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Şi dacă dragostea ţi-î stinsă
Ce nu mî-o spuî o dată ?
Şi ce te maî munceşti prin vorbe
Iubirea'tî înfocată
9

Să mî-o vădeşti? Acum de silă
De-abea-mî surîzî în cale...
Te simt că nu maî eşti aceia
Ce fuşî o dat'.... De jale
Amară, pieptul mi-se umple,
Căci dragostea curată
Din ochî şi faţă se cunoaşte,
Cînd tu Ieşti turburată
De cîte orî mi'nşirl iubirea
Cu vorbele'ţî focoase.
Tu minţi.... O simt.... O văd
Cuvinte mincinoase

De sigur

De mila mea grăîeştl mîhnită
In suflet că răceala
Nu poţi să mî-o spuî. Maî bine
Mî-o spune şi 'ndoiala
Smulge'mî din pîept căci tare-î crudă....
Ţî-ar fi mila maî mare
Şi îeu ţî-aş mulţumi o viaţă
De dulcea'ţi îndurare.
TS. D .

2 Fobruare
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DE CE SUFERI ?

DE CE S U F E R Î ?
Tu frumoasa frumoaselor,
care întrec! pe Elena luî Arghir, măiastră copilă a frumuse
ţii, împărăteasa gândurilor mele de ce suferi V
Fruntea ta îe umbrită de norii unor gîndurî care 'ţî frămînt firea întreagă şi pe faţa ta se citesc slovă cu slovă ranele ce le deschide în suflet nemăsurata'ţî grije.
Ochii tăi albaştri, maî senini de cît bolţile cerului în zi
lele liliacului se întunec or de cîte orî întîînesc privirea cui
va şi scapăr scînteî de ciudă. Parc'aî voi să nu 'ţî înţeleagă
nimeni durerea care te sfîşile fără milă; să nu afle nimeni
de ce suferi.
Pierdută în fumul tamîîetor al gîndurilor ce te întărit, pri
virea li se tulbură, buzele tale bujorate se a'besc încreţindule, pleoapele ţi se dilat şi faţa ţi se aprinde ca de pară.
Din cînd în cînd sînul ţi se ridică aşa în eît ar părea că
•sufletul ţî-ajunge pe buze, apoi se lasă şi printre dinţii tăi
încleştaţi şuieră arzător cîte un suspin învăpăiat par'câ de se
tea dorinţiî de a fi.
Deşteptată de pe sînul ameţitor şi adese ori amăgitor al
nădejdilor viitorului', ca dintr'un vis, priveşti uimită împrejuru'ţi căutînd a'ţl ascunde focul simţirii care te roade către cei
ce te înconjor. Dar de ce'I fi suferind?
Care ţî-o fi taina cea atît de înflăcărată care te-ar vesteji
păstrînd'o încă multă vreme ascunsă simţirilor străine ţiîe.
Care ţî-o ii patima ?
Mi-e teamă să bănuiesc !
O dată, ţî-au scăpat nişte vorbe care me 'nfioară.... Oare
nu cum-va aî voi să le îndeplineşti ? !...
O vanitate! Cîte jerfe n'aî făcut şi nu veî maî face încă'?!
Frumoasă îe slava şi atrăgătoare dar la sfirşit nu ne păs
trează de cît decepţii amare.
Iţi orbeşte văzul ; îţi încremeneşte creierul şi 'ţî turbură
sufletul răscolit.
Iţi veî atinge ţinta ?
Nu veî cădea oare obosită de luptă şi sfîrşită de loviturile
ce veî întîmpina?
Cel puţin îmi va rămîne mîngîlerea că numai sufletele
cele mari cutez a întreprinde îndrăsneţe, lupte uriîaşe.
Şi dacă bănuiala mea s'ar adeveri îţî făgăduiesc a te ajuta să'ţî îndeplineşti dorinţa şi
leu.
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ATUNCEA... D I N V I A Ţ A MEA

-<&_t-u.x3.cea,I
Stînd aşa pierdut în gîndurî,
Mi te'nfăţişezl frumoaso
Dinainte'ml ca icoana
Viitorului, zîmbindă.
Insă cînd tresa! de-o-dată,
La ivirea ta duloaso,
Pier! ca o nălucă 'n pîeptu'm!
Lăsînd inima jelindă....
Dac'aş izbuti vr'o dată
Să te prind, nu ţî-aş da drumul
De cît numai mort. Atuncea,
Răsplăti-mî-aş toată jalea
Ce mă mistuîe ca focul,
Şi apoi să plec! cu scrumul
Simţului, de lîngă mine
Căci mî-am răzbunat încalea !....
Ion Cătina

DIN VIAŢA MEA
Ieram copil mic şi m'au lăsat părinţii acasă ca să văd de-o
cloşcă cu puî.
leu însă, m'am dat după jucării şi 'n vremea cînd m'am
• depărtat de cloşcă a venit un uliu şi răpi un puiu.
„Sta! ! Firea! al naibi! Te fac leu pe tine afurisitule ' de
ruliu, să nu mai îeî pui !"
Aşa îmi zise! leu în mine atunci.
M'apuc şi înşir îndată toţi puii de cîte un picior pe-o aţă
ş'apoî îmi văd de jucării iar.
Uliul, se repede în urma mea din nou şi la ţipetele bîetiî
cloştî întoreîndu-mă văzul bine cum se ridicau toţi după îel
în a mare slavă.
Abia mal căzu unu ce nu fusese legat bine, şi cînd veni
'maîca şi văzu cloşca civn puiu mă'ntrebă de cei-l-alţl. I-ain
-spus tot cum se întîmplase şi luă o nuia cu care mî-a dat
'•cîte-va ca după obicei, boieri d-voastră.
Ci nu fu destul atît şi-mî mal zise:
— Sta! .tu.! Are să te omoare cînd te-ol spune lui tat'tu !
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leu auzind aşa, m'am speriîat şi am luat-o la sănătoasa.
Diuîndu-mă peste ogoare nemeresc drept la o odaie pe
cîmp unde ţinea un om vitele la imaş.
Mă întrebă el ce caut şi îeu îî spuseî pe şleau cum se
întîmplară toate şi precum că de frică am fugit d'acasă.
Iei care avea nevoie de ajutoare căci erea singur îmî zise
ca să mă bag la dînsul c'am să trăiesc nepomenit de bine.
Mč 'nvoiî şi rămăsei la îel.
îmi dete acolo tot ce 'ml trebuie şi de mîncare şi 'ntr'adevăr că trăiam destul de mulţumitor.
Dar cînd le să vină năpastea pe om, vine, nu glumă.
Intr'una din zile se bolnăvi un viţel şi o Iapă sta numaî
gata să fete.
Amîndouă dobitoacele îerau închise într'un coşar despărţit
de cele-l-alte.
Stăpînă-meu tocmai avea treabă să se ducă acasă seara şi
'ml zise, că dac'o făta Tapa, să bag de seamă de mînz şi să
am în grije şi de viţel şi dac'oi vedea că moare să-1 taî.
leu mă trezesc peste noapte auzind că hodorogea ceva şi
precum îeram somnoros şi p'întunerec dădui peste mînzul ce
se tăvălea în paie.
Crezînd că-î viţelul şi vrea să moară îl înjunghia! numaî
de cît.
Atunci m'am dus să mă culc din nou cu gîndul c'am tă
iat viţelul.
Dimineaţa însă cînd mă scol aflu viţelul mort şi mînzul tăiat.
Mă gîndiî că de voî maî sta, n'o să maî am loc nicî
acilea.
Imî luaî lumea în cap plecînd şi d'acolo.
Ducîndu-me pe cîmp singur iată că mă întilnesc c'un Turc.
ce'mî zise :
— Bre Ion, und' te duci ?
Iî răspunsei că mă duc să mă bag la stăpîn or unde-aş
afla loc.
Turcul atunci îmî zise să mă vîr la îel la oî.
Ne 'nvoirăm fără multă vorbă şi mă duse Turcul la tîrla
unde ţinea oile.
Şezui aşa mal multe zile acolo împi'eună cu alt cîoban care
'mî era maî mare.
Intr'una din zile ciobanul, care avea trebuinţă să se ducă .
unde va la sat, mă lasă cu oile să le păzesc îeu singur.
Trebuia să le apăr d'o leasă ce s'afla p'aproape şi să nu
le las să se încurce în îea.
Insă îeu fiind cald, am adormit şi oile intrară toate în leasă.,
cu mărăcini.
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Cînd mă deştept şi văd oile toate încurcate în leasă, m'apuc cu mîniîe de plete văîcărindu mă şi căinindn-mă.
Mă căsnil Teu să le scot d'acolo dar n'am putut, ba încă
îmî rupse şi hainele dupe mine afurisiţii de măceşi.
Aşa văzînd că munca mea îe zadarnică şi cum iarba Tera
mare şi uscată îmî veni în minte să dau foc ierbii şi stufufulul. Astfel şi urmai de-am scăpat oile d'acolo pîrlite ca por
cii Iar unele au şi murit.
Pe cînd scoteam pe cele din urmă din leasă uite că ve<nea Turcii călare aducîndu-ne mălai.
Iei care mă cunoştea puţin de oare ce nu mă văzuse de
cît o dată strigă la mine.
— Hei Porcar ! N'aî vezut un cioban al meu p'aicî.
— N'am văzut bre Ago ! şi aşa Turcii o luară peste cîmp
« a să 'şî caute ciobanul Iar ieu văzînd'o că-î groasă îmi luai
tălpăşiţa lăsînd turma în voia domnului.
Ducîndu-mâ să caut vr'un stăpîn pe unde-va mă 'ntîlniî cu
nişte ursari care fac cîure.
Unul dintr'în.şiî ducea un dîrmon mare în mînă şi leu văzîndu'l ostenit m'alăturaî de dînsul şi'î zisei să'mî dea mile
• ciurul cît oî merge p'un drum cu dînşiî.
Ţiganul se învoi şi mi'l dete.
Călătorind pe drum, lei care îerau învăţaţi a duce la cale
s'au dus mal tare şi leu văzînd că s'au dapărtat am luat'o în
altă parte socotind că voi vinde ciurul şi prinzînd pe el ceva
să'mî cumpăr de mîncare. Sosind lîngă o moară începui să
să bat dîrmonul cum văzusem că fac ţiganii care joc ursul.
lacăte, nu ştiu. de unde dracul că se iveşte o boală de urs
scăpat de la vr'un ursar, şi se Ia după mine.
înspăimântat fugii să intru în moara care îera puştile, dar
ursul după mine.
leu mă suiî atunci, acăţîndu-mă ca o pisică, în podul morif.
Aci, văzînd că ursul nu poate să se mal sule după mine,
începui să bat ciurul ca să'I arăt că nu mal aveam frică de
• el. Ursul începu să mormăie şi să sale după cum îera învăţat
: să joace.
Tocmai atunci s'a întîmplat de-au trecut nişte olari cu
nişte cal încărcaţi cu oale.
Caii se sperhară de urletul ursului şi au fugit fărămînd oale'e.
Oamenii se'ntoarseră îndărăt să vadă ce pîrdalnicu îe-n
moară,—acolo în vreme ce ieu nici nu stilam ce se întîmplase
afară din podul morii şi băteam mereu ursului dairama
şi juca.
Cînd mă trezii tot de o dată în uşa morii cu trei oameni
cu ciomege în mînă şi care începură să mă'njure.
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— Cine dracu te-a fost băgat pe tine aicî cu boala asta'de
urs ? Ne-aî spart toate oalele şi ne-at lăsat săraci.
Ia să ne plăteşti acum marfa prăpădită.
— Dar leu n'am nici un ban, — blodocăiî îeu îngheţat de
spaimă.
—• Eî dac'aşa îţi luăm ursul!
leu de frică să scap de belea şi de urs, îmî păru bine să'l
îa ca să mă scobor şi să mă depărtez de moară căci îmî îera
foame.
Prinseră dară ursul, căcî îera blînd şi preţuluiră îeî cam.
cît fac oalele şi cît ursul.
Cînd colo, mă trezesc că'mî deteră şi miîe o sută de sfanţi
şi'mî spuseră cît face marfa lor şi că ursul cu atîta preţuia
maî mult.
Aşa îeu văzînd că am o sută de sfanţi după atîtea şugubine, îmî păru nemăsurat de bine maî cu seamă că mă scă
pase de boala de urs ce nu mă lăsa să mă scobor şi ast-fel
că puteam muri de foame.
După ce se depărtară oamenii, alergai cît mă ţinură picioa
rele într'un sat unde îmbucînd ceva, plecaî acasă de unde
eream. Bucuriîa că cîştigasem atîta într'această călătoriîe, mă
făcu să cred că cu aceste parale voî putea fi scăpat de bă
taie. Ducîndu-mă dar acasă cu inima în dinţi tremuram la
gîndul c'o să dau ochi cu părinţii.
Cînd colo, aceştiîa se bucurară că mă văzură după ce mă,
cătaseră atîta în zadar şi după ce mă plînseseră socotindumă mort. Apoi să maî vezi rîsete cînd ie spusei păţeniia mea
atît de ciudată şi veseliie cînd le arătaîu ce cîştigasem fără
să muncesc nimica.
leii însă din toate acestea nu mă bucurai decît c'am scă
pat aşa de Ieftin de bătaîa tătuchiî.
După ce le spusei toate pe şirtul lor, mă luară, mă săru
tară şi ne împăcarăm făgăduind că altă dată n'o să mal fac
boroboaţe d'acestea.
Nea

Pozna.

V a l ! Nemernica î ursirea ce-o avem acum îa lume !
Nicăirea fericire ! Pretutindeni suferinţă!
Cel bogat îşî teme veşnic de calicî ceîa ce are,
Şi calicul tot rîvneşte la acela care ţine
Pe nedrept în mîna-î strînsă, munca lui cea roditoare.

DACĂ.
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Şi cînd unul, vrea să-şî uite suferinţa în orgiîe
Cheltuind fără de seamă, cel calic ş'o uită 'n moarte.
Ş'amîndoî îndur, cînd poate ş'unul ş'altul să trăiască
Liniştiştiţî, în fericire.
Să nădăjduim departe
Nu Te vremea cînd în lume, nu va fi nici bogăţiîe '
Nici calici în ham la dînsa. Pîn'atuncî lupta-vom însă !
Ion

Cătina

DACĂ!
Dacă ţî-ai bănui măcar copilă cît îmi îeştî de dragă şi cît
mî-e traiul de amar mi te-aî cutremura întreagă, asemenea ca
bînd venin !...
Am unele ceasuri cînd m'aş hotărî ca să'ţî deşir toate du
rerile, doru'mî flămînd de svîrcolirî ce fac să 'nnoate mintea'mî în foc aprins în plin, dar Iar mă întorc cînd mă gîndesc că, primul moment de va trece vei rîde ştiind că te
iubesc şi sufletu'ţî va rămîne rece tot aşa precum Te ş'acu....
Şi n'aî nici de unde mă iubi. Nici n'am cătat măcar vr'o
dată să mă 'nţelegî ; a bănui nebuna'ml patimă, ce cată în
veci să nu mî-o cunoşti tu.
Vai ! Vaî ! Lumea ursită fu se vede numai spre durere,
căcî maî mulţi sufer de cît nu, de mal mult dor de cît
plăcere.
Semenii arar se iubesc !
D'acela, mă tot tem şi leii să nu'mî pricepi deşertăciunea
căcî mult mî-e frică de mal rău !
Arare-orî să vezi minunea, că două
într'o vreme un simţimînt ce le închină
prin veşmînt. Cînd una saltă'n focul
neamului avut şi ceal-l'altă-î de suferinţî
gîîată.

inimi nemeresc tot
una altei, deosebite
'naltei străluciri a
amare cu dor mîn-

Nu! îmî voi da orî-ce silinţî să nu 'ml bănui măcar vr'o
dată focul, căci versul meu Ie mut.
Lusignan.
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ÎNDOIALĂ
I
— Aide, lasă g'ndurile la o parte şi vino la mine îmî zise
într'un după prînz lîadu, prietenul mîeu.
Aş fi făcut ceîa ce-mî zicea îel, aş fi gonit gîndurile de
parte—dar nu voiau să plece cu nici un chip.
Zioa îera atît de posomorită, o ceaţă amestecată cu stropî
de ploae cădea fără să se maî isprăvească, —îeîi de firea mea
îeram atît de trist, încît fără voie-mî mă cuprinsese aşa, ca
din senin, gîndurile negre, amestecate cu o puternică scîrbă
de vieaţă.
Şi nu îera numaî această ziua în care cădeam aşa, pe ne
simţite în mijlocul gînduiilor care curau ca dintr'un isvor.
De multe orî, fie chiar în zilele cele maî frumoase, sau în
mijlocul unei petreceri din cele maî vesele,—mă trezeam în
tr'un răsboiu cu gîndurile, — care de care maî neplăcute şi
maî amare.
După multe lupte crîncene, d'abîa-d'abîa mă părăseau, lăsmdu-mî însă tot d'auna ideia d'amî pune un cap vieţiî.
Atunci, ne-avînd, putere—mă cuprindea o nepăsare de toţî
ceîea ce trăiesc în jurul mieu—şi porneam pe uliţî, fără să'mî
maî pese că pălăria 'mî-e turtită, hainele neşterse, sau că'mî
lipseşte legătura de la gît.
Ieram ipohondrios ? ajunsesem nebun ? aceasta n'o ştiam.
Aveam 21 de ani, dar părea că trăisem o vieaţă întreagă,
îngropat numaî în chinuri.
Poate că traiul ce mi se scursese în casa părinţilor mieî, cu
un tată pe care bătrîneţele poate, îl făcuse sucit peste măsură,
în mijlocul unei avariţiî din cele maî cumplite, om al altor
vremî — care nu se putea împăca cu aniî mieî şi obiceiurile
lor, aveam dese certe cu dînsul — şi de multe orî chiear, nu
lipsise d'a mă goni din casă, fără să fi dobîndit această gonire, în urma uueî mari vinî.
Toată vina mîea se mărginea în aceea, că aş fi venit noap-
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tea la 10 ceasuri acasă, sau într'o mică discuţiune cu dînsul
aş fi negat egzistenţa lut Dumnezeu.
In deşert îl spuneam că, la 10 ceasuri lumea d'abia iese
din casă, că afaceri m'au ţinut pînă la acel ceas.
La acestea îmî răspundea :
— Minciuni, afacerile nu se fac noaptea,—numai bagabon
zix umblă pînă 'n vremea asta. Ieşti un stricat şi jumătate
vaî de cartea ce pretinzi c'o 'nveţî, o să ajungi dăsculţ pe
uliţl — n'am avut parte de feciori, şi trîntind uşa cu o pu
tere care făcea să se clatine casa, mă părăsea....
— Cam ciudat tată ai avut, Teodore...
— Lasă-mă să urmez.
— Te ascult.
Atunci, scoteam un adînc oftat, care par'că mă maî uşura
de toate cuvintele ce le ţinusem închise în mine, ştiind că,
chiear de le-oî spune, tot nu s'ar fi îndeletnicit a crede că aveam dreptate, ca în vremea şi mediul în care trăiam ca
student să viu seara, la acel ceas acasă.
Deschideam deci cartea, şi începeam să citesc, ca să uit.
Atunci, printr'o mică ferestruie ce dădea în odaia tatălui
mieii, dînsul zărind lumina lămpii mele, cîte-o jumătate de
•ceas după ce venisem, sărea iarăşi din pat, deschidea uşa cu
putere şi se oprea în pragul ieî, strigînd cu un glas aşa de
poruncitor, încît ie cu neputinţă d'al reproduce.
— Mă !—ai umblat toată noaptea—ş'acuşî te-a găsit che
ful de carte? Stinge maî iute lamba!...
Şi nu pleca pîn'nu o stingeam de faţă fiind.
Apoi iearăşî trîntind uşa, îl auzeam înjurînd, pînă ce scîrţîitul patului de scîndurî, îmî arăta că s'a culcat.
Cîte-odată părea mat bun, şi şezînd cu mine de vorbă,
mă întreba despre cutare lucru din evanghelie ; atunci cău
tam să neg egzistenţa lui D-zeu.
Cu un urlet se repezea asupra mea, lovindu-Hiă.
— Tu, mucosule — te-aî găsit maî cu cap de cît alţii ?
Ce o lume 'ntreagă n'a zis, s'o zici tu? Dar cine a făcut
cerul şi pământul ? Cine te-a făcut pe tine păcătosule ? — asta
'nveţî tu la şcoală, pentru asta te hrănesc ? Ieşi, pieri din faţa
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mea să nu te mat vez. Aici te-a adus nopţile tale de bagabondlîc,—şi mă dădea pe uşă afară.
După cîte-va zile mă rechema, se arăta maî bun şi apoî
iearăşî^ începea nouî scene—căci tata avea tot-d'auna cîte ceva
nou pentru a face să se isce certe.
In cele din urmă, după ce mă alesei cu o puternică bătae
de inimă, cu o tuse ce mă îneca maî la fie-care cîte-va mi
nute, — după ce culoarea feţii mele ajunse d'un galben-negru, slab şi cu ochiî înfundaţî,— unchiul mieu—om maî bun
de inimă—şi prin urmare maî puţin sgîrcit, cu o avere tot
aşa de mare ca şi a tatălui mieu — începu a'mî da cîte 120
leî pe lună cu care trăieam departe de casa părintească,—şi
ieram mulţumit.
Poate dar prietine.— suferinţele ce le avusesem pînă eşi-î
din casa părintească—mă desgustă de vieaţă, mă făcuse ipohondrios.
Iluziî ? Speranţe ? — N'aveam.
Trăieam pentru că nu puteam face alt-fel—şi pe d'asupra
mă îndoiam de tote, pînă chiear şi de cele ce vedeam cu ochiî.
Tata omorîse în mine tot, dar sădise îndoiala.
In aceestă stare socială şi sufletească mă aflam în după prînzul cînd colegul mieu Radu, îmî zicea : — „Aide, lasă gîndurile la o parte şi vino la mine."
II
— Şi la tine ce să fac Radule ?
— Om maî sta de vorbă şi om maî juca şah.—ştii că
n'am jucat de mult. Ş'apoî cu prilejul ăsta ţî-oî arăta şi
scrisorile blestemaţii îlea de Fani. Ştiî,—actriţa aceea,—ce
dracu s'o fi făcut n'am maî văzut-o d'atîta vreme ?
— Tot nu te maî laşî de muieri frate ?
— M'aşteptam,—tu vrei ca toată lumea să fie pesnică ca
tine. Не, nu te-oî vedea odată şi pe tine cu belciugu atîrnat.
de nas, — ş'apoî să vezi rîsul dracului...
— încă nu s'a născut muierea aceea...
— Bine, bine—dar aî să mergem.

ÎNDOIALĂ
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Pusei pălăria în cap, îmi luai umbrela şi plecarăm, locuia
în calea Moşilor—la părinţii săi.
Peste puţin ajunserăm.
La dînsul nu iera nimeni: toţi plecaseră.
Radu 'şî propunea să facă chef şi spre acest scop, scosese
singur din pimniţă două sticle cu vin.
— Ce dracu zise Radu, vom face cheful singuri—dac'ar fi
şi o muiere cum zici tu, Hm, ce al zice ?
—- Ştiu—tu fără muieri, Ieşti ca şi fâr' de tutun.
— Bine ziseşi—dar pentru că nu sînt muieri, al să fu
măm tutun şi să ben vin.—Stal s'aduc şi şahul—în urmă
ţi-oî arîta şi scrisorile.
— Are aşa mare valoare de ţiî să mi le arîţî.
— Trădare prietene, vecînica trădare.—Ş'apoî,—ce dracu
cer şi leu constanţă de la femei de teapa asta, a—dar puţin
îmî pasă. Mă port cum se poartă. De pot, apoi şi ieu la
rîndul mieu, snopesc în dreapta şi în stînga. Afurisit secol...
In acea vreme, uşa de la intrare scîrţîi şi o femee se
văzu intrînd în sală.
— Iacă-ţî dorul împlinit îî zisei ieu, afară numai dacă
vine la tine.
— Plesnesc de bucurie, am zărit'o,—e dînsa топ cher n'o
cunoşti... îe o franţuzoaică,—adică romîncă, dar a venit de
curînd de la Paris. Sînt sigur — caută pe sor'mea şi dînsa
nu ie acasă, n'o las să plece—o vom ţine aici... a vom pe
trece de minune... alerg s'o aduc—ţî-o voi recomanda, n'o
las nici moartă... ce noroc !... şi după ăst potop de vorbe eşiî
în sală.
Ieu, ascunsei cît putui maî în grabă sticlele şi paharele şi
mă aşezai maî cu ifos pe scaun.
Puţin, apoî, Radu deschizînd uşa lăsă să treacă o tînărâ
femee, îmbrăcată cu jelitoare haine.
(Va urma)
N . D. Georgian.
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GELIMER
FRAGMENT
din

<3r
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ELI
Dramă
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!> acte

Actul V

SCENA I
Gelimer

(intră prin stînga ; păşeşte încet ; Ie slab şi tremu
rător. A d e s e a se sprijină de pereţi. Cînd v e d e rămăşiţele ospăţului M a u 
rilor tresare şi 'şî pune raăna peste frunte privind aşa, cu ochiul rătăcit
p e eeî adormiţi şi urmele otgiîeî petrecute .

Cupele stau răsturnate şi carafele sînt sparte !
Maurii dorm pe sub lăviţî. Blidele-s toate deşarte.
N'a rămas un pic de pîîne şi... puterea mî-a slăbit !
Mă ucide foamea! Foamea ! Gelimer cel strălucit!
Gelimer avutul rege ! Gelimer viteazul lumiî,
Va pieri de foame! Singur văzu cum la sînul mumii
Infricate'şî dete duhul fiul meii nenorocit.
De subt ochii meî un Maur azima î-a fost răpit
Şi odrasla mea se stinse blestemînd amar p'un tată
Care n'a ştiut copiii să şi'I îngrijască. Iată,
Acum tatăl şovăîeşte stins de foame ! Nu zăresc
De cit fărmiturî murdare. Maurii benchetuîesc
Fără grijă şi îeu, rege, trebuie să'mî văd copiii
Morţi de foame şi nevasta... Care-î bunul avuţiiî
Cînd o azimă n'am, foamea pe o vreme-a potoli ?
Regele acestor barbari după ce mă jefui
Umblă încă să mă vîndă ! Ah ! Mişelul ! Belizare
'Mî-a! învins puterea însă nu trufiîa mea cea mare !
Cînd îeu voî muri cetatea atunci nu maî va cădea •
Foamea singură te face domnitor în ţara mea.
Dacă n'ar fi aceşti Maur! răpitori, ce me lipsiră
Increzîndu-mă într'înşiî de ce'mî trebuîe, te miră
De mă învingeai. Norocul într'atîta te-a slujit
Cit pe mine reaua sortă fulgerînd m'a prigonit.
Fraţii meî luptînd muriră jertfe-a nerăbdării. Fiul
Maurii mi 1 omorîră şi îeu maî trăiîesc ? Pe viul
Dumnezeu că merit moartea! [ C a d e pe o laviţă; r e g i n a aleargă
prin dreapta speriîată şi-I susţine. Apoi murmurind :)

Foamea crudă m'a ucis!
Aramiza
Gelimer !

[ l i e g e l e horcăie în braţele îeî;
pe unul din M a u r i )

atunci desperată

Regele moare şi nu vă treziţi! ?

calcă
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GEL1MER
Maurul

[vbîad ]

Am zis
Toarnă vin !...
Aramiza (tresărind)
Ah ! Vin ! De unde ? Colo văd nişte urcioare
Numai de n'ar fi golite ! [ C e a r c ă două şi 'n al treilea află puţin]
Cui voiu mulţumi eu ore ?
Gelimere scoală !
Gelimer (svîreolindu-se)
Pline dă'mî ! ( A z a m i z a puDe vin într'o cupă şi'î toarnă cu pică
tura pe gît. R e g e l e se 'nvio'oază de ce în
bucurie nespusă în tot timpul acesta).

ce.

Aramiza

finite o-

Aramiza
Mai bine-ţl este ?
Gelimer

(slab şi cu ochiî înpăîejinaţi.)

Da.
Aramiza (esclamînd) !
Dumnezeule prea sfinte! Mare ţî-e puterea ta!
(Ţine necontenit cupa la buzele r e g e l u i ; apoi acesta se ridică).

Gelimer
Aramiza!
Aramiza
Gelimere !
Gelimer
Mal alergi să mă scapi încă ?
Aramiza
Ca să pîerî mal trebuise ca 'n durerea mea adîncă
Să'mî ucid scumpa odraslă şi apoi să mă ucig
Blestem nd Dumnezeirea !
Gelimer
Simt în trupul meu un frig.
Ca de moarte şi privirea...
Aramiza
Soarbe ici !
Gelimer
Mî-e foame. Pîîne !
Aramiza
:

Val

şi

îeu

nu

păşeşte în spre

am

! ( A c u m vine din dreapta regele Maurilor, ce

stînga.)

Scăpare ! Bea înO ăst vin ! ( A p o î
Bătrîne

întâmpin* pe regele Maurilor ce se face că nu v e d e . )

Unde-s azimile ?

GELIMER
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Regele
Nu ştiu !
Aramiza
Spune Gelimer ţ:-a da
Aur! Haine ! Pietre scumpe, orî-cît inima ţî-o vra !
Regele
Nu ; nu 'm( trebuîe nimica. Pîinea îe maî scumpă.
Aramiza
Adă
Cheile
Regele
Nu ! Nici o dată ! Chiar sâ'l văd că stă să cadă
Mort de fome. Ura'î veche !
Gelimer
Ah ! Mîe foame
Aramiza
Da'mî !
Regele
Nu ! N u !
Aramiza
Toţi aceştî barbari nemernici chefuiră şi n'aî tu
Unu'I prietin să daî pîîne ? ! Unu'î rege care moare
Stins de foame ! ?
Ragele
Nu maî este !
Ai-amiza
Minţî sălbatece !
Rgcle
Nu oare
Mă veî îngrozi?
Gelimer (întinzînd mîînile)
Dă'mî pîîne !
Aramiza
Auzi cere ? Te duci ?
Regele
N'am

Al amiza
Gelimere !

(esej
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Gelimer
Pîine! Pîine !
Aramiza
Iaeâ'ţî dau. Cînd tari îeram
De s'ar fi putut şi urma ne-ar fi sărutat mişelul
Ş'acu ne batjocoreşte ! Iî voî împlînta otelul
In piept! Pîine-î trebui pîîne! pîîne trebue să iau!
{ d i s p a r e după regele M a u r . P e

uşa opusă intră fiul lor

de opt anîj

Miramond (alevgînd la G e l i m e r )
Tată! Tată! Tată! Mamă!
Aramiza ( r e v e n i n d )
L'am ucis şi pot să'î dau
Miramond
Pîîne mamă!
Aramiza
Viu acuma ! V'aduc pîîne (dispar J prin ftmd)
Miranond
Dragă tată
Adă pîîne ! De trei zile nu mănînc. Ce înghîeţată
Itî îe mîna. Tată!
Gelimer
Cine-î ?
Miranond
Tată ! Ie drăguţul tău !
Gelimer
Cine-î?... Ce glas!... Ochi'mî chipul nu ţi'l vede!
Miranond
Tatăl meu!
Ce aî tată ? !
Gelimer
Miranonde ! intră ( A r a m i z a '. u pîîne şi cu v i n )
Aramiza
TJîte pîîne Gelimere
Ban Acuba-I mort. N'a pîîne.
Gelimer
Miranonde încă cere!
Dă-î.
vin. Copilului

( A p u c ă cu «ălbătăeîe o azimă
asemenea.)

şi

mănîneă.

Aramiza

îî

dă
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Aramiza
Or ce nu poate face un părinte ş'un bărbat
Face-o mumă şî-o nevastă. Pe-amîndoT mi l-am scăpat l
Conaril (intrînd prin dreapta)
Maiestate, vin Tar solii.
Aramizu
Conaril să maî aştepte
Căcî îî vom primi.
Conaril
Prea bine.
Aramiza
De veî coborî trei trepte,
Dupe ce treî uşî vei trece dincolo, cu-aceste chel
Vel da peste pîîne.—Aleargă! Toată dacă poţi s'o Tel
S'o ascunzi. Maî tîrziu poate Maurii toţi vor căta-o...
Iei ne au jefuit, acuma înnapoî nu vor lua-o.
Trebuie păzită. Iute ! Grelimer ?
Gelinidr
Tu m'al scăpat
Şi n'al îngrijit de tine. Tu nimica n'aî mîncat ?
Aramiza
O femeie dacă-şl scapă tot ce-î Ie maî scump în viaţă..
Nu-I mal trebuie nimica. Pentru Ia Ie dimineaţă
Aurită, miezul nopţiî atunci.
ION
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FATRICU DE CAFEA SUROGATA

Fabrica fiind instalată eu abur şi cu maşinele cele mai noî şi
practice, sîntem în plăcuta posiţiîe a corespunda la toate cererile
onorabilei cliîentele atît în ceia ce priveşte qualitatea cît şi quantitatea. Qualitatea cafelei noastre surogate, supranumită „ c a f e a R o m î n ă " este egală produsului eeluî mai superior din străinătate
precum adeverează şi certificatul de maî jos al laboratorului Onor.
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getale amydonose-zacharifere, d a r nealcaloidice admise î i arta d'a fabrica ase
m e n e a producte.
Cafeaua surogată a d-luî A . SLAMA este preparată, prăjită şi măcinată în condiţiimî perfect admisibile analog produselor ce se aplică şi la prăjirea cafelei
veritabile.
Substanţe snrogătoare neadmisibile sunt absente din fabricatul d-luî A . SLAMA,
care ast-fel ca cafea surogată împlineşte tote condiţiile ce am putea invoca.
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Cofetărie şl destilarle

Constantin Eftimiu şi Тћеоћагш Christu
— BUCURESC1 —

Cel maî mare magazin de lămpî p e n 
tru petroliu şirapiţă Articole de menagiu
şi bucătărie. M a ş i n e de cafea şi Chocolată de tote sistemele. T a c â m u r i pentru
masă. B ă î cu duşî şi pentru scăldat în
tote mărimele. Corone de felinare pen
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Totiş les soirs g r a n d e representation, d i v e r s e s pantomines
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(Saisse: ou verte Т / « heurs du soir.
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