Astă nu e treaba meă, domnule... 

Presa e liberă! 

Doctorul. — Presa?.. dar! dumneata scii ce e pre- 

sa2.. Cunosci misiunea sântă şi luminătoare a presci?.. 

AY idee de rolul sublim a unui publicist?.. Doinnule, 

un jurnalist este apostolul adevărului, apărătorul drep- 

tăţii, propagatorul cunoscinţelor folositoare; el e devotat 

cu sinceritate şi cu ahnegare intereselor Patriei sdle, şi 

când se servi de presă, el o întrebhuinţeazi ca o făclie 
cerească pentru a răspândi lumini mântuitoare în min- 

țile şi cugetele oamenilor... Avem în societatea noastră 

câţiva oameni de merite ce *şi consacră viaţa la accastii 
nobili, misiune; car” d-ta, domnule Tribunescu, şi d-ta, 
domnule Clevetici, nu sânteţi demni să vă puneţi în ren- 

dul lor, maveţi dreptul de a purta mândrul nume de 

jurnaliştă, căci nu sânteţi jurnalişti, dar nisce mişel pam- 

fetari, nisce hulitori publică ce aduceţi discredit presei! 

Pribuneseu. -— Cer cuvântul...



1712 SGÂNCITUL RISIPULOR 

Doctorul. — Și prin urmare nu volit răspunde la 
insultele voastre prin publicitate; vă voii da numal e 

lecţie de bună cuviință, precum meritaţi. Domnule, siint 

hotărit să "ți tatii urechile. Care este ora la care ne Du 

tem întâlni mâne dimineaţă ?. 

- Poţi. — 0! provocare? 
Pribunescu. — Duel vrei, domnule?.. Prea bine! 

primesc provocaţiunea dumitale; însă îţi declar de mai 

"nainte, că cii nu mă bat nică cu pistolul, nici cu floreta. 

Maiorul. — (sculânau-se A! cu ce bate la d-ta, cu 

tunul ? o 

TPribunescu. — Fii, domnule, mă bat cu hapuri! 

Maiorul. — Cito?.. hapuri!.. Dumneata spiţer? 
Tribunescu. — Vomii pune într'o cutie două ha- 

puri, unul otrăvit şi unul ncotrăvit... 

Maiorul. — Ef!., pe urmă? 
Pribunescu, — Fie care din noi doi va lua un hap, 

întrun noroc, şi ?] va înghiţi. Cine-a avea parte de cei 

otrăvit, va muri!!! 

Toţi. — Ce nebunie! 
Doctorul. — Ba nu; eii primesc şi vreii chiar acum 

aci st terminăm duelul. 

Pribunescu. — tinerijit) Ce fel? N'avem armele ne- - 
cesarii. 

Doctorul. — 'Tocmai se mtomplă să am asupră'mi... 

armele d-sale. Eată o cuticari în care se găsescii ha- 

purile trebuincloase, tîntinde cutiea In Tribunescu) Poftim, d-le, 

de ea un hap și'l înghite. 

Pribunescu. —. Domnule...
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Clevetici. — Domnule, acesta un act de premedi- 
taţiune din parte'ţi... Cum de posedi asemene ingre- 
diente asupră'ţi 2 

Doctorul. — Le pregătisem pentru un alt duel de 

felul acesta, care s'a amânat pe altă dată. Ele ne vor 
sluji nouă... Poftim, domnule, de alege, că eii sint gata. 

Pribunescu. — Domnulo!.. d-ta poţi.fi gata; ei 
însă nu!.. Am să "mi fac oare care pregătiri... am 

să termin un articol... şi în fine, ei... am fost ales 
deputat!.. Viaţa mea nu "mi aparţine, şi nu pot dis- 

pune de dânsa... 

Doctorul. —. (furios) Aşa?. „vrea Să dică, dai îndt- 

răt 2... ţi”! frică? 
Tribunescu. — Domnule! Patria... 
Doctorul. — Meriţi dar să te tratez ca, pe-un pam- 

fietar, şi te pălmuesc chiar cu foaia ta, mişelule ! tir arun- 

că foalu in obraz.) 

Tribunescu, —  tindignat) , Donmule, „i 

Contesa, — Ah! mon Dicu! 

Maiorul. — Boji moi! un palma! 
'Pribunescu. — (ur Cleseticn) Haldeţi de-aci, “amice, 

că ne găsim între inimici politici! 

Clovetici. — Hat, amice. Să ne retragem cu denimi- 

tatea noastră !. . (se îndreaptă amândoi spre fund.) 

Maiorul. — (alergând după 'ribunescu) 'Vribule, T'ribu- 

lescu, trebue bate la tine la duel, bratişca. 

Clevetioi. — Arma noastră este condetul, domnule! 

(ere măreț cu Tribunescu.) 

Yorul. — Paşol, padleți! , Matoru şol, 2 / 108
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Contesa. — (eătră Masa) Ah! mon Dicu, chire, je 

suis toute. Emue! 

Doctorul, — (Alaşei) Doamna mea, vă cer -ertare în 

genunchi pentru acest scandal. 

Maşa. — 'Te cert, domnule doctor, căci asemenea ni- 

şei desonorează numele de jurnalişti români. 

Doctorul. — (serută mâna Mase» Sint fericit de apro- 

barca d-voastră. 

(Sună 12 ore.) 

Contesa. — Ah? mon Dicu! deja minuit! Mon- 
sieur 'Tachi, poroncesce, te rog, st "mi tragă caleasca. 

Ischiuzarliu. — Numai decât, contesă. tese-) 

Contesa, — Adieu, châre. Am petrecut ze soirte 

charmante. . . 

Toţă.: — (închinându-se) Adieu... a revedere, , . țesii 
Contesa. — Jajeur. .. vil cu mine să te duc acasă? 
Maiorul. — Akagji!.. Maşina moia, noapte hu- 

mă... A. de fost Tribule la Braila, el murit de frica. 

(ese înpreună cu contesa, Polidor îf întovărăşesce pănă la uşa din fund.) 

Duducescu. —. (apropiindu-se de Maşa) Pesto câtorva mi- 

nute voii fi lângă poartă... Vi aştept! (ese. 

Masa. — Bine... 

Polidor. — (intorcânau-se lângă Masa) S'aii dusii cu toţi]... 
Medul nopţif a sunat. AY dat lut Sandu cheia de la 
grădină ? | 

Maşa. — (eu voeea stati) '-am dat-o. 

Polidor., — Trebue să vie el în curând ati, pe uşi 
asta... Primesce'l prin întunerec. (sună tuminările) Ei staii



  
  

SGÂRCITUL RISIPLTOR 1715 

ascuns în camera de alăturea.... (eu ameninţare) mal au- 

git? (întră în drepta) : 

SCENA X. 
Maşa. — (singură) icălosul!.. în ce infamie mă *n- 

pinge!,. Fii, să primesc la mine, prin întunerec, pe prie- 
tenul tatălui seii!.. Martur "mi-e Dumnedeii cam re- 
sistat cât am putut pornirii inimei mele, şi cam voit 

să nu cale peste datoriile mele conjugale,.. dar când 

însuşi barbatul mei... el, care e dator să mă. sprijine. 

şi să mă apere!.. când chiar el mă silesce a uita ju- 

rimântul ce "l-am făcut înaintea altarului... 0! numi 
rămâne decât st fug dintr'un locaş ca acesta, unde donm- 
nescii neruşinarea şi crima... (privesce cu spaimă la uşa-din 
stânga) Par” cam audit un pas colea... "Mi-e groază să 

mă uit; la uşa asta care duce ?n grădină... 0! Doamne! 
aud cheia!.. uşa se deschide, şi Duducescu întârdie!.. 

Ce-o să mă fac?.. minţile mi se perdii. Eat] vine, vine 
aici... Dumnedeule! sânt perdută! (se anae o întorsătură ae 
chele în broasca uşel din stânga. Uşa se deschide încet) Ce-aud ? (altr- 

gi spre fund şi privesce pre fereastă) Am audit semnalul! (se 

aude un pocnet de bickă afară) El e!.. (cu Lucurie) Duducescu 

mă aşteaptă!.. Slavi Domnului!.. sânt scăpată! de 
4 a 

alergând prin fund, în timp ce Antohi intră pe fa din stânga.) 

  

103*
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SCENA XI. 

Antohi (invelit în manta înainteză prin întunerec), Polidor 

(ese din arepta, purtând un pistol şi o luminare aprinsă.) 

Polidor. — Am audit paşi în apartamentul Maşei... 

(vede pe Antohi fără să "1 cunoască) A ! Dumneata eşti, domnule 
Sandu?2.. Dumneata întri pe la medul nopţii la femeea 

mea? îmi strici casa?.. mă desonorezi?.. ş'ai credut 
poate că "i scapa de mine?,. că mi'i fura ce am mai 

scump pe lume, nevasta şi ondrea, fără să plătescă scump 

"o asemenea faptii,?.. tameninţina) Scoate bani, ghiuj bt- 

„trân şi neruşinat ce 'eşti!.. În trebue 800 de galheni... 
Bani, că te ucid ca pe-un câne. (întinac pistolul) Bani... 

bani !., 

Antohi. — (descoperindu'si obrazul) Ucide!!! 

Polidor, — (ingrozit) TPată-meil! (scapă pistolul din mână.) 

Antohi. — 'Ticălosule!.. (se întoarce şi ese încet pe uşa din 

stânga.) | 

Poliâor. — tuebun ae groază) TVată-meii!. .. aci ? (tremură.) 

| SCENA XII. 

Polidor, feciorul (intră prin funâ.) 

Feciorul. — Cucoanc, ceată un ravaş de la cuconiţa. 

Polidor. — Un ravaş?.. (cetesce) „Te las ca pe un 

nelegiuit în mustrarea cugetului şi fug departe de tine, 

pentru toatii viaţa mea.“ (vorbi Maşa!.. Maşa a fugiţ!.. 
A! ?nebunesc... mor!.. (eaăe abătut în bragele fecrorulur) 

(Cortina cade.) A
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ACTUI, IV. 

Teatrul represintă decorul actuluial II-lea. Un sipet se vede în fund. 

La ridicarea cortinei e qori de qiuă. 

  

SCENA 1. 

Martin (dorniteză pe canape), Sandu (întră prin arepta.) 

Sandu. — Martine, Martine. 

“Martin. — (ăeşteptânau-se) Aud?.. Cine mă chiamă? 
Sandu. — Fii. Ce face vărul Antohi? 

Martin. — Ce să facă 2.. Umblă prin odae derbedeii 

"Tanase ca un strigoii. Aseară, după ce-ai fost d-ta aci, 
a eşit pe la 11 ceasuri şi jumătate, și de când s'a în- 

tors acasă a încetat de a să primbla, oftând şi vorbind 

singur. Am stat toată noaptea de pază la uşa asta. 

Sandu. — Bine-ai făcut, Martine... Dar" oare ce-a 
fi avenâ? 

* Martin, — Nu mat înțeleg nimic, cucoane Sandule... 

par” că nu "% lucru curat!.. Boierul nu “i în toate apele; 

1% lipseşte-o sâmbătă... 

Sandu. — Poate ca păţit vr'o pacoste De-acolo, prin 

străinătate, unde-aţi fosti? 
Martin. — Aşa 'mi pare, că de unde se aşedase pe 

şedute în Paris, de-odată ne-amii pornitii, ca şi când ar fi 
năvălitii Tatarii, şi tot drumul n'a dis un cuvânt. macar. 

Sandu. — Mare minune!.. Martine, credi c'aşi pu- 

tea să întru la el? 
Martin. —- tascuitână) aci că vine în salon. 

(Se retragă-amândor în fund.) 

Pa
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SCENA II. 

Sandu, Martin, Antohi. 

Antohi. — (cu faca turburată, intră și se preumblă pe scenă, fără 

a vedea pe Sandu şi pe Martin) Dar... dar!.. alta nu'mi rămâne 

de făcut. Cu puină carbă şi cu un glonte pun capăt unei 

vieți amărite! Am cheltuit tot ce-am avut... am rămas 

car sarac, precum eram în tinereţe... Ce'mi mai ră- 

mâne .din toată averea mea? rscoate Qin buzunar o pungă) CA 

vo sută de galbeni... S&i arunce şi pe dânşii pe fe- 

reastă ca să nu'i găsească Polidor... Ticălosul! în ce 

rad de mârşivie a ajuns!.. S&'şi precupească soţia, pen- 

tru ca să aibă cu co'şi îndestula patimele!.. 0! Dum- 

nedeule!.. Nu s'a vădut nici odată asemenea, crime în 

" soțietatea românii!.. Ce corupţie!.. ce degradare!.. 0 

soțietate pere când legăturele cele mai sfinte a familiei 

sântii calcate în picioare cu asemenea dispreţ! 'Ticălosul!,, 

ME întorsesem din Paris cu gând s%'mi fac milă de cl; 

şi în loc s&l găsesc pociit... (eu furie) O! de nu m'aşi 

fi stăpânit în minutul acela, 'X-aşi fi smuncit pistolul din 

mână ca s%l ucid ca pe-un câne!.. 

Sandu. — (inaintâna) Vere Antohi! 

Antohi. —  (întoreânau-se) A! tu eşti, Sandule? 

Sandu. — Am venit să te văd de dimineaţă, vere 

Antohi, că aseară de-abia te-am zărit un minut. Ce-a! 

ficut după ce “ţi-am dat cheta de la portiţa grădinei 
lui Polidore 

Antohi. —  (iuâna pe Sandu de o parte) M'am dus în 10- 
cul tăi, căci presimţeam o infamie din parte”.
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Sandu. — Şi ce s'a Intomplat? 
Antohi. — Nelezluitul, te aştepta ca să te prade? 

Sandu. — El!.. pe mine? 
Antohi. — Şi poate char să te şi ucidă. 
Sandu. — Val de mine!,. da ce "M-am făcut ci? 

Antohi. — Nimic... însă banif, trăsnească”t Cerul!,. 

setea banilor!. . focul patimelor!. . 
Sandu, — uisetnda'pr cruce) Mirie cleisou? În ce yri- 

mrjilie am fost! 

Antohi. — Trebue să te ferești de dânsul, Sandale, 

că “Im stare... AT tu vrun pistol, vro armă? 

Sandu. — Ba nu... 

Antohi. — EL apol, na... du-te In târg şi cunperă 

“> cutie cu pistoale. 
Sandu. — Dar" ce st fac cu ele? 

Antohi. — Fi ori lua unul şi tu celalalt, pentru 

ca st al cu ce te aptra, (linda câtva aaltent) Na?.. du-te 

dute și vină curcud. 

Sandu. — Să port ei arme cu mine, ca un arnă- 

ut? in parte Da mat bineculii da de ştire la polii» că 

Polidor a avut gând să mă omoare astă noapte... 

Antohi. — Nu te-a! pornit âncă astădi, Sandule? 

Sandu. — Faca mă duc. cn sare Me duc drept În 

aa... Brece?.. cum sta stricat lumeat.. Unde pere 

gem? urle merge? fese prin drezta)
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SCENA III. 

Antohi, Martin. . 

Antohi. — (in parte De s'ar întoarce mai curând 

cu pistoalele, să mă... treae pe Martin) Martine, ce faci acolo? 

Martin. — Grijesc, cucoane. 
Antohi. — (în parte, cu milă) Bietul bătrân! slugă cre- 

dincioasi şi cu durere de stăpân! tare) Martine, vin" în- 

coaci... mai aproape. 

Martin. — ţin parte) Ce are? 
Antohi. — De câţi ani mă slujeşti tu pe mine? 
Martin, — Iapoi mai ştiii eii, cucoane? Or fi wo 

30 de auf. - 

Antohi. —. Un veac de om!.. şi can spune'mi: În 

toată vremea asta pus-al tu ceva de-oparte pentru b&- 
trâneţe ? 

Martin. — Ba, geii, nici mam gândit, că nădăjduese 

să mor în casa d-tale. 
Antohi. — Bine, Martine; dar' dac' aşi muri ei 

înaintea ta? 

Martin. — Ferească Dumnedeii de una ca , asta! Nu 

se poate. - : 

Antohi. — Toate se potii, dragul meii. Nu ştii tu 
vorba cea veche: Omul ca earba, dilele lui ca floarea 

câmpului! . . 

Martin. —  (stergenduși ochii) Fan lasă, cucoane, nu 
mal spune de astea, 

Antohi. — (in pazte, uimit) Curios lucru!.. "Mi-e jale 

st mă despart de dânsul! tare Martine, adă sipetul cel
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cu hajne... (în parte) Într'o vreme a fost şi cl plin cu 
galben! 

(Martin trage sipetul din fund aproape de Antohi.) 

Martin, — Eat], cucoane. 

Antohi. —  Deschide'l... Ce Dulendre mai sântii 
în întru? 

Martin, — Hainele şi rufele dumitale. 
Antohi. — (plecându-se pe sipet) Dar” asta ce 9 (sceate 

a ulcică de lut.) 

Martin. — Ştii, cucoane, ulcica ceea care al găsit-o 

îngropată în grădini; ştii, de mult... 

Antohi. — Îmi aduc aminte... Acun or fi vro 28 

de ani... Eram sarac... Într*o qi săpând în grădină, 
am găsit o comoară ascunsă în ulcica asta... 100 de 

galbeni! De-atunci am început a avea stare... Bine-ai 

făcut, Martine, că ai păstrat-o, căci poate când orii muri... 

Martin. — Bar?.. 

Antohi. — tzimbina) Bl!,. QĂ!.. poli muri... Nu 

te mai mălhni, Martine... Cum se poate să mor cil, stă- 

pânul tăi cel iubit?,. eii care sânt în floare!.. Nu "i 

aşa, Martine, ci "5 în floare? 

Martin. — D'apoi cum?.. Brânduşa de toamnă nu 

floare ? “ 

Antohi. — De vreme ce "5 brânduşă, acum "mi-e 

vremea, să trăiesc, st mă veselesc, să gust plăcerile lu- 

mii... nu "i aşa? 

Martin. — Numai să fil sănttos. 

Antohi, — De-aceea am hotărit să fac. ca şerpele, 

.
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să ml schimb hainele. Vreii haine noue, 'şi.aceste câte 

Sfintii în sipet ţi le dăruesc ţie, Martine. 
Martin, — Mic?.. da ce-olii să fac cii cu atâtea 

lucruri ?. . 

Antohi. — Le"i da şi tu de pomană, dacă "i vrea... 
de sufletul mei. 

Martin. — Dacă “1 aşa, nu primesc. Ţine'ţă averile, 

cucoane, 
Antohi. — Lasă, dragă Martine. Nu vegi tu că glu- 

mesc?.. lea sipetul şi '] du în odaca ta... Ce matlam 

eii aci în odae? 

Martin. — Nimic. Când ai plecat la Paris te-ai des- 

făcut de toate. 

Antohi. — Cu adevărat... Vrea să ici, de-ar fi 
cineva să mă clironomisească mar găsi nimica? 

Martin. — Afară de banii d-tale, mar găsi nici ma- 
car un pahar cu apă. | 

Antohi. — (în parte, cu mulţemire) Minunat! .. Cât pen- 

tru bani, tarată punga) cată tot ce "mi mai rămâne. (tare) 

Martine. 

Martin. — Aud. 

Antohi. — *Ţi-am plătit ei ţie leafa? 

Martin. — Plătit tot, cucoane. 

Antohi. — Ba, pare-mi-se că te "mşeli. Am să ţi 
mal dait încă mult; ştiit cii bine socoteala. 

Martin. — Mult nu, cucoane... Vio 50 de let 
numal. | 

Antohi. — Cincideci de lei numal?.. Ce spui tu, 
omule ?.. vrel să “ţi mănânc banii de haram?.. Ce mă
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socoteşti tu?.. SE mă lăcomesc ei la dreptul unei slugi: 

vechi şi credincioase ca tine? (ir ax punga) Na'ţi leafa, 

Martine, 

Martin. — Da "mi-ai plătit-o, cucoane. S5 n'am 

parte de pânea care o minânc, dacă... , 

_ Antohi, — Nu te jura, frate, că cii ştii mai bine 

decât tine. Jea'ţ dreptul tăi și nu mat face vorbă. Hai- 

de, du'ţi sipetul în odae, şi "ţi stringe bine tot ce al, 

ca să nu te afle Po... 

Martin. — Cine? | 

“ Antohi. — Ori şi cine... Iaide, du-te. 

Martin, — (inână sipetul sc duce prin fună) Fi! nu “1 lu- 

cru curat, nu!.. - 

Antohi. — (eingur) A! slavă Domnului!.. nu mal 

am nimic la sufletul mei! Sint sarac, -lipit pămentu- 

lui!.. Cine vine?.. doftorul? (merge vesel înaintea 1ui) 

  

SCENA IV. 

- Antohi, doctorul (intrând prin Arspta.) 

Doetorul, — Cucoane Antohi, am aflat chiar acum. 

Caţi sosit din străinătate ş'am alergat st vă văd. 

Antohi. —: Îţi mulţemesc, doftore. (ix stringe mâna) Cun. 

mă giseşti? 

Doctorul, —— Bine de tot. Se vede c'aţi petrecuti 

cu mulţemire în voiagiii? 

Antohi. — Cât se poate. Am cheltuit sumedenie do: 

bani pe şaluri, pe dantele, pe diamante...
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Doctorul. — la, ha, înţeleg. Cucoana Enăchiţa, "şi-a 

făcut provisiile de iearnă ? 
Antohi. — Şi cil, Dinilă, am plătit de m'am spetit. 

Doctorul. — Da unde "% domnia ei2.. s'a întors cu 

d-voastră 2 

Antohi, — Ba nu... am lisat- -o la han, în Paris. 

Doctorul. — La. han? 

Antohi. — În compania unui actor. Pune'ţi în gân, 

doftore, că domnişoară s'a înamorat în Paris de un ac- 

“tor, ş'acum lea lecţii de comedie. 

Doctorul, — Nu credeam să aibă nevoe de aseme- 

nea, lecţii. 
Antohi. — Nu; căci 11 comedianti de frunte. S6 

vedi!.. După ce m'a scos din minte ca pe-un prost, ju- 

vându'mi amor, credință şi tot felul de... parascorenil 
sentimentale ; după ce m'a scurs bine de bani prin Viena 

şi prin Paris, cată resultatul romanului nostru; (ecoate 

un bilet) un Tăvăşel parfumat, adresat pomenitului_ actor, 
în care mă descrie pre mine în chipul următor: (cetesce 

„Cher ange, ne sois pas jalouz de mon grotesque 

compagion de voyage; c'est mon caissier. Adică: Ân- 
gerul meii iubit, nu fii zulfar de pocitul meii tovarăș de. 
călătorie; el e casierul mcii! 

Doctorul. — Ha, ha, ha, frumos stil! 

Antohi. — Cum am prins la mână acest document 

interesant, am şi plecat din Paris, şi cată-m's. 

Doctorul. — Îmi pare bine că vă văd scapat de 
farmecele ej. 

Antohi. — Am scapat, slară Domnului!?.. şi acum,



  

SGÂRCITUL RISIPITOR 1795 

când mă gândesc, 'ml-e ruşine de nebuniile câte le-am: 

ficut la virsta mea. 
Doctorul. — izimbină) Amorul... 

Antohi. — Amorul, dragă doitore, e partea tineri- 

mii; şi cât pentru noi, bătrânii, când ne împinge păca— 

tul a cădea în mrejile lui, părem ca niște muşte uscate 

în pânză de paimjini. Ne facem de visul lumii, şi femeile: 
1Ș batii joc de noi. 

Doctorul. — În fine: ce-a fost s'a trecut. Mie "mi 
pare bine că vaţi întors în ţeară, pentru ca să vă bu- 

curați de starea în care a ajuns institutul orfanilor. 
Antohi. — Copilaşii sântii sănătoşi ? 
Doetorul. — i" mai mare drag săi privesci. 

Antohi. — În ce număr se găsescii? 

Doctorul. — Ca vr'o 40. . 

Antohi. — Și cei mulţi înainte! S6 trăească, să 

crească mari şi st faci datorie prin Paris! Asta le doresc.. 

Doctorul. — Ce giceţi, cucoane Antohi? Nu vă "nţeleg. 
Antohi. — ]ic că le doresc să crească mari, ca să 

facă datorii în Paris, ca mulţi din compatrioţii noştri.. 
Doctorul. — (um? compatrioţii nostri?.. 
Antohi. — Vrei si al o idee de numirul celor ce 

sântii datori şi nu plătescii ? 
Doctorul. — Siinţii mulţi? 
Antohi. — (scoateo listă foarte lungă și o desfăşură) Priveg- 

te!.. cată lista!.. un pomelnic nesferşit! 

+ Doctorul. — Par” că "1 lista lut Don Juan. EI bine! 

ce dici creditorii? 

Antohi. —: Ce gicii?.. astupă'ţi urechile de ruşine,
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doftore. Numele de Român are st ajungă a fi sinonim 

CU... (se pleacă la urechea doctorului și “1 vorbesce,) 

Doctorul. — (cu adâncă mirare) Cum se poate! 

(Se audă voci în grădină.) 

SCENA Y. 

Antohi, doctorul, maiorul, Sandu. 

Maiorul, — fatară) Dlonsicur Antohi venit de 18 

“Paris ? 

Sandu. — (afară) A venit aseară. 

Maiorul. —  (întrâna prin drepta) Unde 9. A! zdrasti. 

Antohi. — Matorul la mine?2.. Ce pofteşti, dom- 

nule, aci? 

Maiorul. — Fii vrem st vorbim cu dumneata, serios. 

Antohi. — Vorbeşte; te ascult. 
Maiorul. — Polidor, fiii a dumitale e un şena 

ticalos! 

Antohi. — Acum 0 ştii? 
Maiorul. — AMfaşa îugit aseară de la dinsul. 

Toti. — Cum se poate? 
Maiorul. — Maşa scris la mine că Polidor silit la 

dinsa ca st dea rendez-eous lui Sandu, pe la meţui 
nopţii. Adevărat, brat Sandu? 

Sandu. — Adevărat. 

Matorul. — Asta "Y batjocură mare,  infamie!.. Tre- 

bue resbunat la mine... Ei fost adinioare la Polidor, chie- 
mat pe dinsul la duel... cl nu vroit!... Fit palmuit la 
„linsul, şi acum venit spunem la d-ta, că desparţim pe
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Alaşa; nu vrem ca AMaşa să se mai numească la din- 

sa Mașa Sgârcea... Numele Sgârcea e necinstit. 

Antohi. — Necinstit! numele meii?.. şi gici că Po- 
lidor a refusat a să bate după ce "l-ai pălmuit? 

Maiorul. — Da, refuzat! 

Antohi. — Apoi dacă lumea astădi e astfel de co- 
rupti încât să se găsească oameni carii waii curagiul 

aşi spala palmele de pe obraz... ca să'ţi dovedesc, dom- 

nule maior, că numele meii nu "i desonorat prin mişelia 
lui Polidor, primesc eii ca să mă hat în locul luj. 

Maiorul. — Haraşo. 

Sandu. — lu, Antohi, la duel? (in parte) Unde mergem? 

Antohi. — Taci, Sandule, că tu nu ştii ce sufăr în 

sufletul mei! Ai adus pistoalele? 
Sandu. —- Fată-le. tarată o cutie cu pistoale.) 

Antohi. — D-le maior!.. din dosul casei mele este 
un maidan deșert, Pe la ceasul acesta nu trece nime 
prin cl. Hajde!.. ceată pistoale... ceată marturii mei, 
doftorul şi Sandu. 

Sandu. — tepărict) Fă, martur la duel! (in parte) Ki- 

ie ton dinameon. . . | 

Maiorul. — Bucuros! mergem... li am marturi pe 

'Tachi şi pe Rufinescu. 

Antohi, — Prea bine; haideţi, in parte) Tot cra să 

mt *mpuşe astădi. 

Maiorul. — (oprinău-se lângă uşă) Antohi, bratişca. . . 

daca omori tu la mine, trimite să îngroape pe mine la 

Braila cu decorația Vladimir, care câştigat când fost ra- 

nit la asalt... Fagadueşti la mine, Antohi?
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Antohi. — Îţi făgăduese. 
Maiorul. — (aândutr mâna) A! mulţemin. Excdent. 

Dumneata pravoslaunil; ciolovel:.  tese.) 
Sandu. -- ŞI, deit, Antohi te ducă să te baţi?. 
Antohi. — MY duc. 

Doctorul. — Cucoane Antohi... nu af nici o dispo- 
siţie de luat înaintea duelului? 

Antohi. — Doftore, de-oiit: fi ucis, să serii pe mor- 

mântul meii devisa sgârcitului: „Dai? nai!“ 

(esti cu toţii.) 

SCENA VI. 

Martin. — (intră prin fund, pe gânduri, înbrăcat în haime de 

ale lu! Antohi) În zadar mă gândesc şi car” mă resgiu- 
desc... nu pot săi daii în pirte!.. Bofeiul are cora!.. 

Tot de moarte vorheşte!.. Perească sfântul să nu i se 

întâmple vre o primejdie, că astă noapte "l-am visat in- 

brăcat în al)... Mare minune, Doamne! cum s'a prefă- 

cut de vi”o şâse luni!.. de unde era Sgârcilă, s'a făcut 

Dănilă; de unde nici căta la femei, s'a dat în dragoste 

cu o zăpăcită; de unde nu eşia nici macar la primblare 
in grădină, a luat câmpil de odată pănă... hăt, la Pari- 

sul ăla, peste nouă mări şi nouă ţări!.. ba âncă m'a 

dus şi pe mine prin fundul lumii şi ma purtat pe unde 

"şi-a înțercat, dracul copiii. Nu 'sit a bine toate astea... 
Nu. „. Dut. „ (oftează şi stă trist adâncit pe gânduri.)
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SCENA VII. 

Martin, Rufineasca, (iniaând ripide prin dripta. 

Rufineasea. — Martine, Martine. 
Martin. — Ce este? 

„ Rufineasca. — (scoţenau'să voalul) Acasă 7! stăpânu-tăii? 
Martin. — Co'mi vădură ochii? Dumneata eşti, cu= 

coniță?.. Da când al venit de la Paris? 
Rufineasea. — Am sosit chiar acum. Jam pornit 

îndată după stăpânu-tăii şi "l-am urmărit din poşti în 
poştii... Unde 1? 

Martin, — A eşit mai adinioarea cu doftorul şi cu 
malorul. Nu "I-at întâlnit ? 

Rufineasca. — Nu... Fan spune 'mi, Martine: vor- 
bitu'ţi-a ceva de mine pe drum. 

Martin. — Pe drum?.. Na spus un cuvânt dece 
dile de-a rândul. | 

Rufineasca, — (in parte) ÎI mânios, tot mă Yubesce!.. 
şi eii, nchună, s%'mit perd minţile după un actor, un ca- 
lic care 'mt-a furat toate juvaerele! care) Martine, ce 
credi tu c'ar gice când m'ar videa aci? 

Martin. — Ştii cii?.. poate că s'ar mai însenina 
la fară... că aşa "1 omul când îşi perde cararea. 

Rufineasca, — (in parte) N'am sl las în pace pănă 
ce nu “l-olii vedea car” la picloarele mele. 

109
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SCENA VIII. 

Martin, Rufineasca, contesa. 

Contesa. — (aducând o perină de catifea cusută, întreabă pănă 

a nu întra) Antohi est arriz€?.. Unde "i, unde "1? 

Rufneasca. — Ah! mon Dieu!.. vine cineva... 

(işi coboară voalul) 

Contesa. —  (întrâna) Bonjour, Antohi... (se înselă de 

Yea pe Martin ârept Antohi) Bine-al venit, 70072. ami /.. tse ră- 

pede ca să”1 serute) Que je TOus embrasse. 

Martin. — Te înşeli, cucoană; ci sânt Martin, nu 's 

bolerul. (se retrage în fund.) , 

Contesa, — (oprinău-se) Fi? quelle horreur! (zărină pe 

Rufneasca) Ah? ape dame? 

Rufineasca. — (ridicânau'i voalul) Chăre comtesse! 

nu mă cunoşti? | 

Contesa. — Enăchiţa!.. Dumneata eşti, dragă?.. 
când al venit?.. cum ai petrecut?.. ai fost sănătoasă?.. 

can să te vtd mai bine. Zoajours belle?/.. gue je tous 

embrasse... tserută pe Ruâneasca.) 

Rufineasca. — Châre amic... | 
Contesa. — Spune'mi... racontarisescemat ce-ai mai 

făcut pe la Paris2.. Făcut'ai congaete multe?.. cum- 
păratu'ți-al lucruri frumoase?.. toalete... bijuteril?.. 

Să mi le arăţi pe toate... Ah7/ châre amie! cât do- 

ream să te văd ca să mal vorbim despre a le tinereţii, 

despre amor, căci fără amor viaţa "I o ilusie, un pustiii . 
întunecat. 

Rufineasca, — N'est-ce pus?  
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Contesa. — Jelas! oui...: Ce'ţi folosesce să fil te- 
ură? să fil frumoasă, dacă nu profiţi de tinereţe şi fru- 
museţe?,. Dar" te vorbesce lumea ?.. Las'o să vorbească 
şi nu băga de seamă, că doar” ca nu mai detreabă. 

Rufineasca. — N'est-ce pas ? 
Contesa. — De aceea eii una "ţi daii dreptate, Enă- 

chiţo, că nu “ţi pergi timpul come une sotte, jertfin- 
du'ţi viața şi pornirile. inimii unui barbat ce nu scie să 
te preţucască şi nu merită nici un sacrificii. 

Rufineasea. — N'est-ce pas? Al! chere comtesse! 
cât sânt de fericită că te aud vorbind astfel! 

Contesa. — D'apot cum?.. âncai dacă eii am fost 
0 proastă, nu vreii să fiii egoistă, 

Rufineasea. — Cum? 
Contesa. — (cu mănnire) Proastă! proastă, soro!.. 

mam sciut să gust mulţemirile lumil!.. Bati-m& pus- 

tia! cine "mi-a dis să fiii aşa de cinstită! 
Rufineasoa. — (în parte) AugI? (tare) Ce ma! face 

Tachi ? 

" Contesa, — Ah! chere amic, nu'mi vorbi de den- 
sul!.. un berbant, un nestatornic, un infam care "mi-a 

mâncat o mulţime de bani, şi pe urmă m'a plantari- 
i... Ah! ah! (scapă perna jos.) 

“auneasea, — Ce pernă '% asta? 

Contesa. — 0 pernă câştigată de amicul nostru An- 
tohi la loteria orfanilor... Scil că luase 50 de bilete. 

Rufineasca. -— De cine" cusuti? 

Contesa. — De copilele orfane... Am adus-o s'o daii 

lut Antohi ca un sozeeni» de binefacere, 1092
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Rufineasea, — Haide s*o aşegăm pe crivatul lui, ca 

să meuaglim o surprisă. 
Contesa. — Da Antohi nu "i acasă? 

Rufineasca, — Nu. 

Contesa, — Minunat! Hai degrabă în: etac. Unde îi 

ctacul ? 

Rufineasca, — (arătând în stânga) Adi, 

Contesa, — (zimbina) A! petite friponne!.  tintră a 
mândouă în stânga ridâna,) 

Martin, — Baca, caca! Unde se ducit?.. Cucoană 

contesă. . 

SCENA IX. 

Martin, Tribunescu, Clevetioi. 

Clevetici. — (arătându-se la ușa din stânga) Pst, Dste Ce- 

tățene Martine. 

Martin. — Ce mal este? 

Clevetici. — S'a deşteptat Mecena? 
Martin. — Care Mecenă ? 

Clevetici. — Mecena Sgârcea, amicul nostru politic. 

Martin. — Ba... 

Clevetiei. — Ba?.. încă tot stă în bracele lui 
Morfeii ? 

Martin. — Care braţe? Care Morfeit?.. Ce spul, 
domnule ? 

Clovetici. — tin eantonadă) Întră, amice Tribunescule, 
că Mecena âncă tot doarme.
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Tribunescu. —' (intrâna) Tot! pe la 11 ore? Somnul 
“ lung e pernicios! 

Martin. — Cine doarme? Cine va spus că doarme? 
Se vede că risați. 

Clevetiei. — Ha, ha, ha! E fabaz cetăţeanul Mar- 
tin! Mecena aromează şi noi visim! 

Martin, — n parte) Vorbescii într'aturea, pre legea 
mea! 

Tribunescu. — Amice Cleretiei, să aşteptăm aci 
până se va deştepta. Cetăţene Martine, at ceva cald pen- 
tru dejun? 

Martin, —  (eşiua prin fund) Ba nici rece. Puneţi-vă 
pofta “n cuiă, 

SCENA X. 

Cievetici, Tribunescu. 

Tribunescu, — Mi se pare că acest împiegat subal- 

teru nu ne dă respectul cuvenit. Trebue înfrânată plebea. 
Clevetici. — Nu scie, ignorantul, că noi ami fostit 

aleşi de curând în provincie! 
Tribunescu, — 0! Clevetici, scumpul mei amic! 

De când mă sciii cu mandat, amoarea mea de Patrie, 

de slorie şi de popularitate a developat dispuseciunile 
mele de orator întrun grad astiel de mare, încât îmi 

vine 'să cer cuvântul neîncetat. Ani să inund Camera sub 

valurile elociuţei mele şi st fac pe Ainistri a tremura 
pe banca lor.
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Clevetici, — Nu am dubii că "1 vor apuca frizurile; 

căci o să prefacem banca ministerieli într'o adevărată 
bancă de criminalişti. 

Pribunescu. — 0! Clevetică, scumpe drate cauzaş! 

trebue să "ţi fac aci confesiunea că şârpele ambiţiunii 
n'a muşcat de inimă de când m'am vădut chiemat a re- 

presinta Națiunea. Scaunul de deputat, pe care mă simt 

deja aşedat, mă face a visa la fotoliul ministerieal, şi 

chiar... la tronul lui Mihai Viteazul! şi de ce nu?.. 
cer cuvântul... Ait doară nu posed toate calităţile unui 

om de Stat? n'am patriotism, n'am esperiență, n'am 

elocință, mam iniţiativă ?,. Spune, Clevetici,. spune. 

Clevetici. — Frate! confesiunea ta deschide un noit 

orizon (inaintea ochilor met... Dar! de ce nu? Stăi!.. 
(se lovesce cu palma peste frunte) Un plan machiavelic spuntă 

din cervela mea, precum odinioară, Minerva din capul 

lui Jupiter! 

Tribunescu. — Un plan?.. şi eii am unul. 
Clevetici. —  (primblânau-se pe scenă inspirat) Întrând în 

Cameră, să facem o implacabilă oposiţiune la toate ac- 
tele Guvernului! 

fPribunescu. — (asemenea) Secunudo. Să ati ÎNcon- 

tinuo voturi de blam Ministerelor, şi chiar să cerem 

punerea lor în acusaţiune, pentru ca să le resturnăm! 

Clevetici, — Perfect!.. astfel înpedecăm carul Sta- 
tului de a merge înainte. 

Tribuneseu. — Zerţio. Să perdem tot timpul se- 
siunii în discuţiuni violinte, pentru ca să nu se voteze 
nici budgetele, nici proiectele de legi a Ministrilor.
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Clovetici. — Quarto. Si dăm mâna cu inimicii nos- 

tri politică, de câte ori se va arata vro ocasiune de a 

pune pe Guvern în pusiţiune critică, pentru ca st "1 silim 

de a conta cu nof. 

Tribunescu, — Quinto. Ministeriul cădând, no! ajuu- 

gem la putere? 

Clovetici şi TPribunescu. ——  toprinduese facă în fa4ă) 

Pată-ne Ministri? 

Clovetiel. — Îndată ce ne-amii suitii pe fotoliul mi- 

nisterieal, st pretindem schimbarea tuturor amploafaţi- 

ilor civili, 
Tribunescu, — Și militari, pentru ca să producem 

v cunfusiune generală în ţeară. 

Clovetiei. — Si suspendăm diarele şi se închidem 

diariztii, pentru ca să înveniniim presa în contra Gu- 

vernuluf, 

Pribunescu. — S& luăm un şir de mesuri arbitra- 

re, care să producă turburări, conllicte între cetăţeni şi 

oamenit Guvernului, spre a da Camere motive de inter- 

pelaţiuni, de protestaţiuui, de acusaţiunt şi de discuţiuui 

pentru mat multe sesiunt... 

Clovetiei. — Și în fine s€ disolvăm Camera, pentru 

a mări confusiunea, cete. ete. şi în tut timpul acesta 

profectele utile de drumuri de fer, banci şi inbunătăţiri 

publice remânt nediscutate, nevotate, și disereditul Vu 

vernului se laţesce, se măresce pe nesimţite de la we mar= 

giu la alta a ferit. 
Tribunescu, -— Sublim. 

Clevetiei. — Însă nt zăntree, atatea, ba ua hier,
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În acel discredit generale poate chiar şi numele noastre 

st fie înecate? 
Tribunescu. — (intro pausă tragică) Peari aceste nu- 

me glorioase! Causa să reuşeze! 
Clevetici. — Işala!.. Acum să ne preocupăm de 

altă cestiune, amice. 

Pribunescu. — Care? 

Clevetioi. — Când se va face verificarea titlurilor, - 
cum vom proba un venit.de 400 galbeni, potrivit anecsei? 

Tribunescu. —. Audaces fortuna juvat?! Bine că 

sa întors Mecena. El ne va da negreşit fiecăruia câte 
un sinet de 4000 galbeni, precum ne-a promis, ş'atunci 

luăm tribuna cu asalt în ofcup. 
Clovetioi. — (făcâna o piruetă) IHupsana? Antoli are 

să ne scape de ruşine, căci fără ajutorul lui santem rași. 

Tribunescu. — (cu demnitate) Raşi ?. . 

Clevetici. — Adică daţi afară din Cameră. ryo, 

Antohi să trăcască! 
Pribuneseu. — Antohi st trăcască! 
Clevetici şi Tribunescu. — (eu entusiasm) Antohi st 

trăcască! Ura! | 

SCENA XI. 

Clevetici, Tribunescu, Sandu, Martin, contesa, 

Rufineasca, ” 

Sandu. — (arătându-se galben și spărict la uşa din drepta) A 

murit Antohi!
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-Contesa,. — 

“Rufineasca, —!  (viină Iute pe scenă) (la? 

Martin.  — 

Sandu. — (tremurână) A murit Antohi! 

Toţi. — A murit!.. cum? Unde "? 

Sandu. — l'a înpuşcat maiorul la duel! 
Toţi. — La duel!.. Da unde "1? 

Sandu, — Îl aducii aci, sermanul!.. 
Martin. — (alergână nebun la uşa din drepta) Stăpânul mei! 

SCENA XII. 

Cei de: nainte, Antohi, doctorul, Ischiuzarliu, 

Rufinescu. 

Dootorul. — (deafară) Tot încet, tot încet, mergeţi 

Tin. (Pe urmă el întră în salon înpreuuă cu Rufinescu gi Tachi, caril 

aducă în brace pe Antohi rănit și leșinat.) Culeaţi”] pe canapea. .. 

Martine, Martine. 

Martin. — (buimăcii) Aud? 

Doctorul. — Adi o pernă. 

Martin. — Nu mai avem nică o pernă în casă... 
Contesa. — Ba este perna orfanilor! . . tintră în etae și 

aduce perna.) 

Rufineasea, — (se apropie spărietă de Antohi întins pe canape) 

A murit?., murit? A! Gr vine slăbiciune.) 

Rufinescu. — Enăchiţa! aci?. . (se răpede de susţine pe 
Rufineasca și o duce de o pune pe fotoliul de lingă mesuța din drepta.) 

Contesa. — Eaca perna... Cine credea c'a să "1 slu- 

jească la moarte!.. (merge de aşcqă perna sub capul lut Antohi.)
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Doctorul. — Martine, adă pucină apă ca să spă- 

lim rana. 

Martin. — twlângena) Sermanul! sermanul! 
Contesa. — Doctore... Nu mai este nici o speranţă? 
Doctorul, — (pipăina mâna Luk Antohi) NU cred... Ne 

norocitul e în agonie! 

Pribuneseu, — (incet lut Cleveticn În agonie!.. man- 

datul nostru e în pericol, amice!.. 
Clevetici. — (oftâna) De-a muri, sintem sterşi din 

rândul deputaţilor! .. Trist! 
Tribunescu. — Alea jacta est! 
Antohi. — (se mişcă gemâna) A!., Polidor!.. Polidor?., 

Sandu. — Sermanul!.. tot la fiul scii gândesce pă- 

nă şi în ceasul morţii! 

Antohi. — (aescniqină ocbih În mine?.. în mine vrei 
să tragi, Polidor!,. 0!.. Gâncnide ochir) 

Toţi. — (inspătmântațn Ce gice? 

Antohi. — (sc scoală de se razimă pe pernă. Ochiy stintă ţin- 

tiţi şi faca turburată. Îl apucă delirul) Eaca, colo... colo... un 

sipet plin cu galbeni!.. o comoară!.. se deschide?.. 

alo încoaci... adă!.. Ba nu... nu i sipet... îi un 

cosciug!.. un cosciuz?.. cine mă 'mpinge în el2.. Po- 

lidor!.. tu?.. tu, pe mine?.. Lasă-mă... nu vreii să 
Mor, "mi-e frică de moarte!.. (ţivâna) A!.. mal lo- 
vit drept în înimă!.. al tras în tată-tăii, nenorocitu 
le! „. (respiră grei.) 

Rufineasca, — (cu spamă) A! nu pot să mai staii 
aci. . . (volesce să se scoale de pe canape, dar” se opre=ce îngrozită, în- 

telnind ochii iul Antohi.)
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Antohi. — (privind 1a Rufineasca) Cine-a vorbit ?. . (pri- 

vesce lung la Ruâneasca, îşi freacă ochil şi apoi zimbesce cu rurere) 

Enăchiţa!.. aci?.. AY venit după mine, draga mea?.. 

nu te-ai săturat de bani?2.. mal vrei ânci?.. aud?.. 

AI nevoe ca să "ţi hrănesc barbatul?.. 
„ Rufineasea, — (cădâna pe fotoliă) 0! Tumneieule! 
Antohi. — Barbatu-tăii mare alti, avere decât fru- 

„museţa femeii lul2.. mare altă meserie decât să te pre- 
cupeţească ?.. Sermană femee!.. mare ticilos barbat 
ai!.. Fi! vină să te mai ajut... na'ţi un sinet... na?,- 
(scoate ravaşul Rufineascăl din buzunar.) 

Doctorul. — (in parte) Ravaşul ci! 

(Rufineasca scoate un ţipet şi leșină, Barbatul scă îi dă ajutor.) 

Antohi. — Na o trată la actorul din Paris... Mergi 

de scoate nume răi în striinătate damelor române!. . 
fă-le de ris şi de ruşine!.. na!., (scapă ravaşul) Apă... 
apă... daţi'mi un pahar cu apă, că m arde colea 

în pept. 

Martin, — tăânău'r o utcică) "Ține, cutoane. 

Antohi. — (bea cu lăcomie) Adă... adi... (dăuteica lu 

Martin) Martine! mor, dragă Martine! .. vegi tu2.. nu “ţĂ 

spuneam cii adi dimineaţă c'olii st mă pornesc înain- 

tea ta?2., 

Martin. — (plângând) Ai vorbit într'un ceas râi, cu- 

“coane! 

Antohi. — Lasă... lasă, frate, nu mal plânge, c'aşa 

a vrut Dumnegeii!.. Vină de stă colea lângă mine... - 

si Sandu și doftorul. . . Si. „„ (vede peClevetici si 'Tribunescu 
. Li e . 

Cine "si ăştia?
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Clevetici. — Amicii dumneavoastră, Clevetici şi Tri- 

bunescu, . 

Antohi. — Patrioţii cei falşi?.. cei carii, în loc să 

cate a înfrăţi pe toţi Români într'o familie... î des- 

pini cu cuvinte seci de partidă progresistă... partidă 

moderată... partidă retrogradă. .. partidă naţională. . . 

partidă trădătoare?.. Cei carii faci din mirioțian, o 0 

speculație şi din presă o tarabi de marfă minciunoasă? . 

Aţi veniti să vă dai bant?.. să vă daii sinete ca st 

înşclaţi lumea, c'aveţi stare?.. s'ajungeţi printr”o miu- 

.ciună a fi xepresentanţii ţerii 2 (oftează) Ari vrea şar- 

latanii să se bage în rândul adevăraţilor patrioţi, precum 

„ati cercatii a lua loc în rândul adevăraţilor jurnalişti! . . 

Arii vrea, să *mt închetii viața cu trădarea Patriei mele!.. 

Apă... apă... adă, Martine. (tea mteica, și pănă a nu o da 

inaărăt lui Martin, rămâne îneremenit la vocea lui Polidor.) 

  

SCENA XIII. 

Cei de nainte, Polidor, 

Polidor. — tăe afară) Tată-meii!.. tată-meit a murit!.. 
-(desehide uşa din drepta şi zărind pe Antohi, întinde mânile spre el și 

cade în genunchi, strigând:) Tată!.. tată, ertare! 

Antohi. — Polidor!.. tu aci, nelegiuitule! al aler- 

gat ca să mă veţi murind?.. al socotit că "i giisi car” 

“un sipet cu galbeni?.. să joci şi să cânţi de bucurie? 
Polidor. — (plângând) Ertare!. . fieţi milă! 

Antohi. — Mili de-un ticălos care 'şi vinde nevas- 
ta?.. Ertare unui mişel care mare curagtii decât a pri-
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mi palme?.. milă de-un nelegtuit ce 'mi-a amărit sufle- 

tul şi na adus acum la gura morţii?.. Blestem! bles- 

tem! blestem! 

Toţi, — (enînforare) 0! Dumnegeule! 
Antohi. — (în'aelirul morţi) Ce mai vreţi de la mi- 

ne?.: Bant?.. tridecuspasmur) Ha, ha, ha!.. "l-am mân- 
cat pe toţi!.. Din toată averea mea ma rămas clironomie 
decât ulcica asta... şi nici asta întreagă... Na!.. cule- 
geţi 1, (aruncă jos uleiea de o strică, apol cade pe pernă, dă un gemet- 

lung şi moare.) 

Doctorul. — A muritţ! 

Toţi, — A!.. 

(Poliâor se scoală turburat, dar” întorcându-se, întâlnesce pe comi- 

satul de poliţie.) 

SCENA XIV. 

Cei denainte, comisarul. 

Comisarul. —  (intrâna prin dreapta) Domnule Polidor, 

din ordinul Ministrului te arestez! 

(tabloi.) 

(Cortina cade.) 
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sofolozhiotatos 

> helhet e 
> bei mu 

felegean 

> Cichirgi-başa 
3 Esplicarea strofei grecesci este: 

Afrodita me, ah! 

lămarire. 

zamă. - 

inventa. 

tanţos; 
aitucă. 

doranişorule. 
pipotă. : 

savant. 

las” pe mine. 
domnul mei. 

-câscă fără tortă, 

partător de dulceţi.. 

M'am hotărit să "ini arunc speranţa 

Îmi arune chiar viţa, să mă peră de pe păment, 

Porumbiţa- me, ah! 

Află însă şi acesta că te-ai făcut umoritire, 

Și ca un tiran fără milă mă chinnesci necontenit. 

isvodu 

» Ogeagu 

104 povidlă 
loghiotatos 

bacalu 

ischiuzar 

112 şatra 

113 huzur. 

> birloc 

» forul 

11 tertip 

> hojma 

115 sanche * 

> suitarii 

119 blende 

194 anapoda . 

y 
” 

105 

106 

însâmnă : 

> 

> 

v 
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v 
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lista. . 

coşul, 
pistil. 
dascăl învățat. 

bacanu. 

pişicher. 
cortul ţigănesc. 
în linisce. 

vizuniea ursului. 

domiciliul. 

mijloc viclen. 

necontenit. 

vorbă st fie. 

bufoni turci. 

tie. 
pe dos.
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125 ke ta lipa 

> chiulaf” 

126 cichirgii 

> mahmur 

> Titos 

>  Ştaer 

„135 breslaşi 

136 locmale 

137 celebi 

»  oriste 

> nu metahirisesci 

> ohi 

>» gilibidachi 

133 evghenistico 

>  budalas 

>  sborşit 
> poznă 

> parpaleci - 

139 tererem - 

141 na nvagapas 
1:42 nazar 

146 pospăită 
> afif 

>  ferțoagă : 

154 nărtos 

162 blajin 
>. oţăresci 

163 drit 

164 schivernisit 

165 hălăduesc 

166 răzleţită - 

167 înglodat 
>  sucman 

175 matuf 

176 pliscal 

însemnă : 
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şi cele-l-alte, 

fes mare. 

cofetari turră. 

posomorit, 

categoric, 

valţ ordinar. 

mesericaşi. 

plăcinte grase. 

domnule, 

poftim. 

nu -poftesci. 

na. 
domnişorule. 

nobil. 

prost. 

„posomorit 

bukluk. 

greci ordinari. 

fineţă, 
st mă iubesci.. 

favor. 

spoită. 

tufă de parale. 

zelobie. 

cu nas mare, 

blând. 

înfiorezi. 
drept. 

iconomisit. 

petrec în pace. 

înprăştietă. 
înoroeat. 

dimie, 

misantrop. 

ciocul.



176 

179 

180 

181 

186 
> 

pocată 

drăguş la căuz 
căţerându-mă: 

huet 

o merţă 

halastâncă 

ghiurghiulie 

durez 

dimerlie 

ciuboțiea 
cortei 

zamaricale 

187 buleur 

188 

189 

190 

191 

195 

196 

197 

200 

201 

203 

215 
> 

216 
> 

215 

226 

227 

kabazlikură 

ciondănesce 

lucrate ajur 

gâtița 

urnesce 

calindroiule 

moţpanu 

ţopăesce. 

săculteţă 

hitru 

mucalit 

poznaş 

ţirucă 
catrinţe 
buratici 

tupiluş prin năgăruş 

greş 
lkirie eloison 

dopros 

bozul 

sămişici 

chitic 

însemnă : 
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coteaţă. 

st "mi vil în mână. 

acăţându-mă. - 

szomot. 

10 baniţi. 
stambă proastă. 

stacojiii. 

construez. 

baniţă. 

vhetă femeiscă. 

umbrelă, 

zaharicale, 

grâu pisat. 

bufoneriă. 

ocăresce. 

lucrate cu mici găurele. 

sâtlej. : 

mişcă. 
berbant bătrân. 

berbantul. 

bate din picior la joc. 
pungă mare de pânză. 

urit. . 

slumeţ. 

glumeţ. 

nigică. 

fote, znvelcă.. 

brotăcei. 

(proverb). 

greşală. 

domne miluesce. 

interogatoriii. 

bozii. 

casierici. 

pitic.
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228 prăbuşesce - înscmn 
230 orendă 

> hiuju 

233 -hoisa 

» coala 
> şoldanul 

235: mâţa, 

236 "ţi găsesci Bacău 
> chisăliţă 
>  schingiuesce-mit 

237 cofă 
239 duşeă 
241 țuşcă 

242 căpeană 

247 ferghe sutana 

251 laiţă 
>  hărjonesci 

» alint 

"> murlie 
254 şivde 

> baştină 

255 mursa 

256 perje 
> ispisicele 

251 suruburi cârciogăresci 
» ţine clanţ 

258 shilită 
259 mâncăul 

260 aghesmucse 

261 tamazlicul 

266 motanul 

267 cardama 

269 desberi 

> mântui 
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se ruinează, 

cârcima satului, 

om bitran. : 

la stânea. 
la drepta. 

cpuraşul,  -. 

pisica. 

„dai de belea. 

compot de prune 

torturează-mă. 

doniţă. 

înghiţitură, 
% . 

cursă, 

pei drace. 

. laviţă, 
glumesc. 

fasolesc. 

atracţidsă. 
şiroe. 
origină, 

sirop. 

prune. 

documente. * - 

viclenii advocăţesci. 

face gură. 

înălbită. 

mâncăciosul. ' 

stropesc cu aghiasmă. 

turma. 

cotoiul. 
o plantă. 

îndrepţi de la un lucru 

reci. 

termina,
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270 perjerie 
271 perjar 

272 colb 

> ispisocele 

274 stâleit 
>  mangositule 

> ploţi 

> haihniule 

> basaochiul 

> şuerat 

-> stropşitule 
»  sturluihaţi 

215 cosorul 

276 cofele 

>  puşche 

>  potlogarule 

283 colţum 
284 hâciul 

»  cimilitară 

296 pacoste 

301 duducă 

394 chipfle 

316 trudit 

> vuet 

> prăvale 

318 feredeii 
»  oțărăse 

>  sgălţie 

323 balmuş 
324 gonţi 

» ciudă 
328 du List ein lunţ- 

gemeiner 

> Don Jian 

>  cotorosesc 

însemnă: pranărie. 

prunar. 

praf. 

documente. 

sdrobit. 

ticălosule. 

copil mici. 

năucule. 

dişănţatul. 
fluerat. 

stcicatale. 

nebuni. 

un fel de cuţit întors. 
doniţele. i 
bubnşoră pe limbă. 
pungaşule. 
căiorap. 
crâng de spini. 

xâcitură. 

belea. 

domnişoră. 

cornuri. 

ostenit. 

seomot. 

restirnă. - 

baie. 

înfiorez 

clatină tare. 

mâncare ordinară. 

nemți proşti. 
necaz, 

tu esci o javră 

Don Juan. 

scap.
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"852 

329 strună 

"2 clanţul 
"884 stancă 

->  plise 

336 terteifel 

340 hulutaşi 

>  hulubărie 

341 odogaciu 

342 telăliță 

343 a vo suhe 

347 aber 

> - sălaşe 
348 vas ist das? 

> mein Gott 

> ale zvei 

319 tonerveter 

> chel orior 

> Sp 
350 saperment ein mal 

351 năstruşnică 
baragladină 

359 hboscorosescă 

360 eşti contan? 

> urnit 

| 361 aber das ist eine 

inconvenientisches 

366 ciof 

367 tipto, tiptis, tipti 

> pipto, piptis, pipti 

368 hultnese 

> aman. 

> "ma scotosen 

> ton ctipsa 

> est katergari 

însâmnă: 
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cordă. 

botul. 

căoră, 

botul. 

dracu. 

“porumbaşă. 
porumbărie. 

un fel de parfam. 

teleleică. 

după dorinţa d-tale. 

însă. 
familii. 

ce “i asta. . 

Dumnedeul meii. 
amândouă. 

dare-ar dracu. 

ce grozărie. 

sticlă. , 

saperment odată. 

grozavă. 

ţigancă obrasnică. 

bodogănesci. 

eşti mulţemit? 

mişcat din loc. 
dar' actsta este o in- 

conrenienţă. 

moţ. 

bat, baţi, bate. 

cad, cadi, cade. 

vaccines. 

val. . 

m'a omorit. 

"l-am lovit. 

tu eştă ştrengar.
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> 

1.» Kakisu imera 
> 

> 

368 tufeli la ipochime- 

no î me? însâmnă: 

» me to kapra sa,meolo » 

>  Hateramene 

mesa îs to pipăruş 
oriste? 

se paralalo 

megas 
kalispera spera 

file, ti mandata? 

psomi ke salata 

cuda 

»  paradosa faneros 

> ap'edo'p'eki 
»  sopate diavolo 

matima 

» ela do 

„» oriste didascale 

» ela do, pes inu: posa 

ine ta meri tu logu 

»  decapente i 
»  decapente fores na 

scasis, anoite 

» ke dostu, kedostu 

> matia mu 

>  indirnetico 

> ohi 

373 is to borsi mesa 

» tora, tora gligora 

374 na tos! 

>  hondrokefale 

> vodia 

» . csi ise 

> 

> 

puşcă în mine. 

cu capra ta cu tot. 
blăstematnle. 
în întru în piper. 
aud? Ii 
te rog. 

mare. 
buna stra. 
cum ai petrecut astăgi 

amice, ce poftesci. 

pâne şi salată. 

mânie. 

preda lămurit. 

pe-aici pe-acolo. 

taceţi dracului. 

lecţie. 
vin aici. 
poftim profesorule. 
vin aică, spune'mi: câte 
sânt părţile cuvîntului. 
cinci-spre-dece. 

de cinră-spre-gece ork 
st crăpi, prostule. 

şi dăi, şi dăi. 
ochii mei. 
de la Andrianopoli. 
nu. 
în borş. 

acuş, acuş îndată. 
cată'l. 
cap gros. 

boi. 
tu eşti.
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tos apo to Tenedosi |. 

375 neschi 

377 prohodea 

383 sopa bre 

384 o dulo sas tapinos : 

> to matima tu: 

>  scrînciobul 

385 kakohrononaki 

» ela more . 

» apoto . - 

386 ta pentakosia grosia? 
> - malista 

>  kakorizike 

387 ohi, varvari 

> to piperi 
> îpokimeno 

> apo to ostrovi 

>  mateotis, mateotiton, 

ta panta mateotis _. 

>  răgea 

391 omtt. 

392 pliscul 

> pikirisit 

> moachia 

393 dârzie . 

394. corăţele 
> jărpunilor 

>  Tădvanul 

395 kera mu 

> ghiorlani 

396 cepeleag ” 

> alintat 

>  contăş 

„874 ma eo ime loghiota- însemnă: 
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însă ei sânt. învăţat. 

“de la insula Tenedos,. 

dar. 

făcea servicii fanebru. 
taci bre. . 

plecatul d-v. serr. 

lecţiea ta. 

“ dulapul. 

blăstem grec, - 

vin, măi omule. 

de la. 

cele 500 de lei. 

dar. : 

ticălosule. 

nu, barbare. 

piperul. | 

persină, 

de la insula 

deşertăciunea, . deşertă-- 

cianelor, tote sânt de- 
şertăciuni. 

intersenire. 

zăpadă. 

ciocul. 

supărat. : 

prâsta. 

îndrăzneală. 

albii mici. 

cailor slabi. 

trăsură veche. 

dâmna me. 

mojici. 

peltic. 

resfăcat. 

spențer blănit.



v
w
 

y 

397 oteupcicul ghipcanilor însemnă: antreprenorul postelor. 

> 

"898 
> 

„899 

400 

engolpion 

căpiţele. . 

benghiuri 

iarmurot - 

sfrijitule 

no ut 

meine herenn 

„ cenuşerule 

momiţă 

niboisa 
mâţa 
închiorchioşa 

boscărie 

matrapazlărie 

ruşfetărie . . 
potlogărie |, 

mertepea 

ruttou 

nurliii 

5 câşlegile 

"lehamete 

pupuică 
scarpilor 

no! lasen sie son geen 

gut... gut ser berol 

sastisesci 

du-te pârlii 

şonţule 
priibuşese 

savanoşele 

meşterit 

badanale 

sbiințuit 

scânci 

> 

> 

> 

cuventare. 

frâne. 

murse. 

bâlciu. 

slăbinozule. 

nu bine. 

domnii mei. 
copist prost. : 

maimuţă. 
nu te teme. 

pisica. 

„a umfla în pene. 

scamatorie. 

pehlivănie. 

mită. | 

pungăşie. 

de la râte, 
termin de joc de cârți. 

drăgălag. 
carnavalul. 

slăbesce-mă. 

frumuşică. 

pantofilor. 

nu! las st se ducă. 

bine... forte potrivit. 

nimesci, 

du-te pe pustii. 

neamţule. 

rainez. 

borcănele, 

meşteşugit. 
bidinele: 

ştrensărit. 

plânge înntduşit.
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431 

435 
> 

436 

cheraţită 
shicani 

&hilosesce 

botine de glang 

huesce 
bondariu 

cucoare 
mo?ni 

ritos 
hilosite 

impopoţonate 

morocănnșă * 

boit-o 

cotrobăit 

quel drole de monsieur 

codălehit 

5 petit fat - 

țuţaianu 

bătălăesci 

dă la om fără băț 

catadicsesce 

porumbiţe cucuete 
coţeă 
la dubit 

ischiuzar 

îmi vine la merchez 

hulabi 

oghealuri 

calăfuri 

muţuuachi 
proeresul 

siiţi 

bufnă 

cuţă 

ectorosit 

însemnă : 
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coquetă grtcă. 
cai de postă. 

spilcuesce, 

cipici de lie. 
vuesce. 
cărăbuş.- 

cocori. 

fiii, 

catezoric. 

spălate. 

înţoţonate. 

tonţi tăcaţi. - 
văpsit-o. 

scotocit. 

ce om posnaş. 
păţit. 
lion prost. 

ţeran de munte. 

bălăbănesei. 

obraznit, 
înjosese, 
porumbiţe moţate. 
smecherie. 

“la închisore. 

berbant. 

îmi vine la îndemână. 

"porumb. 
plapome. 

tocuri de imamele. 

miniatură. 

flotimiu. 

timidi. 

bufniţă. 

desmerdare. 

scapat.



437 anina un dobru 

438 purees 

441 că, era să facă bica 

142 glodul . 

»  colbiiria 

>  fanarele 

„> coclaară 

443 purustuesce' 

444 manine 

446 carcanu . 

> titirez 

zurgalăi 

teşmecheriile 

catigorie 

catahrismie, 

enslendisit 

apotichi ton pedon 

> patesin 

455 de alamâc? 

1456 moachele 

457 oriste? 

> găsalnie 

160 am codălzhit-o 

> to csfeklisn 

> Katahris, 

marghiotiile 

> neski 

> horiăi 

herzob 

>  litopisiţu 

464 avan 

469 cerdac 

> ostreţile 

471 o falce 
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adăogi un D.. 

pornit. , 

era st dea jos. 

noroiul. 

prăfăria. . 
felinarele. 

loc ascuns, 

represintă. 

matahale. 

caucanu. 

o jucărie de copii. 
clopoței de sanie. 
şarlataniile. 

calomnie. 

abus. 

ocupat. | 

carte didactică pentru 

copii. 

straniii. 

de limâe. 

tântele. 

pofiim ? 

slumeţ. 
am păţit-o. 

am sfeclit-o, 

abatere de la lege. 
fasoanele, 

aşa. 

sforăi. 

coşuleţ de brad, 

hronica. 

grozav. 

balcon. 

grilajul. 

3 posone (misură).
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471 hurducă 

479 agilitana 

>  buşituri 

479 sburdatic . 
481 talsere 

484 megieşii 

497 chicotesce 

>  chichirneţ 

501 cuşmele 

502 şaferi 
503 strae 

504 bumbii 

505 prichit 

> plachie 

> tandur 

„508 teptil 
> chilese 

510 nicsis 

511 ipochimen 

>  năsele 

>  zarnacade 

512 baborniţă 
513 cheremul 

515 ţincariu 

517 zacuscă 

>- nagăţi 

518 chitelă 

522 cocolitule 

527 bricicar 

528 jalobă 

529 să "i durez 
> cu binat 

530 vipiscă 

>  rătăcăniile 

> afif 
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sdruncină. 

uşarinţa. 

împinsături. 

sglobiv. 

talere. 

vecinii. 

ride en hohot. 

an fleac. - 

- căcinlele de die. 

şireți, 
haine. 

nasturii. 

grăbit. 

o mâncare de pesce. 

divan. 

pe fariş. 

bei. 

superare. 

persână. 

pat de mort. 

o fl6re albă. 

„babă bătrână. 
"la îndemână. 

băet mic. 

dejun. 
„o pasere de baltă, | 
nimerâlă, - 

desmerdatale. 

birjar. 

salbă. 

st "i construez. 

cu supărare. 

un fel de săitan. 

locuri sălbatice, 

falit. 
111
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531 daradaică 

533 dârdâeal 

534 şugubiţ - 
539 chitari 

>  parastuesce 

540 busta 

>" kera mo 

543 de istov 
546 de haram 

548 jacaş 
551 antal 

552 melesteii 

> a cito ti tam? 

->  haraşo 

> pan 

533 duşinea, no 
> po lipovanţehi 
> niet 

>  pojalosti 
cazului “ > 

551 strofa rusă este un cântec rus, 

555 boji moi! 

>  zămoşi 

> paldi 

>» ti padleţ 

557 na! tin scatina 

> ia. 

>  pastoi 

>  precrasnal 

560 paidiom 

563 sprafeă 

> natpis 

> comă - 
569 ghiftuit, 

tagma 

însâmnă: 
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trăsură veche. - 

spuneai fleacuri. 

glumeţ. 

brutari. 

xepresintă, 

năvală 

dâmna me. 

de tot. 

degeaba. 

jăfuitor. 

bute mare. 

făcăleţ. 

ce este? 

bine. 
domnule. 
sufletul mei, nu. 

pe lipovenesce. 
nu. 

me rog. 

cleşteului. 

Dumnedeul mei. 
pepeni galbeni. 
mişcă. = 

blăstemat. 

termin rus de ocară. 

da. ” 

stăi pe loc. 

prea framos. 
haidem. . 

cercetare. 

adeverinţă. 
virgulă. . 

săturat. 

clasa.
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573 nuri 

574 braşoe 

576 lepşit: 
578 tueş 

584 cantora 

> hardughie - 

> pojarnicii 

587 marojna 

588 davai 

> nima? 

592 sfeti 

593 paşol,.. scari 
> also fort, fort... gleich 

> hârbuese 

>. no; paidi suda 
ah! ti şelma 

velnițile 
de olac 

făcălaită - 

chistrui 

mitrăşesc - 

nieznala 

> . stu 

> mima, nima 

jandarnicii 

>. urăi 

>  bosdaprosti 

stihiile 

> moroii 

> dracii din tău 

>  simzienile 

>  strigiile 

> turca 

>»  chiraleisa 

623 toropala 
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graţii. 
minciuni. 

smintit. 

smintit, 
contoar. 

casă rainată. 

pompierii. - - 
îngheţată. 

dă. 

nu? 

- sfântul. 

mergi... “te. 
aşa dar eşi afară curând. 

ruinez, 

na; Yin încoce, 

ştrengar 

povernele. . 
de pomană. 

bătută. 

pistrui. 

espedez. 
nu sciu. 

stuf, 

nu, nu. 
jandarmii. 

val. 

mulţemin. 

finţi fantastice, 

toroipan, .! 

111%
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624 năstruşnică 
625 nazat 

634 umblăcit 

645 tainiţi - 

648 zdaro 

649 gospodi pomilni 

650 malerchi 

655 schinuri 

656 răgaz 

>  anocato. 

>  hurez 

> iscod6lă 

> altiţe 

>  oposum 

> anapoda 

657 ţipenie 
>  zărod 

>  cotarlă 

>  hereseii 

658 cabazul 

662 ton patera 

665 hârjoană 

671 buhai 

675 pareksilose 

>  anapodos kosmos 
677 privighitoriţe 

689 zăplazul 
691 pe nică, pe ceas 

>  malote 

693 popuşoiului 

>  buimăcit 

> de istov 

> telează 

694 prunduească 

“ însemnă: 
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grozavă. 

îndărăt. 

bătut. 

ascundători. 
sănătos, 

Dâmne miluesce. 

nume pentru cai. 

spini. 

odihnă. | 

harababura. 

pasere de nspte. 
. invenţie. 
cusuturile cămeşilor ţe- 

rănesci. 
ori şi cun. 
pe dos. 

nimene. 

câne mare. 

câne prost. 

„ ferestreil, 

gluma, 

bakcea. 

glumă prâstă. 
taur. 

s'a întrecat cu gluma. 
lume pe dos. 

subprefectorese, 

alucul, 

necontenit. . 

o haină blănită, 

porumbului. 

ameţit. 

de tot, 

căruţă prâstă. 

a pune petriş.
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695 curechia 

>  tabloane 

->  potrocoale de rece- . 

semenţă 

697 buleandră 

699 a st dura 

> năsbutii 

700 cislă 
-> să mă capiscă 
701 dixi 
702 catrinţă 

> strujenii 

703 lanu 

704 hemesitule 
705 belă 

>  florelinte 

>  beleţe 

> păşiune 

> podre 

> oficiolată 

107 etufa 

708 salve 

711 ţinutaşi 

721 căina -- 
» gioât 

123 amandea 

725 propice: 
> haită 

733 sut 

784 poeată 

> ia wohl 

>  befehlen 

> bitte 

>  dintr'o duşcă 
1735 donnerwetter 
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vargă. 
tablouri, 

registre de recense- 

mânt, 

haină veche. 

a st construi. 

nebunii, 

socotâlă ţerănescă. 

să mă înţelezi. 
am dis. i 

fustă ţerăndscă 
cocenii.  . . 

ogorul. .. 

flămândule. 

frumâsă. 

înflorită. 

frumuseţe. 

pasiune, 

ruşine. 

înpiegati. 

întduşa. 

fii sănttos. 

judegeni.: 
" tângui, 

subţire. 
dă năvală. . 

favorabil. 

câne prost. 

bine. 

cotsţă, 

ei voiesc. 

porontiţi. 

te rog. 

de-odată 

drace.
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143 

741 

146 

749 
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759 

155 

161 

765 

766 

172 
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Ti? 

191 

794 

195 

798 

807 

Sl 

813 

sI 

851 

832 

a schin, a sehr schân însemnă: 

ibovnica 

mocles 

vas ist? 
işala şi maşala, ma- | 
şala şi evala 
urducat 

şucada, . 

schnell, geschwind 

gleich 

bez 
hep, hep, hep 

ecco homo 

boldesci 

stomahikon 

guzgan 

postmeister 

țopârcă 

adiafora 

hristoitie 

fein 

sinchisi 

arhon 

pliroforii 

haiu-huiu 

vadea 

boţ 

scâncind 

duluţă 

batojit 

sastisită 

ţonţoroin 

popoucţ 

gheridon 

resor v
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bine, foarte bine. - 

amanta. 

"tăcut. 

ce este? 

esclamaţii, turce. 

strancinat. 

coşcogea. 

corând îndată. . 

îndată. 

osebit de 

glumă pentru evrei. 

eată omul. 
deseliqi ochii mari. 
bun pentru stomah. 

chiţean. 

căpitan de postă. 
ţeran prost. 
indiferent. 

evlavie, 

fin. 

deconcerta. 

boer. 

lămuriri. 

năuc. 

termin. 

o bucată rotundă. 

plângând încet. 

termin popular. 
svântat, 

uimită, 

ţanţoş. 
lampion. 

“ mă&suţă rotundă. 

resorul trăsurei.
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852 sbanțuri 

>  sbâreiog 

"£33 servus 

855 umilisimus 
860 afanisemo 

> lipon 

> şuşanea, 

861 caifetul 

863 pliroforte-mă. 
865 şagrină 
882 a prima vista 

895 bageacă, . 

396 ţtpoiul 
>  palamariului 

904 telinca 

906 clesonurile - 

908 baraboiu 

> catalici 

911 bobote 

>  şartul 

912 dubit 

>  căubotariu 

913 hlizesci 

914 pojijia 

916 ulucu 

918 ținut 

920 obordcă 

>  fesfesele 

>. proşcă 

>  fişnele 
>  marmuzică 

922 bnimăcinâu-se 

923 scăueş 
926 zuliea 

928 aleanu . 
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legături de fer. | 
un fel de ciupercă. 
sluga. 

cel mai supus. 

„ma prăpădit. 

aşa dar. | 

puşcă lungă. - 
lucsul. 

lămuresce-mă. 

suptrare. 

la ânttia, vedere. 
gura de jos a coşului. 

furcea. 

paraclisierului. . 
clopot de vite. 

trompetele, : .. 

un fel de plântă 

târlici. 

vorbesce într'aiurez. 

rânduiala, 

tăbăcit. 

cismarul. 

zimbesci de ris. 

„menajul. 

zsheabul. 

jadec. 

căciulă mare. 
dichisuri femeesci. 

praştie. 
seomotele fustelor. 

demoazelă. 

năucindu-se. 

scăunaş. 

gelozieu. 

focul inimei.
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930 şonţitule 
>» Dâiguind 

941 vlasă 

> -sbârcioz 

947 popâc 

954 desghină 

958 kirie ton dinameon 

965 maştigă 
> bujăniţă 

'969 cotivesce 

975 hapsînu 

990 strădănuit 

997 cataroile 

1006 sângeapă 

1009 xergură 

> Sas agapo 

» ich liebe ihnen 

1011 pasiea 

> cârchit 

1017 prilejul 

1019 eţi na ziso 
> ma oli eţi 

1020 mite ego, ma 

> keo kisa de kapnos 

> elpizo 

>  sohpeti 
> ostoson tora ime 

sizuros 

> matia mu 

»  palikaris 

> kefali 
> bostani 
> teşmecherii 

însemnă; 
> 

> 

> 

> 

strembule. 
vorbind prin somn. 

939 strofa acesta este un cântic ţigănesc. 
însâmnă:, putere. 

ciuciulete. 

tronc. 

desbină.. 

Dâmne al puterilor. 

vitrigă. , 

muşchii de căprioară 
afumată. 

se di furiz. 
hainul. 

ostenit. 

gutuuarele. 

cinzeacă. 

virgină. 

te iubesc. 
vE jubese. 

pasiunea. 

ameţit. 
ocasiea. 
aşa st trăesc. 

da nu aşa. 

nici ei; dar, 

şi o chesa de tutun. 

„sper. 
petreceri. : 

aşa dar acum sint 

sigur. 

ochii mei. 

„grec prost. 

- cap. 

dovleac. 

şarlatanii. 
=
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fos mu 
malista psihi mu 

urdiea 

elate kakohrononali 

“i făceam kes 

natos ke 

kalimera sas 

poli me kakofeni 

ela i 

kitakse 

pes mu 

orologhion: 

tin patzirisa hiotiki 
huzur : 

stacană 

niks erdăpfel 

mein Gott 

bier in Qestereich 

ciubotăria : 

ich danken 

ma 'staso 

telos pandon 

ei - 

dioti 

dos tu ke dos tu 

harapnico 
chihai 

file 

patrida 

omos tora 

sas parakalo 

pios 

kira' 
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v
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de esemplu. 

însă, | 
lumina me, 

dar sufletul meii. 

srămada de 6meni. - 

veniţi diearolilor. 
îi tăeam, 

eată şi. - 

buna dimineaţa. 
mult mă supără. 
vino. 

poftim. 

spune'mi. 
orologiă, O: 
am păţit-o hioticesce, 

în pace, 

0 cană mare, 

nu cartofe. 

Dumnedeul meii. 

herea în Austria. 

cismăriea, 
îți mulţemesc, 
da stăi. 

în fine. 
aşa. 
fiind că. 

Măi şi dă. 
biciu mare. 

staroste de surugiă. 

"amice, 

patrica. 

însă acum. 

vă rog. 

cine. 

domna.
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> ti puskis 

>  Katergari 

1043 lchăit 
>  puşchineţe 

1045 aftan 

1046 isos 

> anoite 
> in das Herţ 

> ich verstehe nicht 

1047 ma pu ine 

> as pame 
> culbeci” 

10-48 me katigoria 

1049 ein, zvei, drei 
1050 maskaraliki 

1051 na skaso an den 

itan skaraoţki 
_» iebe 

>  dubiestmeine licbe 

1060 încâlcit 
> boţişti 

>  prejma 

1062 parapanghelos 

1064 Pam pus platcă 

1065 vajnici 

> das ist gut 

» das ehre .. 

- > sehr wenig 

1066 ist ales einz 

>  sechs paar 

> stiefel . 
> Gott bewahr 

> cârpit 

>  verstehen sie? 
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mă eartă. 

ce ştrengar. 

ştrengar. 

„vorbit prost, 
- Dubuşâro pe limbă. 

haină de hoierie. 
dar. 

ticătosule. 

în inimă. 

nu "'nţeleg. 
da unde este 

hai să mergem, 
melci. 

cu critică. 

una, două, trei 

batjocură. , 

st crăp daci n'a fost 
diavol, 

dragă. 

ești iubita me. 
încurcat. 

şifoneză. 

în faca. 

vecinica pomenire. 

Yam rămas 

grozati. 

îi bun. 

on6rea. 
prea puțin. 

tot una "i. 

G perechi. 

cisme. i 

Dumnedeii ferescă. 
călit. 
înţelegi?



  V 
vV 

v 
v 

y 
v 

y 
v 

v 
v 

v 

Pag. 1066 ich bin kaiserliche 

Y 
v
y
v
 

v 
vy 

Y 
N
V
 

V
V
 

Vv
 
V
v
v
 

ov
 

v 
v
w
 

v 
v
v
 

koeniglische stie- 

fel meister 

> sehr gut 

1067 uâdaaciii 

> tidra 

> ciubeică 

1070 dra 

> machen sie auf 

>  anikse bre 

>: herein 

>  gute nacht 

> ke is hronus polus 
>  pola-kala 

1071 vasilise . 

1078 anikse pusti 
>  dumer terl 

> das ist eine schalerei 

1074 sie? 
> ez ist der posessor 

1075 provata 

> undich 

1076 artic 

> Ich habe die ehre 

> _filo to heri 

>  sabansairosum 

> ali spera 

1079 seceaş 

1086 nătîngă 

10$8 aridoma 

1089 cfartalului 

>  proslăvesci 

> dele 

>  cârciocurilor 

>  sturluibat 
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ei sânt cismar. împă- 

rătesc:şi crăesc. 

forte bine. - 

odogaciu, 

: căpăţina. 
liulea prostă. 

două. 
deschide. 

deschide mă. . 

afară, 

n6pte bună. 

şi la mulţi ani. 
forte bine, 

pasere fantastică 
deschide diavole. 

ticălos, . 

“asta "i o tălhărie. 

dumneata. 
este arendaşul. 
oi. 
şi cil. : 

“cuvânt armenesc. | 

an onoral 
sărut mâna. 

plecăciune. 

sera bună. 

îndată. 
încăpăţinată. 

în realitate. 

mahalalei. 

glorifică. 

dosare. 

tertipurilor. 

nebun.
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> cinuri: 

1097 buntaşi 

1105 culucciii 

1108 Gott rerlast ein 

deitscher nicht 
» Strune - 

1109 scripcele 
1111 căpcană 

1112 jignicerul 

1114 contăş 
1115 ocrotirea - 

1116 hărăzese 

1118 lehamite 

1119 cociagal 

11922 banabak 

>  mane ghiuzel 

> aferim ciugiuk 
1123 efenâi : 

> buuum 

> kapioldaş 
1124 peli 

> la dică 

1125 iaruş 

1126 hăcuese 

1128 to paroksilose 

1132 ţiitura 
1134 schiţe 
1135 buluk 

1139 ciondăni 

1146 mesa 

> na se haro 

11:47 eros mu 

>  komatia 

>  ligora 
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rang militar. 

ranguri. 

revoltanți. 
păzitor de ndpte. 

Dumnedeii nu părăsesce 
pe nici un nâmţ. 

corde. : 

vidrele. 

pringătore. 

rang de bcierie. 

o haină cu blană. 

protecţiea. 

ofer. 

de prisos. 

coşul. 
caută la mine bre. 

cântic frumos.. 

braro, 

domnule, 
spumă, 

termin turc. - 

bine. 

la nevoie. 

năvală. 

tai în bucăţi forte mici. 
a scrintit-o. 

un fel de joc. 

spiţe. 
grămadă. 

certa. 

în întru. 

st te iubesc. 

amorul meii. 

bucățele. 
îndată.
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4 
> amartia 

> fos mu 

1150 zoi mu 

> elpida mu 

> Yinaria 

> bosmachii 

1153 narcă 

1156 meteahnă - 

1157 bechia 

1158 crivatul 

1161 hiibsch 

1163 polobocelo 

1164 o vasilevs tot Galon 

> ora lali 

1165 codălehit'o 

> capehiii 

1166 starro voifise 

> sopa esi 

> se parakalo 
>  prasma 

1167 edo 

> emba mesa, 

>  aksiologo 

> Orismo sas 

1168 oheske 

1169 tora 

>  pasis haras 

>  nostimades 

1171 sinanastrofia 

1172 stela 

> tipote 

> malista 

1173 zaifeti 

> casapesco | 
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tocma. - 

păcate. 

lumina me. 

vieaţa me, 

"speranţa mo. 

roşii, . 

papuci. 

o blană. 

defect, 

de loc. 

patul. 

frumos 

batoiaş. 
împtratul francesilor. 

drum bun. ” 

păţit-o. 

nănc. 

crace-ajută. 

tacă tu, 

te rog, 

lucru. 

aici. | 
întră în întru. 

minunat, - 

poftim. 

nu. 
acum, | 
veselie deplină. 

dulceaţă. 
adunare. 

stăi. 

nimic, 

dar. 

petrecere, 

măcelăresc.
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> i se năzare 

1175 predmetul 

1177 mastakino 
>  horis manâili 

1178 ke mi kirknis 

1179 anatema su 
> istojctaki mu mesa 
> more 

1180 pu ine 
> Yaimene 

> ko csena 

1181 laludia 
>  spasesti . 

1184 pupuică 

1186 la grosi mesa 

1187 ich mache sie mein 

-Yniks 

> aber 

1188 hurduzi: burduzi 

> parigoria: 

1189 kirie ton dinameon 

> na tos 

>  hondrokefal 

1190 shidi anoite 

> anghelaki 

1192 proton 

> acomi 

1393 

>  pame 

>  steka oligo 
> îs tin braila 

1199 chircită 

1201 nătângie . 

1204 ţi. 

ke îs hronus polus - 

însâmnă: 
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y 
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megi la diavolu, 

i se pare. 
în privinţa. 

rahat. 

fără basma. 

şi nu mai gice nimic. 
blăstem ţie. o 

în camera me de culcat, 
bre. 

unde "i. 

strmane. 

şi ție. 

flori. 

smeresci. 

frumuşică. : 

în puşcărie. 
îti fac complimentul 

mei, ! 
însă. 

espresie turcă. 
mângâere. 

Dâmne al puterilor. 
cațăi, 

cap gros. 
sărace prostule. 

îngeraş. 

cel ântâi. 
âncă. 

şi la mulţi anl. 
st mergem. 

stii puţin. 

la Brăila. 

ptcătosă, 

prostie. 

Scop. .
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Pag. 1905 lăugaşe 

> 1220 mucalit 

1223 dusheană : 

1228 bei mu - 

>  evgheniei 

>»  proskalisit 

> aporie 
1229 colakiii 

> pan evgheniei 

1930 ilikia 
1231 arhontologhie 

> iskiuzarlii - 

>  ipolipsis 

„ aferim 

> sfetnik 

>. ama 
1292 parimii 

> eksihisesci 

> tropos 

>  silemet 

“âthiți 
1233 oktoihul 

papaluză 
"> turkomerit 

> marafet 

1234 hojma 

> slopos 

> ekpaeaoa 
"»  katortosască 

>  prokopsală 
1937 calembek 

»  pazarlicuri 

> protipenda. 

> spudaksit - 

> sturluibat 
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urmă de rotă. 

glumeţ. 

prăvălie. 

domnul mei. - 

boierici. 

invitat. 

îmdocată. 
liguşitor. 

înaltei nobleţe. 

virsta, 

cartea boieriei. 

pehlivani. 
considerație. 
bravo. | 

consilier. 

ce mai trebă, 

esemple. 

"esplică. 

mod. 

falit. - 

"religie. 

cântare de biserică. 

paparudă. 

tureit. 
en meşteşuz, 

necontenit. 
scop. 

partida. 

isbutescă. 

învăţătură. 

lemn negru. 

negustorii. 

aristocrație. 

studieat. 

nebun.



1770 

Pag. 1237 familiot - însemnă: de familie. 

> 1238 prokimen > la scop. 

> > englendisit > petrecut. 
> > pitak > act de boerie. 

> >  Sevas > respect. 

> >  nikokera > stăpâna casei. 

>» 1240 huzmet > funcţie productiră. 
> 1241 paratirisit > observat, 

> 1242 răsmiriţei » revoluţiei. 
> > noima » înţelesul. 
> 1213 balercă > butoiaş. 
> 1244 mein Gott > „Dumnedeul mei. 
> 1245 first > princ, 

> 1246 perge > prane. 

> >  căomofaiu > plântă otrăvitdre. 

> hosentrai > pacheştă. 

> 

> 

> 

12:18 ke ta lipa 

1250 abraş . > 

1251 sineturile | > 

Diealogul între aceşti doi jidani asupra carabinei este 

următorul: 

— Ce "i asta carabină? 
— Nu scii ce "i carabină? 
— Bine... carabina este o carabină cu tecă. 
— Da spune'mi ce lucru "i acesta? 

— Asenltă dar'; ei “ţi-oiii spune! carabina este un 
obiect, care are ţevă, jos an pat, la o parteo tigăiţă, 

dedesubt limba şi sus cocoşul. Dacă pui un glonţişor, 

carbă de puşcă şi câlță, şi faci limbei o mişcare, limba 
face plose, cocoşul trosc şi ţeva produce o mare de= 
tunare şi cai mort ca un câne, 
— Ah! vai de mine. 
— Ce este? 

„— Câne prost, ce eşti. 
— Taci, tu eşti o mascara. | 

însemnă: şi cele-l-alte. 

nereuşit. 

chitanrele. 
ci



D
a
t
e
 

ai
a 

Pag. 1251 naht 

> 

.> 

1252 ornie 

1255 scânciţă 

1256 oblică | 

1258 afierosască 

1159 printauitre 
>» bisque. 

1269 trufte 

>  corechiu 

1261 holbaţi 
1264's dai iama 

> am chitit 

>: intilom 

1265 zlot . 

1269 iklotoria 

1270 fiong 

>  odogaciu 
1231 sorta 

1272 pravoslavnicul 

1276 Pronia 

1277 Katergar - 
1278 apelpisie 

> "ţi-am dat în pârte 

1279 to prokopsamen 
> îngarluit 
>. pehlivan 

1928 brutar 
> ogradă 

> mendrile 

>  arhontolozhie 
1329 ţanţoş 
1330 file 

> pan evehenestato 

->  heretismes 
» b, „uă 

în numerariii. 

ceasornic. 
plingeţi. + 
poliţă. 
risiptscă. 

Supă 

supă de raci. 

un fel de ciuperci. 

varqă. . 
ochi seâiţi 
hăvala, 

am creut. 
«entilom. 

30 parale. 

cirenlarea sângelui, - 
fundă. 

un fel de miodenie, 
ioemai, 
ortodocsul, - 

Providența, 

Ştrengar, 

desperare. . 
nimerit, 

am păţit-o. 
angageat. 

şarlatan. 
pitar, pânar, 

curte. 

trebuşorele, farsele, 
cartea, boieriilor, 
trufaş, mândra. 

amice. 
“prea nobil. 

felicitare. 

origină, 
112
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Pag. 1331 temenele 
> 

> 

> 

. 

>  eklambrotate 

>  Proniea 

» ke megas 

> ungher 

„1332 Ma 

>» arhontas 
> sopa 

» *sopa 

>  kapnos 

> metahirisiţi 

»  tabieti 

»  ighemonikon 

> talim 

1333 ovurliă 

> obijduiţi 
> nato 

> to prokopsamen 

>  oboroaca : 

> şlik 

1934 zaifă 
1936 spudaksit 

>  Sevas : 
1337 dârvală 

„19338 katahrisuri 

> pristavilisit 

>  adieaforisirea 

>»  bajurdisiţi 

>  vurta 

>  harecilnese 

> “cinuri 

> pil 

»  protipendişti 

1339 hula 
13-40 dostlnice 

înstinnă: 
> 

> 

> 

complimente turce... 

prea luminate, 
Provedinţa. . 

şi mare. 

unzhii, 

dar”, însă. . 

boier. 

taci, 
bâtă, 
tutun. 

întrebuințaţi. 
deprindere, obiceiii. 
mărire încânfată. 

manieră, . ” 

ban augur. 

asapiiţi. 
poftim... , 

am păţit-o, 
baniţa. 

„căciulă fanariotă. 
indispusă,. -.: 

studieat. 
respeetos,, 

de clacă, 
abusuri. - 

recomandat. . .. 

indiferența, ... 

întăriţi prin decrete, 
cu ridicata, en gros, 

licitează. 

ranguri. 

prinde. 

boieri mari, 

critică înjurătâre, 

ascunse.



Pag. 1341 pălămida 

> > neprihănit 

» >  samovolniciea 

>» 1842 fevga 

» > disbăra . 

> 13413 eherghir 

>> mişină? 
» 1844 dele 
>> fur 

> »  cârciocuri: 

» 3" spovăduit 
» "3 gudorându-se 
> >» pehlivănii! 
» 1846 trezeşte-te 
> 1948 oblăduire 
» 1849 cârteşti “i 
> > uneltiri 

„> hei zu 
» >  kaimeno 

» 1350 na zisis. 

» > pulbere 
» > ciuturi 

> > parimie - 
> > ghiduş 

> 1851 ci.că 

> 1353 irmilici 

» >  carboare 

>» rohatcă 

> > posesorul 
> 1355 Gavril buzatu 

» 1356 peşeheş - 

» > zâmbiluri 

"2 >  hârzoabe 

iusemnă: 
> 

> 

9 burucană rea. 

neatins. 

arbitrarul. 

fugi. . 

a st debarasa. 

cămară boltţită. 

furnicar. . 

dosare. 

ferar. 

şiretlicuri. judecăto- 
Yesci. .. 

confesat, ; - | 

linguşindu-se cânesce. 

şarlatanii. 

deşteptă-te. 
protecţie. 
arăţi nemulţămiri. 
comploturi. 

Măriea ta. 

strnanul. 

să trăesci,. 

“praf, col. 

szăleți. 

esemplu. 

bufon.: 
dice că. 
jcosari. 

ruble. 
barieră. 
arendaşul. 
caltă vestit. 

present. 

coşuri de biicănie. 

coşuleţe de frunde de 

brad, .
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Pag. 1356 prohorisi . 

» 

> 

Li 

1957 
>» 

> 

> 

> 

>» 

"1359 

Dinilă 

pristavlisese. 
jalbă 

predmetul 

peripisce... 

reşlueşti — 
hopca . 

sprufeă 
ispisoacele 
dosloşit 

holdui 

leat | 

hirtă 

zdelcă 

presustiviea 

scripisite 

povescă : 

ponos 

i 

insovolnicie 

vizavor 

decludariseşte 
stolnacialnie 

comandirovcă 

cinovnicul 

podorejnă 

podpiscă ” 

rodpiscă.. 
ostanovcă 

otnoşenie 
tricapel 

raspolojenie 

nacazanie 

înstmnă : 
>» 

> 

> 

înainta, 

darnic. 

înfăcişez,. 
petiție. 
obiectul. - 

motiv de proces. 

cotropesci. 

cu sila... 

cercetarea unui dosar. 

documentele veci. 

lămurit. 

cuprinsul. 

anul: 

firtă,. patrat, 

proiect de act de ven- 

dare... . 

pretoriul. . -. 

parafate.: 

raport. 

acusare, 

arbitrar personal. 

veprimandă. 
refereză. 
şef de biuroii, 
anchetă, 

funcţionarul. . 
bilet de postă. 
recepisă. : 

adeverinţă. 

Mane. 
raport. 

marcată, 

formă. judecătoriscă, 
pedtpsă.



1359 
> 

> 

>» 

13600 

13601 

1265 

1969 
>» 

19170 

19172 

1376 

> 

"1:88 
> 

> 

>» 

> 

raşfert 

Fatortosit 

„ îproci 

obişnenie » 

chilos 

posvolit 

ocroteşte - 

căşuneze 

metehnele 

bârlog 

pitace 

omit 

pliroforisit 

dozheni 

hăt 

dicanicesc 7 

puşchiul 

cursă 

pârte . 

domesnicit. 

înjshebându'ţi 

yhizdanul 

şleapea 
işala 

polcovnice 

vajnice 

Sfatul - 

prinosul 

poclon : 

ke to lipi 
simandikoase 

paşol 

otcupul: 

hazna 

Sarânta Eklisia 

însemnă : 
> 

bi 

> 

bă 

mită, plată, 

isbutit. 

şi cele-l-alte. 

lămaurire. 

gros în cefi, 

perniis. 
protege. 

cansaze.!. - 

defectele. 

vizuina ursului 

decrete de boierie 

zăpadă, - 

" Tămurit, 

magasiei, 

tocmai. 

judecătoresc. 

ştrengarul. . 

pastilă de Serail, 
nimeresce, - 

înblângit, 

formându'ți. 
portofoliul. 
tricornul. 

bravo ture. 

colonele. 

importate: 

Consiliul de ministri. 

darul, . 

vadoii, 

şi cele-l-alte. 

însemnate. 

Vipsesci. 

antreprisa, 

“fise. 

oraş erec,
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Pag. 1388 hristoitie frică do Dumnegeă. înstmnă : 
raportul la Domn. > 1889 unuforaoa > 

1390 prăvoslavnici » ortodocsi. 
1391 uliţa % strada. 

> țipenie > nici umbră de om. 

> Litve > nâmauri străiue. 

1392 imamea > vîrful ciubucului. 

»  prigoncască » persecute. 
> de Îa o-l-altă » înpreună. 

1393 harnic : > activ. 0. 
> “sudiţi » supuşi străini. 

18941 graniţă: > frontieră, 
1996 katigorisescii > “critică. 
39 căldărămgii > paveluitori. 

1398 răsvrătitorilor > revoluționarilor. 

»  dopros > ” interogatorii. 
1401 tieseşti » grămădesci, 

> chir .. » plânită ce vatămă grâul, 
1403 iscodim > înventim. 

> tertip > mijloc viclen. 
1404 plihtisisem > mi se uirise, 

> sfetnic >» consilieri, 
1105 sinhisese > sfiescii. 
1107. surgun » ecsiliii. 

1409 scthăstrie | > schit isolat, . 

> smomit - > scos din minte. 

> mrejele > cursele, 

1415 pectul » certificatul de căsătorie 

> asadat » năduşit. , 
1416 brenduşă » fl6re de tomnă. 

> 1417 tuiuri » stindard de cogi de cai. 

> >  dumeresc' 3 lămurese, 
> 1418 ghiuzel > trumâsă, 
> > hoş ghioldum? > ce mal faci? 
, »  kefinis ci? > keful "ţi-e ban?



Pag. 1419 Allah amanetootu 
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1420 batur 

1422 defteros 
1427 anostie 

>  hlizescii 

1433 bazaconie . 

> apele 
1434 mata 

1435 cireacii 

1436 rad | 
1437 Epanastașis 

1438 to spati 
1439 hrăpească 

> abraş. 
1440 veneticilor 
1441 tdi 

>» sumeață 
> Mnicelul 

> pri 

»  cangea 

>» pârle 

1442 Surug 
1443 ha 

> Duchisală 

> _ şelma . 

1447 shirii | 

1453 dihai 

1463 Cainicul | 
1466 procleţilor 
1467 mezat 

„1469 ghioşgorea 

1470 'aditie 

însemnă: 
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r
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mulţemese lui D-deii. 
poftim. 

al doilea. 

fleac. 

ridu tare. 

istorie ciudată. 

disposiţiile. 
domniea ta. 

oameni de casă. - 

răfuese, 

revoluţie. 
sabieu. 

răpâscă. 

falş. 

străinilor. 
pădurice framâsă. 

îndrăzneţă, 
copil mic. 
face sgomot. 

labă cu unghil. 

natbei. 

cama, 

stare. 

bâtae înnăduşită. 

injarie rusă. 

calsii. 

” alt, 

- s&rmanul. 

blăstămaţilor. 

- licitaţie, 
pe de'ntregul.. 

„nedreptate.
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ERATA       

Pag, 322 în loc de am cap de cue citesce: ama! cap de cuc. 

„288 - xaergl scumpul mei . merci scumpul mei. - 

„300 - ca să citesci ravagul „casă citesci ravaşele, ; 
„370 a. Yemăf to la nuntă - remâl tu la nuntă. : 

RD acu şirata acus (au!) sirata, 

S . 386 Frasa: Co văd? Tatăl mei m8 chiamă, cete. trebue să 
fie rostită de Alecu, ea nu de Frunqă. . 

„408 în loc de EX, bine, căţi cumpăr, citesce: EX, vină că'ţi cumpăr ! 
„514 în cuplet lipsesce veraul al 10-16: Ca să”i dai să inţelegă. 
„ 34i în loc de urs " citosce: ours,. 

„146 „ . vrei săteinerediuțez „ vreă să te incredințez. 

. 793 - pe ferestele . pe păretele, 

„863 „=: m'amrăpeditpeoblon nvam răpeţit la oblon. 

„869 a trezător - trădător. 

ST pentru că stiut în stare - pentru ea siint în stare. 

981" -. Un ințeles - am înţeles 
944 „ te-o păzit „te-ai găsit. 
„959 „El! E 
„937 (Arie din Domino uoir: Ah! "quelle uuvit!) 

„961 înloe de, observ: ând mâna Caliopil, citesce: observând pe Calioyi. 

„962 (Arie din Dame Vlanche: D'icl voyez ce beau domaine.) 

„972 în loc de,și rută, mări citoesce: si riuri mari. 

„952 -„ suflet românese - suflet omenesc. 

a 122 „ .î Sehit de pustiu - schit de pustoică. 

„1236 „Sint mulțemit tocmat « stiut muiţem. că ai ve- 
„acum, nit tocmat acum. 

„1251 =? iskTuzarlii - iekiuzarlik. 
. 1235 Pi ocârmuiriil - ocârmuirlic, 

„1236 - arma! Pi ama! | 
„1939 - - Pentru cele mici ale - pentru micşurătăţile îu- . 

Vumii mit . . 
„1052 „Nu % vorba de not * Nu “i vorba de nax. , 
„1258 „= Astfel e amorul - astfel e onorul. : “ 
167 2 Oa aşa? „Nu aşa? 

1274 - dati sorta - daii sosta, 
1280 . . m€ omoriţi incasa me» mă ameninți în caza me. 
1230 - aveţi dreptate a ai dreptate. 
1313 - bocăn - - pogau. 

1362 - lureuri „dacruri. 

1612 Tabloul I ain actul IV se termină cu fraza. 

hai mai degrabă, Qisă a€ Rucsanda. 

1531 în loc de, fase . agitesery tă    

      _ CENTaA ALA os 
MPa 0  


