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Vodevil in 2 acte
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PERSONELE.
D i n u , primarul.
S t a n . fiu-seu.
L e l e a S t a n a , o dăscăliţă veduvă.
F l o r i c a , fiă-sa.
I ţ i g , cârtim arul.
R u h e l a , soţiă-sa.
N e c u l ă , ţigan.
C h i v a , soţiă-sa.
Flecăi, fete, săteni, sătence şi un preot.
Scena se petrece la un sat in prediua şi in noptea de St. George.

SCENA I.
in loc public inaintea cârcimei satului. Ea se vede spre drepta. In fund
o clopotniţă. La stânga bordeiul lui Neculae ţiganul.

Horă de flecăi şi fete.
De o parte stau babele, de alta moşnegii şi privesc la joc.
Cor (cei din horă cântă vr’un cântec potrivit).
Un flecău din horă (recitativ).
Doue-deci de ani îmi pare,
Că-mi tot <Jice fetă mare,
Şi-s cu codile ’n spinare.
Moşnegi (isbucnesc in hohoti de rîs).
Babele.
Ce prostă şagă.
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Moşnegi (rîd mereu).
O voce de flecău din horă (recitativ).
De când îţi duc dorul lele,
Par că dau tot de belele.
Corul moşnegilor (recitativ).
Deu muerea-i o belea.
Corul babelor (recitativ).
Ba că nu e nici decum,
Cine dice e nebun
0 voce de flecău din horă.
Cucul a strigat in codru,
Ca să ne iubim nu-i modru,
Şi ’ntrebai câţi anî mi-i da?
Dece anî, el mi-a respuns,
Dece anî nu-s de ajuns.
Ca să ne iubim noi, fa.
Corul de moşnegi şi de babe.
Yedî aşa e, asta-i drept,
Asta-i tîngr inţelept.
lo ţi (cântă erăşî o horă, apoi hora se sparge. Publicul
şi fetele se impraştie).
SCENA II.
Flecăi, Stan, mai in urmă Iţig. .
Dar ce-i cu Iţig, mSî fgrtaţî, de ce şi-a inchis

Stan.
cârcîma ?
Unul dintre flecăi. Ce să fie! Dice că ar fi dat in paşcile ovreescî şi nu deschide cârcîma, ca să nu sS spurce.
Stan. Să nu sS spurce, spurcăciunea de el? Audi colea,
inchide cârcîma tocmai astădî, (in di de duminecă şi unde
mâne avem St. George. Să nu ne dea el de b8ut tocmai
când ne-am pute chefui mai bine! Golă batjocură, fărtaţî!

Flecăiî. Deu, golă batjocură.
Stan. Hai să-l silim, să ne dea vin!
Flecăii. Hai, să-l silim!
Stan (cătră cârcîma)
Măi tartane,
Măi jidane,
Eşî afară,
Că noi doră
Nu vom sta
Seci fâr’ a be.
Tocmai aclî
N’ar fi cu haz!
Oorul repetă: Măi tartane etc.
Stan.
Hai deschide frigelinte,
Căci de nu, vei ţine minte.
De-ţî sunt dragi perciunii tei,
Yin’ o de deschide, m ăi!
Corul.
Măi tărtane etc.
Iţig (pe ferestră). Wai geschrien ! Ce-i astă gălăgie, asta
vuet mare, asta larma, dic şi deu — piramidală?
Corul.
Măi tărtane etc.
Stan.
Hai mai de grabă
Şi făr’ de zăbavă,
Căci setea ni este mare
Şi suntem in turbare,
Şi n’avem indurare
Şi de-i mai zăbovi,
De tine rău deu rău va fi!
(Jidanul dispare dela ferestră.)
Măi tărtane etc.
Corul.
Ce poftiţi, dv. fraţi,
Iţig.
De ce mă strigaţi,
De ce mă chiemaţî?
Corul. Ascultă, vrem
Să bem, să bem.
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Wai geschrin,
V u geh ich h in !
Voi vreţi
Deu să beţi?
Corul.
Aşa noi vrem,
Să bem, să bem.
Iţig.
Nu vă dau
Dic şi (leu,
Pe legea m ea!
Corul.
Ba, ni-i da.
Iţig. Woos, cum, ce? Dieeţî să vă dau . . . vin . . .
Chiar astădî să ve dau de băut, când sunt paşcile nostre,
sfinţile peşah. Dar nu sciţi voi, mă rog Dumniavostră, că
la paşcile nostre, sfinţile peşah, nu este ertat să fac casa mea
trefes, trebue — dic şi deu — să o ţin coşer.
Stan. Ce cântă tartanul de „trefes" şi de „coşer“ ?
Iţig. Trefes este, cum dieeţî voi: spurcat şi coşer este,
cum dieeţî voi: curat.
Stan. Adecă cu alte vorbe ţi-e frică să nu-ţî spurcăm
casa ?
Iţig. Frichi deu!
Stan (ameninţând). Dar ce, măi, tu dici că suntem nişte
omeni spurcaţi?
Iţig (speriat). Gewolt, eu nu dic nimic, eu tac, şi ascult
de haham.
Stan. Haham este popa al vostru, nu-i aşa? Şi ce dice
adecă hahamul ?
Iţig. Hahamul dice, că in di le de paşcile nostre, in sfin
ţi le peşah, trebue, musaiu să fie curat, neatins de nimic şi
de nimeni, olele, strachinele, sticlele, paharele, tote, tote.
Avem tot olărie nouă la sfiinţile peşah, mâncăm maţis in loc
de pâne şi nu bem, nu mâncăm din cele vechi. Cum, bai
Gott, voiţi dară să vă las pe voi in casă la mine, căci doră
sciu, că aţî mâncat pâne dospită?!
Stan. Adecă pânea dospită la voi este spurcăciune, ha, ha?

—
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Corul. Ha, ha.
Iţig. Rideţî voi numai, rideţî f Jehova este in cer şi
vă aude.
Stan. Las să ne audă, Judo. Dar m8 mir de prostia
ta! Noi te imbiăm cu bani şi tu ne spui de haham.
Iţig (la o parte). Că deu bine dice el! Ore n’ar fi modru ca să le scurg pungile ?
Stan. Ce borborosescî tu acolo ?
Iţig. Me inchin la Jehova să mă lumineze cum v’aş pute
face pe plac.
Stan. E bine, şi — te-a luminat ?
Iţig. Aşteptă numai! (la o parte.) Jo, so wert es gehen.
Să scdtem mesele aici afară, să le dăm să bea vin cât vor
cere şi vor plăti. Aşa v8dî scap de trefes şi tot le iau banii.
Stan. N’ai mai isprăvit, orî vreai să ne vindi Judo, cum
ai vendut pe Christos ?
Iţig. Eu am vendut numai ţuică şi vin, nu sciu ce marfă
este Christos.
Stan. Tacă-ţî gura, spurcăciune !
Iţig. Tac, tac.
Stan. Haideţi să intrăm in cârcîmă!
Iţig (punendu-se inaintea uşii). Nu, vS rog să nu in
traţi ! Etă că mai bine eu şi cu balabusta mea, vă scotem
mese şi scaune aici afară, şi vS aducem vin cât veţi porunci.
SCENA III.
P r e c e d e n ţ i i şi R u h e l a .
(Iţig şi Ruhela aduc mese şi scaune, păhare şi vin.)
Ruhela.

Ni, ni, haste gesehn, ni,
Nici in sfântă (ţi,
Când ai hodini,
Nu le place
Să-ţi dea pace.
(Terminând cu punerea meselor, se retrage.)

—
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Cor. Dans de flecăt.*)
Nu e cli mai fericită
Ca o di de sărbătdre,
Când cu puica te ’ntelnesci,
Primenită şi gătită
Frumoşică ca şi-o flore
Şi in horă te pornesci.
Saltă inima in tine,
Când i stringî mânuţa dragă
Şi in ochii ei privesc];
O vedi dulce ca o fragă,
Şi un foc simţesc! prin vine,
Simţi in tine că o iubesc!.
Când apoi să sparge hora,
Când te lasă şi să duce,
Jar in suflet resimţesci;
Dar acest pojar e dulce,
Şi nu uiţi de surioră,
Până nu ţi-1 potolesci.
Yorba ceea incercată,
S’o ’ncercăm şi noi odată,
Yorba ceea din bătrâni:
„Cui cu cui să scote“ frate,
Hai să stingem jarul frate,
Hai să-l potolim cu vin!
(Flăcăii să pun la mesă şi beu şi închină.)
Stan. Să nu te duci, tartane ! Să stai aici lângă noi şi
să asculţi la cântecile nostre!
Iţig. Bine, bine, Stane, nu mă duc. (La o parte.) Că
$eu n’oi fi eu nebun, să las vinul şi păhărele pe mâna vostră. Trebue să iau sema cât beţi, ca să nu mă înşelaţi cum
va la plată.
*) Acest cântec să pote înlocui cu ori care alt cântec potrivit.
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Stan. Nu vom be dor ca şi nişte peşcî. Românul când
bd e voios, şi când e voios cântă; să cântăm dară, fraţilor!
Cor. Să cântăm.
Stan. Umple-ţî cupa, frăţiore,*)
Inima să-ţî crescă;
Care-i mai frumosă flore,
Frate, să trăiescă!
Cor. Care-i mai frumosă flore,
Frate, să trăiescă!
Stan. Be şi scurge cupa ’ntregă,
Pân’ Ia-o picătură;
Lumea când ţi-a fi mai dragă,
Crede ’n băutură !
Cor. Lumea când ţi-a fi mai dragă,
Crede ’n băutură!
Stan. Be şi cântă şi iubesce,
Sorbe frate spuma;
Sorbe pân’ nu să trezesce,
Nu vom fi cât lumea!
Cor. Sorbe pân’ nu să trezesce,
Nu vom fi cât lumea!
Stan. Be şi cântă şi iubesce,
Decă eşti cu minte;
Trista jale te găsesce,
Când o mai ferbinte.
Cor. Trista jale te găsesce,
Când e mai ferbinte.
Stan. Hai incbină, frăţiore,
Inima să-tî crescă!
Minunata scumpă flore,
Frate, să trăiescă!
Cor. Minunata scumpă fiore,
Frate, să trăiescă!
*) Se pote înlocui cu ori ce alt cântec potrivit.
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SCENA IV.
Precedenţi*.

Ni col ae.

Mai târcl iu R u h e l a .

Stan. 13oă şi Neculiţa, Dar fluerat-ai tu v’odată a pagubă?
Nicolae. Eu (la o parte) care oi chiti la ndpte, ca să
pui mâna pe tote comorile de prin pregiur, căci ca om sciutor
şi vbdător ce voi fi acum, voi zări tdte limbile de foc ce vor
eşi din păment; (tare) eu nici nu sciu ce este paguba.
Stan. Dar măi, sciî că ţi-s’a innecat adî dimineţă
frate-tfiu ?
Nicolae (flueră). Şi pipa mea la el in gură.
Flecăiî rid cu hohot.
Un flecău. Dar măi Neculiţă, al cui era băietul, gol
peste tot trupul, gol ca şi mine ’n palmă, ce stetea colea
dinaintea uşei tale?
Nicolae. Al meu, căci eu-1 irnbrac.
Flecăiî (erăş rid cu hohot).
Stan. De-mi vei spune indată o minciună, pe care s’o
cred şi eu îţi dau de beut.
Nicolae (vaerându-se). Lasă-me Stanică al primarului,
căci mult sunt bolnav, săracul de mine, vai, vai.
Iţig. Du-te la cocon doftor!
Stan. Las’ că-1 va lecui Chiva!
Nicolae. Dă-mi să beu, cum mi-ai făgăduit!
Stan. Cu t6tă boia ta, tot mai voiescî să bei? Nu-ţî
dau, căci nu mi-ai putut minţi, ca să te cred şi eu.
Nicolae. Ci că vorba bolei, minciună g61ă; sunt sănătos
ca un pesce, şi tu tot ai cred ut că-s bolnav, plătesce-mi dară/
Stan. Iţig, adă lui Nicolae un ciocan de rachiu! (Ru
hela intră cu vin prospet)
Nicolae. Lasă Stănicule, că-i bun şi vinul. (Ia o sticlă
din mâna Ruhelei, o pune la gură şi be.)
Ruhela. Ho, cum indrăznescî
Să-te obrăznicesc!?
Iţig. Haste gesehn, inapoi ţigane!
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Nicolae. Mai incet, mai domol, cocone!
Stan. Ci daţi-i pace,
Să be cât i place.
Cor. Ci daţi-i pace,
Să be cât i place,
Şi cât despre bani
Y8 plătesce Stan.
Ruhela. Nu este vorba de bani, este vorba că spurcă
ciunea de ţigan; a pus gura la sticla mea de cleştar, cine
să mai be din ea ?!
Iţig. E so eram să dic şi eu, cine să mai be din sticlă?
Stan. Să beţi voi: tu şi cu Rubela ta.
Ruhela. Mai bine i-o sparg in cap.
Iţig. Şi Stan plătesce.
Stan (ridicându-se cu toţi flScăiî). Să nu care cumva
să îndrăzniţi!
Nicolae (care i-a bâut acum totă sticla, îşi şterge gura,
pune sticla pe mesă şi dice cătră Stan): Bogda proste, Stănicule!
Stan (aruncând bani pe mesă). Na tărtane, ecă-ţî plata.
Iţig (stringend cu lăcomie). Totdduna slugă gata.
(Toţi es, afară de Iţig şi de Rubela.)
SCENA Y.
IţigţiRuhela.
Ruhela (furiosă). D’aş pute,
I-a,ş freca
Pe toţi,
Sunt telharî, is hoţi!
Sunt ticăloşi,
Batjocoroşî,
Sunt misei,
Ca vai de ei.
De ce nu-s bărbat şi eu
Să mi-i frec pe placul meu!

—
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Iţig (speriat). Rubela
Balabusta maa ce ai?
Rubela. Ce să-mî fîă, ce-mî folosesce că am bani, petre
scumpe, bogăţii, decă un ţigan ticălos pote să-mî smucdscă
sticla din mâni?
Iţig Sei rubig. Stan a plătit cu prisos.
Ruhela. No vedî, tocmai asta mă rimă la inimă mai
tare decât obrăznicia ţiganului. Stan, care nici pe jumătate
nu va ave atâta bogăţie pe câtă avem noi (acum, crede, că
cu baniisei pote plăti orî şi ce. Dar las’ că i-o fac eu.
Iţig. Nu-mî pasă, fă i-o, numai să nu afle ceva cumva.
Ce vrei să-i facî?
Ruhela. Dar tu n’ai ochi ?
Iţig. Ce are de a face ochii mei cu pozna ta ?
Rnhela. N’ai vădut nici odată pe Stan şi pe Florica,
dragostindu-se p’aicî prin pregiur, săra, când credeau că ni
meni nu-i pândesce ?
Iţig. Ba i-am vădut chiar erî. însă . . .
Ruhelii. însă . . . nu sciî tu, că Dinu primarul, tatăl
lui Stan şi cu lelea Stana dăscăliţă, muma Ploricăi, s’au iubit
in tinereţele lor?
Iţig. Ba am audit şi eu adese-orî vorbindu-se in cârcima
nostră despre acesta.
Ruhela. Ei se iubesc până şi ’n diua de astădî.
Ipg. En nu mai spune !
Ruhela. Şi fiind el văduv, ea insă văduvă, jupânul pri
mar a pus de gând a să căsători cu lelea dăscăliţă.
Iţig. înţeleg acum unde vreai să eşî. Jupânul primar
s’ar face foc şi cătrăn pe fiu-seu, decă ar afla, că umblă după
feta ibovnicei sale, sai Lieb, cum dicern noi.
Ruhela. Şi fiind că primarul va turba de bună semă
audind, că tocmai fiu-său umblă să-i strice rostul . . .
Iţig. Me voi duce eu şi-i voi spune totă treba.
Ruhela. No vedî aşa! Şi pentru ca să fim cu atât mai
sigurî, eu voi merge la lelea dăscăliţă. Scii ce, sâ-i aducem
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de seră chiar aici, să vedă ei cu ochii ce n’or vroi p6te să
credă din gura nostră.
Itig. Să mergem!
Ruhela. Hi, hi, echen dir woser of meine mul. Fein
Iţigleben, fein. (Es.)
SCENA YI.
F l o r i e a. C o r de f et e.
Florica. Ah, un. dor. un dor nespus
Sufletul mi l’a repus,
Şi nu sciu cum să-i dau nume,
Căci pe astă largă lume
N’are semăn, n’are deu,
Etă-mg, oftez m ereu!
Ori ce dic şi orî ce fac,
De un gând nu mă mai scap.
Cine, cine-mi telcuesce
Chinul, care mg muncesce?
Cine-mi face lec de dor,
Ca să scap şi să nu m or! ?
Cor (recitativ). Lee de dor să căutăm,
Pe Florica să scăpăm.
O ! Chivuţă, ţigăncuţă,
Yină vin de grab drăguţă,
Yină, vină de ne spune
Lecurile cele buue,
Să ne scapi pe sorioră,
Draga, scumpa Florioră.
Florica. Inima îmi bate ’n piept,
Par’ că mortea o aŞtept,
Şi simţesc ca o sferŞelâ,
Şi-o ruşine şi sfielă,
Când cu groză mă gândesc
Că-al meu foc să-l desvălesc.

—
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Cor.

Nu te teme, scumpă dragă!
Hai Chivuţă vin’ de grabă!
Florica. Etă erba a ’ncolţit,
câmpul a ’nflorit,
Şi e di de sSrbătore,
Dar pe mine tot mS dore,
Şi nu sciu, ce să m6 fac.
B61a mea e făr’ de lec.
Cor. Nu te teme, scumpă dragă,
Hai Chivuţă vin’ de grabă!
SCENA VII.
Precedentele.

Ch i v a .

Chiva. Ce fetiţe rumeniore,
Drăgălaşe, bălăiore,
Fete mari cu dor şi foc,
Spune-le-aş tot de noroc.
Adă mâna Reveicuţă,
Ca să-ţî cat prin ea puicuţă,
Şi să-ţî spun de viitor,
De un mândru bâdişor!
0 fotă. Vedî colea surata Flore,
Spune-i densei unde-o dore!
Cor. Spune-i, spune-i de noroc,
Căci de nu, more pe loc.
Hai Florică lângă ea,
Să-ţî diregă inima!
Chiva. Hai fetiţă rumenioră,
Drăgălaşă bălâioră,
Să-ţî pui inima la loc.
Cor. Hai Florică lângă ea.
Să-ţî diregă inima!
Chiva. Dar să sciţi, că nu mi-i drag,
Să spun sortea în vileag.

—
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Hai Florică vin’ cu mine,
Să grăiesc numai cu tine!
Cor. Hai Florică lângă ea,
Să-ţî diregă inima!
Chiva (să duce cu Florica la o parte, o ia de mână şi
privesce in palma ei, par că i-ar căuta de noroc.) Te-am
aşteptat dela spartul horei, de ce n’ai venit?
Florica. N’am putut să scap de surate. Ca să-ţî vor
besc, am trebuit să vin cu ele, dicend că voiesc să te întreb
de noroc.
Chiva. Bine ai făcut, mieluşelule, bine ai făcut, căci am
să-ţî spui ceva de Stan.
Florica. Ce, vai de mine!
Chiva. Nu te speria, nu-i nimic rău, numai atâta, că
astădî nu va pute veni, ca de obiceiu la întâlnire in acest loc.
Florica. Ah, nu va pute v en i!
Chiva. Ca de obiceiu . . . dar de venit totuşî va veni,
numai cevaşî mai târdiu ca de altă dată.
Florica. Yoi aştepta.
Chiva. Asta va fi pre lung, dar să viî aşa cam pe la
miedul nopţiî.
Florica. Eu ?
Chiva. Căcî are să-ţî spuiă o taină mare.
Florica (cu sfielă). Cum să fac! Noptea par că m ie
frică.
Chiva. Las’ c’oi veni eu, mieluşelule, cu un felinar, să
nu-ţî fie întuneric.
Florica. Îţî mulţămesc.
Cor. Ci ean uitaţi
Şi vă miraţî,
Ci ean priviţi
Şi vă uimiţi.
De pe faţa ei, cât merge,
Al tristeţei strat să şterge.
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Cine nu vede,
Par’ că n’ar crede.
Ci ean uitaţi
Şi v§ miraţi.
Ci ean priviţi
Şi vă uimiţi.
Chiva. Eu-s femeie sciutore,
Yindec orî ce r8u v8 dore,
Drept la mine să veniţi,
Ori şi când, decă tenjiţi!
Cor. E femeie sciutore,
Tote vindecă ce dore,
Drept la densa să venim,
Orî si când, decă tenjim!
Cortina cade.)

A c t u l II.
SCENA I.
N i c o l a e , C h i v a (es inainte bordeiului lor şi ciocănesc.)
(Amendoi ciocănind.)
Nicolae. Una tu şi una eu,
Dă mereu, mereu, mereu!
Chiva. Una eu şi una tu,
Yedî de ţine cum m8 ţiu!
Nicolae. Dă muiere
Cu putere;
Dă mereu, mereu, mereu,
Să gătăm lucrul cel greu!
Chiva. Etă dau mereu, mereu,
Să gătăm lucrul cel greu!
Amendoi. Hai să dăm mereu, mereu,
Să gătăm lucrul cel greu,
Una tu şi una eu,
Hai să dăm mereu, m ereu!
Le huzariu, le iachiuţa,
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Le romica, le ciochiuţa
Pale ciuta, pale muta,
Pale jungenes cucuta
Ale coca, dâba ma.
Nicolae (îşî şterge sudorile de pe frunte). Lasă muiere,
destul am lucrat, să ne mai vedem şi de alte treburi. Vorbit-ai cu Plorica ?
Chiva. Yorbit. Dar tu vorbit-ai cu Stan?
Nicolae. Cum nu? Mă făcuse să fluer a pagubă.
Chiva. Ba deu.
Nicolae. Imî spusese că s’ar fi innecat frate-meu şi pipa
mea la el in gură.
Chiva. Vai de mine!
Nicolae. Şi când colea, frate-meu trăiesce, şi mi-a dat
pipa, ecă-o (arată o pipă).
Chiva. Mărire ţie, Domne! Dar pututu-l’ai inşela cu
vorba pe Stan?
Niaolae. Putut deu şi încă aşa, de l’am remas cu o oca de vin.
Chiva. Nu vorbesc de vin, ci de treba nostră?
Nicolae. Bine dicî! întrebi că l’am putut mâna in satul
vecin, ca să nu-mi strice rostul p’aicî, de seră, când voi vede
comorile.
Chiva. Vedî, asta am voit să te intreb şi am voit să
sciu dela tine.
Nicolae. Mânat deu, şi nu să va intorce decât cam pe
la miedul nopţii, unde voi fi gătat cu tote, dară tu, ce ai
făcut cu Plorica?
Chiva. Să n’aibi nici o grije de ea; până nu o voi aduce eu, nu-ţî va călca ea astădî p’aici.
Nicolae. Dar şi mă bucur, cum am potrivit de bine tote
lucrurile. Nu mă va pândi nimeni. Jidovul să culcă de vreme,
flăcăii toţi veghieză comorile de cealaltă parte . . .
Chiva. Yei face dar după plac . . . şi vei umple casa
cu aur şi cu argint.
Nicolae. Sâ-ţî fie gura de aur, boresă!
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Bogăţie, scumpă dină,
Ţie, ţie mă inchin;
Hai te rog, ah vină, vină
Şi sferşesce al meu chin!
Faraoni ne dic cu nume,
Şi am fost un nem pribeg,
Rătăcind prin larga lume,
Asupriţi din vec in vec.
Nicolae şi Chiva.
De batjocură amară
Numai parte am avut,
Şi de hulă şi ocară,
Er de cinsturi n'am sciut.
Bogăţie, scumpă dină,
Yino-nî intru ajutor,
Ca şi noue să să ’nchine
Ceta de linguşitori.
El.
Ea.
El.

Ca să am şi eu putere,
Să ne seim şi noi stăpâni,
Să mănânc colac cu miere
Şi să beu rachiu d’ăl b u n !
Nicolae. Că deu n’ar strică, căci am avut destulă ostenelă şi multă răbdare.
Chiva. Multă deu.
Nicolae. Ce te gândescî tu, câţi ani am trebuit să aştept.
Chivo. Dor de atunci, de când te-a prins hoţul de popă
in grădină, cu mâna pe cepă
Nicolae. Când le-am potrivit tote aşa de bine: „Ce cauţi,
— mă întreba popa, — aici in grădină? „D’apoi m’a sburat
ventul, săracul de mine“ , — i-am răspuns eu, „Dar mâna
pe cepă de ce ai pus?“ — dise el. „Ca să nu mă sb6re
mai departe11, — i-am răspuns eu.‘

—
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Chiva. Când te-a intrebat insă, că cepă in sin de ce ai
pus, atunci nu i-ai putut răspunde decât: no vedî haia-i haia.
Nicolae. Ei deu, şi adî îmi pare rău de acel răspuns
prost. Dar să nu-mi uit vorba, ori fi vr’o dece ani, de când
pândesc in diua de Sf. George , lungit pe erba verde la
marginea unui rîu, cu un ban de argint in drepta şi cu un
căţel de usturoiu in stânga . . .
Chiva. Aşteptând mereu să vedi un pesce alb . . .
Nicolae. Şi să-l prind . . .
Chiva. Şi să-i tai capul cu banul cel de argint . . .
Nicolae. Şi să-i vîr căţelul de usturoiu in cap, er pe
acesta să-l ingrop . . .
Chiva. Şi când va resări usturoiul, să-l mânânci in al
doilea an, ca să te faci sciutor şi vădetor . . .
Nicolae. Şi etă că acum un an amisbutit, er estimp
am usturoiul cel minunat şi astădi îl voi mânca.
Chiva. Şi vei vede tote, vei audi tote. O, Domne, prin
urmare trebue să vedi tote limbile de foc, care isbucnesc adî
nopte din păment, arătând unde-s comorile îngropate.
Nicoîae. Hi, aşa deu. De haia mă voi sui adî in clo
potniţă, ca să am o privire mai largă . . .
Chiva. Să cuprindî totă lumea cu ochii şi să te faci mai
bogat decât împăratul.
Nicolae. Aşa deu, boresă.
Chiva. Dar haidem să mânâncî usturoiul, să nu trecă
cumva vremea vrăjireî.
Nicolae. Ce dor, n’a cântat âncă cocoşii?
Chiva. Âncă nu, dar nici să n’aşteptâm până vor cânta.
(Es amendoi. însereză,)
SCENA IX.
I ţ i g. D i n u .
Iţig. Dic şi deu, că este aşa cum ţi-am spus la dta,
domnule primar.
Dinu. Nu cred.

—
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Iţig.

Domnule primar, să credi,
Dar numai ce singur vedî;
Ce ţi-am spus p’al meu cuvent,
Fie dise tote ’n v en t!
Dinu. Asta-ar fi ocară deu,
De-ar cade pe capul mou.
Fiul meu cel mult iubitCu Florica indrăgit!
Iţig. Fără zestre, sărăntoeă,
Dinu. Chiar de-ar fi cât de bogată,
N’aş voi să sciu de ea.
Iţig. Ai tot dreptul Dumnia-ta.
Dinu. Drept nedrept, e voia mea.
Iţig. Ai tot dreptul Dumnia ta. (Ese.)
Dinu. Bine faci, tărtane, că te ducî. Ar fi voit şă mă
descose Juda, să afle pricina, de ce am prins atâta ură cătră
Florica. Cum nu,!? Mă voi spovedi tocmai unui jidan. I-oi
spune taina mea. că nici până adî nu m’am lăsat de nădejdea
că dor . . . că pote . . . 6tana drăguţa . . . acum . . . după
ce este văduvă şi ea, vădan şi eu . . . să va arăta mai indurătore cătră mine decum a fost pe vremea dascălului . . .
celui afurisit. Domne ertă-me!
Faţa-mi este increţită,
Părul cărunţit,
Numai vechia mea ispită
Nu m'a părăsit.
Inima cea ticălosă,
Ori cât ar trăi,
S’ar simţi tot drăgăstosă,
N’ar îmbătrâni.
Este golă nebunie
Sciu, şi tot nu cred,
Fericirea din junie,
Par că tot o văd.

—
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Visui meu din tinereţe
De s’ar împlini,
Chiar acum la bătrâneţe,
Mult m'ar ferici.
SCENA III.
Di n u , R u h e l a , Stana.
Ruhela. St.
Stana. St.
Ruhela. Să călcăm uşor,
încet, încetişor!
Stana. Par că merg să fur,
Nici să suflu nu me ’ndur.
Ruhela. Nu te teme jupânică,
N’ai de ce să-ţî fie frică.
Colea este casa mea,
Poţi să intri, când i vre.
Stana (zărind pe Dinu, speriată).
Ce vfid, şi el pândesce,
Şi el p’aicî, Domne feresee!
Ruhela. De cine te-ai speriat?
Stana. Ean, de-acel bărbat.
Ruhela. Domnul primar?
Stana.
De el.
Să nu ne simţă, incetinel!
Dinu (zărindu-le). Tu eşti Stană?
Stana. Eu-s.
Dinu. Dar ce caţî p’aicî, târdiu sera?
Stana. Dâr Dumnia ta.
Ruhela. As, wie mir schaint, pare-mi-se că amendoi aţ»
venit pentru acelaşi lucru. Decă vreţi să v6 ajungeţi scopul,
trebue să staţi aici şi să tăceţi, apoi veţi vede, ce veţi vede.
(Ese.)

—
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SCENA IY.
Dinu.

Stana,
Dinu.
Stana.
Dinu.
Stana.
Dinu.

Stana.
Dinu.
Stana.
Dinu.

Stana.
Dinu.
Stana.
Dinu.

Jupâne.
Sciî tu?
Ce să seiu?
Doue-decî de anî îmi pare,
Că îmi dicea fetă mare.
Fetă tu şi eu fecior!
Ca acu, in sărbători,
Când e câmpul plin de flori,
Avui gândul să mS ’nsor.
Jupâne dragă, te rog!
Nu m6 jupânî, că-s foc.
Domnule să-tî dic eu dară.
Nu fi batjocoritore !
Di-mî bădică, bade di-mî,
Căci vreau prietin! ca să fim.
Prietini, dar eşti supSrat!
Tote, tote am uitat!
Nu te înţeleg, primare,
Fie-mî asta cu ertare!
Pre iubita mea Stăniţă,
Las’ să nu fi dăscăliţă,
Fă te-acuma primăriţă!
(Yoiesce s’o îmbrăţoşeze.)

(S’aude un zărgăit.
Dinu.
Stana.
Dinu.
Stana.
Dinu.

Stana.

Dinu şi Stana sS spariă.)

Ce-o fi asta?
Mi-e frică, să fugim !
Să ne-ascundem pân’ va trece.
Să ne-ascundem, dar unde, unde?
Colea in clopotniţă. (Intră amendoi in clopot-

—
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SCENA. Y.
Nicolae (cu un lanţ şi o scară.) Chiva.
Nicolae (merge la uşa clopotniţei şi o legă). Vedi aşa,
acum nimeni nu sS va pute sui in verf după mine.
Chiva. De ce nu m’ai lăsat să leg eu uşa şi tu să te fi
suit ca toţi creştinii pe trepte in verf?
Nicolae. Nu vorbi, boresă! Dor n’ai vre să fi mai cu
minte decât bărbatu-tSu!
Chiva. D’apoi . . .
Nicolae. Ce d’apoi, dor te indoiesci tu de mintea mea?
Nu sciî atunci când cu epa, cum am păcălit pe domnul ju 
decător.
Chiva. Sciu, dar . . .
Nicolae. Ce dar . . . Când m’a Întrebat domnul jude
cător . . .
Chiva. De ce ai furat epa, mSi ţigane . . .
Nicolae. I-am răspuns: sărut mânile şi piciorele, nu-i
vina mea, Domnule Măria ta . . .
Chiva. A cui să fie dară, decă nu este a tă? clise dom
nul judecător.
Nicolae. Apoi — am urmat eu — decă găsesc un sfere
de sforă, colea printre erbă, şi-l ridic, ca să-l pui bine, căci
ar fi fost păcat să să perdă, şi decă de acel sfere este legată
o epă, şi epa, rnS rog Domnule Măria ta, vine într’una după
mine, vina mea este?
Chiva. Ce folos, că tot te-a inchisl?
Nicolae. Vedî-ţî acum de trebă, piei!
Chiva. MS duc după Florica.
Nicolae. Aibî grije să nu mS zârescă cumva colea in
verful clopotniţei.
Chiva. Nu te teme (voiesce să plece).
Nicolae. :Dar ean mai stai, să iai scara şi s’o ascunzi.
Chiva. D’apoi decă ai voi să te dai jos?
Nicolae. Bine dici! Mai bine o trag la mine ’n sus.

—
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Ecă na şi er aşa,
Ea Chivuţă fa,
Usturoiul l’am mâncat,
Fa Chivuţă fa
Şi la cap m’am luminat,
Fa Chivuţă, fa.
Chiva. Ecă na şi er aşa,
M6i Neculă m6i;
Nu uita de Chiva ta,
Mei Neculă mei,
De comoră când i da,
Mei Neculă mei!
Âmendoi. Ecă na şi er aşa,
( Fa Chivuţă fa,
( Mei Neculă mei,
Lumea ^ . dice vrăjitore,
mi ’
Fa etc.
Mei etc.
Mie-mi (
. ,
., „
) dice pui de ciora,
iie -h
( ’

Las’ să dică )

( ta.

Nicolae. Ecă na şi er aşa,
Fa Chivuţă fa,
Las’ să dică, dică, dică,
Fa Chivuţă fa
Căcî nu*mî pasă nici o chică,
Fa Chivuţă fa.
Chiva. Ecă na şi er aşa,
Mei Neculă mei,
Las’ să-mî dică vrăjitore,
Mei Neculă m6i;
Numai să fiu sciutore,
Mei Necuiă mei.

—
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Amândoi. Ecă na şi er aşa,
( Fa Chivuţă fa,
( Măi Neculă mei,
Când (oi da ( eu de comorâ,
(îi
( tu
( Fa etc.
( M6i etc.
vr, ( °i
• n ( eu
puiu de cocoră,
( ei
(tu
( Fa Chivuţă fa,
( M6i Neculă mei.
(Nicolae s6 urcă pe scară. ' Chiva ese.)
SCENA YI.
Nicolae
Nicolae (de pe clopotniţă) Etă puterea usturoiului; acu
vfid, ceea ce n’am mai vădut, de câod mama m’a făcut. Ved
colea hora ielelor. Hi, da frumos mai este jocul lor, mai
că-ţî ia viderile dic şi deu. Dar apoi audi colea, ce aud acum nu sciu să-mî fi bătut la urechiă de când mă sciu pe
lume om cu totă firea: este cântecul ielelor.
(Pausă.)
Nicolae. Dar vai de mine, că deu nu voi asculta, îmî
astup’ urechile, v a i! săracul de mine! Să nu fiu luat din iele.
(Pausă.)
Nicolae. Dă Domne, să cânte cocoşul, căci giaba mî-ain
astupat urechile, totuşi aud cântarea lor. Dă, Domne, dă, să
nu asurdesc!
(S’aude cântec de cocoş.)
Mulţămescu-ţî ţie Domne!

Stan.

SCENA VII.
Stan. Nicolae (in clopotniţă).
Inima mi s6 despică
Când la tine mS gândesc;
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Somnul nopţii mi sh strică
Şi de doru-ţî mS sferşese.
Te iubesc cum nici odată
Om in lume n’a iubit;
Te iubesc cu firea totă,
Neclintit şi nesmintit.
Nicolae (de pe clopotniţă). Hi, ce poznă vedui! Primarul
şi cu dăscăliţă, amândoi in clopotniţă. Stai să mS pitesc, să
uu mg redă care cumva; numai de n’aş adormi, stând aşa
cobză
Stan. Te iubesc .cu cutezanţă,
Şi mfi ’ncred in viitor,
Şi m6 radhm in speranţă,
Să-mî ajung cerescul dor.
Fii a mea, ah fi-mî soţie,
Ca să-ţî fiu eu soţul tfiu;
Să te am in vecînicie,
Chiar in cer la Dumnedeu!
Nicolae (sforăie tare.)
Stan. Audi cum strigă buha de pe clopotniţă! Numai
de nu mi-ar fi semn de rfiu!
°
6
Sboră cântec cu viers dulce,
Unde dorul meu te-a duce;
Du-te sboră al meu viers,
S’o încânţi şi s’o dismerdî.
P ’ aripiore miresmite
Şi pe rade daurite,
Ce sS fură dintre nori,
Drept la ea in sîn să sborî.
Să-i descoperi cu uimire,
C’o doresc ca şi un mire,
Şi că inima mi-i jar,
Ce tot sting . . . tot înzadar.

(-
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SCENA YIII.
F l o r i e a. C h i v a c u felinar. P r e c e d e n ţ i i .
Florica (de după culise).
Raza sorelui sărută
Ramul cel de ger uscat;
Yedi-o printre spini perdută,
!
Urma celui sărutat.
Este roza, florea dină,
Cu profum îm bătător;
Este roza, cea regină
Printre celelalte flori.
Ochiul tău pe nesciute
înspre mine a privit;
Inima, să mi-o sărute,
Nu sciu decă a voit.
Dară sciu c’atuncî d’odată,
A 'nflorit in peptul meu,
Flore şi mai minunată,
Printre spini o port şi eu.
Nicoae (sforăie una tare). O limbă de foc; par’ că zării
o limbă de fcc. Yai ce noroc, de va luci a doua şi a treia
oră, voi afla deu o comoră.
Stan. Cucuveua nu mai tace,
Ce-o mai fi şi asta, drace!
China. Etă-1.
Florica. El să fie ore ?
Chiva. Stane!
Stan. Florica mea, idolul meu,
Bine-ai venit cu Dumnedeu!
Florica. Bine te-am găsit, iubitul meu.
(Lumina din felinarul Chivei izbesce din nou ochii lui Nicolae
care sforăie erăş una.)
Yicolae. A doua limba a isbucnit,
A doua oră eu o-am zărit!
2

—
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Florica. Vai, ce nopte fiorosă!
Stan. Ba, că-i nopte pre frumosă.
Florica. N’audi buha tot cântând?
Chiva. Aş’, e numai glas de vent.
Stan. De ai da prin lumea totă,
Dintr’un cap la altul rotă;
Tote limbele de-ai sci,
Şi pe toţi d’ai ispiti,
Ca să afli, care nume,
E mai scump in astă lume:
Cu mirare ai afla,
Tot ce-ţî spune inima,
Florica. Cu mirare ai afla,
Tot ce-ţî spune inima.
Stan Şi ai crede, că ţî defaimă
Limbile o mare taină.
Când ţi-ar dice: nu-i odor,
Scump, ca tainicul amor.
Florica. Când ţi-ar dice : nu-i odor,
Scump, ca tainicnl amer.
Chiva. Când ţi-ar dice: nu-i odor
Scump, ca tainicul amor.
Trio. Când ţi-ar dice: nu-i odor
Scump, ca tainicul amor.
' (Erăş lovesce o zară din lampa Chivei ochii lui Nicolae.)
Nicolae (sforăie tare). Etă şi a treia oră, dar acum i-a
mea comora. (Să cobora din clopotniţă.)
Florica. Totă tremur, m'am speriat,
Buha erăş a strigat.
Stan. Ore buha a strigat ?
Chiva. M’am speriat.
Stan. Nu e bubă, cine e,
Cine e acolo mSi?

—
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SCENA IX.
C ei p r e c e d e n ţ i .

N i c o l a e pe s c e n ă .

Nicvlae. Dar voi, cine sunteţi, hei, ce cătaţi aici in toiul
nopţii? Ti, dta eşti Stan şi dta Florică şi tu Chivă. Credeam
că v£d limbi de foc isbucnind din păment, şi când colea,
săracul de mine, era lumina felinarului t&u.
Stan. Ha, ha, ha, dar şi te-ai păcălit.Nicolae. Câtă vreme m’am trudit,
Cu cât chin m’am pregătit;
Tote să fi fost in dar,
Eu nu cred, să mor măcar.
Stan. Ori şi cât te-ei fi trudit,
Orî şi cât te-ai pregătit,
Necăjit şi chinuit, ha, ha, ha,
Yedi, că tot te-ai păcălit.
Nicolae. Tote să fi fost in dar?
Nu, nu cred să mor măcar.
Nicolae. Nu, nu sS pote, nu şi âncă odată nu. Să fi
mâncat eu de geba usturoiul cel vrăjit.
Dar mai staţi,
Aşteptaţi,
Yeţî vede,
YS veţi mira
De mintea mea!
Că deu totuş am aflat eu comora.
Stan. Yisezi!
Florica. Orî îţi lipsesce vr’o dogă?
Nicnlae. Nicî nu visez, nicî câ-mî lipsesce vr’o dogă!
Tocmai mie să-mî lipsescâ!
Stan. Spune de ce comoră, spune cioră!
Nicolae. Fi bun şi nu m6 mai cioroi, că am de gând
să mă fac de adi încolo român, colea cu o moşioră. Om cu
stare şi cu vedă.
Stan. Bre, ce gând ai pus?

—

28

Nicolae. Şi tocmai dta vei fi acela care-mî vei da comora, ce am găsit-.
Stan' Eu să-ţî dau comoră ’ntregă,
Nu să pote nici decum;
Fugi d’aicî cu prosta-ţî şagă,
Nu mă ţine de nebun/
Nicolae. Tu-mî vei da comoră ’ntregă,
Ba să pote dic şi deu,
Yei vede că nu e şagă
Şi ce meşter mai sunt eu.
Stan. Ba deu, măi Neculă, aş vre să sciu, cum vei face,
ca să-ţî dau eu o comoră?
Nicolae. A.decă bani numeraţî nu-mî vei da, ci-mî vei
dărui numai sforicică de moşie, ce ţi-a rămas in moştenire
dela mumă-ta, Dumnedeu s’o ierte.
Stan. Şi pentru ce «ă-ţî dau moşia?
Nicolae. En pentru Florica.
Florica (cu mirare). Pentru mine?
Stan, Pentru Florica ?
Nicolae. Au nu-o iubesc! tu mai mult decât eu rencedela, şi nu ai da acea moşieră să sciî, că ai pute s’o îai,
chiar adî de nevestă?
Stan. Chiar adî de nevestă?
Nicolae. Chiar adî, aşa am dis.
Stan. Decâ ai pute tu face astă minune, dic şi deu, că
ţi-aş da moşia, ce mi-a rămas după măicuţa. Nu sciu însă
cum ai pute face tu asta?
Chiva. Spune-i, bărbate!
Nicolae. Cum? Să-ţî spui! Aşa-i, că tată tău nu vre
nici decum, ca să iai tu pe Florica de nevestă?
Staa. Ba-i aşa.
Nicolae. Aşa-i Florică, că nicî mă-ta nu vre să scie
măcar de Stau ?
Florica (cu un suspin). Ba deu i aşa.
Nicolae. Apoi dar, en făgăduesce-mî acea sforicică de
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moşie, eu însă mS leg, că numai decât fac pe tată tău să
vS logodescă, şi pe mă-ta să v8 binecuvinteze.

Stan.
( _ „ ,,
i
,,, .
; SS pote, deu!
Florica. (
1
’
Nicolae. Imî dai, ori nu-mî dai?
Stan. Ce n’aş da pentru acest preţ? Fie, îţî dau.
Nicolae. Adă m âna!
Stan (dă mâna cu Nicolae.)
Florica. Ce faci?
Stan. Ce n’aş face pentru tine,
Flore, draga mea,
Chiar şi sufletul din mine,
Bucuros l’aşî da.
lo ţi patru. Ce n’ar face etc.
Stan. Mâna ţi-am dat, acum împlinesce-ţî făgăduinţa!
SCENA X.
C e i p r e c e d e n ţ i . D i n u şi S t a n a in c l o p o t n i ţ ă .
Nicolae. Să vedeţi numai minuni! (Merge spre clopotniţă.)
Jupâne, jupâne primare,
Lasă-ţî fudulia,
Lasă-ţi trufia!
Decă vrei să eşî afară
Cinstit,
Omenit
Şi fără ocară!
(Desface puţin lanţul aşa in cât sfi crepă uşa, dar pri
marul nu pote eşi.)
Dinu (scoţend capul prin crepătură.)
Hai grăbesce
De sferşesce,
Şi dă-mî pas
Să plec a cas’!

—
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Stan. Florica.

Ghiva.

Ce minune minunată
Cum răsare ei d’odată!
Nicolae. Ec’ aşa. A venit să vă pândescă şi Dumnedeu
a vrut de a cădut in cursa in care-1 ţin strîns, până va face,
cum voi dice eu.
Dinu. Grăbesce, dic;
Sferşesce, dic;
Şi dă-mi pas
Să plec a cas’!
Nicolae. îndată voi face după porunca Dumitale.
Dinu. Grăbesce,
Sferşesce,
Nu mă aţita,
Nu mă turba!
Deschide cioră,
Fir’-ai de ocarâ.
Nicolae. Ho, ho, jupâne primare, mai încetinel cu înju
răturile, căci eu te am in mână, er nu dta pe mine.
Stan. Nu-1 aţiţa
Şi nu-1 turba,
Dâ-i pas
Să plece-a cas’!
Nicolae. Acuşica, indată! Numai o mică vorbă, să fie
cu iertăciune, jupâne primare. Te slobod, indată ce vei fă
gădui, că eştî gată a logodi aici pe fiu-tău Stan, cu fata ce
este de faţă şi adică cu Florica dăscăliţei Stana.
(I presintă pe tineri.)
Dinu. Fugiţi,
Periţî,
Dinaintea ochilor mei!
Piei, satană, p iei!
Yă ucid pe toţi,
Tâlhari, blăstămaţî, hoţi!

—
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Nicolae. Ha, ha, ha,
Ee’ aşa !
Lanţul de n’ar fi,
Pe toţi ne-ar lovi
Şi ne-ar omori.
Dinu. Cioră spurcată
Şi blăst&mată,
Yai de pelea ta,
Când oi scăpa.
Nicolae. Stai nene primare, că te domolesc eu numai
decât. Fa Chivută!
»
Chiva. Ce-i porunca, domnule?
Nicolae. Fa Chivuţă urcă-te de grabă in clopotniţă şi
sună clopotele tote din răsputeri! (Chiva plecă.)
Dinu. Te-ai smintit,
Ai nebunit?
Nicolae. Ba n’am 'nebunit, jupâne primare. Decă nu-ţî
dai invoiela la ceea ce am tiis, indată ce va veni lumea, şi
ea va veni, căci en audi cât de tare sună clopotele. (Se aude
sunetul clopotelor.)
Dinghi danga sună sună,
Clopotele de-i adună,
Sună, sună cu putere,
Om să vie şi muiere.
Şi flăcău şi fată
Toţi in şir grămadă
Mi-i adună!
Sună, sună
Dinghi, danga,
Dinghi, danga.
Dinu. Ei bine, decă va veni lumea, voi porunci pergarului să te inchidâ.
j
Nicolae. Ba deu că nu vei face dta una ca asta, căci
'voi arăta satului intreg, că domnul primar stă inchis cu jupânesa dăscăliţă, noptea când e intunereo.
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Stan. Tata cu mă-ta?
Florica. Mama cu tat’ teu ?
Dinu (disperat îşî scote capul şi mai tare, in dosul s6u
să yede capul dăscăliţei, cu totul disperată.)
Dinu. Stana. Să nu ne faci astă ocară, Neculă!
Nicolae. Ba deu că v’o fac, decă nu vă învoit! la aia
ce am cerut! Iute, iute, căci aud lumea venind.
Stana (cătră Dinu). Invoiesce-te, pentru Dumnedeu sfântul!
Dinu (la o parte). En s ă i făgăduiesc; urma alege.
(Tare). Mg invoiesc, m6 invoiesc.
Xicelae. Poftim dară de eşî (îl lasă afară). Dta jupânesa dăscăliţă, te vei piti aici, până sg va perde lumea.
Adecă, când va fi şi va fi, voi veni eu şi-ţî voi da drumul,
dar până atunci vei sta aici.
Dinu (la o parte). Cu atât mai bine, să n’o vedă lumea
cu mine împreună.
Nicolae. Er dta, jupâne primare, decă ai credut, că vei
scăpa cu vorba, seu cu una, doue, te-ai înşelat.
Dinu. Ce fel ?
Nicolae. Cum va veni popa, să-l rog! ca să logodescă
pe fiu-teu cu Plorică, căci de unde nu, scot pe dăscăliţă din
clopotniţă şi spui tot.
Dinu. A dracului ci oră,
Trebe să-i fac
După plac,
Să scap de ocară.
SCENA IX.
P r e c e d e n ţ i i . E l ă c ă i , f et e, b ă r b a ţ i , f eme i , toţi cu
felinare şi cu preotul in frunte, vin din tote părţile.
C

o

r

.

Ce să fiie, ce să fie
Dingâitul inoptat,
Vr’o năluca, vr’o stahie
De vr’un clopot s’aternat ?
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Dumnedeu să ne ferescă,
Să nu fie vr’un semn rău,
Vr’o bătaie să vestescă,
Să ferescă Dumnedeu!
Ce să fie, ce să fie,
;
Ore cine-a tras de ştreang,
;
Par că-ar fi o vijelie,
De tot sună dinghi, dang.
Nicolae. Hai jupâne,
De ne spune,
Că de ce ai poruncit
Inoptatul dingăit?
Dinu. Eu să spui,
Ce şi cui ?
>
Cor. Spune
:
Jupâne!
Nicolae. Ce?.dor nu îţi eşti in fire,
Ori aştepţi vr’o dăscâlire,
Decă tocmai poruncesc!.
Eu indat te dăscălesc.
Dinu (la o parte). Mă ţiue strins afurisitul de el, văd,
că n’oi scăpa cu faţa cinstită, de nu-i voi face pe plac. Cât
de greu îmi cade si totuşi n’am in cotro; hai cu Dumnedeu:
Omeni buni ascultaţi
Şi nu fiţi supăraţi!
Cor. Tăcere, ascultaţi
Să vă luminaţi.
Dinu. Omeni buni şi buni creştini,
Dragii mei vecini. (Pausă.)
Nicolae (zingăiă incetinel cu lăutul).
Dinu (tresare)
Etă eu m’am hotărît,
Şi pe Stan l’am logodit,
Cu Plorică Elorioră,
Cu a dăscăliţei flore.
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Cor.

Să trăiesci,
Să îmb6trânescî,
Să-ţi vedî nepoţii!
Dinu. Şi fiind că m’a învăţat o femeie sciutore, că-i cu
noroc, decă oi vesti astfel logodna lor, am eşit aici afară, şi
am pus să tragă clopotele.
Cor. Dinghi, danga, sună, sună,
Să fie într’o clipă buDă,
Sună, sună să trăiescă,
Fericiţi să ’mbătrânescă,
Dinghi, danga, sună, sună
Să fie intr’o clipă bună!
SCENA X.
P r e c e d e n ţ i i . C h i v a , S t a n a pe car e a s l o b o z i t - o
N i c o l a e , I ţ i g in uşa, R u h e l a in f e r e s t r a c â r c i mi î ,
Iţig. Haste gesehn.
Ruhela. Unde am dat.
Iţig. Şi unde a crepat.
Chiva. Logodnă pripită,
Nuntă fericită!
Stana (cătră primar).
Mai bine, cu mult mai bine aşa,
Decât cum diceai Dumnia-ta.
Chor. Intr’un cds bun şi ’n fericire,
Cinstită rniresă, cinstit mire!
(Cortina cade.)
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