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Să nu furi, să nu ucizi, să nu râvnești la averea fratelui/ No robarás, no matarás, no codiciarás los 

bienes de tu hermano 

 

Publicado en mi blog personal: blogelmaestro.com 

 

Spectacol pentru liceeni, după povestirea lui Ion Luca Caragiale „În vreme de război” 

Propunere de proiect: Hristu Trică, elev în clasa a XII-a B la LTB „Miguel de Cervantes” 

Coordonator, scenariu și adaptare: Robert Lozinski, profesor de limbă spaniolă 

Actori: elevi ai Liceului Cervantes 

Personaje: Popa Iancu (ocnașul, căpitanul, tovarășul), Stavrache, ofițerul (sublocotenent Marin 

Dobrescu), avocatul, fetița, factorul rural, tovarășul fratelui din ultima scenă, un sătean, 3 tâlhari, 7-8 

soldați, arendașul, nevasta arendașului, 2 băieți (slugile popii), un preot. 

 

Se trata de una adaptación dramática del relato corto "En tiempos de guerra" del escritor y dramaturgo 

rumano Ion Luca Caragiale. 

Popa Iancu, el sacerdote del pueblo es al mismo tiempo el cabecilla de una banda de ladrones. Los 

alguaciles apresan a los bandidos mediante una emboscada. Popa Iancu logra escapar, va a casa de su 

hermano mayor Stavrache, le cuenta la historia y pide ayuda: si le atrapan, lo que le espera es una larga 

y penosa condena.  Para salvarse, su hermano le aconseja ir a la guerra contra los otomanos con un 

grupo de voluntarios jóvenes que pasan la noche en su venta. 

El tiempo pasa y Stavrache empieza a codiciar la riqueza que su hermano ha dejado después de 

marcharse. Le hace falta el consejo de un abogado. La noticia le pone muy contento: sí, los bienes 

pueden ser suyos pero con una condición; que nadie venga a reclamarlos. Stavrache está tranquilo: una 

carta, que recibió hace poco, decía que su querido hermano había muerto de un balazo en la tripa. 

A partir de este momento empieza el calvario de Stavrache. Recibe varias visitas del muerto y al final 

sufre una transformación cruel: el endemoniamiento. 

Ion Luca Caragiale no desmarca las dos fases del relato con aclaraciones de ningún tipo. Las apariciones 

de su hermano muerto son naturales como si no se tratara de un espectro sino de una persona real, de 

carne y hueso. 

Popa Iancu, preotul satului este, în același timp, căpetenia unei cete de hoți. Poterașii îi prind pe bandiți 

într-o ambuscadă. Popa Iancu izbutește să scape, merge acasă la fratele mai mare, îi povestește tot și îi 

cere ajutorul: dacă îl prind, îl așteaptă ani lungi și grei de ocnă. Pentru a-l salva, fratele îl sfătuiește să se 

ducă la război cu un grup de voluntari tineri care rămân la han în noaptea aceea. 

Vremea trece și Stavrache începe a râvni la averea pe care fratele său a lăsat-o la plecare. Cere sfatul 

unui avocat, care îi spune că bunurile pot fi ale lui cu o condiție; să nu vină nimeni să le reclame. 

Stavrache este foarte liniștit: într-o scrisoare, pe care a primit-o cu ceva timp înainte, a aflat că iubitul 

său frate a murit de un glonț în pântece. 

Din momentul acela începe calvarul lui Stavrache. Mortul îl vizitează de câteva ori iar la final trece el 

însuși printr-o transformare crudă: demonizarea. 
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Ion Luca Caragiale nu separă cele două faze ale narațiunii prin niciun fel de explicație.  Aparițiile 

fratelui mort sunt firești, ca și cum nu ar fi vorba de o nălucă, ci de o persoană în carne și oase. 

 

 

Actul I 

 

Scena 1 

 

În crucea nopții, o ceată de tâlhari dă năvală în casa unui om. Sunt patru la număr, toți înalți, 

voinici,  îmbrăcați în sutane negre, lungi până în pământ și cu glugi pe cap. Au chipurile vopsite cu 

cărbune. Sunt hotărâți și deosebit de cruzi. 

 Femeia începe să țipe îngrozită iar bărbatul scoate revolverul și trage, dar nu nimerește. Hoții îi 

iau la bătaie pe amândoi fără milă. Unul dintre ei, înspăimântat de ferocitatea tovarășilor săi, dă să-i 

oprească. 

- Stați, că facem moarte de om! 

- A tras în noi!, i se răpunde scurt. 

Nu mai e nimic de făcut; soarta victimelor este pecetluită: moartea. 

Hoții își termină treaba și se topesc în noapte, așa cum au apărut; ca niște năluci. 

Omorâții în bătaie zac până spre dimineață când îi găsesc doi slujitori. 

- Aoleu, Doamne, ce mai e și asta! Dă fuga după preot, repede, n-auzi! 

Unul rămâne și își face cruce în repetate rânduri, bolborosind rugăciuni. 

Intră popa Iancu, preotul satului. Mânuiește o cădelniță rostind o rugăciune de alungare a satanei: Tu, 

Doamne, întărirea celor ce-și pun nădejdea în Tine, zidul cel tare al celor ce și-au pus încrederea in 

Tine, departează, izgonește și împrăștie toată lucrarea diavolească, toată năvălirea satanei, toată 

bântuiala puterii celei potrivnice de la casa aceasta și de la cei ce locuiesc în ea, care poartă semnul 

crucii Tale celei biruitoare și înfricoșătoare împotriva demonilor și care cheamă numele Tău cel sfânt. 

Între timp morții sunt scoși pentru a li se face toate cele necesare rânduielilor de îngropare 

creștinească. Popa Iancu se închină în cele patru colțuri și iese și el. 

 

Scena 2 

 

Popa Iancu se plimbă prin odaie vorbind singur. 

- Așa, pe bătrână am trimis-o cu trăsura la târg.  

Mai face câțiva pași și strigă din tocul ușii larg deschise: 

- Voi doi, mergeți cu carele după lemne. Tu, du-te la camp. Știi ce ai de făcut. Hai, că se face 

noapte! 

Rămâne singur. Pare să cadă pe gânduri. Își face puțin de lucru scotocind într-un cufăr. În cele din 

urmă se culcă. Un ceas bate miezul nopții. Ușa se izbește de perete. Tâlharii, trei de data asta, dau năvală 

în casă. Doi tabără pe popă, care apucă a se ridica în capul oaselor. Îl trântesc la pământ. Popa urlă 

sălbatic. Unul îl înhață cu dibăcie de gât și îl strânge. Popa scrâșnește din dinți și încearcă să se ridice. 

Al treilea îl lovește cu piciorul în piept. Popa se înmoaie. Atunci îi leagă picioarele și mâinile și îi 

înfășoară de câteva ori gura cu o cârpă pe care o înnoadă la ceafă. Deschid cufărul, îl golesc și se pierd 

în noapte, ca umbrele. 
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Popa rămâne nemișcat o bucată de vreme. Când dă semne de viață, se aude cântatul cocoșului. Se 

aude o căruță oprindu-se și un cal fornăind: băieții care plecară după lemne. Văd ușa deschisă vraiște și 

intră. 

- Aoleu! 

- Dumnezeule mare! 

Se reped să-l dezlege. Popa, eliberat din strânsoarea frânghiilor, caută în cufăr. 

- M-au călcat și pe mine, nenorociții! Mi-au furat tot! 

- Nu-nțeleg cum dulăii n-au dat niciun semn de viață. S-ar fi auzit, zice unul din băieți. 

- Hoții au fel de fel de meșteșuguri ca să adoarmă câinii cei mai sălbatici, zice al doilea. Le dau 

pesemne un fel de mâncare descântată ori cine știe ce. 

Popa Iancu nu le bagă în seamă cuvintele și iese. 

 

Scena 3  

 

Stavrache, hangiul, fratele mai mare al popii stă în miljocul odăii. Pare mulțumit. 

- Mare greutate mi s-a luat de pe suflet, zice el cu voce tare și oftând a eliberare. Câte nopți n-am 

dormit o clipă cumsecade, trăgând cu urechea şi aşteptând cu inima sărită pe musafirii de noapte! 

Negreşit trebuia să-mi vie şi mie rândul odată şi odată. 

Nu apucă să-și ducă mulțumirea până la capăt că apare frate-su, preotul. 

- Neică, zise el privind ciudat şi sperios în toate părţile, aş vrea să-ţi spui ceva numaidecât. 

- Ce? 

- Ai să vezi. Închide şi aide-n odaie amândoi... Am venit la d-ta ca la un duhovnic... 

După aerul şi tonul tânărului, fratele mai mare nu ştie ce să creadă; totuşi înţelege că preotul are 

lucruri serioase de spus. 

- Stai să-mi trimit femeia și pe slugi să se culce. 

Iese. Popa ramâne în odaie, trăgând tutun și oftând din greu până se întoarce Stavrache. 

     -    Ce e, mă? 

      -    N-aude nimeni? 

      -    Aş! cine s-auză? 

      -    Neică Stavrache, zise popa cu voce înecată, m-am nenorocit! 

      -    De ce? 

Popa începe să plângă cu hohot şi să se bată cu pumnii în cap. Neica Stavrache nu înţelege deloc. 

- Ce să mă fac?... ce să mă fac, neică?... spune d-ta, că mi-eşti frate mai mare... 

- Zi, mă, ce ai pe suflet! Vorbește! 

- Sunt capul bandei, neică. Capul bandei de tâlhari! 

- Cum? 

- Dracul m-a împins. Ăsta-i adevărul. Am început cu hoția de cai. Buiestrașul ăla bun al meu, îl 

știi, e furat. Apoi o călcare, încă una. Banii se-nmulțeau, creștea și pofta… 

Stavrache nu voiește să creadă. 

- Cum se poate, mă? Om cu greutate, mai bogat decât multă lume dimprejur. Preot, pe deasupra! 

Păi, și călcarea de la tine? 

-     Un marafet, neică. Ca să adormim bănuielile. Acu câteva zile, notarul de stat, vechi dușman al 

meu, m-a întâlnit la un han, pe drum, și mi-a zis:  "Bun buiestraş ai, părinte! ăsta nu mai e cal de popă, e 

cal haiducesc, să lase toate poterile-n urmă!" şi pe urmă: "Bine-ţi mai merge, părinţele! mai cumpăraşi o 

sfoară de moşie! Cum de nu ţi-e teamă să te calce tîlharii! Pesemne că eşti dres!" 

- Și cu arendașul Dărmăștenilor cum a fost? L-ai omorât tu? 
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- Nu eu, neică. Am luptat cât am putut să-i opresc. Erau îndârjiți, însă: baba țipa și arendașul a tras 

cu arma. Nu mai era chip să-i stăpânesc pe băieți. 

Popa ia o pauză. Trage aer în piept. 

- Cum ai scăpat? 

- Ne-au întins o cursă la capătul pădurii, dar am reușit să scap. Aminteri puneau mâna poterașii și 

pe mine. Toți cetașii sunt prinși. Or să-i pună la cazne, au să spună tot. Or să pună mâna și pe 

mine. 

Şi popa, apucat de cutremur, îşi smulge părul din cap. 

     -    Ce- i de făcut, neică Stavrache? Scapă-mă! 

      -    Cum?... Nenorocitule! Să fugi! Să piei! Să te-neci mai bine decât să puie mâna pe tine! În fundul 

ocnei îţi putrezesc oasele. 

 Deodată se aude afară zgomot, se aud strigăte şi bătăi puternice în obloanele prăvăliei. Amândoi 

rămân încremeniţi. 

- Nu deschide!, zice popa scoţând un revolver de subt anteriu. 

Dar bubuiturile se-ndesesc: sunt oameni mulţi afară. Dl Stavrache, fără să mai asculte de stăruinţele 

popii, care tremură ca varga, îl împinge cât colo.  

- Stai ascuns și să nu scoți o vorbă. 

Mai trage cu urechea: lume veselă, râde și chiuie cu chef. Strigând “Numaidecât!” aprinde lampa și 

merge să deschidă: voluntari tineri, claie peste grămadă, în câteva trăsuri, conduşi de un ofiţer către 

Dunăre, la război. Ofițerul explică totul în câteva cuvinte. 

- Poposim două trei ceasuri aci, să odihnească şi caii; despre ziuă o să pornim; trebuie s-apucăm 

trenul militar care trece dimineaţă la staţia cea mai apropiată, cale de vreo patruzeci de kilometri.  

Sunt muşterii buni, băieţi cu dare de mână, şi cântă, şi râd, şi fac fel de fel de nebunii. Beau bine, 

chefuiesc și se aștern unul lângă altul să doarmă.  

Hangiul, posomorât, stă câteva minute la gânduri adânci. Deodată faţa i se luminează: înăuntrul 

frunţii a scânteiat o mare inspiraţie.  

- Ia stai! 

Aduce repede un scaun, iese și se întoarce cu popa. Îl pune pe scaun în mijlocul odăiței, ia o pereche 

de foarfece și începe a-i reteza pletele; tot mai scurt, unde mai bine, unde mai cu scări, îl tunde la piele, 

muscăleşte. Apoi îi tunde scurt barba, i-o săpunește bine şi la urmă o rade cu perdaf. Toate astea foarte 

degrabă și în cea mai mare liniște. În spate, voluntarii dorm buștean. 

La patru dimineața voluntarii se trezesc, se așează în rand și se numără 

- Unu, doi, trei, patru… 

Stavrache le face socoteala. 

- 25 de lei. 

Numără banii. 

- Mulțumesc frumos. 

Se uită în ochii ofițerului și zice: 

-    E aici un tânăr care ar vrea să meargă şi el volintir cu dv... Îl primiţi? 

-    E vîrstnic? 

-    Da. 

-    Are părinţi, ori copii? 

-    N-are nimic. 

-    Are formele gata?, întreabă ofiţerul. 

-    Forme n-are, dar... să le faceţi dv. 

-    Asta nu se poate; trebuie să se prezinte la divizie. 
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-    Da' nu s-ar putea să-l luaţi cu dv. şi să-şi facă formele acolo unde vă duceţi? 

-    Ba... s-ar putea. 

-    Atunci... 

Şi dl Stavrache aduce în faţa camarazilor pe domnul Iancu Georgescu -un tânăr foarte voinic, frumos 

şi curat, ras proaspăt -o înfăţişare demnă şi severă. Camarazii îl salută cu un "ura!" puternic de se 

cutremură hanul. Dl Iancu Georgescu, după ce se sărută de multe ori cu neica Stavrache, pornește cu 

vesela bandă, fără să se mai uite înapoi. 

 

 

Actul al II-lea 

 

Scena 1 

 

Un sătean și factorul rural stau de vorbă. 

- Nu se mai știe nimic de preotul Iancu. Parcă a intrat în pământ. 

Factorul rural încuviințează și adaugă de la el. 

- S-a-necat sau l-a răpus cineva. Cine știe? Maică-sa a murit de inimă rea. Uite-l pe domnul 

Stavrache că vine spre noi. Bună ziua domnule Stavrache. 

- Bună ziua. 

- Am o scrisoare pentru dv. 

- Mulțumesc, zice dl Stavrache și se îndreaptă iute spre casă. 

 

Scena 2 

 

Stavrache se închide în odaie și desface, nervos, plicul. Citește cu voce tare: "Iubite neică, mai întâi 

nu lipsesc a cerceta despre scumpa dv. sănătate, a dumitale şi a maichii"...Dl Stavrache îşi şterge ochii 

cu colţul şorţului şi, foarte înduioşat și continuă a citi: Ne aflăm dinaintea Plevnei. M-am bătut cu mare 

curaj şi cu mult noroc în trei rânduri; am luat un steag de la inamic, intr-o încăierare unde ai noştri 

erau aproape zdrobiţi; am fost numit sergent pe câmpul de onoare, căpătând "Virtutea militară" şi o 

decoraţie rusească. În curând Plevna va fi atacată cu toată puterea armatelor aliate. 

Stavrache nu pare a se bucura deloc de bravura răposatului. Chipul i se întunecă tot mai tare, gura i 

se schimonosește într-o strâmbătură neplăcută. Mai privește încă o dată hârtia, face câțiva pași prin 

odaie, bate ușor cu degetele în masă. Gândește cu voce tare. 

- Scrisoarea e expediată cu trei zile mai nainte de luarea Plevnei. Dar acuma... Plevna e luată. Asta 

se zvonise oficial în toate unghiurile ţării. Iar primarul mai ştie, tot din izvor oficial, că voluntarii 

au să fie liberaţi zilele acestea spre a se-ntoarce pe la căminuri, fiindcă războiul s-a sfârşit. 

Hangiul mototolește hârtia și o aruncă într-un colț al odăii. 

- Dar... întreabă distrat dl Stavrache, ce s-o mai fi făcut cu tâlharii prinşi astă-primăvară? Au fost 

osândiţi la diferite pedepse şi desigur sunt şi aşezaţi la locurile de muncă. Care va să zică nici 

vorbă n-a fost la judecată despre popa, despre capul şi gazda tâlharilor. Aoleu! Ce mai 

judecători! 

Dă să râdă dar, brusc, se întunecă din nou. 

- Dar o să-ndraznească să se mai întoarcă? Dar dacă îndrăzneşte şi se-ntoarce?... Atunci, ce-i de 

făcut? Da!, dar sergentul se poate întoarce; popa, ba! Dar dacă-i vine aşa o nebuneală sergentului 

să spuie că el e stăpânul averii, că odată a purtat barbă şi plete. Da, dar atunci procurorul îl rade 

şi-l tunde de-a binelea. O veni?...N-o veni?... 
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Pe când dl Stavrache îşi ridică aşa de sus interesanta-i clădire de ipoteze, iacătă o vizită 

neașteptată: un ofițer. Dl Stavrache culege repede de pe jos hârtia mototolită și o bagă în buzunarul 

șorțului. 

- Salutare, domnu Stavrache! N-am onoarea să vă cunosc, dar vin să îndeplinesc rugămintea unui 

brav camarad, sublocotenentul Iancu Georgescu, voluntar înaintat în grad în timp de campanie, 

mort pe câmpul de onoare cu trei gloanţe inamice primite în pântece. Am stat la căpătâiul lui 

plângând până când a închis ochii. Mare păcat că s-a prăpădit aşa viteaz soldat! Un moment nu a 

arătat laşitate; deşi foarte slăbit de atâta durere şi pierdere de sânge, tot glumea. Zâmbind şi-a 

cântat singur popeşte foarte frumos: vecnica pomenire! Apoi ne-a dat adresa dumitale şi ne-a 

rugat să-ţi scriem negreşit să-l ierţi, fiindcă acuma s-a spălat de sânge, şi să-i spui maică-sii, 

bătrânii, pe care o cunoşti, să-i poarte regulat de grijă sufletului. Pe urmă a-nceput să aiurească şi 

s-a sfârşit. Salutare! Sub-loc. Marin Dobrescu. 

Stavrache pare zdrobit de trista veste. Plânge mult, cu hohote. Dar își șterge lacrimile. Devine 

sobru și demn: un bărbat trebuie să-și facă inimă! Nu trebuie să se lase copleșit de așa durere. 

Scrisoarea asta o strânge frumos și o bagă cu grijă în buzunar. Se spală pe ochi, se aranjează în fața 

oglinzii. 

- Mă duc la avocat, zice, să-l întreb cu ce forme intră cineva în stăpânirea averii unui frate bun 

pierdut, care n-are alt moştenitor. 

 

Scena 3 

 

Stavrache discută cu avocatul. Avocatul povăţuiește destul de limpede pe hangiu. 

-     Un om stăpâneşte o avere; cu drept ori fără drept. O stăpâneşte și gata. Câtă vreme nu-l supără 

nimeni, câtă vreme nu se ridică nici o pretenţie asupră-i, el n-are nevoie să ia nici o măsură legală. 

Averea a fost a popii? 

      -     Da, a popii. 

      -     Făcută de el, din munca lui? 

      -     Cea mai mare parte. 

      -     Popa are copii? 

      -     N-are. 

      -     Are femeie? 

      -     Nu. 

      -     Are părinţi? 

      -     Nu. 

      -     Mai are alt frate? 

      -     Nici unul, decât pe mine. 

      -    Atunci, stăpâneşte sănătos, adăugă avocatul, şi dacă te-o supăra cineva, atunci vino la mine. 

Numai unul singur te-ar putea călca... 

      -     Cine?, întreabă dl Stavrache. 

 Avocatul clipește un ochi și ridică degetul arătător. 

- Popa. 

Moştenitorul zâmbește şi cu siguranţă răspunde: 

-     Aş, nu mai poate călca, săracu! 

Apoi, văzând că răspunsul său prea sigur face o impresie ciudată avocatului, se grăbește s-adauge 

cu tonul cel mai duios: 
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- Cine ştie unde s-o fi prăpădit bietul frate-meu, dacă n-a mai venit el la avutul lui atâta amar de 

vreme! 

 

 

Actul al III-lea 

 

Scena 1 

 

Stavrache doarme, întins pe patul din odaie. Nu are un somn liniștit: se răsucește, mormăie în somn, 

sare speriat din pat, se culcă la loc. Pare să adoarmă la loc. Se aud voci: Neică, credeai c-am murit? Sare 

din nou în picioare și nu mai adoarme până în zori. Se plimbă de colo colo prin cameră, își mai face 

cruce, se mai roagă. Se apucă și de niște socoteli când, iată, nenorocitul fugar! E îmbrăcat în haina 

vărgată de ocnaș care îi atârnă în zdrențe; are lanțurile pilite, glezne pline de sânge, palmele tăiate. Se 

mișcă ca o umbră prin odaie, încovoiat și cu brațele atârnând; parcă e, parcă nu e. 

- Ticălosule!, strigă Stavrache. Ne-ai făcut neamul de râs! Să piei să nu te mai văd! Pleacă! Du-te 

înapoi de-ţi ispăşeşte păcatele! 

Își vântură mâinile ca după o nalucă.  

Fugarul pleacă oftând şi când ajunge în prag fața i se schimonosește și zice cu voce plângăreață, dar 

parcă totuși poruncitoare: 

- Nene, zice, fă-ţi pomană… dă-mi o bărdacă de apă! 

Atâta poate să zică şi pică jos moale ca o cârpă. 

Lui Stavrache i se face milă, se repede să-l ridice ca să-l puie pe pat: nu-l poate lăsa să moară ca un 

câine. Ocnaşul, în luptă cu moartea, se agață de frate-său cu o mână de gât şi cu alta de braţul stâng. 

Hangiul dă atunci să-l salte de jos; încearcă o dată, de două, de mai multe ori din răsputeri, degeaba: 

toate puterile şi sudorile sunt de prisos. Trupul greu ca plumbul este peste putinţă de dezlipit de la 

pământ. 

Hangiul simţind că se frânge de la mijloc, vrea să-i dea drumul muribundului şi să se ridice în 

picioare ca să  

răsufle şi să-și recapete puterile. Dar încercarea aceasta este şi mai grea decât cea dintâi: ocnaşul, în 

ceasul  

morţii, se încleaştă cu o putere covârşitoare de gâtul şi de braţul hangiului. Cu o putere neașteptată îl 

trântește jos şi îi pune, ca un luptător teafăr, genunchiul pe piept. Apoi începe să râdă ca un nebun 

scrâşnind din dinţi şi îi zise: 

- Gândeai c-am murit, neică? 

Dar când nebunul vrea să-l sugrume, atunci hangiul, smintit şi el de frica morţii, face o săritură 

deznădajduită... Ocnaşul sare cât colo ca un mototol, bufnește în uşă, uşa se deschide de perete, şi 

mototolul piere în întunericul nopţii.  

Dl Stavrache stă în picioare, în mijlocul odăii, tremurând din toate încheieturile şi făcându-şi cruci 

peste  

cruci...  

- Dor de frate, bine, dar urâtă vizită.  

Până la ziuă, dl Stavrache se plimbă prin odaie de colo până colo, se închină într-una rugându-se 

fierbinte pentru odihna sufletului răposaţilor: Pomenește Doamne pe cei ce-au adormit, părinți și frați ai 

noștri și iartă-le toate greșelile… Și bea mereu rachiu bun. La fiecare păhăruț oftează și voia bună pare 

să-i  sporească. 
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- Să ies, zice, să mai văd de niște daraveri. Mă mai duc pe la biserică, mai aprind o lumânare 

pentru sufletele morților. 

Își face cruce și iese. 

 

Scena 2 

 

Stavrache intră din nou în cameră. Are în mână un ulcior cu vin. Gustă din el. 

- Ăsta parcă pornise să se tulbure și să se oțetească dar acu e limpede și dulce ca mustul. 

Își mai toarnă un păhăruț. 

- Ăăăh! 

I se pare că aude ceva. Un cântec de trâmbiţe...  

-    Militari, desigur, ce altceva poate fi?, zice și mai toarnă pe gât un păhăruț. 

Ascultă mai bine. Cântecul se apropie. Iese pe prispă. Rămâne trăsnit: Căpitanul! 

Căpitanul bagă sabia în teacă şi înaintează către dl Stavrache; acesta se dă pas cu pas mereu înapoi. 

Căpitanul, râzând cu hohot, strigă 

- Gândeai c-am murit, neică? 

Căpitanul îl urmărește prin odaie. Nemaiputând răbda prigonirea, hangiul se repede şi-l apucă de gât 

pe căpitan. Acesta se lasă fără a face o mişcare. Cu cât strange mai tare, cu atât căpitanul râde mai cu 

hohot. Stavrache cade istovit pe o bancă. Militarul râde. 

- Gândeai c-am murit, neică? 

Își ia din nou trâmbița și își reia marșul milităresc și mersul candențat. Îi face un semn poruncitor 

hangiului și ies amândoi, unul vesel, celălalt abătut și trist. 

 

Scena 3 

 

Stavrache intră în cameră cu preotul satului. Preotul începe să facă sfeștanie: 

- Precum casei lui Zaheu s-a facut mântuire, Hristoase, cu intrarea Ta, așa și acum, cu intrarea 

sfintilor Tăi slujitori și, cu aceștia, a sfintilor Tăi îngeri, dă pacea Ta casei acesteia si cu 

milostivire o binecuvintează, mântuind si luminând pe toți cei ce locuiesc și vor locui în ea. 

Sropește cu aghiazmă în patru colțuri. Stavrache își face cruce de trei ori, sărută sutana popii. 

Rămâne singur, parcă mai împăcat. Răsuflă ușurat. Afară e zloată nemaipomenită, se aude vântul 

cum bate și ploaia cum răpăie. Începe să cadă o lapoviță groasă pe care vântul o mătură de colo colo. 

- Ce vreme, zice. Halal de cine n-are nici pentru vatră nici pentru căldare. 

E frig în prăvălie. Trupul i se strânge pe sub haină, brrr! Își toarnă un rachiu, morfolește un covrig 

uscat și se gândește  la una  la alta. 

-     Degeaba, zice. Pe așa o vreme e de prisos să aștepți mușterii. 

Își întinde picioarele la gura sobei să le dezmorțească când bate cineva la ușă 

- Cine-i acolo? 

-     Eu, domn' Stavrache, răspunde un glas slab de copilă... Deschide... 

Hangiul trage veriga. Vântul de afară aruncă înăuntru o fetiţă foarte rebegită. Copila de-abia poate 

vorbi; fălcile îi sunt înţepenite de frig, deşi, pe potrivă de copil sărac, e destul de bine îmbrăcată: are 

peste cămăşuţă minteanul lui tată-său; pe picioarele goale nişte cizmuliţe vechi ale mă-sii, şi pe cap un 

testemel. 

-    Ce vrei?  

-    M-a trimes maica, să-i dai de un ban gaz, şi taica de doi bani ţuică.  

Şi fata scoate de sub mintean, cu băgare de seamă, două clondire. 
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-    Da'..., zice, să nu mai pui gaz în a de ţuică şi ţuică-n a de gaz, ca alaltăieri, că iar mă bate... Şi... să 

măsori bine... 

-    Da' bani ai adus?  

-    Ba!... zice că să scrii.  

-    Iar să scriu? 

Şi dl Stavrache, urmat de fetiţă face câțiva pași spre un dulap. Caută bolborosind: 

-    Scrie-v-ar popa să vă scrie, de pârliţi! 

Fetiţa, apropiindu-se de dl Stavrache, care-i toarnă ţuică, rămâne cu ochii pe un covrig stingher, uitat 

pe tarabă. Hangiul s-apleacă sub tarabă să ridice tinicheaua cu gaz; în clipa aceea, fetiţa întinde mâna, ia 

covrigul şi să să-l vâre iute sub mintean, dar dl Stavrache se ridică și, fără să scoată o vorbă, lip! o palmă 

peste obrazul îngheţat. 

-    Lasă covrigul jos, hoaţo!... De mici vă-nvăţaţi la furat, firea-ţi ai dracului! 

Fata lasă covrigul şi pune mâna la obrazul încălzit. Apoi ia cuminte sticlele, le ascunde sub  

mintean şi pornește afundându-se în negura nopţii. 

 Hangiul încuie ușa, mai aruncă o răgălie în sobă, mai bea un păhăruț, mai cotrobăie prin odaie 

când i se pare că aude glasuri de oameni afară. Se oprește în loc și ascultă: se aud bătăi în ușă. 

- Cine dracu umblă pe vremea asta? 

Aprinde o lumânare. 

- Care-i acolo? 

- Oameni buni! 

Deschide. E o sanie cu clopoței afară.  

- Bună vremea!, zice o momâie de om, înalt şi spătos, cu glugă mare, şi intră. 

- Bună să-ți fie inima, răspunde gazda. 

- Ne rugăm dumitale, negustorule, de adăpost pentru la noapte. Nu mai e chip să mergem înainte, 

caii prăpădiţi, noi, degeraţi. Să punem caii la grajd şi nouă să ne dai un colţişor până la ziuă. 

- Bucuros, zice hangiul... Dar dacă o fi poarta nemeţită, e greu de deschis. 

Deschide ușa și poruncește. 

- Trageți sania în curte și puneți caii la iesle! 

Cei doi musafiri se suie pe prispă, își scot glugile, se scutură de zăpadă și intră în căldură. 

Stavrache iese și revine în odaie cu o tavă, vin și pahare. Unul din musafir e în picioare, lângă 

sobă, celălalt e culcat pe pat, cu fața la perete. 

- Drumeț obosit, zice acela care a intrat primul, s-a întins să-și dezmorțească oasele.  

Stavrache aprobă din cap. 

- N-ai ceva mezelic? 

- Se află. Măsline, costiţe de râmător afumate, pastramă şi telemea... 

În timp ce gazda caută prin dulap, cel în picioare se apleacă către cel culcat și par a-și vorbi ceva. 

Când Stavrache dă să se uite, vorba încetează, ba cel culcat începe chiar să sforăie. 

-    Lasă-l să se odihnească: e foarte trudit! zise cel din picioare, şi aşezându-se singur la masă, 

începe să guste cu mare poftă. 

Mâncând, fireşte, începe vorba. 

- Straşnic viscol, domnule! 

- Da' de unde sunteţi dv.? 

- De departe... 

-Şi încotro vă duceţi? 

- Nu ştiu... Să mă crezi că nu ştiu. M-a luat prietenul cu el aşa, tovarăş de drum, şi uite ce sfântă 

de vreme ne-a apucat. 
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- Ciudată vorba dumitale!, zice hangiul, ridicând sprâncenile; să umble omul aşa pe drumuri fără 

să ştie unde merge... 

- Ei, de! răspunde simplu musafirul; vezi? 

Şi îşi urmează gustarea liniştit. După ce se gândește niţel, gazda: 

- Dumneavoastră sunteţi... negustori? 

- Nu. 

- Foncţionari... 

- Ştii, nici tocma funcţionari; dar... cam aşa. 

- Am înţeles: vorba vine, umblaţi la inspecţii. 

- Ba nu! 

Musafirul bea unul după altul două pahare de vin: 

- Bravo! bun vin ai, domnule Stavrache. 

- De unde ştii că mă cheamă Stavrache? 

- Mi-a spus prietenul. 

- Da'... dumnealui... de unde ştie? 

- Ştiu eu? Mi-a spus pe drum, că mi-era frică să înnoptăm pe aşa vreme; zice: n-ai grije; mânem 

aici aproape, la han la neica Stavrache. 

- Pesemne că m-o fi cunoscând dumnealui!, zice hangiul şi dă să se apropie de pat, să vadă pe 

omul care doarme cu faţa la perete. Când deodată: 

- Cum să nu te cunosc, neică Stavrache, dacă suntem fraţi buni?, zice omul din pat râzând şi 

ridicându-se drept în picioare în faţa hangiului. 

Hangiul deschide gura mare să spună ceva dar gura, fără să scoată un sunet nu se mai poate închide. 

Ochii clipesc iute și apoi rămân mari, țintă la înfățișarea aceea. Mâinile se ridică, dar cad țepene de-a 

lungul trupului. Gâtul îi iese afară din umeri apoi revine la loc, chiar mai jos. Gura se încleaștă. 

-  Şezi, neică, zise fratele mai mic, aşezându-se la masă. 

Hangiul ascultă. 

- Te miri, fireşte, că mă vezi... 

Hangiul zâmbește. 

- Mă credeai mort, nu-i aşa?... Aş!, scrisoarea din urmă a fost o glumă... 

Hangiul începe să râdă. 

- Uite, neică Stavrache, la ce-am venit noi... E vorba de dreptate frăţească... Dumneata ai 

la mână chezăşie averea mea. Eu... de! până acuma m-am învârtit prin lume cum am putut; de-atâta 

vreme nu te-am supărat... Acu... ce să-ţi mai spui? Am umblat cu banii reghimentului... şi de-aia am 

venit... să nu mă laşi! nu mai e vorba de dreptate: de pomană îmi dai... Nu bei şi dta cu noi? 

Zicând acestea îi întinde un pahar. Stavrache ia paharul; îl duce spre gură, dar gura rămâne 

încleştată, tremurând şi, ca şi cum ar fi băut, deşeartă paharul peste bărbie pe sân. 

Musafirii se uită lung unul la altul. 

- Dacă până poimâine n-am cincisprezece mii, trebuie să mă-mpuşc... Neică! adăugă omul cu 

multă căldură. Neică!, să nu care cumva să mă laşi... Nu zici nimic? 

Drept răspuns, Stavrache se ridică în picioare foarte liniştit, se duce drept la icoane, făce câteva 

cruci şi mătănii, apoi se suie în pat şi se trântește pe o ureche, strîngându-şi genunchii în coate. 

Musafirii se uită când la unul când la altul, când la omul ghemuit; acesta începe să horcăie tare şi 

să geamă. 

- Doarme? 

- Așa repede să adoarmă? 

- Se preface. 
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Horcăielile se pornesc ca un clocot, întrerupte de gemete adânci, trupul tremură, clănțănesc dinții. 

Fratele se apropie de pat şi atinge cu mâna umărul omului chinuit de cine ştie ce vis. La acea uşoară 

atingere, un răcnet! -ca şi cum i-ar fi împlântat în rărunchi un junghi roşit în foc -şi omul adormit se 

ridică drept în picioare, cu chipul îngrozitor, cu gura plină de spumă roşcată. Ca o furtună se repede, 

apucă masa şi o trântește de duşumea, făcând tot ţăndări. 

Lumânarea căzând se stinge, şi odaia rămâne luminată numai de candela icoanelor şi de tăciunele 

din vatră. 

Stavrache rămâne o clipă cu mâînile ridicate cât mai înalt, dă alt răcnet zguduitor și se năpustește 

asupra lui frate-su, îl aruncă la pământ năruindu-se pe el. 

- Sai, că mă omoară! 

Tovarășul vrea să-l apuce pe Stavrache de la spate. Acesta se întoarce, îl apucă de gât și la pământ cu 

el.  

- Mă strânge de gât! Mă mușcă!  

Începe o luptă crâncenă. Hangiul e peste măsură de puternic și are o repeziciune neînchipuită. 

Fratele scoate repede cureaua de la brâu, îi apucă picioarele, le înfășoară și strânge catarama. Apoi îl 

apucă de la spate și îi bagă cu sete pumni în ceafă. Stavrache răcnește sălbatic, se întoarce ca un 

șarpe gata să muște, să sfâșie… Frate-su atunci îi trage un pumn strașnic în furca pieptului. 

Stavrache nu mai ajunge la el, se prăbușește cu un răget de taur la pământ. Până să se ridice, îl 

răstignesc jos, unul de-un braț, celălalt de altul, proptindu-și picoarele în coaste și lovindu-l cu tălpile 

grele ale cizmelor. Îi adună brațele deasupra capului și i le leagă pănă mai jos de coate cu un brâu. 

Stavrache nu se lasă: îi scuipă, le urlă în fată, se răsucește…  

 Tovarășul i se suie pe piept și îl privește de sus. Frate-su gâfâie și trage aier adânc, să nu se 

sufoce de atâtă efort.  

- Caută o lumânare! 

Tovarășul culege o lumânare pe jos, o aprinde și o apropie de fața celui întins pe jos. Cum îi dă 

lumina în ochi, Stavarache începe să cânte popește: Să nu furi, să nu ucizi, să nu râvnești la averea 

fratelui! Să nu furi, să nu ucizi, să nu râvnești la averea fratelui!... Și tot așa… 

-  Ce-i de făcut? zice tovarăşul cu groază. 

- N-am noroc!, răspunde fratele. N-am noroc! 

Zdrobit de luptă şi de gânduri, omul se aşează încet pe pat şi privește lung asupra celui ţintuit jos, 

care cântă înainte, legănându-şi încet capul, pe mersul cântecului, când într-o parte când într-alta. Vântul 

șuieră-n horn tot mai tare, acoperind cântecul și se face întuneric beznă. 


