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VIFORUL 

ACTUL 1 

Castelul din Suceava. Un pridvor. O seară se coboară 
dela pridvor în ogradă. Copaci erescuţi în sălbăticie, 
Castelul are înfăţişare de părăsit și ograda de părăginită. 
Câteva laite de piatră acoperite cu muşchiu şi cu ederă. 

Subt pridror un gârliciu, 

SCENA I 

DOAMNA TANA, OANA şi NICULINA, în balcon. 

NICULINA 

„.„ Fetele, Domniţă? Stau, cum au apucat. 
Triste ca noaptea, în iatacul lor, ţin pe sfânta 
Vineri de azi, car fi răp... 

DOAMNA TANA 

C'ar fi zău...? 

NICULINA 

Evdochiţa a lui Secueanu a lucrat în ziua 
de sfânta Vineri, şi i sa stropit faţa cu
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pestrui galbene; iar Sâlea, a lui Isac, bogată şi frumoasă, n'a ținut credinţele străvechi şi-a rămas nemăritată .,. 

DOAMNA TANA 

Și-a rămas nemăritată... O fi zău,.. 

NICULINA 
De, măria ta. . 

7 

DOAMNA TANA 

O fi bine.. > 

NICULINA 

Știu eu? 

DOAMNA TANA 
Şi-a rămas nemăritată. ,, Bine ar fi fost să fi Incrat şi eu la sărbătorile legate... Pestrui am... 

NICULINA 
A! 

Ca partea dela, Soare a, unei caise, așa sunt : obrajii tăi şi tot aşa, de mirositori .... Mi-adue
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aminte, ca acum, când veni Ştefăniţă, prăfait 
şi cu vestmintele rupte, la castelul din Hârlău. 
Dete cu ochii de mine şi-mi zise: — „Oană, tu. 
te-închini la soare?“ — „La s-tul soare? — 
Bi, da, la sfântul soare. Da nu la soarele 
de iarnă care pare ca, un taler spălăcit, ei la 
soarele de Cuptor care eoace fâneţile, şi grâul, 
și roadele...“ — „Cum să nu, măria ta! — 
„lacă ţi l-am adus, pârjolind ţara Munte- 
niei“. — Și răsăriși în prag ca o minune. Erai 

    mină tremura în jurul capului. Şi de un an 
de zile eşti soarele meu ăl cald şi ăl bun. 

> uitai Sa a 

DOAMNA TANA 

Și-a rămas nemăritată ,.. 

OANA 

La ce te gândeşti, măria, ta? 

DOAMNA TANA 

lar, măvia ta?... Niculina, du-te şi spune 
fetelor să lucreze — cine o vrea — în ziua 

de sfânta Vineri ... 
Niculina se închină şi iese.
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SCENA II 
DOAMNA TANA și OANA se coboară jos 

DOAMNA TANA 
In acest castel învechit toa „NOI. Săleiile +] Plâng şi ulmii bătrâni îl cântă. Povestş s-mi, ”Oână, de San; Oană de Sfântul, că tare îdi-e dor de el. 

- 

te mi se par 

OANA 

Da, guibul 
Câţiva ostaşi, 
poposi Ştefăniţ 

4 

Xulturului, 
în metereze |. 

ță şi P'aici.,. 

în Părăsire.,, 
. Bine că mai 

DOAMNA TANA 

Cum era la trup? 

OANA Ă 
Micşor, dar te 

Când pășea se e 
Parcă-l văd. 

ezea codrii en chiotul lui utremurau oţelele pe el.. 
... 

Il am în ochi, în inimă, în : saflet... I] simţ în mâini, Aşa scutura pletele albe... Aşa răsucea mustața, .. ul la gură. . 

DOAMNA, TANA 
După birainţi .. 

Aşa aducea pahar»
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OANA 

Da, și toată viața, căci toată şi pe toţi 
a birait.. 

. DOAMNA TANA 

Cum avea ochii? 

OANA 

Oehii?... Ca solzul de peşte... Şi de 
se mânia i = oprindeaa ca para... Şi ful- 
gera cu privirile. . 

DOAMNA TANA 

Pe tine te-a iubit, Oană... 

OANA 

Da, da, Dumnezeu să-l odihnească în sânul 
lai Abraam!... De mă gândesc, simţ ea 

doi cărbuni în amândoi obrajii... Şi i-aud 
sărutatul lui... 

DOAMNA TANA 

Te mângâia? 

OANA 

O, mă alinta... Şi umbla binişor, binişor, 
cu mine, cu mâinile lui înăsprite de mânerul
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paloşalui şi de frâiele lui Voitiș. Odată veni, auma 'n zale, şi după zale picura sânge, —. ne cuprinse pe Doamna Maria, şi pe mine, şi ne ridică în sus, — şi zise: „» Mario, aşa, bătrân “um sunt, am învins, având d'a dreapta, pe arhanghelul Mihail şi din faţă pe Domnul nostru Isus Cristos“, .. Și castelul a sunat de vorbele lui... Era după Cosmin... 

DOAMNA TANA 

După Cosmin !. -- Oh! ce zile mari!,.. Fe= rice de cei cari le-au apucat!. - Și mai fe- Dice detine că... 

OANA 

Înainte să-şi dea dahal mi-a mărturisit ca şi cum ar fi fost visat... 

DOAMNA TANA 

Și tu, ce-ai făcut? 

OANA 

Am plâns... am plâns... 

DOAMNA TANA 

De ce ?



VIFORUt 

UANA 

Aş fi vzut să nu mai fiu decât să.] pierd! 

DOAMNA TANA 

Să fie pierdut, vouă și Moldovei? 

OANA 

Ce e bun dela el e » Şi-a stat şi subt fratele meu Bogdan, şi stă şi subt nepotul meu.,, 

DOAMNA TANA 

Da, stă încă, 

OANA 

Desi îl aşteaptă să vie iarăşi . - O veni, n'o veni... Cine ştie? 

DOAMNA PANA 
Cu cine semăna? 

OANA 

Cu mine bietul tata, bunul 
tata! Dar ș'aduceă şi cu 
îtajOr” în obraji, bălaiu, 

tata, sfântul 
Ștefăniță ... Ro- 

cu nasu în sus,.: 

DOAMNA TANA 

La elup.
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OANA 

Statu potrivit... lat în spete... 

DOAMNA TANA 
La trup... 

OANA 

Iute la mânie... . 

DOAMNA TANA 

La porniri! 

OANA 

Chibzait, meşter şi năprasnic la războaie, .. 

"DOAMNA TANA 

A, nu, nu la suflet, Oană! 

OANA 

E tânăr... 

DOAMNA TANA 

Eu nu sunt tânără? 

OANA, săratând pe Doamna Tana. 
O! da! aa! tânără, şi frumoasă !
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DOAMNA TANA 

De un an ma luat şi de şase luni patul 
meu nu mai e al „nostru. .. 

  

De iti 

OANA 

A, Tana, grijile ţării... 

DOAMNA TANA 

Nopțile albe!... In castelul dela Iași, l-am 
văzut pe după gât cu Vochiţa a eomisului 
Staur. Mi-a trebuit să-l înfrunt până so iz= 
gonese din casa domnească,., 

„OANA 

Cu vremea se cuminţeşte, Doamnt. 

| DOAMNA TANA 

Vremea poate orice, dar nu poate schimba 
o pisică într'un câine credincios... Că de când 
veni contele Irmsky, mai foc.. 

D= 

(os) OANA 

St Contele Irwsky?... Hi... 

p DOAMNA TANA 

Ia-i sabia, şi pune-i fuste... să juri că e 
femeie .. . 

„8.19 Tec, 
CENIPALĂ 

VA VER SITARĂ - 

Cuaesti! 

97332. — 2  
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OANA 

Subţire în talie, să-l frângi, şi gros în şol- 
duri... 

DOAMNA TANA 

In şolduri?... Un spion plătit şi de Sigis- 
mund şi de Ștefăniță... Ehr.., Dar tu, Oană, 
cum o duci cu Cătălin? 

OANA 

Slavă Domnului! 

DOAMNA TANA 
-.., Bine? 

OANA 

Viteaz în războaie, şi blând în casă .., Paisprezece ani, ca ziua de ieri... 

DOAMNA TANA 

O! Ștefăniță! vârtej fără înțeles!,.. 'Te-i fi coborând, tu, din sfântul Voevod?... Maică a Domnului, iartă-mă! . + (S'aude Ștefăniță ţipând gun glas potolit întrerupând "când şi când). Auzi? Şcolarul şi dascălul, copilul şi părintele, furia şi înţelepciunea ... Cine va birui?,.. A! şi
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cum strigă !,,, La scocul morilor vuietul ape- 
lor n'ar năpădi mai vijelios!.. Şi moara nu | "s€ Dizuig pe zgomot, ci pe mişcarea orânduită, | a bucăţilor ei, și macină... Lui, ia-i urletul 
şi nu-i mai rămâne nimie,., 

OANA 

Â, nu fi nedreaptă. ,. Ștefăniță, vorbeşte frumos, 

DOAMNA TANA 

Ce uşor e să pai când ești stăpân!... De. se încurcă, toţi zic: „N'a vrut să spuie... Ce bine” se stăpâneşte!“ De bate câmpii, toţi zie: „Ce sus sa ridicaţ!& “De se mânie, ca fiara, salbatică, toţi zie: „E câ îi râu prăvălit din 
munte!“. lu, avui norocul să fi fost fata lui Neagoe Basarab... Cum fnşiri mărgări= 
tarele pe un fir alb. de mătase, aşa curgeau vorbele lui: vorba şi învățătura... Şi acum, 
nenorocul s'aud pe Domnul meu ca pe Ignatie, 
robul meu, când zice „cea“ în loe de „hăis“ 
şi „hăis“ în loc de „cea“. Boii trag zăpăcit» 
şi carul” mai mult merge prin şanţ ca pe 
apa drumului... Vezi, Oană, cum se'ntu- 
necă? Mâine va fi iar lumină... Doar negura, 
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deasă de pe minţile lui Ștefăniță nu se ridică 
niciodată! mea mn em pe Ra ara aaa ma se 

îneacă se aaa ijeit Ta 

OANA 

Tana! 

DOAMNA TANA 

Nedreptatea să mi-o baţi în frunte! 

OANA 

Doamnă! 

DOAMNA TANA 

Şi nu-l descos... Ei, Waş sta eu.., 

OANA 

L-am crescut în braţe, Doamnă... Oh şi ce 
drăguţ era... Părul îi curgea inele aurii... 
gura ca o răsură... ochii ca două afine... 
şi mânuțele lui, albe şi grase, cu gropiţe, la 
fite-ce deşt, se desfăceau ca două aripe... 

DOAMNA TANA 

A fost... 

OANA 

E lujer din vrejul cel sfânt! Mi-e nepot 
"și mi-e drag e | 

în E RR
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DOAMNA TANA 

Ți-e drag şi ţi-e nepot... O fi ştiind el de 
mătuşă-sa ? 

OANA 
E stăpânul meu, şi ce vrea va fi! 

DOAMNA TANA 
Da? Ă 

OANA 

Da! 

DOAMNA TAN 

Oană!... Mi-e drag, Oană... Mi-e drag 
încă!.., Dar, să nu dea Dumnezeu să piară 
şi această picătură de iubire care mi-a mai 
rămas... (S'aude Ștefăniță făcând zgomot). Ia! vine! 

SCENA INI 

DOAMNA TANA, OANA, ȘTEFĂNIȚĂ şi ARBORE 
Ștefăniță vine repede în balcon şi coboară scara, — 

după el Arbore 

ŞTEFANIȚA 

A! nu! a! nu! nu se poate! Nu vreau să 
ştiu de Polonia şi de Sigismund! Mai mult
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preţuieşte 0... ş'un tâlhar!.. A! Doamna:., 
Nu e așa, Doamnă? 

DOAMNA TANA 

..s N'am: auzit ce-am auzit 

ŞTEFANIȚA 

Să mai spui odată? Doreşti ca Polonia să 
fie de două ori şi Sigismund încă odată? 

DOAMNA TANA 

Polonia este destul de mare aşa cum este 
şi Sigismund destul de puternic atât cât este, 

Arbore se pleacă şi aprobă, 

ŞTEFANIȚA 

Ce te pleci Arbore? Arborii se pleacă nu= 
mai de vijelie... Doamnă... 

Ii întinde mâna. Tana dă să î-o sărute. Ștefăniță o 
retrage. 

DOAMNA TANA 
Voiam să fac ce se cuvine.., 

ŞTEFANIŢA 
Destul c'ai voit., ,
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DOAMNA 'TANA 
M'am deprins dela părinţi să fac ceea ce 

voiesc, dacă ceea ce voiese se cade să voiese, 
Arbore se pleacă, - . 

ȘTEPANIȚA 

Ce te pleci, Arbore?... Să nu rămâi ca 
saicia cu pletele în jos... Oană... 

li întinde mâna. Oana o sărută, 

OANA, incet. 

Neamul mușatinilor a, fost bun... De ce 
supăraşi pe Doamna? rupăraşi p 

ŞTEFANIȚA 

Eh! 

UN COPIL DE CASĂ 

Doamnă, la masă, 

DOAMNA TANA, lui Ștefăniță. 

Vii? 

ŞTEFANIȚA 

Omul nu trăieşte. numai cu mâncarea,
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DOAMNA TANA 

După masă, vi? 

ŞIEFĂNIŢA 

Mâine plec la vânătoare.., 

DOAMNA. TANA 

Iar singură? 

ȘTEFĂNIȚĂ, printre dinţi. 

Zi unui copil de casă să-ţi ţie de urtt.,,- 

DOAMNA TANA 

Doamne! 

ŞTEFANIŢA 

Ce? 
Doamna Tana şi Oana pleacă. Doamna Tana când 

ajunge în pridvor se uită lung înapoi. Ștefăniță o pri 
veşte cu braţele încrucişate, 

ŞTEFANIȚA 

Era să fie călugăriţă. .. „Miroase a tămâie ., 
(Bate'n palme. Un copil de casă), Să vie şi ceilalţi 
boieri,
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SCENA IV 

ȘTEFĂNIȚĂ, LUCA, ARBORE, logofăt. TROTUŞANU, 

vornie, PETRE CĂRĂBĂȚ, paharnic. SĂCUEANU, 

vistier. IEREMIA, vistier. SIMA, pârcălab. CONDREA, 

postelnic. COSMA ŞEARPE, bivel-logofăt. ISAC, bivel- 

posteinie. LUCA CÂRJE, comis. CĂȚELEANU 
să CĂTĂLIN. 

ŞTEFANIȚĂ 

Boieri, Arbore vrea să înnoim prietenia cu 

Sigismund tocmai când mă pregăteam să întru 

în Podolia şi Pocuția, să pârjolese pe una și 

să păstrez pe cealaltă... Ce ziceţi?.. De ce 

tăceţi?... Spuneţi o vorbă!... Voi sunteţi 

Sfatul? ..... Pe voi se razimă ţara, şi Domnul? . - 

LOGOF. TROTUŞANU. 

Da, măria ta! 

ŞTEFANIŢĂ 

Pe nişte muţi? 

VORNIC. CARABAȚ 

La câte sfaturi am luat şi eu parte, Domnul 

îşi spunea părerea la, urmă. Părerea, lui fiind ho- 

tăritoare, dacă şi-o spune, de ce-am mai vorbi?



26 
ŞIFORUL 

ȘTEFANIȚA 
Vornice, nu ridica, capul în sus! 

VORNIC. CARABAp 
Am învăţat dela Ştefan-cel-Mare Şi dela vi- teazul Bogdan, bunicul şi părintele măriei tale. 

ŞTEFANIȚA 

Căci nu pustii Moldova tătarii de Perecop decât să-i fi bătut tur, -- Te-a slujit noroeul şi d'atunei ajunseşi o nenorocire! 

VORNIC. CĂRABAȚ 
Apoi m'oi trage dela sfat, măria ta.., 

ȘTEFANIȚA 

Ba nu, să rămâi... Inchipuiţi-vă că 8i- gismund mi-ar fi drag ca sarea'n ochi şi Po- lonia ca jeraticul pe pielea goală... că eu n'aș fi Ștefăniță Vodă, că aş fi nedrept, za- darnic, netrebnie şi nebun... că n'a3 pricepe folosul obştese ... ex țara ar fi în primejdie 1 că eu aş fi muriţ şi aş sta întins p'o năsălie şi la capul meu aţi sfătui ce e de făcut... Ei, ce-aţi plănui?... Cu cine?... Cu tureii
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or' cu leşii?... Incepeţi, şi aduceţi-vă aminte 
că pe unde iese vorba iese şi sufletul! 

Boierii se uită unii la alţii. Arbore face semn să în- 
ceapă comisul Căteleanu. 

COMIS. CAȚELEANU 

De, măria ta, eu să zic cum zice hatmanul 
Arbore, ca văzut multe, a păţit multe şi-a 
învăţat şi mai multe. 

ŞTEFANIŢA 

Hi! Hi! Da! 

POST. ŞEARPE 

Ştefan-cel-Mare bătu pe leşi în codrii Cos- 
minului, prădă Polonia, şi iar cu Polonia 
inchei pace... 

ŞTEFANIȚĂ 

Şi ce-a zis bunicul meu înainte d'a muri? 

POST. ŞEARPE 

Pace cu turcii, dar nu războju cu Polonia. 

ŞTEFANIŢA 

Dar turcii vor să izhească Polonia... Ca 

cine ...?
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VIST. ISMA 

Cu nimeni la început, cu cel mai tare la 
urmă. 

ŞTEFANIȚA 

Hi! Hî! Da! 

PARC. CONDREA 

Să grămădim oștile sub poalele eodrilor 
„dela Miazănoapte. Turcii să creadă că co- 
tropim Polonia, leșii c'am veni în ajutorul lor. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ca o fată, mare între doi voinici... Oricare 

va birui... 

VIST. IEREMIA 

Ba ea un voinie între două muieri în- 
căierate. .. 

ŞTEFANIȚA 

Băracan de mine! Iacă sfatul unui bătrân! 
A 

7 
BIVEL LOGOF. ISAC 

Măria, ta, Ieremia e ca o cobză: cum cânţi 
aşa ţine băzul,
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ŞIEFANUȚA 

Bi! Hi! Dai! 

PAH. SĂCUEANU | 

Arbore încheib pacea d'acum șapte ani... 
Şi pe:măria ta leşii te numeau „măreţul lor 
prieten şi cel mai de credinţă...“ 

ŞTEFANIŢA 

Da, da, când adormeam la masă, când nv 

simţeam că Oana mă punea în pat... Atunci 
eram strălucitul lor prieten ... Ce făţărnicie... 

Şi tu Săcuene? 

LOGOF. TROTUŞANU 

Și eu, măria tal: 

ŞTEFANIŢA 

A! şi tu? 

LOGOF. TROTUŞANU 

Şi eu pentru mărirea stăpânului meu şi în- 
voiala, cu Polonia. Dacă măria, ta voiește alt- 

fel... e slobod să facă ce..yrea, ca_în_ _easa 

ia dar fu cu noi. cheme alţi. boieri. 
Dă să piia la picioarule lui Ștefăniță vergeaua au 

rită. Ștefăniță îl oprește,
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ŞTEFANIȚA 

Asta e puterea unui muşatin stăpânitor a 
toate? Certat de toţi? (Râde nervos. Nu-mi nai 
rămâne decât să împart mânăstirilor, ea la, 
treisprezece ani, nebedernice, feloane, epitra- 
hile, şi să le fac danii de prisăci, de ocine 
şi sate, casă se roage, egumenii, arhimandriţii 
şi episcopii, pentru odihna sufletului meu fiind 
încă în viață şi pribegind, ca într'un pustiu, 
pe tronul Moldovei!... Hursinica asta de eati- 
tea sa aprins şi arde pe mine!... Ori nu mai 
sunt boieri, ori nu mai e Domn!... 

Ștefăniță se plimbă furios. Din vreme în vreme sa 
opreşte gascultă pe Luca Arbore. 

ARBORE 

Ascultă-mă, măria ta, şi iartă-mă, că sunt 
bătrân, şi nu „Știu a vorbire. Eu am îmbă- trânit portar al Sucevei subt patru domni: subt Ştefan-cel-Sfânt, subt Bogdan, subt măria ta când erai copil, şi subit măria, ta de când luaşi toate pe mână, că de două ori te-a uns mitro- politul Teoctist cu sfântul mir domnesc, cână urmaşi în scaun viteazului Bogdan şi când împlinişi paisprezece ani, Și Bogdan şi măria ta vruserăţi să mă faceţi logofăt al Moldovei. i...
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D'apoi eu, ştiind ce nu ştiu şi câte nu ştiu, 
“am zis, şi lui Bogdan şi măriei tale: „Asta 

nu se poate şi nu se cade, asta se cuvine lui 

Trotuşanu, că eu sunt un braţ şo sabie la 

porunea măriilor voastre“. Yam rămas pâr- 
călab şi portar al Sucevei, şi, fiinâcă aţi bine- 

voit, hatman după cum am fost. Ce-ar mai 
dori sufletul meu? Că după cum sunt, am 
fost şi sunt prea mult... Şi nu sunt decât 
o dreaptă ţărână, și mai sunt în petrecanie 
printre oameni câtăva vreme, poate câteva 
luni, şi — cine ştie — câteva zile... D'apoi 

cum să zici, măria ta, că: au nu mai sunt 

boieri, au nu mai e Domn? .. 

ŞTEFANLȚA 

Da! Da! 

ARBORE 

Apoi eu ştiu una: că numai boului i-e dat 
să tragă cu capul în jos şi să rabde alei 
omului, fără să-și spuie păsul, până-o cădea ; 
go plesni, iară omul să 'ndure greul cu capul | 
în sus, şi să se plece Domnului după ce-şi va 

spune păsul. De, măria ta, eu nu ţiu la, fo- 
loasele leşilor ga craiului lor, ci la folosal 

7
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țării şi-a Domnului meu... Că d'am avea 
peste noi pe nebiruitul Ştefan ... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

V'aţi supune, că de unde nu.,, 

ARBORE 

"Ei, că asta nu ne dăm îndărăt nici faţă 
de măria ta... Ne plecăm şivacă... Cm 
pleacă capul). Şi n'avem pe bătrânul Ştefan, ei 
pe tânărul Ștefăniță, iscușit, îndrăzneţ, viteaz, 
dar nu i-a sosit ceasul să fie ce-a... fost ăl 
mare... Când n'oin mai fi noi, vor asculta 
copiii noştri, cum ascultam şi noi de, „Sabia 
ui..Chriştos...* Şi să dea maica Precista 
aşa 'să fie! (Se închină). 

ŞTEFAÂNIȚA 

Hi!-Ht! 

ARBORE 

Când îşi dete duhul, Milostivul, era mare 
vrajbă în creştinătate, şi-a putut să grăiaseă 
scârbit de câte pătimise, ceea ce ştim cu toţii. 
Acum sau mai schimbat vremurile. Sigismund 
stă aşa (Incârligă degetele arătătoare dela amândouă
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mâinile) eu nepotul său” Ludovie al Ungariei; 
şi nici dihonia de altădată nu mai e între 
litvani şi leşi. Cu ungurii stăm bine de când 

Ştefan îi păli la Baia; cu tureii un dar, un 
peşcheş de 2000 de galbeni pe an şi ne lasă'n 
pace. De ce să nu întărim legăturile stră- 
vechi cu Polonia? Până ţei încăputa iar 
60.000 de ostaşi, şa înfiripa Moldova aşa 
cum fusese odinioară, —să fim bine și cu unii 
şi cu alţii... Să ne strecurăm, pănăii ajunge 
hotărîtor unde i'ei pune sabia în cumpănă... 

. ȘTEFĂNIȚĂ 

Sigismund înşelă pe tată-meu cu soră-sa 
şi pe mine cu fie-sa... De câţi ani eşti? 

ARBORE, mirat, 

Fără unu șaptezeci... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Nu m'ai înţelege când ţi-aş spune că Si- 
gismund m'a rănit... 
o A 

mem 

ARBORE 

În locul unei ceacâre fete de eraiu, ai e 
frumuseţe de Doamnă din Basarabii descă= 

97332. — 3
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lecători ai Munteniei şi din cea mai veche 
spiţă de despoţi ai Serbiei... 

STEFANIȚĂ 

Ai împlinit şaptezeci! 

ARBORE, cam supărat. 

Şapoi de, eşti domn... Grijile neamului 
mai întâi şi pe urmă mieile ZĂdSiiicii 

Caraman, mai Et deea centre i eoemaz Pon asr ir nare am Dei 

ŞTEFANIȚA 

Ai trecut de șaptezeci de anii 

ARBORE, emoţionat, 

Erai copil când te luai în braţe şi te ridieai 
d'asupra capului şi işi măcelul dintre mol- 
dovenii care papă ţa şi tătarii care nă- 
pusteau la jaf şi pustiire. Şi cu voinţa lui 
Dumnezeu, Petre Cărăbăţ birui pe tătari şi 
îi aruncăn Nistru. Şi te dusei unde stase 
bătălia. Și cum_s'aude primăvara în ţareuri 
behăitul oilor "desp ărțite AS siiiaii Tor, aşa se 

“vidiea ălsă moldovenilor "căziăţi pe locul de 
cinste. Şi-ţi zisei: , Măria, tă, să iubeşti pe 
moldoveni, şi „pe. boieri, _şi _pe răzăși, şi pe 
tărani, « că do poteivă înor > pentru “doiniiul şi 

  

.
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» ps “a . . Tigy An țara, lor! Și prinseşi pe Cărăbăţ eu amân- 
două mâinile pe după gât, şi-l sărutaşi, şi 

"ziseși, plângând: „Aşa, să-mi ajute Dum: 
nezeu, moş Luca)...“ 

STEFANIȚA 

Ai împlinit nouăzeci de ani! 

LUCA ARBORE mâhnit, 

apoi eu, ce mai am?... Voi închide ochii 
şi nu voi vedea durerile Moldovei. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Dar nu înţelegi, moşnege, că urăse Po- 
lonia, ajunsă, euib_de hoţi? Ea- adăposteşte 
pe răsvrătiţii neamurilor, şi pe moldoveni, și 
pe unguri, şi pe museali, şi pe nemți, şi pe 
italieni! În ea şi-a găsit culcușul şi Petre 
al Răreşoaei, acela care pândeşte la scaunul - 
Moldovei, acela despre care şi tu mi-ai spus 
că ar fi os din osul lui Ştefan!... 

ARBORE 

Eu nu ies mărturie, dar nu mi-e dat să 
mint în faţa lui Dumnezeu. Ştiu că e, daz 
mai ştiu că nu l-a vrut Domn. 

Şer
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ŞTEPĂNIŢA 

Urăse pe Sigismund! 
ee Coe ea e it e ae 

ARBORE 

lubeşte pe Moldova, măria ta, e acu ate aaa mam re Peene 

ŞI BPANIŢA 
Mi-e scârbă de Polonia!... On! Arbore, 

Arbore, de nu mai fi ţinut în braţe... Iacă 
lueru tău... Boierii stau gata să-și lepede 
toiegele şi săbiile boieriilor lor!,,. Da, văd 
pe Luca Cârje pregătit să se umfle în lati- 
neşte în mijlocul sfatului leşese, 

LUCA CARJE 

În numele măriei tale, al boierilor şi al 
Moldovei... 

ŞTEFĂNIŢA 
În numele meu să rererşi minciunile fa 

fara a mai mincinoasă! 

LOGOF. TROTUŞANU 

Măria ta... 

ŞTEFANIȚA 
Mare logofăt minciună... ,



FIFORUL | 37 

POST. COSMA ŞARPE 

Măria ta... 

ŞTEFANIȚA 

Marele postelnie minciună. . + 

VOR. CĂRĂBĂȚ 

Măria ta... 

ŞCTEFANIȚĂ 

Marele vornie minciună!... Tot ce mă 

inconjoară este o vedenie de făţărnicie şi de 

neadevăr!... Si tu... ce stai pitit după 

tat'tău?... Ascultă... 

CĂTĂLIN 

Ascult, măria ta. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ascultă și învață cum ai să ipitropiseşti 
pe urmaşul meu, pe care nu-l voi zămisli 
până n'ei fi pregătit să domneşti în locul 
lui!.... Boieri, faceţi ce vreţi!... A! bine c'a 

sosit noaptea să-mi ascundă ruşinea, mea!. . . 

Şi daţi-i lui Luca Cârie un zăbranie negru... 

Ai să vorbeşti cernit, în numele Domnului
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pe care-l veţi înmormânta în prietenia Polo- 
niei!... Duceţi-vă... Vreau să răsuflu!... 
(Boierii pleacă trişti. Când încep să între în castel, Şte- 

făniţă trage sabia). Oricât de sus stau capetele 
astea, mâna Domnului e mai lungă!... (Bate'n 
palme. Un copil de casă). Să vie Moghilă şi Mo- 
gârdiei, ! 

SCENA V 
ȘTEFĂNIȚĂ, ȚUGULEA MOGHILĂ şi MOGÂRDICI. 
Mai târziu CONTELE IRMSKI şi DOAMNA TANA 

Ștefăniță stă p'o laiţă cu capul în mâini.  Moghilă 
şi Mogârdiei vin binişor în pridvor şi privese în toate 
părţile. 

MOGARDICI 

Unde-o fi? 

MOGHII:AĂ 

Unde-a fost şi ieri-noapte.,, 

MOGÂRDICI 

Vorba e, îl vezi? 

NOGHILA 

Nu.
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MOGARDICI 

Dacă n'o fi? 

MOGHLLĂ 

Atunei să ştii că nu s'a năseut,., 

MOGÂRDICL 

Oare!... te pomenești că-l fată acuma... + 

MOGHILA 

Tu să-i fii moaşe. 

MOGARDICI 

Eu? .. Şi în doftor... 

MOGHILA 

Ce-o scăpa dela moaşe, e treaba doftorului. . 

MOGÂRDICI 

Să-l trag bine de urechi... şi gura bine 
desfăcută ... să semene cu mine... 

MOGHILĂ 

Urechile ca de măgar, gura pe oală... şi 
piciorul drept adus... să calce ca tine...
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MOGARDICI 

Şi moldovenii de l-or vedea să zică: „E he! 
Domnul moldovei seamănă cu moaşă-sa!* Să 
coborîm binişor, binişor, tu cap şi eu coadă .. 

MOGHILA 

Să mergem cu coada înainte, să nu ne po- 
meniin 'cu ceva la cap... 

MOGAÂRDICI 

Oare? 

MOGHILA 

Să scăpăm capul... 

MOGARDICI 
Şi coada... Da, cine dracu a mai văzat 

dobitoc mergând cu coada înainte? 

MOGHILA 

Oile sălbatice, ştii tu cum pasc?... Ileana 
buza de sus .. 

MOGÂRDICI dând peste nas lui Moghilă, 

Asta?
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MOGHILĂ, asemenea. 

Ba asta... Au buza de sus aşa de lungă că 
se revarsă pâriă aci... 

Ii dă un ghiont subt bărbie. 

MOGARDICI 

Oare! 

MOGHILA 

Şi ca să prindă iarba când pase umblă cu 
coada înainte. 

ŞTEEĂNIȚĂ, trezindu-se din gânduri, 

Ce caraghioi turbură gândurile lui Şte- 
făniţă P=—— 

Moghilă şi Mogârdici s'ascund după un copac. Mo- 
ghilă se preface că-i e frică, 

MOGHILA 

Mogârdici, măria ta! 

MOGÂRDICI 

Ba curat Moghilă! 

ŞTEFANIŢĂ 

Şi murdari amândoi. e
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MOGARDICI 

Haiti! e cu toane! 

MOGHILA 

Să vedem .. Cum ai zis, măria ta? 
. 

, 

ŞTEFANLPA 

Am zis că curat şi murdar e tot una în 

Moldova. 
Moghilă şi Mogârdici ies de după copae. 

MOGÂRDICI, râzând 
. 

Apoi, dacă e-aşa.. noi, ce bem? 

ŞTEFANIŢA 

Beţi odihna și somnul lui Şefăniţă!... O, 
Moghilă, boierii sunt niște nesocotiţi! Vor să 
mă îngenuche lui Sigismund! Şi nu fuseră aci 
nici pârcălabii de Novagrad, Petrică, omul 
meu de nădejde, şi Baloș, nici spătarul Hrană, 
nici bătrânul pârcălab de Hotin, Talabă... 
Singur, ca un cerb înconjurat de câini! Dar, 
bun e Dumnezeu! (Trage sabia șo învârteşte pe 
deasupra lui Moghilă și Mogârdiei). Ce te fereşti, 
Mogârdiei,
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MOGARDICL 

Ba o să mă bag în ea... 

ŞTEFANIȚA 

Aşa să tremure vitejii dela Şerbeanca şi 
dela 'Târguşor! 

MOGARDICI 

Dar nu prea mult, măria ta.sa 

ŞTEFANIŢA 

De ce? 

MOGARDICI 

Că aşa tremurai eu la Şerbeanca, întrun 

şanţ, că eram un băietan; când mă pomenii 

cu vornicu Cărăbăţ: jiiit cu sabia şi pae cu 
latul pe spinarea mea! Şi se-întâmplă lucrul 
dracului, că până să spui o vorbă, auzii pe 

vornie mormăind ca un urs: „ărae de sân- 

gele tău moldovene!“ Şi dete pinteni calului 
zâmbind. Apoi sânge era ori foc... Vorba e 
ce bem? 

ŞTEFANIŢA 

E lună, ea ziua. Să bem. Moghilă, du-te la 

gârlici şi scoate din fundul pimniţii vin de
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Cotnar ca untdelemnul, mai bun ca vinul de 
“Pokai, de Huşi ce te pişeă de limbă şi îți dă 
pe nas, de Nicoreşti ca sângele şi de Berhe- 
ciu profir şi mai subţire ca apa. 

MOGÂRDICI 

Câte-un urcior din fiecare, şi de Berheciu 
trei. Până să bei măria ta un cotnar, eu să 

sug trei berhece... Da... să daţi săbiile 
întoa... E mai bine; mai bine, că de s'o îm- 
băta sabia măriei tale întâiu, odată te po- 
meneşti cu ea ieșită din teacă... că nu te 

mai ascultă nici pe măria t4.., 

MOGHILA 

Aşa zic şi eu... Să le dăm Măria ta... 
Să nu ne mai batem capul mâine ca să aflăm 
cine a început azi... 

ŞTEFANIŢA 

Fie.. ” 

MOGÂRDICI (Ia săbiile) 

Ei, ce cuminte e şa măriei tale câul n'a 
băut! Lucru mare!
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Mă, să ţii minte un'le-ai pus.., , p 

MOGAÂRDICL 

Hî-hî... Asta e stânga ş'asta e dreapta; |! 
cum mergi înainte o apuci la dreapta, apoi : 
faci la stânga, ridici mâna'n sus şi le agăţi ; 
de creanga unui frasin; şi mâine dimineaţă ; 
când îţi vine aşa, nu ştiu cum, te întrebi care, 

e stânga şi care e dreapta; ş'o apuci la stânga, 
apoi faci la dreapta; ridici mâna şi le iei ea 

dintr'un cui... Vezi că se schimbă şi dreapta şi 
stânga... Mâine dimineaţă nu se mai schimbă... 
aşa rămân, unde-ai căzut... 

  

ŞTEFANIŢĂ 

Masa şi scaunele... 

MOGÂRDICI 

De unde? 

ȘTEFANIȚA 

De unde le-ai lăsat ieri noapte... 
Mogârdiei se încrucizează cu Moghilă care se fuplă - 

cu ureioarele de vin.
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MOGAÂRDIUL 

Te frămânţi tu cu ele, dar au să se fxă- 
mânte şi ele cu tine... - 

MOGHILA 

Sunt grele şau să ne facă uşurei... 
Mogârdiei aduce masa. Pe masă un purcel, pâine, 

gi celelalte. 

ŞTEFANIȚA 

Patru seaune... 

" MOGARDICI 

Trei. 

ŞIEFANIȚA 

Patru! 

MOGARDICI 

Moghilă face cât doi, dar tot p'un seaun 
stă, că nu se poate cu două... 

ŞTEFANIȚA 

Patru pahare... 

MOGARDIOCI 

Trei... ă
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ŞTEFANIȚĂ 

Patru! 

MOGHILA 

Bea Mogârdiei cât doi, dar tot c'un pahar 
bea, ... 

După ce Moghilă și Mogârdici au pus masa. 

ŞTEPANIȚA 

Toarnă, Moghilă... Mi-e gura amară.. 
S'a vărsat fieream mine... 

MOGAÂRDICL 

» Cum să nu se verse... d'atâta sfat! Si,., 
grozav e vinul contra sfatului şi-a fierii? 
Parcă-ţi ia cu mâna, nu altceva... Mie, 
berheciu, Moghilă. (Bea). 

ŞTEFAĂNIŢA 

Mai toarnă, Moghilă... (Bea). Şi'm paharu 
ăsta, 

MOGARDIUL 

Ce-o mai fi şasta?.., Mie berheheeiu, Mo- 
ghilă. (Bea).
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ŞTEFANIȚĂ 

Mi strângea de cap un cerc de fier... Mă 

simţ mai bine... Amărăciunea sa dus... 

MOGARDICI 

Nu spuneam eu...? 

ŞTEFANIȚA 

Mai, Moghili... (Bea). 

MOGHILA 

N'o lua repele, măria ta. Nu te pune cu 
cotnarul ... Yu beau de Nicorești, şi... 

MOGARDICL 

Oarel... Mie berheheheciu, Moghilă... (Bea). 
Şi mai... (Bea). Ca apa... Mai... 

MOGHILA 

Ci ca ho! că fac scurtă la mânăl 

MOGARDICI 

Tii! Sa isprăvit! Să nu fie paharul gol!.., 
Îmi moare soacră-mea....'lu vrei să-mi moară 

soacră-mea, Moghilă? (Bea), 

A
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ȘTEFĂNIȚĂ 

M'ara limpezit ... văd limpede... ) 
Fi A 

MOGARDICL ş 

Şi eu m'am limpezit, dar văd turbure... 4 

ŞTEFANIȚA 

Moghilă, e pregătit de vânătoare? 

MOGHILA 

_ Mâine, ne sculăm din zori, şo pornim 
spre Ceahlău. 

MOGARDICI 

Adică mâine ne culeăm la zori şo pornim 
cu buteile spre Ceahlău. 

ŞTEFANIȚĂ 

Nicorești, Moghilă. (Bea). 

MOGARDIC: 

Un ber... Stai! (nnumără pe degete și se elatină). 
Așa... Un ber-he-he-he-he-heciu, Moghilăl! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Nu, nu-i turna, e 

97330, m 4 

i
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MOGÂRDICI 

Şapoi... de ce?... Cu ce-am greşit ea 
măriei tale?... Mai bine ia-mi zilele! 

ŞTEFANIȚĂ 

Nu, că ești fricos ca un iepure... 

MOGÂRDICI 

Eu? Află, măria ta, că Mopârdiei, nu ştie 
ze e frica! 

ȘTEFĂNIȚĂ. surâzând. 
Aşă?... Moghilă, adu două ciomege, 

MOGÂRDICI 

Ascuţite? 

ŞTEFANTŢĂ 

Două ciomege ... Să ne luăm ciobăneşte. Şi 
câte lovituri mi-ei da, atâtea, pahaze vei bea. 

- MOGAÂRDICI 

Sfântă născătoare, ajută-mi! 
Moghilă aduce ciomege. Și le-aleg. Le învârtese. 

Ștefăniță se lasă să-l izheaseă ta început. Mogârdici 
28 încurajează,
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ŞTEFANIȚA 

Unal (Râde). 
MOGÂRDICI 

Berheciu! 

ŞTEFANIŢĂ 

Două! (Râde). 

MOGARDICL 

Berheheciu! 

ŞTEFĂNIŢĂ 

Trei! (Râde). 

MOGAÂRDICI 

Ber-he-he-he-eciu!. .. 

ȘTEFĂNIȚĂ, se pune şi-l loveşte întruna. 

Berheciu... Ber-he-he-ciu... Ber-he-he-he-ciu! 

Ber-he-he-he-he-iu! 

MOGAÂRDICI 

Ai! Ail 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Vrei şi cotnar?... Na şi cotnar?.. . cot-eot- 

nar... eot-cot-coi-nar,. o
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MOGARDICI 

Ai! ai! Apoi dă-o dracului de şagă... M'ai 
făcut numai vânătâi... (Aruneă ciomagul.— Lupta 
încetează. Ștefăniță şi Moghilă râd). Şi ce râdeţi... 
D'aia nu e bună gluma cu cei mari! 

ȘTEFĂNIȚĂ, trist. 
Ah! şi Domnul e stăpân pe avutul, pe 

cinstea şi pe viaţa tuturor! 

MOGÂRDICI, se pipăie pe spinare. 
Şi pe spinarea mea ca pe vistieria ţării! 

ŞTEFANIȚA 
Toarnă, Moghilă. .. Nu, Nicorești, .. 

MOGÂRDICI 
Moghilă, mie un... Ce râzi? 

| MOGHILĂ, râde. 
Zi... 

MOGÂRDICI, se elatină, 
Iacă, nu zie! 

ŞTEFĂNIȚA 
Moghilă, fuseşi la 'ntrecerea, d'alaltăieri?
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MOGHILĂ 

Fireşte că da. 

MOGÂRDICI, împleticin du-se. 

Eu n'am... că m'am desmeticit târziu. «e 
pe la jumătatea pârliciului .. « 

ŞTEFAĂNIŢĂ 

Ai văzut? 

MOGHILA 

Văzut. 

ŞTEPANIȚĂ 

Pe dăşelate l-am întrecut cun gât de cal... 

MOGÂRDICI, bea şi vorbeşte singur. 

Un jerăgai pe gât... Cald al dracului. ». 

MOGHILA. | 

Da, şi mi se paze... . 

ȘTEFĂNIȚĂ 

„ Cătălin şi-a ţinut calul... 

MOGARDICI î 

Nici eu boi nu m'ai fi scos... Cald al 

dracului... (Bea),
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ŞTEFANIȚĂ 

Dar la halcă pe jos? Din zece săgeți, cinci 
trecui prin cere, Cătălin novă, ceilalţi dou5- 
trei... 

MOGHILA 
= . vu iura prea mie cerul. . 

ŞTEFANIŢȚA 
Era d'o potrivă la amândoi! 

MOGÂRDICI, bea întruna, 

Cald al dracului!. Nu ştiu ce am astăzi 
de mă simţ greu... 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Ce-ai avut şi ieri, şi alaltăieri şi totdeauna. 

friguri cu berheciu, .. 

MOGÂRDICI, ştergându-se de năduşeală. 
Ih!... Friguri?... Cala a] dracului |... 

Să mă las o leacă pe dreapta cu un beeciu. ., 
c'aşa mă odihnese eu... Un bebeciu, Moilă. ., 
paanice Moilă...? 

Mogârdici se lungeste la zădăcina unui copac ga. doarme,
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ŞTEFANIŢĂ 

Şi când ne împărţi Doamna, mie paharul 
de aur şi lui pe cel de argint, mă uitai în 

ochii lui Cărăbăţ. Surâdea. Ii smucii paharul 
din mână şi-i întinsei lui pe cel de aur. Nu 

vream să par copil în faţa lumii. Şi mul- 

ţimea bătu zgomotos din palme... mai mult 

pentru el ea pentru mine.. 

MOGHILĂ 

Şi-ar fi fost mai stăpân pe el ca pe cal- 

ŞTEFANIȚĂ 

A! lacom la deşertăciuni! 

MOGÂRDICI, prin somn. 

Mie un be-eciu... paanice Moilă ..:un 

paar ... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

A wnplut urechile lumii car fi luat co 

săgeată boldul de aur din vârful cortului sul- 

tanului Albu... 

MOGHILĂ 

4) întâmplare...
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STEFĂNIȚA 

Mânios, încălecaj calul. Intrai în jir. Pusei 
pinteni de ţâşni sângele. Calul sări ş'o rupse 
la goană. intii cercul. Aruneaj săgețile şi 
sburară pe d'alături. Luzaea abia se ţinea să 
nu râdă. Să mă fi tăiat n'ar fi curs picătură 
de sânge. Veni şi rândul lui. Goni, ţinti, as- 
vârli. Vâjâiau săgețile. Din zece, şapte prin 

„cere, prin acelaş cere! Ah! şi le simţii pe 
câte şapte în inima mea, una după alta, una 
îndesând pe cealaltă! 

MOGHBILA 

Când doamna îi puse în deşt inelul cu ma- 
tostat, plesnea de trufie. Se făcuse roşu ea 
cârmuzul, copilul din flori al lui Arbore, unchiul măriei tale! . 

ȘTEFĂNIȚĂ, bea, 
Al moșneagului care iese mărturie că pri- beagul Petre, lepădătura, Răreşoaei, ar fi co- pilul bunicului meu Ştefan! (Trânteşte paharul 

cu fundul de rasă). 

MOGÂRDICI, tresărind, 
Ce mai fu şasta?... 
Se întoarce cu faţa în jos,
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ȘTEFANIȚA 

A! poftim, măzia ta Petre, poftim... . e 
Arbore te-îmbie la seaunul Moldovei!. „Ah? 
mă strânge de gât!... Şi sunt domn al 
Moldovei!. .. 

  

Cătălin vine la vânătoare. 1? 

  

MOGHILA 

Vi . .. - f. id ine agil: 

/ | 
STEFĂNIŢA . 

, , fe - Far ei Ri.,l JR 2 agata fa ma 

: A 4 AI /. fe 
MOGHILĂ | Pfa ad, 

  

Pe Ceahlău întunecimi, muchi, prăpăstii.,. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Dacă l-am pune pe buza unei... Şi sin- 

gur... 
Face semnul unei rostogoliri, 

MOGHILA 

Şi? 

ŞTEFĂNIŢA 

Şi o.
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MOGHILA 

A! da! 

MOGÂRDICI, prin somn. 

Be-beciu... Moilă.,.. 
Ștefăniță, fluieră haiduceşte de trei ori, 

MOGHILĂ 

Ce e asta? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ai să vezi... Ah! niciodată vinul n'a 
fost mai bun! (Beaj. 

Se aude un fluierat drept răspuns, Ștefăniță tresare. 

BAASEILĂ | 
Ce trosneşte? 

Vine contele Irmsky. 

ȘTEFĂNIȚĂ 
„Vino conte, vino, te-aşteaptă scaunul gol, 
paharul plin şi inima mea deşartă când e 
fără tine! Q1 sărută pe obraji, pe ochi şi-l strângea 
braţe). Bine? < 

CONTELE I4MSKY 

Foarte bine când sunt cu măria tal! 

MOGHILĂ, aparte 

Ciudată dragoste! Frumos băiat!
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ȘTEFPANIŢĂ 

Moghilă, cunoşti pe contele lrmsky? 

| MOGHILĂ 

Da, Maria Ta, dar contele stă eam retras. . a 

CONTELE IRMSKY 

La umbra tronului ca un oier la umbra 

stejarului. 
Râde şi se "'ndeasă în Ștefăniță. 

ŞTEFANIȚĂ 

Aşa dragă, aşa... 

Se suie pe masă şi ține pe conte pe după gât. 

MOGHILĂ, aparte, 

Ce glas subţire! 

ȘTEFAĂ NIŢA, după ce-i dă contelui să bea. 

Cântă-mi o leacă... 

CONTELE IRMSRY 

id»
) 4 cânt?.,. Dar ăsta cine e? 

MOGÂRDICI, prin soma 

Be-beciu - ae
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CONTELE IRMSKY, râzână, 
Cine? 

ŞEFĂNIȚĂ, râde, 

Un ţap... După mamă moldovean, după 
tată armean... după meşteşug, beţivan... şi 
slugă credincioasă a Domnului tău., e 

MOGHILA, aparte. 

Ce talie! Ce şolduri! Şi ce mişcări? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Cântă dragă, cântă!.,. Dar... nu vreau 

așa gros... (li face semn să s6 desbrace. Contele 

Irmsky îi arată po Moghilă). Nu, nu te teme, 

va fi singurul... şi e bine să ştie un om 
de nădejde, 

Contele Irmsky se dă după un copac, şi într'o clipă 

se desbracă de hainele de pe deasupra şi apare cu o 
rochie cam scurtă, 

IRMA 

Îată-mă. 

MOGBILĂ 

Al!al 
Doamna Tana vine în pridvor şi priveşte înmăe 

murită. Dela ea se vede ce se petrece jos, dela ei, na
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ŞTEFANIȚA 

Ah? Moghilă, ce fată fermecătoare! Un 
meşter din Italia n'ar_săpa. în. marmură na. 
trup mai curgător ... UD zugrav venețian n'ar 

“aşterne. pe pânză, un. chip. mai dulce... (0 sărută) 
nişte ochi mai pătimaşi... (O sărută) şun păr 
eare cade în inele de aur... Oh! Irma!. Aş 

da toată Polonia pe tine! (0 sărută). 

IRMA 

Polonia m'a dat pe mine, măriei tale... 
Gl sărută). 

ŞTEFANIŢȚĂ 

Şi am mai mult ea Polonia... (0 sărută). 

DOAMNA TANA 

Oh! 

Dispare ?n castel. 

ȘTEFĂNIȚĂ tresărind, 

- Cine-a oftat? 

MOGÂRDICI prin somn, 

Un be-beciu Moilă.,,



ACTUL Il 

Yn iumîniș pe muntele Ceahlău. Locul de pândă al lui 

Ştefăniță. Printre pădurile întunecoase de brad şi de 

molizi se vede, spre stânga, o muche îngustă de piatră, 

mărginind o prăpastie adâncă. Patru cărări dau. în 

luminiş, două la stânga şi două la dreapta. Două se 

coboară într'o parte şi cealaltă a muntelui şi două se 

ridică spre -creștet. Mai mulți bușteni răsturnați şi 

acoperiţi cu ferige. Norii se ridică din păduri și se 

plimbă a lene. Vremea, posomorită, ameninţă a ploaie. 

i 

SCENA 1 

- LUCA ARBORE şi COMIS. CĂŢELEANU 

vin pe cărarea întâia din dreapta. 

Comisul Căţeleanu îmbrăcat în haine de vânătoare, 

cu tolba de săgeți şi arcul, cu cuțitul la brâu şi ce 

toporişeă în mână. 

COMIS. CAȚILEANU. 

Se 'mbună, Domnul? 

ARBORE 

Nu vorbi nimic. Eu îi deşirai vieleșugul 
aerului, cum e spre folosul lui ş'al ţării. EI
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fiuieră şi pocnește din frunză. Uneori se ?ntu- 
necă şi dă din cap. Ii spusei că Luca Cârje 
a plecat pregătit cum să aducă vorba ca să 
fie spre lauda şi fala lui, el... Mă îngheaţă, 
această muţenie. Dacă văzui o luai razna prin 
păduri... Fi, copilul care mi-a rămas pe 
braţe, pe care l-am slujit eu credinţă... mă 
urăşte! 

COMIS. CAŢELEANU 

E mâhnit pe noi... Nu l-ai auzt...7? 

ARBORE 

Ah! să-l fi auzit, când eram numai cu el... 
A răenit, sa strâmbat, s'a înnecat... Abia 
şi-a venit în fire. Sa uitat lung la mine și 
mi-a zis apăsând pe fitece cuvânt: „Arbore, 
ori te lepezi de gândul tău, ori de nu...!& 
Şi m'a măsurat cu ochii... 

COMIS. CAŢELEANU 

Aşa e el, cu toane. 

ARBORE 

Cum ai fost să fii aşa eşti. . Eu sunt fa | 
lucrul Domnului şal ţării... Ar fi o nebunie, !
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iși pentru Domn şi pentru ţară, să ne punem 

bine eu turcii şi rău cu leşii. N'aş' vrea să 

ajungem ea, muntenii. Până şi Neagoe, înţe- 

Heptul, a tost nevoit să dea pe fitece an 900 

şle copii Padişahului ... (pârj) Şoimi şi iepe 

șcât or-vrea, suflete, nul... Ah!... 

COMIS. CĂŢELEANU 

D-ta cunoşti cât ţinem la d-ta... Bun e 

Dumnezeu... Are să se îmbuneze şi Ștefă- 

niță ... Să vorbim de altceva... De ce nu 

luaşi arcul şi săgețile? 

ARBORE 

O! ho! arcul sunt astea... (Arată mâinile), 

Săgeţile sunt ăştia... (Şi-arată ochit). De te 

lasă, lasă şi tu juvinele... Ei-hei mi-a slăbit 

arcul şi săgețile nu se mai due piuind... 

COMIS. CAŢELEANU 

Şi unde rămase? 

ARBORE 

La Durău. Peste un ceas încep bătăiaşii.. 

“Trebuie să pice acum ... Să mergem... N'aş 
vrea să dea ochii cu mine,,e
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COMIS. CAŢELEANU 

Unde? 

ARBORE 

Unde ne-or duce picioarele. ., 
Se afandă pe cea dintâi cărare din stânga 

SCENA II 

Logofăt. TROTUŞANU, vornic. CĂRĂBĂȚ, paharnie. 
SĂCUBANU, vistier, SIMA, vin pe prima cărare din 

dreapta, îmbrăcaţi în haine de vânătoare şi armaţi ca 

şi Căţeleanu. Toporul vornicului Cărăbăţ e mai mare 
şi mai ager. 

VIST. SIMA 

Lung drum și greu... 

VORNIC. CĂRABĂȚ 

Mai lung şi mai greu al vieţii... 

PAR. SACUEANU 

Intunecat... nu mai răsare soarele.,, 

VISIT. SIMA 

Cerul? 

PAL. SACUEANU 

Nu, Domnul, 

4 97352, —5
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LOGOF. TROTUŞANU 

O arătare.., 

VIST. SIMA 

Cum, o arătare? 

LOGOF. TROTUȘANU 

O vedenie. „ Ce e rău şi ce ebine?...- 
Nu fac rău că m'am deprins eu binele,., 
(Rape o crenguţă) Ştii tu ce. e asta? 

VIST. SIMA, uitându-se lung. 

O creangă de brad. 

LOGOF. TROPUŞANU 

Aşa ţi sarată... 

VIST. SIMA 

Dar cum vrei să mi s'arate? Lucrurile ead 
subt simțurile noastre aşa cum sunt. Numai 
omul e făţaraie şi sarată aşa cum uu e, 

LOGOF. TROTUŞANU 

o! ho! care om nu e cum s'arati? î.a un 
necaz, la o mânie, izbueneşte, şi citeşti în el
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ca într'o carte deschisă, Nu văzuşi acum o 
săptămâmă: ? N'ai înţeles? Când te-a măsurat eu 
privirile m'ai auzit pe la urechile tale un jiiit? 

VIST. SIMA 

Nu. 

LOGOF. TROTUŞANU 

N'ai simţit Săcuene cine vapropia de gâtul 
tău? 

PAH. SACUEANU 

Cine sapropia? 

LOGOF. TROTUŞANU 

O sabie... 

PAH. SACUEANU 

A eni? 

LOGOF. TROTUŞANY 

A lui! 

VORNIC, CARABAŢ 

De ee ţi-e seris nu scapi, 

4 7 LOGOF. TROTUŞANU 
Și credinţa e o arătare a minţii a
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VORNIC. CARABAȚ 

Astea-s lucruri greceşti, 

LOGOF. TROTUŞANU 

Blagoslovită fie ţărâna dascălului Isoerat 
candiotul: el mi-a dat înțelesul vieţii... 

tr m e rii iat rit 

VORNIC. CARABAȚ 

Dar tatână-tău ce-ţi dete, Logofete? 

"LOGOF. TROTUŞANU: 

Arătarea vieţii... 

  

VIST. SIMA, la cărarea a doua din dreapta, 

Parcă p'aici ne-a poruncit Domnul să ne 
suim până la trei gurguie.,, 

VIST. SIMA 

La cele trei stahii... 

VORNIC. CARABAȚ 

Acolo bai hiarele. Grozav aş vrea să nă= 
pustească un zimbru furios... eu trupul lui 
de bou mai şti, cu picioarele mai înalte, cu 
capul lunguieţ, cu coarnele drepte, aduse pu=
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ţin la vârf... O! fuge ca săgeata, s'aruncă 
peste gârle ca o nălucă şi se caţără pe pieptul 
de piatră ca zidul de drept... 

LOGOF. TROTUŞANU 

Ai neis? 

VORNIC. CăĂRĂBĂŢ 

Ucis... Cu răposatul Bogdan aim colindat 
munţii noştri din muntele Iancului până 'n 

munţii Vrancei. Odată eram pe Bicaz, Vodă 
iei, eu colea. Unde ne pomenim co namilă 
sburând ca parcă ar fi avut aripi. Ar fi 
spart pe Bogdan de nu ferea 'n lături şi nu 
i-aş fi înfipt toporul drept între coarne. S'a 

ridicat în două picioare, şi-a proptit capul 

în piept... Un răget... A sărit de doi 

stânjeni... Şi-a picat ca o pasăre năprasnică! 

LOGOF. TROTUŞANU 
mă 

. . ] Ă 
Eu, nici n'am văzut.. (unul Apei d, 

VORNIC. CARĂBĂȚ 

Capul lui cum era capul de pe pecetea lui 

Dragoş. 
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S.OGor. TROTUŞANU 

Mai suim mult? 

VORN. CARABAŢ 

Ca dela Durău până aiei. 

PAH. SĂCUEANU 
Din coarnele lui să fac un pahar. . e 

Se afundă pe a doua cărare din dreapta. 

VORN. CĂRABAȚ 

Cam subțire,., 

PAH. SACUEANU 

Fie,., 

SCENA III 

Pâre. CONDREA, Vist. IEREMIA, Post. ŞEARPE, 
CĂTĂLIN, TOADER şi NICHITA, vin pe întâia că 

rare din dreapta, îmbrăcați ca vânători, 

PARC. CONDREA 

Aici ne-a zis să-l aşteptăm, 

POST. ŞEARPE 
Vine şi el cu ceilalţi. 

- 
N VIST. 1EREMIA 
Vremea e a ploaie , ..
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POST. ŞEARPE 

Nouri se ridică din creştetele pădurilor 
ca sineala închisă... Ai zice că ard pădu- 
vile de brazi şi de molizi.., Cătăline, aţi 
întâlnit multe sălbătăciuni? 

CĂTĂLIN 

O! cât lumea! Mă mir cum avu răbdare 

Domnul să nu 'nceapă vânătoarea de cum 
dădurăm în ocolul slobod al Câmpulungului. . . 
Barim să ne fi lăsat pe noi să ne cercăm 

norocul .., 

VIST. 1EREMIA 

Ca şi cum nu la-i fi cercat destul... In 

tătari şi'n uxşi, în leşi şim vulpi, în turci 

„şin mistreți, săgețile tale se duc fermecate, , » 

Săgeata şi vânatul,,: 

TOADER 

Am dat peste mâţe sălbatice, 

NICHITA 

Lupi şi jdezi... | 

PARC. CONDREA 

Apoi, roi, n'aţi ţinut drumul drept, aţi 
bătur razna ca copoiie
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TOADER 

Sub coastele Câmpulungului, un stol de 
runei 

NICHITA 

Vulpile colcăie în codrii noştri, «e 

POST. ŞEARPE 

Porunea a fost dela Domn să nu scape 
o săgeată. Vânătorii sunt foc. Peste o jumă= 
tate de ceas ne desșleagă, Să vedem cine o 
da mai cu sete.,. 

NICHITA 

Eu nea Cosma! Am să las pe Cătălin pe 
jos... 

CĂTĂLIN 

M'ai lăsa, de nu te-ai grăbi, 

POST. ŞEARPE 

Vine... Întunecat şi alb cum nu l-am vă= 
zut niciodată.! 

_ PARC. CONDREA 

Nu-i trece paraponul,
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VISIT. IEREMIA 

Băietanii ăştia să ţintească bine, gare 

să-i treacă... 
Se due înaintea Domnului şi ajută să dea de pe 

măgari coşurile cu mâncare şi cu vin. Domnul vine, 

căutând în jos şi guerând un cântec bătrânesc. 

SCENA IV 

ȘTEFĂNIȚĂ cu cei do sus și cu Pâre. PETRICĂ, 
Pâre. BALOȘŞ şi Spăt. HRANĂ. Vânători şi hăitaşt, 

PÂRC. CONDBEA 

Bine, Măria 'Ta? 
' 

ȘTEFĂNIȚĂ, guorăe 

Mai bine ca ori când. 

POST. ŞEARPE 

Cam ostenit o leacă, Măria Ta... La 

noapte să te odihneşti zdravăi... 

ȘTEFĂNIȚA, şueră. 

De-a ieși stelele, să număr „o stea logo- 

stea“ „două stele logostele“ pân'a crăpa de 

ziuă... 

VIST. IEREMIA 

Şun_vestmânt mai groseior, Măria Ta.s.
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STEFĂNIȚĂ, şueră. 

Da e frig cât să îngheţe vistieria, şi mie 
nu mi-e mai frig ca acum o săptămână când 

era să crăp de căldură... (Şueră). 

SPĂT. HRANĂ 

Cum ne 'mpărţim Măria Ta? 

ŞTEFANIŢA 

Pârcălabul Condrea, postelnicul Şearpe şi 
vistiernicul Ieremia, a să faceţi la dreapta, 
pe cărarea asta, şi înainte până dincolo de 
cele trei stahii, la paltinul cu izvorul... 
Acolo rânduiţi-vă cum veţi socoti... A! şi 
flăcăii lui Arbore!.,,. Cătălin, tat-tău, bine? 

| CĂȚALIN 

Slavă Domnului... E şi el aici... 

POST. ŞEARPE 
La Durău ai vorbit, Măria, ta, cu el... 

4 

ŞTEFAĂNIŢA 
Ba el cu mine... Se vede că eu nu sost- 

sem... (Se uită spre muchea din stânga şi vorbeşte 
ucor). Să-l fac să şi-o aleagă singur ... Suv
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teţi trei voinici, tineri şi sprinteni; tus-tre; 
ţintași buni, cu arcurile pe după gât, cu cu-. 

ţitele la brâu și cu toporiştele în mâini... 
Care din voi e mai de nădejde? 

CĂTĂLIN 

'Tus-trei, Măria “Ta. 

ȘTEFĂNIȚĂ „ 

Care e mai tânăr? 

NICHITA 

Eu, Măria Ta, 

ŞTEFANIȚĂ 

Care e mai voinic? 

TOADER 

'Tus-trei, Măria Ta, 

ŞTEFANIŢA 

Care aruncă cu săgeata mai departe? 

CĂTĂLIN 

Nichita, Măria Ta,
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ŞTEFANIŢA 

Care ucide ursul cu cuțitul fără a clipi? 

CATALIN 

Tus-trei, Măria Ta, 

ŞTEFANIȚA 

Care ia cu săgeata rândunica din sbor? 

CĂTĂLIN 

Tus-trei, Măria Ta, 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Care urcă muchea în dungă ea iedul săl- 
batec? 

| CATALIN 

'Tus-trei, Măria 'Ta, 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Nu pot saleg... Alegeţi voi... Uitaţi-vă 
colo, sus, sus unde se sfârșește zidul de brazi, 
unde se prelinge un nor vânăt 

TOADER 

Da, vedem . .,
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ȘTEFĂNIȚĂ 

P'alungul codrului este o făşiv de piatră. 

NICHITA 

Da, vedem... 

ŞTEFANIȚĂ 

Acolo bate capra neagră . „Care din voi 6 

mai stăpân pe el însuși să ia pânda aceea. 

NICHITA 

Eu, Măria Ta! 

TOADER , 

Ba eu! 

” CATALIN 

Luaţi seama... Muchia, aceea să tot fie de 

doi coţi lăţime şi d'alungul ei prăpastie 

dreaptă şi adâncă. Cum sunteţi voi pripiţi la 

izbândă, un pas greșit şaţi cădea ca 0 pia- 

tră într'o fântână... până jos praf şi fărâme. - - 

Acolo e nevoie de un om încercat a cărui inimă 

nu sare de curaj, ci aşteaptă fiara ca un steiu 

pe piatră, Nu e de ei, Măria Ta... Mă due eu!
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RICBITA , 

Fireşte, iar el când e vorba d'o ispravă 
mai de seamă... 

ȘTEFANIŢĂ, prefăcându-se. 

Fie! Dar aş fi vrut să vedem pe ceilalţi 
ce pot... 

TOADER 

Când o să facem şi noi încercări d'astea ...? 

ȘTEFĂNIȚĂ, printre dinți. 

Mai de grab decât nu credeţi!... (Către Con- 
drea, Șearpe, și Ieremia). Nichita, şi Toader cu 

voi... Luaţi-o iute la picior. In curând veţi 
auzi de trei ori buciumând.. , . (Pleacă Condrea, 
Ieremia, Şearpe, Nichita, şi Toader). la stama Că- 

tăline... Cărăruia e-așa de întunecoasă că 
par'că nu te-ai sui la lumină ci te-ai co- 
bori în iad... Si să dai un chiot când vei 
ajunge... Nu-ţi zie noroe, norocul e 'n bra- 
țul tăa.., 

CĂTĂLIN 

Nu mă rog de noroe
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ŞTEFANIȚAĂ 

Roagă-te! 

CĂTĂLIN 

Norocul meu e Măria Ta, şi pentru noro= 
cul meu mă rog. 

ȘTEFĂNIȚĂ glasul scăzut. 

Și pentru tine! Mai ales pentru tine! (0x- 
tălin s'afundă pe cărareă care suie muntele în partea 

stângă). Vânătorii, pe aceeaşi cărare... „Ştiţi 
locurile... 

UN VÂNATOR 

Cum să nu, Măria Ta, că doar atâta slujbă 
am învăţat de când eram d'o şehioapă. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Hăitaşii p'astălaltă (Arată cărarea întâia din 

partea stângă) care se lasă oblu... 'Pineţi eoa- 
sta, înşiruiţi-vă ... daţi gură, sunaţi din cor- 

nuri, băteţi cu ciomegile şi cu tipsiile... (Vâ- 

nătorii şi hăitaşii pleacă. Către boierii rămași). Ah 

Ce păcat că n'aţi fost! Ah! ce păcat! 

PARC. PETRICĂ 

Cum sosi olăcerul eu cartea Măriei Tale, 

pornirăm, zi şi noapte, la drum întins. Sire-
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tul se umflase şi luase podul umblător dela 
Ghertoape. .. 

ŞTEPANIȚA 

L-aş fi trecut înnot! 

_PARO. PETRICĂ 

Am pierdut două zile... 

ŞIEFANIȚĂ 

Două veacuri! 

PÂRQ, BÂLOȘ | 

Am pornit din Novograd en zece cai d'ai 
noştri, şi am ajuns cu trei; şapte ș'au tocit 

poteoavele, au şehiopat şi i-am lăsat în drum. . « 

- - ȘPEPANIȚA, aprins, 

le-aş fi turnat poteoave de argint, numai 

să fi sosit la vreme!.. Aş fi topit coroana 
strămoşilor mei... Singur, singur în tot sfa- 

tul, ca o oaie înconjurată de lupi! 

SPĂT. HRANĂ 

Ei unsprezece şi noi trei.
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Şi cu mine treizeci şi trei!... Unu şi unu, 

şi niciunul cu mine... Destul am vorbit, 

Ta lucru... Fiecare cu al lui!... Apucaţi 

pe cărarea asta, (Arată cărarea din stânga care suie 

muntele) până la o colibă de cetini... Acolo 

e locul vostru... 
Petrică, Baloş şi Hrană se duc, 

SCENA V 

ȘTEFĂNIȚĂ, MOGHILĂ, ceva mai târzia 
UN UNGUR. 

ȘTEFĂNIȚĂ tresărind. 

Moghilă, tu eşti? Aş fi vrut câteva clipe 

singur... Singur sau cu tine e tot una... 

A! după gândul tău fuse... El şi-a ales lo- 

cul...  (Sande un chiot depărtat. Ștefăniță tresare). 

Auzi ... A ajuns... Să neuităm.... [l vezi. . . 

Prinde cu ochii al doilea codru, pe a doua 

cută, acolo unde se coboară brazii verzi că 

o oaste şi se xidică de cealaltă parte întune- 

caţi şi negri... Du-te pe linia dintre unii 

şi alţii până sus... Apucă pe făşia îngustă 

de piatră uscată... Spre vârf ... În ereşte- 

tul prăpastiei ce se deschide în genunea tă” 
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iată d'a curmezişul de un nor alb ca lap- 
tele... Nu-l vezi? 

MOGHILĂ 

Cât un copil... Stă pe brânei... Se uită 
în adâncime... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

El este... A! ha! (Râde nervos şi face semn 

cu inâinile ca şi cum ar prăvăli pe cineva). ki, ai 

găsit? 

MGGHILĂ 

Da... Un ungur. 

ŞTELANIȚA 

Ei? 

n MOGHILA 

Un tâlhar... 

ȘTEFĂNIȚĂ repede, 

Toate păcatele i le iert 

MOGHILĂ 

Ca mitropolitul. . ș
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ŞTEFANIȚĂ 

| bag în divan... 

MOGHILĂ 

Asta să no faci... l-am făgăduit 500 de 

galbeni. 250 înainte şi 250 pe urmă... şi pe 

urmă, (Pune mâna pe cuţit) să-i dăm, să nu mai 

aibă nevoie de nimie şi de nimeni + e 

ŞTEFAN IȚĂ 

Să-l ucizi? - 

MOGHILĂ 

Ca p'un ucigaș! 

ŞTEFANIȚĂ 

Dar eu, ce fac? 

MOGHILĂ 

Cârmuieşti! 

ŞTEFANIȚĂ 

SA vie încoa, 

MOGHILĂ, la cărarea întâia din drearta. 

Mă! i 

Apare ungurul îmbrăcat ca vânător moidovenest+ 

î
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ŞTEFANIŢA 

O! mare şi urât e!... Ca vânător? 

MOGHILĂ 

De so întâmpla să-l vadă, să nu se teamă . - « 

Ugnurului), Ştii tu cui slujești? 

: UNGURUL 

Stii... 
Ștefăniță tresare,. 

„MOGHILĂ 

Şai să faci întocmai? 

UNGURUL 

Minteni fae. 

ȘTEFĂNIȚĂ, dându-i o pungă cu bani. 

Cam miroase a rachiu! 

MOGHILĂ 

Mă, vezi colo? Nu acolo... Mai la dreapta, .« 
Mai sus... 

UNGURUL 

Văzt ,...
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MOGHILĂ 

Tai codrii şi-i cazi drept în spinare. 

li face semn de rostogolire. Ungurul se dace p'a 

doua cărare din stânga. 

ȘTEFĂNIȚĂ, după ce a stat pe gânduri. 

Ah! ce-o fi făcând Irma? O lăsai în cortul 

meu... 

MOGHILĂ 

Vine, îmbrăcat în haine de vânătoare. .* 

Mogârdici după ea... 

SCENA Vi 

ȘTEFĂNIȚĂ, MOGHILĂ, contele IRMSKY 
şi MOGÂRDICI. 

ŞTEFANIŢĂ 

A! vii ca o turturică ușoară, ca lamină, 

de vară care încălzeşte şi deşteaptă firea po- 

somorâtă! Aici (atinde braţele), fiară care îm- 

plânzeşte pe cel mai hain vânător! 

O ridică ?n sus, o învârteşte ş'o sărută apăsat, 

CONTELE IRMSEY 

Atât sunt eu defiară cât eşti tu de hain 

D sărută). Ce-ai să faci cu cuțitul? 

-
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ŞTEFANIŢA 

Să... când te-i repezi la mine,,s 

CONTELE 1RMSEY 

Atunci nu mă reped..,. 

ŞȘTEFANIŢĂ 

Mă reped eu la tine... 
O sărută, 

MOGARDICI 

Mă uit şi nu 'nţeleg? Frumos băiat?... 
Şi mam trezit d'a zi... Nici-o picătură,,e 

ȘTEFĂNIȚĂ, pe gânduri. 

Cine-o fi oftat așa de greu?..e 

MOGHILĂ 

În ograda dela castel? 

CONTELE IRMSEKY 

Da, eine-o fi oftat? 

MOGARDICI 

Când mi muiase somnul?.. . Euam oftat-,,
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Tu? Ca un urcior spart și aruncat în 

gunoi... 

MOGÂRDICI 

Oare!. .. Se făcea că Moghilă îmi luase ber- 

heciul ... Eu trebuie să fi oftat... Tot drumul 

am oftat, că mă doare furca pieptului... Pe 

ia Jacobeni adormisem călare. Dormeam şi 

visam vise urîte. Sa făcea că-mi întinde ci- 

neva 0 eană... 

MOGHILĂ 

Cu apă... 

MOGÂRDICI 

Tu erai, diavole... Şi eu după el... Mă 

neică, numai odată, numai odată so pui la 

gură ... (Ștefăniță sărută pe contele Îrmsky) Oare!,.. 

El îmi făcea cu mâna... Eu după el... (Şte- 

făniţă sărută pe contele Irmsky) Ei! se 'ngroaşă 

gluma!... Până ce-am venit în nas... 'Tu fu- 

seşi butie de Nicorești, că mă luaşi de ceafă. 

MOGHLLĂ 

Ca p'o cârnă,
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MOGÂRDICI 

„Şi m'aruncaşi într'o buică,. (Ștefăniță pune 
pe genuchi pe contele Irmsky) A! dârli-dâuli ha-ha! 

cogeamite vlăjganu în braţele lui Vodă... 
Cum ajunsei la Hangu nici eu nu ştia... 

| MOGHILĂ 
Cum deschideai ochii, ca un ţap: be-be- 

Ş . No. e A 
heciu!.,. N'ai nici-o măsură... 

MOGARDICI 

Ba am, cum să nu... De trei ori ea tine 

şi de două ori ca Vodă... 

ȘTEFĂNIȚĂ se scoală şi se uită îngrijat la muchea 

goală. 

Acolo... da, acolo... 

CONTELE IRMSEY 

Ce să fie acolo, Măria Ta? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Semne de ploaie -şi de _rvijelie!... Să 'n- 
cepem ... 

MOGÂRDICI, desfăcând coşurile, 

9 Să 'ncepem..
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ŞTEFANIȚĂ 

Să sune buciumele , .. 
Moghilă se duce pe întâia cărare din. dreapta şi 

apoi vine. Se aud buciumele. 

MOGARDICI 

Cotnar, Nicorești, Odobeşti, Huşi ... Ber-. 

heciu... O! berheciu efea o fată mare, așa 

se rumeneşte în pahar... | 

S'aud zgomotele hăitaşilor. Din când în când tros- 

nesc codrii. 

ȘTEFĂNIȚĂ, agitat. 

Ascultă, dragă conte şi nu tresări! Unde, 

ţi-e arcul şi tolba? Unde, toporul? Unde, 

cuţitele? Să nu-ţi tremure mâna .,. Să zboare 

săgețile ... Să 'nfigi cuțitul până-în plăsele « «+ 

O! ee frapged eşti!.., 

CONTELE IRMSEY 

Sunt rele fiarele voastre? 

ȘTEFĂNIȚĂ, din ce în ce mai agitat. 

O! nu! sunt blânde şi drăgălaşe! Mistreţul 

umblă binişor şare dinţii ca ai tăi, mărgă” 

ritare înşirate pe un fir de argint! Cerbul
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aruncă blajin din muche în mucke, şi-are 
leagăn de mătase în coarnele lui! Ursul e 
ca moșneagul lui Dumnezeu, pe cine întâ]- 
neşte îl strânge în labe, să-i treacă junghiul 
şi durerea de mijloc! Zimbrul, după care sa 
luat pecetea Moldovei, o jucărie care te gâ- 
delă cu coarnele lui drepte şi ascuţite! O! 
dulcele meu copil, nu' te teme de fiare, ei de 
Om să tetemi!.., (Se uită în stânga, la muchea 
goal). Ah! acolo!.., 

CONTELE IRMSKY 

Ce este acolo, Măria Ta? 

ŞTEFANIȚAĂ 

Semn de ploaie... O să plouă cu lacrămi,,, 

CONTELE IRMSKY 
A! 

MOGHILA 

Măria Ta! 

MOGÂRDICI, bea, 

„Ei, cum căzui eu neiculiță!... Să-mi rup 
nesul și mai mplte nu,,,
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ŞTEFANIȚA 

Că omul este o fiară pe care n'a îmblâu- 

zit-o veacurile... Ascultă hăitaşii şi ascultă 

şi fiarele... Care arlă mai fioros ?... Ele fug 
şi zgomotul lor este fuga desnădejdei! Ei, hăue 
a bucurie! Ele stau retrase în codri, ei vin 

dela sate şi oraşe şi le scormonese vizuinele! 

Ele se apără, ei izbese! Dumnezeu a făcut 
pe om prădalnie şi cumplit... Lacă toporul 
acesta... ]l vezi ce coadă are?... Să-l învâr- 
tese cu mânie, şi coada lui va creşte, şi gura 
lui va despica tidva fiarei care pândeşte acolo. 

MOGHILĂ 

Măria ta! Măria ta! 

ȘTEFĂNIȚĂ, încet şi nervoe, 

Nu mai ajunge! 

CONTELE IRMSEY 

Cine s'ajungă? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Fiara... Şi nu se mai sfârşeşte 

CONTELE IRMSKY 

Ce să se sfârşească?
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STEFANIȚĂ 

Vânătoarea! 

MOGARDICI 

Ba să ţie! Dece să se sfârşeascăt Abia am 
început. De ce-am venit la vânătoare? Să 
vânăm ! (Bea). 

Mogârdici e cam ameţit. 

ȘTEFĂNIȚĂ, mai dom 

Muiţi vânează ca tine, şi se 'ntore acasă 
cu vânat și eu nume... 

MOGÂRDICI 

Dacă au noroe.,. La vânătoare este aşa: 
să tragi şi să nemereşti... Ba nu... Să neme- 
reşti şi să tragi! (Bea. Saud trosnituri cari s'apro= 
pie). Ce să fie? 

MOGHILĂ 

Un cerb. 

MOGARDICI 
Cars! 

ȘTEFĂNIȚĂ, privind în gol 
De ţi-e frică?



VIFORUL 93 

MOGARDICI. 

Mie? Aş vrea să vie! (Bes). 

ŞTEFĂNIȚA 

Ce-ai face? 

MOGÂRDLOI 

M'aş face mort, de n'aş muri. (Bea). 

ŞTEFANIȚĂ 

Moghilă, un pahar de vin... Mi-e frig... 

MOGHILA 

Cotnar? 
ŞTEPANIȚĂ 

Da ., . Poftim conte pe scaunul Moldovei .., 

(i arată un buştean). | 

CONTELE IRMSKY 

O! frumoasă şi mândră e Moldova!,.. Cu 

codrii ei de pomi roditori.,. Cu câmpiile ei 

aurite... Cu coastele ei cu fân de flori miro- 

“sitoare ,. . , 

MOGHILA 

Oştile voastre, când năpădese vara, nu-şi 

iau de mâncare, şi se nutrese cu prune, mere 

şi pere... că de multeori pier de pântecăraie..,
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MOGARDICI 

Oare! 

ȘTEFĂNIȚĂ, privind în gol. 

Bogată, bogată, şi frumoasă... Sgârii pămân- 
tul, şi grâul îţi dă la bob treizeci de boabe, 
secara treizeci şi cinci, orzul şaizeci şi meiul 
peste trei sute... 

CONTELE LRMSEY 

Aş vrea să fiu moldovean 

MOGARDICI 

Mă crezi? Eu aş vrea să fii moldoveancă 

ȘTEFĂNIȚĂ 

De ce, Mogârdiei? 

MOGÂRDICI 

Toată ziulica, aş ţine-o pe genuchi.., Dâsli- 
dârli, ha-ha... (Saude o trosnitură în apropiere). 
Ce să fie? 

MOGHILA 

Ursu! 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Toporul!
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MOGÂRDICI uitându-se în stânga. 

O! câtă dihania! Patruzeci de mucenici , e. 

ţineţi-mă. .. Ah! mor! (Cade leșinat). 

CONTELE IRMSKY 

Ce faci măria ta? 
Contele Irmsky cade în genuchi, tremuă şi-şi aco- 

peră fața cu mâinile. Ursul mormăie și sapropie. Mo- 

ghilă cu toporul în dreapta și cu stânga tine pe 

Ștefăniță, 

MOGHILĂ 

Măria ta, e primejdie... Primejdia e a mea! 

ȘTEFĂNIȚĂ, smucindu-se din mâna lui Moghilă, 

Fiara la fiară!... Mi-e sete de sângel.. 

(Ștefăniță învârteşte toporul). S'a ridicat în două 

labe... A!... Sa umflat!..,. 

S'aude un răcnet ș'o lovitură seacă între brazi, 

MOGBILĂ, din desiş. 

Măria ta! 

ȘTEFĂNIȚĂ, venind cu mâna sângerată și galben Ia 

faţă. 
Sa isprăvit! (Tresărind) Nu încă! (Se uită spre 

mwehe) Acolo... “Tot acolol,.. Un pahar de 

Vin... (Bea),
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CONTELE IRMSKY tremurând, 

A trecat ceasu-ăl rău! (1 mângâie)e 

ŞTEFANIȚA 

Nu încă... Va trece! 

CONTELE IRMSSY 

Sânge? Eşti rănit? 

MOGHILĂ 

Sfâşiat? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Sgâriat... nimic... 

MOGHILA 

Să te spăl... 

ŞTEFANIȚA 

O! să mă speli... 

MOGHILĂ 

Să te leg... 

ŞTEFANIŢĂ 

Leagă-mă şi nu mă spăla!
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SIOGÂRDICI, se desmeticeşte gi so uită în stânga. 

Sa sfârşit?. .. lar îl văd, iar mor! (Cade 

pe spate). 

STEPĂNIȚĂ, uitându-se la muehe. 

O! oh! mi'nghiaţă sângele!... Fiara pân- 

deştel|., S'aruucă |... (Pace semn eu mâna dreaptă 

ca şi cum ar rostogoli pe cineva. S'aude un răsunet 

departe). Al!al al 

Incepe să râdă şi să se strâmbe opileptie. 
ee i e PER IE 0 ieri pate 

CONTELR IBRMAWY 

Ce ai, Măria ta? 
Şefănită rhsta nervod. 

  

  

MOGEILA 

l-a făcut rău lupta cu ursa,. - 

Ştefăniţă râde. 

CONTELE IRMSKY 

Nu, necontenit s'a uitat iatr'acolo... 

| MOGHILA 

Ti sa părut! 

'PEPĂNIȚĂ, ostenit. $ 

SA mă odihnesc... ai curg lacrămile). D'acum 

facolo... s'a dus... s'a dus... s'a dus... (Saşază 
i 
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p'un butuc). Vânătoarea a început... De azi, 
cine m'ar întrece la vânătoare? 

CONTELE IRMSKY, îl mângâte. 

Măria Ta, ai ucis o fiară.., 

ŞTEFANIŢA 

Două!... O leacă de... 

CONTELE 1RMSEY 

Apă! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Vin! 

MOGHILĂ, plecându-se la urechea lui Ștefăniță. 

Doamne, eşti ca un copil! 

ŞTILCANIŢA 

Am fost!... Puiul de lup, când dă de sânge, 
lasă, ţâţa Iupoaicei şi elupr.:  Prăpastia s'a 
“căscat... şi Fa tASTIŢE. şi s'a dus... 

CONTELE IRMSKY 

Cotnar? 

MOGHILA 

Da, Cotnar, |
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ŞTEPANIŢA 

„..S'a dus într'o clipă... Şi clipa aceasta 
o văd necontenit! 

CONTELE IRMSKY, dând paharul Domnulni. 

Ce vezi, Măria Ta? (il mângâie). 

MOGHILĂ 

Nimie! 

MOGĂRDICI, se desmeticeşte si se ridică în șezut. 

Ce face?... Voi beţi și eu nu? 

ŞTEFANIŢĂ 

Sufletul meu ostenit pluteşte pe subt ce- 

tinii de brazi, singur, ca un eue care taie 

aerul şi nu i Saude zborul!,.. Moghilă, un" 

pahar . - - 
S'aude trosnind prin desiş. 

| MOGÂRDICI 

Oare! Cine să fie? 

MOGHILĂ, încet lui Ștefăniță. 

Yngurul . .. 
ŞTEFANIȚĂ 

Adevărata fiară! Poporul!
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MOGARDICI 

Nu mai spune, iar mor... (lar eade pe spate). 

MOGHILĂ, trăgând cuțitul, 

Șă-i dau şi rămăşiţa,. 

ȘTEFĂNIȚĂ, trist 

Să nu-l înşeli ... | 
Mogbhilă s'aude printre brazii din stânga. 

MOGHILĂ 

la-o înainte... 
S'aude “un răcnet şi o cădere 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Plătit ... 

CONTELE IRMSKY, tresăirind. 

Ce, Măria Ta? 

ȘTEFĂNIȚĂ, pe gândari. 

Şi rămăşiţa .. . 

MOGHILĂ, se întoarce galben ca ceara 

L-am târît în desiş... 

CONTELE IRMSKY 

Pe cine? !
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MOGHILĂ 

Pe fiară... , 

MOGÂRDICI, desmeticindu-se şi bând. 

Vânătoare or foc... Nu poţi să bei un 

pahar în tihnă... 

ȘTEFĂNIȚĂ, lui Moghilă. 

Ai ucis ca şi mine... Ţi-a sfâşiat mâna -e « 

MOGHILĂ 

Nu, m'a stropit... 

ŞTEFANIȚĂ 

Spală-te şi nu te lega... Tu nu vezi clipa 

pe care o văd eu necontenit .. . 

Se uită drept înainte şi face cu mâna semnul ros- 

togolirii. 

MOGHILĂ, încet către contele Irmsky. 

7 

Irma, ce te uiţi aşa?... Niţică apă să-mi 

spăl cuțitul... 

ŞTEFĂNIȚĂ, uitându-se ţintă. 

Ochii de mi i-ai scoate şi tot am să văd 

înaintea lor omul şi prăpastia.
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MOGHILA 

N'asculta, Irma... nai să-înţelegi nimic... 
E cam bolnav Măria Sa... Frigurile întâiului 
urs pe care-l ucide... 

ȘTEFĂNIȚĂ, abătut, | 
Da, da, sunt cam bolnav... Să sune buciu- 

- mele... Să, înceteze vânătoarea,.. 
Moghilă iese pe cărarea întâia din partea dreaptă 

şi porunceşte să buciume. 

MOGÂRDICI, deșteptat din ameţeală. 

Ce-o mai fi şasta? 

ŞTEFANIȚA 

Ziua d'apoi când se vor scula morţii din 
morminte ! 

Moghilă revine. 

MOGÂRDICI, dă să se scoale şi nu izbutește, 

Să se scoale cine o putea... 
Saud din depărtare cetele de hăitaşi şi vânători 

cântând din amândouă părțile. 

ŞTEFANIȚA 
Şi ei au întins curse fiarelor... Fără ei 

aam fi ucis... Dar ei au poftă de cântat
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şi cântă frumos... Ia! să ascultăml... and 

cântecele. Vorbeie nu se desluşese). Cei cari urlau 

adineauri au glas de îngeri..- In om € un 

Tazăr şi UB demon ,. “Mulțimea, crede că în- 

genul stă la dreapta şi demonul la stânga... 

E una şi aceeaşi, pretutindeni şi totdeauna: 

făţărnieia,! 
MOGHILLĂ 

Cu demonul cârmuieşti, cu îngerul te câr- 

muieşte. 

ȘTEFĂNIȚĂ, spre Irmsky- 

Vino încoa, demone!. . . Ce te uiţi? (ema 

se vită la Mogârdici). A adormit... Să se seoale 

cine e putea... Adu mijlocul să ţi-l cuprind, 

şi capul, şi ochii, şi gura, şi părul cu miros 

de rosmarin ... Aici... aşa, așa... bine... 

(irma se aşează lângă dânsul). De un an nu te-am 

siintat, demon de care îngerului meu i-e dor... 

Moghilă, sărută mâna asta. .- Joacă-te cu 

mâna ei... (Moghilă îi sărută mâna). Ja seama... 

Până aici e voie... Mai departe dai peste 

demonul meu... 

MOGHILĂ 

Nu te teme... Eu nu sunt câ albinele 

să mi moi botul în orice floare. e e 

T
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CONTELE IRMSKY 

Aşa-mi placi stăpâne, când râzi, când mă săruți, când eşti om ca, toţi oamenii... 

ŞTEFĂNIȚA 

Sunt Domn... şi nu mai sunt om ca toţi 
oamenii de azi înainte.., 

Încep să adune oamenii. 

SCENA VII 

Cei de sus şi log. TROTUŞANU, vorn. CĂRĂBĂȚ, 
pah. SĂCUEANU 

MOGHILĂ, încet lui Ștefăniță. 

Măria Ta, boierii! 

ŞTEFANIŢA 

Bine... Lasă... Olholiaca şi Trotuşanu 
şi Cărăbăţ, şi Săcueanu... Acum vă întreb; 
aţi avut noroc la vânătoare? 

VORNIC. CARABAȚ 

'Trotușanu a săgetat un cerb de zece ani... Şi ce falnie îşi purta coarnele cu zece ra- 
IRUri e î e
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| LOGOF. TROTUŞANU 

Cărăbăţ a ucis cu toporul un zimbru... 
Vărsa văpăi din ochi... Când se năpusti, zisei: 
„sa sfârşit cu Cărăbăţ!“ Şi Cărăbăţ crescu 
încă p'atât câte, şi-odată făcu „he“... Și 
drept între coarne îl nemeri. .. 

ŞIEFĂNIŢA 

Cine ucide oameni... uşor la fiare... Săcueanu? 

VORNIC. CĂRABĂȚ. 

Un ţap negru. 

PAH. SĂCUEANU, 

Dar Măria Ta? | 

ŞTEFANIŢĂ 

Un urs... 

CONTELE IRMSKY 

O! câtă dihaniel 

LOG. TROTUȘANU, lui Ștefăniță. 

Eşti rănit la mână?
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ȘTEFĂNIȚĂ 

A, zgâriat... Când a căzut și-a prelins ghia - 
rele... Veniţi să-l vedeţi.., 

Se duc. şi-l privese. 

TOȚI 

O! o! 
Revin în scenă. 

VORN. CĂRĂBĂȚ, lui Moshil. 

Dar tu, voinice? 

CONTELE IRMSKY 

Şi el a ucis ceva... Ce-ai ucis? 

MOGHILĂ, îucureaţ. 

Eu? Nimie... 

VORNIC. CARĂBAȚ 

Eşti plin de sânge... 

- MOGHILĂ 

A! da! un lup. 

VORN. CARABAȚ 
P'aiei, lupi?... Nu prea sunt.e- 
Mogârdici sforăis.
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STEFÂNIȚĂ, repede. 

Săcuene, ia doi vânători şi căraţi pe Mo- 

gârdici întrun cort, dar întrun cort cu me-. 

rinde şi cu vinaţuri... 
Il iau de mâini şi de picioare şi-l due. 

MOGÂRDICI, ameţit, 

Binişor, Moghilă, că-mi verşi berheciul . . « 

S'aude în codru comisul Căţeleanu. 

COMIS. CĂŢELEANU 

Mă! aţi dat de Cătălin... N'aţi văzut pe 

Cătălin, mă! (Intră în scenă întrun suflet). Ah! 

Măria ta, se vorbeşte că... 

ȘTEFĂNIȚĂ, tresărind şi căutând în joB. 

Ce se vorbeşte? Cine vorbeşte? 

COMIS. CĂŢELEANU 

Dar nu se poate, ar fi prea mare nenoro- 

cirea şi prea nedrept cerul cu bietul Arbore!.. 

Sa răspândit zvonul că ar fi căzut în pră- 

pastie... 
Toţi tresar. 

ȘTEFĂNIȚĂ, gitându-se pieziş şi pe sub gene 

Cine?
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COMIS. CAȚELEANU 
Cătălin! 

VORNIC. CARABAȚ 

Cătălin? 

ŞIELANIŢA 
Să fi căzut?... Cătălin?,.. EI care sărea din 

steiu în steiu, care urea muchea ca o capră 
sălbatică?,.. Şi ziua la miaza mare ?... Nu 
se poate... 

VORN. CĂRĂBĂȚ, printre vânători, 

Mă nu știți de urma lui Cătălin?. „. Niei 
voi?.., Nimeni?... 

"> UN VANATOR 

Ba mie mi-o spus Ion, şi lui Ion i-o spus 
Dragu, şi lui Dragu i-o spus a lui Maftei, 
că sar fi auzit di pi muchea şeea, o urui- 
tură ca şi cum sar fi năruit toţi bol'hanii, 
Ci-că ar fi dat boierul de-a bexbeleacul... Apoi 
dă, a hi, na hi.., 

ȘTEFĂNIȚĂ, agitat. 
Să mai sune buciumele de adunare... Bu- 

ciumaţi măi!.. Buciumaţi... Mort d'ar fi să 
audă |... (Vede pe Arbore viind). Şiiit.,
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SCENA VIII 

Cei de sus și LUCA ARBORE 

ŞTEFANIȚĂ 

Pe unde ai fost, Arbore?... Eşti bine?... 

N'ai auzit nimic? Adică ce sauzi?... Eşti 

bine?. ,., 

ARBORE, vesel. 

Măria Ta, mă cercetează? . .. Oh! bunul meu |, 

Domn! (Ii ia mâna şi î-o sărută, Ștefăniță se întoarce 

cu spatele la el). De se posomorăşte cerul plă- 

mădeşte bogăţiile, de iese soarele srese bogă- 

țiilel 

ȘTEFĂNIȚĂ 

De ce n'ai stat pe lângă mine? 

ARBORE 

Nu voiam să turbur petrecerea Măriei Tale... 

Am colindat eodrul... După ce m'am despăr- 

it de Căţeleanu, am numănat şiragurile de 

brazi ... Voiam să uit... 

_ ŞTEFĂNIȚĂ 

Ce ?
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ARBORE 

Că nu-mi răspunseşi azi dimineaţă . . « 

ŞTEFANIȚA 3 

O! buciumaţi, măi .. buciumaţi... mort d'ar 
fi ... 

aaa ARBORE 

Cin' să fie mort? (Mirat). De ce lăsaţi. ea- 
petele în jos?... S'a întâmplat ceva? şi cui?,., 
Nu văd pe Petrică, şi Baloş, şi Hrană,.. In- 
cotro au apucat?... P'aici?,,. De ce nu rin?,, 
Buciumaţi, mă, eu toţii d'odată,.. Trotușene, 
ce sa întâmplat?.... Cărăbăţ, taci şi gâfâi ca 
la războiu înainte d'a, începe bătălia .. . 

Se uită la toți. 

LOGOF. TROTUŞANU 

Zădărnicia zădărnieiilor şi toate sunt ză- 
dărnicii , e 

ARBORE 

Nu pricep ... 

VORNIC. CĂRABAȚ 
Bine-ar â...
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ARBORE 

A! al... Nu se poate... 

ŞTEFANIŢĂ 

Ce nu se poate, Arbore?..» 

ARBORE, caută cu ochii. 

Bătrân, neghiob, Măria Ta... Niei pe copiii 

mei nu-i văd... A! nu, nul... Ei, ca totdeauna 

cei dintâi la năvală, cei din urmă la înce- 

tare... Cătălin (Mişeargîtitiă” boieri)... Xtiz 

arăţi”. , „Cătălin ... (Se uită ia boieri) s'a luaţ 

după mine şi m'a întrecut, 'Poader după Că- 

tălin şi-o să-l întreacă, Nichita după Toader 

şi o să le iasă în frunte... Cătălin merge fluie- 

rând pe muehea prăpastiilor... (Se uită la boieri) 

“Poader, şi pe fanie... Nichita, p'o muche de 

cuţit... CPresărind). În codrii noştri nu e fiară - 

pe care să-n'o răpuie, nici întunecime pe 

care să n'o pătrunză... Mai: uşori ca fulgui 

şi mai tari ca oţelul... Na e aşa, Măria Ta... 

că i-ai văzut în Muntenia până la Târguşor -- 

ŞTEF ĂN IȚĂ, se reazimă d'un brad şi-şi întoarce capul. 

Da, da . ss.
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ARRORE, simțind începutul unei temert, 

Nu-i aşa, Cărăbăţ.. că... tu... i-ai învăţat 

meşteșugul ... Pa ta 

VORNIC. CARABAŢ! 

Da, da, voinieii tăi deschid pârtii printre 

duşmani ca 'n zăpadă moale... oh)... 

f Î. 
ARBORE Ata 

Al iată o ceată care s'apropie... (Se uită 
' spre dreapta). Ce păcatele, m'au lăsat ochii! S'a 

„oprit... Se despart... Trei au apucat întâi... 
Ceilalţi, cari duc ceva pe umeri, au rămas mai 
la urmă... E Petrică... şi Baloş... şi Hrană... 

(ndoiala-i ereşte). Toţi, Baloş?... Petrică, toţi ?... 

PÂRC. PETRICA 

Aproape toţi... 

ARBORE, emoționat. 

Cine lipseşte? 

SPAT. HRANĂ 

Unul, numai unul, şi parear lipsi 6 mie 
Hrană lăerămează»
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ARBORE, îndurerat, 

U! a! 'Toaaader Nichiiiita! U, au! (Sande 

răspunzându-i din codru: u! n...) Mi-a înţeles 

glasul!... E Nichita!.,. Ah! sunt ei! (se repede 
la Ștefăniță). Crede la un bătrân, Măria Tal 

ȘTEFĂNIȚĂ, muncit şi concentrat, 

Aşteaptă... Nu e nimie, Arbore... 

ARBORE 

Crezusem... Dar nu crezusem nimie,,. Vin 
grămadă. .. Duc un vânat pe umeri... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Un vânat... 

ARBORE 

Prea, vin încet... Măăă, aiei sunt tătarii, por= 
niţi ca la bătălie!... E cine să-mi închidă 
ochii, pustiii de ochi cari se umezese de bu- 
curie... (Se şterge la ochi). A! Nu văd pe Că- 
tălin! Doar Toader şi Nichita... Oh! bătrân 

__nesocotit..—brehuie_să gi 1 mai la urmă... : 
— (Se uită la boieri și-i vede încremeniţi cu Ta ochii în 03). 

Ce?... (Intră “Toader şi Nichita și pun la pământ 0 

năsălie de cetin!. Ștefăniță tresara şi încleştează pumnii). 

A! tus-trei da 

97332, — 8 
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NICHITA 

Da, tată, tus-trei... Iacă p'al treilea... 
Izbuenește în plâns. 

5 

ARBORE, cu spaimă. 

TOADER, plângând. 

Mort! 
ARBORE, zdrobit de durere, 

Ah! Doamne, ce ţi-am făcut, şi ce ini-ai 
făcut? 

ŞTEFANIȚA 

Cine? Iu? 

MOGHILĂ, incet și aspru, 

Ca faci? 

ARBORE, își rupe încheietorile dela gât. 

Aer! aer!... E-adevărat?... Nu face nimie, 
i Toadere? Nu face nimic, Nichita... Nu face 
i nîmie, Măria Ta!... Dumnezeu a dat, Dum- 
| mezen a luat, fie numele Domnului, (Ștefăniță 
a) în veci binecuvântat! Mie mi s'au 
“i dus braţele şi ochii, Măriei Tale cea mai tare 
E ” platoşe de -oţel şi-un ostaş drept eredineios... 
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D'acum soarele va arde capul meu... pe 
ploaie şi pe viseol nu-l voiu acoperi... până 
voi închide ochii și se va deschide pămân- 
tul!... Adevărat e'a murit?.., Şi nu plâng... 
Uitaţi-vă la mine că nu plâng, că nu pot să 
plâng!.. Imprumutaţi-mi lacrăimile voastre 
să plâng la capul lui Cătălin al meu. O 
lacrimă... numai una!... Ah!... 

Cade grămadă. Boierii plâng.



„ACTUL III 

O tindă în castelul din Suceava. Laiţe pe părțile la- terale. In fund două rânduri de stâlpi subţiri susţi- nând o friză. Stilul ogival. După stâlpi se văd cori- doare pierzându-se. Pe pereţi arme, străchini și oale, şerpare, furei, fuse și ștergare, Intrare prin fund. Alte două intrări, una în dreapta și alta, în stânga. In mij- 
loe mai multe scaune, unul ceva mai nalt, 

SCENA I 
ȘTEFĂNIȚĂ ŞI DOAMNA TANA 

Ștefăniță într'o tunică de catifea ca vişina putredă. Pe şoldul stâng, un pumnal. Doamna Tana, îmbrăcată într'un vestmânt închis, cu guler și mânicuţe de dantelă. 

DOAMNA TANA 

Te-aş asculta... Făgăduieștemi că vei iz- 
goni pe contele Lemsky 

| ȘTEFĂNIȚĂ 
Nu-ţi făgăduiese...
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DOAMNA TANA 

„Ce te leagă de el? 

ŞTEPANIȚĂ 

Nimie şi multe.» 

DOAMNA TANA 

Nu poţi fără el... Dimuneaţa, la prânz, 

la, cină, noaptea — o! mai ales noaptea! — 

cu el mereu... Ş'acum, mă prind că tot la 

el te duceai... Nu-i ieşi din vorbă... Şi te 

lauzi cu voința! 

ŞTEFANIȚĂ 

Vorba, lui nu-mi stânjeneşte voința mea. 

E] nu se amestecă în trebile ţării... Fac ce 

cred, ered în ce fac, şi vreau şi pot orice în 

Moldova!... Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu 

sunt toate în ţara asta, fără ajutorul lui, şi 

numai din voinţa Domnului, toate se sfă- 

vâmă! Tana, nu pot să te schimb din femeie 

în bărbat... numai atât! 

DOAMNA TANA 

Nici pe conte din bărbat în femeie . «e



118 o Ă VIFORUL 

ȘTEFĂNIȚĂ 
De unde ştii?... Ht... Şi ce-ţi pasă de 

contele Irmsky ? 

DOAMNA TANA 

Mie?... Ziseşi să împărtășesc din puterea, 
ce o ai dela legi și dela datini strămoşeşti... 
Și eu atât îţi cer si nu vrei, şi nu poţi 
vrei, căci subt Domnul a-tot-puternic e 
om fără puteri care amestecă puterea, cuminte 
şi liniştită cu zvâcnirile copilăreşti | 

ŞTEFĂNIȚA 
Mă faci să râd, Tana... 

DOAMNA TANA 

i tu pe alţii... P 

ŞTEFAN IŢăĂ 

Pe cine? 

DOAMNA TANA 

Pe boieri! 

ŞTEFAĂNIȚA 
Mojici, boieri... pentru Domn, una,,e Se uită la pumnal şi se joacă cu el,
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DOAMNA TANA 

La ce te uiţi? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Citese o hotărire... 

DOAMNA TANA 

Trecută ori viitoare? 

ŞTEFAĂNIŢĂ 

Ce-mi pasă de trecut!... Ce-a, fost nu mai 

este... 

DOAMNA TANA 

Da, da, ce-a fost nu mai este!... Alexan- 

dru-cel-Bun care a întocmit Moldova de jos 

şi până sus, Ştefan-eel-Mare care mişcă toc- 

mirea lui Alexandru însuflețind-o eu sufletul 

lui, biruind şi întinzând stăpânirea ei peste 

sate, oraşe şi cetăţi ... dorm somnul de veei 

în criptele mânăstirilor... Au fost, nu mai 

sunt... Oase, ţărână, puzderie, trecut 

„ȘTEFĂNIȚĂ, uitându-se la pumnal, . - 
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DOAMNA TANA 
La ce te uiţi? 

ȘTEFĂNIȚĂ | 
Citese eroniea ţării... Oh! începutul a 

fost greu. 

DOAMNA TANA, uitându-se țintă la Btefăniţă, 

Am auzit că bietul Cătălin pândea p'o 
muche îngustă înainte d'a se prăpădi «. e 

ȘTEFĂNIȚĂ, tresărind, 

Da... El şi-a fost ales locul ,., 

DOAMNA TANA 
„„. că dela Măria 'Ta se zărea la el şi dela 

el la Măria Ta... 

ŞTEFANIȚA 
Aşa e... 

DOAMNA TANA 
Ei, cum se prăvăli în prăpastie cel maj 

viteaz din ostașii țării? 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Nu ştiu. .s
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DOAMNA TANA 

Nu-l vedeai? | 

ŞTEFANIŢĂ 

Ba da... 

DOAMNA PANA, ea şi cum ar rostogoli pe cineva. 

Nu l-ai văzut când... - 

ȘTEFĂNIȚĂ, repetă semnul rostogolirii. 

Nu! 

DOAMNA TANA 

Păcat! 

ŞTEFANIŢȚĂ 

Păcat. 

DOAMNA TANA 

Era înaltă stânca? 

ŞTEFĂNIȚA, prins de vorbă, răspunde ea un copil. 

O! înaltă... 

DOAMNA TANA 

Era adâncă prăpastia? 

ŞTEFĂNIŢĂ 

O! adâncă...
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DOAMNA TANA, repede. 

Şi cum sa prăvălit? 

ŞTEFANIŢĂ 
Aşa! 

DOAMNA TANA, izbuenină, 

Da? | 
ȘTEFĂNIȚĂ, trezindu-se. 

Ce? - 
DOAMNA TANA 

Nimic... Şi s'a, găsit şi-un om ucis, îm= 
brăcat în haine de vânător, aproape de locul 
unde pândeai, Măria Ta... 

ŞTEFANIȚA 
Se zice... 

DOAMNA TANA 

“ “Un ungur, un tâlhar, şi asupra lui 250 de 
galbeni... 

ŞTEFANIȚA 

Se zice.., 

DOAMNA TANA 

Cum se zice?.., Toţi boierii mi-au spus.
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ŞTEFĂNIŢA îi 

Ei da, aşa e! 

DOAMNA TANA 

De unde atâţia bani la un om de teapa 

lui? O comoară pentru un sărman... Si eur 

de şi-a luat comoara, la vânătoare? 

ȘTEFĂNIȚĂ, pierzând răbdarea. 

Eu ştiu? 

DOAMNA TANA 

Era ucis de curând... 

ŞTEFĂNIȚA 

De unde ştii? 

DOAMNA TANA 

Sângele abia se închegase... Și Măria "la 

erai acolo, cu Moghilă, cu Mogârdici şi cu 

Contele Irmsky, de peste un ceas... Cum de 

wai auzit nimic? 

ȘTEFĂNIȚĂ, izbuenină. 

Ce vrei să ziei?... Că pe Cătălin l-am. -- 

(Ca și cum ar rostogoli pe cineva).
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DOAMNA TANA | 
A! nu)... bărbatul Oanii. . unchiul M&- 

riei Tale... cel mai bun vânător... cel mai 
mândru ostaş... căpitanul copiilor de casă... 
Ol nu!... 

ȘTEFĂNIȚĂ, iritat, 

Atunei?... Ah! muiere!... 

DOAMNA TANA 

Ce-ţi pasă de trecut! Ce-a fost nu mai este! 

ȘTEFĂNIȚĂ, concentrat. 

'Teme-te de mânia Domnului ca de urgia 
lui Dumnezeu! 

DOAMNA TANA 

Nu mă tem de Domn, căci nu mă tem 
de om! 

ȘTEFĂNIȚĂ, scos din tire, trage pumnalul. 

Uf! Tana! ... (Pana, se desface la piept). Să 
ne împăcăm, Tana... 

DOAMNA TANA 

Contele Irmsky, peste graniţă...
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Niciodată, mă - înţelegi?... Niciodată! 

(Iese prin stânga). 

DOAMNA TANA, emoţionată. 

  

Cu asemenea Domni se duc popo 

EÂPĂ omu | 
Șacoperă fața. Cade pe seaunul cel mai nalt 

SCENA H 

DOAMNA TANA şi NICULINA 

NICULINA, intră prin fond. 

Doamna plânge... 0!... buna noâstră 

Doamnă!... Cine să fi fost aşa de păgân ca să 

'ntunece pe cea mai strălucită stea de pe cerul 

Moldovei?... Domniţă plângi?... De ce? 

DOAMNA TANA, ştergându-se la ochi. 

Mă gândii alde părinţi... la Neagoe Ba- 

sarab şi la Despina Doamna... Cum stau 

lungiţi în mânăstire, cu faţa în sus, liniştiţi» 

în tihnă, mi sa părut că-i aud vorbind: — 

„Tu dormi Despino“ — „Da Doamne! Dar 

tu“? — „Şi eu dorm lângă tine, că mult te-am 

iubit“, „. aşa, răscolind trecatul, simţii că 

mă înneacă lacrimile binefăcătoare . » +
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NICULINA 

Auzii şi paşii cuiva... Cine fuse? 

DOAMNA TANA 

Ștefăniță. ., 

NICULINA 

Domnul?... A!.,. 

DOAMNA. TANA, o priveşte lung. 

Ce fac fetele? 

NICULINA 

Lucrează şi vorbesc. 

DOAMNA TANA 

Ce vorbese? " 

NICULINA 

Vorbesc îneet, că nu le-auzi... Câteodată 

oftează şi privese pe furiş la Oana, care toarce 
ş'amestecă fuioarele de in cu cele de lână... 

DOAMNA TANA - 

O! biata Oană)... Şi de ce venişi, Niculino? 

NICULINA 

Mă cere taica până mâine...
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DOAMNA TANA 

Până mâine? .. . Du-te... Postelnicul Şearpe 

e un om întreg la minte, ştie ce face... Să 

nu mă uiţi, Niculino... 

NICULINA 

Până mâine? 

DOAMNA TANA 

Şi un'te duci! , 

NICULINA 

La tuşa ... 

_ DOAMNA TANA 

Şi când vei fi departe, departe, să te gân- 

deşti la mine... 

NICOLINA 

Departe? .., Cât ai arunca cu săgeata de 

două ori, atât e dela castel până unde mă 

duc .... 

DOAMNA TANA 

Du-te şi trimete-mi pe Oana... Să te 

sărut „.. (0 sărută şi-o trec lacrămile).
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NICULINA 

O! iar? 

DOAMNA TANA 

Mi-adusei aminte de sor'mea Ruxandra .., 
Eram mici şi puneam mâinile eruce pe piept, 
şi ziceam: „eu seamăn cu mucenica Barburaf, 
şi ea: „eu seamăn cu sfânta împărăteasă 

Elena“. Incă odată... 

NICULINA 

Da, dar să nu-ţi mai aduci aminte de 
nimic... 

O sărută şi pleacă. Doamna Tana se uită după ea 

DOAMNA TANA 

Ah! 

| SCENA III 
DOAMNA TANA, OANA și mai târziu ȘTEFĂNIȚĂ 

Doamna Tana şade pe seaunul cel nalt. Oana întră 
prin fund, îmbrăcată în negru, trasă la faţă, galbenă, 
cu părul încărunțit, despletit, tăiat puţin şi lăsat pe 
spate, Oana sărută mâna Doamnei şi-o aduce la frunta. 

Doamna, 0 sărută de mai multe ori. 

OANA 

De ce ai ochii roşii?
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DOAMNA TANA 

De mine te'agrijeşti? 

OANA 

Dar de cine? Pe cine mai am pe pământ? 

DOAMNA VANA, trecându-i mâna prin păr. 

Aşa se juca prin părul tău Ştefan-cel-M are.. 

OANA, tresare. 

Doamnă!... Ast noapte mi-a venit în 

vis, şi cu glasul lui din bătălii îmi zise: „Ia 

dormi Oană? şi Cătălin plânge!“. Sării în 

sus. Mi se bătea inima. Pusei capul pe pernă. 

Inchisei ochii. Şi cum mă fură somnul, veni 

din nou — de astă dată călare — şi-mi zise: 

„Lu dormi, Oană, şi Cătălin doarme de veci!“ 

Şi un urlet se puse dela  Miază-noapte. 

„Tu dormi, Oană, şi yiforul carea. început, 

va răsturna clădirea ce v'am “Tăsat moştenire 

"vouă,.şi.. ării i Mă “deştepial. TăGretnenisem.. 

M'apucă fiorii.când mă gândesc că jumătate 

din viaţa noastră e somn... Dacă o mai veni 2. 

01... , 

DUAMNA TANA 

Să nu mai vorbim de vise.-+ 

97332, — 9
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OANA 

No, să nu.., 

DOAMNA TANA 

Mi-adue aminte că într'o zi îmi ziseși: 
„Irmsky e supt în talie, să-l frângi, şi gros 
în șolduri ... 

OANA 

Aşa mi s'a părut... Am fost rea... M'a 
pedepsit Dumnezeu . ,. 

DOAMNA TANA 

N'ai fost rea... L-am văzut chiar în noap- 
tea aceea in braţele lui Ştefăniţă,.. Irmsky 
e femeie! 

OANA 

A! .. Maică-a Domnului!... 
Se închină. 

DOAMNA TANA 

O femeie pângărind tronul şi ţara... Ce-ai 
face în lorul meu? 

OANA. 

Aş ruga pe Domn s'o lase...
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DOAMNA TANA 

Şi pe Domn... 

OANA 

L-aş ierta şi l-aşiubi! . 

DOAMNA TANA 

Dar când Domnul îţi răspunde: „nicio 

dată!“ 

OANA 

L-aş ierta... 

DOAMNA TANA 

"Ta l-ai crescut, l-ai mângâiat, i-ai făcut 

jucării... 

| OANA 

Şi mă mușea de deşte...- şi mă-apuca de 

păr... 

DOAMNA TANA 

Muma lui murise. . . L-ai fost mumă . . e 

| CANA 

Oh! era mie şi bălai, și părea Ca lumina 

candelei dela sfânta fecioară Daria . . . Şi
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când fratele meu, Bogdan Vodă, se oprea la 
leagănul lui, copilul se trăgea speriat, înno- 
dând braţele pe după gâtul meu.,, 

DOAMNA TANA 

Da... da... 

“ OANA 

Şi Bogdan se ducea şi zicea, zâmbind: „Co- 
pilul tău e răsfăţat“ ,.. Şi simţeam mărun- 
taiele 'n mine... ca şi cum l-aş fi născut eu. 

* DOAMNA TANA 

Da, da, d'aia l-ai ierta .,, 

- OANA 

Jur... că baş ierta şi fără asta! 

DOAMNA TANA 
Dar fiind soţul tău şi Domnul ţării? 

OANA 

L-aş ierta, şi l-aş iubi! 

DOAMNA TANA, cu mânte, 

Orice-ar face şi orice ţi-ar face?
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OANA 

E Domn, e stăpân! 

DOAMNA TANA, pe gânduri. 

E domn... e stăpân... Cevreme urită... 

De două zile plouă . . 

UANA 

E bine pentru semănăturile de toamnă . e e 

DOAMNA TANA. 

Aşa fuse în ziua vânătorii e « e 

OANA 

A! mai spune-mi, că de închid ochii şi 

ascult povestirea ta, simţ că mă rostogolese 

şi eu cu el în negura prăpastiei... 

DOAMNA TANA 

Avea amețeli la adâncimi? 

OANA 

A, nui Ar fi trecut o genune p'o suliță 

moldovenească! 

DOAMNA TANA 

Avea obiceiu să bea?
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OANA 

Cătălin? ... Până să beaun pahar, se ştere 

gea de trei ori la gură,.. 

DOAMNA TANA 

Atunci? «. .. 

OANA 

No ştiu... Aşa a fostsă fie .., 

DOAMNA TANA 

Dela Domn se zărea la el... 

OANA, muneită, - 

Se zărea? 

DOAMNA TANA 

Şi nici-o fiară n'a năvălit asupra lui <a... 

OANA 

Nici-o fiară? 

DOAMNA. TANA 

Il ura cineva? 

OANA, tresărinăd. 

De ce mă întrebi?,,. Nu trecuse înainrea
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nimănui, ba rămăsese în urmă, cu toate că 

era, unchiul Doranului .. . Cine să-l fi urât? 

Ah! nu!... 

DOAMNA TANA 

- Cu toate că era spaima tătarilor... cu foate 

că, era, unchiul Domnului şi feciorul lui Luca 

Arbore ... abia ajunsese căpitanul copiilor 

de casă... 

OANA 

O fi râvnit şi el, dar niciodată nu mi s'a 

plâns ... 

DOAMNA TANA 

Şi la câţiva pași de Domn sa găsit ua 

om ucis, aruncat în desiş,.. un ungur. -- 

un tâlhar vestit, îmbrăcat în vestminte de 

vânățor moldovene... 

OANA 

Cine ţi-a spus? 

DOAMNA "TANA 

Postelnicu Şearpe .., Şi asupra lui 250 

de galbeni ...
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OANĂ, frământată, 

Cine l-a ucis nu l-a prădat... De ce l-o fi 
ucis?,.. Şi ce căuta un tâlhar la vânătoare 
domnească?... 250 de galbeni ...? Fusese 
weis înainte să sosească Domnul la luminiş... 

| DOAMNA TANA 

Nu... după... 

OANA, repede, 

De unde ştii? 

DOAMNA TANA 

Sa văzut după sânge... 

OANA, tresărind. 

Ah! fusese plătit!.., De cine?,. ŞI de 
2€? (Tremurâna) Cine era cu Domnul?.., 

DOAMNA TANA 

Mogârâici, beat, să-l fi trântit un copil . . e 
Irma ,.. şi Moghilă ,.. 

VANA 

FI l-a plătit?,.. De ce?...
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DOAMNA TANA 

EI?... Un calie... 250 de galbenil 

OANA 

Aşa e... nu se poate... 

DOAMNA TANA 

Dar dacă lui Cătălin i-o fi dat cineva 

brânci în prăpastie? Tâlhazul acesta i-a dat. . . 

Pe urmă, l-au omorît ca să nu se afle. , e 

Era plătit, cinl-a plătit?... 

OANA, cutremurându-se, 

“Oh! mi-e frică! mi-e frică! Taci, Tana! Taci 

Işi acoperă ochii. 

DOAMNA TANA 

Cine-a mai rămas?,. Lumina candelei dela 

prea, sfânta fecioară Marial » 

_QANA 
Stefăniţă! 

DOAMNA TANA 

lartă-l şi-l iubeşte!
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OANA, plângând cu hohote. 

Stefăniţă,! 
Cade în braţele Doamnei. Ștefăniță, îmbrăcat în 

zale, se ande ţipând înainte d'a veni, 

ȘTEFANIȚA 

I! i! i! Moghilă! Moghil! 
Intră strigând. 

OANA, se repede ca o furie spre el, 

Oh! ce roşu eşti! 
Cade în nesimţire. 

ŞTEFAĂNIȚA 

Ce are? 

DOAMNA TANA, stăpâninda-se. 

Vedenii, de când pieri Cătălin... 
Ștefăniță, face seranul rostogolire. Apoi, îi arată 

O serisoare. 

ȘTEFĂNIȚĂ, aprins. 

[iii ... Al cui e scrisul ăsta? 

DOAMNA TANA 

AlL...a1... al lui Luea Arbore... 

ŞTEFANIȚA 

O saven nuntă...
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DOAMNA 'FANA - 
i 

Nunta cni? 

ŞTEFĂNIȚĂ 

Un om bătrân c'o mireasă tânără... (Râde 

nervos. Bate în palme. Vin doi copii de casă). Ra- 

hei! Mai iute! Luaţi pe Oana şi duceţi-o bi- 

nişor în odaia ei.. E tânără şi nu mai are 

bărbat... Are vedenii! (Râde nervos. Se duce la 

întraxea din dreapta). Moghilă! U! Moghilă! 

Doamna Tana, care-l priveşte cu ură, se duce. 

SCENA IV 
ȘTEFĂNIȚĂ, MOGBILĂ și MOGÂRDICI 

Moghilă îmbrăcat ca un căpitan de copii de casă gi 

Mogârdiei ea ajutorul lui, întră prin dreapta. 

ȘTEFĂNIȚĂ, aprins și repede. 

Moghilă, să îndoieşti paza... De două 

săptămâni ama schimbat armaşul ... Şi am 

dovada aci... Ștefăniță nu bea, nu doarme, 

ci cârmuieşte „„. Paloşele ascuţite! Ca bri- 

ciul ... Deseure eu iţele... Nieiun fir de 

păr nu se mişcă fără voia şi fără ştirea 

mea... Dar tu... Mogârdiei?... Ca umbra 

de picioarele lui Moghilă . e
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MOGÂRDIUL 

De când sunt ajutorul lui... 

ŞTEFANIȚĂ 

Trist ajutor, „e 

MOGARDICI | 

Ba vezi co să fiu vesel pe nemâncate . „e 

ŞTEFANIȚĂ 

A, nu-ţi dă de mâncare... 

MOGAÂRDICI 

Ba nu-mi dă de băut... A! a înțăreat 
bălaia!.,. Eu îi cer, şi el: „tainul!“ Şi tai- 

nul e do jumătate de oca la prânz şi d'o 
jumătate la cină , 

MOGHILA 

Ba d'o oca întreagă la cină, 

MOGARDICL 

Ai? Ce fel de oca Abia apropiu buzele 
de ea şi i-am gi suflat în fund, (Ștefăniță 

zâde ea şi cum ar plânge), Râzi, Măria Ta, dar 
să îl fost eu în locul Măriei Tale, mă fă-
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eeam pe mine în locul Iui, şi-i dam lui lo- 

cul meu, ea în loe să-mi zică el: „tainu, 

apşoara, slujba“, să-i fi zis eu în locul lui: 

ptainu, apsoara, slujbal.. „&  Râdeţi, cam 

ajuns de plâns!... Mă frig de sete ca pri- 

- goriile!.... Boul caden jug dacă nu bea; ca- 

lul rabdă de foame, dar de sete, ba; şi d'aia 

tătarul zice: „daţi vitelor să bea că de mâa- 

cat păsescele!,. .* Că eu de sunt sănătos, mi-e 

sete, de mă ia, cu călduri, mai foc; de mi-e 

frig, să mă'ncălzese: de mi-e frică, să prind 

curaj ... Care va să zică să beau!.., îi, ce 

să beau?,,. Apă?... Apa mănneacă... Râ- 

deţi... Dar, în ce senneacă omul? In Mol- 

dova, în Prut, în Nistru, şi doar pe Moldova, 

pe Prut, pe Nistru, nu curge apă?... 0! 

mi-e sete, Măria Ta, mi-e sete! 

ŞTEFANIŢĂ 

Mai rabdă, Mogârdiei mai vabdă | « 

MOGARDICI 

Cât să rabd? 

ŞTEFANIŢĂ 

Și mie mi-e sete... 
apnee ee reia pe reanimarea ea ST 7
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MOGARDICL 

De ce nu bei? 

ŞTEFANIŢA 

Au să curgă talazuri roşii ... 

MOGARDICI” 

Oare? ,.. Şi profir?... 

ŞTEEANIŢA 

Să se'mbete şi pruncul în mumă, 

MOGHILĂ 

Da, să bea şi el, de ce să nu bea? 

_ STBRANIȚĂ 

Moghilă! 

MOGHEHLĂ 

Poruncă, Doamne . .. 

ŞTEFANIȚĂ 
E bun de ceva, ăsta? 

MOGHILĂ 

Să beal
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ŞTEFANIȚĂ 

Mogârdieci, lasă slujba că nu e de tine. 

MOGÂRDICI 

Oare! 

ŞTEFANIȚĂ 

- “Te pui chelar peste vinuri... 

MOGARDICI 

Maică luminată! (se închină de bucurie). Ea 

p'aş fi găsit ceva mai potrivit pentru mine.. 

Dumnezeu să-ţi dea sănătate, că bine le 

cârmuieşti ... 
Ștefăniță îi face semn să iasă. Mogârdiei iese fa- 

gind. ! 

ȘTEFĂNIȚĂ, după ce se uită în toate părţile. 

Vezi tu, Moghilă? Am aci lumina, şi pu- 

terea, şi osânda! (ai arată scrisoarea fără să i-o 

dea). Soarele luminează lumea pe din afară. 

“Acest petecel de piele e mai strălucit ca soa- 

rele... Sfredeleşte lumea pe dinăuntru... E 

destul să-i pui faţă în faţă... O! ho! bo! 

cum s'a îngălbenit, cum se şterge, cum se 

stinge, ca o sinie scoasă din foc care sar 

răci „.. Mai vezi?...
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MOGHILĂ, se freacă la ochi. 

Abia zărese.. . 

ȘTEFĂNIȚĂ, aiurând, își urmăreşte gândul. 

O! aprinde-te soare şi luminează încă 
p'atât, şi tot pe dinafară vei lumina, și tot: 

pe jumătate! "Tu, pătezi cuprinsul când re- 
verşi. razele tale! Subt slaba ta putere; tot ce 

este şi se mişcă sau stă, va fi pururea tăr- 
leat: într'o parte lumină, în cealaltă umbră! 
În lumina ta, înşelăciunea, — în umbra ta, 
devărul! Şi când nu mai eşti, şi lumina îşi 

ipierde arătarea, atunci lumina adevărului!,.. 

: Moghilă, am aci cheia cu care să descui si- 
petele cele mai ascunse ale sufletului ome- 
nesc!... Am desrobirea Domnului Moldovei... 

O! ho! ho!.. Du-te, întăreşte-te, vino, gas- 
| cultă la uşe... 

  

MOGHILĂ 

Măria Ta, dar.. 

ŞTEFANIȚAĂ 

Vrei să ştii?... Ca muierile!,.. Saşa de 
gros?... Ori toemai că eşti aşa ae gros... 
In a noua luhă... Să nu lepezi,, . (Stapueă de 
cap). Imi arde de nerăbdare. Ca şi cum az
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fi strâns într'o potcoavă... lată!... Saud 

paşi... Vin boierii... Du-te şi făl 

Moghită iese prin dreapta. 

SCENA V 

ȘTEFĂNIȚĂ, LUCA ARBORE, vorn. CĂRĂBĂT, 

pâr. CONDREA, şi mai târziu ceilalți boieri din diva 

întră prin stânga. 

Luca Arbore îmbrăcat în negru, cu fața arsă su 

capul gol şi părul în oarecare neorânduială. 

TOŢI, plecându-se. 

Să tedieşti, Măria ta! 

ŞTEFANIȚĂ 

Da... da... Aţi dormit bine? 

VORN. CĂXRĂBĂŢ, 

Slavă Domnului! 

ŞTEFANIȚĂ 

Ce -nu-ţi acoperi capul, Arbore? 

ARBORE 

Lasă, Măria Ta, să-l ude ploile, să-l visco- 

lească zăpada, şi să-l bată soarele cam l-a 

bătut şi Dumnezeul 

97332, — 40
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ȘTEFĂNIȚĂ, ironie. 

Faci ca ţăranii când li se întâmplă să... 

(Semnul rostogolirii).. . Dar o mie de capete ţă- 
văneşti nu plătește cât capul tău... O! da, 
da, capul tău are nevoie de adăpost căci ţara 

are nevoie de capul tău... şi eu... O! mai 
ales eu!... Ce-aş face fără sfaturile tale? 

ARBORE 

Când binevoieşti a le cere, le dau şi eu 

cum pot... - 

ŞTEPANIȚĂ S 

Când binevoieşti a mi le da, le urmez şi 
eu cum pot... 

ARBORE 

Ce tace Oana, Măria Ta, că n'am văzut-o 
de două zile... | 

ŞCEFĂNIȚĂ 

Oana?... Bine sănătoasă... Adineaori 

ava vedenii.,. Aşa îi vine de când... 
Face semnul rostogolirii. 

ARBORE, tresărind de durere 

Abhi
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VORNIC. CĂRĂBAȚ 

Biata Oană, că mult îl iubea! 

ȘTEFĂNIȚĂ, surâzând. 

Da, era voinic şi chipeș om! Și Oana se 

gândeşte într'una,... Şi noaptea se deşteaptă, 

şi pipăie, şi mu găseşte pe nimeni... Şi e 

numai de treizeci şi patru de ani! 

ARBORE, mâhnit. 

E mătuşa Măriei Tale! 

ŞTEFANIȚĂ 

E femeie! 

ARBORE 

Şi fata mea! | 

ȘTEFĂNIȚA, râzând. 

O, Arbore, Arbore, de când trăieşti ai uitat. 

De câţi ani eşti? 

ARBORE 

Deh! Să nu stric cheful Măriei Tale... : 

VORN. CARABĂŢ 

Şi Măria a, să nu răscoleşti amărăciunea 

lui Arbore.
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POST. CONDREA 

Că e destul de mare! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ce frumos ţi-ar şedea, ţie, Condrea, eu 

barba la ceafă!... Ai încercat? 

PARC. CONDREA 

Nu, Măria Ta... 

ŞTEFANIȚA 

Să nu încerci .. O singură dată încearcă 

omul... Să nu încerci... (Intră prin stânga: 

log. Trotuşanu, bivellog. Isac, vist. eremia, vist. Sima, 

pah. Săcueanu, pâre, Patrică, pâre. Balos, spăt. Hrani, 

comis. Căţeleanu, şi se închină înaintea Domnului). 

Bine aţi venit şi să vă întoareeţi cu bine!... 

A, Petrică şi Baloş... Hiană, bună sabia? 
Aseuţită ? 

SPĂT. BRANA 

Ascuţiiă, Măria Ta. 

ŞTEFANIȚA 

Şi dreapta, vânjoasă ?... O să am nevoie 
gi de una şi de cealaltă...
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SPAT. HRANĂ 

De s'o muia dreapta am să tai cu stânga. 

Pilda ne-a dat-o Cărăbăţ. -. 

ȘTEFĂNIȚĂ, tresărind. 

Nici de stânga... nici de... el, nu te-am 

întrebat... Baloş, la Norograd, s'adună? 

PÂRC. BALOŞ 

Vin cârduri romăşeanii, pare'ar fi cocori.» 

In zece zile sunt gata... 

ŞTEFANIȚĂ 

Şin Suceava vin plăieşii ca la nuntă: se 

Nu e-aşa, Arbore? 

ARBORE 

Nam ştiinţă... Dacă a porundit Măria Ta. 

ȘTEFĂNIȚĂ, râzând. 

O! bătrâneţea, Arbore... Te gândeşti 1ă 

41... (Semnul rostogolirii) €are sa dus... Vezi, 

eu ştiu şi ce nu mi-ai spus în... (Arbore se 

pleacă). O! oricât de jos te-ai pleea cu voinţă; 

mai jos te cobori fără voinţă! ('Trotuşanu şop- 

tete ceva lui Arbore la ureche). Ce spui cărturare?
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LOGOF. TROTUŞANU 

Nimic, Măria Ta. 

ŞTEFANIȚĂ 

Nimicuri, cărţile tale... Postelnicul Şearpe 
n'a venit? 

PAH. SĂCUEANU 

Vine-acum ... Îl lăsai cu fetişeana lui în 
târg... 

ȘTEFĂNIȚĂ, printre dinți. 

Șearpele trece drumul... Hî.., 

SCENA VI 
Cei de aus. DOAMNA TANA şi OANA vin prin fund, 

Oana e nebună, cu părul în desordine, şi, peste ro- 
ehia neagră, încinsă cun curmetu de teiu, Doamna se 
încearcă s'o oprească şi nu poate, Toţi boierii privese 
muţi de durere. Arbore scoate un oftat de spaimă, 

DOAMNA TANA 

Oană, Oană, aici sunt boierii... Doamne. 
Doamne! 

OANA 

Nu, nu mai sunt boieri. O apă şun pă- 
mânt... Eu caut p'al meu şi nu-l găsesc... 
E drăgălaş și micuţ,.,
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Pe cine caută? 

DOAMNA TANA 

Oană, vino-îndărăt... Eu sunt... Doamna... 

OANA, privind pe d'asupra lumii. 

Doamna?... E nainte... Iadărătul mev,; 

întuneric . .. 

ŞTEFANIŞĂ 

Sa vedem ce vrea... 

ARBORE, plângând. 

Oană, uită-te bine la mine... Wu sut 

Arbore, părintele tău . . . Pe cine cauţi? . - e 

O! Doamne, Doamne! El mort şi ea nebună! 

OANA 

Arbore?... Navea barbă... cu mustățile 

aduse... cu părul lunguleţ... cu ochii ca 

doi solzi de peşte, şi când se încrunia fal- 

gera cu ei... Și la. glasul lui auiau codrii - + 

Da! da!.. 7 

ŞTEFÂNIȚĂ, făcând un pas spre Oana 

[a-o Doamnă, numaidecât . «+
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DOAMNA TANA 

Fie-ţi milă de ea, Măria Ta, n'o atinge 7. 

E blândă ca un miel .„.„ I-a venit din senin 
adineauri pe când vorbeam . . . 

ȘTEFĂNIȚĂ, tresare, 

Şi ce vorbeaţi? ... Mi-ai spus că; are ve- 

denii de când... (Semnul rostogolirii), 

DOAMNA TANA, tresare, 

A avut... dar nu aşa... N'o turburaţi. .. 
Se potoleşte ea şi pleacă .. 

Necontenit priveşte ţintă la Ștefăniță, 

"DANA 

Și era, drept, şi bun, şi poporul îi zicea_ce cel 
sfânt... Îşi târa piciorul ăl drept, ba “îi ră, 
pă stâng - ++ „Nimie, Mario, ce tresari?% „.. 

Boierii lăcrămează. Arbore plânge, 

ŞTEFAĂNIŢAĂ 
Ca muiezile!. .. Baloşi 

OANA 
„Oană, Oană, ce suflet en tine!*.-F.- -e, el 

„Și încă ce ostaş!“ - „Şi ce vor doftorii, Măria 
Ta?“—,„Vor să te sărut, Oanăl&
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ARBORE, ştergându-se ls ochi. ! 

Ce_remuri! 

t
a
r
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VORNIC. CARABAȚ j 

Alte. vremuri! 

ŞTEFANIȚĂ 

Veţi să fie tot alea? 

VORNIC. CĂRĂBAȚ 

Să se întoarcă, Măria Ta! 

OANA 

..pPe Voitiş?... Iar pe Voitiş?*.., 

ŞTEFANIȚĂ 

Ei, ci ca sfârşeşte cu aiurările tale! 

UANA 

De ee te superi? 

ŞTEFĂNIȚA 

Bi, 

OANA 

Supărarea e. dela diavolul... „Ce Dum- 

nezeu, visează?... A! de multe ori omul vie
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sează ... ce cu gândul n'a gândit“... „Şi eu 
să mă întore numai sudori şi sânge şi să zic: 
„Nu mai sunt, Măria Ta!“—,Oană, Oană, ce 
suflet e în tine! Se vede că tat'tău, cine-o fi 
fost, a fost ostaş... Ei, şi ce ostaş!“ Nu, nu, 

nu e aşal,.. (Se trudeşte să-şi amintească şi nepu- 

tând plânge).— „Ai înţeles, Oană?* (Plânge): — 
Da, Măria Ta! (Suspină). O!0!oh!... Il văd— 
... A picat pe scaun... „Mai bine,..% — 
„Na, să daţi paharul acesta mănăstirii Putna“ 

(Plânge). Şi s'a închinat... — „O! Moldorol“” 

ŞTEFANIȚA 

Bine că s'a sfârşit! 

OANA 

_Nu, nu sa sfârşit... Ce să se sfârșească, 

O, maică-a Domnului, ca lumina delacan- | 
delă... Mi se îngroapă buzele în obrajii lui... 
Şi miroase a cuişoare... Adu la mama două! 
„„Binişor să nu cazi!... E tatăl tău, mamă, 
nu te speria... 

ŞTEFANIŢA ” . 

De cine mai vorbeşte? 
Aa
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DOAMNA TANA 

De Măria Ta... când erai mic... 

OANA 

O! gropiţele dela, deştele lui!,.. Ăsta-l pân- 

deşte... ăsta-l ochieşte... ăsta-l nemereşte..” 

ăsta-l găteşte... O! căţelu... Ni, căţel!... 

Oh! cu buclele lui aurii, cu ochi. ea două 

afine, cu buzele ca răsura, stă 'n prag ca un 

sfânt în cercevea... (Ștefăniță face o mişeare de 

nerăbdare). Nu vă stric jucăriile, nu-mi ture 

buraţi visele... 

LOGUF. TROTUŞANU 

Ea vede ce i se pare, şi nouă m se pare 

ce vedem... 

OANA 

Nu-mi răpiți mângâierea... Ce lumini s'a- 

ducă el sfatului vostru?... Tara e mare şi 

el e mic! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

E domn! 

OANA 

Şi sa făcut mare... şi l-a îngropate
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ŞTERANIŢA 

Aşa crezi, tu? 

OANA 

O! l-a înghiţit întunericul ... 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Nu, sa tras la Întuneric, ca să vadă maj 

bine . 

OANA 

“Ah! „Tu dormi Oană şi Cătălin plânge!“ - 

ȘTEFANIȚĂ 

Luaţi-o daicil 

OANA 

» biforul care a începuţ, va răsturna, mân- 
“a 

  

dria Molăsre 
Super 

  

ȘTEFĂNIȚĂ, din ce în ce mai tare, 

Luaţi-o d'aici! 

DANA 

Qmnul e mai rău ca, fiara, . (Ștefăniță trezare) 
Scroafa-și mănâneă pureeii, copilul Părinții.
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ŞTEFANIȚĂ 

Luaţi-o aici, vă zic! 

DOAMNA TANA 

Aide Oană, să-ţi arăt lumina dela can- 

delă... 
Oana se duce după Doamnă. Plecând, îşi întoarce 

capul și privește spăimântată pe Ștefăniță, 

OANA 

O! ca un ucigaș! 

ȘTEFĂNIȚĂ, turburat. 

Bă începem! 

SCENA VII 

ŞTBPANI “FĂ, LUCA ARBORE, log. TROTUŞANU, 

Yorn. CĂRABĂȚ, bivellog. ISAC, pah. SĂCUEANU 

vâst. IEREMIA, vist. SIMA, pâre. PETRICĂ, 

pâre. BALOŞ, pâre. CONDBEA, spăt. HRANĂ, 

comis. CĂȚELEANU. 

Ştefâniţă stă câtva pe scaunul cel mai nalt. 

ARBORE 

O singură treabă aşteaptă întărirea Măriei 

Tale . 
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Ba două... 

ARBORE 

A... aceea pe care a hotărit-o divanul, în- 

voiala cu Polonia. . 

: ȘTEFĂNIȚĂ 

Voi, dar nu eu! Tu, dar nu cu! Sigismund, 
dar nu eu! 

PÂRC. PETRICA 

Eu, Baloş şi Hrană, n'am fost aicea,. 

ARBORE, cu smerenie către Domn. 

Când aţi zis: faceţi ce vreţi boieri... 

ȘTEFĂNIȚĂ, se ridică ?n picioare. 

Dar nu ce vreau! 

ARBORE, liniştit. 

„.. potrivit vechiului obiceiu domnesc, na 
mai era osebire între noi şi Măria Ta. 

ŞTEFANIŢA 

„Unde e soris asta?
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ARBORE 

Nicăieri şi pretudindeni. Mintea tuturor e 
mai cuprinzătoare ca a fiecăruia în „parte, ( Ce” 

se. urmează după. “obiceiul Pământului nare 

nevoie "de scris. Nu e aşa, boieri? 

TOȚI 

Aşa e! 

STEFĂNIȚĂ 

Eh, mai de grabă... 

ARBORE 

Eu am puţine zile de trăit... 

ȘTEFĂNIȚA, printre dinți. 

Paţine! 

ARBORE 

„.. Vaş vrea să închid ochii, mâhnit ela. 

dar nu mâhnită ţara... Invoiala de negoţ cu 

Polonia ajungând la sfârşit, ne-am folosit de 

aceasta .. . 

ŞTEFANIŢAĂ 

V'aţi, nu maml
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ARBORE . 

„.. şi-am trimis pe Luea Cârje, cu învoirea 
tuturor ... Nu e aşa, boieri? 

TOȚI, afară de Petrică, Baloş şi Hrană 

Aşa e! 

ŞTEFANIȚĂ 

Cu a voastră, nu cu a mea! 

ARBORE 

„ca să vorbească marelui divan al Po- 
loniei și lui Sigismund, și să întărească, iarăşi 
vechile legături, pe temeiul pe care îl cunoşti 
Măria Ta. Sigismund a primit şi-a trimes îm- 
puternicit pe prea sfinţia, sa episcopul dela 
Camenița, Laurentius Miedzileski, ca să ia 
iscăliturile Măriei Tale și ale divanului ,.. 

ŞCEFĂNIȚĂ, face câţiva paşi repede. 

Pe cine? 

ARBORE 

Pe episcopul dela Camenița, ..v 

ȘTEFANIȚA 
Ha! Şi unde e episcopul?
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ARBORE 

[La mine. 

ȘTEFĂNIȚĂ, din ce în ce mai aprins. 

Când a sosit? 

ARBORE 

Eri pe'nserate. 

ŞTEFANIȚAĂ 

Şi unde-a mas? 

ARBORE 

La mine. 
4 

ŞPEFĂN ITĂ, - râzând nervos, 

„O! ho! Moghilă! Moghilă! (Moghilă întră prin 

dreapta) Avem mosafiri, Moghilă! Trimite la 

[mea Arbore, să poftească pe episcopul de 

Camenița, Laurentius Miedzileski, la castel . 

Și vezi, primeşte-l bine... E împuternicitul 

puternicului eraiu al Poloniei, al lui: Sigis- 

mund .Jaghelonul, pa e cărui fâtă, vitregă i-am |. 

cerut-o eu în căsătoriă? ŞI Dee mai iubit prie- 

ten al lor“ a rămas eu buza umflată, cântând. 

“la lună peotoiui fără nădejde şi ciacâra ne- 

97532, — îi
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păsătoare* . .. (Mirare între boieri)... E? Şi 

de ce n'a tras la castel? ! 
(Moghilă îese). 

ARBORE, liniştit. 

Era plin de praf, obosit. de drum, şi e 
vechiu cunoscut al meu. | 

ȘTEFĂNIȚĂ, ca prin vie, 

O! ho! Moghilă, nu uita că e un vechiu 
prieten al lui Arbore!... (Apoi tare). Şi l-ai 
scuturat bine? - : 

ARBORE 

Scuturat? 

ȘTEFĂNIȚĂ, râzând. 
De tot ce-avea ... Aș fi vrut să mă fi stre- 

curat după ușe, şi să fi văzut de i-a. scuturat 
mai mult buzunarele ca vestmintele .,, 

Boierii se uită miraţi unii la alții. 

ARBORE 
Eu? 

ŞTEFANIȚĂ 
Da, eu?... Şi l-ai sărutat? 

ARBORE, mirat 

Mâna, Măria Ta.,,
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ȘTEFĂNIȚĂ, râzând nervos. 

„ Şi de când îl cu- 
i 

Am zis eu altceva?.. 
noşti? Ă 

ARBORE, liniștit. 

La bătălia dela Cosmin l-am scăpat de 

furia alor noştri... Era un smerit călugăr... 

ŞTEFĂNIȚA 

A! ţi-e dator viaţa! | 

ARBORE, iuţindu-se puţin. 

Şi de ce această amănunţită cercetare? 

ŞTEFANIȚĂ 

A! ţi se pare o cercetare?,.. (Se repede la 

Arbore). Şi de ce-ai roşit?... Ai ceva de-as- 

cuns? ! 

a ARBORE 

Eu? 

ŞTEFANIȚĂ 

Ba, eul 

APBORE 

Ce ciudat e râsul la om! Mai pot en să 

mai râd? Şi cu toate acestea am râsl
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ŞTEFĂNIȚA 

Ha! ha! să râdem Arbore!... Hal... 
Ha!... Cumoşti scrisul ăsta Trotușene?.,. 

(Ii întinde scrisoarea). Da, uită-te bine... 

LOG. TROTUŞANU, tresărind şi privind spre Arbore. 

N'aş şti să spui... 

ŞTEFĂNIŢA 

N'ai ști?... O! uitaţi-vă la el, că nu 

ştie... (Boierii, aimiţi, se silese să priceapă). „. Dar 

tu, Cărăbăţ?.,. Uită-te bine, bine... 

VOR. CĂRĂBĂȚ, tresărind. 

De... şi-ar aduce cu al meu... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Cam prost seris... Cine-a scris nu e om 
de condeiu... Arbore... tu... ce zici? 

ARBORE, liniştit. 

Da... Seamănă... De mine e scris, 

ŞTEFANIȚĂ 

Uită-te binel
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ARBORE, liniştit, 

M'am uitat... .E de mine... Şi ce-am 

scris în această carte? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ştii leşeşte? 

ARBORE 

De mie copil am învăţat. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Citeşte sus! 

ARBORE, cu aceeaş nepăsare, după ce șopteşte, încot 

. să nu saudă, câtova cuvinte legeşti. 

„Eu portarul Sucevei şi Hatmanul Moldo- 

vei cu închinăciune viu la picioarele lui . - e 

Se schimbă la faţă și se oprește. 

ȘTEFĂNIȚĂ, izbucnind, 

Citeşte! 

ARBORE, muind glasul. 

„lui Petru Voevod, feciorul lui Ştefan- 

cel-Mare ...% (Riăică glasul) . . . E serisul meu 

şi nam scris-o eu! 

Boierii încremeniţi privese în pământ.
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ȘTEFĂNIȚĂ, râde şi se strâmbă. 

A! ba! hal... Veţi vedea de ce dă îndă- 
răt portarul Sucevei!... A! ha)... Ast-noapie, 
— două ceasuri după miezul nopţii, — caru 
ăl mare mai avea trei sulițe până să apuie, 
—un om călare, c'o bundă lungă, ieşi re- 
pede din Suceava, ţiind drumul Sniatinului. 
Câţiva aprozi se'ntorceau, din întâmplare, în 

cetate. Se încrucişează cu el.—,Cine e?%— 
Nu răspunde şi pune pinteni calului. Apro- 
zii trag câteva săgeți. Calul cade. Cade și 
călăreţul. Se încinge o luptă. Omul e lungit 
şi-şi dă sufletul. II „seotocese şi găsesc cartea 

aceasta!... A! ha!.€ Iată cuprinsul ei:— „Eu 
„portarul Sucevei şi hatmanul Moldovei eu 
„închinăciune viu la, picioarele lui Petru Voe- 
„vod, feciorul lui Ştefan-cel-Mare, — şi să ştii 
„că mi-a adus ştiri Episcopul de pregătirile 
„tale, şi tare m'am bucurat că ţara e scâr- 
„bită de Ștefăniță, şi -ars aşteaptă năvălirea 
„Măriei Tale—şi cu credință nestrămutată 
„rămâi de veci plecat rob — Luca, Arbore“. 
A! hat! Aţi înţeles?... lacă de ce Arborea 
ținut să slujească lui Sigismund şi să mă 
umilească pe mine... Eu sunt Ștefăniță, şi 
Voevod? Petru! ... Judecaţil
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BIVvELLOG. ISAC, cu glasul tremurând. 

Bătrân la bătrân... Jură Arbore cume 

adevărul! 

Arbore stă liniştit. 

VIST. SIMA 

Scoate-ne din îndoială... Jură | 

Arbore stă liniştit. i 

PARC. CONDREA 

Pe evanghelie, în faţa maichii Domnului 

jură că nu e adevărat! 

Arbore stă liniştit. 

LOGOF. TROTUŞANU 

Şaptezeci de ani cu credință... Pui mâna 

în foc... 

ȘTEFĂNIȚĂ, aprins. 

Că Arbore e vinovat! 

PAH. SĂCUEANU 

Pui capul... 

ŞTEFANIȚĂ 

Că Arbore e dovedit 1... Moghilă! (Moghilă 

intră repede) Doar vai rădăcini ca vrejall - ee 

Popa ăla, e aci?
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MOGEILA 

Episcopul? 

ŞTEFANIŢA 

Popa! 

MOGHILA 

Aci. Măria Ta. 

ŞTEFĂNIȚA | 
In cătuşe şin temniţă! (Moghilă iese repede, 

Mişeare între boieri). Vorbeşte Arbore!... De ce 
taci? 

- ARBORE 

Aştept să vă liniştiţi. 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Cine? Eu? . 

ARBORE 1 

Domnul și divanul! 

ŞTEFANIȚA 
Aștepţi să... (Se îneacă), 

ARBORE 

Când se năpustesc vânturile nu S'aude om pe om... Şi mânia n'are urechi... Uitaţi-vă
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fa mine. Părul mi-a albit de mult şi imi-an 

rămas câteva viţioane — ochii m'au lăsat — 
mâiniie îmi tremură și glasul s'a uscat... 
O casă părăsită în care nu se mai aud cân- 
tece de bucurie, ci, din vreme în vreme, se 

lasă câte-o pasăre ostenită, își spune jalea, 

şi dorul, şi se duce, lăsând în urma ei zidu- 

rile ruinate şi ierburile crescute pe ziduri... 

Aşa am ajuns... Cam slujit subt trei Domni, 
şi sufletul meu n'a fost deschis lăcomiei... 
Sima şi leremia ştiu, că mi-a fost pe mână, 
vistieria, şi-am rămas cu ce am avut îna- 

inte d'a fi Hatman şi Portar al Sucevei.., 
Şi sufletul meu n'a fost deschis zădărnieii- 
lor... Mărturisiţi voi, en care în războaie am 
împărţit rănile şi în pace grijile ţării, dacă 

am trecut înaintea cuiva... 

TOȚI, mişeaţi. 

Aşa e! 

ŞTEFANIŢA 

Inaintea Domnului! 

ai ARBORE, cu tărie. 

'Țotdeauna ..  cânda fost în primejdie?.. 

(Scade glasul) Uitaţi-vă la mine... Ştefan
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-iala neamului, „mort!. Bogdan, înainte de 

“Trome, mort! Nevasta, moartă! Fraţii, morţi! 

Nor'mea, nebună! Cătălin, mort! Ce-am 

ajuns? Umbră rătăcitoare printre_ crăcile unei 

mânăstiri, când a capul uneia, când la câ 

pul alteia... Izior de lacrămi care va seca 

în curând! (pin [2 e în “ce nai viola). J-ar înăi 

„arde mie de uneltiri şi de răsturnări ŞI pe 

cine să răstorn? Pe Sterăniţă 2 — mă iartă 

Măria Ta — pe care l-am crescut de mic c0- 

pil,:pe care-l încălzeam la sânul meu bătrân, 
de câte ori îi era frig, pe care-l luam pe şeaua 

calului şi adormea în braţele mele când ne 

apuca noaptea la drum în fruntea ostașilor 

ării, căruia îi povesteam bătăliile bunicului 

şi, când făcea, ochii sperioşi îi ziceam: pe& 

el să ajungi, dragul moşului!“ Şi cu eine 

aş sta eu la împărechiere? Cu Petru pribea- 
gul?... D'ar fi aşa, ce uşor mi-ar fi fost 

să-ţi sucese gâtul — mă iartă, Măria Ta — 

când Bogdan murise şi rămăseşi singur şi 
plăpând subt paza şi apărarea meal. e. 

Boierii fac semne de aprobare. - 

ȘTEFĂNIȚĂ, furios. 

Ai vrut să domneşti! 
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ARBORE 

Aş fi putut şi n'am vrut! Le-am uns Domn 

și ai fost Domn, dovadă că nu împliniseşi un- 

sprezece ani şi-ai întărit dania pe care Cosma 

Şearpe o făcuse mânăstirii Neamţului . .. Nu 

e aşa, boieri? : | 

TOȚI 

Da! Da! 

ŞTEFANIŢA 

Cum e Hrauk? Cum e Baloş? Cum e Pe- 

trică? Spuneţi. voi! 

| PÂRC. BALOŞ 

De, Măria Ta, cum să fie? Ai fost fără 

să fii, dar nici Arbore n'a fost... 

ȘTEFĂNIȚĂ, îi dă cu tifla. 
Z 

Na! Na! 

ARBURE 

Nu-mi apăr bătrâneţea şi zilele amărite, 

ei obrazul și cinstea!... Scrisul din carte sea” 

mănă cu scrisul meu, dar nu ci sufletul 

meu! Duşmani s'au adunat mulţi, cam fost 
$ 

3 

drept şi neînduplecat » « '
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ȘTEFĂNIȚĂ 
Și ce vrei să zici? 3 

ARBORE 

Că Măria Ta, fără să ştii, ai căzut în cursa 
ce mi s'a întins mie, şi-o iei de bună... 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Aseară, pică Episcopul, ast'noapte se prinse 

cartea... Cum s'o plăsmuiaseă, cineva așa de 
repede. 

ARBORE 

De două săptămâni se ştia de sosirea, Epis- 
copului . . 

ȘTEFĂNIȚĂ, furia-i creşte, 
Dar a fost moarte de om.,, 

ARBORE 

Să-l vedem... 

- ȘTEFĂNIȚĂ. , 

L-am văzut eu! 

ARBORE 

„Cine e? Să-l vedem, şi eu, şi boierii .,



VIPORDL 1% 

ŞTEFAĂNIȚA 

Nu trebuie! 
„ Murmure între boieri. se trag la o parte Petriek, 

Baloş şi Hrană. 

ARBORE 

Zici că omul a fost ueis de aprozi ... 

ŞTEFANIȚĂ 
fie! 

ARBORE 

Să-i vedem, cine sunt? .., 

ŞTEFANIȚĂ | 

Şi de te-ai uita la ei, i-ai schimba din 

aprozi în hatmani? 
Boierii încep să protesteze. 

PAH. SĂCUEANU 

Şi de ce să nu-i vedem, Măria Ta? 

ȘTEFĂNIȚĂ, încolțit. 

Fiindeă nu vreau! 

VIST. LEREMIA 

Atanci, cum să gercetăm pâra ce i s'aduce?
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_ STEFĂNIŢĂ 

Am cercetat- -9 o eul 

VIST. SIMA 

Cum să-l judecăm? 

| ȘTEFĂNIȚĂ 

L-am judecat eu! 
oara cpr oree mreeianat 

VORNIC. CARAĂBAŢ 

Și după care lege? 

ȘTEFĂNIȚĂ, izbuonind de mânie. 

Legea, : sunt eu! „- 
emana pi 

a 

ARBORE, tresare. 

A! Ura nare lege!. . Oh!... Urat... 
(Se uită cumplit la, Ștefăniță). Ura, pe ear: am 
creseut- o, am ocrotit-o, am gătit-o, am. ţinut-o 
de mână... , 

BIVEL LOGOF. ISAC 

Arbore” 
m 

ARBORE . 

„am scăldat-o, am şters-o, am culcat-o, 
am mângâiat-o. . e



YIFORUL 175 

LOGOF. TROTUŞANU 

Axbore! Arbore! 

ARBORE 

-.. am pus-o pe tron, am povăţuit-o, î-am 

arătat calea binelui... ura, care s'a făcu 

puternică ... ură, care-mi pândeșşte din senin 

amăritele mele “ile... ură aceasta . A 

îi înneacz plânsul. 

LOGOF. CĂRĂBĂȚ, mişcat 

'Tu plângi, Arbore? 

ARBORE 

„.„ ura aceasta fără păreche._ a răpus şi 

pe Casălia ti: “Acu le văd... N'ai vreme 

să vă spui!... Cine pândeşte a mai pândit! 

Boierii rămân ineremeniţi. 

ŞEREĂNIȚĂ 

Pe Cătălin? 

Fără să vrea face semnul rostogolirii, 

ARBORE 

O! da! da! pe Cătălin . . „| (i repetă miscarea. 

bunătatea tristă a unui bătrân care Ă 

După o pauză şi e 

se duce). Na, Tiotuşene, inelul pe care-l ţiu 

7
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dela Ştefan-cel-Sfânt ... Na, Isac, cruciulița 
pe care-am purtat-o de când eram mic... 
Na, Căţelene, cartea aceasta, de rugăciuni... 
Na, Ieremia, iconiţa... Na, Sima, mătăniile... 
Na, Condrea, cuțitul... Na, Săcuene, punga 
aceasta... Na, Cărăbăţ... (Se caută şi nu mai 
găseşte nimic) Și pentru tine nu mi-a mai ră- 
mas nimic... nimic... decât un sărutat!... 
O! nu mă plâng pe mine care mă due, ei pe 
Cătălin care sa dus şi pe voi care rămâ- 
neţi!... Fiara a dat de sânge! 

Boierii plâng. e ema 

ȘTEFĂNIȚĂ, cu ură. 

U! (ee strâmbă) Moghilă! (Moghilă întră) la-i 
sabia! 

Moghilă' vine repede spre Arbore. 

ARBORE, cu mânie. 

Tu?... Nici când n'a căzut din mâna mea! 
trage sabia. Ștefăniță face doi paşi înapoi. Baloş, Pe- 
trică şi Hrană se pun în dreptul lut). M'aş omori,, 

ȘTEFĂNIȚĂ, alb de mânie. 
_Omoară-te! 

ARBORE, aruncând sabia jos. 

A, nu! Vreau să fii veigaşul bătrânului 
cre te-a crescut!.,,
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ŞTEFĂNIȚĂ 

Eşti osândit. . - 

TOŢI BOIERII 

Ce faci, Măria Ta? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

e. la moarte! 

| VORN. CĂRĂBĂŢ 

Fără judecată? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Cine-a zis? 

VORN. CĂRĂBĂȚ 

Em! 

ŞPEFANIŢĂ 

Tu? 

VORN. CĂRĂBAȚ 

Si săză vină? 7 

Cine-a zis! 

97332, — 12
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VORN. CĂRĂBĂȚ 

Ea! 

ŞTEPĂNIŢAĂ 
Eh!... Haide! 

Face semn să plece Arbore. 

ARBORE 

Saveţi grijă de copiii mei,., 

ȘTEFĂNIȚĂ, sălbatie şi fioros, 

A! ecopiii?... Le port eu de grijăi 

ARBORE 

Ol!... Qese nlângând). 

“Toţi boierii scot un oftat adâna



ACTUL 1V 

O sală de arme cu tavanul de lemn şi cu oglinzi mari. 

O friză cu arabescuri și în mijloc cu portretul lui 

Dragog. La peretele din fund tronul lui Ştefan-eel-Mare 

acoperit cu o perdea de mătase veche. In apropiere 

de tron o masă întinsă. Paharul domnesc, în formă de 

pâlnie înaltă şi subțire, e de aur. In stânga o fereastră 

ogivală care se deschide şi dă asupra piaţii din mig- 

locul castelului. In fund, în stânga; 0 intrare largă care 

dă întrun coridor. In partea dreaptă, un leagăn aurit în 

care se vede o păpuşă blondă. .La un cap sl leagănului 

atârnă jucării, mătănii, farmece şi păpuşele. O intrare 

în dreapta. | 

SCENA 1 

Pâre. PETRICĂ, pâre. BALOȘ și spăt. HRAN Ă 

în vestminte de războiu. 

PARC. PETRICĂ 

Să fi fost vinovat? 

SPAT. HRANĂ 

Care i-ar î fost foloasele?
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PÂRC. BALOŞ 

Dar, Domnul, ce-a folosit să taie în neştire 

pe epitropul lui? 

SPAĂT. HRANĂ 

Mi-e frică să mă întreb. 

PARC. PETRICA 

Arbore ţinea în ruptul capului la unirea 

su Polonia, şi Ștefăniță la unirea cu turcii... 

SPĂT. HRANĂ 

Cum, unirea cu turcii?... la 4000 de 

turei, cari se întorceau încăreaţi cu pradă din 
Polonia, nu le aţinn calea şi-i zdrobi până 
la unul?... Şi nu trimese plocon lui Sigis- 
mund, steaguri, arme, şaluri, şi vestmintele 

Imi Iuebar-paşa ucis în bătălie? 

PARC. PETRICA 

Da, împreună cu o scrisoare plină de 
ocări .. e 

PARC. BALOŞ 

Nu e limpede... Cu Turcii pe care-i bate, 

împotriva Poloniei pe care o lasă în pace.
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Daruri şi ocări lui Sigismund.., Ieri aruncă 

în temniţă pe Laurentius, pe temeiu că urzea 

cu Arbore năvălirea lui Petru, şi azi fi dă 

drumul ,.. Nu e limpede... 

SPĂT. HRANĂ 

Cine-a văzut pe aprozii cari i-au adus 

cartea? 

PARC. PETRICA 

Nimeni, pentru că na sunt, după cum nu 

e, nici mort, nici viu, omul la care sar fi 

găsit acea carte, . . 

SPAT. HRANĂ 

Arbore nevinovat şi ucis,.. Arbore avea 

dreptate: cine pândeşte, a mai pândit. e 

PÂRC. BALOŞ 

Pe Toader şi pe Nichita i-a închis, « e 

PARC. PETRICĂ 

I-a închis? 

SPAT. BRANĂ 

O! săracii flăcăi! (Face cu mâna ca și cum a? 

“Kia douk capete), Unde sunt ceilalţi boieri?
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Ă PÂRC. PETRICĂ 

In casa lui Arbore, se sfătuiese, 

SPĂT. HRANĂ 

Ce poate sfatul contra săbieil 

PÂRC. BALOŞ 

Unde ne ducem? 

PARC. PETRICA 

Unde-o vrea Domnul... 

"SPĂT. HRANĂ 

Dar, vrea? 

PARC. PETRICA 

0... (Migcare de îndoială) Site! 

SCENA II 

ȘTEFĂNIȚĂ, pârc. PETRICĂ, pâre. BALOŞ, 
spăt. HRANĂ 

Ștefăniță, îmbrăcat în zale, răsuflând agitat, se plimbă, 

de colo până colo. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Aşa să paţă cei cari se ridică din. puzderie 
şi se scutură în ochii stăpânului! (Se repede la
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an pahar şi gusti). Am încercat. Niciunul nu 

e bun până noi isprăvi... Mai am ceva 

treabă... Uriaşii s'au luat la întrecere cu zeii 

păgânilor... şi ştiţi ce-au pătimit... Asta 

e vina şi păcatu...- Moghilă... Moghilă!... 

PARC. PETRICĂ 

Nu s'a întors... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Unde e? 

PARU. PETRICA 

Unde l-ai trimes, Măria ta. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

A! da! Să întărească ştrăjile la, întrările 

şi ieșirile oraşului... Dar boierii, n'au venit? 

PÂRC. BALOȘ 

Nu, Măria Ta... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Să vie degrab!... Unde sunt? 

SPĂT. HRANĂ 

Acasă la Arboreece
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ȘTEFĂNIȚĂ 

O! Arbore?... S'a mutat... Or fi având 

ei loe unde s'a mutat el?... De ce nu rin? 

Ori vrea să le trimet pe mutul.., care vor- 

beşte să-l înțeleagă toţi? (Dă cu tăişul palmei în 

jos). Du-te, spătare şi spune-le că Ştefăniţă 

îi aşteaptă cu masa întinsă... că mi-e sete... 
e a 

de Cotnar! 
Po mea 

m 

SPAT. HRANĂ 

Mă duc, Măria Ta... 
Jese repede prin dreapta. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ai venit? (S'aude gălăgie în piaţă). S'au adunat 

ealicii târgului, 

PÂRC. PETRICĂ 

Sau adunat, Măria Ta... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Vor să petreacă, ca ieri.... 

PÂRC. BALOȘ, trist. 

Să petreacă, Măria Ta...
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ȘTEFĂNIȚĂ, deschide fereastra din stânga. 

Aş vrea să fiu ori ce sunt, ori unealta 

zare ,.. (Tae cau mâna). Voi, 'aţi vrea? 

PÂRC. PETRICĂ 

Una nu se cuvine... cealaltă... 
Se închină. 

ȘTEFĂNIȚĂ, râzând nervot 

O! o! vă e frică! 

PÂRC. BALOŞ 
Cf pf Pass 

De Dumnezeu, Măria Ta! 

ȘTEFĂNIȚĂ - 

Va să zică de n'aş avea pe mutul care... 

Tu p'ai vrea să fii... nici tu?.,, (Doamna 
“ana intră repede prin fund îmbrăcată în negru, cu 

părul despletit, cu ochii roşii şi cu mătănii negre în 

mână. S'aude zgomotul din piaţa castelului). Ei, iar 

Doamna! 

SCENA III 

Cei de sus şi DOAMNA TANA, mai târziu 

spăt. HRANĂ şi MOGHILĂ. 

DOAMNA TANA 

Indurare, Doamne!
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Ce vrei? 

DOAMNA TANA 

Să-ţi seap numele de ocară, sufletul de 

osândă şi domnia de nelegiuire! 

ŞTEFANIȚA 

Şi pentru cine te rogi aşa, că de nar fi 

vinovaţi i-ai învinovăţi rugându-te? 

x 
DOAMNA TANA 

Pentru Toader şi Nichita .., Auzi? . e 
Mulțimea se adună ... 

ŞTEFANIȚĂ 

Să petreacă! 

DOAMNA TANA 

Ascultă ... (S'aude: iertare! iertare!) Cer iertare 

" Măriei Tale! Nu vor sânge nevinovat! 

ŞTEFANIŢĂ 

Am tăiat un cap scorpiei . .maiare trei,., 
ba nu, două... Şi tu vrei să bag sabia în 
teacă?
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DOAMNA TANA 

Ce-an stricat ei? 

ŞIBFANIŢĂ 

Că stau năsent!... Ce strică puii leoaiesi 

din Eghipet? Că sunt începuturi de lei... 

Uoide-i, până nu se fac lei! ; 

i 
j 

4 

i 

DOAMNA TANA 

Preotul ... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Popa! 

DOAMNA TANA 

„„. care i-a spovedit, a ieşit cu lacrămile "n 

ochi, şi mi-a zis: „Roagă-te... să-i ierte, 

Doamnă!k Ostaşii, cari îi păzesc, mi-au zis: 

„Roagă-te să-i. ierte, Doamnă! Şi fetele... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Fetele! 

DOAMNA TANA 

„„„ mi-au dat în genunchi şi mi-au zis: 

„Domnul e milostiv... să-i ierte, Doamnă! î
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ȘTEFĂNIȚĂ A 

ţ 
î Pe popă am să-l rad... la fite-ce ostaşo 
sută de vergele... şi fetelor tale... le arde 
“de măritat... 

DOAMNA TANA 

In numele maicii care te-a născut,,, 

ȘTEFĂNIȚĂ 
N'am cunoscut-o! 

DOAMNA TANA 

In numele taţălui tău... 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Nu l-am cunoscut! 

DOAMNA TANA 

In numele bunicului tău cel sfânt... 

ȘTEFĂNIȚĂ, se sepede la fereastră 

Oh! şi abia se mişcă! 

DOAMNA TANA 
In numele muşatinilor, şi pentru iertaret 

păcatelor lor...
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STEFĂNIȚĂ 

; Domnii mau păcate... 

DOAMNA TANA, cade în genunchi. 

În numele cerului... şi al lacrămilor mele... 

ȘTEFĂNIȚĂ - 

De sar sui şi-ar trece peste capul lui Dra- 

goş, n'aş călca hotărîrea mea! 

DOAMNA TANA, se scoală plângând. 

Nue nici soţ, nici părinte!.. O! voi, eare 

aveţi copii (către boieri) şi-i sărutaţi şi vă sărută, 

şi le închinaţi căpătâiul când se culcă, şi vi 

se bate inima când răsar prin somn, şi vă 

creşte inima când vă zic: „tată“... voi, tre- 

buie să-mi înţelegeţi durerea... vouă, trebuie 

să vă fie milă... 

ȘTEFĂNIȚĂ, se uită pe fereastră. 

Mai iute! Mai iute! 

DOAMNA TANA , 

„.,. rugaţi-vă pentru ei! 

„ PARC, PETRICĂ 

Doamnă e ș



190 YIFORUL 

PÂRC. BALOŞ, dând în genunehl. 

Doamne . .. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Sus!,.. Nu fi muiere!... Petrică tu să 

fii portar al Sucevei și hatman al Moldorei, 

şi tu, Baloş, logofăt, în locul lui Trotușanu... 

(Se uită pe fereastră). Mai iute! 

DOAMNA TANA 

De piatră dai fi fost, te-ai fi muiat! Ol 

osândit al întunericului! 
S'aud strigăte de „iertare! iertare!“ 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Se uită pe fereastră, face semn, s'aude o lovitură surdă. 

Unu! (Se strâmbă). 

DOAMNA TANA, se clatină, 

Oh! hainu! 

Strigăte de: „iertare“, Ștefăniță face semn, S'aude 

a doua lovitură surdă, 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Dau!...S'a isprăvit! (Se strâmbă). 

DOAMNA TANA 

O! Eşti plin de sânge, Ștefăniță | 
Se ciatină şi cade pe-u Scaun,
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STEFĂWIȚĂ, lui Balos. 

Du-o daiei! 
Baloş vrea să îa în braţe pe Doamna care se de» 

steaptă. 

DOAMNA TANA 

Cine e?,.. D-ta, Baloș?... Crezui car fi... 
O! mulţumim! Mă due eu... (Din fundul sălii 
se uită înapoi). Oh! Oh! (Iese), 

ȘTEFĂNIȚĂ, stă p'un scaun şi-şi îa capul în mâini 

Tana nu mă înţelege... Ostenit... De 

două nopţi n'am închis ochii... Mi-e sete... 

HATM. PETRICĂ, îi toarnă vin în pahar. 

Poftim, Doamne, o picătură de vin... 

ȘTEFĂNIȚĂ, aduce paharul la gură şi gustă. 

Nu pot să beau... e coclit...  Baloşs 

gustă.., 

LOGOF. BALOŞ 

Nu, Măria Ta, e bun... 

ȘTEFĂNIȚĂ, iar gustă, 

Amar... Petrică, gustă... 

HATM, PETRICA 

Nu, Măria Ta... bun..c
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Mi-e sete şi nu pot să beau. . (Se scutură 

ea şi cum âr da la o parte niște f re net). Par'c'aş 

înnota întrun iaz cu brădiş... Când mă voiu 

curăța de aceste ierburi cari se agaţă de 

mine şi mă trag la fund? 

LOGOF. BALOŞ, cu ochii în Jos. 

Destul, Măria Ta! 

ȘTEFĂNIȚĂ, trezindu-se din gânduri 

Ce, destul? 

LOGOE. BALOŞ 
Niţică odihnă... 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Ce, destul? 

LOGOF. BALOŞ 
Crede-mă Măria 'Ta, destule capete... 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Ştefan cel Mare aşa a făcut înainte da 

domni. . 

LOGOF. BALOŞ 
Dar nu când a domnit...
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Fiindcă a domnit... Şi eu vreau să domne 

nesc! 

LOGOF. BALOŞ 

După ce-a biruit pe Aron, a iertat pe toţi 

de moartea tatălui său Bogdan ... 

ŞTEFANIŢĂ 

Aş ierta pe toţi dar fi de moartea, tatălui 

meu Bogdan ... dar e vorba de mine! 

LOGOF. BALOŞ 

Mă iartă... dar până când? 

ŞTEFANIŢĂ 

Pânt oi avea un sfat care sasculte iar nu 
ii cica 

Bars aer dă eezte 

apoape creier 
si Petrică se privese îngri” 

  

     

  

  
  

să poru (Baloş 

Şți Spăt. Hrană și Moghilă, schimbaţi Ja faţă, vin re 

pede prin dreapta). Singuri? Ce fac boierii? Nu 

vin? Nu le-aţi spus că-i aştept... Ce v'aţi 

schimbat Ja faţă? . . - 

SPĂT, HRANĂ 

Boierii sunt acasă la Arbore eee 
e 

97332, — 13
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ȘTEFĂNIȚĂ, tresărind, 

Toţi? ... Ci spune Hrană, că eşti spă 

tar!... Moghilă!,.,. | 

MOGHILĂ 

Numai Isac şi 'Frotuşanu ., e 

ŞTEFANIȚĂ 
Incotro? ... Ce drum au apucat? 

MOGHBILĂ 

“Trotuşanu nu se ştie... 

ŞTEFĂNIȚĂ 
Să se ştie! 

MOGHILĂ 

Isac, spre Roman... 

ŞTEFANIȚĂ 
O roată de călăraşi după Isac... Un' lo 

apuca să-l taie... E judecat și osândit!,.. 
Pe el şi pe bivellogofătul Ivaşeu dela Ro- 
man... Ştiueu de ce!... Ceilalţi nu vin? 

SPăT. HRANĂ 

In curte la Arbore zarvăie lunea, ., Şi ei 

se sfătuiesc e...
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STEFĂNIȚĂ 

Sfatul e unde e domnul!... Nu vor să vie? 

SPĂT. HRANĂ, luându-și curaj. 

Nu! 

ŞTEFANIȚĂ | 

O! (Râde îndârjit). O! Şi Baloş zicea că e de 
ajuns?... De ajuns e, logofete Baloş?... Răz- 

vrătiţii!... O! ho! ho! Toţi Arbori?.,. La 
pământ codrul şi să'mpădurim din noul... 
Moghilă, ostaşi destui? 

MOGHILĂ 

Destui şi buni, afară de 500 cari au lă- 
sat armele jos şi cer să le dăm pe Toader 

şi Nichita... 
ȘTEFĂNIȚĂ 

Şi ce fae sutaşii lor? 

MOGHILĂ 

Ce fac şi ei... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

O! o! pilda rea se'ntinde, să dăm noi pe 

cea bună... Coiful, sabia şi calul! Să lase



196 . 4FORUL 

puntea, castelului... M& due eu la boieri! (Pe- 

trică i-aduce sabia. Dă să ia sabia), Nu asta... 

p'a lui Ştefan cel Mare! 

HAT. PETRICĂ, încearcă sabia lui Ștefan cel Mare. 

E cam ruginită, Măria Ta... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Peste.un ceas, ea nouă... Cum ieșise din 

mâinile genovezilor şi cum era în mâna lo; 

Ştefan-cel-Mare! Calul gata? | 

MOGHILĂ 

Gata, Măria “Ta. 

ŞTEFĂNIȚĂ 
Are axipi?... Nu? Nu face nimic, am eu 

pinteni |. 
Ies prin dreapta. S'aude tropotul calului. 

SCENA 1V 

OANA şi DOAMNA TANA. 
Dana vine prin fand, cu cearcăne împrejurul ochilor 

eu furexn brâu. Cum apare se repede la leagăn. 

OANA 
O! te-a: deșteptat!... Ce mumă rea! (Șade 

lângă leagăn) Iacă-mă... Nu mai plânge..:
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(S'apleacă pe leagăn). Cu ochii închişi, .. le 

somn ,.„Adormi Ştefăniţă ... (Daină leagănul) 

„.. Suceava vine din munți înalți, încărcată 

cu basme... Pe care să ţi-l spui? P'ăl cu 

muma pădurii? ... A nu, că e de frică, şi 

visezi urit, şi plângi prin somn, şi-ai să fii 

zău când tei deşteptă... Mai bine pe Veana 

Cosânzeana cu cosiţe de aur... A, nu mă- 

nâncă pe copii... Ii iubeşte, că ei nu i-a 

dat Dumnezeu... A adormit... (Apare Tana 

în fund) Vântul nu adie... Nu se mişcă 0 

frunză... In toate să te duci, în odaia asta 

să nu intri... A-lu-lu., - 

DOAMNA TANA, vrea să se ducă spre masă târită de 

o dorinţă crâncenă, dar vede pe Oana și se sperie, 

O! ea e fericită! Toată ziua toarce şi alu- 

luie leagănul de când i-am dat păpuşa... Sa 

întors şi s'a oprit la acum optsprezece ani... 

De multe ori n'aude, şi te face să crezi că, 

nici nu vede... Dacar vedea ce se petrece 

aici... Oh!... Si 

o OANA 

Stât... Să nu se deştepte... Abia adormi, 

DOAMNA TANA | 

Oană, mă auzi?
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OANA 

Da, „ 

DOAMNA TANA 

Oană, mă vezi? 

OANA 

Da. 

DOAMNA TANA 

Cine sunt eu? 

OANA 

TPa?... Tu?... O roabă bună, bună so 
pui la rană... 

DOAMNA TANA 

Ştii tu ce e asta, Oană? 
Ji arată o stieluţă lungă şi subțire, 

OANA 

O, o pasăre... Ce frumos cântă.,. Si tu 
eşti frumoasă ca înțelepciunea. .. 

S'aude un tumult depărtat. 

DOAMNA TANA 

Ce-o fi uietul ăsta?
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OANA 

Vântul se umflă... De nul-ar deştepta . . . 

Vino soamne de-l adoarme şi tu peşte de îl 

sreşte .. . 

DOAMNA TANA 

O! nu vezi şi n'auzi Oană! Tu ai ochi, şi 

au vezi picăturile astea gălbui... Ai urechi, 

şi n'auzi că Episcopul Laurentius mi-a dat 

sticluţa asta, şi mi-a spus că înea stă mân- 

tuirea, ta, șa mea şa Moldovei... Nu mai 

vreau să mai fiu Doamnă, şi ca să nu mai 

fiu trebuie să nu fie! aş avea nevoie să spui 

cuiva, şi n'am cui... Tu-mi rămăseşi şi te 

pierdui şi pe tine... Moldova e pustie! (Se duce 

repede la masă şi ia paharul de aur al lat Ștefăniță. 

Scoate stieluța). Imi tremură mâna? Oh! mi se 

eutremură sufletul! Nu pot... Şam jurat 

înaintea iconostasului... Ah!... Oană, ee 

faci Oană?... 
Se duce repede spre Oana. 

OANA 

Mai încet, că doarme... 

DOAMNA TANA 

Cine doarme...
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SANA 

Ce, na ştii?... Ștefăniță, 

DOAMNA TANA 

O s'adoarmă! 

_ OANA 
ţi spun că doarme... Ia priveşte-l... Ca 

lumina dela candela prea sfintei Fecioare! Şi 
cum își mişcă buzele! Visează că suge... 

Vezi, cum aşează mâinile pe ugerul plin, și 
apasă şi mulge... A!sa oprit şi râde... 
Visează că manca se joacă cu el şi îi face 
aşa... 

Suge buzele şi ţiuie. 

DOAMNA TANA 

L-ai văzut, tu, aşa de mic?... Şi nu l-a 
sugrumat? 

OANA 

De ee? 

N DOAMNA TANA 

Să vezi cum îi şade eu limba scoasă şi cu 
Ochii ieşiţi...
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OANA, senfioază şi arată păpuşă 

Lui? 

DOAMNA TANA 

No, ăluilalt... 

OANA 

Al. Alvilalt poţi să-i faci ce-i vrea... 

« DOAMNA TANA 

In ca a murit cel adevărat, şi nu mai e 

decât ce-a fost. Pentru mine ce-a fost n'a fost 

niciodată, şi ee e, n'are să mai fie!... Să 

inerge:, Oană... 
Saude tumultul crescând. 

OANA i 

Unde? 
- Tod? 

DOAMNA TANA 

În iatacul nostru... 

OANA 

Dacă se deşteaptă?... N'a dormit toată 

noaptea. .. 

DOAMNA TANA 

Are să vie Ştefăniţă necăjit şi răuese 

EI
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OANA 

Ștefăniță? Doarme... Şi e bun ca soarele 

de toamnă târzie... 
'Pumultul se apropie. S'aud glasuri de oameni. 

DOAMNA TANA 

Se bat? Doamne, îndură-te de ţara, aceasta. 
Vine!. .. 

Iese repede prin fund. 

SCENA V 

ȘTEFĂNIȚĂ, BALOŞ și OANA 

Ștefăniță vine însoţit de o mulțime de copii de casă 

care se opresc la uşa din dreapta. E plin de sânge 

pe mâna stângă şi pe piept, Oana priveşte peste lume 

şi daină leagănul; uneori îşi reazimă capul în mâini 

şi se uită drept înainte, 

ȘTEFĂNIȚĂ 

O! câinii, se bat pe viaţă şi pe moarte... 

Daţi-mi “sabia mea!  (Batoş se repede să-i aducă 

o sabie şi-o pune pe masă). Asta nu-şi cunoaşte 

stăpânul! De trei ori m'am opintit s'o trag 
şi p'a vrut să iasă!.., Va ieşi, ea, mai spăi- 

mântătoare ca'n mâna bătrânului Ştefan!
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LOGOF. BALOŞ 

Si te leg la mână, Măria Ta... A! şi la 

piept... 

ȘTEFĂNIȚĂ arătând sângele. 

Ăsta e d'al meu, ăsta e d'al lor... Dă un 

ştergar dela masa pe care am întins-o de 

ieri şi nu pot să mănânc... In curând voi 

mânca cu poftă... Innumără picăturile . . . 

De fitece picătură dela mine un cap să cadă... 

până voiu podi curtea castelului cu capete 

boiereşti (Baloş îl leagă). Greu... să te baţi cu 

sabia altuia !... De ce n'a ieşit?.e- 

LOGOF. BALOŞ 

Petrică avea dreptate... e ruginită . - « 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Mai bine naș fi luat-o... Când vrusei s'o 

scot auzii: „să ştiţi că nu iese!“ Mă uitai în- 

tr'acolo... Şi mulțimea de ostaşi, şi furia 

eu care porniseră la, luptă, şi ţipetele care 

s'amestecau, păreau o mare cu talazuri înfu- 

riate! N'aveam pe cine pune ochii. Mă în- 

cereai a doua oară. A doua oară auzii: „să 

ştiţi că nu iese!“ Mă uitai... Nimie..-- Ace-
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laşi talazuri zare se împing şi se înealecă,,. 
A treia oară auzii limpede: „n'a ieşit“!... 
Atuaci strigai: Moghilă, o sabie!... Cum, 
de-auzeam şoaptele în vuietul mai erâncen ca 
al măni?,.. 

LOGOF. BALOŞ 

Păreri. Măria Ta.., 

ŞTEFANIȚA 

Cum păreri?... Ştiam unde sunt, ce fas, 
ee vreau, unde mă due, de unde Viu, şi au- 
zeam venind, de departe şi d'aproape! „să 
ştiţi că nu iese!“ A! şi n'a, ieşit! 

LOGOF. BALOŞ 

De multe ori se desprind, din vuietul mării, 
fire de sunete care prind înţelesuri ... 

ȘTEFĂNIȚĂ , 

Aci înţelesul prevestea faptele... [a-o 
du-o departe, să n'o mai văd... Mâine des- 
part ce e al lui de ce e al meu.., 

BALOS, sfios, 

Iar pică, Măria Ta...
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STEFĂNIȚĂ 

Atât mai bine! Se vor înmulți capetele 

cari vor cădea ... Innumără-le... Da, da, 

atât mai rău! Voi face un munte, ca Ceah- 

lăul de gros şi de înalt, din eapetele boiereşti! 

Ah! ci leagă-mă mai strâns de nu vrei să 

vie numărul şi la al tăul.. Ce, te-ai speriat? 

LOGOY. BALOŞ 

Nu, dar destul, Măria Ta! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Cum... să-i iert? 

LOGOF. BALOŞ 

Să-i birui şi să-i ierţi! 

'Pumultul se apropie. 

OANA 

Zi vântului să tacă şi valurilor să se po” 

tolească . . . 

ŞTEFANIŢĂ 

i Qana7. .. (Tumultul apropie). Ia!... Să-i 

iert?... Aş fi nedrept cu ceilalţi ... şi eu 

Oana... (Oanei) Aci ţi-ai adus pe Ştefăniţă 

al tău?
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OANA 

Ce-ţi pasă? ... 
Tumaltul crește, 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Daţi-mi sabia? ... 

OANA 

Impotriva Domnului tău? 
Baloş îl încinge cu sabia. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Vrei să zici... (lui Balog. Ce tremuri aşa?.. 

împotriva mea însumi... Un alt coif... 
Asta mă strânge ca un cere de fier... 

OANA 

Şi Bogdan nu mai vine.. E dus departe... 
iii... unde se varsă Nistru 'n mare... 

STEFĂNIȚĂ, încercând. sabin, 

Asta iese... Să mergem, Baloş, 

LOGOF. BALOŞ 

Fereşte-te de Cărăbăţ,.. Lovitura lui e 
ca a cornului de taur... Pe doi i-a despicat
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pâni'a șezut... Si din curtea lui Arbore a 

făcut. o cetate... 

ŞTEFANIȚA 

De unde au adunat atâta lume?.., 

S'aud zgomote apropiate. 

LOGOF. BALOŞ 

Tal 

ŞTEPANIȚĂ 

Baloş, calul. 
Se reped la ieșirea din dreapta 

SCENA VI 

ȘTEFĂNIȚĂ, BALOȘŞ, OANA și MOGHILA 

Moghilă îi întâmpină, rănit, plin de prat, cu hai- 

nele rupte şi cu sabia scoasă. 

+ MOGHILĂ 

Nu te duce, Doamne... 

STEFĂNIȚĂ, spiimântate 

De ce? 

MOGHILĂ 

Vin şi ei!
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Vin?.. (Trage sabin). 

MOGHILĂ 

I-aducem . .. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Până saud cu ce trebuia să începi, mi-a 

ieşit sufletul! 

MOGHILĂ, răsuflând repede. - 

Abia te făcuşi nevăzut și strigai copiilor 

de casă: „Când s'o întoarce să se întoarcă la 

biruință“ Ş'un țipăt lung scoaseră ostaşii, că 

clocotea văzduhul. Şi nu se mai cunoştea în- 

văluiţi de învăluitori. Unul singur se vedea 

în tot acest alaiu al morţii: Cărăbăţ! cu a- 

mândouă mâinile învârtind paloşul, pe care 

izbea, la pământ. Se traseră în curte, Noi, 

întro clipă pe ziduri. Spătarul Hrană, strigă: 

„Oameni buni, degeaba atâta sânge! Dueeţi-vă, 

iertaţi, pe la casa cui vă axe!“ Şi se fă- 

cură roată, fitecine cu ce avea în mână, ca 

şi cum ar fi fost ostaşi, şi ieșiră prin fund, 

şi se duseră, uitându-se îndărăt până nu se 

mai văzură pe după o cută de deal. Apoi 

spătarul Hrană le zise boierilor! Domnul e 

milostiv . . «
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ŞTEFANIȚĂ 

O! o! da ce milostiv! 

MOGHILĂ 

„.. supuneţi-vă şi daţi armele“. Ei se ui 

tară, între dânşii, se sfătairă din privire, clă- 

tinară din cap, ridicară din umeri, adică 

„ce-o fi să fie“. Şi-şi întinseră săbiile pline 

de sânge. Doar Cărăbăţ izbi cu a sa de 

câteva ori treptele de piatră— şi la fite-ce 

lovitură săreau scântei—până şo rupse în 

două. Şi aruncând bucata cu mânerul zise: 

„na! ia-o şi ia-mă!“ Dar, iată-i, vin Înşi- 

ruiţi, cu sângele dâră, cu vestmintele rupte 

cu capul în jos... 

ŞTEFANIȚĂ 

Jos de tot! 

„__ MOGHILĂ 

Întâi e comisul Toma Căţăleanu târînd ” 

piciorul după el, apoi vistiernicul erexnia, cu: 

sângele pe faţă, paharnicul Săcueanu cu dreapta 

zdrelită . . . 

ȘTEFĂNIȚĂ 

A! Moghilă, te fac cluceri 

97332, — $4
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MOGHILĂ 

„... pâxcălabul Condrea adus de mijloe, bi- 

vel vistiernicul Sima ca umărul stâng deschis 

şi vornicul Cărăbăţ teafăr, că nimeni nu s'a, 

apropiat de el fără să se ducă pe lumea, 

cealaltă . .. 

ŞTEFPANIȚA 

A! Moghilă, te fac comis! De mi-ai fi a- 

dus şi pe logăfătul Trotuşanu te-aş fi făcut 

vistiernic. .. 

MOGHILĂ 

I-am dat de urmă... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

De urmă, dar nu de el... 

MOGHILĂ 

A trecut în Pocuția... 

| ŞTEPAĂNIȚĂ 

Oh! Polonia... han de tâlhari... pus în 
mijlocul lumii ca întru codru! De sar 

scula Ungaria, împărăţia Moseului, Chanii 

tătarilor, Padişahul cu toată tăria lui, mun-
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tenii şi moldovenii, ş'ar porni oştile să po- 

topească puterea leşească, m'aș face piuă să 

încalece Soliman, aş adăpa caii Chanilor, aş 

duce sabia Țarului aş ţine să se spele craiul 

Ungariei, m'aş închina cumnatului meu Radu, 

şi-aş arunca coroana muşatinilor de pe capul 

meu pe capul lui Mogârdiei!... O! Polonia! 

Polonia !. . . (Se înneacă)- 

OANA 

Ca zis broasea maichii Domnului: de ee 

plângi, că eu am avut nouă şi pe toţi i-a 

căleat carul... Şi-a zis maica Domnului 

broaştei: „eând ei muri să nu te'mpuţi“ . -- 

SCENA VII 

STEFĂNIȚĂ, BALO$, MOGBILĂ, OANA, HRANĂ 

PETRICĂ, CĂŢĂLEANU, IEREMIA, SĂCUEANU 

CONDBEA, SIMA şi CĂRĂBĂŢ. 

PARC. PETRICĂ 

lată, Măria ta; boierii pocăiţi îți cer 3er- 

tare... 

VORNIC. CARĂBAY 

“Vu zieil
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Dar tu? 

VORNIC. CĂXRABAȚ 

Că scris a fost să 'neapă moştenirea lui 

Ştefan cel Mare pe mâna nevrednicului ,.. 

Mișeare între boieri. 

SPEFĂNIȚĂ, se repede eu sabia scoasă. 

A! 

LOGOF. BALOS, retinându-l 

Măria Ta... 

ȘTEFANIȚA 

Vroiam să-i întore cuvântul de unde ie- 
şise!... O! răzvrătiților! 

VORNIC. CARĂBAȚ 

Nu ne-am răzvrăţit, ne-ai răzvrătit! 

PAH. SACUEANU 

" Nezai răzvrătit | judecând singur în locul | m FĂZ Se ge A „000. 
divanului .., ÎN 
apese e poa e mt 

VIST. SIMA 
Judecând fără de lege..,
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PARC. CONDREA 

Osândind fără dovadă .. - 

Dia ” "VEST. IEREMIA 

Pe [mea Arbore eu care te vei întâlni în 

ziua, judecății d'apoi. . - 

COMIS. CAȚELEANU 

Şi pe copiii lui pentru care se răsculă lu” 

mea din Suceava ..- 

VORNIC. CAXRĂBAŢ 

Pe toţi copiii lui! (Stefăniţă face somnul ros- 

togolirii). Da, da, pe Cătălin... Aşa, aşa l-ai 

rostogolit din vârful muntelui în prăpastie. 

STEFĂNIȚĂ, furios. 

Minţi! 

VORNIC. CĂARĂBAȚ 
- 

„ucizând pe Arbore de două ori, odată 

când ai ucis pe fiu-său, a doua oară când ai 

scornit vicleşugul cu cartea, odată că ţia 

fost părinte când erai mie, a doua oară că 

ţi-a pus coroana pe câb; lăsându-ţi moștenirea 

strămoşilor tăi neclintită, lacom de slava eu 

care ar fi dorit să te vadă încununat! 

7
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STEFĂNIȚĂ 
Minţi! 

VORNIC. CĂRAĂBAŢ 
O! ce fățărnicie! 

PAH. SĂCUEANU 

Pe Cătălin îl urai pentru că strălucea prin- 
tre viteji, pe Arbore pentru duhul lui cum- 
A dospit în pământul Moldovei și răsărit 

ispre mântuirea ei! 

1 
i 
i 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Mini! 

VORNIC. CARABAȚ 

Pe Cătălin îl osândişi când Doamna îi dete 
inelul în uvalele mulţimii, pe Arbore când 
birui la sfat şi trimese pe Luca Cârje să re- 
uoiască pacea cu Polonia! 

| ȘTEFĂNIȚĂ 

Moghilă, să vie Armaşul! 

OANA 

Şi mormântul e g groapă şi jitniţa e groapă. 
într'unul se-îngroapa stârvul, în cealaltă bo- 
găţiile. .. 

Armașul întră prin stânga în haine roşii şi pure 

tând pe umeri o sabie lungă,
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VORNIC. CARĂBAȚ 

Ce-ar zice biata Oană când şi-ar veni în 

minţi şi-ar vedea naintea, ochilor? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Moghilă, mutul e odihnit? 

MOGHILĂ 

Odihnit. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

A mâncat bine? A băut bine? 

MOGHILĂ 

Cred, Măria Ta. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Nu ţi-a spus? 

MOGHILĂ 

Cum să-m. spuie? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Da, bine zici... - 'Toporul nu vorbeşte! 

OANA 

tului să vorbească şi slăbănogul 

O! ce frumos doarme cu mâinile Zi mu 
ui să 

umble . . -
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„subt eăpătâiu... Nu, nu deșteptaţi pe Şte= 
făniţă! 

VISIT. SIMA 

Doarme! 

COMIS. CAȚELEANU 

Visează |! 

VIST. LEREMIA 

Un vis urit! 

PARC. CONDREA 

Visul de pe urmă! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Hrană!... zi mutului să-şi aseuţă, toporul 
'şi să puie tăietor un buştean de ştejar destul 
de taxe... pentru şase inşi.. Ce? nu te mişti ?... 

SPĂT. HRANĂ, ca și cum s'ar spăla pe mâini, 

Mă supu, Doamne, poruncii Măriei Tale, 
cum sar supune un ostaş să tragă în fra- 
tele lui... 

ȘTEFANIŢA 
Su eine eşti frate?
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SPAT. BRANĂ 

Fratem Christos . - - 

ȘTEFĂNIȚĂ 

A! bine... bine... Fărţi datoria . .. (rană 

iese prin fund). A! boieri, a venit şi rândul 

Domnului ... 

VORNIC. CARĂBĂȚ 

N'a venit... Va veni după-al nostru... 

STEFĂNIȚĂ, înfuriat 

E rândul Domnnlui să vă judece. -e 

PAH. SACUEANU 

Întâi ne osândeşte, gapoi ne judecă! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

| Dac'aţi fi venit pocăiţi de fără-de. legea 

făptuită ăsculând norodul împotriva Dom- 

nului, poate că mila Măriei Mele... 

VORNIC. CĂRABĂȚ 

Unde să fie mila? ... Rugina stă pe fier, 

seoarţa pe copati» lumina ?n soare ape n 

râuri şi "2 măzi şi mila n suflete! Mila.
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Măriei Tale, unde-ar fi? In suflet?... Aj 
abur, n'ai suflet! ! 

ȘTEFĂNIȚĂ, cătro Hrană care intră, 

De arab, de grab, Huană! Nesocotiţii ace- 
ştia au trăit prea mult! Fiecare din clipele 
lor sunt ani din viata mea! Nici popă, nici 
grijanie, nimic, (Se strâmbă epileptic) nimic. , « 

VORN. CARĂBĂŢ 

Nimie din voia ta ca să se împlinească 
ce este scris... ! 

ŞTEFANIȚA 
Ei, şi ce este scris? 

VORN. CĂRABĂȚ 

Să murim de mână de ucigaş ea şi Cătă- 
ln, ea şi Arbore, ea şi Toader, ca şi Ni- 
chita, sa toţi care te-apropie ş'au sufletul 
curat! ! 

ȘTERANIȚA 

A'al!ahi 
So repede cu “abia spre (ărăbăţ şi se opreşte la 

sosirea Doaninei 'fana.
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SCENA VIII 

De de sus, DOAMNA TANA 

DOAMNA TANA 

Nu te întreb ce faci! e văd, îi văd, şi 

ştiu! 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Dar tm, ce faci? 

DOAMNA TANA 

Scap din tine ce mai e de seăpat!... Im- 

părtăşania e 0 taină a bisericii în care omul 

_— Domn War fi — Bu se amestecă. Ea e dela 

- 3] de sus la ăi de jos! Oricât de nalt ar fi 

scaunul şi oricât de sus at sta coroana, pe 

d'asupra lor stă treimea cea de o fiinţă şi 

pedespărţită! Grijania se dă oricărui osândit 

la moarte! Bizantinii se ucideau, mama pe 

fiu, fiul pe tată, soţia pe soț tatăl pe fiu, 

fiica pe mumă, dar nici când nu se răpuneait 

fără sfânta împărtăşanie. Şi Ivan al Moseo- 

vei avea un popă lângă el, ca nu cumva să 

ueidă fără să grijească! Si tu, fiul fului lui 

Ştefan cel Sfânt vrei să ucizi, călcând peste 

cea mai mare mină a biserieii creştine? . - -



1% VIFORUL 

ȘTEFĂNIȚĂ 
Petrică, du-te și vezi, popa e-aci? 
Hat. Petrică iese prin fand. 

DOAMNA TANA 

] O! Meldovo, ce zile ai ajuns! Cinstea şi 
!slava ta, Arbore şi Cărăbăţ, ucişi, ca nişte 

; tâlhari din porunea întunericului! i 

| ȘTEFĂNIȚĂ 
A Domnului, muiere. 

DOAMNA FANA, ca ieșită din fire. 

Vifor năprasnie care învăluie cuprinsul, şi 
prinde pe călător, şi trece peste el, şi-l aco- 
peră... care prinde oştile, şi trece peste ele 
şi le-acoperă... care prinde noroadele, şi 
trece peste ele şi le-acoperă... 

) 
3 

HAT. PETRICĂ, venind, 
Nu e, Măria Ta, N [3 

ŞTEFANIȚĂ NA i y 
Da» unde e? vi SK 

4 IAT. PETRICĂ o N 
Sa dat afund,,, N i 

Ose 
DR A 

OU
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DOAMNA TANA, rugându-se 

Aşteaptă până mâine, Măria Ta... Să te 

mai gândeşti . . 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Pân'la sfârşitul lumii? .-. Nu, nu, miam 

gândit... Şi fără, popă! (Trece mâna pe frunte), 

Ah! 

DOAMNA TANA 

0! O! 

VORN. CARĂBĂŢ 

Vă mulţumina, Doamnă! Dumnezeu să vă. 

trimeată harurile lui cereşti şi să vă dea 

destule puteri ca să vedeţi ce veţi vedea! 

Măria Ta, eşti puternic... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Sunt! 
/ 

VORN. CĂRĂBĂŢ 

Eşti ca, Samson, orb. Şi pe mâna filisteni- 

braţe. stâlpii. pe care stă 
Jo, cânda lua 
bolta, casei... 

  

ŞTEFĂNIŢA 

E! sunti
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VORNIC. CAXRABAŢ 

.« ŞI ca un uriaş scuturându-se a elătit stâl- 
pii din loe şi-a năruit bolta, şi-a, pierit şi el 
cu ceilalţi subt ruine... Stâlpii. suntem noi... 

ȘTEFĂNIȚĂ, râzând Nervos 

A! a! voi sunteţi stâlpii? 
az 

VORNIC. CARĂBĂȚ 
« «+ bolta e Moldoya,,, Şi pe ruinele subt 

care vei” pieri, « vrednic. sa...va ri- dia i. 

    

  

eat iii pt 

_ ȘTEFĂNIȚĂ 
A! ha! Petru! Ho! ho! 

VORNIC. CĂRĂBAȚ 
Şi Petru, că e os din osul lui Ştefan cel 

Mare! 

ȘTEFĂNIȚĂ, fartos, 
Ia-i Armaş! Ia-i! Lovitura, şi capul... 

Să-i toci ea pe câlţi!... Pe Cărăbăţ în- 
tâiu... Ba nu, pe el la urmă, să vadă cum 
se dau d'a rostogolul capetele celorlalţi!
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OANA 

Auzit-aţi că s'a zis, celor de demult, să nu 

ucizi... iară en zie vouă că cine va ucide . 

vinovat va fi judecății .. - 

ȘTEFĂNIȚĂ, luându-și capul în mâini. 

Eh! o nebună! 

Se 'ntoarce spre Oana, 

Doamna Tana se duce la Cărăbăt i-l sărută 

plângând. 

VORN. CĂRĂBĂŢ 

Nu face nimic, Doamnă 

ŞTEFANIȚA 

Mai iute, că mi-e sete. 

Cei osândiţi pornesc. 

VORN. CĂRĂBĂŢ 

Însetat vei fi şi setea ta nu Se va potolit 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Zăul... Eh... 

Saud zgomote jos. Ştofâniţă se duce la fereastra 

din stânga. Se şterge de nădușeală pe frunte. Priveşte 

Pace semne. Se strâmbă epileptie şi face spumă 12 

gură. Se razimă eu capul de fereastră. S'aud cinei lo” 

situri surde.
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DOAMNA TANA, spăimântată, 

O! săracii! 

ȘTEFĂNIȚĂ, alb ea varul. 
Mutul a ostenit? Nu mai vrea? (Pace 

semn. S'ande a șasea lovitură). Oh!,.. în sfâre 
şit, sloboa! 

DOAMNA TANA, îngrozită, 

Ce-ai făcut Ștefăniță? 

ŞTEPANIȚĂ 

M'am făcut Domn! (So uită pe fereastră. Scoate 
o pungă. O aruncă pe fereastră), Să fie ata.. . 
da... da... a mutului... Păcat că nu vorbeşte! 

In timpul acesta Petrică, Baloş şi Hrană privese 
în pământ şi le curg lacrămile. Oana şi-a luat capul 
în mâini se uită înainte și tresare. Doamnei Tana îi 
trece o lumină pe fată şi cu o bucurie groaznică se 
repede la masa Domnului, îi îa paharul, toarnă 
otrava şi-l umple cu vin. : 

DOAMNA TANA 

Supune-te carne... îţi porunceşte sufletult 
(Se întoarce spre Domn). Doamne să, hem! ..s. 

STEFĂNIȚĂ, tresărind, 

Tu, să bei?
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DOAMNA TANA, tot timpul preficându-se. 

Să uităm!... Ce-a fost nu mai estel 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Un pahar, Doamnei .. Ia p'al meu! 

DOAMNA "PANA, bând repede. 

Am apucat să beau... 

ȘTEFĂNIȚĂ, bea. 

Cam amar! 

DOAMNA TANA, co lumină de bucuri& 

A1... Ţi sa părut! 

ȘPEFĂNIȚĂ, scuturându-se. 

S'un miros. 

DOAMNA TANA ? 

A fost trezit... - 

ŞTEFĂNIȚA 

Proaspăt - 
Ii toarnă și bea. 

DOAMNA TANA 

S'a dus, Maică-a Domnului | 

97332. — 15
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ȘTEFĂNIȚĂ 
Cine sa dus? 

DOAMNA TANA 

Și Sima, şi Săcueanu, şi Ieremia, şi Căţe- leanu, și Condrea, şi Cărăbăţ, şi Arbore, şi Nichita, şi Toader, şi Cătălin. .. 
Râde. . 

ŞTEFANIȚAĂ 
Şi de ce râzi? 

DOAMNA TANA 

Nu sunt obişnuită să beau... Vinul ăsta, te face să uiţi... Și erau ca şase berbeci cu capetele tăiate. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Bea şi uită! 

OANA 

„.. Fericiţi cei săraci eu duhul că a loe este împărăţia cerurilor... (Se uită la meseni), Par'că-ar vrea să gonească ceva din minte). Capul de cuc uscat de șapte ani, spălat în şapte ape neîncepute, purtat în sân de şapte fete mari, e bun la somn, că-ți dă, somn fără vise...
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ȘTEFĂNIȚĂ, imbucând şi bând. 

Două zile mi s'a părut amar. ,, 

DOAMNA TANA 

Acum e bun... 
Râde. 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Da, da... De ce râzi? 

DOAMNA TANA 

Mă uit la Baloş... câtă gura! o! câtă 
gura... 

LOGOF. BALOŞ 

Ca să beau, Domniţă... 

ŞTEFANIȚĂ 

Vinul e minunat! 
Bea. 

DOAMNA TANA 

Mă vit la Hrană... 

SPĂT. HRANĂ, cutremurându-se. 

Văd pe Cărăbăţ, Maria Ta...
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ŞTECĂNIŢA 
A! și e spătar! 

SPĂȚ. HRANĂ, îşi şterge o lacrimă. 

Nu sunt nimic... 

DOAMNA TANA 

Moghilă, semeni pe din afară eu tată... 
Aşa mi sa spus,.. Urechile cam prea mari, 
dar încolo... Tat'tău a fostun om de treabă... 
şi tu, de treburi... | n 

MOGHILAĂ 

De treaba la care mă pune... 

DOAMNA TANA 

O! ho! şi la care te pui ca să ţe pute. , «- 

ŞTEFĂN ITĂ, se șterge de năduzeală. + 

» Cotnarul .... la un cap de femeie... 

DOAMNA TANA 

Vinul preface pe ericine. .. Mai întâiu vă. 
face uriţi... oh! urîţi ce tot... gurile largi.. - 
privirile tăiate, apoi... nu! nu! vă face fru-
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moşii... vă luminează... vă întinereşte. .. 

vă umflă părul... mai hazlii... mai sprin- 
teni.., 

ȘTEFĂNIȚĂ, înflăcărat. 

Vino în braţele mele, Tana! Ce frumoasă 

eşti! - 
O sărută. , 

OANA | 

Cine?... Tana?... 
Se frământă şi recade “în nebunia ei. i 

| DOAMNA TANA A 

luda mar fi sărutat... Ra 

, ȘTEFĂNIȚĂ 
Ştiu, ştiu de ce zici aşa..  Moghilă, să 

dai peste graniţă pe Irma... 
Mogbhilă tresare. 

DOAMNA TANA 

Pe eine? 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Pe contele Irmsky .... 

DOAMNA TANA 

Prea târziu... _
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ŞTEFANIŢA 
A! 

DOAMNA TANA 
Am vrut să zic prea de vreme... La 

noapte... 

ȘTEFĂNIȚĂ, îni scoate coiful şi-l întinde. 

Turnaţi în el... Să bem în sănătatea Doam- 
nei ... (Moghilă îi umple coiful), Bea Doamnă, 
să uităm grijile... 

DOAMNA TANA, gustând 

Pai'că-aş fi sorbit din capul lui Ștefăniță... 

STEPĂNIȚĂ, bea zdravăn. 

A! bun!... La rând boieri... 

DOAMNA TANA 

Cum preface vinul bun în deopotrivă su- 
fletele oamenilor! 5 

OANA, în luptă cu ea însăşi, 

Nu judecaţi, și nu veţi fi judecaţi ... Ier- 
taţi, şi vi se va, ierta... Tana? +... Doamna 
Tana?... Şi casa lui Ştefan o cârciumă? .. 
(Recade) Vino soamne de-l adoarme...
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ȘTEFĂNIȚĂ 

Biată. Oană! Mă tree lacrămile.. e 

DOAMNA TANA 

Să le văd... A! ai băut prea mult. 

In curând te vei trezi!... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ce? Nu-ţi place aşa? 

| DOAMNA TANA 

Ba da... 

ŞCEFANIŢĂ 

Ce puţini suntem ! O nebună, trei fri- 

coşi, un om, Doamna şi Domnul lor... 

DOAMNA TANA 

Câţi ai lăsat, Măria ta! Să vie şi Arbore 

şi Sima, şi leremia» şi Cărăbăţ... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

Ei, cu ei trecutul ... şi trecutul a trecu 

de mult... 

DOAMNA TANA 

Să vie şi 'Loader, şi Nichita, şi Cătălin. -
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ŞTEFĂNIȚA 

Să vie cei cari au să ia locul paharnicu- 
lui, al pârcălabilor, al comisului... Unde 
sunt? 

SPAT. HRANA 

Au fugit... 

DOAMNA TANA 
Au fugit, şi bătrâni şi tineri, ca puii de 

potârniche când trece uleul... 

ŞTEFĂNIȚĂ, ameţit, 

Au fugit de bine... O! ce proşti!... Ba- 
loş să vesteşti ţării că Domnul A... Bes, 

DOAMNA TANA 

a..8& tăiat sfatul... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

„..€a dat afară din el pe cei răzvrătiți, .. 
eă vrea pace cu boierii... Și să nu uiţi să 
scrii cele întâmplate şi lui Sigismund, şi lui 
Soliman, şi lui Radu... 

LOG. BALOȘŞ, trist. 

Voi seri, Măria Ta,.,
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ȘTEFĂNIȚĂ 
Să "mveţe şi ei cum să se poarte cu cei 

vieleni! (Exaltat) A! pământ fericit al Mol- 
dorei, ţi-a fost dat să vezi în scaunul tău 
bătrân un domn. tânăr, falnie, blând şi "ndu- 
rător . mmm o 

O! blând şi "ndurător! 

ȘTEFĂNIȚĂ, a cărui exaltare crește. 

Cu mine tăria şi viaţa, nădejdea şi lu- 
mina! Cu mine mândria şi biruința! Cu 

mine neamul va străluci ca soarele la na- 
miezi! 

OANA, a cărei limpezime durează ceva mai mult, 

O! Doamna Tana!... Da, da!... (Reeade) 
Că va da jos din scaun pe cei mândri şi va 
ridiea pe cei umiliţi... 

ȘTEFĂNIȚĂ 

La o parte... că trece oastea lui Stefă- 

niţă Vodă! Şiruri lungi de călăreţi viteji, 
cu steagurile desfăşurate, îşi reped caii cari 

sforăie, mâncându-şi zăbalele... Si copiii de 
casă, şi piota, și gloata, îşi scutură pletele 

pe grumaji, și se duc la încăerare, la moarte 

Ă / feat pote 
DOAMNA TANA |/ - Ț
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şi la biruinţă cum s'ar duce la horă şi la 
nuntă)... Aci a frânt pe unguri... acia ri- 
sipit pe tătari... aci a rupt pe leşi... aci a 
îngenuchiat pe munteni... aci. a, topit pe 
turci... Cronicari, turnaţi seu în văpaiţele 
voastre, şi seriţi faptele măreţe ale Domnu- 
lui care a fost mai bun ca Alexandru cel 
Bun, mai en minte ca! Mircea cel Bătrân, şi 
mai viteaz ca Stefan cei Mare! (xaltarea şi 
beţia cresc). Am despărțit întunericul de Iu- 
mină!... Ce vă, uitaţi așa? Daţi-mi paha- 
rul plin... cu el plin mă voiu sui în seau- 
nul bunicului meu!... La o parte ... pânza 
aceasta prăfuită... pe care n'a mai ridicat-o 
Men... (Dă într'o parte perdeaua de mătase eare acoperă tronul. P'asupra tronului portretul lui Stefan 
cel Mare, lucrat în mozaie venețian). Și tu fapre Ste 
fan) ce te uiţi aşa la mine?... Te "nerunţi ?.,, 
De ce păleşti?... Ce spun buzele .tale care 
se mișcă ca şi cum ar vrea să-mi aducă în- chinăciune? (S'aşează în scaun, ridică paharul). ŞI 
ce sunt bătăliile tale?... Ce este Chilia, Soeii, 
Baia, Lipnie, Cătlăbugii, Scheia Lenţeşti, Cosminul, Racova... jucării... Ah!,., 

Dă un țipăt, Se scoală de pe tron; se schimbă la 
faţă; devine negru; paharul îi cade din mână,
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OANA venindu-şi în fire nu poate să vorbească. 

O! o! 

LOG. BALOŞ, speriat. 

Ce este, Măria Ta? 

SPĂT. HRANĂ 

Ce ai, Măria Ta? 

LOG. PETRICĂ 

_ Adu mâna, Măria la! 

MOGHUILA 

Binişor, Măria Ta! 
Il dau jos de pe scaun și-l susțin. 

DOAMNA TANA 

N'are nimic... Daţi-i vin... Vorbea așa 

de frumos! 

STEFĂNIȚĂ, elătinându-se. 

O arsură... Nimic... (Se întoarce spre Ste- 

fan. Se strâmbă epileptice). O! ţi-e necaz! 'Lur- 

naţi vin... (Ii ridică paharul şi î-l umple). Sa- 

bia ta na vrut să iasă... Cine-mi zicea: 

„n'are să iasă... na ieşit“. . A!voiu des- 

părţi ce e al tău de ce e. al meu...»
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DOAMNA TANA 
- Și Moldova. eni o laşi?. .. Nu e-a lui? 

ȘTEFANIȚA 

Moldova, e-a mea!... Voiu despărţi chipul tău de scaunul] acesta . . . Scaunul e-a] meu! Să-l secată!... Ah!... | Ii cade paharul din mână, se strâmbă epileptie. 

DOAMNA TANA 
A băut prea mult... Vorbeşte, Măria Ta! Vorbeşte! 

ŞTEFĂNIȚA | 

A trecut... Să] scoată, cu dalta, Şi cu cio- canul ... Mâine să nu-l mai văd,,, Dă un răcnet năbuşit, 

OANA 
A!a! 

DOAMNA TANA 
N'ai să-l mai vezi! 

OANA 
A!al!
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STEFANIȚĂ 

Mi se taie picioarele... 'Țineţi-mă?... Mă 
arde!...0! Cărăbăţ! „(Se apară cu mâna) 
Arbore... Cătăliu... 
- Încearcă să facă, semnul rostogolirii și nu poate. 

OANA 

Al!a! 

ŞTEFANIȚĂ 
Se 'ntunecă? E noapte? 

DOAMNA TANA 
Nu, e ziuă şi lumină)! 

ŞTEFANIŢĂ 

Mă arde... Nu mai văd... Otravă.. Dof: 

torul. 

DOAMNA TANA 

"N'are ce să-ţi mai facă! 

OANA, apropiindu-se de Stefâniţă. 

Ala! > 

ŞTEFANIȚĂ 

Întuneric... Întuneric... 
Sa întinde în capul vaselor gi-zi Gă sufletul. Boie:?" 

N susţin.
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LOGOF. BALUȘ, înspăimântat. 
Cine l-a otrăvit? 

DOAMNA TANA 

Eu... am_scăpat --Moldova!.. 

OANA, îl priveşte şi Iacrămile fi curg. 
Nu deşteptaţi pe Ștefăniță! 
Doamna 'Tana și Oana se îmbrăţişează şi plâng, — 
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