
  

  

În BIBLIOTECA ceuTaaLa” 

univeasiTană 
. DIN 

Bucuneşri 

îi e fa di   

  

  
   



W. SHAKESPEARE 
i 
UPIr UT DIII E 

ANTONIU și CLEOPATRA 
TRAGEDIE IN 5 ACTE: 

   
=> | | . ua 

n Y 74 + ” | A j-. „TRADUSĂ IN ROMÂNEȘTE ob! 
. ” . a pr 

DE: ” 
a 7 , 
i SCARLAT ION GHICA - 

SO. 
IT. 
SG = | 

BUCURESCI 
  

TIPOGRAFIA „GUTENBERG“ JOSEPH GOBL 
NE 23, STRADA DOAMNEI, 25 5 

1893



  

pai aaa ata 

B.C.U. Bucuresti | 

“ E 
C1 04624 | 
 



ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

N i A



PERSOANELE REPRESINTATE 
—— . 

MARCU ANTONIU: - 
— OCTAYIU CESAn:, + Triumyviri 

M. AEMILIUS LEPIDUS - 
SEXTUS POMPEIUS | 

—Domirius ENOBARBUS | 
N ENTIDIUS N Pe 
SCAnUs DN , Amic! 'ai lui Antoniu: 
DERCETAS 

77 DEMETRIUS | 
> PE LON 

MECAENAS :]. 
AGRIPPA i . 

DOLABLLA „p Amici ai lui Cesar, 

TUYREUS, ! 
GALLUS 

* —AENAS | o | a 
—MEXECRATES Amici ai lui Pompeii . 
VARIUS o 
TAUNUS „General al lui Cesar 
CANIDIUS General al lui Antoniu - - - 
SILIUS „Ofiţer al lui Yentidius * 
EUPHRONIUS - Un ambasador al lui Antoniu, pe aneă Cesar. 
—ALENAS | | 
AA BDIAX Suita Cicopatei 

DIOMEDES | 
rUn. ghicilor - 

paiaţii. . a 
" CLEOPATRA, Regina Egypetului - 
"Octavia, * Sora lui Cesar, soţia _lui_Antoniu' 

— CHUARMIAN 1 Ins Femei din suita Cleopatrei | 

“ Ofițeri, eunuci, soldaţi, vestitoră și alţă 1 rmași. . 
Scena se petrece în diferite părţi ale Imperiului Roman... : 
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- PREFAȚA ă 
  

Acestă iragedie a . fost scrisă pr obabil pe la. 1608; 

ea coprinde evenimentele unui timp destul de lung, 

"adică de la împărțirea în, trei a imperiului la mor- 

tea lui Brutus în anul 21 înaintea erei nostre, până 

la definitiva răsturnare a dinastiei Plolemeilor în 

anul 28; caracterele şi _înci identele_ sunt: luate” aprope 

textual din Plutarch. Caracterul Cleopatr ei gyp- 

tediiică, voluptosă, vie şi seducătăre, e pliriă-de poesie ; 
dar caracterul lui Antoniu este descris cu o măestrie 

neîntreculă,. descriere începe deja în tragedia întitu- 

„lată «luliu Gesar» unde îl vedem ca an om uşor și 

cărui îi plac petrecerile, de.o înfățișare plăculă - cu 

spiritul vii, şi inteligent, dar focul tinerefei și ambi- 

fiunea îl [ăceai săși restrângă gusturile de desfrâ- 

„nare, însă în acestă piesă fiind mai înaintat în 
virslă, stăpân pe avere “considerabilă și având regi 
care îi î se închina, a dal curs liber desfrâului şi a 

„săcrificat lot pofielor mesătule, însă, cu tote cusururile 

| 

| 
acestea păstreză, vilejia, generosilalea, şi poesia unui 

sufiet măreț. - , ii 
Pun : . 
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ACTUL ÂNTÂIU 

- SCENA 1 

Alexandria '—.0 cameră în palatul Cleopatrei 

Demetriu şi Philon | 

Pio. — Zău !':Generalul nostru împinge prea departe. - 

Nebuna lui iubire : scânteetorii ochi 

_Cetatât de des lucitau în fruntea bătăliei 

Asemenea lui Marte, adi cată înapoi  . 

Și jocul și'l consumă sorbind cu voluptate 

-0 smâdă frumuseţe: iar inima lui mândră 

Ce'n îocul bătăliei îăcea să crape zaua 

Pe peptu'i, domolită, acuma e unâită . 

De recorâlă numai unei ţigănci lascive 

De poită 'nvăpăiată! Dar iată] că soseşce. 

(Intră Antoniu şi Cleopatra cu 

suitele lor; enuncil o apără) 

” _Privesce!l cu băgare de semă șei vedea + 

Cum din trei) stâlpi ai lumei e unul ce-a ajuns 

- Păiaţul unei curve: vegi dacă nui așa! 

CueoeaTRa. De mă iubesci, ah! spune'mi cât mă iubesci 

ANTONIU | i E - Tubirea 

Ce. suferă măsură e slabă și săracă 

  

_%) Unul din triumviri. 
N
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CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

Senr. 

_ ANTONIU 

CLEOPATRA. 
| . 

ic: 

ANTONIU 
CLEOPATRA. 

ÎNTONIU. | 

e 

Voi să cunose hotarul iubirei 'ce pot da. 
Va trebui atuncea un nou cer să -descoperi, 
Șo lume nouă în-care stăpână să domnescă. 

NR (Intră un servitor). Sosit'au vești din Roma. 
-- Fă scurt că mi's urite 

Ascultă-le, Antoniu: e. mâni6să pâte 
Iar Fulvia, pe tine, sau iarăși, cine scie 
Trimis'a' spânul Cesar porunca'i suverană 
«Aşa să faci saii alt-fel» «Te du şi cucereşte 
«Acest regat, p'acela te du șil libercză. | 
<Suyune-te căci alt-fel de noi ești osândil.» 
Ce dici iubită? ! i 

- * P6te, și'mi vine chiar s*o cred, 
Nu trebue să 'ntărdii mai mult aici, chemarea 
Venindu'ţi de la Cesar, Antoniu, deci ascultă]. 
Dar unde e 'niruntarea, de Fulvia trimisă? 
Minșel, diceam de-Cesar,sau chiar de amândoi? 
Să vie dar trimișii.— Pe tronu'mi de regină 
Iți jur, roşesci Antoniu! acest avent de. sânge 
Se dă prinos lui Cesar, sau ast-fel își plătesce 
Obrazu'ţi datoria rușinei când te cârtă 
Cu vocea'i ţipătâre cea Fulvia? — Trimișii!... 
Cuiundă-se în “Tibru și Roma şi Romanii! 
Dărâme-se și bolta, cea 'ntinsă a 'mpărăţiei! 
Aici e universul meu! -— tâte cele-lalte 

- Regate sunt țerenă; pământul  gunoios 
„Nutresce d'o potrivă pe vite și pe Gmeni!! 
Suprema vieței fală constă întru acesta, 

. (O sărută) Când der două ființe ca, noi împerechate : 
In stare sunt s'o facă, eau martur lumea "ntrâgă 

CLEOPATRA. 
Să spună, iără irică, că suntem îără sem&n. 
Minciună minunată! Atunci să mi.se spuie | De ce'a luat pe Fulvia de n'o putea, iubi. . 
Aș îice nu's30 prâstră, ear el tot el rămâne!
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ANTONIU. 

. 

CLEOPATRA. 

DENETRIU. ! 

PILON. 

DEMETRIU. 
sz 
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Tot el de Cleopatra pus ânsă în mişcare... 
„Acum, regină scumpă, în numele iubirei 
“Sal dulcelor ei ore, să nu ne perdem vremea 
Cu vorbe neplăcute: o singură minută ) 
Din existenţa, nstră mar trebui să trecă, 
Lipsită de avântul unei plăceri tot nuoi! 
Diseară cum petrecem? 

-Să vie-ambasadorii! 
Gâlcevitâre Dâmnă, cui tot îi șede bine! 
Dojana și blândeţea și risul ca și plânsul; 

* La care pasiunea din resputeri se luptă 

Să pară mai îrumâsă mândrindu-se cu tine! 
Nici un trimis afară de cât pe tine -însuțţi. | 

Și singuri ne vom duce pe.stradă astă nâpte 
"Să observăm poporul în îelul lui de traiă!- 
Vin dulcea mea Regină, dorinţa asta însăţi . 

Eri nâpte-ai exprimat'o. — Lăsaţi-mă în pace. 
(Es Antoniu şi Cleopatra cu suitelelor). 

Puţină curtenie vădesce pentru Cesar! 
Antoniu câte-o dată când nu mai e. Antoniu 

Iși uită demnitatea“ firescă de purtare - 
Ce prinde pe Antoniu. , 

Destul de rău îmi pare 
„Că dânsul face singur să se adererâscă 
Bârielile murdare ce'l zugrăvesc la Roma. 

Cum îl văduii aicea: dar să sperăm că mâine. 

Vedea-vom fapte "alte. Cu bine și odihnă. 
— (85). 

SCENA II. — (0 altă cameră) 

Charmian. —'Iras. — Alexas şi un ghicitor 

CuARMIAN. Stăpâne Alexas, dulce Alexas, .Alexas, ce le 
scii pe tote, - Alexas, tu, aprope a tot, pu- 
tinte, unde este ghicitorul pe care ai lău- 

dat. Reginei? Ah! daș cunâsce pe acel



“ ALEXAS/ 
Guiciroa. 

CHARMIAN. 

GHICITOR. * 

ALEXAS.! 

ENORARBU. 

Cu ARMIAN. 

GIuIcITon. 

-* CHARMIAN, 
GuiciroR.. 
CnARMIAN.: 

„ Gucrroa. 
- CHARMIAN. 
ALEXAS. 

Gmcuron. 
CuARMIAN. 

ALEXAS. 
CnAR3urAy. 

Gurciron. 

CUARMIAN. 
Gnrcuron. 

Ficatul ? mi-aş aprinde! 

ANTONIU ŞI CLEOPATRA . 

bărbat, pe care, dici tu, că am săl eau, şi 

care are să'și încarce cârnele cu cununi. 

Hei! ghicitor! 

Porunca? 

Acesta este onaul 2 - 
Ta oşti acelă care pe tâte le cunosci? 

In tainil6 din cartea naturei, îără margini 

Citesc şi eu puţine. 
Aratăii pana dâră. 

ii | (Intră Enobarbu). 

Aducă-se festinul şi vinuri îndestule 

Să bem în sănătatea îrunisei Cleopatra. 

" Ursită noroc6să predi'mi, amicul meu... 
Cum o prevăd voiă spune, dar după plac nici 

[eum. 
Prevede-o, dar plăcută, de bucurie plină. 

“Vei îi şi mai frumâsă de cât arăţi acuma. 
O să m'ingraș atuncea, voiesce- el să qică. 

Ba nu, la bătrâneţe te. vei sulemeni. 

Sbâreelile feri m'ar! 

Nu'i turbura prevădul. 
Mai iubitâren viaţă, vei îi de cât iubită. 

D'ași seci una ca asta, cu băuturi mai bine: 

"Ți-am spus 0- azta, taci. 
Bine, spune” mi ceva după polita inimei: să m& 

mărit cu trei împărați, într”o . dimineţă,. și 
-- să rămâi văduva a câtor trei pe rând; să 

nasc un copil la vârsta, de cinci-deci de ani, 
căruia să se închine chiar Irod, Regele Judei; 

- îă-mă să iau pe Octaviu Cesar .și să mă 
fac una cu stăpâna mea. 

Ceva mai mult trăi-vei de cât stăpâna ta. 
Ei bravo! e mai bine de cât nimic și asta! 
Și dile mai îerice vă&dutai în trecut, 
De cât d'aci "nainte.
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CHARMIAN. 

Guiciroa.! 

Gucrroa: 

CHARMIAX. 

ALEXAS. 

ENOBARBU. 

Iaas. 

“ CHARMIAN. 

IAS. 

CuARMIAN. 

Gurcuron. 

ÎRAS.- 

Guiciroa. 
ÎRAS. 

"CaARMIAN. 
. 

In4s. 

- CHARMIAN. 

E | " Avea-voiă dar pe semne, 

Copii fără de nume,' dar spune'mi cel puţin, 

Cam câte vor fi fete și câţi vor îi băieţi? . 
Un milion chiar, daca din câte poite ai. 

„> „Cu-pântecă ar îi -t6le şi 16te roditâre. 
- CuARMIAN. * Nebunule, stârşesce: te ert,—ești vrăjitor. . 

“Ce creqi că doru'ţi numai cearecaful ţi'l cunsce? 
Ei lasă să -ghicâscă acuma și lui Iras. 
'Toţi vrem să ne cun6scem pe rând ursila n6stră! 

Sciu pentru mine unu, că parte ani diseară. 

„Să merg beat la culcare. , 
Privesce'mi palma, care - 

„ Pregiee castitatea. 
“ Întoemai; precum “Nilul 

A 't6mete predice când unda'i vine mare. 
Fi aș! tu, n'ai cădere,. tovarășă nebună - 
A patului de nâpte, să'mi prevestesci ursita. 

Ce? adică dacă o palmă unsurâsă nui semn 

de belşug, atună în adevăr nu mă pricep 

„nici să mă, scarpin la ureche. Rogu-te nui 
vedice de cât așa un noroc mai de rând. 

La amâridouă întocmai. s'asemănă,, norocul. 

Dar cum 9—mă deslușeșce. 
“Cât pot să spuiii grăitam. 

N'o să am'mai mult noroc de cât dânsa, nici 

măcar cât un lat de, mână ? PR 

Ei, și de ai avea cât un: lat de . mână mai. 

mult noroc de cât mine, cam din ce parle. 

Mai lua? - - po 

Or unde, afară numai de pe nasul piirbatului MEU. 

Dâmne feresce de mai rău! Alexas, vino, — 

spuneii ursitaAui, — iute, ursita lui. — Te 

rog, dulce Isis, îă ca-să ia o -novastă ne- : 

putinci6să; şapoi să moră acesta şi să, ia. 

alta mai rea, şi iar alta, până ce în sfârşit 
S



  

“12 ANTONIU ŞI CLEOPATRA . 

„cea mai-rea din tâte să'l urmeze. ridend la. - 
“mormânt; bună Isis, ascultă acâstă rugă- 
ciune a mea, chiar de'mi vei relusa .altă- 
dată când îţi, voiă cere ce-va „mai impor- 
tant, bună Isis, te rog, ascultă-mă. 

“Inas. Amin. Bună. deiță, ascultă acestă rugăciune a 
poporului t&u. Căci precum este un lucru 

„de jale, a vedea un bărbat cum se cade cu 
o nevastă uș6ră, iot ast-iel este păcat să 
vedi un ticălos care să rămâie neînșelat, 
scumpă Isis, fă cum. e 'bine; și dă'i NOro- 

„cul după cum i se cuvine. 
"CHARMIAN. Amin, 
ALEXAS. În adevăr, dacă le-ar sta în mână să'mi puie- 
- | cârne, sar face ele curve „numai în șco-.. 

| pul acesta. , 
„ExonARDU. 'Tăceţi, Antoniu vine. 

“CHARMIAN, Nu dânsul, ci Regina. 
a N (Intră Cleopatra), 

"CLEOPATRA. Văgutu'mi-aţi stăpânul ? | 
ENoBAnBU. , Nu, Dâmnă. | 
CLEOPATRA. . „* Nuera, . 

| Aici cum-va ? 
“CHARMIAN. Nu, Dâmnă. 
"CLEOPATRA.  - „Era destul de vesel 

Când îl isbi do -dată o tainică gândire 
De cele: despre Roma.. Ascultă, Enobarbe. 

Exonannu. Ce porunceșce «Dâmna ? 
"CLEOPATRA. Mil cată și mi'l adu aici. Alexas undei? 
“ALENAS, Aică sunt, la poruncă. Măria sa sosesce. 

(Intră Antoniu cu un trimis 
N i -din Roma şi alți urmași). 

“CLEOPATRA, Să nu băgtim î în s6mă: iar voi, veniţi. cu mine. 
(Bs Cleopatra, Enobarbu, Alexas, 

Iras,  Charmian, shicitorul şi suita).
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* "TRIMISUL. Soţia. vâstră, Fulvia venita cea dânteii. 
Pe câmpul de bătaie 

ANTONIU. A - Cum 6re, în potriva 
Lui Luciu al.meu îrate? 

TRIMISUL. . -. Da, dar răsboiul cela 

 Stârşitu-s'a: îndată, căci din împrejurări .. 

Venind la *mpăciuire cu 6stele unite 
Pornitau împotriva lui Cesar, caren luptă” 
Mai fericit ca dânşii la prima "'ncăerare 

Și isbuti săi dee afară de la noi. 
" Axroxit. -- Prea bine: Și ce rele mai mari afla-vom încă? 
TrussuL. Pe cel ce le aduce mai crunt” apasă ele 

| De sunt. rău făcătâre aceste sciră, stăpâne!: 
AXToNIU. - Când se 'ndrepteză pâte la proşti ori la nebuni; 

„Urmeză: căci trecutul îl iau puţin în semă.. 
Așa. 's îicut, acela ce'mi spune adevărul |. 
De mi-ar. grăi .de mârte chiar, e linguşitor. 

“TarmisuL. - O veste şi mai cruntă am încă: Labienus 

" Cu Parthii stăpânita din Asia, cuprinsul 

-Pân' la Euphrat, cu îală destășurând şi steagul. * 

î Syria, în Ly dia și pân în Ionia: 

, - e când....... : 

ANTONIU Antoniu însă voesci să (ii. 

Tesu Po Stăpâne.uu.. 

„ANTONIU.  Vorbesce fără? ncunjur, di tot cespune lumea: 

: Dă nume Cleopatrei precum îi dau la Roma,. 

Ca Fulvia vorbindu'mi îţi bate joc. de mine:. 

„Greşelile impută'mi. cu-aceiaşi libertate 

Ce pot să dea unite irancheţa. cu veninul 

Cresc erburile! grele când - Crivăţul ru bate- 

„Nenorocirea. însă când ne e-"mpărtășită - A 

Se 'ntinde ?n îaţa nostră ca câmp de arătură!. | 

| -Să ne vedem cu bine! 

TăwsUL. | „Vi se, 'mplinescă voia. 

pl ! -  (Ese trimisul) - 

Ps
oa
a 

. , 
7
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ANTONIU.  Chemaţi acum pe-acela, cu veste de la Sieyon. 
Liu Senvir. E vrunul dela Sicyion p'aicea între voi? 
2-lea SEnvir. Așteptă, înălțime, buna voința. v6stră. 
„ANTONIU. Să vie! Trebuiesce să sfărăm acest lanţ 

In care cu pulere Egyptul m'a încins; 
“(Intră un alt trimis) i 

Or mă voi perde ast-iel în patima acesta 
- Ce cauţi, —cum te chiamă? 

“TRIMISUL, . - Ah! Fulvia, stăpâne, 
Soţia vâstră % 'm6rtă. 

ANTONIU. E morti? unde spune/ - 
“TRIMISUL, La, Sieyon. De b6la'i cea lungă, şi de alte 

„Mai seri6se 2 lucruri acesta, vă va spune. 
CI dă o scrisore) ÎNTONIU.: - Destul. . E ai 

e “ : ! (Ese vestitoru 
- Un suflet mare Sburatu-a! — dorisen 

Adese ori acesta: dar ce disprețul nostru 
De lângă noi alungă, ades ne dă dorința | 
Din nou, să se întârcă,;. plăcerea cea, de astădi 

. Scădend cu mersul vremei devine o durere; 
: Acum că nu mai este îmi pare bună, mâna 
Ce-o 'ndepărta, "nainte ar vrea să o recheme. 
Din braţele acestei Regini încântătore . - 

. Am să mă smulg îndată: sub lenea mea clocesc 
„Zecimi de mii de rele, mai crunte de cât t6te 
 Câte-am putut. cunâsce. Hei! Enobarbe - | 

o (Intră Enobarbu) 

- Dâmne ExoBanet. 
Ma Sunt la porunci. 

ANTON. De grabă să plec d'aicea cată. 
ENOBARBU. - Atuncea t6te femeile au să m6ră; vă&durăm 

cât de sdrobitore este pentru ele cea mai 
mică supărare; dacă plecăm daicea mor. 
t6ie. : 

„ANTONIU... Trebuie să plec.
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_ExoBannu. Dacă este o necesitate absolută, atunci ire- 

bue să le lăsăm să mâră: e păcat ânsă să 

le lepădăm pentru nimic; -cu i6te astea 

ânsă, când: e să alegem între cele și o afa- 

cere de stat mare, nu trebue să ținem 

, sâmă de dânsele. - Cleopatra, cât o. “afla de 

i acesta, va muri imediat ; am văduto mu- 

rind. de două-deci de ori pentru mai pu- 

ţin; în adevăr; îmi vine a crede că este! 

un farmec 6re-care în mârte, carei pro 

“duce: 0 sensaţie, agreabilă, atât de gata e 
tot-d'auna să moră, 

Axroxiu. Este şir&tă peste măsură. 

ENOBARBU. Dmne fcresce! pasiunile ei se compun nu- 

se mai din - părţile cele mai curate ale unui 

amor pur: nu putem dice că gemetele și la- 

crămile ei sunt vânt și apă, dar totuși dă - 

nascere la nisce furtuni mai mari de cât se 

pomenesc chiar în “calendare: nu pot crede _. 

„că face acesta din şiretenie . căci altmin-. 

- trelea ar făuri plâia mai bine de cât Jove. 

Aerosiu. Ah! ce bine ar îi fost de nași fi vădut'o *j |). 

a „ 

„ExoBanzu. Atuncea, Dâmne, "i-ar. fi rămas necunoscută - 

| una din operile cele mai minunate ale na- 

turei, de care, dacă nu te-ai îi bucurat, îţi - 

„perdeai t6tă munca vieţi.” 

Axromu.  Fulvia a murit. DI 

“ ExoBAnnU. Ce? r. | 

“Axroxtu.  Fulvia a murit. De 

Exonanpu Fulvia? 3 - 

"ANTONIU. “E m6rlă. : Da: 

> ExoBAnDU. Atuncea, stăpâne,. oferă deilor un sacrificiu 

spre mulţumire. Când le place: să -ea pe 

nevasta unui on, îi dovedesc că de Gre-c -ce 

, 

!
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sunt croitori, în „lume care pot săi facă 
haine nouă când cele-alte sau învechit, 
trebuiesce să se mângâe. Dacă n'ar mai fi 
în lume. altă iemee acuma că Fulvia s'a 
dus, atunci în adevăr trebuia să suleri, și 
lucrul ar fi fost aprâpe jalnic; dar acestă 

! durere a D-tale își are consolaţia gata, căci 
Sa din vechea cârpă ţi se face o haină nouă: 

și chiar într'o e6pă găsesci destule lacrămi - 
„ca să'ți plângi nenorocirea, - Ă 

“ANTONIU. Afaceri de stat, începute de dânsa, nu'mi mai. 
“permit să lipsesc. | a 

Exonannu. Pe când acelea ce le-ai început d-ta :nu se: a „pot îace în lipsa'ţi, mai cu s6mă cele rela- 
2 tive la Cleopatra, care nu pot exista dacă .- 

te. ducă, -. 
ANTONIU. Cu 'ast-iel de respunsuri ușâre, înceteză, 

Vestesce dar îndată pe ofițerii noștri, 
Pe când voii spune însu'mi Reginei, în pers6nă, 
De “grabnica plecare, rugând'o să mă lase. 
Nu este numai mortea soţiei mele, crede, p. Ce mă zoresce ast-iel să mă întorc acasă, Dar și scrisori trimese de devotați . pricteni 
La Roma. mă rechemă. Pompeiu Sextu astăigi/ 
Pe Cesar îl stidedă, Și mările întinse 

E sunt împărăţia: poporul schimbăţor, 
Ce dese ori nu'și pune iubirea în acela - “i a Ce-o merită în viaţă, ci numai când dispare, - Ă Incepe să încarce pe fiu cu demnități: Ni _- „Ce cuvenite numai părintelui erau. - 
EI s'a înălțat acuma prin nume şi putere 
Și e.mai nalt de sigur prin marea”. vitejie „> Fiind ostaș de frunte; de merge înaintg - „ Ameninţa-va zidul nestrămutat al lumei. : 

- 

  

*
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Sunt lucruri ce s'asemăân! cu părul cel de cal. *) 
- Ce au: de mult viaţă, de și nau.p6te încă, 

Otrava cea, de șârpe. Comunicăi porunca 
„Ce'ţi dau, acelor care ne sunt supuși aicea: 
Că, vom pleca. îndată, le spune. 

ENOBARnU. A Merg îndată. 
DR Da (E), 

Sa SCENA III 
. Cicopatră, Charmian, Iras, Alexas o 

CLEOPATRA. Dar. unde e Antoniu? - DEI 
CHARMIAN. Nu am vădut d'atuicea. j 
CLEOPATRA Vedi unde e „—ce face —cu cine'j —să nu scie” 
- Că eşti trimis de mine; de; vei că'i trist îi spune 

Că sunt bolnavă, tristă, şi iute te întârce. 
(Ese Alexas). 

Cu ARMIIAy, Domnița mea, îmi pare, că de'l iubeșci din suflet 
“Nu, e'acâsta calea, să fii de el iubită, ' | 

CueoPaTna. Ce trebuia atuncea. .să fac, și nam tăcut 7, | 
CuARMIAN. Fă'i după plac în t6te, nu'i refusa nimica... 

| CLEOPATRA. Vorbeşci ca o nebună, așa laş pierde tocmai. o 
Cuanuran. Nu'l chinui atâta, _adese „ori urăm. 

| „P'acel de. € care singuri avem mai mare t6mă. 
„- n SR (Intră Antoniu): 

„Dar eată și Antoniu. Se 

Creoraraa: + + -. Sunt tristă, indispusă. 
ANTONIU. ME întristedă vestea cețţi sunt silit s'o spun... 

CLEOPATRA.- Ah! Charmian,dă'mi mâna stiplec-îmivinorău; 
„Nu pot rămâne astfel -şi firea'mi sdruncihată 

| Nu va putea, să rabde. Ş 

ANTONIU. „Dubita mea Regină...... - 
CLEOPATRA “Te rog, ștai mai departe. i 

    
. » O credinţă populară, că părul de - lăsat în apă OTE 

56 schimbă într” un verme. / G s 

J d / ji i. CENERALĂ 
- , UNI; EESITARĂ.
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“ ANTONIU. 
CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

CLEOPATRA: 

ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

Ce pâte îi acesta? 
Din ochii se cunâsce că ai-o veste bună.. 
Poţi să te duci. Ce spune femeia "măritată? 
De ce îţi dete voie să vii înââce re? 
Ear ca, să nu mai dică că eu te ţin aicea 
Te du, căci n'am putere asupra'ţi, ești al ei. 
Nu, jur pe Deii puternici. . 

Ah! fost-a,. vr'o Regină 

Trădată pân'acuma așa grozav. ? Eu, însă, 
De la 'nceput ghicisem trădarea. 

- > 7 + Cleopatra. 

D'ai face jurăminte să sdruncine pe ]eii 

Din iron, eu, cum.aş crede că'mi. vei păstra | 
[credinţă .i 

_ Când “i-ai trădat nevasta ? Ah! cât sunt de 

” ANTONIU. 

CLEOPATRA. 

7 

ÂNTONIU. 

" CLEOPATRA. 

[nebună !, 
„Da îi căqut în Jaţul de jurăminte g6le . ! 
(Ce singure se calcă prin faptul că le juri! 
Iubita mea. Regină....... 

“Nu căuta acuma să te scuzegi că pleci; 
Ci qimi adio, plecă. Când mă rugai să stai. 
Atunci aveai cuvinte, atunci nu vreai să pleci; 
Vedeai eternitatea, în buzele şin ochi mi 
Și p'ale n6stre ieţe unite iericirea; 

"(Din noi, ah! nici o.parte nu ne „părea să fie 
tâta, de săracă să. nu cuprindă. 'ntrânsa 

A cerului făptură; tot ast-fel'e și astăgi? 
Ori nu ? Sau, tu, ostașul cel mai vitez din lume 
Ajunsai mincinosul cel mai vestit, 

Cum, Dâmnă ?.... 
D'aș îi bărbat, mă crede, că iute ai afla | 

"Că en Egypet âncă o inimă, ce bate, 
ANTONIU. : 

Să (20 eta și aspră a. vremilor cerință 
Ascultă-mă Regină: 

M& chiamă adi a casă, dar inima "mi române



. 
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Întregă lângă tine. Italia străluce 
De spadele nchinate. resboiului civil: | 

Pompeiii este aprâpe de ale Romei porţi: 
- Puterile. egale. a ambelor partide 

- Născute la acelaș cămin, acelaș l6găn 
Dau. vrajbelor ardâre; cei eri priviţi cu ură 

_ Adi întăriţi ajuns'au iubiţi. Pompeii! proscrisul | 

i Bogat cu umbra cinstei a celui-Talt Pompeii 
i Incet se introduce în inimile celor 

Nemulţumiţi cu starea de adi, al căror număr 
Din “qi în di: tot cresce, pe cari i-a obosit. - 

O” pacinică-așteptare, şi's gata s'isbuenescă 

La cea dântâi schimbare. Cuvîntul cel mai 
Ta 3 [tare 

Ce ducerea. "mi zoresce și pentru care spâr? 

Că fi-vei mulţumită e mortea, soţei mele PI, 
Ceorarna. “Cu t6te-c'a-mea vârstă nu m'a oprit da face. 

_Copilării, eu, totuși nu s'niratât copilă 

Să mă. încred n spusatţi că Fulvia a murit 
AnNToNIU. Regina mea; e.mârtă, privesce și citesce 

“ Când vei avea plăcere ce certuri a urzit, 
Aici citesce unde și cum a murit. dânsa.N 

- CLEOPATRA. E Îalșă-a ta iubire, căci unde sunt acple” S 
Sfinţite vase "n care ar trebui să curgă 

O undă întristată? Acuma văd, văd bine | 

"Prin a Fulviei mârte a mea cum o să fie”, pa 
„Cu lacrime primită. — 

ANTONIU. Ah! numi mai. tă mustrare 
Ci cată de pătrunde ce planuri am făcut, 

Pe 'cari după părerea ce_vei rosti le-oi pune. 

-Tn lucru sau le starăm. Pe-a cerului căldură 
„Ce 'nvăpăiagă Nilul și rodnicuii nomol 
- Jur că daci porni-voi soldatul tău și robu' “] 

' Decis după. plăcereațţi a face or resbel . SE 

"Or pacea ?n tâtă lumea “ 

P
S
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"+: Să o păstredi în suflet cu chin precum o-îace - 
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CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

- CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

CLEOPATRA. 

ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

(Către Charmian) Vin! tae'mi. cingătârea 
Sau las'o, căci "mi-e bine şi rău. tot de o dată; 
Așa îi plac lui Autoniu. 

Prea scumpa mea, Regină 
Fii buni și te "'ncrede în. dragostea deplină 
Acelui. ce-o va pune la o "'ncereare mândră. 
Ah! „Fulvia. ea însuși îmi dă îndemn da crede. 
'Te 'ntârce iar. încolo spre a putea s'o plângi; 
Adio di, spuindu'mi că verși aceste lacrimi 
Căci părăsesci Egyptul: pretă- te cât mai bine 

„Ca jocul tău să pară curat ca adevărul. 
M& facă să'mi perd răbdarea, te rog der în- 

[cetegă. 
Te. -sciu că ești mai mneşter, dar tot e bun şi 

Pe spada, mea ! 4 
” Pe scutu'ţi! urmedă, e mai bine 

Dar nu'i periecţiunca,! la vedi, Charmian, ce îel 

ANTONIU, . 

CLEOPATRA... 

- ANTONIU. - 

. 

Acest Roman, nepotul „lui Hercul *) se sileşce ” 
Să semene 'n purtare strămoșului, te rog. 
Silit să plec sunt, » Dâmnă... A 

-O vorbă numai, Dâmne : 
Ne despărţim acuma... Nu vreau să spui acâsta.: 
Ne-am iubit. odată... Nici asta nu 'mi e gândul 
Căci tu cunosci” mai bine d'a lost așa cum. 

[spun.. ae 
Aș vrea să dic că mintea și sufletu'mi sunt pline: 
“De .tine, ah! Antoniu, deși uitată sunt. 
De nar îi.uşurinţa supusa ta, precum i 
Se 'nchină tâte ţie, aş dice că tu însuţi : 

“Eşti ușurința, Dâmnă. : 

Dar crâncenă e. lupta, 

  

*) Antoniu se dicea descendent al lui Hercul. 

e
 

a [asta “
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ANTONIU. 

“CESAR. 

" evIDU 

- SGESAR 

Sărmana Cleopatra, Dar, Domnul: meu, m& &rtă 
“Căci or și ce aş îace con voia ta “nu întră 

-Momsră de: durere: on6rea ta te châmă 
“Deci să-nu ţii 'n semă durerea mea nebună. 

Cu tine morgă Jeii! Isbânda "ncoronată . ÎN 
Pe spada ta descindă! sub paşii tăi să crâscăij 
Mereu tot nuoi succese. ia 

Ear despărţirea nostră va îi cu-“atât mai scurtă ; 

Ca, tu, ce stai acasă, cu mine totuși pleci / 
Far, eu, ce plec, aicea cu tine tot rămân 

Să mergem. 

SCENA 

Acuma, der : să mergem 

/ 
pi 

/ 

(Es). - 

Roma. — O cameră în casa Ii Cesar 

Octaviu Cesar, Lepidă şi alţi urmaşi 

Da, Lepide, vădutai, şi vei. vedea, acuma 

Că nu este în firea, lui Cesar să urescă 
P'al său. măreț tovarăș. Din Alexandria . 
Primesc acâstă scire: el. pescuieșce, bea 
“Şi lampa cea de n6pte o arde în petreceri; 

Nu'i mai bărbat în fapte de cât e Cleopatra 

Si dânsa nu'i femeie dor mai puţin ca dânsul 
D'abia 'mi primi trimisi, n'a: vrut să recun6scă 

„Că are alţi tovarăși: acolo vei găsi . | 
"Că "*ntrensul se "mpreună defectele acelea 

Ce pune: omenirea în rătăcire. 

Nu cred 

'Că .are-atitea viciuri în cât să eclipsede . 
“Tot. ce e bun într'ensul:' cusururile s6le - 

-Sunt ca acele corputi din cer ce 'nilăcăredă 
_A nopţi 'ntunceime, din firea lui născute 

Mai mult de cât din voiea'i. 

„Eşti: indulgent ; să, dicem de vrei că-e 6rtat
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ANTONIU ŞI CLEOPATRA 

Să te restorni pe patul de nunta Ptolemaic *), 
”-Să dai pe o zîmbire o 'ntregă' 'mpărăţie * 

Să bei şedând -alături co r6bă, s'umbli beat 
Pe drumuri șovăelnic chiar în amiada mare 
S%ţi tragă palme robii ce put a, "'nădușâlă 
Di că i se cuvine, deşi ar frebui ! 
Să.aib' atunci o fire prea rară să -nu îie 
Mângit d'astiel de fapte: Antoniu ânsă nare. - 
De sigur nici o scugă la-a sele murdării 
Când ne impune nout povară-atit de grea 
Ușora- lui purtare. De ar jeriii plăcerei 

- „Acele ceasuri numai ce are de odihnă 

LevInu.: 

VESTITOR, 

Cesan.. - 

  

l-ar pedepsi excesul şa 6selor slăbire : 
Dar văd că prăpădeșce momente proţi6se 
Cel chemă ca o tobă să'și părăsâscă jocul, 
Pentru afaceri: grave d'a Statului șa. mele. 
D'aceia se expune să fie dojenit | 
Cum dojenim - băieţii cei pricepuţi cu minie 

_ Ce'şi pun experienţa sub cheie, și dau drumul 
Plăcerilor presinte, ce sunt în resvrătire. 
Cu buna judecată. i 

o — (Intră un: vestitor), 
„Mai vine șaltă, veste 

“Ți sa 'mplinit porunca șin fie-care ceus, 
Oh! prea, cinstite Cesar, primi-vei un raport 
De cele petrecute. Pompeiă pe marei tare 

"ȘI e iubit, se dice, de toţi cei, ce pe Cesar 
L'au ascultăt de îirică doar. Cei nemulţumiţi 

„Se strâng 'şalerg spre porturi, considerându'l 
- - Numea 

Nedreptăţit de tine. - Si 
Nu'ncape îndoi€lă: | 

Așa e dat la cârma puterei de apururi. 

*) Atât părintele cât şi fratele Cleopatrei se numeau Ptolemeu. 
. 2



  

" VESTITOR. 

Cesan. 
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Că” pân” n'ajunge omul toţi a aprig. îl doresc; 

Pe urmă când. ajunge nu e iubit de nimeni 

De cât când nu e vrednic de dragoste, ș şi numai 

Fiind-că e departe. Mulțimea. se "nărepteqă 

Asemenea cu steagul ce-ar făltăi pe valuri. - 

Precum îl pârtă cursul cel schimbător al apei, 

Prin forțaii chiar coruptă. | 
tataie, 

“Ți-adue, stăpâne, vestea: 

Menecrates și i Menas, piraţii cei vestiți 

Devin stăpâni ai mărei, rănind și brăsduind'o 

Cu îel de îel de nave, și-au dat adesea predă 

S
a
 

“Italia călcând'o, „popârele de spaimă . 

_Fug când aud de dânșii, ear tinerii voinici 

Se  resvrătesc urmându'i, yDin porturi nu 

[porneșce 

Vo navă să nu fie dendată jetuită. 

ÎN
 

Cu numele lui gr6ză Pompeiii lăţind mai multă 

De cât cu 6stea'i însăși! 
Antoniu, părăseşce -. 

Serbările! UL laşcive. Gândeșce- te mai bine | 

Atunci când la Modena ai fost bătut, în dioa 

Când ai ucis cu mânațţi pe. Histiu şi pe Pansa, 

Şi răbdător luptatai-cu îometea cea cruntă 

Mai aprig de cât pote sălbatecii n' ar face-o 

De şi crescut îuseseși în lux şin restățare: 

Bulei udul galben al cailor, de care 

ar Hi scârbit un câine, mâncai cu poită, mure 

Din garduri, burui6na, de lângă drum, “uscată; 

Ca. cerbul, când livada e albă cu zăpadă 

A arborilor cojă rodeai; pe Alpi ,se dice 

Cai îi mâncat .0 carne ce-ar îi făcut să, m6ră . 

Pe alţii, dacă numai sar îi uitat la dânsa. 

» Răbdat'ai tote astea ca un soldat, şi fără 

Ca. săţi slăbâscă faţa. acum îţi cade cinstea 

„Când ţi le-aduc aminte isprăvile trecute! 

  i m ama me
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LEviou. Zu, e păcat de densul! 
UEsAR. “Ar trebui îndată 
- Salerge de rușine la Roma, — este vremea 

Să mergem împreună pe câmpul de bătaie 
D'aceia adunat'am cu grabă, sfatul nostru 
Bărbată hotărire a, săvârşi: Pompeii 
Câştigă ?n ochii lumei prin moleciunea n6stră, - LEPIDU, Pe dioa cea de mâine, cu, Cesare, putea-voiii 
Să tenformez întocmai ce vom putea să facem 
Spre-a lui întâmpinare pe mări şi pe uscat. Cesan. Asemenea din partemi și eu: — acum adio. LEviou. . Adio, -Dâmne: dacă vei mai afla ceva „Te rog ca-şi pe mine să mă însciințedi. CEsan. Fii sigur, Dâmne, astaii și datoria mea. 

7 (Es). - 

4 

„SCENA V. i 
Alexandria. —, 0 cameră . în palat 

Cleopatra, Charmian, Iras, Mardian - 

CreorAzaa. Charmian.. , 
“Cnanuiax. Dâmna?. a a 
-CeoPATRA. Ah! dimi te rog, -paharul cel plin de man- 
a | a [dragora *) -. „Cuaniax. Dar pentru ce, stăpână ? | 

CLEOPATRA. “Să pot dormi tot. timpul 
„+ Câtwa, lipsi daicea iubitul meu Antoniu. . Cuanuiay, - Prea, te gândesci la dânsul cu dragoste, Regină. "CLEOPATRA. E.0 trădare! - > a 

Canta, „Dâmnă, eu, sper că n'o să fie .. CLeoraraa. Mardian cunuchul! o | MARDIAN.; - “Ce vrea Alteța Vâstră ? CLEOPATRA. Nu cer să câiţi, amice; nu pot gusta. plăcere 
„In ce îac. eunucii: ești fericit, mă crede, 

> %) Se întrebuința ca „un soporilic.;- i Sa . - — 
S
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Că n'ai sex, și că gândul tău liber nu mai 

[sbâră 

. „Afară din Egypet. Ai Pasiuni ia spuno'mi ? 

MARDIAN. ' Da, graţi6să Domnă. 

CLEOPATRA. Se pâte?. | 

MARDIAN. Da se pâle... diceam că nu pot face_. 

Nimic, cu tâte. astea sunt întăntat în piept 

 Diterozitore patimi, şimi pot închipui 

- Ce- Venerea îăcutia cu Marte Deul, Domnă! 

CLiovarai. Oh! Charmian, rospunde ce îace ? Stă or 

d6rme ? 

„So îi plimbând acuma. sau e “călare 6re? 

Ce fericit e calul săloporte pe Antoniu! 

Fii, calule cu minte, Seăei scii pe cine duci 

:-Pe unul care parcă ar îi "Atlasul lumei, 

E braţul omenirei șintrâga ei armură, 

-Par'că-l aud,—vorbesce, 'şoptesce: andle_este - 

i | Iubitee_mea_şerpgică_ a. Nilului bătrân ?* 

| Căci ast-iel el îmi dice. Vedeţi cum mă hrănesc 

Cu o otravă dulce: gândiţi-vă ce aspru 

“Ma "nvineţit săgeta lui Phaebus, amorsă. | 

Cât mi se: strânge fruntea, de luhgă așteptare. 

Oh! inimâse Cesar, pe când erai aicea - 

Eram 0 bucăţică d'un mare lege demnă, . 

băi des Pompeii cel mară. "și ţintea asu- 

| [pra? mi ochi, 

-Pân' se eneleştea, acolo Și Viaţa ? "şi-ar îi dato 

“Privind. uimit la mine; . 
comă Mea 

Acexas. Regină, te salut. PM 

CuoeATRA: Puţină-asemănare ai, tu, cu Mareuw'-Antoniu! 

Venind de la el însă, asupra'ţi se revarsă, 

O splendidă lucire- ce'n- ochii mei te face . . 

Plăcut: Dar cum! mai merge iubitul meu . 

" Antoniu ?-
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ALEXAS. 

CLEOPATRA. 

" ALEXAS. - 

Cuorarna. 
„ALESAS, 

CLEOPATRA. 

- ALEXAS. 

" CLEOPATRA. 

ANTONIU ȘI CLEOPATPA 

Aceia, ce făcutia în urmă, scumpă Dâmnă, 
A fost simbrăţișede acest mărgăritar 
Din orient cu: budaii; în inimă păstrez . 
Cuventu'i cel din urmă E 
Pe D'acolo îl va smulge 

Urechia'mi doritre. A 
- «Prietene», îmi: spuse, 

«Di că Romanul îalnic Egyptului trimite 
«Comra-acâsta scumpă luată dintr'o scoică; 
«Mai di că voii depune la scumpul ei picior, 
<Ca darul demn de dânsa, să îie, şi regate; 
<Șo vă numi stăpână întregul Răsărit. 
A dat din cap, pe urmă a 'ncălecat încet 
Cavalaii aripată, ce mândră ronchâzînd, - 
Cu glasul ei de fâră 'mi-a înecat respunsul 
Și cum e, trist sau vesel? 
Ca, timpul cel de mijloc al anului, ce stă 
Și între cald și rece, nici trist nici tocmai 

[vesel. 
Temperament ferice! Ascultă-mă ce spune 
Observă, tu ; Charmian, așa e omul tocmai; 
Să nu 'se molipsescă acei ce'și potrivesc 
Figura după. dânsul, 'nu: vrea să .pară trist: 
Nu vrea să pară vesel săi facă să pricepă _ 
Că gândul su tot este cu mine în Egypet. 
aceia, der păstregă o fârte fericită 
Mixtură a simţirei ce'n. pieptul său se: luptă. 
D'o _îi_tristzd? Oi vesel, se potriveşce tâte. 
La densul ca la nimeni. Pe drum dici întelnitai - 
Pe cei trimiși de mine? - 

Da, Dâmnă, două-zeci 
“In diferite rânduri. De ce atiţia, spune "mi? 
Un cerșetor să fie acel ce sa născut 

"In dioa cea în care nu m'am gândit, să scriu 
Scrisori către Antoniu!. Tţi mulţumesc, Alexas;
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Hârtie și cernelă dă'mi iute, tu, Charmian; 

“ Tubitam vre o dată lpe. Cesar ca pe dânsul? 

Cuanmiax. - Ah! pe viteazul Cesar. 

CueorATRA. Cuvântul să te 'nece! e vorbă de viteaz? . 

= Viteaz este Antoniu. - 

CUARIIAN. „= Nebiruitul Cesar E A 

CLEOPATRA. Pe Isis! jur. acuma că te lovesc pe gură 

De mai compari odată pe Cesar cu bărbatul 

Ce mai presus de alţii "l-am puş și l-am iubit... 

CuARMIAN. Vă cer ertare, Dâmnă, am repetat cuvinte 

a Ce pronunţai o dată. 

CLEOPATRA. Pe când eram ca &rba 

| C'o judecată crudă, cun sânge 'ne aprins; 

„Vorbeam ca o copilă; dar aide să plecăm; 

Precum spusesem adu hârtie și cernâlă, 

Ţi voii trimete dilnic o nouă veste, până 

Va rămânea Egyptul făr' de un om s 'o ducă 

 



ACTUL AL DOILEA 

“SCENA. 1 - 

a Dessina- — 0 cameră În „casa lui Pompeii 

N Pompeii, Menctrates şi „Menas 

Pomeriii.  D'o îi drepți Jeii noștri, de sigur ajuta vor 
A celor drepţi avânturi, 

MENECRATES. . Vei sci, Pompeii mărite, 
” | Că co amână denșii nu ce respins fireșce. 
Pomerv. Dar așteptând a, rugei iideplinire, lucrul 

| Cerut se prăpădeșce. . . -. MExECRATES, Din ignoranţa n6stră, 
„* Adese ori se 'ntâmplă ca înşine să, cerem 

Un lucru rău, pe. care puterile cereșci 
- Spre fericirea, n6stră, nu ni'l acordă, șastiel 

“Câştig găsim căci ruga na fost îndeplinită, 
Poweerii... Voiă reuși de sigur | , 

„ Poporul mă iubeșce Și marea.e a mea; 
- Puterea ? mi creşce dilnic și bunelo'mi speranţe - 

| Imi spun că voiă ajunge la culmea ce sperasem 
A planurilor mele... Vedeţi, Marcus Antoniu 
Potrece . în _Esypet ş și nică că s5 ” gândeşce
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"MENAS. 

“PoueErij. 

- MEXAS. 

„ POMPEI. 

- 

= 

- POMPEIU. 

Vana. - 

, 

Si plece la r&sboie. Ear -Cesan-bani—găsoșce - 

Acolo unde. _perde-iubirea, pe când Lepidi . 

Pe-anibi “i i lingușeşee şi esto linguşit; 

EL-nuiîubeşes- dasă nici nui iubit de denși. 

Dar Cesar și cu Lepidi eșitau cu armata 

Puterea lor e mare. | 

Nu e adevărat! 

De unde ai aflato? . 
Eu, Dâmne, dela Silviu. 

Viscqă! Sunt din contra în. Roma împreună. 

Șașteptă pe Antoniu: dar facă, Cleopatra, 

_A mărilor: Regină, ca; cele mai, gingașe 

Simţiri ale iubirei să îndulcescă buda 

A ta. cea veştejită-ca vrăjii îrumuseţei 

Să ţie. pe berbantul: înlânțuit în xmrâja 

Destrâului, cu capul de vin învăpăiat; 

Epicureane sosuri săi ascuţâscă polita, 

In. cât satietatea, şi somnul săi adârmă 

Ondrea, ca perdutii în valurile Lethei. 

Dar Varriu € ce vesteşce? 
(Intră Varriu).. 

Din câte: sciu' acesta e lucrul. cel. mai sigur. 

Aflatam căl aşteptă în fie-care ceas 

La Roma pe Antoniu, căci vreme a avut, 

Din dioa, când Egy ptul 1 a părăsit să facă 

O cale şi mai lungă. - - - 

"Mi-ar fi părut mai bine 

- Staud o altă veste; zu, :Menas; nu credeam 

Că săturat în fine de dragoste, Antoniu- 

O să se 'nvrednicescă armura să'și r&dice 

Ca să ne întelnescă;, în luptii_preţuiesce_ 

Cât cei duoi-impreună; deci înşi-ne vom creșce - 

In măgulirea n6stră, vădând că prin oștirea: - 

Ce-am puso în mişcare am isbutit să smulgem. | 

P'Antoniu nestitulul atemciat, din braţul ,
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7 

„ALENAS. 

„+ “POMPEI, 

"LEPIDU. 

Vădanei*) îndrăgite cel l6gă în Egypet. 
„Nu cred că întâlnirea 

Lui Cesar cu Antoniu să fie amicală, 
De 6re ce nevasta acestuia, în viaţă, | 
Ru sa purtat cu Cesar, și frate-stu pe față 
A răsboit în contra“, cu tote că nu cred 
Ca fost .împins de dânsul. 7 | 

| Nu scii, cinstite Menas - 
Că p6te-o dușmănie neînsemnată, șterge | 
Pe alta mult mai gravă, de n'ar fi 'mprejurarea, * 
Că noi stăm împotriva lor tutulor, fireșce 
Ar trebui 'ntre dânșii să, isbucnescă vrajba; 
Căci desbinări destule avut'au împreună 
Ca sabia s'o tragă, dar nu putem' să scim 
Pân'la ce punct ear îrica de noi a fost în stare 
Să lecuiescă, tâte unindu'i 'n „contra n6siră, 
Va îi cum vor vrea Deii. Aceia ce e sigur 

„E că scăparea, nâstră depinde de mijlocul 
Ce vom avea să puhem puterile ?n mișcare. 
Acum să mergem, Menas. 

Ş ! (Es). 

_SCENAIL 
Roma.—0 camară în casa lui Lepidu, 

“ Enobarbu şi. Lepidu.' 

Iubite Enobarbe, de lăudat e faptul; — 
Iți face, dic, ondre, că stăruieșci atâta 
Pe lângal tău prieten și căpitan să spuie 
“Cuvinte de 'mpăcare.  - - 

“ENOBARRU., . „Am sl rog să răspundă 

  

Cum îl arată firea: del necăjeșce Cesa: 

-*) Cleopatra fusese măritată, cu Ptolomeu XIII, şi când acesta s'a “înecat în Nil, luliu Cesar a obligât'o să ca pe” Suceesorul acestuia 1 „€e avea atunci 11 anis: i Ă 
— 7
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- Atuneea nui rămâne “de cât să! ia, de sus 

N 

LEPIDU. - 

ENOBABBU. 

LEpIDU. 

ENOBARBU. 

LEPIDU. , 

ENOBABBU. 

ANTONIU. 

CEsAn. 

LEPIDU. 

N 

7 

Strigând ca Deul Marte. Pe Jupiter, îţi jur, 

De "mi-ar îi iost norocul sam barba lui Antoniu 

Adi sigur nu m'aș rade. 

| Acuma nu e Vreme 

De certuri personale | - 

- “Tot: timpul e prielnic. 

D'a isprăvi afaceri de dânsul înighebate 

Dar așt-iel de afaceri mici cată'să cedede 

'Naintea cela-Valte de mare importanţă, 

Când sunt. mai vechi e alt-iel. 

Cu patimă vorbitai. 

Far nwnvia acuma cenușa, stinsă. Vine, 

Prea nobilul Antoniu. 
ia (Intră Antoniu şi Ventidiu). 

Şi Cesar eată'l,— vine. 

___ (Intră Cesar, Mecaenas şi Agrippa). 

De ne'nvâiim aicea la Parthi o să ne ducem 

Mă înţelegi Ventidiu ?. e 

Nu pot să sciu, Mecaena; 

Intrebă pe Agrippa. 

_ Cinstiţă prieteni, ireba 

Ce astădi ne adună atât de gravă este 

„War trebui d'aceia ca lucruri de nimica 

Să he desperechede. Puteţi să ascultați 

Cu moderaţiune or ce aveţi de spus. 

ă Căci dese ori sentâmplă când discutăm mai 

ANTONIU. 

(tare, 

- In loc stinchidem rana comitem un omor, 

Vă rog cu dinâdinsul, tovarăși străluciți, 

Cât de încet s'atingeţi trecutul amărit, 

Și îără supărare. 
Ce.spui e î6rte bine, 

Aș face tocmai ast-iel de ne-am găsi. în 
[iruntea



" CESAR. 
ANTONIU. 

Cesan. 
ANTONIU. 

CEsaR. 

ANTONIU. 
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Cesan. - 

N 

ANTONIU 

„ CEsaR, 

ANTONIU, 

CESAR. 

ANTONIU. 

> 

ANTONIU ȘI CLEOPĂTRA ” Ă - 

Armatei n6stre, gata s'incepem bătălia. 
Bine-ai venit.la. Roma. 

i. mulţumesc, esti bun. 

Şeq SE 7 
Sed, tu, Domne. 

„Bine, atunci sed, eu, .ântâi . 

Sunt fapte rău vădute de tine mi.sa. spus, 

Cen, sine nu sunt rele, şi rele chiar dar fi. 
Nu te privesc, îmi pare. .. 

-. Maş îi făcut de TÎS 
Cătână pentru: nimica sau chiar. pentru putin.. 

Amice, să mă supăr, Şapoi cu tine „tocmai, 

“Maş fi făcut. de ris der daş îi rostit în rău : 

Vr'o dată al tău nume, când n'aveam nici o 

"De cele: petrecute aicea!n.. lipsa, ta: 

[treba 
Ca să vorbesc de tine. o 

| Ce te privea atuncea 

Sederga. mea. m Egypet,. oh! Cesare,. „te rog ? ? 

Tot cât putea în Egypet să te privâscă pâte 
Șederea mea la Roma; de și cu t6te. astea. : 
Șederea/ţi în Egypt putea simi dea, 'ndoielă . 
Vegându-te. pe îaţă cum ințeigai în contra, 

Puterei mele 'n' Roma. 

Ce ie înţelegi prin_înt intrigi-?.- 
“Poţi să „ehicosci prea a lesne ce voii să aie, 

[căci scii 

„Soţia ta 'mpreună cu irate-tău, în contra'mi .. 
Au r&sboit, îndemnul chiar tu ai fost îmi pare, 
Ear dânșii cu al tău nume servitu-s'au continuă 
Aici gresesci cu totul, căci îrate-meu de îel 
Nu m'a împins asupra'ţi, arn cercetat eu, însu'mi 
Și scirea'mi am culos'o dela sorginte bune, 

- Chiar dela mulţi ce-alături cu tine am luptat; 
SI Nu resboidau ei re i în contra mea, de vreme:



Cesan, - 

ANTONIU. : 

ENOBARBU. 

ANTONIU. 
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ANTONIU. 

CESAR. 
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Ce causa mea este de causațți legată 

„Scrisorile trimise de mine! "ți arătase 

De mult acestea tote. De vrei cu dinadinsul 

Să. plăsmuieşci o certă, alege alt-ceva 

Iți îăureșci' tu însuți a laudei nijl6ce ] 

Cerând să lași asuprami- greșela, chibzuirei; 

"Ți-e schi6pă apărarea! -. 

- | Ba, nui aşa de loco 

Şi scii căii imposibil ca să te Îi convins 

Că, âu, al ttu tovarăș, priveam nepăsător 

O luptă ce atacă odihna mea cu-a ta. 

In ceca-ce priveşce nevasta mea, aș vrea | 

"Să întâlneşci odată un “sullet ca acela: 

A treia parte-a lumei a, ta e, poţi s'o “mână 

Cu hăţul, nalt mai lesne de cât p'acea femeie. 

De ne-ar îi dat ursita neveste ca a lui 

Femeilor, bărbaţii ar îi făcut r&sboiiă.. 

Măcar că ne'mpăcată şi nu lipsită tocmai 

De re care îorme a ei .răutăţie, 

“A fost mult prea pripită gâlceâva, sunt silit 

_Să recunosc, oh! Cesar, că prea peste măsură 

Te-a turburat, eu însă nu sunt respundător! 

pe când în Alexandria te resfățai "ţi-am scris, 

„Seris6rea'mi necitită: în busunar ai puso 

Şi pe aducătorul chiar Tai batjocorit 

S'a repedit în casă 

Făra'avea chemare; în sâra-acâa. polusem 

Trei împărați la cină, şi nu eram întocmui 

Precum sunt diminsţa; dar însa doua di 

Chiar singur, eu, 'i-am spus'0, ora acelaș lucru - 

Sai fi cerut ertare, deci pentru dânsul, Dmne, 

Nu.vom avea gâlcevă, îl şterge dar d'acuma 

Din convorbirea nâstră. 
Pe urmă ai călcat
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Jurata, învocla acesta, lucru care 
Nu poţi să dici de mine. | | 

Leviij. | Ai, Cesare, răbdare 
ANTONIU. Ci rogu-te îl lasă să spuie tot mai bine: 

In adevăr vorbeşce d'o. datorie sacră. 
Și d'o călcam... urmeqă, oh! Cesar, învoielami ? 

Cesan. Să'mi dai tot ajutorul la vreme de nevoie. 
ANTONIU... A îost o: negligenţă. Apoi adu'ţi aminte 

Că ceasurile mele au fost înveninate 
Cu bănuieli amare, în cât nu sciam singur 
Cum să mă port cu tine. Pe Cât îmi stă ?n 

[putinţă 
ME voii smeri 'nainte'ţi, a mea sinceritate 
Nu trebuieșce ânsă simt micșorede fala. 
Da, Fulvia resboiul 1] a declarat să pâtă > 
Din Egypt a mă smulge, fapt ânsă pentru care 

"Cer ertăciune, întru cât pote să se plece 
„ Mândria'mi înainte'ţi. | - 

Lepioi. | A "ţi face cinste asta! 
MECAENAS. Domnilor, să vă placă acuma să uitaţi 

Necaqurile t6te căci trebuinţa cere 
Impăcăciunea. v6stră. Di 

„Levi. „Asa e, precum spune. ' 
ExonARpu.. Sau chiar pentru o vreme de vă iubiţi, e lesne - a Când n'o mai îi p'aicea nici vorbă de Pompeiă - 

Şincepeţi ear gâlceava având destulă vreme. 
“ANToaiu. * Eşti un soldat, tu, numai și paţi să taci din gură, Exonannu. Uitam că adevărul urmegă_onut să fie... ANTONIU.  "Tăcere, că ne superi. ” , IEXORABDU. a Vorbiţi, sunt mut ca piatra. Cesan.  . Nu cred că se înș6lăi dar forma e greşită; 

In adevăr nu'i mijloc să rămânem prieteni. 
Căci e. deosebire prea mare între noi. 
Dar, jur, că d'aş cunâșce un cere să ne un6scă Cu sinceră iubire, aș alerga, mă credeţi



ANTONIU ȘI CLEOPATRA „35 

- 
La cele patru colţuri a lumei săl găsesc 

Acnirra. Oh! Câsare, dă'mi voie. 
Cesan. - Vorbeşce, te ascult. 
Acneea. Octavia din partea mame-sei 'ţi'e: soră, 

Frumâsă, admirată, — Antonius „semeţul 
" Acuma este văduv. - 

Cesan. - Nu spune vorba asta. 
"Căci daca Cleopatra. ar audi, sunt sigur, 

Sar supăra, Agrippa. - : 
ANTONIU.- Seii, Cesare, prea bine că .nu sunt însurat, 

„_Decă lasă] să sfârșscă. 
AĂGRIPPA. NE a Dic ca să fiţi legaţi 

iu „In.strânsă amicie ca îraţi în viitor, 
| Ca inimile vâstre să fie înădite 

Cu'n nod ce nici o mână în vecinu'l va desiace 
Soţie mult dui6să dacuma lui Antoniu. 

„Octavia săi fie, a cărei frumuseţe 
E demnă de 'bărbatul cel mai ilustru'n lume 
Sa căria virtute şi graţii cuvântedă 
O: limbă ce.un altul nar sci să n6 grăiâscă, 

Prin astă alianţă acea m-rsquină pismă '--> 
Ce astădi vă desparte, acele temeri vane 
„Ce vă slăbese puterea s'ar risipi îndată; 

Ear adevărul mândru va locui minciuna. * 

Iubirea. ei: întinsă asupra. amânduror 

V'ar linţui "mpreună şi var asigura 

Iubirea tuturora. Ertaţi cuvântul meu, 

E matur studiată şi .cumpănită. vorba 

_ Și nici de cum: rostită cu grai nechibzuit. 

ANTONIU. Ei, Cesar ce răspunde? . e 
Cesan. Nimic nu va răspunde ?nainte d'a afla 

Ce dice şi Antoniu de cele audite, | 

ANTONIU. Cu ce autoritate vorbesce der Agrippa, | 

Şi d'aş răspunde: «Tic, Agrippa, cum ai dis» 5) 

Ce însemnare 6re ar fi 'n cuvântul meu? 
mm Dai
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„ CESAR. 

ANTONIU. - 
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CEsAR. . 

 LEPIDUI 

ANTONIU. 

„Voi tragea mea spadă. căci m'a îndatorat. - > + 
) 

. . 

„LEvinu. - 

ANTONIU. 

Cesan. 

ANTONIU. 

" Cesan 

ANTONIU. 
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Cu autoritatea lui Cesar ce o are 
Pe tânăra. iemeie. 

“Departe fie gândul 
De mine, d'a aduce din parte'mi piedici âncă 
Acestei păci propusă cu-atâtu gingășie. 
Dă'mi mâna ta, acuma o dragoste îrăţâscă, 
Sănvie n pieptul nostru, încununând cu fală 
Atâtea visuri mândre. 

- la mâna mea atuncea 
Căci nici. odată-un irate pe sor'sa n'a iubit'o Precum iubesc femeia ce'ţi dăruiesc, Antoniu, - Dea, Deii să trăiescă să p6lă.. ca uni 
A_n6stre mari regate, precum uneșce. dânsa, 

"Amin și bucurie - 
Nâș Îi Gredui vro dată cătn contra lui Pompeiă 

_A n6stre inimi astădi c'o trainică iubire, 

Cu multă, politeţă în vremile din urmă. 
Ăntăiă îi voii trimete a mele mulţumiri 
ȘEL voii sfida, pe urmă, N 

E Dar timpul ne zoreşce 
ȘI trebuie îndată să mergem după dânsul. 
Ca săl găsim. căci altfel el vine după „noi. 
Dar p'in ce loc se află? 2 

La muntele Miseniă. Și câtă 6sle are el pe uscat? 
Destulă . 

Și care creșce. dilnic: dar pe oceane ânsă - Desăvârșit stăpân e. Aa 
| - Așa se dice; — ânsă Era să fie alt-fel de stam la învoielă 

Cesan. 

De la început! E vreme să alergăm, d'aceia . Să terminăm mai iute alacerea vorbită. „Voios,'te voiii conduce îndată ca S'o' vedi . - Pe sora mea cu mine. 
7 . x
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Vii,. Lepide iubite? 

Prea nobile Antoniu, nimic nu mă opreşce. 
(Trompete. Es Cesar, Antoniu şi Lepidă) | 

Bine-ai venit, Domnul meu, din Egypet. 

Te salut, demnul meu Mecaenas, — tu, care 

"eşti jumălate din inima lui Cesar! — și pe 

tine, onorate amice Agrippa. 

Bunul meu Enobarbu! Pta 
Avem cuvânt să ne bucurăm că lucrurile s'au 

terminat aşa: de bine. Ai petrecut bine în 

Egypet?.. SI 
“Da, Domnul meu, dormeam dioa-până nu se 

mai - vedea, și nâptea o luminam cu beţia. 

„Am audit că sa îript opt mistreți sălbatici 
întregi pentru un prând, unde erau numai 

două-spre-dece persâne, adevărat să lie? 

Asta nu'i nimic, e cum ar îi o muscă com 2 

parată cu o aquilă; am avut alte festinuri Să 

mult mai colosale, de care mai puteai să 

vorbeşci:. 

E o-d6mnă strălucită de tot, dacă ce se spune 

de dânsa e adevărat. 

Antâia ră când la întâlnit pe Antoniu pe 

riul Cydnu “i a răpit inima. 
In adevăr trebuie să fi fost ceva admirabil, 

“dacă ma lăudat'o acel cei a istorisit lucrul. 

Să'ţi povestesc atuncea: Ca şi un tron de aur 

Lucea pe undă 'barea în care siaședase, 

Cu prora'i poleită şi pândele ţesute.. 

Se 'mprăştia în sboru'i pe vântul îmbătat. 

4 

| 

| 
! 
| 

Lopeţile'-argintate mânate în cadență ! 
„D'al flautelor sunet. melodios cădeau. 

„Pe unda tresăriridă de mângâerea lor. 
ln cea ce priveşce persâna. ei, mă crede,
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Nu pot găsi cuvinte ca s'o descriu, făcuse 
Un uranisc în mijloc cusut cu fir de aur 
Drapat cu stofe scumpe în care sta culcată, 

- Bătend cu frumuseţea pe Venerea Deiţa 
În care, “nchipuirea, vedem cu tâte' astea 

“Că mai presus întrece chiar legile Naturei! 
“La drepta şi la. stânga doi: durdulii băieţi 
Zimbind, îrumoşi ca Eros, sta lângă. trepta albă 
A tronului de fildeș, şo apăra, cu pene 
De diierite ieţe,. ear peliţa”i subţire | 
Părea: că rumeneșce sub tainica suflare 
Ce'i 'recorea obrajii aprinși de resfăţare. 

Ce norocos Antoniul 
Dar robele ei tâte, îrumâse Nereide 
In juru'i, ca Sirene, priveau în -ochii ei, 
Ca s'o slujâscă, gata, - cunchinăciuni gingașe. 
La cârmă sta o nymphă d'o rară irumuseţe, | - Fringhia de mătase aluneca uș6ră 
P'in degetele ei fine :ca erinul înflorit, 
Șin lucrul lor dibace: se r&dica din barcă 
Mirdse "mbătătâre, ce'ncet se respândeau 

- Pe: luncile vecine, cetăţile'și vărsau .- 
Poporul tot s'o vagă; Antoniu în piaţă 
Pe tronul lui sta singur și fluera în vânt. Sburase chiarsi vântul spre mândra, Cleopatra “So vâdă șin natură un gol se resimțea. „Minune Egypteană! 
Se cobori din barcă, — Antonius trimise. La cină s'o poltescă, car dânsa îi r&spunse Si vie el. ca 6spe la masa, ei mai bine, Cu graţie rugândull. Antonius, pe care Nul lasă curtenia femeilor să dică Cuvântul «744», îndată de dece ori sa_ras_. Și a venit la'cină, eur drept preț pentru hrană Din ochi gustată numai cu inima plătita. -
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AGRIPPA. Iipărătescă iată! 

Făcuta ea. pe Cesar sumeţul să'și depună 

Inîvicoşata spadă șa. secerat câmpia 

Ce densul a arato. 

ENOBARBU. O dată am văduto 

Stitind în șir pe stradă de patru-qeci de ori, 

A stat ca să resuile şi gătăia vorbind, 

Si tot pertecţiunea/i complectă reeșea, 

Din fie.ce mișcare și graţiai creşcea. 

MecaEyas. Va trebui acuma Antoniu să o lase. | 

Exopannu. So lase? Nici o dată! Nu va putea sunt sigur, 

S'o vestejescă vârsta, schimbarea infinită 

Ce'n firea ei există o 'mprospeţegă dilnic: 

. Femeile adesea, pot dice că de-apururi, 

Desgustă de acele dorinţi ce peste fire 

„Lendestul6dă, asta, din contra- ascute poita 

Pe când o potoleşce,, simţirea cea mai j6să 

La dânsa.e decentă, ear preotul sfinţit 

| O miruieşce tocmai când este mai lașcivă, 

Mecaexas. Dactar putea. saşede în -pieptul lui Antoniu 

Virtutea, modestia, şi frumuseţea, sigur 

Octavia, în viaţă, ursita lui ar îi. 

Acura. Să mergem, Enobarbe, cât timp vei stai în Roma 

| "Te rog rămâi la mine. ! 

- ENOBARBU. Plecat îți mulţumesc. 
(85). 

t
e
a
 

i 
a 

| SCENA III 

o cameră în casa lui Cesar Ă 

Cesar, Antoniu, Octavia, un ghicitor şi alţi 
. 7 

ANTONIU. De lângă tine lumea şa mele datorii 

. “Adese mă vor smulge. 

Ocravia. "Tot timpul, pentru tine, 

„Ingenuchiată, ruga. spre Dei voii îndrepta'o 

+
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" ANTONIU, 

Ocravra. 

CEsAn.” 

ANTONIU. 
“ (Guicizoa. 
ANTONIU. 

- &nrciToa. 

ANTONIU: 

Guuciron. - 
/ 

ANTONIU. . 

Guicron. 

ANTOSIU ŞI CLEOPATRA 

Stăipâne, bună sâră. Octavia în ochiiţi 
Să nu mă înegrescă a lumei judecată: .- 
Greșitam câte-o dată, dar jur căn viitor 
Va îi cu totul altfel. Somn bun, iubită Dâmnă. * 
Somn dulce, scumpe Dâmne. | 

„Adio, Domnul meu. 
"(Es Cesar și Octavia). _ 

(Intră „Ghicitorul) | 
Deci ai dori "n Egypet să fii acum, băiete. 
De nu veneam :d'acolo nici unul, era bine. 
Explică'mi ce te îace să spui aceste lucruri. 
Nu pot s'o îac, scin ânsă că "mi a șoptit o voce 
Să vii car în Egypet. - o 

„Imi spune, viitorul, | 
Al cui va îi mai falnic, al meu sau al lui Cesar ? 
Mai falnic al lui Cesar, deci nu sta lângă, dânsul. 

„Căci demonul tău, geniu ce *'n tâte te conduce, 
E, generos și nobil și 'n lume *i fără scamăn; 
Nu astfel e-al lui Cesăr, când ești de el aprpe 
Atunci bunul tău geniu se schimbă n duh de 
Sa o [groză, . Plecânduse 'naintea)i; deci între el și tine 

“Hotar şi spaţiu pune. -_ | | 
Să nu mai dici acesta. 

“"“Ți-am spus'o numai ție, și n'o voii spune cară 
De.cât tot ţie 'n taină. La or ce joci cu:dânsul 

„Ești- sigur că vei perde, nu vei.putea. lupta 
“Cu-al lui noroc continui: când trece €l, păleșce 

; Spleridorea, falei tele: îţi die, bunul tău geniu, 

; 

„„ Sertenie să se mişce când dânsul e aprâpe, 

” ANTONIU, 
„Și,earăși când se duce e nobil ca "nainte! 
„Mergi, “lui Ventidiu spune să vie să'i' vorbesc. 
„La Parthi îl voiă trimite; - nu sciu d'a nimerit 
“Din întâmplare omul, sai” daca lui sciinţă 
"La, învăţat ce spune, dar spuse-'adevărat. 

4
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„Chiar darul îl ascultă şi în jocurile n6stre 
- Sciinţa mea păleșce. — El cu noroc câștigă. 

La sorţi cum'va când tragem câștigă. totd'auna; 
. Cocoşii lui într'una, în luptă, Băt p'ai mei, 

Ear ţinta o întrece tot*) prepeliţa, lui. 
Pleca-voii în Egypet. Chiar dac'am consimţit 

Să fac acestă nuntă ca să trăiesc în tihnă, 
A dragostelor: mele locaș e n Orient. 

- - “(Intră Yentidiu). 

- Ventidiui, vino *nc6ce; —la Parthi te vei porni: 

Scrisorea ta e gata, să vii ca s'o primeșci 

Indată dela mine. 
- e (Es). 

SCENA 1V 

Roma. — O stradă 

Lepidii, Mecaenas şi 'Agrippa 

Levini. Nu mai aveţi acuma, nimica de tăcut, 

| - Urmaţi în grabă deră pe Generalii voştri. 

Acneea.  Stăm numai să sărute Antoniu pe Octavia, 

Și îndată suntem gata“ 

LepIni-, Pân' ce vă voii găsi 
Cu haina soldăţescă pe amânduoi gătiți 

__- Să ne vedem cu bine. | 

MECAENAS. - „ Precum am socotit 

- "Naintea ta ajungem la muntele Misenii.] 

Lepii. .. Veţi merge pe o cale mai scurtă, sunt silit 

i “Să fac ocoluri multe, d'aceia veţi ajunge . 

Co di două înainte... 

- MECAENAS. Şi vă urăm, isbânda . 

Frumbsă, şi în tote. 

Lepinii. | „Adio, buni pricteni. | . 

  

*) So făceau curse de prepelițe.
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| SCENA V 

Alexandria. — O.cameră în palat 

Cleopatra, Charmian, Iras, Alexas”şi un servitor 

„CLEOPATRA. Ah! musica să cânte! —a celor îndrăgiţi 
Duidsă, dulce hrână... ah! 

CuARMIAN. | Musica să vie! : . 
, ” (Intră Mardian), 

Cueovara. Ba lasăii. Hai mai bine să mergem la biliara. 
Cnanurax. X5 dâre braţul, j6eă cu Mardian mai bine. 
CLeoparaa. E pentru '0 femeie tot una dacă j6că 

Cu o iemeie dânsa sau cun scopit ca tine: 
Deci vom juca. 'mpreună de'ţi “Place; Dom- 

| a [hul mei. MARDIAN. Pe cât îmi stă?n putinţă. is 
Ceoparaa. Când e bună voinţă și nedibaciul pete 

Când face o greşâlă să fie chiar ertat 
Nu voii juca:—mai bine dă'mi undița încâce ! 
La gârlă- să ne ducem, și musica acolo 
Să cânte 'n depărtare, cu dânsa voii atrage 
La mine peșcișorii cu soldii aurii, | 
Ear falca lor. scamâsă cu undița'mi” întârsă 
Voi găuri-o; eară din apă când “i diă sedte 

i ME voii 'ncerca să'mi pară că fie-care peșce 
x „A Antoniu en ființă, și am săi spun: <eștiprins». 

Cuanmax. Ah! cât am ris atuncea, când pescuiam, Domniţă 
ȘI rămășag cu toții ai pus că tu vei-prinde 
'Naintea lor, un peșce; şi când s'a dat atund 
Un rob, s'agaţe iute un pescişor sărat 

"De undiţa (ta bi 
CLEOPATRA. Timpuri trecute, fericite, 

Am ris până să'și perdă răbdarea, și pe urmă 
Am ris pân! Şi-a găsilo; a doua di, de vreme 

Băutam împreună pân: am culcat, şatuncea 
Cu-a mele *mbrăcăminte Și mantie gătindu',



ANTONIU ȘI CLEOPATRA 43. 

Eu, m'am încins 'în glumă cu spada'i Phi- 

SS | | [lippeană! *) 
N ”  (ntră un vestitor). 

Cu vestea ce'mi trimite Italia, îndâpă 
Urechea -mea, îlămândă. | „” i 

VESTITOR. .- E Domniţă... Dâmnă scumpă ... 

Cueoearaa. E mort! Să şeii, tâlhare, de spui acestă vorbă, 

Ucidi p'a ta stăpână: — dar daca'mi spui căi - 

[bine 

S 

Şi liber, eacă aur, şi iaca să săruţi 

A'mele vine roşii; chiar Impărați semeți. 

Au tremurat adesea luând acestă mână. 

Vesriron.  Ântâiii de tot e bine. 

CLEOPATRA. - | Na aur, şâncă aur. 

| Să bagi de s6mă ânsă, mișelule, aicea 

Obicinuim să dicem de cei morţi că sunt bine; 

De vrei să spui acesta tot âurul cel vedi 

| Il voii topi şin gâtul tău cel ursus țil torn. 

Vesriron. ' Ascultă, bună Domnă... | 

CLEOPATRA. „Vorbeşce, te ascult. 

: „Nu văd, par'că în privireaţţi vr'o veste bună, 

[daca 

E sănătos. Antoni şi liber, pentru ce 
Tai întrista vorbindu'mi, ear daca nu e.bine, 

i Infăţișarea'ţi 16tă ar trebui să fie: | 

- Ca Furia 'mpletită cu șerpi, şi nu cum este. 

VEsriroR. Vrei să mvasculţi, Domniţă ? 

CLEOPATRA. | Imi vine să lovesc: 

“In tine, înainte “da, asculta ce spui: | 

De'mi spui pe daltă parte “Antonius trăieșce, 

Căi bine, că cu Cesar, e bun prieten, numai 

Că nu e în robie, pe capulitu turnavoiii 

1%) Adică spada cu care s'a bătut la bătălia dela Philippi.
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VESTITOR. 

CLEOPATRA, 
VESTITOR. 

„CLEOPATRA. 
VESTITOR. 

“CLEOPATRA. 
VESTITOR. 

CLEOPATRA. 

, - 
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0 ploi aurită, și grindină bogată 
De pietre preţi6se. - 

- E bine, Dâmna mea. 
Ah! glasul” tău e dulce! 

Și bun amic cu Cesar. 
Eşti un băiat de trebă : j : 
N'au fost ei nici o dată așa aniţi ca, astăqi. 
Vei face o avere de nu 'ncetedi. 

Dar,: Domni... 
„Numi place «dare și sâusă», căci vestea 

- [cea plăcută 
"In urma cărei vine prin <dnsă» îi nimicită. 

VESTITOB. 

CLEOPATRA. 

VESTITOR. 
CLEOPATRA. 
VEsTIroR. 

Crovarna. 

VESTITOR. 

CLEOPATRA. 

La dracul >dar» ȘI. «dnsă/»..ca: temniceru'i 
- [gata; 

Să scotă la ivelă un făcător de rele. 
Te TOg, amice, d6ră, revarsă 16tă vestea 
D'o dată în urechia'mi,. cea bună și cea rea 
Dici că'i amic cu Cesar, că'i sănătos și liber. 
Nam dis acesta, Dâmnă, n'am dis că este liber; 
El e legat din contra cu tenăra Octavia. ÎN 
Prin care chip? - 

Prin chipul din patul nupial 
Leșinul m& cuprinde. aa - 

Sa însurat! cu densa. 
Asupra ta să cadă cea mai cumplită ciumă! 

. Ul loveşce). 
Aveţi răbdare, Dâmnă.. 

» Ce spui ?— Ribdare!— Plecă 
Fiinţă urgisită, (GL loveşce car) Sau îţi voii da. - 

__ [de-a dura 
Ca bile ochii. în faţa mi; și părul ți voit 

, „[smulge; 
E _(U tărășee în sus şi în jos). 

Cu bici de fier bătaie ți-oiă da șin saramură 
Ferbinte cu încetul voiii pune să te-arunce.
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CLEOPATRA. 

VESTITOR. 
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Prea graţissă Dâmnă, adusiam vestea d6ră . 

„Dar nam făcut nici nunta nici mam îost 

[peţitorul 

pi Cai minţi “provincii "ţi voiă da, și te, voii 

[pine 

In culmea cea mai mândră a visurilor tale; . 

Pedepsa ee ţi-am datto "ți va răsplăti 'ndestul 

Demi ai vorbit în glumă, și peste astea tote 

"ŢI voii da ori ce *'mi-ei cere. 
E însurat, “stăpână. 

CLEOPATRA. Mișelule trăit'ai prea nalt. (Seste un pumnal). 

V ESTITOR. 

N 

CUARMIAN. 

| Să fug aicea... 

„Dar pentru ce, Domniţă, greşela nui a mea? 
(Esec). 

Te stiipâneşee, Dâmnă, căci .e nevinovat. 

Creovarna. Ear nu de trăsnet scapă toţi cei nevinovaţi! 

„CHARMIAN. 

CeovATRA. 
. 

In Nil să se cutunde Egyptul meu iubit! 

Prefacă se în şerpe Rinţa, cea' mai dulce! 

„Pe sclav îL châmă "'ncâce sămi spuie ce 

[mai şcie: 

Măcar că sunt turbată nul voii muşca,—să vie. | 

me „S-Aricii-să- se ntorcă”>. 
r Dar nam săi ac. nimica. 

Sau înjosit lovindu'l aceste Mâini, eu însumi 

Sunt vina supărărei. Vin”; Dâmne, mai aprâpe. 

(Reintră Vestitorul). 

O fi. un semn “de 'cinste dar nu'i un lucru bun 

S'aduci -0 veste tristă; se pote, povesti 

O noutate bună c'o.mie de cuvinte, 

„Cea, neplăcută ânsă 0 poţi lăsa nespusi 

Ca so descoperi singur. 

Vesermon. | Eram dator să'ţi spun 

Cueorazni. E însurat la Roma! — Nu te voii urgisi” 

“Mai mult de cât acuma d'o mai repeţi o dată 

VESTITOR. -E însurat, Domniţă.
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“CLEOPATEA. 

VESTITOR. 

“CLEOPATRA. 
N 

VESTITOR. 

“CLEOPATRA. 
VESTIToB. - 

ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

„Oh! nimicite-ar Jeiit 
Mai stăruieșci în spusa'ţi ? IE 

„Al vrea să spui minciuni ? 
Oh! da, dar îi minciună!—Măcar că țera mea 
Sar cuiunda întregă în Nil, și s'ar preface 

„In balta împuţită cu șerpi! Te du d'aicea 

"CLEOPATRA. 

Și d'ai avea chiar chipul plăcut al lui Narcis 
Tot "mi-ai părea tu grâznic. E însurat Antoniu 
Da, Domna mea, mă iartă. 

Mai dici că e 'nsurat ? 
N'ar. trebui pe mine, oh! Dâmnnă, să te superi; 
Silindu-mă, tu însu'ţi, să mai repet cuvântul 
Nedreptă ești. Antoniu p'Octavia luat'a. 
Ah! cum a sa greşâlă putut'a să te facă | 
Un monstru şi pe tine! „AL spus că nu ești 

- [sigur ? 
Te du d'aici, căci maria ce ai adus din Roma 

—
—
 

“Cura BMIAN. 
CLEOPATRA. 
CHARMIAN. 

CLEopAraa, 

E prea costisit6re, so ţii nedestăcută 
Și ea să te destacă! . a . 

(Ese vestitorul).. 

Sa Stăpână te calmeqă. 
P'Antoniu lăudându!l îl încgream -pe Cesar? . 
De câte ori, oh! Dâmnă. 

„Acuma, sunt plătită. 
Luaţi- mă d'aicea îmi vine să leșin- 
Veniţi aicea, Iras şi Charmian;—ee' mi pasă... 

| „Mergi după el, Alexas, să'ţi spuie de Octavia, | 
Figura”i să'ţi descrie, și cam ce vârstă are, 

„Ce gusturi, să nu uite a părului colore: 
Și vino cu respunsul, cât vei. putea mai uite. 

(Ese Alexas). 
Să plece de: aicea: — ba, Charmian, null lasă; 
Chiar. dacă două ieţe. avea, din: care una 
Ar sămăna cu Marte, cea-laltăe, co. . Gorgonă
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(Catre Mardian) Tu, spunei să'mi aducă răspuns 

_ [numai de cât, 

Cat de înaltă este. Ah! Charmian, mă plânge. 

Dar nu vorbi cu mine. Luaţi-mă d'aicea. 

(65). 
- SCENA VI. 

Lângă Muntele: Misenă - 

Intră pe de o parte, Pompciiă şi Menas cu tobe şi trompete, 

pe de alta . , Cesar, Lepidă şi Antoniu, Enobarbu, Mecaenas cu 

Pompei. 

CEsan. 

- PoupEL. 

trupele lor în marş 

-Eu am p'ai tei ostateci aici, și tu p'ai mei; 

Putem să stăm la vorbă 'nainte d'a ne bate 

Aşa e, se cuvine ântâii să stăm la vorbă, 

Și chiar pentru acesta înseris te-am prevesti 

Ca să'mi cunoşcă părerea, pe care daca matur 

Ai cercetat'o, "ni spune 'de ești satisfăcut, . 

De pui în tecă spada ta cea nemulțumită, 

Și în Sicilii earăși vrei: să se 'ntârcă t6itr 

Tot tineretul falnic ce Tai condus aicea 

In gura periciunei! 

x 

La câte'și trei, voi, astădi agenţii cei d'ântâi 

Ai Deilor, şi singuri ai marelui, Imperiu 

- Senatori, salutare! Nu-pot să înţeleg 

De: ce al meu părinte nu 'ar avea şi dânsul 

Pe cine să'l răsbune, avend, amici şun fiu *) 

Căci şeiţi că Juliu Cesar al cărui suflet mort, 

A apărut lui Brutus cel vrednic la Philippi, - 

Vădutuva acolo” luptând toți.pentru dânsul. 

Ce Ta făcut pe Cassiu cel palid să conspire? 

Și ce iăcuta re pe Brutu, cel Roman, 

Onest Şi plin de cinste, cu cei lalţi curtesani 

7 

*) Adică Juliu Cesar avend amici şi un fu adoptiv, a fost ră&s- 

- bunat; de ce mar fi și "Pompeiu 2
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N 

Ai libertăţei sfinte, sinece Capitolul 
Cu sângele -lui Cesar? A fost să șcie lumea 
C'un om mare să fie mai mult de cât un om. 
Pe mine cel nevrednic să șciţi că tot acesta 

„i 4 "Mi-a dat îndemn puternie să ies acum cu ilota 
CI Dea cărei greutate oceanul mâniaţ 
i E-acoperit cu spumă, cu care 'mi-am menit 

Să biciuiesc a Romei invidi6să ură, 
Și ncrecunosciinţă”i fhiar către iatăl meu. Cesan.. Ai vreme pentru-acâsta. | 

: ANTONIU. - Pr Nu ne vei-speria 
Cu pândele'ţi întinse, Pompeiă dacă pe mare 
Dutem să stăm la vorbă, căci pe uscat, şcii bine 

„* “Te batem cu *nlesnire. . 
„beeinu: SR „Așa e, pe uscat; 
iii E Căci nai gonit din casa lui iată-meu *) o dată, | 

„Fiind-că cucul însuși nu'și face cuibul Singur 
Rămâi în ca doţi place. 

  LEprot- V& depărtaţi de trâba, 
„__Ce ne-a adus ăicea; — deci spunemi cum 

E [primeșci „>. Propunerile nâstre? Aa 
CEsAR. - Aicea'i chestiunea 
ANTONIU. Nu rugăciunea nostră să te decidă, ânsă 

În tihnă Cumpăneșce răspunsul ce'l vei da. Cesan. Și mai ales urinarea va fi avantagi6să 
Pomeeru.  "Mi-aţi oierit, îmi pare, Sicilia. Sardinia, 

"Și marea să o cur&ț eu însu'mi de pirați; - 
Mai sunt dator. asemeni la. Roma să trimeţ 
Mari cantităţi de grâne, ear de'mi convine astea 
Cu neciuntite spade și scuturi neturtite,; 
Pleca-vom toţi acasă, . - 

ÎN A a  8ă 
. 

*) După Plutarch Antoniu a cumpărat casa lui Pompeiă la me- zat, dar n'a plătit preţul nici o dată, - -
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CEsAR, ANTONIU, LEPIDU. : Acesta am propus. 

PomvEri. 

ANTONIU. 

Pouverit. 

_ ANTONIU. 

Cesan! 
Ponveuit. 

LeEprbi. 

Pomert. 

" Cesan. 
Pompe. - 

ANTONIU. 
Pompei. 

ANTONIU. 

„Pomreri. 
ANTONIU. 
Poueeui. 

* Aflaţi der că venisem aicea hotărit 

Să vă primesc of&rta. Pe Marcu-Antoniu ânsă: 
“M'am supărat în urmă, căci, Domnul meu, să șcii 

Cu tâte că spunânduţţi perd meritul acţiunei, 

Când Cesar cu-al tău îrate în luptă se cioeneau 

Venit'a în Șicilii şi muma ta şacolo 

Ă fost primită bine. 
Pompeii; sciam acâsta: 

Şi vie mulţumire cunosc căţi sunt dator. 
Dă'mi mâna ta atuncea. N'aș îi credut vro dată 

„Să te 'ntâlnesc aicea, oh! prea, stimaâte Dâinne, 
Sunt paturile n6stre mai moi în Orient, 
Și numai pentru tine, ce mai chemat aicea 

Venit'am mai de vreme, dar, dău, nu'mi pare rău 

Ți s'a schimbat și îața de când nu te-am vedut.: 

Nu pot să șciu Fortuna ce semne a lăsat. 
Pe. faţa mea, şciu ânsă căn pieptu'mi, nici o dată, 
Nu va, găsi un suflet de 'sclav ca săl robescă. 

“Ferice întâlnire! 

Sper că va fi ferice; Să 
Cer ca convenţiunea acesta să se:scrie,, 

So sigilăm. îndată. 
-.  Imdată seva face.. 

““Nainte de plecare pe rând ne vom polti 

La cină, şi vom trage sorți „cine să înccpă. 

Pompciii, eu, voiii începe, 

i „ Antoniu, nu se pote. 

“Tu or ce sd vei trage tot e cea mai de irunte. 
Mâncarea din Egypet. Sa îngrăşat acolo 

se dice, Juliu Cesar. - | 
Cam multe ai zugi 

N: am dis ca să te supăr. 
O 'ntorci destul de bine. 

Am audit acesta, ș șam audit ear apoi 
1 . _ 4 . 

7
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„*):Se găseşee în Plutareh acestă versitne- de modul | cum ă-fost - adusă Cleopatra lui Juliu Cesar. Ti ! 
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CApolodorii. o dată purta..., 
ENOBARBU. (Incet) . . Destul, — aşa e. 
Povuperi. Dar cine eşti ? 

Exopannu. (Incet) Lui Cesara dus într'o saltea *) 
„Pe o crăiesă 

“ Pomperit. Tu eşti, — ostașule, ce facă? 
ENOBARBU. Iţi mulţumesc, sunt bine, și am să îiu pe semeni 

Mai bine mai încolo, căci văd că se prepară 
“0 sumă de banqueturi. o 

: PompEIi. . Dă'mi mâna ta, amice; 
Nu te-am urit vito dată, la luptă te-am vădut 

| Și "mi a, plăcut purtarea;ţi. - 
ENOBARBU. Eu, nici o dată, Dâmne, 

2 Nu te-am iubit, dar' totuși te Iăudam adese 
„Când laudă de dece ori meritai mai. mare. 

Poureu. Poţi să vorbeşci pe aţă, te prinde târte bine 
> VE chem pe toți la masă dâr pe galera mea. 

Stăpânii mei să mergem." : o 
Cesan,- ANTONIU, Leni... : Arată ne pe unde. 
Poxmeruii.  P'aicea. Se ! . 

| | | „(Es Pompeiu, Antoniu, Cesar, Lepidii, ete). 

„ MENAS. (A parte) Pompeiii, nici. o dată tatăl tău nar. 
îi încheiat acest. tractat. (Lui Enobarbu) Par că 

| „ne cunoștem, Domnul meu. - 
Enonanu. Mi se pare că pe mare ne am vădut. 
MeENas. . Așa, Domnule.. 
ExonAnnu. 'Te purtai bine pe mare. . 
MENAS. ȘI D-ta pe uscat. aa 
ExovAnnu. Pe omul care mă laudă, îl laud și cu; —cu 
| tâte astea nu pote nega nimeni că m'am 

purtat bine. pe uscat. 
MExas., Nici de inine pe apă, 
PORN 

i
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ENOBARBU. 

„ENODARBU, - 

MENAS. 

LENOBARBU: 

„MENAS. 
„ENOBARBU. 

MENAS. 

„ ENOBARDU, 

MENAS. 

ENOBARBU. 

AENAS. 

EXOBABBU. 

MENAS. 

" ENoBARBU. 
MENAS. 

ENOBARBU. 

MENAS. 

A 

AMENAS., 
, 

- ENOBARBU. 

Dar, pentru siguranța d-tale, e bine să negi 
un lucru, adică: . că ai lost un mare hoț | 
pe mare. 

Ca tine pe uscat. 

Ba, neg serviciile mele pe uscat. Dar, 'dă'mi 

mâna ta, Menas; dacă ochii noștri ar fi 
ai stăpânirei, ar putea prinde d'o dată doi 

" hoţi care se pupă. 

Or ce face omul cu mâinile, figura sa e cinstită. 

Dar o femeie frumâsă, ma avut nici o dată 

o figură cinstită. Da 
Nu le ponegri, ele nu îură' de cât inimi. 

Am venit încoace să ne bătem cu voi. . 

In: cea ce mă priveşce, îmi. pare râu că s'a 
schimbat lucrul în beţie; să scii că astădi 
Pompeiii își perde viitorul întrun nGhot 
"de ris, 

D'o îi așa sigur că nare săl redobândescă 

plângend.. | | | 
Așa e, Domnul meu: noi, nu'l aşteptam pe 

“Antoniu. Te rog, sa căsătorit el 6re cu 

Cleopatra ? 

Pe sora Im Cesar. o ch&mă. Octavia. 

Adevărat, era meritată cu Caiu Marcellu. 

Dar acum e nevastă lui Mareu Antoniu. - 

Ce.spui, Domnule ? . 
E adevărat. 

ii 

Atuncea Cesar și Antoniu sunt uniţi daci “na- 
inte pentru tot-d'auna. 

Dacaș îi silit să mă pronunţ asupra acestei 

unită, mai mai Caș qice altfel. 

Mi se pare "că - politica, a jucat un rol mai 

mare în această căsătorie, de cât dragostea 
părţilor, .» 

Și eu cred tot aşa, Dar vei vedea că nodul
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_MENAS.! 

“ENOBARBU.. 

MENAS. 

ANTONIU Și CLEOPATRA 

care pare a lega împreună acestă prietenie, 
„va îi tocmai nodul cu care se va îneca ami- 
'ciţia lor. Octavia are o disposiţie evlavi6să, 
rece şi liniștită. 

Cine n'ar vrea ca nevasta sa să fie astiel ? 
Acela cărui nu'i convine un astiel de caracter, 

cum e Antoniu de pildă. O să se întârcă 
el la mâncarea lui Egypteenescă: atunci 
suspinele Octaviei vor aprinde tocul lui Ce- 
sar şi, precum ţi-am spus, tocmai obiectul 
prieteniei. va î causa desbinăiiei.. Ari „Antoniu 

sătoria n'a săcut'o' de . cât 'de conveninţă. 
Pote să ie așa. Aide, Domnule, să mergem 

pe galeră. Avem o sănătate de băut. 
Exonannu. Primesc cu bucurie, Domnul meu, ne-am exer- 

MENAS. 

l-iul: SERV. 

2-lea senv. 

l-iul senv. 

Hai să mergem. 

“citat: bine gâtlegiul în Egypet.. 

LL Su 

SCENA VIU 

Galera lui Pompeii, lângă. Miseua 
. 
n Intră servitori cu un banguet 

Aicea o să ș6qă, omule. 'Tălpile unora din ee. 
deja 'și-au perdut rădăcina, cel mai mic: - 

“vânt o să'i trântâscă. ., 
Lepidiă s'a roşit de tot. -: 
Ti au dat să bea ca la pomană.. y 

2-lea senv. Când se necăjese unul pe altul, luându-se în 

l-iul senv. 

2-lea sERv. 

ris, el le spune „destul“, îi împacă, 'Șapoi 
ear se împacă și el cu beutura. . *“ 

Dar de aceia la dânsul e lupta mai. crâncenă, | 
între poită şi prudenţiă. - 

Așa e când te bagă în: adunarea celor mari,
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- mai bine să amo trestie care nu ebună de 

nimic, de cât o suliță pe care n'o pot ridica. . 

“Să îii chemat într'o spheră înaltă, şi să nu - 

scii să te mișci într'ânsa, e mai trist. de cât 

să “vedi găurile gâle unde trebuie să fie 

ochii, iără de care obrazul e urit de tot. 

“Trompetele sună. — Intră Cesar, Antoniu, Lepidi, Pompciti, A- 

srippa, Mecaenas, Enobarbu, Menas și alţi ofiţeri. 

ANTONIU. 

“LEPIDi, 

ANTONIU, * 
epibi. 

ANTONIU. 

„POMPEIU. 

LEPIDU. 

ENOBABBU. 

ALeeloi. 

MENAS. 
PomeElit. 

„MENAS. 

(Către Cesar) Săţi spun cum se procede: a Ni- 

- [ului schimbare 

Pe nișce scări: o "'nserână pe Piramide; astiel , 

De e. „umflat, de scade, de'i mijlociu, ei sciu 

Ce o să vie 'n urmă: or lipsă, or belșug. 

Cu cât mai mare "i Nilul cu-atit speranţa creșce. 

Apoi când se retrage, plugarul îşi aruncă, 

- Chiar pe nomolul umed seminţa, care "dată | 

De sore îi încolţită. | _ 

Sunt şerpi curioși pacolo? | 

Da, Lepide, aşa e. 

Mi se pare că şârpele vostru "din Egypet se 

zămisleșce din nomol prin acţiunea s6relui ? 

o „- Adevărat, se dice. 

Șegi, Lepide, paharul în sănătatea "ţi beau. 

Nu; nu sunt tocmai bine, dar tot nu voiă să plec. 

"Mi-e îrică că nai să poţi să-eși până nei 

dormi. puţin, ear pân "atunci „trebuie să ră | 

mâi aici. 

“Sigur că nu.-— Dar am augit că Piramidele 

Ptolemeilor. sunt minunat de îrumse, mi 

Sa spus aşa de t6tă -lumea. E 

(Incet către Pompeii) Pompeii, să'ţi spun o vorbă. 

, Imi spune la urechie 

(id.) Te sc6lă dela „masă, iubite căpitane, 

Săi spun 0 » vorbă, numai o vorbă, te conjur- 
— 

po.
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PoMPELiI. 
Leprni. 

"ANTONIU. 

   

ANTONIU. 
LEprpit. 

" ANTONIU. 

Cesan. 
ÎN 

ANTONIU. 

Poneeri.. 

___ MENAS, 

Pompeii. 

MExAs, | .. 

PomPEIU. 

2 

- ANTONIU. 

MENAS. 

_ PomPEIi. 

. 07 ai _ 

LEPIDU.- 

(Tare) Oh! Domnii mei, fiți veseli, - | 2 o “Te-am prevenit odată ; Căi bine de. nisipuri să nu te-apropii, Lepidă, ! 

ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

Iți spun s'aștepți, amice, şi tornă vin lui Lepidă.. . 
Ce îel de lighi6nă e crocodilul vostru ? 
Are, Domnule, îorma... ce o are, lărgimea lui e... 
-. tocmai cât e de lar , precum și înălțimea; 

se mișcă cu organele. .sale; trăieșce cu ce 
„se hrăneșce, ear când elementele de care. . 
se compune per, transmigregă. - 

Dar ce colâre are? ia 
| „Col6rea naturală. 

En adevăr atuncea un straniu soiă de Ş6rpe!. 
In adevăr, — și ude sunt lacrimile sale. 

“So lumina el Gre'cu ce a audit? 
Mai pune și paharul ce'i: dete adinori, 
Pompeii, de .nu pricepe e prea, Epicurean. 
(Incet către Menas) Mergi la spândurătâre! Te du 
a o  Țla dracu 'ncolo!_ 

Dar, omule, mă lasă în pace în sfârșit! 
- Și unde e paharul ce-am spus să mi'l aduci? 
(Incet către Pompeii) Te rog, dă'mi ascultare, dâr 

. „ [numai ca răsplata. 
Serviciilor, mele, te seslă şi ascultă. 
(Incet către Menas) Ai nebunit, amice. | 

(Se seâlă şi se depărtedă încet. cu “Menas)..: 
. "= Acuma spune'mi ce e? 

Tu scii că tot-d'auna am pus norocul tău Mult mai presus de tote. a 
(Lui Menas) - - Servitu-m'ai; . amice, 
Supus și cu credinţă. Mai ai ceva, de spus 2 

A 

Căci te întundi în ele, și de eșit e greu. 
(Incet lui Pompeii) Al vastului „imperiu ai. vrea ae [să. îi stăpân? 
Ce spui? 

. . N. 

N
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PomrEli. 

MexAs. 

Poureli. 

„ MENAS. - 

, 

PomrELi. 

MENAS. 

Poureli.! 
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Am dis stăpânul Romanului Imperiu. 

„De două oră i-am spus'o. . 

Dar spune; mă, cum aş face? 

De vrei, răspunde numai, 'şi eu un om sărac 

“Ţi voil dărui regate. 

i: Esti beat. şi tu se vede. 

M' am abținut din contra, Pompeii, dela pahare, 

Puţină îndrăsnâlă și love cel puternic, 

AL lumei vei ajunge, ear tot ce se cuprinde 

Sub bolta cea cerească, și e înconjurat 

„De marea ceâ, adâncă, al tău va Îi, de vrei. 

Arată cum aş face? - 

Cei trei competitori 

„Ce 'mpart întrega cârmă a lumei, câte'și trei 

Pe. vasul tău se află: eu, îunia tăia-voiii 

Ear când vom îi pe mare porniţi, e i6rte lesne 

Siui gâtuim, șatuncea a tele vor îi tâte | 

Ah! trebuia, tu, singur să fi făcut acesta, 

Si'să numi spui O vorbă, d'aş îace 0 de sigur 

Ar. îi o: mișelie, ear tu 'mplineai din contra 

O «simplă datorie; căcă nu câștigul mare 

Ce-aş prinde mă conduce, ci mai cu sâmă cinstea 

Căiieşcete, amice, că limba te-a trădat. 

D'aș îi aflat în urmă că faptul s'a comis - 

". Diceam că este bine, dar sunt silit acuma” 

MENAs. 

- PompEIi- 
ÎNTONIU. 

EXOBARDU. 
" MENAS. 
Pourerii. 

Să, osândesc chiar gândul. Desistă-te;, — săbem! 

(A pante): Nu voii urma: d'acuma Fortuna ta 

cădută! : 

Acela ce srilegiul îl cată, şi afându' 

Nu vrea.ca săl cuprindă, nu va găsi un altul. 

Beau ear în sănătatea, lui Lepidii, Domnii mei. 

Luaţi jos. din barcă. Voiii: bea, în locul lui.. 

Tu, să trăiesci, oh! Menas. | / 

“ Bine-ai venit la noi. 

 Rurnaţi, turnaţi într'una să nu se. vedă cupa. 

pi
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EXoBARBU. 

"- MEXAS.. 
" EENOBARBU. 

„MENAS. 

= 

ENOBARBU. 

„MENAS, 
Pomreri. 

ANTONIU.. 

„CESAR. 

"ANTONIU. 
Cesan, 

N 

" EXoBARBU. 

PoubElii. 

ANTONIU. 

- “ÎENOBARBU. 

De ce? 

-Aratăne, -voinice. 

„ANTONIU. ȘI CLEOPATRA: 

“(Arăiând 'pe servitorul ce duce pe Lepidă). Vegi tu, 
[iubite Menas, 'ce voinicesc bărbat? 

„ Fiind-că duce el singur în spinare . | 
A treia parte-a lumei, * Sai 

Atunci a treia parte 
A lumei este beată, d'ar fi şi restul beat, 
Cum ar umbla pe râte! | 

Atuncea bea într'una 
Să umbli și mai iute. 

Ei cacă. 
0 Wa ajuns - 

„Petrecerea acesta, pe cele din Egypet. 
Chiar pote să le 'ntrcă. Cântaţi, băteţi în tobe 
Eu beau în sănătatea lui Cesar. ! 
a N „__ Pot Saştept: 

Pe cât, creerii mișcă să'i Jimpedesc, cu-atâta Se “tunecă mai tare. e 
Fii potrivit; cu ceasul; 

Ei îie! voii răspunde;—dar mi-ar plăcea mai bine Să rabd trei patru dile, de cât într'o şedinţă Să beau ca-aqi de pildă.  . | 
| * Tubite Impărate 

Să, dănţuim acuma, acele Bacchanale 
Deslănţuite-a n6stre, ca odiniâră veseli Cu densa în Egypet, ca. să cinstim festinul | 

a Să :ne luăm de mână, 
Pân' ce gândirea. n6stră de vinuri biruită, Se va 'neca în apa odihnitâre-a Lethei. . 
Luaţi-vă de mână, ear toba sgomotâşă _ : 
„Pe toţi să ne-asurdescă, vă aședaţi der ast-fel: 
Apoi o să ne cânte băiatul; și cu toţii 
Noi, isonul vom ține cât vom putea mai tare, - (Musica cântă şi Enobarbu îr aș€qă pe fie-care mână 'n mână).
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ANTONIU. 

PourElit. 

ENOBARBL. 

- MENAS. 

EXOBARBU. 

   

  

ANTONIU ŞI csonazal. 

- Cântec 

Bacchu, vesel împărat, 
Tu, cu viţă 'ncoronat, Î 
Deu, cu ochil de rubin : 
Vin” că e paharul plin. ! 
In butoiu "ţi înecăm i 
Or ce grijă, or-ce dor, N 
Şi să ne încoronăm . 
Cu ro struguri şi cu flori; o 
Să ciocnim să ne 'nvertim, :) 
Ast-fel cată, să trăim. ţ 
Să ciocnim, să ne 'nvârtim, ! 
Ast-fel cată să trăim. CA 

- Cenwii destul acesta, Pompeii ca să dormi bine? 

Cumnate prea iubite, te rog să pleci cu mine, 

„Căci treburile n6stre de s&mă suieri-vor 

De astă ușurință. Stăpânii. mei iubiţi, 

Ar fi acuma vreme ca să ne despărţim. 

Vedeţi c'al nostru sânge e "nvăpăiat și iute, 

Vedsţi că Enobarbu, cel tare, a rămas 

_ Aai slab chiar de cât vinul, şi limba” mi obosită 

Se 'ncurcă, când vorbeşce; sub astă stravestire 

Am'devenit “toţi comici.. De ce să mai insist? 

Acuma nâpte bună; dă'mi mâna ta, Antoniu, 

Viu pân' la mal cu. tine. 

Tți multumesc, dă'mi mâna. 

Luatai casa, n6stră, dar las”, suntem prieteni: 

„Coboră te în luntre. 

Păzeşce să nu cadi. 
(Es Pompeiă, Antoniu, Cesar, etc.) 

Eu, „Menas, nu plec. - : . 

: | Haide der în cabina mea. | 

Veniţi înc6 cu toba, cu flaute, cu trâmbiţi - 

“Veniţi ca să audă Ne eptun 'chiar cum petrec 

P'acești Domni. Dap la, dracu! sunaţi, sunaţi 

[vă spun. 

- „ (musica cântă) 

Die: hurrah! sus capela! | 

" Hai, căpitane vino. 

 



- A+ ACTUL AL TREILEA 

SCENA | 

O-câmpie în Sia  ? . . 

" Intră-Ventidiu în triumph, cu Siliu şi alți ofiţeri românt cu 
soldaţii. — Se 'portă înaintea lui cadavrul lui Pacoră. ” 

- - VENTIDIU, Lovită.- ești în îine, tu, Parthia, semâţă! 
“ ... Fortuna zîmbitâre făcutu m'a. pe mine 

” Răsbunătorul morței lui Crassu cel viteaz, 
Purtaţi "naintea 6stei pe fiul 'cel.de Rege 
Acuma un' cadavru! Orodes, fiul tu NI 
Plăteşce pentru Crassu. , 

Ventidie ilustre, 
Când paloșul tău, âncă, e cald de negrul sânge 

. - Al Parthilor sălbateci. ce îug d'a ta urgie; 
a mai mare grabă, mergi Media străbate'o.- 

Și Mesopotamia, și cele Ialte locuri O 3/4. “Unde 's ascunși fugarii, şi căpitanul nostru 
19, “ Răsboinicul Antoniu, te va 'nălţa pe carul pu “Triumphător, 'cu capul încununat cu lauri. VexrIDIU. Oh! Siliu, dragă Siliu, destule am făcut. | „ O.faptă câte-o dată devine prea măreață. 

Și puţin potrivită cu locul ce'l Gcupi: 
Yo Ă | - | | , 

Simu. 

<
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Căci află, scumpe Sil, că lucruri sunti în jumo- 

Pe cari e mult mai bine să le lași nesfârșite. 

_D&”cât prin săvârşirea lor 'să câştigi renume, 

Când e deparie omul pe care Lai servit 

ii Cesar, şi Antoniu prin generalii lor 

Au câștigat mai multe bătăi de cât ei înșiși 

Far Sossiu,. ce. mainte era aici în locu'mi, 

Nu'și a perdut favârea fiind. ca - câștigat. 

| Renumele prea iute ? Acel 'ce în răsboie 

Mai multe săvârșeşce de' cât stăpânul stu, 

Stăpânul stăpânirei devine; ambiţiunea, 

Firesca' soldăţimei virtute, z&u, me. crede, 

E Preteră-adesea perderi, câștigurilor care. | 

" De neajuns'sunt pricini. Aş face âncă multe: 

Pe sâma lui Aotoniu, aș indispune ânsă,. 

Șaş perde avantagiul nemuilțurindu! ast-fel.. 

Veniidie, te bucuri d'o. prevedere mare, 

Și făr' de care șeful nimic nu însemneqă 

scris'ai ? 

Precum. i se cuvine îi voit comunica 

Ce fapte săvârșirăm cu Parthii pentru dânsut 

Şin numele lui, nume ce sună cao vrajă; 

Si cum stindarduii îalnic și trupele'i plătite: 

Goniră ca p'o turmă de vite, călăreţii 

"Cei neînvinși ai “Parthiei.: 

Șacuma unde este? 

“Pornise: spre Athena: şacolo: cât mai iute 

'Naintea”i vom ajurige, pe cât ne va permite- 

Aceste: sarcini grele, 
“E. 

“Mai mult de- cât, o) spadă. Dar lui Antoniu . 

s
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ANTONIU ŞI CLEOPATRA. . - 
  

N 

„AcniepA. Sau despărţit cumnaţii ? 
" ExoBanBu. 

 AGRIPPA,, 

“ENopAnsu, 
AGHIpPA. 

EXOBARBU. 

„ANTONIU. 

ENoBanBu. 

„AGniepA. 

ENoBAnBu. 
AcnipPA. 

RXOBARBU. | 

A GRIPA. 
“ENOBARRU. - 

„AGniPPA,: 

SCENA II | 

O anticameră în casa ui Cesar 

Agrippa şi Enobarbu se întâlnesc 

Da, cu Pompeii stârsiră 3 p 3 > Chiar. a plecat acesta; ear cei Falţi trei încheie 
Tractatul împreună: plângea amar Octavia 

„Că plecă dela Roma,—mâhnit e Cesar, Lepidă 
Pre cât îmi spuse Menas, de când au petrecul - 
Toţi cu Pompeiă la masă, cu chipul serbăd pare, Păcat că'i om de trebă, | 
dn adever, și ţine la Cesar i6rte mult. 
Asemenea iubeșce mult și pe Marcă-Antoniu. . 
Pe Cesar, care este al omenilor love. 
Și pe Antoniu, care e al lui love Iove. 
Ce tu'mi  vorbeșci de Cesar. bărbat necom- | [parabil? - 

ȘI, tu, d'Antoniu mie, Phaenixul, Arăpese ? 
Pe Cesar vrei să'l laugi ? qi Cesar, şe destul. 

- Pe fie-care Lepidiă 21 înalță pân” la cer. | _lubeşce pe Antoniu, dar şi mai mult pe Cesar: 
Nică inimi, limbi nici „Chiire, poeţi, bardi, 

N [scriitori, |. Nu pot să socotescă, să. spue, să exprime, 
„Să -serie, nici să cânte iubirea nestârşită 
Ce simte pentru'-Antoniu. De Cesar când e 

| - vorba 
Ingenuchiat te 'nchină, te 'nchină Și te miră. Dar totuși îi iubeşce, , _ 
EI e gândacul, denșii sunt aripile... eată 
Semnalul de plecare. a | 

| (se aude o trompetă) 
Să ne vedem -cu bine.
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__ Ostaşule, adio: cu tine mergă deii. 

- (Intră Cesar, Antoniu, Lepidă şi. Octavia). ._. 

„AxTos.  Sănu mergi mai departe. Destul atita, D6mnă.. 

Cesan. -. Tu, cea mai bună parte. din mine iei d'aicea, 

Fii bun der pentru dânsa, — oh! dragă sor,. 

[să fii. 

" Soţia cea. duidsă ce gândul meu vis6qă. 

In tine aședatam speranța. cea mai scumpă: 

Şi siguranţa'mi t6tă. Tu, nobile Antoniu,. 

Să nu permiţi vr'odată c'acestă scumpă D6mnă,. 

Ce între „noi e pusă ca varul. să unâscă, : 

„Acestă amicie, “să fie ea berbecul. - 

Ce-ar dărâma clădirea, mai bine fără densa, 

Şa ei intervenire era să ne: iubim, 

. „De cât să nu ne ținem de învoila n6stră. 

Axromu, . Mai ofensa, 'oh! Cesar, cu astii bănuielă 

CEsAn. | Țineain să ți spun acesta." 

ANTONIU. - Nu vei. afla. vr'odată, 

Or cât ai vrea d! aprope sămi cerceteqi purtarea, 

Nică un cuvânt temeinic ca să te temi de mine.. 

Să te păzâscă "Deii, şi facă să te-asculte . 

Romanii cu credinţă și inima. .voi6să. 

Ne despărţim aicea. a 

Cesan, „ȘI ţie i. die, adio; - 

Oh! soră, prea iubită, călătorie bună; 

Să fie blând cu tine oceanul, şi. din cer. 

„Pe capul tău descindă o liniște f&rice;. 

i | Octavia, adio. A 

Octavia. SR Iubit și “nobil frate...... 

Asroxu. În ochii ei intrata Apriliu, cu isvorul | 

Iubirei ce se scurge în stropitari dui6se.. 

„1. Te: nveseloşee, dragă. 

" Ocrasia. | "Oh! Dâmne, îngrijeşce 

| De-casa lui Antoniu.—Pe urmă, scumpul“ meu. 

(CEsAR. Pe urmă ce, Octavia?
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Ocravia. 
„NTOAIU. 

ENoBAnnu. 

- AGRIPPA. 

EsonAnnv. 

A GRIPPA, . 

„ExoBinBu. 

_ CESAR 

> ANTONIU ŞI „CLEOPATRA 

“ŢI voiă spune la 'urechiă. 
Nu pâte a ei limbă -să'şi dea, impulsiunea - 
Ce inima “i-ar -da'o, nici inima. s'inveţe 
Pe limbă să Vorbâscă; ca fulgul cel uşor 

"Ce în vertejiul apei e tras de o potrivă 
In fie-care parte. ă 
(Către Aprippa) Va plânge Cesar 6re? 
(Către Enobarbu) Un nor pe iaţa'i are. 
Dar îi un cal"i ar șede prea r&u,- dar e Da, [un om,— II înţeleg prea lesne îs 
a -Ce spui, tu, Enobarbe ? 

Când a găsit Antoniu pe Juliu Cesar, mort 
A început să plângă ca un copil; 'a_plâns 
Când a găsit pe Brutus ucis . lângă Philippi. . Avea pe-atunci se 'vede vre-un guturai 'pu- 

- i „ Îternie, Cel tot "făcea să plângă p'acei ce repusese, » Plângeam și eu vădândull, 
„+ Da, scumpa mea, Octavia, » Primi-vei: dela mine scrisori, nu voiii uitai 

_ÂNTONIU. 

“Cusaa. 

Leint. 

-Cesan.. 

„ANTONIU. 

“Fii fericit, adio. 

—In”or ce ceas la tine să mă gândesc cu dor. "Dar, Domnul meu, sfârşeșce; să despărţim iu- E E | | . [birea - Ce 'ncinse. în pieptul nostru o luptă potrivită, . - „Te las să pleci aceia: — cu tine _mergă 
[Deii, 

Să'ţi luminede calea * 
Cea iericită, vecini a stelelor pleiadă! - Adio, scumpă soră. . - i 

(Sărută pe Octavia). 
Adio, buni prieteni. 

85),



“CLEOPATRA. 

Cu ARIAN. 77 

CLEOPATRA. 

V ESTITORUL. 

ANTONIU. ȘI CLEOPATEA 63: 

SCENA NIL 

Aezandr ia.—0 cameră în palat 

Cleopatra, | Charmian, Iras şi Alexas. 

Dar. unde: e băiatul ? i Sa 

îi e tâmă să sarate. 

Ce vorbă ? Vino. "ncoce. 

s 
(intră vestitorul) 

“ubită, Maiestate 

Nici Regele Tudci, rod, n'ar îndrăsni 

“La tine să se uite când nu ești mulţumită. 

“CLEOPATRA. 

“VESTITORUL- Ă 

CLEOPATRA. 
VESTITORUI,. 
(CLEOPATRA. . 

VESTITORUL. 

" CLEOPATRA. 

VESTITORUL. 

. (CLEOPATRA. 

“V ESTITORUL. 

„CLEOPATRA. | 

 CRABMIAN. 

CLEOPATRA. 

VESTITORUL. - 

7 

N 

“CLEOPATRA. 
v ESTITORUL” 

Ah!:capul lui voiă pune să mil aducă,—ânsă - 

Cuim am să fac acesta când nu "i aici Antoniu.- 

Căci dela el '] aș cere. Dar vino mai aprope 

Măria 'Ta..... 

Vequttai pe-Ootasia? 

Da, Dâmnă. . 

Și unde? 
Am vtdut'o la Roma de aprâpe; 

Mergea între “Antoniu și Cesak al ei îrate. 

Cât mine e de 'naltă? - 

Mai scurtă îi, Dâmna mea. 

Dar vocea!i audit'ai, —vorbeşce 'ncet său tare? 

"Am audit'o, Dâmnă, vorbeşce cam încet. 

Atuncea nu e bine,—mult timp n'o so iubescă. 

. Ce spui? Să o iubâscă ? oh! Isis, nui posibil! 

Şi eu“ cred, —este scurtă şi vocea 'ntunecată! 

Şi mersul scu e 6re ca de Regină ? —spune 

Caci sei cei o Regină. - , 

Nu Domnă, se Lirașce; 

Când stă pe loc, când merge,nu “i vre- -0 deosebire 

In ea un chip se vede mai mult de cât o viaţă. 

O statui nu un suflet. 

- Așa să fie 6re? 

Așa. Jiceam de alt-îel că. nu sciu observa. 

.
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"Cnanmas. Nu sunt trei: în Egypet cu densul pentru asta... 
CieopAraa- Da, văd că se pricepe. Atunci spuneai că n'are.. 

N Ea nici-o calitate ?—Dar are'-o judecată. : 
» Prea sănătosă omul. | . | Cana, Da, i6rte sănătâsă. CLeopazna, Ghicitai cam ce verstă ar îi având? |. 

a - Dar,. Dâmnă, 
E veduvă. o „ 

CLEOPATRA. Ascultă,—e văduvă a dis. | VesrizonuL. Şi presupuiii că are trei-deci de ani trecuţi. CLEOPATRA. Obradul ei cum este, mai mult rotund sau lung ?' Vesrizonur. Rotund peste măsură. A | CLEOPATRA. o Croicla asta este 
i Indiciu de prostie. Dar părul ei, ce față ? - Vesrizonul. E castaniu, Domniţă, ear iruntea. ei e strimtă.. Citoraraa, Ia aurul acesta: — şi nu mă judeca, 

"* Prea aspru, adinâori am fost ceva cam iute:. "Te pun din-nou în slujbă, căci văd că torte bine - Faci treba, ta, băiete. 'Te du și te gătește. Scrisorile sunt gata. | (Ese .vestitorul), Cianura... pf „Un om prea cum se cade. - Cueoraraa. Da, văd şi cu că €ste, și de lam ofensat 
Destul de r&u îmi pare. Văd, după cum îmi spune: "Că nui nimic de dânsa. | 

Nimic, iubită Dmnă, Cueoparaa, EI șcie “ce'i mărirea căci a vădut?o des. Cusnmrin, _Creq bine că cunâșce, căci, slavi ție, Isis 
Destul timp a slujit?o. o Su 

Aș vrea, Charmian dragă. - SEL mai întrebi un lucru... dar'nu face nimica Poţi săl aducă la mine pe când voii scri. | = __ [Scrisârea | Ah! âncă e posibil să casă tâte bine. i Cnansiax.  Fiă sigură de asta. 

CHA RMIAy. 

- CLEOPATRA. 

e),
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„ 

ÂNTONIU. ! 

Ocravia. 

ANTONIU. 

Ocravia. 

SCENA 1V N ! 

«ithena. — 0 cameră. în casa Iui Antoniu 

- Antoniu şi Octavia 

Nu, scumpa mea Octavia, nu e acâsta numai; 

I/aş fi ertat de asta, şi chiar de multe âncă 
”. De'-așa insemnătate. Dar'cu Pompeii din now 

A început resbelul, pe urmă a făcut 
- Un testament, citindu' în îaţa tutulor. 
Vorbea chiar r&u de mine, şapoi când nu putea . 

De' cât să mă cinstâscă, nevolnie o făcea 

- Cu gura jumătate. 

Stăpânul meu iubit, 

Să nule credi pe tâte; — de-ar trebui să credi 
Tot ce ţi se repetă, te 'ndură și m'ascultă: 

_Nu sar găsi o domnă în lumea asta tâtă 

Aşa nenorocită ca mine, d'aș afla 
- ca vă Certarăţi earăși; — căci: p'amânduoi 

| „[iubesc.. 
Chiar deii cei puternici mă vor lua în ris. 

Căci astăqi a mea rugă voiă face-o pentru tine, 
Şi mâine pentru Cesar: câștigi tu, perde dânsul 

Nu pot eși din-astă dilemă sdrobitore. 
Oh! scumpa mea Octavia, să faci ca ta iubire 

„Spre-acela. să te tragă ce cată s'o păstrede 

Eu singur mă voiii perde de-perd a mea onsre; 

Mai bine pentru tine să nu- mai fiu al tău 

“De cât al tău într'astiel. Dar fie cum doreşci: 
„Să fii: mijlocitârea, tu, între el şi mine: 

Dar, eu, în vremea asta, voii face pregătiri 

« „Gigantiee, pe Câsar să şterg de pe pământ. 

D'acea, te grăbeşce pe când ai âncă vreme 

Sătă împlineșci dorinţa. | 
:- TH mulțumesc, oh! Dâmne 

Oh! facă Deii, însămi, eu, slabă să devin -: 
7 

5
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ANTONIU ŞI CLEOPATRA - 
  

ANTONIU. 

ENOBARBU. 

Enos. 

ENOBARBU. _ 
EROS. 

EXOBARIU. 

Enos. 

EXOBARBU. 

"0 altă canieră în casa lui - dutoniu 

Mijlocitor de pace, căci între voi resbelul 
Ar îi o sfâșiere a lumei, fără iund, 
țesută cu cadavre. | 

Când vei vedea de cine s'a: început resbelul, 
Cu'-acela să te. superi; căci este imposibil 

- Catât de potrivită să fie'-a n6stră vină 

In cât a ia iubire să nu deâsebâscaă. 
Prepară'ţi der, plecarea, alegeţi, după plac 

Pe cine vrei tovarăși, şi îă ce cheltuială 

Vei crede de nevoie. 

” (Es). 

SCENA V 

Enobarbu și Eros se întâlnesc 
4 

Ce veste, scumpe Eros? . 
Sunt noutăţi ciudate, p'aicea, Domnul meu. 
Ce noutăţi ? 

Că Cesar şi Lepidă cu Pompeii 
Au început rosbelul. - 

E lucru vechii, amice. 
Mai nou nu. șcii nimica ? : . 
Cesar, după ce s'a servit cu dânsul în r&s= 

biele cu Pompeii, d'o dată n'a mai voit 
săi recun6scă rangul de o potrivă cu al 
său, şi na mai voit să!l lase să, ea partea 
lui din fala ce i. se cuvenea, și nemulţu- 
“mindu-se pe atât, 71 a mai acusat cu nișce 
scrisori ce le scrisese de mult lui Pom- . 
peiii, și numai pe simpla acâstă acuzaţiune ' 
ce “i-a, adus'o, el, singur, a pus săl închidă 
astiel în cât bietul al treilea este prins, până 
ce o bine-voi mârtea să vie săl liberede 

Atuncea, lumea asta măsele două are



EROS. | 

EXOBARBU. 

Enos. 

ENOBARBU. 

Enos. 

:CESAR, 

MECAENAS. 

” CesAR. 
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Si-or cât de multă hrană le-ai da de mestecat 
Tot s'ar îreca 'ntre ele. Dar unde e Antoniu? 

Se plimbă în grădină, lovind cu. desgustare 

Vlăstarii cu piciorul dicend: nemernic Lepidi» 
Sameninţa cu mârte pe ofiţerul său 
Ce pe Pompeii ucise. 

, E gata îlota nstră. 

Ca să pornâscă 'n.'contra lui Cesar în Italia. 

- Domitie, te ch6mă Antoniu chiar acum. 
Puteam săţţi spun pe urmă aceste noutăți.. 
lar nu'i nimic de sigur. Dar du-mt la Antoniu. 

Vin, Domnule, cu mine. 

(Es). 

SCENA VI 
Roma: — O cameră în casa lui Cesar 

Cesar, Agrippa, Mecaenas 

Chiar în disprețul Romei facuta aste t6te 

Şi cală cum: în piaţa din Alexandria, 
Pe o estradă ?naltă cu stofe de argint, 
El şi cu Cleopatra” Sau aședat cu pompă 

Pe scaunul de aur în faţa tutulor: 
Cesarion ce dice nerușinat căii fiul 

“Tătânului *) meu Cesar, sta la piciorul lor, 

Sapoi nelegiuita posteritate t6tă 

Născută din destrâul lașcivei Airicane; 

Ta dat deplin domnia întregului Egypet, 
_Făcând'o absolută stăpână peste Cypru 
„Pe Syria cea josă și Lydia -bogată 

Acesta 'n faţa lumei? 
„In piaţa cea. deșchisă 

A armelor. Acolo a proclamat de Regi 

e 

*) Octaviu Cesar pu cra de cât fiu adoptiv al: lui Juliu Cesar.
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Ai Regilor pe fiti: lui Alexandru. Parthia 
Şârmenia îi dete și Media întinsă; 

Lui Ptolemeu Phoenicia, Cilicia şi Syria; 

Ea apăru ca Isis deiţa îmbrăcată. 

MECAENAS. 

-  AGRIPPA. 

Cesan. 

AGRIPPA. | 

CEsAn. 

=> 

MECAENAS. | 

CESAR. -: 

M ECAENAS, 

Cesan.- 

Deduse audienţe de multe ori se dice 
Tot astiel stravestită. | 

E bine ca în Roma 
Să se. cunoscă lucrul. 

Deja e despustată 
De astiel de purtare, și 'ncepe să'i arate: 
Firesca'i neplăcere. - a 

, E informat. poporul, — 
Deja chiar ascultata, a lui invinuire, 
Pe cinc-acusă 6re?- | 
Pe Cesar. Că'n Sicilii, când pe Pompeii cel tânăr 
'L am spoliat, pretinde că lui nu'i aş îi dat. 
Bucata cuvenită din insulă; pretinde 

"Că îmi împrumutase: corabii el, câ âncă 
Nuii. sunt înapoiate; „pe urmă, mai pretinde 
„Că să se depărtede din funcţiune Lepidiă, 

“ar noi duoi să'i deţinem veniturile tote. 
Dar, Domnul meu, se cade ca să r&spundi la asta. 
Chiar m'am gândit căii bine, și am trimis ră&s- 

IE | [punsul: 
Am spus și.eu că Lepidii a devenit prea crud, 
Că abusă, adesea de stăpânirea sa, 
Că'şi meritase s6rla; că lui Antoniu dau | 
Bucata cuvenită, din ce am cucerit; 
Dar că pretind atuncea sămi dea şi densul 

[partea 
„Ce'mi vine din Armenia, și tot ce a luat. 
Dar nare să consimtă 

Atunci “din câte cere 
Nuri voii ceda nimica. 

(Intră Octatia) -



«Ocravra. 
“CESAR. 

Octavia. 

„ (CESAR. 

IOcravia 

CESAR. 

Ocravia. 

(CESAR. 

- Ocravia. 

CesAR. , 

= 
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Oh! Cesare, iubite stăpâne, te salut. 

Naș fi credut vro dată că ai să Îii gonită 

De soţul tău, Octavio. 
Dar n'am venit gonită. 

De ce. atuncea, spune'mi, te-ai îurișat? Nu 

[asttel 

Sar cuveni ca sora lui Cesar și soția . 

Semeţului: Antoniu: să vie; — trebuia 

Ca uşier o 6ste să aibă; să anunţe 

Sosirea. ei solemnă a cailor “nechezuri; 

Ar trebui ca pomii, pe drum, chiar să se plece- 

Sub greutatea celor nerăbdători să vegă 

Bogatul ei cortegiu, şi praful r&dicat 

De trupa numerâsă s'intunece tot cerul. 

Dar ca o precupâţă venit'ai,'tu, la Roma, 

Şi ni ai luat puterea. daţi arăta iubirea, - 

Ce când nu'i exprimată adesea nui simțită: 

Aș îi eșit "naintetţi nerăbdător și aprig 

Ca săţi salut venirea precum îi se cuvine. 

Stăpâne. prea iubite, eu nam venit. încâce 

 Silită, ci cu voiea'mi. Bărbatul meu Antoniu 

„N&dând că se prepară resbelul m'a *nsciinţat 

“Si ma umplut cu iale; cu licrimă "1 am rugat 

Să viu aici la tine. 

i ȘI dânsul de îndată 

A consimţit, acolo, fiindu'i tu 'zăgaz 

Intre el şi desirâul. 

, pi Nu di aşa, Stăpâne 

Am ochiul-meu pe dânsul, şi vântul îmi aduce 

Sciri despre tot ce. îace. Scii unde e acuma? 

E la Athena, îrate. 

'Te 'nșeli, prea, scumpă soră, și Gropsităi sţă, 

"Căci dela-Cleopatra primit 'a. semn -să vie, 

Și pentr'o destrânată "și a părăsit domnia. 

Acuma strâng pe Regii întregului păment



70 

Ocravia: 

CESAR. 

AGniepa. 

MECAENAS. 

Ocravia. 

Cesaa. 

ANTONIU ŞI CLEOPATRA 

In contra mea să vie: pe Lybicanul Bocchus, 
Pe Cappadocianul Archelaus, cu dânși 
E Philadelphos, Rege al Paphlagoniei; ' 
Adalla 'Thracianul, şi Malchus Imp&ratul 
Arabiei, mai este al Pontului monareh, * 

“Irod Rege'-al Iudei, și Mithridates Rege » 
Al Comagenei, Regii Polemon și Amyntas 
Ai Mediei, și. Domnul din Lyeaonia; 
Și ânc'o listă lungă de Regi și de Regate. 
Ah! sunt nenorocită! , . 
Mi e inima "'mpărțită, ș-atât de. sfâșiată, 
De duoi iubiţi prieteni şi dușmani nie'mpăcaţi. 
Binc-ai venit aicea; seris6rea ta în parte 
Oprita isbucnirea mâniei pentr'o vreme; NE 
Pân' am băgat de sâmă cât ești de înșelată, 
Că. noi, în nepăsare suntem ameninţaţi. 
Dar te. înveseleșce, şi nu te turbura 
De cruda încercare: ce "mprejurări îatale : 
Aduc odihnei tele, și lasă ca destinul : 
Drept să'şi urmede cu;sul. Bine-ai venitla Roma, 
Comsra mea cea scumpă; ești ofensată, dragă, 
De el, peste măsură, ear Deii cei de sus . Ca să te "ndreptăţescă 'alesu' m'au pe mine, Și pe aceşti prieteni ce te iubesc asemeni. 
le consoledă deră și îii bine venită) 

"Bine-ai venit aicea. 
+ DBine-ai venit la Roma: 

Eşti „plânsă și iubită de toţi, numai Antoniu. . Berbantul, te alungă ş'alege o'otr&pă, 
Cu care își mănâncă imperiul, Și cutedă 
Pe toţi.să ne sfidede. e 

- „Așa să fie, Domne ? 
E positiv acuma, dar, soro, te mai rog 
Să ai răbdare âncă, sciind că eşti primită, De noi cu bucurie. | Ea (Es).
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ANTONIU ȘI CLEOPATRA m 

SCENA VI 

Tabera lui Antoniu, lângă promontoriul de la slctium 

“CLEOPATRA. 

Cicopatra și Endharbu 

Dar să nu ţi îie îrică, căci am să mă  resbun. 

Exonannu. ” Și pentru ce, Domniţă ? 

Ceoraraa. Ai criticat venirea: mea la răsboiii cu .voi, 

. Dicând că nu se cade, 

- “ENODARBU. “Dar ce credi, că se: cade? 

| CeorATRA. De ce nu ? 'Te pronunţă. De ce 'aș Îi aicea 

. Chiar în pers6nă, — spuneini ? | 

ENORARBU. (A parte). . Şciu caș putea stspunde 

Că de luam do dată pe armăsari cu epe 

“Ar deveni netrebnică aceștia, şi eapa 

Ar fi încălecată dun călăreț șun cal. 

CLEOPATRA. Dar ce tot spui acolo? o 

EXOBARBU. Diceam ca ta presenţă 

r Ar încurca, p'Antoniu și pote lar distrage 

Cu inima. și gândul dela mai grave treburi. 

Deja 1 acusă lumea căii uşurel, la Roma 

Au început să spuie că Photin eunuchul 

Conduce tot resbelul cu r6bele Reginei. 

CeoraTaa. Să. se culunde Roma!.ear limbele acelor 

Nebuni să putredescă! Noi în r&sboiul ăsta, 

- Avem, prescrise sarcini: fiind stăpânitorea 

, A Acestor mari regate, doresc să am în luptă 

Şi locul unui Rege. Deci nu vorbi. de geaba 

| „Căci nu rămân în urmă. 

EXOBARBU. -Atît aveam de spus. 

RI Dar vine Impărătul. | 

e “ (Intră Antoniu și Canidiu). 

ANTONIU. Canidiu, mă surprinde 

Cum marea loniană putu so traversede 

Venind așa de iute de la Tarent, Rrundusiu 

Și. cucerind Toryna. Frumosa mea, sciai?
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CuEorarna. P'un îndărătnic-cată de sigur să 1 surprindă Când vede diligenţia. De 
E Mustrarea i meritată. 
Canidiu, cu dânsul pe mare ne vom .bate. “CLeoraraa. Pe mare! "Ți- pare bine? i Can. -. a “De ce aşa, stăpâne? ANTONIU. Căci ne destide Cesar s'o facem. — Pentru asta, ENOBARBU. Așa "1 sfidai pe dânsul -la luptă singulară. Candu. Și tocmai la Pharsala, und s'au bătut o dată. „Pompeii deja cu Cesar; vădend că se codeşcâ 
Când nwi convin întocinai propunerile vâstre Și voi tot astiel faceţi, 

ENoBABnu. Corăbiile vâstre nici nu sunt equipate, 
sar marinarii voștri sunt muncitori, ciobani, . Toţi recrutaţi în pripă și chiar cu silă; flota: Lui Cesar e compusă din cei ce cu Pompeiă Sau măsurat .o dată, corăbiile sele 
Sunt iuți șa tele grele; nu pâte, dic, să fie Rușine pentru tine da relusa. *'ntâlnirea 
Pe mare, fiind tare și gata pe uscat. 

4 

ANTONIU. 

e 

ANTONIU. - Pe marejpvoiă pe mare. 
ENOBARBU. - Da „Atunci vei perde, Dâmne, _ _- Superioritatea de toţi recunoscută, 

Ce pe uscat a ta ee. Desființând armata 
Ce 'n cea mai mare parte de veterani consistă; Pe când experienţa ta, ce e renumilă | Nerodnică rămâne, șai părăsi o cale " 
Ce-asigură Succesul s'alegi necunoscutul 

„ȘI voiea întemplărei, . | ANTONIU. ME voii lupta pe mare. Creorarna: Am șai-deci de galere, ear Cesar nu posedă „Mai multe, nică mai bune. ANTONIU, ÎN Prisosul îl vom arde. | » Ear equipând tot restul cu ce avem mai bun * „Daceia, dela Actiu vom birui pe Cesar d
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“VESTITOR. 

ANTONIU.” 

SOLDATUL. 

ANTONIU. 

SOLDATUL. 
CANIDIU. 

"SOLDATUL. 

CANIDIU. 

“Ear de ne bate dânsul... 
| | (Intră un vestitor). 

Uscatul: ne remâne pe urmă. Ce doresci? 
E scirea'-adevărată, deja se vede. Cesar, 

Și a luat 'Toryna. : 
Să fie el acolo, 

El însuși ? — Nu se pâte—e de mirare ânsă 

Puterea ce o are. Vei comanda Canidiu, - 

La nouă spre dece” cele legiuni, şi dece mii 

„De călăreţi. Noi € cei Valţi la flotă ne vom duce. 

- , „(Intră un soldat). 

Să mergem. scumpă Thetys! Dar tu, ce vrei 

- . (băiete? 

Cinstite Imperate, nu ie :bătea_pe mare, - 

“Te rog nu te încrede în scânduri putredite 

Te îndoieșci tu 6re d'aceste răni faimâse? 

De săbiile n6stre? Pe Egyptieni îi lasă, 

Pe 'Tyrieni în apă cât vor şă bălăcescă; 
Ne-am învăţăt de tineri luptând toţi mână 'n 

N mână, 

„Și om cu om în faţa: ptimontul “sănătos” 

“Ne-e câmpul de bătaie!: 
E prea târdiu! Să mergem 

(Es Antoniu, Cleopatra, Enobarbu), 

Pe -Hercules! ghicisem, și văd 'că nu m'inșel. 

Tu ești soldat în suflet: voinţa ta nu pote 

„Alegerea să'și iacă, așa că ești condus . 

Și noi toţi, împreună cu tine d'o iemeie. 

Tu, pe uscat îmi pare legiunile comand 

Și călărimea tâtă. ! 
Aşa; şi Marcit'-Octaviu 

„Publicola și Celiu pe mare cu Justeius; 

E 'Nepomenită grabă ca asta a lui Cesar 

SOLDATUL. 

Nici nu se mai văduse - p 

“Pe când era în Roma .
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Porneau atit de dese porunci peste poruncă. . 
Că pe spioni îireşce îi înșela cu totul. 

Cana, Și trupele'i de cine sunt comandate, — scii ?. 
SonaruL. Se dice:că de Tauri. e 
CAxDIU. Ontal cunose prea bine... 

. (Intră un veslilor).* 
VEsTITonuL. Îl chemă, Impăratul îndată pe Canidiu. !!: 
Caxtniu. E 'ngreunată vremea.:cu noutăţi, și naşce 

O scire rea sau bună în fie ce moment. 
e | (Es). . 

* 
SCENA. VIII 

O câmpie lângă Action 

" Cesăr, . Tauru, ofițeri şi alţii. . 

Cesan. Deci, 'Taure, ascultă... Sa 
TAURU. „i Stăpâne? | Cesan. ] Pe uscat . -. .. 

Să nu te misci, amice, din contra, te reservă,. 
„Să nu *ncepi bătălia, pân' nu siârșim pe apă; | Și execută 'ntoemai aceste însemnări. ; ă | 

i (II dă o hârtie) . | (Intră Antoniu şi Enobarbu)- a 
ANTONIU.  Aşedă'mi escadionul pe p6la ăştui munte. 

Ca să “putem d'acolo să observăm manevra. , Lui Cesar pe d'o parte, să socotim pe dalta 
Și vasele, ear planul, vădend, vom hotări. : , A „(Bs). „Intră, Canidiu, cu. armata lui în marş, traversând scena... - într'o direcţie, și Tauru cu a lui în direcţia, cea Paltă. După ce au., | "irecut se aude ssomotul unei bătălil navale. ? -: Pa 

ExoBannu. Nimic;—nu vă nimica! Nu pot să mg mai iut;. | Galera Antoniada *) și admiralul flotei - ..- Egypteane îuge, șai-deci de' vase "nalte 
) După Plutareh galera Cleopatrei se” chiema Antoniada,
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ScAnnus. 

ENOBARRU. 

Scanats. 

NOBARBU. 
Scannts. 

> 

ÎENOBARBU. 

ScannIS. 

7 

_EXOBARBU. 

CANIDIU. 

| ExonAnnt: 

* 

In tuga lor urmedă, — și ochii” mi sar privind. 
- - (Întră Scarrus): 

Oh! Dei, peie: t6te, cu tot synodul vostru, 

»Striţi, veniţi încâce! 
, "Dar ce-ai păţit acuma $ 

Se prăpădeșce colțul : cel mai îrumos din lume,- 

Din. simplă nesciinţă! Sau dat în sărutări” 

Regate și provincii! . 
Cum merge Dătălia? 

Din partea n6stră merge ca ciuma cea cu pote: 

Somn sigur de peire; căci tirfa cea, de rând, 

Venită din Egypet, oh! lepra s'o lovâscă, 

In mijlocul bătăei, când or-ce avantagiu 

Era de o potrivă ca gemeni nedistinși, 

Cu noi nai mult chiar pote, d'o-dată, ca mânzata - 

Pişcată de o muscă, la vânt întinse pânza 

Şa început să fugă. | 
Văduiii şi eu actsta, | 

Dar ochii'mi se scârbiră şi nu m'am mai uitat. 

“Când a 'pornito vântul, -victima' cea mărâţă 
A vrăjilor ei negre, Antoniu după densa 
Aripile 'şi întinse ca un răţoiii iocos, 
Din toiul bătăliei pe urma'i. dându'și cale 

"Nam mai vădut o îaptă atât de rușin6să: 

Experienţa, cinstea, viteza bărbăţie 

„Nu sau mjosit vr'o-dată, ca astăqi. 
Vai de noi! 

(Intră Canidiu). 

Fortuna ne pe mare sa ostenit, şi “jalnic 

Saiundă; ear Antoniu de se purta și astădi; 

Ca, înainte, sigur ar îi eşit cu fală, 

Prin iuga sa ne dete, e, „pentru fuga. n6siră. 

_ Un ruşinos exemplu. 

„la parte). De dici și tu tot ast-iel, atuncea bună. 

[s6ră.
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* Carp, 
„ScAnnus. 

CANIDIV. 

„EXoBAnnu. 

„ANTONIU. 

Toi 2 
- ANTONIU. 

Pi 

7 

Ei “Și îndreptară fuga lor spre Peloponnes 
Pot să'l ajung prea lesne, șacolo pot să văd 
Ce are să se "ntemple. | 

| Indată voiii preda, 
“Legiunile lui Cesar și'călăreții mei. | 
Exemplul pân' acum ?1 am de.la şese Regi. 
Eu, voiă urma nainte iortuna' cea rănită 

"A lui Antoniu, âncă, cu tâte că îndemnul - 
'Lă arată raţiunea la din potrivă tocmai. 

SCENA IX 
Alexandria.—0 cameră în palat. 

_ Antoniu şi suita. | 

Imi spune! chiar pământul să _nu mai cale 
o - N “[eu pașii *mi, 

De mine "i e rușine! Veniţi înc6, pricteni, Am înoptat în lume, şi calea *mi am perdut'o 
Chiar pentru tot d'auna: —am "colo o corabie Cu aur încărcată, luaţi'o, împărțiţi'o, 
Fugiţi cu toţi la Cesar, rugaţi” să vă erte. Noi nu. fugim. ae 
a Eu însumi iugind, am învețat Pe cei iricoși să iugă; amicii mei plecaţi; 

Eu, în ce mă priveșce am hotărit un lucru; . De voi n'am der nevoie. Plecaţi, plecaţi, mai iute, In. port găsiţi comra, luaţi '0,—'mi e rușine” "Să mai privese p'aceea pe care “am urmat'0; Chiar peri 'mi se resc6lă, mustredă pe cei albi Tăria celor negri, pe cei alţi peri pe urmă „Aceştia, îi acusă d'a mea. nemernicie. 
Acum plecaţi, din parte,'mi, primi veţi în curând 
Scrisori către prieteni ce o să v& 'nlesnescă “În viitor succesul, V& rog nu vă "ntristaţi, - :Nu "mi spuneţi că respingeţi propunerea, dictată |
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De n&gra 'mi disperare. -Abandonaţi p'acela 

Ce n'a sciut el singur să se păsirede. Mergeţi 

Da dreptul der la mare, vă voiii preda acolo . 

Și vasul și comâra. Vă rog să mă lă saţi,— 

Măcar pentru o vreme nu mai vorbiţi cu miine, | 

"Vă rog să îaceţi asta,.... nu mă pot stăpâni; 

ME veţi vedea, pe urmă:— actim plecaţi, vă rog.- 

Ă | --  “(acde os sdrobit) 

Intră Eros şi Cleopatra, susținută de Charmian şi ras. 

Enos. 

Înas. 

CUARMIAN. 

ANTONIU. 

Enos. 
ANTONIU. 

CHABMIAN. 

Înas. 

Enos. 

"ANTONIU, 

7 

" CLEOPATRA. 

„Enos. 
Iuas.: 

Ah! mergi la dânsul, Dâmnă iubită, consoleţăl. ” 

Da, prea iubită Domnă. 

Te rog— Co poți să tact 2 

Nu, nu. ” 

- Te uită 'ncoce, stăpâne. 

E Ce ruşine! 

Tubită Domnă maeee as 

| Domnă,— Impăratest scumpă... 

Dar, Domnul meu - 

' - Aşa 6>— da; dânsul la Philippi”)... 

Vinea î în teacă spada ca un păiaţ—cu mâna 'mi 

Isbii. atunci pe Cassiu cel slab și încreţit; 

Și „po nebunul Brutus, cu, | am UCIS... Er. 

. (dânsul 

Pe alții pune "m față, şi nu e învăţat 

- Cu greu și cu pericol.— Acuma e tot una. 

Vă daţi toți la o parte. - 

- “Regina, Domnul meu. 

Te du la densul, Dâmnă, — vorbeşceii,. Dâmna.. 

Îmea, 

'L a ameţit sermanul rușinea ce o. simte. 

  

7 e 

*) Versiunea .acâsta diferă cu totul de acea dată chiar de Sha-- 

kespeare în „Iuliu Cesar“. .
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“ CLEOPATRA. . Atuhcea mă susțineţi; — Nu mai pot: — Vai 
| e A [de mine! 

„Enos. Cinstite Dâmne, scâlă, s'apropie Regina, 
Ia „Vegi corpul ei 'ș il: plâcă, şi o răpeşce mârtea 
„7 “De nui ajuţi îndată venind s'o consoledi. 

„ANTONIU. Ah! laşa'mi șovăire a șters pentru vecie 
a Al meu îrumos renume! | 
Enos. i Stăpâne, e Regina. 

„ANTONIU.  Egypet, oh! Egypet! 'vedi unde m'ai adus! 
Vedi cum ascund de ochii “i rușinea mea, 

IN N [privind 
5 +” Trecutul meu cel falnie ce pere în necinstea 

Cea grâznică, de astădi. . - " CLEOPATRA. Oh! Dâmne, scumpe Dâmne, 
ME erlă, nu credusem că vei urma în iugati 
"Galera mea. speriată. | | 

- ANTONIU. Egypet, î6rte bine sciai că. sunt legat 
„De lanţul 'cârmei tele cu inima și viața, 

Tărindu mă cu tine, Și cunoșteai destul 
Grozăva, influenţă ce ai pe duhul meu; 
Cun semn că m'ai opri chiar de la chemarea 

- * | Pnaltă 
. “A Deilor din ceruri, o | "CLEOPATRA. ME ertă, ah! mă ârtă.: | „ANTONIU.  Teactate-umilitâre voii fi silit-să lac 

Cu tânărul acela; să scamoteq 'rușinea, 
Cu j6se-expediente, es, care, m'am jucat 
Cum. "mi a plăcut cu lumea, averea. și mărirea: 
Făcând și destăcând'o. Sciai cât de complect. * 
M&. biruiseşi, Domnă; că paloşul acesta 
Șlăbit da mea iubire, chiar ci se va supune | " In-or ce 'mprejurare.. e “ CLEOPATRA. „Oh! Dâmne, cer iertare. „ANTONIU. Ah! nu lăsa 'să. pice o lacrimă, căci una Din ochii %ți preţuieşce: tot ce sa câștigat 

+
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Și sa  perăut în lume; dar demni o sărutare. . 

> "CEȘAR. 

| DOLABELLA. 

Cesan. 
| Evrunosv 

“CESAR. 
EUPHRONIV. 

(O sărută) 

De tot mă: răsplăteşee, — trimis'am. adincori 

„Pe "nvăţătorul nostru, întorsu s'a, “iubito ? 

Sunt mai greuoiii ca plumbul: să vie cineva 

Să ne aducă vinuri şi hrană copidsă; 

Să scie cruda s6rlă c'atunci când ne loveşce 

E mai despreţuită.: 
| i (Es). 

„SCENA X - 

Tavera lui Cesar în Egypet 

Cesar, Dolabella, Thyreu şi al 

Să vie der încâce trimisul lui Antoniu, — 

1, aţi cunoscut ?- i 

- Da, este învățătorul lui 

Acesta e o probă că e rău jumulit 

De ne trimete-o penă atit de ordinară 

Din aripa'i rănită: avea Regi de prisos . 

Acum abia o lună să umble pentru dânsul. 

(Intră Euphroniu) 

. 'Tâpropie, vorbeşce. 

Precum mă: vede, stăpâne, trimis sunt de An- 

„ [toniu; 

Eram odinidră atit de ne "semnat 

In faptele'i măreţe, cât este, picătura 

De rouă diminţa pe. 16ia mititică 

A myrtului, cu marea adâncă comparată, 

De vrei, aşa. să fie; — ne spune, ce doreșci? 

Ca Domn al sârtei sale, el, vă salută, cere 

Căn Egypet să stee, dei retusaţi dorinţa 

_ Atuncea. 0 reduce, rugându-vă plecat 

_Să'i acordaţi să -veqă a cerului lumină 

In linişte "n Athena. Atâta pentru densul.
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Pe urmă Cleopatra puterea” ti recunâșce;, 
Ea se supune ţie; rugându-te să lași 
Corâna Ptolomeilor: eredilor ei tineri, 

| „Cen mâna ta cădutau. - 
Cesan. Nu pot da ascultâre _ 

Cerinţei lui Antoniu; —- în ceea-ce priveşce» 
„Pe Cleopatra, spune'i că nici-o-dată dânsa 
“Nu va găsi pe Cesar lipsit de îndurare.. 
Cer numai să gonâscă îndată din Egypet 

- P'amicul ei Antoniu, cel decădut, 'sau alt-fel. 
Să'i iee acolo viaţa: de face ea acestă 
Nu în zadar va cere. La amânduoi respuns am, 

Eceunoxir. Cu tine mârgă Dei. 
Cesan. li treceţi pintre rânduri, 

(Către Thyreu). - (Ese Euphroniu).. 
Acuma este vreme să pui la încercare - 
Vestitaţţi elocinţă: deci plecă cât de iute 
Atrage cu încetul iubirea, Cleopatrei 
De. la. Antoniu; dute, — promite'i pentru mine. 
Or-ce ar vrea să ceră, poţi âncă inventa 

„Or-ce prin gând ţi-ar trece. - Chiar în PrOs-- 
“ “ [peritate 

Femeia nu € tare; ear în adversitate 
„Va deveni sperjură chiar o vestală sfântă. | 
Thyreu, pune 'n mișcare tot meșteșugul 1&u,. 
Fixând resplata singur a ostenelei, tele. 

TUYREU. „Plec, Cesare îndată. 
, Cesan. - __ Observă cum suportă 

Antoniu nenorocul; din fie ce urmare 
Vei tălmăci simţirea. ce'n gândul. său se nișcă, . 

TnyaEu. Cum vrei voii face, Cosar. 
(Es).



" CLEOPATBA- 
ENOBABBU. 

CLEOPATRA. 

- ENOBABRBU. 
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"SCENA XI 
Alexandria—0 cameră în palat 

Cleopatra, Enobarbu, Charmian şi Iras 

Ce iacem, Enobarbe? 

Rămâne numai gândul, tot gândul, șapoi mârtea, 

Dar” cinei vinovatul, Antoniu c, sau eu? 

Antoniu, căci voinţa "și-a pus'o mai.presus 

De cât chiâr raţiunea; el, trebuia să iugă 

Fiind-că speriată de rânduri nesiârşite 

“De vase şi de 6meni, de chipul încruntat 

“ CLEOPATPA. 

ANTONIU. 

EUPHRONIU. 

ANTONIU. 

- EUPHRONIU. 

ANTONIU. 

CLEOPATRA. 
" ANTONIU. 

A bătăliei aspre, te-a vă&dut că îugi? 

Dar nu era momentul ca dibăcia lui 

Să fie sugrumată de focul de iubire SI 

Când jumătate lumei lupta cu cea-l'altă 

În bătălii aprinse de el și pentru dânsul: 

Şi perderea; lui use când a fugit alături 
Cu steagurile tele gonite, șa. lăsat 

Corăbiile sele în voia, întomplărei, 

Destul, te rog mă lasă. 
(Intră Antoniu şi Euphroniu). 

Asa răspunse ? 

„  Domne = 

Așa. ş 

pici că Regina va fi de el tratată 

„Cu cuvenita cinste de vrea să se predea ? . 

Așa lăgăduieşee. 

Indată îi voii spune. 

Trimete der lui Cesar, copilul, capul meu 

Cărunt de griji şi muncă, şi or și ce vei cere | 

EI iţi .va da de t6te. 
„ue Dică capul tău, Antoniu? 

Mai spune'i şi acesta: că ânca „tinereţei 

Ferice frăgeqime în sângele lui curge, 

ȘI lumea are> dreptul să câră de ]a dânsul - 

G_
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EXOBARBU. 

Deosebite fapte. Acele legiuni, 

Ce. vedi, acele vase, cel aur, pâte lesne. 

Al unui laş să îie, și pâte-ar săvârşi 

Chiar mai măreţe fapte conduse-d'un copil * 

De cât de însuși Cesar: deci îl sfided să dea 
“Acele avantage ce are, la o- parte, 
Și să mă întâlnescă.. pe mine urgisitul, 

Și singur să se lupte cu spada 'n contra mea; 

Inscris îi voii trimete răspunsul. M& urmeqă. 
Ia ._ (Es Antoniu şi Euphroniu). 

(a parte) Curi pote cl 'să crâqă -că Cesar. cel 

„ [sumeţ, 
Își va, risca viaţa și are în! vileag 

- Cun. spadasin să lupie! Deci văd că judecata 
“Sa lor prosperitate e 'n veci nedespărţită. 

Cum pâte să visede “că Cesar, ce cun6șce 

Mijlâcele “i de astăqi, va asculta măcar 

Cuvintele *i deşerte! Chiar duhul lui, oh! Cesar, 

E biruit de tine !. o 

SERVITORUL. 
CLEOPATRA. 

_ ENOBARBU. 

(Intră un servitor) 

Un om trimis de Cesar. 
Ce; fără nici o formă ? Vedeţi, iemeilor! 

Cei ce odiniră se "ngenunchiau cu îrică 

Când miroseau bobocul, acum 'şi astupă nasul 
Când rosa e 'nflorită. Lăsaţi 7] dâr' să între. 

(a parte). În mineinteresul cu cinstea se desbină, 
Mai dese- ori credinţa, devine'o nebunie 
Când este cu slinţenie păstrată către proști. 

Cu t6te aste, omul ce credincios remâne 
Stăpânului când sârta "1 apasă, dic, acela. 

E mai presus în tote de cât eroul, care 
1 a biruit stăpânul, și în anale are 

9) pagină neștersă. | E 

CLEOPATRA. 

(Intră Thyreu) 

- Ei, Cesar ce doreşce? 
-
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"- "TRyYREU. 

“CLEOPATRA. 

TUYREU. 

_ ENOBARBU. 

- "ÎuvaEu. 

(CLEOPATRA. 
TuYREU. 

CLEOPATRA. 

TuYaEv. 

CLEOPATRA, 

„ ENOBARBU. 

Pe 

Ss 

TuvREU. 

CLEOPATRA. 

""TUYREU. 

Aş spune dam îi singuri 
- "Aici sunt! toţi prieteni aaa 

. Vorbeşce “fără irică. 

Amici d'ai lui Antoniu. 

Ti trebuiesc prieteni mai mulți de cât lui Cesar, 

". Căci altiel trebuinţă nu mai avea de noi: 

.De porunceşce Cesar pe loc stăpânul nostru 

Amie cu el se face, ear noi fiind ai lui 

Vom fi tot ai:lui Cesar. 
„Aşa? atunci ascultă, 

Prea renumită D6mnă, vă spune Cesar astiel:. 

Să nu iţi întristată de sârta vă de astădi, 

Căci dânsul e tot. Cesar. a | 
“ Frumos vorbeşci;—urmeqă. 

EI scie că Antoniu n'a fost primit de tine. : 
De cât mai mult de îrică ș și nu de simpathie. 

Da? 
Dânsul der deploră căderea ta, e sigur 

Cai fost mai mult constrânsă nu ânsă vinovată. 

Un eu e; scie deră ca Deii toţi, că eu 
Nu m'am predat voi6să şam lost de el învinsă. 

(A parte) Da? ca să mă asigur am să întreb 
[p'Antoniu. 

On D6mne intră apa în tine ca "ntr'o barcă 

Te 'necă ş'ai tei prieteni cei mai iubiţi, te lasă. _ 
(Ese Enobarbu) 

Să, spui lui Cesar, Dâmnă, ce ceri; dorința lui. 

“Av îi să ceri mai multe să dea. şi el asemeni; 

E mulţumit să, fie Fortuna. lui toiagul... 

Pe care să te sprijini; dar cât de mare ânsă 

Ar îi dâr mulţumirea ce'n suflet ar simţi 

„Dar scii că pe Antoniu "1 ai părăsit în îine 

Şin pada părintescă lui Cesar ai, temas. 

Ce nume ai, amice? 
Thyreu mă chemă, Dâmnă: - 

zi?
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"Cuzoraraa. Ambasador amabil mergi, şi lui Cesar spune: 

TuYREU. . 

= CLEOPATRA. | ! 
„Visa și noi conquiste, din buza i îniocată, 

ANTONIU. 

- TuYREU. 

ENOBARBU. 

- ANTONIU, 

EENOBRARBU. 

ANTONIU. 

Cin: astiel de dispută nu pot să- me opun: 

Că mâinele'i vitede, smerită le sărut; 

Mai. spuneti că sunt gata corâna s'o depun 

La tronul lui, șacolo să stau îngenuchiată- 

Din gura lui cinstită. Saud sentinţa mea... 

Făcutai cea mâi bună alegere; Domniţă; 
“Prudenţa și Fortuna alăturea când luptă 
La or şi ce resistă. Pe mâna ta permite'mi” 
Inchinăciune-adâncă, Domniţă, să depun. 

Părintele lui Cesar, adese când răsbâie 

Turna, p'acâstă mână nedemnă, sărutări. 
(Intră Antoniu şi Enobarbu) - 

Pe Jove tunătorul! — favoruri! Cine ești? : 
Un om ce "'ndeplineșce poruncile acelui 
Mai demn de ascultare și mai vitead bărbat. 
O să mănânci bătaie. . - 

: Ca. uleă vii. — Voi sclavi: 3 
„Veniţi, — oh! draci și demoni! îmi perd şi. 

(stăpânirea! : 
Strigarm odiniâră coh! 1» și se repedeau 
Regi pe înghesuite, ca, băieţoii . strigând 
« Ce e porunca vostră 2» Naveţi + urechi, mişei 

“Tu âncă sunt Antoniu 

(Intră servitori). a _ 

* 2 Luaţi 'mMil d'aicea | 
Pe picătosul ăsta şi daţi îi o trântelă. 
Cu pui de lei mai bine să joci de cât să superi: 
P'un leu bătrân ce m6re. | 

Pe lună și. pe stele 
| Luaţi şi "mil bateţi! Măcar car îi două deci . 
Din tributarii Romei ce recunosc pe Cesar 
Ş:o dată îi aș. prinde jucând cu mânușiţa 

“ Acestei... cum se o chemă ?—ce îuse Cleopatra! 

SN
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TAYREU, 

ANTONIU. 

(CLEOPATRA. 
ANTONIU. . 

CEoraTaă. 
ANTONIU: 

(CLEOPATRA. 
ANTONIU. 

Aişeilor băteţil pân! “și o ascunde faţa: 

Tipând pentru crtare ca un copil, aţi: 

Antonius... | 

| Luaţi!, şi după ce '1 veţi bate, 

Aduceţil aicea; acest păiaţ să ducă 

“Din partea mea. lui Cesar, stăpân'stu, un 

, - [respuns. 
- (Es servitorii cu Thyreu) - 

Pân' nu te cunoscusem erai câm dărămată! 

Cum, "hi-am lăsat, eu, patul în Roma neatins, 

Mam abținut prosteşce d'a dobândi: în lume, 

Co sculă de iemeie un legitim norod, 

Ca. să nnșeli tu astădi co: slugă! 

Domnul: meu......:. 

Șeiam că tot-d'a-una ai fost. o 'destrânată; 

Dar. când în viciul nostru ne întărim mai râu, 

Vai! nouă, atuncea Deii ne 'ntunecă vederea, 

Ear judecata pură se spurcă în “noroiul 

Păcatelor, pe care în îine le iubim; . a 

Și rid de. noi când mergem drept la peirea 

- „În6stră 

Ce, a ajuns acolo? i 

- Te am găsit atuncea 

„0 bucăţică mică pe talerul lui Cesar; 

Fuseseşi o bucată a lui Pompeii nainte, | 

Afară dale: ceasuri 'în taină, petrecute 

In spasme voluptu6se, de care n'am aflat 

„Ghicești ce este pâte sobrietatea, ânsă 

Nu scii ce e, sunt sigur. ” 

e Ce. sunt aceste vorbe ? 

- Tu să permiţi “acelui ce ltia sa primeșce 

- Și dice: „sărut mâna“ să puie buza sa 

Pe mâna ta, iubită, ce fuse pentru mine, 

O jucărie scumpă 0. dată, și pecetea 

„ Regescă a iubirei ce vecinic ar rămâne! 

7
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L-iul SERYy. 

ANTONIU. 

l-iul SERV. 
„ANTONIU. 

"ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

Ah!-aș mugi mai tare pe muntele Basan 
„De: cât odini6ră cireda cea cornută; 
Căci aș avea, cuvinte să fac ca un sălbatic; 
Și moderaţiunea acum ar semăna 

: Cun osândit cu strângul de gât, ce-ar mulţumi 
Calăului că este dibace...... 

_ (Reintră” servitoril cu Thyreu) 

„Ei ”Laţi bătut? 
Da, Domnul meu, și stranie. 

'Țipă 2—cerea, ertare ? 
Dicea stiţi fie milă. 

Să'i pară rău lui tattău 
- De: mai trăieșce âncă, că n'a iăcut o îată; 

Săți. pară rău şi ţie-că ai urmat. pe Cesar, 
Și spune'i de primirea. ce ai avut aicea; | 
Te rog, adu'ţi. aminte săi” spui că pentru asta 
Sunt supărat pe dânsul că'i mândru și sumeţ; - 

_Căntr'una îmi impută ce am ajuns, uitând 
„Ce-am fost odiniâră: mă supără acesta; 
Șin astă "'mprejurare e lucru fârte lesne, 
Căci steaoa mea cea bună, cen vremile trecute 
Mi-a fost o călăuză fidelă, ma lăsat 
Și rada ei iubită se stinse în infernul 
Cel fără fund: îi spune că, dacă nu'i convine 
Cuvintele acestea și tot ce am făcut, 

„Că are pe” Hipparchus un desrobit al “ăn, 
Că după plac, el, pâte să'l spânzure, să'l bată, 

"ȘI chiar săl schinguiescă de vrea, că să'şi 

CLEOPATRA, 

" ANTONIU, 

[r&sbune : 
Pe mins: tu, , îndemnit, și pl&că de aicea, - 
Cu dunga pe. spinare. 

_(Ese Thyreu), 

Ai isprăvit acuma? 
Vai! luna'i eclipsată și singură predice. 
Căderea lui Antoniu -
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Cuzoparna. Vom aştepta să vie 

ANTONIU. Să lingușeșci pe Cesar, te-ai uita la.omul 

Ce 'ncălțăminteaii l&gă! a 

CLEOPATRA. î- Ce nu.mă eunoşă âncă? 

Anroniu. Și către mine ast-iel te 'ai reci d'o dată! 

CeopaTRA. Ah! scumpul meu, d'ai crede acesta, aş dori 

Ca cerul să reverse din inima'mi. recită, 

O grindină, grozavă ce din îsvoru'i chiar 

- Să fie otrăvită, car piatra cea dântâie 

In gâtul meu să pice, șacolo prefăcută, 

In liquid să disolve a mea 'ntristată viaţă; | 

A doua. pe Cesarion *) cu morte: să isbescă; 

Pân!' ce treptat şi sigur nefericitul rod 

Al pântecilor mele, acest întreg popor 

„Egyptean, răsboinic și scump al meu, sdrobit 

De îlacărea. topită a -groaznicei furtuni | 

Ne îngropat să zacă pe humedul pământ, - 

„ȘI să rămâne. preda ţânţarilor spurcaţi 

__ Sa, muştelor fetide a, Nilului în veci. 

“Axroxit. Sunt mulţumit atuncea; în Alexandria - 

Se odihneșce Cesar, eăr, eu, mă voii opune 

_sbândei lui d'acuma,; oștirea. mea. voinică 

Resistă vitejeşte, ear flota, risipită, 

Sadună și pluteșce pe valuri cu mândrie. 

“ Dar unde erai 6re, oh! inimă mărâţă ? 

_Domniţă, me ascultă, de -vor permite eii 

Victorios la tine să viu după resbel, 

Acoperit: cu sânge mă vei vedea” și lumea 

Va pomeni uimită de cele ce voiii tace 

Cu paloşul acesta, și âncă-am speranţă | 

| In viitorul nostru. Me 

CLEOPATRA. „7“ Worbitai. ca un brav! 

“Stăpânul meu, mă bucur. , 

  

*) Fiul Cleopatrei cu Juliu Cesar.
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ANTONIU. 

ar "A trei oii. înspiepiu 
„ME voit “Iuptasîn; 

i gta se e ANI 
“Momentes$j fot, AȘI cumpăra, viața 

Voi poședar ta, răbgarea și ardorea 
"pis și, cu mai mare riîvnă 

ntiț'i: când petreceam 
| [prospere 

      

.. 

_Un om patru .0 glumă: ear înreit acuma 

CLEOPATRA. 

ÂNTONIU. | 

CLEOPATRA. 
ANTONIU. 

- ENOBARBU. 

Cu gura. încleștăți, în calea'mi voii repune 
„P'or cine mă opreşce,—dar vino, vom petrece 
O .n6pte strălucită: cheniaţi pe căpitanii 
Cei întristaţi încâce, şi cupele lor umpleţi; 
Al miedei nopţi clopot vedea vom ear sunâna. 
E nașcerea mea astădi, credeam că voiă petrece 
Tot tristă şi mâhnită, de re ce doreșci 

„Să fii Antoniu âncă, sunt earăși Cleopatra : 
Vor fi ear dile bune. „. 

| „7. Chemaţi 'toți căpitanii 
Da, voii vorbi cu dânși, ear rănile iaimâse 
Le-om astupa diseară cu vin; Regino, haide 
E must în mine âncă. Când mă voii bate earăși 
-'Voiă face chiar cu silă să mă iubescă mortea; 
Cu c6sa'i putredită mă voiu lupta în ciudă. 

[Es Antoniu, Cleopatra' și suita). 
Cât îulgerul acuma va îi de iute; omul 
Când e 'nturiat ca dânsul, e numai ca să sperie . 
Chiar. frica ce-o resimte; 'n așa disposiţiuni 
Un porumbel e ?'n stare să lupte ca un struţ. 
Și căpitanul nostru pe cât Slăbeşce ?n creeri 
In voinicie creșce: când raţiunea. este 
Așa "ntunecată, de vitejie mare, 
Des nimiceșce spada cu care rea să lupte: 
-Voiti căuta d'acuma săl părăsesc mai iute. 
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SCENA 1. 
Tabera lui Cesar, lângă Alexandria. 

Cesar citind o 'scris6re, Agrippa, Mecacnas şi alţii 

CESAR, 

„MECAENAS. 

N, 
N 

" Imi spune că sunt tenăr, m'amenință să plec 

Par'că putea d'aicea să mă. gonescă dânsul: 

A poruncit să bată pe un trimis al meu, 

Şi 'mă& poiteșce-acuma cu el la luptă dreptă.- 

Acesta e răspunsul lui Cesar către-Antoniu: . 

Să, scie trădătorul bătrân că Cesar are 

S'alg'o altă morte; ear pân'atuncă își ride 

De serbăda'i sfidare. . - | 

Fii î6rte sigur, Cesar, 

Un om atit de mare, când se îniuriedă 

Ca dânsul, e pricina: căl 'urmăreşce aprig 

Cesan. 

“ Ruina iminentă; deci: vrâme să nu'i dai 

Măcar: ca. să resufle, profită cât: mai bine 

De uluiela asta. Mânia nică o dată 

Nu se pădeșce bine. - 

Să scie cei de trunte 

Din căpitanii noştri că 0'să se încingă
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/ ia , . . 

O bătălie mâine ce va 'ncheia resbelul 
In rândurile n6stre avem mulţi de aceia 
Ce ?n vremile din urmă slugit'au sub Antoniu, 
Ca să mil potă prinde. Vedi, îă tot ce ţi am. 

__ [spus; 
Daţi + un îestin.- diseară. armatei, căci avem 

Provisiuni destule, și merită să iacen 

O leacă de risipă. Sărmanule Antoniu! 
(Esec). 

„SCENA N. 

" Alexandri ia. — O cameră în palat. 

Antoniu, Cleopatra, Enobarbu, Charmian, Iras, Alexăs și alți 

ANTONIU. 

ENOBARBU. 
ANTONIU. 
CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

ENORBARBU. 

ANTONIU. 

— CLEOPATRA. 

ExoBARDU. 

„Relusă să, se bată, Domiţie, cu mine? : 

Da. i 
Și de ce acâsta? | 

Consideră, se vede 
Că fiind că Fortuna Y e întreit mai mare | 

- De cât ata, nici lupta nar îi egală astiel. 

Ostaşule, chiar mâine mă voiii lupta pe mare 
Și pe uscat, într'astiel în cât sau voit trăi, 
Sau voii scălda ondrea 'mi murindă întrun 

a [sânge 
„Ce 'n veci să” pomenâscă. Te vei i luptă, tu, bine? 
Lovivoiă și striga voii: «uăvală pretutindeni!»- 
Așa îmi place: mie, pe servitori îi ehemă 
Şi masa de diseară să îie *mbelșugată! 

- (Intră servitori) 
Da mi mâna ta, băiete, tu, ești cinstit şi harnic 7 

ȘI tu, — şi tu, asemeni,— căci credincioși * mă 
[aţi iost, -- 

Şavuraţi ca tovarăşi, Regi. ă 
Dar ce! nsenegti? 

O stranie idee din. cele ce se nasc 
- În minţi adesea triste... . -



ANTONIU, 

SERVITORII. 
ANTONIU. 

CLEOPATRA. 
ENOBARBU, 
ANTONIU, 

EENOBARDU. 

ANTONIU. 

Vrea săi înduioşede. 

ANTONIU SI CLEOPATRA - gr: 

Și tu ai fost: cinstit,. 

Aş vrea să se "mulțescă persona mea, să fie- 

Câţi sunteţi voi la număr, ear, voi, să vă uniţi: 

- Şo singură ii nță să deveniți, ce-ar îi - 

Antoniu, ca din parte mi să pot să vă servesc, 

Precum și voi pe :mine slujitu-m'aţă atita! 

Să vă fer6scă peii! . 

Ei, bunii mei prieteni, slugiţi'mi şi diseară, 

Nu fiți sgârciţi cu vinul; cinstiţi-mă întocmai. 

Adi, ca odini6ră, când vastul meu imperiu 

Îmi asculta porunca. 

- Ce vrea să qică 6re ? 

„ME îngrijiţi diseară, - 

“Vă îi serviciul vostru cel de pe urmă pâle;; 

Puteţi în astă lume să nu mă mai vedeţi, 

Sau umbra frântă dâtă a ce am fost o dată; 

Slugi-veţi pote mâine la alt stăpân: privesc: 

La. voi acum ca omul ce'şi ea. rămasul bun; 

Cinstiţii mei prieteni, eu, nu vă dau altar: 

Din contra, trebuinţă având de: slujba vostră, 

Vă rog rămâneţi âncă chiar pân! la mârtea mea. 

Mă îngrijiţi diseară două ceasuri, nu cer mult. - 

Și să vă respliitescă nemuritori Dei. 

Cuvintele aceste ne întristeqă, Domne, - 

„Priveşce 'mduioșirea cum le roşeşce ochii; - 

Ca un mnăgar, cu, însumi am ochii plini de: 

lacrimi” 

Ne tanstormăm acuma a toți în femei. . 

- - Oht'oh! 

sa mă aturiseseti ursita dacă vream 

Să fac aşa” un lucru. Să nască gingășia 

Acolo unde. pică acele lacrimi blânde! 

Duioşii mei prieteni aţi tălmăcit. greșit, - 

Cuvinte durer6se ce- -am pronunţat; mă ; credeți. 

1 
1 . o , -
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_Mai mult ca să vă mângâii, și Yam rugat ca 

[n6ptea 
Cu torţe s'o petrecem; aflați iubiții mei, 
Că am. speranţă bună pe diua cea de mâine. | 
O viaţă cu isbândă sper să. găsesc acolo 

“Or” unde vă voiii duce, ear nu faimâsă morte. * 

“l-iul soLo. 
2-lea, SoLp. 

l-iul soLn. 

22-lea, suo. 

I-iul souo. 

.9- Ia's SOLD. 

3-lea son. 

-4-lea SOL». 

-3-lea soLp. 

-4-lea soLp. 

l-iul soLp. 

2-lea soLo, 

Să mergem der. la cină și sinecăm în vinuri 
Or ce gândiri de jale. - E 

7. i (Es) 7 

SCENA. Il 

„ Înaintea palatului - 

Duoi soldați se. întâlnesc. | 

Bună sra, îrate, ; mâine este dioa cea mare 
O să se decidă lucrul într un fel sau întraltul:— 

- Să ne vedem cu bine. Niai aflat nimic straniu 
pe stradă ? s 

Ce e nou? 
Pâte că nu e de cât un 'sgomot, Bună seră. 
Bine, Domnule, bună sâră. A 

(Intră alţi dou! soldaţi) 
Soldaţilor, ţineţi pază bună. 
ȘI voi asemeni;—nâpte bună, nspte bună: 

(Cei duci dântâiă se aștdă la posturile lor). . 
Acesta e locul nostru (se aşcqă şi ei) dacă mâine : 

- marina se. portă îrumos, am speranţă, iermă 
că soldaţii voştri vor resista, - 

E o armată vit6ză şi plină de stăruință. 
(Se aude o musică sub scenă), ) 

Taci, — ce e sgomotul' acela ? BR 
Ascultă, ascultă. Să - 
Ascultă. 

  

”*) Se face “menţiune în Plutareh despre o musică misteri6să 
-audită în nâptea aceia. i e
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“l-iul soLp. O musică în aer. * - 

3-lea soo. Ba sub. pământ. 

4-lea soLo. E semn bun, — nui aşa? 

l-iul soLp. i am spus să taci. Ce o fi și asta? 

2-lea son. E deul Hercules, care 1 iubeşce pe Antoniu,. 

“și care acuma | părăseșce, | 

1-iul SOLD. Inainte! — să vedem dacă alte sentinele au. 

audit ce am audit şi noi. 

Aa (Avans6qă cu toţii la un alt post. 

2-lea soLp. Cum mergeţi, Domnii mei? , 

SoLnații. Ce e? —ce 6? —aţi audit? 
(Vorbeşe mai mulţi o dată. 

J-iul son. Ei, nu e ciudat? 

3-lea soLp. Aţi audit, Domnilor, aţi audit? 

l-iul soLp Să ne îndreptăm dupe sunet, și să ne apro-- 

i piăm cât vom putea mai “mult, ca să ve--. 

dem cum. o să siârşscă. 

 Souoașii. Bine, — ce lucru straniu! 
(55 vorbind mai mulţi o dată). 

- SCENA IV 

"O cameră în palat. 

Antoniu, Cleopatra, Charmian și alţi 

ANTONIU. | Să îmi dai armura, Era Ei, Eros. 

CLEOPATRA. - Dormi puţin.. 

ANTONIU. Nu, puiul meu. Dar vino o să 'mi dai armura, Eros! 

Intră Eros cu armura, 

- Dar vino, îrate, iute: îmbracă și tu ferul. . 

“De nu ne 'mbrăţiședă Fortuna este pâte 

| „Că o destidem.. Vina. 

CLEOPATRA. | „Mă lasă să "ţi ajut... 

- Dar asta pentru ce e? 

- ANTONIU. „Ah! lasă mă, Tenăcic! 

Tu, ce ai fost armura sdrobitului meu. „suflet, 

„Și agi eşti alt, falșă! Armura 'mi O aduceți: *
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"CLEOPATRA. 
ANTONIU. 

“Enos. 
“CLEOPATRA. 
“ANTONIU, 

Incet, încet,—te 'ndură, căci vream să îie astiel. 

Să fie cum vrei deră. O să ne mârgă bine 
Te du și tu, oh! Eros, şi 'mbracă te cu zaua, 
Numai de cât, stăpâne. : 

-Nu'i bine prinsă asta? 
“Frumos de tot ;—acela ce-ar vrea să o destacă, 
Pân' n'o voiă seste singur ca să mă odihnesc, 
Nu vă scăpa din mâna'mi. Dar, Eros, te încurci 
Regina “i mai dibace. — Grăbeşce te. Oh! dragă, 

“De ai putea cu ochii 'ţi să vedi cum o să lupt, 
ȘI ce măreţe fapte voii sevârși,. ai spune 
Ca: n adevăr sunt meşter. 

“Untră un ofițer armat . 

,  Amiee, bună: dioa, 

* 

"Bine-ai venit aicea: —'Tu ai înfățișarea 
D'a şei ce e resbelul; eu, m'am sculat de vreme 
Căci” mi e plăcut resbelul și merg voios la luptă. 

“L-iul OFIȚER. Cu tdte:că'i de vreme, stăpâne, sunt o mie 
Ce ţintuita haină "și au puso și Vadastă 
La port cu nerăbdare. .. 

(Țipte, trompete). 
(Intră: alu ofiteri cu soldaţi, 

Adi vremea e frumâst. 
"2-lea OFIȚER Pe generalul nostru iubit....- i 
Toi. Il salutăm. 
“ANTONIU. . Băeţi, cu voi sunt vesel, şi gata, gioa. bună 

Se vede dimineța, ca chipul unui tânăr 
Ce'i hotărit să placă: — îmi daţi acâsta mie — 
MPaţi măngâiat, prieteni, cu-avâstre vorbe. Aide. 
Adio, scumpă Dâmnă, or ce se va *ntempla. 

_ * O sărută), 
Acestari stirutarea, unui soldat: ş'ar îi 

“In asttel de momente un lucru: nefiresc, 
Și de blamat cu-asprime, ca să ne separăm 
Cu salutări banale. Te părăsese acuma 

4 N
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- Mai tare ca oţelul. ineţi vă aprâpe 

- De mine, toți aceia ce au dor să se bată, 

Vă voiii conduce însu'mi cât de aprâpe! Adio. 

! (Es Antoniu, Eros, ofițerii şi soldaţii). 

CnARMIAN. Nu vrei, Dominiţă scumpă, să te retragi? 

CLEOPATRA. - “Ce mânâru, 

Ie Pășeșce el la, luptă! De ar putea cu Cesar 

N Luptânduse * n 'personă resbelul 'să”l termine! 

Antunci, Antoniu scumpe, aaa Dar ce iolos? Să 

| " (mergem. - 
Es. 

SCENA YV - 

Tabăra lui Cesar, lângă Alexandria. 

“Tromapetele sună. — Intră Antoniu şi Eros, îl întempină un soldat. 

SooaruL. Adi, peii, lui Antoniu săli fie cu priință! 

ANroxIu. . Bine-ar îi fost ca cerul, și tu cu-a tele rane 

Să mă îi 'mpins la luptă-cu Cesar, pe uscat 

In qioa cea. îatală! 

“SOLDATUL. „a Dar fi făcut acesta 

“Acei Regi ce îugiră, şacel soldat voinic, 

Ce aqi de 'dimincţă plecă, ar îi aicea, 

Să te urmede gata. 

NTONIU. . De cine este vorba? 

„SOLDATUL. De unul, ce 'nainte era nedespărţit 

De tine.— Enobarbu, del chemi, nu te aude:— 

"Sau pâte îţi răspunde din tabera, lui Cesar: 

„Nu mai suni dintai voştri“. 

„ANTONIU. - - Ce spui tu ?. Cum se pete: ? 

SOLDATUL. Sa dus la Cesar, Domne ? 

Enos. oo _* Dar lada n'a luato 

Cei conţinea comâra. ' 

" ANTONIU. In adevăr se duse? 

Enos. +: E lucru î6rte sigur.
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ANTONIU: Te du atuncea, Eros, 
Trimete dupe dânsul. comâra lui, S'averea: 
Îţi pun îndatorire să nu opreștă nimica; 
Tu scrie'i și pe urmă voiii subsemna scris6roa- 
Salută”l și trimete'i urări prieteneșci: 

„Din partea mea, mai spune'i că ?n viitor doresc 
Să n'aibă nici o dată mai silnice cuvinte 

„Pe un stăpân să'l schimbe. — Ah! sârta mea. 

CESAR. 

x 

AGRIPPA. 

Cesan. 

VESTITORUL. 

Cesan. 

0 amară. 
Coruptia. pe biirbaţi cei mai cinstiţi! Grăbeșce. 

Ă (Es). 

“SCENA VI | 
Tabăra lui Cesar, lângă Alexandria 

Fanfare, Cesar, Agrippa, Enobarbu şi alţi 

Inainted,, Agrippa,, și 'ncepe bătălia. 
Dorinţa "mi-e Antoniu să fie prins € de viu: 
Pe toți însciințeqă'i. E 

Cum poruncesci voii face. 
(Ese Agrippa). 

S'apropie: în fine 'obștâsca di a păcii! 
"Să fie norocâsă acestă di, și lumea 
"Cea în trei colțuri, vecinic ca crenga de măslin: 
Să, fie 'nveselită! 

- (ntră un n vestitor): 

_ | Antoniu a sosit 
Pe câmpul de bătaie. | 

“ Ordonă lui Aerippa 
Să puie chiar în fruntea col6nei pe rebelii 
Veniţi de la Antoniu, săi pară că'și restrânge 
Mânia pe el însuși. -. - 

ExoBAnnu. 
(Ese Cesar cu suita sa) 

Sa resvrătit Alexas. Se duse în Judea, 
Trimis chiar de Antoniu, acolo a. convins! | 
EI; pe Irod lui Cesar să se închine, ș'ast-te,
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Sil lase pe Antoniu: ear drept resplată Cesar 
"L-a spândurat sărmanul. Canidiu şi eei-lalţi 

„Amici ce şovăiră: sunt prea îrumos primiți, 
Dar nică un post de semă vre unuln'a avut. 

Făcuiii o mișelie de care mă acus . 
Aşa amar, căn viaţă dacuma i înainte 

„Nam nici o fericire.  .- „ -- - 
(Intră duoi soldaţi dai lui Cesar) 

SOLDATUL. "= Antoniu îţi trimite 
Intrega ta: comâră, şi âncă multe lucruri” 
Ca daruri, pe d'asupra: trimisul a, sosit - 
La postul meu, șacuma la cortul tău descarcă 

Averea ce aduse 

ÎLNOBARBU. = "ŢI-o dăiruiose întregă! 
SoLparuL. Să nuţi baţi i joc de mine, oh! Enobarbus, lucrul 
o Ceţi spun adovărat e: ai face der mâi bine - 

Să scoţi în siguranţă p'aducător din rânduri: 
Aș fi făcuto singur, dar trebuie să merg - 
La, treburile mele. Continuă să fie. 
Un Jove: Impăratul., a 

„ o (Ese soldatul) . 

Exopannu. Mișelul .cel mai mare din lume sunt, șo simt 
Mai mult de cât or care. Oh! nobile, Antoniu,: 

- Tu, mină nesfârşită de bunătăţi, cum 6re 

Serviciile mele fidele resplăteai, 
Când văd că viclenia 'mi-o poleiesci cu aur! 
Ah! inima "mi se umilă, șamara pocăință | 

O face să plesnescă. Zadarnic mă opun; 

Voi. căuta p'aicea un şanţ cât de: murdar - 
Ca să termin o viaţă de mine feștelită. 

| (Es) 

a
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- : SCENA VII 

Un câmp de bătălie între amendout tabere 

Sgomot, — tobe şi trompete. — Intră Agrippa şi 'alţi 

„AcnieeA. . Daţi înapoi căci mers'am, tovarăși, prea departe. - 

- Se oboseşce Cesar. Nu socoteam să fie 

Atita, resistenţă. ă 
IE . (Ese). 

(Ssomot. — Intră Antoniu şi Scarru rănit) 

Scannus. Oh! Imperate, astăqi în adevăr luptarăm! 

De începeam tot astiel i am Îi gonit acasă 

„De mult legaţi la ceafă. 
ANTONIU. „+ Dar sângele tău curge. 

- Scannts. Aveam aci o rană 'croită ca un T 

Dar a crescut. Șacuma e ca un H 

. Ă Imi pare 

ca se otto. “ 
Scannts. „Ti facem praf, Domnul meu, am loc 

Să mai primesc aicea mai multe lovituri. 
(Intră Eros). 

ANTONIU. 

Enos. Sunt biruiţi; stăpâne, șal nostru avantagiu 
N 

Ca o isbândă este. , 
Scannus. - - e Puteam săi însemnăm - 

Cu veri p'a lor spinare, să'i prindem pe la spate 

| „Ca iepuri ce alergă, să facem chef şi noi. 
ANTONIU. Ai meritat resplata o. dată căci ești vesel, 

- Și îndecit mai mare căci ești viteaz, să mergem. 

Scannus.! - Vin schiopătând în urma “ţi. 
ci (Es). 

SCENA XVIUL 

Sub didurile Alexandriei 

, 

Sgomot, — Intră Antoniu şi Scarru cu forțele i în marş” 

ANTONIU. Goniţi, s'au dus la corturi. Salerge unu iute 

Să spuie și Reginei ce am îăcut, şi mâine
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Tot sângele acela, ce astădi a scăpat 
Il vom vărsa. Prieteni, vă mulţumesc din suflet, . 
_Purtarea vâstră îuse vitâză, vaţi bătut : 

Nu ca acei ce mie servesc, ci par'că fapta 
Era atit a vâs'ră cât şi a mea; cu toţii 
Aţi fost ca nișce FHectori. Intraţi der în cetate 

- Imbrăţișaţi p'a vâstre neveste, pe prieteni; 

"- Lepovestiţi ce fapte aţi săvârșit, și ele 
Cu sărutări duidse a vâstre răni spăla vor 

Și semnele măreţe vor vindeca. (Către: Searru) 
- [Dă'mi mâna, _ 

(Intră Cleopatra). 

| -Măreţei Jine-acuma:te voiii recomanda; 

. Cu mulţumiri gingașe tot este 'resplătit. 
Oh! tu, lumină scumpă a lumei, cu-al tău braţ 
Jubit, încinge'mi gâtul cel înarmat cu îer; 

Şi zaua de aramă ce peptul meu păzeșce 
Străbate'o, și întregă sărind victori6să 
Pe inima, 'mi tașcgă, bătăile oprindu'i. 

*CeopaTrna. Oh! Dâmne strălucite, șal tutulor stăpân! 
'Tărie infinită! cu zâmbetul pe buză 
Te ?ntorci dela, -a. himei urgie "'ngrozitbre!.! 

AnToxIU.  Privighetore dulce, plecat'au la” culcate 
Cu sele sdrobite. Să scii, iubită fată, 

„Că chiar de: se găseşce p'alocuri un fir alb 

„- „... Prin cele Palte negre, e totuși âncă tânăr 
Cel spirit ce conduce puterea meu sdrobită, 

Și pot cu cel mai tânăr să lupt cu bun folos. 
P'acest bărbat priveşeeii, de buza lui atinge 
A ta gingașă mână. Ostaşule, sărut'o. 

„Iți spun că dânsul astădi ca Deul coborit 
| In ciuda omenirei, din ceruri, sa bătut. 

"CLEOPATRA. "Ţi-'o0ii dărui, amice, armura cea de colo 
„3 + Inwregă e de aur şa fost a unui Rege. 

ANTONIU. O merită voinicul, dar fi chiar ţintuită
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Cu giuvaere. scumpe, ca a lui Phaebu sfântul 

Car strălucit! Dă'mi mâna;—pin Alexandria. 
[astlel 

Vom. face o plimbare frumâsă Sarătăm 

- Că suntem .din aceia, ce sciu dela, răsbdie 

.Saducă cășci turtite; dar îi palatul mare 
Destul ca să. conţie întrega mea oştire, 
Am prăsnui cu toţii şi am ciocni 'mpreună 

Spre s6rta cea a dilei de mâine, ce promite 
A îi. primejdi6să. Corniști der să cânte; 
Suilarca de aramă a sute de trompete 
Să sperie-a cetăţei ureche liniștită; 

Acesta, cu bătaia. tamburelor va îace 

Ca cerul și pământul lovite împreună 

Saplaude a nstră sosire "nvingătbre. 
SR ” (Es). 

| SCENA IX 

- . Tabor ce lui Cesar - 

Sentinele la. posturile lor. — Intră Enobarbu' 

I-iul S04B.: 'Nainte de o oră de nu ne .vor schimba, 

Ne vom întârce carăși: la camera. de gardă; 

E lumin6să n6pltea și pân' în zor-de di 
„1: “Ne vom ciocni se dice. - 

„9-lea soLb. e „A fost o di cam aspră. 
: Exonanpu. Fii martoră, oh! nâpte. . 
8-lea soLp. . „Ce om o fi acesta? 
2-lea soLp. apropie și ascultă. 

ENOBARBU. - „Si tu, iubită lună, 

. Când trădătorii fi vor. huliţi în amintire, 

E Fii martoră căn faţa, “i: amar m'am pocăit, 

I-iul soLp. E Enobarbi. 

- 3-lea soLD. -.  "Tăcere, ascultă ce mai spune. 

Exosanvt. Oh! lună, tu, stăpână a dorului duidsă ..
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2-lea soLn. 

l-iul soLv. 

3-lea soLv. 

l-iul soLn. 

2-lea soLp. 

Fă ca pernici6sa a nopţei umedslă 
"Să mbie-a mele 6se; ca viaţa 'mi odi6să » 
In contra voiei mele să nu se mai răscdle 
Greu atirnând asupra 'mi,—asvirlo să se îrângă 
Pe stânca, culpei niele. Ear inima "mi uscată 

" Cu-atita pocăință 'să spulbere în: aer - 
Menirea îi vinovată. Antoniu, tu, ești nobil 

“Pre cât a îost intamă mârșava mea trădare, 

ME ertă, numai întiu cât te 'priveşce, Dâmne. 

Ear lumea să mă: scrie în condica neștersă 

A cronicei, îugarul, şi trădătorul tău... 

Stăpânul meu Antoniu.- _ 
” „m „- (Al6re). 

Hai să vorbim cu densul. 

Să 1 ascultăm ce dice, căci pote că priveșce 

Pe “Cesar. . | 

Da, așa e. Dar dârme mi se pare. 
E leșinat, căci omul când dârme mu se r6gă 

Cum se ruga-adineori. 
| „Să mergem lângă dânsul. 

3-lea, soLp. Desteptă te,—te se6lă— di, Domnule, ceva. 

2-lea, soLo. 

l-iul soLp.: 

3-lea s SOLD. 

Ascultă ne, amice. E 

A morţei mână rece 

Atinsu 1 a, sermanul. Ascultă, toba bate. 
(Se aude toba: 

ȘI 'ncet încet deștept pe cei ce 'n pat dorm 
Ă [âncă. 

Să 1 ducem în odaie, o îi om însemnat 

D'o oră gărda: n6stră sa terminat. 
| Să mergem 

„ Căci pote : să, se sedle. 

- (Es cu corpul).
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ANTONIU. 

ScAanus. 

ANTONIU. 

Cesan. 

ANTONIU. 

Scannus. 

SCENA X 
- - a : ' 

Iutră amendouti tabere. 

> | , - 

Antoniu şi Scarrus cu trupele în marş. 

- Ei, astădi se prepară pe mareo 'ntâlnire, 

Pe ţerm nu le convine. 

Ș'așa sunt gata, ş salttel. _ 

„Să vie să se bată în foc de vor, în acr, - 
„Or unde suntem gata; acesta dic e planul: 

Pe dealurile-acestea,' ce 'nconjură orașul, 

Remâne pedestrimea să fie la 'ndemână; 

Poruncile sunt date marinei ce să facă; — 

„Din port deja eşit'au,—şi mai departe pote 
O să vedem mai bine ce încercări vor. iace. 

(Intră "Cesar cu trupele în marş). * - 

De nu s'aruncă denși stăm liniștiți aicea, 

Și după câte "mi pare, așa chiar o să fie, 
„Căci cele mai alese din trupe, pe galere 

Sau dus să manevrede. Să ne 'ndreptăm spre 

| | [vale, 
Vom îi în siguranță. 

"«Reintră Antoniu și Scarrus. 

Nu se uniră âncă. La bradul cel de '60l0 
ME duc să: văd mai bine: şi viu să “ţi spun 

| . [pe loc 
Cum o să mergă lucrul. . 

a -  (Ese) 
i. In pânzele 'galerei 

Ce duce pe Regina îăcut'a cuibul stu 
Albastra rundunică: augurii spun că nu şeiu,— 
Că nu pot s' înţelegi, — privirea lor e tristă, 

„Și nu 'ndrăsnesc să spuie ce au ghicit; Antoniu - 
O dată este vesel și 'ndată "i negurat 
Nesigura ursită continu 1 înfidră
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“Cu temeri şi i speranțe ce cl pe rând resimte. 

(Se aude departe un sgomot ca de o bătălie navală). 

Tot e perdut acuma! mârşava Egypteancă - 

Vinșelă mişeleșce: marina mea viteză 

Duşmanului cededă, şi dincolo cu toţii 

Văd că se mbrăţișeă şi svirlă ? n sus căciuli 

Ca vechi amici, de veacuri ce nu s'au întâlnit. 

Tu, curvă, schimbătâre de trei ori, mai vândut 

Acestui spân novice: amiărăciunea totă 

A inwmei asupra'ţi acuma o revărs. | 

Le spune der să îugă, ear pân' m'oiii i răsbuna 

P'acestă vrăjitâre nu voiii fi mulţumit. 

Te du la toţi, le spune să îugă; mergi mai iute. 

| (Esec: Scarrus). 

N'o să mai văd, oh! s6re, splendidu' ți răsărit, 

Antoniu și Fortuna sau despărțit în veci, 

aci s'au strâns de mână. Vedi unde am ajuns! 

Iubirea, ce "nainte mă urmărea cu pasul 

Și pentru care însumi n'am reiusat nimica, 

Aduma se topeșce, dulesta!i revărsând 

Pe Cesar ce 'nfloreşce, și se -cojeşco “bradul | 

Cel falnic, ce "n pădure“pe cci-Valţi întrecea 

Ah! falșa Egypteancă cu vrăjilei fatale 

Adi m'a trădat; — acea ce co privire numai 

Mar îi pornit departe la noi conquiste, earăşi 

_ Sciind'să mă recheme c'un semn, p'al cărei piept 

Îmi alinam durerea, și cruda oboseli;— 

Ca, o ţigancă vine, cu cartea măsluită 

Mă amăgeșce. Eros, ia, vino 'medce, Eros. 

. (Intră Cleopatra). 

Ce, tu, ești vrăjitre ?— Te du! — Să nu.te văd! 

De ce pa ta iubită, eşti mânios, Antoniu? 

„Ci pei de lângă mine, de nu vrei să primeșci 

Co ți se cade ast-iel, și astădi să privedi 

Pe Cesar. de eriumphui! Să te ridice 'n sus 

E
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Să potă să te-admire poporul sgomotos: | 

In scaunu'i de aur ca-cea mai însemnată 
Din sexul tu urmeqă!l; și pentru. o lăscaia 

Să pâlă să te vedă toţi proşti ca p'un monstru: . 

: Octavia răbdătâre săli sgârie obrazul -. 
Cu unghile'i văpsite: e bine caii plecat 

(Ese Cleopatra). 

Era mai i bine ânsă, de ţii la viaţă încă, 
Si îi cădut victima maniei. mele; pâte 
Cruţam alte victime. Ja vin'o "ncâce, Eros, 

= Am îmbrăcat cămașa. lui Nessus. Oh! Alcides, 
„.„Străbunul meu, minv6ţă cum se r&sbună Deiă; 

Ca să asvirl pe Liichas *) peste-ale lunei cârne, 
Și cu acestă: mână ce -pâte buzduganul 

Ce fuse str: ălucită, Peri-va Yrăjil6rea, : 
Căci ma. vendut acestui băiat Roman, și daca 
Mârșava. uneltire a lor mă perde, densa i 
Prin mâna mea muri-Va. Dar, Eros, unde eşti? 

| E 

4 Lc 
SCEXA SI | 2 

Atezanăr ia. —0 cameră în palat | So 

Cleopatra, Charmian, Iras, Mardian 

Veniţi în ajutoru'mi, iemoeilor, căci umblă - 
Chiar mai turbat că Aiax, **) când îi'răpiră 

- „ [seutul; 
Nu cred ca fost “vro dată mistrețul 'Thes- 

salian * ) 

  

*) Lichas care a adus acestă. mantă lui Hercul a fost svârlit de 
dânsul așa tare că a cădut sdrobit, 

*£, Scutul lui Achil a fost atribuit lui Ulys, şi de „aceea Aiax * Telamon s'a înfuriat. 
***) Mistreţul” ucis de Meleager, 

N 

Gigant săi învertescă, să pot. curma o viaţă E
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“ ONARMIAN. 

CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

Enos. | 

ANTONIU. 

Mai furios ca dânsul. 
| La monument alrgă, 
Te 'nchide ?n siguranţă şapoi rispuns trimeteii 
Cai încetat din viaţă. Nui'i între trup şi suflet - 

Mai aspră despărţirea, ca pentru cel puternic 

„Când îala lui dispare. 
„La monument să mergem! 

Mergi, Mardian, şi spune'i că 'mi-am luat viaţa; 

Că cea din urmă . vorbă ce glasul meu de 
[mârte 

Grăi a îost «Antonin Te rog să bagi de s&mă 

“Să povesteșci cu jale. Acum te du, Mardian; 
Vin! înapoi şi spune'mi cum vestea morţei mele 

A iost: de el primită. La monument m'adastă. 
e - - (Es). 

SCENA XU 
O altă cameră ” 

Antoniu şi Eros. 

M& vedi acuma, Eros? 
a Da, Dâmne, negreșit. 

Ţi-sa 2 întemplat vro dată să. vediun nor ce are . 

O iormă de balaur, să vedi în cer un abur 

„Ce sâmână cu leul, cu ursul, c'o cetate 

Enos. 
ANTONIU. 

Cu turnuri întărită, co stâncă, spândurată, 

Cu vârtul unui munte, sau cu un promontoriu | 
Albastru'n depărtare cu pomi ce'și mișcă veriul, 

Ridând de cei din lume ?—Aceste semne toate 
"Vedenii. născocite. d'a serei negră umbră, 

Le-ai vădui? 
Da, Domne. 

Năluca vaporoasă. 

Cen ochii tăi se 'mbracă cu îorma unui cal, 

Cu o gândire numai e sfâșiată în vânt, - 

4
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Enos. 
ANTONIU. 

Enos. 

MARDILAN, 

ANTONIU, 

MARDIAN. . 
ES 

Și 'ndată “și perde forma ca, picătura-acea. 

Cen apă e turnată. - a 
Adevărat e, Dâmne.: 

Ah! credinci6se Eros, stăpânul tău chiar este 

"O formă ca acestea; Antoniu sunt în ochiţi, 

Dar nu m& sint capabil d'a mai păstra fiinţa. 

Ce-o vedi, băiete dragă. Făcut'âm tot resbelul 

Acest pentru Egypet, nemernica crăi€să | 

Cui inima'mi am dat'o, credând că'n schimb 

[p'al său 
De-mult mil dăruise, pe: când pe lângă mine 

lubise alţi, o mie, — cu cartea măsluită 

Ma pungășit cu Cesar, și mi-a jucat isbânda 

Hoţeșce spre triumphul rivalului ierice. 

Dar nu mai plânge, Eros, căci âncă am rămas 

Să. ne repunem singuri, 
, (Intră Mardian). 

Stăpâna ta mărşavă 

Chiar spada'mi a turato. 

| -.. Antoniu, nui aşa. 7 

. Regina to iubeșce şa fost a ei urs ită 

Strâns: cu ata legată. 

ME las în pace:—pl6că 
„Scopit fără ruşine; căci m'a trădat, jurat'am 

Că va plăti cu viața. | 

” „O dată numai pâte 
Să 'şi dea viaţa omul; și densa a plătit'o; 
Ce vreai să faci cu mânatți, da gata ţi se face: 
Cuvântul cel din urmă ce spuse-a, fost « Au- 

[toniu» . 
«Prea nobile Antonius, șun ah! stâşietor . 
A rupt în două vorba, «Antoniu», ce, ca irântă 

- R&mase între buze și inima 'i nespusă. 
far viaţa ei 'și a dat'o cu numele i iubit 
Inmormântat în sînu *i 

N
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ANTONIU. 

MARDIAN. 

ANTONIV. . 

Atunci e mârtă! ” 

„Mârtă | 

Vom desarma der, Eros, a dilei lungă trudă. 

S'a terminat acuma și cată să dormim : 

Destul de resplătit eşti că plecă în siguranţă. 

Fe du der. M& desbracă şi 'mi smulge armătura; 

Nică pavăza lui Aiax cu şepte "nvelitoră 

Nu ar putea să 'mi curme a inimei bătaie ; 

VE rupeţi der, oh! coste, tu, inimă, mai tare: 

Sa fii de cât cutia ce te conţine, rupe 

Der c6ja. ceă subţire! Mai” iute, Eros, iute. 

“Dintr'un soldat acuma nimic nu mai rămâne. 

Plecaţi bucăţi cinstite, —aţi îost irumos purtate- 

M& lasă pentr'o vreme. 
- - (Ese Eros). 

Tubită- Cleopatră, 

Curend te voii ajunge, şi 'ngenuchiat voii cere- 

„ Ertare. dela: tine Aşa căta să îie, 

Enos. 
“ANTONIU. 

Ș'or ce întârdiere ar îi -mai- mult un chin. 

Se stinse a mea torță şaici mă voii culca 

Nu pot în rătăcire: să umblu nai departe: 

P'acuma or ce muncă perdută e, și forța - 

Star, încurca, prin forță. Regina mea, sosesc. 

Mașteptă.—Eros, Eros! M'aşteptă, dic, iubito;. 

Pe plaiul cel: ferice vom merge mână 'n mână. 

Pin sufletelor celor ce sodihnesc în pace 

Pe earba înflorită, car pasu ne uşor 

Va face să tresară fantomele bălane; 

- Didone .și Aeneas vor rămânea, uitaţi, 

Și verile | tufișuri ne vor ascunde taina. 

Ei, Eros, vino, vino! N 

| | " (Reintră Eros)... 

e „Ce poruncești, stăpâne? “ 

“Fiind că Cleopatra, iubita mea, e mârtă, 

Atit de miserabil e traiul meu, că Deii
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"nos. 

_ÂNTONIU.. 

“Enos. 
„ANTONIU. 

rr 

“Enos. 
ANTONIU. 

„Pe când splendidul scaun al dușmanului meu 
” Triumphătorul Cesar, ar merge înainte 
Pe roţi strălucitore, pecetluind rușinea, 

ANTONIU ȘI "CT.EOPATRA 

Urăsc a mea 'njosire. Și adi, eu, ce cu spada 'mi 
„Am împărţit o lume, — ce pe spinarea verde 
A lui Neptun cu nave am r&dicat orașe, 
MPaş condamna acuma să n'am. măcar tăria 

Ce-o are o femeie! — Șam sufletul mai mie 
De cât acea, ce spuse, prin mârtea sa, lui Cesar 
Că ese 'mvingătore din luptă în ciuda lui! | 
Un jurământ - făcutai, tu, Eros, c'or şi când 
Va -cere trebuinţa, (ce astădi a sosit), 

„Când voiii vedea în urma'mi năprasnica orâre 
- Și ruşin6s. s6rlă că mă gonese d'aprâpe, 

Da, dic, jurat'ai, Eros, că, or și când voiii cere'-o 
Mă vei ucide. Fă o, căci timpul a venit; 
Nu mă loveşci pe mine, pe Cesar biruieşei 

“Te- "mbărbătegă deră, 

„Să mă ferescă Deiă! 
Aş sevârşi o îaplă 'ce'-a Parthilor săgetă, 
Cu tote: că” dușmane, nu au putut să iacă. 
Ai vrea mai bine, Eros, să stai la 0 ierestră 

„În scumpa, n6stră Roma, și să priveșci acolo 
P'al tău stăpân Antoniu, cu braţe 'ncruţișate, 
La gât legat cu lanţuri, şi aplecat, „expus. 
Privirei și insultei, tărit *naintea ta, — 

? 

P'acela ce'l urmedă. 
a N'aş vrea; să văd acesta!” 
Deci vino, căci o rană "mi e singura scăpare, 
Și trage al tău paloș cu care credincios  , 
Ne ai servit, amice. | | 

. I Nu pot, înă &rtă, Dâmne. 
Sci bine că atuncea când te-am fost liberat 

- Dintw'o robie n6gră, că ai jurat pe Dei 
Că or și când voii cere, vei îace acest lucru:
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Enos. 

ANTONIU. 
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ANTONIU.. 

Enos. 
ANTONIU. 
Enos 

ANTONIU. 
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Deci îă o, căci altminteri vei șci e" întâmplătore, 

"Și: neprecugetate au iost în-timpi trecuţi - 

Serviciile tele. Deci trage şi stârseșce. 
2-3 Intorce der încolo privirea cea mărâţă 

ij 

' 

La, care lumea t6tă sa închinat o dată. 

(întorcânduse). Așa, . i 
"Mă e sabia trasă. 

__ Să-facă dâr îndată: 
“Cel lucru pentru care ai tras! 0. 

m “Domn iubit, 
Slăvite Căpitane și Impărat, mă lasă 

'Nainte de a trage fatala lovitură 

Să “ţi die adio. ! o 
is” ai, băiete; deci adio. 

Cărmuitor măreţe: adio. Să lovesc ?- 

Loveşce, Eros. | 
B ne. - N | 

_- ” e ” (eude pe spadă), 

Evit durerea astfel. 
D'a omori p' Antoniu. 

. - (more). 

Do trei oră eşti mai nobil... 
De cât “stăpân” teu, Eros, voinice. £ o pildă, 

“Ce n'ai putul, tu, jace, voii face, căci Regina. 
Și Eros prin: exemplul câştigă un renume 

“Mai mare de cât mine: doresc se semăn ânsă 

In mârte cu un mire, şi am s'alerg voios | 
„Ca la un pat de nuntă. Deci ucenicul tău  .. 

-- In mârte sunt. oh! Eros; căci astiel de la tine 

„Am învăţat. - -. 
(căde pe spadă) - 

Vai! mie, nu mor, Vailnu: mor âncăr. 

Să vie garda iute! Veniţi să mă sflârșiţi! 
" Cntră Dorcetas cu garda) 

l-iul Ann. Co" sgomotul acesta ? .
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ANTONIU.  Greșitam treba'acâsta, stârşiţi, vă rog, prieteni,. 

Ce'i început de mine. 
2-lea GARD. Se stinse un luceafăr 

l-iul cann. Cu el stârşeşce veacul. 
“Toţi. - Vai! ce nenorocire! - 
„ÂNTONIU. Acel ce mă iubeșce să'mi dea dorita morte. 

"1-lea GARD. Nu pot să fac acâsta. | 

9-lea can. o Nici eu. 

3-lea GARD. “Nu pâte nimeni. 
ia (Esec garda. 

„Denceras. Sfârşitul tău cel jalnic purmaşii tăi înveţă 
Să fugă de Ia tine: voiii arăta lui Cesar, 
„Acestă spadă numai ducându'i trista veste 
Şi am să fiu îndată primit cu bucurie. 

E (Intră Diomedes!. 

“DIOMEDES. Antoniu unde'i ? 
DERCETAS. "Colo, priveşco!l, Diomedes. 
Diomepes.  Trăieşce, spune'mi iute ? Dar, omule, răspunde. 

- . (Ese Dercctas). 

ANTONIU. Vai! tu eşti, Diomedes?- Ia spada ta, loveşce 
- - Să pot muri în fine. 

Diomebes. „Ah! Dâmne, prea putinte: 
E _'Frimisu-m'a stăpâna mea Cleopatra 'ncâce 
ANTONIU. - “Când; cre te trimise ? | 

“DioMEDES. Chiar adineaori, Domne. 

ANTONIU. Dar spune! mi unde este? 

DiouEoFs. - - In monument închisă. 

A fost cuprinsă parică d'un fel de prevestire 

De ce o să sentemple; îndată ce-a vădut 
Co bănuieşci de faptul că sa unit cu Cesar 
(Un gând ce nici o dată nu trebuia să'ţi vie) 
C urgia ta cumplită nu va îi împăcată, 
Trimis'a, trista veste că a murit; pe: urmă 
Findu'i temă ânsă de jalnicul efect 

„Ce va avea asupra'ți, aflând'o, m'a trimis: 

N
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Să'ţi spun tot adevărul: şi. am! - sosit târdiu 

Spre-a: mea nenorocire! | : 

AnToxIU.  'Târdiu, oh! Diomedes. Dar chemă garda mea. 

Diomeves. ' Hei! Hei! Să vie garda imperială, iute! 

Hei! garda, iute, iute! Vă châmă Impăratul! 

| (Intră uni din garqi:. 

ANTONIU. Duceţi-mă, prieteni, vă rog, la Cleopatra; 

E. ultimul serviciu ce-aș cere de la voi. 

l-iul GaRp. Suntem mâhniţi, oh! Dâmne, e că nu poţi să 

[trăieşci - 

Ani mulți” ca săţi servescă ai tăi gardi cu 

| [eredinţă. 

Toţi. Oh! Qi nenorocită! - 

ÂNTONIV. - Băieți nu "'mpodobiţi 

Năprasnica ursită cu lacrimile vostre, 

Cu astai. mulţumită: din contra să primim 

Voioși ceia .ce vine ca să ne pedepsescă, 

5'o pedepsim prin faptul c'a ei povară ducem | 

Uşor şi îără trudă. Acum mă ridicaţi, 

Căci vam condus adesea; purtaţi-mă prieteni, 

Și pentru osteneala vă mulţumesc din suflet. 

' | - (Es purtână pe Antoniu). 

= 

SCENA XIII oz 

Alexandria. — Monumentul | 

“ Cleopatra, Charmian, Iras, sus pe monument 

CLeovATRA. Charmian, nici o.dată nu voii pleca d'aicea. Ă 

Cnanax. Fii mângăiată,. Domnă. Ea | 

CLEOPATRA. : = Nu, nici o dată 'n viaţă. 

"Ne pare naturale evenimente! stranii, 

Și chiar -îngrozit6re, car or .ce mângăiere 

Despreţuim,. m&sura. mâhnirei trebuieșce 

Să fie potrivită cu reul ce ne vine. 

(ntră Diomedes) , ,
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DroueoEs. 

CLEO» PATRA. 

ANTONIU. 

Curoearna. 

ANTONIU. î, 

ANTONIU ȘI CLEOTATRA 

„Ce noutaţi: adustai, trăieșce or e mort? 
Sapropie sfârşitul, dar nu e âncă mort. 

Pe partea cea opusă a Turnului te uită 

Și vei vedea că '] pârtă înece garda, lui. 
(Intră Antoniu purtat de gardi:. : 

Ah! sore, arde sphera imensă n care vecinie 

Te înverteşci, şi lasă limanul schimbător | 

Al lumei să s'afunde în umbră nesfârșilă! 

„Antoniu! - oh! Antoniu! Veniţi în ajutoru'mi 

Tu, Iras, şi Charmian, și, voi, ce slați acolo 
Prieteni, ajutaţi 'mi să'l rădicăm în sus, 
Taci, voii să, scie lumea că nu'l a resturnat. 
„P* Antonius, valorea lui Cesar, singur ânsă 

Antonius p' Antoniu la biruit. | 
| Chiar astiel 

Urma să fie, nimeni p' Antoniu nu putea 
Să 1] frângă/-atară numai d! Antonius cel mare 
Sadâne: jelese sfârșilu "i. ' 

Îi - Mor, oh! Eoypet€ mor; 
Fac ânsă să mvaştepte năprasnica poire 
Pân' oii lipi pe buza'ţi iubită -cea din urmă. 

„A dragostelor n6stre trecute, sărutare. 
CLEOPATRA. 
- 

| ANTONIL, : 

CLEOPATRA. 

Nu îndrăsnesc, iubite, să mă cobor,—mt erlă, 
Stăpân prea scump și dulce, nu pot că miar lua, 
Și nu voiă ca parada splendidă a lui Cesar. 
Victoriosul d'astădi 'să fie mbogăţită; 

Căci de. au actiune pumnale, şerpi ș'otrave, 
Novasta ta Octavia cu ochiu 'i feciorese - 
Și -vocea "i moderată, nu '$i va mări triumphul - 
Bătându'și joc de mine. Dar vino'-Antoniu, vino! 

„Daţi ajutor, femeilor.— 0 să te râdicăm.— 
Prieterii, ajutaţi "ni. 

__ Ah! uite, că mă duc. 
Polrecerea. actsta e tristă! Cât de greu 

| Alirnă Domnul nostru! Puterea nostră par că
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II trage ?n jos făcându'! satirne și mai greu. 
D'aș îi Deiţa Iuno, aș porunci lui Mercur 
Pe aripa'i uşâră să te râdice 'n aer 
S'alăturea cu jeţul lui love să te-aşede........ 

"Dar ce folos să cerem? Trăgeţi 1] tot în sus.— 

4 

Toţi. 
ANTONIU. 

CLEOPATRA. 

ANTONIE. 

(CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

CLEOPATRA. 

ANTONIU. 

Mai e puţin iubite. — Hai, vin' la niine, vino! 
II îi (Il rădică pe Antoniu) 

În braţele acestea unde-ai trăit, siârșeşce; 

Fiă ?nsufleţit cu aste dui6se sărutări, 
Căci dar avea putere să te 'nviede, buza'mi: 
Nar inceta din dulcea'i și „amor6să muncă. 

Ce jalnică privire! 
Mor, oh! Egypet, mor! 

Di'mi vin: să beau, mă lasă da mai vorbese 

[puţin, 
Nu, lasă m& pe mine, și voiii mustra Fortuna - 

Așa de greu că râta, 'şi va frânge ascultând. 
"O: vorbă, Dâmnă dulce: încredinţeqă viaţa 
Ș' ondrea ta lui: Cesar. Vai! vai!. 

„ Aceste lucruri 
Nu pot săi stea împreună. 

- Incet, încet, mmrascultă: 

Nu te încrede 'n nimeni cin Proculeiu numai: 

Din 6menii lui Cesar. 
In mâinile acestea | 

M5 voii încrede numai, și ?n cruda mea. voinţă, 

Nu ?n 6menii lui Cesar. 
Să nu deplângi schimbarea ce jalnic înegreşce. 

Sfârșitul vieţei mele: ci laudă din contra - 
Memoria. cu gândul isbândilor frumâse 
Ce 'mi au mândrit trecutul; am fost cel mai 

a [măreț 
și nobil prinţ: din lume, nu mor ca un nemernic - 
Nici ca. un laş, ear casca ai mei concetățeni ..
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Vor scote ! o după capu 'mi, și tot rămân Ro- 

- ” [manul 
Ce îi biruit cu cinste de un 'Roman' măreț, 

Dar sufletu 'mi acuma se duce,—n'am putera 

Să mai vorbesc cu tine. 

(m6re). . 

"onr suflet prea. 'nălțat! 
Cum poţi să mori m 6re? De mine nu'ţi mai 

- [pasă ? 
Trăi voii dre "n lume acesta 'ntunecosă, 
Ce 'n lipsa "ţi pentru mine nu e de cât un grajd 

Vedeţi, femei, cum pere din lume 0 comâră 

Nepreţuită! Dâmne! Cununa înflorită 
" A armelor acuma; se stinse, și stindardul 

Ostașului s'aplcă; de astădi inainte 
„Băieți, bărbaţi şi iete sunt tâte d'o potrivă 

CHARMIAN. 

InAs. 

CHARMIAN,” 

- Înas. - 

CuARMIAN. 

 Înas. 

 CHARMIAN. 
CLEOPATRA. 

„Superioritatea din lume-a dispărut; 
Sub luna schimbătâre nimic nu mai există 

Mai însemnat, mai jalnic. - 
N 

-(eşină). 

Te linişteşce, Dâmnă. 
Vai! vai! și ca e mortă! “Regina n6stră mortă ! 
Vorbeșce. Dâmnă. 

Dâmnă. 

Jubita mea, Regină. 

a. 

On! Egypt! oh! Regină! 

. Taci, lras, că vorbeşee. 
Ah! nu mai sunt Regină, ci numai o femeie, 
Ce pasiuni- mai j6se o stăpâneșce astădi 

* Mai mult de cât pe-o slugă ce mulge vaci și îace - 
Cea, mai murdară slujba. — Ar trebui să dau 

Cu sceptrul meu în Jeii nedrepţi ca să pricepă 
Ca lost acestă lume a n6stră mai presus 

-De cât a lor "nainte, pân' nu “i răpiră scula 
Cea mai bogată dânși! Tot e deșertăciune,
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Răbdarea “i nebunie şi numai pentru câini 
Turbarea, e îirscă. Păcat e re "atuncea 

_Să “intri în locaşul cel tăinuit al morţei . 
Pân' nu "'ndrăzneșce mârtea să vie către noi ? 

„ Femeilor, ce faceţi ? Vă mângâiaţi, nu plângeţi; 

De ce mai plângi, Charmian ? lubite mele îete!. 

_Tovarăşe fidele, uitaţi-vă, se stinge 
Și lampa vieţei n6stre. Nu plângeţi, Domnii mei; 

Să îngropăimn, prieteni, ântăiă, şapoi pe urmă, 

Vom face după usul cel vechiii și strămoșesc 

Ceea-ce se cuvine, și ast-fel va îi mândră 
Să ne răpescă miriea. Veniţi cu mine deră 
Căci tocul celui spirit măreț acum e rece. 
Veniţi, femei, cu mine, căci n'avem alt prieten 
De cât voinţa n6siră de a siârşi mai iute. 

(Es, purtânăd capul lui Antoniu).
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SCENA LI. - 

Tabera lui Cesar înaintea Alexandri iei. 

Cesar, Dolabella, Agrippa, Mecacnas, Gallu, Proculeiu Şi alţii 

Cesan.. 

DOLABELLA. 

- 

Cesan. 

DEncEras. 

Te du der, Dolabella, să se predea, î îi spune; 

Intrângerea lui face or-ce întârdiere 
Simi fe neplăcută. 

M& duc îndată, Cesar. - 

. (Ese Dolabella:. 

Intră Dercetas cu spada lui Antoniu. 

„Ce vrea să dică asta? — şi cine este omul 

Ce îndrăsneşce ast-iel să se presinte' -aicea . 
„Eu m& numese Dercetas; 

Slujeam pe Marcu-Antoniu, bărbatul. cel mai. 

[demn 
De slujbă credinci6să: cât timp a poruncit 

"L-am ascultat; viaţa am petrecut'o t6tă 

 Lovind în inamicii lui: vrei să mă primeşcă 
Să te servesc d'acuma? Voii îi un slujitor 
AL tău precum "nainte am fost allui Antoniu. 

+ 
.
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De nu primeșci, atuncea în mâinile! ți măreț 
Predau a mea viaţă. . : 

Cesan. : . Ce vorbe sunt acestea ? A 
-DeEnceTas.. Dic, Cosate, c Antoniu e mort. | E 

“CESAR. pi Dar când un lucru : 

Aşa, măreț ca. dânsul se îrânge, “ar trebui 

Să facă mai mult sgomot: a spherei pămentești 

_ Cumplită stărămare ar îi făcut pe lei” 
- Pe drum să umble sloboqi, pe Gmenii să între 

Cu.lei în vizuine, căci mârtea. lui Antoniu. 

Nu'i o nenorocire din cele. ordinare, 
“Și numele lui Îalnic în sine însemna 

__ Chiar jumătatea lumei. - 
DENCETAS. - Oh! Cesare, pe densul 

Nu Pa ucis călâul cu feru'i rușinos, 
Ă Nici ucigaşul carăși cu ferul cumptrat, 

„Dar mâna li cea mândră ce cinstea sa a 
[seris 

- Pe fie-care îaptă ce-a săvârşit în viaţă, * 
Cu marea vitejie ce inima îi dete" 
Cea inimă străpunse. Acesta'i spada lui - 

Din ranaii am îurat'o priveșce, o pătată 

- Cu: sângele'i cel nobil. , 

Cesan. » - Prieteni, audiţi ?: - 

Să mă trăsnească Deii de. nu'i acestă veşte 

o Menilă chiar să facă pe-Impăraţi, să plângă. 

Acnippa. Ce lucru straniu este că firea, n6stră strâmbă 

Ne place să deplângem. ce des - am, încercat 

. Noi înșine să facem: 

MECAENAS. - „Cu ealităță slustre 

Prea înjosite vicii în pieptu'i se luplau.: 

AcRirra.  Umanitatea âncă n'a îost călăudită 

D'un suflet aşa nobil: dar celor mai de ircbă, 

Le dă cusururi eii ca să rămâie 6meni. 

Mişeat îmi pare Cesar. . -
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MECAENAS. Privind acea figură 

Ă Sumsţă, el de sigur se vede reflectat 
“Ca. 'ntr'o oglindă tocmai. 

Cesan. Antonius, oh! Antonius, 
aa Urgia mea. te-aduse aicea: — Dar adesea, 

O bubă rea împungem cu, ferul ca, să trâcă: 
“ȘI diua morţei tâle eram silit so văd, 
Sau să te las, eu, alt-tel să vedi peirea mea; 
Căci nu puteam în „lumea. cea vastă sta 'm- 

[preună. 
Amar voii plânge ânsă și lacrimi voiii vărsa. 

- Ca, sângele de calde, că tu ce-ai fost un îrate 
In viaţă pentru mine; un generos rival 
In fapte strălucite; și un tovarăș sincer | 
La, cârma "'mpărăţiei; un. soț și un prieten 
In capul bătăliei; al trupului meu tânăr 
Tu, braţul și puterea activităţei mele ; 
Și inima la care a mea se inspira! 
De ce a n6stre stele ne împăcate 'n veci 

" Intr'ast-fel despărţiră a n6stră- -egalitate? 
M& ascultați, prieteni,..... mai bine vă voiă spune 
Când va îi altă dată mai priincios momentul. 

(întră un vestitor) Ă 
Acest om duce 'mi pare o veste: importantă; 

i Să'l ascultăm ce spune. De unde vii, amice? 
VESTITORUL. Un. Egyptean Sunt, Dâmne. Regina-a: mea. 

(stăpână, 
In monument închisă, (atitati a rămas) 

„___ - Doreșee ca să afle intenţiunea vâstră, 
. Să fie pregătită 'să ia or ce măsură 

- Ce i se va impune. - 
CEsan. Re Îi spune să se "merâdă. 

Curând îi voiii trimete prin oamenii mei scire, 
Ce hotărire blândă luatam în privinţaii, 
Căci Cesar''nici o dată nu vrea să fie aspru 

. 

s
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VESTITORUL. În ast-iel de idee să te conserve peii! 

. „(Ese). 

Cesan. Ascultă, Proculcius; te du la ca și spunei, 

| Că nui fac vro necinste: dă'i or-ce mângăere _ 

Vei crede. cuvenită ca săii alini durerea; 

Că'n marea'ei măhnire să nu ne iure preda, 

Cum act de disperare: căci:ea în Roma vie 

“Ar fi nemuritâre pentru triumphul nostru: 

“Te du, şi 'cât de iute.să ne aduci răspunsul 

“Cum ai găsito.. 1 

PRoCULEIU  -- Cesar, precum doreşci voii face. 
(Esec). 

Casin. Mergi după dânsul, Gallus. Dar undei Dolabella? 

Să 'nlocui6scă-aicea pe Proculeius. 

AGhipPA. MECAENAS. Vino 

Inc6ce, Dolabella. i 

Cesan. Lăsaţi 1 căci” acuma 

. Mi -am și adus aminte în ce-loc Pam trimes: 

7 -” Curând se va întârce, Acum veniţi cu mine, 

La cortul meu; șacolo o să vedeţi și voi 

Cât m'a atras nevolnic să îac acâst resbei; 

Cât de lipsit de ură am fost, și ce scrisori 

Primisam către dânsul. Veniţi der să vedeţi, - 

-O să varăt destule. 
- "Es . - 

SCENA II 

Alexandria.—0 cameră în monument 

Cleopatra, Charmian, las. -. . i 

- CLEOPATRA. Din astă disperare a mea îmi pregătesc 

o O viaţă mai îerice. Nu'e nimic nici Cesar 

Când nu'i cu el Fortuna, nu este de cât sluga. 

Fortunei schimbătâre, și-unelta ei pasivă 

ar iapta cea mai mare, aceia este tocmai 
,
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„Ce tâte le șiârșeșce, — ce, or-ce neajunsuri 
Robeșce, şi fereşce de or şi ce schimbare,— 
Ce dârme, trebuință ne mai având de hrana 

Pământului, cea doică obştescă a Ii “Cesar 
-Șa celui ce cerşeșce. - 

(Intră la pârta monumentului Proculeiu, 
Gallu şi soldați). 

_ PROCULEIU. Stăpânul nostru. Cesar, salută pe Regina, 
- "Egyptului, şo râgă săi spuie ce dorinţe 

Ar vrea să se 'mplinâscă. E 
CLEOPATRA. (înăuntru) | Răspunde c cum „te chemă 
PaocuLeiv.' Sunt Proculeiu, -Domnă. 
CLEOPATRA. ” „Antonius o dată | 

"Mi-a fost vorbit de tine, spuindu'mi să mă 
| |. [ncred 

Dar tot :nu'mi pare bine să m'amăgâscă unul 
Ce n'are trebuință credință să păstrede. 

"De vrea, stăpânul vostru să vie o Regină 
"Naintea!i să cerşâscă, îi spune c'o Regină, 

„Xsa fie. potrivită cu rangul ei, nu pâte 
Să ceră mai puţine de cât.o *'mpărăţie: 

- De are der plăcere si'mi dea Egyptul tot 
. Cel cucerit de densul, adi, pentru fiul meu, 

Nu'mi dă de cât un lucru ce e al meu, dar totuși 
Cu mulţumire ? n îaţa'i rămân îngenuchiată. 

PnocuLEiu. 'Te "nveseleşce dâră, căci-n'ai de ce te teme, 
pe In mâini domnești cădutiai, cu inima voi6să 

Fă cererea ta deră stăpânului meu, dânsul 
ȘI întinde bunătatea pe loţi acei ce-o cer. 
ME lasă deci lui Cesar să'i spui că te supui”” _ 
Voinţei cu blândeţe, şi 'ntr'ânsul vei găsi - 
Victoriosul Rege, ce'i mulţumit să ceră 
Favoruri de la'-aceia ce'n jaţă'i se: închină. 

CLeovarna. îi spune că sunt slugă Fortunei. lui, corâna 
„De dânsul câștigată "i-o dau, că ceas cu ceas
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CLEOPATRA. 
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Iavă a mă supune; și Caş îi mulțumită 
-Săl văd chiar în -persână. - 

Ac6sta îi voii spune, - 

„ Iubita mea stăpână, îii mângăiată, sciu, 
Că starea vâstră tristă înduioșeqă astăgi 
P'acel ce a adus'o. 

Vei cât de lesne estesto prindem surprindând'o 
-, (La aceste cuvinte, Proculeiu 

Ra şi doi din guari se urcă în mo- 
„ nument pe o scari aşcdată la 

__ ferâstră, şi se pun la spatele 

- Cleopatrei. Unii din guardi des- 
chid porta monumentului). 

Pădiţio până vine stăpânul nostru Cesar: 

- Impărătescă Domnă! - 

II Eşti prinsă, Cleopatra! 
- Regina mea eşti prinsă! 

Mâini credinci6se, iute. 
(Scote un pumnal). 

(o desarmăgă). 

- nu fă păcatul ăsta, 
Nu. ești de loe trădată, din contra, %ţi e scăparea. 

CLEOPATRA. Ce! *mi este retusată chiar mortea, care scapă 

PROCULEIU. 

* 

“Pe câini de sulerinţe. 

| “Te rogi oh! Cleopatra, 

Să nu facă hunătăţei stăpânu'meu, ocara 

- De a te sinucide: din contra, lasă. lumea 

Să vedă săvârşită mărinimia, lui, 

„ Ce-ar rămânea ascunsă prin mârtea ta, stăpână. . 

CLEOPATRA. Ah! unde ești, oh! inârte? Ah! vino, vino, vino! 

Răpeşce p'o Regină ce-acum însemnătate 

Nu are de cât pruncii or cerșetori în lume, 

PROCULEIU.. Îţi moderedă, Dâmhnă, durerea ce resimți. 

Cugovaraa. Nu voii mânca nici hrană, nici, Dâmne, nu 
N m A [voiii bea:
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De este trebuinţă să spun ce am să îac: 
Nu 'mi voii căta odihna în somn, voii ruina. 
Mortala 'mi locuinţă. Deci facă ce o vrea 
Stăpânul vostru Cesar. Da, Domnul meu, să șcii 
Că nu voi sta legată în curtea sa vr'o dată; 
Octavia placidă nu va 'ndrepta asupra 'mi 
Privirea sa cea. dulce: Ce! vor să mă ridice 
In sus, să mă arate mulţimei sgomot6se 
A. Romei cea:severă ? Mai bine în Egypet 
Un șanț mormânt să 'mi fie! P'acest nomol iubit 

"Al Nilului m'întindeţi mai :bine despuictă; 
D'a muștelor de baltă înţepături umilată 
Voiă să deviu scârbosă; mai bine-ar fi să'mi 

“ [laceţi 
* Spândurătârea "aicea pe aste piramide 

PROCULEIU, 

DOLABELLA. 

_ PROCULEIU. 

CLEOPATRA. 

DoLABELLA. 

CLEOPATRA. 
„DOLARELLA. 
CLEOPATRA. 

Inalte ce clădiră străbunii mei cei mândri 
Stăpână, gândul vostru înfiorat, stintinde 
La temeri: ce e de gândul lui Cesar sunt departe 

. (Intră Dolabella). 
“On! „Proculeius, Cesar e informat de treba 
Ce ai făcut p'aicea. și m'a trimis în grabă 
Ca să te chem la dânsul; în ceia ce priveșce | 
Pe Dâmna, ea r&mâne în paza mea. 

! Ei, fie . 
Cum dici tu, Dolabella, sunt mulţumit că 'i astfel. 
Fii blând cu densa deră. — (către Cleopatra) Or 

ă [ce răspuns lui Cesar 
Vrei să trimeţi prin mine, i sunt Ja îndemână 
Cu inima, întrâgă. SR 

Si Că voii să mor îi spune. 
Cinstiti”-Impărătsă, ai audit de mine: 
Nu "mi amintesc nimica. . 

Ai auqit de sigur. 
Dar, Domnul meu, ceţi pasă ce sciu și ce aud? 
Voi, rideţi, mi se pare când auqiţi iemei,
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DOLABELLA. 

" CLOEPATRA. 

DOLABELLA. 

CLEOPATRA. 

DOLABELLA. 

CLEOPATRA. 

_Să'l văd o dată âncă! 

"Şi băieţei de visuri vorbind, — nu e aşa ?- 

Nu înţeleg, stăpână. _ 

Visatam că o dată a tost-un Împărat 

Ce se ch&ma Antoniu. Ah! d'aş putea sadorm.. 

"Oh! Dâmnă, de'mi permniteţi...... 

Avea. un chip ca cerul, pe care se vedea: 

Un s6re şi o lună ce cursul lor urmau 

Și luminau. rotundul cel mic ce este lumea. 

Fiinţă prea "'nălţată..... - 

Picidrele "i întinse încălecau oceanul; 

Imbrăţisa pământul cu braţui rădicat; 

Tm glasul lui dulcâţa a notelor iubite 

„Ce pun amic desmârdă cu cântece, suna; 

Când se "'ncrunta, pământu: întreg se sguduia. 

Lovit ca. de un trăsnet; ear dărnicia lui : 

Era o tâmnă lungă în care secerișul - 

De carnă n'avea grijă; ca un delphin în valuri: 

- Sălta şi jumătate ceşea dasupra apei; 

DoLABELLA. 

CLEOPATRA. 

DoLAnELLA. 

- CLEOPATRA. 

Regi îi purtau livreaua și prinți -incoronaţi; 

Din punga lui umilată pica domnii, regate, 

Și insule ca banii. | | 

a Slăvită Cleopatra... 

Răspunde, fost a 6re, sau ar putea să fie 

Un alt om ca acela de care am vişat? 

Nu cred, slăvită Dâmnă. 

i Minţitai în auqul 

A celor îăr'. de morte! Dar dacă el există, .- 

“Sau dacă vre o dată a, existat, întrece: 

" DOLADELLA. 

A visurilor ţărmuri: Natura nu produce . . 

Fiinţe curi6se ca cele ce visăm: — 

Cu tote aste, dânsa, când a creut p'Antoniu.: 

O operă făcuta cea "nticcut cu mult 

Or. ce închipuire. „ 

: ” M& crede, D6mna mea,
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“ CLEOPATRA. 

„DOLABELLA. 

“CLEOPATRA. 

DouaneLra. 
“CLEOPATRA. 

Că perderea acesta e pentru tine, mare 
Pre cât ești însu ț mare; şi sulerința'ți este 
Cu răul potrivită; să numi ajute Deii | 
Sajung s'apuc'vr'o dată isbândile acelea 
Ce-am. urmărit în a viaţă, de nu simţesc în - 

[pieptu'mi 
O jale ce'i pornită din jalea ta adâncă. 

„ţi mulţumesc. Seii 6re-ce vrea. să iacă Cesar. 
Cu mine ? | 

"Mi este silă să ți spun 1 un lucru, Domni, 
Ce totuși se „cuvine să '] scii. . 

| Te rog sămi spui. 
E plin de cinste — ânsă...... 
ME va lua la Roma cu "densul în triumph ? 

„DOLABELLA. Așa “va, iace, Dâmnă: o sciu. 
Voci. înăuntru). > „Voi, faceţi loc” 

Acolo pentru Cesar. 
Intră Cesar, Gallu, Proculeiu, Mecaenas, Sclcucus şi urmași - 

_*CESAR. 

- DOLABELLA. 

* Cesan. 

* CLEOPATRA. 

“Cesan. | 

A- Egyptului 6re 
Regină, care este? 

E Imp&ratul, Dâmnă. 
(Cleopatra se îngenuncheqă). 

Te sc6lă, oh! Egypet, nu te vei închina. ' 
"Nainte'mi, deci te scâlă; da, rogute, te scolă 
Impărătescă Dâmnă. 

"A deilor voinţă 
A fost să fie astiel, oh! Dâmne, să m'inchin 
Săpânului meu cată. 

Goneșce' aceste gânduri, 
Căci or ce amintire a relelor comise 
În contra, mea, de tine, cu tote că sunt scrise - 
Adâne în. carnea nostră, le voiu privi ca 

Ă treburi | 
- Intâmplătâre, “Dâmnă. 

- CLEOPATRA. Stăpân unic al unei, 
*
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Nu pot expune bine în cât săţi pară clară. 

Intrega'mi apărare; dar pot mărturisi 

Că greu sunt apăsată dacele slăbiciuni 

Ce'-adese "ori ruşine pe sexul meu adusau. 

Vei şci, oh! Cleopatra, că sunt mai mult dispus - 

Si/ţi micşored greștla de cât s'o înăsprese:.: 

De te 'nvoieșci dr, Domnă, cu înclinarea, n6stră,: 

Ce către tineti .plină de blândă amicie, 

Vei câștiga cu schimbul acesta, — dacă ânsă. 

Vrei să comiţi în contra'mi crudimea d'a urma .- 

Exemplul lui Antoniu, te vei lipsi prin faptu ți 

D'a mea prietenie, şi pe copii tăi 

Chiar însă“ţi vei împinge, tu, la peirea'-acea. 

De care, eu, oh! Dâmnă, îi aș feri, de vrei 

Să, te încredi în mine. Să ne vedem cu bine... 

„ Poţi merge pretutindeni, căci lumea e a ta! 

Noi, pagerea ta suntem, șin semn de cucerire: 

„Or în -ce loc ii -place poţi să ne: spânduri, 

[Dâmne. - 

Voiă fi condus în tâte dal Cleopatrei bine. 

(Dând o > hârtie. Aici, stăpâne dulce, îăcuta.. 

- [însemnare - 

De bani, argintie“ şi scule ce posed; 

Sunt preţuite 'ntocmai, afară de mici lucruri. 

Ce nu vreamn să se trecă. Seleucu unde este ? : 

JS. | „ Aicea sunt, stăpână. 

Pe EL este păstrătorul; 

Să spuie dâr pe cinste, stăpâne, dam oprit - 

Pe sâina mea vr, 'un lucru. Vorbeşce, Seleucus. - 

Pe gura mea aș pune mai bine o pecete, 

De cât să spun pe cinste neadevăruri, Domnă.. 

Ceva, oprit! am 6re? 

Destul ca să: răscumperi 

Tot ce,ai scris în listă. 

Te rog, oh! Cleopatra.
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“CLEOPATRA. . 

*CESAn. 

CLEOPATRA. 

“Cesan. 

Și câine laș și josriie! 

„ANTONIU ȘI CLEOPATRA 

Să, nu.roșeşci, căci însu'mi aprob ce ai făcut 
Cu “atâta. prevedere, - 

po | “Veqi, Cesare, priveşce 
Cum, se închină pompei : „averea mea întrâgă 
Va, îi a ta d'acuma; și dacă am schimba, 
Toţi: cei ce te ascultă, chiar nie Sar supune. 
Ah! nerecunâșcinţa, acesta lui Seleucus - 
Din îire' o să mă setă, Tu, sclav, ce nu păstredi, 
Credinţa de cât doră cât timp i se plăteşce! 
Te dai *napoi acuma? Iţi jur că te vei da: 
'Napoi şi cu dreptate; dar ochii tăi nemernici 
Întâi din sbor voii smulge, Sclav! Slugă. 

N Ea [iără, sulfet! . 

Te: 'năură, oh! “Regină. 
Oh! Cesar, ce rușine nepomenită este, 
Când ai buna, voință să vii'ca să mă vedi 
Făcând atâta cinste smeritei t6le r6bă, 
Să vie'-acestă slugă a mea “Să m'inogrescă | 
Cu pisma ei scârbâsă ! Admite, scumpe Cesar, 

_Caş îi pus la o parte chiar câteva obiecte. 
De Dâmne, șalte fleacuri de nică "nsemnătate,-— 

Obiecte de acelea ce dăruim "adesea 

Prietenilor noştri: — admite cam oprit 
“Vrun lucru de valre, să pot să'l dăruese 
Octaviei sau Liviei, cu care să m asigur 
"Da, lor bună-voinţă; — ar trebui ca lucrul 
“Să fie dat pe faţă d'un om crescut în casa'mi? 
Pe Dei! ruşinea asta venind după căderea 
Grozavă, ce.o sufer, sdrobitu-'ini-a fiinţa! 

„etre Seleicus) Te du de lângă mine; scânteia. 
, „ [stinsă alt-iel - 

Va învia ?n cenuşa, ursitei mele aspre, 
D'ai î un om m'ai plânge. 

- Supune-te, Seleucu. 
(Ese Seleucus).
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CLEOPATRA. 

“CESAR. 

Cu cât suntem | mai “falnici, cu-atât să sci. 

A a [că sorta 

Mai ăspuu ne apasă, căci noi purtăm povara 

Greșelilor ce alţii comit. 
Oh! Cleopatra, 

Nu p'intre cele lucruri luate în resbel 

Voiii trece-a. tu combră, nici cs ai arătat 

Nici ce-ai oprit pe seamalţi; —vor fi a tele tote. 

„Și dă-le cui îţi place. M& crede, nu vrea Cesar 

Neguţător să îie cu tine, și tocmelă 

Să facă pentru lucruri de negustori vândute " 

Te 'nveselâşce dâră și nu fii asuprită 

„De ?nchipuiri urite căci, scumpa mea - Regină 

Cueoearaa. Oh! Dâmne și stăpâne! 

Cesan. 

Intenţiunea n6stră e să luăm cu tine _ 

Or-ce orinduiclă vei porunci chiar însă-ţi. 

Mănâncă, todihneşce şi vei îi îngrijită | 

De un milos prieten. Adio, Dâmna mea. 

„(Se îngenuchiadă). 

Nu ast-fel, Domna mea. 

. 
(o ridică. 

Adio. 
(ese Cesar cu suita). 

Cizeg: „ar -Aă duce, el cu vorba; oh! fetelor, mănșlă 

TRAS. 

(CLEOPATHA. 

“CHARMIAN: 

“Cu vorbe, către mine să nu'mi ac datoria 

Dar, Charmian, ascultă. , 

: (îl. vorbesce. la ureche. 

: „- Da, Dâmnă, isprăveșce, 

Lumina strălucindă se 'nțunecă acuma 

Și ne apucă n6ptea. 

„(către Chamian) Te du acolo, cară 

Chiar am vorbit cu densul și totul este gata 

Dar spune-i să, zor6scă. i ” 

ME duc îndată, Domnă. 

(Reintră Dolabellai. 

“DOL ABELLA. Regina. unde este?
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CuARMIAN. 

" CLEOPATRA. 

DoLapELta. 

ANTONIU ȘI CIEOTATRA - 

Priveşce 'colo, Dâmnă. 
' (Ese Chamian) 

Ear Dolabella ?. 

D6mnă, supus figtiduelei ” 
Ce din porunca, v6stră jurat'am să observ, 

Viu să ve spun acesta: că Cesar. hotăreșce. 

“CLEOPATRA, 

DoLabeLia, 
“CLEOPATRA, 

Spre Syria, să mergă. Până 'n trei. dile deră. 
Pleca-veţi înainte cu: toţi copii. voştri, 
Deci fă întrebuințare de asta cum vei sei, 
Vam împlinit dorința şa: mea promisiune. 
Și eu recunoşcință iți sunt datâre 'n viaţă 
Sunt sluga vâstră,'Dâmnă, căci Cesar vă & aștâptă.. 
Ii mulţumesc, adio. E 

(Ese Dolabella). 

Cum ți se pare, lras? 
Cu mine împreună, ca o păpuşă 'n Roma 
Adusă din-Egypet o să „le- -arate, dragă; 
-Meseriaşi, pe uliţi cu şorţuri” unsurâse 

- nas, 

CLeopaAraa, 

Inas.. 

CLEOPATRA. 

Și. fel de iel de scule în mâini ne vor privi 
Și o să, ne înece suflarea le "mpuţită “ 
De grosolană, hrană, ca într'o aburelă ,- - 
Șa lor înădușelă va trebui să bem | 
Să ne: ferâscă Deii! 

! Așă va îi de sigur. 
Și o să ne întinqă lictoră nerușinați 
Ca cum ar îi otrepe; și cântăreţi obseni 
Pe străgi cânla vor versuri murdare- -asupra. 

[n6stră; 
Păiaţi haz | pe scenă n€ vor improvisa. 
Festinurile n6stre, şi vor represinta, ă 
Umblând beat pe Antoniu, cu un ştrengar 0- 

| -„- (brasnie. 
Făcând pe destrânata î în rolul Cleopatrei. . 
For6scă, Deii, Dâmnă! 

„ți spun -că este sigur. |
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Inas.. Nu voiti vedea-acesta căci ochii 'mi ii voiă seste 
| “Cu unghiile însă 'mi.: 

CLeopATnA. -E. singurul -mijloe 
D'aţi bate joc de denși și d'a le nimici 
Absurda pregătire. — Ei Charmian, venit'ai ? 

& , (Intră Charmian', 

Acum ca o Regină, femei, mă îmbrăcaţi, 
Și cele mai bogate veştminte le aduceţi, 

, Precum eram la Cydnu gătită s'intâlnese 
„Pe dragul meu Antoniu. lubită Iras, plecă: 

ȘI, Charmian, acuma ne vom grăbi și noi;. * 
Siârșind acâstă trebă o să: ţi dau voie, dragă, 
Să mergi “să joci într'una.— Corâna 'mi 0 a- 

[duceţi 
ȘI cele '1 alte tote. Ce: sgomot e , acela ?. 

(Ese Iras, se aude un sgomob. 

(Intră un gard) | 

UnnuL. Un om e dela țeră, ce nu vrea să/l oprim 
„De a intra 'năuntru. Măriei: Vostre glice 

| Că a adus smochine. . j 
OLEOPATRA. > Lăsaţi 1 der să intre. 

: (Esec gardul! 

Ce fapte strălucite se s&vârşese adesea 
De instrumente vile! El libertate-aduce. 

- Sunt hotărită! 'n mine nu e nici o simţire - 
- De îrică femeiâscă; din cap p'in în picidre. 
Statornică ca piatra, nu voii să șovăiesc, 

Și luna schimbătâre nu e planeta mea! 
(Reintră g gardul cu 'un (&ran ce aduce un coş). 

GanbuL. Acesta este omul. 
CLEOPATRA, Il las' aici, şi plecă. 

„(Ese gardul). 

- Ai frumuşelul verme al Nilului acolo”. 
Ce fără chin ucide ? 

ȚERANUL, In adevăr îl am, aicea, dar naș dori să fiu 

9
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CLEOPATRA. 

ȚERANUL. 

. 

CLEOPATRA. 

ȚERANUL. 

_ CLEOPATRA. 

ȚERANUL. 

CLEOPATRA. 
ȚERANUL. 

CLEOPATRA, 

ȚERANUL. 

CLEOPATRA. 

ȚERANUL. 

eu, acela care săi spuie să'l atingi, căci 

mușcătura. lui e nemuritâre, și: cei. ce mor 
de acestă mușcătură, nu se tămăduiesc nică 

"o dală, sau în-or ce cas î6rte rar. 

„ţi aduci aminte re de vre unul'ce a murit? 

Forte mulţi bărbaţi și chiar femei. Chiar eri 

am audit de una, o temeie î6rte cinstită, 

dar cam obicinuită să minţă, (ceea ce n'ar 

trebui să facă nici o dată o iemeic,de cât 
în interesul cinstei), ce fel a murit și ce 
durere a simţit. In adevăr spunea îdrte 

mult bine de acest vermișor: dar acela ce 
se încrede în tot ce spun muierile, nici o 

dată nu va scăpa de jumătate din relele 
_ce_ vin dela dânsele, dar e sigur acest 

„verme € un verme Î6rte. ciudat. 

Plecă d'aici. Adio. 

„Săţi fie de bine cu vermele. 

Adio. 
(Țăranul așiqă coşul jos), 

bo să, te aștepți, bine înţeles, ca vermele 

ă'și facă după fire. 

Da, da. Adio. 
Bagă de semă, căci vermele acesta nu se pâte 

încredința de cât în păstrarea persânelor 

cu minte; căci, în adevăr nu e nici o bu- 
nătate într'6nsul. 

N'ai nici o grijă, o-să bag de semă. 

Fârte bine;—nu'i da nimic să mănânce, căci 

nu merită nici o hrană. 

O să mă mănânce pe mine 6re? _ . 

Să nu credi că sunt atit de prost în cât să 
nu. șciu că p'o muiere n'o mănâncă nici 

dracu. Șciu că iemeia e o mâncare demnă 
chiar de Jei,.dacă nu e gătită de dracu,
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dar şciu asemenea că, acești afurisiţi: de 

draci aduc cea mai mare pagubă Deilor în 

ceea ce priveşce pe femei, căci din dece 

ce primesc aceștia, cinci” sunt stricate de. 

dracu, 

Cueovatui. Ei bine, plecă. Adio. 

ȚERANUL. Plec. Săiţi fie de bine cu vermele. 
, | (Ese ţăranul). 

(Intră Iras, cu corâna, îmbrăcăminte, etc.). 

CLeorATRA. 'Dă'mi rochia, îmi pune cor6na mea pe cap. 

CHARMIAN. 

Un dor de nemurire d'o dată mă cuprinde; 
D'acuma nici o dată recoritorea zâmă 

A viței din Egypet nwmi va atinge buda, 

Uscată! Umblă iute, oh! Iras şi grăbeșce. 
Aud p'Antoniu, parcă mă chemă.: —da, îl văd, 

Că se r&dică, par'că, să laude avântul 

Cel nobil ce m' împinge:—da, îl aud că'și ride 

De Cesar, şi d'acele isbânqi ce Dei adesea, 
Trimet ca mângăiere acelora, pe care 

[i urgisesc în urmă. Bărbate, eată viu— 
Prin vitejia "mi dreptul câștig să te chem astiel. 
Sunt numai foc și aer, ear cele-lalte părţi 
Din mine le dau morţei.— Așa,—-aţi isprăvit ? . 

Veniţi dar, de pe buqa'mi primiţi cea. de pe urmă 
Suflare căldurâsă. Ah! Charmian, adio. 

. Un lung adio, Iras. Ă 
” -.. (Le sărută, Iras cade mortă). 

"Pe buda!mi e vipera ? Cum ?—ast-tel ai cădut ? 

De poţi atit de lesne să te desparţi de viaţă, 

A morţei lovitură e numai ciupitura 

Amantului, ce pișcă și totuși e dorită! 

Zac” colo nemișcată ? Dar ast-iel dispărând 

N'arăţi: tu lumei 6re prinasta că nu'i demnă 

"Săi dici măcar adio? 
Vă frângeţi, nori, în . plâio
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- CLEOPATRA. 

CHA BMIAN. 

CLEOPATBA. 

CUARMIAN. 

"Va întreba. de mine, și dânsa va primi 

Să pot să die că Peii plâng de înduioșare. 
Rămas'am de rușine! — de întâlneşce dânsa 
'Nainte'mi pe Antoniu cu perul creţ, acesta 

Cea, Sărutare dulce ce 'mi-ar deschide cerul: 
(Către vipera ce 'și-o pune pe sîn,. 

Fatală lighionă cu dinții “ţi ascuţiţi, 
Vin să desfaci mai iute al vieței gingaș nod. 
Sermană jucărie umplută cu otravă, 
Te. 'niuri6dă iute. Ah!-d'ai puteu vorbi 
Să te aud lui Cesar gicend căi un măgar 
Lipsit de politeţă. 

„Oh! Stea Resăritenă! 
Tăcere!—nu vedi 6re culcat pe sînul meu 
Pe pruncul care suge s'adârmă, p'a sa maică ? 
Oh! inimă, te-frânge! 

of 2 Ceai k dulce ca un balsam...... răcoritor ca vântul... 
. 

CIHARAUAN. 

l-iul Ganv. 

CHA RIIAN, 

l-iul GARD. 

CuARMIAN. 

Mai lin e.... oh! Antoniu! Do ce să mai aştept? 
(Mai pune o viperă pe braţ). 

On! vin" și tu, mai Vino... 
„(Cade pe un pat şi m6re). 

Ce fac | în lumea asta, cu, singură ? Adio! 
Făleșce-te, oh! morte, căci în păstrarea'ţi zace 
O fată fără semăn. V& 'nchideţi, oh! ferestre 
Dui6se, căci pe Phaebus nul vor privi vr'o dată 
Lumini așa îrumose.—Săţi îndrepted corna. 
Șapoi la joc voii merge. 

(ÎI închide ochil şi îndreptedă îmbrăcămintea, ec.) 

(Intră garda). 

Regina unde este, 
Incet, că se doșteptă. 

Suntem: trimiși, de Cesar. 
Venitaţi prea încet. - 

Ia MR Ca o viperă). 

Ah! vino, iute, iute! Simi mușcătura ta.
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“ I-iul GARD. 
2-lea Ganb. 

I-iul Gan». 

CHARMIAN. 

DoLABELLa. 

2-lea GARD. 

“ DOLARBELLA. 

Vehiţi cu toţi aicea; au înșelat pe Cesar. 
Acolo'i Dolabella, trimis de Cesar, cheamă. 
Ce trebă i e acâsta ? Ce sa întemplat, Charmian ? 
Ce s'a făcut e bine și demn de.o Prinţesă 
Ce e coboritâre dela atiţea Regi. 
Ostașule! | 

„Cade jos şi more). 
(Intră Dolabella). 

- Ce bre sa intemplat aicea. ? 
Sunt mârte. 

Eat oh! Cesar, cea ce ai :credut, 
Și ai sosit la vreme să veţi acele lucruri 
Ce ai cercat Simpedici. 

Yoct. (Inăuntru). Făceţi loc pentru. Cesar. 

” DOLABELLA. 

CEsAR. 

DOLABELLA. 

Î-iul GARD. 

CESAR, 

l-iul Gano. 

Cesan. 

DOLABELLA. 

- Vei coşul lui acolo. 

(Intră Cesar cu suita). 

„Oh! Dâmne, întru'-acesta ai fost un prooroc. 
“Sa întâmplat acea: ce prevedeai cu îrică. . 
Viteză pân în mârte, ea 'mia ghicit menirea! 

"Și mândra ei voinţă ? Şi alese calea buni. 
Dar cui murit'au. 6re căci sângele nu curge? 
Aicea. cel din urmă cu densa cine'-a iost? 
Un muncitor şiatita ce'i a adus smochine; 

Atunci “e otrăvită, 
Oh! Cesare, Charmian, femeia. cea de_'colo - 
Trăia chiar adinâoră; eu însu'mi am vădut'o 

„ Punând la loc corâna pe Dâmna sa cea. mârtă. 

Sta tremurând o vreme șo dată a cădut. 
Măreţă slăbiciune! D'ar îi luat otravă 

Ar trebui să îie pe din afară semne 

De umflătură. Pare să fie adormită, 
Și gata' să cuprindă din nou pe un Antoniu 
In mr6ja încântată a gracielor sele. 
Pe sinul ei se vede că sângele a curs, 
Și carnea e umflată puţin,—pe braţ asemeni.
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iul GARD, Aicea văd o urmă de şerpe, și pe runda 

Cesan. 

Smochinelor sunt bale ca'-acelea cs vipera 

In peșcera"i adâncă de lângă Nilus lasă. 
Probabil este deră că astiel a murit, 

„ Căci medicul ei 'mi spuse că dese încercări 
__Făcea de morţi plăcute. O rădicaţi d'aicea, 
- Și pe femei asemeni luaţi-le. afară. 

Alături cu Antoniu să fie îngropată: 

Nici un mormânt în lume nu va acoperi 

Pereche'-așa mărâţă. Armata nâstră t6tă - 
„Cu pompă și paradă cortegiul va urma, 

Și înapoi la Roma se va întârce earăși. 

Să, vegi oh! Dolabella, căci te însăr cined 
_De tâte privitore la trista datorie. 

FINE 
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