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ACTUL I 

(În stînga, o aripă a castelului din Suceava, cu ferestre cu gratii de fer, sfîrşindu-se cu o terasă pusă pe tălpi de peatră. 

O uşă dă pe terasă. Mai departe se vede turnul castelului, în dreapta, o poartă. Ceva mai în fund, un puţ cu două roate 

şi cu un colac de peatră. O albie cu apă de nălbit. Lîngă puţ, o salcie pletoasă. Ograda domnească, cu arbori şi copaci 

bătrîni, înconjurată cu ziduri vechi. Jeţuri, scobite în peatră, la umbra copacilor, în fund, o parte din oraşul Suceava şi 

valea rîului Suceava şerpuind dinspre munte. E o zi de toamnă. Vîntul suflă. Frunzele cad.) 
SCENA I 

Irina, Reveca, Balaşa, Ilinca, Ileana, Domnica, Ancuţa, Oleana, Fira, Lisandra, Joiţa, Hera, Neaga, 

Stănişoara, Oana, Dochia şi Ţugulea Moghilă 

(La ridicarea cortinii, toate lucrează.) 

Irina: Cum, cum? 

Fira: Ei, aşa... Zic, se duse, se duse, pînă dete d-un balaur... 

Joiţa: Mai încet, Hera. Dai peste ţeava... De un ce, Zamfiro?... Şi tu, Lisandra, bate mai domol... 

Na! iar ai încurcat firele... 

Lisandra: De un balaur... Staţi... A sărit tindechia. 

Ileana: Cu gîndul la Orhei. D-a mai sări o dată, să ştii că rămîi, ca mine, fată bătrînă. 

Reveca: Ba ca mine... 

Irina: Ba ca mine... 

Bălaşa: Ca voi... ca noi... 

Ilinca: Dumnezeu să ţie pe pîrcălabul Alexa din Orhei. 

Neaga: Lasă focului basmul. La noapte. Vîntul se umflă. Frunzele cad. Va fi numa bine: noapte, 

vijelie, basm, şi eu să mă ghemuiesc lîngă dada Irina. 

(S-aud toaca şi clopotele.) 

Reveca: Mamă Dochio, e vremea la toacă. Adu bostanul fiert şi fagurii de miere şi ulciorul cu apă 

rece. 

Dochia: S-aducă mama, bunica maichii. 

Irina (către Ţugulea): Şi tu? Ce stai ca un ţap logodit?... Eşti mîndru... Ai sabie... Şi ce-ai să faci cu 

ea? 

Ţugulea (face cu mina ca şi cum ar tăia): Să... 

Irina: Măăăă... 

Ţugulea: Hî-hî... 

Irina: Cînd?... 

Ţugulea: Iacă ş-acuma... 

Irina: O! bătu-te-ar potca! (îl mîngîie.) S-ajuţi mamii Dochii. Dar, vezi, ţine-ţi firea, nu-ţi pune 

mintea cu bostanul. 

(Fetele rîd.) 

Ţugulea: Apoi... dă... maică, maică! (Iese.) 
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