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P e rs6 n e.
Toma, plugar bogat
Ilina, fia sa
Gavrilă, tener plugar bogat
Leonte, înveţetor
Neoula, plugar
Baba Safta

O servitore, ospeţi.
Scena se petrece în o comună rurală în casa lui Toma.

SCENA I.
(Odaiă spaţiâsă, cu o uşă în fund şi c’o terestră d’o pai te. O masă mare).

To ma .

Gr ă v r i l ă .

(Toma şede pe scaun lângă masă, Gavrilă întră).
Gavrilă. Bună diua nene Toină.
Toma. Bună să-ţî fie inima nepote.
Gavrilă. De nepot ţi-aş fi pre inare, dar tocmai potrivit
de fiu.
Toma. Yorba vine, fiule.
Gavrilă. Ori vreai să-ţî dai pe Ilina după pricopsitul
de Leonte.
Toma. (S6 ridică necăjit de pe sacun în sus). Ferifu m’a
Dumnedgu, să-mî dau fata după un om fără de căpgteiu cum
este el.
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Gavrilă. Dar apoi ce-s aceste pregătiri în casa şi curtea
Dtale, ca de-o logodnă, ca d’o nuntă chiar
Toma. D’apoi să vedî. Pricopsitul de Leonte, după cum
îl nutnescî forte nimerit, fiule, a pus pe fiă-mea la c ale...
Gavrilă. No vedî tocmai de astă m’am temut eu...
Toma. Ci aşteptă să-mî isprăvesc vorba.
Gavrilă. P ăi!
loma. A pus pe Ilina la cale de s’a învoit şi m’a în
duplecat şi pe mine ca să să adune tineretul din sat aici
la noi.
Gavrilă. Faci şedătore?
Toma. Ba nu. Flecăiî şi fetele s’adună ca să să deprindă
la indrustriî casnice.
Gavrilă. Ce-o mai fi şi asta, nu le este de ajuns secă
tura de cor?
Toma. Ba să mai dicî. Lume pe dos. In loc să să adune
ca să spună la poveşti, să mai facă câte o şagă bună cum
este obiceiul la şedetorî din bătrâni, în loc să glumescă dic,
mi să ’nşiră colea şi încep să-mî miorlăiă, care mai pe gros,
care mai pe supţire, er’ pricopsitul de învăţător, să aşedă în
aintea lor şi dă mereu din mân! şi din piciore, de cred! vădendu-1 aşa de deşiuchat, că- i luat din ele. La asta le dic ei apoi,
că-i cor de plugari.
Gavrilă. Ear la biserică îţi strică tot rostul, căci nu mai
eşti în stare de ei să cânţi şi tu un „Domne milueşte“ er de
un „pre tine te lăudăm tu Domne,“ nici vorbă nu pote fi,
să cânţi dic, d’a valma cu ceialalţî creştini ca până acum,
căci tote aceste le cântă corul pe nişte glasuri păpistăşescî . ..
Toma. Ba să mai dicî!... Mâne, poimâne ne vom po
meni că vor diee în biserică şi din lăute şi chimbale, apoi
mai pe urmă şi din organe chiar.
Gavrilă. Să nu-ţî uiţi vorba nene Tomo, dar parcă spu
neai că tineretul să va aduna aici la Durniavostră ca să în
veţe nu sciu, ce fel de secături casnice.
Toma. Indrustriî casnice fiule, la împletit de răchită ca
să facă coşuri, să cioplescă linguri de lemn. . .
Gavrilă. Tocmai ca şi ţiganii de lae. Dar am ajuns noi
ore de a fi ţigani, de voiesce să ne înveţe la muncă ţigănescă ?
Toma. Ba să mai dicî. Dar dic că vor învăţa să facă şi
lucrurî poleite cu aur.
Gavrilă. Ce ne trebue noue agricultorilor să facem polăelî. Decâ ne trebuesc lucrurî poleite, le cumpărăm şi pace.
Toma. Când ne dă Dumndău rod bun.
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Gavrilă Ear când nu dă, răbdăni şi pace. Yorba vine,
dar eu şi cu Dta n’avem nici un zor ca să răbdăm.
Toma. Doar ne-a feri Dumnedeu şi nu vom ajunge la
serăcie, noi care umplem în anii cei mai răi câte patru
cinci şuri de bucate de pe holdele nostre.
Gavrilă. No vedî, nene Tomo, tocmai din pricina asta
m’am gândit că eu şi cu Ilina Dtale, ne-am potrivi de minune
(Privind prin ferestră). Ce caută baba Safta ?
Toma. Yine şi cheaza ?
Gavrilă. Da, cheaza cea rea ! Eat-o colea cu furca ’n
breu şi cu sacul în mână. Acum a întrat pe portă. Tocmai
acum trebuia să viă şi ea, când eram să ne înţelegem aşa de
bine, noi amendoi nene Tomo?
Toma. (Privind şi el prin ferestră.) Dău etă-o . . . lua-ar
s’o ia (cătră Gavrilă care pornesce să esă.j Dar stăi, nu pleca
până ce nu ne vom fi înţeles.
Gavrilă Nu pot aştepta până va pleca baba, er faţă cu
densa nu voiesc nici măcar să mg gândesc la un lucru de
bine, decum să vorbesc de însurătorea mea cu Ilina.
Toma. Ci stai că-i voi da drumul cât mai curend.
Gavrilă. Nu vreau nici măcar să dau faţă cu e a ; mg duc.
Voi veni de altă dată (ese de grabă).
SCENA II.
T o m a (mai pe urmă) S a f t a .
Toma. Ba să mai dicî, vine chiaza rea! De-aşi putea
i-aşî suci gâtul. Nu sciu cum a-şî putea s’o desbar de la casa
mea. Când ţi-e lumea mai dragă, când ai vrea să isprăvesc!
o trebă în tichnă, numai te pomenesc! cu baba Safta — tronc
mătuşă ş’apoi nicî nu scap! de ea fără să nu i fi dat, ba vr’o
pâne, ba vr’o găină, ba vr’o două oue (scuipă de năcaz),
Safta. (întră torcând, vorbesce pe nas). Bună diua nepoto.
Toma. Bună să-ţî fiă inima (la o parte) Crepaţi-ar fierea
în tine.
Safta. Yaca negră a lui Toader a fătat o viţea bălţată.
Toma. Ş’apoi?
Safta. Ş’apoi cred! că n’am vădut pe Gavrilă cum s’a
furişat d’aicî.
Toma. Furişat?
Safta. Păi . . . dar geaba s’ascunde de ochi! mei.
Toma. Şi de ce s’ar ascunde de ochi! Dtale ?
X*
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Safta. Fiind că-1 blastăm ori unde-1 văd.
loma. Dar ce ţi-a făcut băiatul?
Safta. De câte-orî mS întelnesce scuipă; ş’apoi nu sciî
şi Dta, când a făcut clacă şi m’am dus şi eu si când mi-am
pus tacîmul pe masă ca sS iau şi eu parte la cină, mi l'a
aruncat cât colea ca şi când ar fi fost spurcat...
Toma. Pentru a-mî spune aceste istorii vechi ai venit
la mine?
Safta. Ba nu, dar am audit că adî s’adună tineretul la
Dta ca să ’nveţe meşteşug de la Domnul Leonte înv&ţetorul.
Toma (la o parte). Şi fiind-că sciî că omenesc pe cei
mai în verstă ţi-ai adus tăcîmul colea în sac (tare cătră Safta).
Ce doar nu vei voi să 'nveţî şi Dta?
Safta. Şi ore de ce nu ? Am audit că Domnul învăţător
ne va arăta un fus nou.
loma. Dar ai venit prea de vreme.
Safta. Să vede treaba că ţi-am stricat rostul cu Găvrilă,
însă să nu-ţî pară nici decum rău, bade Tomo.
Toma. Ba să mai dicî.
Safta. Ascultă, dacă vrei binele Ilinei, să nu care cumva
s’o dai după Găvrilă.
Toma. Dar e bogat lele.
Safta. Insă şi hărţăgos, îşî bate slugile de-i omoră. Sciu
de bine că-şî va bate şi nevasta.
Toma. Mai bine bătută decât răbdătore de fome, cum
ar fi dacă a-şî dau-o după pricopsitul de Leonte.
Safta. Pricopsit, aşa ai dis?
Toma. Da şi ore nu-i pricopsit?
Safta. Să sciî de bine că i mai pricopsit de cât Găvrilă,
şi că nu va răbda fome cât lumea nici el nicî nevastă sa.
Toma. Ba va mânca tot purcei fripţi...
Safta. Va mânca ce-i va da Dumnedău, care nu-1 va
lăsa nicî odată, dar la Găvrilă va fi traiul cu vătraiul şi cina
cu prăjina.
Toma. Dar a ş a !
Safta. Nu-ţî doresc săAî viiă vremea ca să te pătrund!
de disa mea. Găvrilă este în stare să te bată chiar şi pe Dta.
loma. Pe mine?
Safta. Da, pe Dta.
Toma. Pricopsea de dascal, ce-i drept nu ar fi în stare
s’o facă.
Sajta. Nu, că-i om de inimă.
Toma. 13a nu, fiind că nu-i dă mâna.
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Safta. Nu, căcî sciă să dea cinstea cui să cuvine.
Toma. Suna oră Dtale.
Safta. Şi mie şi Dtale şi la toţi care-s mai în verstă
de cât Dsa.
loma. Eu dic că nu m’ar baie, fiind că n’are putere
în vine.
Safta. Cât despre asta n’aşî sfătui pe nimeni să dorescâ
a încerca puterea braţelor sale.
Toma. Are tărie în braţe!? El, ha, atunci şi-ar arăta-o.
Ar bate cel puţin pe băieţii de şcolă.
Safta. Nu-i bate fiind-că i să pare lucru prost,
Toma. Ba fiind că-i este temă să nu-1 trintescă vr’un
băiat. Ha, ha, ha.
Safta. Te-aşî fi credut om mai cu minte de cum te arată
vorba asta, nepote.
SCENA III.
P r e c e d e n ţ i i . Necula.
Necula. Bună diua Dvostră! Da ce v’aţî aprins aşa.
Decă baba Safta . . .
Safta (ţifnosă). Mie-mî dici babă, neputinciosule! ?
Necula. De, de, doar nu ţi-o dice leliţă. Dar să nu-mî
nit vorba. Dacă baba Safta ar fi în adevăr o leliţă, după cum
doresce densa a fi, a-şî dice, că vărul Toma s’a aprins de
dragoste la vederea ei.
Toma. S'o ’ndrăgostească dracu, dar nu eu.
Safta. Aşa, mă dai dracului. . . las că mă duc, mă
duc (ese).
SCENA IV.
1* r e c e d e n ţ i î f ă r ă S a f t a .
Toma. De te-ai duce şi n’ai mai veni nicî odată!
Necula. Ba să vedî, că nicî n’o să esă din curte. Mă mir
cum de nu o iai de mână şi nu o dai pe uşă afară.
Toma. Lesne ţî-este, ba să mai dicî. Aşa dău, decă
n’ar fi mătuşa răposatei mele neveste, Dumnedău s'o ierte,
a-şî sci eu ce să fac.
SCENA V.
P r e c e d e n ţ i i . 11 i n a.
Ilina. Tată au venit slugile de la moră şi întrebă unde
să puiă făina.
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Toma. Eată mg duc, să le arăt.
SCENA YI.
P r e c e d e n ţ i i f ă r ă Toma.
Necula. Par’ c’ai dat cu bobii de-ai intrat tocmai acum
şi, par’ c’ai sciut că am să ţi vorbesc în taină, de ai mânat
pe tată-tSu în curte.
Ilina (afiiciosă). Ai să-mî vorbescl Dta mie în taină?
Necula. De, nu te turbura. Leonte te rogă să dai o fugă
până la portiţa din dosul grădinei, căci are să-ţî spuie ceva.
llina (încurcată) Leonte? acuma. . . dar e a c o lo ?...
Ş’apoi, dacă ne va vedea tata?
Necula. Ci că vei sci tu să te ferescî de ochii lui.
Ilina. Ah nene Necula, tata vrea să mg dea cu sila după
Gavrilă.
Necula. Nu te teme puicuţă, una ca asta nu va fi nici
odată.
Ilina (cu bucurie) Nu va fi ? (luându-şî sama) dar de
ce nu?
Necula. Fiind-că urăsc pe Gavrilă şi iubesc pe Leonte.
Ilina. Da, D ta ! însă tata.
Necula. Am să vg umblu în rend şi să vedî că va fi
după cum dorim noi.
Ilina. Ah, n’am nici o nădejde.
Necula. Lasă-te numai pe mine. Acumînsă du-te de
grabă, căci aud pe tată-tgu. Până vom vorbi eu şi cu el aici
împreună poţi să dai o fugă până la portiţă. Să nu zăboviţi
pre mult că a şi început să sosescă tineretul şi 1 vor fi aş
teptând pe Leonte.
Ilina. Ii voi trimite mai bine vorbă să vină şi el, căci
din foişorul cel mare, unde va ţine şcola, pre lesne ne-ar
putea zări vr’un flecău seu vre o fată, care dici că au şi în
ceput să viă. (ese).
Necula. Fă cum scii draga mea.
SCENA YIII.
N e c u l a . To ma .
loma. Ba să mai dici. Nu-mî mai ese din cap vere.
Necula. Ce fel de lucru nu-ţî mai ese din cap.
Toma. Că urâciunea cea de nevastă . . .
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Necula. Baba Safta.
Toma. Da, no vedî, ea m’a făcut prost şi încă de dra
gul pricopsitului de Leonte.
Necula Te-a făcut prost? Atunci trebue s’o desberî d’a
mai veni aici. Vreai ca să pui eu la cale treaba asta ?
Toma. Ba să mai dicî. Cum DumnedSu să nu vreau.
Necula. Fă dară cum te voi povăţui eu şi dacă-ţî va
mai călca apoi în casă, să-mi dicî că sunt un mincinos.
Toma. La ce mS povSţuescî, spune?
Necula. Ne-ai poftit la masă pe adî după ce va pleca
tineretul.
Toma (îngâmfat). Aşa-mi dă mâna.
Necula. Să te ţiă DumnedSu şi să-ţi isvorescă însutit
la loc.
Toma. Îţî mulţămesc, vere.
Necula. Sciu de bine că baba Safta nu va lipsi de şi
a plecat de aici supărată.
Toma. Aşa m& tem şi eu, că va veni la masă.
Necula. Să sciî de bine că va veni. N’ai vSdut că sacul
în care portă fuiorul era supţirel, dovadă că are de gând să-l
înfunde după obiceiul ei, cu câte vr’o fărimătură, pe care va
putea pune mâna la masa Dtale.
Toma. Da, aşa este, are acest obiceiu.
Necula. Mai cu seniă din friptură va chiti o bucată
cât de bună.
Toma. Ba să mai ()icî! dar de ce-mî spui astea.
Necula. Eată pentru ce. MS voi pune la pândă, şi cum
voi zări că a chitit din friptură, îţî voi face Dtale semn.
Toma. Pentru o bucăţică de friptură nu pot şi nu vroi
s’o fac de ruşine.
Necula. Să vedî numai ce poznă avem să-i facem.
Toma. Ba să mai clicî, posnă cât vei vroi, asta i-o fac.
Necula. Aşa dară vSdend semnul de la mine, Dta mS
vei întreba, că mi-a ticnit friptura.
Toma. Te voi întreba, ş’apoi.
Necula. Eu ţi-oi rSspunde, că n’am mâncat de când
lumea friptură aşa de bună.
Toma. Ci că dor te-am mai omenit eu cu friptură.
Necula Nicî vorbă, însă friptură ca asta totuşi n’a
mâncat nimenî la Dta.
Toma. Ba să mai dicî, friptură de miel gras.
Necula. Fiă de ce-o fi, — Dta pe dată ce-ţî voi respunde,
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că friptura mi-a ticnit ca nici odată, ai să isbucnescî în hohote
de ris şi ai să-m! poftesc! să-mî fie de bine.
Toma Ş’apoi ?
Necula. Apoi să te pornesc! să mîrloescî ca o pisică şi
să (mă întreb!, decă sciu ce friptură am mâncat.
Toma. Ba să mai dicî, ha ha, ha. Aşa dară să facem
pe baba să credă că a mâncat friptura de pisică.
Necula. Şi că bucăţica ce a chitit în sacul ei este o
bucăţică de pisică friptă.
Toma. Ba să mai dicî, ha, ha al dracului mai est! vere.
Necula. Ş’apoi să vedî cum te va da dracului şi va fug!
mâncând pămentul.
Toma. Ha, ha, ha, să sciî de bine că i o fac.
FCENA VIII.
P r e c e d e n ţ i i . Ilina.
llina. A sosit Domnul învăţător cu corişti!
Toma. Cu corişti!? IJ’apoi par-că era vorba de o învă
ţătură Ia industrii casnice.
Ilina. Da, ne va învăţa la mai multe meşteşuguri. Astâdî însă ca în diua cea dintâiă în care începem, va cănta
mai antâiu corul, apoi iarăşi, până să nu plece d’aicî va mai
cântă una.
Necula. Va cânta corul la Dta în curte vere, ca la bi
serică, seu ca la Domnul preot. N’o vedî aşa cinste n’ai mai
pomenit de când eşti.
Toma. Ba să mai (}icî.
Necula. Acestă cinste ţi să face numai de dragul Ilinei.
Toma. Ba că pentru atâta nu mi-oi da dău fata după un...
Necula. Tac! mai b in e... cine scie, vorba Românului,
când îs! schimbă norocul pasul, n’aduce anul ce aduce ceasul.
loma. Ce dor şi tu îi ţîî parte pricopsitului de dascal?
(să aude cântare d’afară)
Ilina. Vai ascultaţi ce cântare frumosă.
Necula. Domne, Domne, ce n’aş! da eu ca să mi să
facă şi mie o asemenea cinste? Dar şi fâr de asta m’aş! crede
fericit, decă mi-aş! putea da pe fiă-mea după Domnul Leonte,
căcî e om harnic, cu minte şi sdraven.
Toma. Ba să mai dicî. O sfrajitură de om. Un vent mai
târicel l’ar răsturna, decă n’ar pătrunde prin trupul lui de
supţire ce esie. Ha, ha, ha.
llina. Tată, lumea va fi întrebând de stăpenul casei.
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Toma. Eată mă duc să le dic un bine a-ţ! venit. Tu
draga tatei să îngrijesc! de masă.
SCENA IX.
' P r e c e d e n ţ i ! f ă r ă Toma .
Necula. Yenit-a si Găvrilă cu ceialalţî?
Ilina (făcend în tot decursul acestei scene pregătii'! de
ospăţ). Unde te duc! cu gândul nene Neculă! Gavrilă să viiă
la învăţătură, el bogătanul, care cum dîce el, de şi-ar mânca
venitul cu lingura totuşî i-ar mai prisosi.
Necula. De bogat este bogat, dar şi de nesuferit este
nesuferit.
Ilina. Nu-i aşa, nu face cât Leonte, voiam să dic cât
Domnul învăţător, care este un om cu mult mai vrednic, de
cât Gavrilă.
Necula. Ce-i drept, nu-i păcat, om cum să cade ca
Leonte rar am mai vedut, întrece chiar pe părintele nostru.
Ilina. Şi cu toto aste tata nu-1 pdte suferi (ol'teză).
Necula. Las, nu fi tristă puicuţa neiehiî, ci că ţi-am spus
eu dotă că am să vă umblu în rend. Diceai că Gavrilă nu
este aici?
Ilina. Nu, dar ce tot ai cu el ?
Necula Yei vedea tu, este spre binele nostru. Decă n’a
venit voi alerga şi 1 voi pofti ca în numele tău.
Ilina. In numele meu? asta ar fi o minciună încornurstă.
Necula. Ba este numai o şagă şi încă din cele bune,
căci ne va aduce bun folos la noi toţi, car! nu-1 putem suferi
pe Gavrilă.
Ilina. Dară . . .
Necula. Te încredi in mine, da or! ba?
Ilina. Cum nu, însă . . .
Necula. Decă te încredi, fă cum îţi spui eu şi să vedî
că bine ai făcut. Eată şi lelea Safta, vă las, dar voi veni
îndată înapoi (ese).
SCENA X
Ilina.

Safta.

Safta (cu furca în breu, cu un sac în mână er subsior
cu taeîmul înfăşurat în o cârpă albă). Tot băi bată, bărbată
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draga mamei. Eu voi şedea aieî mai la cornul mesei (pune
tacîmul, după-ce l’a desfăşurat pe un colţ al mesei).
Ilina. De ce nu poftesc! să şedi mai sus lele Saftă?
Safta D’apoi sciu de bine că şi Dnnnu Leonte va sta
mai la codă.
Ilina (încurcată). Da, aşa-mî pare şi mie.
Safta. Şi vroi să fiu mai aprope de el, căci mult îmi
place să ascult la vorbele Dsale.
Ilina (veselă). Şi Dtale-ţî place de Domnul Leonte.
Safta. Şi mie, dar cui nu-i place de el?
Ilina. Ean chiar tatălui meu !
Safta. Sciu, sciu, că nu-i place de el, şi că-i place
mai muit de Gavrilă după care voiesce să te dea.
Ilina. Nici mortă nu 1 iau.
Safta. Că bine şi faci, e om rău, batjocoritor şi bătăios.
SCENA XI.
Precedenţii.

Necul a.

Necula. L’am întâlnit pe drum şi i-ain dis că e poftit
mai cu semă de tine Ilino, ş’a venit.
Safta. De cine vorbiţi ?
Ilina. Ean de Gavrilă.
Safta. Yai de mine, credeam, că nu voi mai da adî faţă
cu el.
Ilina. D'apoi n’audî că nenea Necula a mers anume de
l’a chemat.
Sajta (cătră Necula). Cum ai putut face una ca asta,
să ne strici totă voia bună, ba chiar şi pofta de mâncare.
Necula. Cât despre poftă de mâncare nu mi-e frică de
Dta, numai ia semă să nu ţi să plece.
Safta. Sciu că-ţî place a lua lumea în rîs.
Necula. Nu dic ba, dar adî n’am de gând să-mî rîd de
cât de-un singur om.
Safta. De cine?
Necula. De Gavrilă.
Ilina. Ia sema.
Safta. Că d6u bine dice Ilina, ia seina, de Gavrilă nu
s& prind şăgile.
Necula. Ba de asta dată cred că s’a prinde saga mea
de el, dar şi Dta ai să-mî dai ajutor lele Saftă.

lt
Safta. In ciuda lui Gavrilă uit chiar că mai adineorea
mă făceai babă şi-ţî făgăduesc ajutorul meu la şaga Dtale.
Necula. Decă-ţi spun de acum ce voiesc să fac şi ce am
isprăvit până acum, este numai ca să nu ţi să plece.
Ilina. Pare că vreai numai să-ţi rîdi de noi.
Safta. Şi mie-mi pare tot aşa.
Necula. Ba nici de cum. Ascultaţi dară cum va fi. La
masă, când vom mânca friptura, vărul Toma, tatăl Iiinei mă
va întreba cum mi a ticnit friptura.
Safta. Ca de obiceiu.
Necula. Ba, nici decum ca de obiceiu, tocmai întrebarea
asta este îsprava pe care am şi făcut’o până acum la şaga mea.
Ilina. Ş’apoi decă te va întreba tata, cum ţi-a ticnit
friptura ?
Necula. Eu îî voi răspunde că bine.
Safta. Şi cred că-i vei spune numai adevărul.
Necula. Negreşit, dar atunci vărul Toma va isbucni în
hohot de rîs şi va începe să miorlăie ca pisicile.
Ilina. Tot din isprava Dtale!
Necula. Tot.
Safta. Asta seamănă însă a goală batjocură.
Necula. Seamănă, dar nu resare fiind-că, eată te preves
tesc lele Saftă.
Safta (furiosă). Acum înţeleg vorba Dtale de plecate!
îmî veţi da să mănânc din o pisică friptă, aşa v’aţî înţeles
cu badea Toma. să vă fiă ruşine spurcăciunelor.
Necula. De, de, nu te învăpăia aşa de tare, gândesce-te
puţin, decă ar fi cum dicî, nu m'aşi fi apucat să ţi-o spui.
Safta. Nelegiuiţilor !
Necula. Yină-ţî în fire lele Saftă.
Safta. Nu voi şedea la o masa aşa de spurcată.
lima. Lele Saftă nu te uita în gura lui nea Neculae,
căci sciî bine cât îi place să glumescă.
Safta. Asta întrece gluma.
Necula. Că nici nu este glumă, eu voiesc cu tot adinsul
să învrăşbesc pe vărul Toma cu Gavrilă.
Ilina. Audi ce dice, lele Saftă?
Safta. Dică ce-o vrea, eu una nu mă voi atinge adî de
friptură.
Necula. Urma a alege, dar audiţî acum ce voiesc să pui
la cale. Yărul Toma va mirloi şi va dîce că mi-a dat să mă
nânc o pisică friptă, credend că lelea Saftă să va da de gol
şi va fugi de la masă.
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Safta. Cu ce să mg dau de gol.
Necula. Scoţend din sac bucăţica de friptură, ce vei fi
ascuns acolo, după cum i-am spus că vei face, şi aruncându-o
pe masă.
Safta. Vai ce blastemaiî!
Necnla. Vfirul Toma nu sg gândesce nici de cum că eu
’ţî spui astea tote şi că Dta fiind vestită nu vei remânea de
rîs, şi că cel care sg va învrăşbi cu el va fi Gavrilă. . . Na
drace vine Toma şi eu încă nu ştiu decă lelea Saftă nu-mî
va strica rostul.
SCENA VII.
Precedenţii.

Toma.

Toma. Pregatit-ai masă?
Ilinca (arătând spre masă care e pregătit’o cu tote) Da
tată.
Toma. Dar friptura ce face ?
Ilinca. Este în frigare şi va fi gata când va trebui.
Toma (facend semne lui Necula). Ce mai friptură ! să
vedî numai Neculo.
Necula. Sein că a-ţî tăiat din meii cei mai graşi.
Toma. Da de miei! am fost la venătore şi am puşcat o
iepuroică, cu asta vg voi omeni astădî.
Necula (facend semne să tacă). Nu ne aţiţa pofta de
pe acum. Eu şi cu lelea Safta ne mulţămim cu ori-ce, nu-i
aşa?
Safta (ţifnosă). Ba că dgu . ..
Necula (taindu-i vorba). Dar friptura ca friptura, numai
spălăcania -să liă bună.
Toma. Că bîne dicî, mg duc să scot vr’o doug sticle de
vin d’acum cinci anî. Nici nu sg potrivesce alt vin cu frip
tura de iepuroică, ce am să vg dau, ha, ha, ha, (ese schim
bând semne de înţelegere cu Necula).
SCECA XIII.
P r e c e d e n ţ i i . Leonte.
Leonte (sg opresce uimit la vederea atâtor persone).
Credeam . . . .
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Necula. Că vei găsi pe Ilina singură şi ai dat de noi
to ţi Este pre bine că ai venit. Am să-ţî spui eeva până
nu sS va reintorce vărul Toma.
Leonte. Eu căutam tocmai pe badea Toma, ca să-ml iau
diua bună de la Dsa.
Necnla. Dar de dîuă bună.
Safta. Vreai să te duci?
Ilina. Nu poftesc! să stai la masă cu noi?
Leonte. Nu mi*ar ticni.
Necula. De ce nu?
Leonte. Eiind-că va fi şi Gavrilă la masă.
Necula. Decă ţi e dragă Ilina, trebue să stai.
Leonte. Nu înţfileg.
Necula. Mai apriat de cât aşa nu-ţî pot vorbi, decă ţi-e
dragă Ilina, trebue să stai adî la masă cu noi, or! ţi-e frică
de Găvrilă, fiind-că e mai tare de cât Dta ?
Leonte. Mie frică de Gavrilă! Chiar de ar fi mai tare
totuşi nu mi-ar fi frică de un • m ca densul.
Necula. Eşti dar în stare a-1 învăţa minte, decă va fi
de lipsă.
Leonte. Aşa cred.
Necula. Decă nu vreai dară să credem că ţi-e frică de
Gavrilă şi decă îţî dă mâna să-l înveţi minte, stai astădî cu
noi la masă, unde ţi s6 va da prilej, ca să-ţî areţî hărnicia.
Ilina (cătră Leonte) Stai, aşa te rog.
Safta. Şi eu te rog.
Necula. Bravo, asta-i frumos din partea Dtale.
Leonte. Decă m6 rugaţi cu toţi! voi sta dară. Acum mS
duc, ca să mai cânlăm una, apoi să dau drumul corului.
Necula. încă una Domnule învăţător. La masă vei audi
dicend-sfe că friptura ar fi fost de pisică. Să nu te îngreţoşescî însă, că va fi numai o şagă.
Ilina. Vom avea friptură de miel.
Leonte (zimbind) bine, bine (ese).
SCENA XV.
P e c e d e n ţ i î . (fără Leonte).
Necula (cătră Safta). Acum te vei fi pătruns pe deplin,
că ceea ce am de gând, nu este nici de cum spre reul seu
spre batjocura Dtale.
Safta. După câte am audit pote că va fi aşa cum dicî.
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Necula. Nu numai pote ci va fi de bună semă aşa.
Ilina Yai de mine dor nu să vor iua Ia trintelă.
(sg aude corul d'afară.)
Necula N’ai grijă puicuţa mea.
Ilina. Merg să vgd de mâncări, etă şi tata cu vinul.
Safta. Să sciî că i-o fac lui Gavrilă.
SCENA XY.
N e c u l a , S a f t a , T o m a, (cu două coşuri de vin).
Toma (aşedend sticlele cu vin pe masă). Etă cu ce ne-om
spală greţa, decă ni se va pleca de friptură pe iepuroică,
vere Necula.
Necula. Cu treaba, cu una alta ai uitat de un lucru, de
care bine că mi-am adus eu aminte.
Toma. De care anume lucru să fi uitat eu ore ?
Necula. Ca să poftesc! şi pe nepotul Gavrilă la masă.
Toma. Şi l’ai poftit tu, bine ai făcut (la o parte cătră
Neculă). Dor el nu ne va lua ore în nume de rău gluma
cu friptura de pisică?
Necula. (tot la o parte cătră Toma). Dar aşa, ci că în 
dată după ce să va fi păcălit baba, îl vom spune adevărul.
Safta. Vin ospeţiî.
SCENA XVI.
P r e c e d e n ţ i i , G a v r i l ă , L e o n t e , o s p e ţ î (mai pe urmă)
I l i n a cu o s e r v i t o r e .
Gavrilă (întră vorbind cu Leonte). Cât despre cor cale
vale, e lucru frumos cui i place, dar industria Dtale; păcat
de vremea ce o perdeţî cu ea.
Leonte. Aici părerea mea nu să potrivesce cu a Dumitale.
Gavrilă. Ca la multe alte, dară nici nu este de mirat,
(cătră Toma) Şi eră-şî bună diua nene Tomo, văd că v’aţî
pregâţit ca de o logodnă.
Toma. Ba să mai dicî! Piă ţî gura de aur.
Ilina (întră cu servitorea care aduce mâncări şi le pune
pe masă).
Necula. Amin.
Toma (arătând spre masă) poftiţi de şedeţl la ce a dat
Dumnedău.
>

Top, (afară de servitore, care ese sg aşedă la masă şi
s’apucă s8 mănânce şi să bea. Câtva tîinp joc mimic între
meseni).
Leonte. Domnul Gavrilă socotesce de vreme perdută
acele ceasuri pe care le-am petrecut aici cu învăţătură. Pentru
Dlui şi alţi omeni cu dare de mână .. .
Toma (cu ifos). Ca mine, bună oră.
Leonte. Ca stăpânul casei bună oră, vremea petrecută cu
învăţarea unei industrii ar fi în adevăr perdută.
Necula. Şi de ce ore ?
Leonte. Fiind-că avutul Domnialor este atât de măre în
cât trebue să lucreze necurmat şi cu multă hărnicie peste tot
anul pentru ca să potă pune tote cum trebue la cale, să
vedă de tote si să tiiă tote în bună renduială.
Toma. Asta-i pre drept.
Necula (miorlăie ca o pisică).
Gavrilă. Este vre-o pisică p’aicea?
Necula. Ean vedî Ilină dragă, scote pisica de sub masă.
Gavrilă Ci lăsaţi o acolea — Domnul .învăţător cunosce
acum dară, că am avut dreptate?
Leonte. Da, însă numai cu privire la agricultorii cu avut
mare şi nici decum la cei cari au numai vr’o doue trei jugăre (holde, pogone) de păment, după cum sunt cei mai mulţi
printre noi şi cari peste ernă nu ai nimic de lucru, pentru
aceştia este de mare folos decă, sciind să mai facă şi altceva
decât să vedă numai de plug şi de vite, trag folos de vremea
cea lungă ce le lasă plugăriţul lor în timp de ernă.
Necula (face semn lui Toma).
Toma, (eătră Necula). Cum ţi a ticnit friptura vere?
Necula Ca nici odată vere Tomo.
Toma. Ba să mai dicî. . . ci că sciu de bine că nu vei
fi mâncat nici odată carne de pisică friptă.
Safta (scoţend o bucată pe carne friptă din sac şi aruncându o cu scârbă pe masa, cătră Toma), cu carne de pisică
ne omenesci, Judo ?
Toma. Ba să mai dicî, ha, ha, ha!
Gavrilă (sărind de pe scaun ameninţând pe Toma). Asta
ţi-e logodna? De când sunt n’am pomenit aşa bătaie de joc.
Mi sg întorce rînza ’n mine.
Necula (făcend semne lui Leonte). Eu am mirosit pe
dată ce e, şi nici că am gustat din cotoiul fript.
Leonte. Nici eu.
Gavrilă. Numai eu dară?
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Safta. Şi cu mine.
Gavrilă Taeî cheză rea (cătră Toma). Ti-ai bătut joc
de mine, m’ai spurcat, am să cad la pat de scârba.
Toma. (privind mereu la Safta, care face cele mai teri
bile schimosituri, n’a ascultat la vorbele lui Gavrilă şi rîde cu
hohot).
Necula (încet cătră Gavrilă) cu ce poftă-şî rîde de noi!
Gavrilă (furios cătră Toma). După t6te îmi mai şi ridi
în faţă, na (îl şterge o palme).
Toma (ţenendu-şî buca). Yaleo ! (sare la Gavrilă şi-l
apucă de pept). Ceai îndrăsnit mişelule ?
Gavrilă (înhaţă pe Toma şi până să ajungă Leonte la
ei, îl doboră jos punendu i apoi piciorul în pept). Singur mi 
şel şi porc bătren. Te-oi învgţa eu minte să-ţi baţi joc de mine !
Leonte (apucă pe Gavrilă, îl ridică ’n sus, îl sgudue de
vr'o doug orî apoi strigă). Deschideţi uşa, ca să-l arunc afară.
Toma (sS ridică de jos). Să-i dau vr’o două mişelului
(pălmuesce de Gavrilăb
Necula (alergă de deschide uşa).
Leonte (artincă pe Gavrilă, care urlă, pe uşă apoi o
încuie).
SCENA XYII.
P r e c e d e n ţ i fără Gavri l ă.
Toma (gâfâind) trebuia să mfi laşi ca să-i mai şterg
vr’o doug.
Leonte. Doi' pe unul, n’ar fi fost frumos.
Toma. Frumos, nefrumos trebuia să-i plătesc îndecit lo
vitura ce a îndrăznit mişelul să-mî dea în faţă.
Safta. Eată-1 colea la ferestră.
Necula. Pare că vrea să între să-şi ia cu ce i-a mai r8mas dator vgrul Toma.
Ilina. Yai de mine ce ne vom facă are să ne omore
cum veţi pleca d’aicî.
Necula. D..r aşa. (cătră Toma). Cel mai bun ac pentru
cojocul lui ar fi docă ţi-ai lua de ginere pe Leonte, pe care
Gavrilă ’l duşmănesce mai pe sus de cât pe orî cine din lume.
Safta. Ean uitaţi-ve cum sg sgăesce la noi. Eu în locul
Dtale, nene Tomo a-şî logodi pe Ilina cu Domnul Leonte,
chiar acum înaintea lui Gavrilă (ia pe Ilina de mână şi o
duce spre Toma)
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Necula (ia pe Leonte de mână şi-l duce tot spre Toma).
Eată o mână sdravenă şi un un cap bun.
Leonte. Decă nu ai lua-o în nume de rău, te-aşî ruga
să-mî dai pe Ilina Dfale de soţie.
Necula. In ciuda lui Gavrilă.
Safta. Vedi-1 colea, ce ochi crânceni face, par’ că-i o
feră sălbatică.
Toma ^ameninţând spre ferestră). Tîlharule! Deschide
uşa lele Saftă să între şi să audă că logodesc pe Ilina cu
Leonte.
Safta. Ba lasă-1 mai bine colea unde este. I va fi de
ajuns să vedă cum împreunedî mânile lor.
Toma (împreuneză mânile tinerilor şi-i binecuvântezi!,
apoi ameninţă spre ferestră).
Asistenţii. Să fia într’un ceas bun.
Safta / (sPre ferestră) Miorlau, miorlau.
(Cortina cade).

