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G en i ul u. Ho ni a n ü.
TABLOUL.fi I I

Tri umf ul ü lui Mi hai u coliü Vi l ézü.

PERSÓ N E :
MIHAIL7 CELLU YITÉZU, Domnulü României.
PETRASCÜ, fiulü seü.
BANUiU

MIHALCEA, capulü consiliului' domnescü.

BANULU MANTA, comandanţii la Câlugërenï.
SPATARULU PREDA, \
STOLNICÜLU STROE.
COMISDLÜ KADULU,

Buzescï.
j

YOHNICULÜ MITREA.
LOGOFÊTULU CURISTE A,
YISTERIÜLU DANU,
LOG OFÊTULÜ DUMITRU,

Armaşii şi Căpitanii
armatei române.

OLÜCERÜLU STAMATE
AGA STOICA DIN PARCAŞI,
CLUCERÜLU VENTILA,
SPATARULU RADU CALOMFIRESCU.
MIH. HORVAT, \ G euer arii lui Batori trimişi
tabăra Română.
STEP. BÉKÉS,
/

în

Oastea română şi turce'scă, însoţită de Tatarî, prisonieri etc.
Scena se petrece în amilii 1595 pe vadulü Căltigerendőrit.

SCENA I.
(Sccnolulö înfî|işeză vadulíí CähtgSrenilorö, spre stânga se vede corluIÖ domnesefi,
de naintefl cortului e slégulö luï Mihaiö, doue sentinele plídescü intrarea, ín de*
pärtare se vëdif de drépta şi stânga corturile tabere! române.)

H orvat , B ékés , V en tila , D anu , S ta m a te .
(stându de vorbă unii cu alţii).

V en tila (cătră Horvat şi Békés). A tâta ni maî
tipsia : urgia desbinăriî, — ca să ni lăsămti fără dóra
şi póte óssele în vadulü Călugerenilorti. Gîudecaţi,
vë rogű, este lucru înţellcptti a se încrede unü Domnű
în vitegia ôsteï, ca să’şî potă încerca noroculü cu o
mână de ómeni?
H orvat (cu ironiă). Ce suntü pentru Mihaiti 200
mit de Turci?
B é k é s (ridendu). O flóré la urechiă!
V e n t il a . Numai de nu l’arti înţepa vre-untt ghimpe :
trandafirii aii şi spini!
H o rvat . Spini eramti noi douî: eti şi fratele Békés.
D anu . N u sciti, dacă va fi nemeritti de astă dată
lipsindu-se de voi!
S ta m a te . Pare-mi-se că ne-a traşii pe sförä —
vorba Românului! — nî-a degîucatti töte uneltirile şi
avemti s’o păţimtt !
V e n t il a . N u pré ! Este de preveşlutii ce are să
urmele. Căderea armelorti nóstre este neíndoiósá. Ea
ît va da de capii. Eti unulti nu simţii plăcerea a-nti
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pune viaţa pentru unti Domnii cutezătorii peste mësürä. Cândü îmï va veni timpulü, voiü sei altă dată
sâ-mï faeü datoria de ostaşii şi Românii.
H o r vat . N u uita că Mihaiü are ochi dc vulturii :
ellü nu te va perde din vedere nicî o clipă!
B ekes . Mihaiü este pretutindeni, vede totulü, aude
totulü !

H o rvat . Cellü mai micü semnü de şovăire şi de
o supunere indouelrrică te va perde !
V e n t il a . Furia Osmanului nu’î va da pasü a-şî
mai batte capulü cu mine. .
D a n u . înlăturarea vóstrá neaşteptată me face să
credü că are unü prepusü, că cunósce tóté uneltirile
nóstre.... Témâ ’mï este că suntem trădaţi!
V en tilă . Şi trädätorulü va fi Manta!... Eü aveamü
o bună presimţire a me pune la adăpostii. Este o
norocire, că nu ni cunósce tóté tainele. M’amü feritü dinadinsü \ i le descoperi. Trădarea lui Manta
va fi märitü prepusulü la Mihaiü, nimicü maï multü !
H o r vat . Prin urmare, nu este cuvêntü a ne teme ?
Dar spune’mï, în{ellesu-te-aï cu Sinan-Paşa?
V e n tilă . Sinan a primitü cu multă bună voinţă
propunerile melle ; aroü fäcutü totulü ca sä scapü ţârra ;
sum împăcată cu cugetulü meű! Nesaţiultt de mărire
a luî Mihaiü nï-a çleciuitü poporulü. De astă dată,
voindű a’şi ispiti ursita, pune din noü în gïoeü sórtea
ţerreî şi voesce să prefacă cămpiele münóse'í nóstre
Românie într’unü mormêntü rece, într’unü lacü de
sânge !

S tam ate . A da pieptü cu uriaşa putere păgână
este a încerca marea cu degetulü !
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D an u . Sése-spre-çlece miï a se pune cu 200 mii,
este, pare-nii-se, maï nuiltü decâtü-o nebunéscâ cutezare !
B ékés ( cu unü surisü ironic»). Şi cu tóté acestea
Mihaiü ne-a îndepărtată, căci este sigură de isbândă.
H orvat ( cu unii aeră vindicativă). In celle din
urmă îşi va stëmpëra setea de mărire, gerfindu pe
vitegiï sei ostaşi şi mulţimea de poporti.... Dar să’lă
lăsămă în voia ursitei salle şi să mai vorbimă de
spre alle nóstre. (Ciitră Stamatc.) îmi şliceaî, ClucertiStamate, că aţi subscrisă tratatulă cu Batory?

S tam ate . I-amă închinată Jérra.
D an u . Leulă nostru e legată de mâni şi de picióre. Nici că se putea altă-cum !
V e n tila . Singtirulă miţl-locă a-lii îng'iosi în ochii
ţerrei!
H o rvat . Cum va remâné însë cu învoiala nösträ,
la întëmplare de a câdé Mihaiü în luptă?
V e n t il â . Urmându’î eă pe tronü, vomă rennoi
legăturele de prieteniă cu Batory.
H o rvat . Vrei să çlicï de supunere?
V en tilă (continuândă) . Să ne vedemă înainte de
tóté scăpaţi de acestă demonă fără saţiu ; să vedemü
respinsă oştirea păgână peste Dunăre ; şi a p o i . . . .
H orvat . Greutăţile sunt mari!
V e n tilă . Mihaiü neapărată va căde de astă-dată
în cursa ce ï-amü întinsü. Incâtă pentru alungarea
Turcilorü, amü cuvêntulü lui Batory că ’mï va da
totü agïutorulü !
S tam ate . De cumü-va înse Machedonulü nostru
îşi va fi luatü mesurî?
V en tilă . Mihaiü este pré-încreçlëtorü.
D an u . Sä nu ne gïôce Manta vre-o festă !
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V e n t il a .

Trădătorii n’aü credinţă în ochiï unui

Domnü ca Mihaiü.

B é k é s . Fiindű ast-felü, mâne îţî vomü puté aduce
urările nóstre la piciôrele tronului?
V en tila . Ţinti mai multü la agïutorulü ce mi
s’a făgăduiţii.
D anu (observându apropierea lui Manta şi Cristea).
Logofétulü Cristea şi comisulü Manta!
S tam ate (privindü în acea direcţiune). Da, vinii
spre noî.

V e n tilă . Delà ei vomtt afla multe.
S ta m a te . Să ne încredinţâmă despre Manta . , .

SC EN A II.

P r eced in ţii , Ma n t a şi C r ist e a .
V en tilă (salutândü). Bine aţi venitü, vitejii meî
fraţi de arme!... (lui Mantei). Ce te-aï fostü făcuţii,
luminate sfetnice? (lui Cristea) T e vë^lü camă po
somoriţii, gîupâne armaşii? (le strînge mâna).
D a n u . Se va fi împâcândü cu cugetulü seü, care’
lű furnică.
S ta m a te . I s’a încruntatü cerulü!
C r ist e a (stă pene aci în vorbit cu Békés şi Horvat). Ce feliii ?... Nu vedeţt că s’a înnegrită tôtâ lun
ca Călugereniloră de mulţimea ôsteï luî Sinan?
M a n ta (îngrigiiü). Pasă de’ţi mai fiâ voiă bună!
H orvat (ironicü). Ce ve pasă? Nu este Mihaiă
cu voi?
B ékés (rítjéndû). O mână de omeni — doue sute
mii de Turci să bage grdză în Căpitanii lui Mihaiă!
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V e n t il ă (a-partc cu Manta). T e aveamti prietenii
de aprópe ; ţi-amă datü t6tă încrederea mea; veî
călca tu giurămentulă ?
Ma n t a . Pecătuimă, Căpitane, în faţa ţerreî şi
a lui Dumneçleü. Toţi suntemă fraţi de unii sânge,
şi Mihaiü e Domnulü nostru. Vrăşmaşii noştri se voră
folosi de retăcirea nóstrá şi ne vorii călca în picióre....
Voiţi să te vëçlü pe tronü, dar nu Inse cu preţuiţi
trădării !

V en tilă (tütü în secreţii). Va să şlică, nu mai
eşti cu noi?
M a n t a . Sum fratele vostru de arme!
V en tilă (măhnitu). Destulă ! Te-amti înţellesti.
Căinţa tea este pré-târçliâ . . .
H orvat (în acelaşi timpü stă retraşii în vorbă cu
Békés a-parte). Merge de minune ! Ventilă e stăpâ
nită de plăcerea domniei. Are o mulţime de prieteni
în tabără. S ’a trecută cu domnia lui Mihaiă. Mâne
ellă nu va mai fi !
B é k é s . Ce va şlice la tóté acestea Batory?
H o r vat . Puţină ne pasă! Ce are a face resbunarea suppuşiloră cu folósele stăpânului?
C ristea (care fonna unü altă grapă, convcrsândii
cu Stamate şi Danii). V ë mărturisescă, că tăcerea ’i
posomorită şi viclénâ me face să tremură. Ea me
înspăimântă! încreţiturile frunţei salle ascundă ună
trăsnetă, care ne va nimici . . .
S tam ate . Amü mersă pré-departe. Temă mi-e
că dacă vomă şi scăpa de mânia lui Mihaiă, o să
perimü sub blăstemele ţerreî.
D an u . E ü me adăstă în totă clipa la fulgere şi

trăsnete din parte-’î.
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C r ist e a . Nu ţî-a trecutü vremea; lassä-’lü să éssâ
din ispită şi ni va cânta cânteculü !
S tam ate . Ne-amü Încurcaţii réti cu afurisitulű de
trattatii !

D a n u . Stai să’i veçlt urmările, ca sä cunoscï prepastea, în care ne-a aruncaţii orbia nôstrâ !
M a n ta (în vorbă cu Ventilă). Primejdia este mare
pentru noi toţi ; binele ţerrei cere delà toţi fiii ei în
frăţire unii cu alţii şi împăcăciune cu unii Domnii
atätü de vitézit . , .
V e n t il a . N u ne-a încurcaţii ellii cu Turcii? Nu
ni-a addusű ellii óstea păgână în ţerră?
M a n t a . A şa’i... dar Inse . . .
V en tilâ (căpendă-i în vorba). Fii statornicii! A
fi curtenii Domnului nu va să şlică a’şi iubi ţdrra.
Linguşirea perde şi pe linguşitorii si pe cellü lingu
şiţi! !
H orvat (în publică). Să ne retragemii, Căpitani!
Lipsa vôstrâ de lôngâ Domnü va da locü la bănuieli
...şi... mai sciï!
B ékés . Fratele Horvat are cuvêntü. Mihaiü ne urmăresce şi în somnii. Ochiulü lui este neadormită!
S tam ate (observăndu apropiatea Buzesciloru în
fundulu scenei spre drépta). Fraţii Buzeşti.
C r istea (ca fulgerată, îndrepdândiişi privirea în
acea direcţiune). D a ! . . . ei suntü ; parii a veni spre
noi.

V e n t il ă . Aşa’î.
D an u . ( cu ochi îndreptaţi în acea parte)..
şi unii allü treilea.
B ekes (agitată). Nu va fi cumva Mihaiti ?
C r ist e a . Nu !

Mai e
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V e n tilă . E Radu Calomfirescu.
H orvat (îngrigitü) . Sä mergemü !
V e n t il a . Aîdemtt!
B ékés (apropiindu-se de Ventilă). Ce creoli despre
Manta ?

V e n t il a . L ’amti dăscalitu!
S tam ate (zorindă). Nu mai e de statii aici . . .
Aidemü !

V en tilă (câlră Christea). Te-aî legată cu giurămè'ntü ! Nu uita.
C r ist e a . Era de prisosii a’mî mai aminti !
H orvat (impacienţii şi confusü). Se apropie . . . Se
apropie !

V e n t il a . Sä ne strecurămii binişorii, fie-care la
locul seü. (toţi esü spre stânga).

SC EN A III.

R a d u , C alom firescu , S tolniculu S troe şi
S pătarulu P r ed a .
(Venindfi tustrei din drepla \ Radu Calomfirescu păşiodii înaintea lorü în direcjiunea spre stânga, pc unde a eşită Ventilă cu aï sei, şi silindu-se a-î recunnóscc),

S troe (urmărindii cu ochii pc Radu în acea di
recţiune). Nu ’ï pociri deosebi... Sunt pré îndepărtaţi';
C alomfirescu . Me prindă pe capulü meü că este
Ventilă ! . .
P r ed a . Ventilă?
S troe . N u s’a vëdutü astâ-çlï în cortulii domnescü.
C alomfirescu . Lipsia şi Manta! Ce să çlicü__
nu-mi pré-place purtarea Banului. Şovăirea şi neliniş
tea lui îmi dă Unü prepusti. In câtă despre Ventilă,
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mi-aşi pune capulü că este untt trădătorii!
cu trattaUilü e fapta lui . . .

Mişelia

S troe . A scosü din minţi pe bîetultt Manta.
P red a . Şi Mihaui, vitézulü nostru Domnii, în locü
d’a strivi năpârca sub picïorulü seü,
sênulü domnescul

o scutesce în

C alomfirescu . N u sciî tu, spătare, că din peccate astü-feliü e firea Românului? îi place să respläte'scä reulü, ca şi binele, creçlêndü că vă împăca
pe vrăşmaşii prin mărinimiă !
S troe . VS cäntamü eü de multü, că acestü suflelü negru şî-a pusü în capü a se urca la domniă
cu orî-ce preţti!
P reda . Ca să agîungă pêne la tronulü lui Mihaiü,
trebui' să trëcâ peste óssele nóstre!
C alomfirescu . Voindü Dumneçleü, tronulü românü
nu va mai fi prejulü trädärei?
S troe . Dumneçleulü părinţiloril noştri va ocroti
ţe'rra !

P reda .. Păgânuîu tremură de vitegia lui Mihaiu şi
a óstei române! Credinţa nostră e la Dumneçîeü şi
în dreptate ! Ea ne va întări braţultt, ce-lü redicämü
în apërarea ţerrei şi a lumei creştine.
C alom firescu . Tremure Osmanlâiï! Voindü Ceriulü, îi vomă arunca în Dunăre , de arti fi ei la
numërü câtu-î frunza şi érba!
S troe (mişcată). Aşa te voiti, fratele meü! Mâna
ta, şi ’n braţele mele (imbrâţişându-lu) ! Să te strîngü
la peptulü meü!
P reda (mişcaţii ca şi Stroe). Anima mea îmi spune,
că şi de astă dată vei fi fruntea fruntaşilorfi !
C alomfirescu (transportata, ţincndu pe fie-care
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de mână). Amü învăţată delà fraţii Buzescï, ce va
să şlică viteçlia şi mândria ostaşului românü !

S troe . Strîngê idu-ţî mâna, simţii că-mi trece prin
vine foculü ânimei tale !
P reda . Da ! vomă lupta ca lei', spătare ; vomă
învinge, căci trebui sä läsänm urmasilorü noştri sânta
moştenire străbună !
C alomfirescu . Dumnezeii va fi cu noi !
(Din afară se audă strigăte de Ura).
S troe . Este Mihaiu. Să ne ’ntórcemü la locurile
nóstre.

P red a . Să nu perdemü din ochi pe Ventilă!
C alomfirescu . Békés şi Horvat suntii turbaţi de
mânia assupra lui Mihaiu, căci î-a îndepărtaţii, şi
amü cuvinte întemeiate a presuppune, că ei stai! în
strînsă legătură cu Ventilă şi împărtăşesc!! töte cu
getările lui.
S troe (cu unu surisït desprepuitorii). CelRi ce nu
se teme a da peplu cu Islam ulti înfuriată, care a
bägatü gróza şi spaimă în tótá lumea creştină, va
sei să nesocotésca uneltirile mişeiloru trădători!
M ai multe voci (mai apropiate, dar loUI din esteriorulîi scenă). Ura! . . . Ura ! . . . U ra! . . .
P reda . U ra! . . . S ’apropie.
C alomfirescu . Să trecemü curêndü în céta domnescă.
(Câteşt trei ess'A la drépta).
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SCEN A IV.
Séra. Wihaiíí, ínsofitű de tută suita lut, vine din drépta scenei. Fiulu seu Petraşcu,
banulö Mibalcea, logofëtul Dumitiu, aga Stoica, fraţii Buzescl, Radu Calomlireacu,
clucerulu Ventila, banulö Hanta, clucerulö Slamate, logofëtulô Cristeii, vistierulö
Danii, generării unguresc! Horvat şi Béhes, nppärGndö pe scenă se ímpartö hí ma!
multe cete, sláiulö unit ín drépta, alţii în stânga*, Petraşcu, Mibalcca, Buzeşcii,
Stoica şi Calomfirescu, reinânîi în apropiarea Domnului; gnarda se aşedă în fun
dul« scenei, începcadÔ delà cortalö donnuseü şi formfuidu o liniă de fronlű.

S u ita (aparëndü pe scenă repetă întreitulu strigêtü)
U ra!

M ihaiu (oprindu-se în centrală scenei, după opausâ).
Vë mulţumescă, dragii mei armaşi! Urarea vóstrá este
o dovadă de iubirea şi încrederea óstel melle. Ea
face puterea unul Domnü. In agiunulü luptei, ce ne
aştdptă şi delà care atîrnă sórtea ţerrel nóstre, acésta
dovadă de bunii semnă îmi spune că vomă învinge,
căci suntemă hotărîţi să murimă! Vulturulă falnică,
martorulă vitejiei vóstre în atâtea resbóie, nu va lipsi
nici de astă dată a ne însufleţi prin puterniculă seu
farmecă!..,. Pronia cerescă va ocroti armele române!
M ih alcea . Dumneşleulă părinţiloră noştri este cu
voi, Dómne !
T oţi. Ura'..... Ura'..... Ura'.....
M ihaiu (cătră Mihalcea). Inţellepciunea ta, viteçüa
Buzesciloră, braţulă spâtarulul nostru Calomfirescu,
petrunderea armaşulul Stoica, este o chezăşiă pentru
biruinţa nösträ. . . . In atâtea rânduri aţi îngrozită pe
păgâni ! . . . . Sultanulă Amurată şi îndrăzneţulă Mustafa-Paşa aü fostă nimiciţi prin bărbăţia óstel nóstre,
povăţuite de voi, viteşliî mei căpitani!... Ţârra va
bine-cuvênta adducerea aminte a fiiloră el şi va în
cununa măreţele vóstre isbênçiï cu lauri de nemurire !
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S troe .

Umbrele marilorü noştri străbuni suntü cu
Mihaiü, şi Mihaiü este cu noï!
M ihaiu (adresându-se la Horvat si Békés.) Spuneţi,
domnii meï, prinţului vostru, fratelui meü Sigismundü
Bátory, tóté căte li-aţî vëçlutü cu ochii voştri. Spu
neţi că Románulti Mihaiü i-a cerutü prietenia pentru
binele creştiniloră, érá nu de frica Islamului!.... Veţî
face bine a-lti încredinţa, că în tabëra nostră n’aţi
putută găsi nici trădare, nici desnădejduire.... Óstea
lui Mihaiü, fiindü petrunsă numai de iubirea ferreï, va
sei să învingă şi fără agïutorulü vecinilorü creştini. Intorcêndu-vë acumű la Domnulü vostru, aretaţi’î frăţescile nóstre urări....
H orvat (salutându cu supunere). Voitt îndeplini cu
sânfeniă domne'sca vösträ voinţă.
B ékés (imitândă esemplulü lui Horvat). Cerulii
bine-cuvinteze creştinâscă vôstrâ întreprindere.
M ihaiu (congediându-î). Dumnezeu să vë aibă sub
sântulü sëu scutü!
(Horvat şi Békés se retragă. — Mihaiu îi unnăresce
cu ochii).

V en tila (stându la vorbă cu Stamate a-parte). Nu
mai încape îndoială ; Mihaiü scie totulü ; Manta, îm
pinsă de căinţă şi spaimă, î-a destăinuită neaperatti
scopulü nostru....
S tam ate (a-parte). Noï amü fostü uitată că avemă
a face cu ună leă, totă atâtă de grozavă în resbunare prin mărinimiă, pe câtă este de puternică în
luptă prin viteţliă.
Mihaiu (adresându-se la Ventilă, care se ap>ropiase
de dènsulü). Amü vëçlutü cuprinsulü irattatuluï, ce
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aţi încheiată în numele nostru. Nu vë putemü ascunde
adânca nösträ mâhnire. Aţi călcată giurămentulă, trecêndü în tabăra vrăşmaşului, păngărindă numele némului românescă, umilindă România vösträ şi a nösträ.
A închina ţărra celluî mai neîmpăcată şi mai neputinciosă dintre duşmanii noştri creştini, este ispita cea
mai năgră. Dumnezeu înse, care vede durerea ţerreî,
o va scuti de ruşinea, ce-i-aţi uneltită în orbia vóstră. Mihaiă, allesulă poporului, spriginită de falnicii
sei ostaşi, îşi va da cea din urmă picătură de sânge
ca să apere moştenirea străbună. Amu avă cuvinte
tari să vă răpimă dreptulă d ’a lupta sub vulturulă ro
mână pentru frumősa nösträ ţărră, pe care aţi tră
dat-o cu atâta nepăsare ; dar giudecândă că în aceste
grelle timpuri ea are trebuinţă de toţi fiii ei, nu voimă
ca măsura pedepsei să fie asprimea nösträ. Noi vă
privimă de vrăşmaşi ai noştri domnesci, dar vă poftimă să daţi ţerreî ce este allă ei. Mihaiă va sei să
pedepsescă cu mórte numai pe trădătorii de ţărră!

Ma n t a , S tam ate , C ristea , D umitru (cadendii
In genunchi). Iertare... iertare, Domne.

M ihaiu (obsei vândil pe M anta). Ce vă<,lă! Banulu
nőstru Manta.., în céta păcătoşiloră ? !
M a n t a . Amă păcătuită şi eă, Dómne 1 Amă ră
tăcită, şi ve ceru în remuşcarea mea domnesca vóstră iertare.
M ih aiu . (agitata, hitordmiu-ştprivirea delà ei). Rădicaţi-vă ! Nu voiă să cunoscă numerulă retăciţiloră
fii ai României.
M a n t a , S tam ate , C r iste a , D umitru (mişcaţi).
Vă gturămă credinţă pêne la mórte!....

Vă giurâmă,
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înălţate Dómne, cä vomü spăla nelegiuitele nóstre unel
tiri cu sângele nostru....

M ihaiu . Sănţenia datoriei nóstre cäträ ţârră më
împacă cu voi toţi.
T oţi. Ura Domnului nostru!... Ura!... Ura!...
M ihaiu . Acumtt e timpulti a ne despărţi, ca să
ne intürimtt p^in repaosfi pentru luptă... Noi amil luaţii
tóté mesurele trebuincióse. Voi, Căpitănii mei, veţi
îngrigi ca în ziori de rli tóta óstea să fie aşezată în
băttaiă ; la ănteiulii semmi eu me voiu găssi în frunte,
gata a muri sert a învinge cu soi!.. Dumnerlett va
agiuta armele nóstre.
' F o ţ i . Elltt va fi cu noi ! !
[Toţi, afara de Mihaiu şi Petraşcu. se retragă din
premia cu guarda).

SCEN A V .

M ihaiu şi fiulu seu P etraşcu .
M ihaiu . Mergi şi tu, fiiulü meii, şi încérca puţinii
repaus ti.
P etr aşcu . Nu mc depărta delà tin e, părintele
meü ! Fiïulü lui Mihaiü va să înveţe delà Domnulü
ţerrei datoriele unui Domini Romântt.
Mihaiu (îmbrăţişăndu-lti). Scumpulfi meü fiiű...
P etraşcu . Mi-aţi datü voiă, Dómne, să vë însoţescti în taberă ca să potü lua parte la greutăţile
acestui uriaşii resboiü.
M ihaiu . Vei înveţa a cunnósce, fiïulü meu, că în
timpuri grelle locuiri Domnului este în fruntea óstei,
căci viaţa lui e a ţerrei ! învaţă a cunnósce, că pétra
2
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cea maï scumpă ín coróna domnéscâ fiindu iubirea
şi încrederea poporului', care face fala şi tăria scau
nului domnescă, numai cugetulü datoriei împlinite,
chiarii cu preţuiţi vieţei, din partea allesului seü, póte
fi o resplată potrivită cu acellti odortt nestimată.
P etraşcu . Voiţi păstra cu scumpëtate în anima
mea, domnéscâ vösträ povaţă. Ea va trece delà mine
ca unü amanetă sacru la urmaşii voştri.
M ih aiu . Este singura bogăţia, ce v'é lassă Mihaiti,
părintele vostru, ca moşteni!e. Tu, fiiulu meu, vei
avé sânta povară a face din ea podóba casei nóstre.
P etr aşcu . ’lţi giură, părintele meü, că ori-care
va fi sórtea m ea, ori-care va fi voinţa şi hotărîrea
ţerrei cu fiiulă lui Mihaiti, nemică nu mc va abate
din callea datoriei melle de Domnu şi de suppusti
romană.
M ih aiu . (mişcaţii, luându-lu de mână). Bine-cuvêntatü fie cerultt, că nî-a hărăzită acéstâ clipă de
fericire în agiunulă d’a ne împlini, datoria domnéscâ
cătră ţărră, în faţa trufaşului pâgântt... Me fericescă
ca tată, me fericescă ca Domnu, putendu lua cu
mine încredinţarea, că voiă lăssa ţerrei melle unu
suppusä credinciosü în tine, fiulü meü! Vei fi unii
Romană vrednică de acestă rnăreţă nume, care este
d’o potrivă temută şi preţuită la vrăşmaşii noştri cre
ştini şi păgâni !... Vrednică de acestă scumpă nume,
a cărui mărire a străbătută pêne la ţermurii vechiului
Tibru, unde este légênulü falnicului nostru némü.
P etraşcu . Sum fiulü lui Mihaiă, mi* voiă sili să
trăiescti ca elin pentru binele strălucitei nóstre ţerre,
înfruntândü mórtea ca şi ellă !
M ih aiu . Eşti odorulă meu! Scumpa nostră ţerră,
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bogată în simţultt de dreptate ca şi’n comóre de vi
te jia , va sei sä resplătdscă binele şi reulü chiarü şi
fiului nostru.

P etraşcu . Gîudecata ţerreî va fi pentru mine,
gîudecata Cerului.
M ih aíu . Glasulü poporului' este glăsuiri lui Dum
nezeii, şi numai allesultt ţerreî póte fi unsulű Dom
nului !
P e tr a şcu . Crestinésca vóstra învăţătură me va féri
şi mai mulţii de ispitele deşertăciunilortt lumeseï.
M ih aíu . Timpulü nopţii este înaintaţii, fiulü meü,
trebue sä ne despârţimii, ca sä ne putemü íntelni în
rlïorï de çfi la loculü datoriei nöstre.
P etraşcu (plecândh-şi capulu). Me snppumi, cerêndü binecuvântarea vóstra.
(Esse după celü îmbrăţişlză Mihaiu).

SC EN A VI.
Mihaiu singurii, apoi appariţiunea geniului. •

Mihaíu (petrecendü cu ochii pe Petraşcu ; după o
pausă). Mergi, fiulü meü.... mergi.... repausulü este
numai pentru voi. Mihaíu nu póte avé somnü... Domnulü ţerreî trebui să fie pururea deşteptă.... Ellü va
veghia pentru voi toţi.,.. Păgânulă stă la porţii... Ellü
a păngăritu sântulü nostru pământii, dar Dumneçleulü
părinţiloră noştri, nu ne va părăsi în acestă cumpănă
de viaţă saü mórte pentru poporalii română... (după o
pausă). Dómne allü puterii, caută spre noi în nemăr
ginita ta îndurare!... Fă Dómne, ca cuviosulü teü poporü, acestü poporü de ânimă şi plinü de viaţă, să se
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mai rădice o dată cu fala numelui seu din trecutul...
(meditândii). Islamulti a călcaţii sub piciére sânta ta
cruce, şi poporalii română este singurulii, care se scolă
în numele tett să apere creştinătatea'.... Tinde’î, Domne
a tottt-puternice, mâna Ta de agiutortt, căci este cre
ştinii. Ocrotesce armele nóstre, căci scopultt nostru e
sânţii!... [îngenuchindu). Mare eşti tu Dómne, lăudaţii
fie numele tett ! Şerbultt credincioşii îşi plică genuchiî
în faţa ta şi-ţî cere scutulü teu! Agiută’mî Dómne
să’mî îndeplinesctt datoria cătră ţttrră şi poporultt ro
mânii, care şi-a puşti sortea în mâiuele allesuluï sett !
Fă, Dómne, ca armele nóstre să supună pe vrăsmaşultt păgânii!... Şi voi, umbre străbune, umbre măreţe,
însuflaţi-ne vitejia vösträ, ca să ne putemii face vred
nici de falniculii vostru nume!... (va să se rădice, dar
îi appare fantoma hă Traianu în fundulu scenei, în
cliipü de geniu, încongîurată de o lumină rádiósa, ţinendtt în mână acuila romană; Mihaiu, slupefactu de
sgomotulă appariţiunii, remâne pironită în posiţiunea sa
ţi cu privirile spre acea parte).

G en iulu .

Mihaitt, rădică-te din pulbere!...

M ihaiu (emoţionată). Cine eşti tu, umbrăcere'scă ?.
T r aian u . Umbra străbunului vostru... Traianii, pă
rintele poporului românii!
M ih aiu . Traianii! Geniulu némuluï meii! Uriaşultt
Daciei ! Ce ceri delà şerbunultt teii ? Care este voinţa
ta, umbră mărâţă ? !
T r a ian u . Să rădici coloniele Romei neperitóre,
să desrobesci ţerile Daciei, să sfărâmi giugultt ruşinoşii!
M ih aiu . Islamulti s’a rădicaţii assupra nösträ cu
puteri nebiruite! Vecinii creştini ne urëscü, ne piz-
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muescű, ne tradă. Strănepoţii lei sunt părăsiţi şi uitaţi
de sângele lorii !
T ra ian u . Vei învinge!,.. Vulturulti nostru îţi va
da izbânda. Eü voiu fi cu voi!

Mih aiu .

Umbră sântă! Farmeculii numelui teö,
care ni se aretă în tóté faptele mari alle firii întregi,
a ţinută viaţa în noi, a mărită vitejia nóstrá ! Vécurile, ce aă înghiţită atâtea ne'murï, n’aü putută răpi
numele teă din sufletulă nostru.
T raiantj. Credinţa vösträ în strelucitulă vostru
nume şi sânge, va mântui poporală română ! Fraţii
voştri delà Tibru, Ebru şi Seina voră auşli mâne glastilu vostru şi vë voră veni în agïutorü! Stéoa ta va
străluci pe câtă timpă vei remâné credinciosă chiămăriï telle şi vei iubi numai poporală teă ! idisparhidu)
Nu te încrede în némurï....
M ihaiu . Cari sunttt acelle némurï? Spune-mi,
spune-mi, umbră sântă! Părinte allă Româniloră ! Mai
stăi... Mai stăi ! {despărendu lumina) A despărută! M’a
părăsită !
T raianu (din îndepărtare). Voiu veghia assupra
vóstra.
M ih aiu . (ibicuragiatu). A ! Este glasulă lui! Ascul
taţi cum se întinde, cumă cresce, isbită din stâncă în
stâncă, şi resbate pêne la noi (medităndu) Nu este o
nălucire amägitöre ! Eramă deşteptă, l’amă veşlută ! Mia vorbită. Era elă, stepânulă Tibraluï! ţprivindü spre
pai'tea unde i s’a arătaţii geniulü) Vedenia îmi arată,
îmi face semnă, îmi comandă. Da. Me supună ţie,
umbră sântă! (după o pausă) Voiu veghia assupra
vóstrá! Vei învinge! mi-a şlissă ellă. Aşa dar la luptă...
acumă... îndată! Iţi giură, umbră străbună, că voiu
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îndeplini voinţa ta. La arme, apropii meî! Daţi-mî
vulturulü ! armele melle! aduceţi-mi calulü meü! Sä
mergü a sfărâma gïugulü pâgânü (mergcndü mai în
fundulû sccncï şi ordonândü). Degrabă semnalulü ! Sä
trecemü în focü... Semnalulü! Sä deschidemü lupta !...
(Semnalulü se dă prin cornurï, topi căpitanii se adună,
'sentinelele aducă vulturulü, alţii armele, şi tu fundulă
scenă se aduce callulu.)

SC EN A VII.

M ihaiu , C alomfikescu , M ih alcea , fraţii B uzeşci ,
Ma n t a , S toica .
( Vină din tote părţile gătiţi a întră în lupta),
Mih alce a . La semnulü vostru, Dóm ne, nor toţi
deştepţi vë adestämü.
Mihaiu ({inêndü în mâna drlptă vulturulü şi în mâna
stângă spatd). Desteptü este şi trebui' să fie totü Românulü, cândü ţârra e în pericolü. Cei viteçlt adastă
cu nerăbdare óra ca să-şi dea viaţa pentru pâmêntulü străbunii, şi v o i, armaşii m ei, sunteţi soţii lui
Mihaiű!... La luptă dar cu mine!... Să perimü pêne
la cellü din urmä, se'ü giugulü sä sfărâmămii! Mii de
morţi sä împărţimtt isbindü păgânătatea, şi atunci cu
mândria faptelorü nóstre să sărutămtt pâmêntulü R o 
mâniei, strävechiulü nostru pâmêntü, binecuvêntândü
pe D-çIeü ! !
S troe . Stämü gata, stăpâne, la domnésca vösträ
comandă !
S to ica . Gata să murimü séü să învingemü, ca
creştini smeriţi şi ca suppuşi fii ai ţerrei.
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R a d u . Gu bucuriä ni vomü da viaţa pe câmpiï
fiumósei nőstre ţerrî, ca sä’i vindecämü ranele grele.
C alomfirescu . Tremure barbarulti de armele ro
mâne, de braţultt lui Miliaiü!

Mih aiu . Mircea, Vladű şi Radulü, falnicii noştri
străbuni, au arătată lumei, ce va sä <,lic,ă Românultt
în arme resculattt ! . . . Viaţa unui omü în vieţa
ţerreî este o picătură în mare; dar numele plutesce
d ’assupra valurilorü, bine-cuvêntatü séü blăstematri,
ursită iubirii séü urei ! E grozavă nemurirea unui tră
dătorii, érü nepăsarea este totü una cu trădare! Nu,
nu, armaşii mei ! . . . Eiï de viteçli, nu veţi dori voi,
ca Românultt să se pârşîă în amarnica robiä ! . . . Ett
ve giurtt pe viultt Dumnerlett, că austrulii rlilei nu va
trece şi semiluna va dispare, departe peste alle nóstre
hotare.
M ih alcea . Niazlovultt va roşi !
R adu . învingerea séü mórtea ne va scăpa de ocară
şi de ruşine.
C alomfirescu . Păgânultt se va perde, séü noi
toţi ne vomü sfârşi.

S troe . Să murimtt... Să murimű toţi pentru scumpa
nôstrâ ţerră!
Mih aiu . D a r ! . . . Să murimtt, spătarii me i . . . Să
murimtt cu arma în mână, ca o ţttrră vitéztt şi ro
mână!... înainte... înainte, pui de lei... Curgă sângele
vrăşmaşă !... Afle lumea, că Românultt este mare.
T oţi. U ra!... U ra!... înainte! înainte!...
( Topi se tragă spre stânga, după disparifntnea /oră la
câte-va secunde se aude sgomoiu de arme sj bubuituri
de tunuri).
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SC EN A VIII.

B ékés , H orvat , V en tila , D umitru şt S t a m a t e .
{Vinii întrunii sufletii din drépta).

H orvat (în vorbii cu Ventilă şi Békés). începe
danţulă.
B é k é s . A intrată în horă.
V e n t il a . Este hora morţii!... Amtt veşlută cobea
sburândă astă nópte pe de asupra cortului sëü.
D umitru (cu timiditate şi Îngrigitî’i . Să nu fi fostă
cum-va cobea nostră!... Amă avută ună visă afuri
sită, par’că’mî totă sbura pe denaintea ochiloră acea
îazmă de pasere şi nu se mai îndepărta delà mine.
S tam ate (indispusă'). O s’o paţimă vë ţlic.tt ! . . .
Facemă reă, Ventilă!... Blästemulü ţerrei !...
H orvat (intrerumpemlu-lii). Ne-ai ofticată, căpi
tane, cu cobile telle.
(Din affarit se audă strigăte, detunărî de pusă şi bu
buiţiiIu tunurilorii)■

V en tila (cu încordare). Acestü strigëtü ? !... V a fi
ţipătulă desperărei ! !... Lupta s’a înverşunată.
B ékés . Sinană îăă va fi izbită în animă.
H orvat (cătră Ventila'). Fi-voră ai voştri tari de
ângeră, în momentulă....?
V en tilâ (în tainei). Ei nu voră întră în focă.
D umitru (se apropie de ei, după ce vorbise în secretă
cu Stamate). Să treceau! la óste ; aici nu ni este
loculu.
S tam ate . Lipsa nbstră ne va trăda.
V en tilâ {făcendu-se a nu înţellege sensulu cuvinte
lor ă hă Stamate şi Dumitrii). Aidemă, căci altü-cumü
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ni póte scăpa din mână! (în taină lut Békés). Nu’í
voiti perde din ochi.
B é k é s . De astă dată n’are a face cu nemernici
d’ai luî Mustafa.
S tam ate . Maî sciî!... Mihaitt crede în stéoa ţerreï!.. Invingêndü, ce se va allege de noî f
D um itru . Ruşine şi blesteme.
(Se repetă sgomotulü apropiindu-se din ce în ce mai
multü.)
V e n t il â . Sgomotulü s’apropie.... ţipetultt creşce.
Ce va fi óre?...

H orvat (cu satisfacţiune). L ’a răzbitu... l’a înbrâncitü... s’a sfârşiţii cu viteçlia luî!...
V e n tila . Acum e timpulü!... Aidemü.
D um itru , S tam ate . Sä mergemü, fie-care la loculü seü...
(Câte-şt treï disparu.)

SC EN A EX.

B ékés şi H o r v a t .
B ékés (îï însoţesce pêne în fundulü scenei; priveşte
unu momentû spre firmamentu; se întôrce la Horvat
în fa ţa scenei).... S’a roşittt ceriulü!.... în stânga şi
drépta se vede Unü focü înspâïmîntêtorü.
H orvat (cu ură şi pasiune). Ah!... numaï de l’arü
puté sfêrâma!

B ékés . T u’ï ceri mórte, şi élű.... elü....
H orvat (căţlenduî în vorbă). Viaţa luî este mór
tea némulut nostru!.... ’l ’amü petrunstt tainicele cuge
tări... Ii cunoscű ţinta.
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B ékés (după o pausă). Putemti avé őre încredere
deplină în Ventilă?... Ni va închina elü ţe'rra?... Cugetat’aï maturü?.., Sä nu fie mai îndrăcitti decâtü Mihaiü... Şi elü este unü puiü viclénü de Românü!
H o r vat . Ventila pôte fi vicle'nü, dar nu este Mihaiü! (din afară resbată mările şi strigetele de triumfa;
foculü slăbesce.)
B ékés (ca fulgerată). Strigëte de triumfű?!....
Urări!... elü a învinsü!... Sórtéa a hotârîtü între Sinan şi Mihaiü.
H orvat (palidă şi înfuriată). E unü blâstemü....
Unü blâstemü pe némulü luï Árpád !
B ékés (îngrigitü). C e’ï de fäcutü ?
H orvat (confusă şi turbată). Acestü omü satană
s’a näscutü ca sä ne supună pe toţî... Să cucere'scă
lumea!... O să’î ducemü grózá în visü şi descepţî. .
în resboiü şi pace!... A h !... Turbezü... îmï blâstemü
viaţa, câcî trebui sä’lü admirü şi să me închinü luï!...
(Sgomotulă se apropie).

B ék é s . Óstea se apropie... se apropie!
H orvat (sfîşiindu-se de turbare şi ripèndu ca înlr ună
deliriu). Ha, ha, ha!... Sinan!... Trufaşe Sinan!....
Unde’ţî este fieroşia?.... Unde’í vitegia Ianiciară ? !...
Sfêrâmatü... Nimicitü... Ha, ha, ha!... Doue sute mh
de musulmani fanatici, sdrobiţî d’o mână de Români!...
Mihaiü... Rômânulü Mihaiü te-a ruşinatu... Te-a umi
liţii!.., Ha, ha, ha!... Sinan!... Trufaşe V ezirüü...
B ékés . (îngrozită şi neliniştită). Ne vorü câlca aicî !..
L a ce mai stâmü ! !...
H orvat (ca redesceptată din meditaţiunî, tremurândă)
Sä mergemü... A i dreptate... Ne vorü câlca.... Aidemü!.,. (Am bii essă.)
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SCEN A X.
(Scena se preface prin râdicirea unei perdele iulermed'are despre

fundulit

scenei, înirliml câmpii de labtvâ, aşedatfi pe vaduiü Câltigêreuilorü, care represinlă tiiumlniü óstel române. Arma'« lui Mihaîil se vede în fundulfi scenei într’ o
posiţiime triumfătore $ unu despârfimênlü
şi tâtarï,

de cavalcriă petrece

pe prinşii lurei

trecêndu’ï pe sub săbii ^ tunurile, stègurï turcescî ocupate delà vrăş

maşii, stau în drépta scenei, pâţiîte de soldaţi români. MihaiQ stă calare în midloculii spâtarilord sei, ţinendu stègulfi profetului în mâna stingă. Petrascu fine
în mână Yulturulu ţcrrel 5 Mihalcea, Stoica, fraţii Buzescl, Calomfirescu, Manta,
Ventila, Stamale şi Dumitru stad în giuruliî lui MihaiQ^ la râdicarea perdelei nuisica încetândil, începe o întreită urare.)

T oţi. U ra!... Mihaiü... Vitézulü ţerreî!...
M ih alce a . U ra!... Makedonultt României!!
M ihaiu . Dumnezeii a fostü cu noi!... Ceriulu a
binecuvêntatü armele ce le-amü rădicaţii în apêrarea
Ţerreî şi a Cruceî!... Lupta nôstrâ a fostü sângerosă,
dar hotaritóre !... Viteţlia vostră, dragii meî spâtarî
şi fraţi de arme, a însufleţită bârbâţia ósteí nóstre !...
Măreţele umbre alle marilorü noştri străbuni sunt ve
sele şi mândre de acéstâ uriaşă izbândă!... Ea va
râdica pe vaduiü Câlugêrenilorü unü monumentű neperitorü acestei frumose çlile, care va spune lumeï,
că mâna de Români viteçli, care a invinsü óstea tru
faşului Sinan de unü nurnerü inçlecitû, a trebuitü să
fie tare în iubire pentru ţârră şi lege!.. V a spune,
că virtuţile strâbune n’aü peritü la Românii ve'culuí
nostru!... Că Românulü, de şi micii la numerü, de şi
pârâsitü de puterile creştine, a sciutü să înfrunte mórtea
şi sä dea peptü cu puterniculü vrâsmaştt alü creştină
tăţii!... Cunóscá de astâçlï înainte Europa creştină, că
porţile eî sunt în mâna nösträ!...
T oţi. U ra!... U ra !... U ra !...
Mihaiu (avendtlfi ţintiţi ochii asupra lui Ventilă'.
Uneltirile pêcâtosilorü aü câçlutü!... Divanulü Domniei'
nóstre va hotărî asupra uneltitorilorü îndâretnid! !

FINE.
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Professorü de Musieă vocale la seminariuly de Ismail.

OPULU IV.
Tipâritü eu cheltuéla Prâ-Sânţituluî Episcop allü Dunâreïde-josü M elch isepf .k şi a domnieï-séle domnului Ioan
W eiss , tipograf.
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Doritorii ce vor lua mal multe are unü rabat.
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