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Ion DRUŢĂ (3 septembrie 1928, comuna Horodişte, judeţul Soroca). 
Cele dintâi povestiri îi sunt publicate la începutul anilor ’50. Primul 
volum de schiţe şi nuvele, La noi în sat, vede lumina zilei în 1953, fiind 
urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze de dor (scris în 1955, 
publicat în 1957). Colaborează la ziarele Ţăranul sovietic, Moldova 
socialistă şi la revista Femeia Moldovei. Absolvă Cursurile Superioare 
de Literatură de pe lângă Institutul de Literatură „A. M. Gorki” al 
Uniunii Scriitorilor din URSS (1957). Criticile distrugătoare din partea 
oficialităţilor comuniste din RSS Moldovenească vizând scrierile sale, 
mai ales romanul Povara bunătăţii noastre (1963, prima parte, Balade 
din câmpie, integral, Povara bunătăţii noastre, 1970), precum şi filmul 
Ultima lună de toamnă, îl fac pe autor să se stabilească la Moscova (1959). 
Ca dramaturg, este autorul unui şir de piese montate cu succes atât în 
RSSM, cât şi pe scenele multor teatre din fosta URSS şi din străinătate: 
Casa mare (1962), Doina (1968), Păsările tinereţii noastre (1971), Horia 
(1973), Frumos şi sfânt (Sfânta sfintelor; 1974) şi multe altele.

În 1967 i se decernează Premiul de Stat al RSS Moldoveneşti pentru 
nuvela Ultima lună de toamnă şi romanul Balade din câmpie. Scriitor 
bilingv, publică la Moscova în limba rusă mai multe volume de proză, 
eseistică şi dramaturgie. Deţine titlurile de Scriitor al Poporului (1988), 
membru de onoare al Academiei Române (1990) şi membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). Laureat al Premiului 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii (1988).

Opera sa include, de asemenea, romanele Clopotnița (1972), 
Întoarcerea țărânei în pământ (1974) şi Biserica Albă (1983).

„Apariţia lui Ion Druţă în dramaturgia sovietică moldovenească 
a fost una neaşteptată. Prima lui piesă, Casa mare, i-a uluit pe toţi... O 
singură piesă a lui Ion Druţă ne-a deschis pentru o lume, a făcut-o să 
se intereseze de viaţa şi pământul nostru!”

Veniamin Apostol
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P E R S OA N E L E :

VASILUŢA, o tânără vădană 

PĂVĂLACHE, flăcău tomnatic 

SOFICA, elevă în clasa a zecea 

TIMOFTE, tatăl Soficăi 

MOŞ ION, tatăl Vasiluţei,  
 un bătrân cam fudul de-o ureche 

NISTOR, tatăl lui Păvălache 

GAFIŢA, mama lui Păvălache 

PETRE, invalid de război, brigadier în colhoz 

FANCIC, prietenul lui Păvălache 

ELEONORA, felceriţă 

TUDOSICA, o fată naivă 

VECINA BINEVOITOARE 

VECINA OBIECTIVĂ 

VECINA RĂUVOITOARE
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ACTUL ÎNTÂI

TABLOUL I

O casă largă, aşezată trainic, ţărăneşte. În fund – două ferestre 

mari, prinse la braţ de o uşă cu sticlă, care, împreună cu feres-

trele, toate trei frumos arcuite, ocupă mai tot peretele din faţă. 

În mijlocul odăii, o masă cu tacâmuri, cu scaune rânduite în 

jur. Pereţii şi tavanul, lucraţi nu atât cu mâna, cât cu sufletul. 

Pe peretele din stânga – un covor. În lungul covorului, o sofcă cu 

rămăşiţe de zestre. 

În colţul din dreapta – o uşiţă mică ce dă în bucătărie. 

Totul e proaspăt, curat, frumos rânduit. Ferestrele şi uşa – larg 

deschise. În faţa casei, câteva tufe de liliac, printre care se 

zăresc creasta unui gard împletit din nuiele şi o portiţă. Undeva 

departe, în fund, pe două povârnişuri rezemate unul de altul, 

se zăresc printre livezi acoperişuri de case. Din mijlocul satului 

răzbate, cutremurând spaţiul cosmic, o trompetă, susţinută de 

taraf. Flăcăii fac joc. 

Odaia e pustie. Peste un timp apare de după masă şi vine în 

genunchi Vasiluţa, stăpâna casei; se ridică şi caută ce-a mai 

rămas de făcut. Dar, tot căutând în jur, rămâne ea însăşi răpită 

de atâta frumuseţe. I se năzar musafiri.
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VASILUŢA: Ia poftiţi în casă, chiar vă rog… Doamne, 
cumătră, care supărare! Ia poftiţi, ia şedeţi! Am îmbrăcat şi 
eu olecuţă căsuţa, să nu mă râdă lumea… Leliţă, dacă nu treci, 
mă supăr, zău, mă supăr…

Deodată apare pe nesimţite un bătrân cărunt, puţin adus 
de spate.

MOŞ ION: Bună ziua în casa asta.
VASILUŢA (tresare): Doamne, cum îmbli mata, tată, pe 

sus, că niciodată nu te aud… De câte ori vii, de atâtea ori mă 
sperii…

MOŞ ION (scoate din fundul buzunarului două păhăruţe 
cu picioruş, apoi mai scoate o batistă; le şterge frumuşel şi le 
aşază pe masă): Iaca, Vasiluţă, asta-i din partea mea… Am 
vrut să iau şi garafă la dânsele, dacă nu mi-o ajuns…

VASILUŢA (mişcată): Tată, ce cheltui mata banii pe ni-
micuri; unde ai văzut azi musafiri care să închine cu pahare 
atât de mititele?…

MOŞ ION: Aşa-i datina, fată hăi… Când cineva face casă 
mare, apoi se cheamă că trebuie să duci şi tu ceva într-însa. 
Casa-i ca un copil – orice i-ai aduce, o să se bucure ş-o să te 
ţină minte multă vreme. (Vine în mijlocul odăii, rămâne pe-o 
clipă năucit, înţepenit, de parcă ar fi intrat în biserică.)

VASILUŢA: Frumos, tată?
MOŞ ION: Ce crezi, şi asta-i o datină veche… Fiecare cu 

câte-o casă mare… Spunea bunelul că şi atunci când era greu 
de trăit, când pe dealurile iestea erau mai mult bordeie decât 
case, chiar şi atunci fiecare gospodar, dacă era cu adevărat 
gospodar, avea casă mare… Adică avea un colţişor pe care 
stăpâna îl împodobea cu ce avea mai frumos, îl îngrijea şi-i 
zicea casă mare.

VASILUŢA: Tată, şi chiar nu vrei să mă lauzi?
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Teat r u l  Dra mat ic  N. Aronețk aia ,  Ti ra spol .
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MOŞ ION: Mare lucru când are omul casă mare… Are unde 
petrece o sărbătoare, are unde face o nuntă, o cumătrie… Da 
uneori chiar vii să hodineşti. Cum păşeşti pragul, îţi trec toate 
supărările, şi lumea ţi-i mai dragă, şi tu te vezi mai tânăr, mai 
voinic… (Pauză.) N-ai vreo boghiţă de ceară?

VASILUŢA: Parcă era pe undeva…
MOŞ ION: Măcar cât de cât… (Vasiluţa îi scoate din sofcă 

un capăt de lumânare, moş Ion vine la pragul uşii din faţă şi 
drege cu ceară partea dinăuntru a pragului.)

VASILUŢA (mirată): Ce faci, tată?
MOŞ ION: Apoi, să nu fugă oaspeţii din casă. Se cheamă 

c-or veni până la prag, s-or poticni ş-a trebui să mai şadă. (Îi în-
toarce capătul de lumânare, îşi şterge mâinile cu batista.) Amu, 

fată hăi, te văd şi eu în rând cu lumea… ai pâne în casă?

VASILUŢA: Am, tată… Ne-ai tot speriat de mici c-a fi rău 
de n-om şti a păzi pânea ş-am adunat.

MOŞ ION: Şi sare ai?
VASILUŢA: Şi sare am…
MOŞ ION: Apă?
VASILUŢA: Dăunăzi am curăţit fântâna şi vine o apă, că, 

de mă prinde setea în drum, o ţin până acasă…
MOŞ ION: De foc?
VASILUŢA: Bietul tată… n-are grija lui, poartă grija al-

tuia… Să-ţi aduc un păhăruţ, că şi asta-i o datină…

Îi aduce o cană cu vin, câteva prăjituri. În prag apare Sofica .

SOFIСA: Năşică, am venit să-mi iau rămas-bun… (Se 

apropie şi-i sărută mâna. Vasiluța îi sărută obrajii, fruntea, oftează 

dureros.)
VASILUȚA: Visasem eu asară că parcă mi s-o prăbuşit 

peretele din faţă, dar nu mă ajungea capul ce cumpănă mă 
aşteaptă…
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SOFICA (oarecum dezamăgită): Numai un singur perete 
s-a risipit?

VASILUȚA: Peretele din faţă, Sofică, face cât patru pereţi…
SOFICA (sărută mâna moşului): Rămâneţi dar cu bine şi 

rog de nu mă uitaţi, că nici eu n-am să vă uit…
MOŞ ION: Şi unde se duce copchila asta?
VASILUȚA: S-o fi ducând la târg să-şi cumpere rochie…
SOFICA: Hei, năşică… Când n-are fata noroc, apoi şi 

rochiile pe care le cumpără îs fără noroc.
VASILUȚA: Te-i fi supărat pe satul ista şi te măriţi în altul?
SOFICA: Care măritat, năşică! Vreau să mă sinucid…
VASILUȚA (după o pauză, oftând): De, şi asta-i o datină 

veche… Dacă se strânge funia la par, aşa că nu mai este chip…
SOFICA: Nicio scăpare. Ş-am să mă împuşc.
VASILUȚA: Puşcatul e o prostie… Trăsnet, fum, se adună 

lume de pe lume. Îi mult mai la cale otrăvitul.
SOFICA (pe gânduri): Şi oare cu ce m-aş putea otrăvi?
VASILUȚA: Cu oţet.
SOFICA: Te poţi otrăvi cu oţet?!
VASILUȚA: Ei! Am auzit că, nu demult, o fetişcană cam 

de sama ta… o băut o sută de grame şi nici n-o apucat să-şi 
şteargă buzele…

SOFICA (rece): De ce n-a apucat?
VASILUȚA: Pentru că mâinile îi erau de-amu pe lumea 

cealaltă…
MOŞ ION: Vasiluţă, vinul ista cam pişcă de limbă, dar 

se dă la băut…
SOFICA (după o pauză): Năşică, ai să mă boceşti când a 

fi să mă duc la groapă?
VASILUȚA: Doamne, Sofică, mă mai întrebi?! A clocoti 

satul de bocetul meu, că, nu de alta, dar ai crescut la casa asta 
şi mi-ai fost ca un copil al meu…
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SOFICA: Chiar te rog să mă boceşti frumos, năşică… Cu 
metafore, cu rime… (Oftează.) Ştii mata de ce mă otrăvesc?

VASILUȚA: Din dragoste?
SOFICA: Din dragoste…
VASILUȚA: Ia auzi, se otrăveşte din dragoste… Cu toate 

că, mă rog, mulţi şi-au pus capăt zilelor din dragoste… Şi 
măcar a fost mare dragostea ceea a voastră?

SOFICA: Straşnică dragoste ce-a mai fost… Mi-o picat, 
iaca, la inimă, că nici nu mai pot sufla…

VASILUŢA: Şi ce, v-aţi sfădit?
SOFICA: Nici vorbă de sfadă!
VASILUŢA: Atunci ce te-a apucat?
SOFICA (şopteşte): Îmbla pe la altele, năşică…
VASILUŢA: Elei, Doamne, şi pentru atâta lucru să se 

prăpădească o copilă ca o floare!
MOŞ ION: Nici nu ţi-am spus, Vasiluţă… Cu vreo doi 

ani în urmă, era cât pe ce să mă întorloc şi eu acolo cu una. 
Mi se urâse a tot văduvi. N-ai cui spune o pătăranie, n-ai de 
la cine o auzi…

VASILUŢA: Şi de ce nu v-aţi luat?
MOŞ ION: Dacă mi-au tras băieţii radio în casă. Spune şi 

cântă de dimineaţă până sara…
VASILUŢA: Da cu mătuşa cum a rămas?
MOŞ ION: Apoi, că şi-o pus şi ea radio…
VASILUŢA (după o pauză): Sofica, da i-ai spus ori măcar 

i-ai dat a înţelege că, după ce-ţi alegi una, gata, la celelalte nu 
te mai uiţi?

SOFICA: Cum să-i spun dacă el, cum mă întâlneşte, prinde 
a şugui cu mine… îmi arde mie de şaga lui…

VASILUŢA: Auzi tu, să şuguiască el cu fata când ea, să-
răcuţa, e cu inima ruptă bucăţi… Ce păgân… (Pauză.) Rău 
de tine, Sofica.
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SOFICA: Rău, năşică… Crezi mata că, de n-ar fi fost aşa 
de rău, îmi venea în cap să-mi curm zilele? Fiecărui fluturaş îi 
place să trăiască – mi-a plăcut şi mie, dacă nu mai este chip… 
Când îl cauţi, de-amu îi cu alta; da mai dăunăzi spunea lelea 
Gafiţa că nici n-a dormit acasă…

VASILUŢA (surprinsă): Păvălache?
SOFICA (abia şopteşte): Păvălache…
VASILUŢA: Atunci îi şi mai rău…
MOŞ ION: Ar trebui un bărbat în casa asta, Vasiluță… 

Când s-aude glas de bărbat, apoi casa se linişteşte, prinde la 
voie bună şi chiar e mai trainică, mai acătării…

SOFICA: Ai şi oţet, năşică?
VASILUŢA: N-am în casă, dar găsim noi… (Pauză.) Şi 

ce ţi l-ai vârât în cap? Parcă nu ştii pe câte le-a scos din minţi 
băietul cela?

SOFICA: Da nu mi l-am vârât eu, năşică… De amu, dacă 
vrei să-ţi spun, apoi încă mai anţărţ, când am auzit câte se vor-
beau despre dânsul, mi-am zis în mintea mea: păzea, Sofică! 
Păzea, c-ai s-o păţeşti cu dracul ista… L-am ocolit, iar dacă 
se întâmpla să ne ciocnim faţă în faţă, înadins nu mă uitam 
la dânsul, că, iaca, am să mor şi nici măcar nu ştiu cum i-s 
ochii – negri ori căprui.

VASILUŢA: Ba eu, iaca, n-aş face prostia asta… Să mor 
o dată pentru totdeauna şi nici măcar să nu ştiu cum îs ochii 
băiatului pentru care mor?… Aş îmbla o săptămână, o lună 
aş îmbla în urma lui până l-aş prinde să mă uit în ochii ceia 
cât o să-mi placă…

SOFICA: Cum să-l prinzi, năşică, parcă mata nu ştii că 
Păvălache toată vremea îmblă pe drumuri? Se duce tocmai 
dracul ştie unde în Zapadnaia Ucraina şi nu vine, de parcă 
ar aduce lemnele celea în spate…
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VASILUŢA: Totuşi vine el, din când în când!
SOFICA: Vine, numai că… Abia s-a întors – şi de amu îl 

vezi îmblând cu nunta în urma lui…
MOŞ ION: Am stat eu azi şi m-am gândit: oare de ce  

amu copchiii cresc mai repede decât creşteau nainte vreme?
VASILUŢA: Şi cum găseşti mata? De ce?
MOŞ ION: Pentru că le cumpără de mici biciclete… Unde 

naiba – încă nici nu ştie a muta picioruşele, da are de amu 
maşina lui…

SOFICA: Mă duc, dar, naşă…
VASILUŢA (ascultând trompeta din mijlocul satului): 

Cântă periniţa… (După o pauză.) Sofică, ce-ai zice tu dacă 
l-aş chema pe Păvălache să treacă pe la noi?

SOFICA (după o pauză): Cum să-l chemi? N-are să vină…
VASILUŢA: Va veni. Am să-l chem să vadă cum mi-am 

gătit casa, că doar el mi-a făcut rost de scânduri şi am podit 
pe jos…

SOFICA: N-o să vină.
VASILUŢA: Unde mai pui că pe sâmbătă e ziua lui Arion 

al meu… Până a pleca Arion la oaste, Păvălache venea întot-
deauna de ziua lui, au fost prieteni…

SOFICA: Să vin şi eu sâmbătă?
VASILUŢA: Ei, na-ţi-o bună… Că doar de ce-l chem… 

Numai uite ce-i, Sofică… Să-mi vii sâmbătă frumoasă, aşa ca 
la soare să te poţi uita, iar la tine ba.

SOFICA: De gătit, nu-i vorbă, mă gătesc eu oleacă, dar, 
de!… Atâta cât mi-a dat mama – mai mult de unde să iau?

VASILUŢA: Ţi-a dat mamă-ta destul de bine… Dacă vei 
şti să mai adaugi ceva pe furiş…

SOFICA: Îţi mulţumesc, năşică. Dacă a fi să mă răzgân-
desc, am să vin să-mi mai iau o dată rămas-bun… Rămâneţi 
cu bine.
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VASILUŢA: Drum bun… (O petrece, apoi se întoarce şi 
rămâne pe gânduri.) Tată, cum crezi, o să aibă, odată şi odată, 
noroc casa asta ori n-o să-l mai aibă?…

MOŞ ION: Amu, Vasiluţă, nu uita să-i pui hârtii pe la 
fereşti, să nu intre muştele… După care să încui uşa bine, să 
îmbli numai pe cea mică, să păzeşti casa curată… Când s-a 
întoarce Arion de la armată, s-o găsească mândră şi curată 
cum e amu…

VASILUŢA: Stai, tată, nu te grăbi… (Pauză.) Da de ce 
nu-mi spui că mai este un obicei?… De ce nu-mi spui că tot 
din moşi-strămoşi se obişnuieşte că, atunci când omul găteşte 
o casă mare – pofteşte musafiri? Să vadă câtă lume se poate 
aşeza la masa lui, să vadă câte cântece pot trece prin ferestre, 
să vadă câte jocuri pot ţine podelele… Şi, când toate îs încer-
cate, când cheful îi pe sfârşite, stăpâna iese în mijlocul casei 
şi joacă periniţa…

MOŞ ION: N-ar strica să chemi şi tu ceva lume, să mai 
petreci oleacă, dacă n-ai avut, iaca, noroc… A făcut Andrei al 
tău războiul, dacă n-a ajuns până la Berlin… A căzut, săracul, 
de te-a lăsat vădană…

VASILUŢA: Tată, am gătit eu casa asta cu mâinile mele. 
Uite, cu aceste două mâini am gătit-o şi vreau să joc periniţa.

MOŞ ION: Şi oamenii iştia s-au făcut aşa de răi… Stau 
ca lupii la pândă şi, dacă o biată vădană s-a poticnit oleacă, îi 
zic de amu altfel…

VASILUŢA (îl roagă): Tată, lasă-mă să joc periniţa…
MOŞ ION: Măcar de-ar fi băietul cela al tău acasă…
VASILUŢA (cu lacrimi în ochi): Tată, oare chiar aşa de tare 

să fi îmbătrânit mata că nu-ţi mai pasă nici de mine?…

În uşă apare Petre, brigadierul.



PETRE: Vasiluţă, nu mă pofti să şed, că n-am când… Să 
treci pe la cârmuire să-ţi primeşti premiul…

VASILUŢA: Stai cu premiul… (După o pauză.) Măi Pe-
tre… Ai fost pe front cu bărbatul meu… în una şi aceeaşi zi 
aţi fost răniți, una şi aceeaşi soră v-a legat rănile…

PETRE: Şi în spital am stat împreună.
VASILUŢA: Vezi, şi în spital aţi stat amândoi… Amu ia 

să-mi spui tu, măi Petre… Uite, am gătit casa şi vreau să joc 
periniţa. Pot s-o joc aşa ca să nu mă fac de ruşine?

PETRE (după o pauză): Vasiluţă, eu, iaca, de multe ori 
am vrut să-ţi spun, dacă nu ştiu cum nu venea vorba. Înainte 
de moarte, Andrei al tău mi-a dat o scrisoare, ca să ţi-o dau 
în mână, dar, din spital în spital, am pierdut-o…

VASILUŢA (mişcată): Petre, poate mai este ea pe unde-
va… Poate îi fi citit-o de urât ce-ţi era, poate ştii ce spunea 
el acolo?

PETRE: Zicea cam aşa: dac-o fi să nu mă întorc, nu îmbla 
posomorâtă, pentru că posomorala veştezeşte sufletul, îl saltă 
din rădăcini. Vină la cimitir o dată pe an, la Paştele Blajinilor, 
pomeneşte-mă, iar încolo, trăieşte-ţi viaţa aşa cum ţi-o fi dat… 
(După o pauză, mirat.) Şi chiar mai ţii minte cum se juca ea, 
periniţa ceea?

VASILUŢA (ascultă o vreme trompeta): Am uitat-o, măi 
Petre… Dar am să stau o zi ş-o noapte de le voi răscoli pe toate 
câte le-am ştiut, pe toate câte le-am văzut şi să fiu a naibii de 
n-am să joc periniţa uite aici, pe podeaua asta!!

CORTINA
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TABLOUL II

Aceeaşi casă. Ferestrele şi uşa, larg deschise,  
pe pervazuri, ghivece cu flori. Sofica, îmbujorată, cu un 

şervet în loc de şorţ, rânduieşte tacâmurile pe masă.  
Undeva la vecini latră un câine.

Sofica se repede la fereastră.

SOFICA: Năşică! Dacă vine, ţine-l cu vorba până ispră-
vesc eu! (Se întoarce, dar peste o clipă vine iar la fereastră.) 
Năşică, da în ce-a scutura el cenuşa de la ţigară? (Nu răspunde 
nimeni.) Las’ că găsesc eu ceva…

În pragul casei apare Eleonora cu două vâzdoage veştede.

ELEONORA: Scuzaţi, vă rog… Era cât pe ce să întârzii… 
Da unde-i Păvălache? Cum aşa, să nu fi venit încă?

SOFICA: Încă nu.
ELEONORA (îi întinde vâzdoagele): Te felicit din toată 

inima de ziua fratelui tău…
SOFICA: Care frate? Că n-am niciun frate.
ELEONORA: Scuzaţi, vă rog… (Dă să plece, dar în prag 

apare Vasiluţa.)
VASILUŢA: Auzisem eu că parcă s-a deschis portiţa…
ELEONORA: Mata eşti stăpâna?
VASILUŢA: Şi eu, şi copila asta…
ELEONORA: Pare că vă cunosc; vă zărisem la o nuntă… 

Mata eşti Vasiluţa, mama lui Arion?



19

VASILUŢA: Cam aşa…
ELEONORA (ia vâzdoagele din mâna Soficăi şi i le trans-

mite): Mă bucur din toată inima cu ocazia zilei feciorului 
matale. Au înnebunit fetele din sat – tot Arion şi Arion… 
Păcat că le cam obijduieşte flăcăul dumitale…

VASILUŢA: Prin ce le obijduieşte?
ELEONORA: Vine aşa de rar pe la club, pe la dans…
SOFICA: Dacă ai fi mata la Kiev, ai îmbla mai des încoace 

la dans?
ELEONORA (sec): Scuză, te rog… (Vasiluţei.) Şi ce face 

el la Kiev?
VASILUŢA: Nu ştii ce fac băieţii după optsprezece ani? 

Face armata…
ELEONORA: Şi de mult face el armata?
SOFICA: Mata încă nu erai măritată pe atunci…
ELEONORA: Scuză, te rog… (Vasiluţei.) Vasăzică, face 

armata. Bine, dar mi s-a spus că Păvălache vine încoace la 
onomastică!

VASILUŢA: Se prea poate să vină…
ELEONORA: Ca să vezi ce hoţ e şi Păvălache… Mă în-

tâlneşte asară şi-mi zice: „Vină, dragă, te poftesc din partea 
lui Arion, că şi mie, şi lui ni s-o făcut dor de tine”.

VASILUŢA: Mata îl cunoşti pe Arion al meu?
ELEONORA: Cum să nu! Frumos, înalt ca bradul… Fe-

ţişoara lui, spuma laptelui…
SOFICA: Mai întâi de toate, Arion îi josuţ şi smolit, iar 

laptele, dacă ai văzut mata vreodată lapte…
VASILUŢA (Eleonorei): Te-or fi amăgit…
ELEONORA: M-a amăgit, hoţul… Dar ştiu bine c-o să vină 

încoace. Am să-l aştept ş-am să-i rup urechile… (Cercetează 
odaia.) Frumoasă. Uite, într-o asemenea casă a fost nunta mea. 
Cântau patru viori, înflorise totul în jur şi era atâta lume…


