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DRAMĂ LESBOINICĂ IN 4 ACTE 
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„AA. LL. RR. PRINCIPILOR MOȘTENITORI Al ROMANIEI 

“ ŞI LA 28 NoEMBRIE 1902, ÎN FAȚA, e 
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' Obiceinl pămintalai e ca, lu qile de săr- 

bătore, cei ma? miel s'aducă Mal: Marilor. - 
_arare și daruri, pre cât T-or ertă puterile. 

Astăqi se'mplinesce an sfert de veac de 

când oștile Majestății Vostre, intrând vic- - 

toridse în. cetatea Vidinului, săpură nu 

-mele unel noul cuceriri pe lespedea, ande . | 

sunt dăltuite isprăvile Celui dintii oege , 

al Goomânilor. 
Zngăduiți, Sire, “mât-auicilor. Yo Ștri 'su- 

“puși să Ve daruiască acest exemplar din 
lucrarea închinală Majestății Vostre,ca 

an „omagiti de dragoste și. respect PWeîn- 

“trecutului ȘI Marelui Căpitan, prin ! a 

Căral. minunată Vitejie și statornică în- 

-țelepeiune sati. isbânclit Visele strălaci- 

- ilor noștri Voevod din vremurile leg gen- 
dare... 2 - 

„Zar cu urare înădrasnim, să: rostim, cân- 

tarea sfi ntei nostre Biserici : * „Mântuesce, 

„Domne, nporodul teii și. bine-cuvintiziă 

“moștenirea ta; dbiraință Begetii nostra 

„ASUPTA . celor protivnici dăruesce, și cu i 

_peracea ta păzesce pe norodal ez.“ SĂ 

- _12 Februarie, 1903. . A 
Suntem, cu'cel mai,profund, respeet,: : 

a Dă | SIRE, , 
zi ” „ai Majestății: Vostre, 3 . 

” "prea plecaţi şi prea supuşi servitâri 

Vasile “Zeonescu şi Teodor Duţescu- Duţu. ani 
, . + fe ie - 

9, .. 
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 BRAVEI 

E ARMATE ROMÂNE. |



| PRBERAȚĂ 

  

Presintând publicului românesc acestă dramă, după 

25 de ani de la gloriosul răsboiii al Independențe;, 

„ suntem datori să arătăm isvorele de unde ne-am cules. 

datele istorice şi pe cari se întemeiază povestea nosiră -. 
„răsboinică. 

Am” cercetat „Luptele Românilor în răsboiul din 

. „1877-1878% de d-l 7. C. Văcărescu, cele două lucrări : 
pr ale d-lui George Coşbuc „Istoria Răsboiului pentru 

independenţă“ şi „Povestea unei Corâne de Oțel“, şi 

| tot ce am putut găsi utilisabil din datele publicate în. 
d | „Aohitornl Oficial“ de pe vremuri, 

  

| | AUTORII. 

- Fevruarie, 1903.



  

po 

PERSONELE | 

„+ Peneș, orfan din Bălteni. 
Gobuz . Da a 

Ținteş |. : 

Soimu: 

Călin Plăcăi din satul: Bălteni, de. pe moșia lut Jon gu 
Burcel Băleanu. | îi 

“Godin. 
Bran | . Ra 
Vlad MI a ÎN 

Sergentul Mâătrăgună. ” e 
Jorgu Bălteanu, colonel. în reserză, 

" Radu YVălimărânu, mare agricultor și înirepr indțător, 

Viorenu, căpitan de vinători. 
-- Valter jMărăcineanu, căpitan de dor obanţ. 

“Victor. Băâlteanu locotenent a 
Cdgard Vălimăreanu, sub- locotenent de dorobanţi. 
JMoș Kivu, răzeș din Bălţenă.: Di 

- Boiciu, vătaf pe moșia n Radu. 

ea) fărană. bătrână | 

Gonstantin Jăerel, sergent de uinătoni. 
Pârvu Mou, vînător. -: 
Picurarul de la Pind, dorodanț. a 
'Doctorul Grinescu, medic militar. 

Cisandru, băiat de 21 ani. 
Radu, băiat de 9 ani al lui Tăerel. 
Un Călăraz, | „i i 
„Maria Bălteanu, nevasta hi Pictori -
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Rodica, logodnica lui Poneș,: fata tg. 
Sanda, mama lui Ținteș. 
Şherghina, mama du Cobuz, | A 
Floarea, nevasta lui Tăerel, CI a - 

Jan fete, din Bălteni. 

  

 Qărani, orășeni, preoți, oştire, sanitari, lume de pe lume... 
' 

 



  

uite, mi-ai eșit cu sec în cale. 

N ACTUL IL. 
“Î HATRUL ÎNFĂŢIŞEAZĂ 0. „PIAŢĂ DE SAT, ÎN STÂNGA IL. 3 CASĂ DE ŢERĂ « 

CU GERDAC. ÎN DREPTA PL. 1, CASA SFATULUI. IN DREPTA ÎN FUND, 

_GÂRGIUMĂ, CU POLATĂ. SUB POLATĂ MESE CU SCAUNE DE LEMN, De 

"LÂNGĂ HAN URCĂ UN DRUM SPRE STÎNGA ÎN FUND PE COSTĂ, CARE DĂ 

SPRE BISERICA SATULUI. E DESPRE “PIUĂ "SPRE SFÎRȘITUL LUL MAIU. 

- Tori DE. PRIMĂVARĂ, ÎS FUND PĂDURE AURITĂ DE RAZELE SORELIII DE 

DIMINÂȚĂ. DEPARTE SE AUDE TOCA ȘI CLOPOTUL DE LA BISERICA "DIN 

„Eu. RODICA ESE DIN CĂSUŢA DE LA STÎNGA CU O COFĂ ÎN MÂNĂ ŞI 

se ÎNDKEPTEZĂ SPRE FUND, BOiCIU îx ESE ÎNAINTE VENIND PE DUPĂ 

” NISCE PLOPI ÎNALŢI, CE SUNT ÎN FUND. SE APROPIE BINIŞOR- DE EA 

ȘI-I STĂN DRU. | E A a 

o SOBNA Le 

RODICA, BOICIU.  -. 

BOICIU. 

“Bună diminâţa, Rodico. 

RODICA (spertinău-se) E 

LI! credeam că e ucigă-l- crucea ! — Da de dintincţă 

a pornit, logofete, pe drumu-ăl mare.. 

BOICIU - 

Cam de. diminâţă, dar n'am prea avut noroc; că, 
. 7 ' .



y 
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RODICA . 

Apoi, de, logofete | Dumnegeii în dă omului după 
inima lui. 

BOICIU 

He! dactar fi cum dică, cu plin mi-ai fi Ei că mult 
miă plină. inima de: dragostea, ta. 

RODICA. i - 

Zăuil.., mă: mir, logofete, cum. nu ţi sa, urit de 
când îmi tot, spui povestea asta, !' (eu ton hotării). Nu pri-. 
cepi, omule, că-mi eşti urât! Scik bine că m am: logodit - 
şi te ţii de“'mine ca umbra, ; iii „AX noroc că:nu e 
“Peneş alt-fel de om, că. „Zăi,, caută-ţă. de drum ; 
„o să-mă faci să-i spui şi lui nașu Iorgu, şi ţi-oiiă plinge 
de milă. . i | 

BOICIU - , Aa 
x 

Îmi ş pare ră, Rodicol De ce te porţi aşă cu mine? . 
De' câte 'ori am vrut să-ţă spui patima, m'aă luat în 

“ris, Răi facă, Rodico ! De? oiii fi având Şi ei ce-vă pus 
de-oparte. Când eşti om cu minte Și slujesci la boeri, 

„- nu te laşi cu mâna g6lă roftând 'adine). Dac'ai vrea, tu?... 
„ Mâine am plecă; am trece Dunărea. şi ne-am asoză 
„la mine acasă. He! măre! ce om aş ajunge eii în fară” 

la noi'cu o nevastă ca tine. LI 

Si aa Sa RODICA. 

Ex să- -ţă fiă novastiă, și?n țară la tine? . o i 

a BOICIU. : | - 
"De co n'ai fi? Dor. nu: “sunt Păzân.. Bă suntem. de 

o lege., N 

,
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RODICA 

“De! o lege! om fi, păgân nu eşti; aan oii 'sunt Ro- - 
 mâncă. Şi după cât ţii minte din poveşti, și din ce 
_am vădut şi audit pe lângă casa părintescă, nu cu 

venetici ca de-alde tine se'ncuscresc Românii! Vouă vă. 

dăm adăpost, vă dăm un codru de pâine, când fâmeă; 
„vă răsbesce, un căuş de apă, când vi se frige sufletul 
de sete;— dar, dragoste-cum vreţi voi; lacomilor, nu 

_vi se pâte da! Dragostea n6stră e pentru flăcăii n0- 
Ştiri, —- dragostea mea e a ui Peneș, 

E : BOICIU' (inreiy 

A lui Peneș ?— după o pauză), Adinduri ţi s'a, Dărat | 
că-l vedi pe ucigă-l-crucea. . . . “Hm! Inchină-te, Ro- 
dico, şi di Dâmne feresce! _ , IE 

RODICA (închuinândue-se) Sa a 

“Fie pe pustii locuri. (pornesce spre cărarea de pe câstă) 

BOICIU Gurrină de ” plecarea e 

'Te duci?.. i ai i 

„RODICA Criţend ci hohot şi intorcându-i spatele). 

Pug de ucigă- l-erucea ! | CEse pe cărare rigăud, Boicii rămâne. 
înlemauit privind lung după ea. In vremea asta aii intrat dinspre partea 

"câreiumel pâlcuri de țărani între cari : Cobuz, Şoimu, Bran și Vlad, Aceşii : 
„din urmă se aşedă la o masă sub polată, unde câriumarul le aduce vin 
cu 6la.-Din parlea cea-lallă pe când risul Rodichi se aude încă, întră 

- Voicu și I6n. Toţi cel intrați tă diferite. grupuri cu aerul îngrijat şi vor- 
bind (ntre ei). P -
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SCENA IL... 

__BOICIU, VOICU, ION, COBUZ, ȘOIMU, VLAD, 

BRAN. — ȚĂRANI. : 

_ VoIou 

Ea audi, ISne, cum mai citiposce  privishotorea? 

Săă facă Dumnedeii parte lui Kivu de oa. 

VOICU. . 

En! Măro ! stă drumoţu'n loc şi “ascultă: așă vers : 
“de păsărică. Ia te uită, până și logofătu Boiciu .a 
înlemnit ascultând. 

„BOICIU (desmelicindu-se). 

Ri ă . . „ascultam ...... adecă . 

| a VOICU ă 

„Păi, ce “ diceam şi eu . i ascultat privighotorea | 

| | BOICIU 

“Ba, venisem să regulăm cu zapisele la primărie,. şi 
tocmai vaşteptam. Ce faceţi? Peste două-trei săptă- 
mâni începe şecerișul: vă arde să luaţi parale ori ba? 

VOICU 

Ce stai de vorbesci, logofete,.de zapiso şi de se- 
ceriş? Da cine 0. să „mai . secere? 

d 
1  



> Cum? 

n. Ei Ii ” 

- , 1 : 

N EI , . . . + , - i , _ 

- . BOICIU.. (neințelegena). 

  

VOICU 
a 

Uite bine — Nia ai audit $ ? Ne iei, feciorii larăsboiit— i 

„Dumneata, parc al trăi „pe sub pămînt. 

ocnă, eu zandi n altă parte). az . 

TOR 

Fie. că. “grei. eşti de: cap ! Mai audit că a venit 

"sergentul Mătrăgună, cu ordin,. ȘI umblă din casă în. 
casă. de ne  stiînge flăcăii? ai 

porcii... Ea 

-.. Ce spui, frate? -- i SE E a 

i aaa VOICU 

Aoleă! Bine, pe ia dumneavâstră e- foc şi pirjol « şi 

; dumneata. habar nai! Parc'ai veni de pe lumea ailaltă L: 

ZOICIV 

“ Apok;- pe. la noi, peste Dunăre, calm. a se potrec 

“ aucrarile, tot: cu mâna pe cuţit... i 

10 EI DR i 

“Acum. aţă dat: de. dracu; sa . îngroţal etumat vs SI 

; pustiesce. țara: a = At E 

  

    
      

ă ra it £ BOICIU- Sa 

Ge- -mi. pasă. mie. i 

V Leonescu și. T: Duuţescu-D fe MD acată 4 

-? vatvetslic ? 
- e 

- CD Bucn! , 

Ii , - "e
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. SCENA. III... 

aceiași, MOȘ KIVU 

MOș vu (eare mâl dinainte se ivise pe prispă, coborând î spre Beteiro 

Da milă ţi- -e do. n&muri,  lozofote Boiciule? 

BOICIUY. . 

He! Parcă, tot .cu n6murile am trăit eu! - 

" VOICU Coătre Kir) . 

"Ce să-y fie milă de nâmuri!. Unde mai găsesc ci - 
' ogor mănos şi primitor can ţara Românului?. Cu 
„câinii să-i iei la g6nă şi nu.se ndură să se deslipâscă 
"de aici! 

Li 

BOICIU 

Da ce, credeţi că o să mai stai mult?: 

_  KIVU 

e sciii eii că n'o să stai, Până ţi-l umple punza ; ; 
ă iei donicidra și paci ți- -e drumul ! ” 

. 

ION: 
+ 

Ce stai do vorbesci, „Rivule! Lozotătu trage 2 nădejde 
“să-l gineresci ! 

 KIVU (ete umor) 

ăi, logoteto? î: 

n
 
D
O
 

O 
a
 

e
 

E 
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_BOICIU Cinenreat) a 

„De!,.... 

i RIVU- 

Bată-te vina ta, halviţarule ! (Voreu ride cu nohop. 

BOIGIU con dre-care îndirjire). 

Aşă te-am pomenit, Kivule ! — Dar, eii n'am venit | 

„aici să WVascult glumele! Am venit după daraveri: 
Ceătre Voieu şi Io) Mergeţi la primărie să facem zapisele? . 
Boeru mi-a poruncit să isprăvim astăqi... eii sunt 

slugă credincidsă. 

KNIVU (eu tstă inima). 
. A 

De slugărie să ai parte, câte dile &i avei! , 

o . 

Cată-ţă de dram, logofete, şi mai lasă-ne cu zapisele 

alea că ne-aminte de alte treburi acu. 

Bocu  î7? 

Va să qică nu vreţi? Sănătate ! MS duc să-i i 

boerului, să vie el: să se înțel6gă cu voi. 

KIVU- 

Cale bună! | 

d - VOICU 

Şi lungă, logofete! (Bozciu ese),
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SCENA IV. | 
Aceași, fără BOICIU, apoi treptat; intră alt pâlc de 
țărani, printre cară CODIN, BURCEL şi CĂLIN. 

” (Aceştia se due sub polată intre cei-Lalți flăcay; 

” ION -- 

„Eh! Kivule, miy-eră ruşine, de: faţă cu veneticu, | 
Să-ţi “spui focul ce mă.arde! Acuma suntem între 

o „DO; nu mai pot! va să răsuflu!... Ne iea feciorii, nu... = 
e glumă! , ae SN 

"KIVU 

y Las' să-i iea ! De ce n'am şi căi fecior; cum Pași mai - 
trimite! 

n 10 
Dar ogoru se pustiesce rămas pe nădejdea copiilor 

„nevirstnică, a muerilor Și a bătrânilor gârboviţi. Când. : ” 3 . / A ga . x -s6rele do vară auresce spicul grâului;:când iârba câptă 
suspină de dorul cosei; se răpesc câmpului rodnic bra- 
ele vînjâse ale flăcăilor şi se asvirle pustiului îm- -. 
belşugarea 'luncilor.. : De . 

„KIVU . 
Când po moșia strămoșescă . abate stolul de lă- custe și întunecă razele s6relui, amenințând 'ogorele să rămâie sterpe, ca vatra focului, flăcăii va să-şi as-.., Sa cuţă o6sa să întîmpirio vrăjmaşii, şi rodu-o cresce sin- gur, că lanurile sunţ măndse şi Dumnegeii. e drept 1. .- (În cremea asta ai întrat nai multe ţărance,. fete şi copii şis'aii ames-. tecat „Printre cer reniți snaf înainte. Alle cârduri de țărani es din primărie , şi sendrepteză către cel-l-alţi, vorbind între er.) . : 
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“SORNA V. 

MOȘ KIVU, VOICU, ION, COBUZ, ȘOIMU, | 
VLAD, BRAN, CODIN, CĂLIN, BUROEL,. SANDA, 
GHERGHINA, ILENA „STANA, LIXANDRU, ȚĂ- 

RANI, TĂRANOE, PETE, COPII, -apoy „FINTEȘ. 

SANDA (călre copiii cari chiuese cu Lizanăru) 

dat tacă-vă gura, brâscelor | (inăreptându- -se către grupul 
care-l: face Kieu, Voicu și Ion).- -Ce mai allarăţă, Voicule ? 

VOICU 

„Nil iea cuseră, Sando. 

SANDA 

Vai de.noi, Gherghino, rămânem pustii pe drumuri |: 

ILEXNA 

Şi pe Cobuz îl ica, leică Gherghino? * 

STANA, 

Il-iea şi-pe 'Ţinteş. al d-tale, lele Sando? 

SANDA 

II: iea pe toți, pe toţi! 6 incea pline. În cremea. asta Tinteş a 
ieșit din Primărie și dând cu ochit de măsa se opresce Tâugă ea). 

ȚIX TEȘ 

Dar, ce mamă, iar plângi? la, nu mai boci; că de: 
o fi să Mor, nv-ăi boci destul atunci. Acu, mai țineţă
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A 
şi tu inima. Ea cobe, zăii, să plângi i pe om când plâcă 

la drum. -- e aa . 

SANDA * 

E ari um lung, Tinteş, majcă; lung şi i noisprăvit 

a „- IXTEs die | 

Apoi, Pom mal scurță i noi. 

COBUZ. ce sub plată, e “arătând: 1. pe Ținteş crin. A 

Eh! uite şi Tinteş! 

şoruu (str ipându- CĂ 

Măr vere, Ținteș, ia vinomcoa |.” 
"C'Pinteş urcă spre că trecând pe lângă grupul feleloi:) 

ILENA.. 

„Ia te uită, surată Stano : Cai e de. mîndru 'Pinteş. 

"STANA 

Păcat de -el| Cine scie dacă s'o mai întorc: 9 

 TINTEȘ 

, (Sub potată, cercelându-ă pe făcăit care-l împresdră) 

„+ Ne-am strîns toţi, fraţilor?.. Ia staţi mă!. . Uite - 
“Şoimu.... şi văru Călin... (dându-i mâna) Noroc, vere. 
Căline ! Uite şi Vlad, Bran, Codin, Cobuz,... da.. 
par'că lipsesce unu... hein ?. 

COBUZ „ 

p. 
Dâr Peneş nu e.
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„ sono 

Era: cu Mătrăguriă n mai adinuri, pe la. capu satulut, 

*. VLAD 

"Te Mă str vag . 

aa Trag 

Cum vă e het, raţilor? a 
4 . i Ă 

î sont” 

i : Păă de mă, vere !.., de chef. nu prâa , ducea doru, : 
dar.de! . "Te uiţi colea :. o mumă bătrână, —bo- -.: 

cind; ; — dincolo: un biet tată amărit. Out. cât 'de 
 voinie să fii, ţi se. "nme, inima de- mila lor. apoi Dă 
am vrea să Scim într un. fel: Oră E plecăm ori ba!. 

ă ao! RIVU! „feare a urcat spre ep 

Vi-e aminte de plecare, mă taăcă ?- 

, . i . d. - - . i. şoratu IE , A 
. 

Mai ne întrebi? îi i 

MOŞ KIVU 

” Atunci, iacă să vă spui. drept. Na -a spus colonelul. 
— Conu Iorgu : plecaţi, copii; Şi să fiți voioşi că vă 
duceți să apăraţi hotarul țări. : 

PLĂCĂNI timona ai



MOŞ EIVU Caruncândie- ŞI ochii spre stinga). | 

„Ea! tsi bă nau Iorgu: 

„VoIGu driină spre 2 ărtea « de unde vine dora) 

“otăeauna “voios şi rumen da obraz !— Aşa voor. 

a tidbă, mal: rar. e o 
- » 

i Da SOBNA VL 
| - Acei, 1ORGU, MARIA, 

- : , po 
i, 

Ss Crorgu intră eu Maria. ranit scoțend şi pătăriie îl înconjoră pe Târgu. Ță- 
' rancele şi fetele se string în jurul Mariei, Copiit'se jăcă prin fund : unit suin- + 

_ du-se prin pomi, alțiz. alergându-se pe cărare, alțit stând jos în grup. "Sub * 

" polată, cârciumarul "aduce smereii vin, în dle, 'hăcăitor, cari se incing la bău- 

tură. Toţi staii scăldați de lumina s6relui care, aci sta ridical spre nămiez,) - 

. 

IORGU, i 

„Bună diminăta; Gmenă buni, ! 

- aoş. KIVUZ. i 

Bună să-ţi fie: inima, boerile. | 

a SANDA 

Să Săruttim mâiiile, “ouconiţă.— 8ă vă dea Dumnedeiă 
Şi veşti bune de. la conu Victor. E 

MARIA Da Ra 

“sa te auqă Dumnegeii, mamă,  Sando, că nu ne-a: 

mai scris dă mult, şi sunt tare îngrijată. Se vorbesce 

că o.să-i trecă peste Dunăre. - ? E :
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IORGU 

O să-i trâcă 'şi peste Dunăre, că Turcu s'a hainit.— 
Noi am stat să ne apărăm hotarul cu pace, şi ei s'aii 

“pornit, cu răsboiii în' potriva, nostră. Şi după câte am 
învățat şi am moştenit; de la străbuni, când ți sea.-. 
meninţă moșia cu încălcare, de cât să-l lași pe duş- 
man să tr6că la tine, mai bine să treci tu la el. Aşă 
6, fine Kivule ? - 

MOȘ KIVU. 

Vedi bine! — Cam: așă le spuneam și eii. cume- 
trilor: Da... omu e slab... def... unu are fecior... 
altu are nori... cutare fecior: are mamă bătrână .... + 
şi greii îi vine  Românului să se desprindă de ce-i 
e drag. - ” : E 

VOICU, 

"Grâii... grei, boerule. 

I10RGU : 

Greii e, fine. Dar trebue să ne desprindem cu voio- 
şie de ai noștri şi să-i îmbărbătăm la chemarea .pe - 
care 0 face ţara în nevoie ! Şi e mare nevoia !.. Toţi: . 

tânăr şi bătrân, plugar, negustor,. boer; toţi şi de. 
pretutindeni, cu braţul, cu mintea, cu îndemnul, să. 
se sc6le,.să pornâscă şi potop să se nărue în po- 
triva vrăjmașului! — E sfintă datoria, şi fără preget 
trebue plătită! - 1 | 

MOȘ IIVU 

Al audit, I6ne? Ai audit, Sando ?



10R6U Ă 

Dar ce, ne Rivule, nu cum- vă bătrânii staui în 

cumpănă şi 'tînjese în aşă c6s “să îmbărbăteze pe 

Măcăi 2! i 

SANDA 

De, câne lorgule, sunt văduvă..... Un fecior am şi 
-un băetan de nouă ani.— Ce mă fac singură, pustie, - 

“cu un copil bun de jcă, ci nu să aducă sprijin unei 

mame. îmbătrânite i în necazuri! : 

IORGU 

Da. cii n'am flăcăi ca şi ai voştri de voinic? Şi 

uite... am rămas eti cu noră-mea..... şi el s'a dus. 
Şi fratele noră-mi, nu-l sciți ? Nu e şi el, dus acolo - 

unde pe toți îi ch6mă ţara ? .. Mâine, poimâine, pâte 

să plec şi ci, pote să mă cheme să iaii comanda 

vre-unuă, regiment ; şi vo spun, pe sufletul meii, că 

aştept cu nerăbdare de tînăr câsul.în care voiit -putâ 

să mă pun în fruntea oștenilor ! 

“MARIA 

Să plecă şi tu, tată! Nu mi s'ait ofilit 6re în dea- 

_juns 'obrajii “de dorul lui Victor?... Să rămâiii şi fără 

tine ?... Să nu-mi mai încăldesc suiletul nică de mân- 

" gâierea vorbelor tale ?... 6: înceă plânsul). 

y 
IORGU 

| Stipânesce- ţă inima, Mario, căci nu se cade să sporim 

durerea. acestor bieţă bătrîni, lăsându-ne în câsul ăsta 

pradă înduioşerii nostre (c&dendu-l pe Radu care întră Eh!. 

lacă şi cuscru Radu. -
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MOŞ KIVU 

Cam mohozit la faţă boeru ! Ă Dă 
1 , 

„SORA. VI. 
_ aceiaşi, - RADU. 

| Da ă RADU (întrâna forte agitat cu 0 scriscreii în mnâiid, umblă de colo până. 
Ă colo, par "edi au ar vede pe nimeni). 

+ 
Poftim: t, ; (Alat agitat). Poftim ! 

„MARIA (rind înainte). 

Ge. e tată ? De ce o eşti așă înerijat; 2. 

i II 

Cum « ce 3. Cum de. ce ?. “Mar: mă întrebă sint, 
de ce!. — Nu vei? Am primit. scris6re . 

MARIA) 

"De unde? i | 

RADU 

De la procopsitu de frate- tăi ! 
7 

MARIA 

Co '« scrio de Victor? 

"RADU 

„Ce să scrie? prăpăstii!... ImY vine să turbez !.. . 
. 

a
 
a



Da N 990 . „ - 

| “ MARIA moăentta | | 

Na cum: -e rănit Victor? Si - : . 

ai RI mag, 

„Ce Viotor?... Băzară:.. 
a conea a 

- EI. IL sa intimplat cevă?. a ai 

i | "RADU | 

Ce săi i se ntimplo Ș... - De ce vă speriarăţi, îcate 2. 

„. Dă MARIA | Sa 

“Ce spune de Victor?...... - as 

RADU 

“Îmi cere două mii de franci. 

MARIA 

“Cine? Victor?.. .. 

N naou Ai 

i Cine îţi vorbesce' de Victor?... Bagară |. ,  frato- ! Rt 
„tă .. Uktel. Du: dă serisârea) Citosce. Di 

"1oncv.. 

Bată- toi norocul, “Radulel:. : Mat speriat şi pe mine 
cu ameţăla. tal... Ce atâta necaz că- LA N cere băiatu 
două Mil” i de francă ? m a i
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RADU 

E! scii că aă haz şi mată, c6ne?... Ciara, lorgule, 

dragă !... Adică, eii alerg de colo până colo după 

afaceri...: cutreer ţara. să, fiii gata la termenul con- 
tractelor. — Scii bine, m'am. vîrit, într'o sumă. de fur-. 
nituri : fân pentru artileria de la Calafat; orz pentru 
călăraşii de la Turnu-Măgurele ; mă pune dracu să 
iai şi furnitura pentru ambulanţă !. -E!... ambulanţa 

“ asta mi-a dat de cap! Scamă, bandaje, vată... (6 
cură !...B! Spune tu!... Auqi 1. două mii de francă! 
Aşă îi: scrie copilul din răsboiă, lui tat-săii ?.. De asta 

„mi-arde mie acum ? d 

SE 
M ARIA . (după ce a celit scrisă ea), 

Nimic! Nimie de Victor !... Ce-o. fi asta 

Păi, Victor nu-i cere"parale lui taică-săii, că e băst 
cu minte. ! 

IORGU 

Zăi ! al haz, Radule. 

, “ MARIA. (către Iorguy. 

Ce dici, tată ? Să nu i-se fi întîmplat cevâ lui Victor? 

„IORGU 

Mai srije, astădi trebue să primim și noi vre- o veste. 

„RADU (intoretnds -s6 către Voreu și Ton). 

Da ce-mi spuse neghiobu de Boiciu? Diceă că nu



vreţă să iscăliți zapisele. E! Ce facem?... V'aţi. ho- 

tărît 2... Vă dait arvună; Şi după secere şi câsă cât 

o eşi ne socotim. 

ION. 

FA 

| De, Boerule! ... Dumneata | nu vezi că flăcăii stai | 

gata de ducă?... 

po RADU 

E! şi dacă se duc Măcăii, noi să lăstim fînu să pu- . 

| tredescă?. „. (Seoțâud punga).: Ţine - doi poli arvună şi 

noroc să dea Dumnedeii ! i . 

îă - TION feardinelu-se) 

De, cone Radule!... Sciii ei... sto iei... să n'o 

"ieaii ... Pâte că... de... sciii eii?... 

- RADU. . 

Cum, de?... Nici cu parale nu' pot să-mi cumpăr 

- marfă ?... Ardă-l focu de răsboiii!... V'a ameţit pe 

toţi... de, nu mai pâte omu să-şi vaqă de treburi!” -- 

A _ s0n6u 

„Să-l ară focu, dar cu al îţi facă treburile ! 

5 RADU Sa EP 

Grozav mi le fac!.... Nu veqi?... Cop iii duşi la . 

răsboii... Eu “fierb aici!... N'am:6meni.. risc. pa- i 

rale!. Maria oftâză mereii!.. Ce, creqi că pe mine 

nu mă dâre?... Aici balamuc cu antreprizele ?. . şi. 

Edgard îmi. mai cere şi. două mii de francă ! 

i
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E „10RGU o De 7 E . i . . - 

“Dacă îi trobue băiatului ! : Nu: se uită un om bo-.. : 

gat; ca tin6.la două inii de. “franci când își scie fe: . 
ciorul dus pe câmpul de onâre!: Ca mâine o să- 1 vedi | 
cu 1 pieptul plin de decoraţii! E Pda Sa 

RADU 

Câmpă. ds Ong : Asa . decoraţii !.. „Uite. . deco- | 
rațiile astea vă scot din mirite ) po toți!. 

. 

LASANDRU: (leroâna la Ţinteg e sub polela) 

. 

Nea Ținteg 1. vină neica “Mătrăgună şi cu nenea: 
Peneș | (nişcare printre fiăcăi. În fund se arată i aratrăgună cu Peneș. Pe 

IE neg pârtă căciulă, de Curcan). - N - . . 

SCENA” VI, Pai a „ 

„Acetat MĂTRĂGUNĂ; ceenași 

    i DENEȘI 

Noroc, flăcăi! * i 

EI „aoş ru 

Eni Iacă şi Peneș Gurcânu! 

“ MărRăGUsă. nr a 

“Gu Sinătato, Btoţii:« ce mi dai să ve aa e o. veste. 
„mare? RER " SR 

ai A m cu 

Ce veste? . 

 



  

ŞOIMU |. 

„ Plecăm ori ba? - E 

MĂTRĂGUSĂ 

Plecăm chiar acum ! Uite şi ordinu (îl seste, din tunică). 

a “ moŢI 

Ura = i. 

năreăcUxă . o 

Giitiţi-vă de drum ! Peste, un ceas să fim la Vaslui. 

TOȚI 

Trăiţi | (mare mişcare printre toțD. 
. i. - 

- IORGU (inflerbântat, înaintând în mijlocul lo. 

su trăiţi vol toți, copii! Inflăcăirarea vostri mă în- Ă 

vior6ză ca trîmbiţa de răsboiii. 

MĂTRĂGUNĂ (in posiţiune mittărdăcă, inainleză spre org). 

Trăiţă, Domnule Colonel ! 1.  Pottiţă” şi o scrisore .- 

„am găsit-o la subpretectură.. 

MARIA 

E Trebue să fie de la Victor! (Zorgu cu Maria cobâră și citesc, 

“scris6rea.. Mălrăgună :a urcat şi se află acum cu Peneș între flăcăii cei opt 

„ct cară ciocnesc sub polală. Aloş Niru, Voicu și Zon se află lângă Radu. Sanda 

„ Gherghina, Ileana, Slana, în mijlocul, scenel.. Ceriali țărani, (iranee, în di- 
ferite grupuri). i 

- SAND 4 (către femeile și fetele, din prejurul eD 

- Hay, Smarando; ; hai, Gnerglino; haidebi fetelor, să lo: 

V. Leoneseu și T. Dueseu- -Duţu. -3



preg tim merinde copiilor, (poriesee să iasă. Aamele' sînt a? mişeate, 

- felele vicie.) 

- ION (oătre Radu,. cu totul răpus) 

Adw ncoa arvuna, boerule, sii, am ce-i da băiatului 

la drum: + ŞI-0iil cosi! ci fînu cu ăX mică. (Baau, forte muul- —- 
faurit, sccle punga şi-i memără parale. . - 

Ă „VOICU. (către Radu)” 

Imi dai şi mie, cone Radule, arvună pentru petecul 
ăla de ovăz din vale? . : i 

Di 
. 

_ RADU a 

Cum să nu-ți dati? Na un pol, şi noroc să-i dea 
Dumnegeii Iu .. (Ion și Voicu, după ce aii hat paralele, se duc după : 

“cenalţi săteni, cari încep a eși prin diferite părți ale  Scenel). . IN _ 

„Aroş, EIVU 

Ni - 
bani ca la, răsboiii ! ,.. > 

Par'că ță-a mai venit, inima „la loc, cone!... Dai la. 

RADU - 

„= Dai! ...că răsboiii fără bani nu se p6te!... Cum 
a dis Napoleon!... Uite scrisOiea luă fiu- meii ! .. 
Două mii de: fran. - 

IORGU (care-a celit scrisârea eu pornire mare) 

Ah!..._Bucurt-te, Radule !- 1... In curînd o să tre. 
cem Dunărea ! | . o 

RADU 

Dunărea ? :.. Cum?... -



zoncu 

“mă serie Victor!.... Lucrurile s S'aii înăsprit, - 

Turcii ait început serios să ne încalce hoțarul !— (mar - . 

“în tamă) Pe do altă parte, se vorbesce că! Impăratul 

- Alexandru ar fi cerut alianţa nostră +... "Și Măria Sa 

a consimţit. 7 

- DR RADU 

Bravo !.... Ti .„.„ Ce idee!... Mă arunc la an- 

trepriza cherestelelor pentru pod... „Va să dică, ne 

| batem de-a binelo? ... Răsboiil nu glumă? aa n 

-. . IORGU 

Răsboii ... și răsboiii hotărâtor. pentru sorta ţării 

nostre. . a . . 

- - RADU a 

„NB duc să-i răspund. lui fiu-meii „Să-i trimet Şi 

o mie de: francă, O fi avend n6voe băiatu. .. trebue să 

fie .o' scumpete a dracului pe la schele !... Ure proţul' 
 fînului!... Dacă Ie. plac6! .. .- Bine că. apucaiii să: 

dait arvună!... Cu dulce, lorgulo... Sărut ochişorii - - 
Marioaro- as CE stringe mâna luă Iorgu și o sărulă pe Maria; apoi forte * 

preocupat, 1rcă şi se opresce în "dreptul lui Mătrăgună, care acum a eşit în 

-  Dreună cu Peneș de sub polată, În vremea asta, de pe cirarea de sus, se vede 

coborând Rodica cu coja plină). Mă băieţi, să nu plecaţi că 

am să vă dai şi eii o scrisâre pentru fiu-meii. (Por- 

uesce spre cărarea. din costă, unde a “intimpină Rodica) Să, trăesci Ro- 

dico. . . Imi oșiși cu plin !... ” " 

Cu plin să-ți mârgă trebile tale , | 
Precum tu, dragă, ne oși cu plin ! e 

"RODICA 

Să te auqă- Dumnedeii, câne Radule. — (padu ese. Fto- 
dica cobâră, Mătrăgună întră dar între flăcăb. 

./
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i SCENA IX. 

IORGU, MARIA, MOŞ KIVU, PENEŞ, MĂTRĂGUNĂ, 
CEI. OPT FLĂCĂI, sub polată, "RODICA. 

RODICA. 
(lând cu ochii de Peneș îmbrăcat dorobanţ, lasă aprâpe să-i scape cofu din 

mână și se darea. di rept şi hotărit la el. 

„Va să Qică. .. „pleci, Peneș ? > 

"PENEȘ (m îndru). o . Si 

Plec, Rodico! — (Rodica isturenesce î în plâns). 

„ MĂRIA apr opinese « de ea). 

. 

De ce plângi, Rodico ? 

RODICA. - 

Cum 1 ași i plânge, nașă Mariâro ? De ce mam'may 
logodit cu Peneș, dacă a fost „Scris să rămâiti văduvă 
aşă de curînd? 

ia IORGU 

Nu trebue, fină Rodico, să plângi la aşă c6s, Peneş 
are nevoe de îmbărbătare,. nu de bocet !... Af vrea 
să-i pară răii că pl6că în răsboiti ?—Ce ici, fine Peneş? | 

PENEȘ - 

Rar prilej are “năcăul: să-şi arate vitojia 1 — MI- -6 
milă de Rodica, şi 'mi pare răii s'0 sciii rămasă sin- 
gură. Dar, uite: n'are pildă po coniţa Maridra?... Și 
6re numai coniţa Mariâra o fi rămas singură ?... Câte 
inimin 'or fi plângând de doi ul Selor înstrăinați ! — Ne-



3 

— 

norocită e muma care nu are fecior să-l jertf6scă bi- 

- nelui ţării, şi mir6sa “care nu are parte să-şi îmbră- 

. ţişeze iubitul pornit pe drumul vitejilor. 

IORGU 
N 

Așa e, Kivule, că am avut dreptate când ţi-am spus 

„ că-ţă daii flăcăii pentru Rodica, cum rar se întilnesce 

“în xîndul voinicilor ?... 

PEXEȘ 

- Să trăescă, Domnule Colonel ! -— Mi-ai fost în tot- : 

Wa-una povăţuitor la. bine; și la curtea dumitale am 

învăţat să fiii cinstit şi harnic. Prin chezăşia, vorbelor 

dumitale am putut să mă& apropii de cea mai mi- - 

"nunată fl6re de pe răzorele Băltenilor. Dumneata mai 
logodit: cu. Rodica şi: numai Dumnedeii va put să-ţi 

răs splătescă atâta facere de bine.—Eii ce pot să fac? 

So iubesc, să-ţi fii recunoscător tâtă; vi6ța şi să por- 

“nesc cu.toță flăcăii să-mi fac: de o potrivă datoria 

către ţară ! Și dacă o vrea Dumnedeii să ne întârcem 

” biruitori pe la vetrele n6stre, ne-om aşedă în pace, 

şi om povesti isprăvile nostre urmaşilor, ca, prinos 

„pentru înţelepciunea fruntașilor n6mului! | 

“ IORGU: 

Frumos. al grăi mnărule oștean ! — An Cum 

„fierbe în mine, . Kivule, dorul să merg cu că .ală- 
„tuiră. Zăi, multă vreme _n'o. să-mi ruginscă sabia 

"în „perete ! — Mario, avem. minunat prilej să-i trimi- 

- tem. veşti lui Victor prin finu  Peneş.— Gtringendu-r mâna - 
ud Aoș Kiew. Cumetre, ai tot dreptul si te mîndrescă 

N cu aşă ginere! !- —— (întorcându-se și ă Jondu-i pe. nacâr end polată). |
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“Ciocniţi paharele, voinicilor,. și închinaţi pentru bi-_ - 
-suința care vă aşteptă. Mătrăgună, istețule sergent, 
ţine: . .. ŞI: beţi în- sănătatea, vostră ! — ii dă Band). 

MĂTRĂGUNĂ șI TOŢI. FLĂCĂRI + 

“ Tri! P— (Iorgu ese cu: Maria. Moș Rivugil petrece, «pol se întâr ce. și se . ” 

amestecă printre ftăcăy., 
4 

SCENA X. 

„RODICA. PENEŞ, MOȘ EIVU, MĂrRăGUxĂ, | 
„CEĂ OPT FLĂCĂI. DE a 

i AĂTRĂGUXĂ 

Mă vero, Peneș, Iă-te? ncoa. să ciocnim şi cu tine 
un păhărel! 

PENEȘ 

Mar. am câte covă de! răi cu Rodica, Şi” voii fi» 
numai al vostru pe urmă. . îi . 

i 3 a sortu 

e APO, dacă-o dragoste !.... | 

MOȘ EIVU 

„Pia, tinereţe nu 02... 

Da MĂTRĂGUSĂ . a 
Să trăesci, moș. Kivuloi... . “Târnă măi: Vlade, Şi stai 
colea, moşulo, să-l auqi: po. Cobuz cum dice din fluer! 
(Cobuz își sete nenul de la rii și incepe să eâute încet o doi. — Peneș 
și Rodica « sunt în faţă). -
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i * RODICA 
(apucându-l de amindouă Ura'ele şi uta ndut-se țintă în ochii lu). 

„Va să dică, a: fost scris, Peneș, să r&ămâiii văduvă 

“înainte de a fi fost mirsă ? + a 

„pese 

Rodico, “dragostea care ne. 16gă, mai puternic. ne 

întăresce sufletele prin încercarea la care Dumnedeii 

ne pune. în clipele. astea. grele. — Oştân al ţării mele 

sunt ei; tu "mă eşti mir6să! — Mindră să fii că 

„eşti al6sa unui: flăcăii, care la sunetul trimbiței do - 

- mântuire, nu pregetă, ci :. voios. ca șoimul. cel. uşor 

“ce sbâră de pe munte, se duce să-și și. jertfeseă dra- la 
_gostea-pe altarul patriei. 
a a. DI 

RODICA . 

Du-to Peneș, du-te cu Dumnedeii !... Mărâţă va să 
. sv 

fie: biruinţa, căci de cea mai „nemărgini ită dragoste e 

„chezăşuită | l- 

+ 

PENES Ta 

_ Rodico, e atâta îmbărbătare i în cuvintele tale ca şi 

în versul doinci, co atât de. mîndru răzbate de sub 

degetele “luă. Cobuz! . se a. (Doina lut Covuz se aude niat puternică 

„Peneș urcă spre el de mână ct Bodica). Doinesee! cate Cobuz, 

"doinesce .... Şi: precuti odinidră doina îmbărbătă "pe. 

haiduci în codru, tot ast-fol să ne, îndemne pe noi 

spro zareă biruinței, i - 

i Mos RIVU ; 
3 

să trăesc ci, ginere! : .
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ŞOIMU o i 

Vin, frate Peneș, să închinăm în sănătatea Rodichei! .. 
a : . , Ii . ” . 

PENEȘ. 
Li 

vii, fraţilor ! a. Și, din totă inima 1. curea sub polată). - 

og go e 

V cdi, Rodico, de pregătesce cevă merinde. de drum . 
lui Peneş. (Rodica întră. în casă). (către Peneș). O 'd6re grei, mă 

băete, că tare a "ars'0 pustia,. de dragoste la inimă. 
Da, co o să. mă duc eii în r&sboiii și să rămâi tu pe 
vatră î în n conușe cu ea? Iată ME... 

MĂTR ĂGUNĂ! 

Bună inimă ai, moş Kivule, ținea-te-ar Dumneqeii! 

MOŞ RU 

2... „He! mă băeţi, mare 
“minune de-nu m'&ţă vede şi pe mine pin partea, lo- . 
„cului! | 5 RE a 

“Da ce? să-mi faci inirhă rea?. 

„ SOnIU. | | 

sa vii “Slnătos, 1 moș, ivulei i | . Mă 

E . E _ ŢINTEȘ 

D'abiă "oi mai înveseli cu glumele. 

| | | VLAD - 

Și n'ci mai alină durerile !:.. -



. 
D
i
e
 

+ 

” MĂTRĂGUXĂ (chefiiă, suindu-se pe un scaun cu ulcica în mână). 

“Noroc, flăcăi!... Să ne dea Dumnedeii isbîndă şi 
să-i găsim sănătoşi pe ti de rămân pe acasă, 

FLĂCĂIĂ (ciocnind” paharele) 

Noroc!..,. 

(Cobuz începe a cântă din fiuer o horă săltăreță. Unit din flăcăi chinese 

și se prind la joc cu multă cioiciune. In vremea asta, a apărut Radu; urmat - 

„de Boiciu. Radu rădendu-i la joc, rămâne „Îneremenit; MOŞ Kicu forte xoios 

răgându-l, îl întimpină)e , . 

„SCENA XI. | 

“Același, RADU, BOIOIV, ION. IDE 

MOŞ RIVU: e 

Vino încoa, boerule, că s'a. întăritat chefu!. .. 

RADU (eu o scrisâre în mâna) 

Uite mă... „Ce aţi turbat. ve arde de chef Şi de 
YI 

băutură? -. Maică” precistă ! Cişa face cruce). 

DR a0ş! sIvU 

Nu e aşă, boerule?.,. să to crucesci ca de ucigă- == 

„toca cu flăcăii ăştia !. ., Sa i 

SE RADU e 

Bine,. "Rivule, asta nam mai. “pomenit-o . de când 

sunt !.... "Audi: drăcie ! Plâcă la, 'răsboiii şi scapără 

ămintul subt 61... Apoi cu aşă flăcăi nu cred să 
d e 

| ţie mult răsboiult:, :
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PEXEȘ . 

Nu sciii cât o ţine, cone Radule; da, să-ţi spun 

drept... par'că s'a pogorit asupra nostră sfîntul duh ; 

şi gonind -din sufletele nostre. tema „de. o. primejdie, 

“revarsă numai vi6ţă, şi dor de vitejie! - 

Banu” o 

“Atunci cântaţi, copii 1 i: și “Doinnul să vă călău- 

: zâscă! .... (Boiciu, de cum a intrat sa apr opiat de moș Ricu și ot are 

- aer ul că- > spune « cevă cu „insisteuță). 

s 

MOȘ ai (scos din. pepeni 

Da, mai lasă-mă, logofete, că m'ai ameţit cu atâta, . - 

dragoste !... 11... că nu-mi stă în mână!... Cum 

te-aşi mai trimite peste Dunăre, că mare „belea eşti... 

pe capu creștinului ! Pi - Ei - . 

RADU | (ghumeţ) - 

* „Stai, Kivule, e că nani gândit oii să-ţi fac şi hatîru- 
sta. , A E ” . _ 

BOICIU Cingrijat) e ai . 

Cum boorulet-. cc. 
Bi . 2 A , DR - A a E _ 

E RADU, 
> 

Uite cum, logofete, — Vedi scris6rea. asta 2 . Ia: ți . 
calabalicu şi ştorge-o! Fiind-că,-tot plâcă la Calafat | 
carele .cu fîn și cu orz, sue-te :întrun car şi pe aici 
ţi-e drumul!... Na şi o mie de franci să i-o dai 
lui Edgard .. . Spune-i că sunt încurcat în daraveri cu
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răsboiul „a Îc0ÂU MOĂ toimete mai târdiu..: dacă, 

cum va, nu: m 0. „aduce Dumnezeii şi pe mine pe acolo. 

BOIGIU 

Cum? să & plec?.. . dar moşia ?! 

A i RADU | 

Nu e ti6ba ta. “Puride-0. (Boteii: ese. Radui urcă 'spre 

 ptăcăt. — Catre Cobuz). Zi-ă, Cobuz băete!... Trage-i din fluer - 

că do chefu vostru parcă încep să întineresc şi cil, 

(Cârciumarul aduce de băutură. Radu ia un pahar $ și închină cu toți “nai. . 

Noroc și isbîndă, voinicilor. 

TOŢI FLĂCĂII 

„Ural 

Moş KIVU (lua 1 Ion care, de cum a intrat, “stă de o parte ș și privind la vo- 
po. „= ioșia fiăcăilor, îl încă Pins). - IE 

„= De ce plângi întăi, cusere T6ne?...- 

"ION Gterinanes ar ochit). „ a 

- Cum să nu plân ng?. „.. Oitt mai av6 oii i marte să-i 

-- Mai VăA „po flăcăii i ăştia jucând aşă?, 

„a SOBNA XIL 

i "ACEIAȘI, IORGU, MARIA. - 

- . IORGU. (intrând, rămâne. unit cz Jena pe Rad). 

Bravo, Radul... Aşă îmi place să-te văd: harnic EI 

- la, treburi, cu dragoste de . copii şi voios la . c6suri : 

„de sărbătore! . - - Pia a m



aq 

PLĂCĂTI 

Ura !.,. “Drăiascăi. domnul colonel !... (Cântecul tus Co- 
buz se întețesce:Flăcăil cad în bălula aprinsă, Rodica vine din casă adiicându-i 

merinde lui Peneș, In timpul jocului, de prin tâte părţile, scena se 1ouple de 
lume. Voicu, Ion, sanda, Gherghina, Mena, Slana, bătrâut, bătr âne, fete, co- 

pii, aduc fie-care câte ce-v&: legături, dăsage, ş. a. 

e “SORA UL 

IORGU, RADU, PENEȘ, MOȘ KIVU, YOIGv, ION, . 
MĂTRĂGUNĂ, ȚINTEȘ, COBUZ, ȘOIMU, BURCEL, 

CĂLIN, LIXANDRU, BRAN, VLAD, SANDA, MARIA, 

"RODICA, GHERGHINA, ILENA, STANA, CÂRCIU- 
MARU, BĂTRÂNI, PĂRANCE, FETE, „COPII. 

“După ce se sparge jocul, totă lumea se e împrăștie, făcend diferite arupreri 

după e cum se va vede mai ia cale oz 

MĂTRĂGUNĂ. 

„Acum, copii, la dum! 

_10N (către , Șoimu dându-l o decaga). 

Na, taică, asta... şi mai-na şi un. pol să ai şi tu 

de cheltuială. la răsboii. .. Și veţi... adu-mi: un pi- 
„stol - turcesc, că. aveam unu şi Pam perdut! (Şotuie 

îl sărulă mâna şişi pune dăsaga după gâi). 

SAND DA hu Tiuleş despână o egătură). 

Uite mtitculițăi:. RE g. -ain pus în legătiură primoneii. .. 
fişă şterge ochii cu mâneca cămăși). i 

„VLAD 

(către Voicu, care i- a. dat o legătură, pari ale și plânge cu- noliot în oraţele - 
het fiu-săit ; mângâidu-t plelele cele albe). = ” 

"Taci, tacă... Nu-mi mai rupe inima!



SANDA 

. 0” azimă... ţi-am legat şi ici o băncuţă. - 

Veqi maică... gândesce- -te că rămân singură... şi 

n'am alt sprijin: de: cât pe tine!...:Rimâiii cu grâul! 

nesecerat .... Intoree-te curînd, maică !....Intorce-te, 

Tinteş, măiculiţă .. .. (Podidind-o plânsul) Că mai bine să 

mă iea, Dumnezeii acuşi de cât să sciii că nu te mai - 

întorci acasă! ..,„ (Tinteşo iea în brațe, o sărută, o mingăie, căutând 

s'o linişlescă). DR 

LISANDRU Cuiiină lângă Țiieş). 

Pleci, neică?... ; Da de ce pleci mă, neică ? 

„Moş FIVU 

“Ta maă tacă, puştiule. .. Mai au- te la iocă. lată mă!. 

pojidicui !... Şi tu, Sando, mai astîmpără- te, nu-i mai 

strică inima băiatului. cu bocetele tale! O să, se în- 

torcă, sănătos. „VOIOS... bă. şi căprar | la. 

_conUz foăvutându-i niâna Ghergvet care mâne 

Rămâi cu bine, mamă 

3 „ILEANA (către Călin). 

Eu n'am pe cinesă plâng, Căline.:. te plâng pe tine!... 

ea şi basmaua asta... la drum... pote ţi-o prinde 
bine ... (ii dă o basmă cusută cu aruict.- Călin o sărută, o privesce cu 

_drag pe Ileana și- 4 strânge amiidouă mâinile. Căâle-vă clipe de tăcere jalnică 

în care sit se aude de cât suspin și plânsel, Toţi în diferite atitudini. Pilcur 

de femei, de [ele şi de copit cari se sărută și-și string mânile, luându- “ŞI dun 

rămas. Rătr dânele își şterg ochii cu șorțurile. Iorgu pricesce cu ochii apr 6pe 

înecaţi de plâns. Maria îşi şterge ochii. Radu cu totul mişcat, plânge. Peneș, 

moș Kicu și Rodica fac un grup. Se aude trîmbiţa sunând adunarea. Toţi 

își schimbă posițiunile. Cei opt flăcăl cu Mălrăgună în frunte, se aleg în muij- 

locul scenep. ÎN | . a
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PENEŞ a 

_tresărind la cazul trimbiţei, strânse mâna lui moş Nicu şi o îmbrăţișeză 

„pe Rodica.) - 

Să ne vedem cu bine, moş "K ivule, — Remârsăndtost, 

„Rodico! i 

MOȘ IVU aa 

Drum bun şi! isbândăi bună, Peneş ! 
(Peneș o mai sărulă odală.pe ” Rodica, apoi se deslipesce de ea repede și 

„intră în rindul flăcăilor. Rodica face o: mișcare ca și con ar vrea să se ducă 

după el, dar moş Kicu o reține). - 

Ea MAPRĂGUXĂ (în fruntea flăcăilov, cari sait pus în vind). 

Drepţi! 

MOŞ KIVU (cu ton de imbirbătare fiăcăilor, cari staii gala să plece). . 

Cu gilo mergeţi, dragi! mei, 
Şi să veniţi cu dile! .- 

MĂTRĂGUNĂ (în fruntea Iov puiternic) 

Copii, să n'aveţi temă! 

"Românul are şâpte vieţi :- . - 

- În pleptu-l de aramă! 

_ | NR "TOŢI 

Ura)... 
(Cilin care e şi trimbițaș, sună din trompet: începe marșul. Flăcăii cel nonă. 

şi cu sergentul dece pornesc pe cărarea, cara urcă pe câslă. Toţi cei din scenă 

pricese lung după ef până câ su se mai văd, După semnalul de marș, dat de . 
trimbiță, în orchestră se aude în cea- mal completă surdină melodia : "„Oştile 

slaii fa “n feţe). - E . , - . 

(Cortina se lasă încet). .



ACTUL 11 

TEATRUL INPĂȚIŞEZĂ ŞESUL DE LA SILIȘTIORA-MĂGURA, PE MALUL, DUSĂREI,. 

DIS. PLANUL AL IV-LEA STÂNGA SE ÎNCEPE, PODUL PESTE DUNĂRE SE 

MERGE:D'A CURMEDIȘCL SPRE DREPTA, FUND, PIERDÂNDU-SE ÎN DECOR. 

Pa rUSDAT, SE VEDE ȚERNUL CEL:LALT AL DUNĂREI, ACOPERIT DE 

VERDEŢĂ, ȘI DE DELURI DEPĂETATE. TABĂRA OSTĂŞESCĂ CU TOTE A- . 

MĂNUNTELE EL.- FURGOAE, CARE DE TRANSPORT, VETO, — La RIDICAREA | 

CORTINEI SE AUDE TROMPETĂ DE MARŞ, "FORTE APROPE ȘI. IBLEDIAT IA 

"INTRĂ ÎN SCENĂ, UN BATALION DE VÎNĂTORI ÎN FRUNTE CU VIORENU» 

LA AUDUr TROMPETELOR, DIN PARTEA OPUSĂ INTRĂ ÎN SCENĂ LOCOT. 

VICTOR BĂLTENU ȘI SUD LOCOT. EDGARD, AmBri DE DOROBASȚI. Bara- ” 

LIONUL "DE VINĂTORI AL LUI 'VIOREANU TRECE 'NAINTE ȘI 'ESE, ÎN | 

VREME, Ci. TROMPETELE SE PIERD, IAR VIORENU PE CARE IA ÎNTtI- 

PISAT VALTER, DÂND CU OCHII DE VICTOR ŞI EDGARD SE OPRESCE ÎN 

ScENĂ.' MARE MIŞCARE. DS SUPIINDERE, DIN PARTEA LUI VICTOR ŞI A 

"LUI EDGARD: . 

SCENA 1. -- 
" VIORENU, VALTER, VIOTOR, EDGARD. 

. VIOREANU 

Bun găsit, băeţi. 

VICTOR 

Bine aţi venit, domnule Căpitan. . 

EDGARD | 

Satut, mon cher Comnicndant ! Ceatre va alter) Bonjour, 

mon capilaine. -
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VIOREANU i 5 

Bonjour, Edgard! Toujours gai, hein ? Ai reuşit; să 
asimilezi vi6ţa de campanie cu viâța, de salon. 

e OVALDER 

O .fi asimilat?o el, dar numai pielea lui scie. * 

„EDGARD 

He! va să dică, Domnule Căpitan, nu mate glumă ; 
sa hotărit, trecom.astăqi? e 

-  YIOREANU.  -: 
Da, băeți! chiar astădi.— După cum “sciți, Măria 

- Sa Şi-a 'strămutat cartierul domnesc de la Poiana la E 
Grădini.-— Concentrarea tuturor. trupelor hotărite să 
trâcă peste Dunăre e dejă stabilită; aşă că "de prin 

„tote părţile astăqi se vor întilni aici, la. Siliştiora : 
- Oltenii, Muntenii, Moldovenii; Și pe după amiaqi — cu 

ajutorul “lui Dumnedeii — să, pornim voioși cir toţi. . 
“pe drumul biruinţei. . a N ă | 

>. “YIOTOR : 

În sfirşit! Aa 

= o EDGARD. 
3 Aşă mai înţeleg şi el... Se simte parfumul răs- 

boiulur! 

i VALTER - e 
Aşă o, Edgard!— Ho! ce (licoţi voi ăştia mai tineri, 

cum vă simţiţi? Bate, bate covă “aici? fatingend pe Vie. „dor pe inimă), - :
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„VICTOR . 

 Bate,- dragă Valter! . Şi -e atât -de puternică şi de 
“înălţătore bătaia asta, în cât uiţi chiar cele mai dră- 

(Vă 
sălaşe amintiri ascunse în suflet de mângâerile dra- 
gosteă ;- şi nu- -ță mai rămâne. în minte de câti imaginea . 
splendidă. a răsboiului : : icona sfîntă a reînvierii, cins- 
tită de un nem întreg şi stropită « cu sânge strămoșesc! 

| _EDGARD: teatre Vioream). a : aa E 

| Bietul Victor: "L -6, dor. de nevâstă-sa! reătre victor). De,. 
nou cher Pță sunt cumnat, înainte î însă de a- ță fi cumnat 
am fost prieten ;. şi: scii bine, că “-am dis să nu 
te. însori 2 — Voilă ! daia NU mă Însor, 

_VIOREANU “(forte surprins). 

“Cum, Pagard 3. Victor. ţi-e „cumnat ?! . 

Da e EDGARD. .- 

-Coninie” tous le dites iganiniend, anoique « en > prose. 

E VIOREANU. Gu Y alter în faina, apuânăurl de e drop. 

„Valtere 1 “Valtere ! o mare. primejdie. m amen ninţă! 

ae „VALTER a 
Cee? : Si 

| VIOREANU m 
“Ti-am vorbit odată la: Calafat despre un amor! al: - 

„mei Maria, V altere ! Maria mea e nevasta luă Victor! 
. 

VALTER. - 

Cum?! Aa ÎN
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| VIOREANU . | 

Ți-oitt spune altă dată I— Dâmne ! ce fatalitate ! 

„VALTER! 

la sâma! e 

VIORE ANU “fârte agitat) - 

  

Domne! t, Dâmrie ! | Ccautaă să-și ascundă mişcarea su jet zip 
„un ton forțat de linişte; transportat de  aduceri aminte). Da „Edgard! are NI 

- dreptate Victor. —  Dumnedeesci sunt amintirile dra- - | 
gostei ! Nimic nu îmbărbăteză sufletul oştânului, ca 
aducerea aminte că departe sunt doi ochi frumoşi, 
cari în ori-ce dimință se învioreză de dorul celui 
înstrăinat ! Ah'! „negrăit de dulce e câsul reîntâlniriy, 
când” fruntea peste care s'a abătut viforul răsboiului, | 

„_ găsesce _odihnă pe. sînul cald al unei femei îndră= 
- gostite. o a D 

EDGARD 

“Dragă, căipitane, vorbesci pare! ai fi amorezat! . . 
Victore, retrag ce-am dis. Acum îmi pare răi că nu. 
Sunt : și eii însurat | e - 

_ 

VALTER i 

Bravo, Edgard ! Cu aşă ofi țeri Voioșă ajungem ; până 
la Bosfor !.. as 

- EDGARD “Ceu ton afecta. 

Eă aim visuri mai drăgălaşe ! Da! doresc” să intru. 
- învingător în mîndrele seraiuri de pe malurile Bos- . 
forului, „Şi. ca un alt. Bonaparte. să dati: drumul volup= 
„toselor captive, ținute * n: jug. de trufia Semilunei 1.
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VICTOR î- 

- Bagară! unde. al 1 învăţat tu “discursul ăsta? - 
, Ă „(Zeta rid- cu hohol)- Ma 

EDGARD. acelas ton 

mi pâre ra, Victore j TŢi- am. dovedit, cred, că îmi: 
place să las” sbor liber sărmanelor păsări cădute în 
laţ. —. Scii- cât de frumos” am oxpediat- -0 pe: Olerota 
"de la Calafat. a Da 

VICTOR: 

Fiind- -că venise, tateă- tăi după tine. N aa | 

VALTER 

VICTOR i 

Da, ne- am: “pomenit cu el în Calafat, 

EDGARD| a 

don her Victor! Dar, lo tai late răi! Ce, după; 

- mine a venit tata?, Dar ce sunt ei ? Guliţă, Chimiţă?. 

A venit după. afacerile luă + furaje, bandaje, a avut 

“în parte: şi ântreprisa/ cherestelei pentru. pod... şi 
câte 'nu-i trec lui prin cap în Yecinica-i X activitato ne-. 
gustorescă ! n . 

| VIOREANU 

E prea frumos! din partea bătrânuluy ! Fie-care are 
partea lui. de muncă în vreme de-răsboiii. Toţi merg, 
către una şi aceeaşi ţintă : isbânda!
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VICTOR - 

„Apropos, dragă V iorenet Să fie adev irată telegrama. 
- reprodusă de gazetele străine, adresată. de Marele 
„Duce al Rusiei, Inățimii Sale Domnitorului nostru ? 

x IORE ANU 

— Da, dragă Victore, Marele Duce. Xicolao, strim. 
torat de împrejurări, i-a depeşat Mării Sale din car- 
tierul de la” Tirnova: „Vino ?n. ajutorul nostru, 
„ireci 7 Duncirea.. unde vei voi, cum vei voi, 
„Sub ori-ce _coriditiuni.. vei voi; dar vino 
„grabnic în ajutorul: nostru. Zurcii ne pri 
„PdOesc; causa: creștină. e pierdută.“ 

- În urma acestei depeşi, Măria Sa Sa dus la Gorni- 
Studen şi a fost primit de împăratul Alexandru, nu : 
ca Domnitorul unui popor pierdut pe harta Burdpei. | 

şi tributar Porţei; ci cu distinsă curtenie, ca un aliat 
“și vrednice sfătuitor. Apoi, ca semn . de înaltă stimă, 
I-a. încredințat comanda supremă asupra tuturor for- 
ţelor rusesci, ce vor av6 să opereze împreună cu oş- 
tirea nostră spre, apus de Plevna. 

-EDG ARD 

Eram sigur că o să so facă acestă cinste, atât t- 
rii. cât : şi vit6zului nostru Dominitor ! 

"VIOREAN - 

Rămâne; acuma. “dragii mei, să ne arătăm vrednici 
de cinstea ce ni- se face!. (Se aud trimbițe departe). 

EDGARD (pricină spre partea a de unde. șe ata iviitărte ÎN 

„Ascultă „Victore! trebue să fie Regimentul al XIII-lea 
“pe care-l așteptăm de la Calafat. Hai să-i eşim înainte! 
Vom întilni, probabil, cunoscințe de la Vaslui! (ese cu Victory |
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VIORBASU + SI 

“Valtere! Valtero! sunt - nenorocit! a 

VALTER i 

Dragă vi iorene, fi. bărbat! 

. VIOREAXU 
- . 

An, Veeinie 0 -să- mi încălqescă: sufletul . văpaia 

acestui trist amor ! Credeam « că se potolise. Am bine- 

cuvîntat ceasul în care am pornit învestmîntat de-- 

„. luptă. Simţiam -nevoe să “tug- departe, să gonesc din 

“suflet cer6sca ei imagine ! Nemilostiva-mi sortă, însă, 
mă “urmăresce pas cu pas ! ŞI, când! “pregătit de: răs- 

: boiii, mă învioram de zâmbetul victoriei, neînduple- 

cata lege. a firei renvi iază în sufletu- -mă îndurerat i 

iubirea: atât de; timpurii isprăvită; şi aflu că fomeea: 

pe. care "o: ador e măritată, cu unul” din cei: mai bună 
camăradi. a Ie DI E e 

i ALTER 

“Intr? adovăe e. ierte bizar! Cum se face că n "a a- 

fat, nimic despre « ea până. astă? E 

ERIC  VIOREEAU o 

Sci bine! că acum: patru ani, am plecat, în străinăi- 

"tate;. obținuseni o bursă.-— Ah, Valteră !. atunci s'a 

“dărămat alcătuirea sfintă a dragostei mâle !! — De o 

. 

parte mama, care mulțumiă luă Dumnedeii că, în sfir-
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area - Vidinului,



şit, îmi asiguram o carieră strălucită în oştire ; de - 

altă parte dragostea mea pentru „Maria |! — Davai 

sci câte: nopți. “de. “plins_ Şi. “de “gemă înăbuşit și "de 

câte :ori .n'am fost ispitit. să. sfirşesc cu viţa asta. 

vitregă !. Mam -gândit, însă, că “vam dator să trăesc 

pentru mama! Şi, într'o di, mi-am rupt din suflet, vrăj- 

--măşesce, dragostea ce mă înălţă spre orizonturile: 

fericirii ; şi am plecat dojenindu-mă .ca un copil, în- 

duioşat de blindele mângâteri ale mamei. E 

VA LTER 

„Ceea 'ce e dureros, e că Victor e un n neproţuit pri- 

- cten!, 

Do VIOREANU 

Tocmai de asta mă simt âxtremi de îngrijat;! Ni 

sentunecă' mintea şi nu. sciii pe care drum va tre- 

„bui să dibuese de aq înainte! - 

VALTER carătândii-i poduly. | 

Privesec | lată drumul ce: se deschide măreț nă- 

zuinţelor. nostre 'ostăşesci 1— Sunt doi duşmani în faţa. 

ta, dragă Viorene.. Amîndoy: de o-potrivă .de temă- , 

tori: “Amorul - şi Vrăjmaşul patriei! Iubirea: cârcă 

_astăqI- să-ți stingă avîntul bărbăţiei.; dar: răsboiul | 

care te- -a chemat aici cu glasul biruitor al trîmbiţe-. 

lor, va sci să măbuşâscă versul moleşitor al dragostei. 

Şi spre cinstea ta şi a n6âmului, birui-vei- deopotrivă i 

„pe. amândoi duşmanii! (Trimbiţele se apropie ș și idupă un moment “ 

întră în scenă Regimentul XIII de Vastutj. -



  

ai ii SORNA: UI Sia 
„Acei E IORGU, EDGARD, VICTOR, PENEȘ, ură: 

9. 

  

RĂGUNĂ ȘI CEILALȚI: ȘEPTE. PLĂGĂI. 
. pati, 

IORGU an nins de A colonel. către Valter și Vioreanu) - - 

a Bun găsit, cainaradă! (Vioneann şi Valter salută . 

EDGARD., Ă 

3 şy 
Nene Torgule ! dă- -mi voe să- ti „presint pe doi prie- 

teni ai “noştri: d-l „căpitan. Vioreanu,. d căpitan . 

„Valter Mără icineanu. iapa 

“VICTOR (presenlând pe Zoran) 

Tatăl-meii, : Iorgu Bălteaniu. a E 

„EDG ARD. Mia 

Avocat de mânantâiti, moşie, şi. de acum colonâi. | 

în activitate! Să Pa a 

YIOREANU | | 

- Ineântat, Domnule Colonel. —V â să “qică, aţi 1ăsat 

„procesele, moşia, Şi aţă. pornit la văsboiti. 

- a 1oRGU Di 
| Piz . 

Am lăsat tot; “dragă căpitane, Şi. cu: înimă roinâ-- : 

n6scă, am. pornit după flăcăii, ăştia. dorătână spre soienţii 
din fund) m E i 

7 - 

. vIoro Corieină spre | ostenit cari aă „poposii și wreând sure, er), 

Aşă e! uite Aăeăii de la. noi: Jito Pencş, uito Tin



aii venit! je 

_=60 Da 

_teş,. uite şi sergentul” Mătrăgună.. „ toţi, toță Măcăiă - 

a MĂTRĂGUĂ 

Toţi | „Domnule Locotenent, afară de Cobuz. ă 

EDGARD teare a urcat şi io. : 

Cum? e a 

MĂTRĂGUNĂ 

Osândă - blestemată, Domnule. Sub- locotenent. Pe - 
bietul Cobuz, Yam perdut la Calafat. Di 

VICTOR! | ÎI 

Sărmanul !.. .. Prea de timpurii a plătit Sfinta 
“datorie către țară. Mortea lui, însă,- vă fie pururi: 

- îndemn . de vitejie şi de isbândă! Dumnegeii să vă 
ocrotâscii, voinicilor, şi să Teverse. în sufletele vâstre | 
„Yecinică voioşie !. AIE 

TOŢI 

"EDGARD 

EI... sciți” că; o nostimi Papă la răsboiă, nenea 
lorgu la răsbo ii, eii la răsboiii, tot satul la răs- 
boii 1... Aturică la “rasbotul ăsta a pornit. tota tara! 

IORGU 

Da, Edgard! Tată țara! Numai femeile şi copiii au 
rămâs în vetre, suspinând de dorul oștenilor. i



T
h
 

e ri, tată? 

. ajuns nevasta... dei, te Şi felicităm. 

BL 

 VIOToR e 

- Biata Maria! (mişcare din partea tut vioreaian) Ce faco Ma- 

IORGU. 
3 

- Maria e > fată cu minte. A priceput: nevoia şi aştâptăi 

“ acum '0 scris6re: de la tine cu vestea că te- -a făcut 

căpitan pe câmpul de bătae. -- i 
„ 

. o VALTER . GGtringendiu i mânaj. 

Dragă Victore,: nu nendoiam. că- -tă iubesc în. “de 

EDG ARD. dasemeneaj. 

“La mai mare, Victor! - — Acum, dragă nene  Iorgule, 

: fiind-că avem un “moment de . repaos, dă-mi voe, ca 

împreună cu aceşti camaradi să ciocnim-un „pahar do. 

şampanie pentru isbânda care trebue să fie a n6stră! 

„ feglobii. către Valter, salutânid militaresce). Imi „daţi voie, domnule | 

căpitan? 2 

VALTER (apueându-l de Bantie o 

„ Cum să. nu-ţi dati, ştre ongarule! (II iea de braţ-pe Victor, 
i Zorgu cu Vioreani şi Edgard îl urmeză.) ! : 

EDGARD “(lui Victor şi vatter 
S 

Ce dici, Victore, păcat. că nu. e şi Clereta cu, noi... 

sciă. .. „Allons enfanis, de la patrie“ (pornesce cântând “și se 

- SOLDAŢII : i 

“ opresce în dieptul dai Mătrdgună) . "Ține, Mătrăgună, şi beţi pen- ÎN 

E tru, isbândă!” i « da parale ș și ese e după Valter și Victor,



„62 | 2 - De 

SOENA “II. -. 
PENE, MĂ rRăGSĂ, CEILALŢ i şir FLACAL, 

n 7 cpaos) 

-M ATRĂGUNĂ | 

 Voios. băiat, a-l sub. locotenent Păgard. o 

Na „PESEŞ Şi i 
"Voios şi bun că ti-e drag de el. Pentiu aşă ofiţeri 
treci prin foc şi prin apă! Da 

- . . vL LAD cupa o pusă cu etaje 
a 

„Ii! frate Mătrăgună !; -De nu le-oii mâncă, Tur cilor, 
din pilaf, să nu-mi mai qică Vlad, ă 

„50130. Da 

“Mie, 1 mi-a dis tatea Să-i. aduc. un , pistol turcesc, i 
Tomă mă-0 că. o să-i - duc şi ciubucul lui Osman-Pașa 1 

Si  ȚIXTEŞ 

Ba ei o: să adue vre-o câte- vă: fesuri să le pui îi 
5 - Sperietore de wăbii în cânepa. nâstră. - 

PEXEŞ | 

| Hei!" fraţilor! "E n'am tată, “nani inamă, ca voi, 
"Numai pe Rodica 'o am. Dacă mi- o ajută, Dumneqeti. 
l-oiit. duce! veste de mîndrie că - ram luptat viteje- . 
sce subt ochii Domnitorului nostru! — Daţi v&qut 
la Calafat cum intră printre rîndură ; cât. de „priete- 
nos vorbiă cu t6tă lumea; parcă mar fi fost el Stă- 
pânul şi Căpetenia oștilor; ci Părinte, Prieten, Frate;



  

a eg 

purtând. de grije fie-căruia “şi. durându-L, inima. de 
_păsul şi nevoile oştenului. — aduceţi minte de obuzul 

"- acela, ce veni șuerând şi se?nfipse î în fort .la. doi pași 
“de EI? Noi încremeniserăm ! EL și-a scos chipiul și zim- 
bind ne-a strigat: „Acesta e câhilecul ce mi-e dr ag 

- să-l aud răsunând pe câmpul” de răsboi“. 

“NăTnăcuă 

Cu aşă Domnitor cum să nu te ducă cu t6tă vo- 
ioşia în dogorea răsboiului! “Mori; dar. ţi-e drag să 

„mori subt ochii lui Vodă ! (Se aud afară trimite) 

Sa SOENA V.. Da 

Aceeaşi, CONSTANTIN TĂEREL. 

(intrând în scenă cu o -ectă de cor după 2 Da o 

TĂEREL « deoios la core). z 
- a 

Noroc flăcăi! Din ce parte sunteţi mă fraţilor? 

M ATRĂGUSĂ 

„ Moldoveni din Vaslui. Eu sunt sergentul Mătrăgună. 

TĂEREL 

Xa % 
Sa fii sănătos, vere ! ! Vasluian, hein $ 2 frate de'ai noş- 

tri. — Păi, ei sunt din “Argeş, al unuia 'Tăerel,- şi mă 
x chiamă . Costandin —viţă, muntenescă. Vorba cânte-. 

cului: „Hal să dăm. mână cu mână, cei cu inima To- 
mână“ (da mâna cu Peneș ş si cu Mătrăgună). . 

4
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oENEg 

, Unde-i uniil nu-i putere” Di - . 

„1 i La nevoi şi la durere, . 

- „= Unde's dol puterea cresce 
__- Şi duşmanul nu sporesce. - 

TĂEREL 

Ce'să sporâscă, măi frate ! Aoleo.! Co: mai mpa: 
rale o să-i trag cu. Turcii! cehiue) Uiuiu! re (eătre „soldaţii cu 

cari a veni) „Pârvu Moţu i 

_ PÂRYU cină ata grup) 0 

„Zent! 

“TĂEREL 

Scote cavalu, Moţule, şi qi colea o horă aşodată că 

în Ard! la voi, până n'apucări să trecem: podul. Că, 

cine scie câţi ori mai aveă „Moroc, să mai joce pe pă- 

mintul “strămoșesc! : 
7 

PÂRVU „CI scdte cacatu din in 

- Gata, doinnule: ser gont. a . 

MĂTR XGUxă 

„Ia ștată, “fraţilor! Uitasem, avem şi de Veutură 

mXEREL E i Sai 

Ti cuvînt de strană diseş, vere Mătrăgună ! -Ca 
din câslov! 

MĂTRAGUXĂ 

Ma, Picurarule Dă fuga. până la cantină şi adu' | 

A
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vre-0 trei patru ploscă cu: “in, că pe vara Costandin 

ÎL arde o pustie de: sete la inimă ! 

măriri 

Păi, când dic eii că voioşia e. dată de, Diimnegeii 

Românului, bine qic !-Ce te.făcuşi, măi Pârvule? 

PÂRVU - , 

Uite-mă aici. a A e Aa _ a 

| | "PĂBREL | 

pi Pârvule, că par'că rat-e dor de-un fos: tureese, 

Di horă ici să Jâce tot n&mul românesc! 

(Pâr cu începe a cântă din caval o horă vie. Totă lumea din scenă i6că. Tă, 

"erel jucând, spriuten chiue şi vostesce strigăturile de mai jos) - 

i Drag mi-a fost omul frumos 

Şi câlate „şi pe „jos. 

M'a făcut matca fecior 

“Să dati taichii ajutor, 
Ajutor taichii mam dat 

Peste Dunăre-am plecat. 

Ă CIn timpul ineatur: Picurarul s' a intoss cu mai multe plose și şi le împarte pin 

! _soldaţi).. 

* Uiuiii şi iară, iară! . 
Piară dușmanii din țară ! . 

0 Prunzuliţă barlaboiui, a Sa 
- Pl&că nelca la Săsboiti și Sa 
"De când neica mi-a plecat 
"Osman-Paşa-a: strănutat. 

(Tăerel în cate din urmă rămâne singur. şi jăcă "de prăpădesce pământul. 

„Iorgu intră cu u Viorâni, Va alter, "clor şi  Edgard). 

. MĂTRĂGUNĂ Curi Tăerel). 

Măi vere, domnu colonel! | | 
V. Leonescu şi 7. Duţesen- Duţu. Pa i . 5
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TĂEREL „n culmea înftăcărărit jocului). 

Las- -să Be, să trăiască! (Făcând o încârtitură în joc. se întârce 

"şi dând cu “ochit de oficeri se opresee bruse şi își ea  posiţia) Trăiţă! 

(salută miliiăresce). 

0 SCENA VL 

Aceiaşi, IORGU, VIOREANU, VALTER, VICTOR, 
„EDGARD, apoi RADU cu BOICIU. 

IORGU. (încântat de ceea ce vede). 

Să trăiţi, voinicilor! Aşă vă vreaii ! Tot sprinteni 

precum sunteţi la horă să fiți şi în dogdrea focului . 

vrăjmăşesc ! Când veţi fi chemaţi de. răsunătârea, 

fanfară a, luptei, să vă asvîrliți ca şoimii asupra, pu- 
hoiului de păgâni! 

RADU ( ineremenit, cădându-l pe Iorgu îmbrăcat mililăresce) - 

Ce cauţi aici, frate Iorgulo? : 

“TORGU (aână mâna cu „Raâuy. 

--Apoj, dragă Radule, tu ai venit după treburi ; după . 
tr6bă am venit şi eii. “Tu aducă provisii, eii mă lupt. 

"RADU Gneântab. SI i NU 

-Şi- ITI şade bine, ză! — Bine al venit sănătos, frate 

Jorgule ! — Să n'o slăbim de loc!.Să afle odată 

Turcul că mai avem şi alt cojoc de vreme rea! I-a- 

junge de când stârce sărmana ţară cu fel de fel 'de 
biruri şi de havalele.—Suntem neam de viţă împără-



tejia n6stră. 

"87 

tâscă ; suntem liberi acum ; şi-avem Vodă vitez...să 

ne trăiască !... Vorbă-i ? — Păi, ce 9... Turcu— bine, 
“Pure să fio, da la el acasă; nu paşă în ţară la mine! 

IORGU 

Eh! Vaţi văqut pe Radu? S'a molipsit și el de vi- 

EDGARD 

- Eram sigur, —- Îmi s6mănă! - 

VICTOR 

Bravo, tată socrule! Aşă-mi place să te văd! 

VIOREANU | 

Se vede că vitejia, vă este în neam, domnule Valimă- 

reanu?: : 

RADU 

Voai bine. Ia te uită .: Victor . mi-e ginere . 

0 BDGARD 

Credeam co să începi întâiii cu riino.— Merci, papă! 

RADU continuând). , 

... Iorgu, mi-e cuseru.. . | 

Dă EDGARD 

Sică? 
| RADU : 

Eh! şi tu, 'mi-eşti fecior, vitez şi...
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VALTER (Iuându-ă vorba). - _ 
„de 

* Ge aude departe trimbițe de primirea Domnitorului. * | 

IORGU (ascultână atent, .. 

Sapropie Măria Sa! — ceătre imupej. Aţi audit, copii, 
fiță gata. În curînd vom porni pe drumul cel mare! 
eătre ofiter. Haidem, dragii mei, să eşim. întru întîmpi- 
narea Miăriei Sale ! La revedere, Radule. — (iese cu ofițerii. 

RADU 

naudi?;.. - (Borciu tresare). Naudi că vine Vodă? — Aj 

1 BOICIU -- 

în jug, . 

RADU 

E fierbere mare, Boiciule! Să fii cu ochii“ în patru. 
Am avere băgată -aici. — Dacă ai cevă parale -la tine,. 
„mal Qă-mi şi mie vre-o două mii de franci, că nu mai 
am mărunte. Băiatu plâcă şi pâte să-i mai trebue . a... 
Ce vrei, e răsboiii, nu e glumă? 

BOICIU , 

Apoi, lui conașu Edgard şi în timp de pace îi tre- 
" bue parale. | - -, " 

, RADU (atins. 

Ce trâbă ai tu?— Haide! nu fii obraznic! (E; 
4 

... Fără pereche cânde vorba să înveselescă pe prieteni 

Cu bine, frate lorgule. — la-ascultă, Boiciule! --- Ce 

pregătit căruțele să trecem şi noi podul după oştire? - 

Fii pe pace, cone Radule! Căruţele sunt cu boii.



- ” , BOICIU (inchînându-se în în urma nd). 

| “Sărut mâna, cone Radule... diceam și ei... (ingânfat). 
Lasă că vă vine el Turcu de hac! (Se aud trimbiţe şi întră în 

. scenă alţi soldaţi, Imediat după ei vine un cârd de ţărani bătrâni, femet, co- 

pit şi prin t6tă acestă înrălmaăşelă se arată şi moș Kicu, Țăranii sunt de prin 

diferile părți ale țării și portă costume deosebile după localitate. Prinlre ei se 

mal red și orăşeni bătrâni, copii, dânuze, femei din mahalale, fete, hume de pe 
, . lume, ) 

SCENA VII. 

PENEȘ, ĂTRĂGURĂ, TĂEREL, MOȘ KIVU, BOICIU 

SOLDAȚI, ȚĂRANI, ORĂȘENI, - 

Moș KIVU 

„— Bocdaprose, Matca Domnului! I—că ajunsciti tefăr. 
ip” aici. 

FLĂCĂII (eenind împrejurul Du). 

Eh! moș Kivu! Bine ai' venit, moşule!. 

. CI E ” _ "MOŞ KIVU - 

. A - - î - iai . N , - . 

_ Bine wam găsit, flăcăi! Ia staţi, mă băeți, să văd şi 
" eti minunea ! ! “(Pricesce podul. Flăcăii Paslueni, răţendu-l se string râlă 

" împrejierul. luă. Afulţimea de orăşeni şi țărani se aleg în diferite feluri şi părți 

y IA și vorbeso. cu ostașii din fund. Unii își caută nemurile ; alțit îşă elrâng mâinile, 

-. seimbrățişăză. Vasluenii stati nerăbdători şi veseli așteptând să- iasă corbă din 

“gură ut moș Kivu.. Mai ales Peneș nu se mah satură, pricinduul, Moș Kicu 

„ senin şi fericit rămâne în uimire pătruns până în adincaul seftebutui de ce vede, 

apoi se întârce către flăcăi). Tii! frumos pod! Voi Paţi făcut, măi 

băeţi? Să vă facă Dumnedeii parte | de ce vă e drag 
- pe lume!
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z a TI. 

i . PENEŞ (inbrăţişându-l). . 

Bine al venit săniitos, moş “Rivule ! a 

og: EIVU Pa a 

Ye 
Bine Vam găsit —flăcăiă moşuluit-—Mă! ... mândrii 

x 
mai. sunteți, taică ! Ia te uită: toţi la un loc... [Ge în 

  

: | târce să-i cadă şii ia pe rind “stringendu- -Le mâna), Bran, Călin „'Ţin- 

7 teş, Vlad,. Şoimu, Burcel, Codin, Mătrăgună .., şi ... 
„+ (remâne pe gânduri “și parcă, ar căulă' şi cu mintea şi cu ochii încă 

ante « «+ își aduce aminte și se uilă cani e întunecat jur împrejur, ne zărindu-l). 

“lipsesco, nul! îi SI . 
4 . ” , fo 

| PENEŞ . (apa un montent de tăcere îi: istă din partea tutuiror păeditor)- 

a P-- Oobuz etobanu-? n Calafat pi 

o. i Cântă duios din fluer, a i 

4 a A „Jar noi jucam hora din sat „ e 
1 . , a. . | 

| DN a Ridând dal. bombei şuer. a 

om DYodată-o”schijă- de obuz, — .. Bă 

| „a Prăsnină,. mâncă-o-ar focul, — o 

a "7 Retâză capul lui Cobuz - 

| n Dă Şi ea ne curmă jocul. : 

! „Moş KIVU 

| , Biata, Gherghina! A rămas: pustie pe drumuri ină 

| Măcăă ! i | ă . - Si e - i E: 

| ) PENEŞ 

Dar Rodica, “Moș Kivule? — Ce face. Rodică?. , i ! 

| „Aroşi KIVU 

| (Face o "mişcare fireseă i dă cu “ochit de Doreiu, care în tot timpul a stat 

| întunecat ca o cucurea de o parte. Moş Piru de cum îl vede, clalină din cap 

| ÎN şi-i răspunde ui Peneș cu Gre-care întenţie) - Aşă! „.. măntrebi de 
e : ,



  
  

  
  

a au etate Sofa e rm îi 

  
ei tr aie era mania 

       
  

 
 

 
 

Trecerea armate! române.



 
 

  
 
 

  
ste Dunăre la :20 “Puigust 1877. . 3
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- Rodica? E bine, sănătosă, şi i-e dor de tine, Peneş Sti 
He! uițe şi: logofătul. Boiciu-!-Venişă - şi -p'aică, hein. 

Te (ă după Român « cum se ţine. scaiul de coda Sao, 

i 

BOIGIU | 

Ca.. şi dumneata. . 

N a „MOŞ RIVU 

| “Mar! taci? . Păă- eii am venit să-mi ta năoăii 

că sunt.aă mei; dar tu ce n6muri i fi având printre i 

flăcăii! a ! „ăi băeţi, sunteţi vre- -unul rudă cu lo- .. 

gotătul Boiciii i 

“TĂREL. feşind inainte și. măsurându- -I pe Borciu). 7 

Cu stat Nâm de n6m! — Ne-a ferit, Dumnedeii pa 

: "MOŞ KIVU dutămănese mirat la Tăere)- 

Dar tu, mă? De undă răsărişi? 1 A 

i Să Sa TĂEREL 

Uite” moşule, răsărit şi oii do printre: ăştă. Bia di 

mindri: şi frumoși! Naşu mi-a dis Costandin, pe tata-l 

| chema, Păerel: acum, spune dumndta cum mă châmă? ? 
, 

DN 3 "Moş RIVU 

Batăto norocul, Costandino: 'Tăerel, că “mucalit mai 

eşti !— -Ho! Veduşi, logofete, cum se lipesce “Român. 

de Român! — Uite, pe. băiatu-ăsta nu Pam vădut 

'" do când Pa făcut mă-sa; — aşă e mă? — și s'a lipit de 

sufletul mei! Pe dumnsta te cunosc de vre-o dece ani, 

“şi stai cu noi în sat; dâr nu te-al lipit de mine, cum 

nu se lipesce bola de-om sănăţos ! rojtenă rid cu hohit.)



  
Mişelule ! ! 

MB - 

"BOIU - 

Baţi câmpii, Moş Kivule! De g6ba- ai îmbătrinit ! 

MOŞ. EIVU 

Da ce, am îmbătrinit la ușa lui tat- tăi ? Prăsni- te- -ar 

din senin, cucuveaua dracului ! | 

PENEŞ (eu grazitate 

la scultă, logofete Boiciule, mă uit la dumnâta de 

aprope un c6s, cum măsori. cu. ochii lumea; parc'ai 

fi străin, par'că nu ne-ai mai fi xădut.. „par că „eşti 

“un câine ce vrea să musce pe îuriş. 
. 

_BOICIU * 

PENE 
4 

Cum cred. eii o. ună; dar. cum te arată faţa, asta 

o vede totă lumea. 

BOICIU 

Ei n'am nimic pe suflet! 

PENEŞ Da 

Minţă, ticălosule! Creqi că nu sciii ce'e în sufletul 

E „tău? — Când mi-a spus moș Kivu, adinâuri, că Ro- 

dichei îi e dor de mine, ai tresărit! — De ce?... Fiind- 

cin sufletul tăi ai pe Rodica; şindrăznesci să te 

gândescă la eă, când scii că Rodica mi-e logodnică ! 

..
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Pa BOICIU (lirz)- 

Peneş! censemnăză înfruntarea asta? 

PENE 

" Însemnâză să te abaţă din calea nostră şi să ne 
laşi drumul slobod ; că de unde DU... (Peneș face o miş- 
care, violentă spre Boiciuj eial înter tin. Tăerel ese inainte intre” er.) 

TĂEREL 

Ia-ascultă, logofete. . . ia, stai, s să i-ţă spui şi eii o dâfie! .. 

“A fost o dată un Român, Pa E I o 
Cum e Românu, primitor; - as 

" Şi într'o-qi se pomenesce 

> Căă iîntră'n curte-un călător. 

Și călătorul nu'ndrăsniă,: | 

Şi l'a poftit Românu'n casă . 
-” Eră drumeţu nemâncat, 

„Xevasta la pottit la masă ' . Ă 

„Si stând pe vatră, dice : : „Marne, 
"„Măl vere, să mă lași sub pati. E a 
Românul, bun cum e la suflet. a 
Şi cum îi-I firea, Va lăsat, 

DR “Dar: mâine, cel străin îl spune : 
“La nâple-aș vrea să dorm cu vol“ * 

... Și na seiit ce-a mai fost pe urmă 

Că, toţi Pornirătm la răsboiii ! 

“ BOICIU încergunai ctre Peneţ). 

"Mă abat din calea vOstră „a. dar nu uită, voini- 
cule, că odată Şi-o dată drumurile tot se întilnesc 
(ese preei eipital D. ' 

N
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XIVU 

Du-te, logofete!. . . văduvi-ne-ar Dumnedeii de 
tot, n6mul tăi. (Soidaţirrig.. > e E 

(Afară se aud trimbițe depărtate de primirea Demiterute)- 

2 

_MĂTRĂGUNĂ i 
i 

Fiti gata, Wtobi=-sisesco Măria Sa. 

, 

„Aoș EIVU ,. 

Vine Măria Sa?. „. să vie sănătos, să-l văd şi et! 
că am audit că mult e mîndru Şi voinic! 1 Aşă e e mă, 

! taică ? 
e 

PENEȘ 

He! Moş Kivule ! nică n'ai vădut de când ești chip 

de. om mai măreț, şi trup “mai mîndru croit pentru 

un Vodă vitâz!  .: o 
(Se produce o mare. mişcare prin lumea din fund; allă cetă de Gimeni întră - 

din diferite părți. Se aud trompele de pregătire în front. Soldaţii își iai rămas 
E bun de la dmuri şi se string la olallă, rămânend separați de cea-laliă în. 

vălmăşelă de lume. Se aud de treă ori trimbițele de primirea Domnitorului 

din ce în ce mal aprâpe, și afară după fie-care strigare de trimbițe răsună 

urale enornie. A treia Gră, când se presupune că Vodă e aprâpe de toi, în- 

cepe a strigă și humea din scenă. Soldaţii toţi în front. Intră Iorgu în frun- 

tea, tii corp de dorobanţi, care se așidă în fund. După el iniră cu alte com- 
panii pe rind Vioreanu, Valter, Victor, Edgară. Aceştia din urmă staii în. 

fruntea oștilor lor. Iorgu călare în mijtocul scenel şi în audul tututor). 

SOENA VII 

Acelaşi, IORGU, VICTOR, EDGARD, VALTER, VIo- 

REANU, RADU, 

IORGU 
? 

Oşteni!.... A trecut anul de când răsboiul de 
peste Dunăre pune în primejdie hotarele ţării n6stre ! |
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„De atuncă Doninitoril ţării şi fruntașii nâmului şi-a ai 

pus nădejdea; în vitejia vostră ! 

- _ TOŢI a 

Ura |! NR | 

e „7 1ORGU 

Copii! astădi ţara va chemat sub stsguri "ca s'o 

apăraţi de urgia Turcilor, cari ne-aii ameninţat. că ne 

__Yor pune. moşia sub foc şi sabie! Aţi alergat sub 

stâguri Gu voioşia, sfîntă ce-o aprinde în: suflet, iubi- 

rea de patrie! 

"AțI lăsat în brazăă plugul, 

Lunca, rodnicul ogor, 

Şi vălcele, sate, plaiuri, 
Pling de-atunci de-al vostru dor ! 

7 

| "Wa a mduioşat durere celor. rămaşi în vatra părin- 

tescă ; dar tunătorul glas al luptei răsunase din Cerna 

“ pân'la Prut ....' şi. vol Paţi priceput! S'aii clătinat 

crestele falnicilor Carpaţi de: aviîntul vostru voini- 
“ cesc, câ -pe vremea, când buciumul chemă, Plăeşii să 

brăzdeze cu Leşii, Dumbrava-Roșie a lui. Ștefan cel. 
Mare! — Copii! pe zidurile Nicopolei a filfiit acum 

“treisute de ani stindardul împlîntat de marele voevod 

_al creștinătății Mihai Vitzul 1... Astăqi pe aceleași zi- 
duri flutură mîndru, în bătaia, vântului, stâgul înfipt 
de Măria. Sa Carol 1, Domnitorul nostru !-S'aducem - 
cinste mare n6muluj, ca mindru să o spue lumii 'ntregi “ 

Vitezul Căpitan că .o Domn stăpânitor în ţara, Ba- 

sarabilor şi a] Muşatinilor : că | 

Unde'm munții legendari : 
Cresc stejari lângă stejari, 
Şin dumbrăvile cu s6re 

Cresce fl6re lângă fl6re » 

! -



Ii 0 
7 

| - Nairiio. dar, cu sufletul şi cu inima romiâhâscă ! Să 

ne ajute Dumnedeii să ne "mt6rcem biruitoră acasă, 

în țara n6stră !.. țară liberă şi înălţată prin vitejia 

feciorilor dl. : .:. 

TOTĂ. LUMEA a „ 

 iPrăiască Domnitorul + Trăiașcă România. ! 

(Inul național începe. Se aud. Vebutinid tunuri? Uralele continuă și în 

- mijlocul celui mal înalt entusiasm, Iorgu pornesce înainte pe pod și după 

el înti riga ste cu dr apelele, cântând: Fiu Româniel, toţi tileji de fr uite, eic. 

i - _ (Cortina). - 

Pi



  

„ACTUL TIL 

TEATRUL înPĂȚIŞEZĂ TABĂRA DIN FAȚA ORIVIŢEL. în FUND, DEPARTE, îx- 

„PĂŞURATE Îi CEŢĂ, SE VED REDUTELE TURCESCI. CenuL E ÎNTUNEO03 

ŞI BURNIȚĂ A PLOIE, DIx GÂND ÎN CÂND SE MAI AUDE CÂTE O ÎMPUŞ-. 

CĂTURĂ DEPĂRTATĂ, O PARTE DIN OȘTIRE S'A ÎNTORS DE LA ASALTUL! 

REDANULUI ȘI STĂ ÎNPRĂŞTIATĂ ' PE VALE ȘI PE COLNICUL DIN FAȚA 

REDUTEI GRIVIȚA. UNII SOLDAŢI STAU TOLĂNIȚI A ODIEXĂ, Ai îPRE- 

"JURUL UNUL FOC VxDE FAC MĂMĂLIGĂ. - : 

SCENA IL. 

TĂRREL, PÂRVU, "PICURARUL, “SOLDAȚI. 
(In repaos după lupta de la redau): 

PÂRVU 

Fie, Domnule Sergent, că o: spune şi morţilor Turcu 

ăla cu sacu n cap! (Soldaţi rid). 

PICURARU (mestecând miămăliga). 

Măi frate, Moţule!.. ;.. ce ne facem mă, că mavem. E 

sare... şi rămâne mămăliga nesărată ! 

"PÂRVU aa 

Vorba cântecului : CR 

" Bată-te crucea, bogati ? a 

Vara, iarna te-am rugat: | 

"V. Leonescu şi 7. Dujescu-Duţu. o NE 6 

„



Să-mi dal două, trel parale . 

Să-iau la copilași sare, . 
"Că mălaiu le-am căpătat 

Şi-l mănâncă nesărat. 

(după o pausă cântând). | 

Ei. mă due codru rămâne, 
-. Plânge frunza după mine. 

K ” (atins). 

Of!.. Domne!.. .. tare mi-e dor de- acasă! - 

TĂEREL 

Tu ntaă nevastă şi copii, şi când te arde dorul scoţi 

cavalul şi dici de 'nghâţă apa!.. Uiţă şi dorși tot!.. 

Răi de noi, ăștia cu copil. ” - 

'fse tolănesce într'o rină şi cu ochii “pierduţi, transportal,. își aduce 

. - aminte şi recită). 

La fintinița din plai, 

Puseiit masa, și mâncaiii; 
„ Ml-aruncaiii. ochil-pe masă  . 

M5 isbi de-un dor de-acasă. O 
" De-o fi dor de la nevastă 

Să las calul să mai pască; 
De-o fi dor de la-copii, . 

"Să 'pul ștua şi să mâiil. 
. „De nevastă de-mi. doresc, 

- „De copil ins prăpădese, 

PICURARU (care a ascultat). 

“En. fraţilor: . Mândru o n6mul românesc, ori pe 

. unde e semănat! 

” MOȚŢU 

.Mîndru, frate Picurarule!.. şi-i mare ţâra Româ- 
nului! ... căci românesc e tot pămîntul pe unde ră- 

sună' doină și graii românesc. - :



  

2 i . . s3 i - , - | , 

De TĂEREL: 

Mă, Moţule, pe la voi “am fost; cu bietu tatea, până. 

dincolo de Năsăud, — dar. până la ș voi, departe: e măi 

Picurarule!. .:  . 

o PICURARU 

Colea peste Balcani, frate Costandine!;. și mi-e > dor | 
de- acasă!... că de mult am plecat! .. a 

PiRVU ! aa 

"Frumos « e mă, Picurarule, pn satu vostru? 

ES PICURARU. 

La. Clisura?... Hel... Pirvule! ,.. frumos!... şi 
_ sunt numai Români ca mine. Toţy- doritori de ţara 

românsscă. 

TĂEREL 

Ia qi mă, vere; un cântec de: pe la vo și. mai ag 
rează- ți doru. o 

» PICURARU i 

Dio rate Costandine. (începe a cântă). 

— Piruşană lac, 
DA-fiil o 'chică dapă. 

— Nam tru ce să-ți daii 
Gione trandafiru. 
— Dă-iiil tru gura ta,. 

Gură di dudie o 
Gură di nămlie! . - 

— Nu pot să-ți da apă, a 
| Gione trandafiru, 

„Că 'Dii-am frate gione, 

ș „Căpitan tru munte; 
Cap di furi aleptu, : 

"Dă cu pliumbu ?n cheptu!
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TĂEREL 

Să: taăesol, Picurarule! 

PÎRVU 

He!... mărel... mult e mândru cântecul, când îţi 

ride ?n suflet biruinţa. 

TĂRREL 

Ba bine că nu era: să biruim! Cand a plecat Ro- 

mânul la răsboiit şi ma biruit? 

(Aloş Kivu întră cu un sac în spinare şi cu un butoiaş la subţidră). 

SCENA II. 
-. Aceiaşi, MOŞ KIVU 

MOȘ KIVU (care a atit vorbele lui Tăerel). 

'Tot- deaunal Fiind-că a pornit voios S și cu credinţă 

în Dumnegeii. 

TĂEREL 

Să trăescl, moş > Kivuler,.. He!.. Bucură-te, “un- 

| chiaşule, « că a cădut redanu. ! a 

“MOŞ KIVU 

Bine că se dete!.că mult wa mai amărit; rămâ- 

nea-r-âr pustiii de capu lui: Osman! (trintind sacul din spate). 

He!... Apoi cum dic eii: unde e credinţă e şi biru- 

înţă —1ă toți şi pretutindeni. Iacă şi eii am isbîndit 

într” un fel. (desface sacul. 'Soidaţii se fac râlă împrejurul ni). . 

“Uite merinde: mălaiii, c6pă, nisce fasole uscată, Slă- 

nină, sare, vro două pâini,. . Şi... aică. mai am și 

nisce ra achiaş. (Bate butoiul cu palma). 

N



Do: ” zĂEREL - 

„Belşugu- pămintuluă! ... Da de unde le-ai dibuit, moş 

_Kivule? că prin pustietăţile astea, bulgăresci dâr praf 

a mal rămas, să scoţă ochii Românului! - 

A MOŞ EIVU 
(pune butoiaşul jos; îşi scâte lulcua, îa un cărbune şi-l pune în lulea şi 

se aşcdă pe buloiă, Toţi stai strinşi împrejurul lui). : 

Uite... fuseiti într un sat bulgăresc... cătând să i adu 

„vre-un rost de merinde pentru flăcăi. Cum am intrat. 

“în sat, m'a isbit un miros de sărăcie “şi de lipsă, 
de-mi veneă să cad jos de fâme! Nici câinii nu mai 

lătraii! — În vatra satului dedeiii de un'Bulgar... sciă 

şi românesce,.. . grădinari. dăia -de vîntură, pe la noi. 

  

M& dăduiii cu el în. vorbă de-ale gurii. S'a jurat pe 

toţă sfinţii că n'a mai măcinat de nu mai ţine minte; 

. cu tote că nu prea se vedeă după faţă a fi flămând. 

Da?-mi spuse că bănuesce el pe doi Bulgari cară ail 

fugit din sat, că i-ati prins otrăvind puţurile;- şi şi-aii 

ascuns merindele întrun beciil . înfundat în pămînt. 

YPăm repedit la becii, şi Dumnedeii să măierte, am _ 
“luat şi oii cât: m putut.- Faceţi -rost şi puneţi de - 

mămăligă, că v'o fi fâme, hein? (Câf-vă solaaji destegă . 
săcul, se duc cu el: în fund şi pun încă un ceaun de mămăligă). 

PÎRVU 

| "Ce mai puiii de“ Român eşti, moş Kivule! Nu-i stă - 

"răi creștinului să bage n plug cu dumneata. | 

TĂEREL (căgând pe gânduri). = 

De nevastă! de-mi doresc, 
De copil mă prăpădese.



 cesc! E , | ie 

- i ar05 KIVU 

pe - 

MOŞ KIVU 

- Da de ce te întristaşi,: mă piete? Ş 

TĂEREL 

Iar mi-aduseiii aminte de pe-acasă, moșule:— Nam 
ce. dice, mi-e drag aicea alături cu atâţia fraţi de 

“prin tâte ţinuturile” vomânesci: Da de, moşule, am doi 

copii. . ăl mare de dece-anişori; altu de trei ani... 

nevasta singură... porumbu dă m copt;.. Ale. 

arqă-l focu răshoiii.. (îsi șterge oclii) Ei 

De Moş RIvU. 

Nu- ţi mai face inimă re a, Cgstandine, că areăl de. 

sus grije do munca Românului să nu i se dea în vint. 

Fă-ţi inimă! Ca mâine o. să te pomenesci cu muerea pe _ 

aici. Nu vedi?a început să le mâne doru încâce.- — eri. 

veni. nevasta lui T6der... adi veniră fetele. nostre... 

mâine,. cum dic. ... mai. scii? — te uită s'o veţi şi pe 

. Florea ! 

PĂEREL (inviorându-se). 

Să vie sănătosă ! Ă 

- 
MOŞ KIVU , 

"Așă vedi; nu. te 'ntristă. 
(Din drepta se aud răsunând. urale şi sunete de trimbije. Tăcrel atergă 

"şi so uită în partea aceia). 

TĂEREL - 

Moşulo |. măi flăcăi!, vin Vaslueniă cun stâg tur- 

, 

Ce spul! Şi i N .



întea celor cari ai sosit.) . 

2 icat): - 

  

si . 

Da SOLDAȚII (de afard). .. 

Ura! - i a 

„SOLDAȚII (din scenă). e! - 

Trăiască: Moldovenii! 
(Intră o trupă. de dorobanţi. în. frunte cu Victor şi Pagara.- In inijloc 

Peneș având un sieg turcesc în mână. Moş Kivu se repede la sacul cu-me- 

- rinde; rupe un codru de pâine, îa o.mână de sare şi o pune pe un bidon; 

îşi aruncă de o parte căciula, lăsând să-i filfie pletele albe şi ese îna- ” 

aa SCENA. ML. 

„Acelaşi, VICTOR, EDGARD, PENEȘŞ, MXTRĂGUNĂ, 

alţi SOLDAȚI. 

” VICTOR. (intrând cu elan). 

„Biruinţă, copii, biruinţă ! Botezul de sânge s'a făcut! 

„AOŞ KIVU 

sa tră iţi , vitejilor!. 2 Vă es înainte cn pâine şi cu. 

sare, după obiceiul strtimoşese. (Închinându-sc). Mulţuresc- 

lui -Dumnedeii că. m'a mvrednicit să văd.cu “ochii în- 

| enuchiorea Păs ânului și desrobirea neamului ! 

VICTOR (luând pâinea şi sarea): 

„Să trăesci, moș Rivule. E românâscă  întîmpinarea ce . 

"o facă voinicilor. A lora fost truda,lor i se cuvine mai 

întâiii -să guste din anafura bivuinţei! (trece didonut u- 
nui soldat. „Toţi se string împrejurul. lui si închinându- "se! rup câte 1 a du- 

- EDGARD, e 

- Bucură- te, moş Kivule ! că dă un ginere cu care se 

mîndresce țara întrâsă!



 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

ipele Carol inspectând reduta „Griviţa. Princ 
+
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MOŞ. -RIVU (privind « cu admiirajie stegul şi atingăndu-ă pinza). - 

-Peneş! tu Pai smuls din mâna păzânulur?:.. Tu, 
voinicule ?! 

'PENEŞ. 

Noi Pam smuls, moşule ! Noi toţi câți ne veqi aici. 

Dar Pam smuls îmbărbătaţi de gemetele celor cari | 

îşi dedeaii sufletul, sem&naţi pe câmp de plumbiă vrăj- 

maşului. — Se dase semnalul! — Nerăbdători din fire şi 

setoşi de biruinţă, înaintaşiă noştri își icaii sborul spre . 

strejile dușmane şi daii drumul plumbilor apropi- 

indu-se, aci pitulaţi după tufişuri, aci ascunqendu-se 

| după, muşurdie de pămînt, aci arătându- se cu se- 

» - meţie în faţa: vrăjmaşilor ! Noi stam aşedaţi în 
ase 

“mijloc. - Deasupra capetelor nâstre vijiă bombele şi * 

$rapnelele repedite cu înteţire din tabia Abdul-Rerim. 

La şuerul, lor răspundeait răcnind de turbare tunurile. 

n6stre,- de sub comanda, locotenentului: Hartel! De 

odată vit6zul nostru. colonel, se aruncă. în: fruntea - 

-nâstră,. ne dă comandă... Şi pornim -ca vijelia, a- 

"vend! în frunte pe. mîndri noştri oficeri d-l. Victor şi 

d-l Edgară ! Imbărb nătaţă de. îndemnul lor, ne-re- 

pedim spre redan; azvîrlindu- -ne cu baioneta asupra . 

vrăjmâşului. Pentru întâia, oră am luptat piept la piept 

cu păgânul!.. pentru întâia, 6ră am -vădut licărindu-ne - 

pe dinaintea ochilor ascuţişurile baionetelor lucitore! 

Clipă,. neaseinuită, mnoş RKivule! Clipă în care fiorul 

îndirjiriă te străbate din tălpi pînă'n creştet; când: ţi 

se încord6ză braţele; când îţă saltă inima să-ţă rupă 
__costele;. când ochii ţi se aprind de scapără numai 
„xilvore'; şi .când.nu trăesce în mintea ta decât un 

„
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singur gând : să birui, saii să mori! — De odată zăresc 
- stâgul duşman filfiind deasupra n6stră de vrea par'că ' 

să .ne sfrunteze bărbăţia. MB arunc asupra lui! Isbesc. 
cu patul _pusciăi pe cel care-l purtă,! Turcul se cl6-. 
tenă, ameţit, dar tot are puteresă-lţie cu mâna în- 
cleştată ! Din tote părţile mă împresdră stol de duş- 
mani!... Mă învîrtese printre ci, isbesc într'o parte, 
străpung întralta,!... îi împrăştiii!.. înfig baioneta 

„în dece Piepturi!. . şi chiuind de bucuria isbândei,.. 
_Smucesc cu o mână stâgul din mâna încleştată a vrăj- 
“ maşului ; ;. îmi fac loc cu boi6neta printre: cei cari să- 

'riră “ca lupii să mă sfişie ; şi intru iar în rîndurile 

n6stre! lată cum am luat -stâgul, moş Kivule! ... 

Cu preţul vieţei atâtor voinici! — - Redanul e al nostru 

„acum; şi .pe movila de unde am smuls acest odor al 

Semi-lunii, flutură mîndru drapelul neamului românesc ! 

m TOŢI, 

i VICTOR (3tringendu-ă mâna cu căldură). 

Să, trăesci, Peneş ! Sunt mâînâru, şi voii i cinsti puru: 

rea amintirea vrednicei mame, care ne- a dat să 'Su- 

gem acelaşi sin! di îmbrătişază) 

pf : „EDOARD (stringându-i i mâna tut Peneş). 

Bravo, Poneş! Tri îs s chic! 

TĂEREL 

Să-ţi trăiască, moşule |... (privindu-l mai de aprâpe pe moş: 

„Kivu, care îşi şterge lăcrămile). Da ce, moş Kivule, plângi ?
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MOȘ KIVU 

- Plâng Pi dar plâng de bucurie, că prea sunt; dră- 

găstoși flăcăii ăştia ! Și pentru așă ispravă, se cade 

“ să le înviorez şi eii inima cu o veste bună ! a 

EDGARD 

Ce veste? 

MOŞ FIVU 

Stai, câne Edgard, c'o să-ți sară ş şi dumitale inima, 

ză, aşă! A 

în a ă 

. nizoa 

Ce a, moşulo?...... 

_ „MOŞ EIVU 

Apoi: ce să fio?. “când e dor şi tinereţe . .. 
 plâcă dragostea la drum !. o 

Da A vIOTOR Si i 

__ Ce e asta? | . 

MOŞ. KIVU 

Vito”... i adinuri. „.î când să cobor de vale. 
iacă daii cu ochii de fil-mea Rodica ! . 

DE _ PENEŞ 

Rodica i 
_ MOȘ KIVU - 

Veniă cântând de mână cu coniţa Mari6ra.! .
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VICTOR ŞI EDGARD . . 

 Mariora! Unde sunt ? 

MOŞ KIVU 

Le- am 1ăsat la ambulanţă. Le-a luat d-l doftor 

_ăl mare în primire... Mare minune de nu le- -0 îi 

îmbrăcat! 

i EDGARD, 

Haidem, Victore, curînd ! La surpriza asta nu mă” 

aşteptam ! Pa 
(Pornese amâîndoi.să iasă şi se întilnese în față « cu Iorgu, sare tocmai 

întră cu Valter şi Vioreanu şi altă, cetă de dorobanţi). ” 

„SCENA IV. e 

Acolag, VIOREANU, VALTER, Alți sola 

IORGU 

Da unde. alerzați aşă ?. 

VICTOR 

Mă due să-mi văd. nevasta! 

"IORGU: 

- Cum ?: 

| _EDGARD 

A venit Maria ! N 

Ei * 1ORGU. 

Ce 2! le... Ciotor şi Edgard es, lăsându-l pe Zorgu fârte nedomirit.)
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VIOREANU (tresărind către Valter. o 

Maria, ! suni: pierdut ! ae a Aa 

N VALTER (înce). 

Fi: bărbat, iea sâma |. 

Moş KIVU. (care a eşit înainte lu Iorgu). j 

Chiar aşă, nașule! .. . ba a venit şi fii-mea, Rodica. . 

IORGU 

“Eram sigur că o să 'ne vie fetele pe-aici!” Acolo 
unde bat inimele oștenilor, femeile şi fetele n6stre 

trebuie să vie să îmbărbăteze rîndurile “luptătorilor. : 

şi să aline durerile celor întorşi cu semnul înşânge- - 
rat al gloriei! — Copii!... Aţi răspuns mai pre sus de. 

aşteptările nâmului!. .. E plină de bucurie inima vi- 

„tâzului Căpitan, mîndrul și falnicul nostru Domnitor! 

Drapelul vostru, copii, a, îost decorat cu Marea Cruce 

a Stelei României! 

TOŢI. 

“Ura!.. Trăiască Marele nostru Căpitan! 

| IORGU 

Iar prea strălucitul împărat al tuturor Ruşilor, cu. 

părintâscă, dragoste şi cu nemărginită admiraţie, vă 

- trimite cinci-decă de Cruci ale sfîntului Gheorghe! 

TOŢI 

Ura!.
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IORGU (pringându-i luă Peneş crucea pe piepl). 

„ Primesce, viteze dorobanţ, răsplata ce numai birui- 

“ torilor se hărăzesce. — Sergente Mătrăgună, alege trei 

oșteni şi mergeţi cu acest trofeii şi încredințaţi-l gardei 

de la cuartierul general. Mâine în zori, îl vom închină 

Măriei Sale Domnitorului. (Măâtrăgună 'se rupe din rinduri cu trei | 

_soldaţi, ca stegul turcesc din mâna “lui Peneș şi ese. Iorgu adresându-se due 

turor soldaţilor). Folosiţi-vă, copii, de: “puţinele clipe -co ne 

rămân de odihnă, până la asaltul cel'mare, care e ho-. 

tărît după amiai. -(ăloş Kivu, care a admirat pe Peneş, se duce 

„la el, îi sărută crucea de la piept şi apoi îl sărută pe frunte). Ă 

TĂEREL 

Ia vino 'neoa, moş ş Kivule, şi stat. st mai povestesc 

din ale isprăvi. 

( Urcă cu Peneș şi moş Kivu şi se aşedă împrejurul focului, Alţii aă urcat 
_pe dd şi sai trintit jos. Intrun colţ Pârvu scâte Nucrul din cismă şi le - 

- cântă celor cari se string pe lângă el. In vremea asta moș Kivu t6riă : 

, rachiiă din butoiaş şi dă p'în 6meni. Unii mănâncă, alţii îşi şterg armele. 

În faţa scenei a rămas Vioreanu forte abătut, lângă el Valter). 

| IORGU (coborând la rate şi Vioreanu). | 

Dar 'ce ai, căpitane Viorene? te-a ostenit lupta? . 

- XIOREANU | | 
+ 

„Nu, Domnule Colonel! Sunt însă unele amintiri ,.. 

cari în clipe de primejdie, fără să vre), îţi răscolesc 

“sufletul ... 

- _ IORGU! 

Vre-o amintire dui6să... de sigur 2... Sunt frumâse .! 

şi omenesci aceste amintiri de dragoste; dar, parcă - 

“mai mîndră: e gloria oștânului!: . Ce dici, Valter, cum 

ți-aii părut dorobanţii noştri? a
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-VALTE R (cu entusiaom). 

Măreţi! eroi!... uriași ! ., archangheli de peire sub. i 
ă 

chip de dorobanţi!... 

. IORGU 

“Aşa e; şi vitejia lor a fost; admirată de vitezul Don 

"Carlos de Bourbon!... „E superb !“—diceă adresându-se 

- celor. din suită. —,Omenii aceştia'se duc mîndri în foc 

ca Spaniolii. mei de la Huescar! Cu adevărat că ci 

-ne sunt rață de sânge şi de oroism !* 
a 

VALTER | a 

In fruntea unor. “aşa flăcăi, care căpitan ar sta pe 

gânduri să: mai cumpănâscă cu judecată rece calcu- 

lele strategiei, şi -nu ar ascultă numai îmboldul cald 

al inimei, care îţi dice: înainte! înainte !— chiar dacă 

ar trebui să mori străpuns: de mii de baionete! 

IORGU (edi tre amindoi). 

V'am vădut, dragii mei! Astăqi veţi încunună is- 

bînda cu asaltul cel mare. Şi ajutându- ne Dumnedeii, 

* odată Griviţa cădută, Plevna nu va mai put să re-: 

„siste multă vreme! 

„ă SCENA V.. 

„Acoiaşi, MARIA, -RODIGA, VICTOR, EDGARD. 

 RDGARD 

ai intrat st puţin” mai înainte cu toți cei-lalţi, a ascultat cele din urmă 

vorbe ale lui Iorgu şi. acum îl arată Mariei) : 

în audi? Uite-l! A întinorit "de „când sa pus în 
fruntea nâstră! 

-..
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= ” 1ORGU fintoreându-se şi dând cu ceri de a aria) . 
N . . ae 

- Mario! LI 

MARIA Crizicâni se în iraţeie Lă org 

| Tată 

, PEN EȘ (eăgend'o pe Podica'se seta repede şi se duce spre ea)! i 

e 

Rodico! E a o 

. Sa “RODICA (n, brajele Iu ri 

i en e cm înarătisaţă o. tipa). mi RI Ei 

a MOREAU Timpietrit văgend'o pe Maria) . 
a e. ce te muti At 

Ah! | : - E „- ă E Î îi 

- VALTER (oătre Vioreanu, a cărui surprindere o observă; goplit şi repede). 

: Fii bărbat! Nu e locul nică: vremea potrivită pentru - 
ast- fel de slăbiciuni omenesci! 

" VIOREANU Baa 

Vanter! Valtert Sunt pierdut! n 
! Doi 

Şi „EDGARD. 

A Dragă. Maridră, dă-n -mi, voie! să-ţi presint pe. cania- 
raqii noştrii: domnul căpitan Vioreanu.. -.. ()aria tresare) 
şi domnul - Săpitan, „Valter, Mărăcineanu. 
r alter salută). ps - 

(Vioreanu şi 

- n Ă a NR MARIA (în sine), Da 

: Dorul căpitan Vi ioreanu! .. şi stăpinesce surprinderea şi. 
urmeză tare cu vocea vide şi sinceră). îmi pare forte bine că fac 

cunoscinţa. unor aşă de Dravă oficeri. 
v, “Leonescu şi 7. Dujescu-Duţu. - - e Tu
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VIOREANU - E 

E de” admirat virtutea, d-vostră. Va să fii călăuzit 

de. multă dragoste pentru: coă. înstrăinață . ca. să în- . 

frunţă ostensla drumului, să te strecori prin viscolul 

de plumbi şi să te arăţi celor cară îţă păstreză în 

suflete: doruri neuitate! 

MARIA 

Domnule Căpitan, virtutea nostri nu e.de cât. o. 

palidă urmare a înălțătorei. jertie, la care d-vostră 

aţi răspuns: cu aşă mândră nepăsare. Dacă aţi put - 

să audiţi murmurul duios al lacrămilor isvorite din ini- 

“mile îndrăgostite, ați înţelege de. ce o soţie înfruntă 

cu.atâta putere ostenla drumului! — De alt-fel, nu 

am simţit'o' aprâpe de loc, pentru că am împărţit?o 

cu o tovarăşe, care întrupeză în suflet virtutea Și 

"curagiul adevăratei Românce! : 

SI , _10RGU 

Fina Rodica! „.. 0 sciii câte de inimost, Ai avut 

bună tovarăşe lă drum, Mario. —'Vino 'ncoa, Rodico; 

bine ai venit, copilă! — Fii mîndră de isbânda.lo- 

godnicului ce ţi-am ales. — Privesce cât de bine îi | 

stă pe inima, care bate. de dorul tă, acel semn ce 

se hărăzesco vitejilor ! „d 

n " RODICA! Da 

Mă, mîndresc, naşule, şi mă simt fericită că, după | 

îndeninul naşei Maridrei, am pornit -la drum și am 

„avut norocul să vă găsim pe toţi sănătoși Și cu voe 

“bună.
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PENEŞ 

Voioşă sunt oștenii, Rodico, când 'aă înifruntea lor 

"aşă căpetenii! Ai. sosit în qi de. sărbătore. Te uită | _ 
cum sciii flăcăii să dea drum veseliei, cinstind isbânda 

şi. uitând de ori-ce ostenâlă! — (În acest timp doina dis caval . 

răsună cu 16td Puterea). . : 

- Aceiași, RADU 

P. RADU . Ea 

“Marcă Drecistă! ăstora le arde de cântec şi eii nu 

sciii unde ini-e capul! +" 

IORGU 

Ce e, omule?.... Ce umbli aşă ameţit!? i 

Mae RADU. Ea 

| Unde e Edgard? Unde o Victor? | 

| IORGU 

Da ce-aă cu ei? 

RADU 

Gura ce am? Vreaii să sciii ... mai triiesc 2... sunt 

| răniţă?... Ce s'a întâmplat după, bătaia de aq? _ 

IORGU crtdenă). 

Bietul Radu! |... (arătându-ă pe Edgard şi pe Victor şi lăsându-l 

să dea cu ochii şi de Maria în dreptul căreia stetea). Uite- il. . 

Voinici. şi teferi!
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| „ RADU. (uimit). 

„Dar asta!,... Maria 1... 

"MARIA  Gepagindiese în brațele te 

“Dată! ce sărută.) . , 

RADU (mîngăind-o drăgăstos). . | - 

Fata tatei!... Cum, frate 1... Ce cauţi?: .. Cum ai... 

“ venit?... Când al venit ?. „.. Cu cine ai venit! 

„ATARIA ! 

„Uite, cu Rodica. 

i RADU (imi), a 

Mare MINUNE! (/răgendu-l de mânecă pe Iorgu, care: ride în 

preună cu Victor şi Edgard). Eh ! ce mai (ici, frate Iorgule!... 

A .căpiat lumea, cu răsboiu ăsta! Flăcăii cântă colo... 

Ici Maria..." ică Rodica... uite. şi Victor... uite şi Ed-_ 
gard... (ducându-se a ci şi sărutându-i). Sunteţi sdraveni, 

copii? | d 

VICTOR. 

Da, tată! şi de acum încolo voii fi și mai inimos, 

pentru că are cine să mă îmbărbăteze! 

| MARIA, (uduatea de mână). 

"Da, Victore; Dacă. fiind singur ai trecut prin pldia 

de glânţe neatins, acum, când sunt lângă tine, Dum- 

nedeii, care mi-a ajutat să ajung până aici, te va o- 

croti, şi mi te va ţine sănătos, ca răsplată pentru - 
„dragostea ce-ţi port. (îsi împletesce braţele pe după gâtul luă Vie- 
or, care o sărută; Viorcanu forte agitat o privesce fir). 4 

KE
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| EDGARD (care sa arătat cu drag la Maria, se întârce. către Iorgu, 

v alter și Vioreanu, şi cu aerul fârte convins): 

N Să sciți... să sciă, nene Torge... cum. s?0 isprăvi 

răsboiul, mă 'nsor! | - -. . 

d | N “ 10RGU i | 

“Aug, Badule, E Edgard sta .hotărit să se 'ns6re. 

RADU | 

Nostimi sunteți, frate ! Auqi dumnstai! Mio i îmi sare : 

“ inima, din mine de grijă şi vouă vă arde de băzaconii! 

“Frate 'Iorgule, bii credeam că -cu grija de copii no - 

să-îni-mai pot vedea de treburi... şi acum. îi văd pe 

toţă strînşi aici împrejurul meii : sănătoşi, veseli !.. . 

VALTER 

Şi cu gânduri de 'nsurătâre!.... . 

EDGARD 

“Papă, de bucurie e în. stare să no ofere un banchej 

cu şampanie ! ! 

i 

Şi de ce-nu? 2... Mă scii calic?... Sunt om. strîns 

“la mână; domi place să trăiesc bine: Şi, dacă te 'porţ 

" frumos, să scil că-i dait poruncă lui Boiciu.: să-ţi dea 

o mile de franci. ÎN 

. EDGARD (sărutându-l) 

Cher papă. eşti adorabil! (se 'mtârca şi crogând că ara în faă 2 

pe Victor. ît spune tare Mariet:) 1-0 trimit Cleretei să vie aici..* 
“rămâne plouat în faţa Marici, care zîmbesce surprinsă de acestă înlimi- 

tate şi de figura lui Fdgard) - . . 
,
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RADU (câtre Vioreann şi Valter) . 

Dragii mei, veniţi să cinstim diua asta de sărbă- 

" târe!.. Indoită sărbătâre pentru mine, că mi Sai în- 

 tors- copiii teferi din luptă şi a venit fii-mea, pe lângă 

mine. Căpitane Viorene, dă braţul .Mariei! ; (Pioreanu; . 
fârte încurcat, ezită — Valter îl îndâmnă cu privirea). 

MARIA (invitându-l). 

Domnule Vioreanu ... aştept . — (Iorgu, Radu, Fdgară 
Victor, Valter ai pornit spre eşire. — Maria la braţul lui Vioreanu, se : 

opresce în dreptul Rodieki).. Rodico, te las” cu Peneş. — Fu. 

mă întore numai de cât. Să 1 nu cum-vă să te pierdi 

pe aici! . | 

MOȘ KIVU. 

N'ai tâmă, naşă Marioro! că are cine să-i porto de 

grije! ! (Afaria şi Vi ioreanu es es după cei-lalţi). 

SCENA VII. 

„PENEŞ, RODIGA, MOȘ KIVU, TĂEREL, PICU- 
„RARU, PÂRVU. — SOLDAȚI. 

TĂEREL (Venind la Peneş şi dându-i un bidon cu Tachiii). 

la ţine . colea,. frats. Peneș. ceioenind eu e): Noroc să-l | 

„ dea Dumneqeii! Şi să-ți trăiască logodnica ! 

PENEŞ 

Să trăesci, frate Costandino! 
| | MOŞ KIVU 

Ta dă 'ncoa bidonu, 'Păerelo piete, si să ciocnesc şi eii 

cu gineri- meii (târnă din butoiaş şi cipenesce, cu Penes),
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TĂEREL PR 

Acum vino mcoa, moşule, să-ți isprăvesc povestea 

aia cu harapu. : - , 

1 - . Di e 
“MOŞ EIVU , 

Aşă mă, că bine dici. furcă cu Tăerel în fund, se așâdă împre= 

jurul focului. Pe lângă ci se mai string şi alții de ascultă. In l6tă vremea 

cât va vorbi Peneş cu Rodica, Pârvu cântă în surdină o doină, aşeat 

sus pe colnie în mijlocul unei cete de dorobanţi)-. 

+ 

' „TĂEREL: cuminte povestirea)... 

-Harapu de trei ori ni sa arătat î în faţă pe redute ., ... 

Şi, , foontinuă vorbind îneet). n. 

PENEȘ (Iuând-o de mână pe Rodica şi aşegându-se în faţă). 

- „ŞI, qi, venişi Rodico? 

„RODICA, e 

“Nu mai puteam! — Di şi n6pte, eii şi cu naşa Ma- . 

„riora, plângeam de dorul vostru! — Un chin ni se 

„păreă şi ei şi mie fie-care clipă ce: treceă, fără să 

primim veşti de la vol. În sfârşit, nu mai puturăm. 

--Ssă răbdăm şi ne hotărîrăm să plecăm pe urmele 

vostre. — Peneș, dacă ai.sci câtă bucurie .ni se re- 

vărsă în. suflete când ne gândeam că o să vă vedem 

"iarăşi! .. Gătându-se împrejurul. ei). Ah! Ce frumos e: pe. 
aici. , 

PENEȘ 

Da, e frumos: Rodico! în vegi pe-voinici, cât de voioşi 

“sunt după o luptă crâncenă, care ne-a despărţit po 

"vecie de mulți dintre tovarăşi! 
, . !



pe 

Ă An! ochil "mi sunt plint de scântei 

A Şi mult cumplit. mă dâre,. 

- Când.me gândesc la' Iraţii mel, 
. „Cu toţi pleriţi. în fire! Ia 

„ Pe o n6pte negră Bran şi Vlad . 
„Erau de sentinele, 

Fierbeă văzduhul ca un iad - 

“De bombe şi șrapnela ! 
„= In qori găsit'am pa-amindol: 

„ue. Tăiaţi. de iatagane, - 

" Alăturea cu-un moviloii 
„De leșuri musulmane! * 
"Ţinteş, eră, dibaciii tunar 

Căci tâte-a lui ghiulele | 

Loveaii turcescul furnicar , 

„Ducând, mârtea cu ele! *. 
Dar. într'o di veni din fort . . 

Un glonte, numai unul!.. | 
Şi bietul Ținteş căqi mort aa 
Imbrăţișându-şi tunul! i 

RODICA Gtergându-şi ochi). 

Sărmanii ! Câtă jale o să priciniuiască vestea, mor- dă 

ți lor în colibele, unde. mamele suspină, dornice de . 

| a. ȘI mai revedeă copiii! a e 

TĂEREL (povestind cu mult foc). 

e şi când 'm'am strimbat odată la “narap; I -am 
“vârât drâpta în beregată şi cu stânga, nu sciii : cum 

am făcut că Pam repegit între ai noştri! Să fi vădut fu- 

suliță, moşule 1... "Ți-eră mai mare dragu să-l vedi pe 

ucigă- -l-crucea în iîndul dorobanţilor ! (Dorobanţii rid. 
Iorgu întră urmat de- Radu), 

MOŞ IVU 

Uite, conu lorgu! Ce o fi avend do e aşă aprins 
la faţă 9 (După Iorgu întră îmedist Victor, Radu, Eăgară, Vioreanu, 

Valter şi Maria). 2 

y
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 SOENA VIII. 

- Aceiaşi, IORGU, RADU, VIOREANU, VALTER, - 

VIOTOR, EDGARD, MARIA. 

RADU, qincudieaa după Iorgu, care molă agitat cu o Hârtie. în mână). 

” Colonele! Iorgule, vorbesce, omule, odată ! tu, Mai 

“băgat la grije !-. . Ce e, fate? . „.. Se invirtesco: pă- 

„mîntul: cu mine! | N a aa 

SS IORGU (eătre oiceriă « cari sr “ai adunat - împrejurul i). 

Domnilor, o mare. primejdie ameninţă izbtnda n6- 

-stră-de adi dimineaţă. Sie 

aa „mori 
Cum? e e 

ci 1oRcU i _ Ri a 

„O înaintâr pripită a oștilor lui Scobelet spre stânga, ” 

„ne: forţeză să începem - atacul: înainte de. ora hotă-, 

vită. Aci mi's'a dat de scire din cuartier că trebue 

„să trimet la Krişin - ajutâre de' oştă cu -0ră-ce.. preţ. 

Duşmanii aii dat iureş puternic în; „partea stângă şi * 

„aii sfărămat.. tote ostirile lui Krilov.! . i Ea 
i 

. . . - a | 

RADU atpereb. | _ 

Copii! să i sciți « că ne-am prăpădit! - ă 

„(Se aud departe împuşcături dese). . 

IORGU 

- Aseultaţi! Ascultaţi cum şuoră iglânţele! . „„(ătare. 

mişcare între soldaţi şi între oficeri) . Duşmanul ne grăosco ! 1— 

În urma” unei recundsceri. făcută. de brigada : colo- ... 

.- . 
. . e



06__ Si 1 
  

„ nelului. Creţeanu, s'a observat o mare mişcare din. 
“spre Dolni-Etropol ! Se bănuesce că Turcii vor să 
facă o cşire din Plevna şi să respingă trupele n0- 
stre din Dolni-Dubnie. Mi. sa dat poruncă să trimet, 
imediaţ, o“ parte din trupele odihnite de-aici din. ju- 
rul. Griviței. — Căpitan Valter, pornesce cu batalionul - 
dumitale spre Dolni-Dubnic.—Tu, Victore, plâcă îndată 
cu compania IV-a spre Dolni-Etropol! Porniţă în gra- 
bă şi Dumnedeii să vă aibă sub înalta lui ocrotire! - 

„ (Valter urcă repede pe deal şi ese urmat de o cetă de dorobanţi). 

+ VIOTOR (imbrăţişind!o pe Maria). a 

Rămâiii cu bine, Mario. -” 

| | “MARIA 

 Victore 1... Pleci1.... Pleci? crrimbiţe de mâry și împuge " cături dos repetate). NE DC , 

VICTOR 

Ascultă, Mario ! M5 cheamă datoria ! (o sărută și esere 
pede, Daria cade în braţele lui Radu). Ii , : ” 

RADU (disperat ducându-se la Iorgu). E 

” “Bine, lorgule, bine colonele ! Nu puteai să trimeţi pe 
alt cine-vă? Ce fel de inimă ai, omule! Vrei să-mi 

1 “ prăpădesci fata? (4tte impuşcături). , 

IORGU , ” 

Dragă, Radule, în momenţe: de-astea, trebue să uiţi . 
că eşti părinte. -, i 

i î MARIA 
Edgard ! Spune-mi, e primejdie acolo unde s'a dus 

Victor? - -: RR



  

- 10%: 

| | „n DGARD e 

Aşa. „.„ca...la 0 „vînătore de cpură ! 

VIOREANU 

E mare primejdie, dâmnă! Dar cu L cât o mai mare,. | 

cu. atât cei ce se primejduesc sunt maă mindru în- .: 

cununaţi, cu laurii victoriei : ” a 

IORGU ! 

Căpitan Vioreanu,-. dumnâta. veă rămâne cu paza 

întăririlor de aci. Tu, Edgard, cu compania ta şi cu 

cele de sub comanda, căpitânilor: Panu şi Romano; 

_rămâneți de pază. împrejurul parcurilor şi  ambu- 

: lanţelor. Eii mă duc să: inspectez posturile din împre- 

 jurimile lagărului, şi mă. întorc îndată.” Li 

EDGARD 

Papă! Mario! ! că sărută). 

MARIA _ 

“ Băgard! LI şi tu plecă !-—-Dâmne! Domno! toți se 

duc să m6ră! ! (cade plângând în braţele lui Păgară.) o 

N EDGARND 6 trece pe " Maria lui Radu) 

Mu châr e, dacă, vrei să plângi, plă ângi în brațele: 
. 

părintelui tăi! Bu mă duc. o , 

| RADU a 

He | Mario, şi tu !....Nu mai plânge, frate ! 1... Tu 

nu vedi câte. treburi avem: ţaran primejdie, € ei cu 

antre prisele, şi ţie ţi arde, de. plâns!” - 

EDGARD ctringândă mână ni Radu) 

“Papă! «0 ultimă imbrățigare .. bine- culsintăză
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pe nobilul tăi fiă!... (Eăgara urcă pe. : dal, stă un moment de-t 

dă porunci lui Peneș, apoi ese repede.: Peneș, Kivu şi cu cetele de-.ostaşi 

rămân pe 'coluic; ici colo câte o sentinelă. Vioreanu a urcat pe clinul , 

„ deluluă şi observă în tdte părțile. Împușcăturile continuă departe.) 

RADU "(umălând ameţit) 

An! „se "ntoţesce răsboiul şi eii am atâtea parale - 

. virâte 1: . Şi pacostea de Boiciu nicăleri! I-am spus! 

Ni 

"să vie aici să -mă găs6scă .., Poftim ! Trebue să mă SR 

“ duc: ei după el!. La revedere, Mario! şi” curagiii. 
. 

, . . E . . 

| i - MARIA 

- Şi tu pleci, tată? | 

i Die RADU, 

“Cum. să nu. plec ? Nu vodi câte treburi am?... 

ROmâi cu: căpitanul Vioreanu. 

„MARIA . 

RADU - Fă 

Cum singură; frate? Nu- ți spuseiii că rămâi cu că- 

pitanu! .. La re vedore, că mă grăbesc. (ese firte grătity 
(Rodica a scoborit la 2aria şi stai amîndouă de vorbă.) Ă Ă 

PĂEREL (fr ceânăteșă mânile. şi sărind de bucurie) 

Ha!. Ha! Ha!.. „so întă irită jdcă!.... Iar: o să. 
'ncingem e6mparaua cu Mustafa Efendi! 

„Moş: KIvU: 

Ho! 1. păi cum, că prea vă odihniră- ți mult. apucă a 

Românu nică să bea. o lulea de tutun | po 

PENEȘ . 

Lasă că e bine, moșulo.:. Nu e vreme de. odihnă,. 

- Ă “ “ A
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e vreme de vitejie! „.."'Te tă cum toță fraţii: ard 

de . dor să so măs6re iar, piept la piept, cu păgânul - 

ei trufaş ! i, „Moţule! Î.. astimpără-ţă versul doinei, căci 

„de acum, o să ! grăiască glasul biruitor. al tunurilor + Ă 
i 

MOȚU. ; 
« 

 Scim noi să jucăm şi după versul lor! 

TĂEREL. 

Om. jucă, - -feate Peneş, horă mare vtej&scă; si de - 

_„ropotul şi. chiotele flăcăilor o să, se -sgudue pămîn- 

Ă tul, pînă. dincolo de otarele n6miului românesc !. 

„Moş SIVU - 

Ah! bătrînețe, novoiaşe!. — Dâmne ! L. Dâmne!. . 

De ce nu înverdesci iară ramurile” stejarului îmbăi-. 

trînit! ,.. Coătre toți) Să trăiţi, Măcăiă moşului !... . Nu 

„ind rabdă: puterea să merg. alături cu voi; dar su- 

fietul -meii merge acolo: ca să vă îndemne într una; -: 

înainte, înainte, copii ! - „ŞI, faceţi. cinste - Domnito- 

rului vostru! . . - | E ) | 

ABIA 
2 + 

"Rodico! Rodico!. Î de ce am „mai: venit să văd 

cu. ochii pe Victor plecând pe drumul pierdării., 

„RODICA Ni | 

Păti inimă, nași Mario ră! PE a , 

E MARIA a Di 

E primejdie mare, Rodico! 1... Cine scie i .. . pote: 

că acum, în clipa asta îşi dă sufletul chemându-mă 

po mine. Plânge) : . Pa



EI 

MOȘ KIVU (pe da, punendu-şi mâna străină şi privind în zare). - - 

Aș, mă! ... Uite: şiun călăraş în g6nă!. 1... vine mân- | 
- când pămîntu !” Uite mă, cum sbâră printre gl6nţe!.. 
(Împuşcăturile - se îndesesc şi se aud mai aprâpe. Un semnal de trâmbițe ” 
forte departe, ) 

„ PENEŞ (privind îngrozit) 

Sărmanul! .. ali răsbit!.... 0 să-l dobâro! 
Ia - 2on6v care a intrat în oremda îsta, o 
Ce e? | | 

MOŞ: EIVU 

Un călăraş... alârgă încoa 

| "1ORGU (apropiindiese de da... Da 

0 a aductnd vre- 0 veste? o 

| „PENEȘŞ 

A I Utie... îi îi cade calul... 

. | 1ORGU 

„Lo fi mpușeat,... 

PENEȘ . 

„nur Ba, da! Cado iar... Ah! La 'mpuşcat . 
„Mişeii „. Trag într una! i 

RR ia î IORGU 
Dar călăraşu ? 

PEXEŞ 

Vine tiriș.. Sa oprit să răsufe |... Se pitulă! , 
- Ah!—Uite-l!... Se 'apropie!...: E plin de :sânge.!
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7 

Vine... vine pe briâncă: „bietul creştin ! 1... Să-i eşim 

înainte !... de grabă !... de grabă |. (Peneş.cu câţi-vă 

"soldaţi alergă înaintea călăraşului. “Împuşcăturile se îndesese. "Departe se 

aude 'sgomot de liptd. “Soldaţii cari ai eşit cu Peneş reintră aducând a. 

prâpe pe brațe pe un călăraş cu cdtele şi cu genunchii rupță, plin:de 

| sânge şi găriind, Cobbră cu el până ajung în faţa lui Iorgu): 

"IORGU. 

Ce e, flicăule? (Călăraşul 'se încercă să articuleze cuvinte, dar do- 

vorit de oboselă, după maimulte sforţări, arată cu mâna carimbul cismei; 

Iorgu, se aplecă şi caută, apoi scâte o hârtie) A!lUn ordin! ..„(eoboră 

şi cetesce, fârte agitat. Afaria şi: Rodica alergă la călăraş şi-i daă ajutăre. 

„ Rodica aduce: un urcior de apă şi Maria îi ră&coresce fruntea cu batista: 

udă. poi soldaţii il scot din scenă. Mos Kivu şi Peneş ai coborit împreună 

cu alți soldaţi şi cu Vi ioreanu). 
4 

IN | rana 

Ce e,tată? 
DE IORGU . - 

| Atacul cel mare a început ! 1. Ceetind hârtia). Ah. 

"compania lui Victor. în primejdie ! | 

| MARIA (dând un țipet). 

Cum?! Victor! d, 

IORGU Continuând a cei. 

Dâmne! ... Domne! A primejdie grozavă! | “Bietul 

- Vietor?... Nu „sciii pe cine să trimet în. ajutorul lu. 

NR , VIOREANU (înaintând). 

MS due « eii, Domnule 'Golonel. Da 

“MARTA “(tresdrind). 

Pi 

Dumneta?
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pi : > + VIORBANU, , 

- Sunt dator, so fac! II 

Ş SARIA (entimgendură mâna pe care Vioreanu o sărută)... . 

iu mulţumesc, Domnule Viorcanu ! (Vioreanu' alârgă pe . 
aci şi ese cu un cârd de soldaţi); , RIN , LE 

- + 

PEXEŞ. aterigăna e către eoo 

„Doinnule' Colonel, îngăaue- -mi șă merg şi ci. - 
. - 

IORGU 

Du-te, Peneș! Du-te. şi-l. scapă pe fratele îti 1... * 
(ăloş Kivu vine spre Peneş. Iorgu a urcat în fund dând ordine). 

_ Aa * Dă RODICA dn drumul lui Peneş). 

Cum! to duc, Peneș? 2B primejdie acolo unde te ducă |: 

- PENEŞ, 

Rodico, întărosce- ui inima.- Nu- wi înecă ochii în jalea * 

- Co isvorăsce din sufletul tăi, fiind-că mi se înduioşză 

, inima ! te. Și nu trebue ! RR Nu trebue, acuma... 

RODICA: 

“Peneşi Mle frică! Tată ! tată ;.... Opresce-l şi tu! . 

MOŞ FIU Si 
. 

“Ia stii, Rodico! Adică daia mi-ai venit: aici? să 

 "mistrică inima şi mie şi ilăcăilor ăstora ?... (i îca capu în 
„din şi o privesce Az) A cui eşti tu, Rodico?1...eu energie) 

„Du- te, Peneș!. i 
A _ N 

. . ,
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PENEŞ (deslipindurse de lângă Rodica)" 
, 

Rămâi cu bine, Rodico!..... Qese pe de. Se aud dese împuş- 

- cături şi trîmbiţe apropiate de atac). | , 

MARIA (edgând în brajele Rodichei; carui înecate în lacrăm?). . 

Domne! Dâmne! albi: milă de noi!... 

IORGU Spa 

Kivule, iea fetele de aică şi du-le la ambulanţă !. ! 

Or să aibă mult de lucru astăqi! (sărutânu-le pe amîndouă)- 

De acum, cu Dumnedeii. înainte |... (dog Kivu ese cu Ma- 

ria şi cu Rodica prin drepta. Trimbiţele de atac răsună din mai multe părți 

de o dată. Treptal, mdvălese trupe, cari'îai diferite posițiuni de bătaie. 

Edgard e în fruntea uneia. Trupele se urcă pe deluri, "ocupând cele trei 

parapeturi, altele rămân pe jos. În fund, pe parapetul vrăjmaş s'a înălţat - 

stgul de răsboiiă turcesc. Din acea parte salvă de pusci spre scenă. Allă 

salvă românescă răspunde. Din altă parte întră trupe mai naumer6se,: cu 

st€g, în rruntea lor căpitanul Valter Mărăcineanu. Sgomot. surd de luptă, 

„Salve de tunură şi de pusci). . 

N 
OSTAȘII LUI, VALTER 

(înain tând prin mijlocul scenei, spre parapete) 

Trăiască România! ti. i o ta 

IORGU (Punenduse se în fruntea ostașilor! cu care a venit Pazara). 

Inainte copii!... Mereii înainte! ... (Ostașiă tură Vatter aă 

ajuns pe ai doilea parapet.) i ME 

OSTAȘII tari vin din drepta). - 

Ura... i DI ei 

(Edgard se vede înaintând cu , alţii prin stinga, Tot fundul care înfăţi- 

scză întăririle Griviței e acoperit de fum şi de câță, prin car se vâd înaiîn- 

tând 'mereă ostaşii. După fie-care |salvă de pusci cad soldați dintr'o 

parte şi din alta. Prin învătmăşelă se vid luptând ager Mătrăgună şi 

Tăerel). . 
- . 8 

V. Leonescu şi 7. Duţescu- Duţu. ”
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MĂTRĂGUNĂ: (câtre cei ain prejurul lui) 

Hai -izbesce, Ursule!,.. . - Na 

Sări de grabă, Lupule!... 

Nu te lăsa, Corbule!... :: 

(Cei trei, cărora se adrescză Mătrăgină, "impreună cu el, sereped ca vir- 
tejul în ceta Turcilor, cari aii sărit parapetele şi ai eşit din şanţuri şi se 
luptă acum piept | la picp. 

TĂEREL (câtre doi soldaţi din ceta ducă cari ai înhâjat un Ture după 

parapele şi-l trag în partea lor.) | 

Ţine- -l bine, Dascăle! ... Făă A prohodu, Popo! .. 

" (Se aruncă faşine, se întind scări pe parapetul: din fund. Unii din sol- 

daţi se urcă, apoi cad morţi. Valter Mărdcineanu în fruntea companiei 
lui şi ţinend întrio mână stegul, se vede agățându-se de o scari aruncată . 

_„ pe cel mai înalt parapet şi ajungend în vîrf strigă:) 

VALTER e 

După mine, biieţi ! ans 

OSTAşIĂ | 
1 s 

Urari | e (Valter înfige stegul românesc, care filris mindru în vân 

ful redutei strigând: - ” Di - , NE Di * 

Ura! LR (Toţi rtspund asemenea prin strigăte, “repegindu- se după 

el. O salvă de pusei turcesci, Valter cade mort. Ceilalţi înainteză victo- 
rioşi şi strigând d). . . îi 

Trăiască România!!! (Bubiaitură de tunuri, trîmbiţe. Fundul 
- „tot înctă în fum şi în ceță. Împuşcături generale. Se aud gemete, vacte, 

" zăngănituri de săbii. Slrigăte de : Alah ? Alah? din partea Turcilor, De 

dinedee se aude puternic şi biruitor: Urat Ura? Invălmăşelă generală 
amestecată cu râgete, chiote de bucurie, arlete de disperare, vacte, şuere ” 

de bombe, trimbiţe. Pe de-asupra tuturor se vede huturând pe virful Gri- 

viței, stegul românese. Cortina se lasă încet, în timp ce în orchestră se 

cântă: „Deşteptă-te Române“.



ACTUL.LIYV. 

ÂMBULANȚELE ASEPATE. DIXCOLO DE SATUL GRIVIȚA. „E NOPTE. Prâre 

MĂRUNTĂ DE TOMNĂ, VÂxr. MAY MULTE CORTORI CARI SE PIERD SUB 

PĂLELE UNUL DEL. În FAȚĂ, LA DREPTA, UN CORT MARE, În STÂNGA, 

DRUM DE COSTIŞE PRINTRE DELUR), [DEPARTE SE AUD MEREU ÎMPUȘCĂTURI. 

PE DRUMUL COTIT, SE VED SANITARI ADUCÂND BRANCARDE CU RĂNIŢI, 

PE CARI ÎL TREC PE scB CORTURI ȘI AFARĂ, DINCOLO DE CORTURI, 

UNDE SE PRESUPUNE CĂ SUNT ALTE AMIBULANŢE, ” | 

„SCENA Il. 

MARIA, RODICA, MOȘ KIVU, DOCTORUL. 

. MARL A. (fârte ugitată, uitându-se la nisce brancarde cară trec, le ezami- 

pă, apoi trece la altele, cari dispar prin corturi si înlre culise). 

Câtă grozăvie, Doctore ! Mi. se rupe inima... Dar 

“tata !,.. Dar Edgard!:.. Dar Victor |.. Domne, Dum- 

neqeule!... Cât o să mai ţie măcelul ăsta?... 

„DOCTORUL 

“Linişteşte- -te, Dâmnă... îţi trebue mult curaj aci 1... 

MARIA N 

"Ar trebui să avem inimi. de piâtră, Doctore, ca să. 

“privim cum ne trece pe dinaintea ochilor lanţul ăsta . 

de trupuri schingiuite, şi să.nu ne răpuie' mila şi du- 

-rerea |!
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- DOCTORUL - Di 

" Aveţi dreptate, Dâmnă. Dar nouă ăstora, Gmeni de ” 
meserie, ni S'a împietrit inima „Şi privim tote aceste 

"grozăvii cu ochi severi. Avem nevoie de t6tă liniştea 
„judecății ca să putem arde, tăiă, readuce la visţă, 
crâmpee de trup omenesc!.... Şi abiă când vedem. că 
se resfaţă un zîmbet. de. nădejde pe buzele celor ne- - 
norociţi, abiă atunci putem să dăm şi + noi drumul 
suspinului care ne în6că. 
“(qi convoi de brancarde. Doctorul şi Maria se duc de-i eramintză pe 

cei aduşi, Apoi sanitarii trec între culise)... Ă 

„ RODICA (su cortul din iaţă legând braţul unui rănit. j 
Aog Kivu o ajută). N 

Tot aşă te dore?... Rabdă niţel "să-ți mai strînge 
legătura. a po 

MOŞ KIVU 

Fă- 4 în inimă, flăcăule, că o să te facă sănătos și o 
să- -tă vediă iar nevasta şi copiii... | 

DOCTORUL (eobdră spre cort, se apropie de Rodica şi eramineză 
. pe cel rănit). 

Bine î... bine, Rodico. ... (Sanitarii ridică brancardul şi-l scot N 
între culise. Doctorul către Maria şi Rodica 2) Mult o să vă bine-cu- 

„vinteze -bieţii flăcăi ăştia. Dacă n'ar fi de cât blîn- 
deţea graiului vostru şi tot ar fi destul I6c pentru 
alinarea durerii lor. 

MOŞ EIVU | o 
Suflete blagoslovite, Domnule Doctor! Pote să se 

făl6scă ţara cu aşă copile! Pe toţi îi ajută cu dragoste - 
de soră şi fără preget; şi pentru fie-care rănit, "din 
ochii lor picură lacrime mîngâietore. 

(Au conzoiliă de brancarde).
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- MARIA | 

"Alţii ! alţii! Jalnic şi nesfirşit convoiii de . durere! 
Oh! “WVictore ! Victore! (Doctorul sa dus în fund şi după ce 

x 

a czaminat convoiul împreună cu Maria şi Rodica întră în cort şi dă a-- 

" jutâre celor ce sunt aduşi). | “ 

SCENA IL. i 
Aceiaşi, FLOREA, RĂDUCU 

(Flârea se îvesce pe o cărare ţinendu-l de mână pe Răducu. Amândoi au 

aerul rebegit). . 

| FLOREA (înaintând sfiâsă către moş Kivu). 

Bună, s6ra. moşule. | 

o MOŞ KIVU 

Bine al venit sănătesă, novastă, — A cui eşti? 

FLOREA E 

A lui. Costandin. Tăerel. 

MOŞ KIVU 

Vedi!— Păi nu-i spuneam eii luă 'Tăerel că o să 

vii? Na! că se 'mplini! 

FLOREA 

i cunosci,; moşul? 

MOŞ EIVU 

Cum să nu-l cunosc, taică 2? Păi nu ne mâncăm 

amaru cu.toţii pe aici? : | 

FLOREA 

Da dumnâta ce cauţi peste Dunire?
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MOŞ EIVU 

» Uite... am venit şi.eii după gineri-meii! 

FLOREA | | 

Of! Domne! de când bat drumurilo!.. Pe unde o 
fi, moșule? .. N'ai vre-o 'scire de Costandin al mei? 

| MOȘ RIVU 

Cum să main ! Se bate c cu "Turcii de mama focului! 

PLOREA E 

O mai fi trăind?.. Nu Por fi omorit?.. 
| MOȘ KIVU 

De, tătculiţă „+. X-0 purta Duimnedeii de grijo!.. Că 
uite... văd că aveţi copii... - 

| “ FLOREA 
s 

Mai am unu acasă, 'moșule. .. de trei anişori. . . Lam 
luat pe ăsta cu mine ., Nam putut să mă scap de 
el... vrea stil vaqă „pe taică-stii. 

MOŞ KIVU mingiindied, 

Sii-ţă 4 trăiască. | 

_ RODICA (eșind din corb. 

"Cu cine: vorbesci acolo, tată? 

Moș BIVU 

Uite... cu nevasta lui Tăerel.... 

„MARIA (eșind din cort). 

Cum, a venit după bărbatu-săă ?. .. Sărmana!...
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DOCTORUL ! (după ce d dat poruncă să transporte vrancardele). 

'Tot;: aşă cum..ai..venit şi: dumnstă, -Domnă: 

. | | MARIA | 

O! da!...Tâte .suntom surori. — Ne adună pe t6to 

„aceeaşi dragoste, precum pe bărbaţii. noştri. i-a, adu, 

nat; aceeaşi datorie! . - 

- SOBNA NIL. 
Aceiaşi, RADU. :. 

(Radu întră cu aerul îngrijat. Se aud împuşcături' depărtate.) - 

RADU (alergând. 

„Ah! Numai i pot!... Mario!... - Bine că te întil- 

niiti... Ce scil de Victor ?, Ce scii de Bdgard? Ce scii 

de cuscru Iorgu? 

"MARIA 

Nimic!... Nu sciii nimic, tată. — Ascultă și tu bu- 
puitul.. tunurilor şi împietresce- -ți inima cum: mi-am 

împietrit-o şi ei. ” 

RADU alergând za Doctor). IL 

Doctore, ce cred? . „o fi cum-vă printre răniţi? 

Spune-r mi, doctore; să mă liniştesc. 

DOCTORUL ! 
RS 

Fii bărbat, Domnule Vilimăreanu, o: să-mi sperii 

fetele. - 
RADU 

Wor fi morţi pe acolo ?.... I-or fi măcelărit Cer- 

„chezii? . A tie
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MARIA 

Ah ! tată... Tot la răti te gândescă -şi tu! 

RADU | 

„E nu:nţeleg ce fel de inimă aveţi Voi | — Dacă 
aşi fi sciut că;o să trag atâta, speriotură pe: aick, mă 
„lipsiam de tâte antreprizele şi stam acasă liniştit. 

a "MOŞ KIVU- 
Liniştit ... vorba vine... că mai mâre chin aă fi 

avut! Aici barim le vedi cu ochii. 

2 RADU 

Aşă e, Kivule. ;, bine qici 1... Nu sciii încotro să 
mai alerg... Nu sciă pe cine să mai întreb 1... Doc-. 
tore, ce credi? ,.. . osă mai. ţie mult bătaia asta?... 
(se aude o salvă puternică de tunuri şi de pusci. _ : 

” „DOCTORUL 

. Ascultă şi: dumnsta și lămuresce-te. 

RADU 
| . , + . Da : , i | 
Maică prea curată 1... O să-mi es din minți !..... 

og Rp 
“Nu-ţi pierde cumpătul, câne Radule. AM5 duc ei să 

Yăd ce o mai fi prin ăl câmp de jale. Pâte oii mai 
- ajută Şi eii vre-unui biet flăcăii să-l pun pe picidre: 

RODICA 

Tată... vrei să te ducă acolo ?. .. În plâia de gl6n- 
țe?... Gândesce-te! MI 

N . Ma 

+



  
| 
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MOŞ. RIVU a 

Nu mă rabdă inima să. stai aci, Rodico ... Mi-e a- 

minte să aflu cevă de al noştri |. ie a 

ARTA. 

Bagă de s6mă, "moș ș Kivule, că e primejdie mare! 

Moş EIVU - 

> He! Mare lucru că. S%0 prăpădi un i hîrb, Se pră-... 

pădesc ei flăcăi voinici ca bradul!... Dar-mi-te un 

rebegit de vîrstă şi de necazuri ca mine! - 

RADU. 

Vedi,. pâte da şi de afurisitu ăla de Boreiu ... că-l 

- pierduiii adineauri! . . ÎL trimiteam să mai colinde . 

să vadă nu se „mai isprăvesco o dată... 

Moș EIVU: 

Logofttu 9... Ţi- ai găsit! ... Cine scie după ce mu-- 

_şuroiii o fi stând pitit!... Afară numai dacă nu Yo fi 
îndemnând necuratul să facă vre-o nelegiuire! 

RADU”: .: 

“Ce nelegiuire? 

„MOŞ RIVU 

Apoi... Dâmne feresce... îmi. cam cântă mie o 

păsărică.... : . A 

RADU 

Ce e, omule?...
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Dr „MOŞ, RIVU 

“Na umblă cu: gânduri - curate logofătu dumitale, 
cone!.. da... lasă că-ţă spun eii când m'oiă întârce... 
“Acum mam vreme... Să vă găsesc sănătoşi. (pune - 
„spre partea opusă a cărării şi esc).. : 

SCENA A A 

Acelaşi, fără Moş, KIVU, "TĂEREL,. . 
" (De pe cărare întră doi sanitari aducând un brancard pe care e întins 

Tăerel, rănit. — Toţi se reped, împreună cu Florea). 
x . o 

FLOREA (dâna cu ochii de Tăerel, cu un strigăt disperat). 

Costandine! (cade peste brancardul pe care sanitarii. Pai adus 
“nat în faţă). D i y 

DOCTORUL (ezraminându-l), 

Nu e mort!... E numai rănit la cap... lovit cu 
pâtul. puscei... N'ai. -grije, nevastă! (Doctorul împreună 
cu Maria şi Rodica îi dai îngrijiri. 

, 

PLORBA (plângend). 

Domnule Doftor!.. Fie- tă milă! .. Ne vămân co-! 
“pilaşii pe drumuri !.. Costandine! ..- Costandine! ! ? 

7 

DOCTORUL | 

lacă..: se deștăptă. a i a 

TĂEREL 
(deschide ochii ameţit; se ridică puţin în mâna dreptă; îşi opresce pri- 

virea asupra FIl6rei; se uită lung la ea ca să se asigure; se ridică de 
tot şi cu mâna o pipăe pe cap; îi se însenineză faţa şi apoi cu glas voios) 

Uite-mă!.. Da tu, Floreo pe aici!... Bine ai venit 
“ sănătosă!
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| RĂDUCU 

Tată! i 
TĂEREL: a 

Da; tu; “mă?! (îi ea în „ara. Flărea să în genunchi lângă et. 

Ceilalţi stati împrejur) | 

DOCTORUL - 
Para, 

Cini- te: simi, sergente ? 

TĂEREL i 

Bine, să trăiţă, Domnule Doftor... dOr... (pipăindu-și 

capul) CU capu o duc cam râi... încolo slavă Domnu- 

lui!... Uite şi puşea, Domnule Doftor, 'v:0 daii în pri- 

mire... să nu se qică cum- -vă că am necinstit arma, stă- 

pânirii. — (a pușca de lângă el din! drancard şi i-o dă doctorului 

„după ce:s' a uitat cu drag la ea.) Mult: mi-a fost de folos!, Câţă 

- păgâni n'or fi mâncând pilaf cu Mahomed după urma ei! 

(Rodica şi Maria în vremea asta Pai legat la cap. Tăerel se dă jos din bran- 

“card. Doctorul pune pușca iar pe 'brancardul pe care sanitarii îl. aştlă 

Jângă cortul cel mare din : faţă şi es apoi). 

DOCTORUL “ 

„Să tmăesci, voinicule! ... o să ţi se vindece, rana 
+ 

pe care ți- -aii făcut-o vrăjmaşiă, şi-i luă-o iar atunci... 
% 

că mal avem de lucru! a 

NÂDU tepropiindie se de Tăcrel, fârte minunaţ că-l vede umblând). 

"Cum ţie flăcăule?... Nu te dore capu, îrate? 

TĂEREL,. 
(coborând mai în faţă cu băiatul de mână) 

De, boerule. .. cam dore!... da... suntem învățați 

nvi cu necazurile. ă
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Pe : RADU 

Ce fel de Omeny sunt ăştia, Doctore: 9... Îi sparge. 
capu... îi. rupe mâna. şi el dice - că se simte bine!., 

- Mare comedie! (Umblă de colo până colo neostinperab: 

„DOCTORUL 

, Cu aşă suflete « se câştigă libertatea unei ări, Dom- 
nule Vălimăreanu! | 

T XEREL (aşedându-se pe marginea brancardului, cu Răducu pe ge- 
_Runchi „către Florea," care vine lângă e) 7 

- Ce mai e.pe. acasă, Floreo 2. 

, FLOREA 

- Ce să fie, Costandirie ?... Ca la casa fără stilp.. 
„Grijă, necazuri... şi nică un Sprijin, de nicăleri! : 

d RODICA. o 

Da cum te-ai hotărât să iei drumu până aici, FIl6- 
„Teo? 

N 

FLOREA 

Apoj, 1 nu mai sciam nimic de rostul lui Costandin... 
ba eşise vorba prin sat că a şi murit!.., ȘI. aşă am 
pornit la, drum să-l caut. p'în spitale. — M: am dusla  - 

_ Bucuresci întâi! Din tâte colțişorele ţării veniă lume- 
şi întrebă: una ide fecior... una de frate... alta de 
bărbat... Şi în spital, fel de: fel de cucâne mari, cari 

„“îngrijaii de bieţii flăcăi... -Ce bunătate de inimi!.. A 
Şi mai cu semă la Măria Sa Dâmna... Să-i deă Dum- 
nedeii sănătate! Oi spune la tâtă lumea ce am v&- 
dut!... Cao maică le vorbiă... şi-i mângâiă..,. şi le 
dădea doftoril.. „Le potriviă căpătâiul cu. i mâna Ri. 

DR 
„
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A 

domnâscăi!—Li se alină durerea numai când se arătă pe 
uşe!,.. Într'o di... eram: de faţă... Vadusese pe un 
biet băiat... eră rănit de mârte! Se dusese de bună 
voe în răsboiii... Nu avea de cât mamă bătrînă şi 

“săracă! Şi s'a dus Dâmna lângă el să-l mângâie... şi 
când Pa vădut plângând, că plângea de jalea măsei 

" flăcăul, a început şi Dâmna să „lângă de se scuturaii : 
hainele pe Ea!... Eh!.... Mulţă S'aii lecuit mai mult : 
de blândeţea” şi de. mîngâierea vorbeler EX!... Ba 
unora... le scriă cu mână ci scris6re către ăi de a- 
casă, . Ce suiletu lui Dumneqeii! ” 

i MARIA. | 
Minunată femee! 

RADU 

Ce înălţătore pildă pentru tot neamul românesc! 

DOCTORU 

Vrodnică tovarăşe, Domnule. vă ălimăreanu, a, Căpita- 
nului ce stă acum în 'plâia de glonţe- pe delurile Gri- 
viței, ca să-şi îmbărbăteze oștenii! 

TĂEREL 

- Eh! Domnule Doftor !... Pam vădut cu ochii! — Ne 
„ prăpădiseră Turcii; mai 'rămăseserăm 'vre-o dece doi- 
„spre-dece inşi din compania n6stră. Ne aciolasem îm- 
prejurul stegului. Când... ne pomenim cu Domnitorul 

"lângă noj!—,Ce faceţi aci, copii? !“—ne dice. „Ce să fa. 
cem, Măria Ta! ne-aii prăpădit . păgânii şi uite câți aii 

„Mai rămas din noi. —,„Dar voi toţi, câţi sunteţi faţă, 
„sunteţă zdraveni şi voinici; şi colo mai văd alţi 
„tovarăşi de ai voştri!... Adunaţi- vă, mergeţi înainte
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cu “vitejie, şi a vâstră. va fi isbânda !.... Voi veţi 

„Scăpă cinstea qilei de:astăqi“! — Am strigat şi noi:. 

„Ural“ cât. am putut, şi ne-am ropedit e ca “leii :spre 

reduta vrăjmaşăi! 

i FLOREA 

Ia asculti, Gostandine... când gândesci că O: să. 

vii acasă? . - | e. 

- _TĂEREL 

He! Întrebi şi tu Floreo ca nebunul. De unde să sciii! 
Când om isprăvi cu Plevna. . a 

FLOREA: 

Păi, ce să „ic... “Radu e miăirişor, şi m'ajut cu el 

a-casă.... dar “dacă ți e de folos aici, „opresce-l ca să 

isprăviți cu Plevna mal-iute! . - 

RADU (care, a ascultat încremenit scena dinire Florcaşi Tăerel, se 

uită la toţi înviorat; Maria şi Rodica işi şterg ochii înduioşate.) 

AY audit, Doctore? Ce dici de aşa neam ?.... Uite-te. 

la eal.. A plecat 'din vârful munţilor cu copilul de 

“mână să-l afle pe bărbatu-săii!... Şi când îl găsesce - 

rănit, nu o răpune durerea şi grâza dilei de mâine! 

ci, e în stare să se întorcă singură îndărăt, lăsându-și 

copilul aci de sprijin lui bărbatu- -săii, ca să pâtă aju- 

tă şi el la căderea Plevnei! ! | 

„DOCTORUL 

Virtute ideală, Domnule Vălimărcanu „pe care mintea 

omenâscă nu Şi-o pote. lămuri. Sunt rare norodele în. 

sufletul cărora cel A-tot-puternic revarsă aşă har de 

bărbăţie! Poporul, care se sprijină: pe aşă inimi, e ne 
Li 

,
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„ îndoios că. trebue să: rupă  ori-c6 piedici Și; mîndru 
„de "menirea; lui, 'șă se avînte spre slava, la .care nu 
ajung 'de cât cei aleşi de Dumnedeii ! a / 

MARIA . i 

„Vedi tată, dacă n'ai fi venit aici, în mijlocul atâtor 
„Primejdii, n'a fi avut prilejul - să veqi aşă pilde de „eroism. românesc! -: 
A 3 “RADU 

„Aşă e, Mario!... Sunt mândru de copiii mei !... Sunt - 
mîndru de toţi feciorii țării!... Sunt mîndru şi mul- 
țuumesc lui Dumnedeii că sunt Român! 

DOCTORUL | 
Fl6reo, va să fi ostenită de drum şi nemâncată. 

- Vino cu mine să-ţi dait ce-vă să mănânci Şi să poţi vorbi 
mal în.tihnă cu Costandin. (Piârea şi Tăercl, css băiatul 
de mând se îndrâptă spre eşire. — Intră de pe potecă un convoiii de răniţi). 

Să „RADU (îngrozit), 
+ i 

Iar!,-. Ah!... Dâmne!... Îmi face răi, Doctore. 
Am început să doviii nervos: (araria se duce şi ezamincză 
draneardele), . a. . A “ iN 

“DOCTORUL 

„Ai novoe de odihnă; eşti prea agitat, Domnule Vă- 
limăreanu. Vino ?ncâce să te odihnesci puţin şi să-ţi 
daii şi un calmant. | - 

» RADU 

Ai dreptate... Am nevoe de un calmant.— (Doctorul, - ! 
Radu, Fi6rea, Tăerel şi băiatul intră în cort. Maria face 'semn sanitarilor 
să scdtd brancardele şi ese şi ca pe urma lor. — După eşirea Slariei trece 
prin fund alt brancard, Rodica vrea să se ducă după el, dar din partea pe 
unde pornesc sanitarii, apare Hoiciu şi-i tae drumul,



„neş al tăi... a murit! - n. 2 

199. 

SCENA V. 
„RODIGA, BOICIU. E 

„_ BOICIU (eu atasul sugrumat de o durere e prefăcută) . 

. Rodico, Rodico.! . Ni = | ia In 

aaa RODICA ii 

„Cine e?.. „cine mă ehemă? | . . _ ” 

Ş "BOICIU- - RR C î t i 

Nu to sperii, Rodico.. „oii sânt. aa o» 

RODICA 

| Cine eşt: ? Și de e ce mă strigi cui glas aşă e de roză... | 

DR BOICIU ! 

i oi Rodico. | 

| | RODICA (recunoscendul se dă inapo). . 

Boiciu !: E 

A BOICIU 

Nu te înfricoșă, Rodico. Cu tote că pentru ce am 
E să- ţi spun. .. multă groză se va răvărsă în sufletul tău!, 

| dă RODICA 

_ BOICIU | RR IE - Ei : 

Mi se rupe. inima, Rodico „NU 'sciii cum aş put6.. i 

și... trebue cu tâte astea să-ţi spun! .. . Rodico'.. Pe- 

YV. Leonescu şi ZI. Dufescu-Duţu. 3
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RODICA (cu un jipen, ! 
"A murit? i, 
aa BOICIU „(eu precipitare) 

- Liam vădut, sărmanul, dându-și sufletul .. lângă un - mușuroiă... în mijlocul stîrvurilor „de Grheni.. :schin- „giuiţă,de Cercheză şi de Başibuzuci!.. -Of! mi se rupe inima de mila lui! — Parcă vrea să-mi spue' cevă - când m'a vădut ! S'a ridicat niţel, eră plin de sânge!...: 
„faţa ii-se învineţise !;... Din flăcăul frumos, nu r&-: ;măsese decât o spaitnă ! MPam repedit să-l ajut!.... | Credeam că o să pâtă si-mi rostesc vre-un cuvînt 1...) 
Dar tocmai când îl 'ridicaseni, scâse o horcăială în-  grozitâre ! ÎL podidi sângele şi-şi dete sufletul în bra- : ele melo!... Vino, Rodico... vino de-l veqi 1... Fie-ţă 

“milă de bietul flăcăii 1... De bietul Peneş !... Ţi-a- 
răt ei locul, nu-ţi fie t6mă... cunose drumurile pe 
aici. Sa e 
A i RODICA . o Si 
“Unde 0?..: Unde e2?.. Haidem: de grabă. logofete. 

(Pornesce cu -Boiciu spre cărare... În acest timp moş, Kivu apare sus. pe del şi le ese în faţă). a 

Moş KIVU (dând cu ochii de Boieiu:) 

Tit... Pe aici „nemerişi, logofete ?.. De când-te - . 
„&onesc cil! (Se repede la et şi-l înhaţă de piept. Mică luptă. Boiciu 

> 86 smucesce din mâinile lui şi o ia la gână pe potecă). Fugi! hein ? 
Ia stai logofete Boiciule să-ţi fac oii de petrecanie ! 

Ş (Inhajă puşoa lui Tăcrel de pe brancard, ochesce şi trage.) Mâncate-ar 
câinii, vîndătorule ! (Afară se aude un Hipet puternic dat de Boiciu, 

- 
! 

carea fost nemerit în fugă.) a, Da | „] 

Ia - . RODICA. . Ea | 
A cădut! e Sa a
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SOEX A VL 

RODICA, RIvv, MARIA, DOGTORUL, „RADU, - 

"TĂEREL a 

“TĂEREL: iti ac 

„Ce e, moşule, pe aici? ” 
.. în „2 

| MOŞ KIVU | 

Uite... omoriiti: şi ei un păgân, măre Tăorel!. ă 

„DOGTORUL E | 

Pe cin ?. | î _ | 

„MOŞ. KIVU N ) MI sa 

” Pe logofătul Boiciu. Da | | 

RADU ȘI MARIA 

Boiciu! Cum? pi. ei 

| „MOŞ KIVU Ea | 

= Apot!... uite cum, câne “Radule. Plecaiii adinuri | 
pe. câmp, cum bine sciți, să aflu: cevă - despre îlă- 

“căii noştri!... Și, la răspântia drumului ce duce 
„spre Poradim, îl văd pe logofătu Boiciu- tot strecu- 

rându-se pe furiș po lângă nisce porumbiște. — — Ţi-am 
spus eii că-l pândeam de mult !...: ME dăduiii şi eii'de . . 

" oparte şi-llăsaiii să vedem ce xânduri are... Numai. 

“ce-l văd că 'se urcă pe' un stilp de telegraf..... 

şi cât ai clipi... aud sîrma sbîrnâind cum “sbiîrniie 

corda când plesnesce' n, două; şi când să daii fuga 

să văd ce e?... mă şi împedecaiti în sîrme!... Tă- 
iase telegraful, ucigă!l crucea de Bulgar! Mă repediiii 

a 
,



= dă el prin întunerec. ...dar:.. i-am perdut, urma ! “ Când “mă îatorselii încoă... ce să văd ?....pe logo-. „fătu Boiciu!.... șI înteţise ! dragostea. --. ȘI zor ne- voie să „pună mâna “Pe. fată! e 

| SE MARIA 
Pe Rodica 2  taterga repede da ea) 

| | | - DOGTORUL 

i MOȘ FIU | o 
Zărin o pușcă îcă pe patul ăsta... . Şi, norocul lui să -fie încărcată, Trăseiii şi eă cum trag Îlăcăii în păgân... Şi acu, uite-l colo... sta întins la somn. — Păcat o A - dar... Pumneqeii să mă ierte! 

i a RADU. 
Nu e păcat, Kivulet. A Aug d-ta, ticălosul!.. = ȘI = _eit Y-am dat pâine! | 

| TĂEREL. 

Şi not. ne nato pentu neamul lu! | 

| RADU 
Bine f-al făcut !.. Mişei ca el nu trebue. să: “scape „ nepedepsiţi! .. N'ai drept. să trăiască în rindul G6me- - nilor!. _ | 

a Ta ! - TĂEREI, | 
la dă pușca aia încoă, moşule. Ă 

DIE | Moş KIVU E i 
“Da do co? PR Sia i a
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a MĂEREL 

Păi oa mea.- ii 

Da E MOȘ EIVU. Ls 

“A ta e? Ti! Ce mai puşcă, cu. noro, Costandine, 

băote! Să- ă trăiască, (i-o dă şi se aită. Ia el mai cu luare aminte). 

Ia stai, mă, acum băgaii de semă! Cine te-a „legat așă 
_“tuarcesce, la: cap, "Tăerele?. i N 

TAEREL dironio 

Harapu ăla ! [i amândoi). 

„o “i N 

M. ARIA” căutăm s'0. inisiseă pe Rodica). 

„N'ai tâmă, Rodico, nu pune, temei pe minciunile 

unui, ticălos ca Bolciu. : , 

RODICA (fârte agitată) - . 

| Nu « sciit, 1 nașă Maridră ; minciună gândesc cor ef, 

„tâte câte mi le-a'spus! dar mi' S'a întristat” inima, d de, 

„par "că; tot îl vad sbătându-s cu -mortea,! aa 

Aa „u6$ avu 

Da - | RODICA Da 
„0 Tatăl! Mi-a -a spus Boiciu că Pa, sădut pe Penieş schin- | 

N giuit... că Ş-a. dat sufletul în braţele lui! 

- Moș KIVU 

Şi tu pui preţ pe vorbâle unui mişel! — _ pia pe pace, E 

Rodico! Voinică ca Peneş nu. mor » nesciuţi de nimeni.
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"Şi nu mișot ca. Bolciu. sunt: aleşi de Dumnegeii „să vestâscă mortea celor. viteji! (Afară se aude glasul tu Fugard „cântând Marseiltesa). 

| ” RADU (audind cântecul.) | 

"Ce e asta? .. 

+ | , MARIA âseuttâna). 

E glasul lui Răsară! 

RADU 

“Să sciți că s'a isprăvi 
. - a 1 

it bătaia. „(Se aude împuşcături i depărtate d 

+ 

. DoCTORTI Sa Ei A 
- Nu crod, Domnule Valimăreanu. i 

"SCENA IV. a 

aa - Aceiaşi, EDGARD ee 
. i , MARIA (alergend înaintea Iu. 

. Edgard TA! ești rănit? (Edgard a dutrat tot cântând, mâna „dreptă înfășurată într o pulpană a mantalei).. 

având 

| . RADU atergana ia CL 

ax de 1 mine!,.. mi s'a prăpădit băiatu ! . 
| roGARD 

Nu încă, „Papă. Mar am o mână. fo întinde), 

DOCTORU 

la 'să vedem, pote o &rav, (Toţi se string în jurul lut Edyard | sil îngrijesc) Daţi-mi de grabă bandaje, v 
„ Guce cele neeceare) Cur aj, 

e. a 

ată.,, (Rodica a- 
“Domnule Edgară po 

 



RADU (Edgand cântă iar). 

-%& grav, Doctore? 

DOCTORU 
A 

Fractură sdravănă, care U pune în n imposibilitate să 

se mal lupte ! Ra UI aie „i 

„RADU 

„Da vă că nul. opresce de loc să cânte! 
i . 

EDGARD (rcsfățândue se în mijlocul îngrijiritor ce i-se dati. 2) 

Pe ondrea: mea, e o plăcere să fii. rănit, când te 

îngrijesc femei atât de drăguţe! .. „Îmi + vine să vă sărut. 
(Pe când Maria îl legă el o sărută). ” ” 

- RADU (prăpădit de grije). 

„Mat tacă- -tă gura, „frate !.:. „Bă nu sciii cui semeni! 
, 

po MN , "EDGARD (cu mîndrie) ” _ a a 

Ție ! DI e 

a RADU... i | 

Aşi! Mie! Mie-ră tremură sufletu de srije să nu 
„rămâi ciung !... şi ţie i îţi. arde de bazaconii!, 

7 

EDGARD teu Gre-care afectare). 

Dar dacă aţi fi fost voi acolo. : în vitorul acela de 

_mârte.... unde Ja fie-care pas te împiedecai de un ca- 

„ davru.. şi trecea-i înainte fără să scii pe cine calcă 19 

. RADU  (ingrodit, scuturându-se).. :- 

“Nu mai spune că-mi vine ameţelă !
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| “RODICA. -.: 

“Dar Peneş! Ce o fi făcând ?, -. ai vădut, Domnule 
Edgar ? N 

a EDGÂRD. | 
Dam lăsat, luptându-se, Rodico!... Peneş. e nebi- 
ruit! . ae e 

MARIA 

Dar pe Victor unde:Pat lăsat? | aa 
| EDGARD | - 

"În ploid de glonț. 
- MARIA i 

Cum ? 

_ EDGARD_ | 

„Cu căpitanul Vioreanu. - 

| MARIA “ 

Dâmne! Dacă o fi -muriti! 

„Ia nu mai cobi, Mario! Ce aveţi, frate, de vedeţi: 
numai cadrave 2! (Departe se aud impuşcături dese. Toţi remân încremeniţi. Se aude un sunet depărtat de irîmbife sunând încetarea fo- , „urilor. - . . i : - 

DOCTORUL -(căre dă. uttimele îngrijiri tă Fdgara) i Ă 

Dar asta ce-o mai i? .: 
- 

_„EDGARD Wipăindu-şi mâna pansată) Și 

„+ Merci, Docteur,.. E    
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RADU (pe ghimpă 

Ce. merci, omule ?- mâuqi ? Te întrebă doctorul şi . 

„te întreb Şi ii ; ce. însemnâză: trimbiţale alea ? i 
a 

EDGARD | 

Insemnsză că Griviţa e în mâna oştilor aliate. 

Trîmbiţele astea vestesc, „Lumii întregi gloria . oştiri- 

lor române. . 

„MN ARIA. 

Şi Victor tot nu mai vine! 

e RADU 

Nu mai tremură asa, Mario... pentru Dumnedeii. .. 

Naudi că a cădut Griviţa? o să vie şi Victor!. tătarga- 
propiză: . 

a zooână o 

- Ascultaţi ! : 

RADU (atergă spre cărare. Se crapă. “de gi) 
Ss , 

| Copii! Vine Iorgu. .. vine. cuseru, . în fruntea Vi: 

tejilor!... Ti! Frumoşi sunt. : - Bravo!.., Bravo, lor- 

"gule!... Să trăesci! Să brăităi- . Ural....Veniţi încoa 
copii... „Vino Edgard! ; . Vino Marioi Vino Doctore ! 

” (Toţi alfrgă la d, „Iorgu întră cu o celă de. dorobanţi cu muzică în frunte 

şi cu stegul ciuruit de glânfe. Radu se repede în brajele Dr). Bine. ai 

“venit, frate Iorgule. o 

SCENA. DR n - 
„* Același, IORGU, DOROBANPIE - 

IORGU Di ae 

a 

Bine. vam găsit! Diua.. de aqi: o'să'rămâe: neştârsă ” 

în sufletul tuturor „Românilor și în cartea neamului.
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(văgend-o pe Maria agitată). Liniştesc- -te, Mario. — Vi viă.... neatins... 
"gem cu toții! 

a 

„„ Pe cine ?.,. 

"1oRGv ” 

Pe căpitanul Vioreanu.. 

RADU 

ictor e 
“Dar pe. alt: cine-vă trebue să-l plân- 

| MARIA . 

A murit ? 
, 

IORGU . Da 
Nu:., dar... . | , 

Ş EDGARD 
' Bietul căpitan ! _ - 

ai IoRav |. - 
Dar Valter !. Valter a; av 

„RAD 

" Vorba e... a: căqui Grivi 

ut o mârte vitejescă 1 | 

U. 

ţa ? 

IORGU, 

“A căduţ :.. da! după ce . 
Omeni aii umplut câmpia întrâgă,, 

trupurile atâtor mii de - 
. valea plângerii! 

MARIA 

Tată, cum: a fost rănit aş 
reanu ? 

ă de grav căpitanul Vio-  



IORGU - 

Apărându-l pe Victor! Luk Vioreanu îi datorăm cu . 

„toţii visţa lui Victor! 

i MARIA 

Nenorocitul ! 

| | " TORGU 

Victor cu compania lui alergase în faţa duşmanului. 

De odată se vădit înconjurat din tote părţile. — Ar 

“fi perit, dacă în clipa aceea nu năvăliă căpitanul Vio- 

reanu în fruntea batalionului. Cu pieptul lui i a făcut 

zid de apărare!. Dar pe când Victor, în culmea bucu- 

viei, îi-strîngea mâna, o baionetă vrăjmaşe îndreptată 

spre Victor, îl isbesce pe Vioreanu î în piept! — Bravul. 

căpitan căde rănit de mârte în braţele lui Victor!— 

"În vremea asta, Radule, pe dâlul Griviței, înpl6ia de 

glonţe şi de şrapnele şuierătore, Măria Sa Domnito- 
„rul, ca un Arhanghel biruitor, sta neclintit, 'şi ochiul. 

Lui se înlăcrămă, vădând zorile apropiate ale isbândei! 

| „RADU (mişca). 

” Bietul. Vioreanu! —Bretul vea 1.. Mare Căpitan !. 

IORGU. 

Vita şi înţelept Conducător!-—Găderea Griy toi, care 

chezăşuesce biruinţa întregului răsboiii, se datoresce 
înţeleptelor Lui prevederi.—Şi acestor mînării doro- 

banţă li se cuvine de o potrivă laudă, căcă vitejia cu 

| care aii sciut ei să lupte, rămâne-vă purură pildă ur- 
“ maşilor: de nemărginita 16r dragoste de moşie! Dar, 
iată... Padue pe Vioreanu. (Fietor intră urmat de doi sa- .: 

nitari, cari l-adue pe Vioreanu rănit, pe un brancard). :
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SCENA x, o 
Mai acceaşi vIGToR, VIOREANU, 

> VIOTOR (către Dranearaier). 

„Incet... încet băeţi. ie 

MARIA (repegindu-se 'către Victor). 

„Ah! Victore ! Victore ! 
, 

VICTOR (ei ton de stăpinire). 

Dragă. Mario, să nu . turburtm cu bucuria n6stră | cele din urmă clipe. de visţă, ale . dragului nostru 
„Prieten. . - a po N 

! DOCTORUL (către orgi, după e ce ba ezaminat pe Vioreanu): 

E plerdut, Domnule Colonel! 

„MARIA 

“Sărmanul! i (Pioreanu face o miscare) * “Se  deşteptă!. îi spri- - jină cu brațul.) ” 
- 

” 7. 
VIORE ANU aşi deschide ochii stinşi i privirea î-se opresce rrpra 

Mariei ; se uită 2ung da ea) IT „mulţumesc, Domn, i Ă 

| "MARIA i 
"Domnule Vioreanu, Pai scăpat pe Victor! -Cum să-ți mulțumesc? 

, VIOREANU 

Aducându- i aminte din când în când de mine! (Maria tresare. “Vi toreauu are tea moment de convulsiune; Maria îngenu-: chic lângă brancard şi-i fine caput cu nâna pe după gât, Departe sc aud trimbiţele trupelor, cari se întore rietoridse în marş triumfal. Za augul  
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lor Vioreanu - tresare ; faţa i se- însenineză ca şi cum O tamină cerescă 

sai cobori asupra lui. O ragă de s6re de dimineță inundă “ziuă: tâtă see. 

na, înveluind într'o lumină pruternică şi dătătre: de. viaţă grupul în 

mijlocul căruia Vioreanu îșidă ultima resuflare,.) Trimbiţe dum- | 

neqeesci!. . „... VOL vestiți gloria neamului  româ- . 

“nesc!... vol îmi redați încă o o clipă viţa pe care 

am jerfit'o.pe altarul patriei sa (pierdut din ce în ce) O! 

rade bine făcătore “ale reînvierii unui neam vitez ! 

aureolă splendidă, care cu nimbul tăi de aur încinsă 

_ fruntea oştânului biruitor!... fâi pururi aducătore - 

“aminte a, celei mai măreţe dile din istoria României 

libere ! Pee. (Altă conzulsiune. Capul îi scapă pe braţul. dlariei ; ochii 

i se oprese în ochii ei. Maria plânge,.cei d'împrejur cu totul mişcaţi pri- 

vesc în diferite atitudini, Vioreanu dându- -şi sufletul cu ochii țintă în o- 

chii Mariei) Îță mulțumesc! (Ales) 
. 

| DOCTORUL, a ij 

„Sa sfîrşit! | 

| | ! IORGU 

Doctore, pentru cinstea ce se cuvine acestui brav .. 

„soldat, se cade să i-se cânte o..vecinică pomenire în 

sfintul locaş al Domnului clădit de Măria Sa Domni- 
torul la Poradim.— la măsuri să se transporte acolo 

corpul. neînsufleţit al acestui vit6z ofiţer. (Brancaraierii 
ridică încet cadavrul lui Vioreanu şi es urmaţi de Doctor. Afară, imediat 

ce aii eşit brancardierii se aud trimbije de înmormântare, cari dispar trep- 

tat. Toti cu capetele plecate rămân o clipă tăcuţi. Mică pausă. In vremea 

asta Peneş cobără singur şi abătut de pe câstă, « cu mnâna înfășurată într'o 

bucată, de steg turcesc). : ” 

RODICA (eăgândurl se repede înaintea lui git îmbrățigeză. Pi 

Peneș! Peneș! .. Ia a 

a MOŞ EIVU (eese). 
7 

Nu- -ță spuneam cit? (7oţi fac cere în prejurul lui Poneş care 

a înaintat pând în faţa scenei). 
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TĂEREL 5 
Da bine, singur, frate Poneş? 

| | „PENEŞ 
“Singur, frate Costandine. Așă... 

+. Din nouă câți eram | 
"Și cu sergentul dece, 
Rămas'am singur ei și am - 
In piept inima rece. 

Crud e când, întră prin stejari 
Năprasnica secure, 
De-abate toţi copacil mari, . 
Din falnica pădure; 

- Dar val de-a lumii nâgră stea,: 
Când mortea remil6să, 
Ca ?n codru viă, pătrunde ea, 
Și când securea-i câsă, . 

Ah! Darar Domnul să-my îndrept 
"Acestă mână ruptă, ... 
Să-m! vindec rănile din ptept 

"Să m&'ntore iar la luptă; . 
" Căcl nu-l mal scump nimica adi, 

- Pe lumea pămintescă, 
| De cât un nume de vitez 

” Şi-o morte vitejâseă! 

    

   

  

JERIFIGAT | - |. FINEL : 
        

  

    


