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ERATĂ. 

Din josul paginei 17 lipsesc următoarele versuri:   
Dar cine e femeea şi omu-acesta ?n lanţuri 

Porunca mea îmi pare a fost nestrămutată 

Ca toţi cei .prinşi de-arîndul ucişi să fie... 

CONSTANTIN 

. Tată, 

Mă vei erta,,. aceasta e cea din urmă oară, 

Dar am crezut că trebui să-l cruţ. Nu-i drept să moară, 
Luptat-a vitejeşte şi greu rănit l-am prins. 

  

“Tip, ziarului „Rum. Lloyd“, G. Albrecht. | -  
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FRANGOIS COPPEE 

CONSTANTIN BRANCOMIR 

Dramă în cinci acte, în versuri, tradusă cu învoirea autorului 

de NANPR- 

Persoanele: 

Stefan, episcop şi rege al Balcanilor 
Prinţul Mihail Brancomir 

Constantin Brancotnir, fiul său | 

Ibrahim- Efendi, agent secret al sultanului 
Mohamed II numit 

Bîncu, sub vestmîntul uqui cîntăreţ ţigan 
Uroş, veteran 

Lazăr, ostaş 
Un prisonier turc 
Un străjer 7 
Un păstor 

„Un ofiţer 
- Vasilida, a dba nevastă a principelui Mihail 
„Miliţa - 

Ana, fata lui Uroş 

Sofia, cîntăreaţă 
Alexe, paj. 

4 

Scena se petrece în Balcani la finele secolului al XV-lea.  
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ATTULI, 
” 

“Un lagăr intro cetâțne din Balcani=: In. fund o „poartă 
monumentală. La : dreapta şi la stînga întărituri şi metereze. 

“In al doilea -plan la dreapta cu O-poartă mai mică decit cea 
„dintii. Peste zidurile crenelate ale cetăţii se zăresc catenele” 

ă ” de munţi. i 
To 

- 3 . pp . - 
7 

SCENA 1 

j LAZĂR, UROŞ; BÎNCU. S 
0 tidicarea cortinei Lazăr; tinăr ostaş, arată munţii lui Bincu, un soiu 
“de trubadur ţigan, purtind “după umăr o chitară. Uroş, veteran cu 

  

. 

mustaţile sure stă deoparte pe latiţă) : N 

„ LAZĂR 

“(intinzind mîna spre stînga).. 

De-aice de pe culme se vede 'ntreagă ţara: 
Priveşte, cîntăreje, tot griul şi.-secara 

„ “Spre miază-noapte ?ntinse. Cît ochiul ţine 'n zare 
Sint satele creştine, cîmpiile bulgare. 

"Cînd soarele-i puternic Şi-albastrul cer senin, 
7 Se 'ntrezireşte domul cetăţii, — la Vidin. 

Se da miazăzi? 

ă zi 

“Acolo. de pe vremuri e-a noastră cetăţue. ; 
„Prin aurul de grine în valea cea gilbue - 
O Nezi? Dunărea scîntee curgind, încet din greu: . 
—0 sabie întinsă pe coama unui leu. — 

- 

Di BINOU. PR 

  

Da ai 

Se 2 A 

LAZĂR 

E Turcul! De doisprezece ani 
Silinţele-i cumplite se sfarmă de Balcani | 
3 stă precum stă: lupul la pîndă să ne-apuce - pă 

- (arătînd într'o parte şi'n alta) . : 
- Acolo-i semi-luna, aci, —.e sfinta cruce. 

. ÎN 

  

 



  
      

   “BÎNCU., . 
Ce-i drept, aceste piscuri albite de ninsoare 
Sar zice, — pe vecie c'o furtunoasă mate 
De uriaşe valuri s'a. prefăcut în sloi, . 

LAZÂR . . 

Cu toațe astea Turcul ar fi pătruns la oi 
De mult cu-a lui-urgie în astă cetăţue, - 
De nu nu era în cale-i un om să i se pue, 
Şi azi, am fi cu toţii robii ori puși la bir 
Fără Mihai, — viteazul de viţă Brancomir. 

Sirman poeti eu care îi năzuese silaşul 
Aş vrea „să cînt încaltea. isbînda şi ostaşul. 
“Despre Mihai cel mare mai spuneţi, spuneţi eară. 
Eu voi cerca un cîntec în urmă pe chitară... 

LAZĂR _ | | i 

..„ Cuceritor sultanul intrase în Bizanţ; 
Trufia semi-lunii păşind oricare şanţ, * 
Mergea să *ndeplinească te ?n cartea lor stă scrise; 
Murise Huniade şi Scanderbey murise. | 
De-asemeni unei cete de osîndiţi la moarte . 
Şi Sirbi şi Greci şi Unguri avut” — aceeaşi soarte, 
De-atunci din -munţi la mare nu vezi un om că ridel- 
Cei ce nu poartă lanţul, grumazu "ntind la gîde. 
Stăpin cit fuse Turcul, — copiii. chiar din faşă 
Nu mai cruța, şi totul gemea sub cîte-un paşă: 
Din Buda pîn' li Varna era numai măcel! 

In pragul casei sale, în poartă de castel 
De-arindul traşi în țapă boeri şi. negustori 
Mureau în grele chinuri daţi pradă” pentru, ciori, 
Inspăimintaţi, voivozii plăteau tot dia adinc. 
Ear călărimea tuică purta prins la oblinc 
Un sac umplut cu pae dar plin şi de urechi 

E



  

      

“Tăeate de Ja oameni., Bătrinii spun din vechi, 
“Minie de la ceruri c'a fost căzut şi semn - 

„ Făcutu-s'a la unii. Pe crucile de lemn 
. Nălţate la răspintii văzut-a călătorul 
"Curgînd sudori de sînge: plingea miîntuitorul!. 
La Praga, o icoană s'a fost schimbat la faţă. 

_ Din drumul semi-lunii crescînd tot nai semeaţă 

Fugea creștinătatea, Europa îngrozită. 
Gun geamăt de fecioară de-apururi pingărită. 

UROŞ -” 

“Eu şînt bătrîn, ştiu toate, — noroc că vremea trece... 

LAZĂR 

Atunci se ?ncinse lupta cu unul contra zece 
In ţărişoara asta; căci dintre noi un brav 

Na suferit să vază în jug poporul slav. 
Şi scuturind deodată c'un braţ vînjos pe rege 
Din toropeală, steagul ridică pentru lege 

"— Un prapur alb şi 'n mijloc o cruce “de beteală. — 
EI, singur e! respinse a 'Turcilor năvală, 

„Ear răposatul rege silit de Brancomir 
Inapoiă de-asemeni firmanul de emir. 
Nu mai plăti tributul, — se bizui pe armă. '-. 
“Chemat întreg poporul prin clopote de-alarmă 

"Se string din patru unghiuri creştini în crucea greacă, 
“Trag strâmoşescul paloș din ruginita teacă 
Şi toţi prin jurăminte se leagă şi se cheamă - 
-Luînd drept: mărturie icoanele de-aramă 
Şi bine-cuvintarea pe frunte; după asta . 
Sârută fie-care părinţi, copii, nevasta 
“Şi plec. vojoşi la luptă cu Mihail în fcunte 
-Amestecînd în trăsnet şi tunul de pe munte! 
„Sultanu-atunci, cu ciudă asuprâ-ne, zadarnic 
“Trimise cu oştire din paşi, pe cel mai harnic. 
Veniţi ca uraganul păginii peste plai 
“I-a ?ntîmpinat ori unde, neadormit Mihai



Şi-atunci, pe-aceste piscuri au curs girle de singe. 
Loviţi de pretutindeni mai gata a-i: înfrînge - , 
La pindă zi şi noapte tirindu-ne pe brînci | 
Cădeam fâră de veste asupra lor din stînci, - 

-  Arcapele pe urme sburau ca să-i „sugrume. . 
Ast-fel o mînă de-oameni .măcelărit-am sume 

| - Alah fâră «să zică! Mi-aduc aminte" încă 
Chiar- eu strivii o ceată rostogolind o stincă. _ 

„„.. În 'toată Yremea-aceasta de doisprezece ani, 
Prin foc rămas-am numai stăpîni peste Balcani! 

- Şi cum se frînge valul in spume de-un zăgaz, 
De noi se frinse Turcii şi nu le-am dat răgaz... 
Deşi de-o vreme 'ncoace ne-au mai slăbit cu oaste: 

. Otorgul pâşa totuşi (le strajă stă sub coaste; .. 
- Dar tigrul asiatic de ne mai lasă tihnă 

E semn că însu=și are nevoe de odihnă. 

El n'a putut să prindă în cuib vulturul, — durda.. 
Nu l-a ajuns, — ear dinţii şi-a ascuţit dasurda ; 

Si singerat acoma cu lacrime: de fiară 
Ascuns, îşi linge 1 rana, şi sfişiata ghiară. 

% 

BÎNCU e - 

„Pe cît mă duce capul din cîte-aud, — Daga-i:, | 
Lui, tot e mulţămită, lui, marelui Mihai 

Alăruri de Vlad-Dracul şi Huniad, anume - 
Voi pomeni de dînsul în cîntece prin lume. 

- (insinuant). | . . 

Dar spune-mi cu- -amăruntul, oşteaniul : ăsta” aspru 
Trăeşte singur, singur la vatra lui, sihastru? 

_ | LAZĂR 

Ba nu, ci cu nevasta şi-un fiu, ce om de frunte ! 

Cînd Brancomir sub steagu-i ne adunase n munte 
lubirea de moşie re msufieţind din groapă, 
Copilu-i purtă lancea... şi nu era de-o schioapă! 
Dar pilda fiind: bună acuma Constantin 
E om, .pe-cînd copilul e un oștean :deplin. 

. 
N = 

  

- 
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“Şi ţara fericită spre ei cu fală cată. 
- Avind acum un reazăm pe lingă vechea spată. 

| | 
N - BÎNCU N 

“Cum vezi tot mu mă satur şi tot aș | vrea” Sascut? 

Încalte-aşa-i şi muma? “ 

» 
- AzăR. | - E 

E moartă, vai de mult!. 

Dar răposatul rege — primească-l Domnu ?n rai — 

I-a dat pe Vasilida,' soţie lui Mihai - 
Se zice car descinde. din moşi-strămoşi creştini | 

Din mare neam, din inşi-şi Cesarii bizantini. a Tu 

BNOU rr 

Frumoasă-i ? * | 

LAZĂR -   „Cînd o vede, un sfint dă de păcat 

- , BÎNCU 

Mihai... o fi iubind-o? 

Da UB0Ş | 
(fără să se scoale deloc, şi cu asprime) 

“Prea mult pentr un soldat, 

i e LAZĂR 

Ori-cum, regele bine făcut-a; nu mă mir „. 
Dacă ?n triumf atirnă la steag un trandafir. 

“ BÎNCD- 

| Aştept cu neaştimpăr So. văd; aşa de este, 
li place cred s'asculte un cîntec, vre-o poveste .. 
Dar regele de câre- vorbiţi întotdeauna | 

— Nu ştiu nimic mă artă... e mort de multă 
2 
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LAZĂR 
E luna. 

BÎNCU. 

„Şi-acum fără "ndoeală feciorul său e rege? 

UROŞ | 
(ridicîndu-se, apăsat :) 

La noi cine=i mai vrednic,. acela se alege. 
__ (Mirare din partea lui Bîncu) 

Atunci, cînd Domnul nostru cum spun, s'a stins 
, din viaţă 

O lună ţinem jale; sa adun” apoi în piaţă 

Cei mai bătrini, boerii cu vază, la Vidin 

Călări; cu toţi la număr sint doăzeci deplin, 
Şi-i vezi dupe-a lor stemă: de-argint prinsă la cucă 
Cum a rămas din datini; aşa precum apucă 
Se chibzuesc în taină; şi cu picioru' ?n scară 

Aleg stăpinitotul cel rinduit pe ţară 
Trag spada întrun zangăt spre răsărit de soare, 
Şi'n urmă-i pun coroana pe cap, cu pompă mare. 

LAZĂR, 

Tot aşteptam să pice din ceas în ceas un crainic 
De eri fiind să ţie boerii sfatul tainic. 

BÎNCU 

De-i vorbă că un rege s'aleag” a venit vreme, 
Pe cine alt la -cîrmă mai vrednic au să cheme? 
Nu pe Mihai? 

LAZĂR 

Cu dreptul,... aşa ar fi să fie 
E singurul ce *nfrinse a Turcilor trufie 

, UROS 

Copii, vorbiţi în pripă şi num”. aşa din gută. 
Viteaz e — cine=o zice? — Mihai, peste măsură, 
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"Dar dacă el visează coroana într'ascuns 
“E ?n paguba moşiei ca Domn să fie uns. 
L-arh coperit de-arîndul cu cinste și averi 
Pe drept cuvint. Dar bine, prostime și boeri, 

“Gindim, toţi la olaltă că trebue să șadă 

Ac soldatul nostru, în munţii de zăpadă! 
Şi-apoi la noi, coroana, ascultă-mă pe mine, 
Mai lesne-o poţi s'o capeţi cînd... n'o visezi străine, 

BÎNCU 

Ori cum maş crede = alesul să nu fie oștean. 

UROŞ (proorocind cu siguranţă) . 

Te "'nşeli, este ?n ființă episcopul Ştefan. 

BÎNCU 

Un preot? - | 

UROŞ. | 

Sfint mai bine! 

LAZĂR | 

Aşa €, n'am ce zice 

Dar ce măreţe fapte fac sorții: lui să-i pice? 

UROŞ 

Ce fapte? Numai bune de cind mi-aduc aminte, 
Treizeci de ani de-arindul prin fapte şi cuvinte 
Şi bine pentru ţara robită, — mai ales! 
In timpul cînd credinţa se sfişia ?n crimpee 
Cînd Turcii ne schimbase biserica 'n moschee, 

Au cine ?n umbra crucii ne-a strins să nu ne fure? 
Episcopul. El slujba ne-o procitea 'n pădure 
Rugîndu-se fierbinte cu faţa spre altar 
- O scorbură din vremuri întrun bătrîn stejar — 

El ne-a păstrat credinţa de zu sîntem în schimb 
Azi Turci. De-atunci pe frunte îi strălucea un nimb!



    

Străvechea neatirnare: rămas-a pe-a cui mini 
Cînd regele tributul plătea către păgini? = 

- De cite-ori oprindu-i chiar calul de zăbale 
„Nu l-a certat pe dinsul, Ştefan, în plină cale? 
"Şi „zilnic, fâră preget, intrînd în cîte-o şcoală 

„Făcut-a să 'ncolţească -săminţa de răscoală; 

Copiilor în predici vorbind despre străbuni 
"In parte. fie-cărui zicea: «Să ne răsbuni !» 

A pregătit răsboiul, cum sfint i-a. fost și scopul — . 
De bucuria obştei sta mindru episcopul: | 
Părea că "ntinerise cînd falnici am pornit. 
“Mihai de-a ?nvins, e Ştefan care-a blagoslovit. 
„Ast-fel, cînd cerbicia ne-a devenit mai dirjă 
Ne-a dat pietrele” mitrei, argintul de la cîrjă= 
Şi tot te rămăsese bisericilor bunuri, 

-Argint, aramă, aur, le-am. prefăcut în tunuri. 
Sărac, el poartă grija de văduve sărace, 
Căci mai presus de toate, e-un sfint în ori-ce face: 

Dovadă e leprosul ce atingindu-i rasa 
Sa curăţit de boală și el şi toată casa. 

Ear stol de păsărele, la cer de *ngenuchiază, 

Se lasă împrejuru-i, pe milinile-i s'aşează. 
Pe dinsul vor alege; şi de-o primi puterea 
Să ştiţi că este nu:hai, şi numai de durerea 

Sâ vază mai în grabă a lui Christos isbtndă; 

Şi fericiţi atunce, .pe fruntea. lui cea. blindă 

Intrezări-vom ast-fel murind pentru credinţă 
Alături de coroană, un nimb. de biruinţă, a 

_ LAZĂR 

„Dar de rivneşte tronul şi Brancomir ca preț. 
Li 

N UROŞ | 

Va trebui să rabde. Ar fi demn de dispreţ 
"De nu se va supune: voinşei tuturor, 

LAZĂR 

I]- știu de șlavă dornic. . 

   

   



    n 

  

oz o  Muerea î îi da zor. -- sa 

- LAZĂR 

Că bine zici, muerea! păcatul cîţi nu-i trag! 

(In vremea asta un copil. de casă dă perdeaua de la poarta din -- 
| dreapta la o parte). 

î E Ş UROŞ | 
- i ., : m... 

Tăcere! Eată prinţul S'a arătat în prag o Ma 
Cu tinăra-i sâţie.. . Ta, Bincu, vin cu noi. 

BINCU Si 
(âupă ce se înclină cu. umilință “pîna! la pămînt, a Darte aruncind o iz 

1... „> privire plină de- urâ ostaşilor) | iu 

Ghiauri spurcaţi, e totul ce-am vrut să ştiu prin voi. 

== 4 

. SCENA II - i 

ACEIAŞI, MIHAIL, BRANCOMIR, VASILIDA as 

SA Mihai şi Vasilida es în uşa din dreapta. Mihai om ca de 50 de ani 
_ “îmbrăcat în port slav; o stemă de argint cu- pană Îp căciulă; la” 

briîu arme orientale. Vasilida de 25 de ani, îmbrăcată într'o rochie bi 
zantină, se reazămă cu dragoste !a braţul. lui Mihai. Bincu se "nelină 

adînc în fața or. 

_ | MIHAIL - O 

* Au cine-și pleacă fruntea aproape de țărînă d 2 IS 
Tr Ce vrea streinu-acesta? , 

i . “BINOU - | 
Măria ta, 0 mîna Ă - | 

  

„De ajutor. Chitara=mi ce-alină ori-ce -rahă 

  

a iogural + meu bine, e singura mea hrană. 
a -, az 

VASILIDA . | i 
apar a Ă , SI . - pi 

” "Un cintăreţ! .chiar gindul mi-era să trimit slovă , 
| De-aşa ce-va. să-mi vină... Şi eşti? . - | . pui 

a . 

! i 

   



  

— 12:— 

BÎNCU . | 

| Eu? din Moldova, 
„Domniţă ; al meu nume e Bincu. 

VASIL:DA. | 

În desară 
"O sâ ne dai o probă de cîntec. — Rămii darâ.. 
“Ştii basmele romîne ce te cuprind de groază 
Cu zmei, balauri, zîne alunecind pe-o rază? 

Mihai aşa-i femeea, cele mai multe ori, 
Ne plac poveşti atunce cind pline-s de fiori ; 
Ast-fel fiind în tremur ne deşteprăm în noapte 

“Ca soţul să ne ?npace cu dulci şi tainici şoapte. 
(lui  Bincu) 

N'ai teamă cîntărere, vom îngriji de tine 
Ă (facînd la toţi semn cu mîna) 

"Plecaţi. e: 

(Lazar, Uroş, Bincu, 63). 

SCENA III. 

- MIHAI, VASILIDA 
Mihai se apropie de întărituri la stinga și priveşte neliniștit şi 

“ pătrunzător în zare. 

MIHAIL 

Nici pin” acuma crimişul nu mai vine! 

VASILIDA | | 

-Anevoioasă-i -calea şi'n depărtări Vidinul. 

NIHAIL a 

„Măcar să-i crape calul dar să-mi imprăştii chinul; 
“Căci trebue ca sfatul să fi ales, știu bine, 

“Un rege... omul însă ? M'o fi ales pe mine... _        
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"Rău fac că trag nădejde cînd, mai presus de toate, 
Poporu-i pentru preot. Dar mai ştiu eu?. se poate.. 
Norocu-şi schimbă pasul din drum, ei, dar. la naibăf. | 

| - (vi6lent) - ” E IE 

_Nu vine-odat' trimisul? gheenea ?n foc să-l aibă... A 

| VASILIDA 

Răbdare II . 
7 

s 

MIRA N | 0 

Ah! Poporul e încă mai mişel.... 
De zeci de ani eu singur ţiu pieptul pentru ek 
“Inlăturînd din cale stindardul triamfal | ” 
Ce poartă semi-luna şi ?n frunte cozi de cal! 
Pentru ca holda ?n pace să-şi poate stringe orbii 
Hrănit-am cu-al meu paloş atita vreme corbii E 
Şi pentru dinşii-anume, meseriaşi ţărani 
Am stăvilit potopul aicea în Balcani, 
Ear tunurile mele necunoscînd înfrîngeri | - 
Cutremurat-au munţii de trăsnete și fulgeri! 
Am cârunţit aicea; în astă cetăţue, | - A 
Ca ?n prispa casei sale nevasta şi bărbat 
Să poată şedea seara în linişte, la sfat. 
Şi azi d'asupra porţii podoabă, prinsă ?n cue, 
Zac hircile rinjite a doăzeci de paşi, 
Ear cind să-mi vie rindul la cîrma ţării... Aşi! 
Prin braţul ăsta numai ce fierbe de minie 
Făcut-am şara asta să ?nnoate ?n bogăţie 
Ca ?n urmă, Doamne-ajută, alai penteun potcap! 
Şi toți îl vor, că "ndrugă palavre de nu "ncap; 
Sărac de ochii lumii,... poporul tot se ?nchină 
La el! doar nu-i episcop... Şi-au cine e de vină - 
De-o scînteea d'asupră-mi, coroana. pe-a lui frunte?" 
Şi totuşi înc'atita de-ar f să stau în munte 

Nu sint nimic alături de-a lui cerească hrană
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„Căci vinul leturghiei-i mai scump decit o: ran şi 
Zadarnic vechiul rege cu limba lui de moarțe 
"Ma hotărit mai vrednic ca scepttul să i-l poarte 
Zadarnic mi-a fost dreptul de bir: peste-uin judeţ 
Şi stema boeriei şi-atita aur preț... | o. 

"Pe popa-l vor alege mai lesne, — nu mă 'ndoiu, 
* — Ta Brancomir. te-aţine fi gata la răsboiu, 

-Curînd-curind Otorgul sâri-va fâr'de veste :. : 
Bi dorm, ear, tu fi straja Balcanilor pe creste, i 

„Veghiază pentru, dinșii, ca ?n ziua cea d'i întâi: 
Au nerecunoștinţa, ca dulce căpătii... 
"O, dar. să iei aminte, popor de dobitoace, NȚ 
“Ca nu cum-va ostaşul, sătul, - de-o, vieme 'ncoace, 

De luptă Să 'nu.fie... Deschideţi ochii, voi - 
“Ţărani, mai proşti adesea decit ai voştri boi 
Boeri, batrini, călugări şireţi cu faţa pală, - | 
Ca nu într'o ziggenunchi-mi să fringă astă pal 
— Ce singură mai ţine avutul vostru vouă — 
„De-aşi şti că-mi tae girul bucăţile-amindoă 4 

VASILIDA 

In schimb ţi-ar zice alta, se. poate, — nu mă. mir! — 
«Te linişteşte —»... însă eu“una, te admir. 

Frumos, atunci e leul cînd furia J- înfrînge 

„Şi pe măreaţa-i frunte înalț. un val: de sînge. 

Eu fica zămislită din Cesari, mult îmi place 
Să-ţi văd, rânile ?nchise. albind... Şi-apoi ce face 

Dacă la înrma urmei la tron acum norocul 

Aduce pentr'o clipă pe-acel episcop, — locul 
E-al tău... Ii vor cuprinde amarnice căinţe ... 

(rar, desmierdătoare încredinţindu-l) 

Soldate vei fi rege, domni-rei ara, prințe, 
— Copil fiind, la curte mi-a spus o ghicitoare 

-Că pot S'ajung. reginâ... Mă 'ntreb, au fi-voi oare? 
Mihai, pe fruntea-mi care sub mîna ta e blindă 

“Vei pune tu coroana viclean sau prin isbîndă! 

- 

2 
aa
 

 



        

(plecind capul pe umărul lui, şi din ce in ce mai i rar). 

Ear eu așa de înindră voi fi, se inţelege; 

"Cînd singură putea-voiu să-l cuceresc pe rege... 

„a (iu). 
Dar vreau să te văd rege şi nimini să te ?ntreacă 

Mihai, eu sînt femee, și 'ncă mai mult : int Greacă, 

Şi tremur de:-minie precum “coardele barpei.,. 
- Înlănţuit la sînu-mi tu zici: femea şarpe-i. - 

a şarpe! dar adesea mult mai îndeminatec 
Ca îndrăsneţul vultur, ca tigrul mai sălbatec : 

Cînd nu va fi nevoe de braţul rău vipjos: 
Mă voi tiri în locu=ţi, muşca-voi cu folos... | 

Sint şarpe! Dar în viaţă cuprins un singur dor: - 
“Colan s'adorm la gitu-ţi iubit înblinzitor.. 

a - . 

MIHAI , - 

Mi-eşti dragă Vasilido, eşti. singura-mi lumină, | 
Vreau. st fiu rege, numai ca tu să fii regină! 

"Cît m'am schimbat de-o vreme, eu care, niciodată 

Vai, n'am visat,coroana... dar mina-ţi fermecată 

Ai puso n mina-mi aspră... de dragoste pătruns, 
Mai prins în mreji dea "ntregul; și-apoi cînd într'ascuns . 

"În nopţile trecute pe veci fâr” de pereche 
“Tu fioros de dulce mi-ai zis-o la ureche + 
«Fii rege» — de atunce-eu nu mai am repaos... - 

(revenindu: ȘI) 

"Ce-mi pasă câ dorința mă prăbușește” n chaos 
Sărutul gurii tale mai fraged ta o fragă 

- Mă *mbată pretutindeni, îl simt,.. cît miceşti de dragă! 
- Și m lupte, — pe cind ploaia săgeţilor se cerne, — 
In mirosul, de sînge — miresmele' ce 'n perne 
Bogatu-ţi păr revarsă, mă urmăreşte încă! “ 
Deşi pin”: la coroană prăpastia-i adîncâ : 

„Nu e nimic... ia-mi mîna să ştiu că toate ?n scrum - 
„Se vor. preface, totuşi. no să mvabat din drum - 
„De n ar fi un alt mijloc să-ţi vad faţa senină 

r  
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De cît... s'aştern sub: paşi-ţi chiar seagurile "n tină: 
Dar 'sgomotul acesta? O fi răspunsul poate.. 
- . (urale afară) |. 

(Noi strigăte. Constantin Brancomir intră prin fund printre ostaşii 

care îl urmează aclamindu-l.! Vesmintele sale poartă urmele luptei, şi: 

ţine în mina ridicată trei steaguri turceşti. In urma lui. vin înlăn- 
(uiţi şi sub pază o căpetenie turcă cu turban verde şi o fată tînără 

— Miliţa în costum oriental, la git cu o salbă de piaştri. Din dreapta 

şi din stinga intră alţi soldaţi atraşi de sgomot între care „Lazar, . 

„Uros, Bincu. 

SCENA IV 

" MIHAIL şi CONSTANTIN BRANCOMIR, VASILIDA, MILITZA, 

UROŞ, LAZAR, BÎNCUL, PRINSUE TURC, SOLDAȚI 

v 

SOLDAŢI 

Isbîndă ! De Dă - 

| MIHAIL - | 
i =  (r&cunostind pe Constantin). + 

1 Constantine!. a 

„CONSTANTIN 
: (cu bucurie) 

Mărire întru toate 

„Celui de sus!: şi-acuma de-a turcilor osindă 
Ne ocroteşte Domnul; tespinsu-i-am ! 

SOLDAȚII 

Isbindă !; 

MIHAIL 

Ce-aud... turcu ?ncercat-a să intre în Balcan ? 

| CONSTANTIN 

Chiar astă noapte; tată, prin pasul lui Traian 

Na Ar 

   



      

Sa a Tu 

MIHAIL 
. Ei cearca.a treia oară pe-acolo să 

. : ln spate făr'. de veste;.. 

N a : 

4 ne “cază 

CONSTANTIN 

- „Dar e sub bună. pază, 
Ne adormit pindaul de strajă 7n acel loc: 

„La rugul de alarmă în grabă puse foc. 
Dusmanii ştiu prea bine că-i semnul de răsboi, 

__ Sau pregătit: în” grabă să plece înapoi 
Temindu-se 'n strimtoare să nu-i prindem în pripă 
Dar'i i-am ajuns din urmă rupîndu-le-o aripă. 
Intrinşii cu. ghiulele trăgeam în carne vie: 

“Aproape: patru sute de turci, zac pe cîm pic. 
2 Asto fel întreaga ţară, slavă lui Dumnezeu, 

„..„, Scăpatau de peire... şi eată “ca. trofeu - 
(aruncîndu-i Ja picioare steagurile) ' 

 BÎNCU . 

_ a (a parte trist) 

„Ah! ear bătuţi! - 

MIHAIL 

(înaintihd cu braţele doschise spre Constantin) 

  

E mândru căpitanul şi tatăl tău detine; 

mi place dă mă reazăm pe-o ast-fel de odrasla 

(către Vasilida) . 

îi ubeşte-l... ca şi mama-i... cu dinsa” e, de-o maslă, 

Ia; ochi blindeţea dinsei... ce fragedă mlădiţă, 

Dar fruntea lui l-arată : e Brancomir de viţă! 

  

Ea n faşe nici un scincet n'a scos câzind, —  nici- -unul! 

la fost: r s oiul doică doică, şi. cint de_ lea ăn, tunul. 
ETA > A a Aga 

    6, — ch alţi băeţi pe muche 

= se răsboea călare: pe „sabie-mi... prin şanţuri 

(văzind pe cei doi. prinşi) 

0 a. drag e. 
rr 

= “In braţe copil viteaz, la mine! 

ui &ta a pm acul, 2 aa 
PL de



  

18 

L-am fost adus aicea să-ţi cer cu dinadins . 

“S3-l eri. _ 
(murmur prin ss1daţi) ” 

„MIHAI 

: Extare iu e pentru necredinciosul:.. 
De unde pînă unde chiar tu. să fii milosul? 
Ce vorbă! să mă judeci te-i fi crezînd dator? 
Căci: numai vârsînd sînge şi numai prin omor, 
Biserica şi ţara va răsufla în pace. 

„Copile, resvătirea nici întrun chip nu-mi place; 
Cu turcii 'ntotdauna ai talionu-arainte : 
«Ochiu pentru ochiu deapururi şi dinte pentru difte! 
Au liftele păgine cu noi se poaută blinzi? 
Ne pingăresc femee, copii... ca lupi flăminzi., 

“Ne sfişie răniții... La moarte turcul dară! 

N SOLDAȚII 

La moartel | 

- CONSTANTIN | a 

Inctuntata-ţi sprinceană mă *ofioară; 

Te rog, mă eartă tată, dar inima mă doare. ,,. | 

Şi n'am putut ucide un om fă” apărare; 

Adusu-mi-am aminte de vremile speranţei 

De Saladin cel tînăr, de sfintul rege-al Franţei . 

Cînd se luptau şi alţii ca noi, tot pentu Cruce — 

Dar am văzut că pilda zadarnic ţi-aş aduce... 

„„„Fii milostiv cu dinsul | ; 

(către soldaţi) 

Gindiţi-vă mai bine! 

“SOLDAȚII 

La moarte, piară turcul! 

PRINS 
Ajunge: Constantine, Sa 

Nu trebuea cu tine să mă -tirăşti în hău | 
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Ci ar fi fost: cu cale s'asculţi de tatăl tău 

Şi au dreptate cîinii şi Brancomir o. are | 

De ce vrei să mă 'cruţe? cerut-am eu ertare? 

Crezi tu că ?n focul luptei, înfrînt de-ţi era data 
„Să te găsesc, la rindu-n mi te-aş fi cruțat? 

„(către ceilalţi) - 

Sînt gata ! 

SOLDAȚII 

  

| 4 La moarte! 
[4 a „(După un semn al lui Brancomir. prinsul e dus afagă). 

a 0 MIHAIL « 
Aa . "(lui Constantin) - 

Vezi de trage din vorba lui” 'povaţă. 

i BINCU | d 
(a parte). | . 

Alahl drept-credinciosul priveşte moartea ?n faţă!. | 

CONSTANTIN 

(a parte)    
0! blestemată luptă ! „a 

VASILIDA. e | , 
(arătând pe Miliţa), 

Ei bine, dar femeea ? 

s: 

CONSTAN'PIN 
3 

  

-” Acuma-i drept, ca partea să-mi cer,. şi de aceea 
“O ţiu; am drept de pradă ca ori şi care ajtul: 

    

  
   
  

| | , MIHAIL 
Pe E dreptul tău, aşa. e - 

- NASILIDA Pa 
4      SR | Nu pot să cred că "naltul | a 

Fruntaş -S'aleagă; şie-şi o baiaileră roabă, - i 
"O fată ce “urmeăză” oștirea, drept podoabă      



. 

7 N 

Purtindu-şi. zestrea salbă la gât '— uşor sau greu, — 
„Cu ce preţ ciştigată.. .. o ştie Dumnezeu! 
Frumoasă €... dar. nu € pentru un fiu de prinți 
Cel mult, butea. r-ar scoate ostaşii 'tăi din minţi. 

- CONSTANTIN „. - 

Se poate; (către soldaţi) Dar la nimini, vă. spun în adevăr, 

Prin minte să nu-i treacă" s'ating” un fir de'păr 

Din capul ei, — de viață de nu cumva-i sătul.- 

MIHAIL 

“Ți-am spus-o Constantine; e-a ta, şi e destul! 

Cu toate astea află, de doă ori pe rînd. 
Mi-ai displăcut. Vorbeşte supus, cu glasul blind, 
Nu ?ngăduesc răspunsul acesta cu minie 

La sfatul ce-ţi dă dulcea-mi şi- gingaşa soţie. 

CONSTANTIN 5 

Dar tată... E o 

- MIHAIL 

Nici-o vorbă! Părintele te ceartă 
Cu dragostea, şi faţă de-aşal dovezi, — tot eartă. 

(arătind steagurile face sâmn lui Uroş care le adună) + 

Nu mai jigni cu vorba pe Domn şi pe- -al teu tată. 

  

2 

(Mihail dînd mîna Vasilidei ese prin poarta din dreapta urziat - 

de Uroş purtind steagurile, şi de toţi soldaţii. Bincu se depăr- 

tează la stinga. Constantin şi Miliţa rămîn singuri în scenă.) 

SCENA V. E 
CONSTANTIN, MILIȚA. 

CONSTANTIN 
(erezându- se singur). | 

Mă -mistue mîhnirea, ah... jalea mă îneacă. 

Mi-a smuls iubirea tatei afurisita greacă Mi 

Ceas blestemat. remie cînd cununiiă- -a pus'o | po 

   



a — 2 2     

  

    

  

    

      

      

. ? 

E (către. Miliţa câre cu umiliro se apropie de: insa) ” 
_ „Tu ce vrei „de la mine ; dp i ae 

: a Apa | o 
Ă Sint roaba ta, nai spus'o? i 

- Aştept ori-ce > poruncă stâpînul nou să-mi dee, 

Sa Nas CONSTANTIN Cp 
Di Făcutam oare. & bine î în.adevăr, femee, - . . a a, 
Aşa de jos, căzută prin oameui şi prin soartă, 

: Ca nu- Li, scurtain vieaţa ? 

az Sa ia SA i | 
Ra N Nu mă temeam „de moarte, n | . 

i CONSTANTIN | Te 
„Te chiamă, cum? pa i | 

MIŢA - | 
- Milişa. | . , 

CONSTANTIN: i 
Dar cui te ?nchini tu... spune, - 

” MA - - 
„Gin ce în ce. mai tristă la toate răspunsurile) ' . , 

De Sea tu te- mchini, dar ara | să ştiu vre-o rugăciune! - , 

DR CONSTANTIN i: 
(înduioşat) a 

i 
ii E 

  A i ie AR



  

ao. a 

7 a MILEA > > 
Cerşeam ipe uliţi; mama, pe ct mă i duce ştirea, 
Citea ?n ghiog şin palmă. 

Su CONSTANTIN | 

“Tinea la tine? | 

Sa O OMIDEPA 

| | (cu mintea dusă pe ginduri) 

E MR a Nu ştiu!.. 

- Bu (tostoptată ca din vis) | 

Dar mă bătea adesea, şi-a hotărit să fiu 

Vindută pe nimica la cintisprezece ani. bi 

Ea va "nvăţat şi jocul... dar cîştigam greu bani!... 

Sa CONSTANTIN | 

Iu urmă?. 

 MILIȚA : 

. A, în urmăl. pe astă-zi pînă miine 

SS | “Trăesc... de prin noroae găsesc un .colş de piine. 

a In sufletul meu jalea; :pe faţă sulimanul . . 

Plutesc pe marea vieţii. fâra-i găsi limanul 

Aa _ Aveam un hiîrb de-oglindăxin-el să mă 'resfrîng;: 

L-am Spart, mi-a fost ruşine de chipul: meu. „ah! pling! 

L] 

Da a CONSTANTAN 

DI aa Fii slobodă.... pe Aaa ă ae 

a Da . sita: | 

Ea a o Cum? mîna-ți din ogari mă desleagă ! 

ÎI  CONSPÂNTTIN: 

Da, ia şi puiga. Domnul o soartă Să-ţi . i aleagă 

Mai vrednică de tine, Şi farmecu- -ţi de milă . pf. 

Mi umple, biată fată'ce ai de viaţă silă 

e Şi faci fără de vog;, neştiuitâare răul.
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Te-a prins din leagân încă nenorocirea ?n hăul 
Acestei lumi. Dar ochii nu mint, sub'al tâu fard 
Te ruşinezi de tine, — obrajii tâi te ard. 
Şi floarea din mocirlă, tot are-un bob de rouă, 

In suflet eşti curată Incepe-o viaţă nouă! 

“MILIŢA 

In adevâr! O dătă, de cînd trudesc pământul 
Fără desgust în suflet, mi-a' spus un om cuvintul! 

Şi aurul acesta nu-i dar preţul ruşinei! 

Au cine eşti soldate atit de bun? au cine-i 

Acel ce cu-a lui vorbă mi” "nprăştie tot chinul? 

| CONSTANTIN 

Un frate bun sirmano de vreai, sînt eu, creştinul. 

 MILIȚA 

- Dar tu, vezi cine-s ast-fel! - 

- CONSTANTIN 

O ştiu, fire pipa. 

MILIȚA . . 

-. Ce blind eşti... ca. o mumă,. | 

CONSTANTIN 

Scriptura Sfintă-i blindă! | 

MILIȚA. - 
: 

Dar. sînt o' păcătoasă de veci!... tu nu, vezi, ea 
Facut am numai rele... : 

CONSTANT PIN - 

(Guios)- 

Te ?ndrepte Dumnezeu! 

O MILIȚA | 

„Cel drept. mă-isgoneşte “în lături de' la vatră,



    

pr 

    

Tu miai scăpat de moarte, — reia-ţi această pungă 

Stai pasăre plăpîndă, învinsă de fortană, 

Vezi tu? e “obiceiul” țigancelor si poarte, 

' Inelul vreai ?.colanul?... ori-ce ?m sfîrșit... alege ! 

— 2 — 

: CONSTANTIN - 
Au cine-i cel ce poate întii să „dea cu piatra ? 

PE MILITA | a i | 

Ei bine dar, tu care îmi dai nume de soră, 
Tu care mingăerea reverşi în astă oră 

Asupra mea... ascultă, vreai tu pentru vecie. 
Să trec suvoiu-acesta?: Atuncea mă „108 ţie 
Mă lasă lingă tine cit nimeni nu m” alungă. 

Dar lasă-mă aice să şăd, să-ţi fiu .o slugă: 

De ziua cea de miine mi-e groază... A mea rugă 
Primeşte=o, căci vai mie, ce-aş deveni acima 

Râămasă ?n voia soartei şi singură eu numa 

Pe drum; în ţara asta în timpul de urgie 
Mai neagră-i neatirnarea decit Ori-ce robie. 
Nu fii pe jumătate stăpine bun, şi silă,. 
O, nu<ţi fie de mine. Opreşte-mă de” milă 

Şi lasă-mă 'ori-unde, la vatră pe cenuşă 
Ingădue ca sara să dorm pe lingă ușă... 
Dar zi. că pot rămîne... Sărutu-ţi mina bună! 

2 

CONSTANTIN” | 
(mişcat) 

  

1 

Ear cuibul teu de roabă voi face-o cald pelog. 

PT BILIȚA 

Ii mulțumesc! ș... dar trebui un dir să-mi dai zălog 

Ce-va ce. porii pe tine... ori-ce... dar mie scump 

Ce-aş. vrea «decit a-l pierde din carnea. mea să rump. _ 

Un' semn de legătură, ce-va, şi pîm la moarte”... 

CONSTANTIN Cs 

=  
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MILIŢA 
(punind mîna pe pumnal) 

Pumnalul! — Să-mi curm viaţa cînd moartea te-o culege! 

SCENA VI 

Toţi cei de pînă acuma, mâi mult Episcopul-Rege. 

(Sgomot afară. Lazăr şi Bincu impreună cu soldaţi intră prin - 
dreapta şi prin stinga: Urog singur intră prin fund.) 

UROŞ 

" Voioasă ştire-a toată suflarea creştinească 

Şrefân, sfîntul episcop e iege.... 

- SOLDAȚII 

Si trăească! 
„ 

CONSTANTIN ” 
(a parte). ” 

Sărmanul meu părinte! 

_UROŞ 
Klui Biucu şi lui Lazăr) 

Am fost ori nu prooroc? 
“. 

(strigăte) Ia 

Vedeţi... soseşte, El e. 

- MIHAIL 

(apărind cu Yasilda din dreapta, îi zice încet :) 

| Nu am avut noroc., 
El vine! De aproape ma urmărit iscoada! 
El vine 'n toată slavă! El fruntea, şi eu coada... 

Mă 'anec, îmi arde fruntea, fiorul mă pătrunde... 

VASILIDA 

(încet) 

Ne-om răşbuna dar... totuşi prefâ=te, te aşcunde!.,. 

   



  

   

          

(In acest, tinap. Episcopul-rege -purtind coroana, peste mită, „> În mînă cu.0 cîrjă de lemn ajb, intră prin “fund urmat de boeri, | 
„ aclămaţ de popor, -- 

MIRAT DR 
„(a parte) Sua 
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V În 

SOLDAŢII Ie 
Ura! ae E 

PPISCOPUL-REGE : | 

- Pace Vouă! Mihai. şi Constantine 
Să fiţi cu toţi de faţă, Ostaşi, creştini, creştine, -- | ” "Blagosloviţi acuma şi purarea ?ndeplin 

„ «Numele Tatălui Fiului Sfintului duh». 
z N 
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| i Amint! 

| — BPISCOPULREGE zi 
Răsboiu-a pus în -frunte pe. Brancomit, Şi rege 
Să fie, de cît mine-i inai vrednic, se mţelege; i 
“Cotoâna, — şorţii totuși asupra mea'aruncă, O - i 
Mirarea' mea e mare, dar ţata: dă „poruncă E 
Şi mă, supun ; poporul din sufletul lui ţine. 

„Ca -tu, 'mîntuitorul popoarelor: creştine, | 
„Să mergi pînă.la capăt punind pe Turci pe fugă, NR 
Şi-alese pe bitrinul ce cu. ferbinte rugă a | 
Cerşit-a de la ceruri risip' acesti chin. e 
Ci facăzse dar voea lui Dumnezeu! Mă chin. | 

“Cu toate astea află, prea vrednic Brâncoinire, A 
Că azi avind coroana şi mitra în unire, a Ra 
Cu. drag mă "drept spre tine ta spre un fiu cuminte |. 

Si te sirut din suflet ca rege și părinte. | | 
“Domnia-mi va fi scurtă, .sfirşitul -meu e-aproape 

A Sub-4ron, deschis simt golul întunecatei groape. a E 
„La: moartea mea deantregul vei fi. învingăţor: : 

   



    

    

    
    
    
     

"Şi rege: peste-o țară ș şi-un fericit: popor 

"Aşa dat pîn” atuncea prin inimă şi mibte 

Să fim uniţi, să ducem isbînda înainte. 

„Căci ţinta noastră- i sfintă şi nu trebui măsură ; o 

"şi ca să vază 'lumea că nici-un gind de ură sa 

"Inveninatul. şarpe salunece nu cată Si - | 

"In sînul tâu, — pe rege sărutâ-l ca pe-un tată; | 

Vin dar: de : genuchează aşa cun se cuvine ai 

Duhovniculai - E 

î : . Ei i | Zi | ( parte) | , 
Ă | a 

    

[ Ne Incă să nghit „aşa ruşine! 

aa “Sa-mi plec- genuchii fă de- un mincinos . „.. Ah!     

  

Ei BPISCOPUL-REGI IN i 

  

i a Se fină, 
In bratele-mi deschise Mihai». ce-aştepţi ? >     

   
   
   

   

      

VASILIDA 
= (incet lui Mihai) Di - 

Da / . a Alină 

-Mînia ta. d cît î ncă stăpîn îi e. n 

- " (Milai stapînindu-so înairitează. spre $ Stefan care-l, “rubrăţişează 

„apoi îngenudhează în faţa Episcopului care-i. pune mîinile pe - SR 

"cap: binecuvintindu- d. zi 

  

i | „ BÎNCU 
= da par te ironic) | 

e E - Cît pare... 

E copt omăl acesta de-ajuns pentru trădare ; a 
„Sosesc la. cimp ” 

EPISCOPUL REGE: 

Cur “bine să rămtaeţi, pe urmă -- - 

Păstorul: se întoarce să-şi vadă ear de turmă 

Voios Ca pus: piciorul în „nemişcatul munte, ,    
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Balcanul, stăvilarul credinţei ne înfrunte ! 

Mă ?ntorc, şi pentru tine Mihai fără zăbavă 
Cădea-voi la icoane... câci mare nimeni slavă 

“In lume, şi nici altul mai vrednic nu-i ca tine 

Fruntaşul fără seamăn Europi ?ntregi creştine. 

“De-asemepi unui înger strivind demoni în cale . 
Ai stăvilit potopul păginilor la poale ... - 
Învinsă, *ncremenită e horda lor de spaima 

Fulgerătoarei pale de care merse faima. 

SOLDAȚII 

Trăească | | 

MIHAIL A 

(a parte) , ! 

O ! în inimi tu crede-ne "mpăcaţi... 
Blestem pe tine cadă. - E 

EPISCOPUL-REGE 
(în fundul scenei ridicind mina) - 

Fiţi bine-cuvintaţi ! 
4 

(Cortina cade):



  

ACTULUI 

O sală din cetăţue decorată în gust barbar. Coroane, 

blâni, trofee, şi steaguri luate de la turci. În “fund o uşă 

mare; la stinga în întîiul plan, o altă uşă mai mică ce dă 

_întP an gang, şi în al doilea plan o fercastră. Ia dreapta unu 

“cafas ascuns de un covor. 

SCENA 1. 

Da VASILIDA, BINCU, SOFIA. 

| (Vasilida culcată pe'o sofă; Sofia îi fase vint, co apărătoare, 

Intră Bincu ţinind chitara sub braţ). 

VASIL DA 

| Bine-ai venit, că tocmai prinţu-a plecat, vinează... 
"(cîntec de bucium şi corn alternează în depărtare) 

Auzi cum sună cornul prin văi... sc depărtează. 
Mai zi din, cea chitară... de astăzi dimineaţă: 

„De cînd privesc doar munţii cu frunţile în ceaţă 
Şi vulturii cei fălnici sub 'cerul mobhorit. 
Simt gol în al meu suflet... Așa mi s'a urit, 

„Aici în patru ziduri cu felu-acest de viaţă! 

   



  

*oconjură zâpada şi inima-mi înghiaţă! 

Ba 

  

Sin ceasuri, uite, 'n Care, „pornită- -3 pe arţag, 

Dar... să ne cînte roaba un cînt de-ostaş... mi-i drag! 

SOFIA 

(cîntă un cîntee popular; Bincu ţine isonul) = 
„ . = " 

„Păsăruică pasărea 
Cu nume de turturea 
Sboară tu la maica, mea. 
Şi-i vesteşte Cam murit 

Sub un şanţ; acoperit : 
Cu frunză defag înalt, . 

- “Focma 'n inimă "npuşcat: 

- Piţigoi din rîu s'adapă 
“Şi de moarte tot mai scapă. 
„Noi feciori făr' de noroc 
“Nu putem scăpa din foc 
Şi în loc de cîntec sfint | 

Croncăneşte-un corb în vînt 

Şi 'n' loc de popă cu cârte 
Un dobaș cu doba-mi bate . 

“ Clopotele-s tunuzile 
Cădelniţa fumurile ! 

 VASILIDA.. 

Q! nu... cîntecul asta preaci trist din căle-afarăl. 

(lui Bîncu) 

Mai bine... spune basmul. cu, Făt- -trumos de ceară 

Ce l-au găsit cu ochii deschişi pus în mormânt. 

Ear tu. Sofia du-te şi nu-mi mai face vînt. 
(Sofia ese). .



  

       aa = 

  

SCENA II- 
VASIDIDA, BNOU. 

          

i 
7 Da 

| BINCU a 

| “ur eată-ne şi singuri ; SI i _ 

Sia | itinaă se la uşi) E 

i “Nu-i nimeni a ind... | 

„Ei vine dar, Domniţă ? N ” 

| " VASILIDA. _ | 
„(cu tristeţe). , | | | 

Ibrahim Efendi! a a ea 

rzirea noastră- -i “încă- -i departe mult de ţintă. 

: — De nu cum=va auzul încearcă să mă mintă — 

i Făgădueala voastră deşi nu lasă rece | - 

p “ Pricep c'o lupt ascunsă într însul se petrece pa 

Sa BÎNGU | - 

| Mai spune-i, spone-i cară! , - 

| VBSIUIDA aa 

II „Lo spui pe drum, acasă... 

| a BÎNCU - | E 

„Norocul lui o: cere. - * ta | î. 

| | VASILIDA , E | Se 

2 | „Dar... cugetul nu-l lasă... 

| BÎNOU. 

“Cu toate: astea fapta nu-i singură cîndva: a 

Asan, „voivodul Șnmlei — un ţăr din: “Tirnova, : : - 
Ivan, Sumeţuil Sava al Sirbiei despot Ia 

„ Toţi âu trecut: p&-acolo:. . şi numai ast-fel pot 
„5. Păstra în pace sceptnul... Inaltul padişah 
„„- Le cere ?n toată voea credinţa. lui Alah - 

| se "mgădue la dînşii... încolo mari Și 'tari  



  

        

„Deci Brancomir, oştirea s'o facă-a trece şirul i 
* De munţi fârâ zăbavă; şi Othorgul muşirul 

0 
e 

Nesupăraţi de nimeni trăesc regi-tributari. 
Făcind acelaş lucru răsplata-i: mult mai mare: 
Ast-fel, Mihai cîştigă un tron 'ce-ar vrea şi w'are. 
Ba chiar la urma urmei mă mir câ nu: 'nţelegel 
Din Dunăre la munte | vezi ce puternic rege. — 
Sultanu' totuşi gata-i coroana să-i acârde 
E amărit să-şi vadă înfrinte-a sale horde ; 

  

Invingător, — în dată depune episcopul. 
Ast-tel-că Semi-luna îndeplinîndu-și scopul, 
Îşi va "ngriji de casă în tihnă fie-care; 
Din Dunăre la. munte şi pînă lingă mare 
EI rege! ce „vis mindru... Şi gura lui stă mută?! - 
In schimb plăti-va numai în aur pungi o sută. 
Am chiar aci cu mine firmanu "'nipărătesc 
Dar cum vău eu Domniţă.. - zadarnic mai vorbesc, 
Deşi fâgăducala mi-ai dat că-l vei supune 
De doăzec! de zile Mihai... nimic au spune... 

VASILIDA 

Crez: tu dar Ibrahime că pot cu ori-ce preţ 
Inilădia un suflet atîta de semeţ ? . 
Un plan ce noi nici vorbă, găsim nespus de lesne 
Cutremură ostașul din creştet pînă m glesne. 
În inima lui.încă deşi arsi n cătuşă 
Schinteea datoriei veghiază sub cenușă... ă 
Vezi tu? un pic de cinste râmîne 'ntrun soldat: 
Precum în ţârză zace un paloş vechi sfârmat, 
Și lupt s'o calc, ca omul ce vitele- şi îmbie 
„Arînd. unde .resboiul asemănat urgie, 
Dar ostenesc ca dinsul sub arşiţa de (oc 
Cind ruginite săbii plugul îi ţin în loc! 

„ BÎNCU 

O ultimă silință sdrobeşte ori-ce stavili' 
Căci dragostea-i mai tare, ea nu cunoaşte prarili.
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Ear dacă nici acuma voinţa tot nu-l lasă. 

La ce să fii femee, la ce să fii frumoasă?! 

VASILIDA 

Să ne "nţelegem însă; nimic nu e pierdut: 
Nu zice pin” acuma nici da, nici nu, e mut... : 
Dar jur cu voi ajunge să-mi “Sting setea adincă ... 

„ (nerăbdătoare) 

Unde-i firmanu-acela ? aş vrea să-l mai văd încă. 

(Bincu scoate de la piept un pergament ce poartă atirnată - 
de-o -panglică de mătase verde o pecetie mare de ceară roşie, 

şi-l dă Vasilidei după ca sărută cu evlavie pecetea.) ACR 

? 

E VASILIDA 
| (citind) 

„«Mărire, slavă unui adevărat Alah! 

«Sultan drept credinciosul Mohan:ed, padişah 
«Al Său, — şi 'n a lui mină tot ţiitoăre — sclav, 

«Din inimă tpvarăş se leagă-a fi cun slav 
«Boer sau nu, acela ce-i va deschide cale . 

«În munţi, fără zăbavă nici harţă oastei sale. 9. 

«Sultanul. se lipseşte ast-fel a-i cuceri 
<Priri sabie; ear. slavul se leagă-a suferi 

« Moscheelor din vremuri deschisă vechea poartă. - 
«Apoi, plătind în aur tributul către Poartă, i 
<Nesupărat de mine e "ndrept singur să șadă 

«ln scaunul domniei din Istru 'n munţi. — Dovadă, 

“«Asupră lui firmanul acesta să rămînă, 

«Pe care-am pus pecetea chiar noi cu-a noastră mină.» 

BINCU . 4 

Mihai are să pue pecetea lui mai jos 
De prea mărit sultanul, şi-i tot! 

o “VASILIDA e e 
- « (ăupă o tăcere) “ 

a Ce vis frumos!



        

   

   

at
i 

să 

BÎNCU 

(luînd pergamentul) 

Şit ocmai pentru aceea Domnița văd l-alungă! 

| 

se
r 

ta
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ii 
e
t
 
e
 

a
 

VĂSILIDA 
Ce vreai să zici 2 

BÎNCU 

Câ vreme a fost, ba chiar prea lungă, 
Să faci să isbutească acest plan, îndestul, i: 
Şi că 'nsfirşit Sultanul începe-a fi sătul 

Tot amânind soroace de azi, pe miini, şi earâ...: 
Dar uite... de răspunsul nu-l am nici astă-seară 
Şi Brancomir tot încă mai stă la îndoeală, 
Mă duc... | 

VASILIDA 

Te duci 2 

BÎNCU 

(ironic) 

Şi-oi face aceeaşi învoeală 
Cun altul, ori cu cine — mi'ai înţeles Domniţă? — 
Sint îndrăsneţ, dar fie boer, ţăran de spiţă, 

Deschidă-ne el drumul să trecem, şi prin lege 

Chiar rob de-ar fi, acela mă jur că-ţi va fi: rege! 

 VASILIDA , 
Ajunge turc obrasnic, deschideţi ochii bine 
Printrun cuvînt pot face să fie vai de tine; 
Ear capul tău îndată — adu-ţi aminte soarta 
Acelor hirci rînjite, — şă *npodobească poarta | 

BÎNCU. 
Cnălţind cu nepăsare din umeri:) . 

Imi faci mai mare milă... Drept credinciosul moare, . 
(schimbind tonul şi cu umilinţă) 

Domnița se lipseşte de planul nostru oare?
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o VASILIDA E - 
| (potolită, visătoare) 

Nici cînd!. .. şi zici răspunsul pentru deseară-l ceri 2: 

„ “BÎNOU 
„Da, negreşit deseară. .. ştii cred de-acei străjeri 
Din munţi, la trecătoare de pindă zi-şi noapte... 

“lei ţin urechea 'ntinsă că nu le scapă, şoapte, „Si "mprăştie ca, fulger în toată: ţara veste 
La armia 'ntreagi prin focul depe creste. 
Ne adormita strajă de zeci de ori în drum 
Nea țintuit, — şi planul ne-a prefăcut în scrum; 
Ea: noaptea-i sîngeroasă' Pentru oştirea turcă: “O, flacările acelea mai pin” la cer se urcă. 
Fără de-aceste ruguri de focul lor încins 
De mult Balcanul poate 
Dar astăzi pe la toacă, 

+ ar fide noi cuprins. - „ . 

— am tras eu cu urechea 
Se rindueşte Straja să "nlocuească vechea. | 
Deci cată cerbicia lui Brancomir de-o curmă 
Și hotărindu.l, eată cuvintul meu din urmă: 
Pindarul si lipsească — de vreai să-ţi vezi norocul — Ear pe la miezul nopții, să vie prinţu ?n locul 
Numit calea “Traiană. — Lui Otorgul, cu oaste 
Să plece-i dau eu veste; şi ajungind pe coaste „2 Sub arcul unde ?n vremuri puternicul Cesar 

-“Trecu.2n triumf, — tovarăși : Slav, turc fără habar „- Işi vor întinde mîna pornind in voe plină „Către Vidin, şi miine, vei fi miine, regină! 

VASILIDA 
"Nâm înțeles... Şi trebue să isprăvim odată. 
Nu-mult o să mai treacă şi vine Mihai.. - 

î. “(Arătinâu-i uşa ce dă în coridor la stînga)” 
ca " Cată 

ti | ' . : 

„De-aşteaptă cu, răbdare alăturea, în tindă 
- O! dotul' meu în furii e gata să saprindă: a . 3.0 ISA . A d ți voi adice-acole pe Brancomir învins - : 

f
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'Ear tu care prea bine.o ştiu, că eşti deprins 
Sâ socoteşti femeta -ea roab” adevărat, 
Vei judeca ce poate ea face: din bărbat, 
Câci setea de-a fi rege vreau şâ-i trăzesc adincă 
Şi vinul răsbunării să-i dau să-l bea... şi încă 
Setos după aceea să-mi cadă la picioare | ! 
Şi chiar de-ar fi să-şi vadă şi- moartea în pahare 
Mă jur să nu mai lase în fund un strop, un strop | 

* Aşteaptă Ibrabime or curind. 
(ese), 

BÎNCU 
un timp singur) 

îi Ajung la scop.. 
N 

SCENA VII. 
CONSTANTIN; MILIŢA, UROS; LAZĂR, BÎNCU 

(Constantin intră prin fund însoţit. de Lazăr şi Uroş vor. 

bindu-le. Miliţa îi urmează. Bincu la intrarea lui Con- 
stantin se retrage înti'un colţ al scenei. 

CONSTANTIN 

Ast-fel de-o lună, pace? .. a. 

UROŞ 

A Nici harţa cea mică: 
Cum spuiu; armia totuşi dușmanul nu-și ridică : 
De nu dă semn de luptă, nu dă nici semn. de ducă... 

CONSTANTIN o 
Ciudat ! Strâvechea fiara, năprasnica nălucă, 
Othorgul să ne erte?... Deschideţi ochii: ?m patru. | 

“Păziţi-vă: de cîinii, care ?n deşărt nu latru. 
Diseară-i schimbul străjii ; luaţi în seamă tdate 
Tot unul şi-unul oameni alegeţi cît se poate, 

LAZĂR 

Şi azi ca *ntotdauna răspund de-ori-ce străjer, 
N 
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“Nestrămutaţi eu singur îi ştiu dea-fir-a-păr; 
Ear rugurile-s gata cit -easca le-ar aprinde — 
„Dar faceţi cercetare de arme şi merinde. 

„CONSTANTIN 

" De tatăl meu deseară, la ceasul de lozincă, 
"Vor fi văzuţi, n'ai grijă, din cuşmă la opincă. 

| BINCU 
(slugarnic apropiindu-se de Constantin) 

Mi plec la fiul care, ca tatăl mai presus, 
„Al bine-cuvintează tot falnicul apus: 
Viteaz, în timp de pace cu gîndu-i la râsboi 

CONSTANTIN . 
| iu dispreţ) 

Ascultă... lingușirea nu ?ncape între noi 
Pentru femei ştiu bine, le potriveşti de grabă, 

Scuteşte-mă. . Su 

+ 

“(Bîncu se pleacă ascunzindu- “Şi privirea-i a ură. Constan: . 

7 „tin câtre soldaţi:) 

Tovarăşi, vedeţi-vă de treabă. 

"SCENA IV ” 

„ CONSTANTIN, MILIŢA 

CONSTANTIN 
„(fără -a vedea pe Miliţa) 

Deci lupta-i potolită... sînt osîndit acasă!... 
“Cit liniştea această pe suflet mă apasă.. 
Uritul mă cuprinde... de luptă ear mi-e “drag. 
Sub cei atirnă jalnic mult încercatul steag 
Și ceasurile grele senşiră... Doamne Christ, 
O! dă-mi să rabd puterea . .. 

MILIȚA 

- Stăpinul meu e trist? - 
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2 Ă 14 

„CONSTANTIN 

Cum vezi; şi n n'am cuvinte,.;. mă simt că pierd nădejdea, 
Nu pot schimba nimic. 

MILIȚA 

Ba, da! 

CONSTANTIN 

A Şi cum? 

 MILIPA 
| Primejdea ! 

CONSTANTIN 
) N ” | * 

Primejdea A 

| _MILIȚA 

Cîntăreţul, cel cu priviri viclene, 
De mîndra Vasilida ţinut în puf şi lene 

Ingăduit în casă. de tatăl tău.. 

| CONSTANTIN - 

- N Ei bine? 
MILIȚA ÎN 

Ostaş, deschide-ţi ochii... ia. “sama- -ţi spun, creştine | 

| CONSTANTIN 

NPascund : nu-l am la suflet; făr de cuvintul tiu 
Il ştiu de mult un josnic linguşitor. 

| MILIŢA 
| (apăsat), 

Mai rău; 

Şi tocmai pentru-aceca. vreau mrejele-i -i să 'ncurc:. 

Să stii că Bincu nu e decit un ture.    
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CONSTANTIN 
(iute) 

* - 

„Un turc! 

MILIȚA 
(clătinind din cap spre aprobare, tristă) 

Aşa |! 

CONSTANTIN 

Nu-i cu putinţă! Aicea între oşti 
Duşmanul să pătrundă !... Dar cum de tu-l cunoşti ? 

MILIȚA 

Intru'mceput, nici vorbă, eram la îndoeală: 
Mi-am zis, că nu se poate atita îndrăsneală. 

Mai,de aproape însă nu-mi trebui vreme multă 
Să-l recunosc. Adesea l-am fost văzut, ascultă: 

Pe cînd sărmană roabă în tabăra duşmană 

Duceam felul de vieaţă din care tu pomană 
Făcutuci-ai cu mine smulgîndu-mă, — în cort, 

Chemară de Othorgul în ruşinosul port 
Jucînd cu moartea'n suflet, abia mişcînd din pulpe, 

Intrezării alături de leu, — vicleana vulpe; — 
Cinstit, — mai de-opotrivă cu pașa! Cum îţi spun 
Steteam la indoeală : «un turc nu e nebun 
Să intre-aici cînd moartea îl paşte pas cu.pas», 
Dar, îl urmam cu ochii şi nu-i mai dam popas, 
Cînd eată prefăcutul ţigan, ca prin minune 

- Cu faţa ?ntors spre Meca îl prind în rugăciune 
Eri sară; — dar nici umbră prin minte n'o să=i treacă, 
la seama şi la diînsul, ea seama şi la greacă. 
Veghează zi şi noapte neadormit, stăpîne, 
De vreme ce de veste ţi-a dat al curţii cîne. 

"CONSTANTIN 

Îţi mulţumesc... Primejdea nu-i îns'aşa de mare 
Un ceas, prea mult ajunge pentr'o spinzurătoare



  

      

' 

„Cînd taina îţi voi spune cît e de "*ngrozitoare. 

“O! pină nu zac moartă de crunta-i lovitură 
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Ear turcii de departe il vor boci cu cil a 

Mă duc să dau poruncă... | e 

MILIȚA . , 

Stăpine nu-ţi fă silă E: 
Ascultă pînla + urmă pe roaba ta, îţi cer... a 

CONSTANTIN , 

Vorbeşte... . | 

“O MILAȚA 

Mina care m'a smuls din lanţ de fer 
Se poate ca asupră-mi să caz omoritoare 

(Luindui mina să i-o sărute) 

Mă lasă dar S'apropii de dînsa a mea gură .., 

„CONSTANTIN ” 

  

Eu să lovesc în tine! Dar ce poate să fie? 

- MILIȚA 
O inimă curată! O nevinovăție! 

Adu-ţi aminte... greaca a mai visat coroana 
Şi-ades” străinul este care-ţi ajută goana... 
Giîndeşte la trădare... gîndeşte cu ce preţ 
Domnesc Ivan Bulgarul şi Sava cel semeţ. | 

(oftînd) | | 

Cîţi alţii din mindrie cu dor necurapătat,  . 
Ca Sirbul, ca Bulgarul ajung prin cap plecat E | 
Creștini supuşi de voe Sultanului puternic, | 
De capătă coroana pe-o faptă de nemernic! | 

O! cîte "nfringeri numai în ultimul răsboiu! 
Spion, Bincu nu este cu semenii de-un soiu. 
In tabăra turcească mai toți îi se închină. | : 
Dar unde pui la urmă câ ura bizantină | ; 
Ce pentru preot gteaca păstrează, — tot mai vie-i! — : . 
Dac'ar vroi coroana cu pata mișeliei?, E: 

4



    

Pe loc îi dau de veste... a Si 

  

“Dar trebui să-ţi spun totul ; — vai mie înst — cată 
"De nu te "*ncrede ?n nimeni, nici chiar în al tău tată. | 

_ GONSTANTIN 
(ridicind mîna cu furie) a E 

= Milipal , | mi 

MILIȚA o a | D= 

„Loveşte! al meu sînge, de va ţişni ?n ţărină, 
„i 7 MCesi ciinelui de moare? stăpinul să rămînă | 
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De unde ştii că Bincu nu-i o arată ?n taină. 
Furiş lăsind s'o vază cum schintee sub haină!" 

CONSTANTIN | zi 

Ceea ce-mi spui Miliţă, mă umple de fiori 
Iubirea de mărire şi crima, — sînt surori; 

Ah! Vasilida totul să facă e în stare 
Şi nu mă mir, dar sfatul veni la timp îmi pare. 
De-ajuns să văd pe tata, să-i. dau numai de veste... 
El e stăpinu-acestei nevrednice neveste RI 
Zadarnic uneltirea duşmană vrea mereu ; îi 

Să prindă ?n mreji cînd doarme pe *mbătrinitul leu; | d 
Să-şi scuture doar coama, aşa de la pămînt Ra | 

Şi pinza-i de păiajeni se spulberă în vînt, o 

  

MILIȚA 

Nu te grăbi, şi - "nfrînge 
In tine de se poate clocotitorul sînge. 

  

Ştiu, loveşte în roaba. fâr' de lege, - 

Dar tatăl teu... şi dinsul a vrut să fie rege... 

CONSTANTIN 

Mia! Ea 

| - MILIŢA 

. Cind un ciine, simțind duşmanul, latră, 
Omul nedrept atunce asvirlă ?n el;cu piatră a 
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MILIȚA 
(eu spaimă) 

Chiar tatăl meu! o Doamne! 

MILIŢA - 
| Așa-i de 'ngrozitor 

C'aş vrea mai bine ?n ceasul acesta ca să mor 
Cum-va de presimţirea sau ochii mă înşală! 
Dar l-am văzut o'dată cu turcu-aci în sală 
Schimbind unul cu altul nişte priviri de-acele 
Ce schimbă între dinșii doi făcători de rele! 

CONSTANTIN 

"EI făcător de rele! ! o 

 MILIPA 

Te pun la chinuri, știu... 
Dar te gindeşte; dorul s'aprinde tot mai viu 
In el, şi de o vreme păcatele fac salbă, 
De cind e rege popa Stefan cu barba albă. 
Nu vezi? din toate cele nu-s tocmai semne bune 
De Brancomir voeşte cum-va să se reshune? 
Da, cinstea lui o pildă era odinioasă, 
Dar Vasilida "n toate, în toate se strecoară. 
Otrava nesimţită cînd pic cu pic şi-0 varsă 

_In- dragoste, — femea-i. de rele patimi arsă: 
O crede-mă că 'ntrînsul adînc pătrunde ura; 
Şi cum albastre ceruri se fac cum este sgura 

„Cînd vine vijelia, — tot ast-fel rind pe rînd 
In ochii lui trec: brazde de ?nfricoşatul gînd! 

  

CONSTANTIN 

(stins, în lăcrămi) 

„O taci, o taci câ viața aproape mi se curmă 
Şi-un glas lăuntric” pare că=ţi dă dreptate *n urmă. 
Dar tatăl meu ! El tocmai? Ah,-e cu neputinţă |
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MILITA. 
(imbărbătinau-l) 

Cind dușmanu-i la uşă, nu-i timp de suferință 

la-ţi hotărîrea... roaba de-acuma vpeaZsă tacă, 

CONSTANTIN 

(sdrobit pe scaun) 

O! doamne, îndurare, cu gindul meu mă "'ppacă.... 
Cum, tatăl meu? Şi totuşi nu-l cred aşa mişel, 

În- stare-a-și vinde legea şi sufletul din el... 

Treizeci de ani de cinste, şi-acum, un trădător! 
(sculindu:se) | 

Oh, vroi să aflu totul! ” 
se 

MILITA 

Nimic nu-i mai uşor 
Aicea cu nevasta de-amiază şi cu Bincu 

Mihai se "nchide singur; te uită — 

(dă perdeaua la o parte arătindu-i cafasul) 

| vezi adiucu” 
Cafasului aceşta? 

CONSTANTIN - 

(rătăcit) 
Nebun de bietu-mi cap....- 

(se uită repede în cafas:) 

Să-l spionez!... dar poate e mijlocul să-l scap... 
(sgomote de surle în aproviere) 

Ce-aund ? de friguri oare urechile să- mi urle? 
Ba, nu, se 'ntoarce. 

- (tare, cu. spaimă) 

El e!.., e sgomotul de surle 
Gonacii trimbijează ... curind dea-fir-a-păr 
Va :rebui să afiu curatul adevăr! 
Dar totu-i pentru ţară şi pentru sfinta Cruce 

-- . Şi-ori-cine-s trădătorii, trădaţi de-aci s'or duce... 

(se ascunde aupă perdea)



  

    

4 

pa o OMIIIŢȚA | 
(un timp singură) : 

Sărman stăpin, ce trăsnet picâ şi peste dînsul. 
„(mişcată) = 

Dar vede bine roaba 

(fricoasă) 

de ce mă 'neacă plinsul? (Bse.) 

SCENA V 

" MIHAIL BRANCOMIR, VASILIDA, VÎNĂTORI 
„ Brancomir avind-o suliță în-mină intră cu Vasilida, Stat 

escortaţi înainte şi urmat de vinători. 

MIHAIL 
(batj vcoritor; sgomotos). . 

Da, da, ucis-am ursul! Isprava'e de frunte! 
“Pentru Mibai stăpînul acestui falnic muâte, 
Nici vorbă, ce mai luptă; el, cu o 'lighioae! 
Și lam ucis: pe dati! — „Vedeţi că si-l jupoae 

- Şi blana să mi-o ducă — m'aţi. auzit ce strig? — 

- So dea regelui earna să-l apere de frig. , 
Din partea mea, cu vorbă de credincioasă slugă. - 
E sfint! şi de e pace, o-avem prin 'sfinta-i rugă. 

" Smulgeam . păgine steaguri pe vremuri ;. dar de-acelea 

Nu-i plac. (rizînd) - Ucis- am ursul | Sări ducă unul pielea. 

„> Plecaţi! (Vinătorii es) ! 

ăi E A | | 

SCENA VI 

MIHAIL, VASILIDA 

MIHAIL 
, (amărit) 2 

Nici că se poate mai vrednică ispravă!        
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Fruntașul fără seamăn din toată ţară slavă aa 

Drept singur duşman are, azi ursul, miine zimbrul... 

VASILIDA - 

Şi eu, — văd de bucate, presăr cind trebui”cimbrul, 

Aceea-ce scoboară din Porfirogheneţi 
Conțemplă munţii care se 'mbracă de nămeţi, 

Şi-i molcom legănată- de -un schîncet de chitară ! 

O, soarta ta nu este mai tristă, mai. amară. 

De-acum, pe zi ce mergem, noi scobori-vom clina 

Putefii noastre... Tctuşi, mă ?ntreb: a cui € vina? 
a 

MIIIAIL 

Ertare, nu mă pune la veşnica tortură; 

Tu ştii cît vream eu tronul, de mult, peste măsuri, 

Și numai pentru tine. Prin intrigi epișcopul 

A pus pe dinsul mina; cum vreai. sâ-mi ating scopul ? 

Saştept ca moştenirea sâ-mi dea pierdutul rind ? 

- Dar poartă vezi-l bine mai verde ca ori cînd 

Şeaizeci de ani pe umeri... Slâvit ca o icoană 

Moşneagul pîn” la moarte sagaţi de coroană. 

Şi pusnicul acela vestit, din Kilandar 

I-a zis, citind în stele, că moare «centenar». 

- Dar să mă ?nghită iadul! Ca să trăcasc' un veac 

Va trebui șă aibă pentru cuţit un leac. 

Şi-apoi, de vine vremea ca să mi revărs eu focul, 

Pot face -cînd mi-e voea să mintă proorocul! 

Voi merge pin' acolo... şi "cind l-oi fi străpuns 

Nici. dracul nu mă scoate din tronul ce l-am smuls. 

- Avind de mine=aproape pe mindra mea iubită, 

Coroana însă-şi par că-mi va fi mai neclintită 

Pe frunte-mi; şi ?n palate.voi trece-atunci cu drag 

De-i dat cv trupu-acela străpuns, — să-mi fie prag ! 

. 

ă | VASILIDA 

" “Acum zadarnic: toate-s”: minie, plins, blestem !
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Poporu ?ntreg cu dinsu=i şi-l apără. Mă tem 
Câ nu cum=va chiar oastea şi ?ncerce să- Il resbune. 

MIHAIL ME > 

Ah! veşnic si-mi rod. frîul, silit a mă supune 
"Vicleanului acesta mormăitor de „Psalmi — 
Ce-i de făcut? o drace! 

VASILIDA 

Nu mai gîndi la palmi! - 
Te dă, cum fac atâţia și atiţia doimniori, 
În partea celui tare... - - a ; 

MIHAIL 

(revenindu-şi) 
r 

Pe zi de zeci de ori 
Îmi zici acelaş lucru... dar ai priviri: mai blînde 
Să dau cu Turcul mîna... o! vechile-mi isbinde!... 

VASILIDA 

Cum vreai! Porunca totuși ţi-o dau aşa cum este: 
Ori da, ori ba! Alege. din două. 

MIHAIE 
(mindru) 

_Ce poveste! 
Poruncă mie? . 

| VASILIDA 

| Mindru aicea nu se ?ncape 
Să fii; încă odată: îl laşi ori nu să scape 
Norocul tău şi-acuma ?. Căci uite Efendi 

A şi pierdut răbdarea; de nu va dobîndi 
“Răspunsul de la tine nici astă-seară, pleacă! 
Destul atita sbucium, — cit timp mai vreai să Meacă? 

MIHAIL 
(gînditor) 

De seară? |  
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o. VASILIDA 
„Da, şi preţul ce-ţi lunecă din mînă, 

— Auzi Mihai tu? — tronul îl dă lifra păgînă 
Ori-cui ar fi, acelui cutezător, de cum, 

Aci în munţii noştrii, le va deschide drum, 
„Ear greaua diademă de pietre sclipitoare 
Va sta pe fruntea vrunui soldat ce grijă mare, 
De-ar fi cel mai netrebnic, îţi va fi rege... ceată! 

| MIHAIL 

Nu, nu... toţi vor respinge a turcului răsplată! . ; 

i a O VASILIDA 
(cu necaz) 

“Fă dar şi tu ca dinşii... Ne-ademenit de mreajă 
Rămii unde ţi-e locul şi zi și noapte streajă 

la pildă la. oşteanul 'de rind, — tu căpitanul! 
Fireşte, ienicerul cît timp şi-a puş cazanul 

Să-i fiarbă ?n foc pilaful, şi -are ?ntreagă leafa, 

De-l pălmueşte aga, umil își pleacă ceafa 
Şi tace că-i cuminte... Oștenii au sfială 

a Rămii şi tu ca dinşii... Frumoasă rîndueală. 

a. 0 OMIRATL o n 

mp 

- (aninîndu-se de ultima schintee de cinste). / 

Mai bine-aşa, cu cinste să mam de ce mă plinge! | 

i .. “VASILIDA 

: “Nu cred! Mindria ?n tine e-un cal arab de sînge 
Ce sare, se 'ncordează cînd simte frîul. - 

RE MIHAIL | | Ie 
Er „(după o lungă pausă) , | n 

_ a Pi E . Dar DE 7 , ă = 

„Ce vrea Ibrahim 2... spune, ” aa 

   



    

" DA .. 

Î.a noapte lingă arcul roman, de strajă, — eacă! 

Ne ?ntimpinaţi, de oaste toți "Turcii. or să treacă, 

Şi miine, — îţi faci intrarea de rege în Vidin! ; 

Te învoeşti ? - Ea E 

Cp MIRAT Si 
(a parte) - i 

Ah! ceată minutul greu... ce chin... . 

O voi mustrări de cuget! Fugiţi, fugiţi departe, 

Neperitoare uibre ! Soldaţi “cuprinși de moarte. 

_ NVASILIDA 

Răspunsul ? „i US 

E „ NTRAIL 
„(a parte) 

Cutn? Ispita de-apururea să darme 

Străvechea datorie ! Şi voi, o steaguri, arme . 

Dovadă orbitoare de fosta mea virtute 

Nu tremuraţi voi încă? 
! 

| VASILIDA - - Ă 

i | Răspunde azi mai iute! 

aa i, 

“are; Ir?nd-o de iniini) 

Vreai tu? — Zadarnic;Sbucium! o luptă, m'ai slîrşit. 

VASILIDA 

Da, vreau! o vezi prea bine, şi vreau, că-mi eșt: iubit, 

Eu singură ştiu ceea<ce "n. imima ta zace, 

De cînd pâtruns-am taina ce nici-o clipi ?n pace 

Nu-ţi lasă măcar noaptea; tu tremuri în căldură, - 

Suspini, acelaş murmur îţi flutură pe gură... 

Oh, vreau, dar pentru tine, căci nu mai afli sonui 

Stăpin inimei mele, şi Vieţei mele Domn- 

Şi-apoi cum nu ţi-e silă de viaţa noastră, ţie 

Cind doru-mi, de coroană şi apriga-ţi mînie 

De-asemeni precum două cuțite ce s'ascut, o .
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“Imbrăţişării mele, tăişul lor pun scut. + 

O sufer cir. mai crede,. fa seama zic: măsura 

- „Cu virf cînd fi-va plină; . să. nu reverse ura. 

Şi-atunci, de lingă tine moi” smulge fără milă, 

“ Dar ştiu că vreai, şi toate sînt vorbe de copilă. 

Mihai atita lucru Îţi cer să faci... şi dacă î 

Dorinţa mea nebună de slavă nu se "'mpacă, — 

„N Decît să-i.mai' simt pliscul din mine 'cum S'adapă 

 Omoară episcopul. şi dragostea ne=6 scapă, , 

Indrăgostiţii sare sînt ast-fel de tovarăşi: i 

-Inlănţuiţi sălbatic găsesc “un farmec earăşi. 

o La sînul meu, de somnul o fi să te: "n floare, 

i. Te-oi legâna şi visuri-urite vor dispare. 

. - * Mustrările de cuget înă 'ntreb: Xa ce te curmă 

Cînd dreptul tân,-e vorba, să dobindeşti la urmă, | 

Cînd pedepseşti şi țăra de-o nerecunoştinţă. E i 

Mai mult ce-i o geamie? Şi cei din prisosinţă 

"Un sac, sau doi de galbeni, şi-0 altă făr de lege? . 

„Ce lesne se dreg toaze,.. Incepi prin a A rege 

i. Şi gările acestea fârime-desbinate:- + 7 

Cu regişori a parte, de-arîndul le vei. bate 

. Ca. miine -cuceri-vei sudarea toată: slavă 

= - O Tintnd-i -o după tine — oştirea-i veşnit "sclavă ;. — 

__ Chiar turcii-atunci goni-vei departe „peste mare 

-"Ear ui, Mihai cel sfint. vei fi, Mihai. gel mare 

”Slăvit: de o posrivă cu Cesarii romani — 2 _ 

Ii Dar ce. spoi, pin! atunceă mai. e ce-va, sînt ani! 

? i (grăbită) | - 

Dă misile: la: mine, în- ochii mei priveşte , 

“ Sint eu femeea unui. fricos ori na?, Vorbeşte! - _ 

"Stii vu „ce vrei din mină să pierzi? “Aproape gata, 

“E tronul,.e puterea e aur cu lopata pi | | j 

Dar uitâ- te mai bine în ochi- -mi: vezi vrun nor? | 

De nu vreai, hotarită- -s': aicea: mă omor! 
-. . - - 

- - - 

  

2 

   

          
2 _ MEHAIE - 

O.Doamne!...- a o  
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VASILIDA e 

Şi te uită Mihai, auzi tu bine? — 
De-i trebui. o dovadă cum că femeea-şi ţine 
Cu ori-ce preţ cuvintul cînd şi l-a dat, — acum 
In ochii tăi, priveşte, cu părul mă Sugrum! 

MIHAIL . - 
(speriat) - | PR 

Destul, primesc, ajunge. — Cu jurămînt de moarte 
Mă leg, o Vasilidă, să merg în ori-ce parte | 
Mi'ei zice (hotărit) Mă simt gata de-omor, chiar de ar fi 1 
Să-mi. vînd întregul suflet Satanei, — şi-aş ciopli 
Sub aripile-i negre, din sfîntul Lemn, uz Scaun 

N 

Domniei! 7 

VASILIDA | i 
(Tirindu-l după ea şi-i arată c'un gest poruncitor uşa tindei N 

unde trimisul „sultanului i aşteaptă :) ; 4] 

Vin'o dară... i 

SCENA VII 

, -- CONSTANTIN _ 
(peste măsură de tulburat ese din cafasul unde-a stat ascuns) 

Ce-i de 'făcut în daun'?



  

„ACTUL UI 
——— 

7 
= 

“Un platou în Balcani. In mijlocul scenei văzut pe trei sfer- 

“turi arcul de triumf al lui Traian în ruine; Baso-reliefurile 

__represcntă scene râsboinice. Cite-va figuri sint mutilate. 

"O şosea romană cu lespezi mari desunite traversează în linie 

oblică teatrul şi trece pe sub arcul monumental. La dreapta, - 

pe marginea şoselei şi la piciorul monumentului se ridică un 

“rug de fascii rășinoase ; lingă. el arde o torţă lungă înfiptă în 

pămînt. Jur împrejurul scenei brazi şi stînci. Departe în fund 

dany de creste de munţi. Cite-va virfuri albite de zapadă. 

| Noapte cu stele. 

. 

SCENA | 

UN STRĂJER pe vrmă UN PĂSTOR 
“(privind un ornic de nisip la lumina torței). 

„Un ceas spre miezul nopţii... Să 'ntorc şi ceasul meu 

Aîntotree ornicul şi-l pune la pămînt. Se uită 'n zare:)



  

Hei !:Nu mai vine nimeni ? Doar n! O să stau mereu 
| De gardă.., Altă-dată — mă mir = sosea “nainte 

. - "Străjerul să "mă schimbe... Brr... frigu-i doamne sfinte!: 
| Ist-noapte o să 'ngheţe pe cîmp multe ciolane. 

(zărind între stinci păstorul venind) 

Dar cine vine- acolo.. _ Ha? tu eşti măi ciobane?. 

  

Aa | PĂSTORUL . 

  

Ne „Eu, biină vremea vere.... da” tot tu eşti de pază? 
- ia _ a ă - 

STRĂJERUL 
Aştept dun ceas străjerul și văd că 'ntirziază 
De! greu găseşti poteca, sa dus de viscol urma. 
Dar ce: păzeşti: p'aicea ? Unde lăsat-ai turma? - 

PĂSTORUL 

N'am grija... e la pindă colea zăvod Lâbușul. 
Fusei pin! Ja fîhtînă de mi-am umplut căuşul 

= 

e  STRĂJERUL 

  

rr 

| ___ Zău, tot mă hate gîndul de cînd fac “icea pinda 
DR „Că ori eu, ori zăvodul tău, — una ni-i osînda: 
a Ziua .să dormi, ear noaptea veghthd s'aţii. urechea 

    

A Cu ochii'n patru... spune, nu miti Lăbuş perechea ?. 

| PĂSTORUL - 
po Aşa e: Turcu-i lupul, tu cîinele; Mihai 

Păstorul ... D'apoi lasă-l că ne păreşte ?ncai! 
. pgalal de el viteazul. Se. zice, şi cînd doarme. 

ERE Pe pernă de-i e capul, dar mîna-i e pe arme; 
| Ce-am fi noi fără dînsul? 

  

Hi 

  

. : - STRĂJ ERUL 

a „De! Brancomir să fie! 
- - — Dar” ce-o fi cu străierul de nu mai vrea să vie?1— 

"Cind te: gîndeşti, trei zile de ger pustietate !. 
> ÎN A   

P
e
 

E
A
I
 

a
 

N 
ut
ea
. 

e
p
o
p
e
i
 

ot
et

 

    
pe
t 
g
i
r
a
t
 

Are
 
aa
 

= 
dai 

es
t 
me
zi
 

pe 

1 

sa
ra
 

a 
re
ge
 

e



p 

— 53 — 

PĂSTORUL 

Nici vieaţa mea nu este mai de rimuit măi frate... 

“Tu, tot găseşti acuma culcuşul să dormi dus 

Pe cind eu, toată vara.voi sta pe creştet sus. 
Mai eri răcisem bine, şi gata să mă duc 

Ne "'mpărtăşit! — aşa e vieaţa: mai furtună 

Mai soare. Noapte bună şi rabdă! - 

STRĂJERUL . 

„= Noapte bunăll 

(Păstorul se depâăitează) 

„SCENA II 

STRĂJERUL (singur) 

Brr... crivățul mi-ngheaţă şi măduva din oase. 
(se plimbă şi se uită+pe cer) 

Ce-au stelele de par'că.sînt azi mai luminoase!? 
Ai zice câ fac streja cu ochi deschişi şi mari...” 

"Maica-mi spunea sărmana că stele-s pîndari, 
“Că singure văzut-au de cînd e lumea lume 
Fără de legi uitate, nepedepsite sume. 
Nu ştiu, — dăr parcă astăzi le văd sticlind mai tare; 

“Pustietatea-i vina? Or mie mi se pare 
Co mare tilhărie e *gata să se ?ntimgple... 
“Ciudat! Cum schinteează... Ce dracu-mi urlă ?n tîmple? 

“Nu! Nu este nimica... Un vint de miează ncapte 

„A limpezit tăria şi-atita tot, că şoapte 
Şi basme cite 'n lună spunea ea maica bine. 

Mihail Brancomir intră prin fund cu un bonet şi o manta 
la fel cu a străjerului. 

-A! eată şi străjerul să-mi ţie locul vine. 
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SCENA III 

STRĂJERUL 

Cine-i ? 

MIHAIL 

Tovarăş. 

STRĂJERUL - 

Bine, acuma dă-ţi lozinca. 

MIHAIL 

Racova. 

STRĂJERUL 

Imi ţii locul trei zile. Dar turbinca 
Ţi-e plină cu merinde? Ă 

MIHAIL 
Mi-e. 

ÎI STRĂJERUL 

(măsurîndu-l cu ochii) 

Cine eşti, măi tată, 
Imi pa'ică pină astăzi nu te-am văzt niciodată. 

, | 
_MIHAIE 

Sint tocmai din Etropol bătrîn străjer. 

STRĂJERUL 

. A! bine. 
Atuncea ştiu că trebui să întrebi pe umbre: «Cine?». 

| MIHAIL 
Ştiu. 

- STRĂJERUL 

Locul-l cunoşti bine? . 
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MIHAIL 

Născut aice: nu-s? 

> STRÂJBRUL 

Ştii şi lozinca noă? , ! 

MIHAIL 

| Cum nu, Uroş mi-a spus. 

Va trebui so dee străjerul după mine. 

STRĂJERUL 

Bun | Eu mă duc acuma să dorm... râmii cu bine. 

(Străjerul ese) 

SCENA IV 

MIHAIL . 

(singur) 

Ah! inșfirşit e vremea să-mi ţiu făgăduinţa. 

Jurat-am ... un pas încă şi-mi împlinesc dorinţa! 

. (visător) | ” 

Othorg-muşirul vine; o să-l aud curînd 

„Pe lespedea romană în trap grăbit sunind. 

Coterit): 

Şi-l voi vedea — barbarul — intrind sub mândrul arc 

Zidit de Traian Cesar — popoarelor monarc | 

(potolind remuşcarea) 

Ce-mi pasă de prostime... n'o pun la socoteală. 

O! Vasilido gata-s la ori-ce îndrăsneală ! 

“Cu braţele molatici și albe m'ai cuprins 

"Şi glasul remuşcării în suflet mi s'a stins! 

Da! sărutat-am mîna ce-mi arăta abisul 

7
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„ Aş” face-o tilhărie șă-ţi pot împlini visul 
Şi fiind-că-ţi trebui una ca şi mai mult să-ţi plac 
Simt astă-zi o hidoasă plăcere ca so fac!» 
De pletele-ţi bogate şi negre ca un doliu 
Inlânţuit la sînuci, în orbul meu orgoliu 
Jurat-am să vînd ara, şi — orice va fi— oi vinde! 
In farmecul beţiei cind voi vedea -că-mi tinde 
Archanghelul pierzării cu rinjetu-i etern 
Coroana înroşită la flacări de infern, — . 
Iţi voi aduce-o "'ngrabă puneţi-o-voiu pe. frunte 
Şi nici-un sfînt în cale n'ar sta să mă înfrunte! 

: 
2 

» 

SCENA V, 

MIHAIL, CONSTANTIN i 

MIHAIL E 
(a parte, zărina pe Constantin care apare în dreapta 

între 'stînci), 

„Dar ce-i? visez? O umbră stă colea lîngă stîncă. 
(tare şi răstit). . 

Hei! Cine-i? Nu e voe să te apropii încă. 
Aiurea treci creştine... porunca-i aspru dată.. 

+ 

CONSTANTIN 
(apropiindu-se tulburaț) 

Sint eu şi ninieni altul...' te linişteşte, tată 

MIHAU, 

(a parte speriat) | 

Copilul... o 

o CONSTANTIN 
Da ea 
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NIHATL 

-. (nervos) » 

Răspunde, și cine-aşa tirziu 

La ceasu-acest al nopţii te mînă — aş v:ea să ştiu, 

Şi pentru ce ţi-i glasul şi faț aşa” schimbată ? 

"Ce vii să faci aicea ?. o 

CONSTANTIN 

a. (rece) 
” - 1 

Ce faci tu însuţi tată? i E a 

„2 MIHAIL E 

Răspande, căci mai multă răbdare sam... nu pot. 
Ce vrear tu? 

“CONSTANTIN 

DI | Datoria sa mi-o 'mplinesc... Știu tot? 

  

MIHAIL 
(prefăcind o uimire) _ 

Ştii tot? , i - 

  

a CONSTANTIN - 

  

Ştiu că Bălcanii „vor răsuna «de arme 

“Că Turcii or să vie, că rugul de alarme - - 
Nu are lîngă dinsul un paznic credincios, 

E Viu dar si scap eu însu-mi poporul lui Christos - 
Şi cinstea ta oștene şi sufletu-ţi ... Pe loc a 

> Naintea ta şi fâră de voe-ţi, -— voi da foc! 

MIHAIL | 
_ (a parte) 

-O, doame, adineauri cheînam spiritul rău — 
Şi eată-l! E aicea, şi e chiar fiul meu 

pi 9 | Ă , , Ce fact (tare) 

  
Vorbeşti zrea, băete, — nu-i, dea- bună! 

” - i
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CONSTANTIN 
Departe de la tine nevoea de-o minciună? 

(violent) 

Aştepri aci. Othorgul să-ţi dea făgădueala : 
Coroana, sceptrul țării... ştiu toată invoeala F 

MIHAIL 
(a parte) 

Ce-aud! 

CONSTANTIN 

(căutînd să-l înbuneze) 

Dar nu se poate atita rătăcire, 
Miam înşelat degeaba, a fost o 'nchipuire 
Un vis, o nebunie, viu dar să-ţi cer ertare. 
Cînd ai şoptit femeii: sînt gata de trădare 
Ai spus aşa o vorbă în vint, ai vrut s'o minţi 

* Şi-apoi ai șters sărutul care te-a scos din minţi 
_— Pecetea ruşinoasă a tristei învoeli ; — 
Nu este-așa, o tată, ghicesc, ai vrut so 'nșeli 
Pentru sirmana ţară, pentru răsboiul sfint 
Ai pus o clipă masca pe chipu-ţi şi 'n cuvint 
Şi-ai alergat în urmă aci să dai de veste, 
Othorgul o să cază în cursă, aşa este? 
S'or lumina de flacări Balcanii noştrii ear 
Trezind pe toţi din Iskern și pin” la Kilandar: 
Moi deștepta atuncea şi eu din vis urit — 
Aprinde rugul tată .... şi-acum, numaidecit! 

MIHAIL 

Cu alte vorbe, fiul pe tat'său bănueşte! 
Trăii sâ văz şi pasta... urmașu-mi îndrăsneşte, 
Spion, să mă întrebe -de-s trădător ori ba! 
Ce fel? De cînd un tată ursit e a răbda 
Copilul lui s'asculte la ușă spionînd? 
De cind să am nevoe de sfatul tău, de cînd 
Stăpînul se supune unui slujbaş.... de unde,
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Şi pînă unde-atita trufie-mi porţi? Răspunde 
Nam socoteli cu tine... Şi fârâ vorbă multă 

Tu ştii că toţi plec capul cînd fruntea mi se "'hcruntă,_ 
Ori ce-are să se:"ntîmple vreau singur să rămîn 
Tu ?ntoarce-te la posturi, ascultă, de stăpin, 
la calea cea mai scurtă: st tremuri cind îţi zic! 

Pe mine mă priveşte să văd de rug. Nimic 
Pe tine. Știu eu bine ce ţării trebueşte 

Îţi poruncesc, te "'ntoarce la postul tău: grăbeşte ! 

CONSTANTIN - -. » 
țisbucnind) 

E dar adevărată ghicirea mea dintiiu 
Trădarea e aproape de săvirşit? Rămiiu! 

„MIHAIL 

Te 'mpotriveşti ? 

CONSTANTIN 

Da! uite, să 'nirîng miniaţi ştiu | 
Căci tot îmi mai rămase din dragostea de fiu * 
Puterea ce ?ntr'un singur gînd viaţa mi-o culege 
o svirlu între tine şi fapta-ţi făr'-de-lege! 

"Napoi respect de tată, de braţ învingător, 
În inima-mi aprinsă mai port un singur dor: - 
Căci ceru-o să mă 'ntrebe, de noi scăpa prin mine: 
De-o pacoste moşia şi tatăl de ruşine — 

Va trebui ca munţii să se lumine odată 

*Napoi, îmi trebui torţa... 

MIIIAIL 

. “Opreşte, niciodată! 

CONSTANTIN 
(mai potolit, rugător) 

A , | m 
"O tată, vezi ia seama la ce faci, te gîndeşte « 

Căci Dumnezeu te vede, ceru "nstelat priveşte!.
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Mam întrebat cînd însu-mi aflavam mișelia 
Ia care parte-i cinstea, în care datoria 

Ah... totul era limped: s'arât "naintea ţării 
Nemernicia voastră care-o ursea pierzării 

Şi să trădez pe Bincu.... Dar pentru tine vai! 
"Ce soartă ?ngrozitoare te aștepta Mihai! 
In faţa datoriei un gînd mă "piedica! 
Văzui ca întrun fulger spinzurătoarea ta! 
Ne, 'nchipuita faptă: un fiu pirind pe tatăl 
La ?nfiorat de spaimă şi n'a făcuto: eată-l! 

Nu, mam voit. un nume atît de strălucit, îi 

După atita cinste, să fie terfelit, . 

Nici faima lui să piară ca frunza moartă ?n vint 

Ear miine trecătorii să-ţi scuipe pe mormint! 

Şi pus-am gurii strajă; tăcînd în mine-ardeam - 

Şi zi cu zi în chinuri cumplite ?ntirziam. 

Dar azi nu-i cu putinţă câci timpnl trece iute 

De flacări rugul trebui să se cuprindă : du-te, 
Mai potoleşte=a ţării şi-a cerului minii — 
De nu ticeam, gîndeşte azi und'erai să fii: 

— In lanţuri, — fără mine — nici vorbă; pe nevrute 

=O.tată, nu mă face mai mult să 'ntirzii... du-tel 

MIHAIL 
. 

„De geaba; te căeşte c'ai vrut să- mi scapi vieaţa: 

E prea tirziu, — ridică-ţi dar de pe frunte ceața. 

“Cu mult era mai bine să spui tot la mireni 

Şi sfişiat crimpee de chiar ai mei oşteni 

Să vezi, şi să rabzi totul. Tu vremea-ţi perzi, un veac 

Să cîntăreşti nimicuri. — Eu hotărăsc, şi fac! 

A! cine nu prevede nu-și poate soarta "nvinge 

“Scurt! nimeni n'are voe de rug a se atinge! 

CONSTANTIN 

*; părăseşti tu tată hotarul nostra sfint 

-Cînd. Turcii pustii-va Europa 'ntr'un avint 

Fanatic de urgie snopind „creştinătatea ?  



    

    N 

| ăi ATTA, Sa e 
Și E O fi, _dar tu ştii bine; dreptatea ce-am cules. Sa | 

. 
” | 4 a Si CONSTANTIN - 

  

Vii dar pe Christ, el însu-şi ?- Nu, nur e- -de ngeles.. i 
| a N Ia 

| AIEATU a 
a, .. ae - 

  

SR Unde-i -i î răsplata muncii ? Făcutu=m'a el rege? ar 
! Voi fi cu toate astea, „şi fâra. voea lui! - * Di 

„7 *GONSTANTIN. | - 
O crezi ? Ce rătăcire să poţi aşi So'spui! 
Coroanâ” e prea largă pe-o frunte trădătoare: - 

„Îşi va cădea pe” umeri lanţ de spinzurâtoare.. în 
= Inalt, slăvire, rege... 

  

i 

MINA a, A 
— - A, rizi acum de mine 

„Prea multă îebunie te-orbeşte, Căi 

| “ CONSTANTIN | 

d (dureros) % De a a ae 

a a Bi „bine, 
Mă cartă. . la necazuri, nu ştii ce mai înşiri, 

Veniţi, veniţi o”sfinte, răsboinice-amintiri 

Amurguri glorioase după o zi de luptă, 

Invălmăşala ptăzii, țoi steaguri smulse, rupte... 

Ah! -fericitul strigăt cînd căpitanul strajnic 
Işi regăsea copilul alăturea de paznic i Sa 

Şii sărutai pe frunre“o tăetură adîneă.... | 
"Vechi amintiri, mişcaţi-i voi iniina de stincă, 

= Săriţi în ajutoru-i măreţe vitejii | | | 
“Doar o reşi de fapta -adincei josnicii. - m 

_ Mai spuneţi-i că, miine cînd. va intra ?n cetate: E 
“La porţi şi la ferestre stindardele- atirnate 

—, 2 
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Il vor isbi în faţă cu faldurile lor; 
- “Spuneţi-i ăstui vultur schimbat în traditor 

* Costașii ce cizut-au în cimpul luptei eară 
Ştiu toţi fâră-de-legea-i de ucigaș de ţară, 

“Că ?n taină trecînd noaptea pe ling'a lor morminte 
S'aude niurmur, geamât, se desluşesc cuvinte! 

Nu poţi fi intr'atita căzut, o tată dragă, 

Să. laşi si te blesteme 'de veci o lume *ntreagă. 

Nu vezi a tale fapte semejc, lucitoare, 

* Cum cad înghenuchiare, tind braţe rugătoare? 
Le-alungi tu de ha tine ca pe femei pierdute 
Cînd şările-apusene ?paintea lor stau mute 

Cuprinse de-admirare? Atita josnicie 
-O e cu neputinţă (plinge) aceasta n'o să fie! 
„Vezi ţu cad ingenuche şi pling, te rog cu bine 
Nu te uită aiurea, fii tată demn de tine 

Nu este aşa? lisa-vei ăst rug să-l văd arzînd 
„„ Şi hotărît vei smulge din suflet mai curind 

„Fâgădueala dată, atît de fioroasă 
Şi ?n foc vei asvirli-o ca: earbă veninoasă 
“Ce-o arzi fără de milă și foi și ridăcină! 
Vei râminea atunce curat ca o lumină” 

Ear vint din miază-noapte ispita vaaspurta 
„Şi ?ntrun potop de flacări virtej s'o spulbera! 

MIHALI, 
(Cun semn negativ) 

Destul, destul.... te-ardică, — Pe cer și iad juraiu 

„Că rege-a fi din munte la Dunăre Mihai, 
„Ear scumpa Vasilidă, regina mea iubită; + 
„M'oi răsbuna pe Sfintul cu' faţa hipocrită. 

Şi asta se întimplă chiar miine la Vidin 
Cum nu-i minciună astăzi că cerul e senin. 
.De-asurda ţi-i minia, de-asurda răzrrătirea 

“Nimic n'o să mi mișce nici teama, nici cerşirea. 

- Mai lesne smulgi o pradă din ghiara unui leu 
=Cînd Sasvirlit asupră-i, — nu mie visul meul -



  

x 

x 

"ÎŞI ori-şi-ce mi-ai spune, e ?n darn, atita ştiu: 
>N'aprinde nimini rugul, cît încă eu sînt viu! - - 

- CONSTANTIN 
„4rătăcit) | 

- "Viu! ce cuvînt mai straniu puteai si spui,—mă sperii | A: 
Viu! ah! ce cugetare din frinele durerii 

“In creeru-mi răsare și-l mistue-l răpune... 

MIHAIL | | 

"Nu te pricep... ori poate tu mort mai vrea! ia spune! 

CONSTANTIN o 

-Gindesc. că ?n clipa asta ar trebui să fii —. 
-Un trădator nu are ce căuta ntre vii... 

MIHAIL Sa AD 

“Ce zici?! 

CONSTANTIN 

Gîndesc că poate Othorgul, turcii săi, 
Pe cînd noi stăm de vorbă, au şi intrat în văi 

“Că de-aş mai pierde vremea părtaş sint la ispită 
Câ. datoria încă nu-mi este 'ndeplinită! 

MIHAIL , 

--Ce datorie? | Aa | 

CONSTANTIN | _ . 7 

„*. Sfintă! Ah! da, ar fi nedfepr 
"Sa te mai scap pedepsei şi-aci ?n zadar s'aştept: . 

„„ Câci ești primejdea ţării ertată de caliu —. NS 
ă (rînjind) i : - 

-A, mi-am adus aminte: un paloş port la briu. | 

  

, _ MIHAIL | 

Dx “Un paloş? o | -
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Pa CONSTANTIN, 

Da, un paloș, Și poate mai ţii minte - 

Cum întro luptă moartea opritu-ţi-a "nainte 

Şi azi port urma ranei. Dar dacă trindăvia 

Şi ne ?nfrinata „poftă-ze ţi-a stirnit domnia . 

Au preschimbat în pripă un vultur întrun Cor; 
Fiind-că uitînd totul, gindut turcilor orb, 

Mergi să cerşeşti coroana streinilor de- afară 

Atunci oţelul ăsta se face foc şi pară 
lar fiul ce-ţi stă ?n față se schimbă "'ntr'un calău ! 

- (trage spadă) i _ 
So > + / Pi 

| MIHAIL. - 
„o. scoate la rîndu-i sfidindu- 1) 

, Dar peloșului ăsta nu: A frică de al tău. 

2 CONSTANTIN 

Eu lupt în , datoria şi legea de ostaş e. îg 
Să apăr cinstea casei stirpind un ucigaș, 
Eu ţara mea îmi apăr şi legea creştinească 

Tu, lupţi pentru trădare, deci Domnul hotărască | 
La moarte vinzătorul. ... | Rate ÎN 

Constantin se repede asupra lui tată-său. Săbiile se încrucişază 
an moment. Mihail primeşte loviţura în. piept. Bovăeşte- 

SE urat i 

. Da „An! | 

A E CONSTANTIN 
- (ca din vis trezit) .. —, 

3 Doamne, ce-am feet | , Ă RE 
MIHAIL 

Sa (expirind la pămînt): n 5 

Ucigător de. taă.. „. blestem ! a aa 
Ei - a.
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CONSTANTIN 

Nu-i de pierdut 
„O clipă; să pui focul să dau de veste-oștirii. 

Ia torţa şi-o aruncă în rug care se înflăcărează. Către fundul 
scenei se văd din depărtare în depărtare focuri aprinzindu-se, 

S'aude resunînd tunul de alarmă pe cînd Constantin în genuchi 

30 roagă: 

Voi sînteţi marturi stele ochi ai Dumnezeirii.... 
*Naintea astei flacări şi-ăst trup lipsit de viaţă 
Imi desvălesc simţirea şi vă privesc în faţă! 
Să-şi vîndă legea, ţara pe-un sceptru, — era gata... 

Mă judecaţi luceferi: am omorit pe tata! 

. “(Sfirsitul actului III.) . 
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ACTUL IV 

(Acelaş de decor ca în actul al II-lea). 

LAZĂR, UROŞ, ANA. 

(La ridicarea cortinei Uroş rănit la picior, stă cu talpa pe:o laviţă 
ear Ana fica sa, îngenuchiată înaintea lui, îl îngrijește. Lazăr în pi- 

cioare aproape de ei.) 

SCENA 1 . - i 

LAZAR 

ŞI zi... pierdurăm lupta? 

UROŞ 

Mai -i vorbă?,... Ear năpasta 
De 'nfrîngere! — Vezi Ano şi-mi spală rana asta. 

| “ANA | 
O sută morţi căzură ? 

UROŞ 

Ba doă sute ?n cap, 
Răniţii başca... 

. ” : A
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LAZAR 

Turcii a zecea oară scap 

“De cînd muri viteazul de Brancomit... "Turbez, 

Cînd mă gindesc că poate, — ascultă-mă -: crez: 
De nu azi, mîine-poimini ne ducem la peire 

“Cu Constantin în, frunte... Ce vreai, nechibzuire | 

UROŞ 

Şi mie mi-este frică! 

LAZAR 

(socotindu-se) 

Balcanii să-i tot sui 

Să mergi să cauţi Turcul în vizuina lui, — 

“Zău uite, îndrăsneala e mare, — dar prostească! 

:Ce bine ştia bietul Mihai s'o învîrtească | 

El aştepta duşmanul aci să-l ia de piept. 

De geaba, om ca ăla mai rar așa. 

UROŞ 

Ce-i drept 
De şease luni de zile ne-a părăsit norocul; 
“Siracul căpitanul! Murit-a lingă focul 
De-alarmă, spada ?n mină şi ochiul veghetor, 
Scăpind de Turci hotarul... 

LAZAR 

| Cum stă aşa senin 

In statua-i măreaţă "nălțată la Vidin, 

Dacar putea să-şi vadă armata lui sdrobită 

De-un vifor pretutindeni bătută şi gonită, 

Cum Turcu” ?naintează semeţ şi-şi face samă— 

"0! ar sbura de-acolo pe calu-i de aramă! 

UROŞ 
(trist) 

“Cu dînsul faima ţării s'a îngropat deodată 
(ridicindu-se)
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Aşa fetico... eacă şi rana mea legată. | 
Balsamul tău minune-i, — mă vindecă deplin. 

ANA | 
(după o pausă) 

  

Dar, tată, nu eşti oare prea rău cu Constantin ? 
Mai eri spuneai de dinsul «ce vrednic căpitan! < 
Na dus-o el isbînda oștirii an cu an? 

| UROŞ 
Pe cînd trăea bătrînul, era, cu-adevărat. 

LAZAR 

De-atuncea ce schimbare! 

UROŞ 

Măi frate, e ciudat 
De-o vreme "'ncoaci ia seamă: îl vezi pierdut, mihnit, 
Mai mult decît S'ar cere de la un fu cernit. 

ANA 

Nu e firesc să plingă un fiu pe-un tav aşa : 
De scump, fâră pereche ? 

UROŞ 
De fată, nu zicba!! 

Dar el îşi pierde vremea de seară pînă "n ziuă 
Cu plinsul! Să-l răsbune, ce bate apa *n piuă ? 
Alt-ce-va nu mai are nimic bun de făcut? 

LAZAR 

Da” crezi pe tat-său plinge? Ei, aşi, un prefâcut | 
O lacrimă din ochi-i nu e pentru Mihai 
Adesea are friguri de ucigaș. — Aşa-i? 
E] tace, dar îl roade un verme-ascuns . 
(Mişcare din partea Ansi uimită; Lazăr o potoleşte c'un gest. 

zicîndu-i) 

Si Aşteaptă, 
Se zice că şi noaptea în țipăt se deşteaptă, ——
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“Se bate 'n piept: c?o piatră — toţi oamenii o spun 
Are-un păcat pe suflet, să știi, ori e nebun. 

“ ANA 

Vai! cum vă vine, frate, să ziceţi vorbă mare. 

El vinovat... Se poate? Nebun! , 

LAZAR 
x 

Nu-i de mirare 
Mai ştii ce-i năzăreşte? ca miine îi abate, 

“Şi Turci şi bătălie le lasă la păcate. 

UROŞ 

-O so vedem şi p'asta... 

| LAZAR 

_ Alvdată mi-era silă 
"Cînd îl vedeam că poartă de prinşi, atita milă. 
„In luptele din urmă cînd am robit vr'o doi 
Le dete drumul.. 

UROŞ 

„_ Turcul ne eartă el pe noi? 

LAZAR 

“Tovarăşă de viaţă el are-acum o roabă, 

“O ghespe de muere şi aia! 

UROŞ 

(irorit) 

! O podoabă. 

LAZAR 

"Dar felul cum se poartă cu văduva... ce crezi 

'— "Tu care altă-dată nu aveai ochi s'o vezi? — 
| Nu, fără părtinire, ce-i drept, nu e păcat: 

+ La Brancomir Grecoaica ţinea cu-adevărat. 

N



s 
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Și astăzi jelueşte pe soţul ei viteaz i 
Potop de lacrimi calde îi șirue pe-obraz. 
Rar să găsești femee așa nenorocită, 
-Sub vălul văduviei să fie-aşa cinstită. 

' UROŞ 

(ştrengăreşte) 

Aşa-i.: 

LAZAR 

In vremea asta feciorul Constantin 
Nici nu-i mai ese ?n cale... Atît de mult venin 
Şi pică ce-i păstrează. Inchisă ?n turn ea plinge: 
Pierdută la icoane câ inima-ţi strînge! - 

ANA 

Atunsga cu feciorul nu-i.seran bun la mijloc. 

UROŞ 
Fetico, trăim astă-zi pe o vreme rea de foc: 
Răsboiul pentru lege e nemilos, oştenii 
Și preoţii se vaită, se vaită mirenii, 
Şi Domnul ştie dacă "om mai păstra hotarul: 
Gindeşte-te la Sava şi la Ivan Bulgarul. - 
Infrîngerea le 'pfipse în inimi mirșăvia; — 
Invinşi, cu ?nvingătorul tocmiră-apoi moşia. 

ANA 

Şi-l crezi de-aceeaşi teapă pe Constantin? 

UROŞ 

Nu încă: 
Mi ?ntreb ce-l roade însă .ca apele o stincă... 
Ori vPun pâcat îl paşte cu groaznica-i osîndă .. 
Și "n cumpănă-i stă mintea de trebui să ne vindă2- 

ANA 
SIR .. . PI . e. „Lăsaţi pustiei frica nechibzuită. Earăşi 

„ Începeţi? *



  

LAZAR 

Bănueala e ?n toţi ai lui tovarăși 

O să vedem miînia sbucnind în oastea slavă. 
(Constantin apare în fund) 

„ANA 

Vorbiţi încet că vine... - 

„UROŞ 

Haidem fâră zăbavă 

| LAZAR 
(eu mîna pe miînerul spedei) 

Ah! jur pe Scaraoţki, de-aş şti că=i VÎnZĂtOr,.. 

| UROŞ 
Nu vii? (Îl tirăşte) | 

ANA 
(eşind cea din urmă) 

Ce trist şi galben e bietul prinţişor! 

SCENA II 

CONSTANTIN | 

(singur, înaintează încet abătut cufundat în o neagră. 

" reverie) 

Nici vorb! am făcut bine... da, trebuea să scapăr 
Asupră-i spada “Morţii... Ce zor am să mă apăr? 

- Era vre-o datorie: mai sfîntă pentru fiu ? 
La ce dar mă cutremur şi ?ngălbinesc... nu ştiu! 
Aveam să-l judec dreptul... şi să-l ucig aveam. 
Cît ar fi fost de bine în suflet de păstram 

Scăldată în lumina curata cugetării 
«Aducerile-aminte a clipelor trădării !



    

— 19 — 
i 

Cu toate astea uite, mă 'nfrînge-un gind vrăşmas O î 
Și ?n fie-care oră mă 'ntreb: sînt ucigaș? 
De ce sudoarea morţii pe-o frunte înţeleaptă ? 
De ce se-tulbur ochi-mi căzind pe mîna dreaptă? 
De ce mai adineauri cu dor nenvins de-a plinge 
Svirlit-am vinul căre îmi mirosea a sîngei | | 
In faţa mea curată, aveam fapta-i de fară O - 
Şi totuşi prin omoru-i eu am scăpat o ţară, 
O lume de nevolnici şi doăzeci regate 
Creştine înaintea lui Christ înghenuchiate. S 
In braţ mi-a pus puterea el însu-şi Dumnezeu 
Şi l-am strivit sub talpă precum p'un şarpe rău. 
Răspundeţi-mi voi aştri, făcut-am sau nu bine? - 
«Mi-e tată»... fie, însă l-am scos dintro ruşine 
Şi dacă ?n ţara asta mai are azi un rume 
Viteaz cinstit, şi mare, slăvit de o'niveagă lume; 
Dacă ?n' cetatea sfîntă de la Vidin stă încă 
Statua-i de aramă pe soclul ei de stîncă, 
Neperitoare pildă atîtor generaţii, 
E cam ucis la vreme căliul unei naţii. _ 
Nu-i niminea să ştie pedeapsa ce a'ndurat-o 
Izam fost judecătorul, — pe drept cuvint i-am dat-o! 
Păzindu-l de ruşinea de slujitor la Turci 
In loc de cinste, astăzi de mult pierea în furci. 
De ce dar impotriva-mi tot -sîngele lui strigă : 
«O fiu pios ce poate părinţii să-şi ucigă !» 
In darn muncita minte un nume bun îmi cată 
Un glas mă urmăreşte comoritor de tată»! 
Da, sfinta datorie mi-a zis: «n'zi remuşcare» 
„Dar colo, dintre neguri ăst mort de ce-mi apare? 
Il văd... şi nimini, nimini nu poate să mă scape... 
Ah! cum nu mă înghite adincul unei groape! 
De-amar de zile moartea o caut în tot locul 
In luptele păgine unde-i mai aprig focul; 
Pe rvibul meu în goana: svirlind zăbale, frine 
M'am aruncat orbeşte prin cetele păgine 
Dar moartea ostăşască la mine n'a venit.
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Creştinul viaţa Singur să-şi curme, e oprit! 

Tu singur ştii cît sufer Stăpine..;. îndurare . 

Vreau moartea, numai moartea... trimite-mi-o ori-care , 

În chinuri ne-auzite de-aş fi ursit să pier 
Legat şi tras pe roată, ori sub arsuri de fier Da 

'Sburlindu-îni păru'n creştet în spasmele durerii, INI 

Spînzurătoarea, ţeapa ori-ce, — nu, nu mă sperii. 

Ci moartea voi priii-o ca veşnică mireasă - 

Ce pleoapele-mi va "nchide cînd viaţa o să-mi easă. 
Nu pot s'o duc 'nainte cu traiul ăsta "'ngust - | 
“Cu mirosul de singe în vinul care-l gust, | 
Nu „pot durerea-ascunsi prin lume să mi-o port, 
In vis să-mi stea de pîndă la căpătii un mort 

Şi mistuit de groază în figuri tremurind 
“Sascund o amintire în spaima unui gînd. 

4 

SCENA III 

- CONSTANTIN, MILIȚA 

(Miliţa intră cu şorțul plin de flori) 

CONSTANTIN | i 

(zărind-o) | | 

„Ah! tu erai Miliţo? ta 

, MILIȚA 
(iubitoare şi umilit) 

i DI - Ți-am strins la flori în grabă 
"Nu-i-dat ca să ghicească o umilită roabă 
“Ce taină îşi roşeşte blinzi ochii tăi de plins, 

Ea suferă şi tace.... Vezi ce de flori ţi-am strîns? 

Mi le-am cules din toate pe cele mai iubite Se | Ra 

Şi crini şi garofițe de codru "mbălsămite - 

*Ce?n nopțile de vară le simţi după miros... | | 
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A, uite şi mănuchiul!)... primeşte.l. Făt-Frumos. 

Ce porţi în ochi-ţi negri o noapte 'ntunecată... 

“Umila mea iubire cu florile deodată 

"Se 'mprăştie în umbră cu drag şi te *nfâşoară... 

Nu ştiu ce gînd amarnic-de-o vreme te omoară 

Dar ştiu că lîngă mine şi ?n farmecul de flori 

Un zîmbet trist pe chipu-ţi e-o rază printre nori. 

: (căutină 'în poală) | i 

Am crini, am viorele şi trandafiri... ce vrei.. 

Şi eată şi garoafe, răsure, clopoței 

O de-ai putea 'ntristarea s'o uiţi privind Mănuchiul t 

Mă lasă la picioare-ţi umil si-mi plec genuchiul. 

Cînd l-am cules... pe cîmpuri la tine mi-era mintea — 

O lasi-mă stâpîne să sțau așa "'naintea 
Durerii tale sfinte şi s'o ?nbalsăm cu flori! 

= "CONSTANTIN 

(sie-şi) 

Ce crudă ironie... tu biet cereai sa mori 

Și dragostea îţi ese în calea ta, —- curată... 

“(Miliţei) 

O inimă duioasă! fii bine cuvintată 

Tu ce reverşi lumina plapindei tinereţi 

Stea singură. râmasă în noaptea tristei vieţi ! 

Fii bine cuvintată de tot sufletul meu 
Tu ce 'nduraşi robia a omului cei rău, 

„Căci trista-ţi presimţire ar face să roşască : 

Pe-ori-cine, — nuîna unui nedemn omoritor 

Doar. ciinele-i pe lume i-o. linge ertător! 

MILIȚA 

Ce vorbă spui. stăpine... Increde-te în mine 

- Şi-mi spune-atunci necazul sâ-l ştiu şi eu ca tine 
cn ame 

1) Un mic mănuchiu pe care Mahometani îl numesc Selam şi. 

care e un „gage d'amour“ un. semn de amintire pe care îndrăgostiţii. 

şi-l lasa.



        

De-l voi putea să-l vindec cu inima mea bună 

De-o fi cu neputinţă, să plingem împreună... 
Ştii 2 cînd ţi-am spus odată... mam înşelat eu oare: 
Că chiar în casa asta urzitu-s'a trădare? 
Răspunde-mi, tu ştii poate, de ce-a murit deodată 
Acel cărui statuia e colea înălțată? 

De ce de-atuncea vintul aridelor pustii ' 
Te arde? 

CONSTÂNTIN 
(iute, surprins) 

Nu Miliţă, nu trebue să ştii... 

In lupta pentru ţară tata-a murit în pripă 
Şi bănueala care ne cuprinsese-o clipă 

De cinstea lui, Milişă, tă-mi astăzi jurăminte 

Că niciodată "n viaţă n'o să mi-aduci aminte... Cs 

MILIŢA 

In voia ta să fie... pe ce să jur ai vrea? 
A! uite pe pumnalul ce-l ţiu la briu colea 
Purtat ca cea mai sfintă, duioasă amintire; . 

Sînt mută... îndoiala voi sterge-o din gîndire! 
Acum te linişteşte stăpine... am jurat! 
Dea Domnul ca pe mină-ţi, umilu-mi sărutat 
Să ?mprăştie departe al gîndurilor nor. 
lar cînd ades' furişe diu ochiu-ţi lucitor 

O lacrimă. schîntee din patima ta oarbă 
Dă voe roabei tale într'un sărut s'o soarbă, 

Căci vezi tu, — pentru mine un farmec blind, nespus. 
O fericire care nu-i nici în ceruri-sus : | 
In inima-mi pustie, curată se strecoară 
Precum isvorul limped pe-o arşiţă de vară! 

CONSTANTIN 

O timp! durează veşnic o clipă fericită | 
Cind beduinul afă o insulă 'nflorită 

- Cînduraza de la soare pătrunde ca un vis



    
x 

În temniţa adîncă pe-o frunte de proscris, 
. (rătăcit Miliţei:) 
Vai, inima-mi femee c-un cîmp întins, un vaer 
De lupta învrăjbită în care toţi se ?ncaer! 
Doar tu o schimbi adesea într'o tăcere sfintă | 
Şi-atunci... un flutur sboară... o pasăre mai cîntă! - 

MILIȚA 
Să te mingii! O dacă iubirea ar fi în stare... 

„ 

_ CONSTANTIN 

(sfişietor) 

In darn, în darn Miliţă, păcatul meu e mare! 
Tu îmi așterni pe mînă săruturi fără nămăr 
Şi nu ştii că ?ntr?0 clipă aş vrea so tai din umăr... 
Fugi, fugi îţi zic... în sînu-mi port frigul de mormint! 

MILIŢA 

O nu, nu-mi vorbi ast-fel.., Cum vreai tu crezămînt 
Să dau -ziselor tale cînd tu eşti cel mai bun 

„Mai drept, mai blind din o2meni... în ochi tăi s'adun 
A cerurilor taine... eşti sfint fiind-că mi-eşti drag! 

CONSTANTIN 

(luindu-i capul între miini) 

Să ne iubim Miliţă... ah! ochii zei nvatrag - 
„Aproape, mai aproape lipeşte-te la sinu-mi 
Cu glasul tău de fagur mai potoleşte chinu-mi; 
Alăturea vom merge de-apururi amândoi : 
Eu am trăit în frica de viaţă, — tu ?n noroi, 
"Om arăta că totuşi așa, cum ne iubim 
Eram născuţi sub soare nevinovaţi să fim... 
Deşi cu 'tina lumii tot lumea ne-antinat, 
"Om arăta că încă ni-i sufletul curat, 
Si ne iubim Miliţă... De astăzi să rămii 
Lododnica dureri-mi... s*o cerţi tu, s'o min 

(o sărută) 

sii gii,
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A
 

Cunoaşte ce-i sărutul cusat şi pe-a ta trunte, — N a 
Să fim senini, şi cerul d'o vrea să ne înfrunte! îi a 

O sufăr! Insa moartea cu aripile-i grele „. a 
Curind va tinde umbra de-asupra groapei mele. | 
Tu vei veni în, urmă-mi acolo ?n veşnicie | 

Scump suflet, ear iubiri-mi de cer o mărturie, — 
Ingădue 'n minutul acesta, fericit 

In preajma ta, ca așa unui botez sfinţit | 

„Ce "hprăştie păcatul, — iubirea-mi să te-alinte 

Cu florile iubirii şi milei tale sfinte] 

(Zicînd cuvintele din urmă, Constantin a presărat flori pe 

creştetul şi umerii” tinerii femei rămănină cît-va în extaz.» , 

SCENA 1V 

„CONSTANTIN, MILIŢA, PAJUL ALEXIS. 

CONSTANTIN 

Cine-i, ce vrea cu mine?   
  

PAJUL 

a Domnița Vasilida, Ă 
__ Ar vrea să vă vorbească... . Die 

CONSTANTIN mi 
(a parte) i 

i : Ah! earăşi ea perfida | N 

Cu cobea casei noastre la sfaturi ear să șăd. 

_ (concediind pe Miliţa) 

Poţi să te duci, copilă... 

E Miliţa eso) _- 

Ia a Va trebui s'o văd
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“Căci nu se poate ?n minte-i un gind rău să nu fie... 
Dar sînt de pază... 

  

(tare adresîndu-se pajului) 

Du-te şi-i spune ca să vie. 

Pajul introduco Vasilida îmbrăcată în doliu mare, -şi ese, 

SCENA V 

CONSTANTIN, VASILIDA 
x 

VASILIDA 

(pe pragul porţii a parte 2) 

“Cu un copil nu trebui prea multă chibzueală 
Haide! invinsul lesne se lasă la *nvoeală. . 
Săi "ncerc, — de-altminteri asta, e tot ce mai pot cere... 

(înnăbuşind bătănle inirăii) 

"O rîvna mea nestinsă, de slavă, de putere! 

2 
CONSTANTIN 

“Ce vreţi? 

VASILIDA E , 
N 

Ştiu Constantine, ştiu ura ce mi-o porţi, 
Cu toată văduvia şi chinul crudei sorţi, 
De cind “se stinse tatil, fiul.mă ocoleşte... 
Viu totuşi, datoria cu grabă te sileşte 
“La lucru. 

(fixindu-l) * | 

Dus pe ginduri citesc can slove ?n chipu-i, 

(s'apropie insinuantă) 

Tu mă urâşti copile,... şi ce rău ești... ţi 'nchipui“ 
Că te urăsc la rindu-mi şi eu! Rea socoteală. 

(hotărită)
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Azi viu să-ţi dau dovadă: girdirea ta tenşală ! 

(mişcare de uimire ja Constantin) 

Am sprijinit și sprijin pe mult iubitul fiu 
-De Brancomir. | 

i CONSTANTIN 

Cum?! 

VASILIDA - 

Astăzi în aiutor îi viu, 

CONSTANTIN 

in ajutor! 

VASILIDA 

(a parte) 

Acuma, cu îndrăsneala scap. 

, (tare) 

Dar tu nu ştii primejdea ce-atină pe-al tău cap? 
“In luptă cu păginii de cînd în van te sbaţi 
O vrajbă în potrivă-ţi se-aprinse "ntre soldaţi. 
"Cîinii, învinşi s'aruncă pe căpitanul lor 
Şi urlă toţi odată că eşti un vinzător, 

CONSTANTIN 

: Ce vinzător? 

VASILIDA , 

Ba încă nedreapta bănueală 
“Chiar. întîmplarea vine s'o scoată la iveală 
Drept adevâr, — o veste 'se 'ntinse cu urgie 
Turcii-au trecut Balcanii şi-acum sint în cimpie, 

CONSTANTIN 
(în țipăt 

Ah | | | - 
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VASILIDA 

| Oamenii ?n tot locul de spaimă sînt învinşi.. 

Balcanii din Etropol de Turci: au fost cuprinşi 
Căci noaptea cine-ar. crede prin rîpi, pătruns'au mii... 
Ard satele răzlețe și fumegă pustii! 
În patru ori cinci zile Vidinul vor cuprinde 
Şi cine ştie-poate pe tine chiar te-a prinde. - 

CONSTANTIN 

Nu, nu,... _ 

“VASILIDA ” 

Ştefan de frică, pentru: Coroana sa 
— Şi nu uita că astăzi ar fi să fie a ta — 
Vrea încă să încerce asaltul cel din urmă. 
Prelatul o să vie cu speriata turmă 
Saducă pimaicea un ipăt de alarmă. 

CONSTANTIN 

(îndreptîndu-se spre uşa din fund) 

Ah! ţara e m primejde, — la luptă dar, o armă! 
Veniţi-mi şoimi ai.crucii... : | | N 

VASILIDA Ă 
Zadarnic chiemi soldaţii: 

Ei numai vor să ştie de tine, 'ntăritaţii - 

5 CONSTANTIN 

Ar îndrăsni? . 

(Rnmoare afară s'aude din cînd în cînd). 

. VASILIDA 

| “Ascultă la hoasul de-afară 
_E armia ce-ţi strigă: eşti vînzător de ţară! 
Cind regele-o să vie în sgomote de surle - 
Asupra ta cuvîntul de ludă o să urle.
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CONSTANTIN 

O cer! 

VASILIDA 

Ei eacă, uite de sînt mărinimoasă 

“Tu mă urâşti, — şi ?n ora aceasta fioroasă 
Eu-ţi dau, în amintirea măreţului meu Soţ 

Un mijloc de scăpare — şi singur — pentru toţi. 

CONSTANTIN 

(visător) 

Tu, mie-mi dai scăparea?,.. şi cum, răspunde-odată ! 

VASILIDA 

Sa... ?ndeplineşti tu visul viteazului tău tată... 

„CONSTANTIN 

Eu! | 

VASILIDA 

Afărcă aproape de arcul cel roman 
Era să dee mina cu pașa Musulman 
Şi de-ar fi fost în stare de multă vrednicie 
In loc de-a fi acuma turnat de veşnicie 

Intro aramă surdă — deşartă arătare — 
"El azi putea să fie un rege falnic, mare! 

CONSTANTIN - 

i (a parte) 

O tristă amintire... 

VASILIDA 

Ascultă Constantine, 

Nu vreai tu, soarta asta s'o ai tu... pentru, tine? 

CONSTANTIN - 
(a parte) 

Pămînt şi cerl
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VASILIDA. 

“Soldaţii te-acusă de trădare, — 

Ei bine, cu o vorbă tă poţi să fii în stare 
Să scapi şi fericirea şi pacea lor. Păginul 

Cit timp n'a 'ncins oraşul nu-ţi poate fi stăpinul. 
Chiar eri văzui spionul ce l-a trimis Sultanul, — 

E gata la ?nvoeală, şi... tîrgul e ca banul. | 
Eatun firman prin care chiar Poarta Otomană 
Dă cui i se închină şi sceptru şi coroană. 

Nu ai să schimbi o vorbă, — pecetia creştină 
E-a tatălui tău însu-ţi, şi-a ta, — deci te închină... 

(Scoate repede firmanul din sîn, şi-l pune sub ochii lui 
Constantin.) - 

CONSTANTIN 

Pecetea Brancomiră! 

(noi rumori afară) Ă 
x . 

Ascultă la mişei, 
: . 3 - 

Dac “ar veni acuma Episcopu "ntre ei 

I-or spune că "nchefat-ai cu Turci o ?nvoială. . 

„ (arătinduri firmanul) 

Eu port aicea tronul şi mantia regală! 
Fii mai cu hotărire ca tatăl, mai destoinic 

Şi Turcilor le lasă prin munte pasul volnic 
Şi-aceea ce te scapă într'ast minut solemn 
— Cînd o urăşti de moarte din orbul tăa îndemn — 
Sârmana nu-ţi va cere drept ori şi ce răsplată 
Decit ca să vegheze asupră-ţi, — viaţa toată. 

O sufere, iubirea de mamă să-ţi păstreze, 
[Pa tronului picioare umilă să Sașeze | 
Aşa precum o mamă doar poate ca să-ţi fie... - 
Primeşti tu Constantine? răspunde! 

x 

CONSTANTIN 
tisbucnind)
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Ah! eară ce întrece și,cinste, și hotare 

“Să-mi pui sub ochi şi mie mirşava ta trădare, 

_ Destul, nu pot durerii să ţiu mai mult zăgaz 

Azi Vreau să-ţi svîrlu taina şi ţie în obraz! 

2 VASILIDA - 

CONSTANTIN 

  

Zic că ?n noaptea aceea “de strajă, blestemată 

“Cu.spad' am scăpat cinstea pierdutului meu tatâ. 

_VASILIDA 

Tu > , 

„CONSTANTIN | 

Şi că știam totul, nemernică femee, 

Cum Brancomir cu Turcii vrea pacea să închee. 

Si In schimbul uzei curse ce plănuiseşi tu, — 

Dar uite fierul ăsta din cale-l abitu! 

VASILIDA 

Tu ful? 

CONSTANTIN 

„Da, ai zis-o, sint paricid, şi cine 

MPa ?mpins la fâr-de-legea aceea decit tine? 

Ă “Tu singură, şi trebui să tac de-apururi totul 

Căci de nedemna-ţi faptă legat pe veci e mortul! 

Şi vezi cum â vrut soarta sărmanul să-l mingie: 

“Tu să înduri pedeapsa, — lui cinstea să-i râmie. 

In faţa ţării "ntrege şi-a cerului, mă tem, 

| Mi-s miinile legate, nu por să te blestem, “ 

- Dar cel puțin aicea pot — ah! ce fericire -— 

"Să-ţi spun că spulberat-am tot visu-ţi de mărire, 

Ear cursa ?nfiripată de însă-ţi a ta mînă 

“Antinsă fâră pradă de veci a să râmină! 

z 
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Da, eu, eu sfârimat-am. dorinţa ta “ridrăcită. 

În inima ta neagră aş vrea, nenorocită, 
Să ?nplint pe veșnicie părerile de rău. 
Din greul crimei mele ia astăzi ce-i al tău? 
Răsbun făptura însă-şi în legile-i călcate 

Şi miinile îmi scutur pe tine ?nsîngerate | 

VASILIDA 

Ia seama | 

CONSTANTIN 

Al pe semne voeai să fii regină? 
Reintr acum de apururi în noaptea ta, în tină... 
Nu ești nimica astăzi, m'auzi tu? Numai eu 
Te-am prăbuşit... 

VASILIDA” 

Aşteaptă, acum e rîndul meu! 

(Fanfare şi tumult afară... Poarta din fund se deschide 
toată în lături şi Episcopul-rege încoronat şi cu mitra pe cap,. 
purtind o cuirasă d'asupra veşmîntului alb, întră purtînd în. 
mina dreaptă o mică reliquă de aur în capul unui sceptru. E. 
urmat de ciţi-va boeri şi de ţărani armaţi cu coase. Oştenii 
cetăţuii se string în neorindueală împrejurul Episcopului-rege. 

SCENA VI 

EPISCOPUL-REGE, CONSTANTIN, VASILIDA, MILIȚA, 
UROŞ, LAZĂR, ANA. 
N 

CONSTANTIN 

Regele! 

LAZĂR, 

Cer dreptate, Măria Ta...  



OŞTENII 

Dreptate ! 

"LAZĂR 

„Aşa ni-i bănueala şi nu e cu: păcate: 
„Ne vinde căpitanul... 

UROŞ 

Ci scapă-ne prea Sfinte 
„De-o ludă. 

"LAZAR 

El ne pierde. 

UROŞ 

Ne vinde... 

LAZĂR 

Nare minte... 

UROŞ | 

Un trădător... 

LAZĂR 

Alt dară eram învingătorii 
“Cit a trăit biet tat său. 

UROŞ E 

| Jos, jos cu vinzătorii 

Şi "'nvinşii, 

OSTENII 

Jos, trădare! 

EPISCOPUL.REGE 

Soldaţi nebuni, tăcere
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Nimic maveţi din parte-mi cu sila, prin putere.. 
“dlui, Constantin) _ 

-E tara în primejde de“ moarte, Constantine, N 
Scâparea ei din urmă s'o aflu viu la tine. 

Cu toată neisbînda, eu te cunosc viteaz: 

Mulțimea furioasă ce mă "'nconjgaţă azi ” 

Nedreaptă e, ştiu bine... Nu voii s'aud nimic. 
F. dreptul meu acestor răzvrătitori Să zic 
Ca soarta este crudă ades cu cel mai brav. 

Tu eşti creştin, şi încă cel mai destoinic slav.. 

Mi-e milă şi ruşine de bănueala lor. 

Vreau să-ţi arăt iubirea în faţa -tuturor: 
Fiiad-că în minutul acesta de alarmă 
Bătrin mpardic, şi preot, pui miinile pearmă - 
Pentru neatirnarea și-a crucei biruinţă, — 

Atăturea de mine îţi cet cu sirguinţă 

Si-mi aperi tu vieaţa şi lucrurile sfinte — 

De-ajuns e cred atîta ca sa le scot din minte: 
Nencrederea; cu tine acum sor înţelege 

Eşti mulţurhit oştene? 

E
E
E
 

E
N
E
 

ca
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e
r
i
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CONSTANTIN . 

(aruncîndu-i-se la picicare) - - 

O sfint, bunule rege! .- 

EPI3COPUL-REGE 

(către oşteni)   
Oşteni, vă er; necazul va rătăcit, — vă crez... 

Alt-fel, nu poţi st ?nvinui p'un om, fâră dovezi. 
(Poruncind) a 

Fieşte-care în faţa lui .în genuchi să cadă. 

VASILIDA 

(eşind din mulţime); i 

Ei bine, eu învinui şi pot s'aduc dovadă!. 

-  
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EPISCOPUL-REGE 

Voi Doamuă? 

CONSTANTIN 
„(a parte) a 

DSamne, Doamne ! 

VASILIDA | 

Voeai dovezi, prea Sfinte ? 
Ei bine indoeala n'a fi de-acum "nainte: 

„Eu însu-mi; Vasilida, văduva lui Mihai, 
Slăvit în toată ţară din Dunăre în plai 
Mărturisesc âicea la toţi de-a fir a păr, 
Că oamenii aceștia au spus un adevăr; 
Eară dovada care-o cereai,-o dau: citeşte! 

CONSTANTIN 

(a parte pierdut) 

EPiSCOPUL-REGE 

Hm! Firmanul cum văd tăgădueşte 
Coroana, de se lasă să treacă Turcii... Mâ mir... 

«. Ah! Doamne... ce-mi văd 6chii... pecetea Brancomir! 

VASILIDA . 

Şi ăst om, vrea să m'atragă la fapta-i făr-de-lege! 
Scap ţara... Voă grija pedeapsa a-i alege. 

- CONSTANTIN 
(a parte) 

Nemernica ! i 

VASILIDA 

Eu intru-de veci în doliul meu 

(a parte) “
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Dar râsbunată totuşi... 
(Ese trăgîndu-şi un văl pe ochi. Murmure în mulţime). 

CONSTANTIN 

„(a parte) 

O Doamne, cît: de greu 
Urgia-ţi mă apasă... să sufer dar mi-e rîndul 
Nu pot să scap de cursă părintele-mi trădindu-l. 

EPISCOPUL-REGE 

Ce faci tu? Nu te aperi? 
2 

CONSTANTIN 

(a parte) 

Să m'apăr... însă cum? 

EPISCOPUL-REGE 

Te desvinovăţeşte de crimă iute-acum 
Nu ?ntirzia căci alt-fel tăcerea-i grea... fii gata. 

CONSTANTIN 

(a parte) 

Mai bine-ascund trădarea şi scap curat pe tată... 
Eu singur cătam moartea şi eat-0... ce mai zic? 

EPISCOPUL-REGE 

(eşit din răbdări) 

E cea din urmă oară, nu spui nimic? 

CONSTANTIN 

| Nimic. 

MULȚIMEA 

La moarte trădătorul... 

EPISCOPUL-REGE 

Dreptatea se va face 
Caliul îl aşteapta cu barda... Fiţi pe pace!     
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-Câci faptă făr'-de-lege cu Iuda e "nrudită. 

Prindeţi-l! Noi de grabi cu mintea aţintită 

La luptă să ne ?ntoarcem ; viteji şoimi de Balcani 

Drept frunte-avînd un preot albit de amar de âni 

Fiţi cu nădejdea 'n Domnul... El paşii ni-i îndreaptă. 

"Nainte! la hotare... 

; MULȚIMEA 

La Turci, la luptă dreaptă, 

CONSTANTIN 

(a parte pe cînd îl leagă) 

-O Doamne! să rabd jalea ce inima-mi îndură 

Primeam de mai "nainte tihnit, ori-ce tortură. 

“Tu mi ai ales-o aspră... So "ngrop de-acum în min 

| . (privind în jurul iui 

"Vai! cîtă părăsire... 

MILIŢA 

Stăpine, s-lingă tine! 

(Cortina)



     
ACTUL V. - 

O piaţă publică în Vidin. In mijloc şi puţin spre stînga 
sc înalță pe un piedestal înalt statua de bronz, eduestră a lui- 
Mihail Brancomir. La dreapta intrarea . unei închisori cu o 
poartă grea legată cu fiare, înaintea căreia se înalță un fel 
de-peron de cîte-va trepte. In fund orașul, unde se înalță 

„turlele “sucite în spirală a unei biserici - bizantine, Uliţe la. 
dreapta și la stînga. Amurgul... = 

SCENA 1. IN —   MILIȚA, UROŞ, LAZAR, ANA, MULȚIMEA. . 

(La ridicarea cortinei Uroş şi Lazăr -în arme sînt înconjurați. 
de o mulţime de oameni; - formei, copii, care-i aclamă, Miliţa. 
e căzută înti'o atitudine desnădăjduită pe lîngă zidul închi-- 

soarei lu uşa. căreia doi soldaţi păsese, 

MULŢIMEA 

-Trăească-al nostru rege, prelatul 'nostru brav! 

N UROŞ 

Trăiască crucea greacă şi 'ntreg poporul slav! 
Scăpat-am biată ţară de ruşinosul jug. | 

„Ca fiare Osmanlii prin munţi de spaimă fug... 

A



  

l 

Balcanul « ear e-al nostru... Moșneagal stă de pindâx. 
Ne apără moşia ca uriaş, 

MULȚIMEA - 

- „ Isbîndă ! ! 

- 0 LAZĂR. 

Şi "nvingător? Un reot-în culimea: bătrineţii. 
Vor trece ani d -arindul şi veşnic cîntăreţii. 

Or pomeni d'un rege slăvit, cu faşa: dirjă 

Purtind în log de paloş în mînă sfinta cîrjă.. 

os 
Să-l fi văzut în rasa de-apostol veşmintat 
Pe calu-i alb ca earna, de doi diaconi purtat, 
Din răsărit de soare, şi pină în-desară 

-Ori unde era lupta mai cruntă, mai amară 

Părea co umbră sfintă pluteşte printre: noi! 
Ear Turcii ca prin farmec uimiţi dau înapoi. 

LAZĂR 

Trăească "ntingătorul!... Ştiţi ? Othorgul mușirul”_ 

„S'a omorit... Ear Turcii şi-au rupt cu toţii şirul: - 

Svirlind cit colo arma aleargă în-spre munte, 
Dau busna ca să treacă Brâmadă, cînd o -punte 
Sa rupt, pierind în valuri cu toţii val vârtej 

UROŞ 
_ _ „(adresîndu-se statuii) - _ 

Eşti mulţumit, răspunde de mîndri tăi viteji 
Bătrine Brancomire? 

- LAZĂR . - 

Rupind a lor: şiraguri 
Luarăm zeci de tunuri, şi nu ştiu cite steaguri...
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4 . 

“Trei paşi şi bei vre-o şase sînt morţi... pe cînd fugarii 
“Se 'ntrec mîncînd pămîntul, mai iuți ca telegarii, — 
:Spre Meca... 

UROŞ , AS 

Să trăească Prelatul,.. - . 

MUEȚIMEA. 

Să trăească | 

ANA 

(ui Uroş) 

“O să-l vedem mai iute? 

UROŞ 

Indav' o, să sosească. 

ANA 

“Ce bine! 

_UROŞ 2 

- Se întoarce cu-alai măreț și teafăr 
“O să-l vedem acuma albind ca un luceafăr | 

LAZAR 

"Pe Constantin tilharul la moarte îl vor duce, 
-Ah! cum nu-s eu caliul să-l pironesc pe. cruce! 

v 

ANA _ 

(arâtînd închisoarea la dreapta). 

“St ! e închis acolo... 

LAZAR 

De ce vorbeşti incet ? 
sE-acolo? Las” S'auză... ţi-i milă de-un proclet 2 
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ANA 

(fâcîndu-i semn spre Miliţa) 

Nu pentru el, ci pentru femeea asta 

! LAZAR 

(recunoscînd-o) 

Ea?2[ 

ANA 

Cind toţi îl părăsirăm doar ea îi rămînea! 
O fată de ţigancă îi plinge nenorocul. 
Trăind din ce cîştigă azi-miine cu ghiocul, 

Pierdută ?n lume, fără de Dumnezeu, ea doară 
E singura pe lume ce-l eartă şi-l adoară. 
Şi vreme de trei zile de cînd a fost închis 

La pragu-i nemişcată stă dusă ca 'ntrun vis, , 

Ah! cînd o văd stînd ast-fel mai mult moartă ca vie: 

Imi face râu, sărmana... 

LAZAR 
"Ce-mi pasă de ea mie! ! 

UROŞ | | 
(venind vesel din fund) 

Prelatul vine, eată-l... 

MULŢIME 

T răească bunul rege... 

(Panfare).



    

si SCENA UI. 

_ AOBTAŞI, EPISCOPUL:REGE. | 
(Regele intră urmat de doi diaconi şi ât-o “escortă de | 

“boeri. In urmă vin oștenii, oameni, copii, femei din popor. 

N o i ae 

- a EPISCOPULREGE o: 
((după ce a întins mina să facă linişte) 

Să lăudăm pe Tatăl, EL drepţii îi protege!, 

Căci dacă astăzi încă Balcanul secular | . 

Stă legilor creştine de pază stăvilar, 
E totul prin puterea Celui-de-Sus. Nu eu 

--Ce»abia-mi tîrăsc vieaţa către Sfirşit, din greu, 

Ci e] împrăștiat-a cun semn hoarda barbară 
Cum spulberă furtuna muscuţele de vară. 

Pe 'spada noastră ochii plecindu-i înadins 
Cu unul contra zece luptat-am, şi-am învins. 

"EL şingur în tărie de laude-i pirtaş i - 

| EI ce-a făcut prin farmec din preot un ostaș. - 

“Lui dar şi nimeni altui cîntare aduceți -i ” 

El e lumina lumii şi mîntuirea vieţii.. 

(Bine-cuvintează mulţimea cu fruuțile plecate) 

"Să ne *mplinim acuma o tristi datorie: 

"Vom pedepsi, cum trebui nedemna josnicie, - 
Fâră-de- legea -oarbă ce-a vrut a sâvirşi 

“Fiul -măreţei umbre ce se înalţă -aci. | 

- In clipă asta... nite simt cel mai groaznic chin | 

- Aht.. inima-mi i înghiaţă. . iubeam. pe Constantin! 

Cînd. mă gindesc ce-amarnir m'am, înşelat cu el, -. 

„Cind cuget la eroul, şi fiul siu- mişel îi 

"Turnat din bronz, acesta, şi-acela din noroae: _ 

SE - Simt reci sudori pe frunte curgindu-mi în şiroze... 

„Yom judeca “chiar astăzi pe-un Rău, fără- pereche 

"Aşa cum de pe vremuri. € datina cea. veche. 
Sa , = - . =  
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Divanu-a cărui frunte sînt eu, — mă şi aşteaptă 
“Să-dau'o hotărîre de. judecată dreaptă, 

Căci vorba-i de-o 'ndrăsneaţă, sălbatecă ridare. 

-Dar mai întîi mi-l scoateţi îndată din ?nchisoare 

"Aş vrea să-l văd în treacăt şi să-i vorbesc eu numa. - 

ANA 
(ui Uroş încet) 

Ce-osîndă i o da tată? 

UROŞ | o 
De nu ştiu pîn” acuma 

-0 să aflăm îndată, cînd i-o citi hîrtia... 

(Constantin apare pe peronul închisorii. Suide mur- 

- mure.) SN ae 

Li “LAZAR | 
Da , (întrun grup la stînga) - ine 

"Ta uite-l, vînzătorul.... 

UROŞ 

Nemernicul ! 
* ș În 

i LAZAR 

II A | Miînia , a 

Ca iadul fierbe 'n mine;.. ah! cum i-aş scuipa în faţă i 

(Da: acest; moment Miliţa, care de cînd. Regele a pronunțat Ira 

numele lui Constantin a urmărit acţiunea cu semnele - PT : 

-unei visibile emoții, se tirâşte pînă în josul treptelor i 

_: , închisorii.) 

  

MIŢA | - 
m NR - (privind pe Constaglin) - 

| “Ce.:galben e! . a 

UN OFIȚER 

  

Ei In lături copii, goliţi-mi piaţa. Da 
Î.z-    



(Miliţei) 

Femee, fugi de-acolo şi nu mai sta în- drum. 

, (a parte) 

Nebună ! . 

MILIŢA | 
(tîrîtă de soldaţi) 

Doamne, unde să-l.văd ajuns acumt" 

(0 îmbrîncesc în mulţime, unde dispare.) 

SCENA Il 

ACEIAŞI, CONSTANTIN, afară de MILIȚA. 

EPISCOPUL REGE. 

Constantin (arătind siatuea) 

Brancomire... ridicâ-ţi ochiul râu - 

Şi uităcte aice... Cunoşti pe tatăl-tău? 

CONSTANTIN 

(a parte) 

Vai! 

EPISCOPUL-REGE 

După ce o vreme de doisprezece ani 

Păzit-a ţara noastră din Dunăre 'n Balcani, 

Viteazul fâră seamân murit-a apărînd-o. 

Ast-fel mărinimia-i cu toţi recunoscînd-o, 

Topind din tunuri bronzul am ridicat măreaţă 

Icoana lui... sărmane, o poţi privi în faţă? 

Tu, fiul lui, eroul de-apururea ?n memorii 

Născut ca să urmeze neperitoarei glorii, 

Invinuit eşti astăzi — şi proba-i ne ndoic asă 

Cai vrut să vinzi Balcanii pe-o plată ruşinoasă,..  
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Ştiu girla astei vieşe cîte ruşini. cuprinde , 

Dar cel ce fără teamă chiar tara sa își vinde 

Pămîntu ?n care doarme cenuşa strămoşească 

E cea din arm” odraslă din firea omenească! 

Cu numele lui Iuda toţi oamenii îl chiamă; 

E fiul care-şi vinde în tirg frumoasa-i mamă. 

Ascultă, fapta-aceasta fân de păreche "n fire 

Pe fruntea ta pătată stă astăzi Brancomire! 

Şi totuși nai ruşine — cînd e aşa "njosită — 

Nici cel puţin ?nainte-mi so pleci mai pocăitâ. 

- Vorbeşte, luminează dreptatea *ngenuchiată - 

Te uită, însă-şi umbra seninului tău tată 

“C'un semn ete: din deget, spre vorbâ-ţi dă indemnul. 

| "CONSTANTIN 

uimit se ?ntuarce repede, priveşte tresărind statua, apoi 
încet ca 'ntr'o visaro : 

O, ce păcat că riu ştiu ce vrea să zică semnul! 

 EPISCOPUL-REGE, . 

Vorbeşte... bronzu-acesta turnat e din victorii 

Şi l-ai mînjit... priveşte-l inconjurat de glorii.: 

Cu mine de:odată te roagă Constantine 

În lacrămi de căinţă să-l speli de-aza ruşine. 

CONSTANTIN 

(a arte) 

O inimă, ca bronzul fii surdă ... ear tu limbă, 

Pe liniştea veciei durerea ta o schimbă. 

Purta-voi pin” la moarte pe umăr crucea, tată 

Nu. pot a te ucide mai mult decir o dati! 

O vorbă de la mine şi faimaţi se dăramă 

Mai bine mut şi rece ca statua-ţi de-aramă... 
7 

EPISCOPULREGE 

Nu vreai să spui nimica, nenorocite?... Fie 

„Pentru a-ţi da o moarte ce se cuvine ţie, 

3



        

8 - Sa 
* 4 

Mă duc să văd Divanul ce-i strîns la judecată... 

Tu stai aci în faţa cinstitului tău tată, - 

O, de-ar putea măreţul lui chip de uriaş 

Ca să-ţi strivească fruntea de şarpe, om trufaş! 

_ (celor-l-alţi) 

Indată vin. 

y   
(Episcopul- Rege ese urmat de escortă. Soldaţii împrăștie 

himea pe ulițele lăturalnice şi păzesc în fund ]a colţu- 

rile lor. In spaţiul lăsat gol din jurul statuii Constantin 

rămîne singur). 

SCENA IV 

CONSTANTIN 
(singur, adresîndu-se statuii, din ce în ce mai mişcat) 

"Ei bine, figură "nvingătoare 
„De fructul crimei tale acum te bucuri oare? 
Să-ţi ispăşesc păcatul, pe mine cade vina. 

“E de ajuns osînda că ţi-am răpit lumina? 
Priveşte sorții noştri şi judecă ”nţelept. 

"Tu faima, ear eu chinul ne*adurător, nedrept... 

Tu meritai disprețul ce astăzi mă doboară 

Judeşu-şi ia osînda, calăul o să moară |... 
Ia noi dreptatea este de doă ori călcată. 

Eşti mulţumită Umbră "de-ajuns? Eşti: răsbunată? 

Rîzi statui! Sub tine mă va zdrobi un gide 

Auzi Satan în iadu-i Cun hohot lung cum rîde! 

(Plinge 'năbuşit cu faţa 'n miîini, apoi ridicînau-se cu re- 

A > semnaţie tristă) | Ă 

O suflet, te "mpietreşte, nu fii răzvrătitor 

E bine să 'ndur totul e bine ca si mor. , 
Lovit-am fâră mită ca să cîştig isbinda, 

> Dar am ucis o viaţă şi-mi trebue osînda !  
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7 i | 

Pe unul,-ca pe altul căzură negri sorții: 

El vînzător de ţară, eu vinzător al morţii. 

Ţi-am ridicat vieața, cînd eu ți-eram . dator 

Peza mea, — e drept acuma, să şi-o întorc, să mor. 

Câci dat mi-a fost de soartă, să spăl şi-acum tot eu 

“lu singele fâu crima, şi ciristea ta 'ntral meu. “ 

Gealat, ridică-ţi barda, striveşte-mă odată . 

Cu fiul piară crima de veci, a unui tată! 

Şi fie ca icoana-i din glorii răsărită 

Prin sîngele meu astăzi de-o pată curăţită 

Să poată fără grije sub cerul plin de stele 

Să ?nalţe mîndra=i frunte senină ca și ele! 

SCENA V 

“CONSTANTIN, EPISCOPUL-REGE, UROS, LAZĂR, ANA, 

MULŢIMEA, apoi MILIȚA. 

UBOŞ 
_(din fund) 

Regele vine. . ai 

. (Mulțimea împle scena) ! 

| LAZAR 
(lui Uroș în mulţime) 

Uite aci să ne-aşezăm. 

UROŞ 
, A Aa N - . 

Divanul: hotărîrea şi-a dat... o s'o aflăm.- 

| LAZAR | 
(arătind pe Constantin cu satisfacţie) 

Şi sîngele-i va curge... 

UROS 

Şi capul o să-i sară!
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(Eniscopul apare în fund şi vina. urmat. de suita sa) 
- a. _ , 

CONSTANTIN 

- (a parte) ÎN | : 

Bine-2i venit o: moarte... Sint gata... tinde-mi dară 
Mingietoare braţe şi curmă-al, vieţii-mi Şir 

Sadorm pe veci la sinu-ţi... ; a 

- BPISCOPUL-REGE 

Constantin Brancomir! 
| Divanul, — fruntea ţării, ţinind înaltul sfat 

| "De crima ta e astăzi pătruns şi luminat; 
Cuprinşi de groaza faptei cu toţi 'ntrun cuvint 
— Gîndind cum pîngărit-ai oşteanul jurămînt — 
Am hotărît: că moartea pentru un crădător 
Ce-şi vinde fără milă la alţii-al său popor 

E prea mică pedeapsă, — de aceea, vei trăi,... 

CONSTANTIN . E 

(a parte) 

Ce spune? 

| (Murmur în mulţime), 

LAZAR . 

Nu “se poate ertare, va muri! 
Vrem sîngele lui Iuda... la moarte 

4 3 

ă UROŞ i 

- o | Moară Râul ! 

| | i | | MULȚIMEA 

- "La moarte! nu se poate. 

  

Aduceţi-i calăul... a . | -
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a 

+ * BISCOPUL-REGE . 

a (blind) 

Tăcere... Mai cumplită pedeapsa-i, — va trăi 

Dar ast-fel încît moartea mai grabnic ar dori: 

“Inlânţuit de soclul pe care tatăl său 

Din veşnica aramă se 'nchiagă Semi-Zeu, 

El va trăi, şi nimeni nu va putea să scape. 

Ori-cinc are dreptul minia să-și adape 

Scuipind, svirlind cu humă, cu pietre în mişel 

De cite-ori va trece în drum, — pe lingă el, 

Dar nu de-ai lua viața... aceasta-i va fi partea | 

„ OONSTANTIN 
(a parte, pierdu') 

Oh! 

_ „ BPISOOPUL-REGE ” 

Nu-i este pedeapsa mai aspră decit, moartea 2 

LAZĂR, 

Să sufere intruna! 

MULȚIMEA 

Da! 

UROS 

Bine-i judecat! 

ANA 

(compătimitoare) 

Nici barda, nici frînghia nu-l chinuea mai rău. . 

| EPISCOPUL-REGE | 

Ostaşi, legaţi-l bine. 

(Ostaşii apucă pe Constantin şi-l leagă de soclul 
. statuei). 
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CONSTANTIN 

O! Dumnezeul meu! 

- EPISCOPUL-REGB 

De-acuma moartea numai de el şi- ailucă aminte! 

“Și pentru luzi o pildă rămie de-azi ? nainte. — 

s UROŞ 
(eşind din mulţime) 

Si 'ndare ?n veci disprețul tilharul răstignit 
Drept cruce-avînd icoana lui tată-său slăvit.. 

CONSTANTIN 
(a parte) = 

Slăvit? Cînd el în locu-mi era mai drept si cadă... 

LAZAR - 

Legat de bronzu-acesta și nopţi şi zile şadă 
Precum o putrejune sub coajă de stejar. 

CONSTANTIN 

îi (a parte) 

O, doamne, fâ să treacă oda” acest pahar, 

+ Susţine-mi trupul veşted ca firul unei erbe... 

LAZAR | op 
O rege, dă pornire mîniei care fierbe. 
Vreai să trăească? Fie! De moarte n'o să piară 
Dar sauzim cu toţii urlînd turbata fiară. 

Să vie înainte-i pe rînd fieşte-cine : 
Să-l huiduim, şi palme să-i dăm cum se cuvine 
Ca sub potop de blestem nâuc să 'ncremenească. 

7 

MILIŢA ” 

(eşind din mulţime şi aruncîndu-se înaintea lui Constantin _ 
- să-l apere) 

Atuncea fie unul din voi ca să-l iubească |   
PEN 

E
V
R
E
I
I
 
I
I
I
 

O
E
I
 

NO
TE
I 

t
a



R
p
 

      

— 103 = 

20 CONSTANTIN o 

Ea! . - 

MILIȚA 

Daţi calăi cu pietre, cu așchii, cu noroi : 

“Ca să primim batjocuri, acuma sîntem doi | 

LAZAR | . 

Smulgeţi-i-o... | 

_ EPISCOPUL-REGE | | 

(potolindu-i cun gest se întoarce apoi spre Miliţa): 

Femce, sint rege a-tot-puternic, 

"Tu ştii că omw acesta e-o fiară, un nemernic, 

Ear fapta lui mirşavă spăimintă *nchipuirea 

Cine eşti dar, răspunde, de-l aperi? 

MILIȚA 

Sint Iubirea! 

Popor de fiare, urlă şi-adapă-ţi srrimbătatea - E , 

Câci partea lui -i iubirea mai "naltă că dreptatea... 

„LAZĂR a 

Ucideţi-o | Ă | 

EPISCOPUL-REGE 

(stăpineşte mulţimea care se aruncase asupra ei). 

MILIŢA i _ 

, Iubirea, popor setos de sînge, -. 

Ea singură-l cunoaşte şi credincioasă-l plinge. 

CONSTANTIN ;. 

o (sărutiînd-o pe frunte) 

Un suflet mă iubeşte! Ce dulce mingăere! 

MILIȚA 

Voi pradă -aşi dat vieţii, eu-l scap de-ori-ce durere, a 

- 
a Si
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ontrate _   

04 
„7 BP SCOPULREGE 
C um Ș - 

| MILITA 
. "Cui Constantin) 

“Tu mi-ai dat pumnalul acesta, “Constantine 
O! te imbesc... primeşte-]. 

(ÎI străpunge) 

CONSTANTIN 

„ (expirînd) 

Iţi. mulţumesc... 
(Mulțimea murimură) 

MILITA 

De e un cer acolo, stîpîne, te urmez. 
(se omoară) 

LAZĂR | 

Nepedepsit râmase ttlharul... Ah... turbez 

EPISCOPUL-REGE 
(încet). 

“ 

Poate că însu-şi Domnul privind din. bole albastră 
N'a vrut ca să ne lase pedeapsa ?n mina 
EI singur le va face în ceea. lume partea... 
Rugămu-ne la ceruri si-i erte.. Cinstiţi 

(Cortina). 

noastră. 

moartea ! ! 

) 2 - 

NÂNOR. 

  

ce bine! 
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