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STEFAN GHBORGNE 

„Voli FACE DOMNE TELE OR at FACUT. 

JUPĂNESII MELE. 

t—__— 

SCENA 1. 

O grădină la casa lul Stefan Gheorghe, . : 

- Stefan. Gheorghe; Spătarul Ciogolea; Serdarul Stefan. 
a Si "Stefan Gheorghe. 

Aici e locul sigur, aici puteţi ami dice 
„Acest myster voi mie.. 

| Spătarul: Ciogolea. 
„“88-l spunem. dar aice. 

| Ascultă, '1ofofete; dar fil nepăsător, 
„Căci scirea este aspră.. tă 

a „2 Stefan Gheorghe., a 
MB fact să-mă-n fior!" 

„.D6r nu mt veţi spune mie că Safta 1 -mea, frumâsă. 
„MB ?nşalăl căci ea mie îmi este credinci6să... | 

Intăia mea femeie murise de curind... 
Când întălnii pe cale, în car, la Iaşi mergănd;



„O văduvă; stea dulce ce-nâpte îți dimbesce, . 
Un vis de tinereţe ce sufletu-ți repesce. 
Rănit de frumuseţei, Ei dulce tam vorbit. 
Ca fragul de cămpie, la față-a rumenit; 

Sa supărat, şi doă plăcute lăcrimele 
- Curaii pe alba-i faţă din cene bălăele. 
Eram nebun... în dorul ce inima-mi răpea 
Eă mă arunc în 'caru-i, 'o ducila casa mea 
Și mă cunun cu dtusa..... D'atunci ca mă iubesce, 
Și numai pentru mine Ea simte, Ta trăiesce. . 
Ve. dar. că numai scirea că ca: m ar amăgi, ție; 
Mi ar face viaţa tristă; și asta. „nu va fil 

Nu pâte ca să fie! căci daca îmi ve- ți spune. 
Că luna dupe ceruri s'a prefăcut tăciune, 

"Și stelele cenușă, eii pociii: să bănuiesc ; 
Dar să mă-n şele Safta, nul nu. mă: “îndoiesc [.. 

“Spătarul Ciogol6a;: 
" Acâsta este lucrul... muierea te-amăgesce; 

Iar dragul săi e Lupul Vasile! ce Domnesce., 
- Aici el ai se vie: asteptă!: vel, vedea! 

Stefan (Gheorghe. , Mea 
'Tu escă iebun, Spătare, îţ “jiar pe viaţa mea! 
Ori ai băut la cină ?.. . 

(către Serdaral Stefan.) 

Şi tu o credi, Serdare? 
Serdarul. Stefan.; 

O ic, căci am vădlut'o în braţe-i... cu "mirarel 
Stefan Gheorghe. ' 

Atunci şi unul şi-altul nebuni saii avinaţi 
Sunteţi ! saii că vă place” ca să” mă turburaţi ! 

“Ori cum. a vâstră scire. pe. fruntea, mca, învie 
A îngrijirii, umbră... „de ce. mi a ţi Spus voi mie ! 
Câci Ori ce dor în lume” își are început. 
Vai! din minutul numat când este “cunoscut, 
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VE: -mulţurnesc de: scire; dar: die oii iotd'odată:. 
De astăgii gura vâstră să fie blestemată | 

"Spătarul Ciogolea. N 
“Aug în depăriare. un fremet ? Este. ca., 2 

Stefan Gheorghe. 
Nu este de mirare a fi nevasta mea: 
Ea vine des p'aice.. i | 

Ce! din ainte aECunșI după nisce tate: Safta tnainttaă. ta ambră, 

îi PI Safta. a 
| Frumâsă, dulce nâpte! ... 

Natura încă vine cu fragedile-I ş6pte .. 
S'-adaoge ast fermec ce. omul. a numit 
Iubire!.,. întărdie măreţul meă iubiti! . : 
Stăpănul mei șt-al țării...: Ah | trebile nu-l lasă 
Să. sbâre când doresce, aici în astă casă. 
“Mi a dis că „0 se vie.,; sastept! bărbatul meă 
Acuma € la curte ; nu. pociii să-l sufer ei |,. N 
Şi cel dol Gmeni aspri. Spătarul și Serdarul i 
Ce-mă-n . presor cu :dorul.. i a. 
e Stefan” Gheorgho (a oparte:) 

_ „Val! am să bea „Pabarul? 
Cel cu amărăciune |... „i 

Stefan Sandarul Ua'o parte.) 

Pe noi ea a'numiti.. 

-  - Safia, | 
“Nu pociit să-i văd cu ochil |. „Dar dulcele- mi “able 
S'apropie ? ,. „acolo, s'aude o mișcare - SI 
De pasuri |... 6 ferice şi dulce desmerdare ! 

Cei dia ainte, Domnul Vasile Lupul. 

Safta, . Ceşinda-r în ainfa.) 

Măria ta, esci? Vino! căci te astept cu “dor e 
Ce-n Flăciregă cerbul spre apa "de. îsvor / i 

Xe 
9
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Vail, sunt nefericită. când. nu te văd odată. 
Pe fie care sră ce vine-n conjurată, 
De tinere dorințe, de aiurări d'amor; 
Când tu lipsesci, eii sufer; îmi pare, cum. că mor. 
Scil tu, o crude: Dâmne! bărbatul bănuesce. 

Că nu-l iubesc, şi pacea din casa mea lipsesce! 
Cu drept el se:mănie' căci din acel minut 
Ce mi al dimbit tu dulce, pe el nu mat sărut. 7 
II ved cu neplăcerea ce viaţa mea apasă; 
Ei însă sunt ferice, când ochiul tei i Î8t, lasă 
In ochii me! privirea |... e 

Stefan Gheorghe. (a oparie,) 
"0 fulgere 'trăsniți! 

Pe dinşil și 1 pe mine îndată ne: loviți Î*- 
”.. * Domnul Vasile Lupul. - | 

„Bă sunt şi mai ferice când fruntea-mea umbrâsă | 
De griji, se odihnesce pe fruntea ta frumâsă, ! 
O sufletul meii dulce! să&:strige ne ncetat 
Toţi cărturarii lumil că 'omu-i înșelat, “ 
Când câtă în iubire, plăcerea vieţii sale |: 
Ei nu sciu ce. flori dalbe răsar: acestă cale : 
SE pâtă ei se simţi aceia: ce simţ;-eii,- 

"88 fii a lor iubită, tu, dulce dor al mei, : 

E ar schimba, fiinţa .și legile gîndirii: . 
Şi-ar dice că în sînu-ţi,e visul omenirii, 
Că-aici e scopul vieţii, că-aici e Dumnedei, . 
Ca-aici. e-n țelepciunea.!.. : acesta o cred cil 
Fii mă întreb adesea, cezar fi. acestă lume. 

e 

Când tu na” fi în trănsa ? când aeru-al tăi, nume, ” 
N'ar- resufla atăta de. dulce, de” -Yoios, i 
Când vintulă nu ar duce din sînu-ți, sfiicios 
Suflărt înbălsămite ! când roa ce arde-n sore .. ... 
Nu ar aduce-aminte aceste- lăcrimiGre *! | 
Născute: -n dalbe risuri.pe faţa - 'ta 'de cria ?- 

La
 

 



Ce ar fi un vis de nâpte, când chipul teii senin 
"Ar înceta să trâcă prin:vise de plăcere?,.. * 

: Stefan Gheorghe da oparte.) 
0 să-i ucig ! ! 

Spătarul Giogulea. ' 

S8 nu schimbi amara 'ta durere 
In furie turbată | invaţă-a fi bărbat! 

„Safta, 
E Aceste dulci cuvinte de când le-ar învățat? 

" Domnul Vasile. 
De când îmi esci iubită | dar vino lingă mine?.. 

(EI şed.pe o banquă.) : | 

Ce iute trece” timpul, când ei şed lăngă' tine! 
Vai! n6ptea:e pismașă pe fericirea mea! : - 
Şi întreiesce sborul pe lina cale-a sa 

"Ca să ne despărțescă ! da; nâptea amorâsă 
E repede! Ea este icâna: crediticiâsă i 

A vieţii nâstre-n' lume când suntem fericiţi! : 
S& scură iute viața! abia acel iubiţi, - 
Aii timpul'să iubescă, și viața! încetedă! 
Adesea ori în' viață durerile umedă 
Indată fericirii! Val !: măne - poți a sci -  -- 
„De vei mai fi'în lume şi daca ve! iubi? 
Căci. mârtea pâte vine să- N dică de odată: 
Destul [+ 

ă Safta. 

| - -O vin 'atuncia, vin, dulce. 'de:te- obtii 
„D'ast suflet ce se-ncântă “din frumuseţa:ta !  . * 

Stefan Gheorghe. . 
O inimă nebună, n'o. asculta pe ea 
Opresce: a ta pornire!: - 

Sardarul: Stefan. 

„: Ce'lungă sărutare ! » 

Dar logofătul Stefan: de suflet dei: :e' tară L!
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| Safta. E 
Aş: vrea aic în lume eii singură să “au; : 

| Dar “singură cu tine, și nimeni altul viă |. 
Spătarul Ciogolea. 

E timpul să ne ducem; căci ar:avut dovadă ? 
- “Stefan: Gheorghe. :.; 

E timpul să-i sparg „peptul aici. cu. astă spadat 

SCENA II. 

o cameră la logofătul Stefan Gheorghe. 

„ne Giminâţă: - 

- Stefan “Gheorghe. 
“Ah! pentru-n tăia. 6ră pe viaţa mea 'durerea - 
Turbată, ca un fulger, își varsă totă ferea ! . * 

„E crudă suferinţa ! de trei ori fericit 
Acela ce în viață n'a fost de om lovit. 
Lovirea omenâscă cu mult e mai amară * 
De cât acea ce vine din ceruri::0 povară . 
Se face viaţa nâstră din dioa ce-un chin 
Ins6mnă n€gra-i urmă pe cursul. „vieţii. lin, 

- Patunci frumâse gile pot încă să lumine, Ei 
Și sărbători să verse pe not plăceri: senine, 
Şi lacrimile; nâstre se se prefacă-n flori ; 
Dar aii trecut pe viaţă ai grijelor deși nor, 

“Şi ai vărsat odată pe- ca a sa mănie, . 
Se face tristă viaţa; nu mai e bucurie!. 
Un “gînd mă ține încă: voii se-mi. resbun. amar. 
Deci jur să fac pe. Domnul să bea din ast pahar -. 
Din care el m'adapă! jur drâpta vesbunare, 
MI a vestejit femeia, și cl femeie are... . ..:.-r 
Ochi pentru ochi! Vasile, îmi vei plăti tu mie 
Dobinda ci căderea din tron și din Domnie. 
Iar tu, visata-i 6re, tu :Dâmnă, măndra stea 

“
.
 

Ce nu priveal pămintul,, „Că o, se fila mea?., i
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Că rara-ți frumuseţe păstra a sa dalbie 
Şi dulce fermecare-ca se le dea 'ea mie? 
BI o să mă trimiță la Basarab Matei 
„Cu carte, în solie; se mânc eii pruncii piei 
Că voiit cerca cu Domnul î Muntenilor, 'de-i place; 

„A răsturna pe Lupu, şi: atunci sciii ei ce-oi face; 
Dar ca să merg acolo -e lucru cel mat greiu! 

(SE uită pe fercată,) ăi 

- Dar. ce să? domnul țării e în locaşul mei! 

- Stefan Gheorghe; „Domnul. V. Lupu mak. pe turmă “Safta. 
“Domnul V. Lupu, : 

Vii, Jogofete Stefan, să i daii ei însu-m! scire 
Că voi ca să am pace şi bună înfrățire 
Cu Basarab munteanul : viii dar eii să-ți propun 
Să mergi tu' sol la 'dinsul, ca cel ce esel mat: bun 
Din toți al curții mele !. SE 

Stefan Gheorghe Ceu bucarie:) 
„Sunt la a ta voință .. . a 

Şi plin. de fericire, căci am a.ta credinţă. Iu 
. Domnul V. Lupu. 

Atunci se pleci îndată! chiar astădi, îi voi da. 
Sorisori să duci la dinsul.. „ S8 dat cu mâna ta. 

Safta, întind, 

S8 nu-l trimiţi acasă : mai şadă şi cu mine! - 
| | Stefan Gheorghe (la oparte;), - 
Audi cum să preface |... 

Domnul V.! Lupu. 
, | Dă că nu-mi pare bine . 

"D'acâstă rugăciune ! nu pociii se-o iuplinese! 
Iatr'altul n'am credinţă ; mai toți mă ainăgesc- 
E vorbă despre țeră, de' pace să se- n cheie.. 

“* Ca oparte) 

E vorbă să am timpul se staii cu a ni femeie | 

A
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„St. Gheorghe (ra 'oparte)): 
“E vorbă să te facem case te prăvelescj. 

Se Dompul V. Lupu. 
Dar n'are se-ntărgie ! i ri 

„Safta. .-. . o / 
„Se fie cum doresci | 7 

” „Domnul V. Lupu. .,: 
Așa dar astă seră să vii să- -ți facem parte 
De noua ta solie? voiii ca să-ți daii o: carte. : 

Stefan Gheorghe. (eşina.) 
Imi vei întârce acesta cu camătă de grec! 

:- Domn. V.: Lupu; Safta, 
| Domn. V. Lupu. 

„Acâsta e un mijloc cu tine: să petrec, *. - ' 
Avem naintea nâstră:0 lună; şi mai bine . 
S5 ne vedem cu „pace, o draga mea, la tine. 

! Safta. | 
O lună; dar va trece cum trece dulce vis 
Ce-n fruntea dimineţir” pe. roă, este scris ; 

, | „- . Domnul V. „Lupu, . | 
O lună; “dar în urmă mai. dindu-i o solie, 
V'om prelungi noi timpul de. dulce drăgostie. . i 
De Dâmna-mi este tmă! am so: trimit: la băi ; 
Să -trâcă tâtă vara ea şi copil săt. 
Dar să lăsăm acesta şi să vorbim de tine!.. 
De dulcea-ţi frumuseţe ce luce pentru mine 
Ca s6rele în viaţă! vai! trebuie să- “Hi: spun! 
Vin nopți când mi se pare că sunt de'tot nebun.!. 
Atunci găndesc în mine, iubirea ta curată, p 
O dulcea mea feumâsă, no să se curme- odată ? . 
Scil una? să aducem „pe vechiul astrolog 
Ss spuie. viitorul ?,.. 
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: Safta. 
„Da! chiamă-l, eii, te rog! 

(Domnul y, Lupu, bate în palme, un copil din casă air) 

Domnul -V. Lupul. | : 
se chemi pe astrologul, să 'vie- aici îndată ?' 

„(copiiul ese.) ! : 

Safta. 

Dar află dela mine din inimă curată, 
O domnul vieţii. mele, aceia ce al dorit! : 
Cât vei trăi în lume, de mine-i fi iubit! 

- _Domnul.. 
Aceste vorbe, dragă, sunt pline de dulc6ţă,! 
Iți spun aceste lucruri 'căci sciii că jos în viață 

„ Femeia -e ca riul ce schimbă cursul seii, 
In văile ce. trece, acesta-i păsul meii. 

. Safta. aa 

O sufletul mei dulce! femeia . “despre care 
E vorba, face. parte din 'parțea cea .mai mare. 
Dar eii:deosebire de cele alte fac. 
Plăcerea mea în lume e ţie ca să plac.. 

- “Tu singur nu-mi gici” 6re că sunt așa frumâsă - 
Cum nu sunt cele alt; pocii dar fi credincidsă . 

„Cum nu sunt cele alte ?.. .. așa-l că:tă am bătut?: 

Domnul V. Lupu.: i 

M8 plec cu fericire sub jugul teii plăcut! 
- Cer: din ainte ; Astrologul, ÎN 

"Domnul V: Lupu, 

Batrănule i tu care țI- -al născocit 0 lume 
De. stele şi de pănduri şi care . nare nume, 
Găsita! pănă astadi ce tu al căutat? - 
Şi poţi a 'mi:spune mio ce nu am învăţat ? 

Aceia ce să. îie în Viitor cu: mine? 

pe i
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Astrologul. - 
Ce vrei să afli taina „uassitelor! mai bine, 
Să lași acestă, grijă la ursitârea ta! 
De ce de bună voie vre! tu 'a. te-n trista 2, 

- Să aruncăm dar 'velul pe o nefericire ă 
- Ce-n viitor ne-asteptă! când -ai de dinsa scire, . 

D'o mie de ori suferi acele mari sudori 
Ce-te astept în viață: Womie de ori mori * - 
„Nainte morții tele ! necaduri ce-aii să: cure, 
SE nu le numeri ! nimini nu pâte să: le fure! 

| Domnul: 

"Ei voii să scii,: îmi spune, nu mă voit întrista, * | 
cât de amară fie acum vestirea ta. : .. 

-,. Astrologul,. x 
Dar te gindesce, bine, o Dâmne, te tndesce! 

” * Domnul, 

Voiii ca semi” dia, nu-mi pasă ce este, tu vorbeste 1 
Ş „ Astrologul -. în 

O resbunare drâptă tă isteptă-a + viitor. | 
Un om ca să-și răsbune, se face văndător;: 
Te surpă din Domnie, şi ia a ta muiere, 
Tu, streinat de (6ră, în chinuri viaţa-ţi: piere! Bă 

- Domnul V.: Lupul..: * 
Şi care: e cuvintul acestil. r&sbunăzi 2 
Acestuj om? 

Safta. 
O Dâmne! acestea sunt visări. 

Ce, cregi aceste spuse ? să plece de aice! - 
„Eu să-ţi ghicesc mai bine... Tu at a fi ferico ! !, a. 

““ Domnul 'V, Lupu. ” 
Te du d'aci îndată ; bătrine ameţit, * 
Cuvintele-ţi nctune. pe Safta ai. rănit 
Mergi iute! peri. îndată! 

Astrologul:“ 
ME duc; dar tine minte!
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„Domnul v.: Lupu (a oparte,) 
Nu voii uita în Viaţă-mi nebunele-i cuvinte: 

"SCENA FL. 
O cameră Ia casele Domnesci din Tărgoviste, la Domoul Matet Basarab.. 

, Ghinea, singur, 

Matei se face tare; romănit se măresc, 
La cel de peste Milcov acum ei iar privesc! * 
Ideia de unire a lui Stefan cel mare, | 
“A lui Mihar viteadul, desmetecă visare , 
Coprinde mare parte în inimile lor! 
Bii cată să-o înpiedec: streinit nu o vor; . 
Și, mie nu-mi priesce; gindirea. mea D'o.cere, : . 
Unirea îmi va perde din mănă-e mea putere. 
Nu voi să se mărescă acest romăn popor, ....: 
Prin desbinare, ură, ei oii, ca se-l omor. 
Nu este planul nostra, sreinilor, unirea, d 
Dar. certa ce aduce căderea şi perirea., i. 
Unirea ? oh! streini ” Wor perde-acest isvor - 
-De bunuri ce ei află aici în calea lor, 

* Romăni! să rămăie mici, desbinaţi prin certe; Ra 
Căduţi prin moliciune... rog cerul să mă erte !.. 

(îşi face semnul: erucir.) 

Dar cum 0 să înpedec aceste încercări, ? 
Un ocean de sănge voii pune între ţări .. 
Şi între Domni, prin lupte! ce pocii se fac a .nasce ; 

Matei pe Domnul Lupu cu patimă urasce : N 

P'acest tărim puteric voii pune planul mei... * - 
Stefan Gheorgiţă solul... nu sciii de sigur ci ; ;. 

Dar pare mi-se mie că nu ce de credință 
Stapănului Vasile : îmi e de trebuință j 
Trădarea ce mijasce ascunsă-n sînul sei, 7. -: 

”.. Ca se se dea pe față 1... dar iată. Domnul met. :i.
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=. Intră Matei Basarab. 
Ce face solul nostru? e mulţumit de mine? 
Imi place a lui faţă. „„ el cată forte: bine... 

Si N Ghinea, 
“Plăcută faţă are... -. 

Domnul Matei: Basarab, _ 

D'acâsta nu vorbesc. ! 
La. faţas lui plăcută puţin eă 'mă găndesc; -.*. - 
Ce aflu bun pe față-t e semnul de văadate, 
Ce noi stăpinir: lurnii cătăm “în fie care: 
M'am săturat de 6meni cu caractere tari, 
Credinţe' neschimbate |... sunt seci toți, “sunt amyăi, 
Nu faci :nimic cu dînșii, de și port nume mare! . 
Prea precioși, ei sEmăn” cu diamante rare, _ 
Mari şi ne preţuite, ce ochit în răpesc, A 
Dar care, la nimica, pe noi nu: ne “şerbesc ! 
Prefir acele piefre mai mică, mat ne- -n semnâte |. : 

- Din care faci ce-ţi place... “ „aşe-i că” am „dreptate? 
Dar, 6menii de: cinste aici 'nu se unesc a 
Tălharii se combată ; când hoţii se-n voiesc 
Pe cei ciastiţi să surpe! d'aceia biruiesce 
Tălharii totd'auna': tălharul 'trebuiesce- 

"Ghinea, 
- De-i despica gindirea acestul sol trimis, 

Vei întălni o umbră ce-arată un negru vis... 
Ori cum, să străugem Oste !.căci nu e de. mivare, 
Sub pacea ce „propune. ascundă o trădare, 

“Și să cobâre-n ţâră cu, „cete de. casaci ; 
Al ginerelui Timuș !,. .: să scii ce ai să fact, .. 

„ "Matei. Basarab. - 
- Găndirea ta, o. Ghineo, înțelepciune are, 

Dar mai întăi i,-cu- solul voii face încercare,
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Căci fața lui îmi place ; îţi “semănă leit... 
Dar iată-l!,. Deci cu-dinsul mă lasă liniscit?: 

| (Stefan Gheorghe, întră şi Ghinea ese.) 

„ Matei. . _ 
Vrâm' a "1. vorbi în parte... deii! mi at plăcut tu: mie 

” M& simţ atras la tine de multă. simpatie. ” 
- De ce nu vi! la curte-mi ? rang. mare vel avea 

" Şi cinste. cuvenită, îţi. dic,:pre viaţa meat: ” 
Stefan: Gheorghe. 

Cu drag mi! ar fi acâsta; dar âm- moşil'și casă 
Acolo în Moldova... acâsta -nu' mă lasă: 
Mă tem a nu le: perde: căci Domnul va: etuai 
Că fug, al face întrigi... într'alt:fel: aşi veni. 

„Matei: Basarab.  ! -::. î. 
Nu ai a lui credință ?. *... Da 

e „ Stefan Gheorghe. 
În. nimenea nu: crede. ' 

Și mal puţiu: în sinel, 
| Matei: Basarab, 

“Atunof prin“ cine: vede ?' 

Stefan : Gheorghe. ! 
Prin cine? mă ascultă, o: mare Domnitor! 
La tine viii cu. lacrimi” să-mi :vărs adincul dor. . 
El vede ori ce “lucru, vai | prin.a- mea 'socie.. 

El m! a răpit, cu cinstea, a vicții:bucurie. 
Ei am luat solia :cu scopul ca să-ţi spun: 

Şi sub a ta putere, asupră-i să-mi r&sbun! 
Să nu privesc! în mine: de cât un rugător 

Ce-n drpta sa minie.îţi:cere ajutor. | 
„ Vasile are găndul -s& între aici în ţeră ea) 

Ca să-ți răpescă tronul .și.s& te dea afară, 
- Cu 6ste căsăcâscă;. să puie-n locul tăi: - 

Pe 'Timuș,. mare Hatman, sui ginerele săi. :: --! 
ERIN DI „a pi
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, „+ Matel Basarab, L 
„ici adevărul mie : se: potrivesce bine -»: 
Cu alte scirl venite... se puii o taină-n tine. 
“Ascultă: cu Racoți eii lucrul am tocmit | a 
„6 răsturnăm pe Lupu... scii tu ce am găndit ? 
„Să te înalţ pe tine în locul săi îndată 2... 

„a. Stefan Gheoghe. : .-. | 
Pe mine? ce dici, Dâmne ? mărire n&-asteptată |... 

Matei Basarab. ! - 
Pe tine, Domn Moldovii, tu ai cuvîntul meiă! 
Indată lur Racoți voiii scri numele t&uă.  .... 
Iar tu te vel îritârce la Domnul teii: cu pace: i 
Şi d'ale sale gânduri, tu parte îmi vei face.. o 
-Ostirea, Ardeleană nu: va întărdia! N 
S& între în Moldova Odată cu a mea... : :: 

- Stefan Gheorghe.- 
Vis dulce mi se pare acestă mare scire| - 
Nu pociii vorbi nimica de multă fericire. 

Matei Basarab. 
AI vorba mea! deci plecă și fă & eu 'atn gis, 
Fi! înţelept, şi visul nu va-mat fi.un 'vis| | 

:: Domnul Matei Băsarab singur. 
Acesta este omul ce-nii trebiie.., şi iată! 
Norocu-mi îl aduce, căci Domnitorit, cată | 
S& aibă mar mulţi 6ment, ca feru-n doitor,. - 

„Ce-i dal ce formă=ți place: cuțit junghietor, : ” Unfltă ce şerbesce la vieţii trebuință. -- 
| Domnul Matey Basarab; Ghinea... : 

„m. Ghinea, * . i 
„Să duce solul, Dâmne ! a 

--: *Domnuj, - 
i Ia-a mea credință ; 

Pe preț destul de inare: iscâaă Pam făcut. . „Pe lăngă Domnul Lupu... 

. 
pi
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Pa - Ghinea. pi 

| Aşa dar s'a. vindut? 

a Domnul. . di 

Da, sa vindut ȘI, atuisul, o Ghinco, ca. ori. care: 
Ce nasca şi găndesce a fi odată mare, :::::;; 
Sunt ce se vind pe aur, pe post, îuriuriri,- 

La unii sait la alţii, ex. n'aii deosebiri - 
De unii şi de alţii, mă înțelege bine, -. 
De cât în preţ, în formă, şi încă-n cătățime. Pa 
Acâstă oschbire a hotărit aci :î: 
Dispreţul saii cununa, la urmă a primi,; 
EI s'a văndut pun sceptru: acâsta îl rădică. . 
“Tu t8 ai vîndut pe aur! dar.nu al nici o frică: 
“Căci suma este mare : acesta tă-a scăpat . 

De hula : omenirii ce pâte at-meritat.: 
Acestă hulă cade:pe.cela ce se vinde. 

Pe prețuri, ne-n semnate... Dar sâra să întiude 

Și însuși astă, s6ră ei cată să: pornesc. ; Da 

Un sol către Racoţi.. „„.m& due dar să-l găsesc, 
IDR Ghinea; sibgar. i 

Aer c o. trădare ; o sciii. Stefan dar vine 

„Cu not, şi preţul este un. tron ? destul: de bine. 

Ia să vedem acuma; sunt doă, întrebări; 

“Că Aşi căstiga, d'aşi spune aceste. noi trădări - 

Lui Lupu ? de n'ași. spune, ar fi găstig mai mare? 

Trei patru saci de aur, la-ntăia întrebare. 

Dar nu ași perde locul ce-mi dă cu. mult mai mult? 

Deci interesul dice de Domnul mei s'ascult. 

SCENA IV. 

-0 sală In curtea Domnâscă din Iași, , 

Stefan Gheorghe, siogur. 

Im scurt eii sunt aice! un tron pentru-o trădare ? 

Dă + este trâbă. bună căci preţul este mare,
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Şi- tronul pentru mine, e niijloc să-mi răsbun . 
+ Rușinea casii mele, ah ! lucrul e prea bun, 
Să cred atât de iute- că.0 se se-n plinâscă | 
„Aicea a să vie ostire ungurâstă,.. | 
Dar când? aș vrea să sbâre ca gin du-mi ardător 
Ce-ntrece fericirea în repedele-i sbor. 
Acum să inii o față, o vorbă, o. purtare 

„Ce trebuie s'ascundă acâstă cugetare 1: 
E greii a-se pretace! Cei doi Kantacosini . 
Pribegi din ceia ţâră, şi de minie plini 
Asuprămi, n'aii st scie de vestile sosite, 
De pactul meii: cu Domnul? .. sunt temeri felurite! 
Ce am şi-ascund în mine, M& tem de sâţa mea 
S5 nu-mi ghic6scă găndul, căci încă șed cu ea. 
O so trimit la ț6ră, chiar astâgi... cine scie - 
Ce o să fie măne şi daca n'aii să vie | 

„Îndată Racoţenil... Dar D6mua a părut... 
Acolo; vine-aicea-sub portul et plăcut - 

*-Ea e frumâsă încă, mărirea. o-n cunună. | 
II voia aduce-aminte că ca e încă jună. 
S'o curtenesc, ce-mi pasă !-nu eii am început 
Resboiul; e frumâsă pre negrul -Balzebut. . 

“Stefan Gheorghe; Dâmna. . :. -: 
Dâmna, (veuină urmată de femei din casă, le facă semn să se întSteă la ușă 

: - Dâmna. - i 
„Ah! iată solul nostru din țera. munteniâscă | 

Bine-al venit. Ce veste aduci. se ne: priască ? 
Aduci resboiii' 'saii pace ? 

Stefan Gheorghe. | 
Da, pace, bucurie. ': NR 
a Dâmna. a 

Aceste tâte lucruri mt. le 'vei, spune mie. 
In altă di, acuma mă mulțumesc se-mi spui



a
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De curtea Basarabi, de. Domi, de Dârana. lut, : 
Elena, spun că:este o săntă, cuvi6să ? 

_O frumuseţe rară ?., 
Stefan Gheoighe:: 

„Nu însă-aşa  frum6să 
Ca Dâinna.,. o: ae , 

Sa “Domna. - 
„Logofete, esci un. ingașior 

Dar spune. cum ea este? .. -: | 
- i. Stefan Gheorghe. ” 
Mijlocul nălticior. 

O frunte ca o undă ce nu se încrețesce; ; 
Păr negru ce-o radă ușor îl auresce, . 
II cade-n resfăţare pe gitu-i durduliă: 
Mat alb de cât omătul ce luce pe Ciabliii. 

Cum se amint. ei 6re a sa frumâsă gun a 

De sânge ce. pe Draţu- ţi cel alb ar picura. 

Când, “dupe. “plisărele tu chiar al săgeta. . 

a, Dâmna. ; Da 

Cum văd, acâstă Dâmnă ţi a fermecat privirea. 

„Stefan “Gheorghe: 
Tot ce-i frumos, îmi place. 

" Dâmna. i 

-Cum i ai găsit vorbirea ? 

„Stefan. Gheorghe. 

Vosrbirea-i este fermec, : 

Ă . “Dâmna. 

“Din ce în ce mat mult. 

Cum faci. al ek. chip, mie, îmi place s&-ascult. : 

In lanţuri dulci de .ruje -ea te-a legat: ferice . . . 

Şi pote, anevoie vel mai eşi d'aice. 

Stefan Gheorghe.. 

Acesta nu se 'pâte.. ceva mult mat plăcut 
i - . Ă . 2 
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Coprinde al meii suflet. un ochii cea vedut 
In s6re și orbesce mai pâte-a orbi . 
O prea frumâsă Dâmnă, în lună dar privi? . _ 

 "Dâmna, 
Și-ast sâre cine este? 
Sa Stefan Gheorghe. 

” “Un s6re, o lumină d'amor, de frumusețe. : 
" Câna îl vedem .pe tronu-i lăsănd în unde crețe 
58 cadă a sa buclă pe umerii de nea, i: 

"Din cuca sa domnâscă,. Iaș. da eă viața mea. 
Dâmna. . . 

Am înţeles. d'ași crede acâstă arătare, | Nu Yaşi da alt caracter'de cât pe cel ce-l ave, „ Simţire ce-n respectul îşi are' al sei loc... 
„Stefan Gheorghe. Sa 

Simţire “ce .se varsă dintr'un amor de foc... .. 
. _Domna; ci: 

Nebun esci, logofete, cu asfel de cuvinte! Uiţi că vorbeset cu Dâmna lui Lupu? în aminte. 
De când ridică Tobil 'plecatele vederi -; „ Pe Dâmna lor-stăpănă 1... i 

Stefan . Gheorghe, 
i De când şi la boeri 

Cob6ră Domni! ţării în patul însocirit... 
-  D&mna, Mă 

Nu înţeleg ei siniţul, ce vei .se day vorbirii | 
Cer din ainte ; Domnul. Y, Lupu. 

__“ D6mna (a oparte) . -. . El e nebun! pe mine 'acum mă curtenesce ! „Pe mine! ce ideie în capul mei lucesce? : 
(Stefan Gheorghe va să sărute măna D &mael, Ea ÎȘI -retrage -măua, și fnainteagă repede şi cu trufe afară) Să 

.. a? ? - E Di a i
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„Stefan Gheorghe; VP. Lupu. 

| Domnul. - , 
Tă-ai întirnat, Stefane?... dar. Basarab ce face?... 
Aduci tu dela dinsul dovedi de bună pace? , 

Stetan . Gheorghe. i 

Eă mulțumesc adi cerul că pocii să te vestesc - 
Că pacea. toți muntenii cu tine o doresc... 
Matei trimite daruri de frate câtre-frate; |... 7 
La ale. tele cereri, în tot Îți dă. dreptate. +: 

Vasile Lupul. 

EL îmi trimite! daruri ? nu-mi place găndul ; sed: 
Sub daruri totd'auna ascunde gindul r&ă. 

| Dar fie! nu îmt pasă de .găndurile rele ! 
„Nu pote să coprindă ținuturile mele; 
„Căcă Timuş, e aprâpe cu doădeci de mil. 

Cazaci... Te 'du, acuma ! iar măne voii să vi _ 
Ca să prăndim cu toții... Ia şi pe jupănâsă ? 

Din tOte-aici la „curte ea e cea mai aleasă !, 

. - Domnul singur, | 

EI îmi trimite daruri ? aice'e ceval: 
O luptă o să.fie? dar îl voii" fărăma! 
De luptă nu mă speriii;. ba încă o doresc; 
Vrem numai cu solia puțin să-l aromesc, 

Să pociii a strânge oste şi să-l lovesc d'odată? 

Domnul Tonia Vornicul, Iordache Visterul Kantacuzinl. 

o "Domnul. 

“Scipr? îmi trimite datat? 
” Toma Vornicul.. 

"Spre'a te adormi: 
“Se. pâtă să te calce cârid nu vel mai gândi. 

Domnul. | 

Aşa am di fasa



“Nu mi a vorbit 'nimica.. 

20. 

”... Iordache Visterul... . » 
- Dar solul ce vestesce? | 

Vădut'a întocmire, de '6ste? ce gindesc? 
| „2 Domnul, - a 

Di i d 

Toma Vornicu. - 
Dăii !: Domne, nu ne:place. i: 

ŢI o spunem cu durere; ce logofătul face ! - 
In multe fapte încă și-in: asta: mat ales, .. 
Că nu ţi e cu. credinţă; curat. am 'înţeles.: 

. “Domnul... . - | 
Vă înșelaţi spre dînsul. El umblă cu credinţă; .:- Să facă-a mea mărire, e singura-t dorință! .!. . Dar de aveți spre dinsul o umbră de .prepus;. 

-. Vegheați asupră-I bine, precum cit vam ra! spus! 
Să aruncăm  î0i sorții ori cum, d'o luptă nouă 

"Căci luptă '0 să fie! putere vă daii .voă, 
Să mergeţi în ainte prin “ț6ră-a rescula 
Sătenil pretutindeni ori unde veţi călca.” ..* 
Din vot dot, unul ţării, muntene domn să. fie, 

lordache -Visterul, . - 
Noi nu 'găndiin, o: Dâmne, la noi .nici la domnie, : Ci numa! -pentra ţări 
20: Domnul, 

Vă cred,. hoerit mej,: 
Că tera_vă însuilă frumosele lda;* - Mc Dar credeţi voi. că-n lume acela. ce iubesce . A țării fericire, la sine nu găndesce? . O Cel ce făcu etherul ferice coperit:, a Cu stele şi lumină la sine ma gîndit, | Făcăndul asfel mînaru ? iubirea cea de sine In armonia: lumi, mă credeţi,-e un bine, -. Când e astămpărată, și. puşă. pe cuvint, 

SI 

 



“Dar no! n'am facat. lumea, noi suntem un pămint, 
Deci nu cătați a-n trece chiar pe Dumnedeire 
Prin cugetarea vâstră, mai sus d'a vâstră fire, ..: 

Căci alfel e voiii crede, că: vol vă înşelaţi, 
Saii înşelați pe alţii, când vot.vă arătați . 
Aprinşi de dorul ţării şi. numai pentru ț6ră, 

“Ast nume .ce viclenii'ca un 'mijloc luară. 
"Am veche .cunoscință de, felul omenesc,.'. --. 

ȘI credeți, slăbiciunea-l eii n'0 despreţuiesc. ; 
Dar fi un înger omul, ar “fi. anomalie, 
Ar fi nefericire, sai mar putea.să fie. . ; N 

__Vreţi ca să fiţi în lume aie! trebuitori ? 
N-ainte v'a fi îngeri, fiţi Gmeni muritori | 

Iatră Nebunul Domnului “repede, (Vorbesce' singur,) 

“Ha! ha! co este lumea !'0 tristă comedie! 
Sărmanul Stefan' Gheorghe, durerea lui nu scie. 

Ca să încheie pace, lui Stefan face pas 
Ia. era muntenâscă: şi Lupu a remas-.. îi. ni 

Cu ia ca se-o tun]ă! și tot:e pentru fală i 

Tot e pentru dreptate, tot e pentru morală! 

Dar iată curtesanii aice se.adun!., ES 

Să ridem d'omenire! ci trec de.un nebun, E 

Acesta îmi dă dreptul chiar adeveru-a spune. 

„Un drept ce nu se iartă la ce-l cu-nţelepciune ! 

(Bovri! vin şi se inşiră înaintea Domnului.) 

(Nebunul: îi trece pe toți. în “revistă și i numără.) : 

„Vasile Lupu. 

„Dar ce faci tu, -debune? Sa 

Nebunul. „: 

Ii: număr să nu: piată, cai 

Ve ubul dintre dinşii, căci ar fi re: de (eră. 

Ort care dintre dinşii de câte şapte ori 

Spre. fericirea. ţării. 86. află dregători. 

[Ri
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Aaaa Domnul. 
Ei iam numit, 

| Nebunul. 
" Daceia îi număr să nu piară: 

„V. Lupn. - 

Tu meriţi, 0 nebune, ca să te .put în fără! 

Nebunul... 
Sub domn slab nasc iscâde, iar. domn! cu mari. giudiri, 
Cu suflet de. om mare, las dupe et martyri. 

“Domnul (qimbina,) 

Ce credi tu de resboiul ce.o se-avem, nebune! 

Nebunul. | 
Isbinda hotărasce d'a fost înţelepciune. 
EL nu ţi dă tot d'auna aceia ce tu vrei. 
Or unde 1 cârta, nasce din ochit-unei femet. 

Domnul. - a d 
Iei cămpii! unde dracul vedi tu vre o muiere : . 
In tOte-acesto lucruri ? dar mintea. ta iţi pere, 

_ Domnul. 

V'om mai vorbi dacâsta, nebune. „ce  goptese 
De mine, scii tu dre 7 o 

" „Nebunul, 

Ei, Dâmne, nu-n drăsnese 
Se iaii un.loc. ce mie nu iartă Curtenia, - 
D'a face pe isc6dă :. nebunul mişelia 
Urasce; de aș spune cu ceia ce tu-mi ceri, 
Ce ar mal face Gre aici atâţi boeri ? | 
A n6stră datorie e să te. desmerdede, . 

„ Ridind: de ori ce pâie un Domnu să. întristede, | 
NE : Domnul, : 

Dar ce- at tu cu: voerit?. ît pismuoset « siar,
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| "Nebunul. : De 
Da, și acesta, Dâmne, de cind că sunt serdir. 

Domnul. : | 
De ce?- 

Nebunul. 

“Un.om ca mine, lovit de. nobunie, 

Boer, mai pociii eiipune un preţ pe boeric? 

* Serdarul Stefan (i trage € o palmă.) - | - 
De ce. „renesci boerii? i. 

Nsbunul. : 

Serdare, ce lovesci?. 
“Tu ai de destre barba cu care'tă fălesci, 
Căci Udrea dinduți fata cum la un cal. dă iarbă 
A-n genuchiat la Vodă se ţi dea dreptul de barbă. 
Ca cei din tăia treptă -... | 

| - Dar vedi nu cresce ea? 

Serdare, ar trei fire ; esci spăn ca măna mea. | 
Ce crunți tu din sprencene, Giozolea, ve] spătare, 

Spătarul Ciogolea..; 
M8 mir, de bună s6mă de cutegarea “nare. 
In faţă cu Domnia! ? put 

' | Nebunul. , 
| Cuteg, căci sunt nebun, | 

Dar tu de vii la curte şi laşi al teii Zăbun 
De crapă şi arată grumadul ce ne gice 
Că-o funie; se-l strângă .n'ar “fi de lipsă-aice!.. 
Spătare-m! este tâmă, mainte de-n serat 

În fureile 'din față să.nu fii agăţat... 
Domnul “da oparte-) . | 

E suparat nebunul, ceva În sine are, - 
Ce-l turbură, cl scie ce va de vro trădare, * 

Se-l las să “| intărite mal mult acesti boeri, 
Nebunul, - : R 

Stefan ce are barbă, de destre, patru peri. ,
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Ciogolea, şerbi de casă 'la logofetul mare 
Ei îl păresc aicea la Domn că fac trădare, | 

Cu logofătul Stefan ! ..- . | j 

„- Doranul. / 

Nebune, esci perit ?. | / 
Poţi dovedi aceia ce ai descoperit? - | 

"Nebunul, î p. 
Va dovedi-o- timpul, și timpul o să vie! 

Domnul (la oparte.) : a 

Aceste vorbe însă îmi: stric” gîndirea mie. 
(către nebunul.) : Ă 

Ce gicy, nu cred 'nimica, nebune, ai uitat | 
Respectul ce la curte boecrilor e dat. 

-"Trel gile de-n chis6re te-or face 'mai cu minta. 
„Tar vol, boeri, dacâsta nu. vă-aduceți aminte. 

Când p'un nebun te superi, te: superi „pe ceva 
Ce. nu este de taţă. 

, iai „ (eătre feb) ” Da 

a ial”: “ 
“ Nebunul. 

Măria ta, | 
De are un om minte, debunul singur are. 

Pe dinşit 'se-l închidă, în că. este trădare. 

. Sid  SOENA 1. 

să | Bala "de întrare.” - 

Dâmna. . ! -- î 

"Dot 6ment asta dată se intilnesc voit că. ' 
Antăiă pe Stefan Gheorghe, 'apot pe Domnul mei. . 
Stefan mă curtenesce, acâsta-) cutegare 
Nebună! să ridice pe mine-a lui! călare, 
Pe mine-a lui stăpănă ? Ce. vorbe, 'a grăit 
Frumâsc-care încă ei nu „am audit !. 
MY desfătaii; dar ce dic? -cu ce “drept el le Spune? 

pe
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EI pâte mă iubesce? în adevăr, e june, 
“Frumos, el are vărsta când inima, ca foc 
Din ori ce datorie își face un crud. joc. 
Să uite el respectul ce. datorâgă 'mie, 
Şi domnului la care el are datorie, : 
Şi mie el se-mi spuie. ce el a eutedat, 
De sigur el iubesce- şi este. fermnecat. 

: Dar lăngă-acele vorbe, frumosă aiurare - . 

Ce suflă dulce-amorul: mi a dis ce va îmi pare? 

Ce.va ce mă-n.grijesce. „De când şi la:boert: 

Cobâră domnii țării în patul de plăceri“ 

„Şe-i cer ce-a vrut-a dice, el cu acea vorbire. 

- Aice. se ascunde dibaciii o rea gîndire: 

La Domnul se gindise? Vasile m'a trădat? 

Şi s'a urcat el 6re la alta, în alt pat? 

Dar asta nu:se pâte, acâstă desvelire pa 

"De vorbe drăgălase, va.da lui folosire? 

Şi daca ar fi asfel! e re ne ertat .. RI 

Să mi qică mie vorbe frumâse un bărbat ?. 

Şi de ce nu mi ar dice! amorul lănţuiesce . 

- Priu vorbe-n cantătâre femeia ce iubesce 

Ce-i drăgălas,. cum: firea iubesce a se scălda- - 

In radele de s6re, „în roa.dulce-a sa. 

Voiii spune lui Vasile că Stefan mă urmâda 

Cu dorul seii sălbatec, dar el o se. mă. crea? 

Dar este 6re bine? şi co.am “căstigat? - 

. Se dice:că femeia ce spunc. la bărbat: 

Pe unul ce-o urmă, și care .0. “curtenesce,: 

- Ea cată se ascundă pe altul ce iubesce.. ». .:: 

Ii nu iubesc pe: nimini, așa dar să nu spun; . 

Dar. co văd? iată colo-al nostru mic nebun. 

(către 1 nebunul ce vino urmat de gard.) | 

Nebuiule; ce este? te duc la inchisâro?, a
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- Nebunul, : RETR 
D tu ce esci frumâsă Şi blîndă ca o fre, 

”. Ascultă ce ţi voii dice! acest Vasile domn 
De multă-nţelepciune va perde al sei tron. 
Iar cii prin nebunie voiam se-t scap domnia: 
Şi merg la închis6re” ca se-i împac: mânia. cae 

: Domna. 
„Dar cum se perde tronul, nu vel tu ca sc-mi git? 

“Nebunul: a: 
S'amestecă o femeie, e' certă. ntre voie. ca 

, Domna. :.;; - 
: Ce este cu femeia ? nu te-nțeleg nebune! 
De Domn şi de femeie ce -aj tu mie-a: spune, 

| „i Nebunul; _* 
Ua Domn e. nn luceafăr. ce-n “aer. focuși frănge. 
Dar care tot d'odată, „pe Jacuri se; restrânge. , 

Domna; - 
Nu te-nele, a) 

Nebunul. : 
“Tapiter, al falgerulut Domni 

Lasa a sa domnie şi cobâra 'din tron, 
Când îi plăcea în lume: o dulce 'muritâre. | 
Mai inţeles acuma ? da, căci pari gînditore, 

ps 2 Dmna. : . 

„Şi cine e femeia ce. sinu-i:a deschis? : 
“Neburiul.. aaa 

Seimeni ! mă dateţi! Doninul se- -m&-n cideţi va a dis 
(Seimeni îl: tirîse şi îl duc.) + : 

Vasile dar iubesce!' pe cine? al scă nume! 
Se scii, acum îndată, aş ' da intrega lume. . -:- 
Nebunul îm! va spune. Ia sâma, Domnul - “met. 
Nu te juca cu focul să nu:mă: joc şi cii!: 
Se-scoţ din închisâre nebunul, voii a mi dice, 
Mia dis d'o uncltire ce se urzesce- aice, 

“..



27 

Lui Lupu să fac scire ca dată pe nebun 
Se-l sc6ță din prinsdre: 

„ Intră Domnul. 

Dâmna. | 

Vin, dârmne | voiii se-ţi. spun 
Am audit aicea do noă uneltire :... . 
Spre resturnarea n6stră, nebunul are. scire. 

- Domnul. .: 

Mi a spus ceva și mic, „pirasce pe Stefan . - 
Serdarul. şi Ciogolea, a dis?o în divan. 

- Dâmna.. 

Şi pentru astă pîră, atât de- îsemnătore. 

Ai dis că păritorul să şadă la-nchis6re! 

De multe ori nebunii. sunt ma! iscoditori.: 

Il chiamă, ÎL întrâbă şi de mai. multe ori. . 
Domnul. PI a e 

D
e
 

--Se Bi-l aducă-aicea.. 
(un 'şerb ese şi ai ordine.) 

| Dâmna. | 

Ei nu cred el să gică | pa 

De lucruri despre. care n'a audit nimică. 

Va fi ceva. Sci bine cel doi boeri munteni 

Ți ai spus de Stefan Gheorghe se cade se te temi. 

Ciogolea şi Serdarul Stefan ţin. d'a lut Casă 
Domnul. aa 

O ne “npăcată ură p. "acesti munteni apasă 

“Asupra lui! deci tâte ce ospii mei îmi spun, 

Nu cred; nu „pociii. a crede pre mult nici pu un n bun. 

(întră nebunul.) : „ - 

a Domnul, | | - 

Te ert! dar este timpul acum se-mi spui tai mi - 

De ce tu pe 'Ciogolea păresci „de > miselie, + e 

Pe el şi pe Serdarul Stefan ?- - 

- Di aa RR 
7
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Nebunul, 

Nimica nu sciă-ei, -.: 
Dar lumea asfel dice, pe viul: Dumnegeie.. 
Și când şoptesce asfel ființa omenescă, 
S'asculte bino Domnul şi uu ca „sb lovescă; 
Dar să o prescă reul. . 

Domnul. 
S& cheme-n „dată-aci 

Pe logofetul mare Stefan de a veni : 
Ciogolea şi Serdarul. * | 

Un Scion: 
. Sunt: câte. trei: afară, 
Domnul," | 

S& între!. ameţela iucepe-acum! in. adera 
Mai am'o altă veste-d'aceste uneltiri.! 
Un turc de la Brăila" mi a: dat mal, multe sciri.. 

Intră Stefan Gheorghe, Spătarul: Ci ogolea, Serdarul Stefan. 
Domnul. 

Ce sunt aceste vorbe ce lumea respindesce,. 
De vol de o esc6lă? - ' . 

“Stefan Gheorghe. a 
“Acela. ce- ţI- Servesce . . -.. Ei 

„Mai cu credinţă ţie,. va. fi.aici pirit. - 
De cei ce ur&sc: tronul, va fi şi'el urit,:: 
Et vor să-te restârne; dar nu ai cutedare 
Se te lovEscă-nfață, câicr tu esci încă tare., 
Lovesc în logofătul, acesta-i obicei 
Ce de la alți încă Vaii mostenit și er. 

__E vechii cum este! lumea, naudi de căt strigare, 
+ Că Domnul I bun ca -viața; cei ră! sunt ceia care 

Pe Domu îl înconjâră! de sunt râsvrătitori,:. 
EI nu sunt în ministri, ci printre păritori. ! 

Domnul (către cer: al do.) 
Dar vo), ce-aveţi a dice? 
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Spătarul Ciogolea 
O domne! tu esci marel 

: Şi cit a ta făptură; priu tine ei am stare, 
Prin tine ei am ciuste în lume și trăiesc, 
Şi nu doresc nimica de cât să te şerbesc. 

Stetan Serdarul. a 

Ei, Dâmne sunt un căne pe pragul case! tale. | o 

Ori cine Par atinge, mă: va găsi în cale. , 

D'ar fi a ta voință copii se-ml. ucig, 

IțI jur, că în frigare îndată îl înfig! 

- Voința ta, stăpăne, e și a mea voinţă. 

- In marea ţi bunătate născu a -mea fiinţă, 

Nam ţâră, nu am.rugă, nu. sciii de cât pe.. Domn. 

Ce d'aşi putea, aşi smulge, pe Duinnegeii din tron 

i pal mei Domn aşi spune. 

Și | sp Ciogolea.. 

“Un om este în lume, i 

Prin fapte mari ca cerul; elşi a făcut un nume | 

Puterea lui e mare, și lumea-u genuchiată, - Sa 

Ca la un s6re dulce pe cer la dinsul cată, at: 

Ast om e domnul țării, un om val! am.dis ci? 

Nu este om acesta : e însuşi Dumnedei.. , 

: "Nebunal. (a oparte:) 4 3 

Ce târâtor fățarnici! | m | 

Dâmna (către nebunul.) a N | 

Vel. tu- a mi: spuie 6re. : ; 

Acea femeie, cine- Ad2 i i | 

Nebunul. m d | | 

Frumâsă: ca un s6re. . .; E 

Dâmna.. RI 

Dar cine este, spune? ” | : 

Me Nebunul, ia | 
5 Dar esia Safta sa... i: |
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Domna, (aruncândase pe un scaun jumătate lezinată.) 
Ah! mor! Ra aa 

“Domnul. '.: 
Ce are'Dâmna? : 

» „(Stefan Gheorghe alrgă se-r dca- ajntor.) . 

Dâmna.. . 
Nimica. i 

„ Stefan Gheorghe. 
E. ceva.: CI 

- O ameţială? -- a a 
-. Stefan Gheorghe (către Dâmna.) 

„.. : Dulce lumină-a vieţii mele. 
Văduiă umbrsa-ți câna pe: ochi precum pe stele 
Un nor uşor se-ntinde și trace... te iubesc! îi 

| | __Dâmna. * A 
Peii, diavole, din' ochi mi, să nu te mat dăresc! 

SCENA V. 
In curtea unei biserici... ; 

| „Safta, -aiagură. 
La rugăciunea serii“viă ruga se-unesc. 
Să rog pentru 'acela pe care îl iubesc, : 
Vasile Lupu Domnul, ce cerul -se-l păstrede 

i țări! lu și mie, s&-l bine: cuvintede. | 
S'aude nisce vorbe, se dice că Stefan 
EI însuși are parte cu alţi, într'un plan, 
De a surpa pe Domnul; nimic nu :pociă a spune: 
De mine el ascunde... --. 

(cedind pe” nebunul Domnului.) 
Ce faci aici, nebune? 

Nebunul. - | 
Aicia sunt cu 'Dâmna 'ce rogi Dumnedei, 
Pe Domnul ei să scape de Stefan sociul tei.  
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o Safta, 

Ah! Dâmva este-acolo? . 
- | „(la oparto.) . 

Da __ Nu voii se mă derâscă. : 
| Fu o urăsc. Ea încă nu cred să mă iubească, 

(tare.) - i : 

De ce tu. nici odată la noi nu vei să vii, 

Nebune ? d. Ă N 
Nebunul, . DI | 

Mi-este frică de dot ochi dulci gi Vi: 
Mi-e frică s se-mi perd capul. e 

„ Safta (riqina.) a 

“Nu este de temut. . 
Poţi tu să peri un lucru ce tu' nu al avut?. 

- Nebunul. - 
Aice al. dreptate, mulți trec că-aii multă minte 
Căci sei ca s&.ascundă a lor lipsă de minte. 

Dar iată vine Dâmna. - .. DIE 
- (Dârana npare ; d'odată. vedu pe Safta.) 

D&mna. 

Ta nu mi'al asteptat 

Pe mine, jupândsă! „i 
"(la oparte,) 

Perd.capul se o bat. . .. , 

„Să îmi resbun.eit însumi, se-l. smulg cu a mea . nână 

- Cosiţel6! obradu-i se-l sgăriii, sunt stăpănă, . 

Sunt Dâmnă. „Cine pâte pedâpsă mic-a: m n ded, 
(tare) _, ; + puri NR 

Te du şi rogă cerul: cu lacrimi a erta - 
Femeia ce bărbatul strein în prt primesce. 

Nebunul. 

Femeia . ce bărbatul cel legitim iubesce 

- Prea mult, “e adulteră, a dis un învăţaţ.: .- 

Aşa dar nu-e crimă să urci și p'altu-n pat. 

e
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" Safta. 

“Sunt jună mult ma! jună și pote mal frumâsă :.: 
- Ca tine, și a! dreptul de mine-a fi gel6să. 
Dar asta nu-ţi dă dreptul când tu mă întîlnesci 
S8 cauţi tot. dauna amar să mă renesci. - 

„Sunt 6re vinovătă că tu începi a trece, .- 
Că lumea te:găsesce o. frumuseţe rece. 

Sunt 6re vinovata că-amorul înfocat 
A încetat să ducă pe -Domn în altei pat? 
“Sunt 6re vinovată că buda-ţi numa! are 
A le junil-ardinde, şi: fragede nectare, - 

- Ce-m bată şi robesce şi atrage un iubit 
Ca sârele tot mustul din cămpul înflorit ? 

Dâmna. 
. Vorbescl” ca o femeie .ce nu.se mal roșesce. 

i Safta. ; 
Vorbesc ca 0 femeie. ce nu se, umilesce.. 

Dâmna. ._.. 

A multe fumuri, dragă, ăntăii te socotesei 
Frumâsă, îţi voiii spune .că mult te 'amăgescl. 

Cei ce ţi aii dis acâsta aii:vrut:a ride pâte. 
„As crini, aceste ruje sunt cumpărate tote: 

Nică s6rele, nici roa, în sîn nu le-a crescut. 
E -phardul, o bătrănă evraică le-a făcut, 
Şi părul. teii ce:măndru.pe capul teii îl .por hr 

E păr strein, e părul tăiat 'dupe la morţi. : 

AI du bumbac la pulpe ? la pept?... tu pop a “spune? 
La nimeni nu voiii dice. 

„ Nebunul.” > 
Hei, ele sunt nebune. | 

Eram eii singur asfel, acuma suntem trei. 
_-*Dâmna: - 

Peri de aici îndată, -ruşine de femă!  : i 
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- Safta. . 
Așa cum sunt, bărbații înebunesc de mins! | 
Când nimeni, nu se uită acum mai mult la tine. 

-- Domna.: 
Respectul îl opresce: -virtutea mea toți seiă. 

Safta. 
Virtâsă de nevoe'! E maș vol să fii. 
Bărbatului o-spune, el:va avea plăcere, 
Muiere, îți"aminte că şi eii sunt,muiere| 

-“Lovese cu-acele vorbe cu care -ai lovit, . 

Mînâria mea... d'aceia aici. tu al venit!” 
„si Domna, - e, 

Tu care-ai dat dreptate: să -te desprețuiască 
„Acela ce te ține, ruşine femeiască! - . . 

“ Scit tu ce e mîndria ? tu care te-ai uitat! 
Femeie. adulteră, tu te-ai prostituat! 
Peri din a, mea vedere! sall - -măna m Ei va spune 
Ce meriţi |. ti o 

"Nebunul da oparte;) | 

„E „Iată colo. te bucură, nebune, | 
Nu esci în lume singur nebun 'de felul tei | 

| „Safta. | 
" Acestă înfruntare o o ve) plăti tu grei. . Pa 

- Ei -Dâmna. + Sa id 

Tu sc o purtesană | | | 
- Safta.. 

Tu. daca. mu esci încă -, 

Dorința nu-ţi lipsesce să fii. po a 
Dâmna.. 

Truntare- adîncă L. 

(Dânina, se „umple de .mănie şi se repede să o lovescă, apoi so o0-- 

presce, îşi înfrănă mănia din tâte. puterile, luptă între mănia sa. gi sinti- 

mentul de demnitate. Ea ațintă ochii : în. ochii Safter caro face tot asfel: 

şi remăne cu mănă redicată fără, se mai potă gice o singură vorbă.) 

—— 3 

 



34 

  

ACTUL TI: ERE 
SCENA 1, - 

i. i O cameră la Astrolog: - i 

  

(Cărţi vechi; h rte, instramente de astr onomie respănăte prin cameră) 

*. Astrologul,' singur. 
i Tuorâdă şi te e stinge pe alţii învățind,, 

„Ca lampa ce se “perde lumina revărsănd. - 
-: Dar cel! puţin o lampă cu focul ei lutesă; E Ra 

Bi nu fac! nici atâta: amina mea lipsesce. 
Acel ce taie brazda e mai trebuitor - 

“În lume de:cât:mine!. nebun: despicător: 
AL naltelor mistere, credeam că ori'ce vine 
Prin mine; prin sciință, pe lume 'dă lumine | d 
Dar astădi văd eii însumi că 'nu fac nimic ei: 

'. Şi lumea fără mine; urmâdă' cursul sei. 
, Astrologul; Stefan: Gheorghe.: : 

Stefan : Gheorghe. 
Bu viă acum la:tine,.bătrin -cu fapte: bune, 
Tu ce:stii multe lucruri, 'rugăndute ani” spune - 
"Ce verguile nopții cu: perul aurit, 
1ţ spuseră de 'mine în ceia că-am. gândit? 
Vol răstorna pe Domnul,. atuncea mindrul s6re: 
S& va-nalţa pe cete și arme: ving gătâre, - Da 
Se vor deschide munţii - şi dalbi, măreți voinici, 
Eşiod armați, vor'curge ca'riuri pân aici. 

" Astrologul. - ES 
Și dica este aprâpe?. -: a 

Stefan Ghsorghe. N 
* Cât este cruda morte. *:: 

De ori ce om în lume: Ea e aprâpe forte, 
O di, o 6ră pâte, îndată daca vrei, 
Ostirea' lui Racoți ŞI-a a. Domnului Matei,” 

Di 
pa 

e 

a
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Unite, ai să vie să schimbe aste rele... - 
Dar: tu aceste lucruri nu le. cunosci din, stele ? 

N : Grâdina) | 
Sciii că nu. sciă nimica, şi tote sunt povesti : 
Tu-n şeli aici în lume să poti. ca să, trăiesc 

. Cum fac atâţia încă, căci. astă lume este: 
-O vită şi. se plecă la ori ce are-veste. 
„Bu însumi âm nevoie să-n şel poporul, deu! 

In lupta că o.să fie... fii instrumentul mei? 
A spune tuturora: că tn citesci pe: stele:- 

că mi-a lăsat un sceptru ursita vieții mele? 
-. Astrologul.. i 

'Tu vel să fil. Don? însă îmi spune- -acuma -mie 
"Ge at.de gind a face. venind tu la. domnie ? 
„Seil tu ce va să qică po “ţeră să domnesci? 
Cunosci “tu datoriă cu dreptul ce primesci? - 

| Acel ce mai sus: şade, il vede fie care. 
Dar el pe nimeni vede; £ datorie. mare ; 
E 'mare “datoria: a. ori ce “mare Domn. 
Precum e- mare dreptul celui din urmă om. 

- Vel crede, tu. că țera | a * Domnului moşie, : 
“Și Omenil născură la dinsul robi săfie ? 
“Că omul .u'are. dreptul de om când -a venit -- 

__ Şi daca vieţuiesce şi :este fericit, 
_ Ast:drept îl daii lui domnii din -buna- lor pliicero? - 

Vei dice tu .că tronul nimica: nu îţă cere, 
„Şi tot îți dă 2 domni-vel prin: “6meni ce: sunt: ra? 

Un Domn ce se-n' corij6ră de 6menii cei . mMarĂ, - 
Arată că voiesce să fie însuşi mare. N 

„VEI sei: s'alegi pe Gmeni, 'pe cel bun din cel care: 

_ — Speculă bunătatea, mişei măgulitori 

Ce fac să nu audă 'sărmani! domnitori 

Nici plăngerile ţării, nici gemetul dreptăţi ? - 

„Vei crede Curtesaniă, unelte r&utăţii, + 

i 

Sa 

ă - 
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Atuncia o se t pară. încinse de virtute, anti 
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Că, gemetele ţării: de lungă-amărăciune, ; 
De lungă nedreptate, sunt; uneltiri nebune, : 
Sunt şopte de partide ce vor a te suipa? 
Că cel ce află încă puțerea a 'striga ..:... -: 
Ia contra nedreptății curtenilor uşerici. : 
Sunj, cumpăraţi să strige de domni streini puterici? 
Inlăturavei legea, cum. fac tyranii ră, -: - 
In interesu-acelor ce tu îi credi al târ?.. 
De i face. tâte- aceste cum alți înainte -.. 
Fâcură, tu vei face din ț6ra ta. morminte, 

„Din popol,nisce “turme de robi, şi din cei mari" 
Vei face-o altă turmă de: sbiri şi de tilhari, 
Deci află de la mine ce voii-a ţi spune ție. 
Că nu va fi mai bine, venind tu la Domnie. ; 

„Tot ce tinjesci tu astăgi .în “față cu un tron, 
„Vel face cu dobindă. cârd tu: o „să fii Domn... 
Şi. fapte ce la altul ți se :pâreaii cădute, .» :: 3 

“Stefan “Gheorghe. :: et 
Bătrine !. Ta te “nlături de :ce îmi pasă i mie. : 
E vorbă de cor6nă. de tron al: cul se fie, 
E vorba -de schimbare, e. vorba dal. sei loc. 
Că-i răii, tyran, neharnic ? e:numal un mijloc. 
E reii tot ce se-nalță, a înjosi -Românul:: . :. ::: 
Căci: este răi tot ceia ce. chiamă pe stăpânul. : 
Dar nu se pâte altfel: căci firea-a voit. iz zl 
Cel slab de cel mat tare să fie înghițit. -: | 
Ori. care este "Domnul, dreptate el:nu are. :: -;, , 
Dar vorba ttă. este :de tron, de tosturnare,. - 
Tu îm! arați cavîntul ? în” patimi mișcă tot, 
Şi daca mintea n6stră la vase un pilot; 
Dar patima e. vintul ce. “dă ori ce: mişcare, + 
Isvor din care ese ori Ce gîndire:mare.. 
Un om ce n'are patimi, “nu -este isprăvi: 

Aa  
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Şi ce-i acestă viaţă, la câre ne-am robit? . 
'.O gi de suferință | cât: vom trăi pe: lume, 
“Pe lunecosa-i frunte să scrim trecând un nume: 
Ide! 'mărinimâse din inimă cobor... 
Cuvintul este rece, de sine: iubitor..- 

„ Adine ca. bătrănețea, ca dinsa socotesce ; ; 

Dar viaţa, energia, puterea; îl lipsesce. 
Voiii resturna din tronu-i pe cel d'adi domnitor 
Şi-i vol răpi prin arme femeie, tron, popor! | 

"De voiii peri în luptă, nu-mi pasă! sunt în lume. „9 

St mor! şi astă mârte dă, viață palmei nume, e 

Am 1 mare trebuinţă' de tine... vei veni? i 

. i  Astrologul.. | i 

Pe căile acestea nu te, voi. însoci. aa 

Ideia care râde şi -sfaramă. în: tine .,... i 

_Un suflet ce-aiuredă, e. rece „pentru mine.. n 

 Ambiţiâse, află, că ceia ce-i cuvint, - 
Triumphă totd'auna de patimi pe pămînt. 

De nu acuma, pâte, şi mat tărdiii, nu-mi pasă ! 

O patimă-i ca riul ce patul. stii ÎŞI lasă, 

Se umflă, să întinde, în€că lunci și văl, 

Şi iară să întorce la. patul săi; dintă. a 

„Stefan Gheorghe. 

Dar tu îmi surpi credința, şi no înlocuiescr: 

Cu altele ?. cuvîntul ce tu îmi. desvălesei . ... -:! 

Nu cred. să fie: mârtea, nică trista;nepăsare, 

“Mah tristă de.cât mâr:ca; amara-ți cugetare . IE 

“ Umbresce al nici suflet... ce cregi că, pociii să fat? 

Cu inima- -mi cuvintul mu pociii. să-l. mai împac! 
RE --Astrologul: : 

Aici în astă, lume în care toț se „curmă, 

In care. măne mortea pe, dice: vin |. mă. urmă ! 

Cel fericit nu are prea sug locașul său: 

In stânca cea. “mar naltă. geme- -austrul mai greă.
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“In sus să duce fumul şi. arborul cel mare. 
Săgeata unui-fulger, 6 trage el. maj tare. 

Stefan Gheorghe 
„Așa dar, de la tine nimic n'am dobănditi _ 
"Tot că-a fost viii în tine, acuma a murit! ” 

| „SCENA II. 

o cameră la - Stefan Gheorghe. 

E dimineţă. 

Safta, : “sihgură. - 
EI n'a venit la mine de eri! nefericire! . 
O dragul meii, amoruţi îl port eii în gindire, 

„Precum o rujă portă în sîn al et miros, 
Fii îl iubesc ca viaţa !... amor; o vis frumos! 
Din tot ce are lumea plăcut în desfătare, -. | 
Mat dulce de cât tine, nimica nu îmi pare !, i 

| (după o pandă.): : 

Dar sociul mei ce are? nu-l văd acum de multi 
Nu. pociii se-l ved în. faţă, nu pociă se-l mai ascult. 
Dar ce să fac? tăcere, prefacere de față: 
Că ani este drag, să crâdă ! acâstă îl răsfaţă, 

„  ;Stefan Gheorghe vine. - - 
Safta (eu prefacere şi coquetărie..) 

Ce gând. trist te repesce în sborul sei dedor,  - 
De mine astă dată tu esci nepăsător ?. a 
Ver să mă.duc lă. țâră ? s& mă despart de tine, 
O lună? şi-acâsta atunci când tu scii bine, 

„Cât o să-ţi sufer lipsa! esci crud, o sociul meât 
Stefan Gheorghe (a oparte.) 

Cât e de prefăcută! mă jur pe Dumnegeii ! 
Ea pote să înşale p'orY' care ce nu scie - 
Ce draci să bat în capuil... 

: (tare) 

Vei merge la moșie 
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Chiar astădi! chiar îndată, nu voiă s'aud: mai malt 
Cuvintele ij gingaşe, nu voii să&.mal! ascult! : 2 

” Safta Da 
MA temi tu re, dragă, de esci aşa cu mine ?. 
Ah! de mă temi, îmi spune, de când şi pentru. cine? 

„Căci de ași ser acesta, ei mult m'aş bucura 
Şi 'de a ta iubire 6ii. m'aş - „asigura ! 
„Dar spune că mănia din temere. îți. v: ne ?. 

Fii mustrător! fil aspru! di-mi. “vorbe de oruţime. 
lufruntă-mă !. cu -palme loveste fața mea... 
Şi.et voiii fi ferice: în asta aşi vedea -: 

Că ţi sunt ei încă drăgă... - 
Stefan” Gheorghe, Qa opărte) 

„Oce ipocrisie! 
Safta. 

Fcutar Tău? “îmi 'spune, bărbate; spune mie? DI 
De-ţi am greşit, -ertare: iţi cer cu lacrimi ei.. 

„ Dar. spune ce: durere ascundi în sînul tău? 
Şi lasă a. mea. mână pe frunţeţi să abată 
A gindurilor umbră. Era un timp: odată: 
Când eii eram frumâsă, atunci tu mă; siubeal, 
Dar daca vre-o-durere în sufletul tau, at, 

Nu mi-o ascunde! unde e timpul fericit - - 

- Când tu-vărsai în sînu-mi, „din sufletul iubit, V 

Ori ce găndiri ascunse.!... - 
„.. Stefan Gheorghe Ua oparte); da 

- Vrea să mă iscodescă, * - - ua 

s8 aibă ce să-i spuie...: dar n'o să isbarescă | 
| tara.) E 

De multe, ori şi dioa,, ca n6pte, are..vis 

Ce vine să plutâscă pe. curaul ce-l! prescris - 

Al 6relor; saprindă a n6stră-n. chpuire, Ia 

"Cu fețe .do-n. tristare sai de nefericire. 

Tu al. un. vis de- dioă, saă nGptea că a-n cetat *
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„Cu visele, pe stnuţi un vis a maf.lăsat, 
- tUn vis: ce tă-amăgesce.. . ÎȚI Qic.să mergi la ț6ră A 
"Și voiă să fil acolo nainte chiar de seră! o 
De mă iubesci, ascultă !, 

„0 Safta, E 
"Să fie voia. ta, e 

Acum. ca totd'auna |... îndată voii pleca... | 
"Stefan Gheorghe singur, 

„Nu voi să fic-aicea, se-mi fure-a -mea credință! 
Ciudată, nepătrunsă a omului ființă! | 
Puţine dile numai atăta am aflat, - 
Cât o înțrâpă viață nu. mă-ar fi învăţat ; 
„Vot cugete înalte, virtuţi, credinți curate, . 
Vă& spănguraţi la porta acestii lumi ciudate | 

„Şi diceți să vă scrie, pe furci, acest cuvint: 
- S'aii spăndurat căci locul lor. nu fu pămînt! 
AY gice că-astă lume nu, are altă ţintă, 
De cât. să se despoie, să-n „şele și s6 mintă |- 
Seminţa înșelării în mine-a: ţi semănat, | 
O Gmenil! Deci acuma acelaş rod a dat! 
Veniţi spre -al culege !... căci inimă mea este 
O țarină avută ce însutit rodesce. S 

Stefan Gheorghe; Spătarul Ciogolea; Serdarul stefan 
Stefan Gheorghe. : -. 

Ce faceţi ? iată timpul cânu visul ce-am visat 
O să se înplinâscă, Curînd voii fi urmat | 
La tabăra maghiară : Racoți” mă voiesce 

„Să fiii eii Domn aice, şi 6stea-i: să- grăbesce 
S& între în Moldova cu Gstea lui Matei... 
Voi ce-a ţi lucrat cu mine, ve-ţi fi ministri mei.. 
Dar păn'atunci tăcere! fugiți de diufete, - -. 
In care vinul mărșav să. pote să&-vă-mbete! 
Fugiţi d'ori ce femeie cu chipul drăgălaş. 

x
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Vai! fermecul, femeil atât e de gingaş. : 
Cât omul uită-n dată cuvint și datorie, 
Ori cât ar fi de tare, ori cine a să fie! 

Dormiţi în casă singuri căci de mai zoulte ori 
Al nopții somn trădâgă pe slabii muritori! ..-. 

Spătarul Ciogolea. 
Acâsta o v'om face; dar la-a ta “plecare . - 

» In tabăra străină, s&-nu ne dal uitare, 

Ci să ne iei cu tine?... a 

Stefan Gheorghe. 

Cu mine? nă-apărat j 

Am să mă duc.la curte la masă: suut chemat ; 

D'acuma păn 'atuncea venind vro scire n0ă | 

„Voi face- -0 cunoscută prin &menii me voă. 

ă Serdarul Stefan. 

să mai venim p'aice? 
Stefani „Ghoorghe. 

_ eniţă mai înserat; . 

„Se nu vă vagă nimeni. nevasta a plecat. 

SCENA, UI, 

La Spălarul Ciogolea. | 

"Spătarul: Ciogolea; fratele seu. 

“Noi uneltim în umbră acum,o 'resturnare 

- Cu logofătul Stefan; dar facem o trădare! 

Fratele seu. 

E. adevăr că: Domiiul s'a cam “făcut Uşar, 

“Ia fete, jupănese, prin silă,- ce îl par 

Frumâse și cu ele el caută cuvinte : 

"AL tutulor în ţ6ră să fie el: părinte. 

P'ai sei nepoți - îl lasă să prade pe: “popor. 

Nu scapă 0 femeie! e.dracu-n: carnea lor! 

Fi strică tinerimea şi sufletu-t farămă, 

p
e
r
:
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„ Acâstă tinerime ce cu-armele în mănă 
Se apere-a sa țâră odată: chiar murea, * -:.::- - 
AQ cu. femei perdute se .vestejesce ea, - 

„Şi perde-a sa tărie în desfrănate-ospeţe. . -. 
„Tot ce e încă. tinăr, nu are tinereţe, : 

_ Spătarul  Ciogolea. 
Dar acest Domn.Vasile pe. mine m'a făcut 

„Boer din cel de frunte cu ciuste și avut.. : 
Pociii să lovesc eii asfel în cel ce-mi face bine ? 

"Nu este o tiădare ce-ași face? HI în mine | 
Crediaţă multă pune..; 'mai bine. voiă se mor 

“De cât aici în viață să fii sii trădător! NE a Fratele sei. 
„EL ţt a făcut mult bine; dar Par primit tu .6re 
Act bine cu tocmâlă: să vedi cum sub picidre 

„EI calcă dreptul țării şi tu se te supul 
Şi se te faci uneltă a tyranil lu? 
Nu, negreșit, atuncea tu nu faci-o trădare. 

EI şi a călcat cuvintul prin reoa sa purtare. : 
Poţi se-l lovesci. tu dară și să nu te! căiesci, - 
N'ainte d'ori ce lucru ai fEră să iubesul.. - 
Moldova nu-i moşia a unui om, ori care. 
N'ainte de acâstă domnie, ea drept are e 
In viaţă se trăiască și tu esci fiul seii, - 
Şi tu at datorie se 0 feresci de răi. - 
Nu vei să tragi pe Domnul căci ți.a dat boerie, 

- Și vei să tradi Moldova ce. viaţa ţia dat ţie! 
Căci tot acela care. privesce,un domn barbar: 
Cum ţ6ra lut lovesce Și tace, e. tilhar. 

n Spătarul. Ciogolea. - 
A Domnului lovire-nu este-atât de mare; 
in patimele nâstre, trecând, ca asfelpare. 
Când am primit avere. şi cinste de la -Domo, . 
Sciam ce dice ţera, ce face acest om. .... 
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Mai reii nu face astădi, deci ori ce resculare 
Din parte-mi, astă dată, e, frate,o trădare.. : 

Cu armele ce mie el mi a încredinţat, 

Nu e. marinimie pe cl ei să. combat. i e 
Se-i duc acele arme şi tot ce mi a dat mie -- 

- Şi apot ca om liber se-mi fac eii datorie. 
Acela care. îradă: chiar: când a isbutit, 

Tot trădător cu nume de 'Gmeni e numit. 

_M& mustră cugetarea, şi' Domnului de seire : '“: 
Eu. voit să fac, să-aibă de Stefan îngrijire. a 

„o else pune și. serie. . 

, Fratele “său. 

Ce vei să facă tu; frate? SR 

Spătarul Ciogolea (eitesce ce a scrie.) : 
Ei unul din cei buni - 

Supuși “Marii tele, şi de ai met străbuni 

Ţiind” de casa vostră, dai veste să se' scie 

Că Stefari Gheorghe pârtă spre Domnul viclenie. 

“ Ostirile muntene, maghiare-aici cobor 

Şi Stefan Gheorghe este acum în capul lor.. 

Se te restârne vine, și cl se la „domnia, 

Pericolul e” mare, cât e: “şi viclenia. 

i Fratele seă. 

Aşa cum vel a face, te faci un trădător | 

Și « către Stefan Gheorghe și “către Domnitor.. 

„n Sp, Ciogolea.' 

Taci tu, «Du escă politic. 

. (către un şerb ce întră. 

„. Chemaţi aici îndată - 

Pe  1osafi.. ae 

Frătoseă. 

At ta. viaţă espul! tu astă dată... 

' 

m
:
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i Spăt. Ciogolea. ae 
Taci tu, nu: esc politic, Îți. dic. precum fac eii 
Rămăii bine cu Stefan cum și cu Domnul mei. 

„Tot ce ţi am dis ei ţie de 'răii despre trădare, . 
sunt vorbe! 'eii în :ţ6ră voii <& ajung om'mare, 
Un om cinstit se: perde şi e despreţuit | 

„Acolo unde-un: popol numai. este cinstit. 
Voi se mă fac om mare, trădârea e mijlocul :. - 

” Acolo unde cinstea :nuși mat. găsesce. locul.” 
Trădarrile fac scara ce duce către tron. îi 

„Pe cât mal multe numeri; te“faci mat mare om. 
: i -- (întră Iosat.) . . . 

| Spătarul Ciogolea. , 
Părinte. lată-o carte, se-o dai. tu Ja- Domnie. 
Ea scapă tronul ţării d'o noă vijelie, -. : 
„Căci logofătul, Stefan voiesce-a resturna :- : 
Pe. Domnul ţării nâstre și tronu-l zi lua. 
Dar sc:nu-i. spul de unde ai cartea! înainte: : 
Arată-o lui Iordake' muntenul, om cu. minte. . 
e e losaf 

“Voii face-a ta, plăcere. așa cnm tu doresci; 
Ved că pe Domnul ţării; Spătare, tu iubesci, -- 

" SCENA 1V.: 

+ 

_ "O cameră la curte, , Ma 
Toma Vornicu; Tordache Vistorul,. 

o Toma Vornicul Gantacozin.: i 
Fii frate, am credință că Domnul să va ţiue 
Da vorba. ul ?,.. să dice că însuși Timuș vine 

„Cu 6ste căzăcâscă 7, e 
Iordache Visterui Gantacozin. - 

Ei nu-mam îndoit, . . 
De și nici 0 mișcare de luptă n'âm gărit, + 
EI intărgie lucrul, şi daca pănă-atunce 
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Matei aici în ţeră cutâgă să se-ârunce; 
Tot planul nostru cade; el:e cutedător : 
Și învățat la arme ;trufaş, nepăsător, 
Ca la O.sărbătâre el merge-n: bătălie - 
Căci viaţa! e în lupte, -plăcerea-n vitejie. - + 

„Nar fi cu mult: mai bine -cu €l's& ne-mpăcăm ? - 

Şi după nisce-umbre să nu. mai alergăm? . 

: Să dice-că o pace e'.mult mai Qimbitâre 

Când după certe. vine. pm 

” „în. si Toma Vornicul. -* i: 

+88 te închini vel. 6re? i 

„Vel să înșell, pe dînsul ? vei să fil amăgit? 
"Un om care se stimă nu stimă ce-a hulit. 

„Oct când loveal în trinsul erai în 'rătăcire, ”. *. 

"Or, adi, tindindu-i măna tu: escă în amăgire? 

Nu ! asta nu se.pâte!. de: cât a. "'mi-umili: » 

:* Acâstă frunte, frate, mai 'bine-o.:voiă sdrobi,' - 

“De colțul unel. pietre!...: Dar daca ţie-ţi place, 

Prin asfel de-n josire cu el:a face :pace,: i... i! 

Și-a face să se piargă trecutul ce iubeşci .... 

Puind acum pe dinsul.o pată, volnic ese: -:: 

Nu te opresc |... ..'; De aa ICC 

1... lordache Misterul. * : :- 

„Cu tine, aşi: face ; fără tine, ! ” 

Nimica nu vol. face; rămăiii la răi, la biuel îi. 

„Intră Stefan ; Gheorghe; urmat de “alți boeri. 

„! Stefan: Gheorghe. :* - _.. 

Agi este masă mare la curte... nu veniţi, : 

Boeri: munteni ? cu mine puteți s& socotiți. -+ - 

Că sunteţi chiar a casă: vorbesc ca vol ; laitâte 

li seamăn cu munteniiatât pe cât se pâte. 

Am fost în ț6ra vâstră munteană de cinci ori, 

Ah! ce femel drăguțe! ce ochi aprindători! - 

“Te ard cum arde focul. A ci ia di
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" Rănit'ai multe 6re?/. a Pociă. eii să le mat număr? pociă dice, frăţitre;. - 
Pe care am pus ochik. îndată-a fost. a mea, Muntencile, bădiţă, nu -aii inima: rea, e 
Sunt flori. desfătătâre; se lasă cu plăcere: -" - Drumașii se le smulgă la cea dintăr?vedere,.. 
aa Toma, Vornicul. | Sa „De dici aceste vorbe cu gînd înfruntător, !- 

Avem not doă spede:.. se le lăsăm dar lor 
„SE hotărăscă lucrul 1..." Sati 'cere ertăciune 
Aici, acum îndată; de vorbe le-ți nebune |: : 

„iu! Stefani Gheorghe. - | Vă supăraţi pe mine că ic răi d'acesti seci O 
Munteni; dar vol, bădiță? Voi sunteţi nisce greci Ce vin în ra. nâstră şi-apasă var! Romănul |... 
Ce la: strein, ca .fl6rea .la şerpi, deschide sînul. SI 

- „+ Domnul V,: Lapa întrînd. .. e 
O certă ? nu se pâte! bătaie nu val. n „Păstraţi al vostru. siinge nat bine-al risipi ! Dar am o mare fâme ce îmi aduce:a “minte 

"Că daca omul ţine de îngeri prin. cuvinte, 
Dar ţine şi de vite... -să nu: despreţuim 
Materia ! prin, sine aici mar mult trăim. | Ideile înalte stomahul: le scornesce,;: - -:. =... 

| > Crâdănd cu hohot.) ; | 
Poeţii, filosofii, ce demon îl silesce | 

„De ai “făcut din 6meni. atâțea îngeri, dei! 
"Aş vrea să sciit' ce-ar. face când n'ar mai mănca e1? Ce dici tu, logofete?...: î PE SI a 

Stefan Gheorghe.. --. 
“Bic, dâmne, că-n. vechime : | Isus a dis: „Lui Cesar să dați ce se cuvine“. - -Daţi sufletului suset, pămîntului pămint!
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“ Dotanul. v, Lupu.:: - 
Ce gici acolo, are putere .şi: cuvînt.. 

- Avem de lucru astădi ? sunt pricini: delicate, 
Femei ce prind. bărbaţi ? fecidre înşelate: iN 
Acestea voi .eii însumi ca se le cerceted... :. : 
“Ti plac... de nu se află,.vă las, mâ. depărteg.. 

=. Stefan: Gheorghe. a 

AqI numai. e nici una. Da 

(Stefan, Gheorghe pune bastonul de tozott; între bude, ca a ds ar sună 

diu fueră : 

7 

“Toma Vornicu: 

Ce flnuri, logotete 2 

Cu baga “acela: marei? - 
Stefan Gheorgha. 

:..Da, fluer. eii, băete, -" 

Să. se , cobâre turma 'de' capre de: la munţi! 

"Domnul V. Lupu: a 

ci turmă, a la munte ?: i a 

„Stefan Gheorghe. i, 

„De capre, iegi mărunți... 

- Domnul V; Lupu... -.. 

„ag esci de: voie bună.;. ac6sta-mi place mie | : 

__* Stefan "Gheorghe. 
Am cinci. anaforale ca se citesc, ei ție. : 

Prea înălțate domne?" 

po - * Domnul. 
„Le iasă mal: targa 

- Stefan Gheorghe. 

“Dar pentu astă trebă.- de: doă luni ei vită . 

ȘI tot așa diel n mie î..+ Ca 

Doninul:' i 

Şi acum, să:fii tu- încă - 

patetic, cu o vorbă! duioasă  şi- adincă, 

ra
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Adâogă : „că lumea să. află-n suferire,  : ă 
Că ţâra-i îngenuche,. din astă: ne-n: grijiro!. 
Iar voi.ce staţi acolo, din palme îl: bateţi, - 
Să dovediți că asfel și vot. ca el: credeți |. .. 

„De voii citi acuma acele-anaforale, * 
Scap ț&ra, logofete, sterg .lăcrimele” sale ? . zi Pociii ca se fac acâsta; dar: fi încredințat 

i Că ţâra nu'se-n târce din calea ce-a luat,. : e Cu aste mici mijlâcel a 
” „. Stefan Ghoorghe. | 

| kit dâmne, nu voii. spune 
Aceste vorbe ; însă, Supuiii cu rugăciune, . | 
Și îi aduc aminte că mulți am audit... . 
Aa Domnul V. Lupu. Ă 

O lasămă cu lumea ce-a dis, ce a birfiti... 
Și ce îmi pasă mie ce dice fie care? = 

„E nu cer de'la lume dovadă de purtare, 
„Nici nu mi a dat domnia, nici pot ca se mi-o ia, 

„» * Sunt cerșetori de posturi, acel... cu gura rea! 
EI strigă, căci ai fâme, ciocoiul este-un căne. „Vel că să-l faci se tacă? aruncă lui o:păne! 
Acel ce vor să surpe nu Sunt în jos, ci sus! 

„Acolo se aţintă al nostru diept prepus... - . 
i | , (un gerb.) - 

E masa pusă, dâmne?... . 
a + Domnul, pa 

„Să mergem la măncare | | 
“Să fim sătul în cailea: la ort ce întămplare | 

  

„Cel es; se ande sunînd Kindia.) 

„SCENA V.. „| 
DE Sala; de măncare. EI 
Se vede masa pusă, la masă nu e nimeni.. 

. Păharnicul către șerbi. | Ea „ Aideţi curînd cu masa! căci iată, ospt vin
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Vedeţi: la. toţi să fe câte- un păhar de via.. 
-Yot se turnaţi cu rindul, îndată ce, mănâncă. 
Un fel. De nu.ajunec, vol să mal ceroţi încă 
La cămăraş din vinurt ?, 

. Cămăraşil. 
“Va fi destulător: 

Căci Tinu nu-i aicea... ah! iată-un băutori | 
“Bea bine, ca '0 grâpă; cu el nu mi e ruşine: 

Păharnicul. 
Se dice că acela ce bea mai mult, mat! bine, 

Şi. nu se ameţesce, în țeră la Cazaci 
Acela se alege se fie Domu'! 

' (către ua gerb:) . 
Ce face  -.-- 

Un alt pahar vel punel... e 
- (către Cănăeagul.) + 

“Se. face' luptă mare: 

ei 

” De băutori. - 
Cămărașul.. 

- Imi vine acum 0 cugătare.-: 

Se fie obiceiul acesta pe aici Sa 

”- Cădearar la beţie și cel” mari şi cet mică. : Sa 

- Iatr6ga omenire. d'aici - din astă (ră. - 

Dar iată vin mesenil.. . Kindia sună-afară. * 

Intră Domnul Y: Lupu; Dorna; Stefan Gheorghe; Toma Voraleul, lor- 

- dache Vişteral Cantacozini,” Dâmna şi alţi. NE 

„CEI şed toţi la masă.) E 

| Domnul. a 

Ia spune, logofete, muntenii cum petrec ? 

Matei lăsat'a 'cărma pe mîna unui grec, 

Un Ghinea, om .cu gînduri şi: fapte forte rele, 

Făcăndul ca să creaglă că-i dă țerile mele... 

Ce scil de aste lucruri? 

'Stefân Gheorghe. 

„Acesta. pâte fi.
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Şi grecul: e' unealtă! streină,; căcr” vel: sci - 
Că Porta cu durere :priv esce: simpatia - 
Ce între cer trei principi! așadă armonia: 
Ce face o putere; Racoți și Matel, 
Cu tine în unire, îi faceţi. spaimă ei!.. 
Ea va se vă desbine, ca asfel se “slibâscă | 
Ast pept ce lumea-i dice: puterea romănescă. 
D'aici aceste întrig, aceste desbinări 

„Ce face. Ghinea: “grecul, prin sute 'de irădări,. 
| Toma 'Vornicu.. 

Resboiul nu slăbesce : e]: are se “unâscă. 
Cu mindra ta corână, cor6na, muntenâscă. 2 
El îţi va da unirea; unirea, ce-aii dorit | 
Toţi. Domnii mari ai țării ce-aică au strălucit.: 

- De luptă nu te teme: ea mult nu pâte duce; 
Matei cădut, pe tine, Ia tronul lut t&-aduce. 

Un şerb dînd o scrisâre lui Stefan Gheorghe. Ei 
" Stăpăne iată-o carte! . 

: (Stefan Gheorghe: citesco şi, devine palid.) | 
Domnul,  *: Ef bine, logofete, ce .rele: sciri port, o 

Căci buda ţi se mișcă: eser galben. ca un mort?.. 
Stetan Gheorghe, (ascundind scris6rea.) 

O dâmne! o lovre de: chinuri şi de nâOrte ! 
- Socia mea! la ţ6ră lâncedă este forte... 

Te rog, înalțe Dâmne,: dă mi voie a porni 
„Ca So malsvăd odată! nainte d'a muri ? 

Var! mie !. ce „durere |. 
E „da opart .) * 

Bă. am cântat; de: bine | 
Din duer a0u1, ostirea Maghiară i iată vine: 
Â coborit din: :munţe! + NR 

: Domnul. . 
Te du și cată-a,. seri, 

De starea sa?.:..:: n: 
Cer din aiute:; afară de : Stelan' cheoale şi de şerbui,
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aa “Domnul.: ...., 

|  Sărmana femeie va, muri. 

Era frumâsă ! E 

o Dâmna. ... 
Insă Wacesti frumusețe... 

Ce-n şali ochil, riostri :: 0. simplă. tinereţe, 

Ce, daca seva duce, ea'va lua.cu ea - 

__On ce frumbsă fi6re purta: "n cununa: sa. 

“Nu este o fiinţă să n'arbă: frumusețe 

. Când ea 'se încuniină de fragedă junețe? 

Şi puii de ciuvlică sunt încă drăgălaşi 

In frageda lor, vărstă |., 
„(en darere prefăcută.) „ 

"Dar -anil-aii repedi. paşi | 

În timpul de junie ar crede cine: vede, 

Că pe a dili urmă 61 carul lor repede ;., 

Şi visele ce-l pârtă,. atât de repedi sunt! 

Dar când junia dulce apune în mormint, 

- EA ostiadă pasul, ca cui. își. fac plăcere 

Să prelungâscă încă a nâstră: grea durerel : 

Domnul. 

Ce al tu. astădi,. Dâmna? ce vise al avut, 

. Ce-ati 'turburat prefumul din sufletu ţi plăcut .; 

Cam vintul primăverii, trecând-cu răsfățare. 

P'o vale însmăltată cu. floră de. desmerdare, 

Destâptă de odată mirosul adormit. :) 

"Ce se îualță-a aer: mal viă, şi mal simţit? + 

„ Dâmna. . 

Ce vise? ai dreptate, un vis d'amăraciune 

Ce am visat; dar locul nu: este- aici a spune. 

Cei din ainte. Iosaf Egumenul: 

losaf Eoumene. 

Ei vă aduc 0 cartel...



da: 

Domnul: “Cutia” cartea şi cittad.) 
| „Ei unul din cei buni!" 
Supuși Măria tale şi de Pat mei străbuini, 

„"Țiind de casa vâstră,! dai: scire să se scie | 
ă Stefan Gheorghe 'pârtă: spre- Domnul, viclenie, 
“Ostirile muntene,! niaghiare,-aici cobor, - 
Şi Stefan Gheorghe ieste acum în capul lor, 
Se te restârne : vine și el'sc ia domnia; -. | 
Pericolul e mare! precât: e viclenia. a o 

. (moment de grâqă. ). 

"Domnul. Ma 
De unde este cartea ? tu: îmi ver dă ctivnt? 

| Imi spune al lut nume .: : 

“losaf. Egumenul. 
„ Păcutain, jurămtnt | “pa 

Se nu-l numesc... Ir i 
ni Doimnul. 

Ver spune, Saii eii te petă pe ter 
“losaf. 

Acela: ce 'mi adat'o,- s'a: spăcedit la mine, 
Căci sunt al să duhovnic: nu pociit să desvălesc 
O sântă: “mpărtășire și mârtea o: primesc! 
Dei morte! numi e t6mă | cit: câ mi 'e tâmă mie? 
De a trăda' vr odată în 'sănta: zi 'datorie, - 

« ' "Domnul, : 
Cinstesc a ta: credinţă la datoria: ta ia 

„Dar lucrul astă! dată, e (Eta! a scăpa,. 
E tronul, este legea.. .."aşa giudesce bine 
Că taiat ta“a: Spune: îndată 'se: cuvine. - e 
et, losăf, - Da La 

Nu pociii. se'Spul“ nimica "Chiar de'ar f să mor.! 
| Dar dacu imi dă' voie“ al ferit 'Sânt „păstor, | Atuncea 0 voii spune? .. ! A 

S



Sa 33. 

Domnul (cătra 'Toma Vornicul.) _. 

- Mergi la mitropolie, e 
Şi.spune ce se. face! - N a a 

! _ WVornica Toma ese). 

- (către Iosaf. >» 

“Şi când ți a dato ție. a: 

Acâstă carte? ; a a N 

„losaf. A 

 Astăgi: când ei Vam ascultat, 

Domnul (căt-e Sculi vătatul.) 

Tu, Sculi!. mergi, gonesce p'acest'om blestemat. 

- Căci pote-l vei. ajunge! trimete- tot Vodată  : i 

“Pe alte căi, pe alţi + am dis! mergi dar îndată 3 

. "CSenli” ese.) î 

“ (Domaul către 'Tosaf.) 

înoţ spune al scii num ? cu fie ce minut i 

Cea trece, tronul nostru chiar pote fi. „perdu, 

Şi ţera înecată de ostile maghiare ; 

Ei nu-ţi vorbesc ca Domnul ; nu-ţi fac ameninţare. se 

Te rog ca pe-un părinte ?. ..: 

" losaf. , 

Nu pociă se desvelese -. .-- SN 

A spodedirii taină, şi mârtea '0 primesc. : 

- Vornicul Toma, un diacon. 

: Dlaconul (către Iosaf. | 

“Prea săntul îţi dă voie a spune acel nume. . 

CI. arată cărja mitropolitului.) 

“losafi îi ta 

Am bine cuvintarea-i, acum dar pociă: a. spuna : 

"Acela e Ciogolea Spătarul... 

” Domnul. 

Să-l urmaţi! » . DR 

“Cer din ainte, afară de “Iosaf şi de diucon car& cat, . 

a E DI DR . AI a dei 
. .
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e 
“Domnul. i 

MA tradă Oiogolescit cei mai! apropiaţi 
„ “De mine! o ciudată şi crudă presimțire !- 

„Avaiii mai adineori 'o turbure gănd:re 
„De fuga de la masă a cestui trădător, 
Şi respingem de mine” ast gănd spiimintător, 
Cici îmi părea acâsta o faptă vestijită.. : 

Cei din ainte ; Spitarul Ciogolea. 

„Domnul (cu blindeţe prefăcută.) - 
Aşa, dar a ta carte de mine e citită. 
Sciii tot, dar tu de unde acâsta at sciut? 
Ori te-al ajuns cu' dinsul, cu omul precar, 
Cu Stefan logofătul? ! - | d 
E Spătarul Ciogolea. | 

„Nam fost ajuns cu sine .. | 
Nam Vrut: se ne ajungem, ţi-am vrut, o Dâmne. bine . 
Și ţi am purtaţ;: credință. De vei să-l urmăresc, 
De chică laşi aduce, aici, să-ți dovedesc. - 
Că nu am fost cu dinsel .. i tă 

- Domaul. 
Acuma, nu-nf mat pasă. 

| Căta să-mi spuneți mie când el: era a casă |., 
Stefan Serdaru!, capul codrenilor. de sus, . 
Nu “scie, de acâsta ? ... , 

Spătarul Ciogolea:: 
+ Nimica nu "m a spus. : 

':Domnul (către ai sti). - “ 
S&-l ducă la-n chisâre! şi se se cheme-a dată 
Stefan Serdarul|... 

Cer din zinte; afară de Cișaolea 

“Domnul (sculinduse de la masă ) 
Dar fapta lui merită se mâră chinuit,” 
O mârte lungă. asp+ă, un .chin .ne suferit !- 
Voi ce şedeţi acolo nu sciți o morte 6re 

;
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Mai crudă-n care omul .d'o.sută de ori more! - 

Tyrani, o'voi ce. lumea cu: mârte, „aţi lovit, 

Ce? niri. atâta. lucru oi nu aţi născocit? pe 

“Aşa tici în viață ori cine dar ne vinde ?, 
" Dâmna, 

Măria ta! dommnesce mănia. ce te- aprinde! 
| Domnul. ) 

Domnia e tărimul pe care nu “rodese i 

Acele plânte dalbe ce 6menii numesc, . 

Credinţa, cinstea ? vorbe ascundă o trădare! . , 

_Un Domn dar: toți supușii pentru. vidjmaş i are. 2 

“Ferice de acela ce-n, cercul mărginit 

88 cercetede omul el încă n'â gândit! . Ă 
Toma Vornicul. 

Ce fericire-l Gre acâstă fericire 

Ce ici, tu, Dâmne ? este o tristă amorţire, 

Ea e ca fericirea acelui, Orb. născut, 

Ce n'a dorit lumina ce el n'a cunoscut: 

Și lumea, şi Domnia, au multe aspre rele; . 

Dar ati şi parte bună. ce pote. chiar, pris ele. 

Viagă ? lângă rele, e binele dorit. | 

“ Adături cu un ghimpe răsura a venit, 

In fiori îşi face cuibul. insecte. 'n venitiate. i 

Dar florile rămăne frumâse şi curate, 

Inpodobind ferice al frumuseţii, sin . 

In sărbători în care voi6se. se îngân. 

AL osti: ce te opresce să sfară- mi cu tărie 

Asti nori ce să rădică? acestă vijelie, 

Ce trece ? Daca unul te-n şală, alți mulţi ” 

Sunt credincioși... “Acuma te rog să mă asculţi, 

S& mergem în ainte ' cu. armele in mănă! 

“Matei, Racoți însuși se surpă, se dărămă, 

Căci Turcii ai să, vic aici în ajutor? II .
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| Domnul, 
Pe ginere met Timuș” astept,. nerăbdător! 
In Turci nu am credință; și “cine” spune” mie! 
De nu todemnă: P6rta asupră-mi cu mănie? -! 
Ori cum“ veniţi cu mine laluptă !... 

- lordache Visterul. 
, V'om veni: - 
e "Domnul, . 

Dar iaimile vostre' 0 nu se vor slăbi, 
- Cu ţ&ra. vostră-n luptă ? 

“Toma Vornicul: 
Mă bat Spre-a el mărire, 

S& fac un stat mai! mare prin mijloc de unire? 
Sub. tronul. tei: w'ainte da: fi muntean, ci sunt, Romă pa - II 

a Domnul. | 
Acesta este. un prea fruuios, conati 

„Intră Spătatul Stefan: pi 
| „Domnul. - i 

Ah! a a venit, de sine? acâsta Vine: mi. pare. 
Ce scit tu despre! unguri ? aici e spaimă marc, 
EI sunt aciin în (6ră... Munteni! aă sosit. Și Stefani logofătul la dinșii a fugit. 

Stefan Serdarui eu mirare prefăcută.) 
Nam „audit nimica! a 

a Domnul. - î 
Mal mulţi Spun că a scire | 

D'a lor venire-n-ţ6ră.., Aa 
| Serdarul Stefan. , | 

i Curată n „chipuire! 
Nu -am sciut: acesta. Ei care n 'am mărit 
La ușa casii tele, de tine dăruit, 
Putem să fii părtaş! 1 la fapte stricătâre?: 

ra 

î:€ „it « , bt
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Domnul: 

Aşa sciam cii'însu-mi..i dar dute la-uchisăre;. 

Găsesce pe Ciogolea Spătarul.:: vei. afla: 

"De tote aste lucruzi ! i: ; 
(către. capul garâil.) , 

i Tar tu, vel: asculta - 

Ss auși ce i vorbesce ! 
tei ea.) . : 

„Cei din ainte-afară de Serdarul Stefan. 

| Domnul | | 

EI mi a scăpat dar mie!....., 

Și tâte sunt: deşarte,.. gonaciul întărdie... 

ŞI-acuma îmi vel. spune, 0 Scorpiuş spurcat, 

Ce-n figi în carne-mi acul şi fugi nevătămat,. 

Nu am nici mulțumirea în "dorul ce mă-n jugă, 

Să te. strivesc pe rană |... atâta că în fugi 

Laşi- socil tăi în urmă! 
- Cei din aiate, Alexandru Costi. 

“A. Costin. | 

Aduc 0 ) tristă scire, vătaful: lacomi, . Ei 

"- Gonind pe Jogofătul, pe'cale întâlni. : - 

Ostire ungurâscă : el luptă cu putere; - 

Dar” cade plia de 'rane şi more) în durere. 

a Domnul: PR 

Acesta vrâmi st aflu... 30 
" Intră capul “gardit ei dice: CI CI III 

“In vorbe ce-ai avut, * aaa 

| Serdarul € cu  Giogolea, de. sigur” al sciut 

De tâte.. aL) - 

Da “ Doninul. ii 

şi acuma Să-i. spăguri colo-n față” ! 

(arată pe forestă peste drama.) . : 

D'acel copacii sălbatec, am dis: „ineril i acţ! 

es6,). Ni 

Cei de din alnte, afară de tati A. Costin a de capul parâli.
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Domnul. | 
Așa resboiul vine- şi no! toţi îl primim. 
Acum, boeri, la arinel. se-n viugem!! să murim! 

(Intră un Curier), 

A Curierul. . 
o carte pentru Dâmana.. “mi adato Gre care, 

. i (Domnul citesce,) .... , 

A lui Vasile faptă îmi cere resbunare, 
EI s'a urcat în patu-mi, se: țU fie cunoscut. 
ME voiii urca în patu-i când: el va fi bătut. 
Imi placi frumâsă „Puică cu comă aurită. 

Dâmna (puind față” în mănr.) 
O ce ne Tușinare!' cât sunt nefericită!. 

„(Ea se preface că  Jeşină), 

p 

  

AGTUL. ua 

SCENA-L. 

Dâmna întrun frumos costum de ce) 
“Domna (uitînduse în oghlindă.) - . 

Oglinda men:nu este o r6bă mincin6să. 
Fa mi spune astădi mie:că eti sunt tot frumâsă.-. 
Asti ochi! ai încă flacări şi nuri care vestesc - 
Că inima e jună, ca ard să mai iubesc! - 
Oh! timpul ce, despoie de fermecul ei viaţa, 
Îmt va răpi şi mie: 'juneţea. și dulceaţa ! 
Aş vre să iubesc încă n'ainte ca să mor. : 
Amorul cel mai dulce e cel din urmiă- -amor, : 
Mulţi mă iubesc. fecice d'acela ce-o să fie. 
Alesul meii ! căci numai acela o se scie 

* Cum pâte: să iubescă. femeia ce sa pus 
Ca să cobâre valea, ce anii- ai i Supus' n 
La legea lor amară... | | 

„ie „Vo gerbă «i datră et
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Dâmna. 

Te asteptam pe tine 

LĂ "mi Spul ce face: Domnul Vasile. 

: “Serba. : 

Vai de mine!: 

Dar nu scii. el de nâpte cu 'curtea a plecat, 

Am vrut aţi da de scire ; ;. dat Domnul wa lie at, 

Se te destept, SR - 

“-" Domna,” 

“Dar unde s'a dus el, spune mie. |: 

“Serba. 

Cum mi S'a Spus 'de unit, s'a "dus la bătălie. 

-Căct logofătul Stefan ostiri .a adunat 

Streine; lumea dice că ele „resculat. 

Dâmna. . . 

Maria, spune mie muntenii sunt dice? gi 

E „ Şerba. : 

EX ai plecat cu Domnul la Oste,. mr « se  gice. 

“ __-Dâomna. 

Nu a remas a casă nici “unul din ei dor? 

NE > Şerba.. 

Niex upul.. a 
Dâmna da oparte.) : 

| Vai! el însuşi se duce la veti 

De va muri  acolo?.. A Se, 

” (Şerba ese.) : | 

EI ce cu:a sa vorbire îmi “tace viața dulce, i 

Pe mine-el mă lasă, să m6ră el se duce. | 

Stefan îmi scrie mie se:mi "facă. ce-a făcut 

Şi Domnul socit sale, - FI capul șI a perdut: : 

En stare să o: facă | 0. Dumnedeul. mei! > 

Ce mă voii face 6re?'ce am a: face ei? 

Voiii rămauea a casă? sunt sigură aice?! 

Vor căstiga ei lupta? cât sunt Je neforice!
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“Aceste. vorbe încă de om. pr6 r&ă crescuţ: 
„SE-mi facă mie ceia. ce Domnul a făcut: . 
Femei! lui! acesta e crudă îufruatare.. . 
El nici 0 gingăşie în fața mea nu are! 

- Un curier. MN 
i “Curierul i. 
Fugi către munte, Dâmnă! muntenii -multe miy - „Ca norii ce alârgă în timp qe vijelie 
Spre Iaşi acum trec cete şi- Stefan Gheorghe este 

Ta capul lor | 
e Dâmna. | 

„ Voinice | îmi. dat amară veste! 
» (Curierul ese.) | - 

Ne Intră Stefănuţă. i 
Aşa dar presimțirea-văd că s'a înşelat! - 

„Ce facem, dragă. maică? 
| e Dâmna,! 

„Oh! iată, am scăpat! Na 
„Căci Astrologul vine... EI ne va da ideie... 

E "Cel dia ainte. Astrologul, ! 
| | Astrologul. | 

Muntenii vin... esci Dâmnă, şi mumă, şi femeie,.. 
Găndit'ai ce vel perde aici de te-or “găsi ? 
"Ca Dâmnă, umilinţa amar de :va lovi; 
Ca mnmă, poți a plănge „copilul tăi cel june; -. 
Şi. ca femeie, îucă frumâsă, ce voiii spune, 
Ce pâte să se-n tămple? tu poți ca să ghicescl... Fugi dară către munte cu. fiul. ce iubesct 1... 
Sa Dâmna; ..... :. pg 
[ii voiii să plec îndată; dar cum ?. dar unde -6ii ? 
Căci capu-meii se perde, o frică m&-n. conjâră..:! 
Dă-mi o. povață bună 2... ah ! iată, am uitat, : 
O carte de la Siefan, citesce, .. Ei 

p.
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- Astrologul. “(eitina) 

“esfemat! Sa n 

VedI ce „neruşinare: Şi ce 1ipsă de minte . 
-Cii redă cartea.) 

Acuma o o trăsură, cu noi, Și înainte ! - 

La mulţi! 
_Dâmna: Csăle ua gerb ce întră.) 

88 puie: cail-ndatăl ., 

: „ Serbul. 
De cum ai augit, . 

Că vine Stefan Gheorghe, toţi. setbi | ad fugit 

Din curte. Uni! însă nu.vor:a se supune, 

Beai, „cântă, jocă, strigă şi fac mustrări” nebune. 

„_„ Dâmna, 

„ Aşa dar fi voii r6bă?. . 
Astrologui. 

“Ia nesciința lor | 

Ei toți se tem de mine ca d'un fermecător, | 

Ca de un diavol pâte:; De mor vedea pe mine! 

- Mâninda-ţi caii, însu-mi, şi-aşa, plecând cu tine; 

La siugura-mi vedere, el să vor speria 

ŞI vor fugi din cale, și asfel vel” scăpa. | 

M& duc: a pane cail.; 

, 

Stotânuţă. | 

“Ei armele -a:mi pune! | | 

In arme e scăparea romănului în: lume ! i 

e “(es amăndol.) 

Dâmna, stogară. Să ” 

Vai! Stefan Gheorghe 'vine, cură :dice; se-ş resbună! 

Scris6rea lui nebună la -gănduri: m& supune. 

Și pentru ce atâta voiesce-a-și răsbuna? 

„Sub 'ură către Domnul: n'ascunee alt ceva? . 

N'ascunde 0 “simţire de : mine cu tărie ? 

Ah! îmi. aduc aminte mi .a spus odată” mie: 

Că mă iubesce... însă -Ori cum,” ci îl urăsc .
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La singurul stii. nume. că tremur. „şi pălesc! 
EI îmi răpesce tronul ce fiii-mei se :cuvine |.. 

pu | Un curier întră. : 

Măria ta, pornesce, clei. Stefan Georghe. sine, 
La Repedea 'Cobâră le e 

“ Dâmna. | 
| ”Lă Repedea? ce dicr'! 
Dar val! ei nu am timpul a mal eşi aici! - 
Așa o să -se-n" pline: amara resbunare ! 
De miar iubi, atuncea: ml ar face altă stare, 
APar face-a sa socie şi Domni, ași avea - 

„Cu inima lut, tronul; nu e gindirea sea. - 
„Acâstă; el doresce cutii siinț să" mulțumâscă' 
„O patimă nebuuă, și să: mă: "părăsescă,.. 

Stofănuţă întră, 
Trăsura e la scară, şi. Stefan a sosit... 
Că-a dis. bătrinul, tâte așa Să înplinit, 

- Căcl la a lui vedere toți -aii. fugit îndată 
Făcându- “ŞI. semnul cruciit... -. a 

- (0 şerbă îatrtna.) 

__ Vrăjmaşii se aratăl 
(EI es toți, afară de: şerbă şi de curier.) 

Şerba , cutierul. 

"Şerba, A 
Ne lasă Dâmna. nâstră; dar nu. îni pare răi. 
Că ei rămăii cu tine: tu esci s6rele met. 
__ Curierul (ahtnduse pe masă la un coş cu bijuterii.) 

„Frumâsa mea' copilă,. sunt; om făr de avere... 
Nu poţi să mi fii dar! s6ță : nevesta multe * cere, 
Nu este-n cununie norocul! pentru noi. 
Mai bine ; eat. de mine!” să ic de cât: de-noă/ 

""Şerba, . 
S& dică: vat de mine, acel mișel ce n'are - 
Putere să trăiască, "slăbit de desfrănare! -



o _:'63 

Avem junie,. viaţă, de. ce .te. înerijeser? 

E bogăție munca! se-n'o ne. socotescil -.. 

- (plănge.) :- 
Curisrul.: | 

Nu plăuge! iată colo sarată un mijloc; .:: 

S5 ne cunune popa şi de vel tu, pe loc! ..;. 

, „Şerba, 

Ce did? '... 

: Curierul;. 

Un coş cu petre. ce “ard « ca nisce “Stele. 

O destre de Domniţă î... 
 Şorba.. 

x Averea. d6muil. mele 

Vai! a uitat: aicea.. „» alergăl... 0 „sosesel:. 

Le dal!... Li „at 

- -'“Gurierul, 

Copilărie! dar tu nu te “găndesci. | 

CA Dâmna ta ia fuga şi Stefan Gheorghe vine * . 

- Să în Domnia ţării. şi casa c'orl. ce bine? 

'Prăiască Stefan Gheorghe! că suntem în răsboiă.. 

Lat coșul ei |... i | 

A Şerba.. pi i 

mu însuţi “val? te-al făcut ciocoitt 

aa Curierul.. 

Ce nu urat? senătate “te las şi pe în dată! 

-. * Şerba (plăngănd.) : 

| A indurare,. petre, de o sărmană faţă 

Viue stetan Gheorphe urmat 'de. ofâceri, oprinduse se asculţe vorbirea lor. 

| Stefan Gheorghe. : .: ... 

ru eset o fată bună și coşul e al t60,,. 

E, destrea ta, o merit! 

: , "(către curier). 

Tu, esci un nătărăti! .. 

„Se, n'o mal faci să. plângă! să te cununi îndată / 

e
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„ti Şerba' (eăgînd îngenachir.), i! ei. 
“U mulțumesc, o Domnel i: i 

| „ Stefan "Gheorghe | 
Imi Spune jună fată, er 

De mult plecat'a Dâmna d'aicea ? te ascult? 
Vorbesce: fără teamă! 1... 

„_ Şerba. Aa 
“Nu, dâmne, prea de mult! :..:; 

"Stefan Gheorghe. . 
"Şi scil pe care.cala? pa 

 Șerba.:.,. 
La munţi, atâta sciii. 

__ Stefan.Gheorghe.'.. 
Andrice căpitane !. Ja timp 'ori mat tărdiă, 
Să-l el îndată urma! - | i 

. „(Andricul ese.) Ă 

: Şi să se dea de veste . . 
Serdarului... NE a Ra 

Dia Curierul... : 
| „ „“Stăpăne!; Serdarul' numat este : 
Pe el şi pe Ciogolca, acesti cinstiţi. boezi, | . 
Te uită? colo-n faţă:ia -spundurat de eri! | 
Privestei pe fereastă! ei :sunt acolo încă 

Stefan Gheorghe; (privina pe fereastă.) 
EI sunt 1... o: barbarie! o! nepăsare-adincă! . 
De legi și:de dreptate! Atunci“de mă prindea 
Era să fii acolo şi:eii: pe furca mal .. 

“Acesta este Domnul ce face Trei-sfetite, :: 
Şi scoli în. limba” ţării şi -legi. de toți dorite? 
Ce ne vorbea 'de drepturi, de țâră, de popor. .. - 
Și ne gicea că Domnul f:al țărit şerbitor. 
Că ţra e stăpănă -ea: care dă Domnia. 
Şi blestema tyrânil „precum; şi. tyraiia | 

"Acâsta înegresce ce bine. a. făcut. 

. m
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Atât e drept că: Domni: fac multe ce n'aii vrut 

Ca mijloc să înşale acâstă., omenire, 
“Tyranilor în lume liSată mostenire, 
Poporul ce primesce tot: ce-i. dă Domnul răi, 
Nu-i. demn să fie liber, e .demn de'jugul său; ; 

“ Poporul este liber când el asupra-i n'are, . 
Nu vede de cât legea ce: pâte fi;mat mare. 

O mare libertate în.măna unui Domn, .- 
Se face tyranie când :nu' e .mare om. 

Nu este jug mai aspru de cât.acela.care. * 

Sub. masca libertăţii, popârelor apare | . 

Un hoț dibaeiii îşi face. ăntăiii chip d'om moral, . 

"Iyranu-și face nume ântăiti: de liberal, | 

EI: m'a scăpat de dinşii:şi prea mult. să nu-mi pare. 

- (către căpitani.) . . ti 

Aceste doă leșuri v&-n. fiorâgă tare! . 

Precum pe' mine însu-mi! sciți. unde este răi 2 

Că fără scirea: legii se dară la călăi; ::. „.. -: 

Dar că-aii perit, tot! omul: se duce la morminte, 

-EĂ ai plătit 'tributul c'o :di: mal înainte. 

o di-n eternitate ?,-. „EI mai perdut nimic. - 

+ Un. căpitan. er, 

Dar un tribut cam. asprul : a 

Stefan Gheorghe. : 

“Ascultă, ce îţi dic. 

- O lege ne schimbată,.0. lege fâră. care 

Tot ar peri: de sine,. ce-a :nâstră cugetare :...:- 

_Nu pâte să pătrundă, căci omul mărginit ;::; -.: 

_Nu pâte să priceapă ce este. nestărşit, 

E ca o parte d'omeni, să se dimicnicâscă, 

Ca ceilaltă parte ferice să: trăiască. 

Nu-mi spuneţi: că acela: ce tâte.a făcut, 

Mat bine st le: îacă el nu ar fi putut? 

a
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„Căci unit vor riispunde:-EL'tăa făcut pe tiue 
„Ce cuvintei de tâte,: mai bine je cât; sine...: 

Intră Nebunul Domnului: Vasile Lupu. | 

+» Stefan Gheorghe m 
N ce vil ich, nsbune 7: . 

: Nebunul. 
Pe Dumnedeii ce) vit a 

“. Ca -se închin cerhiciă la tine 'astăgi vii. --. 
| ; Stefan: Gheorghe. : 
AY fost nebun la Lupu. Ei nu te fai pe. tite. Rai 

Nebunul. . .::-: | 
Tu al luat şi: pe- e-alţ ceai şerbit cu' sine. 
Ministri, curtesani!, nebunii unui Domn 

„Trec-la cel care vine în locul seii pe: tron. 
Primesci o mostenire, de unde ea să fie, 

O ici precum se -află cu drept Și datorie. . 
Da Stefan Gheorghe. “. : -“ | 

Ei nu primesc nebunit lut. Lupu. şi pe o spul. „i 

' Nebunii, E 
Dar al primit ministrii! și curtesanil -lui? “- 
Deci al primit nebunii, căci trebuie a spune .: - 

"Câţi aii şerbit pe Lupii: m'aveaii mințile bune. 
„_ Stefan Gheorghe. ! 

ȘI ei semi lui Lupu. 
Nebunul, 

| Da, este:adevărat. Da MII 
"Ca funia ce şerbă- pe omul spăngurat:' | 
Tu dici că de. la Lupu nu -vei.de cât. puterea, ii 
Măria ta, vei încă; ceva, se-l ei; muierea ?,. 

. Stefan: Gheorghe, (gindinduse.) i 
Imi vine o ideie, 'tu poți ca'se fil-bun :., 
In planurilo mele... te fac al mei: nebun.: 

2 Intiă capitan Andrica. : i. i,



E Frumâsa Dâmuh scapă se dice: că s'a dus 

6... 

Şpre. cetăţuia Neamţul și că-l. acolo : sus, 

' "Stafan' Ghaorghe. 

Nebune, vin- cu mine, şi da-mi'povețe mie . 

Prin ce se dovedesce în 'țcră sympathie ? 

- Nebunul. 

Acestă $6ră, “Dâmbe,, e ţ6ra de nebuni.. E 

“ Se-nu-n grijescl de teră: căci n'ai 'se-ți dea cununi. 

Se nu faci tu. dreptate, să lași pe toți a face 

Cu legile din ţâră aceia ce le place. . - 

- Ta totul de la ţeră, şi “dă-lă dregători 

Şi țâra, fericită te va primi, cu flori. 

“De nu le vel da pradă, se vor uni-n pteună,. 

Căci să lovâscă cinstea cel ne cinsti s'adună, 

Cum se adună lupii ce vara sunt risniţi, . - 

Şi iarna umblă-n haită find ei flămindiț. 

Un om.cinstit în ţ6ră adi numai trebuiesce; | 

_De cel cinstit cinstitul el însuşi se. sfieșce. | 

Din 6meni mici de inimi fă Gmenii tei mart, 

“Din preoți fi iscâde, din dregători tilbari, 

Şi din ostași,. “unelte de crudă tyranie.. . . 

Romănii îi gonesce Și cel strein să vie. 

Adună lângă tine o Ciată de levinţi , 

„Ce sînul unei mume sugind ai rupt în dinți. 

„Se strige pretutindeni: noroc şi biruință. E 

Căci lumea crede totul, când perde- a sa credinţă. 

. Stefan. Gheorghe: 

Nebune ! aste. vorbe -ce spui .tu nu .le cresii. 

In ele-ascundi săgâta ce-n mine îndreptegdi, 

__ Dar nu al nici o, “temă! adesea ori le.spune! 

“Vasil domnul nu lezaude la cel cu-nţelepciune 

Dar 'este timpu-a. merge pe muntele sălbatec. 

“ Să câut: căpriâra. cu ocbil. de a ieratie
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“SCENA IL 

sala tronalur în palatul domnesc dia la 

Stefan Gheorghe, singar. 

Așa sunt, domn în țEră | acestă bătălie ... 
“M'a rădicat” pe tronul. Moldovii ! cine stie ? 

„O alta mă va pune, p'al țării muntenesci. 2 
Si alta mat departe! decretele ceresci - 
“Ai să se înplinescă aşa. cum sunt făcute. 

„ Voinţele acestea îmi sunt necunoscute: 
Dar începutul luptei -mi-a fost pirtinitor, . 
Poţi lesne:să pui. măna „p'un tron, pe un DOpOr.. Ri 
Dar când" cu trădătorit pui 'măna pe domnie, 
A cărmut cu dinșit ți se împune ţie;.. . 

“ Atuhcea' toți în ț6ră, învingători şi-n vinşi, | 
Tot trece-atunci cu ț&ra în. man'a căți-va. uși, - 
O parte tot apasă Și alta îţi impută 
„Ca o: nelegiuire trădarea ta trecută. 
Atuncea tyrănia ridică” capul seii. 

- Cel demn te părăsesce, şi slab esci când cel re” 
Te sprijină! acela: corupe:se domnâscă, - | 

„Jertfesce țeră, lege, ca el se 'se-n târescă; . 
Pe unil îi lovesce cu pala de tyrant., 

„Pe cel mişei căstigă cu posturi şi cu bani, 
Toţi. aii folos afară d'un ' om ce se slăbeşce,; E 

_Un om se perde singur: 6 cela ce domnesce. 
“Greșalele ce face “lui șerbii nu lo gic. 
Curtenii între ț6ră şi domn -un did ridic. 
De voii domni cu-aceia ce: tronul. mi: a «dat. mie, - 
Va A nefericită și tristii-a mea domnie: | 
Prin e! afiava, tronul în: țeră : ajulor. 
Căcl ț6ra este astădi icâna chiar a lor ;“ 
Dar cel ce. «pentru aur te şerb'şi te: ascult, 
Te lasă când un altul „le-ar da ceva ina mult; + 

„A
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De voiii domni cu Gmeni. cinstiți, e nebunie: 
"EX mai: aici în ţeră în cei mulţi sympathie. 

Căci ţ&ra e stricată de domni ce pacest tron .- 

" Trecură-o tristă viaţă de la ospăt la somn. 

(se aude -viersuri . de bucurie: pe strade.) - 

Poporul se, ădună și strigă să trăiască: 

Stefan ! El îmi ur€gă mărirea sirămoșaseă 

Şi viaţa, d'altă dată -vis. dulce ce-a visat . 

Si nu .se împlinesce ! EI crede ne-ncetat, 

In ori ce domn ce vine în ori şi ce schimbare, - 

Că, o să vie încă vre-un Stefan cel mare! 

Ş& scape astă ţâră de cru]ii set călai 

Drafară şi din untru ce sunt cu mult: mat răi! 

„(Se aude afară sgomote mari.) 

iii “Voci în popor. | 

"Trăiască Stefan. Gheorghe. . Ia E 

Stefan Gheorghe. (ealutind. la fortata ) 

„Trăiască şi poporul!: 
„_- (xevenind,) - - 

Vai ! adi inay strigă ura şi toți îmi Dârtă dorul, 

Agi mă primesc pa mine cu laude şi flori,. 

„Si măne tot aceiaşi, "uşori 'şi schimbători, 

Ca 'vinturile ; pietre v'or arunca în. mine! : . 

Domnia e ca nunta ce are dile line, 

""oiâse, fericite la începul sti, 

Si daca trece timpul, tot se preface-n răă | - 

Intră vătaful Andricu. care dice:: 

Vasile Lupu fuge! se dlice-că a pornit | 

La hatmanul Smielinski.. „„se duce, umilit . 

Să “câră, ajutorul ?... 

Stefan „Gheorghe. 

EI îi va.da ostire: . | 

Ie cuscru; dar. nu-mi pasă d'a lor topotrivire 1 e 

Mate: şi cu Racoți, ne vin în ajutor,
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MA tnsușt” în persână cu tâtă stea lor, 
“De astădi- mă 'voiii unge ca Domn p'acâstă t6ră, 

Dar Domna. ce se face? trecuta de hotară ? - 
Andricu. 

“Teecuta. la Suceava-'cu cete de soldaţi. 
î St: Gheorghe. --" Sa 

să plece; dar să trecă hotarul, n'o lăsaţi: | Ii 
- Ea are se-mi plătâscă 'o veche datorie.  :. :- 
Voii face” A Vasile 'ce'mi'a făcut el mie.. 

” Cel din ainte, boeri ; ostași. 
(se aud strigări A bucurie afară) pa 

“Mai mulţi boeri. 
| Hăveşescu i 

Moldova e: scăpată, de Domnul cel mat răi. 
„Mulţi ai avut a geme de jugul grei al săi. | 

„„. Boeril şi poporul, “mat mult.cel ce in lume . - 

Și- -aă fost legat ursita de tronu-i, d'al sei nume! 
Stefan Gheorghe. - 

Nu „Osindiţi usure pe 'cei care. Domnesc! | 
E! sunt ce sunt: supuşi! pe care-i: cărmuiesc.. 

Ori unde robul nasce, tyranui sc ivesce: 
“EI nasce unde-un popol Ia 'voie-I 'se robesce, 
Când e reii domnul țării, poporul este rcă: 
„El suferind, robia merită jugul sei. -. 
Acolo unde popoli sunt demni d'a lor robie, 

„Ei luptă se-n tărâscă tyran şi tyranie;. 
„Dar unde ncatărnarea „Și dreptul, ei măresc, 
Nu-nclină a lui frunte ; "ci pe tyrani lovesc! ! 
Vei se -cunosci un “popol' corupt -ce jugu-t place? 
Vegi daca ne dreptatea o suferă și tace. ! 

NE Vedi daca el mat: are de dreptuf cunosciință. ă 
Vedţ daca interesul ÎI schimbă a Iul credinţă. 
Aruncă-ă ta privire, trecănd p'acest, pămint 
Precum arunci în cale-ţi vederea” p'un mormint *
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Căci acolo nu este, nici viață, nici tărie.- | 

Căci viţiul uscat'a ori ce afost junie. 

Un: popol care luptă tyranii a "ntări, | 

Nu merită al plinge, nu merită-a mai fi. » 

"Cât, cela ce domnesce va sci să fie tare, . 

- Şi demn să pârte sceptrul, romănul va fi mare, - 

-Găcl nâmul nu cubâră în mârte şi în soma 

„De cât când moliciunea se urcă p'al seii tron. 

Un tron aduce grepturi ; dar dă şi datorie ; : 

Ori care este Domnul dator e se susție, :. >» 

Acele - drepturi sânte,. cu armele în Măni. 

Acâsta fu: Domnia odată la Români. . 

- Nu pâte fi dreptate şi viaţă-aici în ț6ră Ra 

Pe cât Moldova nâstră: va fi căduta-n h6ră. | 

A n6stră datorie de Domn, or care-ar fi: 

Ne chiamă a învinge, ne chiamă a muril, 

Voiii face, datoria, ce tronul cere mie... 

Căci numai asfel Domnii ai. drept pe tron să fie! 

„0 Mai multe voci. - o 

Prăiască Stefan Gheorghe! -.: *.. a 

1“ Stefan Gheorghe. 
+ M& ascultați, boeri, ' : 

S& nu mal facem - astădi ce -am făcut noi eri? 

Voi cărmui Moldova: cu ment mari de nume :- 

De inimi, şi de minte, să fiii, mare în lume; 

Şi ca să fiii, ministri, mari Gmeni că doresc , 5 

Ca eta ce stai asupra, moi mult să me, măresc ! 

"da oparte.) ! Ia a 

Ei dic aceste vorbe frumâse de mărire ; 

Dar val | nu este-'n ţără, putere, fericire ! 

Nu este nedreptatea. unul tyran. sati Domn 

is 

"Ce pun în măna-mi ară; ca-să dărăm un tron... 

Ci numai resbunarea ce îmi privesce mie 

- Şi ca se-m” pac turbarea ce inima-mi sfășie -!
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Eii fac să cure valuri: de sănge omenesc, 
Romănii. îutre “dinşii cu morte îl sdrobesc, | 

Om: muritor, tu nu :scii-s& faci nică reă nici bine 

"De cât atunct când. păsul te- -atinge chiar pe - tine. ! 
. i - întră un curier, ij 

E “Curierul... . E 

Măria 4 ta, cazacii cu Timuș aii întrat | 
„În ţeră,- opt mii Gmeni cu el aii: naintat. 
„Vasile Lupu încă a' străns ostiri din ţeră. 
„La Potricani pe dealuri ef taberi aşedară.:. 

-„ Stefan Ghaorghe... „ 
Tu minţi. Vasile Lupu să minți te- -a cumpărat. . 
De spui tu adevărul, se fii. un blestemat | 

| - i Curierul. 
Drept spul. e - 

- i Stefan Ghoorghe. | 
| Kemeni Iahoş oslirea o trimise, 

Spătarul Diicu plecă, o blestemate vise 

Ce am d'un timp, în câce, vaţi împlinit acum ! 
A n6stră fericire n'a fost. de cât-un fum? 
S8 nu perdem tăria, să. adunăm „ostire 

Și Dumnegeii va face ce va avea de scire. 
(către curier.) | , : 

Ce  câpi conjor. pe Lupu? Da 

"Curierul. 
- Păharnicul „Stefan, 

Nepotul sei ; Iordake Cantacuzin. inuntean.. 
| „EL are opt mii Grăeni de târă... 

Stefan Gheorghe., 
Bărbăţie. ii 

Chemaţi pe -Hăveşescu, 
0 Gntră Hăveşescu.). 

- Stefan Gheorghe. . 
Ip dai. comanda; „ție. 

Ostire: voii îndată | |
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Hăveşescu.. îi 

Am doăsprece mii. : Die sa 

e . Stefan Gheorghe. 

De voii învinge astăgi, ferice al să fil. n , 

SCDNA, m. 

'*"Pa.o stradă la laşi. 

- “Se vede popor adunat. . -! 

Un om. din popor.-“ 

Ce scire de la 6ste, Vasile: e bătut, 

a Sai Stefan Gheorghe ?.-. 

"Al doilea cetăţean. 

Incă nu-mi este cunoscut. 

' Nebunul vine, (a oparte.) -- - So 

S& ridem d'omenire !. sciți . vol.ce e poporul. - 

El este totd'auna bun cu biruitorul. 

„Puțin îi pasă care, vedeţi. ce mitocani ! 
- . (tare.) 

Copii, vă dai o veste. Se bat la Potricani. 
_(umea se adună să "asculte.) | 

Dar Domnul Stefan, Gheorghe ca taurul se bate. 

“Toţi. . 

” Trăiască Stefan Gheorghe! . 

| Nebunul. 

N Pe malurile late 

A.le Jijii vine o ciătă de călari 1 

Cazaci de ai lui Timuș ce-n calec fără scări, 

Cazacul se aruncă, pe moldoveni respinge. 

- Mulţi moldoveni, cădură şi focul lor se stinge; 

Vitejil se destâptă în n6pte d'aii fugit, 

Mai jumătate 6stea lui Stefan a; dosit. 

Stefan şi cu IKeineni cu 'ce le mal rămase - 

Prin codri cu: ruşine amară se retrase, 

ps 

e
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“Acăma, - vine Timuș în “Iaşi cu' vechiul Domn 
“Vasile upu Vodă se ia el al sell - tron. 

.. Mulțimea. - 
“Trăiască Domnul Lupu! , 

Ăntaiul cetăţean.” 

"Jos Stefan trădătorul. 
. „Altă voce. 
“Trkioscă Lupul Vodă! el-e. biruitorul. . 

Nebunul “(ia opazte.) 
Tot este dar isbinda aicea pe pămint 
La cei ce nu ai minte! înving, tu al cuvint. 

- | - (tare.) . | , 

„Dar ascultați. voi încă, copil ce-a mal. urmat. 
Venit'a Stefan Gheorghe, ca taurul turbat 
Si ai bătut cazacil:de aii perit ca ceaşa -., 
Când pe măreţul munte s'arată diminsța. 
Vasile Lupul Domnul. pe loc fa spundurat. - 
Cu toţi ai casei sale, era un blestemat. 

o voce. : 

Da! blesteziat! să piară | | 
"Altă voce; --. 

Stefan să ne trăiască | 

- Nebunul. 
o Dâmne-te îndură, de: vița omenâscă! | 

. „ Alergă men! şi strigă. 

"O voce. 
Vasile Lupu vine! ti 

O altă voce. - 
Cazacii- -alergați !. 

(Apare Vasile Lupu.) . 

” Un om do la Spătărie.. 

Loc ca să trecă Domnul! mojici, îngenuchiați! 
. '» Nebunul.  .. 

„Un înțelept găsesce în astă sărbătâre
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„0 ţeră ce trăiesce i ei un popor ce mâre. 

Tot ce aici se face cu acesti robi, popol-dis, 

“Nu merită-a se-spune ma! mult de cât în ris. 

  

- ACPULIV- 
SCENA LL. 

| -O 'Sală în palatal Domnesc din “Tărgoviste 3 : 

| | “Stefan Gheorghe! (intrind.) i 

Mai iatămă odată 'aici! dar ce: shimbare | 

Cu inima sdrobită d'amară. întristare; 

Invins în bătălie... așa 'ursita mea - Ş 

M'a înșelat, când mie ta dulce îmi Qimbeal | 

Nainte de a perde acestă bătălie; - 

Tot îmi jura credință, tot se plecase mie ;. 

Dar când perduiii ei lupta şi cu: puterea mea, 

În înfruntări amare urarea se perdea. : 

Popor! în tot dauna vel fi tu jucăria 

Acelor ce prin tine lucred se-ti dea robia ? 

"Popor copil, vei crede mai mult tu pa cel rel, 

Vei 'ciede tot d'auna ca scăpători al tei, | 

Câcl sciii se te atingă cu vorbe răpitore? , i 

O Domn! tu escl ca arbor' pe 'care vin st sbore 

Gingaşe, dalbe paseri pe cât e; înfrundit,, 

Şi când a lui cunună sub vînt a vestejit, - 

Indată toţi îl lasă! Dar arborele pote .. 

Sg. 'se încarce. încă. de“frundele lui tote ? | 

Şi-atunai |... voii sci mai bine ce voili avea să fac 

Cu paserile mele... acuma dar să tac! 

- Stefan Gheorghe; Matei Basarab; Ghinea; Vărgaru. 

i Matei. Basarab. i | 

“Ahl. Vino mal: aprâpe |...! voi a perdut în urmă 

,
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La Potricani bătaia? „dar. lupta. n nu să curmă... 
| Imi spune, cum îu lupta 2. Mi 

„ Stefan Gheorghe, . - 
- Cazacil „nămeroși, 

Atâţi precât sunt dile în anii ce-i frumoși 

Ce fac o viață-n tregă, de om, se arătară. 
Când a le nâstre cete în fugă îi luară 
Pe dorobani.. cădură- d'odată peste noi | 
Ca lupii ce s'aruncă în turmele de of .. 
Abia scăpaiii cu viața.., 
po - Matei Basarab. . 

EI aii de gând să vie 
„Aice cu resboiul? așa îmi scrie mie. 

Stefan Gheorghe. 
Ai și întrat ia [i 

„Matei Basarab. | 
„Dar am trimis spre ei, | 

Pe Diicu vel. Spătarul și cu esta, dai mei. 
Ca să-l oprâscă, calea. .. 

. „Cel din ainte, un Curier. 

Curierul. a 
Vasile vodă este în ț6ră... a învins 
Pe.Diicu vel Spătarul : Focşanii Ya coprins, 
Vin cetele cazace cum vine vijelia. 

Matei Basarab. 
Ori unde nu iai parte, se perde bătălia! | 

| Aşa în noa Inptă -eii nu'sunt de prisos. 
-Vărzarul paharnicu. 

S& ne gindim la pace? , 
„Matei Basarab. - 

„Vorbesci ca un fricos! ..: 
| „ Vărzarul pah. 
.. Naveţi ostire strănsă, noY nu vom birui...
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. . 

- i Aia Matei, Basarab. | 

- Aşa dar să ne punem cu toţii a muri, 

De frică a perde viaţa ?... nul! frica nu m'abate!. 

Cu şapte mii de 6meni ce am aici moiii bate. 

Tu nu scii să întîmpini cu sufiet de bărbat. - 

Nenorociri ce-n viață ursita a lăsat? - 

Când dece 6meni numat aii să-mi, urmede: mie, '. : 

Voiii merge a mă bate .căci este-o datorie. | 

Voi numele-mi S& aibă, may mult de cât o di. 

Aici în lume viaţă, voii merge a muri.: - 

A sci s& mori în luptă, e încă'a învinge! 

„__Aht daca vre odată tăria se.va stinge - .- 

:2 In popolul acesta, tot sufletul. robit : . 

Va cugeta ca tine, tu care-a putredit! 

Ge nu poţi de a ţi face:0 săntă datorie. - - 

De cât cu siguranța: da-n vinge! mişelie ! 

(către Stefan Gheorghe vodă.) 

Andi tu, moldovene din -neamul. meii romăn, - 

Ce: spune astăqi“mie ast venetic bătrân? 

Aşa sunt: toți streinii, mai inimă de ţsră. 

Bani | bani! nimica alta... or. se-i arunc afară. 

La Finta mă voii duce cu şapte mil bărbaţi 

- Dar tară prin vitejie și-n lupte tavățaţi! 

S5 dovedim acolo, prin 0 voinţă-adincă 

Că patria lui Negru'nu este mârtă încă 

SCENA 
In cort.în tabăra de 1a, Finta. ! o 

Diicu Spătarul,:singur. 

Nam fi. perdut bătaia .nici de la Potricani 

Nici cele 'ce urmară la Milcov, 1; Focşani. 

- Fiu am voit să perdem! nu. vă se-mi dea el mie 

Domnia din Moldova, nică pentru că să fel...;:.:
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 Tutră Matei Basarab şi “Stefan. Gierge. 
„Mathei... - 

Spătare. perdi. bătoia ori, unde te -găsescl,. 
In cele mal,din urmă te "lași se te sdrobesel. 
La. Milcov ! şi să prade Focşani! cu-urgiel - 

- „ Diicu Spătarul.. | 
In Prahova bătaia fu priinciosă mie. -. . 
Do! căpitani de frunte cazacii aii perdut. :, 

| Mathei, Basarab. 
Sunt jocuri tâte-acestea; bătae n'am. vedut 

, ta „(Intră un curier.) . 

_ Curierul. 
Pre Acalțate Dâmne! ostirea căzăcâscă 
La Cocoresci, se află; în casa boerâscă 
Remase astă n6pte Timuș; când, a plecat 
Ei caselor, grădinii în. urmă foc a. dat. Ă 

„z Mathei. ! 
Scil Câţi £ sunt, el în mumir ? Sunt noă ni muntenit. 

! : Curierul. ME 
De -doă ori pe- atâta. cazaci şi molăovezii: a, 

„Sunt, Dâmne. moldovenii „opt mil am. audit. 
_Mathei, a 

Ne-om bate fie care ca. dot; | 
| : (Saude sunetul unei trumbiţe.) , .. 

Un” ostaşe. 
Sol a venit, N 

+ Mathei. ” 
Il voit. 7 

- (Intră . Solal.). . 

| . Solul. 
" Vasile Domul. prin viersul: meii Îţi dice . 
De vei cu-a “ta: ostire se te ridici. aice, . - 

- Indată să dat arme, merinde, pe Stefan, .
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Şi cheltuiala t6tă resboiului: dun an. 
„EL ţie lasă viața precum „şi-a ta Domnie 2% - 

Iar daca a ta frunte se-nalță cu măndrie, 
"EL va-veni. la tine să smulgă barba ta. - 

Tar al 'seii fiii mat: mare pe 'tronuți va urca... 

__ *Mathel Basarab. a 

Vei spune lut Vasile se vio. cu putere 
Se ia aceste bunuri ce de la.mine cere.. - 

Despreţuiesc cazacii şi tare rid de el 

- Mat spune tu din parte că el este mişel, : 

Căci vine: cu streinul se bată Romănia. 

a Solul, * a 

Răi faci de nu faci pace : per. țâra şi Domnia. 

a „1, (Solul ese.) i - 

| | Mathei Basarab.: - 

Căţi Gmeni ai, Stefane? 
„Stefan Gheorghe. 

Trei. sute moldoveni, . 

Reg, Sa 

ie + Mathei. . 

“ Polont? * ca 
Diicu . Spătarul. - 

O. mie-călări, mat mulţi Seimeni. 

Şi dorobanţi de ţeră, secui, și ungurime. : . 

- Dar cetele din-urmă la număr sunt puține. 

a  Mathei.:. 

Daţi semnul de bătaie! un cal acum doresc . 

Se 'trec ostirea-n față, căci voii că se-l vorbesc: 

Ei voii-lua conianda. Jar ţie cer ertare,': . 

“O patrie Romănă,. do sângele teii care: 

Aici 0 se, se verse, Romănil cu Români . 

Se luptă, vai! puterea: din că făcu păsăni ! 

Li | , o. Pa Ia



  

80. 

  

SCENA II. 

Ia cort din: tabăra lui 'Tirauş, 

Vasile Lupu. “Timuş, 

Solul. 

Mathei nu va de pace- -nici să audă el. 

Şi iț trimite vorba amară de: mișel |. 
„.. Timuș, 

Indată se înc6pă bătaia! | 
„ Vasile: Lupu. 

-Nul ci mâne. - 
" “"Ţi-e 6stea „obosită de. gale, să amâne 

Lovirea! 
Aa “Solul. Dea - 

Nu se pâte. muntenii sunt-în rănd; 
Vin, semnul de bătaie ai dat, “plecaţi curind. 

Vasile Lupu. > : 

Timuş-ce faci ? Ce este: acâstă nepăsere, 
Ostirea căzăcâscă „sub. tine rind nu are, 

Tu nu-astulți pe nimeni și cpii nu te-ascult, 
Lipsesce rînduiala, acâsta: este mult. S 
V'om perde bătălia; :: 

Ra Timuş... 

- Ostirea cazăcâscă | 
Chiar obosită, bate ostirea muntenâsnă -! .. 
Şi ori ce altă 6ste. i 

Vasile: Lupl. “ | ! 

--"W'oi plan de a lupta, 

„Nu scii nimic de locul ce trebni a.lua. * 
_ Mathei păstredă locul :cel bun; ori « te lovire 

Nu pote rtii se-i facă, 
Nu Timuș. 

“ Mathei n'are ostire, _ 

„Bunt Gmeni de hârtie, ei suflu și ei per,
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Ta ai să edi ca ceața: urcănăuse. la cer ...: 

Griămedi nenumărate. de sufiete, răbdare! | 

Tot. îste pus la cale, nu este nepiisare., 
“Un colonel cazac, 

Vi ăjmaşul se arată. DR Nae pe 

pa Timuș... aaa 

Se dea, semn, de resboiti, tă 
! ' (Se câtă beat dupe pat şi, căntă.) | , 

Aidem la bataliei vă bat pe toți pe vol | 

| 1. Vasile Lupu. e 

On! ce ne fericire! |. * Si 
:  Ceătră paharnicul Ştetănică cara într) 

Nepâte, noi nainte !: i pa 

Să-n vingemi saă, Moldova se. schimbe. în morminte! 

(So aud timbite) 

„SCENA IV. 

“10! cort ia tabară din Finta. 

Stefan "Gheorghe. Na pi 

Se Bat măreț: muntenii - când Domnul lor e tare 

Și scie cum se-i ducă la foc. pericol mare | 

. Pe Roşii îi goniră germarii” păn la cort. 

Mathet nu “perde mintea-şi ochii. lui se port 

Pe aripa din „dr6pta,: acolo. el. se duce ;, 

Infringe călărimea moldovii Şi streluce - 

Antăia biruinţă, 'Când „Timuș. a lovit - 

„In centruy şi in stânga, ; Mathei, a. revenit; : 

Acolo-cu- turbare, se hotărasce “sârtea. , :, 

Acolo şi cazacii, "cădină, "resuflă mârtea ! 

În stănga călărimea Polonă: a-n cărcat 

Cu sabia în mănă;, pămintu-a tremurat. 

"O plbie cu furtună; se: varsă. de odată | 

“In fața ostil "care se: “vede fărămată. a 

Copacii se restârnă, şi fac un sunet grei 

a. 
7
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Gem ape, ploie, vintul; ea lui Dumnegeă 
„Urgie; Moldovenii daă. dosul, în urmâdă 
Cazacii, Mathei vodă ostirea-m bărbătâgă. . , 

Untră Piicu Spătarul şi alțil.) 

: Diicu, , 
Mathei nu merge bine, picioru-i e rănit. 

„Peicul lingă dinsul în dată ce-ai simţit, 
A alergat se-l ție pe cal; dar, Domnul mâre * 

l'a înbrăncit, în luptă el vr6, să» stea călare, 
Şi 6stea-m' bărbătegă, ca când.n'ar fi nimic, 
Ascunde a lui rână ; "Mathei esie-un voinic. | 
(latră Mathet Basarab adus pe măni de ostași; îl pna pe ua pat.) 
0 Mathei, o e 

Ua medic! n "aveți teamă / 0 rană ce pistesce; | 
* Bataia-l căstigată; e tot ce trebuiesce. 

II mulţumesc, o Dâmae, că-n lume.am venit 
Pe când Romănul scie a fi ne biruit, 
Și pâte să căstige; cu armele în mănă 
EI. singur dreptul țării şi cinstea sa Romăni. 
Cădutai mulţi, din: 6stea Moldovei lucru-âmar i 

” - “Diicu Spătarul. : | 
Peri stolnicul Buciun, Hristodor căminar, , 

” Din capii căzăcimei a fost: multă perie, 
* 15 Mathei Basarab, 

Lu Dumnedei să facem tu toţit muţi, . 
Căci de la el isbinda s'a coborit pe no. - 
Stefan îți daii ostire și „pl&că' cătră'vol, | 
Ia tronul, 'ia' Domnia! tu Diicule Spitare, 
Vel fugări „Vrăjmași nu voii, „fapte. barbare. 

- SOENA. V. 
„Sab ua cort,' în tabără (e uspte:) - 

“Stefan. Gheorghe; 
o mare vijelie cu pldie, a trecut | 

.. . . -: ui , . , . , .
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" Si-n tabăra” streină' d'odată a, cădut; : 
Pe când la noi, nimica! acestă ploie tare, „. 

„A hotărit isbinda în astă luptă mare. 

- “Mathel mi a dat ostirea: ca să-l gonesc cucăplit, 

Eu iam sdrobit la Sirka.. “ Vasile a. fugit 

„Şi, în Suceava mindră- în care se ascunde, '- - 

A lui frumâsă Domnă, 'cii caut a pătrunde, “ 

Tot alergind-cu gindul s& pui măna pe ea, | 

„Simţ că acum,: “trăiesce în cugetarea mea , 

Ardind de: frumuseţe, de „nobilă măndrie , 

Frumâsă ca lumina ce "trece=n vijelie! 
(El. începe să aromede, -culcat pe o bancă.) 

Ce vil! frumâsă: umbră ? dar vin! ei te. iubesc! 

„AT părăsit tu6re: locaşul pământ esec : 

Şi sufletu-ți se-'n turnă acuma către mine, 

Saii o visare dulce îmi pârtă către tine,  : 

A mea închipuire? Vai! daca al depus . Si 

Aceste lanțuri “ărude ce-?n “lume-te-aii supus . Sa 

Şi al sburat ferice:îu negrele deșerte ! | 

De aer, spune mie 'se-m pac aceste certe 

- Şi lupte săngerse, căci pentru tine e n 

În a Suceavel pârtă infig paloşul mei. 

“- Ambra Domnei. - 

„Nu; om plin de cruțime ! ei încă sunt în viaţă, 

„Sub forma de femeie ce ochii tei resfață” 

Nu am perdut nimica din nuril pămintesci, 

(desface "vălul ei şi lasă să-i. sc c vadă fate şi părul ce-i. cade BR ameri 

.sîurind.) - , . „n 

| Ai gis că sunt îrumâsă.... nu vei i să mă “oriveset 

Vin | a “iubirii cupă e. plină, e spumată. . 

De fermecul ei dulce ,-tu bea. şi te-imbată! Ş 

“Căci vintul o- să sufle şi florile ceresc: . 7 

Să wor păli îndată | vin, vin, de mă iubesc | - 

Inpios d'a ta dorinţă « ca să pătrund la min,
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Tu al a trece încă, prin: sănge, lacrimi, chine... 
Fii viii cc bună voie, ţi-a due ce ar cerut... 

Stefan Gheorghe, (vorbind în somn.) : ; 
„Vin, tu frumâsă ragă ce s6rele-a perdut!. | 

- Da când eii șunt .îu lume, tu mă-amăgesci pe 'minei 
Vin, și revarsa-n cale-mi' şi. viaţă şi lumine ? 

| „n. “Umbra Domnei. .. pl 
Nu sunt în, chipuire,ce visele produ;, 

„Sunt Dâmnă; sunt "femeie, şi ție îţi aduc o 
Comori de frumuseţe, plăcere nesfărșită. ;, 

2. (Şade lăngă dinsul.) Ra 
„Pe când ne fericirea. adârme obosită. : e: 
ȘI timpul ia în sbotul. pe. slabul muritor, ; 
Ce ne-n grijind acumul, privesce-n viitor, . 

„20 di e viața nbstrăl!.şi roa dupe fire ED 
„Nu este mat plăpănă sub radele 'de sâre;. .. „.: 

Pretumul ce se-nalță din cupa unui. crin, i 
E viaţa .n6stră-n lume... să nu uiţi că murim! 
Dar inima-mi e plină d'amor şi de plăcere, , 
Vedi-nâptea este-adîncă și. plină de mystere. Ia 
De astădi pănă măne scim, noi ce s'o-ntămpla.; pr Pe siuul mei grăbesce de plâcă fruntea ta, | '.* 

ME lasă a depune, nectarul, gurii mele 
„* Pe fruntea ta, bătută de a,le.vieţil.rele,.. STR 

Aşa precum plăpăndul și delicatul crin 
Pe vintul dulce-al serii aruncă-al, sei. suspin, . . , 
Adormi, durere-a lumii! Vol 6re fugătâre. 
Veniţi şi beţi cu mine plăcerile uşâre |. 
e G întinde mănile,) . a Ta 
Dar e tărdiii, ascultă! tu,nu af augit i. 
Căntările de paseri ce dioa a vestit? . i E dion ce sosesce şi care îţt aduce . ;. - 
Un tron, un:nume. mare și răsbunarea dulcel,.. 

. LA a
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, Stefan Gheorghe. 
Na este încă dia ce ochii tei resfăţă. * 
E dimbetul juneţii ce luce pata faţă. 

Umbra Domnei. 
Nu vedi tu diminsţa. cu părul aurin- 
Cu rumenele. bude! 

Stefan Gheorghe. 
: E buda-ţi de rubin | 

Ce pare printre: valul 'cosiţei 'negră, lină 

Uşure aurită“ca norul de lumină, 

- Câud luna se ascunde sub. piscul fertunos, 

: Umbra” Dâmnii. 

" N'audh privigătârea 'cu viersui. amoros 

Ce căntă:a sa- iubire în valea. înroată? ; 

„Stefan Gheorghe: 

E viersul tei “cel dulce ce-audul mei tropată, 

De ce fugi de lumină ? pe drumul: lor ceresc, 

„Nu pot se se 'ntălnâscă doi sori? se pismuesc ?, 

_ ! “Umbra - Domnii.: 

E alba. diminâţă cu cenele: în r0ă 

Că n6ptea se redică ea ne Vestesce noă. 

Amoru-i fiii al umbrei şi-al dulcelui: myster 

“Când gioa se arată, el fuge către cer. . 

_E dioa care vine; bea dar cu bucurie 

Diu buda mea ce arde, cerâsca-i “ambrosie.. Ea 

„Ce întârdi ? de spini de ruje, te. sfiesci ? 

“Inţepă ruja; însă te lasă se-o repesci. , i e 

Amorul nu ascultă, gonesce cuvintarea. | 

” Ruşinea, să înhâre, el a chemat uitarea. 

Nootaril pa mea “buqă so varsă, vin, îl bea! 

E viaţa, mori; dar sOrbe,. suflarea Qulce-a mea 

Suflare-n bălsămită ce dă. plăcere, viață, 

Ca frageda recâre ce „varsă-0 „diminsţă,, 

Din câma-l polcită, din. stil ei de flori, 

pi. 

.
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„ Din mana-sa de ambrui gonind ai nopţii nori, 
„Vin | faţa mea sub ochi: ţi ferice se: “lumină, 
Așa precum la s6re în-vie o grădină. 

- Vin, varsă a lor radă, desvoltă - răpitor. 
Aceste flori. născute când suflă- -un. dulce-amor. -. 
Culege tot ce-i roă, prefum, amor, plăcere 
Precum un roiiă culege din floră o dulce miere | 
Tu ai dorit aceste comori: ceresci de nuri, 
“Imbhtate de ele! sunt flâre de păduri |, 
Perdută. frumuseţea-m! ce tace-a ta uimire, 

„„Nu-şi a deschis ea vălul, de cât la o privire.: 
"" RecGrea. astoi bude,: uratul lor rubin, 

_ Sufiarea mbălsămită,. ce lasă al meii sin, . 
“Şi flacăra ceâ vie ce stnul meă aprinde | 
Vestesc că. amorul dulce acum ăntai mă prinde. 

- Culege flârea diley n'ainte d'a păli. | 
Femeia este flore, şi Grea ' e do qi. ;-. 

, EI » (umbra dispare.) ., 

“Stafan Gheorghe,- (atergăndase la ochi.) - 
Ea sa topit ca „Visul | pre 'viul Dumnedei .. 

(Strigă.) 

„SCEN AL 

“Stefan Gheorghe ; Vătaful. Andricu. 
Stefan Gheorghe. | 

| Nu al vădut pe nimeni, eșind din cortul met? 
Vătatul Andricu, - 

Pe nimeni! - - 
3 Stefani! Gheorghe. po 

“"Nălucire a gindurilor mele!... 
Departe este dioa ? ae 

Vătaful. Andricu. 
“Albitaii, multe stele. . . 

Și răsăritul luce: în podobit de MOI ii
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e „Stefan Gheorghe... 

E timpul să se scâle vitejii luptători ! -. | 

„ Cei.din ainte, căpitani de dste. 

| „Un căpitan., 

“Aduc o veste bună.. Vasile Domnul. ţării . 

La Hanul, astă n6pte fu pradă a. văngării : 

A fost la cel din urmă să ceară ajutor; 

Dar hanul îl închise...  .: Da 

| Stefan Gheorghe. 

__ “Trufaşul domnitor! -. i Ş 

Scăparăm dar de. anul | dar Timuș e-n “cetate |... 

Cu ori, ce preţ chiar astădi noi cată a străbate 

In. aste iduri negre ! Semnalul dar să. daţi - . : 

- De luptă! şi năvala frumos s-o, îmbinaţi ! - 

Nain teamă că ostașii să „n'aibă cutedare: 

Mi e teamă de prea multă, prea iute-n fevbintare... 

Să se aducă calumili . 
_(Căpitanii se, retrag.) o 

Stefan Gheorghe, Andricu. 

„1? Stefan Gheorghe... 

Aşa se ,va-n! plini, 

Acâstă răsbunare; așa dar eii-voiii fi 

- Domn în acestă ţeră 1 Vasile-i în robie 

Şi Dâmna lut... i 

e „a “Andricul. -- 

acuma a să se plece ţie... 

* Stefan. Gheorghe. SR 

Trăsnesce tunul 9... lupta începe... calul meti ? 

Dă-mi armele îndată ?,.. tu nu scit ce simţ că Pi 

(Be 
armeadă.) 

a 

Ce foc pătrunde sinu-mi ; tu wat o răsbunare . 

““0ă.-să astepţi din luptă, şi-un tron, şi-un nume: mare, 

O lume de dorinţe ce vin şi îți dimbesc 

Şi când val a le prinde, se sting, se risipesc! 

+ 

7 -



"Year tu, acestă” Domnă, 

s 
O, LI 

Căci rana ce odată e am primit, e * Deschisă ;'mă: Supune; şi 
Mai mult o venineagă, 

„Aşa cum . picătura” p 
O veste dia: cetate | 

Cei „din 

"Că 

Timuș e mort: o bom 
Cădutia lăngă dinsul Şi 

"O ladă ; astă ladă spirt 
O țandără lovindu:]," c 

Asaltul să începă! 
(bubuitat 

„0 „parto dela „Qidinr 

sa varsă dori de 'dioă:. 
Și lupta cea din urmă! 
Ce îmi aduci tu mie ?'a 

-so 

“Dâmna, : 

Sai: lacrimi şi robie, 
„Aş vrea mysteru= 
S& spintece ferice eth 
Se vie pân la min 
Ce-a hotărit ursita 
Amară resburiare 
Ursita ce"m' 
In timpu- -ac 
Ca o plăculă! Dore, o „fra 
Se lgană 

“iii, a 
sri 

aiute, Căpitanul, + 

ăpitanul, - 

  

rea, 

rin. pietre a trecut, 
a noi a 'văsbătut + 
bă dina le! nâstre arme 

a 'cătat s5 'sfarine 
induse cumplit, 

azacul" a, „murit, 
"Stafan Gheorghe; 

a. MY dați un “Steag i in. mină! . tnnular şi strigări's6 aud). 
ri acolo se „derimă? 

ENA va. aie 
[3] cameră ' 'în sala: dosinâscă în: „Suceava. 

'singută, (seolinidusc.) 
"0; «liptă Va mai fi 
dar ! tu, “frumosă , 

rr duci „tu fericire” 
și: 'dolită - şi pei?" 

erul: de senin, 

ci nt 

e tur 

prin (ăinecele:) lire! 
acuin “Se va-n pliniţ” e asteptă mult ei: doresc'4 

estor lupte, :; 
a. sei. 

și lungă suferire, 
gedă simţire, . E ă şi varsă” „nectărul „cel: ceresc, 

Di) [.- 

fi 

aa 

aa 

1 

pi 

e; şi mie se:niţ “dea! Scire 

timpul ce se, duce -: 
maj multă hrană- sui 

și 

ei voii să fie-a mea ! 

> 

a 

  

pers 

acesta din buda-ţi de” abia” “i 

2,



= Nimic nu e, mai dulce, ca chipul ei, ceresc 

„Şi 0 iubeser d 

. | 89 II " 

Ce tinereţea-mbată: mi-e frică că-l inbesc!... 
De va cădea cetatea, ce Sortă îl;asteptă ?. 
EI va muri sub-ura „ce :ne- -ncetat destâptă: n. 
In sufletul lui. Stefan, o certă. din trecuţ;.. + + 
se pote să 'se “ducă 2... aaa 

Tatră "Toma Vornicu 

„Bătalia, a- -n ceput,.. ui ăi 
Nu scim ce o să-fie... dar sciii că e “mal i bine, 
Să scapi curind d'aicea (la oparte.) amorul arde-n: mine! 
Cât este de frumâsă ! ce, „suflet delicat! , 
E timpul a io spune; nu este un păcat.: 
Scim not ce o să fie de, astăgi' pănă-n s6ră ? 

De voii muri, se-o. scie. .. ...: iu) 

D&mna.. 

Domnia. fuse. c6ră.. i pi 

Ce se topi la focul de; patimi, omenesc! CE 

Dar pentru ce, esci palid. și-adinc: pari; că. iudesei? - 

“Toma, Vornicul. . PI: ; 

Mă n tribi de ce, sunt palid?. şi - pinditor 2 voii spune 

Dar să nu ridi o D6mnă,, dacestă slăbiciune. . Pra 

  

“ Iabesc pe o femeie. AR 
aa „Dâmna. | 

“ lubesci ? Si, nu, ni, ai spus * 2 

_O _teneră: feci6ră munteană te: -a, supus? DI a 

Dar e trumâsă? au Ie ui 

- Toma, 

AI, dice, vedind, frumâsași, faţă 

Că, diorele aii "încă 0. soră- -aici, în viaţă, me 

Cor6nă: si mărire şi. mute, se, pâlesc . - mg 

Când 6chii-u a lor | radă, cerâscă . sisălucire. 

* Lumin "cum luce-n aer;a, stelelor dimbire ! ! 

„Dâmna., pi 
«i 

e



Timuș, lovit d'o bombă; în cortul. a murit, 

90 

Toma. 
 Me-n bată d'amor: şi de plicori 

“Precum îmbată cerul repitele veder. aa 
„Ea face viața-mi dulce, precum lumina vie A | 
Ce poleesce fruntea de nor de vijelie. - 

Dâmna. : 
Dar esci  perdut! Ea scie că asfel 'o iubesol. 

| ia Toma. m 
Nu scie. e : 

IE Dâmna, - 
i „Cine este! d 

| i: 0 Toma. 
i O las că se-o ghicescl.' * 

i Dâmna. i 
Ghicesz. nu-pi "dai dreptate, e: o copilărie. 

„Va trece. nici” odată nu ml ar fi venit mie 
“In “gind 'se-mi dai cuvintul d'acesta să te cert, 
“Vegi, nu îți dic nimica, ba încă ei. te crt, 
Ga 'de “acum n'ainte să taci, să'al putere î 
„An vinge o simțire nebună, Dâmra: sui cere. SN i 

Toma. 
Mai bine cere-mi viaţa, ferice o voii da 
Eii sunt stăpân pe viață nu, pe iubirea - -mea. 
Pe fruntea mea-n tristată revarsă o: privire . 
Ca o cerescă radă, să mor de fericire | Ei 

. "Dâmna.' N 
De ce acea simţire în: 'Sîn n'o învelescr? | , 
Cădută din mărire pe ceia ce iibesei i. “i 

“Vel să o vedi? vel lacrimi în ochii se- lucescă * 
Vel umbrele trădării pe frunte-t să plutâscă ?- 

Intră Stefănnţă. -* : 
iii " Stofănuţă. 

2 

iii 

N 

nuj 

in
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Dâmna. 
! Acum nu mal. remăne nimicu de: doit? 

Toma Vornicul. 
Să părăsim cetatea! ta ci 

| ca “ Stefânuţă.. 
n + Dare înconjurată o 

De. ostile streine. pi NI 

Dâm. . 
" Ursita-i. ne- -nipăcată ! ! | 

Lovâscă dar asupră-mi ! .voiii astepta aci. 
- Şi de.va fi scris mortea; et bine! voii muri | 

a Toma (tătre Diana) 

Oh! vom muri- -n preună! :: -. 

lotră - Astrologul. . 

Astrologul. _ Ra Sai 

“ Asaltul dai Mafară. 
Oraşul 'cere pacea; muntenii. dărămară 

Mai multe părţi din “diduri şi întră: ne- n cetat 

Ca apa ce pătrunde. în vasul fărămat 
* Pe mări vijelidse. iii 

“Domina, E 

Ce voal putem: dar. face? pi 

Capitulind, să cerem 'ca' să ne lase „pace ? 

| „Aatrologul. 

5 prea tărdiii acuma». îndată ci vor A, 

Ai, a 

o | | Dârana. | Mae 

Atunceă,, vie! mai bine. voii muri! 

Cei dia ainte, ostași, snaj, pe urmă Stefan -Gheorghe. 

| „(ae acd strigăei afară) | 

E . . „n LED 
DE 

Ă Aici, -băeţi, pe, eat tu 
Un „pstații p

a



“ga - 

Un alt ostaş, 
| Ah! iată o femeie...-., - 
O iai, căci e “gingașăl... A 

Alt ostaş. : i ta 
Vedi n “are ea: VO cheie? 

S'o dai aici! a 
„Cel dal doilea ostaş: a 

Puicuţă, ia vin pe peptul mei? 
Na 'scil de când te! caut; aici în țeră că! N 
„Muresm de.dor. de tine !,. DE 

ape pt (ostașii „Tid.) - 

Cal, din tăiă. ostaş. 
„De unde.scii tu re? : î-:----, 

“AL: doilea. ostaș. 
De unde dar din Doină (căntă). 

Inima i e o vulvâre,, Ma 
Sufletul ei este- “0 bre. Si a ze 

„. Ochii ek, Suat foc de s6re,, i as 
- Faţa este, o: Humină, | A e 

Sinul ei e.o grădină, ie 
De criri și de ruje:plină. 
Păru-i umbra plutitâre,. 
Trupul arbor, în. ninsâre. E ip 

(Ostaşii | se „uptă care so o ia.) 

“Toma Vornicui (acoţiiiă aabia.) 
Te trage de acolo!' sai viața. pam luati: 

Al doilea ostaş. 
Scurtaţi d din n capu virful! căci e cam tuguiat ! 

- „ostașii “tabără pe. dinsut.) 

vine, ei 

Stefan Gheorghe. 
Ce faceți voi acolo? ostași 'sînteţi cu nume! 
Păgăui sinteţi cu fapta ! în lături, vi se: spune... 

Costaşii so retrag şi es) a :



  

ge 

Stefan Gheorghe -catre 'Dimna.) 
Vin, Dâmnă, nu ai t6mă,-apropiete, vin! 

"Tu tremuri că scânteia ce iarna-n ger „dorim. 
„: =.:D6mna, Ei i 

T yrane! de-mi tu pace! ȘI dute de aicet. 
Eram în astă lume. voiasă și ferice, | 
Tu al schimbat în lacrimi,. în' “Chine;. în” dureri -.: 

- Sub pasurile mele poteca “de-plăceri. 
Tu ai trădat pe Domnul ce: se-n -credise-n tine. 
“Tu te-ai vîndut, 'tyrane, "dorințelor streine,  . 

P'un tron, cu hotărîre: din tare, se-l slăbesci, 
„_ Se-l facă ca al teii :suflet, ca el:se-l urileseă [ 

“ "Tu ne-ar răpit domnia ce :ca 'un' dulce s6re *! * : 
: Vărsa p'acâstă ț6ră o' viață-n floritâre, di 
Vasile dase. ţării. lumină şi sciinți; 
Prin scoll. el ridicase. chrestinele credioţi 

" nobilase dorul de .ţâră,: de jertfire. 

A fi din a sa țâră era, 0. fericire. Si 

Ce ai adus în locu-t? tu tâte le-ar: stricat: 
- ȘI la:streini venetici tu pradă ţ6r a-l dat.: 
Acuma pune biruri şi -vinde tot 'ce 'are - 
De la străbunt acestă. Moldovă în: păstiare? 

„ Moşii şi vase sănte se, saturi pe'al tel, 
- Ne săturați, mari: turme: de fură şi de călăi: 

Şi qi, făr de ruşine că Domnul:ce se-duse 
In datorii, prin pradă, el ţra: 'abătuse;: 
Tyran tu îl numesce; şi: vindător-mai .(i., 
Cici nimeni nu.respunde,-tu singur: poţi vorbi. 

Ia arma calomnii !. adesea isbutesce.. 
„Ea este.ca tăciune: uu arde; dar mănjesce, 

"i Stefan Gheorghe: Sa 
Impacă-acea mănie în: care tu: te du. i: 

„Ea n'are drept se verse. “în ochil cel mai dulet . 

„Vapaia sa de ură! a a
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Ș 2 .-Dâmna, :. îi N 
“Tu esci.un demon tare ; . : - mpi 

„Nic lege, nici. rușine nic consciință mare. -, 
Și uerecunoscința ce este legea ta,. 

- Ta doru! teă de bine, tu cauţi a scuda. 
" „. Stefan Gheorghe. 
Nu mă cunoșei tu încăl: tii 

ii. Dâmna, 
7 ....Sct demon în ființă. : 

N'al inimă, puterea e :tâtă-a ta credință. 
Si „...! Stefan, Gheorghe... .. !. 

Nu mă cunosci, ved bine, puterea o iubesc 

LE 

Nu pentru că-i, puterea ; «dar:pentru că găsesc -. . 
In trânsa visul dulce ce-imbată a mea viaţă, - 

» Ast vis de fericire, plăcere şi dulceaţă. 
O dulce frumusețe, demon. sate: Dumnegei, . 
Sub chipul de femeie uimesce 6chiul. mei. - - 
An resturnat domnia” Moldovil. prin trădare, 
Am înecat în singe acestă țâră -mare,. . - 
Am ridicat pe sînul prădi, sabie și. foc 
Aşi fi tăcut cenuşă și. om.şi acest loc... 
Și t6te-acâste rele eti le-am făcut în lume, 

trasi me 

Nu pentru tronul ţării, nu: ca se, mi fac un numz; 
Că tronul este grija, mărirea este-un. vis : 
Ce pe al lumii aburi deşertaciune-a scris; 
Un foc ardea în, sînu-ni, o flacara-turbată,... 

“Simţire ne-n ţel6să „ce. fermecă, îmbată:. -; 
Amorul teii cel dulce, val! țot,ce-am făcut ei «| 

„Făcut'am pentru tine şi” pentru-amorul teii, - 
4, Domna, 3 a 

Tu minți tu esec! un demon ispititor, ruşine 1 
Ei te urtsc! ved mârtea, “ved. tartarul în tine. 

_ Stefan Gheorghe. sai . 

Eă 'te iubesc, Şi=D sînuți privesc .uu dulce. raii.. -, _ 
SEI 3,
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In ochii tei un 's6re din dilele de măiă . -... - -: 
In buda ta suflarea de: dulce: ambrosie . 
Ce varsă-n stnul serii o rujă de. cămpie. : | 
Se beau acea suflare:şi apol pociă. se mol. -- e ee 

. „Domna. i. : Sri 
Se-mi bei a mea "suflare, tu demon trădător! 
Mal bine se-o bea mârtea! Iar tu se al în lume” 
O viață lungăl!.omul virtos. la al tei nume: :i; 
Tăcerea să pâstrede! se “vedi. în jurul teii, 

Tot ce- -al făcut, tu bine,: “privit de toți ca răă, o 
Stefan Gheorghe.. ; .: 

[
m
 

„ Cuvintele ce- n fruntă. venite de la tine. .,...:". :, 
“Sunt. înţepări de rujă, căci ruja are spinc. 
Eu te iubesc. . .: Ri ei pi 

i Dâmna, 
” Pămintul,. şi cerul: răbăător si 

Ad ca. să vadă încă: pe: tron ast trădător? 
Dar cerul ce trădarea. lovesce-a fie-care, 
Rebdava o domnie născută din trădare ? : 

. Stefan Gheorghe; aa a aa ui 

-
 

Tmă trebuia puterea, și tronul, şi ostirea ii. i. 

Ca să ajung; la, tine; la tine fericirea . , 
"--M8 învita, cer, aer, și viaţă, Dumnegei. i: 

Tot.ce-mi plăcea în lurse 'vedeam în sînul tei; : : 
- Ca paseri înfocate ce- n:'aere se scaldă, *! .: : 

Ca vinturi ce. se- -mbată în primăvara caldă, 
„Ca stele ce scăntee în sere de plăceri . 
In dulcele» deșerte ce se: întind sub ceri, 

Pe rujele și crinii ce sînul ţi în-cunună 
Se îmbăta terice iubirea mea. nebună.- 
Nu mi face dar mustrare de cele ce-am făcut; 
Ca să ajung la tine: prin sănge am trecut. : 

Căci te iubesc, o -Dâmnă / “poți să, tinjeser: amârul. 

Ce tu însufli?. Cine ți a. spns - o dată dorul -::
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Ce sufer poritru tine ? oh: daca: tu' ai: isciti: = 
Ce flacără mă arde, tu chiar “te. ai iniblingi, „i 
Şi ca un ccr;d'aramă ce varsă pe O floie - 
Palită ploiea dulce și 'bine : : făcătâre, iati 
Şi asfel îl dă viață, tu pote ai lăsa 
Pe focul: ce: mă: „arde; 0 "acrimă- -a pica ! 

Eat “Dâmnai-! 

„i 

O i satana esten tine; 
"Stefan; Gheorghe.” 

Amorul, nu satana, domină: -acuni 'în mine. 
Se erți ori ce greşală,. și inima: i daii ei 

- Cu măna şi cu tronul, îţi jur'pe Dumnegei : 
ii st a'"Domna, i 1 iri 

pl. Nu vol se my da! tu mâna! femeia lui: vaziie ! 
Nu va neca-n rișine amarele: ei dile. 
Ea va muri mal'bine 'de cât-aţi-se'da, - 
Pe sociul ei: în.viață, ea. nu' pâte uita. 

1: Stefan. Gheorghe. îi 
O slabă picătură, ;căgind cu 'ne-n 'cetate 
Pe marmur, îl scobesce; a-mea iubire mare 
În inima ta crudă -va' 'sci ași: face-uii loc. 

e it 

Nu scil ce este încă 6 inimă deifoc! :.:: i: 
E s6rele el.care' ori 'ce' înbrăţișagă - 
În dată înfloresce,.saii îl în-flăcăreagă.:; i 
Şi ghiața o topesce, ş şi-n flăcărat' o Bea 
Nu vel scăpa de: miine! frumâsă “Dâmnă- -a mea. 
Aşa te hotărasce și uită oră ce rele: -: * 

„Căci tu le esci :datâre: :chiar frumuseţii tele! > 
Un milion de vieţe de: Grei sunt puţin: - : 
Pe lăagă-acele: buge. ce- -n: cadră'un rubin.! 

  

In care ochiul vede prin duleea! 'Sa 'lucire:: !: 
Sărutură graci6se născănd într'o. dimbire. :. 
Cor6na nu i nimică pe: lângă păru-umbros: 
Ce riură. în valuri” când sînul: teii: frumos 

me 

i
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Insemnă a le. vieţii ,adeveriil, plăcute. | iai 
-Ohl cerul: Și: pămîntul: ar. NT6 4 se: e: 1 sărute ! 

adi . Dâmna.:. 
Cu asfel de cuvinte nu: m&uvei! amazi: tate re 

„..Stofan.. Gheorghe... ta LU 
Tu ala mea , iubire ; „du, Dâmnă îmi ver f. 
Te hotărasce-n data? il 

  

“Dâmnai:! 
“Nuca: credința: n: tine / 

rii i: Stefan ; Gheorghe. m pe e 

„+ (Heveşescu care întră.): Di 

Ostaşin ter te Chiami, tot: s'a-curmat cu'bine. 
Am prius:cu arma-n mănă nepoții amindor ot 
Al Domnului Vasile. ii nic e cd 

: Stetan': Gheorgkă. et i: | 
E -La:  Buciuleşăt: lainof: în 0 i it 
Se-i ducă. S8. duci :pe Toma Cantacozin;: cu: nume, 

Și pe frumâsă Dino! ea 'este:a:mea'lume! ! -i. 
| ta i „Heveşescu..: Dia 0 în ii 
Maljimea: se; ama se-ţi strigă: 58, trăieșel + îi) 

“Stefan, Gheorghe. .. ul o N - E 
Ea strigă tot dana, âșa dupe :cum: “esty: ae 
Când" Domnul 'să trăi6scă, când: Domnul':se- nu fo! 

- “Nu înţelegi tu 6re: că este nebunie? i iii i: 
„Nu pune preţ. pâcesta! poporul. ce. urâtă ya i 
"Nu este,-nu, poporul, ci-un om: ce 1 înbiage. 
EL nu';scie nimica: de intrigi» dei'boerii ii ui 

EI crede. sarlatanii ce-i, spun da lui durere.: 
Aşa sunt;:cel. ce;suter,. Tai ferea. chiar, în. miere. 
Să nu faci, uneltirea „ce alți Domni: „ai: făcut... 

„Cu cete. Poporane:. „cu:toți-er. ai „cădut. 
pa. ui Voci afară: 

Tekiaseă Stefani Georghe! “trăiască Domnitorul 
.
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d. „a "Alte voci, | a 
: Jos Lupu! jos iyranul !. jos, jos “pe frădătorull 

“Stefan Gheorghe. - | 
- Comedie-omenâscă! nimic nu' s'ă schimbat - 
De când trăiesce lumea ! om! ai întărgiat! i 

SCENA VIII. | 
„In curtea. închisorii. 

„> »"HeVeșescu, singur: îi. | 
E n6pte, luna dârme pe vălul et de nor.:: 
Ca gindul de plăcere.pe fruntea .cea în dor. 
Va fi turbată u6ptea, tot:cerul se-n velesco. | 
De nori, nimic nu mișcă, nimica nu şoptesce, 
In n6pte; iar tăcerea vestesce un timp rei...:. . 
Nu dârme încă Dâmna închisă-n turnul sei. » 
Ved încă o lumină, ea suferă şi pare: .. - 

„Tot mîndră in durerea şi cruda-i întristare'! 
Nu va să se .supuie dorinții lui Stefan;..:.. . : 
„Când el o-curtenesce, ea-i dice că-l tyran. 
Cu vorbe-n 'truntătâre, îl blestemii, îi certă. | 
Şi el ce o iăbesce ca viaţ.a tot îl iartă, 
Sărmanul : Domn, nu scie: să fie fericit, . i e 

„Nu scie să cutede;. el nu a: mat iubit, . -.,. 
- Eu am încredințare că Dâmna cea frumâsă : ; - 

- In sine de el ride, de şi e mănidsă.. . 
A ii 2 4: vine Stefan Gheorghe) pi 
Dar iată Domnul Stefan, ce am ei lui de gis?:. 
, : Stefan Gheorghe. - 

„ Ascultă, 'Heveşescu; de trel-ori eii țI-am-scris - 
Ca să omori feciorii lut Hatmanul Gavrile, 
Acesti nepoți: de sâră ai Domnului Vasile. : 
Precum și p'acest Toma. Cantacozin numit, 
Ce este închis aicea; d'actia am venit.
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“ Voiă se-i omor acuma; tn pe Seimeni i chiamă, i 
Și pe călăi să vie, şi nu al nici 0 tâmă! 

- Heveşescu... 
Pe Dâmna încă, Dâmne 2. e 

Stefan Gheorghe. . i 
__ “Dar nu prin mârtea sa 

Eu aș afla mijlocul dea mă resbuna. 
Heveşescu. 

Escl ager; nalte Dâmne, sub arme-n bătălie ; - 
In luptă cu femeia esci fără bărbăţie. 
Și cutedarea-i totul cu-aceste dulci ființi.. 
Nu astepta ca para se ți vie ea la dinţi, 
Ea n'are ca să vie; de afli-n "potrivire, 
Nu te sf! o rujă: o fl6re de: iubire, Sa 
“Nu poţi s&o smulgi, de dinsa se nu fii piscat ret. 
“Mânia la femeie e Shimpe “dulce-al sei 

„Ce întirită-amhorul ; a ci înpotrivire' 
E fermecul ce-atița mat- mult a ti iubire, - : 
Că-o face mai dorită şi-i dă un interes. 
Un fermec de plăcere, prin altele ales. 

„Pe cât: de a învinge vrăjmașul; mai greii pare, 
Cu-atâta biruiâţa -miat' dulce fermec' are, 

„N'ainte | îndrăsnesce,: lucrâdă ne-n cetat | 
Nici: un 'miaut de pace, şi vel fi resbunat |. 
i „.. Stefan. Gheorghe. î 

Me. duc în - “turn la. Dâmna, „tu vei de  priveguda | 
 Seimenii $ Și călăil, 

i si întră în tura.) 

“ Heveşescui. 
| Dar: cerul înoredă ; - 

-B „timp de desmerdare, o n6pte de amor. 
Mergi, mergi, de îţi resbună, 'trufaşe Domnitor! 

Tu al beut paharul cel: cu: amărăciune,. 
Ferice. cel: ce pâte în viaţă se-3I resbune! 

7



„De multe:ori durerea în sufletu-mi de tace: .-. 
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Dorinţa, resbunărit :impacă-al nostru. chin 
Şi face să-amute, să'-tacă-al seii suspin. 
Dar mal adesea Gre,;-in' loc de resbuiare, 
Cel slab nu înt&lnesce de' cât iar înfruntare?:: 

„ Seimeni! Veniţi „aice sub' arme !'tu călăi 
„ “Ta peţitor al: morţii, ascute ferul tei |, 

i SCENA Li 
Da Dâmna. .., Ea a 

De multe dile-aice' sub cheie viețuiesc; 
Cu fiii.meii şi nepoţii lut Lupu;:e pălesc,. . 

„Ca florile în brumă. Dar Toma, el îmi face ,. -: 

Asupra-ml Stefan” Gheorghe se pare supărat, - ': 
Prin Omenit. de gardă ce-aicea el, mi-adat .. -. 
MB turbură în nâpte,- aci e! vin a my.spuug. ... 
Că vor se mă-n venine, „aci să mă sugrume, 

- Aci să mă înece prin vînturose nopţi - 
In lacul ce revarsă 'dulci şi dui6se_șopţi.. 
Acolo sub fereste! Aicea, locuiesce  . 7: EN 
A lu bătrănă, mumă, Vai | ca nu mă iubescel! 
Neam. plin de reutate! Stefan este turbat; > 
S'adapă prin gindirea unui amar păcat !, 
Viniv'a el. acuma? o Domne, ce voiii dice! 
Sunt în a lui putere! o, Dâmnă .neferice! 

"Nu am nicl mânghiierea. ca viața-mi să mi ridic, * Nu am venin, n'am arme, nu .pociii-să fac nimic, 
- - Intră Toma Cantaenzin !, . - i 
. - NL ERR Dâmna. e Cum te-aii lăsat călăir, cum al .venit aice? ...: 

ate za fo tg
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- .-Yoma. Vornicul.: .. AER 
O veste mult ferice : 

ŢI aduc, tot este gata, vel, “Dâmnă, să fugi 2. 
„In aste locuri triste să.nu. mal. suferiin ? 

„*  Dâmna,: 
Mi-aduci o bună scirel:eă voit pleca cu tine. 
De a scăpa d'aice, e. visul mei” de bine ; 
Dar fii mei? : 

- Toma Vornicul. 

Inpreună . cu noi cl va veni. 
Când n6ptea jumătate -în cursuli:ei va î,. 

Nol v'om lăsa o cârdă d'acolo prin: ferate: 
D'aici e scurtă calea, şi gardă numai este, - 

"Căci lacul “udă casa.... o luntre: asteptind, 
Ne va, primi: acolo, şi lacul străbătind, 
In a9pte,, vom „purcede: in țera ungur6scă.. 

Go Domna. . ..! 

Ei tremur “Ia ideie se'nu ne. "dovedâscă. - 
Și perd ori ce putere! - i 

. „ dulră Stefânuţă.” ” 

i De e nu: s stăpă eă . 

Pe voia mea ? - 

îs 

: Dâmna. , 

- Ce-ai face “atunci, copilul mei? 

-. Stefănuţă. 

Că-aşi face ? Ce at, face o pasere robită, 

" Când ar afla scăpare, “ - 

Toma. Vornioul; 

"-Ideia ta iubită, - a 

Chiar în acestă - nâpte se va  tudelini, 

- Acolo sub ferâstă 'o luntre. va sosi 

V'om cobori .pe scară de funii...
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 Stofânuţă Crigiaa de taca) 
. "Ce plăcere: . 

Sci să mă urc. pe crde. 

“Dâmna.: 
E lesne; dar tăcere! 

: ”- Toma-Cantacuzin,. 
__M8 duc să put la. cale, vot însă asteptaţi “Tot ce aveţi aicea, aicea să lăsaţi | iN aiaia : | 

- (Toma ese.) i , pi . Dâmna, i ” Copile, ia ascultă, ce se aude re Pe lac? nu vedi lumină. 

“ Stotânu, 
Se vede o vulvâre 

P'un vas cu Gineni “d'arme, s scimeni,. dă. vin. aci. . | -t0 voce diu afară.) Asa i zi la terta, Dâmnă, să sci.n 'de vel tra 1.7 
- Dâmna Ca fercată,) * Ma chiamă să mă vagă! de doă ori pe nepto p Acesta se: întîmplă... 

| E 
Vocea dafară, 

Cu cine af tu s0pte? EI ac Acolo ?... 
a 

- Dâmna (arată „pe au A fereată şi Muminarea.) 
- Vocea. Ă 
“Asta nâpte e 'cerul plin de nori.. O să te-arunc în apă... să te- -n necăm...! să: mori |... Sai daca nu vey mrte, ne chiamă ș Şi ne spune În ce loc al averea?! 

Altă voce afară, 
Mai bine-o vom răpune,.. 

Ss o înecăm 1... 

, 

- Dâmmna. - 
O Dome! dar ce-am ficut râu că 

! 

po
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- De nat lăsat în: mina tyranului cel: răi? -- 
- (Ea "cade în genuchil.).. 

„AI îndurare Domne. de mine și mă scapă la .. 
Fă, cel puţin, acuma să mă arunce-n apă? . 

Să „se precurme” munca ce aicea în 'cerc că ! 

” Ni Stofânuţă.. ea 
O maică! a! răbdare 1: e mare Dumnegei Ii 

“Dâmna, 

. Aşi vrea să vi6-o n6pte de mârte. mult amară. 
Să ploă foc din ceruri, să arză- -acestă ră - 
Cu robii ce și daii viațatși libertea lor. 

„=, Să sprijine robia şi-al lor.apăsător : | 
„ Uresc: apăsătorii,, dar robul mă desgustă. -: 

"Intră Toma Vornicu (eu o "cară - de' funie.) 

| SR Toma Vornicul. - 

Acestă scară=1ni pare să fie pră îngustă? 
Se-n cerc la o, ferâstă.. . luminelo sufaţi / 

| "(Dâmna atinge lumina) | 

Toma 'Vornicul (ăela ferdastă) a i 

O luntre se opresce. „ef sunt: al mei argaţi. 
(Alueră şi i -se răspunde prin alt Auer de afară.) 

Acuma, Vino, Dâmnă ?. | 
„(Dârana se apropie de fortati.) 

Cer din ainte, Stefan Gheorghe, izneere,. ostaş: ca animă, “fa- 

| garii rămân ne mişca. EDER i | 

- “ Stefan Ghoorghe.: e Sai RN 

pat. a ți ales prea:bine, -: -.-. 
o n6pte furtiin6să ; dar u ţi uitat, pe inine, 

St mă-n trebați ! her! Toma, atei cum te găsesc? 
- , "(către Heveşescu.) - 

"Tu nu m'asculți,, Armașe, deci: credincios, nu-mi es! « . 

P'acesta- chiar îndată s&-l duceți la-n chis6re. - 

-.
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EL a voit să: tusea -se, nu. vadă 's6re |! . s6 duceţi și copilul! 
- . feătre Dorna). E , -s6 jacă acolo-n urnă Ea Ia d (Seimeni, es cu “Toma şi cu Stotanuţa.). i 

| Dâmna. . O Dâmne! lasă pruncul, „să „in6ră, Jăngă mumii, “ Domnul : “cătia Heveşescu O masă să aducă şi vinul:q: Odobesci, - Voiu ; st 'cineg: cu: Dâmua:..:. ce stat” tu Și indesari i i ': Qevegesea ese): 
ml: "Domna. : Zi 3 » iii ia Copilul mei, o Dosare; el 'jaca=n chisoret : Di 1 1i” Stefan: Ghoorghe. -:: ii N'ay tâă despre dinsul,: '0 dragălaşă: fre i, BX aim jurat odată, că-i. î tu. Arâga mea. | - Şi timpul vine, Acuma, 

zi 

da
 

i : „Domna, +. : SN - a i '0 cugetare rea | | O sârtă! nu se pote să trâcă” de la; mine, Acâsta cupă plină de mite şi Taşinc? Acâstă cugetare - aici “dar te- -a adus? 
| Stefan! Gheorghe. Acâstă cugetare pe tronu,1 chiar 'm'a i pas. Vedi nâptea este adineă; aocste: albe “valuri - Căntavor. hymnii, nopţii + Dbătănd aceste maluri, - Și. fulgerul din aer va isbucni turbat, - Căci hymeneul nostru. va "ti ceva: ciudat | Ceva ce n'are nume, o, crudă resbunare; . De care hystoria va „Spune. n: depărtare: i SR m i" Dâmna, :, Da o ce nerușinare'! şi Co-ursită rea! a : Poţi, perde a mea. A Viaţă: „dar. nu.virtutea mea | - i, a . ce? 

i i . d e i ri)
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 Stsfan Ghoorgho: 

: Acum de voie. bună te vei pleca tu "mie - d 
. “Dâmna, | : 
.0 țâră de durere, de pradă, tyraniel 
Asculta-mă, Stefane | atăţia. mari. de ani, 
Tyrani! aică în țâra!: se "schimbă prin, tyrani, 
Acâsta-i! o credinţă ce tu ai dat în urmă, 
Crediuţă ce- -are ostăgi acestă slabă turmă, 

De robi ce se: numesce popor, ne- atăruat,. 

Şi nu și cunâsco! dreptul fiind că-i degradii. 
"Un „neam ce se degradă, şi perde- ori ce ruşine . 

Nu sufere: în sînu-t “mai “mult un om de! bine. : 

Acâsta“ţi a-'dat'ironul! Stefanel at. trădat! 
„Şi. popolul acesta “ca tine degradat, „i _ 
_“ŢI-a “dat. de” sprijin: mănă; căci el numai. rosesce Si 

De faptă ce “degrâdă, “de faptă ce- n josesce.; Ia 
Dar tu nu ai rușine, "când - esci' pe acest tron, 
Să umilesci tu asfel “femeia uuui: Domn? ” 

"De ce verși” peste 'mine o ta crudă. mănie ?- 
Ce răi am fâcut ţării ? Ce răi! am făcut iei i 
De vei lovi, tu“ dâmne, pe col ce ai cuvint :! 

Se-i temi, din astă ţeră! vel! “face un mormint, 
ŞI-acest mormint odată, cu a le-lui ruine 
Se va vărsa pe tronuţi,. te va „sdrobi. pe tine, 
Şi pe ai tei; puterea ce și face- -un mare Domn „ 
E când mmărinimia-” conjră al seii tron: m 
Când sănge nu îl udă; când crima nu-l: atinge, a 
Când tot, ce-i 'foc 'din” ceruri a ură nu se stinge. 
Vei îngroșa tu lista pe care de mulți ani. - 
S'adaogă tyranil ce' vin “lingă tyrani. a 

Stefane, „domn al țării născut dintr:o trădare, e 

Ei nu pociă! "a ţi 'da ţie de cât disprețul mare. 
„(Gerbil adac masa; bucate; vinuri.) m 

  

ro” ap 

pa
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: Stefan Gheorghe (puinduse la masă) - Dar lasă-acele vorbe. şi lăngă mine, vin ;. i. MI e părul alb, dar ruja ce. luce lăngă crin - Apare mai frumâsă! | ai i 

„Nu. voii nimic, voii mârte. . .. A dat o'spadă fera la Domn ca să o pârte, „. S8 apere Moldova-de, voitorii ră. E „Tu te sprijini” pe .dinsa, plăpăndelor femet i St le riditi tu cinsteai dia“ faptă ta juniea Va învăţa să calce morală; mişelia Va fi în ț6ră-o' lege !“ascultă-:nalte . Domn; i Când prin amare crime în vicii cade-un tron, : - - EI numa! are dreptul în; vicii. se lovescă,.- Pe cel ce face crima mai. mult să pedepsâscă ; „Sar pedepsi “el însuși, în 'cel rei făcători. SE D'aicea Domni! “ţării se fac apăsători, ... | +.“ Stefan Gheorghe. DRE “Oh cât esci de frumâsă în lacrimile tele! :- -. AY dice-un gînd ferice, plutind în gindurI rele, . Pe ochii tei de flacărr laşi cenele în jos. : ... 2. Aşa un nor-se lasă p'un sre luminos. - , „ŞI. se topesce-n ploie, Da i 
e n - Dâmna. : - 

„+ “Un Domii puţere are | Când pote să învingă în. sine, o-rea mişcare !. Al fost Supus odată, cu sufletul de Domn; .. „Cu sufletul de slugă aqi tu esej pe un tron; Stefane, te înturnă din calea de perire! ... ” Cinstesce o femeie ce-i slabă, de-ay. mărire! . Vai! daca la-n ceputul domnii tu' faci răi, „Ce at să fii tu Gre' pe la Sfârșitul tăi ! E - Eă sunt nevinovată d'a sociuluy mei crimă. „Am suferit ca tine, . 
.
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tra Domnul, NE 
Dar! i inima-mi e plină 

D'amor, dar frumuseţea ţi-ai mel ochi a orbit: 
"Ca s6rele pe cela: ce-n trinsul a: privit. 

IDâmna; ....-.. 
Ai îndurare, domne, ș şi eruţamă pe mine, 
Şi-n t6tă diminţa ei voii ruga de tine;: 

- In ruga mea' la ceruri; şi daca vei muri - z m 
: Wainte mi, pe. “mormintuți eii flori 'voiii respindi.: 
„Dar pune friii. dorinții ce. sufletuți. sl&besce 
ŞI. în mărinimie: tu vin: și-l. întăresce ! * 

' Domnul. 
Ia dar 1 un vint se cercă se stingă-un: mare. foc. 
“Nici rugă, nici suspine, 'nici lacrimi nu: aii loc; 
Mai. mult aprind în siînu- mi ardinda: mea iubire. i: 

Ea 

"Nu te ascult: d'acuma: mai mult, nici o şoptire, 

_“Te plâcă. voei mele, sai “jur pe viața mea | 

“ May mult de cât o mârte aici ta vel. vedea |. 

* .O rujă ce-n floresce îu: crinii de cămpie.: 

- Şi varsă pe dulei zephiri miros. de ambrosie; o 

Nu trage către. dinsa . ârdindele cătări, - 

Precum â ta gurița a trage. sărutări |. 

“Vin, te voii face dâmnă, feric6, și. voi6să. - 

- . Domna. 

Femeia este-o dâmnă atunci când -e vintâsă. 

Stefan Gheorghe. - 

Fericea ea mai dulce, sărmanul muritor - 

Ce- aici o qi trăiesce, o află în amor. :: 

” Dâmna. - 

Amorul este- 0. bolă, deci fericire rare. 

“Stefan Gheorghe... 

Când stridia-i boloavă, dă dragi mărgăritare, 

(el îi trece” un. "braţ peste mijloc.) . 

Ca uribră ce e plutesco: pe valea: cea: cu: crin, : :
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Tu-lasă-a ta cosită se-ndte'p'al teii sin! Ridică a ta mână de :nca:dup'a ta faţă: De crini ce rimen6la uşuie îi resfaţă; n. Ca câma ta.de.aur se albă liber.loc ma S'alerge imbătată în dulcele“ei joc ? 
e '« ::.Dâmna,. il Nu-imj ating” părul ! nimic:ce învelesce -:, ..: - Ast suflet ce :pe tine, tyrâne, nu iubesce.. - E Aai dreptul tu în sinu-mi: resfețuri ca se ce, Femeie 'ce ă curată şi. mindră-atre. femei, . .: Nu își deschide sînul. la aur Saii putere. . E a Domnul. . - - Nu aurul acuma: în sinul teii: drept! cere; ENE Ie Ci măna cea de tije a: dulceluy amor. PER Şi el din cer “purcede. Ea MN Pa Dâmna. 

- Fugi, om ispititor ! E (Dom.ul o apucă. înbraţe ; ea se. apără, şi. so depărtăqă , Domnul nierge dupe ea, Dâmna ÎŞI desface, psrul, „0 câmna lungă cade pănă la căl- căie, cu păral EI ea face un streang, un. nvd care îl dupe Rît pi fl ţine - cu mina, ca să sg Bugrume singură la trebuinţă.) - ! o. „Domnul vr6 s8-0 fa în braţe, 
a Domn, i: . De-i cuteda” voiă. strănge pă git 'a -mea cosiţă, . :. „ȘI voiă muri îndaţă, E 

"Domnul, * | Pe dulcea ta puriță; --., Nn face tu. acesta Pe 
rc -De mal întărgieg ? . _ e Toţi ce iubesci cu. mârte loviți tu at să vegi! Ascultă dulce - Dâmoă, “de al o armă-n mănă Am alta, este mOrtea, frumâsa mea Stăpănă. - E mârtea tutulora pe care: 'tu iubesc. De cum vel. dice-o' vorbă, aici. o să privesci Mult sânge; ia amiute |! -B n6gra-acâsta sâră | .;.
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- „D6mna.. 

“Cer ce iubesc în viată, tpran,. poti "să piară |. 
Dar tu, dar tu.tapatu-mi nu ver: putea Tatra! 

„ Stefan Gheorghe . (chiamă. pe Hereţeacu câre viue.) 
„şi ful sei să m6ră!" - 

"Dâmna (acvenina ata. 

Minutul este greiil: - 

De mine te îndură, o .mare Dumnedeă ! . 
„Să piară peutru: mine: aceste: dalbe viețe 
Iubite, pline încă de- mare tinereţe ! : 

„1 Stefan Ghoorghe. 
"Ce dia? vei tu să mâră?..: 

: : Domna.: EI a 

DR Urmegă-t a: Astra ă | 

Și ei a fi virtâsă. Ra 
i Domnul. ... 

Gîndesce | , a 
, „Dămna.: Na 

E “Iucă-un an 
De voii gîndi, respunsul: va“fi acâsta: piară! 

Domn fără de mărite! 6 no ferice âră,: Di 
Ce suferă tyrănii când: pe cel. drepți lovesct 

Esai demnă să, fil- prada acelor 'ce: sdrobescl.- 

„Nu se mai nasce' încă: un om.liber în țdră..: 
Din tun fumar o :rujă mat pâte se resară.. 

Pe mărăcine: nasce adesea 6raflori, : --.:: 
De ce şi din robie nu nasc isbinditori? . 

* Stefan Gheorghe, '(cătreHeveşescu.) 

Purcede să-i 'omâre acum şi se arate. .. .i.. -::: 

La Dâmnaa aste capuri .de-sabie tăiate.;;. --: 
E | (Heyeşescu esc.) 

ari d pm? | 

Fugi, demone” 1 de mine !... Sa 

a



Sp 

a „Stefan. Gheorghe. 
0 Veqr să nu te 'căieer > Mă Ă Nici fiul tei ? nu face tu-sa te îndoiesci ? Si „e Dâmna, (tremurăna,) Ni | -. Copilul meit? o dOmne! ce-al. dis! dar esta-o glumă? Nu- am gîndit acâsta.:. oh! de ce sunt cii mumă! Nu. este cu putință aici în lume jos” | : Să fie nimeni, liber|... 0 Domn, mărinimos ! „i Tu nu vei face-acâsta. Bă am avut dreptate .;. ȘE te blestem pe tine, a! dară bunătate Să uiţi ori ce-a mea gură â. dis, a 'cuvintat. . Nu muma, ci femeia, femeia: te-a-n fruntat, _ 

“Domnul: Da o 
“Fă dar se PEră “ceața d5 grijă ce umbresce |: Seninul frunţii tele, ca florea ce (imbesce La sâre când o Pl6ie pe.vale a trecut. ȘI își dechide sînul la vîntul cel plăcut! | 
a | : IN Dâmna. ps Ucidemă pe mine, .nu pe copilul mei. |. Acâsta .este, Dâmne, tot ce Pociii să. (1 dai ei. . Ce pâte face-un suflet în cruda-t. tyranie; Loviri de, răutate ; dar nu de mișelie. :-.. - Lovesce m€ pe mine: el ce re a.făcut Să moră, căci o mumă virtOsă-a: fi. avunt, . E vinovat copilul ?: și trebuie se piară? Ca se-aibă- drept la. viaţă aici în astă ț6ră: “Un fiii de curtesană a fi el trebuia?. . . Nu roa guri mele,: ci Sângele meii.bea! . ... 

„o Dâmma, „ Vedi-eii sunt ne schimbată, nimic nu mă-în clină. Revarsă al mit Sănge și setea. ta alină, Da 

ME
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Intră Hevegescu. 

Iordache; vel Visterul Cantacozin cu, iume 
„Prins Sa. adus aice ! i 

Domnul,: 

Armaoge, îți voii, spune. 
“A mea ne: mulțumire, gr am scris ne încetat 
"Ca să omori toți. prinşi Și mu mai ascultat - 

"Dâmna,(a oparte.) ” 

Ce-aud? a cp 
- ' Stefan Gheorgho.'- 

1 'vet ucide pe cel doi fraţi i în dată |. 

| Heveşescu. 
Dar pe copil! Ș 

Stefan. Gheorgts 

Purcede | porunca nu e dată? ; 
„Pe dot frați să ucigă! în urmă” pe Stefan . 
Cel mic, copilul .Dâmnei ! ce vreţi ei sunt. tyran! 

i Heveşescu. . 
Am auţit, stăpane ! (la oparte.) “ 

- Acum la: Dâmna: mumă. 
" Yoiă merge, îl voii piine se: vie, ea e bună, 
S& scape pe- copilul ce e nevinovat, - 
De șarpele ce-l. muşcă, va fi mare :păcat 
S8 piargă-a Iul viață! | 

„Dâmna. 

Copilul mei la.mârtel!' : 

“ Domnul. 
Un egoism stlbatec la reii o să te porte. . 
Ah tu voiesc â dice când vei înbătraui: 

„_Că-n patul, teii pe 'nimeni tu n'al vrut' a; prin. 

De cât p'acela care călugării îţi: dară i 

“Dar cine o 'să crâdă?.. 
ei
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“ Dâmna..:: 
14: 0 neferice: țâră | e sii i ur. | 

-Eii nu m& tem de lume de nime ce-ar. vorbi. 
-Desprețuiesc ce-ar dice, ce-ar 'crede, ce-âr gîndi 
O lume ametiţă de patimi și; trădare; . _ | 
ME tem d'un. mare jude: mă tem d'a mea mustrate: | 

" Mustrarea este drptă ;.iar: lumea, „ce tu, dici, | 
O turmă ce robiă a, degradat aici, e 

_ Stefan “Gheorghe, către Hevegescu. SE 
Mergi se-i ucigă-n, dată,-şi v'om, vedea mustrarea 
ce are să căstige, o lume! întimplarea 
Emumatal o o: a 
Sa _Domnă 

„Stă încă 
(cade în: genuchi 'în' aîntea Domnaulut,) 

Cu lacrime de foc: . ata 
> “Secte înduri de mine, de ci; acum te TOg. 

EI e.copil, ei numa, pe: mine să lovescl! - . . 
Seil tu ce este-o mumă? nu! .mumă tu nu eset! 
Și nu poţi înțelege! E: Dumnedeii-.o mumă, :. 

- Mal mult ca el,:ce face tot lucrul: și-l. farămă, .. 
Prin .mârte; dar. o. mumă, pe; fil: sej, nu-yrea ... 

“Set vadă morți, nict:.umbra..de! grijă, să nu :stea:, 
"Pe fruntea. lor; dar, limba. nu: pâte-avea cuvinte .. * Se spuie ce-i o mumă și cât: 0 mumă simte... -. 
- | i Domiul. -- 
Cu rugăciuni și: lacrimi nu;scapi, copilul tei. 

4un Seimen viue' și arată doă capele. a le nepoților lui Vasile vodă tăiate.) 

ps a Domna. . gi LON o Ah! Dâmne! Ce vedere ! acâsta mărturesce -. -. Că mă iubesci! vai! omul pe Dumnegeii. loyesce 
In om! şi cerul încă nu cade pe piimînt, 
Şi din acestă-lume' nn face un morminţ! .. . 

e 
x



, Domnul (făcăna” sern să “fugă. cu cnetee) 

Xe „duceţi de aicea |: unelte de. argiel. 
- : - (căfre- Dâmna.) 

Voi faceţi “dar. crai. 
:Domna;.': i. 

Durers şi mânie ! - i 

Ce ceri tu de la” Tine? 0: sârt ă: “eriadă, tea! - 

i i Domnul. A 

Ce cer. eii [n la. tin? Tu scir! să fil a mea! 

Căci a jurat. acsta,.şi ca se-se-n plinâscă E 

Sub! 'Sabie voiii frece ființa orienescă !! 
- Dâmnă, . “(rosă la oparte ) 

0 Dâmne, înt&resce o*miimă ce-a slăbit! 

- Simţ inima atinsă ; virtutea -a pălit. | 

„ Simţirea mea de mumă se-nalță, Şi respinge A 

Simţirea de. virțute]! „puterea mea se stinge. 

„Trimite mie mârtea ! m 
- (un Scimen la ușă.) 

: Putem ca să lovim? 

| Domnul (către Dâimna.) - 

„ Inainteagă n6ptea,: :vorbesce, să Sftrși L:, 

" AX se alegi din doă.0 n6pte. de. tere; | 

să plângi lăngă-un cadaver;, o nâpte de durere. '; 

“De lacrimi, de: suspine, sai nâpte de-n „cântări, | 

„D'amor; cerescă armonii, streine; desfătări ? 

: Vorbesce! nalţă plopa. cenată ce se-n.clină 

Şi fă să se reverse și viaţă și “lumină : 

In astă nâpte-adincă! vin, tă” fericit! 

Tu ce esci fericirea!,..: 
:. Domna... . 

„0'Domne/ ce-ani simţit?” SI 

Puterea mea -Se-n “târee. o "nobilă mărire. 

_Incinge 'al. meii suflet, înalța-a mea gindire! : 

i mulțumesc, 0 Dâmne, că nu m'ai părăsit. 

“
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- Ce este omul 6re p'acest pămînt uisit! 52. 
Se m6ră pentru ţcră,”și pentru oioenirg |: 
Şi pentru o credință ce-are-a sa mărire | 

S8 mâra pentru" cinste! ei bine, va muri | 
Copilul mei, se- n'aibă a se roşi-n tr'o qi 
Că e dator el viaţa la o prostituare 
A mumii lui! să m6ră să.n'aibă rușinare! 
Şi-acuma, mă ascultă, tu, o. tyran mărșav! 

Ce sub: domnâsca' mantă a! inimă 'de sclav. 
Urcat printr'o trădare pe tron, ata domnire. .. 
Va fi un şir de crime, trădări şi înjosire. * 
Vei cărmui Moldova» cu şerbi şi cutyrani. 

Nu vel culege. lauri în lupte mari, ci bani. 
Din ment plini de viţii unelte vei-alege - 
Din pradă şi serbie vel face-o tristă lege. . 

„Vel face să roșâscă Romănu-a. fi Romăn 
“Şi pe strein vei face. pe țera ta stăpăn. 
Vei sprijin! t&lharit fiind din câta ta, 

„Și vei lovi virtutea ce nu se va "m 'china ? 
Vei. crede că robia e o 'ne-atărnare. 
'TPirirea demnitate, :căderea ridicare. i 

"Nu vel avea rușine d'a face ori ce'răă. 
Vel înfrunta ondrea. în. om şi: Dumneileii. 
Şi îmbătat de sănge, d'orbire, și de tron, . 
Vei fi la robi, rob însuți și te .ve! crede "Domo! ! 

Stefan Gheorghe, Ceare Seimeni.) 
îndată” se-i ucigă f.. -: 

Intră Dâmna sumă 

- Domna. 
Şarpâtea încă vine! 

Deci nu mal e sciipare, tot s'a făcut de mine! 
Ea vine să sfaşie cu gherele-al meii sîn. 
Și-n săngele. meii apot să verse-al ci. venin: 

îi i 

"a 
“4 

Da 
c
a
c
a
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a
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Dâmna mumă. 
O laud pe atâta” pe cât pe tine ei, 
Prin fapta ta te. aflu nedemn de fi al miei: 
Ii voii erta chiar crime, ori care ele fie; 

„Nu voii erta; Stefane să faci o mișelie !- 
Să cad pentru-o muiere, tu ce esci un voinic 
Şi se omori pe Gment? tu esci un suflet mic! 

Ce fapte, sunt acestea? începi-a.ta domnie 

Cu mişelii ? sfârşitul ce are ca să fie?- 
„0 “Dâmne! nu faci bine, uiţi tu că esci un Domn? 

Stefan Gheorghe. -" 
„Dar tu: o mumă crudă, uiţi tu-că sunat un om? : 

Că o 'nfruntare 'mie îmi cere resbunare ?7 

Că- -am: inimă, am sânge , - 
Domna mumă. 

Dar. nu scil:s& fii mare. Dă 
Stefane, înțelege ce eii vaiii ca se ţi dic: .. 

. Acâstă iesbunare nu este de voinic! 
Resbuua nu se iartă acelui ce e tare. 

Acela ce învinge tot uită daca-i mare. 

Un Domn .ce se resbună pe sine înti'un--om, 
- Când el este puteric, nu merită-a fi Domn: 

Dar viaţa s& le cruțe, îţi cere acâsta ţie - 
O mumă ce voiesce să m6ră cu măndrie. 
Am dreptul de a cere de i «opilul meii 

Să scie a fi mare.. 

Stefan Gheorghe, (puind măna la ochi.) * 
| Nu pociii se te-ascult ei. - 
Un Domn ce poruncesce și. se desdice-n. armă, 
Işi vede-a- sa putere ce. ca un 'vis'se curmă. 
Nu-l. mal ascultă nimeni aci. să moră dar!” 

| Dâmna mumă. - 

Şi tu primesce-acuma blestemul mei amar! 
Fil blestemat ! cenușă se te pretaci îndată RE
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„Pe tron ca: să mai. șaţlă,* deci sunt. perdute tâte, 
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Stefan Gheorghe, (aicaadiua capalia măni și cădind în genu) 
O mumă, tu mă blestemi! domnie: blestemată - 

„Peri! piară. a: mea „Viaţă! o mumă „ce al făcut! 
E (către Seimeni.) .. ae 

Se nu omâre fiul |» a 
: i (către Dâmna mumă.) 

“O.-mhama, m mai perduti! 
-Un. fii: ce. A blestemă părinţii, nu'inat: pote. 

: . 'Dâmna. mumă. . 
o sciii- și te desblestem, te bine. cuvinted. 
Și: recunosc. în tine „pe fiul mei. te cred 

" (Domnul se: ridică.) + : 

Intră a. curier muntean, ; 

. : Curierul. - 
vii repede cu .car rte din: [ra muntencască | 

- "Trimis prin, Sțăruirea şi voia cea: Domnâscă..! 
““ Mathei e mort, în locui s'a pus Cantacuzin. : 

| _ Stefan Gheorghe, (luînd cartea.) - 
Ce dicl? nu. minți tu 6re ? și care? Constantin? 

„ Uşurelul.: 
EI iu - e 

Domnul “Cectina.)- a 
"-Dâmne, frate, îmi fact indatorirg 

Să laşi « a se întârce dot veri. ce-n aSuprire, : 
I al hotărit la morte, și care-i ţii: închiși: 

- Dar daca nu vei face. :ac6sta cu cci QișI, 
Să-te gătesci . de luptă | E. însă tot. voiii dice 

„Că paceă nu se cade -acum ca să se strice, --: 
. Ci prin unirea: n6stră, mai mult.să ne- “n tărim. 
"Ca viitorul rii d'acum. să pregătim ! aa 
„Căci mulţi: vrăjmași puterici Romănii. ai în lume, 

Stefan Gheorghe (către nşurelul, dupe ce se găndi.), 
| Cât t timp Îăcuși în cale? ș şi care-i al teii nume ?.
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Ugurolul. 
o a ȘI o nâpte numai, și sunt din Bolințin. 

-- . Stefan Gheorghe. 
Cu rangul de postelnic! şi” noi. te dăruim, 

ă nume; Uşurelul ! 
„ Cet din ainte, Heveşescu, | 

“ Stefan Gheorghe către Heveşescu. 

Pe toţi ce sunt în fâră “: 

. Se, mii aduci aice ! nu.Yoi căi ca să” piară. E 
a _(ileveşescu ese.) . Ă 

“Toma. Vornieu Jordache + fisierul Cantacuzint.. 

- Stefan Gheorghe. 

Boeri! al țării vâstre noii Domn, al riostru + frate, 

“Ne cere noă astădi a nâstră bunătate.  .» 

Voi dar se-i dai dovedă cât voiu să fiii unit 

„Cu dinsul,- spre scăparea: poporului. iubit. 

„Plecaţi în acea ţ6ră! uitaţi: și voi ca mine .- 

O câtă ce nu este. spre al țăril :n6stre bine. 

A mulțumesc, o mamă! şi-tu'0: Dâmna mea. 

Co 'n.n6ptea.-vieţii mele păruși ca:dulee stea! 

Dimbesce printre lacrimi: ca- dulcea. diminâți 

“ Ge scutura 'cosiţa de velul.ei de câţă! - 

Te-arată sub cununa acelor dulci “lumini - 

Co. varsă bucurie când. trec mabroșil hint. 

„Es ci liberă £ “acuma. Sa Dia 

E „ Heveşescu, Ia opârte. 

E o strănge drag de mănă. 

Așa dar risbunarea nu cade:'se amănă.. - 

„PIINE 

;



PUBLICATIE. 

' Ântăiul an al publicațiunei litterare'a espirat; tn acest- an 
espirat apărut î-ii o poemă în patru cănturi: Conrad, doă 

broşuri pentru patru luu. 2-lea Aihai Piteţlul, condemuat la 
morte, dramă, o broșură pentru doă luni. 3-lca Sicfan cel 
Berbant, drama; pentru doă luni. 4-lca Lăpuşnenu şi Dupe 
bătălia de la Călugăreni, doă dame 0 broșură .pentru doă - 
luni. Stefan Gheorghe, Aramă istorică, pentru doă luni, o .bro- 
şură, cu acâstă dramă S'a încheiat anul, ăntăiă. 

Pe anul al doilea va începe Zraianida. ' Epopeic naţională 
precum şi șase drame din hystoria Românilor. Resbelul lut 
Traian în Dacia, colonisarea Daci! cu Romini este cea mai 
mare, cea-ma! gloii6să Epocă a nascerei aaţiunii Române ; 
originea: Romănilor, latinitatea lor, acea latinitate care iâă . 
păstrat pănă astădt, care îi păstreală încă, acea mare ori- 
gină ce ne-a creat. sympathii Și drepturi la nuțiunele latine 

“și care în anii din urmă iezaii făcut se verse comorile şi săngele 
lor pentru libertăţile „patrit nâstre; care ne va sprijini şi 

- mări în viitor de ne v'om face demni ;-acele resboie mari a le 
-- Romanilor în Dacia, acea dovedire a origine! Romănilor este măr- 

turită în acestă Epopee, Daca autorele acestii intreprinderi cute- 
dătâre nu va fi reeșit cu deplinătate, în întreprinderea, sa în ceia 
ce privesce geniul, care. nu se pâte căpăta fără voința ceru- 
lui, cel puţin s'a atins cârda cea mare a vieţii naţionale și 
a introdus în poesia Romănă o noă formă -de poesie cu! "să 
chiar în propria natură a „poesil Romăne și care în nici o 
altă limbă nu csistă. 

Dramele historice 'vor fi Șasc,. în Drosă și în versuri. 
2 

N
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* Pentru Traiaidui şi cele şase drame, abonamentul este de 
„trei galbeni. Ă 

Nu va apărea pănă nu se va face un număr suficiinte de 
„abonați spre a se putea acoperi cheltuielile typarului. 

1. Mărirea şi: mârtea lui Mihai, 2 Brancoveni şi Canta- 
cozinii doă drame, partea 1 şi IL. 3, Mihnea care își taie 
boerii. 4. Despot Vodă ereticuil sai Doman strein. 5, "Pos tel- 
nicul Constantin Cantacozino.. 6. Mathei Basarab. 

Cel ce:se vor abona la Traianidă şi la șase. drame histo- 
rice, vor primi gratis Les Brises orient, possiile Iyrice a 
“le D. D. Bolintinenu traduse şi publicate . în versuri francese. 

la Paris, un volum mare, de mare lux, cu-o prefață.de D. 
Philarete Chasles .profesor;:la Colegiul Francit.



 Publictim acstă listă peitra historia stării” literale astăgi. | 
„la noi. se va vedea numărul celor ce se ocupă de litteratura 

„ Română, şi din care clase sunt... ai 

Abonaţii. care ai: făcut on6r6 -angajamentului lor plătind pre. ! 

„ul abonamentului. , | 

  

  

Emi ua n psemst a... aa: 
-100 La aședEminte vublice:” 158- 1D. 4), Veriecun 

» 105 5. D. Plaino .. E 159: 4» A. Slătinenu 
110 5, Miculescu - " 160 1» th. Stănulescu 
112 2 „» General Magnero 2 "161 1. N. Ioa Roată, 
126 14, Prin D. Teocorini | 1621» Al. Andonescu 
127. 1, Petre Soidovenu | 163 1.». M. I. Constantinescu -. 
128 1» Iacov Vera Mi 161 1» Preotul Mirodot Ă 
129 1, D. Vera: : 163 1 »  Neprescn 
134 2» Mih. Copălnicenu 166 1»: N. Voinov 
132 1.» Marin Serghiesecu 167 1 » Lupascu Neron 
133 2, D GG. Pipi | 168: D. Tacu , 
134 La D I6a Murgăşanu | 169 » G Apostolenu 

135 1» S.R. Petralis Pi "170 * 1 Vasile Boerescu, fostul . 
136 1 » Th. Geavidi O: Nae „ministru - 
136 1. Gh. Baldovin I7t * » N. Păclenu . 

„137 1 0. Perieţenu: . | 172-- » Vladimir Ghica. : 
„133 1» „Negu Sakin | I-A73 » DD. Pascal, doctor în legi 
139 2 » - Marinake Daniilescu t7a » Mih. Baisarabeseur : 
140 1, G. Gherman 1 ». -N. Hristeseu: 
111 1» Maior Stefanopolu . 175 n N. Bistriţenu 
132. 1» D. Dimonisiii 172 n D. C, Lupescu 
143 1, GG, Metaxo | 178 1» D.N. Popescu 
(44 1» D.C. Racovicenu - 179 Lo D. Moşoiii 
145 14 D.A. Milu -. 140. 1-. D.G. “Fâncescu 
146 1. D.G. Platon . |. ISL 1» -Pr6 sănţia sa mitropoli- 
147 1. M. Băscovânu. . - tut Moldovel 
148 1, Mih. Grădistenu o „182 1.» C, M. Baptici 
149 1. A. Romalo 183 |», Mandrea. , 
10 1 Cireșanu 184. 1„.S 8. Calinie arebhidiae. 
151 1» Antoniii Bahiea . ..! 186 (2. S.S: Episcopul de. Argeş 
152 1 »- M, Zănănescu 187 o. D.'Th, Socolescu 
153 1, Ioniţă Slotescu 133 » Dragomir rectorele se- -: 
151 1». P. Macovei . ” _ minarului 
155 1» GG. Gănescu | 189 » Protopopul Crinescu [ 
156 1a-.N.G. Stătincnu „| 190 (1)»: D. Ion Ionescu (Slatina) 
157 1» vetre Popescu - | 191 (1)» D.M. Nicalescu .
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192 -D. M. I. Botea : 
193: :» D. M. Zamphirescu | 
194 0)» -D, Em. Ducovică - 

„195 m D. Trang . 
196 :,, “D. Găleşescu- 
197 3, D.N. Polizu. 
198 „, D.G PO | 
199 1,, D. Exarhul doctorul 

„200. „' O. Rusescu : . 
_201.. --,, General. I. Fiorescu 
202 1» on ' Gheorghe Florescu, 
Da fostii -vice preşed. ia 
îm „eongile de Stat, 

203. 4. D.Gr. Filitis” » 
204 -,.D..P. Poenaru 
205 > D. Cariagdi 
206 +; D. General Herescu. - 

„207: »  D. Ghiculescu, adrocat 
203 „D-na Ecatherina Balş . 
209" : 'D. D-Gherman Menelas, Ro: 

măn Macedon .. 
„210 ss DD. lon Marghiloman 
211 ;>* Arh. Averkie romăn Ma- 
m cedon 

212 ,,, Principele Grighore Mih. 
2 Sturdza - 

213  :,, 'D.:Servano' | 
914 > -N: Ion Petrovici 
215 ::4, Gh. Misirliu 
"216. a: D. "Gheorgeseu 

*. 217 1 Alexie .Nicoliel 
214 5 :D. Hristodor 

- 2+9 ;»- C. “Bozianu doctorul în 
* drept fost ministru 

220 5. S. Tosilespa 
221 >» Istrate Negulescu . 
222: Ge Vlădăianu 
223 - sp M. 1. Gheergescu, 

„224: C.' Giurgiuleacu 
„1295 pn 1..Cariapdi 

226 >» Maior Ion 'Valinescu 
227 » Toma Negălescu. 
228 + Ion Pandele in Pitescl| . 
1229 : -, A. Moroiii 
230 ;; Ion Rimnicenu - 
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Esem. 

“ 931 Antonescu inginer 
1 232 x Yetorian 

233 »  Maniă advocat 
234 : Dâmna Nenoviei -..: 
235' - Prea 8. 8; arh. Ieronim Vi- 

. . carui mitropolit:, : :: 
236 D. Miltiad Costescn 

2307 Dâmaa, Elena Constantinescu. 
din Ruși de vede . 

238. „D. Th. Ghica-dela Netoţi 
239 » Ch. Naum dela 'Urbesea - 
240 . „.. N. Stambulescu .. - 

241 :»..V. Gheoghescu - 
„242' „ Gr.'Dimitrescu - 

»' JI. N. Grigorescu profe- s 
sora dela Peatra 

244  » Dim.Sârek . 
245 *. ». 1. C. Măcărescna 
246 ». C.- Andreescu 
247  »: M. Halunga. 
2483 „.. Di Dafinescu ” 

„249 » Colonel Scarlat Creţulescu 
250 » : Leonida Savapolu de la - 
aaa: Cămpina .; 

"251: a. Mih, Păclenu dela Fosaui 
: 259 . :»'-Pan, Vasiliă » 
233 » Ion Marineşcu advocat: 
254. , Juliii Caleagno 

- 255 *: Gh. Leonte 
256.7, Vasile Giurgea 
257 » C. Polizu 
258... „GG. Mironescu” 
259"  » 'Th. Duca 
260 „  C. Dimitrescu |. 
261 -, Naum Mărculescu - 
262 ..».. P, Bastorescu: 

263 „ Cont, Iosif Isvoranu - * 
264 »  Metodie hicromonahul 

- 265".  „ ' Stefan 'lerodiaconul 
„266 »  Chesarie Icrodiaconul 

2 207 Protosinghelul Ilarian Mun- * 
tenescu * : , 

2178 11 ID. ou Ră&tescu de la Pitesei 
- 279: : Părintele Unufrie Sinaitul * 
280  :D. Otnescu-:
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120. Abonaţi! care nu ai plătit încă și al căror nume se 
va publica în viitârele broșuri. esemplare vindute și. dăruite, 
50. peste tot: 450. esemplare. -.. -. i 
„In față, cu pretenţiunile ce vedem despre.naționalitatea Ro-' 

mănă, a - căriţ adevărată espresiune este limba și litteratură, 
în faţă cu acțiunea: naţională ce se esprimă,. cu pretențiuvele: 
naționale ce -se murmură,. cu vanitatea. reală sai -mincinâsă 
“de naționalitate cu care .se tace. atâta: paradă când vedem 
nepăsarea. despre litterile .Romane , nu. avem -. dreptul a qice - - 
că naționelitatea . nOstră nu esistă; și” nu este: numită de 
cât atunce! când- pote-'a.se lua „ca mijloc :câre conduce: 
numai “societățile ce locuiesc “porturile şi care “ n'aă na- 
ționalitate, nai limbă, nai 'litteratură, “şi nu sunt de cât 
catolici saii orthodoxe? care. p'aii de cât sentimentul coraer-! 
ciului, “religiunii și al-familii Şi care rid și. rădică umerii 
când: aud de naţionalitate, de limbă, de litteratură! De câ- : 
ți-va ani literele Romăne s'aii ucis cu totul. Pe: lă 1848 
avură o 'desvoltare repede. - Mai la urmă începu. căderea lor. 
Căderea ru este în autorii Români. Ei se înmulţiră, se per- .. 
fecţionară Romăul neîncetat; cititorit periră cu. totul. Căderea . 
nu era în littere, ci' în cititori; sentimentul, național cădea . 
ne încetat; cade. na încetat; nu se mai citesce de cât jurnale. | 
politice, când :ele atacă persânele, cu injurii ne-usitate în so-... 
cietăți civilisate; nu fac nici ele efezt, când se mărginesc. a 
vorbi de principii mari; cestiuni instructive, nu le “ioțelege -. 
MU ii 
„Eumenidele s'a vindut gice-mi! esemplare în 1867. Ne- - 

mesis șase mil de. esemplare. Satyra- singură 'este încă citită: - 
La Roma în decadență nu se mal citea autorii; nu se mai 
„citea de cât” satirile - lut Juvenal: Satiriconul -luy- Petroue; că- 
derea literature! este “un semu da decadență naţională. In - 
1562 viața lui Mihai, lui Stefan, lu Mircea, se vindea pănă -.. 
la trei mil ecemplare fie care, Cea mai seri6să operă astădi - 
na ar putea- se aibă, mai mult de cinci deci cititori, Librarii .
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din amândoă principațele, 'toț: înpreană nu. vănd mal mult de 
„25 de esemplare dintr'o:carte de litteratură: romănâscă, nu: 

vănd mai multe din limbi streine, de 'litteratură, nu se'mal- 

citesce în. țeră în nici o 'limbi.: Sa gis că nu-sunt cititori, 
căci nu sunt autori Romăni buni; dar francesii care aii au- 

tori, :sunt dre citiţi în limba. lor aici? nu .credem că littera- 

tura francesă să fie bănuită.că n'are autori: buni. . e 

Dintre toți autorii scrierile sub semnatului sunt mai res- 
pindite şi acesta nu. pentru că nuiele sei indică .un merit: 
mai mult, de cât al-altoraș. dar pentru.că are: fericirea să 
numere mulți . amici. Amicii ne,citesc cărțile pentr amicie |. 

Nu suntem: dar departe de timpit când, 6menil. de” litere, ; 
de arte. de. sciințe erai. priviți. ca dascăli, ființe  netrebui- - 

tore .pe 'care numai priu'. complesință, nu îi treceaii încă 
„în catagoria bufonilor: și bufeneriilor făcute spre a amusa pe: 

boerul patron la ușa căruia se „ hrăneaii acele turme .des- 
prețuite. 

Cât e de frumos când veci la. greci, la unguri, la Poloni, 
- la S&:bl; apărănd' opere în limbele* lor - sai îu. littere,. saii 

în sciințe, sai în arte, de 6re care merit, și cum societatea: . 
întregă ia parie. la productul național. ca la un lucru al: ei ;: 

„Gum inconjură de onre, “acele lucrări și cum este. măndră - 
de ele chiar atuvei când nu ar fi nisce capo d'opere de mare - 
însemnătate, şi cât de trist este la noi “unde tot ce se pro: 

„duce începănd de la. politică pănă la 'cea din urmă artă, cât 
"este despreţuit, înlăturat, şi câ! societatea pare nepăsătâre și. 
„streină, la ort'ce lucrare : de care ea ar căta să fie măndră! 
cum :socictatea a imbătrănit înainte de a 'fi fost jună! A 

S'a: desbătut mult în cercul Gmenilor înteliginţi care să. fie 
la unele naţiuni causa ne îngrijirii: litterelor şi. artelor fru-;: 

mâse, : Cei mai niulţi cred că politica a făcut..să tacă totul, : 
_că lumea s'a făcut: democratică, : arte şi. littere” fiind desvol: - 

tate atnnci: şi acolo câud şi :unde- omul sdrobit de tyranie, : 
nu avea 'libertatea a se 6sprima, de cât sub forme streine, :
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politicii antiquitatea a. fost democratică, liberă, aş. esprima 
„= cugetările, şi cu. tâte acestea ' literele și . artele aii tost în 

splend6rea lor, asfel nu este despotismul - causa înfloririi lit- 

terelor şi: artelor, nică democrația causa căderel. lor, dar de- 
i mocraţia modernă la noi este grosolană, despotismul el însuşi 
“ue civilisat, nu a, produs: acestă desvoltare, precum vedem sub: 
dispotism-al Asiatic,. EN 
“Politica. n'a putut: ucide” litterele. “Politica” a. năsent din” 

, „Jitteraturt, trăiesce încă în trinsa.. limba . „este... cea. din tăiă” 
... condițiune.a naționalități ; fără limbă, nu: este. naţionalitate, 

fără” litter atură, 'nu este: civilisaţiune, nu este inteliginţă,: nu” 
este politică. . Lucrările spiritnlui omenesc aii înriurit asupra 

actelor geniului omenesc, asupra politici statelor. litteratorii 
snnt la o națiune, ceia ce qicea Lucreţiii, alergătorii care 
treceaii din mănă în mănă fâclia vieţii omenesci. acolo unde 
nimeni nu .trece făclia vieţii, nu este viaţă.  " | 

Revoluțiunea cea mare a Francii care a dat lumii Jiberta-" 
tea, este măscută din scrierile autorilor celor din ainte-. 

Litteratura, în vechime, era hyinnul omului prin care vor- 
bea cu Dimnegeii, era gemetul poporului apăsat, era cânte- 
cul de rebel şi trinmphul ce Serba fala naţiunii și heroilor, 
cântecul prophetic ce spunea poporului drepturile şi datoriile 
sale, ursitele-lui.şi a le omului, ce însufla curagiul, sperauţa, ” 
entusiasmil ; ea. a, transformat - datinile barbare, ea a lumi- 
nat “popărele,: g Coasiliat despoții pe ' calea “adevărului Şi a 
dreptăţii ; ea âzareaţ carâcterele ; litteratura 'a adus christia- 
nismul ; ea s'a «despărţit - mai tărgii de. tâte înriurile care 
căduseră asupră-i: De trei secoli în Europa, datine, : legi 
guverne, sciinţe, interese, litteratura tot le-a schimbat. Ea a 
arătat omilui ţinta umanităţii “şi Pa desrobit de: prejudecii- 
ție lut;.ea a redus : guvernele la, credința că naţiunele nu. 
suat proprietatea lor. Civilisația modernă este fica Jitteraturei, . 
tâte acestea le- a făcut litteratura în Europa, la noi încăa făcut; a- - 
vem-ceva ce nu aveam în ainte de 1848. Cel puţin Drinepit |
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de libertate în legă. De când litteratura s'a respins, “Jiber- 

tăţile aii ajuns numai un nume. la noi nu a făcut încă nimic, 

căci nu Yam : întins măna, „şi pănă: atunci nu vom fi nimic, 

„nu v'om .âvea nimic ca națiune, nici chiar -ca societate poli- 

“glotă, civilisată perotă, comercială. 
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