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VERTUTEA STRABUNĂ 

REPRESENTATĂ PENTRU PRIMA ORA IN TEATRU DIN BUCURESCI SUBT PA. 
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PERSONELE 

Mircea, căpetenia cetății Giurgiului 
(60 am) cc... D-nuC. DIMUPRIAD. 

Șerbanii, fiulii săi (20 ani) o... . n  M. PAscaLy, 
Stanciu, căpitanii şi amicii al lui Mircea 

(70 an) ec eee  M. FBUBARIAD, 
Radu, disi cel frumosi, fratele lui 

Vlad-Țepeşi (50 am) ........ 4 Ge. BRATIANU, 
Omer- Beiti, soli Turci (60 an) .... + A. Ducurescou. 
Mustafa, emisari Turci G0 ani) .... ,, V. Vasineser. 
Smaranda, soţia lui Mircea (50 ani) ..D-naE. Poeesco. 
Florica, fiica lui Radu (16 ani) ..... 3, Mar, PascaLy. 
Stoica, credinciosul lui Radu, ...... D-nu S. Bar.ANzscr. 
Un oscână. L. CARBINI, 

Căpitană. Osceni, Popor. 

SCENA SE PETRECE IN GIURGLU, SUB DOMRIA LUI VLAD AL V, SUPRA: 
NUMITU 'PEPEȘU. , 
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Teatrulă represintă o sallă, stilii bizantinii, în funâii la mijlocii vşiă 

deschisă a unui paraclisă prin care se vede interiorulă illuminat. Alătu- 

rea acestei uşi, arcade mari prin care sevede o parte din cetatea Giurgiu cu 

întăririle sâle, şi în depărtare țărmulă dreptă al Diaării cu cetate, Ruseiucii, 

La ridicarea cortinei este sfârșitulă liturgic, toca de feră şi elopo- 

tele sună până 1a eşșirea tutulorii din paraelisii. 

SCENA IL. 

SMARANDA, STANCIU, MIRCEA, ȘERBANU, FLORICA; RADU, apoi 

STOICA, CĂPITANI, OSCENĂ, POPORU. 

Mircea. Acum când sânta liturghie s'a sfârşitii, şi 

când preoţii aii bine-cuvintatii steagurile nâstre, vino 

Șerbane, vino copilulii mei, pentru ca în numele celui 

a-tot-puternicii, bătrinulă tăi tată, săți dea, și el bine- 

cuvântarea sa. — Fătulă meii, Turcii ne împresorii de 

tâte părţile şi tu vei intra pentru ântâia Gră în luptă. 

— Facă cerulii ca, inimoşia ta să fiă Român6scă, ca bra- 

qiuli tăi să fiă spaima păgenilori 

Florica. Şerbane, pentru că ursita voeşte să'ți cingi ei 

spata, voiii face-o cu mândrie. Urezi ca astă spată ca- 

re va arma braiuli tăi în luptă, să fiă ca fulgerulă lui 

Dumnedeii. Continuă cu dinsa măreţia Românâscă şi adu-o 
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roșită de sânge păgânescii. — Tatălă tăi, "ţi-a însem- 
natii calea vertuţii şi a biruinţei, fă ceia cea făcută eli, 
şi renumirea ta unită cu a sa, va face mândria țărrei 
nâstre ! (ii cinge spata.) 

Toţi. Ura! Ura! Ura! 
Stoica. (intră, vorbeşte încet lui Radu.) 'Turculi ce aştepta-i 

este aci şi vrea să'ți vorbâscă neapărată. 
Radu, Gnceti.) Bine, adu-li la loculii ştiut şi să aștep- 

te până vorii eși toţi d'aci, când voii veni şi eii. (Stoica esse) 
Mircea. Fătulă mei, nu uita nici odată datoriile tale 

de oscânii. Fii viteză, credinciosi și omi de cinste. — 
Fii înfocatii în luptă, dar cu minte. Târra ta să fiă to- 
tuli pentru tine, şi interesuli să nu te facă nici odată 
nedreptii, ajută pe cei în nenorocire, fiă chiar vrăjmaşii 
tăi; fii voios cu Gmenii și blândă cu femeile. -— Când 
îţi vei da cuventuli, ţine-lii chiar cu preciulii vieţii t6l- 
le... 'Ține-lă chiar de 71 ai fi datii unui păgeni!... 

Şerbanii.. O! pieptulii mei se înflăcărâză de unii focii 
sântă, şi asceptii lupta -cu nerăbdare. Uni mare renume 
mE asceptă, căci am fostii bine-cuventatii de răsboiniculti 
celi mai vit&zii, şi armată de frumuseţea, cea mai rară. 
O! viă acum vrăjmașuli.... aruncese asupra Giurgiului 
de cutză şi voiii înneca cutezarea, sa întruni lacii de 
sânge!... 

Mircea, Bine, fătulii meii! Înfocarea ta mă înveselesce, 
căci este pregicerea biruinţei. Vădii reînnoindu-se în ti- 
ne sângele meii și asta mă mîndreşte. Cerbicea, semeţu- 
lui Musulmanii se va pleca, prin tine, şi Crucea, semnulii 
de mântuire, va filfăi iară pe locurile unde astăgi fil- 
fie semnele păginesci. (Smarandi) Dar tu, mamă fericită, 
de ce stai la o parte?... Nu îmbrăgiședi cu mândrie pe 
fiulă t&i2.. De ce “ţi-e fruntea abătută, când arii trebui
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să fiă inundată de fericire?,.. Altă dată erai mândră să, 

fi o româncă tare... Nu cum-va sufletulii tăi a perdutii 

acum acea cutedare, care făcea bragiulu mei nebiruitii 

în luptă?... 

Smaranda. Inima mea nu tremură la vederea arme- 

Jorii, şi încă şi mai pucină cunoscii temerea. Sciii bine 

că bărbaţii suntii născuţi pentru luptă, şi că celii ce fu- 

ge de dinsa 'şi pătâză renumirea. Am dorită tot-d'a- 

una, ca, soqiulii şi copilulă mei să fiă viteji; şi iubirea 

mea de mamă, nu este mai puţinii cutesătore, dar pep- 

tulii meii este mişeatii de o prevestire nenorocită. 

Mincea. Asta e o temere netrebnică, tacă!... Căpitani 

din ceas în ceasii pâte să resune cornulii de răsboii , 

care, ne va chiema la luptă. Să fimi gata! Semeţulii 

Abdi cu glâtele sâle păgâne, cercă a se arunca asupră 

astori ziduri, dar Giurgiulii nu adăpostește, ca altă dată, 

nici mişcă, nici vindătoră. Acum este apăratii de osceni 

credincioși ce le pregătescii o priimire ca să le tae pof- 

ta Wa mai trece Dunărea; şi apoi spătarulii Radu, fra- 

tele Mării-Sale, ală cărui braciii vitedi ni Lai trimis 

cerulii ne este de piază bună.  Dâca s6rta ne va 

da, biruinţa, vei spune M. S. cum se luptă oscenii Ro- 

mâni pentru ţâră şi Domnul lorii, iar daca ne va fi în 

pagubă, atunci spune că amii sciut, “celi pugini, să 

murimii vitejeşte!.. 

Radu. Încredinţegă-te de uni Incru, căpitane, că spa- 

ta mea ma cruţatii nică odată vrăjmaşii. Vei vedea că 

venirea mea aci n'a fostii zadarnică. Vino, fata mea. 

(ese cu Florica, căpitauii şi oscenii îi urmâsă.) 

Smaranda. Copilul mei... 

| Șerbanii. Mamă... 

Smaranda. Vino, adăposteşte-te în bracele mele. 
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Șerbanii. De ce astă temere mamă? Ami încredere că 
vomit fi biruitori. 

Mircea. Dar ce ai? 
Smaranda. Ce ami ?. Spătarulă... 
Mircea. Cine Radu ?.. Eşti nebună!... 
Smaranda. Nemerniculii săi sufletii este în stare de ori ce mișelie. N'ai vădutii ce viclenie avea, în vorba şi privirea, sa ?.,. | 
Mircea. Închipuire. copilărscă.. Adevăratii că în tre- cutii, “şi-a pătat renumirea, năzuindă la adjutoriulă stră- inilorii ca să dobâre pe frate-săii dupe scaunulă țărrei... În cele din urmă însă, vădu, că celii ce alergă la stră- ini, se perde şi pe dinsulii şi ţâra sa... 
Smaranda. O! inima mea, nu mă înșelă nici o da- 

tă 1... (ese) 

SCENA II. 

ȘERBANU, STANCIU, MIRCEA, 

Stanciu. În sfârşită, iată-te cu spata la coapsă, ai să fii un resboiniciă VitEgii, şi nu o vei lăsa să se rugin6s- că. Te tragi din viță de Românii verde... a 0 mai spu- ne, e în zadarii... Dă'mi mina! O! ţâpăni pumuii! Şi să nwmi gică pe nume, Stanciu, daca n'ai băga spaima în păgâni. În luptă să stai lingă mine... vomă fi nedes- lipiţi, şi ne vomii arunca asupra, lorii ca nisce lej!... Mircea. Iaţi numai de s6mă. 
pote face vre o stângăcie... 

Stanciu. Vorbă să fie! 
odată stângăcii!. 

Eli e încă tinări şi 

Omenii de inimă nu faci nici Și apoi nu cum-va erai maj bătrîni,
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când ai eşitii pentru întâia Gră la luptă?.. Ştii că 'și- 
orii aduce aminte nebotedaţii... Iată'ţi oglinda Șerbane!. . 

Ce vitejie... 40 de ani necontenitii! şi acum ce o fi 

dicândii păgânii?... Leul a îmbătrînită, aide săli lăn- 

ţuimii, și săi ştergemii cetatea din ghiare.. 

Mircea. Asta nu se va întâmpla câtii vomi avea, via- 

ță în peptă!., sati vomi peri cu toţii sub dărămăturile 

“sale !... 
Stanciu. O! câtă pentru asta, aşa va fi!... Pe sânta 

cruce! vie păginulă şi-i vomi arăta cu toții ce ne plă- 

teşte pielea !... Am dis cu toţii?... Nu!... Este unuli... 

Ce mai sculă!... Să fiii afurisitii, căpitane, de mă în- 

evegii în elă!... Are faca lui Iuda, "ţi-o spuiit curatii că 

daca aşi fi în locul tăi, "W-aşi dice să se care de aci!.. 

Mircea. Cine? 
Stanciu. Radu!.. 

Mircea. Ce spui? spătaruli ?.. fratele... 

Stanciu, Fratele dracului!.. Ce caută aci mișelulii ăs- 

ta?... Să ne vândă?... Unii turburătorii de nimici! care 
a cercatii să-şi vândă ţera de o mie de ori!... Nu e 
nică unii păcati, pe care să nu'li fi făcutii!... şi-a vân- 

dutii frate... rude... prieteni... A adusi în duo rân- 

duri păgâni în ţerră... Și acum că "l-a ertatii Vladu, 

“credi că s'a lăsată de rele?... Aşi, vorbă să fie! Lupulii 

păru "Și schimbă, dar năravuli, nu!... Uite!... Eă unulu 

nu "ii credă!... Și apoi fie... omii vedea... câtii despre 

partea mea, te încredințesi 'că-li urmărescii de aprope... 

şi de-i voii prinde cu ce-va, juri!... 

Mircea. Destulii, Stanciule!... Aduţi aminte... 

Stanciu. Fie!... Taci... dar... 
„Mircea, (către Şeran). Tu, fătu-lii meii, pregăteşte-te (către 
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Stanciu) Tu, veghiadă că la ântâia chemare să fiă toţi 
gata!... 

Șerban. Bine tată... 
Stanciu. Fii pe pace Căpitane. (Mireca esse Ia stinga, Stanciu 

prin fundă:) | 

SCENA III. 

ȘERBANU, (singurii). 

Șerbanii. Puiulii de vulturi, mândru, abia simte puterea 
aripelorii s6le, și pe dată, părăsindu'şi născ&torii, vrea 
să "şi arate vitejia, cercândii a se ridica până la ceri... 
ast-feli şi eii mândru de neîncercata mea vitejie, "mi în- 
chipuescă, că amii în mine sufletul Tatălui meit, şi cu- 
tesendii să crediă că voiii fi ca dinsuli, "mi pregătescii bra- 
ciulii pentru luptă! Suntii ca vulturulii nesocotitii, care 
voesce a ţinti s6rele în faciă; și cade amețitii.  Căcă 
dorulii 'mi arde inima, şi mă va abate!... 

SCENA IV. 

ŞERBANU, FLORICA. . 

Florica. (riind visătore şi fără a vedea pe Şerbană): (le aj inima 
mea ?... Pentru ce suspini ast-fel?... Ce va să dică astă, 
durere care n'am simţito nici odată 2... De ce când cugeti 
la dinsu-li, m& înspăimîntiă... şi cu câtit voi să depăr- 
teii astă cugetare, cu atâti mă chinnesce mai multi ?... 
(vădEnaăi d'o dată pe Şerbani) dar ce v&d?... Este el!... să fugii .. 

Perbanii. (vendâna'o) Florica !...
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Plorica. (apart) Ma vădutii şi peptulii meii se luptă între 

mustrare și dorință!... 

Șerbamii. Fugi de mine frumâsă fflâre? 

Florica. Eii, Şerbane ?... Te înşeli... Dar de ce te 

afii singurii aci?... Nu te gătesci, catoţi cei-alţi, pen- 

tru luptă și măreţia care vă asc6ptă?... 

Șerbaniă. La ce. să mă gătescii, când ori ce aşii face va 

fi în zadarii?... | 

Florica. Aşa micii preciu puiă pe vitejia D-tale? 

Şerban. Dal... Căci la ce "mi arii) folosi?... 

Florica. Aste cuvinte suntii nevrednice de fiulii lui Că- 

pitanii Mircea,!... Toţi îţi prevestescii unii viitorii mare... 

Cetatea, este fericită, că are încă ună apărătorii, și osceniă 

cei mai viteji dici, că mâna mea a cinsă cu spata pe 

unii vitâzi. 

Şerbanii. Un viteză!... Dar pentru că braciuli să fiă 

tare, trebue ca, inimă să fie... 

Florica. Ce?... vorbesce... 

Perbană. Nu cutezi... 

Florica. Cumii?... 

Șerbanii. Ce virtute, ce vitejie nu s'ar învăpăia de a- 

tita frumuseţe ?... 

Plorica. Nu te înţelegii!... 

Șerbană. Da... căci ce foloseşte răsboinicului, să fiă 
biruitorii 2... cei folosește că în peptuli săăi bate o inimă 

de oţelii, când știe că nu e nici o inimă, care'să se gîn- 

desc: cu dorii la dinsulii, şi să tresară de bucurie la ves- 

tea faptelor selle 2... 

Florica. Şi cin6 "i spune că nu va fi nică o inimă, 

care, vădându-te atit de tânără şi atitii de vitezii să nu 

fii mândră de a te iubi?... Cine “ţi spune, că întorcen- 

du-te acoperitii de fapte măreţe, nu vor: fi mii de fru- 

 



  

12 VERTUTEA 

museţi ce vorii suspina și vorii suferi că nu suntii iubite 
de unii vit6zi ?... - 

Șerban. E! şi ce 'mi pasă de suspinele şi de iubi- 
rea, oră, daca aceea pe care inima mea 0 doresce nu r&s- 
punde la dorul “mei? Iubescă numai pe una şi nu- 
mai de aceia voiii să fii iubită. Ră&spungă ea dorului 
mei, şi atunci așă fi fericită, chiar de m'arii uri lumea 
întrâgă, ! 

Florica, Iubesc ?... 
Șerban. Fără nădejde!... 
Plorica. Fără nădejde... De ce?... 
Șerbani. Pentru-că dorul mei merge mai presus de 

cât "mi pote erta sorta... 
Florica. Și... esci iubitit?... 
Perbană. Nu şciii... 
Plorica. Pâte că nu scie nimici... Dece nui o spui ?... 
Șerbanii. ME temi de măndria, sa. 
Florica. De ce astă sfială?... 
Șerbami Asta e legea adevăratului dorii. 
Florica. Când iubesce cine-va cu adevărată pâte să, 

nădăjduiască totii. 
Șerban. O! (i-mi că va fi bună... că va alunga ori 

ce mindrie... că inima, sa cea, frumâsă, nu va, fi pentru 
mine nică aspră, nici despreţuitoare !... gi-mi că va as- 
culta suspinele mele şi va priimi ca o dulce răsplată i- 
nima mea la piciorele sâle... gi-mi că "mi va da voe, să 
mă gindescii la dinsa, când voiii fi pe câmpul de luptă... 
pentru ca astă gândire să mă facă nebiruită 

„ Florica. Dal... Șerbane, Fii inimosii.... gîndescete la dinsa, luptă cu numele sei pe buze și vei fi biruitoră!, 
Și când ţ&rra întreagă, te va acoperi ca laude şi cununi, 
ea va șopti cu mândrie: Eli este fapta mea!.. şi ve-
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mind la tine, “ți va dice, cu sufletulii inundatii de feri- 

cire: voii ca patulă meii de nuntă să fiă făcutii din stea- 

gurile ce ai luati de la vrăjmași!... 

Serbană. Ce audii!.. O!. fericire !.. Nu desprețuesci do- 
rulii meii 2.. visezi 6re?.. Nu suntii nebuni?.. 

Plorica. E! dar ce "ți pasă de ceia ce diciă ei!. pote 

că o alta... 

Serbanii. Alta.?.. Ast-felii îmi sdrobesci ori ce nădejde ?.. 

“Mi ai încuviințatii dorulii și apoi îmi străpungă inima ?.. 

Dar nu “ţi a spuso ochi mei pe cine iubescă şi pentru 
cine sufierii?.. Dar după ce am vădutii frumuseţea ta, 

cu care m'ai fermecatii, mai potii 6re să cugetii la alta ?.. 

Florica. Cum?,. Ce gici?.. Ei sunt?.. 

Serbanii. Dacă iubirea mea te supără, pedepsesce-mă!.. 

Florica. Să mă supere ?.. Nu!.. 

Serbanii Dică că nu te-am supăratii ?.. se pote?,.0! 

inima, mea, linişteşte-te! .... 

Florica. Tacă!... vime tata!... Astă maramă îţi va 
vorbi în loculă meii... Cu Dumnegei!... luptă-te cu vi- 

tejie!... Și fă fala ţărrei tale şi a mea! (ese iute) 

SCENA V. 

ȘERBANY apoi RADU. 

Serban. Astă maramă!.. O! fericire... mă iubesce!.. 

Da!.. mă iubesce... numai e îndoială... Nu 'viseză!.. 

Nu este închipuire!.. Maramă pregi6să, acoperă peptulii 

mei, căci tu vei fi pentru mine scutuli de apărare la 

loviturele vrăjmaşilorii!... (ese iute) 

(Radu, care era în fund şi a auzitii cele din urmă cuvinte, înnaintesă) 

Radu. Împreună !.. Acea măramă este de la dinsa... 
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Nu cum-va se iubescii?. Bine! . Mângie-te cu închipui- 
rile tele, nesocotite!... hrănesce în peptuli tă semeții 
asemenea vise nebune... Pe când eil... vă pregătescii o 
isbire, la care nu vă aşteptaţi!.. Dar Mustafa aștep- 
tă!.. Acum or nică o dată este timpul să sfârșesc... 
(desohide o uşă mică la drepta prin care introduce pe Mustafa) Vino 

sîntemii singuri ! 

SCENA VI. 

RADU, MUSTAFA. 

Mustafa. (intrând în vestmiute Române) Nu mă pâte auzi ni- - 

meni ?.. 

Radu. Nu! Poţi vorbi în liniște.. 

Mustafa. Mircea? 

Radu. Nu bănuesce nimicit! (se aude sgomol) 

Mustafa. (eu frică) Ce sgomotii e acesta? 

Radu. Suntii oscenii... se pregătescă pentru luptă. Fă 

bine! puternicul Împâratii al Stambulului, strălucitulii A- 

murati, sa hotăriti 2... 

Mustaţa. Da!... Să te ajute să dobori de la Dom- 

nie pe hainulă Vladi, vrăjmaşulii nostru cel mai ne- 

împăcată!... și să %ă dea ţie scaunulii Domniei; iar tu ne 

vei da în schimbi, tâte cetăţile dupe malulă stângii al 

Dunării, 250 copii şi 15,000 bani roşii. 

Radu. Priimescii!... Dar Hamuza-Pașa ce face cu Bră- 

ila 2. 

Mustafa. Astăzi chiar va lovi-o din tâte părţile, şi tot 

astă-di, Abdi-Pașa este hotăritii a se arunca asupra Giur- 

giului!...
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Radu. O scimii: ai văduti... Mircea se gătesce de 

luptă!... 

Mustafa. Dar nu şeie că 6stea nâstră este ca stelele 

cerului ?... şi puterea n6stră nemărginită ?... 

Radu. Ell se încrede în vitejia Gmenilori săi şi în 

statornicia sa, şi apoi ascâptă şi unii adjutoriii de 6ste. 

Mustafa. Noi vom. da timpii să sosescă acesti adju- 

tori, căci până mâine Giurgii va fi ali nostru. 

Radu. Prin luptă, nu credă!.. Afurisitulii ăsta şi cu 

ai săi, sunt în stare să se îngr6pe mai bine sub deră- 

măturile sâlle!... Nu se pâte de câtă prin viclenie. 

Mustafa. Și ai vre uni mijlocii?... 

Radu. Da!... spune lui Abdy, că pe dată ce va ince- 

pe lovirea, despre” Dunăre, și pe când Mircea cu ai sei, 

vorii alerga în acea parte, ei voii pune să vă deschidă 

pârta despre Târgovisce, şi ast-feli ne facemii stăpâni pe 

Giurgiu... | 

Mustafa. Făgăduesci acâsta ?... 

Radu. Da! dar spune tot-Wodată lui Abdy că asceptii 

firmanuli de Domniă. 

Mustafa. "Li vei avea de o dată cu intrarea nostră în 
cetate, Alahi să te aibă în paza sa Vlah-Beii!... 

Radu. Călătorie bună, Mustafa! (Mustafa ese pe unde a in. 

trată, 

SCENA VII. 

RADU (Singurii). 

Radu. În sfârşit, iată-mă ajunsi la ţinta dorită! Ţera 

este a mea!... Dar să mă depărtezii de aci, căcă aceli 
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Mircea, are o privire de șârpe... șar putea ghici bucu- 
ria dugrăvită pe facia, mea. (voind a eşi vede pe Mircea şi se dă 
înapoi) Ce vădi?.. Este eli!.. Cu o scris6re în mânăl... 
Ciţii e de turburati!... Ce privire... M'a văduti! să mă 
țiă bine ... 

SCENA VIII. 

RADU, MIRCEA, 

Mircea. (intrând) D-ta aci, spătare ?... 

Radu. De ce astă mirare ?... 

Mircea. Retrasii aci, când toţi căpitanii închinii pen- 
tru lupta ce ne aştâptă?... și când pentru dânșii ar fi 

cea mai mare fericire să te vadă în mijloculă lor, pe 

D-ta Spătarii şi fratele M. S. 
Radu. "Ţi mulţumesc !... €nsă de ce să te miri a- 

tâti de mine când D-ta, căpetenia lori, lipsești dintre 

dânșii 2... | 
Mircea. Pentru că trebuințe neapărate pironescă în 

minutulii acestă cugetarea mea. Și când vorbesce datoria, 
nu ascultii de cât pe dinsal— 

Radu. Ce, te temi pâte de... 

Mircea. Nu! Inima mea nu tremură nici o dată în. 

faca primejdiei, nici mă înspăimîntă lupta. Dar acolo 

unde n'ajunge spata, ajunge câte uă dată vândarea. 

Radu. Vândarea?... 

Mircea. Asta, te înspaimintă Spătare?... Pe Dumne- 

zeii!.. ai dreptate... căcă şi pe mine mă înspăimîntă ve- 

derea unu-i văndători 2... | 

Radu. Ce? nu cum-va ai descoperiti?...
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Mircea. Nimici!... Presupuiii numai... şi fiind-că sun- 

temii singuri aci, vrzaii să "i faci uă rugăciune. 

Radu, Vorbesce. 

Mircea. Ai pututii vedea însuţi, că oscenii care se 
află în cetate, de şi viteji, suntit pucini la, numării, scimii 
mai dinainte că vorii fi mai curînd jertfe de cât birui- 
tori. Noi însă ne vomii face datoria. De vomii cădea, 
vomii cădea, vitejesce. Dar D-ta, fratele M S; nu pu- 
temii priimi să te pui în primejdie. 

Radu. Căpitane mă facă să mă mirii... Care este ţinta 
acestori cuvinte ?... 

Mircea. Trebue să 'ţi o mai spuiii?... Nu mai înţelesii ?. 
Radu. Vrei să es din Giurgiu? 
Mircea. Te Tog!... 

Radu. Nici odată! 
- Mircea. 'Trebue!... 
Radu. Și cine pote să 'mi poruncâscă?... 
Mircea. Suntiă căpetenia cetăţii! 
Radu. Și eii sunti fratele lui Vladi! 
Mircea. În ori ce altii locii voii & supusuliă vostru, 

dar aci ţii loculii M. S. Vladi, Domnulii Țerrei, și 
poruncesci în numele sei! 

Radu. Te înţeleg, capitane! Nu “ți mai ascunde cu- 
getarea. Limba ta a rostitii cuvântulă de vândător ., 
Cutezi să gici că sunfii ei acel vengdători ? - 

Mircea. D-ta trebue so scii dâca escă sait nu. 
Radu. Cum?.. Cregi?.. ” 
Mircea  Aceia ce credi D-ta, Spătare,. cregii și eii. 
Radu. Vorbeşte mai lămuritii !. 
Mircea. Scuteşte-mă de astă ruşine !. 
Radu. O asemenea bănuială ?..! vorbesce inf i 3 

Sal alt-feli...    
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Mircea. O voesci ?... Citesce astă scrisâre !. 

Radu. Astă serisGre?.. 

Mircea. Coprinde vești din Stambulii, și. mă înştiin-. 
ţeză că intre noi să află unii vendătorii. Voesci acum să 

“ță spui cine este?.. 

„Radu. cum!, 
Mircea. lscă D-ta, Spătare!.. 

Radu. (speriati) Eu?.. | 

Mircea. D-ta! 

Radu. ki? 

Mircea Și daca mar spune-o astă scrisre, o spune 

de ajunsii spaima şi turburarea D-tale. 
Radu. (în parte) Turbezii!. (are) şi pe temeiul scrisorii 

unui mincinosii neruşinatii ?. . 

Mircea. Decă ar spune-o numai ellii... 

Radu. Dar cine âncă? 

“Mircea. Puneţi mâna pe inimă, Spătare, şi adu- Ti a- 

minte de trecuti. Iată cine te osindeşte... 

Radu. Şi cutezi să'mi vorbescă ast: felii, mie... Spătari... 

„şi. frate de Domni?.. | 
„Mircea Pentru că eşti fratele Domnului țezrii "ți vor- 

bescii ast-feli!.. Căci alt-felă, aşi fi pusi să te spunzure 

de collo!. (arătână privăorulii). 

Radu. Mie o asemenea amenințare ?... 

Mircea. O să pleci în sfărșit ?.. 
Radu Şi nu te temi de r&sbunarea mea?... 

"Mircea. Nică odată, când 'mi înplinescii datoria!.. 

ca
s 
4
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SCENA IX. 

CEI DE SUS, ȘERBANU. 

Serbamii. Tată!... Turcii se gătescii să năvălâscă asu- 
pra noastră... Sunetele selbaticelorii lorii surle sosescii până 
la noi, aduse pe arpile vintului!... oscenii noștri, in a, 
căror ochii se vede dupe acumă biruința, alârgă la apă- 
rarea, zidurilorii ca la o serbare, și chiamă pe păgini la 
luptă cu strigăte de lei, invirtind spetele în vîntii... 

Mircea. Asta mă înveseleșce!... fie ce gi de bătălie, 
este o (li de măreție pentru. Români (sgomotăi în departare ca- 
re se apropie din ce în ce) Dar ce este acesti sgomotii 2... | 

Serban. Oscenii se „pregătescii... Ie 
"Marcea. Nu!... Trebue. să fie alt-ceva... Audiţi strigă: 
să mâră!.,. | 

Radu, Ce dice? | 
A Serbanii. (se duce spre funâii și privesce) Ce văi ?.. . mulţi- 

” mea, înverşunată, tirăsce unii. omii!.. 
Radu. Gn vaste) Nu cum-va este Mustafa.?.. 
Mircea. (privinăăpe Radu) Cum i Sa turburatii facia!... 

Ce prepus!... (tare) Trebue să aflămii ce estel,., 

SCENA X. 

CEL DE SUS, FLORICA. 

„Florica. (ântrânaii spăimântată) Te amii găsit Tată!... fugi, 
fugi cât de iute!... Mulțimea înverşunată “ţi cere viața!... 

Radu. (eu fiică) Viaţa mea ?... | 
Serban. Dumnedeulii meii! 
Mircea. Ce spui?.. 
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Florica. Vori să “li ombre!... Scăpaţili!... Fică-sa. 
vă rogă în genuchi, apărațili!.., 

Serbanii. 'Lii voii apăra cu viaţa mea!... 
Mircea. N'ai teamă Florico!... Nu va cuteza să se 

attingă nimeni de dinsu-lă când sunti aci!... 

SCENA x 

ACEIAȘI, STANCI, POPOR. : , 

Stanciu, Tată-lă |. | 

Poporă. Să mâră “vendătoruli . 
Serban. (scoţendii. spata şi puindu-se în dreptu lui Radu). Aceladin 

voi care va cuteza.. 

Mirceu Staţi!... 

Stanciu. Lasă, să "i spunzurănii, „mişelulă !.. 

Mircea. Stanciule!,.. Cutezi... 

Stanciu. Dar nu “ţi am spusă că binuianii pe vendăto- 

“rul ăsta şi că... 

Mircea. la sâma, este spătarulii!... 

Stanciu. Fiă Dracul, ce 'mi pasă)... Încă de adi di- 

mineaţă “ți amii spus'o curată că de Mii voii prinde cu 

vre uă mișelie... | 
Mircea. Dar ce este?... 

Stanciu. Uite ce este: ME duceamii-spre poarta Târ- 

govisci, când de o dată, dai faţă în faţă cu un omi ali 

cărui chipii mamii mai vădut în cetate; vrea să fugă, dar 

1 înhații... Lumea, se grămădesce... "iii întrebă... elii își 

perde cumpătulă ş şi 'dă pe faciă... în sfârşitii „ceea ce ghi- 

- cisemii, cd adică, vendătorulii ăsta care și necinsteşte sân- 

gele şi neamulii, Iuda, ăsta, vindea cetatea păginiloră... 

Radu. Minciună!.



STRABUNA : 21 

Stanciu. Vorbă să fie!... Parcă nu te șcie lumea ce 

pâmă, escă!.. . | 
Mircea. Destul Stanciule!. „„ Fieţi vuşine :să prepui 

numai pe siugurulii cuvântii alii unui păgini, Şi să aco-: 

peri cu defaimă pe unulii din cei dântâi- boeră ai ţărrei, 

pe fratele M. $ şi asta tocmai pe când spătarul se 

gătesce a pleca din Giurgiu, şi se pune în primejdie ca 

să facă a ne Veni câtii mai în grabii adjutoru ce aşteptămil. 

Radu. Dar... | 

Mircea. (încet) De vrei să trăescă, di că e asa, sai 

alt-feiii eşti perdutii !... | 

Radu, Aşa este!... De și voiami să împartii cu voi 

mortea saii biruinţa, dar vădândii că adjutorulii numai s0- 

sesce, mamii hotăriti a pleca şi a vi “li aduce ei în- 

swmi. Să mergemii fata mea/!.. 

Florica. Gn parte) O, Domne! să mă desparti de din- 

sul tocmai acumii !... 

Serbami. Pleacă!... (Florichi) M& părăsecci Plorico?... 

„Florica. Sorta ne desparte!... | 

Radu, Rămăne-ţi cu Dumnegeii !... (în parte) Dar ni 

voiii r&sbuna cumplitii!.., 

Mircea. Să i fie în adjutorii!... 

” „ SCENA XII, 
„ 

MIRCEA, ȘERBANU, STANCIU, OSCENII, POPORU. 

(În depărtare se aude sunete de corni.) 

Mircea.  Auziţi, osceni!... Cornul de r&zboii -pe 
chiamă la luptă, să alergămii!.. Braţele nâstre waibă 

nici pregetii nici repaosii!.. spetele n6stre, spintece pe- 

pturi păginesci și Dunărea măreață, să se pretacă, 
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“în singe... Păginii suntă numeroși, dar leii nu se înspăi- 
mintă de numărul oilori). Inimele viteze, se luptă fără 
a număra pe vrăjmaşi !. Urmaţi mă, voinici mei, să” isbimă 
rominesce și % vom număra, sugrumându-“!.. să reînno- 
imii vitejiile trecute!.. :Nu sunteți voi 6re viteji de la 
Nicopoli și de la Rovine, pe care lumea va numiti tăria 
creștinătății ?... Aşa dar, inimă: copii, căci țerra . întrea-" 
gă ne privesce. Iarii daca, sorta ne va sta în potrivă, apoi 
afle lumea că păginii nu Sati făcută Stăpini pe Giurgiu 

„de cât prefăcutii în cenușe şi acoperiti de trupurile n6- 
stre!.. dar asta nu se va, întâmpla !.. Văgii ochii voştrii 
scânteindi, aprinşi “de ună foci sântă și Giurgiuli în. 
curendii se va împodobi cu jeafurile păgineşti!.. La luptă 
copii!.. D-zeii ne privesce din în nălţimea. Cerului şi 
ne bine-cuvintâză vădându-ne că luptăniii pentru lege şi 
moșiă !.. și ferice de acela care cade apărându-'$i legea, 
și moșia!.. Nainte!,. vitejii mei... să biruimii Sati să 
murimă până la unulii. a 
„TOfiă. (Seoţind' speteleă:) Biruinţă sai morte!!! 

FINELE ACTULUI 1.



"ACTULU IL. 
(Aceiaşi decorație.) 

SCENA |. 

 MIRCEA,. SMARANDA. 

Smaranda. (mângtnai). Nu se mai întrece, Dâmne 1... Nu 

“se mai înţârce, mamă nenorocită !... | | 

Mircea. Pentru Dummnedeii, liniştește-te!... aibi -inai 

multă tăriă, şi înneacă-ți plânsulă. IN 
„Smaranda. Să'mi - înneciă plânsulii, eii, mama sa?... 

“Mi pergii copilul şi vrei... O! voi bărbaţii, aveţi ini- 
mă de piatră.:. vă înveseliți la, vederea. sângelui, şi pri- 

viță fâră cea, mai mică durere, mârtea copiilorii vostri! .. 

dar celi pucină lăsați mamele să plângă. ... | 

Mircea. Dax şi inima: mea, se sfâşie, şi durerea mea, 
ni este mai pugină!... Cu.tote astea suferi și taci... 

Și apoi nu cum-va perdemii numai noi pe copilulă nos- 

tru ?... Suntii mii care sufere, ca și noi, lovirile crude a 

le r&sboiului!... Mii care plângii, dar care "Și ascunde 

lacrimele,.. și vrei ca ei, căpetenia lorii, să'mi arătii 0-
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Chii muiaţi în laerămi ruşin6se.... şi să dai cetăţii ne- 
mernica pildă de slăbiciune ?... Vrei ca vEdându-mă ast- 
felii să le cadă armele din mâni, și dintre atâţi r&sboi- 
nici viteji, să facă o turmă de mișei 2... Nu!... Sma- 
rando, Nu!... , | 

Smaranda. Frumosă desvinovăţire pentru unii omii cu 
inima de piatră!.,. dar ei sunt mamă şi durerea mea, 
este sântă şi dreptă... Uităţi copilul, daca vrei, dar 
ei nu poti înceta d'al plânge...... | 

Mircea. Plângi... dar în ascunsi! Să aşteptăm n6p- 
tea şi singuri aci... să -dămi locă lacrimilor nostre, fără 

„a fi veduţi de nimeni... și atunci mă vei vedea şi pe 
mine plângândii, vei vedea că și :astă bătrîni oscânăi 
este tată... Dar ce gici?... Ne neliniștimii în zadară!.. 
Șerban este încă noii în meșteșugulii răsboiului și pote 
că în aprinderea sa, sa lăsată prea departe în g6na 
vrăjmaşului. Linișteşte-te !... 'Lii vomit îmbrăgişa în curind, 
și lacrimele n6stre de durere, se vorii preface în lacrimi - 
de veselie... Stanciu a plecati în căutarea sa, săi lă- 

„sămii timpi, căci bunulă bătrânii, na se va întârce fără, 
„a ne aduce vreuă ştire bună. Dar ce vădi?... Stanciu!.. 
Vai!... singuri!... Dumnegeule mare!... dă'mi putere. 

SCENA IL 

ACEIAȘI, STANCIU, 

Mircea. Ce veste. Stanciule ?... 

Smaranda. Fiuli mei ?... vorbâsce ce s'a făcutii copi- 
lulă mei ?... | 

Stanciu. Dă... iu ştiă... 
Mircea. Nu ştii?...
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Smaranda A muriti?... A murită, sârmanulii meii 

copilă!... | 

Stanciu. Asta n'o cregii, dar... 

Mircea. Sfârşaşte !... 

Stanciu. Am strebătutii totă câmpul !... "li căutaiă... 
şi nică o urmă)... Nimic... nici mortă, nică viu... 

Smaranda. Dumnegeule mare!... 
Mircea. Dar ce s'a făcutii?... 

vamciu. Dă, orii că mă înșeli, orii că este... 
Mircea. Ce?... vorbesce!... | 

Stanciu. Prinsă!... 

Smaranda. Prinsă!... 

Stanciu. Dal... . 
Smaranda. Prinsi!... atunci să alergămii... să alergămii 

pe dată în tabăra păgânilorii... săli răscumpărămii... t6- 

te sculele mele, tâtă averea mea pentru copilulii mei !... 

Stanciu. Prea ne grăbimi!.. Pote că ar fi mai bine... 

Mircea. Dute, Stanciule!... Dute!... încredințedii ţie 
astă însărcinare... Dute!... şi dă Turcului ori ce'ţi va 
cere. 

Slamciu.. Să mă ducii eii cu asemenea solie?... Acumii 
la bătrâneţe să facii ceea ce n'amii făcutii în viaţa mea?.. 

"să cumpără cu bani ceea ce aşii putea lua cu spata?... 
Nu!... să mă ferâscă Dumnedeii!... şi apoi lasă, fiţi pe 
pace... ştii eii ce, să faci!... 

Marcea. Ce ai de gândi ?... 
Stanciu. Ce am de gândii?... Uite, asta e curati ca 

dioa!.. la n6pt2 intru în tabăra “Tureâseă dîndii în dr6p- 

ta şi în stinga... rănesci pe unii, omori pe cei alți... şi 

când so lumina de diuă, trâba e făcută!... 
Mircea. Şi tu morti. 

Stanciu. Mortii !... Atita pagubă!.. Aşa mi se cade...
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căcă ei sunti de vină... eii “li ami pusii la cale, dicându-i: 
„Acum e timpuli, Șerbane, să arăţi că eşti Românii ver- 
de... aide!,. Cruce ajută !.. şi pe ei.“ Eli nu e de ăia 
ca săi dici luczu de două ori... se repedi ca unii şoimi 
şil perdui din ochi... şi am avut nemernicia sălii lasi 
singuri... și mamii întorsii fără dinsulii, și în viață!.. Ui- 
te, de n'oi putea să vilă aduci, viă și nevătămată, a- 
pol...  (azoroă afară, strigăte de: "Trăiască Serbani) Dap maudiţi ?, 
Este elli! | 

Mircea. Cine?... 
Smaranda. Copilul met?... 
Mircea. Șerbanii !. . Ma | | 
Smaranda. Da, da, este ellă!. Dumnegeulii mei, îţi 

- mulțumescă !.. 

SCENA IL 
- 

ACEIAȘI, ȘEBBANU, OSCENI. 

„Smaranda. Copilul meiă!., 
Serban. Mamă!.. Părintele mei!.. 
Mircea. Scumpii copil !.. | 
Stanciu. Dămi mâna!., 

* Serbami. Moşii Stanciule!. . | 
Smaranda. În sfârșitii, iată-te!.. “Tu esci iară alti meii!.. 

De ce ai zăbovit atită?.. Esci rănită... | 
“ Serbamii. Nu, mamă, nu!., - | 
Smaranda. Vino în: bracele mele... Ne!.. Noi ami: 

perdutii!.. Este aci.. Priviţilii . . "lii-am găsită... "Ii vedi 
Stanciule ?, . i | 

Stanciu. Dar "mi-a dată o spaimă cum se cade!.. | 

„Smaranda. Să ne mîhnesci ast-felii!,. Unde ai fost . 

+
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nemușțumitorule ?.. Nică că te. mai gîndeai la mama ta!. , 

- Serbană.. Ba, mami gânditii' multă mamă! 

Stanciu: Să "mi ăesăi, Serbane... tu că te-ai lup- 

tată ca uni leji!.. | 

Miycea. Pentru mine nu e războinici bună acela care 

nu unesce bărbăţia cu iniştea, Altă dată vei sta lingi 

mine în luptă! .. | | 

Smaranda. Dar tu trebue să fii 9hositii?, . Vino de 
“te. odihnesce.. 

Serbanii, Nu potă!.. 

Smaranda, Nu!.. De ce?.. 

Serban, Astă-di chiar trebue să plecii!.. 
- Smaranda. Să pleci?.. | 
Mircea. Și unde ?, 

Serbanii. Nu cutezi să vă spuiii.. 

Mircea. Dar ce s'a întâmplatii?.. 

Smaranda. Spune curindu!.. | 

Serbani, Daca vă revădii.. . daca vă vorbestii. apoi. 

asta: o datorezii numai bunei voințe ce a avutii vrăjma- 
şulă !.. 

Marcea. Buna sa voinţă?,. 

Smaranda. Cum ?... 
Serbami. Suntă robă!.. 

Mircea. Ai cădutii prinsă ?. . 
Serban. Dal: | | 

Smaranda. Maycă prea curată!.. 

Mircea. Nenorocite!. | 
Stanciu. Bine ghicisemi eă!.. 

-: Serbană, În aprinderea, luptei, calul meii cădu mortă 

sub -mine,: şi de odată mă văgui înconjurați de o ceată 
de Turdă... În zadar mă cercaiii să'mi facii loci... spata 

mi se rupse în bucăți... când unulii dintr'ânșii cunos-
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cându-mă... strigă; stați!:. cruțaţi pe astii războinică... 

[i iati subii apărarea mea,!.. (inișearea celoră-aiți.) Era acelii 

Omer-Bei care în timpuri mai fericite pentru noi, cădu- 

se prinsulă tăi, tată!.. şi care n'a uitată mărinimia ta!.. 

Numai prieteniei lui Omer datorezii. fericirea că vă în- 

brăciședii..: Căci ellă încredându-se pe cuvântul mei, 
a statii bunii, că mă& voiă întorce daca nu se va face 
rescumpărarea... care 'vine- s'o. propue... Eli este la 

porta cetăţii... și aşteptă să “ți vorbâscă!.. 
Mircea. Omer!., să vie... Aduceţi-li,.. "li aştepiii!,, 

(unii osceaă ese iute). | 

Smaranda. Maica Domnului, și de nu se 'va face răs- 

cumpărarea... O să, ne laşi 2... 

Serbanii. "Mi amii datii cuventuli, 

Smaranda. Asta nu se pâte..,. 

Mircea.. Linişteşte-te Smarando!.. Daca Turcii vori 

voi bani, apoi le voiii da atiţi în câtit să fie mulțumiţi!.. 

Serbani, Cu Turcii pote că ai sfârşi lesne, daca n'ar 

fi unii vândătorii, care 'și batjocoresce Țârra și neamul... 

Mircea. Cine?.. | 

Serbanii. Radu !.. Isgonitii de aci, a trecutii în tabăra 

Turcilorii şi se luptă în potriva nostră. 

Stanciu. Bine giceamii eii, că trebue spînzurată! 
Mircea. Nu!. Ruşinea, va cădea pe capulii săi!. Eu 

am făcut ceia ce trebuia să facii... am cruțati într'ân- 
sulii pe fratele Domnului Terrei. Z 

Serban. Când m'a văzutii în lanţuri, ochiă săi scânte- : 
iaii de bucurie... 

Smaranda. 0!....temerea mea!.. 

Mircea Vine Omer, linişteşte-te...
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SCENA IV. 

ACELAŞI, OMER-BEIU. 

- Omer. Alahii să te_aibă în paza sa, Căpitane!...: 

ălircea. În. bracele mele, mărinimosule Omer !.. "Mi-ai 

scăpatii copilulii de morte... şi inima, mea nu va putea 

să "ţi plătâscă „nici o dată o asemenea datorie... 

Omer. Am făcutii, ceia ce ai făcutii și tu pentru mine 

Smaranda. Lasă, Omer-Beiii, ca nenorocita sa mamă 

să “ți sărute miinile. 

Omer. Ce faci?... Pe Alahii!... „Ridică-te vrei să mă 
batjocoresci?... (ui Stanciu) Dar tu, bătrinule vitezii, ce 

stai aşa departe?... Nuw'ţi mai aduci aminte de mine?... 

Stanciu. Cum nu, Turci afuristi ?... 

Omer. Va, să gică, toti ne mai urăsci?... 

Stanciu. Ba, bine că nul... 

Omer. Diimi mîna... 

Stanciu. Na!... (în parte) Păcatii căi nebotezati!... 

Mircea. Să; vedemii, Omer, cu ce solie ai venitii 2... 

Daca vii pentru răscumpărarea; fiului meîi... vorbesce!... 

Tâtă averea mea este a vâstră... VE daii toti... căci 

am bună nădejde în Dumnegeii că pe cât-timpi voii 

ține spata în astă: mînă 'și pe cât vor fi Turci pe față 

pămîntalui, bogăţiile numi vorii lipsi!... 

* Omer. Paşa, mare ce face cu averile tâte, din potrivă 

“doresce ca fiulii tăii, să ţi se înapoize, şi înipreună cu 

dinsulii, să “ţi dea atâta bogății, şi atâta cinste în cât 

cei mai mari aă împărăției nostre să fie. nimicii-pe lîngă 

tine, daca te vei învoi şi tu la unii singurii lucru, - 

Mircea. Ce lucru 2... vorbesce... 

Omer. Să ne predai Giurgiuli.
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Smaranda. Mare Dumnedei !... 
Mircea. Să vândi. Giurgiii ? 

“Stanciu. Mișelie!... 
Seibană. Și ai cutezati, nemeriticule, să propui o ase- 

menea tocmeală căpitanului Mircea ?.. 
“Mircea, Mulţuimesce prieteniei, Omer, căci alt-felă "ţ aşiă 

fi smulsii limba din gitlejă pentru o asemenea propunere ! 
Omer. Linişteste-ţ ți supărare, capitane; şi. cugetă,. 
Mircea. Cugetii numai unii : lucru, că tu vrei să mă. 

necinsteşti!... Să 'mi faci mie o asemenea propunere ?.. 
“Nu mă cunosci?... Dar ce ai face tu, daca ai fi în l0- 
'culi mei?.. 

Omer. Ei? Nu e vorba de mine... De unde ştii ei ?.. 
Mircea. O tir! Și ochii. tăă spunii că ceea, ce facii 

că, aj. face și tu, . 
_ Omer. Fii amii: venitii aci: să împliuescăi cu scumpătate, 

și fără a, cerceta, voința celui ce ma trimisă. 
„Mircea. Aşa dar spune celui ce-te a trimesii, că pen- 

tru ca 'să iitre în Giurgiu, va trebui mai ântâiu să calce” 
pe trupulii mei singerândii !... Spune-Y că despreţueșcii pro. 

„punerile salle, dupe cumi despreţuescii asemenea și pe 
cel ce cutâză, a mi:le face. a 

Omer. Cugetă, frate, că: Giurgiu: e mai ca şi al tăi, 
aili ai smulsii din mâini, suntii 2 ani acum, prin vitejia 
ta!... chiar astă- dă numai cu averea ta “li, aperi şi nu! 
esti datori să dai nimenui socotela de faptele tale. 

Mircea, Sunt datorii să dai socoteala Țărrei!... Am 
jurată să apări. Giurgiu, şi "li voii apăra... Nu ştii că 
Mircea uu "Și calcă nici o dată, jurzamântult ?.. | 

Omer. Gindeşte-te la, sârta .ce aştâptă în robie pe fiulii 
tăi. Lai vel lăsa, tu să se girbovâscă sub greutatea lan- 
țurilorii, ce voră zdrobi puterile sâle?... şi pe când tu te
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“vei resfăța în inbelșugare, fiulii tăi să sufere fomea, și 
- setea ?,.. şi departe de țera sa, de părinţii s&i, să . afle 

o mârte prematură în cea inai mare nenorocire !... 
Smaranda. Mare Dumnegeii!... 
Serbanii, Şi ce ne pasă tată?.,. Lasă pe aste fiare 

selbatice, să stingă, setea, lovi de -rezbunare în sîngele 
meit!... Când e vorba de cinste, de ţâră, şi de renume, 
mai putemii sta la îndoilă; între unit războinicii nefolosi- 

torii care să lisă să fie prinsii lă cea Wântâiii luptă, și 

între sorta ţărei?.....Nu!... Nici o dată... Fii numai 

suntii vrednică a 'mă numi fiulii tăi... suntit uaii mișelit!... 

"Unii robii nemernică!... şi dreptatea, cere. să plătescii în 

„lanțuri mișelia mea!... Numai suntii fiulii tăi... în vinele 

"mele nu mai curge sânge de Românii. o. 

Smaranda. Ce Şi copilul meii!... vrei s& omori pe 
biata ta mamă ?.. Se 

„. Serban, Lasă-mă Mamă |... Lasă-mă!... lacrimele sunt 

acumi nefolositâre... Când e vorba de a alege. între Giur- 

giu și jertfirea mea, numai e de statii la îndoială... „ (ui 

Oneră) să numai zăbovirhii!... să mergemii !... 

Mircea. Bine, fătul meii!... prea bine!... vino în 

brațele mele... Eşti vrednicii de mine... Eşti adevăra- 
tuli meii sânge!... AX vădutii, .Omer 2... Dute în altă 

parte cu aste propuneri mişelesci... “aci nu prindii locii!... 

Omer. Pe Alahi!... sunteţi smintiţi!... Ce)... pote 
credeţi că, Giurgiu va scăpa de sârta ce “li aştâptă?.. 

Nu!... voi vă veţi jertfi în zadariă!:.. Pentru ce dar atita 
încăpăţinare?... Căderea cetăţii este netăgăduită... Nu 

vedeți mulțimea oștiloră ce va înconjâră 2... şi asta e pu- 
ginii încă, pe lingă ceea ce mai pâte'trimite puterniculi 
nostru Padişahii. Puteaveţi 6re să vă -înpotriviţi la a-
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tâta putere?... Nul... „Giurgiulii va cădea... şi va îngropa 
sub derâmăturile sale pe nemintoși săi apărători !... 

Mircea. Dar “va cădea cu cinste... și venumirea noa- 
stră va fi şi mai mare!... fala nu e numai a biruito- 
rului ci și a biruitului, când biruituli se luptă cu băr- 
băţie!... cregi pote să ne sperii lăudându-te cu numărulii o- 
ştiloră vâstre?... Te înşeli!... Suntemi Români!... şi pen- 
tru noi cu cât primejdia e mat mare, cu afiții nemer- 
nicia ne este necunoscută, căci avemii obiceiulu să pri- 
vimii mortea, în faciă, fără a ne teme. Putemi fi biru- 
iți... dar nu şi mișei... Mai puternici de câtii sortă, a- 
colo unde alţii culegii rușinea, noi vomit culege fala!.. 

Omer. Așa “dar totă nădejdea vâstră este să muriţă 
cu fală ?.. 

Mircea. Nul... nădejdea. nâstră este că  vomii fi 
biruitori!... Dumnedeii și 'Țâra pentru care luptămii., ne va 
da puterea, ce ne lipsesce |... Nu te mai lăuda dar cu 
multa voastră oştire. Vezi p'aceşti pucini r&sboinici ce 
mă încongioară?,.. Toţi ardii de nerăbdare şi avendă nă- 
dejdea, biruinţei fie care din ei crede că are atita vite- | 
jiă în cât să se pâtă măsura cu o miă dintre altă! 

Omer. Căpitane!... Încăpăţinarea, ta. mă întristeză!... 
Mircea. Lasă, Omer, nwţi mai face inimă rea. Aşa 

cere datoria mea, și aşa am hotăriti!... Întorce-te în 
tabără şi spune căpeteniei vâstre rEspunsuli meu. Stan- 
ciu va merge cu tine. ca să otărască rescumpărarea, Dai 
(6tă averea, mea!... Dar dăca nu va primi, şi "mi va 
ține copiluli în robie apoi, spune, că voii şti să 7 
smulgii chiar din mijloculii înpărăției vâstre. (es0)
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SCENA V. 

OMER, SMĂRANDA, SERBANY, STANCIU, 

Omer. Ascultă femee: daca doresc să'ţi scapi fiulii, 
"apoi silește-te să birueșci neomensa statornicie a lui Mir- 

cea. Gîndesce-te că viaţa lui Serbanii e este în primejdie !... 

Smaranda. Dumnedeule!.. 

Stanciu. Veţi cuteza ?.. 
Omer. Vreamii să vă ascunzii primejdia ce "li aimerinţă, 

darii e neapăratii să știți totii.. 

Smaranda. Vorbesce!.. mă omori!.... 
Omer. Radu, poruncește ca stăpini în tabăra nâstră, 

chiar Abdy, supuindu-se poruncilorii Înpărătescă, ascultă 

fără a cuteza să se împotrivâscă. — De se va întorce 

Serbanii în tabără, şi daca, cetatea nu'şi va deschide por- 
țile, mă temii de răzbunarea sa!... Elii a juratii faţă 

cu mine că "ii va jertfi urei sâle!... 

Smaranda. O! va face-o!... Da!... "li conoseil... nu 

li înspăimintă nici o nelegiuire !.., 

Omer. Și fiind-eă Mircea, nu voesce să asculte prie- 
„teneștele mele sfaturi, să, încercămii!... pâte că lacrimile 

şi rugele tâle, 'lii vor îndupleca. Folosesce-te de pucinuli 

timpi care voiii sta aci. Gindesce-te că de voii pleca, Șer- 

bani trebue să mă& însociască. Și cu tot prieteşuguli ce 

ami pentru voi, pâte că voii fi siliti chiarii ei, să "ii 

lovescii... țese)
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SCENA VI 
CEI DE sușă fără-OMBR, 

- Smaranda. Ce a dis eli?... Dumnegeule!... să mâră 
“copilul inimei mele!... şi eit voii tăcea.... și li voii 
lăsa să plece!... Nu! Nici o dată!... Nici odată... 
Să 7lă smulgă din bracele :mele dacă vorii putea... 

Serban. Linişteşte-te Mamă,!.. 

Smarânda. Să mergemii !... să mergemii fără întirzi- 

ere!... să nu perdemi timpii !... voii să vădiă pe Mircea... 

Durerea mea, 'mă va da putere!... Vino. şi tu Stanciă- 

„le... se ne aruncămii la picidrele sâlle... Eli nu va pu- ; 

tea sta surdă la rugele n6stre!.... şi daca asta nu va fi 
de ajunsi... apoi 'voiii spune durere mea la tâte ma- 

mele . din Giurgiii... Ele mînă vorii înțelege... și plingândii... 

rugându-se cu mine... mă vorii ajuta: să "mă scapii co- 

pilulă mei iubită!.... Veniţi!... Veniţi!... “Cesă cu toţii)
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SCENA 1. 
(Aceiaşi decoraţie:) 

FLORICA, UNU OSCEANU (viindii dinfundiă) : 

„ Oresanuli, Aşteptă- Ioa aci, mă ducii să "Ji vestescii, (ese) . - 

SCENA II. 

“BLORIGA, (singură), 

>. Florica. Tată-mă ari!.. tremurii încă Wacele spăimen- 
tătore cuvinte ale Tati: „saii vei fate cumii vei şti să mi 

„se deschidă porţile Giurginlui, S'aii paloşulii călăului, ? 

„va sbura capulii.“ M& aruneaiii la pică6rele s6le... le udal 
cu lacrimele mele,. dar „rugă. „ lacrimi... tote fură în 

deşertă!.. A!.. daca nu “marii. fi ameninţatii ast- fel, 

mașii -fi venită. pentru, lumea tâtă cu 0 ast-felii de > solie 

nemernică,
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SCENA III 

FLORICA, SERBANU. 

Serbanii. Florea vieţii mele!.. Nu viseză ?.. Te mai 

Florica. Vai!.. axă trebui să fugi. de mine?.. 

Serbani. Să fugi de tine câudii mă aflii în culmea fe- 

ricirei 2. darii,.. ce spaimă "ţi tarbură facia ?,. 

Florica. Tatăl mei în mânia lui... 
Serbamii. Înţelegii... Nedreptii' și fără inimă, "li supără 

dorul meă!.. . | 

Florica. arii fi datii Dumnedeii să fiă aşa!.. 
Serbamii. Ce feli?.. Tatăl tăit nu se împotrivesce 

dorului nostru?.. -- i Pi 

Plorica. Din potrivă... TA "Ii încuviințeză. .: . de vrei 
şi mai multi Encă, meomenosulii dice că priimesce să, fiii 
socia tal, 

Per danii. Să pâte?. 

Florica. Vait.. Nu te. bucura de asta... dar. poti fi 
a ta, dar scii cu ce preciă?.. 

Serbanii. Suntii gata, la ori ce, spune'mi în care parte 
de lume este vre o vitejie de făcutii, și daca inima nu 
mă înşală, voiii face-o pentru ca să te poti dobîndi, 

Florica, Vai!.. Pentru ea să mă poți dobindi trebue 
să te abați din calea cinstei!,, 

- Serbantă. Cnmă.?.. 

Florica. 'Trebue să te faci venletorulii Te 

Serban. Ei!, 
Florica. Dal. 

Serbaiuă. Cerule !.. 

Florica. De veţi voi să predaţi cetatea, de veți voi 

2 

errej tale.
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să vindeţi fără ruşine ţârra Domnulii, şi sânta nâstră 

lege, astă-Qă chiarii vei fi deslegatii de cuvântulii tăi şi 

ei voiă fi a ta!.. 

Serbamii. Și tu aă priimi să ei de sociii un nemernici 

vendătorii ?. . 

Florica. Şi ai putea crede asta, Serbane?. 

Serban. Acumii vădii câtii de multi mă iubesci!. 

Cu astă răspunsii românescii, "mi ai arătatii cea mai 

mare iubire!.. 

 Plorică. Pâte- fi 6re pentru mine altă fericire mai 

mare, de câtii renumirea ta ?.. darii ce crudă s6rtă!... 

Astă femee ce te iubesce; saii te va face nemernici, 

sai te va omori. a 

Șerbanii. E! şi ce'mi pasă de mârte dacă renymirea, 

mi va rămânea fâră pată !.. se înşală râi Radu dacă 

crede că puterea frumuseţii tâle arit putea să me facă 

“_mișelii și vândătoru ţărrei mele... Fiă dorulii meii ori 

câtii de mare voii şti să dai iubitei mele mai curindit 

un trup morti, dară cinstiti, de câti unii vândătorii 

cu viață!., 

Florica. Și dinsa, de şi femee. slabă, te voesce mai 

bine mortii de câtii nemernici. De vei muri de o ast- 

felii de morte, eii voiiă face că tine, voii muri, i 0. jură !.. 

căci dâca nu potii fi a ta cu o credință curată în viaţă, 

mă voii uni cu tine în mormântii şi sufletele n6stre voril 

sura către cerii unulii lingă altuli pină la picidrele 

scaunului lui Dumnedei, unde vomii fi uniți pentru tot- 

d'a-una. 

. Șerbanii. Ce auqii?.. Femee neprecinită, viersulii tâă 

dulce'mi dă atita mîngiere în sufletii cămi încetâdă ori 

ce durere!.. Dar să mori tu?. Nici o dată!.. să mori 

tu care răspândeşti în jurulii tii, fericirea?.. și cumii
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al putea lipsi lumea de o: aşa. precisă podbă?.. Lasă 
să morii singură... audii în slsbulii mei peptii unii viersi 
tristii caremi gice că, sorta mea cerre să morii în primă- 

"vara vieţii... 
Florica. Vine cine-va, Durinezeule,, Mamă-ta! o să 

mă vagă... vederea mea trebue săi pricinu6scă grâză.. . 
Cu Dumnedeii, Șerbane, te aşteptă în tabără... şi denu 
voiă putea să înmoiii inima nemilosului meii “tată prin 
rugă: de nui va sfărăma lanţurile şi daca ți va da o. 
m6rte neomendsă, apoi voiii seci ceea ct cere iubirea, și 
datoria. (ese) e . 

Serbanii. Cu Dumneqeii, Florico!. Cât sufferiă. „şi de 
m'amă pututii împotrivi dorului săii, dămi Dâmne aceiaşi 
putere şi cu mama. Sa Sa 

SCENA IV, 

ȘERBANU, SMARANDA, STANCIU, 

Zmaranda. (intrânaă inte), Te anii găsitii în sfârșiti, co- 
piluli mei !.. vedi-mă, suntă desnădăjduită!.. Tatăl tă. 
0!.. Dâmne!.. Neomenosulii și cruduli tăii tată, la res- 
piusii cu: nepăsare rugele mamei tale... În dadarii ami | 
udati cu lacrimile mele picidrele sale... Lacrimile mele 
nici că l-a induioşatii... Suspinele uhele nică.că "l-a mișcatii!.. 
Eli "mi vorbi numai de datorie, de jurăminte, de ţeră... 
ca şi când o mamă pâte să, înțeleagă tote aste cuviute 

„înşelătâre... Datoria, mea, țâra mea, fericirea mea, este 
copilul mei... Eli este bunulii meii, comra mea, și fă- 
ră dânsulii nu e nimici pentru mine pe astă lume. . 

Serban. Mamă, daca în inima ta nu răsună aste cu- 
vințe sânte, ele resuână, însă tară în inima tatălui mei.
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"Ţie ţi se cuvine să plângi, şi poți: plânge ori cât de 

multă; dar nu'cere ca unii. Mircea, ;să'şi acopere renu- 

„mele cu nemernicie!.. Dacă el: ar preda Giurgiuli... 

„ Zmaranda. Și cine 1 glice să facă asta?.. Tu eşti 

aci „. cine pote să te smulgă cu sila de lingă n0i?.. 

cine pote să te jertfâscă paloșului păgânescii ?.. Nimeni... 

Și fiindă că cerulii te scuti de primejdiă î în care aj fostii, 

nu vei. mai eşi din Giurgiu pentru ca. să, alesgi h o 

mârte neapărată. 

Serbănii.- Ce dici?. Uiţă că - “mi -amii i datii cuvântulii ?.- 

- Zmaranda. Atâta sciți numai... cuvântii. . . datorie. 

Serbanii. Da. Datoria, cere să plecii!.. | 

Zmaranda. Şi ei iţi poruncescii să rămii!,.. Ei ma-. 

ma ta!,. Ce?.. o mamă nu va putea nimici 2... Ce?.. 

nu se vor asculta decâti numai nisce închipuiri deşerte... 

Tar plânsul unei mame "va, fi: dadarnicii ?. . | 

Serbami. Dar Tata, . 

Zmaranda. Tatălă ta. Dacă ţi va lipsi sprijinul 

săi, "i remâne alti mei, şiţi este de. ajunsi! vino... Ur- 

- mesă-mă!..- Sciii unii loci, unde nu va. putea să te a- 

ă jungă turbarea călâilor t&!.. Și. apoi chiarii de. ari afla - 

că te-amii ascunsi, nwmi pasă !, Nică amerințări, nică 

 Ghinurile cele mai îngrozitâre nu vorii fi în stare. să .mă 

facă să le spuiți ascundătorea ta!... Nu este aşa că o 

să vi?,. Vegi aste lacrimi ?. au "mi mâna!.. .Vino.. 

„. apropie-te,.. Pune-e pe astă inimă şi vei vedea ce suferi. 

Serbani. Pentru Dumnedei, încet6să,!. : „Ce vrei?.; să 

priimescii. atâta ruşine?.. Darii cumii voii cuteza, să mă 

“arătă tati... lumei întregi „. Datoria mea cea maă -sân- 

tă este să -mă întorci în tabăra. vr ăjmașului !.. "Mi-amii 

datii cuvântul, şi cuvântulii meit face maă multă decât 

scutirea vieţii mele!..
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Zmaranda. O! eşti în adevării fiulii tatălui tă !.. Nuţi 
desminți neamuli!.. și inima ta e de piatră ca şi a sa. !.. 
Dute darii! . al6rgă la morte... daca mortea "ţi -place 
aşa, de multă!.. Lasă pe nenorocita ta mamă să se to- 
pescă în lacrămi și să moră de durere... darsă nu credi 
că vei pleca, singurii, căci ori unde te vei duce, te voiii 
urma!.. M5 voii acâţa de tine: ca, edera de copacii, şi 
când călâii, “i vorii trunchia, viața, voră cădea de odată 
două capete!... şi sângele nostru va, curge amestecată... 

Serbanii. O! ce grozăvie! . Nu'mi sdruncina astfel sta- 
“torniciă!.. de ce'mi vorbeşti de mârtea ta? O! Dâmne, 
dă'mi putere, pentru că şi ceea ce 'mi-a mai rămasă, mă 
părăsesce!. . | 

Zmaranda. A! te-ai înduplecatii?.. 
Stanciu. Ce dici Zmarando ?.. 
Zmaranda. Şi tu Stanciule?.. Și tu te pui împotriva, 

mea ?,. | 
Stanciu. Fii... dară ce dracu, nu vedi că ochii mei: 

sii plini de lacrimi... Ei Stanciu, să plingii ca o babă... 
daca m'ar vedea Mircea ?.. Ce ruşine!.. Dari lasă... fii 
pe pace... ştii eii ce să facii.., alde, linișteştete... şi 
ştergeţi lacrimile... căci "ăi voii scăpa!.. 

Zmaranda, Tu!. cum ?.. spune!.. vorbesce!.. 
Stanciu. A jurat elă da se întârce, dară eii și oscenii 

noștri n'amii jurat nimici, şi... 
Serbanii. Vei cutesa.?... 
Stanciu. Ba, bine că nu... voii spune la tâtă, cetatea, 

primejdia ce te ameninţă şi... 
Zmaranda. Asa!.. Aşa!.. 
Serbană. Dari!.. 
Stanciu. Vei vedea ce sgomotii o să se facă!.. Nuva 

fi uni singurii omi în Giurgiu care să nu te apere... şi
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de şi Mircea se va împotrivi şi Turcii vor crăpa de tur- 

bare, tu vei reminea chiarii de arii trebui să dămii focii 

întregei lumi. i 

Zmaranda. Dumnegeii să-ţi resplătescă, Stanciule ! Da,. 
alergă... nu zăbovi... scapăili!.. 

Serbanii. Opresce-te!... . 
Stanciu. Ce face ?,. vorbă să fie! să lasii eii a ţise 

taia capulii? să mă ferscă Dumnegeii!,. (ese iute): 

* 

SCENA V. ăi 

ȘERBANU ; ZMARANDA. 

Serbanii, Ce vrea să facă ?.. ÎN voiii opri... (vrea să iasă). 
Zmaranda. Stai!.. ” 
Serban. Lasă-mă!. . | 
Zmaranda. Nu!.. pentru ca să eşi daci va trebui 

mai ântâiii să calci peste trupul mortii ali mamei tale!. 

Serban. (spăimântată) A!,, . 

Zmaranda. Nemi'esule!.. "Mi vedi durerea și n'ai 

milă de mine... Ce ţi-ai făcută inima?.. Fugi!.. Nu 
mai iubiti nici odată!., | 

Serbami. Ei mamă ?.. | 

Zmaranda. Lasă astii nume, elăi sună răi pe buzele 

tale... Nesimţitorule, vrei să mă vegi murindi?., Bine!. 
aă să fii mulțămitii... Dute!.. nu te mai ţiu!.. Dute!.. 
Alârgă la morte... dar nu vita că în acelaşi timpii, mă 

vei omori şi pe mine... i 
Serbanii. Ce spui Mamă?.. Ei să fii pricina?.. lar-" 

tă-mă, ai biruitiă!.. e | 

Zmaranda. Cerule!.. Aşa dară nu veă plecal.. 
Serban. . Vai!.. Pâte sta vre odată fiulii nesimţitorii 

la lacrimile unei mame?,. |
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Zmaranda. A! bine!.. bine!.. te-amă regăsitii!. Eşti co- 
pilulii' mei! . eşti odorilii i şi mângâierea, mea... vino, în 

bracele: mele!,. 

Serbanii. (apart) Ce să facii?.. 
„Zmarânda. Ce? “ţi pare răă?.. dară nu vedi câtii suntii 

de. fericită? ... Nu vedi că, lacrimele numi mai inundă o- 
brajii?.. Şi tu eşti fericitii nu este așa, copilul meă?.. 

" Serbani. Da,...mamă... da... dară tata... o: 

Zmaranda. Va cutesa să ne desparță? “Gă, strînge în 
. bage) - 

SCENA. YI. 

“ACBIAȘĂ, MIRCEA. 

Mircea. Aşa tnbrăcișagă-li muere, Pine faci. folo- 
sesce-te de: pucinuli. timpii ce mai remâne dorului teii 
de mamă, căci va pleca pe dată.. 

- Smaranda. Să plece elă?. Nici odată!. . 
„Mircea. Nici odată !. Ce spui ?.. 
“Smaranda. Află că nu-li veți smulge din bracele 

mele. 

Mircea, Cugetă că Ju aşteptă Omer 

„Smaranda. Să plece: singuri. 
- Mircea Singurii! „ ă-ai perdutii minţile, asta nu se. 

pâte!.. 

Smaranda. şi d cine ET va sili?., 
Mircea. Cuv&atulii dati și datoria sa!.. 
Smaranda. 'Te inșeli, omii fără inimă... EI nii-a fă- 

găduitii că nu se va duce. | 
“Mircea. Eli? 
Smaranda. Da!..
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"Mircea. Ce spui?.. 
 Șerbanil Mamă!.; - | 

Mircea. Înţelegi!.. Ce ruşine!.. Ce slăbiciune! . Bi- 
ne, lasă-ne... Amii nevoe săii vorbescii. 

Smaranda, Să, vă lasi singuri!.. Nut. 
Mircea. Ce?.. te temi!.. 
Smaranda. Da, mă temi ca, în lipsa, mea.. 

Mircea. "Ţă dai curventulii mei, că- Li vei vedea îna- E 

inte de a pleca... 

Smaranda. Dar. 
Mircea. Asta e voința, mea!.. 

„Smaranda. Bine... plecă!.. (apart) Să vedemii ce a fă- 
cută Stanciu !.. (ese prin fandă), » 

- SOENA VIL 

MIRCEA, ŞERBANU. 

Mircâa, Apropie te... De ce stai aşa departe de ta- 
tălă tăi2,. De ce cândii ești apr6pe de a. pleca fugi de 

sfaturile și de imbrăgișerile mele ?. | 
 Serbanii. Tată. a | 

„Mircea. Aproprie- -te!.. dămi mâna... Pe sânta cruce!.. 

Mi se pare că tremuri?. Unde este acea. îndrăsnâlă, cu 

care te mândreai?... 'Tremuri de frică sait de rușine?..- 
Spune! : O!. peptulii meii trăsare de mânie!.. Vorbesce!.. 

Văgi înaintemi unii fii vrednici de mine sai unii mi- 

şelii?... | 
Șerbanii. Mişeli ?.. “Daca "mi-ar fi făcutii ună altuli o. 

asemenea, întrebare ar fi şi încetatii de a mai trăi!. 

„Mircea. Bine!. dar daca vertutea, domnesce în pep- 

tulii (6, de ce să tremuri?. „sciii că mârtea nu te p6-
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te înspăimânta... Ai v&dutii, nu e așa, lacrimele mamei 

tale şi vrei să'i cruţi durerea ?. 

" Perbană. Da!.. Ei sunt de vină, o mărturisescii .. 

dorulii meii de fiii m'a făcutii să făgăduescii că nu voiii 

pleca... asta era voinţa sa, şi cine se pâte impotrivi u- 

nei mame?. Plânse, se rugă... 'mi dise că va muri şi... 

Arată'mi tată vrăjmașulii, ori câtii de puternicii fie, şi 

mă voiii lupta fără temă... Dar numi cere să mă luptă 

cu lacrimele mamei mele, căci nu amii atâta, vitejie... 

Mircea. Aşa darii spunemi... daca ţi sarii înfăcişa de 
odată vrăjmaşulii, daca arii trebui să mori luptăndu-te 

pentru ca să'ţi scapi ţara » Şi daca pentru ca să'ți cru- 

ţe o viaţă pătată, mamă-ta “ți-ații dice să fugi de luptă, 

te-ai supune tu, cu o slăbiciune mișelâscă la rugele şi 

la lacrimele sale?.. Te-ară inmuia până întratâta, în 

câtii săţi laşi țara în primejdie şi să te învoescă la o 

asemenea nemernicie ?. 

Șerbanii. Al... 

Mircea. Nu!.. Nu te-ai învoi... Taci?.. o asemene ru- 

şine te înspăimântă, ai dreptate, tăcerea ta 'mi spune 

mai multii de câtii arii putea simi spue limba ta. 

Șerbami. Aşa darii va trebui să străpungemii, s sârmana, 

sa inimă?... | 

Mircea. Trebue să'ţi împlinesci datoria, singura, cale 

bună, este aceia care duce la împlinirea, datoriilorii, şi 

omulii cumii se cade nu se abate nici odată dintr'insa. 

Credi tu că peptulă meii este surdii la strigătulă na- 
turei?. A! nu!.. şi ei arzi de durere şi plângii... şiei 
suferii cândi vădii pe. sogia mea iubită în durere și plân- 

gândi, fără so poti mângâia! Tu celii pucinii, vei pleca 

şi în aspra robie, unde vei muri pâte, nu vei vedea du- 

rerea sa, pe când eii o voii vedea necontenitii: lângă
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mine... voii audi neîncetatele sale plânsete și invinovă- 

ţindu-mă neincetatii! Vegi darii că durerea mea va fi în- 

doită, căci voiii avea de plânsii perderea unui fiii iubită, 

şi voit vedea suferințele unei mame. | 

Serbanii. O! Iartă'mi slăbiciunea!. "Mi e ruşine de 

mine însumi, darii spune tată, unde găsesci tu atota pu- 

tere ca să fii aşa de vitezii?... | 

Mircea. Dar ce?.. Nu cum-va credi că vitejia este 

neapărată numai în răzbâe?. -Acolo o găsesce cine-va 

lesne, vitejia însă, este mai mare cândii te lupţi numai 

cu inima. Omulii ar fi de o mie de oră fericitii daca 

ființa sa arii sta în a se lupta cu fierul în mână și a 

muri. Viaţa este pâte singurulii lucru la care ţinemi 

mai puţini, cu câtă o risipimi mai cu nepăsare, cu a- 

tâtii dobândimii: mai multă renumire. Dari Dumnedeii ne 

a datii unii altii bunii mai preciosii de iubiti şi de păs- 

trată, unii bunii din care de vom perde cea mai mică 

parte, perdemii toti Astii bunii, este cinstea!.. Pâte că 

e o închipuire, o nebunie, darii lumea întreagă se închi- 

nă ei. Cinstea darii, cere ca, tu să pleci, şi de și du- 

rerea, ce mă apasă, mi dice să te. zeţiii, aşi face însă 
cea, mai mare mişelie, şi apoi nu crede că vei scăpa de 

mârte, neîndeplinindu'ți datoria. Toti vei muri, dari 

de o morte tristă şi ruşinâsă 

Serbanii. Ajunge tată!. Nu mai șovăiii... Remâneţi 

cu D-deii!. Fiul tăi se va duce acolo unde "li chia- 

mă datoria. Eli va fi vrednică de tine. Dar plecândii 

„dămi voe să'ţi ceri... 

Mircea. Ce?... spune!... 
Șerbanii. Să bine-voesci a mă erta şi a mă îmbrăcișa. 

Mircea. Da, fătul meii!.. Vino la peptulii mei. Vino, 
fericirea şi bucuria. mea, imbrăcişază-mă!... Aşa!. 

=
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Şerban 0! simţi că, inima mea, saltă, de o , bucurie 
 cerâscă, - 

Mircea. Priimesce Strutul. Şi . bine-cuvântarea mea; 

împreună cu lacrimele. ce curgii din Ochii mei...  Jartă-mă& 

„Dâmne, darii sunti tată, şi-l iubescii aşa de multii!.. 

Șerbană.. Dumnegeulii mei! ce văd... pling tu tată, 

Tu vitedulii Mircea ?, 
Mircea. Nu ne vede nimeni... Suntemii singuri... 

Acumiă potit plinge!.. Acumii potă curge aste lacrimi! ..: 

Ele nu vorii desinima pe cei cene înconjâră şi durerea 

_mea.nu 0 va şti nimeni!.. Acumă poti fi și ei tată... 
ca mai în urmă: să poti fi, bărbații! (se aude ună murnură 
Mircea urcă iute scena, și ascultă ) Dari ce e sgomotulii acesta + 2. 

Ce este acea, lume. la: pârta, curții ?. . 
Şerbaniă.. Cerule!.. (apart) 

Mircea. Te turburi?,. ce bănuială ? 

Șerban. Uitasemii... Oscenii răsculați de Stanciu, | 
vin | 

Mircea. La ce?.. i E 

Șerbană. Nu. cateii săi Spui! R 
Mircea. Vorbesce ! : | i 
“Șerban. Să mă oprescă, de a. pleca! | 
„Mircea. Ce audi ?.. At mișelie! . şi cut6dă?,. vEnQă- 

„torule... “ți ai căleatii jurământulii?, j 
Șerbanii În gadari ami voitii să înpiedecii.. . Stanciu. . 

Mircea. Stanciu !.. a cutedatii?.. o! dari jurii pe 
Dumnedeii că voiii ști. să. pedesescii atita cutedare!.. 

- Serbamă,. Prieteșugulă sii pentru... 
Mircea. Nemernica sa, urdire, ne arii perde!.. Tâtă 

ara, va crede că e pusii de mine, și-asta ari fi de-a-: 
junsii pentru ca, renumirea, n6stră să, se pătede...
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SCENA VIII. 
- ACEIAȘI, SMARANDA. 

Smaranda. Ami isbutită!. Amii isbutiti!.. Nu. vei 

pleca copilul meii!.. Nu vei eşi din Giurgiu!.. pentru 

că oraşulă întregii te va apăra şi te va păstră dorului 

mei, | | 

- Șerban. Mamă,!.. 

Mircea. Ce spuit? .. 

Smaranda. A! aci eştă tată fără inimă?,. Nu-.vei 

săverşi o jertfă aşa de neangită!..- o 
Mircea. Și cutegi?. | 
Smaranda. Ascultă!.. Ascultă!.. Acestea suntii stri- 

gătele gl6tei... -ale gl6tei care mai omenâsă și mai mi- 

16să de câtii uni Tată, avu milă de durcrea, mea şi 

vine săi rupă lanţurile, Tu'lii dai morţii şi eii 7] scapă... 

Iată-te biruită omii fără înimă ce eşti!.. 
Mircea. Asta nu va fi!.. 

SCENA IX. 

„ACEIAŞi, STANCIU, POPORU OSCENI. 

Stanciu. Veniţi. „Tatăl! să A scăpămii prieteni 
mei!., .- | a 

Osceni, Poporu. Trăiască Serbână!. . 

Stanciu. Da!.. să trăâscă!.. şi acumii vie câinii de 

păsini! Mae 
Mircea, :Cenergici.) Stanciule!.. 

- Stanciu. Camilită.) Dar... 
Mircea, Ce „este acestă sgomotit?!. “Ce s'a. întâm=" 

„
a
a
a
 

ne
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plati ?.. Nu cumii va a intrată vrăjmaşuli în cetate?.. 
Stanciu. Nu!.. dară... 

Mircea. Atunci pentru ce aţi venită ast-felii?.. Cine 

va chematii?., Vă temeţi pâte că veţi fi biruiţi?.. 
Stanciu: Noi să ne tememii?.. 

Mircea. Apoi... Apropiaţi-vă... La ce ați veniti darii?.. 

plecaţi ochii... Stanciule!.. Stanciule... 

Stanciu. apart.) Asta e ştiută, când vorbesce eli nu 
e chipii să i te împotrivesci... 

Mircea. Vre o urgdire mișelâscă vă aduce aci!.. O 
văgii!.. Pentru că de mari fi ast-felă, nici gura nu varii 
fi mută... Nică n'aţi tremura, necredincioșilorii! . . 

- Stanciu. Află că... , 
Mircea. Nu voii să ştii nimicit... Nu voit să cu- 

noscii vina ca să nu fiii siliti so pedepsescit... Eşiţi!,, 
Stanciu. Ne supunemii. 

Smaranda. Cumii? V& supuneţi... Dar ei... nu mă 
supuiu... Nu!.. 

SCENA X. 

ACEIAŞI OMERU. 

"Omeră. Ce ami aflatii?.. Adevăratii este că vrei 

să oprești pe fiulă tăi de a se întârce cu mine?.. 
Mircea. Când ai m'ăi augitii pagâne că Mircea şa, 

căleatii cuvântul dati ?.. Iată]... Ialii!.. Te va urma!. 

Smaranda. Nu!.. nulă va urma!.. trebue ca mai 

ântâiii să'mi străpungi peptulii!.. Nu va pleca... Nulă 

lasii!.. Osceni! suferi-veţi voi, ca uni păgână să'mi ia 

copilulii, singura, mea fericire?.. Suferi-veţi voi, ca o
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fiară săşi sature turbarea, chinuinduriă cu. chinurile cele 
mai îngroditâre?. .. . | 

Oscenă-Pop. Nu!. Nul: 
Smaranda. Vreţi să-li scăpaţi?. 
Toţi. Da!. Da!. 

Mircea. Bine! Nu mă împotrivescii... Rămâe!. Ia- 

tă fiulă, muere!.. Dar sa, făcutii ună jurământii sântii 
şi trebue ținutii!.. Tarculii 'și aștâptă prinsulii... şi fi- 
indii-că nu vrei sălii dai... M& voiii duce eii în loculii 

lui!... Să mergemii Omer!.. te urmesii!,. 
Șerban. Ce faci tată?. 

Smaranda. Ce gici?.. Şi credi că mă voiii invoi?.. 
Osceni, opriți-l... (Osceni şi poporulă face unii, pasii spre a opri 

pe Mircea.) | 

Mircea. Cine va cuteza să se împotrivâscă voinţei 

mele?.. Osceni, daţi cinste căpitanului vostru... Locii!. 
(Toţi se retragi.) 

Smaranda. Nenorocită, ce sunti!.. Mişeilorii, vă supu- 
neți?,. Dar nu mi-lă veţi smulge din bracele mele... 
Nelegiuiţilori!.. Elă este copilulii meii, singurami ferici- 

16... (apucă pe Serbană, şi-lă ţine strânsi în brage, de și eli- voesce a 

scăpa.) i 

Serban. Mamă!. 
Mircea Nam aţi dice decâtii unii cuvânt!.. Trecerea 

este deschisă, alege între sociii şi fii!.. 
Smaranda. Ei ?.. Eii?.. să alegi ?..- Neomenosule!. . 

Cutezi să mă chinuesci astfelii ?.. (Se aruncă 1a genuehii să) O! 

ți sărutii picidrele... Vedi'mi lacrimile, pentru Dumne- 

dei... Ai milă!... Gândesce-te că a juratii să-l 0m6- 

re! Mi-li vorii ucide și nu-l voii mai vedea!.. 

Mircea, Gn parte) Ce chinii, Dumnegeuli mei!!. . 

Șerbamă. Gncetă tui Ome.) Să ne folosimii de astă în” A.
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vălmășială... Urmâză-mă (pe când Smaranda:e la pietărele: Tu 

Mircea, Serbană şi Omer pornescă spre eşire) 

Smaranda. (mădenaii astă mișcare) Ce faci?.. A!... 

Șerbanii. Cu Dumnedei mamâ!.. Cu Dumnedei pă- 
rintele mei!.. (ese cu Omer) 

Smaranda. (voesce să vrmese pe Serbană, dar Stanciu cu osceni o 

opresci) Nu!. Nu vei pleca singur!. Ei te voii urma... 
Stanciu. Opreşte=te!,. 

Smaranda. Lasă-mă... Lăsaţi-mă!.. Morii!,. Ceade) 

Mircea. Susţine-o Dâmne!.. Ei "mi-amii făcută da- 
toria!.. 

Cade cortina. 

FINELE ACTULUI JI.



ACTULU IV. 
Scena represintă parte din întăririle Giurgiului cu o scară ce duce la: 

creștetulă loră — La drepta și la stinga case şi copaci. — La drepta o 
grupă de copaci sub care este o bancă. — Este nâpte. 

(Mircea Dorme pe bancă, dar somnulii e turburatii. Mai mulți osceni 
dormă risipiţi pe jos — Pe didii unii strejarii). 

SCENA |. 

MIRCEA, SMARANDA, OSCENI. 

Smaranda, ţintrâna) Vai!,. Nu poti avea, nici de cumii 
repăosi!,. În gadari mă fară somnul o clipă... Eli 
nu putu risipi tristele mele presimţiră... Unde esci tu 
copilulii mei?,. Nu răspungi mumei tale care te chiamă 
și te caută ?.. 'Te amii perdutii re pentru tot d'a-una?.. 
Crugilorii!.. Vedeţi'mi durerea şi lacrimele... Dar. la 
ce'mi poti folosi?,. Înmuia-vorii ele inimele lorii păgine 
când ai fostii nesocotite de unii sogiii ?.. când “şi a isi 

de dinsele unii 'Tată?.. Crudulii se teme de privirea mea 
și fuge de dreptele mele plingeri! . | 

Mircea, (n visă). Crugilori!.. 
Smaranda: Cine a vorbitii?..
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Mircea. Opriţi-vă! . opriţi-vă!.. 
Smaranda. Ce să fie 6re? 

Mircea, Nulă omoriţi!.. . 
Smaranda. Maica Domnului!.. Este Mircea!.. 

Mircea,  Mişei! (se arâică dar totă visândă în somnii). lipsiţi 

călâi!.. Iată plintaţi acestii cuţit în rărunchii mei, dar 

„cruțaţi... 

Smaranda. Ce gice?.. 
Mircea. Elă e copilulă mei... Tubituli mei copilă!. 

Luaţi aurii şi dreptă viaţa lui vo daii pe a mea?.. 

Smaranda. Ce suntă aste închipuiri ce te turbură?.. 

Mircea. Cemi cereţi nemernicilorii ?.. Vreţă să facii 
o ast-felii de mișelie?.. să mă facii vândătorii?. Să'mi 

vândii ţera şi Domnulii. Eii!,. Nici o dată!.. Cu acestă 
precii nică o dată!.. Mai bine să mâră... Dar Dâmne, 

sîngele săii inundă pământulii!.. ce grodăvie (şovăe). 

Smaranda. (susţiinău-lă "1ă deşteptă.) Mircea! .. . sociulii mei!.. 

Mircea. (ăeşteptându-se ameţită:) Ce este?.. Cine ?mi tur- 
bură somnulă?.. cine eşti?,. 

Smaranda, Suntii socia ta!.. 

Mircea. Tu?.. Ce vrei?.. Nenorocito!.. Fugi nu 

ştii 2... | 

Smaranda. O! linişteşte-te!.. | 
Mircea. Nu! . Nu te urca pe acelă did căci vei 

vedea... i 

Smaranda. Gonesce spaima cei turbură mintea... Nu 
suntii de câtii închipuiri... 

Mircea. Oregi?.. 

Smaranda. Da!.. priveşte-mă... Uită-te în giurulă 

tău !.. 

Mircea. Adevăratii!.. A fostii fără îndoială unii visi!..
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O!. mă cutremurii încă, când 'mi aduci aminte de din- 

suli!, . 

Smaranda. Vorbeai de copilulă nostru? .. 

Mivcea. În dumbravă... colo... aprâpe de diduri... 

_mi Sa părutii căllii văgă... în mijlocul unei cete de 

călăi... între care era și Radu... Dumnegeii sălii trăs- 

nâscă!. ! Amă vădutii lucindiă uni cuţitii plinii de sânge... 

Apoi sînge multii... Dumnegeulă meii!.. Nu se. pote să, 

fie ast-felti!.. ” 

Smaranda. Nu!.. Nu!.. Nu e ali săii!.. liniştește- 

te... (în acestii timpă osceni se deștepiă câte pugină ); 

Mirea Dar nu vegi ce întunerecii... ce ceaţă gio- 

davă... Pare că se preveştește o mare nenorocire.. 

Stanciu nu s'a întorsii încă ?.. 

Smaranda. Încă nut.. 
Mircea, Câtii dăbovesce.:. Fivorii pasurile sale gadar- 

nice pe lângă căpetenia păginilorii?.. Fi-va păginulii 

așa de neînduplecatii?.. şi aurulii luci-va în dadarii 

înaintea ochilorii s&?.. De va fi ast-feli... jurii că 

voii năvăli în tabăra lori cu toţi vitejii mei, şi sai 

că ăi voii scăpa... sai voii muri!... 

Smaranda. Şi ei te voii însoți... Căci nu mă.temii!.. 

De şimi impuţi plinsuli meii de mamă... De va fi ne- 

voe... să minuescii pentru a scăpa pe fiul meii o -spată 

puternică... sai să'mi r&spindescii toti sîngele meii ală- 

turi cu tine... Voiii face-o fără a mă plinge... 

Mircea. Prea bine!.. Iute la arme osceni!.. (urcă). 

Vedeţi radele sârelui a începutii să inunde tabăra pă- 

ginilorii... să o. inundămii şi noi cu sînge și cu gr6qă!.. 

să ne aruncămii spălmintători asupra acestor mişei ne- 

legiaiți..,
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SCENA II. 

" CEL DE SUS, STANCIU, 

Smaranda. Stanciu!... ” 
Mircea. Da!... Vine să ne liniștescă durerea... Vino 

frate... Ai văgutii pe Abdy?... să învoesce a'mi da co- 
pilulii?... Priimesce răscumpărarea ?... Vorbesce... iute... 
spune... Ce aștepteţi?... 

Stanciu. Acum numai poruncesce Abdy în tabăra 'Tur- 
câscă... | 

Mircea. Dar cine?... 
Stanciu. Radul... 

Mircea. Radu!... 
Smaranda. Ce gică?... Sârtă nenorocită. 

„Stanciu. 'Totulii se face dupe voia lui. 
Mircea. Dară Şerbanii ?.. 
Stanciu. Trăeşte şi nu 'şi desminte neamulii.. 
Mircea. Și ce aii- de gîndi să facă?.. 
Stanciu, Astă scrisâre "ţi va supune ce aii de ginăii 

(dă scriscrea, Mircea o ia cu temere), 

Mircea,  Astă, scrisâre?... Dă 'mi o curîndii... să 
vedemi. . 

Smaranda. Te temi?.. 
Mircea, A! da! mi se pare că ți în miinele mele je- 

raticii aprinsii!... ce coprinde 6re?.. 0 privescii cu spai- 
mă... și sîngele "mi înghiață în vine, gândindu-mă că 
aci stă viața saii mortea mea!... s'o deschidii în sfăr- 
şitii... dară vederea mi se întunecă... nu potii!... 

Stanciu. Aibi inimă, !.. 

Mireea. (neliviştitii şi temătoră). Spune? mi, Radu "lă. ai v&- 
dută 1... 

..
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Stanciu. De nevoie!.. 

Mircea. Şi eli... "ţi-a dato... 

Stanciu. Ca mâna lui... 

Mircea. Și fața "i era?... 

Stanciu. Îndrăcită ca totii Wa-una... 

Mircea. Privirea sa ?... 

Sianciu. Viclână 

Mircea. Și lucea într'ensa vre 0 mulțumire ?.. 

- Stanciu. Ca în ochii unei fiare 'selbatice. 

Mircea. Și nu poţi ghici ce coprinde astă, scris6re ?,.. 

Stanciu, Radu 'mi vorbea de rescumpărare... 

Mircea. De răscumpărare!... daca, arii fi aşa!... 

Smaranda. Dară ce pote fi alti?... | 
Mircea. Adevtratii... nu ştiu ce cugetii are... şi cere 

multii?... Nu 'mi pasă!... îi dai totă averea mea nu- 

mai să mi redea copilulii... Aşa trebue să fie... să ve- 

demii!... inima, mea începe a se linişti... (deschide, citesce 

apoi dă ună ţipătă și cade pe o pstră) Dumneeuli mei !.., ble- 

stemi !.. 

Stanciu. Ce este ?... 

Smaranda. Le nenorocire "ţi mai vesteşte astă seri- 

s6re?... spune... fiulă mei a muritii 2... 

Mircea. Să fi datii Dumnegeii!... | 

Stanciu. Ce gici!... A!... gar... dămi!... Lasă-me 

să, citescii.,. | 
Mircea. Nu!... Nu! Depărtâgă-te... Nu citi... daca ai 

şti... Nemernicie!... dar e cu neputinţă... daca... A! 

capumi arde... suntă smintitii! am cititi răi... Ol... 

TU... Nenorocirea nâstră este hotărită!... Neomenosuli!. . 

Voesce să "mi omori copilul !... 

Stanciu. Cerule!... . 

Smaranda, Ce groțăvie!,,. Tu?.,,
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Mircea. Citesce... Citesce!... O spune în scris6rea, 
82... aAstă-di chiar daca la ali 3 sunetii de corni nu 
voii preda cetatea, voiii vedea, cădândii capulii fiului mei !.. 
la p6lele gidului cetăţii!.. 

Smaranda. A!... 

Stanciu. Mişeluliă !.. 
Smaranda. Neomenosuli !...: Nu... tu nu vei fi aşa 

de crudii... nu vei lăsa să ?mii omâre copilii. 
Mircea. (privind'o speriată şi nebotărită) Cine ?... Eu!. Nul!,. 

Cu tâte astea.. 
„Smaranda, Dumnegeulii meil!... Privirea ta, mă um- 
ple de. grâgă!... "ii vei omort?,.. Da vădi asta în o- 
chii t&i... Fiară! "i vei omori!... 

Micea. Nici o dată !... Nici o dată... 01... Țara 
mea !... “Ce încercare spăimîntătore... lăssați-mă&... Ple- 
câți !... 

Smaranda. Dar... 
Mircea. Lăsaţi-mă... fiinţa vostră mă supără... Ple- 

cați toți... Lăsaţi-mă să morii singură!... (Stanciu și Sma- 
randă esii). 

SCENA III. 

MIRGEA, Singur. 
(Sdrobiti de...... gade pe o bancă apoi dupe o tăcere „desface seriss6re 

din noii, citesce 53] 
! 

«Daca mâine, dupe trei sunete de cornii, nu'mi vei 
«preda, Giurgiulii, . capulă” fiului tăi va cădea la plele 
«Zidului pe care "li aperi, cu atâta, încăpăţinare.» Dal.. 
numai e îndoială, este scrisii... În zadari recitescă as- 
tă, scrisâre îngrozitâre !., În. zadarii  cautii să găsescii
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vre unii cuvântii care să desmință... Nu vă&di de câti 
aste rânduri scrise cu sânge!.. Nenorocitulii de mine!., 

Trebue să mă facii saii omoritorulii copilului meii... saii 

vândătorulii ţărei mele !.. se pote, cere de la uni tată 

asemenea, lucru? se pâte cere de la unii oscânii o ase- 

menea faptă?.. Nemerniculii!. şi dice căi Românii, şi 

vrea, să se urce pe scaunul ţărrei!.. Liam supăratii fi- 

indă că nu '-amit datii pasii să-şi vândă țâra!.. şi a- 

cumii îşi resbună. (sculându-se) Dar asta nu pote .. P6- 

te că vrea să mă sperie... Pâte că e numai o viclenie 

pentru a'mi birui hotărîrea... O! nu!.. "li cunoscă!.. 

Nemernica sa inimă, este în stare de o astfelii de mi- 

şelie! ?Lii va omori!.. Vândătorii!.. Dumnedeule!.. Așa 

de tânără... Aşa de vitâzi!.. şilii voii lăsa.?.. li voiă 

fa eii înswmi în mâna călâilorii săi!.. Dar cine "mi pote 

cere o asemenea, jertfă?.. Nimeni!.. Iartă-m& Măria ta, 

iartă-mă scumpă ţâră, în zadar "mi cereţi... astă jertfă 

nu -potă să wo daă!.. Datoria 'mi-amii plătit'o de multă!.. 

"Mi-amii v&rsatii sângele în atâtea r&sbâe pentru bi, și 

pe tâtă faca României sunti scrise dovedile cinstei şi 

ale vitejiei mele!.. Vrei să vo mai daii încă?.. Bine!.. 

VE voii da cea mai frumâsă parte a împărăției Tur- 

cești?,. Vreţi Stambululii în locul Giurgiului ?.. vii 

dati... Dar ce dicii?.. Nerdă și zadarnică inchipuire!.. 

Visezi bărbăţii şi vreaă să începii a fi vengdătorii!.. Nă- 

dăjduescii încă de a birui, ca şi cum într'o inimă ne- 

mernică mai pote domni. o umbră măcar de me). 

Nu!.. Mirceo, nu "ţi-arii veimânea de câtă nemernicia. 
ai vedea, renumirea ta pătată şi ai fi de o potrivă cu 

Radu!.. Şi atunci scârbitii de toți, te vei ascunde în 
fundulii pustiilorii -cu astii fii ce voesci să scapi!.. 

(Smaranda intră și ascultă) Nu!.. mai bine mârtea,!.. Și apoi
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cine este elii?., Nu este sângele meii? şi le voii da 
dreptulii să-mi gică că suntii scumpi cândii "li ami văr- 

"satii în atâta rânduri. și cu atâta nepăsare?.. Nu!., 
191 țara miti cere... alii ei va fi!.. Nu poti face altii felii... 

Trăindii "ăi osindescă la o ruşine vecinică... Murinâi, 
numele lui va trăi cu fală în inima tutulorii Românilor !... 

SCENA IV. 

MIRCEA, SMARANDA, 

Smaranda. Da... da... bine facă!. şi ei îţi încuviin- 
țesii fapta!... O astfel de faptă este vrednică de ţine 
Mirced!... 

Mircea. Dumnedeule!... Smaranda!... la ce ai vea 
niti 2... 

"Smaranda. De ce să te mustre cugetulii?... Lacri- 
mele mele nu te vorii iîmpedica la o hotărire aşa de mă- 
T6ţă, dlin potrivă chiar eii voiii înveseli astă serbare. 

Mircea. 'Tu?... 
- Smaranda. 'Te îndoesci ?... 
Mircea. Smarando! 
Smaranda. Dar numai ţie "ţi este păstrată fala vite- 

jiei 2... Eii te voiii însoţi... Iată-i... saii apropiatii de 
ziduri, pregătesce-te căci fiuli tăi înconjurați de călâi 
vine la loculii hotăriti... 

Mircea. A!... Cemi spui?... 
Smaranda. Nimicii care să te pâtă mişca... Eli mer- 

ge la morte şi la renume după cum ai doriti tu... vi- 
n0... li vei vedea îndată întindândii gâtulii la cuțitul 
călâului... Vei vedea curgândă din rana sa, nevinovatuli
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şti sânge... picătură cu picătură, - şi astă sânge va da 

şi renumirei tale mai multă fală. 
Mircea. Eşti. nebună ?... 

Smaranda. Câtă plăcere!... câtă fală cândii lumea va 

trâmbița numele tăii şi cândi "ţi vori acoperi calea cu 

flori, de şi aste floră vor fi pătate de sângele scumpului nostru 

copilii!. dar ce ne pasă?... Vitejii se gândescii vre odată 

la pucinulă sânge vărsatii ?... Lorii le staii r&ii simţirea, 

lacrimele!... Căcă este o slăbiciune!... 
Mircea. Urmesă!... Rănesce cu înverșunare... sfâşie 

cu neomenie inima mea!... Nwmi este de ajunsi dure- 

rea, și încercarea cu care mă împovărâsă cerulii 2... Tre- 

bue ca și tu să mă chinueşti şi să'mi aruncă în facă, 
cn strigătă de turbare, sângele săii!... Bine... De vo- 

escă suntii o fiară crudă... unii tată ucigaşii... "mi o0- 

mori copilul... Vrei să-l scapi?... scapă-li dar!... 

iți dai voe... dute!... al6rgă... nu întârgia... Deschi- 

de păgânului porţile cetăţii... Lasă-li să plânteze iar 

stâguli săi sângerosii pe zidurile Giurgiului şi dorulii 

tăi de- mumă va birui prin vengare!... 

Smaranda. Vendare!... | 
Mircea. Da... Vângare!... dă-i altii nume daca poţi... 

desvinovăţeşte-te cu dorul tăi... arată lumii ochii tăi 

muiaţi în lacrimi... gi că eşti mumă... Tâte vorii fi în 
zadar... Lumea va striga: Vengare!... Pedepsă!... 

Smaranda E bine!... strige... o desprețuescii!... 

Mircea. "Ţi ceră însă unii lucru... 
" Smarvnda. Ce?... i 

Mircea. Simi arăţi vre o parte a pământului unde 

să mă potii ascunde. Pentru că “ţi-o spuiii curată, să 

nu gândescă că voiii putea să mă maă arătă lumei a-
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coperitii de rușine şi de nemernicie!... Unde să mă as- 
cundii ?... vorbesce!... 

Smaranda. Ori unde, numai să amii lângă mine pe 
scumpuli meii copil... | | 

Mircea. Copilul tăi 2... Nenorocito!... şi asta e s6r- 
ta ce-i păstredi ?... Dar elă vă fi scârbită şi alungati 
de tâtă lumea!... Credi 6re că va priimi ună darii aşa 
de omorâtorii?... Eli, care e aşa de viteză, aşa de 
mândru şi aşa de cinstitii!... A!... e peste putinţă!... 

Smaranda. Dar... a 
- Mircea. Mai curândii se 'va omori!.. 
Smaranda. Ce grozăvie!... | 

Mircea. Te îndoescă?.. | 
Smaranda. Nu!.... Nu mă îndoestii!... Inima sa este 

ca şi a ta de piatră!... Va fi ca și tine nesimţitori la 
plânsulii şi la suspinele mele!... 

Mircea. Nu, nu va fi aşa!... Te înşeli!... *Plânsulă 
tău va fi durerea lui cea, mai mare dupe cum este şia, 
mea... Femee nedrâptă!... “Aşa de răii mă judeci?.. 
Daca mă supui unei astfelii de grozave datorii, credi că 
ochii mei nu scii să plângă?... Nu! nul... ştii... şi 
daca, se oprescii da plânge... vai!... acelii plânsii cade 
pe inima mea!... A!... durerea ascunsă cu care mă 
luptii este grozavă,!... şi ai avea milă daca, ai putea ve- 
dea o clipă măcarii ceia ce se petrece Ă astă inimă!. 

Smaranda. O!... te-am judecatii r&ii!... Iartă nebuna 
mea mânie... dar 'mi perdii mintea cândii gândescă că 
mârtea "mi va răpi unii copilii care... 

* Mircea. MB rogi ţie, aibi înima... fii tare... gân- 

desce-te că cerul îi va da măreţia și o adăpostire veci- 
nică... să nulii plângemiă pe dânsulii ci pe noi.. 

Smaranda. Da!... Voiii avea inimă, viersulii tăi mă
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întăresce... Stăpâne Dâmne, pentru că tu voescă astfel: . 

Pentru că este neapărată... "Mi voii îneca durerea... 

Facă-se voia ta!. 

Mircea. Vino în n bragele mele!.... Vino!.. . Și tu Dum- 

nedeule dreptii, primesce astă crudă jertfă... Deschide”i 

porţile împărăției tale, şi adumbreștellii în sânul tăi!.. 

Căci el mâre pentru tine... Dar vaă!... Lartă neyred- 

nicile lacrimi ce inundă ochii noştri. (aaa în genuchi. De o. 

dată se aude întâiul sunetă de cornă în cea altă parte a didului, amân- 

doi se scâlă şi statornicia Smaranâi pere.) 

SCENA V. 

ACELAȘI, STANCIU, OSCENI, POPORUY, FEMEĂ. 

(Poporulă parţe e pe scenă, parte lângă ziduri.) 

Smaranda. At... Iată semnulii îngrozitor !... 

Mircea. Dumnegeuli meii!... dămi inimă şi tăriă!... 

Smaranda. Asti semnii preinoesce groza mea... Nu 

potii!... În zadar mamii învoiti... Asta nu va fi!.. 

Vreaii săli scapi... Vreaii săli scapi!.. m'aţi inţelesti!.. 

Mircea. Cum ?... 

Smaranda. Qum?... Şi cutedi sămi faci o astfelii de 

întrebare ?.. vei vedea... Ascultaţi... ascultați... voi care 

sunteţi părinți şi care veţi înțelege durerea unei mame, 

şi voi viteji osceni în a cărora pepturi, pate o inimă.. 

Aveţi milă de lacrimele mele!... O mamă vă r6gă în- 

genuchi... Veţi lăsa voi să-mi omore pe scumpuli mei 

„copil ?... : 

Stanciu. Nu, nu!... şi jurămi... 

Smaranda. Adevăratii:?... 

"Mircea. Ce spui?...
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“ Stamciu. Predă, cetatea, Căpitane, Șerbană prețuesce 
atâta jertfă... 

| 
Mircea. Cutezi ?..: 
Stanciu. Da!... Căci o vomii relua fără îutârgiere... 

Parcă nu. le-amă mai luato şi altă dată... Dar nu voră 
trece trei dile și cu ajutorul lui Dumnegeii, cetatea va 
fi iarăși a nâstrăt... | 

Smaranda. O!... dal... dal... 
"Mircea. Aţi înebunitii!.... şi chiar de o fi biruinţa 

n6stră netăgăduită, este dre dreptii ca pentru a'mi scă= 
pa fiul, să jertfescii viaţa preci6să a atâtorii viteji, tre- 
buincioși țărei?... 

Sinaranda. Cum?... 'Te împotrivesci ?... (ală doilea sunetă 
de cornii, mişcare generală.) Dumnedeulii mei !... Audiţi... se 
apropie minutul îngrozitorii!... 

Stanciu. Să, alergămii!... (toţi face o mişcare spre a se urca 
pe zidă) ” ! 

Mircea. (repedindu-se înaintea lorii şi oprindu) Ce “faceţi 2. 
Opriţi-vă... lăsaţi... să le răspundă eă!... 

Smaranda. Tu?., E 
Mircea. Locă!.. Lăsaţi-m% să treci... (apart) Dum- 

nedeulii mei, dă'mi putere!.. (se urcă şovăind pe înălţimea qi- 
duluă către find.) Radule!.. de ai credut că voiii lipsi la, 
datoria mea, te ai amăgiti!.. Copilulii cemi a datii 
cerulii, este ală 'Țerrei... Eli a fostii născută săi fe 
sprijină, iară nu Vrăjmaşii... De va muri pentru țârra 
Şi Domnulii săi... ?i ascâptă o renumire vecinică!., 
lar pe tine... ruşinea şi blestemulă veacurilor viitore... 
și ca să “ți arătii cumii uni Românii Şi înplinesce da- 

“toria sa... Ascultă... De nai armă cu care să lovesci 
pe eopilulii meii,.. "Ține... Ia acesti cuțitii!.. 

Toţi. Al, -
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Smarânda, Ce grodăvie!.. 

" Stanciu. Ce ai făcuți nenorocite ?.. 

“Mircea, Datoria mea !.. Prietenul mei... numai 

vădii!,. susținemă (cade îa bracele Iui Staneiii): 

„Florica. (afară), Lăsaţi-mă!., Lăsaţi-mă!.. 
Mircea... Ce este? . ce sa întâmplati?,. 

Stanciu. O femee alârgă spre noi. 

SCENA VI. 

_ ACEIAȘI, FLORICA, (iutrândăi repede). 

Florica. Mircea! .. Mircea,!.. 
Mircea. Ce vădu?.. Filca lui Radu!.. 
Florica, Da ei!.. 
Smaranda. Cerule!.. Fiica călâului copilului mei!.. 
Mircea, Tu aci?.. Ai cutedatiă!. 
Florica, VE înspăimintii ?.. rimele m'a făcutii să 

calcă în picidre totii!.. şi mila... doruli mai adusii 

aci... voii să scapii pe Șerbană!.. 

Smaranda. 'Tu?.. 

Mircea. Cumii ?.. 
„Florica. Să imparti mârtea cu dinsulii!.. şi vadă tata 

că de astă parte a didului viața mea, este amerinţată ca 

şi a fiului vostru!.. şi să scie, că, ge va da, îngrodit6- 

rea poruncă... va plăti copil pentru copilii i 

Mircea. Grogăvie./... | fă | 
Florica. Să nu zăbovimi!.. g: 
Smaranda; :Minutele suntii scumpe !.. fi nt 

3 

Stanciu, Veniti i pi i 

Smardiida. Să. eta. , " (poruescă cu te către did, a 

treilea sundţă de cokrță 1?” benerali ), 
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Stanciu. (ee se află îniantea celorii alți se urcă celă dintâiii se uită 

în josii, dă unii țipătă de gr6gă, scoboră şi opresce pe cei ce voriă a se sui: 

A!.. Prea târdiii!.. Prea târdiii!.. Nemerniciă ucigașii!,. 
opriți-vă!.. 

Smaranda. Florica. Dumnedeule!., (Smaranda cade leșinată în 
bracele Florichi): 

Mircea. Gn genuchi.) Priimesce-lii în sînul t&i Dâmne 
alii „Milostivirei. (Seulându-se repede, ameninţătoriă și scâte spata;) 

A!.. Resbunare!.. 

Toţi... Răsbunare!. SE 
Stanciu. O vomii avea!.. O vomit avea!.. Darii ce 

văd ?.. se apropie de Tabără unii norii de pulbere... 
ochii mei începii adări sânta cruce, care aruncă, de de- 
parte rade strălucitâre ca fulgeruli!.. Este mândru stâgii 
alii Ţerrei!.. Da... da... elii este... numale îndoială !.. 
Ne vine în adjutorii!.. | 

Mircea, Cerule! fi-va adevăratii ?.. 
Stanciu. Da!.. Iată !.. A năvălitii asupra, păginiloră.. . 

Păginii “şi perdii capulii... a luat-o la fugă!.. 
Mircea. "Ţi mulțumescii Dâmne a-totii putinte! .. jert- 

fa sângelui meii celui mai curată, n'a fosti dadarnică!.. 
Cu densulii s'aii scrisii astă-di o mare pildă de cinste 
şi vitejiă Românească... şi veacurile viitâre ori afla 
şi vorit. cinsti neperitârea sa renumire!.. La viersuli - 
Țerrei în primejdiă, astă amintire va înflăcăra, vitejia 
Românu Î Şi va fate pe cotropitori, ori care arii fi, să 
scie că jtotf|Românuli 'și plinesce datoria ca Mirceal.. 
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