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„BALCANUL ŞI CARPATUL. . 
Dalcanul şi Carpatal la Dunărea măreaţă : . 
Ca doi giganţi năprasnici stai astăgi faţă n faţă, 

” Yaprinşi de dor de luptă, cu ochii se măs6ră, 
Cu glasal s'ameninţă, cu gândul se doboară, 
Dicend: «Na pot să "ncapă doi paloşi într'o tâeăţ 

"<E scris din noi doi unul în pulbere să treacă 13 . 

- Baleanal cel fanatie, miuncit de aspră ură, 
Nu ştie să. 'ngrădescă selbatica Imi gură, 
«Şi gică cu trufie: <Carpatule vecine, 
«De nn pleca-vei fruntea amar va fi de tine, 
«Căci repegi-voiă grabnie din plaiurile'mi nalte 

: «Torente 'necătoare deprinse ca se salte - 
<Din maluri peste maluri, din munte peste munte,., 
«58 bată-a tale. coaste, s'acopre-a ta frunte, - 
«Să facă într'o clipă ca să dispari din- lume 

„eCă-a tale stânci şi codri, că-al't& copii şi mume |2
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- Carpatul scoat? un freamăt teribil de urgie, 

Mişcând coama'i de codri, ca leul în mânie, 

Şi "n clocot lung răspunde: <Balcane-a ta trufie 

«Arată: că tu astăgi-căzut eşti în pruncie. 

«Nevoe at de-o cârjă ruina'ţi s'o supoarte, 

«Cici eşti acum, sermane, ajuns la prag de moarte. 

«Ai fost odinioare gigant prin înălţirae, 

«Amar prin fanatismu'ţi, puternic prin crudime! 

«Al revărsat prin lume şi groază şi raşine, 

«Şi te-al scăldat în sânge pân' ce-ai dat pept cu mine, 

eDe-atunci ai trecut secolt 1... Strivitaomenire 

«Sail deşteptat, şi numai tu stai în adormire, 

cAdemenit de visuri nebune şi trufaşe, 

«Fira pătrunde norii care te ţini în faşe! 

«Orb uriaş! cu cârja tu genele'ţi râdică 

«Şi vedi Vatale poale cât umbra'ți e de mică! * 

«Eşti şters din cartea lumii, tu care de vechime - 

«Stai rezemat în somnn'ţi de-o putredă mărime; 

«Şi vrei să ţii în lanţuri popârele creştine ? 

«Şi vrei, Balcane gârbov, să 1n5 'nchin eu la tine? 

«Dar maugi cum te ride şi Dunărea şi Marea? 

«Devisa ţii sclavia, şa mea... neatârnarea b» 

Cum qică, doi vulturi ageri, sbarând din vârf de munte, 

Se "nalţă până "n ceruri şi scoti țipete crunte. 

De pe Balcani e unul şi din Carpaţi e altul... 

Mult repede Iei sborul, mult crâncen le'i asaltul;
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Cici se isbescii ca fulgeri la luptă-ucigătoare!..; 
Întinsele lor „aripi se bati lucind la soare 

Şa lor cumplite ghiare şi pliscuri oţelite | 
“Îşi daii loviri de moarte şi rânt îşi facă cumplite, 

De-o dată cade anul din duşmanii avani: 
E vultaral prădalnic din barbarii Balcani, 
Şi "n patru părți a lamei sbor smulsele Ini penet... 

. . .... . .. os me eeeeoc [ |... |. .ș 

Şi cântă libertatea pe malari Dunărene. 

Mircesci, 14 Maiă 1877, 

ODA OSTAȘILOR ROMÂNI 

Juni ostaşi ai ţărei mele, însemnați cu stea în fruite! 
Dragii mei valtani de câmpuri, dragii mei şoitnani de munte! - 
Am cântat; în tinereţe strămoşeasca vitejie, 

” Vitejie fără seamân pe-acel timp de grea urgie 

„ Ce la vechiul nostra nume: ai adaos an renume 

Dus pe Dunărea în Marea şi din Marea dus în lume!
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Yin acum, la rândul vostru, să waduc o închinare, | 

"Vin cu inima crescută şi cu safletul mat tare, 
* Ca eroi de mari legende, vin'să.vă privesc în față, .. 
:Yoi, nepăsători de moarte, dispreţuitori de viaţă _- - 
Ce-aţi probat cu-ărântal vostra lumei pusă în mirare 
Că „din sultur vultur naşte, din ştejar ştejar resare! * 

De la Domn pău' la opincă, duşi do sârtă nororoasă - 
Waţi. legat în logodire cu isbânda glorioasă, - 
Ş'aţă făcut ca să pricepem a trecatalui mărime, 

-. Măsurându-vă de-o samă. cu-a strămoşilor” nălţime, | 
Şarttână, precum” prin nuori mândrul soare se arată, - 

„ Cine-am fost odinioară, cine ear rom fi odată!! 

ca. 
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Să trăiţi feciori de oaste ! Dozanul sfânt să vă ajute i 
A străbate. triumfalnic în cetăţi şi în redute - | 
Ca la Rahova cu tunul, ca la Griviţa cu sborul, - 
Ca la Plevna-unde astăţi cet ântât-aţi pus piciorul, ..... 

* Înfruntând pe Osman-Gaziul, şi prin fapt de bărbăţie: 
Egalând o ţară mică cn o mare 'mpirăţiel! .  : i 

Ei



"0, vitejt de viţă vechie! Angiţi în depărtare 
"Acel vaet fără nume ce resună ca o mare?,.. 

“Sunt bătăile de inimi 'al întregai neam al nostru .- 
Ce uneşte di şi noapte dora! lut cu dorul „vostru, | 

i Sant vărsările de lacrimi pentra-acel care se stinge, . . 
4. Sunt urările voioase pentru-acel care învinge! 

1 

* 201 Români, în faţa vâstră, colo ?n tatnica' cea zara 
| = Vedeţi vol o.rază şie,- care 'ncet încet răsare, . 

"2 Strebătând prin umbra deasă de langă: secolt_adanată? 
E voiosul fapt de. dină mult dorită, mault/visată, . 
E" lumină re'nvierei, e lucefărul sperărei, . 

„B triumfal luptei voastre, soarele neatârnărei! 

.   
“Dragii met! din focul laptei oţeliţi când ve'ţi întoarce 
La cămin unde: Românca, așteptând, suspină,, toarce, 

- Tot poporul: radă frate, soră,:mamă şi părinte - 
Ca la Domni, cu pânt şi sare vor eşi vouă "nainte, - 

”Căck din vol fieşte care pârtă 'n frante'o cunună 
"Şi de gloria de astăgi şi de gloria străbună! » 
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Pas dar! pas tot înainte! timpul vechii din noă zoreşte! 
Viitorul României dat-ai mugur ce "'ncolţeşte, 
0, copii! de voi sunt mândru, simt acea mândrie mare 

“Care creşte cu mărirea unui neam în. deşteptare, 
Mi-am vădut visul cu cchit,. de-acum pot să mor ferice!. 
Astăgi lumea ne canoaşte: Român dice, Viteaz dice! 

Mirceşti,. 23 Noemdre 1877. 

-SERGENTUL: 

Pe drumul de costişe ce duce lu Vaslui : 
__ Venea un om, cu jale dicând în gândul lat: 

„_ «Mai lungă-mi pare calea acum la “ntors acasă... 
„<Aş vrea să sbor dar rana din pulpă nu mă lasăt> - 
„Şi bietul om slab, palid. având" sumanal rupt 

- Şi 0 cămaşă ruptă bucăţi pe dedesupt, 
„Pâşea trăgând piciorul încet, dar pe-a lui faţă: 

" Sbura ca o lumină de glorie măreaţă. 
” Şi-"n ochil lut de rultur adânci, vioi şi mari 

Treceau lucioase umbre de eroi legendari. 
Opinca-i era spartă, căciula desfandată: .. 

* Dar. fruntea lat de raze părea încoronată. Ă
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Calică-Y era haina dar străluceaii pe ea 
” Şi crucea Sfântul Gheorghe şa României Stea, 

„. Românul venea singur pe drumul plin de soart 

Când €tă că aude fanfare sunătoare 
Şi vede nu departe în faţa lui venind 
Un corp de oaste mândră în aur strălucind: 
Eraii trei batalioane -4€ garda "mptrătoască 
Mergând voios la Plevna cu dor so cucereasă: 
În frunte-i Colonelul sumeţ,-pe calu-l pag 
La bravii săi “tovarăși privea ades cu drag, 

"Şi inima în peptu-i bătea cu foc, deşteaptă, 
Căci el visa, privinda-i, la lupta ce-t aşteptă, 

Deodat'. el dă cu ochii de sarbădul Român . - , 
Ce stase 'n loc la umbră, sub un stejar bitrân, 
Şi mult se minunează şi nici că-l vine-a crede, 
Când erncea Sfântul- Gheorghe pe sînul lui o vede, 
S'opreşte regimentul. ear bravul Colonel ÎN 
Se 'nchină la drumeţul, S'apropie de el 

- Şi-i ice cu blândeţă: — De unde rit, străine? 
» — Vin, tocmal de la Pievna. — Cam e acolo? — ine, 
"— Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-ai dat? 
-— Chiar Domnitorul nostru ş'al vostru Împărat, 
— Dar pentru care fapte? — Ştii ei2... Ci că 

drept plată 
«Că am laat că steagul redutei. . Şi pe dată 

Cu el, străpanşi de glonţuri, neam prăbuşit În şanţ...» 
— Dar ce rang aă,vo:nice?—Am rang. „ de Dorobanţ!--



10 

“Atance Colonelal dând mâna cu Sergentul 
Sentoarce, dă un ordin... Pe loc; tot, _regimentu 

Se'nşiră, portă arma, salută cu onor 
- Românul, care pleacă trăgând al lui picior. 

Mircesci, Decembre 1877 

<
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„PEN EȘ cu ROANUL . 

“«Plecatram nouă din Vaslui 
Şi cu sergentul dece, 

şi nu-l era zei, nimărui 
În piept inima rece. 

Voioşi ca şoimul cel uşor 
„Ce sbâră de“pe munte, . - 

„ Aveam chiar pene la picior, 
” Şaveam şi pene "n frunte. 

Toţi dorobanţi, toţi căciulari, * 
"- Homânt de viţă veche, 

- Partând opinci, 'suman, iţari,, 
„ŞI. cuşma. pe-o ureche, 

Ne dase nume de Curcani | 

“Un hătra bun de glume, . . . 

Nol am schimbat lângă Balcani 

"Porecla în renume, =:
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„ Din câmp, de- acnek, de la plaş 

Plecat-am astă vară * 

Ca să scăpăm de Turci, de jug 

Srmana'.scompă ţară, - +. 
"Aşa ne spusen graiul stă | 

Sergental Mâtrăgună - 
.. Şi noi ne-am dus cu Dumnegeii 

" Ne-am dus cu voe bună. | 

"Ori cine "n cale ne *ntâlnea 

„ Cântând în gura mare, 
Stătea pe loc s'adimenea 
Cuprins, de admirare; . * 

. Apoi în treacăt ne 'ntreba 
: De merger la vr'o nuntă ? 

"Noi respundeam în hohot:. Bas 
„Sborăm la Imptă cruntă!> 

— Cu gile mergeţi, dragii mei, 
„_«<Şi să veniţi cn dle 

Diceai atunci betrâni, femei 
Şi „preoţi şi copile; 

“Dar câlserzent făr' de mustăţi: 
Răcnea: «să n'aveţi teamă, ,. 

«Românul a are“şapte 7ieţi 

„ «În pepteri de aramă!» .



„2 

"Ah! cai ar fi trecut prin gând, 
Şar fi cxezut virodată 

Că mulţi lipsi-vor în curând 
- *Din mândra noastră ceată! 

Priviţi! din nouă câți eram 
Şi cu sergentul dece, 

” Remas'am singur ei... şi am 
N În piept inima rece] 

Crud e când întră în stejari . 

"-Năprasnica, secure. 
De-abate toţi copacii mari 

Din falnica pădure! 
Dar vai! de-a lamei neagră stea 

Când moartea nemiloasă _ 
Ca?n codru vii pătrunde” n ea, 

„Şi când securta-i coasă! 

- Coşii! aăăceţi un olcior . 
De apă de sub stîncă 

Să sting pojarul meii de dor 

> i jalea mea adîncă. : " 

„Ah! ! ochi-nil sunt plini de scântei 

E | Şi mult cumplit mă doare : 

Când mă gândesc la fraţii mei 
Cu toţi periţi în floare.
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Cobaz ciobanu "n Calafat 
- Cânta voios din. fluer, 

Ear noi jucam. hora din sat 
Ridând de-a boambei gaer. 

Deodat' o schijă de obuz | 
Trăsnind—mânca-o-ar focul! — 

„Retează capul lui: Cobuz 

"Şi-ea ne_curmă jocul. 

„Trei dile "n urmă am răsbit 
Prin Dunărea umflată 

„Şi nu departe am tăbărit 
De Plevna blestemată. , . 

În faţa noastră se "pălţa 
A Griviței redată, 

Palaur crunt ce-ameninţa 
Cu ghiara-i nevădută. 

Dar şi noi âncă pândeam 

Cum se pândeşte-o fiară 
Şi tot chiteam şi ne gândeam 

Cum să ne cadă "n ghiară. 
Din zori în zori şi Turci şi noi 

Svârleam în aer plumbii 
Cum svârli grăunţi de popnşoi 

„Ca să hrăneştă prrambil.
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Și tonuri sute bubueaă. : 
Se clătina pământul 

ŞI mii de bombe” vâjieati - 
. Trecând. în sbor ca vântul, 

sedea ascuns Turcu ?n ocol 
Ca ursu în vizunie, 

Pe când trăgeam noi tot în gol, 

“EL tot în carne.vie.., 

- "Ținteg era dibaciă tanar. | 
„Căci toate-a lut ghiulele, 

“Loveaii turcescul farnicar, 
Ducâud moartea cu ele; 

„Dar într'o gi veni din fort 
Un glonte numai anul, 

Şi bietul Ţinteş căzu mort 
Îmbrăţisându-şi tunul: 

- Pe- -0 noapte oarbă Bran şi | Vlad 
Eraii în _sentinele, 

Ferbea vtzduhul ca un iad 
De bombe de şrapnele. 

În zori găsit-am pe-amândoi 
Tăeţi d& iartagans 

Alăture cun mov.lniă 
"De leşuri musulmane;
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Strinanil! bine sai luptat 
Cu litfa cea. păgână, 

” Și chiar-murind ci n'aă lăsat - 
Să cad' arma din mână. 

Dar ce folos! ceata scădea - 

 Şacuma rămăsese |. 
"2 Cinăă numai, cincă flăcăi din ea 

„Şi cu sergentul şese |. 

Veni şi gina de, asalt, 
-- Cea di de sânge udă! 
"Părea, tot omul mai înnalt . -- 

„Faţă cu. mârtea crudă. 
Sergentul nostru, puiii de zmei, . 
"Ne gis aste, curinte: 

„2 aCât-m'om fi morţi, voi cinci şi că 
«Copii tot înainte LL 

Făcând tref cruci, not am răspuns 
<Amin ! şi Doamne-ajutăt> 

Apoi la fugă am impins 
__ Sprâ-a Tureilor redută... » 

Alelei! Dâmne, cum sburaiă - 
Voinicii: toţi cu mine! 

Şi cum la şanţuri alergait” 
„Cu Scări şî cu fagine! 

,
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Bată-ne-ajunşi.. „.. âncă un pas, 
* Ura! *naiînte, ura!.. 

Ear mulţi remân fără de glas, - 
Le "nchide moarten gura! 

Reduta 'm noi repede-un foc 
Cât nu-l încape gândul. 

| Un şir întreg s'abate 'n loc 
Dar altul îi iea rândul. 

Barcel, îni şanţ moare sârobind 
0 titră păgânească, 

Şoimu "ur rtdan moare răcnind: 

«Moldova să trăcască!» 
„Doi fraţi Câlini, ciuntiţi de vii, 

Ss svârcolesc. în sânge; 
„Nici „unul însă, dragi copii, 

Nici unul nu se plânge, 

„Atanict viteazul Căpitan -! 
Cu- olargă brazdă "n frunte, 

Strigă voios: «cine-i Curcaă 
Să fie Şoim de munte !» 

"Cu steagu 'n mâni, el sprintenel 
Se sue-o scară "naltă ; 

Eă cu sergentul după el 
- - Sărim de la olaltă, 
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Prin foc, prin spângi, prin glonţi, prin fam 
„- Prin mii de' baionete, - 
Urcăm, luptăm... eată-ne-acum 

„+ Sas, sas, la parapete. 

Anahi! Allah! Turcii răenese . 

Sirind pe noi.0 sută. 
Noi punem steagul Românesc 

Pe crâncena redută. - 

"Ura! măreț se "nalţă "n vânt 
__. Stindardul României! 
Not însă zăcem la pământ, 

Căguţi prada argică: 
Sergentul moare şuerând 

Pe turci în risipire, 
Ear' căpitanul admirână 

Stindardu * n fâlfâire! 

“Şi ei când ochii am. închis, 
„Când mi-am luat osînda 

«Ah! potsămorde-acumam dis, . 
A noastră e isbinda!> 

Apoi când earişi m'am trezit 
„Din noaptea cea amară, | . E 

Colea pe râni eă am găsit, 
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Ah! da-o-ar Domnul să-mi: îndrept - 
Acestă mână ruptă, oo 
Să-mi. vindec, rănile din piept, 

Să mă ?ntore ear la luptă, 

„Căct.nu-i nai scump nimică az 

- Pe lumea pământească- 
De cât un nnme de viteaz 

” Şi moartea vitejească! 

- Mircesci, August 1377.. 

PĂSTORII și PLUGARII 
Das 

i facă PI 

Priviţi pe cele dealuri inalte, înverdite 
Pe-acele. largi poene cu. flori. acoperite, 
Priviţi, străini de lume, păstorii cet Români - 

Aproape de-a lor turme păzite de-a lor cânt, 
“ Trăind o viaţă lină în tainica' natură, 

Cu buziumal în mână, cu fluerul la gură. 

Cereasca limpezime precum. întrun isror, 
Alin se oglindeşte în sufletele lor...
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Vot toţi care de dânşii aţi ris fără. mustrare, 
Jos capul, o! nemernici loviți de admirare, | 

„Un paloş de isbândă există "n orl ce fer, 
În tot păstorul astădi -exist'. un Grănicer! 

i 

„Priviţi pe cea câmpie frumâsă, roditâre, 

_- Plugarii, muncitorii încrând în foc de 'soare. 

„Pe faţa. lor- cea blândă, pe ochii lor cel. vi, 

„Adie, boarea dulce 'din vergile câmpii - 
- Sub mâna 'lor e sapa, hărleţul, coasa, plugul; '_ 
Alătare cu dânşii stai, boii purtând jugul, 

Şi tot ce-i înconjoară, deal, luncă, şes, isror, . 
IE E pacinie ca blândeţa din safletele lor, 

"Vol toţi care de denşit aţi + ris. fără ctinţă] 
Jos fruntea, o! nemernici căduţi în, “umilință, 

0 spad'a răsbunării există. ?n ori ce lanţ: 
În tot Românul astăgi, exist” un Dorobanţ, 

Mircesci, Noembre, 1877.
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„FRAȚII JDERI. 

E ger, e întuneric! Nori negri duşi de vânt . 
- Se tărie pe ceruri, se lasă pe pământ - 

Cu aripi urieşe de pasert nevbdute 
Ce curăţă de sânge răi, şanţuri şi redute. 

E vânt cu ploae rece şi nâptea ca fiori 
- Căci umbra -e ţesută de fuolgeri trăsnitori; :. 

Na-s însă focuri, nalte de-a cerului fartună,. 
Dar fulgeri, mii de tunuri, ce 'n zare crunt detună, - 

La lor lumină roşiă în clipă se ivesc - 
Mari lagăre de oameni armaţi ce se pândesc; 

„Şi crâncene rednte, şi 'm dos de parapete | 
Văpăi de ochi sălbateci, lucirt de baionete. 

Românii ugi la pele, flămândi, lipsiţi de foc, 
În şanţul lor, sub arme, staii gloată la un loc, 
De moarte şi nevoe rîdând cu nepăsare... . 
Voinici ei sunt la luptă, voinici şi la răbdare! 

-— Măi oameni! dice unul, un şoim de li Bikaz, 
„«De mult ne spală cerinl cu ploae pe obraz, 
<Mâni, când s'a face Qiuă, Jder Neagu, fără veste 
<Framos a să ne-apară cât Albul din poveste.
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—. Urit, frumos, alb, negru. eii nu ştii; dar ce ştii, 
«Ştii că halal de Turcul ce-oiii întâlni de viii, 
— Şi ce-al să-i faci, măi” Neagu ! — Să'1 hăituesc fărtate 

: «Pâm mi sa usca bine cămaşa de pe spate.» 

704 za, „dar „ce retează de-odată râsul or? | 

0 bombă vine! — o bombă, al morţii mrteor ! - 
* Toţi văd mortea cu ochil!.: un vaet: «ah! mor...— Cine - ” 

«Cine-i ucis? — Eu... Neagu... niă duc... vă las cu bine.s. 

«Sermanul !> dic Românii, grăindu-l trist de-arândul. 
«Nici cai avant el parte să-şi împlinească gândul! - 
“— Mult ai să-l mat bocească neveste şi copile! + 

— Fel... Domnezeii să-l erte!... ce vreţi? nai avut ji. 

„— Dar unde-i Jder. mezinul ? — De pază colo * n şanţ, 
<Unde-aii perit asară un zmei de dorobanţ - i 

— Să-i spunem, să nu-i spunem că i-ai marit frăţioal! | 

— Ba să tăcem mai bine să nu-l încingă dorul.» 

a 

În capătul din dreapta al șanțului, în tină 
Stă singur la o parte un om. care suspină 

Căci are-o presimţire ce-t tot meneşte-a răi 
ŞI-I duce, duce gândul mâhnit la frate-stii.
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El e ostaş de frunte,.Jder Nistor vânătorul e. 
“- Ce întră "n Turci năprasnic cum intră ?n cârd omorul, . 

Şi-i place pe câmp neted, cu. durda să vâneze - 
-- Cumpliţii Baş-Buzucii şi fiarele Cercheze.. 

De-asară "n sentinelă Jder şede tot la pândă, « 
-Gândind la biata-i mamă cu inima plăpândă, 

 Visând Va lui mireasă cu sufletul duios, - 

Privind la Turci în faţă cu ochiul seânteios,- 

Dar vântul suflă-a earnă, dar ploaea cade ?n undel 
- Prin haine pân' la vase îngheţul îl pătrunde ÎN 
Şi "cet el simte somnul că vine” pe fariş- 
De *'ntinde peste ochi-i un xl Păingeniş. * 

"Jder luptă, umblă, cântă, ievrând ca-să-se culce, 
Dar somnu-i_ varsă "m crieri beţia lui cea dulce, 
Şi el pe nesimţite înrins, întunecai 
Se rezemi de puşcă ş'adoarme clătinat. 

De o dată i se pare. că vede pe a lui mamă 
Ce vine, îl atinge la ochi cu-a-ci naframă 

„Şi-i gice: «Te tregeşte copile, dragul mei! 
«Vin. daşmanii!... te-asunge “prin “somn păcatul grei!»
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Tresare venătorul!... „. Doi spectri-ă. se arată - 
„Nălţându-se prin arabră cu arma ridicată!., 
«Ho! fiară, ho!> el strigă, şi 'n clipă vii, deştept, 

Pe duşmani îi străpunge ca baioneta * n pept. 

Din dot unul c'an_gemât oftează, cade, 5 moare 
"Far altul cu durerea: luptându-se 'n picidre, - 

- Se "nerantă, se răpede ca lupul crant la Jder | 
Şi-i face-o brazdă largă la draj cu-al săi  hamger, . 

- Apol se prăbuşeşte alătare cu mortul... 
Jder gice-atunci, mustrându-l: «De ce ţi-ai lăsat cortal? 
<Şi co cătaşi, păgâne, aice 'm şanţal mei? 
dica fost urit de viaţă? .. p Amar de “capul tăi > 

Şi aprig, cn mânie rădică strada * n aer 
Să sfarme peptul daşman ce scoate-un jalnic vaer, 
Dar când să dea: «Stii, frate !>: îă dice-an glas iubit 

<n-i drept să dai lovire vrăşmaşului rănit 12 

Jder, stă, aruncă arma, Sapropie "n tăcere 
De Turc, îi lagă rana, alină-a ]ut.durere 
Apoi, când vine diua, pe Tureni leşinat . -. 

“+ În poartă "n ambulanță gicând: «Poftim -vnati»
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CĂPITANUL ROMANO 

Se dase trei asalturi redutei. neînvinse, 
Tustrele îndrăzneţe şi crunte, dar respinse, 
Şi câmpu 'ntreg de sânge acoperit era 
Şi, cuib grozav de moarte, reduta falgera. | 
În şanţuri. trapuri multe grămadă, resturnate, '- 
Şi altele străpunse, pe dâmburi acăţate,. | 
Formaă un crud spectacul ce lumei arăta 
Cum ştie Dorobanţul în “foc a se lupta. 

Romano Căpitanul de trei oră cn at sti, 
De trei-ori ajunsese la şanţuri cel întâi, 
Şacum, retras de-o parte, strîngea coloana-l ruptă, 
Cu ea să se arunce de-a patra oară *n luptă. 

De-odată... cine-ar crede!.. un aspru Colonel, 
- Eşind de nu ştii unde, păşeşte drept la ei 

ŞI-L dice: «Căpitane, nu-mi place-a ta purtare, 
«Stai tot în urmă!» 

„ — Cine!..2> liicnese în tulburare 
Ostaşit luf Romano arşi, vameni po obraz: : 
<EI! Căpitannl nostru!.. din toţi cel mai viteaz!» 
— <Tăcore, copii?> strigă Romano -la mulțime, . - 
Ayoi spra Colonclul can aer de mărime. 
Se'atuaret, îl măsvară cun ochii plin de dispreţ 

- Şi-i Qieel «Culoui., de eşti şi îndrăzneţ
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ePrecât nedrept şi aspra, te *ndemn să vii cu mine, 
<Să vegi de ştiii la moarte să merg “cum se cuvine... 
<Copii!.. Zor înainte Pal patrule asalt.» - 
— Ural,. respund ostaşit... car el pe calu-i "nalt -. 
Porneşte înainte, deprins-a merge "n frunte, . . Ma 

Şi sboară,.. dar un glonte, un sol al morţii crante 
II vine drept în cale” gi-i se opreşte "n pept. 

Atunce Căpitanul pe cal stând încă drept, 
Răcneşte: Colonele! . departe eşti!.. respunde | 
«Cine-t în cap şi 'n coadă 9... Ei unde... şi tu unde?.. > 
Apol sârobit, el cade” şi moare lin, zimbind, 
Cici vede în redată voinicii lui sărind, 

- 

- ———————— 

HORA DE LA PLEVNA 

Colo 'n Plevna şi "n redute 
Stai păgânii mii şi sate, . 

". Stali la pândă tupilaţi - 
Ca zăvozi de cei tarbaţă. 

Las să adi mari şi mic... 
Trageţi hora, măi voinici! ”



26 
, Pr 

-“ 

” Sus, în tabăra turcească 
Dat-aii tusa măgărească 

- “Răpcigoşii crunt tuşesc, (0) | 
Cu ghiulele “n noi stropesc... A 

Las' să crape, mici şi marius. 
„ Trageţi hora,: măi tunari! | 

Jos în vale, pe câmpie |: 
Baş-Bazuci de câsâpie . 
Şi Cerchezi mereii compliţi | 
Rup cu dinţii din răniţi, 

Las să rupă... rape-l-aş! 
“Trageţi hora, Călăraşi! 

Dioa, noaptea glonţii plouă, 
Tot pământu-t ud de rouă. 
“Nu e ronă din Senin, ”. 
„Ci e sânge de creştin. 

Las st plouă ca din nori. 
Trageţă hora, Roşiori! 

——_——— 

(a) Râzcrgoșii crunt tușese.  Ostaşii noştri dai porecla de rdf. cigoși tunurilor turceşti. a i
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. Eacă mă!... din parapete 
Vine-o seroafă ca să fete (b) 

-.. Opt godact g'an godăcel,- 
Toţi ca râtul de oţel. -:. 

“Las s fete mit de mii... 
Trageţi hora, mă copil! 

Ne-a reni şi nouă-odată | 
Di de plată şi resplată - . 
S5-l aducem la aman- 
Pe Gazinl de Osman” 

Vie!.. urat. la. Balcani! 
- Trageţă hora, măr Careani! 

Cât e negru, cât e soare 
+ Moartea şeade pânditoare.. 

-_ Şi prin şanţuri şi prin ripi, 
Şi tot bate din aripi. 

„Las să bată până mâni... 
Trageţi hora, măi Români! 

  

(5) Vine-o scroafă ca să fete. Adecă o: domăd, Poreclă: dâtă ._- . â*rmene de ost:şii nuşiri, a : -
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HORA DE LA GRIVIȚA 

Fata lui Gazi-Osman, 

Griviţa poartă-an colan 
Un colan tot de oţel... 

Qioacă fulgerii pe el. 
Alelei! de aş lua, 
Înapoi na Pag mai dat. 

" Mândra în cale mi-aă et, 

Doru *n mine-a răsădit - 
“Şi de-o lună pân acum | 
Răsădit-mă ţine 'n dram. .: 

„Fa, colunul ţi-oiii lua | 

Şi "apoi nu. Poiă mai da! 

Puică scumpă de viteaz, 
Nu m'aduce la necaz,- 

Că "ntro di m'oiii da prin foc 
Şi te-oiii prinde de mijloc, 

Ear colanul ţi-oi lua, 
Şi "uapol nu Voi mat da!
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Ta eşti viţă de păgân, ' 
Ei sunt viţă de Român! 

“ -_ Bună eşti. de sărutat 
Dar şi eii bun de laptat, i 

Ei colanul ţi-oii lua, | 
„Înapot nn oii mai dal - 

Pa; Geschide-mi sînul tăi. 
Cât îs blând la graiul mei, 
Na mă face să: te-aştept + 
Şi să dai cu tine pept. 

Pept cu tine de voiii da, | 
Zeii, colanul ţi-oii Ina... 

"Tot aşa mări-am grăiti. 
Într'o di m'am răpezit 
Şam pus mâna pe colan 
Şi pe futa lui Osman. 

Alelei! Griviţă, fa, , 

Înapoi nu te-oiii nat da!
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MARȘUL. CĂLĂRAȘILOR 
Român “verde 'ca stejarul, a 

"= Rid de duşmani şi de moarte! 
S?'mi trăească armăsarul ă - 
Şi prin glonţă să mă tot poartet . .- . 

„Sal, voinice, şi 'nechiază 
Ager, falnic ca un zmei, 

“ Căct. am inimă. vitează 
"Şi credinţă "n Dumnezeii! -: 

Cât "mi-a sta -mâna, voinică 
Pe-a mea pală ostăşească, 
Naibă grijă de nimică | 
Țara mea cea Româneascăi 

Sai, roinice, şi nechiază 
" Ager, falnie ca un :zmeă, . 

Căci am inimă vitează 
Şi. credinţă n Dumnezeă! 

Cu-al mei suflet, cu-a mea, pal . „Cu-al meă şoim albii, de spume, In duşmani vom da: năvală, |. - De s'a duce vestea "n lume! 

Sai, voinice, şi nechează 
Ager, falnic ca un zmei, 
Căci am inimă vitează: 
Şi credinţă "n Dumnezeă!



  

  

LA TURNU-MĂGURELE



LA TURNU-MĂGURELE 
“scenă În versuri 

(Representată în ajutorul ostaşilor răniţi.) 

  

"„ “PERSONAGE: 
Adela, tânără vEduvă. 

Horcea, sergent de Dorobanţi. 

Doctorul. ” ă 

Teatrul representă o cameră mică şi simplu mobilată. — Uşă în - 

„fund, altă uşă în stânga şi o fereastră în dreapta. În faţa scenii, 

mai în dreapta, o:masă şi un scaun de lemn alb. 

SCENA 1. 

Adela, (sfergind de “scris un r&vaş, îl subsemnează, dicând:) 

«Amica ta, Adela... în Turnu-Măgurele.. .> 

"Trei pagine tiesite!.. Ce am mar scris în ele? 

(Citesce:) ” să 

«Scumpa mea” Nataliţă!., ar fi an spectacol curios pen- 

«tru tine: de a mă” vedea pe mine, o elegantă deprinsă a 

«trăi în saloane lucsoase, locuind acum, într'o odăiţă goală
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“ «şi purtând costumul amvulanţei... Ca toată această schim- 
- «bare însă, nu poţi crede, imbita mea, cât sunt de mulţi- 

“amităt.. Ei, o tânără. văduvă, încongiurată de adoratorii 

«<patentaţi din. Bucuresci şi din laşi, şi espusă a auţi în 
«toate zilele aceleaşi declaraţii monotone de amor, mă simt 
castădi mai demnă de posiţia mea înaltă în societatea ro- 
«mână “sub nobila haină de soră de caritate, În capitalele 

- noastre eram asurdită de falşele suspine ale comedii! lu- 
«mescă; aice.sunt uimită de adevăratele suspine ale sufe- 

«cinţei, şi precât acolo inima mea era nesimţitoare pe atât 
" «aice ea bate şi cresce însufleţită de un nobil derotament... 
«Am sub vegliierea- mea un june căpitan rănit, foarte in- 

„«teresant... La asediul Plevnii, strmanul a priimit. un glonţ 
» «în braţul drept şi. mult ne e teamă, că va fi nevoie deo 
„amputare... Perease că-l Dumnegeii de o aşa nenoroțire! 
«Sergentul lui, -un viteaz din al 13-lea regiment da Doro- 
«banţi, bun, simplu, cam original şi cu numele: de Horcea, 
«plânge ca un copil când se gândesco, că o să rămâe câpi- 
stanul lut: ciunt,.. Eă însă-mi mi înfior. la această ideiă, 

«căci. încep a avea pentru scumpul meă rănit o afecţiune 
«de soră... 'Te văd însă zimbină " şi clătinând din cap, dar 

"«te poftese să -nu fii nebună şi - să-ţi îehipnesei 1 TOma- 
«nuri... ete... etc, „ri 

(Uşa din fund se deschide.. .. " Adela stringe scrisoarea, o pune 
sub plic şi scrie adresa pe ea.) So 

- " . , - 

A! se deschide uşa... sergentul Iorcea vin... 
Şă pan în plic scrisoarea... acum, adresa... binet.



SCENA: 
Adela,— Horcea, (intră prin fund, să opresce- lângă usă, 

face salutul militar şi tuşesce. LI 

Borcea, Hmm! la 

Adela, (se scoală şi se întoarce căttă Horcea.) 

Horcea, "Doresc. sănătate. 

Adela, „Ge. face Căpitanul?” 
Borcea, Te "mtreabă, dnducuţă ş'oftează grei, « “strmanul. 

Adela, Se simte mai râii astădi? - 
Borcea, (tace şi-şi muşcă musteaţa.) - 

Adela, (îngrijită) -Rtspunde... o 
Horcea + - - „Aşa "mi pare, i 

Adela, Cum? 

Horcea, Apoi cum Sar dice, îl ară u uu poi mare... 

Adela, La rană? 

Horcea, „Şi sub coastă, colea, la inimioară... - 

Scil... inima tînjesce când nare sorioară, , 

Şi, Q8i... să nn te speri... dar eă încep a crede, 

- Că mult mai râii e bolnav când bictal nu te vede. 

Adela, Creqi?. - ţ , 

Horcea, Cred... ades mă 'ntreabă pe mine "n aiarire 

De esci, ca în poveste, o zînă de înbire... 

Un... heruvim, un... ânger..- mai sciii ei câte-mi 

E . spane?.. 

Esci ânger, duducuţă? 

Adela, (zîmbind) Nu cred.. | 

Horea, e „Mare minune! 

” 
- .
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» Apoi de ce înşiră tot ast-fel de cuvinte? > 
Adela. E]... are ferbinţeală şi-i... ameţit de minte. 

Horcea, Dare 2. aşa să fiă?.. Eii unul dam cu gândul 

Că poate, fiind tântr, şi lui i-aă venit rândul 
"Să cagă n slăbicianea de fire omenească, | 

Să... cum fac toţi flăcăii din urme. să iubească. 

” Adela, (răpide) Pe cine? - ' 

Horcea, (ln parte) - Măi, că inte ai întrebat pe cine? - 
“ (tare) Pe cine, el 'o scie; eii scii că nu .pe mine. 

„ Adela, (cade pe gânduri.) : 

„Hozeea, (fn parte privind-o): Na! c'aii căt pe gânduri 
acum şi pulculiţa.... 

Ca miere, cum se vede, îi atinsei guriţa. 

Adela, Ean spune-mi: fost'ai astădi chirurg! n ambulanţă? 
Morcea, (posomorându-se) Ati fost. 

= 

Adela, - Ai vădat rana?... şi are el speranţă, 
Că ea se va închide prin simpla vindecare? 
Şi mar fi trebuinţă de-o crudă operare?, 

Horcea, Chirurgul cam pe gânduri citeai astădată 
Căci i-ai părat lui rana mult mat înflăcărată, 
L'am întrebat ce crede?.. Nu mi-aii răspuns nimică, 

Dar clătina din capu-i... şi, zei, mi-e tare frică. 
(înduioşindu-se) Sărmanul Căpitanul, un bujorel îa fl5re 
S'ajungă ciant, drăguţul!.. de-a sei, să scii că more! 

Adela, (în parte) Să moară —o! Doamne sfinte! 

Horcea, "4! bată f-ar să-i bată 
Chirurgi! d nu scii alta decât să tae 'ndată
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Şi braţe şi picioare cu-o armă ascuţită... 
Doar braţul nu e creangă şi omul nu-i răchită... 
Ei îl cunosc, duducă, pe Căpitan... mai bine 
S'ar împăca cu moartea decât cu-aşa ruşine, 

Adela, Dar, dac'ar fi nevoe numal decât... Ce-ai face 

În locul lui chiar însuşi? 
Horcea, - Bă? dei, mat bine place 

- Să merg pe ceea lume întreg, cu cap, cu toate, 

Decât o viaţă langă să fiă un tranchii cu cioate. - - 

Adela, O sciii; aşa-i Românul, nepăsătur de ieaţă; 

Dar Angă-amărăciane” mai este. şi dalceaţă; - 

Dar dacă-i crad de-a perde un braţ, acea durere 
“Na. poate să găsească pe lume-o' mângâere? ., 
Rănitul nostru-i june; din pragul tinereţii 
EL poate să privească la bunurile vieţii: 
Plăceri, considerare, familie, iubire... 

La, toate are dreptul viteazul să aspire, 

Eoroea, 0 fi, însă stejarul amar se oţeresce 

i Când apriga, secure de crengi îl despărţesce, 
Şi crede-mă, Anducă, Românul e de milă - 
Când w'are cu ce stringe la sinu-i o copilă. 

Atunci nn-i: mai rimâne decât să se sfârşească, 

Stii... alte două braţe pe lume si găsească... 
Hei! când ai vrea duducă, să-ţi faci cu el 

pomană... 

“Adela, Ei? cum? 
Horcea, Esci bună, bună de pus, zeii, chiar pe rană.
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AY dont braţe... dă-le în dar lui Căpitanul, 
-- Si ast-fel; numai astfel, i-ai îndulci aleanul,.. 

„Le'dat?.. And?.. Daducă, ascultă-mă pe mine, . 

_ În locul dumitale le-aş da cit ca mai bine. 

Adela, Dar cum vrei cu-a mea milă si-i cad eăi lui năpaste? 

Horcea, Năpaste! Dee-mi Domnul şi, mie tot de aste! 
" Audi? năpaste — 0 floare frumos îmbobocită. „+ 
Dar unde se mai află mai “veselă ursită? 

. Năpaste! (o privesce cu admirare) Căpitanul şi ei 

“ i o “am fi în stare 
"“De braţele-amândonă să cerem o scurtare 
„De-am sei, că na aşteaptă” o astfel de 'resplată. 

Adela. Dar bine, Horce dragă, gândesce încă-o dată: . 

Cuvine-se chiar însă-ini să cere de a-i propune?.. 
Horcea, Ba nu, ferească sfântul!... Eti, de "nvoesci, i-oiii spune 

Că, dacă-a perde braţul şi n'a vrea ca să moară, . - 
I-a da braţele sale, în schimb, o Zinişoară, 

"Adela, Şi ar priimi? 

„ Horcea,.. Na grijă... hait, cu nepusă masă; 

„Ba ga juca drăgaica, rănit cum e, prin casă. 
Ce vrei? Aşa-i Românul când strechia "1 lovesce; 

Când înima dă mugar şi muguru "nfloresce, | 

Adela, (ridind) Glumeţ escă,- 
Horcea, Glumeţ, însă... cum Bisesci. gluma? 

Adela, : "Bună. 
Dar... ean să schimbăm vorba, . 0: i - 

Horcea, : „So dăm pe-o altă strună?
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-. (în parte) Sa vede « Cam sclintito ca mea avocăţiă. . 
De! nu m'aii făcut mama mehenchiii î în limbnjiă 

„ PEcat! 

Adela, 
7 

Horcea, 

Sci că' mpreună aţi fost răniţi o dată; - 
Ear, cum, şi când, şi. unde nu “mi-ai spus încă... 

„Eată - 
Cum sa întemplat, duducă: 'Trecuse-o săptămână . 

„De când eram în harţă cu Litfa cea păgână, - 

“Alăture cn Plevna, în faţă cu-o redută 
„Co 'ntocmai ca ariciul, ghem toată prefăcută, 

Părea că e pustiă şi ne poftia aproape, 
În şanțarile-i dese de vii să ne îngroape. 
Noi tot ţintiam privirea. doar om zări duşmanul Si 

"Şi tot trăgeam la tonuri dr i-om strica redanul, 

Dar după parapete ascuns, el-cu urgie, -- 
Pe când noi dam în bobot, “trăgea în.carnâ vie, 

„. — Era ear mal cu seamă, era 'ntr'o pădarice.- 

* 0 baterie, care cu. noi juca 'n popice. . 

Şi semEna cu bombe, scurtându-ne'de dile, 
Cam. scmEnă Românii 'cu grâi la Sân-Vasile, 

0 nâpte, Căpitanul vio dece inşi ne chiamă 
“Şi ice: Măr, de moarte vă este, stă nu, teamă? 

—N, Domnule! răspunder. —, Na? — Nici de. 
cum. — Prea bine; 

Et merg la “baterie so ic... Veniţi cu mins? — 
— Venim! cu tiţă răcnit-am, şi ne-am pornit pe dată, 

_ Neam furişat „prin umbră ca, Vulpea cea „aireată,
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Horcea, 
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Şi când să dea foc Turcii la tun, pe ne-aşteptate 
EY.se trezese cu spaimă şi cu Români "n spate. 
Pe loc şi dăm nărală în ei, mâncal-ar corbii! 

Şi ne'ncleştăm !a luptă grămadă, chiar ca orbit. 

Ce groaznică trintâlă! ce răcnete de ura! 
Ce lovituri cu stratul! ce muşcătari cu gura! 
Pân' ce din Tarci, hapsinil, nu aii rămas nici anul, 
Dân ce le-am stricat cuibul, pân' ce le-am luat 

tunul! 
Pe tun pusese mâna. el însuşi, Căpitanul, | 
Luptând cum luptă Zmeul cu Badea Năsdrăvanul; 

„Ear când în faptul gilei ne-am cercetat dobânda 
Cu-o rană fie-care își măsura isbânda. 
“La braţ Căpităneşul, avea o "mpuşcătură 
Şi eii, colea pe frunte, acestă lovitură; 

Dar fie! eram mândri ca leul-paraleul “ 
Când am adus în lagăr cel tun... ce'i dio trofeul! 
(entusiastă) A! bravo, braro, bravo! Români de. 

vitejie, 
(uimindu-se) Ah! inima mea cresce. în veselă mân- 

drie,.. 
Şi simt... şi simt... (plânge) 

"Duducă... ce ptângi?.. Da nu “mai plânge...: 
(în A Parie) Câna „văd plins de femeiă, un nod colea 

în mă strânge. 
(ulmi) Tot plângi?.. 

+ 
N



4] 
Pe 

Adela, „Nu e nimică, şi nn bagă de samă. 
(dîndui batista ei) „Voinice, dela mine primesce- -astă 

„ năframă, 

 Şimt spune, cine ast-fel te-ai încrestat în frunte? 
Horea, Un Tarc urit şi negru, nalt eapân cât un munte. 

"Yroia să-ani taie. capul lovind cu eataganul... 
Adela, Şi cum scăpași? 

Zozcea, ii Vedut-at cum crapă "m cinci bastonul | 
Când îl isbesci de-o  platră? .. Aşa t-ai crăpat 

"capul 
Când, Yam pocnit cu stratul în tidvă pe arapul. 
S'aii das pe ceea lume în raii să facă jafuri 
Prin. munţi de baclarale şi dealuri. de pilafari... 
Dar ce stati eă Ja vorbă şi dârdiiii ca o babă? 

“ La doftorul cel mare alerg cât mai în grabă 

Să vie-aice însuşi, pe Căpitan să1 vadă 
Căci cel chirarg în rorbă-i nu are de loc nadă. 

Adela, Alcrgă... şi la postă să dai astă serisâre, 

Te rog. Se 

Horcea, Prea bine, adă; mt duc întro *ntinsâre,. 

, (se opresce la ușa din stânga) 

Duducă .. -farată spre uşa din fund) EI te-aşteaptă,,, 
. Fă adi o faptă bună... 

“Şi cel de sus pe frunte ți a pune. o cunună. 
Ă „(ese prin stânga!)
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“SCENA IL. . 
Adela. 

“Ce oameni! Ce natură fromoasă şi bogată! 
“Ce inimă vitează şi simplă şi carată . 

Se bate "n “aste. sînuri, când e nevoia "n țeară! 
0! na, no, România nu poate * n veci să peară 

Cât are pentru pază o verde seminţie 

Cu suflet aşa mare; cn minte, atât de vie! 

"Nu! în zadar pe faţă-i invidia străină 
Cercat-aii so minjească cii-otravă -şi cu taină; 

Infami clevetitorii, vrăjmaşi ai României, 
„Mor £ "nferaţi. de-acuma cu ferul infamiei, 
"Căci le-ati rtspuns Românul! că-a sa despreţuire 

Prin fapte glorioase ce mergii la: nemurire!., 
Aice, lângă mine un tânăr eroi zace 
În ghiarele. durerei... sărmanuli,, dar ce face? 

(deschide puţin uşa din fund) » 

Doarme!.. cât'e de. palid 1.. Ce tainică tristeţă 
Pe fruntea lui e ?ntinsăl.. Ce aer de nobleţă, 

- Ce aer de mărire câştigă o fiinţă 
" Căgută pentru ţeară în crudă suferinţă!.. - 

Ah!.. trista lot privire adânc mă "nduiogeazi... 
Ce-aud?... suspină!.. poate că el acum visează 

"La mine... mă iubesce!.. şi ei... 6re 'n iubire 
Pututaii să“ se schimbe a mea compătimire?. 

(cade pe gânduri.)



„SCENA IV. 

" Adela, Horcea, (intră turburat) 

_ Borcea, Duducă, duducuţă... . 

âela,  e- Co este?  , 

orez, A . Na e bine. 

„Am întâlnit chirurgal... (oțerindu-se) Vai! simt fort 
1 prin vine. 

Adola, Chirargul? - 

Horcea + Dar, chirurgul, “casapal, Gocârtaşal. 

Mi-ai. spus, că amputează chiar astăţi pătimaşal, 

Că-ă teamă de cangrenă. 

„Adela, (spăriată) , Cangrenă!. Vai de mine!. 

Cangrena-i moarte! -. . 

Horcea, (perdut) " Moartt!,. să moară!.. Cine? Cine? 

Et?.. &t-m.. „sunt gataș... dar d2.. 0! 

| + Doamne sfinte? -- 

Ce fac ei fr de densul?.. „Ce spun .Pal sti ! 
părinte? 

=" Adela, Dar ce să facem, “frate? 

Hozcea, = ae Ascultă. pact creştină. 

| De nu vrti sai ' mustrare cai fost cum-va de vină, 

" Aleargă lângă dânsul şi-i spune ce-i sci spune, 

Ca să-l îndupleci soartei amare-a se spune. 

Vorbesce-i românesce, grăescci franţuzesce, 

Cum ţi-a veni mai bine, dar mi-l admineste =...
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Rugânău-l şi dicându-i, că le-i iubi mai tare | 
De-a rrea ca să asculte pe doftorul cel mare, 

Adela, Dar... Horcea.. : a ! 
Horcea, Duducaţă... laraină,.. floarea... vie 

Mergi, scapă-l de la moarte şi m$ dai rob, 
+ Adela, Ă | Ei!.. fe! (intră în fund), , 

SCENA V. 

Horcea, (cătând prin ușa din fund) 

Eat'o!.. putcuța,.. merge... când pasă, când sopresce... 
S'apropie de pata-i... EL sai tredit, zimbesce, 
Ai şi aitat durerea... 0! farmec de moiere!,. 
Femeia-i, ci-că, floare de leac pentru durere.., 
Ce span ei 6re? (asculti) N'and... de-a proape ît şopteset... 
Ea pare că îl rgă... dar el se "mpotrivesce,., ! 
Ea plânge! Na! chirurgul de-acum poate să vă... 

„În lacrimi de feraeiă chiar ferul se mlădiă... 
Viteazul, leul, zmeul e "nvins de-o păpuşică.. |. 
„EL îl sărută mâna... Co mână maititicătu. 
Şi 6că!.. Ce-mi vid ochii... şi ea... ea îl sărată 
Pe frante?... Iait, acuma loodna-i și făcută. 
Dar.... eată şi chirurgul!... pet drace! EL sos.sce - 
Ca norul pe soare când cernj strălucesce,
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SCENA. VI. 

Horcea, Adela, (intră turburată) 

Acela, Ah! Horce, mergi degrabă... Te chiamă ete chiamă... 
- Chirargul este gata... ei nu pot sta, mi-o tramă. 

Hercea, Dar bietul Căpitanul primesce să-l. 
- Adela, Primesce, 
Borcea, ME duc... ah! dudieaţ, mult a te mat iubesce! - 

. “(Ese.) - 

SCENA VII. 

Adela, (cade pe scaun) 

0! Doamne !. ce durere, ce groază: pentru densal! 
Să simtă ferul rece tăind un os într'Ensul|.. 
Fiorl îmi trec prin crieri... mi-e înima de ghiaţă.. 
AI... ce sande?.. geme?.. aş da chiar a mea viaţă O 
Ca să-l scutese, strmanul, de chinuri... „ah! car gemie?,. 

(ascultă) 
Ba na, mă "nşală spaima... El rabdă... na se teme, 
Cum aş roi să intru... (apropie încet de uşă) si-i şterg 

| uşor pe frunte 
Sudsrea îngheţată a snferinţei crunte, 
5t-l țin pe braţe capal, s'aţint a mea privire 
În ochii 1», “ubitul, ca toatâ-a mea iubire... 
Dar nu pot... n'am curajul... W'abia stai pe picioare, 

i ” - (wine şovăind de se râzămă de masă). 
7



  

- SCENA VIII. - 

Adela, Doctorul, (intră prin stânga.) 

". Adela, A] Domnul doctor... a Dootozul, (Inchinându-se), | Doamnă, sergental dinioare - Mi-ai spus c'aţi vrut îndată: ca să alerg aice, Adela, Eu?2: N , : Dootoral, De-am putut pricepe ce ati voit a-i dice, Chirurgul vrea să facă o amputare? 
Adela, Ia Pa 

VE rog.să treceţi iute alăture "n: odae, . Doctorul, Mă duc... dar maj nainte primiţi astă hârtie 
| Şi astă cutioară... (intră in camera dia fund), | Adela, (deschide scrisârea) Maioral!.. Ce îmi scrie? ” Pa | ă (citesce răpede) 

„“Tubită cumnăţică! «Măria Sa Domnitorul at 

Aşa e. 

cacordat Căpitanalui şi sergentului încredinţaţi în- - <grijirei d-tale decorația:  Steaoa României şi medalia: Virtutea Diliiară, pentru eroica lor pur- 
tare. Ţi le trimit d-tale, iubită cumnăţieă, pentra ca să al mulţimirea de a'ţi decora însă-şi pro- 
tegiaţii ete.» ” _ 

- A! câtă mulţumire pe denşii 1... dar ce-i oare?" 
(se aude alăturea un glas răcnind). ” Glasai, At: Ma | . 

_ Adela, Gipând) A! îi taie braţul! (cade pe scaun) Strmanul 
Si . cum îl doar! 

  

VERIFICAT | 
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„SCENA IX... = 

Adela, Horeea, (dând busta pă scenă) 

Trorcea, “Ural. “Na mi-l mai taie.. . “Na este trebuia, 
„ Adela, Com? ce dici? 

Horea, . -: “Etă doftor cu cap şi cu sciinţă! 
„EL cât aii vădut rana, aă început a ride 
Şaii spus că de la sine curînd, se Ya închide, 
Atunci Căpitănaşal, precum 0 fată-mare, 
Închis-aii ochişorii în dulce“ leşinare. . 

Adela. (veselă) Mă duc să-i deschid vesel cn Steaua - 
României... (scoate decoraţiile) 

"l-ai acordat'o Vodă ca semnul vitejiei. 
Hozcea, 1! sfinte şi Părinte! Ce- bine a si Părâ.ue: 

Urat. , 
Adela: (presentându-l medalia) şi 4 tale : Virtutea Militară. 
Horcea, (ameţind) Ei 2... Na! se "ntoarce „casa... apucă”: 

Se „-mebania,., 
Ei, decorat! (primesce medalia şi o săruă) drăguță! 

- „ Trăcască România! 

(Amândot se îndreapă spre uşa din fund, 

Mircesci, Noembre 1377. - ÎN „d 

 


