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Optumi, domnuli Timişauci, 
Marga, sora lui Optumii. 
Irina, fiica lui Optumiă. 
Romili 

Cinadi 

"Baba- -AMursă, o făirmecătore, 
Ionelii, ficiorii de grădinari, 
NilĂ, unu muti, 

Teauii, unit ostașii, 
Ir rrăjitore, 

| căpitani ai oştilorii, 

Bitrânii ţercă, 

Iele de casă, 

Ună prisoneră, 

Poporă, ostaşi, 

Acţiunea se petrece pe la a. 1031. d. Chr, 

(Peproducerea pe scenă rexerrată.) 

 



  

ACTULU ÂNTÂIU. 

Scena Î. 

(O peşcere întuneeosă.) 

BADBA-MURGĂ. 

(vcupată la foeii cu nisce hârburi în care mestecă, suilă, des- 
cântă. Bate cineva lu uşii.) 

Aşa, vei! nfl 6) nopte de celii de susii lăsată 
Vre-unii fărmecatii aicea la uşă se nu-mi bată. 
I-a naibei, qefi, jubirea! — De, 1619 sciit şi di! 
Și-acum, la tinereţe- fii di sborii cu gândulii Neil. 
Yebunii, de-departe al&rgă-aici la mine, 
“Nei riuri, văi, nici dealui, nimica nu-i mai ţine. 
Ei cred, se-și alle-aicea Ia, bal jutorit, 
ȘI 0) nevoiașă în gropă cu-unii piciorii! 
Se vede, nu de-agâba părintele grăesce 
Spunendii din cărţi: credinţa pe omit îl mântuesce, 
Fi credii, că sciii cu dracu, ci, ici ei, nvajutii, 
Şi nică în visă, Ueigă-lii, macar nu lam vequtii. 
Fii ferbii aceste hârburi si sgândără prin surcele, 
Sopteseu paci la vorb6, “mesteci, suflu ?n ele ; 
Ei credii, că baba pote Gri-te minuni o vrea, 
Când, deă, şio pă rece mai multii dor ar putea. 

(bate de noii) 
Așteptă, mai aşteptă! Aşa! Eli o se credă, 

(afară se simte furtună) 
CA căi mi-ascundi drăcşorii, nu cumva se mi-i vagă.



+ 

Şi cu minciuni de-acestea şi mama a trăitit 

Şi buna şi străbuna. E bine de-ai ghicitii, 

De ai ghicitii 6r bine. Ghicesci, te credit sciută, 

De nu, dicii, mai ce face, când dumnedeii ajută. 

, (sună tare la ușă) 
Îndată ! (deschide ușa) 

CINADU. 
(întrândit învălitii în o manta.) 

De, bunică, atâtii me lași saşteptii ? 

Cumplitele Ventose nvaii luati de-din-derepti. 

Audi-le cum turbă! Se luară după mine 
Cu vnetii, cu vertejuri. Pe lege, nu-i a bine! 

Pân” n'a întra în codru era seninii, frumosi, 

Întratii, îndată lumea se mtorse ca pe dosă! 
Mâni nevedute, par'-că, voiaii se me apuce, 

Și nu puteam, bunică, se-mi facii nici macar cruce... 
(furtuna se liniştesce) - - 

Nu-i glumă-aici la tine! Audi s'a liniştitii! 

| BABA-MURGĂ. 

Hi! hi! şi cum, aştâptă! (n parte) Unii boboceli leitii! 

(tare) Esti Cinădeli, ascultă, şi nu te mai ascunde! 

CINADU. 
(în parte) Adeveratit Satana! (desfăcându-și mantaua) 

| Şi mă cunosci? De unde? 

BABA-MURGĂ. 

De unde scie baba!... Ce vântii mi te-a adusă? 

Voi, cari învârtiţi lumea ca firulii după fusi, 

Ce mai căutaţi la baba, o biată arătare! 

CINADU. 
(în paxte) Da, babă, care portă pe dracu în spinare !     
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BABA-MURGA. 

âii 6 pe vre-unii cărbune în cale mi-ai căleatit? 

CINADU. 

i drepti aici la tine sărindii, bunică -am datil. 

&-mi stimperi foculii, mamă! Ah! arde cu velvore. 

BABA-MURGĂ, 

mit tocii... îlii sciit, băete, cu ochi şi cu piciore. 

CISADU. | 
Pe frunte cu coronă! 

BABA-MURGĂ. 

Unii focii ce arde rtii, 

i pote se-ți v&pună chiar capulii, fâtulii mei! 

CINADU (uimitii) 

Tu scii, bunică? Cine ? 

BABA-MURGĂ. 

Irina, Cinadine! 

A lui Optamii copilă, cădută dintre dine! 

CINADIE. 

Tu scii, bunică, tote! şi-afar” de gândulii mei 

Nu cugetam se scie, ci singuri dumnedeii. 

(înăspritii) De unde? spune iute!... 

BABA-MURGĂ. 

Las gura mititică,,. 

Nu cumva dor” de tine la babă i-o fi frică!  . > 
Şi ce nu scie baba! Nici gândulii n'ai gânditii 

Și elii aici la baba, ca fulgerii a veniti.
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CINADU. 
Tu me fiori, Satano! 

BAĂDBA-MURGA. 

Pe cin” cauţi Cinadine? 

Na totii pe elii, ean spune-mi? 

CINADU. 

Ei am venitii la tine! 

— Mâni des-de-diminâță ai ţerei feţi frumoşi 

S'adună colo m câmpulii lăsatii din moşi-strămoşi, 

La fugă şi la trântă, la spaqă şi săgetă; 

Acelit ce-a mvinge mâne, qi mare e luminată! 

A lui va fi Irina, şi-Optumi când va muri, 

Și-i încăreatii de qile, în tronu-i va sui!... 

Va fi a lui Irina !... auqi a lui, bunică! 
Și-acestii „a lui“ ca fulgerii, vai ! inima-mi despică. 

Fi ici „a mea“ să fie! Audi, se fie-a mea! 

Ajută-ni, nici chiar mortea se nu mi-o potă lua... 

Nici mortea !... Mi-ajuţi ? Spune-mi ? Şi bine de-mi vei spune, 

La Sânta-Magdalena eii stariță te-oiii pune. 
(Pe urloiii se face unii sgomotii, se aude unit hohoti sinistru 

și cade în vatra focului unit arcu.) 

BABA-MURGĂ, 

(luând arculi și dându-li lui Cinadii) 

Încârcă, pote-acesta dorinţa-ţi va "mplini. 

Cin” sortea nu şi-o caută, nici ea nu-li va-gă Lp 
/ă
 

—_
. 

CINADU. 

(stând puţinii la îndoiclă, iă arcul) 

Unii areii ca ori-ce arce... dar”... uite... plini de să nge 1... 
(seapă arculii)    



BABA-MU RGĂ. 

'ără sudori şi sânge în lume nu semvinge! 
(Cinadu ridică arcuit. Afară vijelie cu fulgere. De prin crepătu- 
rile de stânei apari trei vrăjitore, cari cu degetele arătătore 

îndreptate înainte, pășescă încetu spre Cinadii.) 

VRĂJITORELE. 
(în ehorii.) 

Prin fulgere, prin ventii, 

Prin nuori, pe pămentii, 

Umblămii şi rescolimil 

Şi tote le 'mvârtimii, 

Noi crerii încurcămil 

Și inimi turburămii, 
Pe mare îlii micimii, 

Pe celi micii îl mărimii, 
Pe tare ilii slăbimi, 

“Pe slabi îlii întărimil, 

Noi mierea amărinii 

Și fierea o "'ndulcimi, 
Uritu 'mfrumseţimii, 

Frumosulii uriţimit. 

Și unde nu-i femeie 

Nică dracii nu aii cheie 

Se scape V'unde suntii, 

Se iesă pe pămentii. 

Ex” unde e bărbatulii 
2 Şi Impeliţatuli!.., 

Cu noi cine se legă 

Eli sortea îşi deslgă — 

Cu noi cine se pune 

Eli sortea îşi repune. 

(Cinadii uimită se retrage încetii și iese. Vrăjitorele disparii: 
chicotindi.)



"Scena ŢI. 

(În palatulii domnescit.) 

MARGA. 

(punendi Irinei o diademă pe capii.) 

Aşa, scumpă vină, așa mi te voescilL! 

Nici lana Cosinziana cu chipulii ei cerescii, 

Nici ea se nu te trecă. Vedi, chiar mărețuli sore 
Îşi nalţă sânta faţă cu multii mai lucitore, 

Căci vine s& privescă, pe-alii ţerei nostre plaiii, 

O mare serbătore. 

IRINA. 

. O vedii, prea mare, vai! 
Prea mare pentru mine!... O simţit cum me apasă, 

Aşa, nu-ş-cun, îmi pare că sufletulii îmi i6să. 

O mână paw-că-mi stringe ascunsi inima n sinii ; 

În locii de bucurie, cutremurii simtii şi chinii. 

O! câtii de fericită de maşi fi adi pe lume, 

Sâii nimini s& nu scie de mine şi-alii mei nume -— 

O! câtii de fericită! 

MARGA. 

Trină, spune-mi... cum ? 

Când visurile tale pân” astădi numai fumii, 

Aqi ai s&-se "'mplinescă — cum? esti nefericită? 
Nu te 'mţelegit, Irină! Adi... tristă, amărită! 

Cu mintea totii-de-una, Irină,-ai întrecutii 

A anilorii mesură de când ai începutii 

Se âmbli 'ngiurit de leagănii, încâtii qiceam în mine: 

O.s'o iubâscă cerulii şi-o se ni-o ia la sine! 

     



Dar cevulă te iubesce şi m-lume te-a lăsatii 

Se fericesci şi ţera şi-ală ţerei împăratii, 

Și 6tă diua mare s'alegi a ta iubire: 

Iubire pentru tine şi ţerei strălucire! 

Şi suntii atâţi Irină! Er unuli între ei 

Ca leul celit mai mândru în cetele de lei! 

IRINA (grăbită fără voie) 

Cinadii ! (rostindă cuvântulii rămâne confusă.) 

MARGA. 

Şi elii prin alţii! Și-ar” fi prin cei de frunte, 

De mar ave în spate şi multe și merunte. 
7 

| IRINA, 

Cinadui 2... Unit leii în lupte! 

MARGA. 

Şi-acasă fluturelu, 

Sburându din flore m flore!... Şi câte după el 
Remas'aii inimi rupte. 

IRINĂ.,, 

Și câtu de Dbunii se vede. 

MARGA. 

Și câtii de-amarii se 'nşâlă în faţă-i ciw se 'nerede! 

Eli este unii amestecii, cum rarit s'a mai veduti, 
Totit aurii dinafară, în sufletii numai lutii; 

Și aurulit se duce la cea dintâiii suflare, : 

Remâne numai lutulii! Ba încă elii mai are 

Sub pene porumbie lungi ghiare de hârsii; 

Uni stropit de bunătate întrunit noianii de râi! 

“
>
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IRINA. 

(în parte) Da, da, spunea nu-ş-cine, spunea 2 Numai îmi pare! 

Sciii cam visatii odată o negră întâmplare: | | 

Cinadi... elit aprinsese pe noi acesti palatii 

Și vrea s6 me omore... atunci m'am deşteptatii. 

Dar câte vedi în visuri frumose şi cumplite, 

Și cine în viâță le vede împlinite ? 

jr lumea, spunii, îşi are din vechiii tipiculit sei: 

De râii vorbesce bine, de Dunii grăesce rea! 

(cătră Marga) Dar cine-o fi şoimanulii, ce vine ca şi ventulii, 

Și toţi privescii în urmă-i ? 

MARGA. 

Cum spulberă pămentulii! 

O să mi-lii vedi îndată, şi-atunci vomii mai vorbi! 

IRINA. 

Eli a întratii în enrte... cobore... este-aci! 

Și cine-i... şi atâta...? 

ROMILU (intrând) 

Ali țerei Domni vaşteptă, 

Şi totă țâra ochii aicea şi-i îndreptă. 
(iese.) 

IRINA (după o pausă) 

Și cine fu acesta, ?.., Nu-ş-cum mi se păru, 
Veni ca o nălucă, grăi și dispăru. «+ 
Şi cine fu? 

MARGA. 

Jrină, Romilii eli se numesce, 

Şi-ai auditii tu pote, câti braţulii lui plătesce.      



ll 

Maghiarele cum soţii repuşi de elii îşi plângi, 
ŞI mamele-audendu-lii la sint copiii-şi stringii, 
Căci prin duşmani odată când spada lui s'aruncă 
Îmi rade totii în cale, cum rade cosa m luncă. 

Aşa-i a lui putere; făptura-i de miratii 

Tu i-o veduşi; er” cerulii cunună i-a mai dati 
O minte luminosă; căci fără cuminție 
Puterea cea mai mare — mai mare nebunie ! 
Ei simtii, că eli e m lume lăsată de dumnedeii 
A lui se fii, Irină, şi el se fie-alii te. 

(iese.) 

IRINA. 

Ali mei... a În 9... In sinu-mi nu-ş-ce inima-mi stringe ! 
Spre unulii m& îndemnă, spre altulit me împinge. 

Scena ŢI]. 

(0 câmpie, spre fundă munţi înalți, In mijlocul câmpici pe 
o movilă verde Optumit în trona, (insă eli la drepta Irina cu 
o cunună dle stejarii în mână, îndâreptulii ei Marga și o cctă 
de tete, de-u parte apoi și de alta bătrânii erei, căpitanii osti- 
lorii, în capul lori de-a drepta Romilii, de-a stânga Cinadii ; 

ostași, poporii, La piciorulii movilei uni mare areit.i 

OPTUMU. 

Bâtrâni, lumina ţerei, şi voi mari căpitani, 

Ce numele cu spada v'aţi serisii pe mii de ani, 

De multă decând acuma luptămii toţi împreună, : 

Și-amii pusii pe fruntea ţerei a gloriei cunună ; 
Sapropie-acum timpulii când celii ce ma trimisi 
ME va chiema la sine din ali vieţii visit.
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Acelii ce ţinem mână putere şi mărire « 

Datorit e se 'ngrijescă de-a ţerei fericire 

Nu numai până caleă pe sântulit ei pămenti, 

Dar grija lui s'o 'ntindă dincolo de mormeutii, 

Și prefăcută-odată ţerina-i în ţerină 

Nestinsu-i sufletii totuşi, din viţa cea senină, 

Totii ce-a iubitit aicea se vadă înflorindii, 

Și numele-i urmaşii mărindi şi fericindii. 
Dar, vai! ei staii în lume ca arboru ?n câmpie 

Scăpatii eli singurii numai de-a timpului urgie, 

Ce astă, mâni, de-arânduli ne semenă pe toţi 

Seminţa remvierei sub glia 'de trei coţi. 

Acela, cărui tatălii dorea să-i hereescă 

Acestă dulce ţâră şi spada strămoşescă, 

Ii sciți, în florea vieţii elii sângele şi-a dati 

Luptândii pentru moşie. Dar cerulii s'a mduratit 

Şi 'n locii de bradulii verde înfrântit de vijelie 

Mi-a datit acsstă flore... (uândii pe Irina de mână şi arătând'o.) 

MULȚIMEA. 

Mulţi ani cerulii o ţiie! 

OPTUMU. 

Și prin a' sale daruri şi sufletii cumpenitii 

Nu numai pe alesu-i va face fericiti, 

Dar cu-ajutoriulii celui ce ţine tote m lume 

Și cu 'mvoirea vostră va sei s'alegă-unii nume — 
Mărire pentru ţâră şi sâre pentru toţi, 

Nestinsă strălucire la fii şi strănepoţi ! 

Şi-am adunati acuma, cum din bâtrâni e leg: 

S'adune-aicea domnulii când fiica lui şi-alege,      
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Pe feţi-framoșii ţerei, ca ea se-și potă Ina 

Pe celii ce'm luptă dreptă şoimanii se varâta. 

Și 6 aici întregă a ţerei mândră flore! 

În sinulă ei s'ascunde mărirea viitore, 
Mărirea, ce cu sânge străbunii ne-aii păstratii, 

Nepoţii cu viâţa s'o 'nalţe nencetatii, 

Și până frați cu nuorii vorii sta încă Carpaţii, 

Românii s6 trăiescă luptând uniţi ca fraţii, 

Ca umbrele străbune privindii la ci din ceri 

Se dică: sântă-i vorba — „Românii m veci nu peri!“ 

— Copii, vedeţi voi arcului trecntă prin moştenire, 

Diu timpuri fără nume, Pali țerei domni şi mire; 

Prin semne vechi elit spune, că domnii nu pote fi 

De câtii acela numai ce-lii pote înstruni, 

Și valturuli, ce ?n nuori ochesce după pradă, 

Lia face la picidre-i străpunsii prin peptii se cadă. 

Luaţi-mi dară arculii, vedeţi vulturu 'm nnori, 

Și darulii -— €tă tronulii şi-acesta stea din dori! 

ANTÂIULU JUNE. 
(se încercă fâră să-l potă ridica.) 

Uriaşii numai pote ai ridicatii vre-odată! % 

ALU DOILEA JUNE. 
(abia "li pote puţinii misea.) 

Nebunii, care se 'ncârcă! 

ALU TREILEA JUNE. 

E stâncă nemişcată ! 
(se încercă şi alţii.)
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CINADU. 

(întrândii pintre ei şi dându-i de-o parte) 

Nu-mi încureați cea lume! Nu-i pentru Valii-de voi! 

Eli este pentru mine !... De nu me vrea... îlii voii! 
(ridică arcul, dar, neputendu-i îndoi corda, se retrage 

” murmurânidlii.) 

ROMILU. 

Nu-i pentru noi, cei de-astădi, acestă sântă armă ; 

Pe nui şi gugiumana străbunilorii ne darmă! 

Uriaşi erau străbunii, noi suntemi piticoţi, 

Eroi de şedetore, la cupa de trei coţi! 
(ridică arculii, Mi încordă, pune săscta, țintesce, vulturul 
cale la piciore-i. Mulțimea strigă harra? Irina îi aruncă lui 
Romili cununa. Cinadii, care îutr'aceea se retrăsese de-o parte, 
încârdă areuli scii şi săgctă pe Romili, care cade mortii. Se 
nasce învâhmăselă, Unii vorit st încungiure pe Cinadit, alţii-lii 
apără. Irina leșină şi este dusă de Marga şi de ecta de fete.) 

OPTUMU. 
(ridicând sceptrulii împune tăcere.) 

Acesta e unirea, acâsta Dbărbăţia, 

Ce voi promiteţi ţerei, când se va mchide glia 

Pe-a' mele negre qile! — Bătrâni şi căpitani, 

În astă nâgră clipă trăitam mii de ani, 

Și mii de ani se trecă şi se trăescit eii încă, 

Și arii pute s6 ştergă durerea mea adâncă, 

Căci ce mai crudii pe lume se pote 'mchipui, 

Decâtii se mgropi tu ţăra 'mainte de-a muri! 

O ţeră nu trăesce decâtii eu-a sa unire, 

În csrtă, nous ceriură no scapă de perire! 

Romilit, pe care cerulii te-a datii, mi se părea, 

Spre-a ţerei fericire şi mângăerea mea, 

În locii să sui aicea, în ţernă zaci ţerină!... 

  

     



Luaţi-lă şi mormântu-i săpaţi-lă în grădină 
Alăturea cu fiu-mi, se-i plângii, iubiții mei, 
Pân' Tatăl şi pe mine va pune între ei. 
E voi, betrâni ai ţerei, vechi soți de băr băţie, 
Ce-aţi fostii în totii-de-una vistieri de cuminţie, 
Aicea voi îi faceţi ăstui nefericită 
“Judeţulii pe dreptate cu fapta cumpeniti! 

Scena IV. 
(In palatulii domneseii. Irina culeată pe o sofă. Marea 1 

, n 
lângă ea.) 

MARGA. 

Ce-a fostii se-mi vaqă ochii! Ei, et a' mele vise 
Și-a ochiului bătae... de susti mi-ai fosti trimise! 
Ca m carte se 'mpliniră! Romili... a fostii... sa dusă! 
Irina €t' o stinsă!... Mai scii ce-a mai fi susi! 
Căci, val ! mai nick-odată unii râii singurii nu vine, 
O glotă de-alte rele târăsce după sine. 
Și chiar ântâia-oră în ochi când Pam vedutii 
"Pe-acestii Cinadii, unii fiori prin 6se mi-a trecutii, 
Aşa numai de-odată şi făr sâ-mi potii da sâmă. 
Nu peste multi... şi âtă neînţelesa-mi temă 
Îmcetii s'adeveresce,. — Sumeţii şi bărbătosii, 
Nu sufere pe nimeni mai fâti și mai frumosi; 
Și când pe vre-unulii scie, şi încă-li mai şi vede 
Asemenea cu sine sâii pe aprope- -lii crede, 
Îi jură morte nâgră, şi, pân” e pe pămenti, 

Nu vede qi senină, nu-şi află-aşedemântit. ' 
De-aude de vre-o fată, adimensă flore, 
A lui numai se fie, ori pere de sub sore!... 
Și fetele nebune ...



IRINA (aiurândit) 

Ah! vină, Cinădelii! 

MARGA. 

Cumpliti 1... Auqi şi-acuma cu sufletulii la el! 

Şi-acuma! . .. Și voi, ceruri, se nu cădeți țerină 

Pe-acestă lume nâgră! . . Și-acum la elii se țină ? 

Unii ucigași .. . şi încă de chiar alii ei arsitil, 

Uvsitii ca s& nu fie, precum s'a şi "mplinitii! 

Și âtă ali ei sufletii, în visit pe sine domni, 

Căci cea mai grea durere n'o simte trupu 'n somni, 

A-lui Cinadii iubire îli ţine 'mlănțuitii! 
Ca şerpele pe flâre pe elă s'a mcolăcitii, 

Ta "nfăşuratii, îlii stringe, şi nu-i putere m lume 

S& poţi desface-unii sufleti înlănțuitii de-unii nume ! 

Scena VW. 

OPTUNU. 
Irina cum se află? 

MARGA. 

O vedi! 

OPTUMU. 

Cu chipulii stinsă! 

- . MARGA, 

Dar sufletul, Optume, cu-atâta mai aprinsă! 

- o OPTUMU. | 

Romilii, Romilii, cu tine ai "dusi îşi: pe Irina! 
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IRINA (aiurândi). 

Cinade ! 

OPTUML. 
Cum ? 

MARGA. 

Îl chiamă! 

OPTUAMU. 

Pe elui! 

MARGA. 

Audi ? 

OPTUMU. 

, SE vină ? 
0! domne, mai am încă pecate se spăseseii ? 
De nu me chemi, al! lasă de vii se mă "mpetrescii ! 

IRINA. 

ȘI nu vini! 

MARGA, 
| 

Va se vină, când sorele mdesâră 
Sa 'ntorce sush pe ceriuri la resărituri eră ! 
E bunii acuma unde-i! Ss pote-acum lupta 
Cu diavolii — unii diavoli! De multi: mi-lii aștepta! 
Căci elii nu dintre Omeni a fostii trimisi în lume, 
Ci dinti” acei cu care și-a căştigatii unii nume! .... 

OPTUMU. 

Gvăesci aiurea, Margă ! Be i alii lorii sfatii N , ARCA, . L'aii desbrăcatii de vi &pei IN5e i-0 am dată. —_— 
fa cea? CARI . 

——_ pt 
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MARGA. 

Cinadi încă trăesce *. .. Optume, vai! Optume! 

Pân' elă va fi sub sore, tu nu-i pute sta m lume! 

Ascultă-miă bine vorba ! 

OPTUMU. 

. Mai ret decă-lii stingean, 

Căci mulţămeam o sută şi-o mile aţiţam. 

MARGA. 

Dar dinte pentru dinte! se dice în scriptură. 

Câna el a fostii în stare chiar fără nici o ură, 

Căci mavea nici când nasce, să stingă pe-unii fârtatii, 

Care cu elii ca frate în viâţă sa purtati, 

Cu tin”, cu noi, Optume, ce nar fi ove m stare? 

OPTUMU. 

“Pe liniştesce, Margi! A qilei sântă dare 

Eli mare so mai vaqă! 

MARGA. 

„Şi unde Tai trimisi ? 

OPTUMU. 

În peşcerile negre aicea Yam închisii. 

Sub ăstii palatii S'afundă o peşcere cumplită, 

Ce nime no cunosce. In noptea nedorită, 

Aci se pntredâscă ! 

MARGA. 

Dar dâcă va scăpa, 

Căci nu e omii,.... Satana sascunde m pelea sa, 

Atâtii seie şi pote! 

  

     



19 

OPTUMU. 

A: iadului zăvore * 

Multii mai: uşorii le-a” frânge. 

MARGA. 

Cuventu-ţi me "mfioră ! 
Mai bine morte negră, decâtii aşa să-lii sciii! 

| OPTUMU. 
Da, morte, dar cu meetuli, să-şi vagă mortea viii! 

MARGA, 

vinei ce voii spune? 

OPTUMU. 

Se-i spuni : betrânii ţerii, 
răcendu-i judecata, Paii închinatii pergătii. 
De-ar” fi lucitii ca sore unii nume pe pământii, 
De-lii judecă poporulit cu viuii seii cuvântii, 
se mtunecă ca n6ptea, şi mtunecatii odată 
Valege n urmă spaimă de toți încungiurată, 
Și numele-i ce-o dată atâtii a r&sunatii — 
În a uitărei nopte sa dusii, sa cufundatii!



ACTULU ALU DOILEA. 

Scena 

(În gradina palatului.) 

. IRINA. 

Fu numai visi!.., Ce bine, când mintea se deşteptă 

Şi spaimele din visuri nu le mai vedi şi m faptă! 

Părea că-li sfăşiase poporu mtăritatii... 

Dar numai vişi. | 

MARGA. 

"Şi visuli aprope sa mtemplatit. 

IRINA. | 

Ce, sfăşiatii ? i | 

E MARGA, 
Nu togmai, dar... 

IRINA. 

Cum 2. Grăbesce, spune, 

Și spune-mi drepti! o ceță pe minte mi se pune! 

Eli sfăşiatii ? ... Se pote? | 

| MARGA. 

| Cum a pututii şi elii 

S& sufie intro clipă vieţa Jui Romela. , 

— Betrânii... 
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IRINA. 

Spune-mi iute, cacă inima-mi îngheţă! 

MARGA. 

etrânii-lii judecară vicţă pentru viâţă. 

IRINA. 

M! ceruri !... Şi-apoi tata ? Nici elii nu s'a nduratii? 
ici elu ? când în domnie-i nici celii mai vinovati 
NI şi-a plătită vre-odată gveşcla sa cu sânge, — 
i totuşi se nu-lii ierte? Și cine-a mai înfrânge 
i-a risipi Căpcânii, ce țâra ne-o pândeseii ? 
and braţele-i duşmanii voră sei că putredescii 
olo sub glia nâgră, vorii alerga ca cânii 
2 sfăşie beata ţeră! Se sară-atunci Dâtrânii 
0 scape! Ei, se potă, atunci Vari învia 1... 
ar, nu sciii cum, o voce, de nu mă va 'nşela, 
optesce-adâncă în sinu-mi, că elii încă qilesce ; 
işa-l 2... Ah! spune, Maroă. cuvântulii: el trdesee! | , ai 

MARGA. 

vină, ală lui sore în nopte a apusi, 
i nimini nu mai iese de unde eli sa dusi. 
Acolo-i bună elii numai, elii care cu-o lovire 
mi veduvi o ţeră de domnii şi de mărire ; 
ăcă unde se mai află ali doilea Romelu ?.,, 
“omnia şi mărirea stai mormentatii cu eli! 

IRINA. 

Ha” cu Cinadii apustaii a” vieţii mele stele, 
Apus! — Romile iârtă nemângâiata-mi jele !
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Cinade şi Romile!... Da, da, voi me iertaţi, 

Şi de n'amii fostii... în morte se fimii de-acuma fraţi! 

(pausă) 

Da, da, eii sunt de vină! Eu... ascultai de minte, 

Şi malesei pe-acela, ce um iubiti ferbinte ! 

De ascultam, Cinade, alesulii meii erai! 

De walegeam, Romile, şi astădi străluceai ! 

Dar o b&trână lege, ba nu, o crudă sorte 

În locu de viţă paşii mi i-a "dreptatii spre morte ! 

Deschide-te, pământe ; primesce-me mtre ei! 

Din tote-a? lumei bunuri atâta eit iţi ceii! 

MARGA 

Când de Romili, Irină, te-ai sbuciuma m durere, 

Durerea ţi-ar fi sântă şi fără mângăere, 

Dar pe Cinadi, copilă, când vă&dii că-li mai numesci, 

La tatăli teii, la ţeră, la cerii pecătuesci. : 

Cinadii, mai crudi la sufletii ca spada-i sângerosă, 

Se 'mtine elii curona curată, luminosă, 

Ce ai purtati cu fală atâța domni români, 

Și buni şi mari în fapte, temuţi la cei Căpcâni! 

Pe eli însă v&duşi-li, cum începu sâ-și scrie 

Cu sânge şi urgie cărarea la domnie. 

“Pu, sinulii tâii ca crinulii curatii şi luminată 

S&-li pângăresci cu chipulii acelui... mecuratii! 

MINA. 

Pecatii, pe morți, mătuşă, de reii cine-i grăesce, 

De şepte-ori pân! ierba pe peptii nu le mverdesce!. 

MARGA 

De morţi, cărora Matălii lumina le-a suflatii, 

E nu cari ei şi-ait stinso! E celii mai grei pecatii 

S'acoperi a lorii fapte! . 

     



IRINA, 

Dar unde-i e mormentulii ? 

MARGA, 

In iadă, în iadii, Irină! şi numele lui ventulii 

-IPa măturatii din lume! 

INA. 

În iadi ?... Acolo m iadi 
Me ducii şi eit se suferii alături cu Cinadii; 

Şi nâgra suferinţă, cu elii de împreună, 

Îmi va păre mai dulce ca viâța cea mai bună! 

MARGA. 

Și tu vorbesci, Irină ? 
IRINA, 

Aşa pre cum me veci! 

Şi mai ascultă-odată de cumva nu me cred. 

Decâtii aici, mai Dine.... 

MARGA. 

Jrina cea cuminte, 

Se pote-atâtii s&-şi uite de Dunulii ei părinte, 

De mine, chiar de sine, se pote? 

IRINA. 

Ce ? De voi? 
În loci 5 se-mi daţi pe unulii mi- aţi Juatii pe amendoi! 

De mine?... Yericire war fi mai mare m lume, 

Ca eii se-mi uitit de mine şi lumea de-alit mei nume! 

Dar unde-sii? Să-i vedii încai, se plângii p'ală lori mormântii! 

Și-atâtii e mângăere pe-acestii amarii pământul ! 

(ridicându-se perdeua se vedii morminte, între care unulit 
prospttii cu o cruce pe care se citesce „Romilii“, cr pe cruce



24 

atârnată cunună de stejarii; îndâreptulii crucei se ridică pe 
mormântii unit bradii în care se vedi atârnândii armele 

mortului.) 

MARGA. | 
Romilii, elii dorme-aicea cu domnii mari ai ţerii; 

Nainte domnii se fie, elii a respunsit chemării 

Prin inimă, prin fapte; şi Dunii şi neinvinsii 
se 

În graiulă viitorimei elit va trăi nestinsii. 

IRINA, 

Romile, iârtă, iârtă, pe ceea. ce se mehină! 

Ah! nu Cinadi... Irina a stins a ta lumină! 
(ingenunehindi îmbrăţizeză crucea lui Romilii.) 

Scena II]. 

(Unii altii locii în grădină. In fundul scenei dosulu palatului 
domneseii. Sorele apunându se restrânse pintre arbori. Iu 

stânga se vede colțuli unui lacii.) 

IRINA. 

Ferice, ah! de tine ceresci luminătoriii, 

Apuni şi dimineţa întorni mai lucitoriii, 

E cel ce-aci îşi perde a vieţii dulci lumine, 

Pe urmele de-odată eternii eli nu mai vine! 

Cinade şi Romile, voi doi luminători, 

În nâptea nemnqorită v'aţi stinsii ca meteori ! 

Mai este 6re m lume vre-o radă de lumină 

Se vină s& "'ncălqescă, vai! sinulu teu, Ivină 2... 
Lumină 2... Nopte numai e totii ce-a mai remasii! 

Și tu mai stai, Irină?... (cautândii nelinistită în-giuri). 

Pustii! (voindii s& mergă spre lacii) 

numai uni pasă... 
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ŞI... am scăpatii de vieță mai negră decâtii mortea, 

Şi pote alta dulce mi-a serisit dincolo sortea ... 

Și pote-o se-i vedă eră... acuşi:.. peste-unit minutii... 

- Şi eii nebună-aicea se stai unit traiii perdutil! 

Nu, nu! (plecă spre laei) Ce vuetii! Gemetii! Audi, ce zurăire! 

Da, da! bunica Lera spunea cu "nmărmurire, 

C' adâncit în temelia acestui vechiii palatit 

Safundă negre peşeeri, şi n timpulii depărtatii 

Se aruncaii acolo cei făcâtori de rele, 

Şi cari întraii odată — cădeaii și a' lorii stele! 

Dar de la Gladii, strămoşulii, unit sutletii ângerescii, 

Pustii şi urgisite acolo putredescii, 

Şi numai şerpi şi scorpii mai locuesei într'ense, 

Şi umbre fiorâse de vieţi acolo stinse 

Îşi sentură-a” lorit lanţuri, se vaită, se bocescii, 

Și negrele zăvore le sgudue, crâşnescii, 

(s'audii strigăte năbuşite : Irină, Irină ?) 

Visezi ? Me chiamă !... Cine?... O! fugi de-aici Irină! 

De ce?... Da stai aicea, ce va veni... se vină!... 
Deschideţi-ve, peşceri! Aici sunt, me mghiţiţi... 

De mine, de vieţă-ni, veniţi, me mântuiţi! 

Voi umbre, şerpi şi scorpii, voi spaime fără nume, 

“Deschideţi-mi pămentulii se scapi de-acâstă lume !... 

— Nici voi nu vreţi, cumplite! Şi voi me mcungiuraţi, 
De-a mea vicţă n&gră şi voi ve mspăimântaţi ! 

Scena ÎȚI i 

IRINA. 

Ce sgomotii? Cine-i colo!... Se jocă numai ventulii 

Cu veselele tufe.



IOXELU. 
dintre tufe). 

Domniţă ! 

IRINA, 

Cine sfântulii ? 

IONELU. 

țieșindii din tufe și hesitândii.) 

Domniţi! ... 

IRINA. 

Ce vrei ? vină! 

IONELU. 

Domniţă, at simțită ? 

IRINA. 

Nimică ! Ce vrei? 

IONELU. 
Acolea! De-ai sei... neauqiti !... 

| IRINA, 
Nu seii, nu voii! 

IOXELU. 

Domniţă! şi mare reii se-ți pară! 

IRINA. 
Nici reit, nici bine, du-te! 

IONELU. 

Se pote se-lii vedi €ră!.., 
Cinadi... 

IRINA, 

Cinadii ? 

       



TONELU. 

Pvăesce! La morte judecatii 

De betrânime, domnulii vicţa i-a iertati, 

Dar josit aicea ?n peşceri Va mchisii se putredescă, 

Cu şerpi, strigoi, cu scorpii, se moră, se trăâscă. 

Şi numai mutulii Nilă i-aruncă când şi când 

Se nu se stâng'odată, se moră rândii pe rândi 

O morte ne-audită! Și cea mai crudă morte, 

Decâtii aşa viţă, i-o fericită surte. 

IRINA. 

(căutândă îngrijată împregiurii.) 

ŞI cine-afav” de Nilă mai suntit alţi păzitori ? 

IOSELU, 

Suntii porţile! Nici iadulii nu are meuetori 

Mai negre, mai cumplite! ” 

IRINA. 

Se poti deschide ore? 

IONELU. 

Potii se mai iesă morţii din iad la sântulii sore! 

IRINA. 

Dar chei mai sei se-mi afli? 

IONELU. 
De cumva nu murea 

Betvânulii faurit Cercea, mai credii că se putea, 

Dar numai eri, sârmanulii, il aşedai sub glie; 

Era fără, de sâmânii, şi elit spunea că scie 
De la măestrulii mare ce lucră sub pămentii, 

Colo unde Vulcanuli aruncă spuza m ventil. 

1 =
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IRINA, 

M'aii părăsitit cu toţii... şi ceruli și pămentulii! 

IONELU. 
A! uite, tigvă sâcă! (hătându-se peste capii) 

pav-că te luase sântulu!.. 

In qiua, scii în qiua, mar” mai fi fostii a qi! 

Aşa pe timpulii ăsta, ba dase a mmurgi, 

Vedii pe balconii pe Domnulii cum mâna îşi ridică, 

Aruncă, şi la mijlocii vedi cedlea m lacii cum pică 

Acea cumplită cheii... o cunosceam! 

IRINA, 

Veduti ? 

IONEL. 

Precum te vedii, Domniţă! Vedui şi-unde-a cădutii. 
Îmi par-co vedi acuma ! 

IRINA. 

În lac, în iadii, totii una! 
Și cerul și pământul, eii vedă, tote "'mpreună 
S'aii înțelesii asupra-mi. 

IONELU. RE 

| Domniţă, vi&ţa-mi punii, 

Decâtii se nu scotii cheia — 

IRINA. 

Ionele, eşti nebuni ? 

IONELU, 

Din lacă, cum stati aicea. 

IRINA. i 
| Nu scii, nefericite, 

Că laculii fundi nu are ? 

       



IOXELU. 

Cuvinte răi călite! 

Afundii de-ar” fi ca marea, la mine-i pâm'aci: 
(arctândă la genunchiu) 

ŞI chiar ca iadulii fie, eii totii nvoiii cobori. 
Nu ţină, Domniţă, minte, când ai scăpatii odată 
Inelulii celii de aurii ? Vedi teca ferecată ! 

Mi-a dat'o chiar Domnița. 

IRINA. 

Da, da, adeveratii! 

Mam aiuritii cu totulii, de mini chiar mi-am uitati. 

IONELU. 

Mam aruncati... ea... colea? 

IRINA. 

Și-acuma me 'mfioră ! 
lonele nu mai spune! 

- IONELU. 

Antâii şi-a doua 0ră, 
Și-a treia oră 6răşi .. . în urmă Vam aflati 
Ori-câtii de micii! Dar cheia? 

IRINA, 

Ionele, nam juratii, 

Se nu mai vâdii acâsta. Din lacii o 'mpârăție 

Se sciii că-mi scoţi, Ionele, şi mare să mai fie! ' 

IONEL. 

O cheie — o coronă! Şi cei vicţa mea? 
Unii suflu de lumină! Pe cine va durea?
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Prăesci sei morii, totii una! Dar mica mea putere 

Ea altora se pote se facă vre-o plăcere. 
(plecă spre lacii.) 

IRINA. 

Ionele ! (se răpede dupa el, Ionel se opresce unii momentii, pri- 
vesce lungă la Irina, și apoi, ca şi cum S'ar' smulge dispare 

7 repede.) 

Eli se duce! Acum lam mai veduti!... 

Scena IV. 

IRINA. 

O inimă mai bună pămentulit n'a născutii. 

Ca dalbele-i vestininte, întogmai la natură, 

Ca sorele-a” lui sufletii : lumină şi căldură! 

Dar vai! acei ce m lume se credit ceresci făpturi, 

O nopte-ascundi în sufletă, şi n mii de mdoituri, 
In inima lorii rece, mii cugete mfăşoră, 

Ce staii ca lupi la pândă, se sfăşie, s'omoră; 

Şi nu e iadulii negru, cum e sufletuli lorii!... 

In sinulă acestuia i-unii raiii înfloritorii!.., 

Și, vai! elii nu mai vine! Irina... a lui morte! 
Nu potii se cauti pe nrmă-i! Amarii de a lui sorte! 

Scena VW. 

IONELU. 

(venindu cu cheia în mână.) 

Aici, domniţă, cheia! 

IRINA. 

, Ionele ! (ia cheia şi îmbrățişindu-hi de 
bucurie "lii sărută pe frunte, și iese. lonelă rămâne înmărmuritii.) 

  
     



31 

Scena WI. 

(Inchisore, ali cărei interiori se perde în întunerecii. Cinadi 
în lanţuri. Spre tund în întunereci se vedu fâltăindii lilieci 

și butne.) 

CINADU. 

Mai trăesci! 

“Prăesci încă, Cinade! . .. Nu, nu, ţi mehipuesci, 

Căci nu-i vieţă-acesta, e chiar a morţii morte! 

Și mortea se "nspâăimentă şi fuge de-a mea sorte! 

De ce nu vine ore se sufle, se me stineii, 

În ghena s& me ducă şi-oiii ride m loci: se plângi, 

Decâtii se staii aicea cu totii ce nu mai cresce 

Mai spăimântosii pământul şi mintea mchipuesce. 

În plete-mi âtă şerpii puindi se *mpletecescii, 

Şi broscele în sinu-mi s'adună, se mcăldeseii, 

E lilieci şi bufne de vii vorii se me "mpartă ! 

Mai aşteptaţi o clipă şi-atuncea fără certă 

Me sfăşiați odată! — ” 
| Cinade, ce-ai ajunsii ? 

Se mi te 'mparță Dutne, de lume-aici ascunsi! 

Tu, ce-ai năsentit se saturi cu spada-ţi fulgerbsă 

Croncanii, şi să semeni câmpiele cu os€! 

— Ah! tu, cerâscă steuă, ce m nâptea mea de chinii 
Arunci a tale rade, şi-mi mai desgheţi ăsti sinii, 

lină! . ... Dar ce scie, ce vrea ea se mal scie, 

De-unii ucigaşii ca mine, unii nume de urgie? 

Și decă-ar” sei... ea, pote, în locit de-a mă scăpa... 

(la uşă se aude zurăiudit) 

Gătesce-te, Cinade ! Şi-ucestă nopte-a ta 
Acuma se va stinge! — Cumplită esti visţă... 

» 

, 
4
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Ca mortea mai amară... şi totii mat ai duleâţă!... 

Dar eii ce-am statii în lupte de deci, sute de ori 

Cu nâgra morte faţă, nu sciii de-a” ei fiori! 
(uşa se deschide și întră Irina cu o lumpă în mână.) 

Scena VII. 

CINADU, 
(Irina apare.) , 

Irina 1... Nălucire !... E ea!... Visezi 2... Nu... Vine 1... 
Pe ceriuri! De nu cumva eii nu mai sunt cu mine, 
Ei vedii şi nu potii erede!... O! mare dumnedeii ! 
Îți mulţămesci şi-atâta, co vedii în gânduli mei! 
Irină !... (Xilă întră şi observă dintunii colții făcândă diverse 

“westuri de mirare.) 

IRINA. | 
EV aicea ei vină se-ţi daii lumina. 

| CINADU. 
Lumină ?.Nu, nu-mi trebue, lumină-mi e vina ! 

IRINA. 

(deseuindii lanţurile lui Cinadii) 

Aici se juri, Cinade, că ţera părăsesci, 
Me ui y ți, şi de-alii meii nume nici macar să-ți şoptesci. 

(Nilă iese.) 

CINADU, | 

Se-mi părăseseii ei țâra ? Sâ-mi uiti de tin Irină?... 
vină, cere-mi tote, a ochilorii lumină, 

Visţa ce mi-ai dat'o, aicea €tă suntă! 
Dar să te uiti pe tine, se lasii ali mei pământii,      



Acâsta nu, Irină ! Incue lanţulii ră, 

Şi las” s& morii aicea! De mii ori mai amară, 
Ca mortea lungă, negră, aici în acesti hăii, 

„Mi-ar fi viţa mtrâgă — de-aşi fi chiar d-qeii! 

Nică raiulii fără tine, nică, raiulii... nu... Irină 

Incue lanţulă eră! Aici fără lumină 

„Me las"! A” tale rade, ce-aici le-ai reversatiă, 
Aceste negre iaduri în raiii mi le-ai schimbati! 

IRINA. 

Tu nu vei vre, Cinade, se stingi a mea viâţă! 

Pân” te voiii sci aicea încinsii de-a morţii câţă, 

Me voiii topi cu qile; de-aici de vei ieşi 

Și ţâra şi-amintirea-mi de nu vei părăsi, 

A mele,-a! tale qile, Cinade, le vei stinge! 

Cinade, ieși şi du-te!.. Tu stai! Ce? Nu te 'vinge 

Durerea pentru mine ?... Pe mine ma învins 

Și-am coboritii la tine !.. O clipă şi ne-amii stinsii! 

Cinade, tu-mi vrei mortea !. .. Ah! inimă nebună! 

Te-am ascultati ! — Cinade, e nopte fără lună, 

Ca sufletu-mi de nâeră!... Cinade, ieşi şi peri... 

Și de mai este-o viâţă... ne vomit vede în cerii! 

CINADU, 

fimbrățişând'o și sărutând'o) 

Me ducii... dar voiii întoree corona a ţi-o pune!
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Scena VIII. 

(Optumii întră cu ostași după celii.) 

CINADU. 

De wai credutii, acuma ce veqi aici iţi: spune, 

Că eit suntii: domnii !... Irina o yreai şi ea me vrea! 
(La unit semnii alu lui Optumi ostașii se apropie de Cinadu, 
elit smulge spada de la unuli și în luptă doboră pe mai 

mulţi şi iese.) 

OPTUMU (cătră ostaşi) 

Ostaşi ori viii ori capulii! (ostașii unii iesit răpede, alții ducii 
pe cei căduţi.) 

(eătră Irina) Şi tu... perirea mea! 

IRINA. 

(aruncându-se în genuneli) 

Părinte !-— _ 
OPTUAMLU. 

Optumii de astădi părinte nu mai „este! 

- . (respingânt'o) 

fr tu, nefericire, aici îmi putredesce! 
(iese încuindii usa.) 

  
   



ACTULU ALU TREILEA. 
(In palatulii domneseii,) 

Scena Î. 

| MARGA. 

Și ai pututo 'mchide?. . . Tu nu! Visezi, Optume! 
So mehidi! Și încă unde 9... „Din cei mai rti în lume 
Tu mai închisii pe nime! 

OPTUNU, 

Dar care a scăpatii 
Pe celi mai rei sub sore, pe celii mai bl: istematii, 
Fa cea mai .... 

MAILGA. 

Blăstemată >... Unii ângerii ca Irina ! 
Ea, singura ta fiică ! 

OPTUMU, 

Și ea mi-a stinsă lumina ! 

MARGA 

l-ai stins'o tu, Optume! De ce? Căci a iubiti! 
tu n'aj iubiti, Optume ? 'Tu nu scii, n'ai simţitii, 
Ce toţi simţimii în vieţă ? Sei nu scii, că n iubire 
Adorme Deata minte, şi omu-i totii simţire! 
Simţire ? Nu, toti facări ! Sâii nu scii că n amorii 
Unii dumnedeii s6ii domonit e bietuli muritorii,
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Și totii ceea ce face în noua sa fiinţă, 

Puterea lui nu este, şi nici a lui voință. 

Și cine-lă schimbă ore? Nu totii unii dumnedeii ? 

Eli este-atotputernicii în bine ca şi m reii; 

Și binele şi veulii, ce-lii face cin' iubesce, 

Făcândii, elii marea lege a firei împlinesce ! 

OPTUMUI. 

Uşora-ţi minte, Margă, cumplite mi-a grăitii ! 

Cuventu-ţi totii restornă, ce 'Tatăli a mtogmitit. 

lubirea, va se dică, ea țera pote vinde, 

A-şi omori părinții, chiar cerul pote-aprinde, 

Ea pote firea totă s'o mtorcă susii-în-josii, 

Ea mai pre susii de Tatălii, de diavoli mai pe josii! 

MARGA. | 

Și cugeţi tu, Optume, că a sciutii ce face, 
Că scapă ucigașulii, că turbă-a ţerii pace ? 

Nimicii, nimici, Optume, din tote n'a sciută! 

Împinsă de-alii' ei demonii, ea tote le-a făcutii; 
Şi pote nu împinsă atâtii de-a iui putere, 

Mai multii de sbuciumarea, de crâncena durere, 

Când a afiatii, acolo Cinadi cum suferea. 
I'aii liberatii . . . acestea, acestea și nu ea! 

Nainte ca sâ judeci, te judecă pe tine! 

Ţi se "'ntâmpla asemeni — făceai şi tu mai bine? 

Nu dicii la bătrâneţe, dar tinerii când erai, 

Cum tineră-i Irina! Eau spune-mi, de sciai 

Închisă ore unde pe-a ta iubită Flore, 

Nu mi-ai fi 'ntorsii pământulii cu fandulii susil la sâre, | 

S& scape numai Flore, er” alţii peră toţi! 

Ce, nu făceai, Optume ? Ean spune dâcă poţi! 
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— Optume unde-i cheia? Dă-mi cheia, dă-mi Optume! 
Vrei se-ţi omori tu fiica? Ea, singură pe lume, 
In care după morte mai poţi încă trăi 

Nu numai cu-alii tei nume, ce nu va veştedi 

Pâm va suna pe lume o limbă românâscă, 
Dar chiar cu-a ta făptură. Al! las”o să trăâseă! 

Optume!, . . dar Irina nu e numai a ta! 

Nu este-a ta, Optume! Nu poţi tu ce vei vrea! 

Trecutul, viitorul, în ea se împreună, 

În sinuli ei s'ascunde măreță şi străbună 

A Gladilorii seminţă! Din sinu-i va "flori 
Mărirea viitore! "Tu n'ai drepti a sdrobi 

Acesti altarii, Optume ! Chiar umbrele lorii sfinte 

Se voră scula asupră-ţi din vechile morminte! 

Optume, unde-i cheia ?... Nică macar unii cuvânti! 

Nici fera cea mai crudă, Optume, pe pământii, 

Eu nu-şi omoră feţii; ea-i caută şi-i iubesce 
“ȘI viâța chiar şi-o pune!... Cu multii mai omenesce 

Se-şi caute-o feră feţii, decâti chiar unii Optumi? 

Atunci te sfarmă lume, şi te pretâ în scrumil! 

— Optume, unde-i cheia? 

OPTUMU. 

În laci! - 

MARGA, 

Audit eii bine! 

OPTUMU. 
4 . 

În lacii! 

MARGA, 

Glumesci, Optume ?



OPTUMU.: 

Glumesce decă-ţi vine! 

MARGA. 
(în extremă desperare.) 7 

Sfărmaţi-Wacum ceriuri! Despică-te pământii ! 

Prefaceţi lumea totă țerină şi mormcutii! 

Se peră omenimea, semință blăstemată! 

Tu celi ce-ui făcutit tote, de ai greşitii vre-odată, 
De morte, ah! greşitai pe omii de-ai înființată! 

Sfăramă-lii şi-ţi uşoră cumplitulii teii pecată! 

Dar pân'atunci aicea voii grămădi ţerină 

Acestea ziduri negre....şi toti te scapii, Irină! 

Me ducii se rescolii iadului se-mi vină 'n ajutorii, 

Se-mi scape pe Irina de-unii tată-omoritorii ! 

Îndoioşa-voiu iadulă şi-i voit sufla simţire, 

Ce a peritii din sinu-ți, o nâgră omenire! 

"OPTUMU. 

Te liniştesce, Margă ; ascultă unii cuvântiă. 

Sunt tată, da! sunt tată: unii dulce dreptii şi sântii, 
Şi-o datorie, alta, cum nu mai e mărsţă, 

Și nici mai grea în totă amara-ne vicţă ! 

Sunt tată, dar nu numai Irinei tată-sii ei, 
Sunt, Margă, şi ali ţerei, şi 'mtâiii sunt tatălă seu! 
Și vieţa mea şi-acelorii la cari le-am dati viță 
Najungii în faţa erei nică câtii unii capi de aţă. - 
S& pâră domni şi casă, suflate ţernă 'n venti, 
Dar se trăâscă ţera şi dreptulit ei celă sânti! 
— ȘI ce-a făcută, Irina? Ea a scăpată duşmanulit 
a 
T 
în gâtuli ţerei gata s'arunce-ori când arcanulii, 
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Se-şi împlinescă numai nebunele-i dorinţi. 

TPrecutam în vicţă prin multe suferinți, 

Dar mam simţitii vre-odată dureri atâtii de grele, 

Dureri nu pentru mine, — căci ce-sii qilele mele ? 

"O clipă, dou& încă! — dar pentru-acestiit pămenti, 

Ce Vaii stropitii străbunii cu sângele lori sântil! 

Curând vorii se me trebe, trecândii pe altă lume: 

Cum ne-ai lăsatit tu ţera? Ean spune-ne Optume!... 

Şi ce voii (ice-atuncea ? Uni lupii sfăşietorii 

Fit Pam lăsatit în pace s'aştepte până mori! 

— Dar nare se nvaştepte prin foci acum, prin apă, . 

Şi viii Paducii aicea, ori capu-i susii în ţepă! 

Gonaşii suntii pe urmă-i. 

MARGA. 

Gonaşii !... Me mfioră! 

Dar... 

OPTUMU. 

Pată, fii sâ-mi fie, elit e ucigătorii, 

Și când mi-l vorii aduce, Irina va se i6să! 
. (Saudi trâmbițele.) 

Gonaşii vinil! 

MARGA (agitată) 

O! ceriuri, puterile me lasă! 

Ori viii ori mortii, totii una! Cinadii este perdutii! 

Scăpatii elii cu vicţă, Irina... Sa trecuti!
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Scena ŢI]. 

OPTUMU, 

(cătră gonași, Cinadi? ... 

UNU OSTAŞU. 

Înalte domne, pe urmă ne luarămi;. 
Eli apucase bine, dar noi ne "nariparămii, 
Și-ori-câtii pe calu-i ageri ca vântuli s'aşternea, 
Noi totii mai strinși şi-aprope sburami în urma sa, 
O clipă... doue încă, şi steua i-o dami stinsă, .. 
Dar &tă 'Tisa 'n cale cu fața ci întinsă 
S'aruncă și se duce ca şerpele mnotândii ; 
Ne aruncămii în urmă-i, Cinadii înse strigândii 
Deştâptă mii de Unguri ce sta ascunși în trestii 
Și aşteptaii s& vagă, ce-aduce gura vestii. 
Săriţi, fârtaţi, el strigă, Optumii e n urma mea! 
Săgeţile ca ploia asupră-ne cădea. 

Dar nu-li slăbimii din urmă, duşmanii sarit din maluri, 
Şi-o crâncenă jurghiere roşesce-a' Tisei valuri. 
Vedândi a lori mulţime, cădendii ai nostri doi, 
su spada ne tăiarămii prin ei drumulit napoi. 

Eşindii la ţermii stăturămii, şi dincolo de-odată 
Mii strigăte se malţă la bolta înstelată: 
„Cinadit să ne trăiescă !* Și „morte lui Optumii!* 
„În valuri! Peste 'Tisa! Românii fumii şi serumii !€ 
Cu strigăte turbate ei noptea mfiora 
Și zingăte de arme la ceruri se "mălţa. 

l 

! 

i 

OPTUMLU. 

Şi Ungurii la 'Tisa ei cum s'ait adunati? 

    

  
  

p
m
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OSTAŞULL. 

Aicea &t' unii Ungurii, pe care Pam vânati! 

“'recuse peste 'Disa se vadă ce-i în ţeră ? 

Ea dorme scii se mişcă ? Când vru se mtorne Cră 

Eli ne cădu în mână, și-aicea Pamii adusi, 

Se spună elit ce caută unde nimici w'a pusi? 

Sei vorit er” se 'mălbâscă câmpiile cu 0se, 

Căci, dei, de-unii timpii incoce nu pară așa mănose. 

De i-arii aduce sfinţii, de multi i-amii totii doritii, 

Sâ-mi desmorțescii cea Drâncă, căci mai a "mţepenitii. 

OPTUML 
„(cătră prisonerii.) 

Grăesce, cin” ve puse 2... Ori waţi uritii viţa? 

UNU OSTAŞU. 

Nu sciți voi ce-i Românulit 2 Nu i-aţi gustatii dulecţa ? 

PRISOXERULU. 

Măria-'Pa, iertare ! Nu suntemii vină noi; 
Aici suntii vinovaţii, aicea între voi! 

De-aici la noi veniră spunendiă că ore-care, 

Chematii la scaunulii ţerei, Pai pusii tu la perdare, 

Și dându-ne multi aurii, şi multit mai promiţendii, 

Aă ridicati mulţime s'alerge-aici curendii. 

Aşa e firea nostră, ne Datemii pentru plată, . 

ȘI nu căutămit cu cine, de-ar fi ali nostru tată. 
Dar să mai scii, că unii şi chiar la craii sai dusi 

Și spunii, că totă ţera ei lui i-ară fi supusi; 

ȘI steagurile craiului le-a şi trimisit prin ţeră, 

ȘI glotele mulțime din câmpuri ridicară. 

)
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Și de-cu-sâră tote la 'Tisa ati sositii, 

Și aşteptaii se vaqă dincoce ce-amii găsitii. 
(Saudi bucine din depărtare.) 

OPTUMU. 
Auqi! Dușmanu ?n ţeră!... (începe a se lumina scena.) 

Și tacăre pe dealuri 
Ne spunii a lui întrare! Cu toţi Pa” “Tisei maluri! 

(bucinele se înmulţescit și sună totii mai tare.) 

La arme, micii cu mare! 

OSTAȘII (trăgânda spadele.) 

La arme ce-i lomână! 

UXU 03 TAŞU. 

S8 îngrăşămii ur” câmpuli cu sânge de Căpeânii ! 
| (ostașii iesii,) 

Scena ŢI] 

OPTUNMU, 

Tu ai învinsă, ah! Margă! 'Triumfalii ial Irinii, 
Cinadii se ve trăescă, si pâră toți Românii! 
Duşmanii suntit în ţâră, Cinadii este cu ei, 
Eşiţi-i înainte! . . . Femei, femei, femei! 

(Marga leșină. Optumi, aruncândă cheile lângă ea, iese.) 

Scena IV. 

MARGA (desteptându-se.) 

Sa dusă! La lucru, Margă !... Aşteptă-m& Irină! 
Decâtii se nu te mântui, mai bine toti ţerină!...- 
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Așteptă!... Vini!... (iese și în scurti se reintorce.) 
Nică sufletii !... Toţi par'-că ai muritii! 

Ca unii mormentii palatulă, pustii şi amurţitii ! 
Ah! unde-mi e puterea se sfarmi cumplita portă, 
Se te mai veqi odată, Irină... viie... mârtăt 
Da vai! pe amendoue aici ne-orii mormenta 

Aceste negre ziduri !... Începi a se nălța 

La ceruri nuori de flacări!... Duşmanulii vine, vine, 
Nălţândii scrumulii la ceruri, josii semenândi ruine! 

— Cinade, duşmanii ţerii ? Voesci tu să străpungă 

Chiae sinulii mamei tale !... Cinade, nai sajungi! 
Pe celii ce contra ţerii, se legă, se oştesce, 
Nu-lii rabdă nici pământulii, nici iadulă nu-l primesce ! 
De-a r&sbunării ghiară scurmatii şi sfăşiatii, 
În haosulii de-afară bătutii şi sventuratii 

Îşi va căuta scăpare, şi-a iadului cumpiire 
I Saw” păr€, primindu-lii, cerescă fericire ! 

„(vede cheile şi le ridică.) 

Dar ce chei suntii acestea ? U! tatăl meii cerescii?.. 
Suntii cheile mchisorei? Le vâdi ori aiurescă ?.,. 
Da, da, suntă a 'mchisorei!... Aştâptă închisore! 
O clipă... şi din iadu-ţi, Irină, x la sore! 

Scena V. 

(Unii locii publicii. Bărbaţi, femei, ostaşi, venindi din 
tote părţile.) 

IONELU (inarmati) 

Aşa vei, îmi mai şede! Se ui, că nu sunt ei: 

Deii, ce frumosi ostaşuli — din miel de-odată leă!... 
Mai eredii și eii acuma, că e ceva de mine.
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Vedi, fetele de colea se 'ntrâbă: ore cine? 
(Cătră fete) Sunt eii, Ionel! Adi nopte dormii ca grădinari, 
Și qiceţi-mi acuma, că nu sunt ghinerari! 
(În parte) O! de sciam eit cine-să!... Avuşi tu drepti... Irină! 
De-atunci, nu-ş-cum, în mine S'aprinse o lumină... 
Lumină ca unii sore! Ce-am fostii—eii nu mai suntii, 
Nu calcit par'-că pe lume... mă simtii purtatii de ventil... 
Îmi vine să spargi lumea)... Abia apucii, duşmanii 
S& dee ochi cu mine, s&-mi sature croneanii. 
— Dar când apoi din luptă în arme fulgerândi 
M& voiii întorce-acasă cântândii şi fluerândii, 
Cum vi s'orii duce ochii, căpriore sprâncenate, 
După Ionelii de care acuma nici wabate!... 
De, de, nu vreţi acuma, şi-odată eii oii vrea! 
Dow o se vină apă şi pe la mora mea! 
(tare) Dar, naiba! nu mai sună! Ici peptulă clocotesce, 
Și spada după sânge în tâcă îmi lihnesce ! 

„(Saudi trâmbiţe, fetele şi ostasii facu dout grupe şi cântă.) 

OSTAȘII. 

„Audi buciumulit de lupă, 

Remasit bună, iubita mea! 

Sufletii arsii, inimă ruptă, 

Fit ve lasii aici cu ea! 

TETELE. * 

Du-te, scumpe, şi nu plânge, 

Alta multi mai frumuşea 

Te aşteptă 'n câmpit de sânge, 

Este dulce ţâra mea. 

Du-te, luptă şi-o măresce; 

Până tu vei înturna, 

4   
  

m
a
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Ea cunună-ţi împletesce, 

Ei ţi-aprindi inima mea! 

OSTAȘII (plecânda.) 

Remasii buni și domne-ajută, 

Susit la luptă câți trăim; 
Peră mare şi temută, 

Ori în luptă toţi murimă! 
(Se văd pălălăile ardendi pe dealuri.)



ACTULU ALU PATRULEA. 

Scena Î. 

(Câmpulii de luptă. Peste scenă fugii ostașii unguri luptându-se 
cu ostaşi români, cari îi urmăreseii, Optumii apare tugărindii 

inimiculii.) 

OPTUNMU. 

ȘI după ei!... Sfărmaţi-i! S& nu Lăsați seminţă!... 
Vre unulit doi scăpați-mi, să fie de credinţă; 

Se mtorne şi să spună, cum ceialalți Câpcâni 

I-ai frământată cu ţerna turbaţii de Români. 
Pe urma lori! Și care ve voră scăpa din spadă 

În ale 'Lisei valuri la peșci lăsaţi-i pradă. 

— Dar îmi scăpă din mână celi ludă vendetorii! 

Acelit ce-l va aduce va fi ali mei feciorii, 
Și când m'a chema domnulii, în tronu-mi va să Şedă. 
Pe ei! Pân' sântuli sore pe ceri mai lumineză, 
Se vaqă-a” nostre fapte, şi când va fi apusii, 
O nopte 'ntrâgă * aibă strămoşilorii de spusii. 

Scena ÎI. 

(În palatulu domnescii.) 

| MARGA. 

Ce păză rea, Irină, în mână cheia-ţi dede 
Se scoţi perirea ţerei din nopte, din obede ? 

- 
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IRINA. 

Satana, dulce Margă, în forma lui Ionel! 

MARGA. 

Ionelii, ce păvea îngerii, -.. Se scape pe-ună mişelii ? 

IRINA. 

Chiar eli! 

MARGA. 

Și unde este, potaia blăstemată, 
Aici se-i sucescii gâtulii!... Se mi-lă aduci ndată ! 

IRINA. | 
Şi ce-i Tonelii de vină, o! Margă, dulcea mea ? 
Greşelele făcute la ce le-ai încărea 
Cu altele mai nous, când una ce-i făcută 
Nu potii mai multi so ştârgă nici fapte mari o sută! 

MARGA. 

Voi vaţi uniti cu toţii! .. Perire! 

(iese.) 

IRINA. | 

Am ieşitii!,.. 
De ce-am mai ieşitii ore? De ce nu am periti . 
De-a” nopţii negre paseri acolo sfăşiată ! 
De ce m'ai scăpată ore, o sorte Dlăstemată ! 
Se vedi Cinadu cum vine, urgie, foci şi feri, 
Asupra ţerei sale ? So vâdii cum ea la ceri 
În tami și serumit se 'malţă ... samestecă m ţerină % 
ȘI ei i-am dati viţa, i-am dat'o cu-a mea mână, 
Se-li vedi asupra ţerei susi spada mvolburândii, 
Cu-alii fraţilorii sei sânge câmpiile morăşândii.
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Să-lu vedii încenuşându-şi locaşurile sfinte, 

În care se mchinase elit sincuri mai mainte ? 

Se-lă vedă punendi genunchiulit pe gâtulii tăi, Optumi ? 

Și se me sciii eii însa-mi, chiar ei... şi incă cum? 

Ei singură, eit una... şi eii vina la tote! 

Pecatii, vendare, sutletii mai negru se mai pote? 

Ah! ce-ai făcutii Irină!... Irină, ce-ai făcutii! 

De ce a ta fiinţă pe lume-a mai născuti ? 

De ce mai statii ascunsă în ndptea nimiciii 

Se nu mai vedi lumina, s& nu mai scii ce-sii viii, 

S& nu simţi ce-i plăcerea, se nu gusti ce-i amară! 

Pespică-te, pămente, se întru în tartari !... 

Dar nu, aici e iaduli, aicea stăi Irină! 

Aici îți ie resplata... la lume, la lumină, ... 

So vedi şi se te vagă, se vadă şi se vedi! 

Aicea stăi, Irină, trăesci ori te "mscrumezi ! 
— vină, ai pusii foculii, acuma veqi şi-lii stinge! 

Iv”ai deslagatii tu însăsi, acum mergi de-l învinge! 

Te du prin foci, prin apă, Irină, chiar prin iadii, 

Te du acum şi-opresce turbarea lui Cinadi! 

S8 vei, în ali sâii sufletii iubirea ta-i mai mare, 
Sei e mai mare dorulit de nâgră r&sbunare ! 

Te du şi ?n a lui cale aruncă-ţi ali tei trupi — 
Se trecă !... 

Atunci din sinu-mi eii inimă te rupi 

Și mi-te-aruncii în țernă să mi-te roqă-o fâră!... 

Cine-a muşca, din tine înveninatii se pâră! 

E” sufletu-mi s'a duce resplata se şi-o ia, 

Căci celii ce vede tâte va sei de-i vina mea! 
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Scena III. 

(În tabăra lui Optumii.) 

OPTUNU. 
Și-a mai remasii ? 

UNU OSTAȘU. 

Ce "m trestii a mai pututii se scape. 
Ne uarămii pe-a lori urmă, şi ale 'Lisei ape 
În sânge închiegate de-lungii vorii băltui 

“Şi peşcii cu-a” lori leşuri păscândii i-urii înmulți. 
Acei ce mai scăpară cu vița printre unde 
S'atundă ?n păpurişuri şi noptea îi ascunde, 

OPTUMU. 
Și nu aflarăţi nimiui Cinadii ce s'a făcuti ? 

ALTU OSTAȘU. 
Pe-aci s&-mi caqă "n mână, dar” pav-că fu făcutii, 
Peri ca o nălucă, 

ALU TREILEA OSTAŞU. 

Tăindă prin ei, îmi pare, 
Că-li vedii fugindii nainte pe-unii agerii şoimii în qare, 
Mașternii pe a lui urmă, şi ţintă m ochi ilă ținii, 
Aprope... mai aprope! Mi-ardea cumplitii în sinit 
A râsbunării flacări!... Invertejeseii cea spadă, 
Și-acum, acum, asupra-i unii trăsneti sta să cadă, 
Când 6tă-ne la maluri... în “Tisa el Saruncă... 
Ca şerpele pe urmă-i... dar dincolo 'ntr'o luncă 
În trestiișii s'afundă. M'oprescii şi ascultândii 
Părea c'audi departe uni vuetă resunândi,
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Dar amuţi indată ; era în trestii vântului 

Sâii de alii luptei vuetit gemea încă pămentulii ; 

Fii nu puteam alege, şi-o luai ârăşi 'napoi. 

" OPTUMU, 

Dar dincolo de “Lisa simţit'ați duşmani noi ? 

ACELAȘI OSTAȘU. 

T
u
 

. 

Nimicii, inalte domne ; decâti cari mai scăpară, 

Prin păpurişulii negru tăcuți se cufandară     

  

ALI; PATRULEA OSTAȘI. i 

Ei răteciti prin trestii âmblai mai multii cercândii, 

Pân' nimerii la ţermuri : aicea ajungândii, 

Zării o moviliţă, suii şi 'n depărtare, 

Prin stuburile negre, nici cea mai mică zare 

Ei nu vedui de focuri, nimica nu siniţii, 

Ce-ar semena că saflă pe-aprope âmeni vii. 

Tăcute eraii tote înginrn-mă ca mormântulii, — 

Le-amit dati se ţină minte! 

se 4 

ALU 5-lea OSTASU.: 

Să-i mai aducă sfântul! 

ALU 6-lea OSTASU, | 
N: 

“Scii corii ave să spună de-acum din fii în fi! 

ALU 7-lea OSTAŞU. 

De-aci mainte, Domne, tu spaim'o se le fii!  
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Scena IV. 
(In tabăra lui Cinadii. Vuetu la uşa cortului lui Cinadii. Saudi afară strigări: „Morte Românuluy 7 Ante vângătoruluy ? 

Pe elă 2%.) 

CINADT, 
Vorii s& me sfășie-acestia, şi-abia ce am scăpati ! 
O! sorte-afurisită acelui .. . renegatii ! 
Aici se-mi perdă vicţa?... Ei pentru-aceste fere? 
ȘI ei încă să-mi strige !... Nu crepi în mine fiere! 
Fit vendetorii și colo şi-aicea vândeătorii ! 
Ce ai ajunsi, Cinade! (staude unii noi sgomotii la ușă) 

Şi ce? Mişeii vori..., 
(0 femeie în negru întră răpede, câţi-va ostași în urma ei.) 

De unde? ('e vrei? Spune! 
(Femeia face unit semună să rimână singuri. La unii semnii ali 

lui Cinadi ostașii se retragii.) 

FEMEIA. 

De unde ? (se desvilesce.) 

CINADL. 

Cerit!... Trină! 
(voindii so îmbrăţişeze, Irina "ii răspinge.) 

IRINĂ. 

Departe de la mine, departe nâgra-ți mână, 
Cruntată şi păâtată cu sânge de-ai tei fraţi! 

CINADU. 

hină! 

IRINA. 

Nu Irină!.,. Duşmani neîmpăcaţi !



CINADU. 
Și tu încă duşmană! 

IRINA. 

Duşmană ca şi tine! 

CINADU. 

Cinadii — dușmanii Irinei! 

IRINA. 

Dușmanii ... şi încă cine! 
Și cum!.,. 

CINADU. 

Ţ)i, celii mai negru! 

IBINA. 

Cum e unii vendători ! 
De domnii, de a lui ţeră, și încă de-ali lui.... dorii! 

CINADU. 

De domnii ?... Te "mșeli, Irină ! Eu domnii wavui pe nime, 
Ci bufnele şi şerpii acolo m adâncime, 
Acestia-mi erai domnii; eram în voia lori, 
S& mai trăescii cu spaimă, s6 chinuit sâii s& mori. 
Și simțit mai multi avură acele crunte fere 
Decâtă .... Dar susii e cerulii, şi sâmă ne va cere! 
De ţeră ?... Care ţeră? Celi iadii întunecosii ? 
Acela-mi era ţera,! 

IRINA. 

- De unu te-aşi mai fi scosi! 

CINADU. 
De dorii ?... De dorii, Irină, am trasii acestă spadă ! 
Sâii doru-mi se "mplinesce, sâii lumea totă cadă. 

  

  
 



IRINA. 

Ei pe Cinadi iubitam... eroii nu vendetori, 
Apărătorii alii ţerei, nu ţerei sfărmători. | 
Cinadii mai esti tu astăqi?.., Eroi mai esti tu ore-? 
Nu, nu, din aste fere eşti cea mai răpitore! 
Tu nu mai ai nimica în cerii şi pe pământii! 
În peptii, în locii de sufletii, ai numai negru vântă! 
ȘI ce? 'Tu credi, nebune, c'aceste limbi streine 
Vorii pune domnii în târă unii venqătorit ca tine? 
Nu audiși de-acuma, ce nume-ți dait chiar ei? 
Căpeâni... dar sciit S'al6ză pe buni dintre mişei. 
Și togmai s& te pună, s'o scii mai dinainte, 
Acesta-ţi va fi calea nentorsă — la morminte! 
Va să te rabde ţâra, ce tu o ai vânduti? 
Totii ce Români trăesce, Românii va fi născutit, 
Nu-şi va "mplini o sântă, mărcță datorie, 
Amestecândii în ţernă o viță de urgie? 

CINADU. 

Irină, uiţi caicea Cinadii nu-i peţitorii! 

| IRINA. 

Dar scii, că ucigaşulii j-acum şi vendetorii! 

CINADU. 

Dar scii că-sii domnii aicea ? 

IRINA. , | 

Şi ursulii, mi-se pare, 
E domni şi elit în codru, unit omit când îns apare 
Nu pote s&-s ascundă afundii câtii ar dori.
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CINADU. 

Ce unesii îţi pare astadi, chiar mâne leii va f! 
Cu-acâstă, spadă, vedi-o, prin foci şi sânge vale, 

„La tronulii tei, Optume, eii mâne-o să-mi facă cale, 
Și pentru iadu ?n care adâncit mai aruncati, 
Fii mâne-ţi deschidă calea la raiulă depărt ati! 

IRINA. 

La tronii ?... Și... tu Cinade ? Sfărmândă a ta moşie 2... 
A ta?... Vu ţi-ai vendut'o! 'Pu calci duşmani! pe lie: 
Sub care zace țerna celorii ce te-ai născutii ! 
Născutii ? Ce ? "Du din 6meni?... O fâră te-a făcutii 

CINADU. 

La: tronii! Și tu, Irină, corona îmi vei pune, 
Nici sorele de mâne pân” încă nu apune! - 
Ori tu a mea, Irină, ori eii josii în mormentii 

IRINA. 

E timpi încă, ascultă, ascult'alii mei cuv Entă.! 
Întoree- te, Cinade, diu calea de perdare ; 
Optumii e buni pe-atâta pecâtii elii este mare. 
Te du şi-i îngenunchie se- -ți ierte-alii tăi p&catii, 
ȘI te-ai scăpatii pe tine şi ţâra, te-a iertati. 

CINADU 

Ce ai grăitii, Irină ? Cinadă ? nl se-se mchine ? 
Ce ? eii, să-mi ceri iertare? Si încă de la cine ? 
De la Optumi! Eli care, si n cugetii me "fiori, 
În locă să me omore, m'a aruncati s& moră 
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Incetă mâncatii de fere în peşcerea adâncă ! 

Și cum ? SE mergă acuma şi se sărutii eii încă 

„0 mână ce mă *mpinse de viii în celii mormântii ? 
Mai dulce-mi era mortea ca viâța sub pâmântii, 

De-o miie ori mai dulce, decâtii, mintea-mi înghâţă ? 

Se vedi tu vermii morţii rodându-te 'm viâţă! 

Și cum? Cinadii atuncea, cădutii şi umiliti, 

Mai fi-va Cinadii ore? În ţernă tăvălită 

[Pa mai cunosce lumea ca celii ce-a fostii odată ? 

O! nu! e morti atuncea, şi-o morte 'mtunecată ! 

ȘI de-ai trăi câtii lumea, trăesci înmormentatii, 

Și nume şi fiinţă eternii s'aii cufundati ! 

Trăesci se-ți vedi cu ochii cumplita, negra morte, 

Ruşinea, nimicia !... Nu voiii acâstă sote! 

Şi cum ? S& vendii acuma pe cei ce mi'aii primitii, 
Cari din nimică 6răşi atâta mai măritii ? 

Şi nai av6 dreptate să qici atunci, Irină, 
Esti venqetorii, Cinade, esti vendătorii... te mchină ? 

Mai bin s& morii odată ereduti ca vendători, 

De câtii, trăindii, eii singură se-mi qici : est trădători! 

Mai bine pâră lumea, și... 

IRINA, 

Pera ta să peră! 

CINADU. 
Se pâră! 

IRINA. 
Cinadii numai, ce-a fostii se fie âră!,.. 

Blăstemii, blăstemii !.... Ivină, pe cine ai scăpati! 
Tu pe duşmanulii ţerei din. morte Pai sculatii! 

[m
il
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CINADU. 
Nu, Nu! Pe domnulii țerei Vai înviat, Irină ! 

Afară strigăte: „la luptă! ta luptă ră Irina se învileace. Ed ? bu] 
Intră ostaşi.) 

UNU OSTAȘT. 
E noptea jumătate, pe cerit ori-ce lumină 
Sa stinsii, şi tu, Cinade, ce-ardeai de-ală luptei dorii, 
Petreci aici molatici! (ridicând vălulii depe fața Irinei) 

Adevărati odorii ! 

CINADU (trăgenduă spada.) 

Napoi! Cine-o atinge Pamestecii în țerină ! 
Acesta-i a mea domnă, a lui Optumă Irină, 
A mea și-a vostră dommă! 

OSTAȘII (trăgendii spadele) 

Trăiâscă, ne mchinămit! 

C.NADU. 
Haideţi acuma zestrea să mergemii se ne-o luămi! 

(Ostaşii iesti.) 

IRINA. 
Irina! Ei aicea, ei domna ta!.., mai bine!.., 
Mai negru ca acestia e sufletulă în tine! 
Ei... domna ta... și zestrea —- ali patriei mormântii ? 
Despică-te, me mghite, afurisită pămenti!... 

(seote pumnalulii aseunsii în sină voindii să-și 
străpungă peptulii.) 

CINADU (smulgendu-i pumnalul) 
Nebuni! (voesce să iesă) 

IRINA (aruncându-se înaintea lui.) 

Pân' nebuna mai are-ună stropit de sânge, 

  

 



'Pu n'o s&-mi ieși de-aicea !... 
(Cinadii o dă în laturi şi iese, Irina se rirlică,) 

Se rupe ori se frânge! La 

Scena VW. va 
IRINA. ! 

Te-ai omoritii, Irină! “Tu ţera ţi-ai perdutii!. 

In locii se scapi din cursă, mai tare te-ai bătutii, 
Și tu cu-a ta mvoire... cu voia ta deplină! 

Nu elii, tu esti perirea, tu singură, Irină! 

Dină 9... 'Pu aicea în cortiă la vendători! | 

Tu domna lui? O ceruri! cumplită, spăimântătoră ! 

Ali teii părinte m luptă şi ntinsi pote m ţerină, 

“Tu peste-a” lui cadavru la tronii se sui, căpeână! 

Unde se fugi, Irină ? Ah! unde pe pământi 

Tu se te-ascundi de 6meni, de-alit sorelui ochii sântit ? 
Se mtorci în ta ţâră în care cu-a ta mână 

Ai aruneatii perirea ?  (s'audii zingăniri de arme): 

    

Ani, audi, Irină! 
Omoru n dinţi crâşnesce de sânge însetatii! 
Mergi, spală cu-alu tâii sânge neştersulii tâii p&catii! 

tiese.)



ACTULU ALU CINCILEA. 
(Câmpulii de luptă.) 

Scena Î 
(Înaintea cortului lui Optumi unit focii abia pâlpăindi. 

Incoce și încolo ostaşi dormindii.) 
. OPTUMU, 

Nimicii nu se mai simte ; unii semnă macar de viâţă! 
Zacii tote îmbâtate de-a somnului duleâţă, 
Uitândi a! vieţii rele, ce toţi pe-acesti pămentii, 
Și vermele din ţernă şi paserea din vânti, 
Și omulit ce domnesce uscati, noiani şi mare, 
Le suferă şi-i trementă, dar dintre toți mai tare 
Chiar omulii ce se crede alii lumei domnitorii i; 
Și eclă mai multi din omeni, mai grei suferitorii, 
E cela ce.se 'malță mai sustii în omenime : 
A vieții suferință i-a vieții înălțime ! | 
— O! dormi, junime scumpă, tu ai se mai trăesci, 
Și multi pentru moșie s& suferi, se oştesci ! 
Eii priveghezii la capu-ți, căci mâne, mâne, pote, 
Colea sub glia nâgră o se me scapii de tote. 
Căci multe mi-a dati ceralii şi ile pe pămentii 
Și multă şi mărire, dar fă de numeri sunti 
Amararile lumei, şi diua care vine | 
Nu scii de-ascunde "n sinu-i mii rele sei vre- unii bine! 
— Ce vuetii!... Pare unii tropoti s'aude ropotindii !.. 

   



59 

Vre-ună călăreţi !... Da, ctă-lă pămentulii seuduindii ! 

l-aci! Ce va să fie, de vine ventu... ? (intră călărețulii.) 

" Ce scire ? 

CĂLĂREȚULU. 

„Pe malul Tisei, Domne, veghindii .în neclintire, 
„ Simţii prin trestiişuri, căci vântului wadia, 

Unii sgomotii, ce cu mcetulii crescea, s'apropia. 

Selipiri resarit de arme din când în când în dare. 

Ei alergai, 6” alţii r&maseră 'm veghiare! 

„Me temi! (staude vueti.) Audi! 

ALTU CALĂRETU (venindă răpede.) 

Alergă furişii ca nisce câni! 

OPTUMU. , 
(sunândi din corni.) 

La arme! Susii la arme! (ostea se ridică.) 

OSTAȘII. 

„. “Susi, morte la Căpcâni! 

(iest.) 

“Scena II. 

(În der&ptuli scenei s'audii trâmbițe, vuetii de arme. Ostasi 
se retrasil peste scenă luptându-se, scena se acopere de morţi. 

Apare Cinadii cu ostași după elit.) . 

CINADU, 
Noi ami “invinsi ! 7 , 

UNU OSTASU. 

Duşmanii zacii &tă în ţerină! : 

ALTU. OSTAŞU. 

A vostră este ţâra!



ALU TREILEA OSTAȘU. 

Dar. încă nu deplină! 
De-acum "nainte încă sg simță Cam învinsă ! 
Se ne vărsămi asupră-i, se stingemi ce nu-i stins! 

ALU PATRULEA OSTAȘt. 
La pradă! Fără pradă nu-i vingere mărâță ! 
Se guste şi-ai de-acasă a mvingerii dulcâţă ! 

OSTAȘII TOŢI. 
Ta pradă! 

0 VOCE. 
Omori şi facâri ! 

CINADU. 

Ostaşi şi mvingători! 
Vomii aştepta aicea a dilei dalbe qori, 
Și-atunci apoi pleca-vomiă Va lui Optumii cetate, 
Se ne 'mpărţimit a" sale averi nemesurate, 
Și pe-a” lui tronit de aurii noi domni s€ ne mălţămii. 
S8 nu sfărmămit noi țera, căci astădi ce prădămit 
Abia o Qi sâit done de pote se ne țină. 
Ce-ajunge tronulii d aurii când ţera e m ţerină ? 
Dincontră se 'nflorescă, savemii pe ce domni, 
Și fii de fiii nostri din ea a se "dulci. 
Sei nu vedeţi voi bine, că în a vostră țeră, 
Stărmândi ce-a fosti odată, aqi duceţi vicţă-amar: , 
ȘI dâcă 'mgiuruli vostru mereii veţi pustii, 
Poţi leşinaţi, ca mâne, de fome veţi peri. 

UNU CÂPITANT. 
A ! etă-lii venqstorulăi ! Eli vre numai domnie, 
Şi țâra şi averea se i-o lăsămă moşie ! 

A 
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UNU OSTAȘU. 

Voesce la domnie noi numai sâ-li nălțămii, 

E din duleâța ţerei nici macar se gustămii, 
Și mâne-asupra nostră cu-ai sei s&-se unâscă, 

Şi peste capii eli pelea burdufii se ne-o jupescă! 

Nu, nu! Nu ne mai trebui! 

OSTAȘII. 

La morte vendetorii ! 

CAPITANULU. 

Napoi se nu-lit atingeţi! Și elit e nvingătoră! 

Cu noi elii dimpreună putea aici s6 cadă. 

Eli pote s& remână, dar noi, ficiori, la pradă! 
(iese.) 

CINADU. 

Cinadii.... ce-ai fosti odată şi. ce-ai ajunsă acum! 
Ce nu prefaci, Satană, pământulii totii în serumii! 

Scena ŢII. 

CINADU. 

(Cinadii âmblândiă pintre căzuţi.) 

Ori unde mi-aruneii ochii, vai! arătări cumplite! 
Dulci feţe cunoscute din qile fericite! Şi 
Ici unulă, ce m pruneie la luptă me mveţa! 
Acesta, care arculii se mcordii îmi ajuta; ! 
Cu-acesta 'ntâii la luptă am statii umerii la umării 

Și am sfărmatii duşmanii, de şi mdoiţi la numerii. 

Er cesta, eii odată în luptă *mpresuratii,
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Cu viâţa lui de morte viâţa mi-a scăpată ! 
Și tu aici, Cerbane, fârtatuli meti de-odată, 
Ah! fruntea ta senină adi cruntă, despicată ! 
Teane, ah! Veane, în ţernă şi tu 'ntinsii; 
Nu, nu! Elit suflă încă, se mişcă, nu s'a stinsii, 
Eli ochii îşi deschide, sardică, me privesce... 
Teane! (Teanu ridicându-se de jumătate recade. 

Vai eli more! (teanu cr se ridică răzimându-se 
pe spadă.) 

Nu, nu ! Încă trăesce. 
TEANU. 

Ce vădi ei? 'Tu... Cinade?... Tu nu. nu esti Cinadii!... 
Satana !.. Peri! Te. 'mtâree de-unde-ai eşitii... în iad! 

(Teanu cu mâna tremurătâre ridică spada, dar mâna cade 
fără putere.) 
CINADU. 

O! dă aici, Teane, s6 morii de a ta mână, 
Tu mi-ai scăpatii visța, tu varsă-mi-0 “m țerină ! - 
De gece ori mai dulce — de mâna ta se morii, 
De cum mi-a fostii viţa când tu pătrunsii de dorii 
Mi-ai dat'o!... Ce ferice, s& mi-o fi Inati mai bine! 
AQI tu trăiai şi țâra... &” et Scăpam de mine!... 

(Leanii își ridică mânile în semni de blăstemii.) 
Teane !... (Teani recade.) 

Stinsit!... O! ceruri!,.. Și ultimu-i cuvânti... 
Blăstemi pe capu-ni negru !... și nu te casci, pământii! 
— Dar pote mai tresce a țerii mântuire ! 
Pe-a lui Optumii coronă o u6uă strălucire 
Acum pote se "'ncinge! „Cu braţulii lui de feri 
Flii pote că-i sfăramă... şi velva-i pân” la ceri 
Se va 'mălţa!... 0! fie!... Cu sorele de-odată 
Și ţâra ce-am vândut'o s*o veţi, domne, seâpată !..: 

(Apari vrăjitorele și păşescii spre Cinadlii ; el se retrage | . 
spăimântatii, ele după elii ; iesti.) 
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Scena IV. 

(O aită parte a câmpului de luptă. Câmpulit seminatii cu morţi, 
În fundul scenei Irina apare cu pirulu sburlitii, cu căutătura 

răteeită,.) 

IRINA. 

Domnia negră-a morţii pe câmpuri sa întins. 

Junime, dulce țâră, aicea voi waţi stinsă, 

Și eit mai suilu încă, eii ce cu slaba-mi mână 

O ţeră am întinso aicea în ţerină! 
. De-ai fi sec cati, o! mână, pân” cheia n'o mvârteai ! 

De-ai fi perită, Irină, pân” lumea n'o vedeai: 

Atunci aceste 'vieţe, ce zacii aici sdrobite, 
Și ț6ra — arii fi tote şi vii şi fericite! 
—- Ce mai aşteptii ei ore ?... Se vină sânta qi?... 
Nu, nu! Se nu me vaqă!... De noii sar înegri ! 
Saşteptii, ca s&-mi arâte în tot a sa crudie 
Cumplita-mi făw-de-lege !:.. Nu! Nu! s& nu mai vie! 

(În depărtare audă zingăniri de arme.) 

Audi, se luptă încă !... Se luptă, n'a cădutii, 
Şi pâw Optumii e 'n vicţă nimica nu-i perdutii ! 

(Dintre căduţi se vede ridicându-se Optumii.) 

OPTUML. 
O voce ?... (temeti? Morte !... Fu numai o părere... 

(privind peste cei căduţi). 

Dormiţi copii 0! domne! îmi ceri și-astă durere ? 
Dormiţi!... Și tatălii vostru se culcă-aici cu voi! 
De-acum scăpați noi suntemii de viţă, de nevoi! 
Scăpaţi 1, Scăpaţi! (recade.) 

IRINA (apropiindu-se.) 

Ah! tatăl...



64 

OPTUMU (ridicându-se puţinii.) 

Şi-aici ? Nefericire!... 
Nu, nu! Nu esti Irina! Esti numai nălucire!.. 

IRINA. 

Sunt eii! O! sântă părinte! Irina! Na mai f leo 

OPTUMU 
Irina 9... "Da... şi-aicea 2... Și-aici — spre-a-mi înnegri 
ȘI cea din urmă clipă !.. Nu numai cu-alii tei nume, 
Ca roşu ferii în sufleti plântatii, să iesi din lume, 
Ci chiar şi-a ta fiinţă s'arunce m ochii mei 
A sa întunecime !... S& nu te mai Vei... pei! 

IRINA. 
Ah! tată! 

OPTUMU. 

„Pei, perire, a mea şi-a ţerei mele! 
Trecutulii, viitorulă, vedeţi, o! sânte stele, 
O mână de temeie.... le-u ştersă... tote le-a stinsii! 
Şi tu nu mori,: Optume! Străpunsii, strivitii, învinsă, 
Mai stai, se vegi cu ochii întrega, nimicie !... 
Mai multii de-atâtii se pote unii sufletii se-li sfăşi 
Nu. stingi incă sehinteia ce pâlpăe în sinii ? 
Cupa durerei, domne, n'am storsii încă deplin ? 

IRINA. 
Părinte! decă sortea ea ne-a juratii perire, 
Și dâcă ea cu mâna-mi ne-a "mpinsii în nimicire, 
Vai! ce putea Irina! Ală sorții negru venti, 
Ah! cine vre odată Va 'mvinsă pe-acestii pământii 2... 
O vorbă, numai una... de tată... de iertâre... 
O vorbă... Di o vorbă!... 
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OPTUMU. - | 

Trină 1... resbunare !... 

Celi ce-şi resbună ţâra, pe fraţi şi-ai săi părinţi, 

Din astă nâgră lume se 'malţă între sfinți. 
O clipă, dou€ încă... și viâţa mi-se stinge!... 

A morţii-adâncă nopte... încetii... încetă... me "mcinge !... 
" (seoțândii de la brâit pumnalulii.) 

Aicea... ât' acesta! Te du și... te-am iertati! 

Se vrei numai... și ţeră şi ceri ai resbunatit! 

IRINA. 

Se vrei !.. (după o pausă de o luptă internă.) 

Atar” din sufletă, simţire pecătosă ! 

Aicea se-mi fiţi martori, voi stele luminosă !... 

Am vrutit! (Optumii reeade.) | 

Se stinge!... Domne! putere... ajutorii! 

Se-şi vadă r&sbunarea de negrulii vânqetorii. 

Nu! Na! eli suflă încă, în peptu-i cu tărie: 

Se luptă încă viâţa cu-a morţii nimicie. 

Și cum ? Sâ-lu lasi aicea? Se mergii să-lă resbunii ei? 
Dar unde ? Cum? Și cine !.. O umbră... pe unii leit! — 
Ei s6 sdrobeseii pe-acela, ce-a sfărâmatii o ţâră ? 
Și-apoi se-ți laşi pe tatălit, sâ-lii laşi aici să peră, 
ŞI pân” nu more încă st fie sfăşiatii 

De lupii, ce din trestii fămenqi s'a ridicati * 

— Dar dulce-i r&sbunarea, e dulce şi cerâscă, 
Pentru părinți şi ţeră când merge se trăsnescă ! 

E dulce !... Cu atâta mai poți să-i resplătesci, 

Cu-atâtii numai pe&catu-ţi, Irină, se-ţi spăsesci ! 

Te du, în iadii s6 fie... Îrină... pe-a lui urmă! 

Acestă mână slabă..., Cinade, vicța-ți curmă!.. 

o
t



Ah! tată... cea din urmă vedere pe pămentii ! 
(Irina se plecă și-l sărută pe frunte pe Optunii. Optumi îi pune mâna tremurândi pe capii.) 

Ce-oiii fi făcutii cu-acesta. (ridicândi pumnalulă) 
ți-oiii spune în mormântii ! 

Scena VW. 
(Cei dinainte. Cinadii vine spăriatii și urm cară dispară. Irina -videndu-lii perde "puterea şi lasă mâna cu pumnalulă în jos. Cinadii se opresce unii momentii, în urmă cunoscând'o se răpede spre ea.) 

ăritii de Vrăjitore, 

CINADU 
Irină ! 

IRINA. 

Peri! Ş 
CINADU. 

Irină ! “Tu singura-mi mărire! 

IRINA. 

Și tu... a mea, a ţerei şi-a lui Optumit perire! 

CINADU (apucându-i braţulii,) 
vină ! 

IRINA, 
Nice mortă! (Sraude sgomotii de arme în depărtare.) 

CINADU (trăgendă pumnalulii de a 
la brâii.) 

De nu... aici! 

IRINA. 

S& mori! 
Dar mai 'nainte-aicea sâ-mi moră tu vendătorii ! 

(În străpunge ; Cinadii cade.) 
Nălucă!... Nu, elii însuşi! Cinadi!... şi plinii de sânge!.   
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Și mortii! Da... mortă!,.. În urmă... tradarea totii nu mvinge! 
Ţi-ai r&sbunati, Irină ! Dar tote le-ai perdutii... 
Te du acum la tată-lă şi spune-i ce-ai făcută ! 
Te du vicță nâgră! Ai sfărâmatii o lume : 
O eră, unii părinte şi m urmă ali tăi nume! | 

(se străpunge și cade.) 

= 

Scena WI. ” 

OPTUMU (ridicându-se îucetii.) 

Irina, totii aicea ?... Dar nu, mafostii cuventii ! 
Fu numai prin păişuri suflarea unui ventii, 
Sei unii suspinii unii gemetii a cestoră ce-şi lăsară, 
Junia și vi&ța aicea pentru țâri 
Copiii mei aicea... şi țâra fără voi! 
Cine-a mai pune peptulii Ja nousle nevoi!... 
— Dar prea-mi păru ea îns aţi Nu, nu, o nălucire! 
Cinadii părea la vorbă ! Părere 1... Aiurire 
Cuventulii lui și-aicea ! Nu ÎN nică chiar s& mori 
Se nu-mi resune încă ?... 

Fii, domne, "ndurătorii, 
Şi stinge-mi mai îngrabă vi6ță şi durere... 
Ce vâda ?... Eli morti aicea !... A cerului putere ! 
Şi sânge încă negru din inimă " mproşeând !... 
Și tu aici Irină?... Pumnalulii tremurândii 
Se sbate încă "m sinu-i!... Și mâna-i încă-lii ține! 
E caldă încă fruntea... se luptă încă ?n vine 
Vieța și cu mortea... şi ochii îi mijeseii !... 
Irină ! 

IRINA. 

Tată... 6tă-li... aici!
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OTPUMU. 

Te fericesşcii ! 
, Te bine-cuventi, fiică! (sărutând'o pe frunte.) 

. Irină !... Ah! ea more ! 
Sa stinsii!,.. Cumplită vicţă, ce mai aștepți tu ore 2... 
Ce mai aştepti ! (Câmpului se înlumină. În depărtare cetatea în flacări. 

Ah! tote ţerină, fumii şi serumit!.. 
Nu cumva se remână ce wa 'mcereati Optumi — 
Sfăramă, nâgră sorte, şi cerulii peste mine! 
Stăramă-lii 1... Prăbuşesee-lii 1... - 

— Nu, nu, îl vâdii, elit vine... 
Da, da, colo... elii vine. „. ali meii resbunători 1. 

(Sorele resărindhi apare la orizont.) 

Şi pentru-acâstă ţeră... acolo viitorii ! 
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