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SCENA I.
<Femeea tdrce, fata cose lîngă m asă. Omul este lungit pe hancă
şi ddrme, puţină tăcere întreruptă numai prin sforăiturile omului.
De câte ori omul sforăia, femeea dă din um eri şi ridică ochii spre
tavan, exprimându-şî astfel ciuda eî.)

Fem. Ear a băut tat’tăă ş’apoî dioe că e
frânt de muncă.
Fata. D’apol nici nu este lucru puţin a ara,
a sămâna, a cosi.
Fem. Fugi d’acolea, acum erna nu mal pdte
tată-tăă de plug şi de cosă.
Fata. Nu-I nici măcar o jumătate de ceas
de când s’a întins pe laviţă şi dorme.
Fem. O jumătate de ceas? Dar de când a
cădut zăpada nu-1 mal vedem de cât lungit şi,
nu-1 mai audim de cât sforăind, er când nu-1
vedem, stă în cârcimă.
Fata. (La o parte). E cam năcăjită mama, nu
mă ’ndur să-I spui.
Fem. Haide strînge-ţl cusătura şi culcâ-te.
Fata. Dar mamă dragă dabia a înserat.
Fem. Am o vorbă cu tată teu.
Fata. Decă poruncescl, mă culc bucuros.
(Sărută mâna mame-si). Nopte bună. (La o parte). Ce Va fi.
1*
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avend să-î spuiă?

(Apucă spre tată-seu, m ă-sa o urmăresce

din ochii.

Fem.
Fata.
Fem.
Fata.

Unde te duci?
Să sărut mâna tătuculul.
La ce? Nu vedî că dorme?
S’ar supăra, decă m’aşî culca fără să-î
fi sărutat mâna şi n’aşl voi să-l supăr, căci mă
iuhpsce atât de mult.
Fem. Vorbesc! ca şi când numai el te-ar iubi.
Fata. Ba şi D-ta mă iubesc! mamă.
Fem. Şi încă chiar mal mult de cât tat’-tăii.
Fata. (zimbind). Da, da mal mult (îl Sărută din
din nou mâna, apoi se duce la tată-seu de i-o sărută şi lui).

Omul. (tresare din somn). Ce-î? S’a resturnat
carul? Tu eşti fă? Credeam că-I sluga nostră.
Fata. Cum aşa? sluga nostră! Da el îţî sărută
mâna, când vine să-ţi spuiă-, că s’a resturnat carul?
Omul. Aşi, ba!
Fem. Vedî că al durmit şi di ceai că nu
dormi de cât numai în aşternut.
Omul. N’am durmit. Am închis numai ochii
şi m’am gândit la una alta. Am audit tot, ce
aţi vorbit.

Fem. AI audit? Bine, bine! Şi minciuna-î
vorbă.
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Omul. Eu mincinos?
Fem. Du-te Mariţo, de te culcă.
Omul. Este ore vremea să ne punem în
aşternut?

Fem. Dapoî D-ta ar şî tras un puiu de somn.
Omul. Vreai să te sfădescl cu mine?
Fem. Nu, am să-ţî vorbesc, să-ţi spui de
o grije.

Omul. De o grije? Doar îţi trebue un zăbunel nou?

Fem. Ci du-te o dată Mariţo.
Omul. Nopte bună fă. Dormi bine! Tu în
caltea n’al nici o grije pe suflet.

Fata.

(Esej.

SCENA II.

Omul. Femeea.
Omul. Na, acum suntem singuri singurel,
spune-ţl grijea.
Fem. Nu sciu decă al băgat de semă, că
Mariţa nostră s’a făcut fată mare.
Omul. Şi încă ce fată mare! Frumosă de
ţi-e drag s’o tot vedl. Dor nu mS cred! cbior seu
orb? ş’apoî decă-î fată mare?
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Fem. Nu putem să-î facem vr’o zestre mare,
trebue dară să-î căutăm cu tot adinsul vr’un
mire harnic.
Omul. Vorbit-aî cu lelea Dochia?
Fem. Vorbit şi, etă ce mî-a răspuns. Dăcă
am avea să dăm Mariţeî zestre vr’o două deci
şi mai bine de pogone de arătură, flăcăii ar sări
gardurile şi ni-ar sparge uşile, ca să vină s’o vedă,
dar noî nu-î putem da zestre de cât vr’o cinci
pogonuţe.
Omul. Păî, mie-mî pare. . .
Fem. (Fără a-î lua vorba ’n soma). S’ar ajunge ei
tinerii şi cu atâta, vedî bine, decă ar rămânea
tot singuri, dar sciî D-ta, droaia de copii, care-ţi
mănâncă până şi urechile. Lelea Dochia dice, că
trebue să facem şi la noi şedătore, ca să ne vilă
flăcăii în casă, să vedă pe Mariţa şi s’o îndrăgescă.
Omul. Aşa, aşa! Pare mi-să că am început
a te înţelege. Vreai să prind! pe vr’unul mai
gros la cefă de cum suntem noî?
Fem. Are dreptate lelea Dochia. Decă flăcăii
nu sar gardurile şi nu ne sparg uşile, trebue să
le facem noî cale oblă pân’ la Mariţa, acu pănă
e tinerică. Dor, dor de ni-o va cere vr’unul dintre
cei cum să cade.
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Omul. D’apoi de nu ţi-e de ajuns, că o tri
mitem la tote şedStorele de prin vecin, acum
vreai să ne facem şi noi casa, terg de fete? Atunci
mai bine spune-mi la care flăcăii ai rămnit, sâ-1
prind cu arcanul.

Fem. De ore-ce nu suntem bogaţi. . .
Omul. Să aruncăm şi puţinul avut al nostru
pe ferestră!

Fem. De, de. Picăturile de gaz, ce vom arde
mai mult, nu ne vor sărăci doră!
Omul. Pe lingă gaz, lemne, pe lingă lemne
mai câte o gură de rachiu.
Fem. In sfârşit, ce credi, pe când să chemăm
pe vecini la şeddtdre?

Omul. Ci lasă-mi niţică vreme ca să resuflu.
Aşa dară ţi-e dor de poveşti?
Fem. Nu-mi e mie de poveşti. Vreai seu nu
vreai să-ţi măriţi fata? Asta te ’ntreb pe D-ta,
asta şi nimic mai mult!
Omul. Nici vorbă să nu vreaă! Dar Mariţa
încă nu este de 17 ani. Suntem bine cum suntem.
Ce ne lipsesce?
Fem. Audi colea, ce ne lipsesce? Da de noi
vorbim noi acum, ori de norocul Mariţei?
Omul. D’apoî şi Mariţa e cu noi. (La o parte).
Ah, iubită fiică, decă ţi-aşi putea, în locul mume-ti,
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da eă un bărbat, al vedea tu cât de mult mă
dore de norocul tM . (Tar&). Ce doară ţi-a vorbit
copila de ceva?
Fem. Ba nu!
Omul, Hei, aşa dară?

Fem. Când chemăm pe vecini la şedătore?
Omul. Ascultă-mă.
Fem. Când chemăm pe vecini la şedătore?
Omul. Dracu să ia măritişul împreună cu
acela, care l’a scornit.

Fem. Cu alte cuvinte, mă dai dracului?
Omul. Nu-î destul că m’am trudit cu fîă-ta?
Fem, Te-al trudit D-ta? Of, nu mal vorbi!
Omul. Da n’am crescut-o, ba şi la şcolă am
dat-o, de a învăţat carte şi la cântări, ba la cusut
şi mai sciu şi efl la câte nezdrăvănil tote, de
scie să vorbescă cu Domnul învăţător ba cu
Domnul părinte chiar şi, de multe ori face de
ruşine pe flăcăii cei mal umblaţi prin lume. Nu
ml-am luat eu bucătura şi băutura de la gură
atâta amar de vreme pănă ce am vădut-o colea
fată mare, cu care să prinde surate pănă şi cele
mal de frunte fete din sat. Şi pentru ce aceste
tote? Pentru a o da împreună cu pogonele mele
de arătură după un mustăcoios, care nu-mi e mie
nimic, căci mult îmi pasă dău mie, decă a fost
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său ba la oste, unde numai vr’un bine n’a învăţat,
s’o daă, după vr’un ştrengar, care ’n acăstă clipelă tornă la rachiu pe gât în jo s ?
Fem. Ce doar ţi-e frică, că nu-ţl va lăsa şi
Dumitale?
Omul. Era vorba s’o facem învăţătore pe
Mariţa nostră, căci Domnul învăţător ţinea una,
că ar avea talant. Şi prin urmare am trebuit să
ascultăm vr’o şese, ani de dile la scârţâiturile el
de lăută, cu care ne spărgea urechile, ear când
credurăm că vom putea să ne mângâiam audul
cu puţină tăcere, nu ne pomenirăm d’odată că
începe să ţipe apoi er să urle de ne ţiuneau ure
chile. Daia am învăţat-o la viholină şi la cântări,
ca să-I dică din vidră lui Branisce ori lui Nanisce
ori să-î cânte din gură lui Tândală seu Mândală.
Fem. Tot atât, decă va vrea densa va dice
din vidră seu va cânta din gura cui va vroi, m ie de
asta nu mi-ar părea rău câtuşi de puţin, câtuşi
de puţin nu.
Omul. Ba dău, d’aia am dat-o la şcolă la
oraş de este acu ca şi o coconiţă?
Fem. A m dat-o la oraş pentru ca să-şi
câştige diflomă de conducătoră la o şcolă Treblabliană, ori cum dracu — Domne ertă-mă îl
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mal dice. A
cămăruţa eî
căci în locul
la . . . ci dî-I

şi căpătat difloma, este atârnată în
alăturea cu oglinda. Dar atât e tot,
eî a pus pe fata popii cunducătore
pe nume.

Omul. Ş’apoî decă aă pus. Fata popii să va
mărita, dor, nu va muri ca îngrijitore de copilaşi.
Fem. Şi ore de ce să nu să mărite maî bine
Mariţa nostră, er fata popii să rămâiă să stergă
nasul la copii. Omule când ch em ăm . ..
Omul (o întrerupe). Ş’apoî n’am învăţat-o pe
Mariţa şi la încondeiat ori pictorat cum îî dice
acuma, de s’a apucat să ne facă poza, etă colea
şi colea şi colea este câte un chip încondeat de
ea, unul maî chior de cât celalt. Dar maî pe urmă
a învăţat de pictoreză aprope tot atât de bine
ca şi pozarul dela oraş. Dor nu vreai ca să pozeze
pe Branişc-e ori pe Nanişce?
Fem. Şi de ce nu?
Omul. De ce? Fiind că li-ar fi de deochi,
cum era să-mî hă şi mie. Nu începuse să mă
ddră capul, de m ’ar fi luat dracu, decă nu mî-aşî
fi făcut de deochi.
Fem. Vorbă să fiă. Ţi-a plăcut D-tale rachiul
şi pentru ca să-l beai maî fără mustrare de cuget,
puneai câţe un tăciune în el şi spuneai, că-ţi
faci de deochi. Flăcăii din lumea cea nouă nu să
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sparie de poze. Când îşi fac anii la oste, aii prilej
să vedă câte minuni tote, ba nici una nici douCsă pozeză chiar, şi aşa dar poza nu li este
de deochi.
Omul. Scil ce dragă nevastă, e vremea să
ne culcăm.
Fem. Ba nu bade! Decă am stat acum fără
nici o ispravă, să mal stăm puţin pân’om face
vr’o ispravă.
Omul. Ved că nu-I scăpare. Să chemăm dară
la şedStore, spune, pe cine mal întâii! ?
Fem. D’apoî mal întâiti pe toţi aceia la care
a fost şi Mariţa chemată.
Omul. Aşa, a ş a . . . de bună semă!
Fem. Pe vecinul de dinsus badea Ion Fumigal..
Omul. Frumos început, n’am ce dice detî!
Da uitat-al că le a murit astă vară fiul lor cel
mal mare şi, că cel mal mic nu este încă de
însurat.

Fem. AI dreptate. Pe Văcăroiii dară. Mircea
e flăcăii chipeş, cu purtări bune, a fost sergerît.
Omul. Şi a tocat aprope totă stăricicatat’sSă.
Când va trebui să plătescă poliţile, pe care le-a
iscălit la bancă, să va alege cu o sapă de lemn.
Fem. Spune dar D-ta!
Omul. Pe Urlea.
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Fem. Unde te duci cu gândul, are cinci fete
de măritat şi nici un fecior de însurat.
Omul. La naiba, vedl cum am putut uita
de asta. In loc să mărităm pe Mariţa, am ajuta
să misce el vr’o peStră din casa sa.
Fem. Şi d6ă, ore d’aceea am face şeddtore la noi?
Omul. D6 bună semă că nu. Da tot va trebui
să chiâmăm şi vr’o două fete, căci decă ar fi
numai flăcăi ar da năvală la Mariţa, ca creştinii
la aghiazmâ în diua de bobotesă, de nu sg alege
de cât numai vr’o câţl-va inşi cu câte o stropitură..
Fem. N’al grije, flăcăii sunt rari în diua de adl.
Omul. Aşa dăil, cum vin de la oste, cum
l-a şi prins în jug.
Fem. Adică după vorba Dumitale flăcăii,
cari să însorâ, sunt nisce boi înjugaţi?
Omul. Şiretă ce eşti, da bine ml-al gîcit
gândul, şi totuşi nu ţil’aî tîlcuit tocmai pe tocmai.
După vorba mea sunt flăcăii bol, nu pentru că
s’au însurat, ci pentru că nici unul din el, nu s’a
gândit a face casă cu Mariţa nostră.
Fem. Mi-a tresărit ceva. Să chemăm pe
badea Marco van, fiu său este destul de copt
la minte.
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Omul. Aşa de copt dău, încât s’a jurat că
vrea să moră holteiă.
Fem. Aşa dară?
Omul. Am găsit. Badea Grindu are douî fe
ciori, care de care maî chipeş.
Fem. A eşit svonul, că amândoi s’ar fi
logodit maî adî săptămână.
Omul. Eî, no vedî! Maî spune şi tu nevastă!
Fem. Luca Mălaî mî-ar fi pe plac.
Omul. A fost băiat forte cum să cade, da
s’a stricat la oste.
Fem. La dracu — Domne ertâ-mS,.. şi el?
Omul. Sciî ce? Să întrebăm maî bine pe
Mariţa, ori şi mal bine, să-î dăm voie să chem e
ea, pe cine îî va plăcea dânsei.
Fem. Te veî pomeni că va chema pe D-l
preot, pe D-l învăţător, pe notareşul, pe spiţernicul,
pe poştaş, tot omenî fruntaşi dar însuraţi şi încă
cu nisce neveste care nu sunt de tâpa m ea şi
nicî n’,ar primi, ca nisce cocone ce sunt, să viiă
la noi, ori decă ar veni, n’aşî sci cum să mă port
cu Dumnialor şi ce să le spuî.
Omul. Ai şeii tu ce să le spuî, de asta nu
mi-ar fi dăfl temă, dar aî dreptate, omenii însuraţi
nu ne sunt de nicî un folos. Unicul flăcău printre
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Dumnialor este feciorul popit. El chiar trebue să
s6 ’nsore cât de curend, căci tat’său vrea să-l
aşede ca diacon lingă Sfinţia sa. Da Mariţa nostră
şi preotesă. . .
(Fata deschide uşa din fund întră încetinel şi face câţiva paşi în
odaia, dar se sparie şi ese grăbită lăsând uşa deschisă!.

Fem. Şi ore de ce nu? N’are creşterea care
să cere de la o'p re o tă sâ ? Bine ai dis, să dăm
voie Măritei, să-şi cheme pe cine va voi densa.
Omul. Ba lasă, îi voi găsi eu un bărbat
cum să cade.
Fem. D-ta să-i găsesc! bărbat? Cine scie
după care bădăran ai voi s’o dai? Atunci mai
bine să remâiă fată bătrână.
Omul. Să vede treba că ai să te faci cum
dice pilda . . . socră, socrâ pomă acră.
Fem. Ce să potrivesce! Eă dic că mai bine
o ţiă pe Mariţa a casă de cât s’o las s’o măriţi
D-ta, ăr D-ta îmi cânţi de socră acră.
Omul. S’o ţii a casă? Aşa! Ca să aibi cu
cine să te cerţi, când oi lipsi eă, ori s’o dai după
voia D-tale, ca să fi stăpână şi în casa ei?
Fem. Ear D-ta cauţi un ginere, care să-ţi
ţie parte D-tale. Dar aşa să sciî, că n’am să mărit
pe Mariţa, nu!
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Omul. Când îî va pica norocul, voi sci eu
ce să fac.
SCENA III.

Precedenţii. Fata.
Fata.

(lîngă uşe).

Acum e acum.

(Tare).

Pot sg

vin lingă Dv.

Omul. Da Mariţo, tocm ai de tine am vorbit.
Fem. Doar nu te vei apuca, să vîrî şi pe
copila în vorba nostră.
Omul. De ce nu? Eă unul n’am să ţiu ascuns
nimic înaintea ei!
Fem. Mariţo, du-te de te culcă.
Fata (dă se plece spre uşe). Eacă me duc mamă.
Omul. Mariţo, vină ’n coce.
Fata. (Se întdrce îndată). Eacă viu tată.
Fem. Decă nu sg duce ea, mg voi duce eâ.
Fata (privind la tată-seu'. Eacă mg duc mamă.
Omul. Decă sg duce ea, mg duc şi eu.
Fata. Eacă statt tată.
Fem. De ce nu te-ai culcat?
Fata. Am voit să te rog mamă, ca să-mi
împletescî pgrul.

Fem. De ce să ţi-1 îm pletesc?
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Fata. Ca să fiă creţ pe mâine, când va
veni cineva.
Fem. Cine?
Fata. Pe cine sciţi de bine că nu l’aţl aşteptat.
Omul. Ce va să dicâ asta?
Fem. Cine ne va veni în casă?
Fata. Un tînSr, care vrea să vS ceră un lucru
forte însemnat.

Fem. Un lucru care te tace să fi mâine cu
pârul creţ,

Fata. De bună semă.
Omul. Doar n’a fi căpiat fiă-mea.
Fem. Ci spune, cine are să ne vilă mâine
în casă?

Fata. Domnul Onisim.
Fem. D om n5 Ce fel de dom n?
Omul. Ce fel de Onisim?
Fata. Domnul Onisim Popescu.
Omul. P op escu ? Onisim! Ci-că a sta -î. . .
Fata. Fiul Domnului părinte.
Fem. Şi ce vrea fiul popi! la noî?
Fata. Vrea . . . .
Fem. Ci spune!
Fata. Vrea . . . .
Omul. Vorbesce, de!

•

1?
Fata. Vrea să mă peţescâ.
Fem. Pentru cine.
Omul. Feciorul popii peţitor! Mare minune!
Fata. Vrea să mă cerâ de soţie.
Fem. Ci spune odată pentru cine?
Fata. Vrea să mă facă preoteasa chiar a
sfinţii sale.

Omul. El, el, fiul popii vrea să te ia de
nevastă?

Fem. Şi vrea să te peţescâ fără peţitor? Al
nebunit ?

Fata. Ba n’am nebunit mamă.
Omul. Asta-I o poveste mai minunată de
cât cea mal minunată poveste din o milă şi una
de nopţi seă Halima.
Fata. Dar tată dragă.
Fem. Lasă-i pe bietul creştin să vorbescâ,
nu vedl, că l’a apucat o usturime la limbă?
Omul. Noi ne batem aici capul cum să
facem, ce să diregem, ca să te apropiăm de vr’un
flăcău cum să cade, să nu mal stal fată, şi când
colea tu, fără doar şi pote vil şi rogi pe maică-ta,
sâ-ţl împletecă părul să fiă creţ, când va veni
fiul popii să te câră de la noi în căsătorie. Unde
sfinţii ţi-a vorbit? Unde v’aţl putut înţelege?
Th.

A le x i: „îm pletesce — despletesce".

2

m
Fata, La. şedătore, la nea tfdrugâ.
Omiil. La şedătore, la nea Udrugă? acolo
v aţi înţeles în taină, fără ca eă seu batăr mamâ-ta
să fî sciut un cuvent măcar, din înţelegerea vostră?
Brava fata. Dar decă m aşi fi apucat, să vorbesc
cu vre-un fărtat, şi să-I fiî făgăduit, că am să
te daă după fiu-s6u? Frumosă trebâ dăă, mî-aşi
fi belit obrazul, de ar fi fost mal mare ruşinea.
Fata. Bine, că a dat Dumnedeă de nu este
aşa. cum dicî D-ta, că ar fi putut să fiâ. Fetele
de adi, mai ales noi, cari am umblat la şcoli, nu
mal avem trebuinţă de părinţi, când voim să ne
mărităm. Avem destulă minte ca să seim, cum
să ne înţelegem cu fiitoriî noştri soţi.

Omul. Fetele de adî, şi mal ales cuminţia
lor la măritiş nu-mi pre sunt pe plac, dar ’în
sfîrşit maî bine măritată după capul tăfl, de cât
rămasă fată bătrână după mintea mume-ti.
Fem. Di după mintea D-tale.
Omul. (Catră flă-sa). Aşa ? Te-aî înţeles cu
mirele? er mie nu-mi rămâne alta de făcut, de
cât să mă duc la Domnul notareş şi să-l rog să-ţi
facă foia de zestre, să scrie în ea, că-ţi dau atâtea
pogdne de arătură, atâtea cretinţe, cămăşi, plapome,
saltele, pilote şi mai sciâ şi eă. câte de tdte, căci
un fiâ de popă, care şi el are să să popescă nu
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sg va mulţămî cu nimica tdtâ. Ci-câ fata nostrâ
nici nu întrebă de astea. Ce-i pasă eî, decâ va
trebui să ne desbrăcăm chiar de tot avutul nostru,
că să-I putem face zestrea! Dar eh unul odată
cu capul nu vreau să rămâiu sărac acum la bă
trâneţe, nu, nu, nu. Mâine Domnul Onisim Popescu
nu mă va găsi a casă. Des de diminăţă voi pleca
la terg.
Fata. Ah tată. . . Nu vei face una ca asta.
Omul. Ba o fac, aşa să sci, c’o fac.
Fem. Nu, nu, nu va pleca d’acasâ.

Omul. Ba da, voi pleca.
Fem. Bine, voi rămânea dară eh, şi voi vorbi
etf cu Domnul Onisim.
Omul. Te opresc a face una ca asta.
Fem. Sfinte Dumnedeule, cum aî dis, cum
al dis?

Omul. Am dis, că nu-ţl dau voie să vorbesc!
cu feciorul popii. Să ţi-o mal spui odată, de două,
de trei ori?
Fata. Liniştesce-te tată dragă, liniştesce-te!
Fem. Cu voia ori fără voia Dumitale am
să-I vorbesc Domnului Onisim. Taci nu plânge
Mariţo, am să-î vorbesc.
—Omul. Vorbe de femee.
2*
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Fem. Vină Mariţo, şed! aici lingă mine, ca
să-ţi împletesc părul. (S<3 aşeijă una lingă alta şi-şi face de
lucru cu perul fetei).

Omul. Decă am sci cel puţin când are să-l
popescă pe Dorianul Onisim.
Fata. Ci-că am vrut să v’o spun îndată,
dar ml-al luat vorba din gură tată, m’al speriat
cu mânia D-tale.

Omul. Eă nu sunt mânios, cine ţi-a spus
că aşi fi mânios ? Maică-ta, de bună semă maică-ta
ţi-a spus una ca asta.
Fata. Ba nu tată.
Fem. No vedi cu d’a sila vrea să se apuce
de gâlcevă.

Omul. Eu, efi, ori tu? Nu-mi facltote în ciudă?
Fata. Domnul Onisim........
Omul. EI bine, ce este cu Dumnialul?
Fata. Are grabă mare să să ’nsore, căci
episcopul cel noă, va da şi prin satul nostru şi
ar vrea ca să-l hirotonisăscă aici.

Omul. Hirotonisitul nu e de pomană. ÎI va
fi trebuind o punguliţă cu galbeni D-luI Onisim,
ca să ungă rotele de la carul episcopiei.
Fata. (Dă din cap in semn că-î aşa,).
Fem. Vel vinde vr’o două din pogonele D-tale
ori vel lua bani de la bancă pe ele şi pace.
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Omul. Audi colea! Să vând din arături
ş’apol D-l Onisim cu ce-şl va ţine casa? Din
pomelnice, din botezuri, cununii şi înmormântări?
Atunci el şi cu fiă-ta vor înghiţi de două ori în
sec şi o dată în gol şi vor mânca mai multă
colivă acră de cât găinile pre Sfinţiei sale, mal
ales cât va trăi părintele cel bătrân. Pune-ţî pofta
’n cui Mariţo, nu-ţl este scris să te faci preoteasă.
Fata. Ba dice, că noul episcop nu este cum
aă fost cel vechi, nu se uită numai la bani, ci
ia şi vrednicia ’n semă, ş’apol să mal audiţî. . .
Omul. Vorba asta de când lumea. Cumpăna,
cumpănă rămâne şi galbenii aă tras şi vor trage
tot de-a-una mal mult de cât vrednicia.
Fem. Cuminţia D-tale nu ne este de nici
un folos. Să audim mal întâiu ce ne va spune
Domnul Onisim, apoi vom judeca.
Omul. Bine, fiă şi aşa, etă mS învoiesc.
(La o parie;. Nevastă-mea ar fi, în stare să ţîiă una
că dânsa er nu eu am măritat pe fiă-mea. (Tare
cătră fiă-sa). Dicî dară, că Domnul Onisim va veni
mâine să ne vorbescă.
Fata. Da, va veni mâine, tată dragă.
Fem . De ce n’a venit pănă acum ?
Fata. Fiindcă nu i-am dat eu voie. Trebuiam
să cercetez mal întâiu, decă-s tote adevărate câte
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nil-a spus şi dăcă-1 va popi îndată după ce ne-om
fi cununat, cum dice Dumnialul.
Omul. EI bine şi ce a! aflat?

fata. Că tin unchii! al Domnil-sale a re
gulat tote la episcopie.
Omul. Aha, înţeleg. A dovedit că Domnul
Oilisim vrednic este. (Face semnul cum să dă bani).
Fata. Da, a dovedit, a tras cumpăna în
partea Domnil-sale.
Omul (cătră

nevastă sa, care ascultă cu bucurie).In

loc
de a căsca gura la no!, a! face ma! bine să-I îm
pletesc! părul,

fata. Să vedeţi. ., când am vorbit ma! în
tâii! cu Domnul Onisim . . .
Fem. Unde, unde?
Omul. Da nu ţi-a spus? La şedătore la
nea Udrugă.

Fem. Unde sci! bine că dintru întâii! nici
n’a.1 vrut s’o laş! să mergă.
Omul. (La o parte). Ear trage jarul la ola eL
adică nu eu o mărit, ci ea.
Fata. Când am vorbit ma! întâii! cu Domnul
Onisim, îmi spuse, că nea Udrugă l’ar îmbila
cu fiâ-sa.
Omul. Aşa?
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Fem. No vedi!
Fata. Ed i-am dis, să ia zestrea de la Udrugă
er miresa d’aicî de la Dv.
Omul. Aşa vorbesc acum fetele cu flăcăii?
Fem. Da nu înţelegi de glumă omule?
Fata. A fost glumă şi nu pre. Domnul Onisim
mi-a respuns oftând, că bucuros ar face aşa, decă
s’ar putea.
Omul. Ei ş’apoi, cu tote că aşa lucru nu
sS pote . . .
Fata. Să v e d e ţi.. . I-am adus aminte de
unchiu-sgd, pe care l’am cunoscut la oraş.
Fem. Aşa, de unchiu-săd ? Şi el de dragul. ..
Fata ("întrerupând). Ba nu de dragul cuiva a
făcut Domnialuî ce a făcut, ci fiind că i-am făgă
duit camătă pe banii, ce s’a aruncat pe cumpăna
dreptăţii şi fiindcă i-am dis că-ii pote scrie pe
moşiile nostre.

Omul. Pe moşiile vostre? Da unde ai tu
moşii, fă ?

Fata. D ’apoî aşa cred, că-mi veţi face o
zestre, ca la unica fată ce aveţi.
Fem. Negreşit că-ţî va face tat’tăd zestre,
cel puţin p’atâta cât a luat şi Domnialuî de la
tat’med, Dumnedeu să-l ierte.
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Fata. Unchiul D-luî Onisim ne-a dus la un
notareş şi am făcut un zapis.
Omul. La dracu. Aţi făcut doră pănă şi foia
de zestre fără scirea mea.

Fata. Ba nu tată dragă! Cum puteam noi?
Chiar dăcă am fi vrut să facem una ca asta,
n’ar fi făcut Domnul notareş.
Omul. Dar zapis a făcut.
Fata. VedI bine, căci acolo ne-am legat nu' mal pe noi singuri şi am făgăduit a da, numai
decâ vom avea de unde.
Omul. Va fi pus însă de bună semă nu
mărul pogonelor de arătură în zapis.
Fata. Da, a pus. Din partea Domnului
Onisim cinci pogone, ce îl au rămas după mamă-sa,
Dumnedeă s’o ierte.
Omul. Şi din partea ta tot cinci?
Fata. Ba nu tată dragă. Să vedI cum a
fost. Când am vădut, că Domnul Onisim pune
zălog tot ce are, m ’am gândit, să nu rămâîl mal
pe jos şi am dis să puiă din partea mea opt
pogone de arătură şi o văcuţă.
Omul. Aşa al dis? Despletesce-o îndată!
Audi colea, să-I dah eu zestre opt pogone şi o
văcuţă şi noi să ne alegem cu şepte şi cu viţeaua? Despletesce-o!

2.5;

Fata, Dar tată dragă.
Fem. Ci dă-i pace omule, să ne spu.ie înainte..
Omul, Despletesce-ol
Fata (plânge). Ah tată, D-.ta nu m’al iubit
pici
o dată.
'

T

Fem. Nu-ţi-am spus eu? Bine ţi-am spus,
nud aşa, că bine ţi-am spus?

Omul. Opt pogone şi văcuţa şi maţ presus
de tdte pogonele împovărate cu galbenii de pe.
cumpăna dreptăţii. Mal bine fată bătrână, de cât
preoteasă calică.
Fata. Tocmai ca să nu fiă calică, m’am gândit
să am opt pogone.
Omul. Şi o văcuţă.
Fata. Şi o văcuţă.
Omul. Nicî văcuţă nici pogone.
Fata. D’apol Domnul Onisim nicî n ’a vrut
să primescă atâta.
Omul. Asta trebuidl
(Cătră femeeă).

să ne

spui

îndată.

ImpleteSCe-O.

Fem. Ţi-ar fi spus, decă i-al fi dat regaz,
dar gura D-tale s’a pornit mai amar de cât o
morâ stricată. Erai p’aci, p’aci să ne asurdescl.
Fata. Opt pogone a strigat D-l Onisim.
Omul. Şi o văcuţă.
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Fata. Da, opt pogone şi o văcuţă? De cine
mS ţii tu pe mine, a strigat D-l Onisim.
Fem. Bravo Domn, no vedi aşa!

Fata. Lumea ar dice — a strigat D-l Onisim,
că te iad, ca sâ-mî plătescl tu popia.
Fem. Gură de aur D-l Onisim, gură de aur.
Fata. Nu voiesc să fiă vorba de cât d e . ..
Omul. De cât de . . . :
Fata. Şese pogone.
Omul. Despletesce-o.
Fata. Fără văcuţă tată!
Omul. Tot a t â t . . . despletesce-o!
Fata. Un pogon în sus în j o s . . . cred că
D-l Onisim s6 va mulţâmi şi cu cinci.
Omul. Fără văcuţă.
i
Fata. Dapoi văcuţa ar fi pe sdma mea.
Omul. Fiă! Trecâ mergă şi văcuţa. împletesce-i dră pdrul nevastă.
Fata. Ne-am înţeles dară! Forte vd mulţămesc.
Omul. Nu uita nici o dată fă, că decă n’aşi
fi fost ed, mă-ta nu te-ar fi măritat nici o dată.
Fem. Cum să nu . . . Tocmai dimpotrivă,
decă n’aşi fi fost ed, tat’tdd nu te-ar fi măritat
cât lumea! Ai fi ajuns fată bdtrână. . .
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Fata. Cu douî colţişor! îu gură. Bine că
m!-a dat Dumnedeu aşa părinţi buni.
Fem. Ear decă te va b a te . . .
Fata. Unde te duc! cu gândul mamă?
Omul. Un preot să-ş! bată preoteasa? Nu
s’a pomenit. Preotesa pe' preot. . . ic! colea rar,
rar când să bat în parte, dar preotul pe preo
teasa nu, nici o dată.
Fem . EI bine, decă vă veţi bate în parte,
•adă-ţ! a minte, că singură ţi-a! făcut-o. Nopte bună.
Fata. Ndpte bună.
Cortina.

I

