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Scena represintă o .odaie clin casele lui Mirică.
In drepta o ferdstră, în stânga o laviţă, în mijloc
o masă cu scaune împrejur, în fund o uşe. Lîngâ
uşe, spre laviţă, un cuptor. Un parsechi’ü.
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SCENA I.
D o c to ru l,
tofi).

Niţă

A nă

(În costum de turişti, cea din urm ă în pan

(cu o gentă în m ână, întră p recedaţi de)

Mirică

şi Lucsa.
Mirică. Poftiţi, poftiţi.
Lucsa. Bine aţi venit pe la noi.
Niţă (depune ggnta pe laviţă) Nu v’am S p ilS boieri
Dv. că avem să sosim îndată Ia fratele Mirică,
omul lui Dumnedeü, care ne va primi bucuros
în casa sa, până va mal înceta plöia cea afuri
sită. (îşi d ă peste gură.) Ba e mănosă plöia şi dela
Dumnedefi trimisă.
Mirică. In adevăr, plöia asta îmi preţuesce
mal mult ca şi o pungă de bani. Cât de primit,
bucuros îl primesc pe Dumnialor, cum am mal
primit şi voi mal primi din Domnii, cari trec p’aicl
în calea Domnialor spre verful Pleşulul.
Niţă. Ş’apol să vedeţi, ce mal ceaiü scie să
vă fărbă Lucsa. Par’ că dicăţl, că ceaiul şi romul
nu lipsesc nici odată din gănta Dv.
Ana. Unde al pus-o ? Las’ c’o văd. (Merge de
deschide gânta şi dă d in tr’ânsa lui Niţă o tinichea cu ceaiü, o
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cäräfiörä cu rom şi o cutie cu zahar.) D a c ă l il l - tl e CU SU-

pörare, soro.
Lucsa. Adă numai Domnă, adă. Ce bine
s’a nimerit de aţi sosit la pont, tocmai când am
scos lipiile din cuptor.
Mirică. Să vedeţi numai ce lipii, sciü de
bine că nu avem să păţim ruşine cu ele.
Doct. Dacă plöia nu ne-ar fi răzbit până la
os şi dacă n’am sghiburi de frig, v’am cere mai
bine o mămăliguţă cu lapte.. . aşa însă, nu ne
putem lipsi de ceaiü.
Ana. Ş’apol, lipiile sunt la pont, până când
mămăliguţă ar trebui încă mestecată, mie însă
îmi este fdme, de nu mai pot.
Lncsa. Hai Niţă, hai! N’audî, că coconi ţa nu
mai pöte de föme. (Ese).
Niţă. D’apoî eü! Cred! că sunt lipsit de ori
ce poftă, mânca-ţi-aşî ochii, să ţi-iî mănânc, cât
am rămnit la ei. ceso).
Mirică. Poftiţi de apucaţi loc; sciü de bine,
că veţi fi osteniţi.
Ana (se aşa<jă pe laviţă). Da, suntem obosiţi,
Şedi şi tu doctore, şi D-ta, bădiţă.
Doct. (ş6de şi ei). Da, s’apuc şi eü loc.
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Mir. ^6deşiei). Cu voia Dv. Ce, dör’ n’am
dis bine?
Ana. Ba forte bine ai dis bădiţă; ce-î drept,
noi dicem: ocupă loc, dar acum vöd, că nu
dicem bine.
Mir. Eü unul, vedi bine, nu m’aşi dumeri
căci döü nu pot înţelege, ce are d’a face o cupă
cu locul.
Ana tcătră doctor). Eşti tare muiat, puiule ?
Doct. Nu face nimic puicuţă, mie mi-a fost
mai mult de tine. (O sărută).
Ana (ruşinată). Astâmpărâ-te!
Mir. ("zâmbind). N’ai la ce te sfii coconită
dragă, ai vădut dâră, că şi eü am o nevăstuţă
curăţică. SS vede trdba, că şi D-vdstră v’aţî luat
de curend.
Doct. Pre', prd de curdnd n’am putea dice;
sunt doui ani de când ne-am căsătorit.
Mir. Ba döü ? En vedi, ce poznă, tocmai ca
şi noî. Apoi de, . . . omul neîmpărechiat, e nu
mai jumötete om. Ca să fie întreg, trebu să-şi
ia o nevăstuţă blăjină, ascultătore, nu-î aşa
Domnule?
Ana (rî<}6nd). Poftim trebâ! Ori unde te-ai
duce, la oraş, la sat, la câmpie sau la munte,
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pretutindeni, dând de omeni daî de tirănia băr
baţilor.
Doct. Ferice de D-ta nenişorule, däü ferice
de D-ta, care de când eşti, nu ţi s’a întâmplat,
să-ţi vorbescă cineva de egala îndreptăţire a
secsurilor, de emanciparea femeilor. D-ta n’aî
cetit nicî odată vr’o gazetă scrisă de femei, şi
prin urmare nu şti, că te-aî atins cu o mână
aspră de o rană, care arde în inimiora soţiei mele.
Mir. Dacă am înţeles o bobă măcar din
câte mi-ai spus, să mă ia dra.. ah ertare, căci
era să mă ia gura pe dinainte.
Doct. Mă iartă şi D-ta, că ţi-am făcut o
tiradă, adică ţi-am înşirat la verdl şi uscate.
Trebuiam să-ţi spui pe scurt, că nevăstuţei mele
nu i-a plăcut pilda Dumitale despre femeia ascultătore.
Mir. Nu i-a plăcut ? Da cine e stăpân- în
casă, eü ori nevasta . . . ?
Luc. (îşi vira capul prin crepătura uşei şi strigă).
Omule, alergă c’a scăpat joiana din grajd şi a
fugit în pădure. (Ese).
Mir. (sare in sus). Fcă viÜ ! (Ese grăbit).
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SCENA II.
Doctorul, Ana.
Doct. Bine că a dat Dumnedeü de i-a scăpat
vaca din grajd, căci altmintrelea nu scăpăm noi
de dânsul cu una cu douß, er tu te supăral de
bună samă.
*
Ana. Nu sunt atât de supărăciosă pre cât
mă ţii tu.
Doct. Nu puicuţă, nu. fSB scălă şi merge la te
restră de unde privesce prin gs5m). Pare Că s’a mal rărit
ploia, nu mal varsă cum vărsa adineorea, ci picură...
destul de des, dar în fine picură. Ici colea să
arată şi câte o bucăţică din seninul cerului.
A n a (se scolă şi m erge şi ea la ferßsträ.) Unde? Cer
senin? Nu vedl, că-s nori cenuşii?
Doct. Fiă şi nori negrii chiar, dar’ de plouat
tot nu mal plouă aşa tare, ca mal înainte.
Ana. Dacă pre straşnicul meü stăpân ar fi
ascultat de mine, nici că ne-am fi muiat.
Doct. Cum aşa?
Ana. D’apoî nu te-am rugat, să stăm în
restaurantul gărel pân’ va înceta plöia?
Doct. Să nu-ţl fiă cu supărare puiculiţă, dar’
precât sciü eü, când am eşit din restaurant,
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n’am vădut nici un nor, notabene pe cer, er’ cât
despre rugarea ta, de a rămânea pân’ va trece
plöia, nu sciü absolut nimic, dar absolut nimic.
Ana. Ba mă iartă, ţi-am dis scurt şi cuprindător, să aşteptăm până va trece plöia —
sau maî bine dis . . . norii. . .
Doct. Notabene de pe cer. Da, da, sciü,
sciü, că posedî şi acel minunat dar femeiesc, de
a sei töte, a prevedea töte şi a proroci töte,
notabene . . .
Ana. Uf, mă plictisesc! cu afurisitul töü de
notabene, cu care singur îţi ţii isonul, când te
pornescl a mă contradice şi a-mî tăia vorba cu
toporul.
Doct. (ride cam a silă). Eü, eü ti-am tăiat vorba?
Nici odată! Tocmai din contră ! Te las să-mi
cânţi până ce numai poţi.
Ana. Aşa däü, fă-te ca şi când ţi-aşî
spune mereü la cazanii, după cum ai şi merita
să-ţi spui.
Doct. Draga mea, de ce te apuci cu tot
adinsul de certă cu mine?
Ana. Audi colo cărtă! Cine să cărtă, eü ori tu?
Doct. Eü, eü ? Rîde dracul de porumbele...
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Ana. Eü drac? Fă bine taci şi nu-mî strica
pofta de voiaj.
Doct. Bine, dar te invit şi pe tine, să nu
mö mai cicălescl.
Ana. Aşa, acum îmî dicl, că-s cicălitore. Şi
dacă chiar aşi fi, ar fi vr’o mirare cu un bărbat
care-mi face töte în năcaz. Nu te apuca de gâlcdvă, apoi să vedl, cum stiü să tac. (li intörce spatele)
Doct. (S6 aşatjă la m asă şi acom paniază monologul seu
cu dese ciocăniturî pe tab la mesei).

N â,

p o ftim ,

d l’ S â

bosumflat. Dacă n’aşl sei, că în primii ani de
căsătorie mal toţi însurăţeii aü să trecă prin
asemenea situaţii critice, — dacă n’aşl fi cetit,
că şi căsătoria, ca şi mustul trece dela dulceţă
la ferbere şi te pişcă la limbă, până ce dă D-deü
de sö aşedă drojdiile şi sö limpedesce vinul, döü
dacă n’aşl crede asta, şi n’aşl simţi, că învechim
du-sö traiul nostru conjugal, ne apropiăm încetul
cu încetul. .. ah, pre, prö încet.. . de epoca mult
dorită, unde amorul nostru — acum în clocotire
— sö va aşeda şi sö va lămuri, făceridu-să tare
şi buchetat, ca şi vinul cel vechiü. .. mal că aşi
lăsa-o aici pe îndrojdiata mea. (se scöiä şi continuă
rataplam ul pe geam).
A lici (mereu cu spatele spre doctor).

C ö,

dÖ f

BU

vreai să sfărîml sticla, vödönd că n’al putut găuri
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masa cu ciocănitul töü. Ori al de gând să mă
asurdescî? Frumos cadoü de voiaj şi eftin.
Doct. Ba mö iartă, voiajul e destul de scump.
Pöcat d’atâţl mari de bani pentru car! nu iaü în
schimb decât fiere şi nöcaz din causa ta.
Ana. Frumos voiaj döü, forte frumos. . . şi
cine ni l’a împodobit aşa de frumos? Eü orî tu?
Nu eü am început cörta. Eü am susţinut numai,
că am dis la restaurant, să aşteptăm maî bine
er’ tu te-aî aprins şi a! făcut o gură, de pare că
voia! să mă înghiţi cu rochi, cu pantofi cu tot.
Doct. Eü am început cörta, eü? Na, porneşte-te să plângi, atât ne mal lipsia,. .. după
amărăciune, acrăiă . . . Şi de ce astea töte ? Nu
mai şi numai pentru că nu ţi-aî putut astâmpăra
pofta de gâlcevă . . . numai şi numai fiindcă nu
ţi-am dat în glas, de öre-ce am preferat să în
ghit la noduri, sâ-ml vörs nöcazul pe tabla mesil,
pe gemul ferestrei.. .
Ana. Care va să dică, vorbind de mine, glas
dicl, certă dicî?
Doct. (Lovind cu piciorul în podölä). La draCU !
Lasă-mă să-mi isprăvesc vorba . . .
Ana. Nu sbiera aşa şi nu sfârîma podela !
Adă-ţl aminte că suntem în casă streină.

Doct. No, vedî ce fire spurcată al t u !
Dintru întâii! mö iritezî până la turbare, apoi
îmi dai poveţe.
Ana. Eu povaţă ţie? Povaţă este dacă-ţi
amintesc, că nu eşti acasă la tine?
Doct. Recunosol în fine, că tu, tu ai început
gâlcdva ?
Ana. Efi? Ha, ha!
Doct. Nu vrea să-mi dea dreptate. (începe
sa strige din nou;. Vedî bine, că dreptatea este mereü
de partea ta şi nici odată de a mea.
Ana. Tu dici. Acum de bună semă că nu este.
Doct. fSe apucă de per, vorbesce cu un fel de răcnet
năbuşit). Nu vrea odată cu capul să-şi recunoscă
greşala! Nu vrea, nu vrea.
Ana. Din melodramă începi să dai în tra
gedie. Nu juca teatru, căci nu te prinde. Eü nu
ţi-am făcut nimic, tu însă, tu mö tractezi cu nisce
răcnete grozave, fără nici o milă de timpanul
meü . . . Na, mi Pai spart şi bine sei, ca medic
ce eşti, că timpanul spart nu-1 puteţi cârpi. M’ai
asurdit bărbate.
Doct. Da . . . ţi-am răcnit ! (Răcnesce în adevăr).
Insă când? După ce m’ai înferbântat de-mi clocotesce tot sângele în mine. Bine sciî, că-s arţăgos.
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Ana (rîde cu dispreţ)
Doct. Da,' arţagul mö scöte din fire. dar
numai după ce am fost iritat, cum m’al iritat tu
acuma. Tu nu te oprescl până ce nu m’al scos
cu totul din fire. Nici nu mal sciü cu ce al în
ceput cdrta.
Aua. Nu eü am început.
Doct. Ba tu numai şi numai tu. Nu te poţi
nici de cum deprinde, a-ţl lua sema la timp.
Ana. De ce să-mi iafi eü mal întâifi sama.
Doct. <sbi(5ră furios). Fiind că eşti femee şi
datdre a fi supusă bărbatului töü. Nu sei nici
atâta? Trebue să fi blâjină şi îngăduitore... trebue!
Ana. Asa? Trebue? Asculta-mö Domnul
meü! M’am săturat d’atâta tirănie. Dacă numai
d’aceea mal tîrît în voiaj după tine, pentru ca să
al asupra cui să-ţi verşi veninul . . .
Doct. Nu-şl pöte lua sema . . . nu. M’aduce
la disperare cu tonul el cel batjocuritor.
Ana. Tonul meü, ha, nu este de cât un
slab răsunet al răcnetelor tale.
Doct. Ano, tu al multe calităţi frumöse.
Ana. Ba döü?
Doct. Numai de n’al fi aşa de cicălitore
şi vedl. . . . când te pornescl ca şi acum ,........
atunci.... te urăsc, da, te urăsc din suflet.
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Ana. Cere dar’ divorţ.
Doct. Da, am Să cer.

(la pălăria şi ese furios).

SCENA III.
Ana, mal pe urmă Lucsa şi Niţă.
Ana C e intörnä şi privesce la uşe) S’a duS, şi däÜ
S’a duS. Unde ore? fS’aude un trăznet, vrea să deschidă
un geam dar nu pete) Domne Dumnedeule, ce intem
perie, cum şerpuesc fulgerăturile şi Ioan al meü
e sub cerul revoltat. (Se aşe<jă pe un scaun). Pre sfintă
Născătăre de Dumnedeü mântuesce-1!. .. er inima
mea cea sângerată să-ţî fiă prinos de mulţămită!.
. .. Nu să întornă, nu vine,. . . s’a dus,. . . m’a
lăsat,. . . . ce să mă fac săraca de mine, ce să
mă fac ? (Plânge).
Lucsa (întră, aducând pe tavă cele necesare p e n tru un
ceaiü şi este u rm ată de Niţă, care respiră cu plăcere m irosul ro
mului). Poftim C O C O niţâ ! (Aşe<Jă cele aduse pe m asă).

Ana

(la in trarea Lucseî s!a sculat repede şi a a le rg at la

Val Ce timp periculos !
Lucsa. Da, e vreme tare, ca pe la noi prin
munţi. Sunt frumoşi munţii,1 dar’ sunt şi pri
mejdios!. Ce l’a apucat pe boerul D-tale, de a
fugit, ca puşcat din tun şi drept în pădure a
alergat, sub copaci, unde-s trăznetele maî des.
ferâstră, de unde cau tă spre cer.)
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Ana (se întfirnă repede spre Lucsa.) Ce dicl ? S’a
dus unde-s trăznetele mal dese? Uşi ia sama şi se
relntöm ä ârăşl spre geam, ca să-şî ştergă lacrim ile din ochi.)

Niţă (cătră Lucsa;. Valeu . . , omul a fugit în
pădure âr nevasta plânge. Ce dicl, nu mi s’ar
cădea, să o mângâi puţin?
Lucsa. Că dSü, mal bună mângâiere ca de
la tine, nici n’ar putea avea.

Niţă. Sei ce Lucso, pânâ-şl va bea ceaiul,
îl voi dice din fluer.
Lucsa. Numai să nu-I dicl cumva de jale.
(A g ă ta t cu m asa, c ătră Ana). Poftim COCOniţâ !. . . Ceaiul
te va încăldi şi-ţî va face curaj.

Ana (se aşa<jă la m asă). Că clöü îmi şi trebue
curaj, ca să nu mö îmbolnăvesc de frică. Vedl
cum îmi clanţină dinţii în gură?
Lucsa. Bea numai, bea coconiţă, să vedl
că-ţl va trece şi clănţinătura de dinţi.
Ana (bea)- îmi pare că nu mal fulgeră.
Lucsa. Să vedl numai că cerul peste puţin
va fi din noü senin
Ana. Döü m’a încăldit ceaiul, ba par’ că
m’a şi înviorat puţin. Cred că bärbatu-meü îşi va
lua sama şi ne vom împăca.
Lucsa. Da, da va veni şi pacea va fi gata.
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Niţă (scöte un fluer din bräü.; Ţi-aşl dice O doină
dar e pre de jale, mai bine-ţl, die o sîrbă să te
ÎH V eseleS C i. (Suflă din când în când în fluer, dar e preocupat

Cum îţi place coconiţo ?
Ana. Ce, ceaiul, ori sîrba D-tale ?
Niţă. Lucru naibii, îmi lasă gura apă, cât
nu pot sufla în fluer.
Lucsa. Nu te obrăznici nătărăule!
Ana. VedI, mâhnirea mea m’a făcut să uit
cu totul de D-vdstră. Poftim şi D-tale un ceaiü
leliţă.
Lucsa. Las până mal târdiă, când va veni şi
omu meü.
Ana (cătră N iţă;. D-ta poţi bea şi singur,
poftim ! (Iî d ă un pahar cu ceaiü, pe care l ’a preparat de grabă)
Nită (îşi grijesce fluerul pripit, să repede la m asă şi
s’apucă să toea şi se m ânce cu lăcomie.) Nu C ä dÖrä . . . CI
că, pentru c ă . . . mi-a lăsat gura a p ă . . . . dar
mal când e ră . . . am cetit în o carte ... din bibliteaca poporală. . . că nu sö cade . . . a refusa
pe cocone . . . Acolea în carte stă refusa . . . dar
Simeon al Zosimel, care m’audia cetind şi care
a umblat pela BucurescI,........ de a vödut pe
rege . . . a strîmbat din nas . . . . şi a dis . . . sö
vede cât colea, că cartea asta este o scâlceitură...

de ceainic).

lü
nu să dice numai 6c’ aşa . . . refusa, ci a tractarisi cu refus.
Lucsa. Bine, bine, tocă, tocă, dar acel pa
har îl pusesem pentru Domnul doftor.
Niţă. Nu face nimic.
Lucsa. Cum aî dis, nu face nimic?
Niţă. Aşa, căci vei aduce alt pahar în loc,
când va veni Domnul doftor.
Ana. Ah, de ce zăbovesce el öre aşa de
mult?
Lucsa. N’aî grije coconită, va veni, când va
veni. Lâsă-1 să să röcorescä puţin, căci pre să
înfierbântase.
Niţă (privesce ţin tă la paharul ce Ta golit.,) Ti, da
bun a mai fost.
Ana. Iţi mai torn odată. (T6mă).
Lucsa. Ce faci coconiţo?
Ana. Nu te supăra soro, şi aşa va mai
trebui să încăldim apă,, când veţi bea D-vostră
şi cu soţu meü.
Lucsa. Nu-î vorba de supărarea mea, ci de
neomenia acestuia.
Niţă (a goiit paharul.) Las’ că sciü eü ce-ţi
plătesce pielea Lucso.
Lucsa. Ei, ş’apol! Ce-mi plătesce nătărăule ?

t

17

Niţă. Eü unul sciü de bine, că n’aşl vrea ca
tu să-ml fi nevastă mie.
Lucsa. D’apol eü ? MS prăpădesc de ciudă
şi mâhnire, că Mirică ţi-a lua-to pe dinainte.
Nită. Dacă eü ti-asl fi omul, nici că al
putea face cu mine cum faci cu Mirică.
Lucsa. Şi adică cum fac, nebunule?
Niţă. N’aî fi putut să te porţi... da ce die.
. . . să mă porţi . . . Cin’ te-a învăţat la acel mi
nunat joc, Lucso ?
Lucsa. Ci spune nesăratule, ce aî să spui
şi nu mal lungi vorba!
Niţă. E frumos joc, jocul D-tale, da nu-I pe
placul fiteş-căruia. Tötä lumea te vorbesce. Elă
ce die omenii: da şi mi-1 portă de nas.
Lucsa. Cine, pe cine?
Niţă. Lucsa pe omu-säü.
Lucsa (ridică m âna să-i îovcscă). Na piper, ne
săratul e !
Nită (s’a ferit de palm ă, s’a sculat şi a tulito la u şq ,
unde se opresce). Ba däü, lumea nici nu-I mal dice
omului tău pe nume, nu-I dice Mirică. . . l’a polecrit Lucsoiul. (Ese.)
Th. A le x i: „Tot găina cântă."

2
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S C E N A IV.
Ana, Lucsa.
Luc. Vedî ce blästömat e nătărăul?
Ana. Aşa döü! Unde-I nevasta, care să fiă
în stare a purta de nas pe bărbatu-sM ?
Luc. Tocmai de nas nu . . . da de mână,
ori de briü . . . frumuşel... încât să-I placă şi lui
şi să nici nu simţă, că-I purtat.
Ana. Bărbat purtat de nevastă? Unde te
duci cu gândul? Femeia trebue să fiă totdeauna
supusă şi ascultătore.
Luc. Aşa trebue să fiă când nu este altfel.
Aici la noi este tocmai altfel. Eu una îl las pe
omu meü să tot poruncösca, da de făcut să face
numai ceia, ce vreaü eü.
Ana (o privesce mirată). Ce vreai D-ta? Să pöte ?
Cum faci?
Luc. Apoi să vedî coconiţo, a-şî avea multe
de înşirat, eü care cunosc firea bărbaţilor. Sunt
urzuşl, răcnesc, îşi bat nevestele.
Ana. Aşa . . . aşa . . . a şa !
Luc. Şi cu töte astea, cu minte să fie ne
vasta, apoi să vedî, cum mi ţi-1 portă de nas şi
mi-1 duce pe omu söü, unde vrea dânsa. Cât
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•despre şiretlic, femeia ia învăţătură dela vulpe,
dr omul dela măgar, de să ’ntrece la încăpăţinare
■cu dânsul. Mirică al meü este unul dintre ceî
mai încăpâţinaţî din cuprinsul nostru. Odată cu
capul şi pace . . . eü însă îl iaü frumuşel de gât
şi chindia merge după cum o duc eü. . . el însă
crede, că merge după capul säü.
Ana. Cum mi-1 iaî, cum ? Fi bună şi mă în
vaţă şi pe mine, să fac după D-ta.
Luc. Când sbierâ. eü tac, tac mulcomă, tac
pân’ şi-a vărsat focul şi i s’a alinat arţagul. Apoi
mă apuc să-î die, că drept are, îl laud, îl tămîez,
pânâ-1 îmbăt la cap, de să face drăguţ, ca un
mieluşel. Da lucruri d’astea nu să pot spune din
fir în p ă r........ ş’apoî, ce să potrivesce astădl,
măine nu să potrivesce şi ce-î bun pentru Nan,
pote să fie räü peutru Stan . . . cu un cuvînt co■coniţă dragă: vădend şi făcend.
SCENA V.
Precedentele. Baba Rahira.
Rabini rae după cuptor). AşaLucso? Aşa mi-1
pui la cale pe Mirică, Lucso?
Lucsa. Vaî de mine, mama. (Ese de graba).
2*

20

Rahira (Sg iv esce de d u p ă cuptor). No vedl, IK>
vedî, şi eü, babă bătrână, m’am tot mirat, cum
de o scote ia cale cu Mirică. Ce mi-aî mal fost
Lucso, ce mi-ai maî fost! Şi döü, va fi pe tocmaî
cum dice ea.
Ana. Va fi döü. Fiica D-tale e mal cu minte
decât mine.
Rahira. Nu-mî este fiică ci noră. Mirică e
fiü meü. Cât a fost copil şi flăcău, tot dârj a
fost şi sălbatic, iute ca piperul, bătăios şi gâlcevos.
De iute, a rămas iute şi până în diua de acţî>
aşa de iute încât nu sciü deü, ce s’ar fi întâmplat,
dâcă Lucsa ar fi îndrăznit vr’o data să să porte
cu el, cum te-aî purtat D-ta cu bärbatu-täü. ..
Ana. Ce, dor, aî audit?
Rahira. Păi!... Nu-s surdă! Cred! că-s surdă?
Tinerică nu maî sunt, bună oră ca D-ta, dar de
audit aud tocmai ca şi D-ta de bine . . . ş’apoi şi
m iros. . . aşa de pildă acum mirosă aicea a ceaiü
cu rom... nu-i aşa coconiţă, că mirosă a ceaiü cu rom.
A n a (p re p a ră de g ra p ă u n ceaiü). Ba e C U m m ir O Ş f i
mamă.
Rahira. îmi dice mamă, nu-mi dice babă,,
drăguţa. Şi lipiile mirosă bine, da nici nu spurcă,
pe lîngă ceaiü.
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Ana. Poftim mamă, poftim de bea şi te
încăldesce.
Bahira (şede Iă masă.) Da, mamă, da. (Bea m ânea şi
wbesce.) Să nu-mî uit însă vorba. Lucsa . . . . de
Lucsa vorbiam şi de Mirică. Deü lui Dumnedeü,
să te mir şi nu alt ceva, cum scie să mi-1 porte.
Göba, geba, lumea sö preface şi sö întorce şi cine
•o trăi sö va pomeni, c’o vede cu fundul în sus
şi cu gura în jos . . . , cine o trăi.
Ana. Că deü, bine ar fi, decă i-aşî putea
fura meşteşugul!
Bahira. Cuî, Lucseî?
Ana. Da ..., e î ..., dar pentru asemenea
lucru trebue multă energie.
Bahira. Ce trebue?
Ana. Energie, forţă morală, şi abnegaţie.
Bahira. Nu sciü ce-s astea, dar una sciü...,
că fără dragoste şi încă multă dragoste nici o
femee nu e în stare a-şî pune la cale pe omu-söü.
De-I femee cum sö cade, sciü de bine, că-şî iubesce
pe bărbat. Câte o dată, nu die. . , pare că n’ar fi
aşa, de şi astă părere e greşită ca multe altele.
Femeea cum sö cade îşî iubesce pe bărbat şi atuncea
când o cdrtă seü când sö certă în parte.
Ana. Sfântă îţi este vorba, mamă.
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Baliira. Păi, baba-î babă, e p ă ţită ,.., de
a îmbătrânit la oraş orî de s’a sbârcit la munte.
Vorbele unei babe sunt mai cu temei ă de cât.
spusele fluşturatelor. D-ta îţî iubescl bărbatul, dar ax
usturime la limbă. Pilda din bătrâni dice. că nimic
maî bun şi tot o dată nimic mai reu de cât limba.
Pe când eram ca de vr’o 13 a n i. . . e mult d’atunci,
deü m ult... şi totuşi îmi pare ca şi când ar fi
fost erî, alaltaerî num ai... trăia colea în sat opărechie de omeni tineri: Bătulea şi cu nevastă
sa, şi sö iubeaü de-ţi era mai mare dragul să teuiţi la ei, cum sö plăceau unul pe alt; d a r ... şi
ei eraü harţăgoşi şi derji. Dbcă el orî ea sö apuca,
să spuiâ ceva, ţinea una şi nu-şî schimba părerea
nici mort söü roortă măcar, aşa încât după vacul
dragostei, veni vacul sfedelor. Intr’una din dile
er’ să încinse între ei o cărtă din cele mai turbate.
Bătulea ajunse de-şî ridică manile împreunate spre
nevastă-sa, rugându-sfi astfel de ea, să tacă, sâ-i!
dea pace, căci de unde nu, era să fiă primejdie
mare.- Dar ea nici că ii lua în semă vorbele, ci
merse înainte cu ocara, bună oră cum ai făcut
şi D-ta mai adineaorea. Atunci Bătulea numai de
o dată sö face alb la faţă ca şi păretele, amuţesce
făr de veste şi. . . nici una, nici douö, plecă d’a
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casă. Tocmai a doua di l’aü adus. îl găsiseră
lungit în o prăpastie, unde căduse de pe o muche
de deal. Să fi vödut spaina pe Bătuleasa, şi să
fi audit bocetul el, deă că plângeai şi D-ta, cum
am plâns şi eü, de şi eram numai o copilă.
Ana. Căduse de pe o muche? (Sare in sus.)
Pe semne şi atunci plouase, bună oră cum plouă
acum; pămentul lutos va fi fost lunecos, cum trebue să fiă chiar şi acuma. Omul, alergând ca şi
orb de turbare, nici că mai scie unde pune piciorul
şi pe ce calcă. .. alunecă, cade, s6 sfărâmă şi
möre. Val Ioane, Ioane. . . val, unde-mî sunt cizmuliţele, u n d e?... s’alerg, să-rhl scap bărbatul, să
nu alunece, să nu cadă în pnîpUnde-mi
sunt cizmuliţele? Lucso, Lucso!
Rahira. Lucsa a mers să vedă de viţel.
Ana. Val, numai de nu-i s’ar fi întemplat
nimic!
Rahira. Nu-I vr’o trebă mare, îl va trece,...
prd s’a lăcomit la erbă, care-I încă crudă.
Ana. De cine vorbescl?
Rahira. Nu vorbesc de nimen, spui de viţel.
Ana. Eü-s cu gândul la bărbatu-meă, nu la
viţelul D-vostră. Bărbatu-meă nu cunösce partea
locului ş i... pe furtuna asta... val, va fi lunecat
şi el de pe vr’o muche de deal.

24

SCENA VI.
Precedentele. Niţă.
Niţă (intră speriat.) A Cădut, s’a prăpădit.
Ana (U păj Păcatele mele. . . nu spuneam. ..
păcatele m ele... Unde a căclut? Unde s’a sfărâmat.
Niţă. E numai hârburi, colea în cămară,...
dar nu eü-s de vină, Deü lui Dumnedeü, că nu
eü-s de vină.
Rahira. De cine vorbesc! ?
Niţă. De nim en..., spui de ulciorul cu lapte.
Rahira. Pe semne e scris să ne înţelegem
când una când alta tot numai pe dos. . .
Ana (şâde jos.) Dintr’o groză mă daţi în alta,...
nu mal p o t. .., totă trem ur,. . . mi s’aü înmuiat
vinele, — credeam că mor. Nu voi uita spaima
asta, cât voi trăi.
Rahira (oare a gesticulat cu Niţă.) De bună sdmă
al vrut să-ţi vîrî nasul, ca după obiceiü, în töte
vasele nurorel mele. Ai să plătescl şi ulciorul
şi laptele.
Niţă. Ba, val de mine, nu ml-am vîrît nasul...,
nu-1 vedl cât e de cârn, să fi vrut chiar, nu l’aşl
fi putut vîrî.
Rahira. Bine, bine, al să dai sernă Lucsel.
Ce al căutat în cămăruţă?
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Niţă. Păi, am vrut să mă uit pe resuflätörea
dinspre pădure, să văd ce s’a făcut Domnul doftor,
pe vremea asta. Ca s’ajung cu ochii pân’ la resuflătăre, m’am suit pe ladă şi aşa am dat cu
capul de poliţa cu ulciorul, care s’a resturnat, a
picat şi s’a sfărâmat. Vina e a Domnului doftor,
de ce a fugit ca un căpiat. Dumnealui trebue să
plătescă paguba.
Ana. Va plăti, va plăti, numai du-te de-1
adă aici. De'că aşi avea cizmuliţele în piciore, aşi
merge şi eu cu D-ta, dar le-am descălţat, sei bine
că le-am descălţat, când am intrat în tindă,. . .
s8 udase. . . eraü numai o ap ă..., rezbise ploaia
prin ele. Du-te, du-te.
Niţă. Mă duc coconiţă, mă duc. (Ese.i
SCENA VII.
Rahira. Ana, apoi Mirieă, mal pe urmă Lucsa.
Ana. Vine cineva. El să fiă öre? 0 Domne
dă să fiă el, Ioan al meü, iubitul meü soţ.
Mirieă (intră.) Eată mă-s. Vaca dracului nu
s’a oprit de cât tocmai în mijlocul pădure!. Nu
departe de joiana mea, pe cine să văd, ghîcl, pe
cine ? Pe Domnul doftor, pe boerul D-tale, coconiţo.
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Ean ascultă Demnă, să nu-1 mal faci s’alerge pe
asemenea vreme de colo până colo pe sub copacii
din făget, căci în fagi trăznesce mai curând ca
în alţi copaci.
Ana. Trăiesce, trăieşte? Unde l’al lăsat.
Mirică. L’am lăsat boncănind în urma mea.
Nu sciü ce tot spunea, că nici mort nu va mal
îngădui, ce din slăbiciune a îngăduit până acum.
La cele din urmă ml-a dis, să viü să-ţi spui, că
e hotărît să mergeţi, fiă ce va fi, încă de adl
până pe vârf. îţi dă râgaz să te gătesc! şi va
veni când va crede, că vel fi gata să plecaţi.
Ana. Vine, vine! ah de ce nu l’al adus în
dată cu D-ta.
Mirică. D’apol n’am sciut, că-1 aştepţi cu
atâta nerăbdare. (S’aude vocea Lucsei p’afara.; Unde-î
Lucsa mea ? De ce nu ţi-a ţinut de urăt coconiţă.
Lucsa (întră.) Readus-al pe joiana?
Mirică. P ăi!... De unde vil? fin decursul mono*
logului Anei gesticulözä cu Lucsa şi Rahira pc al doilea plan.)

Ana. Vine. . . n ’a cădut dar în nici o pră
pastie, .. . n’a fost atins de nici un trăznet, . . .
vine! Ah, ce greutate, ce frică, ce groză mi s’a
luat de pe suflet. Nu mai am să-l las de lîngă
mine în aşa h a l..., turbat, orbit, fugind în ruptul
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capului, de a rătăcit pe asemenea intemperie sub
copacii, cari atrag trăznetele... Cum m’a învăţat
Lucsa? Dăcă va sbiera, va trebui să tac mulcomă,
până-şi va fi scos arţagul. Apoi mă apuc să-î spui,
că are dreptate şi-l giugiulesc, ori îi fac o ţigară,
în fine mö iaü cu binele pe lîngă el, până ce să
v a domoli CU totul. (St5de pe laviţă şi trage cu u rechiala dialog.)
Lucsa (cătră Mirică.) Ce, vreai să merg chiar
acum la şatra de pe vârf? Nu vedi cum s’aü
îngroşat din noü norii pe cer?
Mirică. Ci că doră nu voi lăsa pe Necula
fără unt prospăt! Ce mi-e mi-e de plöie! Dăcă
merg şi Domnialor, cari sunt mai plăpând! de
cât mine, ar fi mai mare ruşinea, să mă feresc
de plöie. Mamă, du-te de-mi pune untul în doniţă.
Raliira. Numai de cât mamă, numai de
C â t.

(Ese.)

Lucsa. Ş’apoî. . , n’ar putea remânea untul
pe mâine ?
Mirică. Nu mă necăji Lucso! Şei că nu-mi
place când te amesteci în treaba mea şi vreai să fi
mai cu minte de cât mine. Adă-mî toiagul căci merg.
Lucsa. Dăca ai putea merge cu gura, n’aşi
dice ba, căci cel puţin aşi scăpa d’acum şi până
mai apoi de cuminţia ta. N’audî cum tună?
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Mirică. Ci las să tune şi vecii de-ţl ţine
fleanca, căci de unde nu, va şi trăzni îndată.
Trebue să mö duc la şatră .. . auditu m’al? . . .
trebue, căci i-am făgăduit lui Necula a-I duce untul;
nu mal are, şi toţi streinii, cum sosesc, nu cer
alta, de cât pane şi unt. Nu vreaü să mö pîrască
la societatea căpăţînă. . .
Lucsa... carpatină, societatea carpatină, nu
căpăţină, Mirică ! . . .
Mirieă. Aşa ? Vreai să te areţl înaintea coconeî
mal sciutâ de cât mine, umblată şi la şcola de
lăcrămaţie . . .
L u C S a (să aş6<Jă p e an scaun).. . repetiţie. . .
Mirică. Ţie.. . m ie. . . nu mö tot cicăli. . .
Dă-mi toiagul să mö pot duce. (Să pornesce a um bla
necăjit in sus şi ’n jos.) N’aî audit că voiesc să plec?...
dă-mî toiagul!
Ana. Ce minunat spectacol. .. rolul meü şi
al lui Ioan locatisate pe ţ0rănesce,... de minune
localisate,... cu mult mai bine de cum sunt piesele
de teatru, cele premiate.
Lucsa. D’apol cred, că lui Necula, pe vremea
asta nu-I va cere nimen unt, căci nimen nu va
mal merge adî până la şatră.
Mirică. Nimen? Nu ţi-am spus că merg Domnialor. . . şi nu sunt douö coconiţe trase la Necula?
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Lucsa. Bine diel,... am uitat de siuchiatele,
cari în adevăr nu pot rămânea o după amedă
măcar fără unt, unge le-ar necuratul, căci vedî,
din pricina lor trebue să mergi pe aşa plöie la
şatră. Bea ■mal întâii! o ţuică, să te căptuşesc!
puţin. (Se scölä şi ia din parsecluu un clondir cu ţiucă şi un
păhărel şi le aş6<Jă pe masă.)

Mirică. C e?... Ţuică?... Să beau din ţuica
ta? De cândam gustat la Buşteni din ţuica emperială,
să nici nu mal miros ţuica fertă de tine.
Lucsa. Scil că-mi pare röü,.. . n’am să mal
ferb dară. Păcat, că n’al adus din ţuica imperială,
să-ţî fi turnat acum un păhărel din ea, căci ţuica
pe asemenea vreme e ca şi paşuşul pe drum, te
feresce de necazuri. (T6rnă în păhărel).
Mirică (umflă din nări). Adicătilea... lucru naibi...
mi s’a schimbat mirosul, ori ce dracu ? AdI ţuica
ta nu mirosă mal röü de cât cea imperială.
Lucsa. No vedi! . . Ia-ţî dară paşuşul... Dar’
aveam de gând, să-ţî mal spui ceva... Bine dicî...
Audit-aî de Petrea al primarului? Nu mal pdte de
şoldină, schiopăteză ca val de el. L’a tras mama
Frusina, ba l’a călcat şi ursul Ţiganului, care s’a
nimerit mal alaltaerl prin sat, în zadar însă... adî
a trimis după doftor.
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Mirică. Val de mine, aü de gând să-i omöre?
Din ce i s’a tras şoldina, aşa şoldină, de nul’a putut
lecui nici trăsătura Frusinel, nici călcâtura ursului?
Luesa (H preseiită păhărelul zimlîindO Poftim.
Mll’ica (golesce păhărelul apoi se şterge cu m âna pe
gură.) Lucru naibii, döü că ţuica ta, îmi pare acum
mai bună de cât cea emperială.
Lucsa. Şi te mai miri? Eşti răzbit de ploie,
etă pentru ce ţi-a ticnit păhărelul.. . Nici Petrea
nu s’ar văita de şoldină, dacă ar fi băut şi el, mai
acum două săptămâni o ţuiculiţă, până a nu pleca
tot la şatră şi tot pe ploie. Da bine dici, D-ta o
duci lă tăvălelă, nu eşti ca Petrea. ..
Mirică. Vedi bine, nu-s doră din zahar turnat,
ca să mă topesc de vr’o două picături de ploie.
Lucsa. Tocmai asta mî-am dis-o şi eil. (T<jmă)
Da vedi acum er s’a pornit o sfântă de ploie,...
curg apele de pare că-s nisce rîuri turbate, nu
alt ceva. Ia-ţi şi gluga, şi trage ţi-o peste cap.
(Ii oferă păhărelul.)

Mirică

fgolesce păhărelul cu luare a m inte, apoi ş6de

şi el jos pe laviţă. Ana se trag e mai spre fund.)

Ba

să

lîia î

dici, vin’ aici lingă mine puicuţo. (Lucsa se aş&jă apröpe de ei.) Acum de o dată îmi pare räü de banii,
pe cari iî-am dat la Buşteni pe ţuică emperialia,
a ta e mai bună.
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Lucsa. De ce tot die! că ţuica ar fi a mea,
când s’ar cuveni maî bine să dicî, că e a D-tale,
ci-că al D-tale sunt prunii, din cari culegem prunele
de terbem ţuica?
Mirică. Hal să-î dicem ţuică de casă şi va
fi bine. Cât or sta prunii ş’or rodi ş’om trăi, altă
ţuică de cât acâsta, la noi să nu sö mal pomenâscă.
Lucsa. Amin. Să-ţi maî torn? Mai golesc!
un păhărel?
Mirică. Nu ar fi prâ mult d’o dată, dar’ o
guriţă şă-m! da! pe d’asupra. (o sărută, c ă tră Ana.)
Să nu-ţî fiă cu supărare coconiţo, să nu-ţ! fiă, ba
die c’a! face bine, să-ţ! ia! pildă de la Lucsa mea.
Ana (Umbina.) îm! vo! lua bădiţă, îm! voi lua.
Mirică. Şi să vedî, că n’are să-ţ! pară rßü.
SCENA VIII.
Precedenţii. Rahira.
Rahira (cu o doniţă.) Eată doniţa, am pus untul
în ea. (Merge după cuptor.)
L u C S a (se scölä şi dă să puia doniţa luî Mirică in spinare.)

Să merg! dară Mirică.
Mirică (O respinge, m erge la ferâstră.) La naiba,
tornă din cer, de pare că vine potopul luî Noe.
Sei! ce Lucso, ma! stau, până va mal înceta plöia.
Lucsa. Nu cred, că va înceta curând.
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Mirică. Öre?
Lucsa. Eü die câ va vörsa mereü aşa până
de seră, ba pöte până mâine chiar.
Mirică. Ba deü ? (Îşî face e ţigară o aprinde şi Începe
a fuma.) Decă-I aşa n’am ce-I face lui Necula, va
aştepta ei şi până mâine.
Lucsa. D’apol ce va dice societatea carpatină?
Mirică. Cine? . . . societatea? Ea e bună
bucurbsă, dhcă nu die eü nimic, căci unde va mal
găsi pe un nebun ca mine să-i dea untul apropo
de pomană şi să iî-1 şi ducă la şatră.
Lucsa (C U un zimbet. spre Ana.) Da COCOniţele
şuchiate ?
Mirică. Alea? De şuchiate ce sunt, nici câ
au gustat vr’o dată din untul meü, die că sunt
deprinse a mânca numai unt din lăptâria regelui.
Hal Lucso, grijesce-ţî untul, nu mal merg pe vremea
asta. Nu vreaü şi pace.
Lucsa. Al dreptate, tot D-ta mal cu minte
de cât mine, ha, ha! (Ese cu doniţa.)
Ana fia o parte.) Am luat bine a minte, cred
câ o voi nimeri şi eü cu Ioan al meü, cum a
nimerit-o Lucsa cu Mirică al el. Apoi să mal dică
cineva, că nu pöte învăţa omul de cât numai la
şcolă. Aşa lecţie nu ml-ar fi putut da nici cel mal
renumit doctor în filosofie.
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SCENA IX.
Ana. Mirieă. Doctorul, mal pe urmă Lucsa,
A n a (întâmpina pc doctor ru braţele deschise). Ah,
dragă doctore, am fost în grözele morţii. Har Dom
nului, că al scăpat din pericolul ameninţător şi atât
de grozav, încât la închipuirea lui aşi fi leşinat, decă
prin o opintire supraumană, nu ml-aşl fi recules
töte forţele vitale, păstrându-le, ca să le folosesc
întru salvarea ta.
Doctorul (după ce s’a re tra s încetinel din braţele el
la o parte.) Ce limbuţie, dar de astă dată sö deosebesce de limbuţia el cea obicinuită, asta d’acum
e dulce, mägulitöre puţin cam iperbolică, dar’ nici
de cum înţepătore. (Tare.) Comunicatu-ţi-a gazda
nösträ, că avem să plecăm îndată?
Mirieă Da, i-am spus coconiţel.
Doctorul. Să mergem dară! Vil şi D-ta cu noi?
Mirieă. P ăi. . . să vedl Domnule doftor. . .
ce-I drept, aveam de gând să merg şi eu, după
cum apucasem a-ţl spune, dar vSdend, că plöia
nu mal înceteză. .. m’am botărît, să römäiü
a casă.
Doctorul. Bine, vom merge dară numai noi
de noi. Eşti gata Ană?
T ir Alexi: „Tot găina cântă'u

3
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Ana. Sunt gata, n’am de cât să-mi pul ciz
muliţele, . . . dar doctore dragă şi mie mî-ar veni
mal bine, decă am remânea aici, căci cizmuliţele
îmi sunt încă numai o apă.
Doctorul. Eü însă doresc să noptăm sus în
şatră, să vedem mâine diminoţă resâritul sdrelul
de pe vârful Pleşulul.
Ana. Rösärit de sdre cu plöie?
Doctorul (încruntat.) Ear te-al pornita
Ana. Nu, nu, doctore dragă, merg cu tine.
Eacă-mî pul cizmuliţele. Până mg încalţ, tu să
beai un ceaiü, să te încăldescî puţin. Aşteptând
să ferbă apa, fă o întroducţie cu un păhărel de
ţuică. . . cu voia bădişoruluî, fîresce.
Mirică. Nu sciü ca pâmentul ce este întroducţia, dar decă este cumva vorba, ca Domnialul
să guste din ţuica nostră, poftescâ, căci îmi pare
bine, tare bine îmi pare.
Ana (a tu rn at în păhărel şl’l presintă doctorului,) Să
vedl numai bun ce este, ş’apol efectul ce produce,
e golă minune. Nu-i aşa bădiţă Mirică?
Mirică. Cât despre minunată, dău e minu
nată ţuica asta,. . , nu numai că te face inimos,
da pare că-ţî limpedesce şi capul.
Doctorul (privesce cu m irare la Ana.) Adă d a rl(B e a.)
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A n a (ia păhărelul şi-l um ple din nou.) Te-a încăldit,
nu-î aşa? Bădiţa nu s8 va supăra, decă vei goli
încă un păhărel. Petrea al primarului s’a răcit tot
pe aşa timp, şi acum suferă de şoldină, încât aü
trebuit sâ-î cheme un doctor.
Mirică (C U cötole rezim ate pe m asă privesce zimbind la
cei doi, la o parte.) Măi, măi, vrea să-l îmbuneze.
Doctorul. La ce-mi spui de Petrea şi de
unde-1 cunosc! ? Dor, nu vel fi vrend să mă trimiţi,
ca să văd şi eü de el,. . . ş’ajunge cu un medic,
mal vărtos, că nici dece nu folosesc, când e vorba
de soldină. (După ce a b e u t şdde pe laviţă, Ana lingă el.)
Ana. Lucsa mi-a spus de Petrea, er eü ţi-am
pomenit de boala lu i,. . . mal sciü şi eü de ce?
(îi ia de gât.) Ah, bietul de tine, eşti numai o apă...
din causa mea. Nu fi supărat, ertă-mă dragă
doctore, 6rtă-mă.
Doctorul (încântat.) Cum aşi putea să nu te
ert, când eşti aşa de drăguţă? Ce al păţit? Altă
dată rămânea! bosumflată dile întregi de-a rendul.
Ana. Altă dată, s’a prefăcut în nici o dată.
N u t e voi mal contraria nici o dată.
Doctorul. Anetă, Anicuţă! (o sărută.)
Ana. Dar acum trebue să mă grăbesc, de'că
e s’ajungem de cu diua la şatră. (Dă «a es&.)
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Doctorul fo-oprescej stal, stal Anicuţă. Ddcâ
vom avea unde să ne culcăm, vom remânia mal
bine aici, ce <|icl?
Ana. Nu voiesc să te contrariez, căci aşa
ţi-am promis,. . . dară...
Doctorul. Nu, nu mergem,. .. te-ai putea
răci, decă aî încălţa cizmuliţele, care sunt numai
o apă. Ş’apoi mai eşti şi ostenită.
Ana. Ba n u ,. . . mi-a trecut ostenela.
Doctorul, l o t atât.
(Lucsa întră.)

Doctorul (cătră Mirică.) Am putea .mânea la
Dv, nenişorule?
Lucsa. Cum nu! Puteţi, puteţi boieri Dv.
Mirică (cătră Lucsa.) Tu nevastă. . . . îmi pare
că coconiţa mi-1 jocă pe Domnul doftor cum ii
place Dumniaei mai bine. Dintru intäiü Dumnialuî
era pară şi foc, ţinea una, că pldcă la m unte,..
acum însă,.. . şi-a luat semă şi remâne la noi,
căci aşa a vrut nevastâ-sa. Ce mî-ai fi tu
Lucso, decă te-ai încumăta şi te-al încerca, a-mi
schimba voea.
Lucsa. Domne feresce! Eü, eü să îndrăznesc
a face aşa ceva? Dor’ nu mö va fi făcut mama
aşa de prostă, să mö cred mai presus de cât D-ta.
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Doctorul. Fă bine frate, de-mî arată odaia
în care avem să durmim la ndpte.
Mirică. Poftim Domnule! (Es amendorn;)
SCENA X.
Ana. Lucsa, Rahira, maî pe urmă Niţa, Doctorul
şi Mirică.
Lucsa (zimbincu Da bine mi-aî maî luat a
minte, coconiţă!
Ana. Da,... îtî multămesc de învăţătură. Cât
sunt de fericită acum. Ce grözä ar fi fost, decă
aşî fi păţit-o şi eu ca sărmana Batulăsa, când i-a
adus pe omu-său mort a casă.
Rahirţi. (de după cuptor.; N’a fost mort coconiţo!..
Mort de beat coconiţo, vorba Românului, mort de
beat. Da Bătulesa totuşi a învăţat şi ea minteAna. Cred şi e ü . . . Spaima-ţî scote toţi găr
găunii din cap.
Rahira. Da de spaimă, coconiţo! Muierile
nu să spariă de aşa lucru, coconiţo! Morţii beţi
ori beţii morţi, pe la noi nu spariă pe nim en...
Bătulesa s’a cuminţit de o bătaie sfintă, ce i-a
tras omu-säü după ce s’a trezit. O lăsase bătută
mortă, ori mdrtă bătută şi d’atuncî îşi cam
ţine fleanca.
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Ana fdesiluslonată.) A . . . a . . . şa!
Niţă (îşî vfiră capul prin crepătura uşeî.) Mergem
boieri Dv. ?
Lucsa. Nu, nu mergeţi. D-lor reinân la noi
până mâine dimindţă,. . . stal şi tu Niţă,. . . de
seră vom avea o fertură de păstrăvi,. . . ţi-oî da
să mănânci capetele.
Niţă (intră.) Ihaha, ihaha, păstrăvi! No vedl
brava ţie mâncare boiere'scă!
(Doctorul, Mirică întră.)

Doctorul. Ce a păţit călăuza nostră ?
Niţă. Păstrăvi, Domnule doftor, păstrăvi!
Lucsa. I-am spus, că am să ferb nisce păstrăvi
şi că am sâ-I daü lui töte capetele.
Mirică. Păstrăvi? No bine, că te indurl şi
tu odată.
Niţă. Ş’apolniclcă vreaü să mâne de pomană,...
vö voi diee din fluer,... sciü de bine, c’apol m8
veţi cinsti şi c’un păhărel de ţuică.
Ana. Nu-I de nasul D-tale.
Lucsa. Nu deü,... tu nu scil preţui ţuica mea.
Kaliira (de după cuptor.) Tot găina cântă.
Doctorul. Ce va să clică asta?
Mirică. Ce al dis mamă?
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Cortina.

