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MIHAI, servitorul lui Mitică 
Roza, servitoare la Mitică 
O SERVITOARE în casa Harincea 

Acţiunea se petrece într'o capitală de judeţ ardelean: actul . întâi în casa lui Mitică Ionescu; actul al doilea peste două săp- tămâni, în casa lui Harincea; actul al treilea peste patru zile, în «Biuroul de cartirairi civile și militare», 
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ACTUL ÎNTÂI



Odaia de primire în locuinţa lui Mitică, . 
In stânga, planul întâi, ușă spre anticameră; în pianul la 

doilea altă uşă mare spre sufragerie.in fund o uşă dă în odaia de 
lucra a lui Mitică. In dreapta-fund, în plan tăiat, intrarea la ca- 
mera Cocăi. Canapea, cu masa mică dinainte, în dreapta, planul 
întâi. Consolă cu oglindă, o altă masă cu fotolii împrejur, solă 
de faianţă, etc. Pe perete, în loc de frunte, portretul ministrului, 
Mobilă bună, de efect, dar disparată, strânsă de rechiziție, 

Inti?o după-amiazi, înspre ora șase; sfârşitul lui Aprilie.



SCENA INTÂI 

MIHAT, BRIHAC, TURTUREANU 

Când se ridică cortinu, scena e goală ; o pauză, apoi Mihai | 

introduce pe Prihac şi Turtureanu, 

TURTUREANU, Bani; voinie, şiret, serviabil ; funcţionar 
la „„Biuroul de cartirairi civile şi militare“, întreprinzător de 

"afaceri diverse, Continuând vorba începută de afară : Spui se- 
rios, Mihăiţă? Nuii acasă Mitică ? 

MIHAI, 50 ani ; servitorul lui Mitică şi al biuroului, Confi- 
denţial, aproape obraznic : Adevărat, coane Turturene... 
pot -să şi jur! ” 
BRIHAC, 10 ani ; poet pletos şi slujbaş la acelaş biurou; slă- 

buţ, ras şi veşnic agitat de ingâratare, Nervos : Nu se poate! 

Doar ne-a dat întâlnire la cinci şi acuma e cinci şi 
jumătate! ” Ă 

MIHAI, cu importantă: Noi nu putem şti, domnule 
Brihac, unde s'a dus, dar când a eşit mi-a spus că, 
zice, mă întorc numai decât... Mi'se pare că' s'a 
repezit până la bărbier, ştiţi, pentru serbarea' de azi, 
cu orfanii de război... ” 

Cei doi, lângă mescioară, se uită împrejur, apoi la' Mihai, 
apoi schimbă între dânşii o privire semnificativă, 

BRIHAC, întorcând spatele servitorului, cu indignare stă- 
pânită: De, dragă Guţă, aşa-i românul: îţi dă întal-
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nire la cinci, tu vii cinstit la şase şi el a plecat de- 
acasă la patru... lacă, deaceea merge prost ţara şi-şi 
bat joc de noi fraţii de-aici... Nu sântem _civilizaţi, 
degeaba! Omul civilizat e, înainte de toate, corect . 
la întâlniri, e... . | 
: TURTUREANU, întrerupându-], către servitor: Dar CO- 
niţa, adică domnişoara e acasă ? “ | 

MIHAI: Dumneaei da, este... Mi se pare că se 
găteşte ori se odihneşte, cum i-e obiceiul... 
TURTUREANU, așezându-se: Atunci să aşteptăm, 

ce zici, Jenică? | o 
BRIHAC, trece grav şi se aşează ; morocănos : Ş'aştep- 

tăm... ce putem face? - Ă 
MIHAI, şade pe un scaun lângă uşă: Apoi bine... 

O pauză, 

TURTUREANU, îngăduitor către Mihai: Bine, băete, 
poţi pleca, nu mai avem nevoie de tine... 

MIHAI, negmatie: Apoi tot n'am nici o treabă 
acuma... 

Turtureanu se nită zâmbitor la Brihac care se înfurie, 

BRIHAC, turios: l-ascuită, stai să ne păzeşti pe noi ? Nu ţi-e ruşine? Aşa te-a învăţat să primeşti 
mosafirii ? . - - 

MIHAI, sculându-se tacticos : Bine, plec... 
BRIHAC, mai dârz: Ti-ai luat nasul la purtare, mă- garule, pentrucă vorbim frumos cu tine? Ei, lasă că de-acuma te muştruluesc eu, n'ai grije ! 

Servitorul, gata să iasă, lă din umeri, nepăsăţor, 

TURTUREANU, împăciuitor : Nu te enerva, Jenică, fii 
calm ! El nu poate pricepe şi nu-i de vină... Minai a eşit. -
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SCENA II. 

_ BRIHAC, TURTUREANU - 

TURTUREANU, continuând fără intrerupere: De vină-i cine-l învaţă să se poarte aşa cu noi... 
BRIHAC, tiervâna de revoltă: Uite unde am ajuns, să ne supraveghieze sluga dumnealui! Parcă am fi. “nişte vântură-ţară,, Şi tocmai cu noi care lam -ri- dicat!... Apoi să nu uite domnul că, fără sprijinul nostru, n'ar fi ce e! Noi i-am făcut atmosfera, noi „sântem piedestalul pe care s'a cecoțat dumnealui... TURTUREANU, întrerupând, liniştit, zâmbitor: Totuş să nu ne exagerăm meritele, Jenică ! Să fim deştepţi Şi înțelegători: Mitică e omul ministrului... 
BRIHAC, aispreţaitor : Omul ministrului... Vrei să zici sluga ministrului ? | 
TURTUREANU : Vorba e, i-a creat lui ministrul o. slujbă mai grasă ca o prefectură? 
BRIHAC : Slujbă de procopseală, da... | 
TURTUREANU, îără să-l asculte: Mai sânt şi'n alte „Oraşe biurouri de cartiruiri civile şi militare, slavă 

Domnului, că doar ne-am mărit hotarele, însă ni- căiri şi nimeni n'a ajuns ca Mitică, să fie respectat şi temut, nu-i aşa? El e pretutindeni cu discursul, cu programul, cu poveţele patriotice... 
BRIHAC, cu demnitate: Pardon, dragă Guţă, eu nu 

pot uita nici un moment că sânt aici în misiune 
culturală şi naţională! Eu mă 'consider un apostol, 
cum mă consideră toată lumea! 
TORTUREANU, aulce : Toţi sântem apostoli, puiule... Şi tu, şi eu, şi Mitică, toți câţi ne-am adunat aici, „în provincia asta: scumpă şi frumoasă ! -
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BRIHAC, .aprinzându-se : Guţă, mă superi când te prefaci a nu şti nimic! Ai mania contrazicerii şi plictiseşti lumea, îmi pare râu... Mai întâi e imoral ca un fost actoraş de mâna a zecea... 
TURTUREANU: Ce are a face trecutul? Omul n'a avut noroc, dăr deştept a fost întotdeauna! | BRIHAC, disprețuitor : Deştept!... Mare lucru-i să fii deştept !... Adică eu nu-s deştept ?,.. Dar ruşinea amicului începe tocmai când a devenit omul mi- nistrului... 

| 
TURTUREANU, întrerupând: Exagerezi, puiule... Coca trăia cu ministrul când s'a încurcat cu Mitică! 
BRIHAC, grav: Te înşeli. Imi dai voe să ştiu eu _ mai bine... Dealtfel putem s'o şi întrebăm, „că de mine nu se jenează,,. | " 
TURTUREANU: Cu toate astea fata n'are de ce să se plângă. In Bucureşti era... ce era, pe când aici se bucură de consideraţie la rând cu noi,,. | 
BRIHAC, indignat: Consideraţie, auzi! Dar neno- rocita de ea e inconştientă, altminteri n'ar fi primit ca Mitică să o dea drept surioară, în loc s'o iea de nevastă, cum ar fi fost dator,. Ce murdărie ! 
TURTUREANU, at glas: În definitiv ce te doare pe tine capul pentru Coca? lea seama, Jenică, să nu devii suspect! 

, 
BRIHAC, mândra: Dragul meu, eu sânt poet şi respect femeea ! Odinioară da, nu tăgăduesc, am iubit pe Coca, i-am şi dedicat o romanţă superbă... Ea n'a înţeles sentimentele mele şi am rămas prie- 

teni. o 
TURTUREANU, joia: Numai să nu prindă da 

veste Mitică... :
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BRIHAC, eroice: Mitică ştie şi nu se sinchiseşte! 
TURTUREANU: Dacă e mai deştept? , 
BRIHAC : Ca tine o fi mai deştept, dar-eu nu mă 

dau pe zece ca el! 
TURTUREANU, nataru: Pentrucă tu eşti prost, 

Jenică | e 
BRIHAC, înfuriinda-se brusc: Domnule, pe mine să 

nu mă faci prost, te poftesc; că pe urmă şi d-ta o 
păţeşti ! Eu nu admit grosolăniile nici în glurră, ştii... 
Te cunoaştem noi şi pe d-ta ce poamă eşti, ehe! 
Lăcustă eşti, nu apostol, ca şi” Mitică |. . 
TURTUREANU, stâpânit: După ce eşti nerod, mai! 

eşti şi obraznic, Jenică puiule?... Apoi cu mine te 
găseşti tu să vorbeşti de apostolat? Cu mine? Tu? 

BRIHAC: Nuci permit să fii necuviincios, înţelegi ? 
Pe mine mă cunoaşte o lume... : 
TURTUREANU, printre dinţi: Eşti un dobitoc... | 
BRIHAC, retriăgându-se :- Domnule, să nu mă faci 

dobitoc... ! - 

Işi întorc spatele reciproc, O pauză. Din dreapta apare Coca, 

SCENĂ 1 

ACELAȘI, COCA 

ii COCA, 26 ani ; drăguță şi simpatică. Se uită o clipă la cei doi; 
înțelese. Zâmbind: lar v'aţi certat. N'am pomenit prie- 
teni ca voil Nu puteţi vorbi două minute fără să 
vă ocărâţi... a _ 

BRIHAC, plângător : . Coca dragă, tu ştii cât sânt 
eu în stare să rabd, dar acest domn "mă jicneşte . 
acuma în ce am mai sfânt, în talentul meu!. 

COCA, mustrător şi drăgălaş: Lasă, Jenică, zău, că
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prea te burzulueşti şi tu peniru orice închipuire parc'ai fi o muiere,. Ei, aideţi, daţi-vă mâna şi nu “mai umblaţi cu mofturi |... Cei doi ezită. Repede, să nu vie Mitică să vă afle aşa, că s-ar face foc... Cei doi işi dau mâna. Aşa, băieţi, că Ştiţi cât ţine Mitică, dragul de el, la prestigiul vostru. Şapoi avem destule plictiseli aici, slavă Domnului! - 
TURTUREANU: Nu-i deloc plăcut să te ofileşti de urât într'un orăşel de provincie, uitat de Dumnezeu şi de oameni, când ai putea trăi în veselie şi pe- 

treceri la Bucureşti... 

BRIHAC, către Coca: Şi încă tu ai legat multe cu- 
noştinţe şi prietenii, în vreme ce noi... 

COCA: A, cunoştinţele şi prieteniile de.aici|... Cât 
a trebuit să lupte bietul Mitică până au catadixit să 
ne primească... Parcă noi, cei dela centru, am fi 
ciumaţi... 

TURTUREANU: Sânt nişte oameni grozav de ba- nuitori.. Unde sa mai 'pomenit atată suspiciune 
între fraţi ?... Or fi, nu zic, şi printre ai noştri, îndi- 
vizi de mâna a doua, dar noi...? 

BRIHAC, cu toc: Exact. Se găsesc printre dânşii 
mulţi care se cred mai patrioţi decât noi, chiar decât * mine! Inchipuiţi-vă, mai Fatriot decât mine !... Avo- 
catul Dogariu mi-a strigat deunăzi, la New-York, că 
nu primeşte lecţii de patriotism dela nimeni şi a 
îndrăznit de câteva ori, de faţă cu mai mulţi de-ai 
or, să-şi bată joc de poemele mele patriotice, până 
şi de celebra „Să ne batem în război, unul chiar 

- în contra doi,“ că ar fi o adunătură de sforăeli ca- 
raghioase. Auzi, obrăznicie! Sforă.... Imi venea să-l 
pleznesc, să-şi aducă aminte de mine câte _zile-o
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trăi, dar m'am gândit că eu sânt un apostol al nea- 
mului şi n'ar şedea frumos... - 
COCA :- Da, dragă... Şi unde mai pui parada cu 

cinstea, parcă toată cinstea din lume Sar fi_îngră-: 
mădit în cuibul ăsta mocânesc,,, Ţi-e şi scârbă!,,. 
TURTUREANU, dispreţuitor: Sânt. foarte simpli şi 

mărginiţi. Nici în cincizeci de-ani n'au. să ajungă 
unde sântem noi azi! - - 
BRIHAC: Sigur! 
COCA: Deaceea câteodată mă apucă un. dor de 

Bucureşti de-mi vine să urlu... 
BRIHAC: Voi ca voi, dar ce să zic eu? Pentru un 

poet Capitala e ca.o mamă. Provincia zugrumă ta- 
lentul, şi încă ce provincie... Noroc că mie mi-a 
dăruit Dumnezeu şi - rezistenţă |... Dacă rămâneam 

“în Bucureşti, mi-aş fi tipărit volumul de „Cântece 
vitejeşti“! Sânt sigur că toate mi le-ar fi luat Ministerul ” 
de Războiu, să le împartă pe compănii' ca nişte bi- 

„ blii ostăşeşti... A, Bucureşti, Bucureşti!  - 

N 

“SCENA IV 
AGEIAŞI, MITICĂ 

MITICĂ, 20 ani; simpatic, galant, fercheş. Intră “grăbit 
“din dreapta, se opreşte puţin mirat. Cei trei s'au sculat ca 
în faţa, unui superior. Se duce drept la Coca, -parcă nici n'ar 

“ fi văzat pe ceilalţi ; cu dojană blândă ? Bine, ciulică' dragă,. 
te-am rugat-să te găsesc îmbrăcată şi tu stai de 
taifas cu băeţii... Imi pare rău! E 
“COCA: Numai adineaori am venit şi tocmai vream . 

să-i las... 

„MITICĂ: Şi doar ji -am explicat că la şase. o să 
. 

7
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vie familia Harincea cu prefectul şi primarul, să 
mergem împreună la serbarea orfanilor de războiu... 
COCA: Nu mi-ai spus că vin, Miticuţă, zău... Oi 

fi vrut, dar... 
MITICĂ : Cel puţin nu mă enerva, ciulică, + te rog... 

„ Către cei doi, în treacăt. lertaţi-mă, băeţi, două se- 
cunde... Către Coca, Ştii foarte bine că, de câte ori 
e o serbare la teatru, domnii vin pe la noi.., 

COCA, 1mbutnată: Lasă, monşer, nu te mai răţoi, 
că eu în zece minute sânt ca o floare... Mai bine 
spune dacă le oferim ceva? | 

BRIHAC, lacom: Negreşit... Se poate ?... Eu, în 
orice caz... . 
MITICĂ : Tu pregăteşte ce trebue şi, dacă va fi 

timp, fireşte... Aşa, ciulică]! 0 sărută; Du-tel,.. Ce 
fată bună eşti tu! Eşti adorabilă! Iar o sărută. 
“BRIHAC, oftâni: Adorabilă, bine zici... 

" COCA, destăcânrtu-se bruse: Ce ţi-a venit de-mi faci 
acuma atâtea complimente ?... lea seama, Mitică! | 
Ducându-se spre,uşa din dreapta. Când începi cu com- 

plimentele, te ştiu eu... E 
BRIHAC, însoţind-o până la eşire:: Nu fii Supărată, 

Coca “dragă! El te iubeşte, din nefericire te iubeşte! 
COCA, furioasă: Isprăveşte cu consolările, cara- 

ghiosule | Ese, trântindu-i uşa în nas. Brihac rămâne aiurit. 

| „SCENA V 
ACEIAȘI, fără COCA y 

7 - . . 
MITICA, în vremea aceasta, fără să se mai sinchisească 

de ei, sa apropiut de Turtureanu ; amical: Vezi tu, dragă 

Guţă, e un jidan colea, în antreu... Arată intrarea pe-
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nerală. Vrea să vorbească cu mine, desigur pentru o 
locuinţă... ” ă 
TURTUREANU, serviabil : Da, era şi când am venit 

noi... Dar e o mică încurcătură cu jupânul ; dacă 
nu mă înşel, e străin, sosit de curând din Galiţia 
sau de unde şi nici acte nu are... 

MITICĂ, usor: Ce importă ? Dacă e nevoe, poli- .. țaiul mă serveşte - frăţeşte cum îl servesc şi eu pe 
el... Din partea asta n'ai nici o grije, numai să fie om de înţeles! ” | 
BRIHAC, sta apropiat: Vorbiţi de jidanul de-afară ? Mitică, te previn că... RR Ne 
MITICĂ, nervos: Slăbeşte-ne cu poveţele, Jenică | BRIHAC, aema: Pardon! Când se pune la cale o „crimă naţională, nu mi-e permis să stau cu mâinile în sân! | . 

„MITICĂ, ameninţător: Ţi s'a făcut dor de Bucureşti ?... Ştii că eu nu glumesc... Vezi-ţi dar. de poezălele 
tale şi nu te amesteca! o IN 

BRIHAC, desperat : A, sânt un martir! se retrage 
întrun colţ. -—.. “ i o _ - “TURTUREANU: Atunci aranjez eu cum e mai 
bine... Ese în stânga. . ae - 

SCENA VI 

MITICĂ, BRIHAC 

MITICĂ, uitându-se o clipă la Brihuc, blojin: De ce mă șuperi tu, Jenică, mereu, când ştii cât ţin eu la tine ? E _- | 
BRIHAC, cu ochii fa cer: Auzi, el mă insultă şi eu. îl supăr!... Eşti revoltător! Imi vine să plec acasă şi să dau. dracului apostolatul ! 

mita EN 
ALPI - .“ Li y A - 2 

Rebreanu — Apostolii      

,
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MITICĂ: Ai tu darul să te amesteci unde nu-ţi 
fierbe oala... Cine te pune? Tu eşti poet, intelectual, 

idealist... Ce să te bagi tu în chestiile politice? 

BRIHAC : La voi toate, chestiile « cu franci sânt po- 

litice... - 

MITICA : Şi tu, numai franci visezi... 

BRIHAC: Fireşte, eu îi visez şi tu îi incasezi... 

Mulţumesc ! 

MITICĂ : Parcă .n'am eu grije şi de tine? 
BRIHAC: De mine 2... Mersi de aşa grije. Dacă 

n'ai fost tu în stare în doi ani, de când sântem aici, 

„să-mi faci măcar o listă de subscripţie pentru vo- 

um... 

MITICĂ : Ei da, aici ai dreptate... Unde ai, ai... Dar 
şi tu eşti de vină că nu mi-ai amintit... Jenică - 

dragă, iată, îţi- promit solemn... Eşti satisfacut 2 

Un poet ca tine să nu aibă un volum pe piaţă... 

cred... Am fost şi eu artist şi înţeleg durerea en 

„tului persecutat de »vitregia soartei... 

BRIHAC: Mitică, ţi-am mai spus, păcat că te-ai 

lăsat de artă! a 

MITICĂ, sentimental: Ei dragă. Jenică, vieaţa... . Alt 

glas. Apropos, Jenică, să nu uit... Diseară e un ban- 

chet în onoarea orfanilor de războiu, după serbarea 

dela teatru. Trebue să ţin şi eu un discurs şi nu am 

nimic pregătit. Nu pot nici să improvizez, fiindcă e 

vorba de ceva serios şi ţin să ieşim noi mai bine 

ca toţi... D'aia mă gândeam să combini tu ceva la 

„repezeală, până ne întoarcem noi dela serbare... Ştii, 

ceva simţit şi de efect, că tu eşti tare în d'astea... 

BRIHAC.: Vai de mine, Miticuţă, dar când nu te-am 

servit eu?
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MITICĂ : Să fie cum a tost deunăzi, la dezvălirea 
monumentului dorobanţului... înţelegi tu... | 

BRIHAC, cu siguranță: Lasă pe mine... Incep: cu 
Mărăşeşti... - ie . 

MITICĂ : Ar fi mai bine să începi cu ministrul, 
adică să se înţeleagă că vorbesc în numele lui... 

« BRIHAC: Bine, dar trebue să spunem că ai fost 
la Mărăşeşti şi că ai sângerat pentru neam!... Stail 
Stai că mi-a venit o idee formidabilă: în timpul bă- 
tăliei, când te aruncai asupra nemților, ai găsit între . 
tranşee un orfan pe care apoi lai crescut pentru 
patria întregită... etcetera, etcetera... 
MITICĂ : Perfect... Ai un talent (colosal, «Jenică! 
BRIHAC, modest : Mai ales fantezia mea e superbă, 

nu-i aşa ?... Cred că nici un poet român n'a avut o 
fantezie mai bogată, ce zici? e 
MITICĂ : Da, da... Du-te acum în Camera mea, ori 

dacă vrei treci în biuroul oficial, închide-te “acolo, 
cere o sticlă de vin şi ce mai trebue pentru inspi- 
raţie, uite şi ţigări, şi aşează-te pe lucrul... Dacă 
ese straşnic ai dela mine şi un sutar! | 
“BRIHAC, bucuros: Ese, Mitică nu mă cunoşti ? 
In vreme ce Brihae dispare pe ușa din fund, Turtureanu 

se întoarce din stânga. 

MITICĂ, lui Brihac : Atunci dă-i drumul | Către Ture 
tureanu.. Ei s'a făcut? : ă 

SCENA VII 

MITICĂ” TURTUREANU 

TURTUREANU, nemulţumit: E o halimă cu jidanul - 
nostru. Vrea să se tocmească, să palavragească... In-
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sfârşit lam expediat, să vie mâine la biurou unde 

avem vreme de conversații mai lungi... Mi-era să 

nu dea peste noi oaspeţii... 

MITICĂ : Foarte bine. şi cuminte ai lucrat, Guţă... 
Să poftească la biurou!... Aşa... Gândindu-se. Nu: ştiu 

ce mai voiam să te mai:rog pe tine... 

TURTUREANU: Poate că te gândeşti la trupa lui 
Vasilescu de s'a anunţat pentru luna viitoare? 

MITICĂ: Aşa-i, Guţă... Vezi, ce uituc sânt? Să-i 

iea dracul pe toţi | île vin atâţia cerşetori pe cap de 

nici nu-i mai poţi ţine minte... Dar pentru Vasilescu : 

trebue să facem ceva. Am jucat odinioară şi eu în 

„trupa lui. E băiat de ispravă. Merită. 

TURTUREANU: Biletele mi-au sosit la agenţie, 

credeam însă că mai e timp... Dacă ţii, mă duc să 

le iau şi putem face safteaua chiar cu barosanii care 

vin aici ? 

MITICĂ: Nu, nu, ar fi nedelicat... Eu ziceam să 
te învoeşti cu poliţaiul să iea asupra lui parterul. La 

"_nevoe, îi vorbesc şi eu... 

TURTUREANU : Nu face, Mitică dragă, că doar cu 

poliţaiul am afaceri curente... Uite, ca să fii com- 

plect liniştit, plec de-aci direct la poliţie, că eu. la 

serbare tot nu merg... - | 

MITICĂ, ton de martir: Ce fericit eşti, Guţă; că poţi 

lipsi! A, eu nu-ţi închipui cât trebue să mă sbucium, 

să mă chinuesc... 
TURTUREANU, iscoăitor: Dacă te însurai cu Coca, 

poate că te mai potoleai? 
MITICĂ, de sus: Fugi, Guţă, nu spune copilării !... 

Coca, nevasta mea? Glumeşti... Apoi când ar fi să 

mă însor, aş înţelege să-mi iau un sprijin, nu o 

povară... Eu care aş putea dobândi aici fete de fa-



APOSTOLI 0 a 

milie, şi cu avere şi cu situaţie morală, să mă opresc 
la Coca? Dar bine, dragă, eu vreau să joc un. rol. 
în lume, nu “să mă îînţepenesc lângă Coca... 
TURTUREANU, şiret: Aa, aici ţi-e: sbuciumul?... 

Hai să pariem că am ghicit pe cine doreşti să feri- . 
ceşti !...: Fata lui Harincea ! ! - . 

MITICĂ, satisfăcut şi modest: Ce tot spui, Guţă? Nu 
ştii că Veturia e ca şi logodită cu procurorul Garo- 
foiu? . 2 
TURTUREANU, urmându-şi gândul: Dar vezi că Ha- 

rincea e cam semeţ, şi mai cu seamă ea! i 
MITICĂ: Apoi da... N'ate de ce? Se zice doar că 

Harincea e dintre foarte puţinii boeri veritabili din 
partea-locului. Baremi la d-na Harincea omul în- 
cepe să fie om numai când posedă şapte. rânduri 
de strămoşi cu hrisoave... . | 
TURTUREANU, zâmbina: Atunci tu 

- MITICĂ, evasiv: Mai greu a fost să mă primească 
în casa lor. Acuma mă simpatizează puţin. Coca s'a» * 
împrietenit cu Veturia... s'a mai spart ghiaţa... 
TURTUREANU: Bine, dar când veţi ajunge la . 

boerie...? | | | 
MITICĂ, sigur âe sine: Lasă pa mine, Guţă! Mi-am 

făcut eu toate socotelile, numai să ne vedem acolo | 
TURTUREANU, -neerezător: În orice caz.o să ai 

multe greutăţi... " 
MITICĂ: Fireşte. Crezi că nu-mi dau seama? Dart 
acuma nu mă mai pot retrage.- Am convingerea că, 
prin o renunțare a mea, ţara ar pierde un: om, şi 
ar fi păcat, nu-i aşa, Guţă? Ar fi chiar o crimă din 
parte-mi.,, - aa ” 
TURTUREANU: De... e complicat...
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MITICĂ: E tragic, Guţă ! Dacă s'ar mai întâmpla să 
cadă şi guvernul... 

TURTUREANU : Reiai apostolatul la rând cu noi... 

MITICĂ: Ce apostolat ? Omul se face apostol nu- 

mai la disperare | Revenindu-şi. Dar mai bine să lăsăm 

„astea, Guţă... Sânt prea triste! Şi am nevoe de en- 

tuziasm, de încredere... Contez pe discreţia ta abso- 

lută, Guţă? | 
TURTUREANU : Mai e vorbă? 

MITICĂ: Sigur, e doar o chestie mare... se uită 

la ceas. lacă, trebue să pice şi oaspeţii... 

TURTUREANU: Atunci rămâi sănătos, Mitică, şi 

despre mine nai nici o grijă... Petrecere bună! 

„MITICĂ: La revedere, Guţă dragă! 

Iși strâng mâna cu efuziune. Turtureanu ese prin stânga. 

„SCENA VIII 

MITICĂ singur, apoi MIIIAI 

MITICĂ, se plimbă de ici-colo ; îi pare rău că s'a destăinuit. 

Ridicând din umeri: Acuma dracul să-l ia... Se gândeşte, 

caută ceva în sertarul mesei, găseşte, sună ; apare îndată Mihai, 

supus. 

MIHAI: Ordonaţi ! 

MITICĂ : Mihai o să avem mosafiri... lea seama, 

să fii deştept. 

MIHAI: Lăsaţi, coane Mitică, vai de mine,.. doar! 

nu ne cunoaştem de eri-alaltăeri... 

MITICĂ: Vine şi domnul prefect, şi domnul primar, 
Mihăiţă ! 

“MIHAI: Am înţeles:, trebue să" sosească vre-o 
depeşă ? ie 

MITICĂ : Aşa e, Mihai... A şi sosit, uite-o! 1i dă o
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telegr ramă. Pune: -0 bine şi să vii cu ea cândofi toată 
lumea, înţeles? a | 
MIHAI: Se poate ?... Imi daţi d-voastră un semn... 
MITICĂ : Ce semn? N'avem timp de semne. Fii 

tu isteţ şi -cu păgare de seamă, să nu-mi faci vre-o 
boroboaţă... . 

MIHAI; N'aveţi grije, coane Mitică... Soneria. Vine 
cineva | Dă să iasă cu telegrama în mână, NR 

MITICĂ : Ascunde -depeşa, nerodule! stinai o ascunde; 
ese în stânga. Cine O fi? . , . A 

SCENA IX 

MITICĂ, D-NA HARINGEA, VETURIA, HARINCEA 

Se aude de-afară glasul lui Harincea, răspunsul lui Mihai, etc, 

Ă MITICĂ, repezindu-se la uşa: care se deschide ; cu mare 
căldură : A, ce plăcere, ce nespusă plăcere 1... Poftiţil... 
Daţi-mi voe... Mihăi, ajută domnului... Vă rog să vă 
desbrăcaţi puţin... trebue să ne faceţi onoarea măcar 
câteva minute! Sântem săraci în cele materiale, dar 
inima noastră e plină de dragoste pentru d-voastră |. 
Sărut mânuşiţa, scumpă doamnă! Sărută mâna d-nei 
Harincea care a intrat cea dintâi, Coniţa Veturia mereu 
mai frumoasă... Ii sărută mâna. Să trăeşti şi bine ai 

- venit, coane Laţi baci | | . 
+ HARINCEA, 5 ani ; cotlete mici şi mustiiţi ungureşti ; 

bonom foarte simpatie. Strângând mâna lui Mitică: Sper că 
n'am întârziat, că nevastă-mea m'a pus pe foc:să 
ne grăbim, degeaba îi spuneam că... E 

D- “NA HARINCEA, 1 ani; autoritară, mândră. Tăindu-i 
vorba: lar începi, Laţi, cu lamentările ? 

MITICĂ: Vai, doamnă, sunt aşa de fericit că o să
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aveţi timp să luaţi ceva la noi înainte de a trece la 
teatru... Dar vă rog din suflet... Oteră scaune. Doamnă | 

Veturia, fii 'd-ta mai îndurătoare... 
„Toţi se aşează. 

VETURIA, 25 ani; blândă, supusă, Simplu: „Eşti prea 

“amabil, domnule Ionescu... 
MITICĂ, gatant: Vai, coniţă frumoasă, .mi-e teamă 

că niciodată nu voi găsi cuvinte destul de potrivite 
să exprime toată stima nemărginită ce o am pentru 
d-ta şi pentru familia Harincea” care binevoeşte să 
mă onoreze cu atâta prietenie... 

D-xa HARINCEA: D-voastră bucureştenii aveţi o 
uşurinţă” la vorbă... | 
MITICĂ : Uşurinţă la vorbă şi adâncime în senti- 

mente, doamnă! 

D-xa HARINCEA: Adâncimea sentimentelor n'o 
au bărbaţii nici la Bucureşti, nici la noi... Numai 
bietele femei ştiu să fie statornice pretutindeni. Nu-i 
aşa, Veturia? . 

VETURIA, giaminad: O, da... foarte statornice ! 
D-xa HARINCEA:.Şi mai cu seamă în puţinele 

familii bune ce au mai rămas pe aici! Veturia e 
. de trei ani văduvă Şi, cu toata că are acuma aproape. 
“douăzeci şi cinci de ani, se poartă ca o fecioară... Nu-i 
aşa, Laţi ? 

HRRINCEA : in familia noastră şi bărbaţii se poartă | 
ca fecioarele ! lacă, de exerhplu, eu! 

D-xa HARINCEA: Laţi dragă, tu n'ai dreptul să 

vorbeşti... Aminteşte-ţi dansatoarele dela Pesta şi de- 

la Viena, şi pune-ţi cenuşă pe cap! 

. HRRINCEA, râzând, ca să schimbe vorba : Chiar aşa... 

Dar mă rog, unde zăboveşte d- -ra Coca ? Ni s'a făcut 

dor de ea, 

N



APOSTOLU. . 25... 

MITICĂ : A, cât mă supără uneori... Nici nu vă 
închipuiţi ce copilăroasă e Cocuţa! Toată ziua se 

joacă şi sburdă prin casă de uită şi obligaţiile so- | 

ciale... Ce credeţi, în loc să se fi gătit, să vă aştepte, 

cum se cuvine pentru o fată, am găsit-o adineaori 

gătindu-şi păpuşile... E grozav! Vă rog so: "iertaţi... 

In câteva minute... i N 

D-xA HARINCEA : Nu face nimic, nimic... E foarte 
drăgălaşă surioara şi Veturia o iubeşte mult... 

VETURIA : Ne-am împrietenit ca două surori... 

HĂRINCEA : Ce-i “drept, e o fiinţă. încântătoare... 
Nu vreau să mă pronunţ despre bărbaţii din regat, 

dar femeile d-voastră sânt adorabile, fără discuţie! 

D-xa HARINCEA, ăojenitor: Laţi !... Către Mitică. Se 

'vede numai decât că trebue să fie fată de .neam.. 

Degeaba..neamul se cunoaşte dintr'o Ochire... 

MITICĂ, modest: „O, noi faţă de d-voastră... 

" D-xa HARINCEA, -1ncătzinău-se : Pe-aici_ avemi tare - 
puţine familii adevărat nobile. Boerii români s'au 
înstrăinat: aşa erau vremurile... Noi însă de. patru 
sute şi mai bine de ani de când se „pomeneşte în . 
documente întâia oară numele Harincea... 

.VETURIA, puţin jenată: Mămică scumpă, ce impor- 
tanţă mai au lucrurile astea? - 
HARINCEA : Exact. Azi suntem toi democrați! 

"MITICĂ, eu emtuză : Nici o democraţie nu va putea 
înăbuşi glasul aristocrației de: sânge! N 

D-xa HAĂRINCEA, însufleţită: Aşa e, domnule |o- 

nescu... Bărbatul meu e foarte neglijent în privinţa 
asta... Dacă nu eram eu, ar fi fost în stare să mărite 

“pe Veturia cu cine ştie ce popă | Lui Harincea.. Mie nu 
mi-e ruşine că Veturia e văduvioara unui baron 

Li
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ungur şi te asigur că nici a doua oară n'am să o dau 
fără numai după un boer! . 
MITICĂ : Din nenorocire aristocrația noastră e atât 

de amestecată ! - 
D-sa HARINCEA:' Boerul totuş se distinge dintre 

o'mie de plebei... | ” 
"VETURIA: Vai, mămică dragă, ce-o să creadă 
domnul Ionescu? | a 

MITICĂ: Ba nu, ba nul... Dimpotrivă, mă emo- 
ționează tot ce spune doamna, fiindcă şi regretata 
maică-mea vorbea aşa. Tata era mai liberal, ca băr- 
baţii. Se democratizase şi deabia se mai sinchisea 
de strămoşi. Mama însă a rămas dârză şi neîndu- 
plecată până a închis ochii, Ea, sărăcuţa, nu putea 
uita că avea în vine sânge de domnitor... 

D-xa HARINCEA: Mama d-tale? De domnitor ? 
“MITICĂ, foarte modest: Da, măicuţa mea scumpă... 
D-xa HARINCEA: Vezi, Laţi,'nu-ţi spuneam eu ?...: 

Aveţi şi diplome ? Asta ar fi grozav | - 
MITICĂ : Aveam câteva lăzi de. hrisoave, şi din 

„partea mamii şi din a tatii... Din nefericire toate 
S'au pierdut în timpul ocupaţiei nemţeşti. In conacul 

„ Nostru strămoşesc a stat doi ani 'un căpitan neamţ, 
profesor de. meserie, care le-a găsit probabil prea 
interesante şi le-a expediat 'cine ştie unde, în Ger- 
mania... “ | 
D-NA HARINCEA, puţin decepţionată : HA! ce păcat! 

MITICĂ, repede: Cele mai importante însă au fost 
publicate undeva încă înainte de războiu, - aşa că,.. 

D-xa HARINCEA, uşurată: Slavă Domnului! 
MITICĂ : Slavă Domnului, bine ziceţi... Războa- 

iele. au prăpădit multe hrisoave boereşti... Dar în - 
familia noastră a rămas tradiţia marilor fapte stră-
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bune, îâcepând cu Măria Sa Ştefan cel Mare şi Sfânt... 
Se scoală şi se închină ceremonios ; ceilalţi îl privesc nedu- 

meriţi. Căci neamul nostru, de partea mamii, se trage 
dela Ştefan cel Sfânt şi Bun.. Acelaş joc. Anume 
Sultana Bălăşoiu s'a măritat cu Bogdan Căruntu, 
nepotul Domnului” Ştefan... 1ar se închină. 
HRRINCEA : De ce îţi tot faci cruce, domnule di- 

rector ? 

MITICĂ, simplu : E o tradiţie în familia noastră, de - 
câte ori vine vorba de măritul vodă Ştefan cel prea 
Sfânt... Se închină. 

D-xa HARINCEA, tuchinându-se : Frumoasă tradiţie !. 
HARINCEA: A existat vre-un domnitor moldovean - 

Bogdan Căruntu ? 

MITICĂ, cu superioritate: Mai e vorbă ? D-voastră 
„pe-aici nu cunoaşteţi amănunţit istoria ţărilor TO- 
mâneşti; dealtfel nici în şcoli nu se învaţă toţi 
domnii, fiindcă au fost prea mulţi. şi s'au schimbat. 
prea des încât nu i-ar putea ţine minte copiii... 
In cărţile cele mari însă scrie lămurit că Bogdan: 
Căruntu Vodă a stat trei luni şi patru zile în scaunul 
marelui Ştefan... Se închină; de na Harincea deasemenea, 

făcând semn.soţului ei să o imite. 7 i 

D-XA HRRINCEA, entaăziasmată : Minunat |... Şi totuş . 

d-ta nu eşti nici conte, nici prinţ, nici măcarbaron? 

- MITICĂ, modest ;. Aş avea dreptul la titlul de prinţ, 
dar dincolo nu se mai poartă... Şapoi n'aş vrea 

să crează lumea că mă fudulesc cu. meritele stră- 

„moşilor. Doresc să fiu apreciat pentru meritele 

"mele | ! 

democrat, cum trebue să fim „azi cu toţii... 

„MITICĂ: Mă simt însă dator să vă mărturisesc în 

HARINCEA :. Na, bravo... Eşti bărbat modern şi
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toată sinceritatea că din partea tatii sânt de neam 
mult mai modest şi mai obscur; Cel dintâi uric po- 
meneşte de un străbun al nostru, unu! Mircea, ba- 
nui. Severinului, cumnat de soră cu Mihai-Vodă... 

D-xa HĂRINCEA, cu admiraţie: N'0 fi chiar Mihai- 
. Viteazul ? | 

„MITICĂ, plecând capul: Chiar el, scumpă doamnă.., 
Dar-Mircea n'a domnit şi nici urmaşii lui. Au avut 
boerii frumoase, dar n'au domnit. » 

D-xa HĂRINCEA: Cu toate astea eşti rudă cu 
Mihai-Viteazul ? | | 

MITICĂ, fără importantă: Numai de departe, aşa că 
mândria familiei. rămâne Măria Sa Ştefan... Se tn- 
chină, * Ă “ E 

D-xa HARINCEA, inchinânda-se: Ah, sânt atât de 
mişcată!... Şi d-ta, viţă de neam aşa de strălucit, * 
nu eşti nici măcar. ministru în ţara asta? Ce ţară 

“ingrată 1... Nu ştie să-şi respecte oamenii, deaceea 
merge prost! 

MITICĂ : In cursul veacurilor tot aşa a fost. Ba 
conflicte cu domnii, ba cu. năvălitorii... Astea ne-au 
măcinat şi averile. Când. s'au unit familiile părin- 
ților mei, fie iertaţi, deabia mai aveau împreună 
vre-o treisprezece moşii... Ă 
HARINCEA: Treisprezecel Bravo! Frumuşică 

avere!... Eu, mă rog, pot spune liniştit că n'am | 
moştenit decât o diplomă mâncată de şoareci, zău 
aşa! _. i 

MITICĂ : A, să nu vă închipuiţi lucru mare... 
Nişte moşioare micuţe, neînsemnate, toate laolaltă 
nu erau cincizeci de mii de pogoane...” a 

HARINCERA, uimit; Cincizeci de mii? Glumeşti..,
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D-xa HARINCEA : Nu-i de mirare, Laţi! Dacă Es- -. 
terhazy avea trei sute de mii de iugăre? Şi Esterhazy . 
doară nu era înrudit cu casa domnitoare... 
“MITICĂ, trist: Dar şi acelea sau dus pe apa 

Sâmbetei... , 

D-xA- HARINCEA, decepţionată : i Ah ? Ă . 

MITICĂ, repede :- Adică, să vedeţi... Tata era cam 
risipitor, ca toţi vechii” boeri. Intro singură noapte 
a pierdut la cărţi trei moşii... Exproprierea :apoi 
ne-a omorât de tot, încât azi deabia ne-au mai rămas 
vre-o trei mii de pogoane, cu pădurile dimpreună, 
şi vre-o, cinci conacuri sau castele, cum se zice 
pe-aici.. 

D-xA HARINCEA : Lasă că nu-i aşa de rău. . 
MITICĂ: Eu însă nu pot să mă ating de nimic, 

adică nu vreau... Am o soră, grija mea cea mare... 

D-xA HARINCER, încântată: Eşti foarte mărinimos, 

adevărat :nobil, sânge albastru... Dar poate că nu: 

va fi nevoe să te sacrifici d-ta cu totul. Coca e fată 

drăgălaşă. se poate găsi o partidă demnă, fără de 
atâta zestre... 

- MITICĂ: Sar găsi, fireşte, dâr a am şi eu slăbiciunea 
să n'o dau decât după un boer de sânge. Dealfel 

asta a fost dorinţa mamii pe patul de moarte... 
HARINCEA : Nu e încă nici o grabă. E tânăra 

deajuns... ăI 
D-xA IIARINCEA, privind lung pe Mitică: Vezi d-ta - 

cum se pot înşela oamenii când- se iau după gura 
lumii... 

“VETURIA: Mămică, te rog... 

D-xa HĂRINCEA: Acuma nu, mai am de ce să mă 
jenez... |l cunosc bine şi-i pot vorbi deschis, ca unuia : 
de-al nostru... i 

i.
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MITICĂ : Imi faceţi mare cinste, doamnă! 
D-xa HARINCEA: Ştii câte lucruri rele ni s'au 

spus” despre d-ta?... Colosal, mă rog... Din .toate 
părţile şi în toate privinţele... Deaceea, acum îţi 
pot destăinui, ne-am ferit atâta vreme să vă primim 
între noi... Numal azi am aflat cheia enigmei: e 
revolta plebeilor în contra aristocratului, Poate că 
şi d-ta eşti cam mândru cu lumea... 

MITICĂ: Se prea poate, dar fără voia mea, vă. 
Tog să mă credeţi! Eu caut să fiu cât mai demo- 
<rat, mai burghez... nu-i vina mea dacă nu reuşesc 
totdeauna... Cu resemnare în glas. Dealtfel 'm'am aş- 
teptat la toate din clipa când am primit să părăsesc 
liniştea dela conacul meu strămoşesc şi am alergat 
aci să-mi slujesc ţara şi pe fraţii desrobiţi... 
HRRINCEA : Au venit şi mulţi nepoftiţi... 
MITICĂ : Din păcate da... multă neghină... 
HĂRINCEA: Şi toți apostoli... Atâţia apostoli e 

<am mult... Se zice că la d-voastră, dincolo, ar fi 
multă contupţie şi stricăciune. Nu ştiu dacă e ade- -. 
vărat... 

MITICĂ: Din păcate e foarte. adevărat... 
HARINCEA: Atunci, mă rog d-tale, de ce nu ră- 

mân apostolii acasă, să îndrepte şi acolo ce-i de. 
îndreptat ? 

MITICĂ, zâmbina: Nimeni nu e 'apostol în ţara 
lui... - 

D-sa HARINCEA: “Dacă ar fi „toţi ca d-ta... Cine 
îşi lasă moşiile şi castelurile pentru patrie, acela da, 
e apostol, nu-i aşa Veturia? 

MITICĂ: Nu sânt, doamnă, deloc apostol, crede: 
ti-mă! Sânt un biet om de treabă care îmi dăruese
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cu drag munca şi priceperea pentru înălţarea acestei 
provincii minunate... Nu ştiu dacă voi fi izbutit să-mi 
câştig aici vre-o simpatie. Cine îşi face datoria şi 
numai -datoria, ca mine, nu poate recolta multă re- 
cunoştinţă imediată. Dar eu am îndrăgit ţara asta 
şi aş fi fericit dacă m'aş putea aşeza aici:-pentru 
totdeauna... 

D-xa HARINCEA, cu o privire - spre Veturia : Fii sigur 

că ai simpatii destule şi dintre cele mai alese ! 

SCENA X 

- ACEIAȘI, COCA 

COCA, + vine din. sufragerie ! Vai, iertaţi- mă... Miticuţă 

, dragă, să ştii că eu sânt gata demult, dar bucată- 
reasa asta e aşa de neroadăl 

D- “NA HARINCEA, îmbrăţişâad-o : Copila mea, lasă-mă 

să te îmbrăţişez... Te-am iubit şi până acuma, dar- 
de când am auzit despre Ştefan cel Mare şi Sfânt... 
Se închină cucernic ; Mitică. deasemenea. 

COCA, neînţelegând, cu o privire întrevătoare spre Mitică: 

H, da... da... Se închină şi ea zâmbină. Aşa-i Mitică... 
tare drăcos... Câte ştie el... 

MITICĂ, tăinau-i vârba : Toata ziua e în conflict « cu 
servitoarele... E foarte gospodină! 

COCA, sârutână pe Veturia : Servus, dragă Veturia... 
VETORIA : Servus... Ştii ce bine îţi vine rochia 

asta ?... Nu ţi-am mai văzut-o... E nouă? 
HARINCEA, lângă ele: Dar eu? Pe mine nici nu 

mă săruţi, domnişoară ? Ii sărută mâna galant. - 

COCA: D-ta eşti totdeauna drăguţ, nene Laţi baci... 
Să vede că eşti boer de viţă...
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MITICĂ, a venit repede lângă ea: Fii cuminte, Coca... 
te rog... Eşti prea ştrengăriţă şi nenea Laţi baci 
poate să se supere... 

HRRINCEA;: Ba dimpotrivă... Domnişoara e ado- 
rabilă... A 

D-NA HAĂRINCEA, încet către Veţuria: Fii mai ' dră- 
guţă cu el, Turi! Ai auzit cu urechile tale ce om e.. 
VETURIA : Bine, dar Garofoiu ? 
D-xa HARINCEA: Ce Garofoiu ?... Când îţi surâde 

"norocul să ajungi înti'o familie care se trage dela.... 
Se închină în taină, 

HRRINCEA, apropiinda-se: Elsa dragă, mi, se pare 
„că e vremea să plecăm la serbare... Nu pentru noi, 

” dar tu ai răspundere... 

Ă MIȚICĂ : Numai câteva îninute, vă rog din inimă... 
Trebue să sosească şi prefâctul... E- deabia şase şi. 
până să înceapă serbarea... 

VETURIA : Spunea şi Dogariu că va trece pe-aici 
cu domnul Garofoiu... 

D-xa HARINCEA: „Hu putem să aşteptăm prea 
mult... 

MITICĂ : Cocuţa a pregătit o mică gustare.. Nu 
se poate să o refuzaţi... 

SCENA-XI - 

ACEIAȘI, PREFECTUL şi PRIMARUL 

MIHAI, anunţă solemna : Domnul prefect cu domnul 
primar... 

MITICĂ : Vorbeşti. de lupi şi lupii la uşă... Scu- 
zaţi !... Se auce să-i întâmpine. Veniţi, domnilor, că vă 
aşteptăm de un secol!
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PREFECTUL, 35 ani ; favorite mici: Am “onoarea, am 
onoarea... Dragă domnule director, scuză, am avut - 
atâta de lucru, curg depeşele şi ordinele... Mi se pare 
că ne clătinăm, ce zici ? A 
PRIMARUL, î. ani, negricios, mmustăcios, fioros! In ve-= 

_“dere ; vorbeşte stricat româneşte : Am 'onoarea.;. Servus, 
Laţi baci 1... - 

„ PREFECTUL, sulutând pe toţi pe rând: Sărutări de. 
mâini... Salutare... Laţi dragă, servus... Eşti om fe- 

ricit că nu faci politică şi nu te doare capul de ni- 
mic, pe când 'noi.. - - 
HHRINCEA : “Servus. a 

i PRIMARUL, luând pe Mitică Inoparte : Domnule di- 
rector, se aude că-i musai să cădem dela putere ? 
MITICĂ : Aş, svonuri... De doi âni se aude mereu... 
PRIMARUL: Scrie în toate foile, şi în cele „ungu- 

reşti... 

MITICĂ: Fii liniştit... 
PRIMARUL : Liniştit, liniştit, uşor de zis. „„ Dar dacă 

vine pe neaşteptate ? Ar fi. mare' catastrofă! 
"PREFECTUL, sa apropiat de ei: Adevărat, iubite 

director, ce facem ?'Ministrul d-tale nu suflă nimic?... 
"Nu se poate să ne apuce evenimentele nepregătiţi ! 

MITICĂ : De alaltăeri. n'am nici o veste” nouă. 
V'am arătat atunci telegrama: ministrului... 

PRIMARUL: Na, dacă-i aşa, apoi eu tot nu fac. 
politică... Eu sânt gospodar. şi administrator... | 
MITICĂ : Bravo ! Dar acum un an, când a fost să 

te numească, te băteai în piept că eşti stâlpul par- 
tidului..: 
PRIMARUL: Ma rog, atunci era altceva... „Eu ştiu 

gospodărie... - 
Rebreanu — Apostolii - - 3
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HARINCEA: Mai lăsaţi: politica, fraților, că întâr-. 
ziem.. 

D-na HARINCEA: Trei români nu'se mai pot în- 
tâlni fără să vorbească politică. lată roadele demo- 
craţiei ! . 

MITICĂ, ditându-se nerăbdător spre uşă: Da, politica 
ne omoară... e 

“SCENA XII 

ACEIAȘI, MIHAIL 

MIHAI, intră grăbit. din „Stânga ; cu mare „importanţă : . 
Telegramă dela domnu! ministru! : | 

MITICĂ, sever: Ce? Ce ?... Ce ministru ? De unde 
ştii ? ! 

- MIHAI, uiuit: Fpoi doar d-voastră... 
MITICĂ, încet, printre dinţi: Dă-o încoace şi eşi a- - 

fară | Minai ese nedumerit. 

PREFECTUL: Aşa-i că presimţirea mea nu mă în- 
şeală? A şi venit avertismentul... 
"MITICĂ, desfăcând telegrama: Îmi “daţi voe... Citind. 

„Situaţia bună. Ziarele numai. minciuni. Trimite ur- 
gent două lăzi mere lonathan, alese“. vorbit. Va să 
zică nici o pricină de îngrijorare, domnilor | 
"PRIMARUL, înseninat: Să trăiască | 
PREFECTUL: Mi:ai luat o piatră de pe inimă... 
PRIMARUL: De mere lonathan am eu grije... Unde 

să trimitem patru lăzi? 
__MITICĂ : Trimite-le la mine şi le expediez eu îm- 
preună "cu alte lucruri... . 
PRIMARUL : Dar să scrii că-s alese de mine.. să 

ştie Excelenţa că noi sântem devotați şi mergem în - 
foc pentru oamenii mari ai ţării! 

,
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MITICĂ : Acuma că v'aţi liniştit, ar fi bine să tre- 
cem la o mică şi foarte modestă gustare... Faceţi-mi 

onoarea, doamnelor şi domnilor! Alteargă - la sufra- 

gerie şi deschide. Poftiţi şi să ne iertaţi... Oferă un brat 

d-nei Harincea şi altul: Veturiei, , - - 

HARINCEA, mând pe Coca de braţ: Domnişoară 

soarta vrea să fiu eu cavalerul d-tale... 

COCA: Laţi baci, mai domol cu ştrengăriile că te 

aude Elsa neni şi... - | 

“HARINCEA, continuând : Ssst... e foc! Au pornit 

spre uşa a doua stânga. a Ă , 

PRIMARUL, către pretect: Trebue să ştim din vreme.. 

PREFECTUL: Nu se poate, să rămânem în: vânt... 

Au dispărut cu toţii, 

SCENA XIV 
MIHAI, apoi DOGARIU şi GAROFOIU 

Un răstimp scena, rămâne goală, Din sufragerie se aude, 

prin uşa deschisă, sgomot de- tacâmuri, de glasuri, etc. 

MIHAI, intră solemn, gata să anunţe ;, când nu vede pe 

nimeni se întoarce şi vorbeşte afară: Poftiţi... Au trecut 

în sufragerie... Mă duc să vestesc pe domnul di- 

rector... Intră Dogariu şi Garofoiu. . 

DOGARIU, 33 ani ; “simpatie ca. înfăţişare : Nu-i -mai 

deranja... Aşteptăm aici... 
MIHAI, important: Vai de mine, se poate?... Sar - 

supăra domnul director... - 
DOGARIU: De altfel noi am venit mai ales pen- 

tru domnul avocat Harincea... 
GĂROFOIU, 2 ani; puţia stângaciu şi timid ; către 

Mihai: Şi zici că sânt aici şi dumnealor? Demult ? 
MIHAI: Demultişor,.. au sosit cei dintâi...
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DOGARIU: Aşa, acuma lasă-ne... 

MIHAI, plecat: Trăiţi, domnuie avocat|... Trăiţi, 

domnule. procuror... Ese. . 

DOGARIU : Dacă ai bănui cât mă simt, de jenat! 

că a trebuit să trec pragul acestei case, m'ai com- 

pătimi, Garofoiule 1... Numai.tu mă poţi îndupleca 

la asemenea compromisuri... | 
„ GRROFOIU: Nu-mi face şi tu imputări;:îmi fac 

eu însumi destule... Dar nu mă pot stăpâni, dragă 

Dogariule, trebue s'o văd! 

DOGARIU : Apoi. chiar asta-i buba, că nu te poţi 

stăpâni. În iubire, ca în toate, se cere să ai răbdare 

şi încredere. Veturia te simpatizează,. iar pentru rest 

mă însărcinez eu... Va fi nevasta ta! i 

GAROFOIU : Va fi, va fi... De trei luni mă amă- 

geşti aşa ca pe un copil fără minte... Apucându-l. de 

braţ ; încet, mişeat, Ssst... Veturia... Din sufragerie a eşit 

„ 
Veturia şi merge la oglindi, căutând ceva. 

SCENA XV - . 

” „ AGETAȘI, VETURIA 

VETURIRA, ajunsă până la oglindă vede” pe cei doi şi tre- 

sare: A, m'aţi speriat... 
”  DOGARIU: Garofoiu m'a adus aici “aproape cu 

forţa, Murea dacă nu te vedea o zi.. 

VETURIA : Vrei să mă măguleşti, Miroane... Eşti 

drăguţ! 

DOGARIU: N'am de gând să-ţi fac ţie nici o-im- 

putare că m'ai silit să intru în casa asta... Dar... Dân- 

duse laoparte din faţa lui Garotoin... mai vorbeşte şi d-ta, 

domnule, că doar d-ta o iubeşti... 

GHAROFOIU, jenat: Dogariule...
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VETURIA, drăguţ: Miron se crede obligat să-mi 
facă în fiecare zi deciaraţii de amor în numele d-tale... 
 DOGARIU: Ai auzit ? Vrea să spuie, cu un cuvânt - 
subţire, că nici nu e adevărat... - 
GAROFOIU: Ba doamna ştie prea bine cât e de 

adevărat... 
- DOGARIU : lonică “dragă, parcă nici ni'ai fi Tegă- 
țean... Te roşeşti şi te e zăpăceşti ca un n ardelean băş- 
tinaş! - 

VETURIA, intinzându-i mâna cu drag: “ Asta înseamnă. 

că sentimentele d-tale sânt mai adânci ? 
GRAROFOIU, sărutând mâna, fericit : Da, o da... te 

iubesc... ” 
DOGARIU: Bine c'a dat Dumnezeu... Acuma mai 

priveşte-o, mai sărută-i mâna şi pe urmă să plecăm, 
să nu mai fim nevoiţi a da ochi cu stăpânul casei ! 

" VETURIA: Totdeauna eşti exagerat, Miroane, cu 
domnul lonescu... 
GRROFOIU: Domniţă,: te rog, nu-i lua în seamă ! 

Are o inimă bună, dar e pătimaş uneori... 
VETURIA, recunoscătoare : Nu-i aşa ?. _ 
DOGARIU, ironie : Desigur... nu-i aşa; domnule 

„ Garofoiu ? ' - 
“GAROFOIU, Incurcat : Da... fireşte... adică... 

SCENA XV - 

ACEIAŞI, MITICĂ 

MITICĂ, . vine grăbit şi cercetător din sufragerie. Văzând 

pe Veturia cu cei doi, e neplăcut surprins: Indreptându-se 

spre ei, cu o deosebită afabilitate: A, ce plăcere, ce în- 
cântătoare. plăcere | Mă miram pe unde s'a pierdut - 
deodată d-na Veluria încât a început să fie îngrijo-
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rată d-na Harincea... Bine ai venit, onorate do mnule 

Dogariu |... Scumpe domnule Garofoiu, n'ai idee ce 

mulțumit sânt că mi-ai făcut cinstea... Reci strângeri 
de mâini. ” | 

VETURIA, roşină ca o vinovată: Venisem să- -mi caut 

poşeta şi am găsit pe domnii... 

MITICA: Şi servitorul nici măcar nu m'a anunţat. z. 

Ce rău îmi pare... 

DOGARIU: Eu sânt vinovatul cel mare.. „ Dealtfel 

am vrut numai să scuzăm pe Garofoiu faţă de d-na 

Harincea” pentrucă nu poate asista la serbare... 

GHROFOIU + Am la şase o descindere şi mi-e 

peste putinţă... Chiar am întârziat puţin... uitându-se 

ja ceas. . , 

MITICĂ : Ce păcat... D-na Harincea are'să fie ne- 
mângâiată.... Ă ! 

SCENA XVI 

ACEIAȘI, D-NA HARINCEA, PREFECTUL, PRIMARUL, 
"apoi IHARINGEA şi COCA. 

D-xa HĂRINCEA, venind egomotos ! Să mergem, să 

mergem... e târziu... - n 
MITICĂ, tntâmpinând-o : " Scumpă doamnă, numai 

un minut, un singur minut... Ne-au venit nişte oas- 

pei aşa de... i | | 

D-NA HARINCEA, văzând pe cei doi se întunecă ; A, 

Miron... cu domnul Garofoiu... Se întoarce îndată spre 

Veturia, saver, Mergem, Veturia... Domnii să ne ierte, 

dar eu, ca prezidenta societăţii, trebue să fiu exactă, 

nu-i aşa? : ! 

DOGARIU: Chiar aşa e, Elsa neni... Nici nu vrem
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să vă reținem, Numai. Garofoiu s'a crezut obligat 

să-ţi sărute mâna şi să-ţi ureze suces,.... . - | 

D-xa HAĂRINCEA, întinzând mâna lui Garofoiu : Mulţu- 

mesc şi regret mult... Foarte cald către Mitică. Domnule - 

lonescu, eşti nespus de amabil, dar nu mai putem 

zăbovi... Ne întoarcem după serbare, că tot lăsăm 

aici şi hainele... 

MITICĂ : Doamnă, dorinţele d. voastră sânt ordine 

pentru mine.. 

Intră Coca urmată de Harincea. 

COCA: Cum ? Plecaţi ?... Şi eu care trebue să stau 

acuma să-mi supraveghiez servitoarele... Ciitre d-na 

Harincea. Am nişte servitoare groaznice... Dacă nu 

stau după ele îmi mănâncă tot, ba mai sparg şi va- 

sele... Ce să fac, Doamne ? 

MITICĂ: Nu-i nimic, puişorule... Rămâi, ispră- 

veşte-ţi treburile şi vii pe urmă, că“teatrul e numai 

peste :drum.... Nu "putem să întârziem “pe d-na - Ha- 
rincea pentru...  -- 

HARINCEA, intervenind galant: Dacă domnişoara 

mă primeşte, eu îi ţin bucuros de urât.. 
„ D-xa HARINCEA: Bravo, Laţi!... Atunci gata, să 

mergem ! Domnule prefect, d-ta dă braţul Veturiei, 

iar domnul lonescu va fi cavalerul meu... 

MITICĂ :. Prea mare onoare.. | 

PREFECTUL. “trecând pe lângă Dogariu Am onoare, 

am onoare, domnule vrăjmaş |. . 
PRIMARUL asemenea : Domnule advocat,am n onoare! 

Au pornit toţi spre uşa: stânga. . - 

GAROFOIU, consternat, încet lui Dogariu : Miroane, ce 

zici ? 

ț
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DOGARIU, turios: E bine, e foarte bine... Hai să 
“mergem.... Tu mi'ai băgat aici... Către Harincea care, 
ocupat cu Coca, nici nu l'a observat. La revedere, Laţi baci, 

„Şi. felicitările mele ! AR . E 
HARINCEA, surprins: A, Miron... Aici erai? Nici 

nu te-am văzut. La revedere!... boizariu a eşitcu Garo- 
foiu în urma celorlalţi. Ce lo fi apucat iar pe Miron? 
Mi se pare că era furios... 

. „SCENA XVII - - 

COCA, HARINCEA - 

- COCA, a petrecut până afară pe d-na Harincea şi pe.Veturiu; 
întorcându-se : O secundă, nene Laţi baci... Aleargă la 
sufragerie ; vorbeşte din uşă. Roza, să strângi repede tot, 
fetițo, să pui bine lucrurile! şi să-mi aduci cheile... 
Dar fuga, fuga că “n'am timp de zăbovit şi uite, mă 
aşteaptă conaşul... nevenină lângă Harincea. Vezi, Laţi 
baci, din pricina d-tale acuma nu pot sta lângă ea 
şi sânt sigură că-mi sterpeleşte cel puţin o jumă- 
tate de tort,,. : e. 

+ 

HARINCEA: Ai aerul că nu eşti mulţumită . de 
sacrificiul meu ? Şi eu care eram gata să-ţi cer o re- 
compensă ! a | 
COCA: Am înţeles: să te las să-mi faci curte? 
HARINCEA : Asta o făceam şi fără permisiune 

specială... Eu: însă umblam să-ţi cer mai mult... 
„COCA: Adică să te ascult... Poftim, te ascult! | 

HARINCEA : Mulţumesc, dar să mă 'asculţi şi altfel ? 
COCA, naivă: Cum altfel? 
HĂRINCEA : Cum, cum... Parcă d-ta, bucureşteancă, 

nu ştii! -. . i
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COCA, “râzând provocător : Ri haz, nene Laţi băci, 

zău ai haz! 

_î HARINCEA, lângă e ea: Aş fi dornic să te „conving 
că am şi alte calităţi... 

COCA, arăgâlaş: Nu: cred... ÎN 

- HHRINCEA: Să-ţi dovedesc... O cuprinde. 

COCA, destăcându-se bruse şi lovindu-l peste mână ; de sus: 

Cu cine crezi d-ta că ai dea fac6?... Mă confunzi, 
- domnule! Credeam că glumeşti 2... Dar dacă e se- 

rios, se schimbă afacerea... 

HARINCEA : Cum să glumesc ?,. .. In - amor mai. 
“merge cu glume? . 

COCA: Ei bine, dacă nuii “glumă, te poftese săte 

_porţi cu mine frumos şi să nu mă consideri de pe 

ulițe | . _- 

" HRRINCEA: Adică trebue numai - decât să fii _de ” 
pe uliţe ca să fii iubită ?. 

COCA, puţia încureată : Nu mai umbla cu subtilităţi, 

că la mine nu se prinde! Eu sânt fată deşteaptă... 

Nu crede că ai să-ţi baţi joc de mine aşa-de uşor! 
HARINCEA: Să-mi bat joc ?... Extraordinar... Imi 

bat joc fiindcă te iubesc ? a 
- COCA: -Sigur... D-ta om însurat, cu fată cât mine... 
Nu-i firea mea să fiu răutăcioasă, altfel n'aş avea 

* decât să mă plâng d-nei Harincea şi... , 
HARINCEA, protestâna : Asta n'ai, s'o faci... 

COCA : N'o fac ca să nu supăr pe fratele meu.. 

HARINCEA, ironic : A da... fratele... 

COCA: Ironia nu-ţi şade bine... | 
HARINCEA: Nu... Mi-a venit în minte că multă 

lume nici.nu vrea să creadă că sânteţi fraţi... 

„COCA, sfidător : Da?....Şi dacă n'ăm fi fraţi?
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HARINCEA, jovial : Aţi fi prieteni Şi... ar fi „mat 
bine! 

COCA, pierzându- şi brusc cumpi îtul; aproape plângând: 

Aşa ?... aşa 2... O, ce... ce... - - 

HARRINCEA, . inânăa-și seama, mângăetor: lartă-mă, 

domnişoară... N'am.vrut să te jicnesc... Sânt vorbe 
care circulă aşa, ca în provincie... Nu-mi închipuiam 
să te :supere atâta; zău... Na, aide, zâmbeşte ! ...Nu-ţi 
şade bine când eşti tristă... . 

COCA, 'plângător: Nu, nu... Dacă nai fi crezut, 
n'ai fi îndrăznit să-mi faci curte şi încă o curte atât 

de obraznică... „: , , 

HRRINCEA, lângă ea: Vezi cum te înşeli ?.... Eu 
ştiam că fetele de dincolo sânt mai liberale, atâta 
tot... Te iubeşte şi:te adoră tot oraşul. E o crimă 
dacă şi eu...? | 

COCA, inseninată: Tot oraşul... Poate unde d-ta mă 

simpatisezi, ţi se pare că toate lumea... 

HĂRINCEA : Ce sinceritate mai multă vrei decât 
să vezi pe un om serios ca mine, silit să-ţi mărtu- 
risească umil că te iubeşte 2... M'aş fi aşteptat măcar . 

la puţină simpatie adevărată.., 

COCA, cata: Bine, dar ce vrei d-ta nu se poate! 
Judecă serios... lacă, nu mai sânt nici supărată nici 

nervoasă... Ceri prea mult! , a 

HARINCEA: Nu-ţi mai cer nimic... Când iubeşti 
nu începi prin a cântări ce vei da. 

 OCA : Uiţi mereu că eu sânt fată, iar d-ta... 
" HARINCEA, ursaz: „bătrân! Fireşte... 

COCA: Nu... însurat! Trebue să mă apăr... 

HARINCEA, insinuant : Orice apărare e cu cântec 
_în iubire. Numai când iubeşti pe altul ai nevoe de
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apărare. lâr acel altul nu poate fi decât... Aşa că 

apărarea e destul de ciudată... 

COCA : Vezi, cât eşti de rău?... Adică dacă nu te 
ascult pe d-ta, înseamnă că Mitică nu mai mi-e. 

frate... Spune, n'aş avea dreptul-să mă supăr? 

HARNICEA: Nu! Jicneşte-mă şi d-ta cu puţină 

iubire şi ai să vezi... Ingădue- -mi să te îmbrăţişez,. 

măcar atât! | . 

COCA: Nu vei reclama mai mult ? 

HĂRINCEA : Vrei să jur? 

COCA: Dacă vrei să te cred? . NE 
| - HARINCEA : Ei bine, jur... căci în iubire tot-nu 

contează jurămintele.. E Ş 

COCA, dojenitor: Vezi? Ai gânduri păgâne... 

HARINCEA : Nici în gând nu-mi permiţi să te iu- 

besc deplin ?. 

COCA, arăgălaş: Nici... Aide, sărută-ma, strenga- 

rule! : ., 
HARINCEA, trabriițisănd-o lung : Răutăcioaso... Urâto...: 

SCENA: XVIII 

Dai ACETAȘI, BRIIIAC 

BRIHAC, întră vesel din fund, cu o foaieîn mână, gesticulând ; 

când îi vede îmbrăţişaţi, se opreşte perplex: O, pardon... 

- Vrea să se retragă. i 

COCA, desfăcându-se fără jenă, foarta natural: Stai, Je- “ 

nică | De ce fugi”? Stai o clipă cu domnul Harincea : 

până văd eu ce mi-a făcut servitoarea... Mă ierţi puţin, 

nene Laţi baci? | - 

HARINCEA, încurcat, potzivindu-şi crav ata: Mă TOg... ă 

COCA, ajungând lângă Brihac care a rămas lângă uşa suf- 

ragerici, încet! Ride, aide, nu fii mitocan... Esetn suiragerie.
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i. BRIHAC, înaintează, zăpăcit ? li... da... - 

HARINCEA  jovial, întinzându-i mâna: Ce -mai: faci, 
poete ? N'ai mers la seibare? _ 

BRIHAC, aiarit: 'Salut... Serbare ?... A, 'da... Nu,: 
am lucrat... Eram inspirat... Credeam, că Mitică e 
încă aici, altfel nu deranjam... ” 
HĂRINCEA : Au plecat toţi adineaori, numai dom- 

nişoara a rămas să aranjeze.. . 
BRIHAC : Da... să aranjeze... Pauză. 
COCA, revine: Gata, nene Laţi 'baci... Tu nu vii, 

Jenică 2... Adică da, ai de lucru... Atunci la revedere |! 
HARINCEA, cordia!: La revedere, poete | 
BRIHAC, cu plecăciune: La reve. .. - 

SCENA XIX 

BRIIAC, ROZA 

BRIHAC, întrernupându-se, se uită lung după ei, din ce în ce 
-mai revoltat : Ce mocirlă !... Ce mociriă !... Ce mocirlă!... 
So uită imprejar,apoi în foaia ce o are în mână; citeşte: „Doam- 
nelor şi domnilor... Fraţilor!... Femeeă română e floa- 
rea cea mai albă şi mai curată de pe plaiurile noastre 
slrămoşeşti, ea e cinstea şi virtutea...“ Se opreşte cu 
dispreţ. Ce mocirlă |... Mi-au stricat toată opera... 
Strigă spre sufragerie, Roza ,.. Roza li. 

ROZA, apare : Poftim | 

BRIHAC : Roza... Rozico... Am foarte mult de lucru 
şi am nevoie de inspiraţie, dar văd că aţi strâns 
masa ? - : 
„ROZA: Domnişoara a poruncit... 
BRIHAC: Sigur... domnişoara... Şi nici măcar nu 

m'aţi vestit când aţi servit gustarea... - 
ROZA : Domnişoara...
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BRIHAC : Ştiu, ştiu... Şi eu munceam colea pentru... 
- Putea să-şi aducă aminte... 

ROZA : Doriţi ceva? | 
BRIHAC: Nu ţi-am spus? A IE 
ROZA: N'avem niinic, domnule. Domnişoara 

a încuiat-tot... a 
- . BRIHAC: Nimic, nimic ?... Nici vin, nici măcar o ! 
„dulceaţă ? a 
ROZA : Dacă. domnişoară încuie, noi ce sântem 

de vină? _ - 
„ BRIHAC: Domnişoara, mereu dornnişoara... Bine, 
Roza, bine... Du-te tu la munca ta, iar eu mă întorc 
la discursul lui... Roza dispare. Mereu domnişoara |... 
Uite pe cine iubesc eu de ani -de zile !... Ce ruşine. . 

_. Poftim de te mai inspiră, Jenică! 

- e Eşe în fund, 

SCENA Ro 
VETURIA, MILA, apoi MITICĂ. 

„20 pauză, 

i VETURIA, întră prin stânga, urmată de Mihai ; Te TOg... 

adă-mi haina... Mi-e rău... vreau să mă duc acasă... 
“MIHAI, cu 'şrije: Dacă aveţi ngvoe de teva, să chem 

. fata, pe Roza? - - 
- VETURIA : Nu... adă- -mi numa: “haina... “se, aşează o- 

bosită, - - 

MIHAI, „ese și revine cu haina: Pofiiţi, coniţă... 

VETURIA, se apropie să se îmbrace: Mulţumesc... 
Intră îngrijorat Mitică, . 

MITICĂ, aâna pe Mihai, laoparte!. Ce s'a întâmplat, 
"doamnă? Pentru Dumnezeu, ce este ? Te-am văzut
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dispărând brusc din loje şi mi-am închipuit că trebue 

să fie ceva... Sper că nu e nimic grav? 

VETURIA, jenată: Vai, domnule lonescu, de ce 

te-ai mai deranjat ?..: Am avut doar o mică ame- 

țeală, era prea cald în sală... Mă duc acasă, mă 
odihnesc puţin şi... i îi . 

MITICĂ, luând -haina dela servitor şi: făcându-i semn 

să iasă : Atunci mai bine stai aici puţin... Minai ese. 

„Te rog să 'te simţi ca acasă. Are să.vie- Roza, să te 

îngrijească, deşi aş fi cel mai fericit muritor dacă 

aş putea să te servesc eu... Pune haina pe un scaun. 

lea loc colea... te TOg... O aşează întrun fotoliu, Te 

rog... Hm să te îngrijesc ca un sclav... Imi daivoe? 
VETORIA : Eşti prea bun... dar nu trebue să te. 

osteneşti... . 

MITICĂ, ampresat: Osteneală ?... E cea mai mare 

bucurie ce mi se poate dărui... Ii pune perne Îa spate, 

Uite aşa... să te odihneşti bine... Alte perne sub picioare. 

Şi colea... picioruşele d-tale... Aduce un taburet şi se 
aşează. lar robul d-tale va veghia şi va căuta să-ţi 

ghicească dorinţele şi va fi fericit când va putea să 

ţi le împlinească... . 

VETURIA, zâmbind: Prea mă răsfeţi, domnule lo- 

nescu... Şi pe urmă nici nu mai am nimic... Vrea 
să se scoale, i 

__ MITICA, reţinând-o : Nu. te rog... mai lasă-mi un. 

moment plăcerea de a veghea la picioarele d-tale... ! 
Hm visat atât de mult clipa asta încât nici acuma 

nu-mi vine a'crede că sa realizat aevea.. 

- VETURIA: Ai fost totdeaunn amabil, dar mai mult 

nu pot! | 
MITICĂ, tndurerat: Fireşte, cum să poţi d-ta, fiica 

lui Harincea, văduvioara încântătoare a baronului
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erou, să te cobori până la bietul de mine care îmi 

” împletesc visurile şi speranțele numai din privirile 

d-tale ? Imi dau seama, evident... Deaceea nici n'am 
îndrăznit să-mi ridic ochii până la d-ta... Şi totuş 

- m'am umilit atâta de dragul d-tale! Dacă n'ar fi 

decât stăruinţele de a' pătrunde în' apropierea d-tale - 

în ciuda dispreţului prea puţin ascuns al părinţilor 

„d-tale pănă mai deunăzi... ” 
VETURIA, protestâna : Vai, cât. eşti de nedrept |... 

Neîncrederea încă nu e dispreţ... Şi-apoi trecutul a.. 

trecut, iar azi, slavă Domnului, nu te poţi plânge 

din partea mamei. 

MITICĂ : Şi totuş î în faţa d-tale am rămas acelaş... 

- VETURIA, - cochet : Nu... , , 

MITICĂ, apucându-i mâna : 0, ce cuvânt dulce |... 

„Nu...“ Mai spune odată... te rog, te implor-„l 

VETURIA : Nu... 

MITICĂ, decepţionat : : Ri schimbat tonul, Am înţe- 
les... „Te joci cu mine... cu inima mea... Era natural. 

Mi-am făcut prea, multe. iluziii... 

VETURIA : Nu mă joccu d-ta, nici nu mă gândesc! 

MITICĂ : Ba da, ştiu bine... Uitasem o. clipă că 
între noi e o. prăpastie... 

„ VETURIA: Prăpastie ? Nu pricep... | 
MITICĂ : Adică nu vrei „să pricepi. că între noi se 

“află el, Garofoiu... 

VETUORIA: Oo.. 

MITICĂ : Ştiam, vorbeşte doar toată lumea că eşti 
promisă lui... Fireşte, Garofoiu e un bărbat eminent, . 
o figură strălucită în- magistratură. Are viitor mare 
şi calităţi” minunate. In faţa. lui nu pot decât să- mă 

" închin... 

VETURIA Domnul Garotoiu e „amabil, ca şi d: ta...
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MITICĂ: O, ca mine... Poate eu ca el, căci elare 
în Dogariu un apologist pe lângă d- ta, permanent, 

pe când eu n'am decât delractori | 

" VETURIA, fără intenţie, simplu: Mă crezi atât de co- 

pilă încât să mai mai am nevoe de călăuză în -a- 

facerile mele sentimentale ? 

MITICĂ : Nu, dar când ţi se şopteşte” în fiecare zi 

că, el e aşa de bun, că e aşa de frumos, că... de 

piatră să fii şi tot te înmoi! . 

VETURIA, foarte cosect : Ei bine, îiindcă insişti a- 

tâta, am să-ţi spun că toate svonurile de logodnă .- 

sânt premature... Ă 

MITICĂ, vesa: Adevărat ?... A, atunci încă nu. mi 
„Sau spulberat toate speranţele... Dacă mi-a fost în- 

găduit să aud din gura d-tale o veste atât de... 0, 

cât mă simt de fericit | 

VETURIA, privindu-l uimită :. Dar asta nu înseamnă 

că... ' Ă Ea 

MITICĂ, entuziast: Nu, nu... N'ai să mă poţi opri 

să sper în sufletul meu, să cred că-ţi va fi milă de 

iubirea mea şi că odată, cândva, oricât de târziu, vei 

apleca mâna d-tale caldă peste nădejdile ce s'au 

cuibărit în inima mea... Veturia face un gest. Nu, le 

implor, nu-mi risipi credinţa! Fii bună pe cât eşti 
de frumoasă... . - 

VETURIA, sa sculat contează: Domnule Ionescu... 

-te 'rog... : ID 

MITICĂ, stăruitor: Să nu mă iubeşti... Ar fi prea - 
mult... Te implor numai să-mi dai voe să te iubesc 

eu, în taină, ca şi până acuma, mult, nemărginitde 

mult, cum te iubesc de când te-am întâlnit. 

VETURIA, erindu-se: Domnule Ionescu, „te rog,. 

lasă-mă... Nu mai ştiu ce să-ţi răspund... E rău ce
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faci... şi ce fac eu... Te rog... Dă-mi haina şi aide 

să plecăm înapoi la teatru. Serbarea trebue să fie pe 

sfârşite şi mama are să se supere că am lipsit... 

MITICA, supus, ţinânda-i haina: Da... serbarea... Vai, 

sânt atât de nenorocit, atât de... 

VETURIA; cu spatele la el ; încet: Mi-e frig... 

MITICĂ, înfăşurâud-o cu haina, o sărută pe ceată, 

VETURIA, speriată : Ce - faci ?.. A, domnule... 

SCENA XXI 

ACETAŞI, BRIIIAC 

BRIHAC, vine din fund, vesel cu ţigara ta gură, cu ochii 

în manuscrisul ce-l ţine în mână, Când a ridicat privirea, a 

văzat pe Mitică sărutând-o şi se opreşte uimit: O, pardon... ” 

- VETURIA, înfășurată în haină, fără să fi auzit pe Bri- 

hac, aruncă. o privire supărată şi dispreţuitoare lui Mitică 

şi ese repede în stânga. - . 

, “MITICĂ, n zărit pe Brihac ; încet? Ce vrei, zevzecule ?... ' 

li fatoarce spatele . şi aleargă după  Veturia, murmurând. 

Doamnă... te rog... te rog... 
_ BRIHAC, vine până în faţă, uitându-se după ei; îşi ua- 

runcă ochii pe “manuscris, citeşte indignat?! „Virtuoasele 

fiice ale “Ardealului martirizat...“ Revoltat. Ce: lume, 

ce lume..... ! 

CORTINA 

' 

* Rebreanu- . : o - 4



“ACTUL AL DOILEA



Hall în casa avocatului Harincea, 
Uşă mare în fund, intrarea generală ; altă ușă, mică, alături, 

în dreapta două uşi spre „apartament. Două ferestre în stânga. 

una ca balcon. 
Mobilă veche, bătrânească, stil Biedermeier. 
După-amiazi. 2



SCENA -INTÂI: 

HARINCEA, DOGARIU, TURTUREANU - 

HARINCEA, puţia dispreţuitor : Şezi, onorate dom-. 

nule Turtureanu, şi spune ce vânt bun te mai aduce 

pela. noi? Domnul Dogariu nu se supără... 

DOGARIU, cu spatele: Nu... din parte-mi... 

TURTUREANU, a pus pe masă o geantă voluminoasă ; 

cu vădită emoție comercială : Vă mulţumesc, coane Laţi: 

baci, sânteţi foarte gentil... Numiai oameni superiori, 
ca d-voastră şi d. Dogariu, pot înţelege. misiunea 

noastră naţională şi ne ajută să purtăm greaua sar- ” 

„cină întru mărirea şi înălţarea neamului românesc 

în România-Mare | 

HARINCEA : Eşti tare în complimente, paică le-ai 

fi învăţat pe dinafară... Păcat că nu-s şi eu aşa de 

tare în răspunsuri... - . ă 

TURTUREANU, “amflânda- -se ; Mă Tog, fiecare cu 

specialitatea lui... Reluând tonul. D-voastră, ca mare 

şi înflăcărat român patriot, încurajați toate iniţiati- 

vele frumoase şi naţionale în acest colţ al ţării care - 

a suferit atâtea veacuri jugul duşman şi unde ene- 

voe de toate sforţările cinstite spre a putea „recâştiga 

supremaţia românească... 

HARINCEA, tntrerupânău-i : la să vedem mai scurt 

despre ce este vorba? o 
TURTUREANU, puţin ofensat: Tocmai, nu vreau' să 

vă răpesc mult timp, şapoi mi se pare că între-
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rupsei o convorbire cu d. Dogariu... Dacă nar fi 
în joc lucruri de mare importanţă pentru propă- 
şirea culturii naţionale, nici nu mi- aş fi permis... 
Scormonind în geantă. Fiindcă, să vedeţi, cum desigur 

aţi auzit... Scoate din geantă un pacheţel. Am găsit... 

Uite... Peste trei săptămâni soseşte în oraşul nostru 
marele artist Vasilescu-Herodot, în turneu oficial, cu 
trupa lui şubvenţionată de ministere, să dea aici nu- 
mai două reprezentații extraordinare... Cunoaşteţi, 
fireşte, pe Vasilescu-Herodot ? 

HRRINCEA: Nu. 
TURTUREANU : A, se poate? Păcat... E un artist 

desăvârşit, ceva... Gest.. Pot să vă asigur şi mă pu- 
teţi crede, sânt doar specialist şi mare cunoscător 
de teatru, că Vasilescu-Herodot e admirabil şi a fost 

„societar la Teatrul Naţional, afară de asta e şi prieten 
intim cu prietenul nostru comun Mitică lonescu, şi 
are ca parteneră pe celebra Silvia Popescu, fostă la. 
Teatrul Naţional din Bucureşti şi cea mai frumoasă 
femee din România. Mare, un talent... ah|l est de. 
admiraţie, Ă 

HARINCEA, indiferent: Da ? , _ 

TURTUREANU, incurajat: Da... se prevede un suc- | 
ces cum nu s'a mai pomenit pe-aici... Deaceea vam 
şi rezervat cea mai faină loje de avantscenă pentru 
ambele reprezentații... Oteră biletele, 
HĂRINCEA : Nu, mulţumesc, nu iau.. 
TURTUREANU, consternat : Imposibil să mă retu- 

zaţi tocmai d-voastră... Pentru arta naţională trăbue 
să facem toate sacrificiile |... Xevizând nici un îndemn, 

Imi pare foarte rău; dar nu insist. Desigur aveţi mo- 
tive. O să regretaţi... Eu sânt “mulţumit că mi-am 
făcut datoria şi profit mai bine de ocazie să vă ofer
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ceva ce văd că vă lipseşte şi n'ar trebui să lipsească... 
S'a uitat pe pereţi. Portretele familiei regale, coane . 

Laţi baci... E o chestie de mândrie naţională să se 
afle iubiții noştri suverani în toate casele româneşti... 

„lată, nişte portrete superbe în culori, “de cel mai 
mare pictor român... foarte ieften... Am furnisat la 

toate autorităţile, nu din astea, fireşte, ci o calitate 

mai ordinară... astea le-am comandat special pentru 

boeri distinşi... N'am la mine originalele, că-s. prea - 

mari, dar vă puteţi face o idee după carta poştală... 
li dă carta. 

HARINCEA: Frumos... 

TURTUREANU, înr se avântă: Şi deasemenea por- 

tretele miniştrilor... admirabil reuşite, executate de 

fotograful curţii regale. Orice bun român, indiferent 

de culoare politică, e dator să aibă pe pereţi figu- 

'rile oamenilor mari care cârmuesc România-Mare.... 

Uite pe ministrul de interne, distins bărbat, nu ?... 

Şi cel dela comerţ, şi cel... 

HARINCEA: Dar dacă eu nu fac deloc politică? . - 
“TURTUREANU: Atât mai bine, sânteţi cu toate” 

guvernele... 

HARINCEA::; Mi se pare însă că te-ai sculat cam 
târziu, prietene !... Guvernul se zice că e.pe ducă; 
să aşteptăm până vine altull “ 

"TURTUREANU: Nu-i rău să aveţi un suvenir chiar - 

dela guvernul de azi, oricât ar fi de păcătos... 

HĂRINCEA: Mă lipsesc de suvenir... Poate gu- 

vernul de mâine.. 

TURTUREANU: sa-i aducă Dinnezeu mai repede, . 
să aibă mai multă grije şi de noi care muncim 

pentru izbânda neamului. Nu-i aşa, domnule Do-
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gariu ?... Ton comercial, Va să zică, coane Laţi baci, 
„Vă opresc câte o piesă din fiecare, nu-i aşa? 

HRRINCFA : Nu, amice, nu... 
TURTUREANU: Nu-mi închipui să ies cu mâna 

goală din casa d-voastră ospitalieră, spun pe onoarea 
mea, coane Laţi baci, şi vă rog foarte mult, în nu- 
mele culturii naţionale... i 
“HARINCEA : Regret, dar de data asta... . 
TURTUREANU, mână o poză: Atunci nu mai insist 

şi chiar îmi pare rău... lacă, domnilor, deaceea nu 
progresează artele româneşti şi rămânem inferiori 
în cultură față de neamurile străine ! 

HARRINCEA, concediindu-l : Inţeleg durerea d-tale, 

dar... a 
i TURTUREANU, foarte ironie :-ÎN orice caz vă mul. 
tumesc pentru sprijinul ce l'aţi dat artei româneşti... - 
Fm onoarea să vă salut cu respect |... Ese ţanţoş 
prin fund, 

SCENA II 

HARINCEA, DOGARIU 

DOGARIU : Ei, ţi-a plăcut ? 
HARINCEA: Sânt .obişnuit cu apostolii! 
DOGAĂRIU, cu imputare : Fireşte, pe d-ta te amuză, 

în realitate însă e revoltător ca.. 
HARINCEA, întrerupe : Dragă Miroane, iar ai de 

gând să-mi ţii un mic curs de morală patriotică, 
te văd... Dar azi, te rog, scuteşte-mă, n'am chef de 
lucruri care îmbătrânesc. Nu sânt moralist şi pace | 
Eu n'am să îndrept lumea, dealtfel nici lumea pe 
mine.. 
DOGARIU: Casa d- tale « a ajuns un fel de loc de
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întâlnire a tuturor apostolilor care intră şi ies aici 

ca la cafenea... Pe mine lucrurile astea mă jicnesc 
adânc! 

HRRINCERA, inviorat :' Pe mine deloc, îţi jur, Mi- 
roane|... Sânt nişte oameni foarte amuzanţi când îi 

cunoşti mai bine... Am observat că în general oamenii 

mai puţin. morali sânt mai distractivi. Deaceea şi 

regăţenii care vin pe-aici, cu cât sânt mai, puţin scru- 

puloşi, cu atât sânt mai simpatici:.. Zău aşa, Miroane! | 

Degeaba te burzuluieşti... li ocărâm noi în spate, îi 

afurisim când ne păgubesc, dar mai bucuros stăm 

de vorbă. cu ei decât cu cei de treabă, serioşi, gravi 

şi corecţi, nu-i aşa? Dacă ne-ar fi venit numai regă- 

țeni integri, Ardealul, care niciodată n'a fost o pro- 

vincie prea veselă, ar fi devenit o ţară ca Norvegia 
„de tristă şi de cinstită. Din fericire am început să fim 

şi noi mai merid:onali, să trăim mai fără zgardă.,. 

DOGARIU, tut :-Te ascuit şi nu-mi vine a crede 

că aud pe Harincea,.omul care mai curând şi-ar tăia 
o mână decât să facă măcar în gând o incorecti- 

tudine. Toate astea însă, înţeleg, sânt numai pentru 

a justifica legăturile d- voastră cu lonescu... 

HARINCEA: Ce vrei, să. -mi scoată vorba că sânt 

regionalist 2... Apoi nam nici un motiv să regret - 

legăturile cu lonescu; dimpotrivă am făcut o plă- : 

cere nevestei mele... Ea, cu principiile aristocratice... 

„ DOGHRIU, ironie: lonescu o mai fi şi aristocrat? 

Te pomeneşti ?|! : e Ă 

HARINCEA, jovial: Nu ştiai ?... Nici :eu, dar ne-a 
spus-el că după mamă descinde dela Ştefan cel 

Mare, iar după tată dela Mihai Viteazul... 
DOGARIU : Şi d-ta crezi?
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HARINCEA: Dacă Elsa crede, de ce m'aş crede şi 
eu, mai ales că nici nu mă costă nimic... 
DOGARIU:- Laţi baci, mă uimeşti... Atunci o fi : 

adevărat şi că aveţi de gând să măritaţi pe Veturia 
cu lonescu ? - 
HĂRINCEA : La urma urmelor pentru ce nu ? Dacă 

Elsa îl agrează... . 
„DOGARIU, reținut : Şi Veturia ? Ă 

HARINCEA, serios: Să ne înțelegem : n'am spus 
că vreau-să dau pe Veturia, nici n'ar fi în căderea 
mea. Am zis doar că se prea poate să vrea nevastă- 
mea.. 

DOGARIU: Şi cum rămâne atunci Grofoiu? Era 
ca şi logodnicul Veturiei... 
HARINCEA : Ţii să mă vâri cu orice preţ în încur- 

cături, Miroane? Eşti un tip imposibil! Nu-ţi spu- 
neam eu că oamenii prea cum șe cade sânt plicticoşi? | 

SCENA Il 

ACEIAȘI, D-NA HARINCEA 

p. “NA HARINCEA, intrând radioasă din dreapta : R, 

ce.om încântător lonescu ăstal Nici baronul n'a 
fost aşa de galant: Degeaba se vede că-i os de domn, 
de la bietul Ştefan cel Mare şi Sfânt... Se tachină 
ceremonios. Inchipuieşte-ţi, Laţi dragă, adineaori Ve- 
turia a primit iar'un coş de flori, splendid! Azi. 
dimineaţă unul, acuma al doilea. Şi asta uite-aşa, 
“necontenit, de două săptămâni. E superb! Veturia, 
mititica, e palidă de emoție... “ 

DOGARIU, mirat: Veturia primeşte flori dela lo- 
nescu? Nu mi-aţi spus nimic.. 

D-xa „HARINCEA, înţepată : ce întrebare ? vitânau-l;
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către Harincea.' Şi să vezi, Laţi, câtă discreţie aris- 
tocratică : „Omagii devotate — !onescu“. Simplicitatea 
asta e ceva princiar... Credeam că aţi isprăvit de 
vorbă, că vreau să-ţi arăt coşul, Laţi... L'am pus în 

" salonaşul Turiei... | 
HRRINCEA : Merg bucuros... Cu Miron am sfârşit. 

Dealfel nici n'am-vorbit decât” mărunţişuri... 
DOGARIU : Din mărunţişuri însă a mai rămaso 

chestie asupra căreia trebuie să mă lămuresc cu d- -ta, 
Elsa neni| 

D-xA HARINCEA, indiferentă : Bine, vorbim mai 
târziu, acum veniţi să vă arăt coşul. Sânt atât de 
mişcată că nici nu te-aş putea asculta... o | 
HARINCEA, arăbit Aşa i, Elsa scumpă... idem, 

Miroane |! .. 

DOGARIU, stăruitor : Te TOg, Elsa neni... D-ta ştii . 
că Garofoiu vine aici demult pentru" Turia? , 

D-NA HRRINCEA, zece: Da? Despre el vrei să-mi 
vorbeşti ? Crezi că-i aşa de urgent? 
DOGARIU: Da, în urma încurajării d-voastră,. 

D-na Harincea protestează, Ba da, l'aţi încurajat, mărtu- 

risesc eu.. + Deaceea 'am îndemnat şi ne- -am înţeles 
să vie azi să vă ceară pe..; 

D-xa HARINCEA, consternată : Rzi ?... Huzi, Laţi | 
DOGARIU : Eu am venit înainte să vă pregătesc. 
D-xa HARINCEA, 1nfuriindu-se: Bine, dar cine te-a 

autorizat să... Câutând să se stăpânească. Ştii, Miroane, - 
că noi te iubim ca pe copilul nostru şi ţi-am răbdat 
multe, fiindcă eşti compănistul lui Laţi, dar dacă te 
apuci să complotezi cu un oarecare... 
DOGARIU : E procuror, va să zică nu un oarecare! 

ŞI complotul, dacă este, s'a urzit cu. aprobarea tacită 
a d-tale! 

..



60 “ “ LIVIU REBREANU 

:D-xa HARINCEA, indignată : Aprobarea mea ?... Auzi, 

Laţi? Pentrucă am tăcut, zice că noi am aprobat 

„<a un fecior de popă... 
" DOGARIU: Şi d-ta eşti fată de preot, Elsa nenil... 

D-na Harincea tresare de indignare. Dar am ţinut nu- 

mai să vă previn. Nu-mi plac echivocurile. Trebue 

să limpezim “situaţia. Atât mai rău dacă d-ta eşti 

încântată de aristocraticul Ionescu! 

D-xa HARINCEA: Inzadar cauţi să-l ironizezi cum 
_tai batjocorit totdeauna. Sper că pot îi muiţumită 

i 

când mi se oferă perspectiva de a avea .ginere pe 

un coborâtor din familie domnească... Nu-i aşa, Laţi? 

DOGARIU: Cum văd, d-ta eşti hotărâtă şi n'aş- 

tepţi decât să binevoiască domnul lonescu ? Prea bine, 

să mergi până la capăt şi pe urmă voi şti ce am 

de făcut! - 

D-xa HARINCEA, scandalizată : Uite, Laţi, că ne 

şi ameninţă! Tu n'ai demnitate? Lui Dogariu. Ai în- 
ceput să: te crezi stăpân în casa noastră... Lui Ha- 

rincea. Beavo, Laţi, frumos tovarăş ţi-ai luat! Către: 

Dogariu, dispreţuitor. Garofoiu... Mi-a spus mie lonescu 

cine ţi-e Garofoiu şi cum umblă numai după zestrea 
Turiei.... | _ 

SCENA IV 

ACEIAȘI, SERVITOAREA, apoi GAROFOIU 

SERVITOAREA, din funa: Domnul procuror Garo. 

"foiu.,. 

- D-NA HARINCEA: Poftim, ce încurcătură ! Acuma 

ce facem ? sculânducse. Laţi, _Primeşte- -l: tu, că doar 

eşti bărbăt! 

HARINCEA, gata s'a şteargă :. Eu ?... Doamne fereşte !
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D-xA HARINCEA, pornind spre dreapta Atunci să-i 

spue că nu sântem acasă,.. | 

DOGARIU, liniştit: Am să-i spun că eraţi aici... 

D-xa HARINCEA, mânără: A,-vrei să mă intimi- 
dezi ? Citre . servitoare. Pofteşte pe domnul... Sorvi- 

toarea ese în fand, Pe. mine nici Laţi. nu m'a putut 

intimida, deşi mi-e bărbat legiuit! 

Intră Garofoiu din fund, îmbrăcat în negru. Toţiau surâsuri 

pe faţă, | o i - 

GAROFOIU, zâmbind încurcat : Mă iertaţi, poate că 

ora e nepotrivită... Sărut mâna, doamnă !... Laţi baci... 

D-xa HARINCER, afavil : Deloc... Ne face mare 

plăcere... . o 5 Ă 
GAROEOIU, bucuros: [lu ştiu cum să „vă mulţu- 

mesc... 

D-xa HĂRINCEA : Şezi, domnule Garofoiu, colea, 

lângă mine! 

GHROFOIU: Mulţumesc... Se aşează. Primirea aceasta 

atât de cordială şi mai ales acuma când am nevoie 

de atâta îndemn şi... Eroic. Trebue să ştiţi că 
iubesc pe d-na Veturia. mai mult decât orice în lume. 
Miron ştie mai bine ca fost confidentul. nostru... 

Poate că sânt prea îndrăzneţ şi prea... Şi tocmai 

am venit să vă cer d-voastră... - 
D-ua HARINCEA: Te ascultăm, dar n'am înţeles 

ce anume... ? - 

GAROFOIU : N'aţi înţeles că iubesc pe Veturia 2 
„O, dar martor mi-e Dogariu aici de faţă câ... Şi 'de- 

- aceea îmi permit, cu tot respectul, să vă rog mult, 

din toată inima, să-mi daţi mie de soţie pe Veturia! 

| D-xa HHARINCEA, după o mică pauză,.cu o privire spre 

Dogariu : Cererea d-tale ne onorează mult, dar ne - 

pune şi într'o situaţie delicată, fiindcă nu ne-am 

S
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” aşteptat. la ea... Dogariu protestează, Adică oarecare 
aluzii ne-a făcut Miron, fireşte, dar n'am avut pu- 
tinţa să ne gândim serios şi nici cu Turia n'am stat 
de vorbă... e - 

DOGAĂRIU : Turia îl iubeşte. Mi-a mărturisit mie. |. 
D-xa HARINCEA: Eu nu mă pot mulţumi cu ga- 

ranţia ta, Miroane, să mă ierţi! Altfel vorbeşte fata cu 
tine, oricât aţi fi de prieteni, şi altfel cu mine, mama ei, 
femee ca şi ea... Nu-i aşa, Laţi?... incât, domnule 
Garofoiu, n'aş putea să-ţi dăm un răspuns acuma... 
GAROFOIU : Sigur, sigur... dar Q speranţă...? 
D-xa HARINGEA : Noi, când spunem 0 vorbă, ne. 

place s'o şi ţinem... Trebue să ai răbdare, să aştep- 
tăm, să vedem, să ne... - “ 

DOGARIU; Şi cam cât timp o să dureze astea? 
D-xa HĂRINCEA, enervată: Vrei să te însori d-ta 

cu Veturia de te amesteci mereu ? | | 
DOGARIU, zâmbina: Imi plac lucrurile clare... 
GAROFOIU, speriat: Miroane, te .rog... , 
DOGARIU': In loc de amânări fără rost, socotesc 

că ar fi mai bine să chemăm aici pe Veturia şi s'o 
întrebăm imediat! Eu primesc hotărârea ei; cred că 
şi Garofoiu? | 

GRAROFOIU, spăimântat : Crezi tu, Miroane ?... Poate, 
că totuş ar fi mai bună amânarea? | 

D-sa HARINCEA, triumfătoare : Foarte înţelept, dom- 
nule. Garofoiul | 
DOGARIU: Fie atunci şi o amânare, dar cu termen ! 
D-sA HARINCEA, ironic: Se vede că eşti avocat: 

vorbeşti parcă ar fi un proces... * 
DOGARIU, cu intenţie: Ştii bine că e un proces... 
D-xa HAĂRINCEA, iar mânioasă, stăpânită! Ei bine, 

eu nu mărit pe fata mea cu termen, mă iartăl..
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| Amabil, către Garofoiu. Fii sigur că vom cumpăni bine 
propunerea d-tale... i 
GAROFOIU: Vă mulţumesc, doamnă, şi voi aş: 

tepta cu încredere şi îmi permit să sper că... 
DOGARIU, întrerupând: Am isprăvit ? , 
GAROFOIU, blâna : Da... Sânt mulţumit... Doamnă, 

vă rog să transmiteţi complimentele mele d-nei Ve-. 
turia... Ii sărută -mânn. iu , 
" DOGARIU, sărutându-i mână: Cu mine însă n'ai 

sfârşit, Elsa neni... Eu nu. mă mulţumesc cu atât de puţin... N o 
D-xa HAĂRINCEA, zâmvina acru : Bine, bine, baâta- 

iosule ! Amândoi dau mâna cu Harincea şi ies prin fund. 

SCENA V  . _ 

HARINCEA, D-NA IMARINCEA 

„_D-xa HARINCEA, izbuenină indigaată : -Câtă imper- | 
tinenţă, Doamne! Mă mir cum !am putut răbda ?.. 

" HĂARINCEA: E foarte îndrăzneț, dar e, tânăr şi 
trebue să-i trecem cu Vederea... 

D-xa HARINCEA: Numai tu eşti de vină că s'a 
făcut atât de obraznic, nimai tu, Laţi, să ştii | Fiindcă 
nu lai pus la 'locul lui dela început... Aşa mi-a 

„făcut şi odinioară cu baronul: că-i ungur, că-i stricat, 
că-i brutal, că o să ne dispreţuiască românii... 
HARINCEA, 'timia: Baronul n'a fost tocmai un „model de bărbat... | 
D-xa HARINCEA: Parcă-tu eşti model... Şi el 

baremi era baron 1... Schimbână tonul. Eu te sfătuesc: să te desparţi de băeţoiul ăsta, Laţi dragă... Biuroul 
- tău se poate lipsi de dumnealui... , 

HĂRINCEAR, speriat: Imposibil! Biuroul nostru e-.
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de fapt biuroul lui. EI lucrează, el îl conduce... Nu. 

se poate! a - 

D-xa HARINCEA, cu dispreţ: Bine ai ajuns,: n'am. 

ce zice, dacă te duce de nas unul ca e, pe tine, 
Harincea... 

HARINCEA: Ai dreptate, Elsa dragă, dar nu te 
mai supăra acuma... 

D-xa' HARINCEA: Să nu mă supăr când sânt căl- 

cată in picioare de toată lumea şi n'am cine să-mă 

apere ?... Vai, Laţi, Laţi, tristă soartă mi-a fost hă- 

răzită... N'am avut şi eu norocul să mă iea un 

aristocrat veritabil, nu unul ca.tine... A, măcar Ve- 

turia să nu aibă soarta mea!.... Dacă ar da Dum- 
nezeu să o ceară lonescu, ştiu că ar fi fericită!... 

Doamne, Doamne... Aducându-şi aminte, taviorată. Hai, 

hai să vezi ce coş i-a trimis, Laţi dragă 1... Cu obrăz- 

niciile lui Miron am şi uitat de coş... Vino! E superb, 

numai crini Şi... Au eşit amândoi pe uşa a doua în drenpta. 

“SCENA VI. 

SERVITOAREA, MITICĂ, BRIHAC! 

In clipa când ies soţii Hurincea, se ande soneria, Servitoarea 

apare din uşa dreaptă-fună, dispare pe uşa 'mare în fună şi re- 

vine îndată, urmată de Mitică şi Brihac, 

SERVITOAREA: Vă rog să luaţi loc... Am să ves- 
tesc numai decât pe... , 

- MITICĂ, complectând apăsat: Pe doamna Harincea, 
fetiţo ! , - 

Servitoarea ese în dreapta. 

MITICĂ, agitat: Jenică, Jenică, dacă ai bănui ce 

emoție am... 

” BRIHAC, întunecat: Te cred!
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MITICĂ, fără :a-1 asculta: A, Jenică, o să dăm o 
lovitură, dacă-mi ajută Dumnezeu, nici nu-ţi închipui! 
BRIHAC, grav: Te înşeli. Ştiu ! 

” MITICĂ, plictisit : In definitiv de ce te-ai luat acuma 
„după mine? Te ţii aşa de pulpana .omului... Du-te, : 

băete, şi-ţi vezi de treburi că eu am aici. afaceri . 
particulare... Fii mai discret! 
BRIHAC: Sânt foarte discret, dar am să-ţi vorbesc! 
MITICĂ : Eşti 'smintit?... Acuma vrei să-mi-vor- 

beşti, în loc să-mi fi spus pe drum ce aveai?... 
Ascultă Jenică, tu niai bun simţ! 
BRIHAC: N'am, „pentrucă sânt om cinstit... 

Servitoarea reapare, 

SERVITOAREA: Doamna vă roagă să aşteptaţi nu- 
mai două minute... | 

MITICĂ: Da... Mulţumesc... 

Mică pauză. Servitoarea aranjează o mobilă şi ese pe uşa 
funâd-dreapta. 4 

MITICĂ, agitat: Aide, şterge-o, Jenică, să nu te gă- 
sească - aici d-na. Harincea... | 

- BRIHAC, tncăpăţânat: Nu plec înainte de a- ți vorbi | 
E o chestie de mare urgenţă... E în 'joc onoarea ta 
şi a mea! i | 

MITICĂ: Lasă, puiule, acuma nu-i vreme de onoare... 
BRIHAC : Mitică, e o imposibilitate morală să faci 

„ce vrei să facil... Tu nu te poţi însura cu fata lui 
Harincea | 

MITICĂ, râzâna: la fugi de-aici | Serios. Ştii că ai 
devenit agasant, Jenică! De două săptămâni îmi 
baţi capul cu Coca şi cu Harincea, ba că i-ai prins 

ot
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sărutându-se, ba că Harincea n'o Slăbeşte deloc, ba 
că Coca îi face ochi dulci... Apoi bine, n'am eu alte 
griji decât să ascult lamentările tale ? 

“BRIHAC: Cum, e femeea ta... iubita ta ! 
„MITICĂ: Isprăveşte, Jenică! Nu mă face pe mine 
confidentul geloziilor tale | | 

BRIHAC:  Geloziile mele ?... crucinău-se. Mitică, 
eşti spăimântător de cinic. Auzi, el trăieşte cu 
Coca şi... 

MITICĂ: Da, eu trăesc cu ea şi tu eşti gelos... 
„ Ridicol !: 

BRIHAC, revoltat: Eu, ridicol!... Fiindcă d-ta vrei 
să te însori cu fata omului care vrea să fie amantul 
amantei d-tale? | 

MITICĂ : Ri, sfârseşte, Jenică... Poate să pice d-na 
Harincea şi n'am poftă să te găsească aici... Umblă 
sănătos! n auce de mână până la uşa din funa, 

BRIHAC, rezistând uşor: Eu îmi fac datoria de amic... 
MITICĂ : Altădată, băete... Du-te cu Dumnezeu ! 

L'a scos afară. 

SCENA VII 

D-NA JARINCEA, apoi MITICĂ | 

. MITICĂ, singur; aleargă la o oglindă, se aranjează. 

D-xa HARINCEA, apare din dreapta planul întâi ; e 

mai gătită,. ca pentru primirea unui oaspe select ș foarte 

zâmbitoare: Vai, domnule lonescu, te-am făcut să 
aştepţi... . - - 

MITICĂ, sărutându-i mâna cu fuziune: Scumpă doamnă. .. 

D-xa HARINCEA: Profit de ocazie să-ţi mulțumim, 
Şi în numele Veturiei, pentru florile atât de gingaşe...
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MITICĂ, cu poză: Stimată doamnă, fiindcă. aţi 
pronunţat un nume sfânt şi adorat, am să vă măr- 
turisesc îndată că vizita mea, poate inoportună, e prilejită tocmai de doamna Vetuiia ! N 

" D-xa HARINCEA, cu mirare prefăcută: Veturia ?,.. MITICĂ, patetic: şi voluba: Să nu mă descurajaţi, 
doamnă ! Mi-aţi dat atâtea dovezi de bunăvoință că acuma orice gest mi-ar zdrobi inima... N'am cutezat . Până azi să vă vorbesc despre taina cea mai scumpă ce o mângăi demult în sufiet, dar... cu. pasiane. * Doamnă, iubesc pe scumpa d-voastră Veturia |... Nu de eri-alaltăeri! O ador de “luni de zile, de "când m'a apropiat de ea toată gingăşia firii mele şi am. simţit că numai ea poate să-mi dăruiască fericirea “ la care şi eu am dreptul, ca orice om... Mă cunoa-, - şteți, doamnă, vam mărturisit tot ce priveşte situaţia mea familiară. Poate că descedenţa mea nu e destul | de strălucită pentru o familie mare ca â d-voastră, „Poate că nici averea mea modestă nu e vrednică de luat în seamă, dar mă bizui pe o comoară pe care „nimic în lume nu o întrece; pe iubirea mea înflăcărată care se crede îndeajuns de puternică spre a face pe Veturia femeea cea mai fericită | 
D-xa HARINCEA, mişcată: O, domnule Ionescu, cererea d-tale mia mişcat de nici nu ştiu... Te-ai gândit oare destul de bine la pasul pe care vrei să-l] faci? - e 
MITICĂ: De luni de zile numai gândul acesta mă 

stăpâneşte, doamnă, şi-mi dă speranţe... i 
D-xa HARINCEA: Poate d-ta crezi că Veturia are 

cine ştie ce zestre? -. 

MITICĂ, întristat: Nu mă jicniţi, doamnă, cu astfel 

1



68 LIVIU REBREANU | 

de presupuneri,'vă rog!... Mă interesează Veturia 
şi numai Veturia! 

D-xa HARINCEA: Vai, domnule, pari atât de 
hotărât, de... M'ai şi uluit! 
MITICĂ : Cuvintele acestea poate vor să acopere 

un-refuz... oh! 
D-xa HARINCEA, repede: Deloc, dimpotrivă, dom- 

nule lonescu... Eu, noi dăm cu bucurie consimţă- 
mântul... Am toată încrederea că Veturia noastră ! 
dragă va fi fericită cu d-ta... 
MITICĂ : Atunci, doamnă, mai am o singură rugă- 

minte: să chemaţi pe Veturia şi s'o întrebaţi aici, 
în faţa mea, fără a o mai pregăti ! inţelegeţi bine 

„Că răspunsul ei spontan are să-mi pecetluiască defi- 
nitiv soarta... Dacă ea mă va respinge, voi avea 
măcar mângăerea că d-voastră aţi fost îndurătoare.! 

D-xa HAĂRINCEA, sunâna: Sânt aşa de confuiă, 
“domnule Ionescu... crede-mă, aşa de... Servitoarea apare 
din fund. Pofteşte, fetiţo, pe doamna mică... 
SERVITOAREA: Bine, doamnă... Ese în dreapta. 
MITICĂ, sentimental: În câteva clipe se va decide 

rostul vieţii mele... O, ce clipe cumplite ! 
D-xa HARINCEA: Aceeaşi emoție o simt şi eu, 

domnule lonescul Nu vrem să influenţăm hotărârea 
ei, ținem numai s'o ştim fericită... Veturia însă e 
fată cuminte... 

MITICĂ: Vă mulţumesc, scumpă doamnă, pentru 
cuvintele de încurajare... Sânt un balsam: pe rana 
inimii mele, o nădejde de bine... 

D-xa HĂRINCEA: Dacă nu te-am cunoaşte cât 
eşti de serios, aş fi îndoită... Spun drept că eu una 
“mai mult ţin la neamul omului. Situaţiile şi averile 
se pot face, naşterea însă e dela Dumnezeu...
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SCENA VII 

ACEIAŞI, VETURIA, apoi HARINCEA 

VETURIA, intră din dreapta: M'ai chemat, mamă ?... 
A, domnul lonescu ! Ii întinde mâna pe care Mitică o 

sărută ceremonios, 

D-xa HARINCEA, aelicat : Vino colea, lângă mine, 
Turia scumpă... Hm să-ţi vorbesc lucruri. . foarte 
serioase... lea loc şi d-ta, domnule Ionescu ! 

VETURIA, sezând cu surâs puţin ironic „Eşti foarte 

„solemnă, mamă... ” 

D.xa HARINCEA : Turia dragă şi bună, spune-mi 
mie drept ce părere ai despre domnul Ionescu? 
VETURIA, fără să-l privească şi convenţional : E sim- 

. paie. 

-. D-xa HARINCEA: Dar dacă domnul Ionescu ți-ar 
- cere mâna, ce-ai zice, Turia ? 

VETURIA, după '0 mică - şovâire, cam sec: „Ei, atunci 
trebue să fie şi mai simpatic... | 

D-na HARINCEA, tmbrâţişând-o : Draga mea... Câtre 
"Aitieă. Să mi-o faci fericită | _ 
“MITICĂ, repezindu-se la mâna Yeturiei : A, dragostea 
mea, spune, vrei, vrei?.., Ţii puţin la mine?: 
VETURIA, rece: De ce mai întrebi, dacă... 

- D-xa HARINCEA, după un gest de nemulţumire spre, 
Veturia ; Ini Mitică : Dragă lonescule, nu mai insista.,. 
Veturia e fire capricioasă, cuvântul. ei însă e sfânt 
<a un jurământ.. . 

MITICĂ, setrăgându-se: Nu insist, iartă-mă, iubita - 
mea logodnică [... Icoana mea scumpă! | 

D-NA HRRINCEA: Rcuma, copii, să punem în curent
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şi pe Laţi, ca să fie toate în ordine. Eu zic să mer- 
gem să-i cereţi voi consimţământul ?... 
MITICĂ, fericit: Da, cum vrei d-ta şi Veturia... da... - 

Pornese spre dreapta planul întâi de unde tocmai apare Ha= 

rincea, 

HARINCEA.: Ce-i, ce-i, ce-aţi pus la cale de sân- - 
teţi aşă de... - 

D-xa HARINCEA, veseră : Laţi dragă, - am făcut 
un complot... N 

MITICĂ,. stios: Da, mare complot... 
D-xa HĂRINCEA, cu emoție: Domnul lonescu ne-a 

cerut mâna Veturiei... Inchipueşte-ţi, nici nu visam... 
HARINCEA : Aşa ?,. Fără entuziasm. : Bine. Dacă 

vaţi învoit, eu, fireşte, n'am nimic de adăogat, cel 
mult să vă dau blagoslovenia... lacă, v'o dau! 
"Imbrăţişează pe Veturia şi „strânge mâna lui Mitică. Să fiţi 

sănătoşi ! 

D-xa HAĂRINCEA: După “chestiile sentimentale 
trebue să ne gândim şi la cele practice, dragii mei... 
HARINCEA : In ce. priveşte zestrea Veturiei... 
MITICĂ, protestând energie: Să nu vorbim de zestre, 

vă rog din suflet! Nu vreau să pângăresc clipele 
astea sublime cu discuţii materiale... Eu, har Dom- 
nului, muncesc şi am atâta ca să pot ţinea împără- 
teşte o turturică ! 

D-xA HARINCEA: Eşti” foarte cavaler, dragul nostru, 

dar nici noi nu putem primi asemenea. ofensă... 

Veturia are zestrea ei, nu se poate să ne înjosim! 

HĂRINCEA : Eu aş primi înjosirea asta, dar dacă 
ţii tu... 

MITICĂ, galant, capitulează : Mă rog, dacă măicuţa — 

N
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îmi dai voe să-ţi zic aşa ?—dacă măicuţa găseşte o 
intenţie jignitoare, atunci... 

D-NA HARINCEA : Nu zic că ai intenţia, dar în 
fața lumii noi am apare micşoraţi ; sar găsi oameni 

'să ne acuze chiai de sgârcenie ! - 
MITICĂ: Doamne. fereşte, dacă-i aşa, am să mă . 

„sacrifice... Eu însă aveam de gând să vă cer ceva 
mai mult... o zestre morală! Fiindcă odată ce -mă 
căsătoresc, vreau să mă stabilesc definitiv aici, să 
devin ardelean adevărat... - Ă 

D-xa HARINCEA, entuziasmată : Asta dovedeşte şi şi 
mai mult că eşti întradevăr omul pe: care lam 
“dorit... Vino se te îmbrăţişezi -n sărută pe amândoi o- 
brajii. Nu mai încape îndoială că noi îţi vom da tot. 
sprijinul. Laţi nu face politică ; vei face d-ta în locul 
lui. Vei fi deputat !. Altă slujbă nu-ţi trebue. Vorbeşşti . 
frumos, ca. toţi . regățenii, eşti cult - şi inteligent: 
peste câţiva âni trebue să ajungi ministru! Dar 
fireşte, cu ai noştri, nu cu cei are te-au trimis 
aci | - - a e 

MITICĂ, patetic: Din momentul când am devenit 
ardelean, voi şti. să lupt pentru drepturile acestei 
provincii oropsite |.:. Trebue să se sfârşească regimul 
colonial!" . 

-HRRINCEA;: „Sa nu uiţi totuş că. eşti omul minis- 
trului ! 

„MITICĂ, falnie : Nu-i datorez nimic. a. îmi da- 
torează mie tot. l-am făcut aici un partid, lam ales... 
căci eu. lam ales... Când voi deschide eu dosarale... 

D-xA HARINCERA, câtre Harincea: Ce te amesteci, 

Laţi? Tu ai fost totdeauna slab... Lasă-l pe el, că-i 
mai energic | - -
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SCENA IX 

- ACEIAȘI, MIHAI, urmat de SERVITOARE 

SERVITOAREA, căutând să oprească pe' Mihai care dă 
buzna din fund: Nu se poate, creştine, nu pricepi ? 
Intâi trebue să te... 

MIHAI, grăbit, cu importanţă: Sărut Mâna... Apropi- iadu-se de Mitică. Dom'director, o telegramă dela 
domnul ministru! , 
"MITICĂ, mânios: Cum dai aşa buzna, Mihăiţă, şi 
cine ţi-a spus să vii cu prostii?,.. _ 
„MIHAI, întinzând telegrama: Nu, dorm'director, e o 
telegramă adevărată... A adus-o chiar factorul şi mi-a 
spus că e foarte urgentă! | 
” MITICĂ, luând telegrama; stăpânit: De ce vorbeşti 
neîntrebat 2... Hai, şterge-o ! 
SERVITOAREA, către Mihai care ese ruşinat : Nu ţi-am 

spus să te astâmperi că... Dispar amândoi prin fund, 
MITICĂ, rupând telegrama : lertaţi-mă... Işi aruncă 

ochii. A căzut guvernul 1... Citeşte. „Guvernul căzut, 
Vino imediat Bucureşti, primejdie postul tău“... 

HARINCEA, ușurat: Uf, slavă Domnului! Bine că 
l'a luat Dumnezeu! Cum o fi „căzut, de bună voe 
ori a fost trântit!- | i 

MITICĂ: Aş, ce bună voe.... Partidul ăsta nu pleacă 
Până nu-l alungă lumea cu pietre!... Am să-hni pre- 
zint demisia, “să fiu complect liber pe mişcările 
mele... | 
HARINCEA: Dacă e vurba să-i dăm Sprijin într'a- 

devăr serios, trebue isprâvit cât mai repede cu lo- 
godna, să aibă omul un titlu în faţa alegătorilor!
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D-xa HARINCEA : Da, atunci facem diseară o masă pentru câţiva intimi, iar după masă fixăm şi data logodnei oficiale şi putem vorbi despre toate... Câtra 
servitoareu care a apărut în fund, Ce-i? - 

SCENA X 

ACEIAŞI, SERVITOAREA - 

 SERVITOAREA: Ma rog, dominul prefect 'cu dom- nul primar doresc să vorbească urgent cu domnul nostru... - i | 
D-xa HARINCEA: Stai „Puţin..r Către ceilati! De Sigur că aveţi: chestii de politică şi pe noi nu ne „|! interesează,., a 

"MITICĂ: O fi primit şi prefectul vestea căderii... 
D-xa HĂRINCEA: Atunci noi 'cu Veturia şi cu lonescu ne retragem să mai vorbim... - 
HARINCEA : Ba pe el lasă-mi-l aici... Dacă-i vorba 

de politică, să fie şi dânsul... « | - - 
D-xa HARINCEA: Bine zici, Lai... Atunci rămâi şi la revedere!... Să nu uiţi să aduci diseară şi pe 

Coca... Inainte de a pleca, mai treci să ne vezi | 
VETURIA, rece: La revedere domnule... 
MITICĂ, sărntându-i mâna: Domnule... De ce eşti 

"aşa rece cu mine? a „„D-xa HARINCEA : Lasă că se încălzeşte ea mai 
târziu... La revedere... Mergând, spre uşa din” dreapta, incet către Veturia. Cum. poţi fi aşa de nepoliticoasă 
cu el? lea seama, Turia, că asemenea partidă nu se ailă decât odată în viaţă... - ” 

. 

ÎN , Au dispărut amândouă. 
"“HRRINCEA, către “servitoare : Pofteşte pe domni... 

E a , „Servitoarea” esc în fund, 

z-
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SCENA XI 

HARINCEA, MITICĂ, PREFECTUL, PRIMARUL, TURTUREANU 

HRRINCEA : Vezi, am vorbit de toate, numai'despre 
sora d-tale deloc... Dacă ar afla, ar avea tot dreptul . 

să se supere că am fost nedelicaţi... 
MITICĂ : Coca e fată, bună..-Se supără greu şi-i 

trece iute... 

Intră din fund Prefectul, Primaral şi Turtureanu, 

HARINCEA,- intâmpinându-i : Servus!... S'a întâmplat 
ceva grav, se cunoaşte după înfăţişarea voastră... Am 

- aflat şi NOI... Către Turtureanu. Ei vezi, apostole, că 

mă păcăleam. cu portretele ? 
TURTUREANU, modest: Asta-i soarta tuturor mi- 

niştrilor,... să cază! ! 
PREFECTUL: Va să zică ştii, Laţi, vestea ? 

PRIMARUL, tragic: Ce catastrofă pe bietul de - 

- oraş! * 

HARINCEA: Nu-l plânge, Harambaşa |! A îndurat 
oraşul catastrofe şi mai mari, au trecut şi tătarii, şi 

tot s'a refăcut... 

„PREFECTUL : "Nu, Laţi, situaţia e foarte serioasă ! 
Dogariu a fost chemat telegrafic la Bucureşti. Pro- 
babil va fi numit prefect în locul meu. Dacă vine, 
cât e el de pătimaş, ar fi în stare să facă cine ştie 

ce lucruri care să compromită toată reputaţia Ar- 
" dealului... 

PRIMARUL : Asta ar fi ceva nemai auzit !... 

PREFECTUL: Am venit la tine, care nute ocupi 

„de politică şi deci eşti obiectiv, să ne sfătuim, să... 

HARINCEA : Miron nu prea ştie de glumă... 

PREFECTUL : Pe tine însă te ascultă...
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HARINCEA.: Ei, nu totdeauna... Pe urmă acuma voi 
avea şi eu oarecare nevoi cu dânsul, vă spun cin-. 

„tit. Viitorul meu ginere! are să fie deputat şi deci ne trebue concursul prefectului... o 
„ PRIMARUL: Care ginere ? Ea . 

- HARINCEA, arătâna pe Mitică : Uite dânsul ! 
PREFECTUL, mirat: lonescu ? - i 
TURTUREANU, aproape “în acelap timp: Adevărat, 

Mitică... Zi,-s'a făcut? Ei bravo, felicitările mele şi 
să trăeşti |... n îmbrăţişează sgomotos. 

HARINCEA : Da, chiar adineaori s'a întâmplat, încât 
vedeţi... e 

PREFECTUL: Ce Surpriză | Către Mitică. Sincere 
gratulări !... Unde mai pui că ai: scăpat şi de opo- 
ziţie!  . MN | 
PRIMARUL, strângâuda-i mâna puternic: Dragă dom- 

nule director, te gratulez din inimă! 
PREFECTUL, retuâna un ton oficial: Acuma că s'a 

încheiat definitiv guvernarea asta pe care voi aţi soco- 
tit-o nefastă — şi azi îmi dau seama că aţi avut mare 
dreptate — cred că ar fi momentul cel mai bun să 
strângem toţi rândurile, să ne dăm mâna şi să salvăm | 
Ardealul şi chiar ţara întreagă!. lată eu, în numele 
organizaţiei noastre, declar că am fi bucuroşi să ne - 
întoarcem înapoi la matcă ! 

“MITICĂ, spre Harincea : Ideea n'ar fi tea ? K 
HARINCEA: Intrebarea e dacă primeşte Dogariu ? 
PRIMARUL : Cum să nu primească, doar toţi sântem | 

fraţi români ! N , 
HARINCEA: Dar voi sânteţi fraţi 'sătui, Harambaşal,,,. | 

Miron are principii, cu renegaţi, cu transfugi... - 
MITICĂ, sentenţios: Nu există transfugi şi renegaţi 

1
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în politica serioasă bazată pe realităţi! Când îţi pică | 

în poală o întreagă organizaţie, e un câştig! , 

HARINCEA : Toate astea e mai bine să le discutaţi | 
cu Dogariu că el e.. | 

PREFECTUL: Cu Dogariu sau cu alţii, dacă o fi 

nevoe, ideea însă vrem să o realizăm negreşit, fiindcă 

e izvorâtă din cel mai fierbinte patriotism ! Deaceea 

doream să avem şi sprijinul tău, dragă Laţi... 

HARINCEA : Eu ce voi putea, voi face, dar să nu 
contaţi numai pe mine... Dealtfel vreme este destulă 

“până la nouile alegeri, aşa că... 

PREFECTUL : In orice caz îţi mulţumesc, Laţi! 

Să trăeşti şi să-ţi trăiască familia! coraială strângere 
de mâini. 

PRIMARUL : Bine zici, Daraban, să nu uităm să 

gratulăm pe Elsa neni 'şi pe Veturia | 

PREFECTUL: Ne dai voe, Laţi dragă? 

HARINCEA, amavit : Imi faceţi plăcere... Vă conduc... 

Ese în dreapta cu Prefectul şi Primarul, 

SCENA XI! 

MITICĂ, TURTUREANU | 

Mitică a făcut câţisa paşi în urma celortatţi, apoi se opreşte, 

TURTUREANU, tocmai vrea să-l oprească : Mitică... 

o vorbă... | , - 
MITICA, întorcându-se: Tocmai îmi adusei aminte 

că trebue să aranjez ceva special: cu tine, Guţă... 
TURTUREANU, frecându-și mâinile: Eşti grozav, Mi- 

tică, înaintea ta trebue să scoată pălăria toată lumea... 
Incă odată, să trăeşti şi pe curând să te vedem şi 
Ministrul 

MITICĂ, măgulit: Până acolo mai este, oho.. 
, -
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Ton comercial de convingere. Dar i-ascultă, Guţă, în 
depeşa despre căderea guvernului, “Popescu mă chea- 
mă urgent la Bucureşti... Eu,. vezi bine, acuma nu 
mai pot pleca. Dealtfel postul nici nu mă mai intere- 
sează. Ri auzit cu urechile tale că viitorii mei socri 
tin negreşit 'să mă facă deputat... Vrei să mergi tu? 

„_ TURTUREANU: Cum nu.. Chiar asta era să-ţi spun 
“şi eu. Aş avea interese, Dacă vine vre-un om de 
treabă la ministerul nostru, aş încerca să mă mai 
salt şi eu puţin... | 

MITICĂ :. Foarte înţelept te-ai gândit... Lista noului | 
"guvern se va cunoaşte până ajungi la Bucureşti şi 
ai să vezi ce se poate. Vorbeşti şi cu Popescu... Ar 
fi bine să vii tu în locul meu..: 
TURTUREANU: Sânt mulţi flămânzi, de... Dacă 

am găsi vre-o proptea mai solidă... 
- MITICĂ : Niar fi rău să iei cu tine şi pe Coca... 
TURTUREANU: Ar fi minunat, numai să vrea 

“dânsa. O femee frumoasă şi deşteaptă ca ea des- 
chide toate uşile şi înmoaie multe rezistențe. Dar.. 
când va afla că te însori, aoleu ! : 
MITICA : Apoi tocmai, încă nu trebue să aflel Aici 

să mă ajutaţi şi voi! Trebue s'o cărăbănesc. Ocazia 
'-e perfectă. La Bucureşti pe urmă îi explici, fireşte 

* după ce-ţi vei fi făcut afacerile, că aici nu se: mai 
poate întoarce şi că, de se încăpăţânează, va fi a- 
restată şi expediată la urma ei .prin poliţie... Am 

„să-ţi dau o scrisoare pentru ea. .Nu vreau s'o las 
"nici pe drumuri. A. fost fată bună şi mi-ar părea 
rău să rămâie mâhnită. Trebue să ne despărţim ca 
prieteni... a 

-- TURTUREANU: Aşa e şi uman, Mitică. Apoi nu |
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se ştie dacă nu-ţi mai poate fi de folos. Viaţa politică 
are multe întorsături. 

MITICĂ : Fireşte... Dar plecaţi imediat, Guţă! Mi-ar 
fi penibil să se producă vre-o discuţie sau chiar... 

1 RI OREANU, tăindu-i vorba: N'ai “nici o grije, 

puiule... o 
MITICĂ: Vin şi eu îndată, numai să-mi iau ră- | 

mas bun dela familie. La revedere, dragă Guţă, şi 
să fie cu noroc! : 

TURTUREANU: Psemenea, Miticuţă... n îmbrăţişează, 
” La revedere | 

Mitică ese repede prin dreapta, în vreme ce Turtiireanu 

se îndreaptă spre fund; 

SCENA XII. 

TURTUREANU, COCA 

Din fund vine Coca, urmată de Sarvitoarea care ese îndată. 

TURTUREANU, tragic: Ai auzit, dragă? A căzut 

guvernul ! 

COCA: De-acasă până aici cel puţin zece cuno- 
ştinţe m'au oprit să-mă întrebe şi să-mi spuie... . 

TURTUREANU :- Popescu a telegrafiat lui Mitică 

să meargă numai decât la Bucureşti, că-i foc. Dar 

e], săracul, nu mai are nici o putere... 

COCA: Sigur, s'a deochiat de tot cutăştia... 

“ TURTUREANA : -Ar trebui să iai.tu afacerea în. 

mână. Cu trecerea şi iscusinţa ta ne: ai putea salva 

pe toţi, Cocuţo! Eu plec cu primul tren. Am. merge 
împreună... 

COCA : Bietul Mitică, trebue.să fie foarte amâărât!
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TURTUREANU, însinuant: E negru de supărare şi, . 
“ambițios cum îl ştii, mai curând va suferi mazilirea 
decât să. te roage să mai intervii...- | 
COCA : Sărăcuţul de e€l1....Să ştii că merg cu tine 

la Bucureşti şi nici să nu-i spunem, . Car fi în stare 
să nu mă lase! - E 
TURTUREANU :'E în stare. E atât de ambițios că 

trebue să-i faci binele cu forța!. <<: 
“COCA: Plec cu tine; Guţă, m'am hotărât! Du-te 
înainte şi spune Rozei să-mi pregătească valiza... Eu 
trebue să vorbesc cu Veturia, să mă scuze; proiec- 

„tasem o mică “excursie cu 'trăsura până la moşia 
lor... Dar ce să ne mai ardă de distracţii când e în 
joc viața bietului Mitică? - - ' 
TURTUREANU : la seama să nu întârzii că trenul 

pleacă peste două ore!... Fii calmă, Coca! In astfel. 
de cazuri îţi trebue sânge rece şi multă, multă is-- 
teţime... Mă duc şi te aştept... 
COCA: Bine, Guţişor, la revedere! 
TURTUREANU, strângându-i mâna: La revedere... 

Câna să iasă în fand, -se întâlneşte cu Brihac care intră 
foate grăbit, Ri auzit, Jenică? Incep vremurile grele, 
Jenică ! Are să-ţi Spuie Coca... La revedere, sânt 
grăbit, plecăm la Bucureşti... Ese prin! fund. 

SCENA XIV 

_ - COCĂ, BRIHAC - 

E BRIHAC,. fără să iea în- seară pe Turtureanu, merge glonţ 
la Coca. Rlerg după tine de un secol. Te-am căutat 
acasă, pe promenadă... Bine că te găsesc singură ! 
COCA: Ştiu ce vrei: căderea guvernului, tremuri 

că vei fi măturat!



30: | „LIVIU REBREANU 

BRIHAC, aisprețuitor: Ce-mi pasă mie de guverne? 
Eu, ca poet, sânt omul ţării, nu al guvernului ! 

COCĂ, cu bunitate: Lasă, Jenică, n'ai grije, am 
hotărât cu; Turtureanu: plecăm la Bucureşti şi nu ne 
dăm bătuţi! | 

BRIHAC, mirat: Acuma te gândeşti să pleci, Coca?.,, 
D-tale îţi arde de fleacuri când Mitică îşi bate joc. 
de tine? | , 
„COCA, se supără: Jenică, te întreci... Toată ziulica 

te ţii numai de intrigi 'şi de bârteli şi umbli cu 
minciunile de colo până tolo... Taci, am auzit eu 
că şi pe mine mă vorbeşti de rău la Mitică şi cauţi 
să-i. bagi în cap că-mi face curte Harincea... 

”  BRIHAC:. Şi nu-i adevărat? Nu vam surprins 
atunci sărutându-vă ? | i 

COCA, candid: Ei şi ? Crezi că Mitică se supără 
pentru atâta ? - 
_BRIHAC: Asta se cheamă la d-ta iubire, să te să- 

ruţi cu alţii? | , 
COCA, oprindu-l: Destul! Vrei'să mă strici cu toţi, 

crezând poate-că aşa am să “te iubesc pe tine.,; Ei 
. bine, înseamnă-ţi cu roşu în-frune: nu vreau să 

» „te iubesc] Inţelegi româneşte 2... Dacă ai fost tu în 
stare să încerci a mă pune rău până şi cu Veturia, 
însinuând că Mitică îi face curte? 

BRIHAC: Şi adică nu-i adevărat? 
COCA, nervoasă: Eşti odios, Jenică! Am auzit de 

unii oameni că sânt egoişti şi agasanţi când iubesc, 
dar ca tine mai rar! | 

BRIHAC, piângător: Coca, mă jicneşti! Mitică nu ţine 
la tine... ! . 
COCA, işi astupă urechile: Acuma spune ce vrei... 
BRIHAC: Mitică umblă să se însoare cu fata lui
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Harincea, auzi? Adineaori a fost aici să-i ceară 
mâna! - ME a 
COCA: Ai terminat ? . i. 

BRIHAC, 'strigâna : A cerut-o de nevastă! 
COCA, râzâna: Bravo, Jenică! Pe când nunta ? 
BRIHAC, tragic: Nu glumi, fiinţă de sacrificiu, că 

e în joc viitorul tău! . E - 
COCA, sburdâna: Dacă nu-mi spui când e nunta, 

n'ai făcut nimic! Oprindu-se bruse şi sorioasă.. Ascultă, 
Jenică, să stârşim ! N'am chef deloc să îndur acuma 
aiurările tale. Peste două ore trebuie să plec pentru 
bietul -Mitică, prin urmare încetează | Aş înţelege 

"să-mi faci curte şi tu drăguţ, ca oamenii bine 'cres- 
cuţi, dar cu astfel de lucruri... | 

BRIHAC, solemn: Eu nu te linguşesc, eu vreau să 
te salvez! - - 

COCA : Iţi pierzi vremea, Jenică... 1i întoarce spatele, 
BRIHAC, o priveşte un răstimp în- tăcere ; resemnat: 

Bine... Mă duc... Imi pare rău de tine... :Mă duc... 
A ajuns la uşă așteptând mereu să fie oprit, Ese, 

SCENA XV 
COCA, apoi HARINCEA 

COCA, aupă o pauză: Ai plecat 2... se întoarce. Uf, 
bine cam scăpat de el... Inseninată, fredonează puţin. 
Brusc. Nu vine nimeni ?... Merge spre uşa a : doua 
dreapta să sune; îi ese în cale Harincea. 
HRRINCEA, nimit şi vesel: A, d-ta ?... Nici nu ştiam... 

Ce plăcere! ii sărută mâna. A 
„COCA: M'am plictisit aşteptând. Mi se pare că 

servitoarea a uitat să vestească pe Veturia că am 
venit şi sânt grăbită din pricina lui Mitică... 

- Rebreanu — Apostolii 6
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- HĂRINCEA;: Fireşte... Adineaori a eşit de-aici “cu 
prefectul şi primarul. S'a aranjat bine tot! 
COCA: Aici e uşor de aranjat, dar să vedem la Bucureşti... Eu în orice caz plec... , 

- HRRINCEA, protestâna : Nu se poate [... M'aş supăra... ne-am Supăra cu toţii... 
COCA, aziguţ şi simplu : Regret, dar trebuie... pentru 

- Mitică. | 
HARINCEA: Lasă-l de-acuma pe Mitică în seama 

noastră... D-ta gândeşte-te numai la mine! Ştii că 
am o promisiune dela d-ta? 
COCA: Promisiune ? Dela mine ?.. Drăgălaş. 

Nu-mi amintesc. a 
HARINCEA : Cum uiţi, şireato, când nu-ţi convine? 

Degeaba, de mine nu scapi cu una cu două. Am 
să te plictisesc cu iubirea mea până vei capitula 
fără condiţii ! i 
COCA: Să nu-ţi închipui că vei fi fără rival cu 

sistemul d-tale. Acum a eşit de-aci poetul Jenică 
Brihac care mă perseculă cu amorul de ani de zile... 
Nerăbdătoare. Dar Veturia nu dă nici un semn de 
viaţă... - i 

HARINCEA: Dacă servitoarea a uitat să te anunțe, 
am să-i dau un bacşiş regal pentrucă mi-a procurat 
bucuria de-a mai putea schimba două vorbe cu d-ta... 
Sună. Am să-mi găsesc bucluc cu nevastă-mea din 
pricina asta, dar nu-mi. pasă... Apare Servitoarea. Ai 
spus doamnei mici c'a venit domnişoara ? 

" SERVITOARER: Vai, iertaţi-mă, am uitat, uita-m'ar 
moartea... Aleargă şi ese în dreapta. 
_HĂRINCEA: Ma trimis: să-i comand personal, 

pentru masa de diseară, două torturi cu iniţiale şi 
să-i aduc răspuns grabnic...
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COCA, glume: Bine ar. face să te ocărească, să 
te saturi de ştrengării ! | 

HRRINCEA : N'am să-ţi procur plăcerea asta fiindcă, 
uite, am fugit... |ţi sărut mânuşiţa! O tace. Te previn 
însă că pe viitor n'o să mă mai încred în promisiunile 
d-tale| 

COCA, râzând; Eşti incorjibil 

| Harincea ese, 

„SCENA XVI . 

COCA, D-NA HARINGEA, VETURIA.. 

D-xa HĂRINCEA, intră din” dreapta planul întâi cu 

Veturia; văzând pe Coca veselă la oglindă : Uite, cum se 

- bucură şi ea, drăguţa!... Bună ziua, Coca scumpă! . 
Vino să te sărut, de-acuma eşti şi tu copila noastră! 

- O sărută. A, copii dragi, ce fericită sânt! 
VETURIA, îmbrăţişând-o, cu o răceală în bucurie: Coca 

dragă, renunţăm la plimbarea noastră. Diseară tre: 
bue să se fixeze data logodnei şi înţelegi că... 

COCA, săzetată: Ce logodnă? 
D-xa HARINCEA, radicasă : Logodna. lor... Trebue: 

să fii şi tu la masă, neapărat, i-am şi spus frăţiorului... 
COCA, nedumeriti: Te: logodeşti tu, Veturia ? Şi 

"nu mi-ai spus o vorbă până acuma. „ Atât de puţin 
“mă iubeşti ?... Cu cine? 

" VETURIA: Vai, parcă ai fi cu totul străină, Cocuţo 1. .. 
Cu fratele tău... - 

COCA, tăgăănind din cap: Cu Mitică 2... Nu se poate... 
Mitică a cerut pe Veturia ? EI, în persoană? 

D-xa- HARINCEA, putin vesată : Doar nu-ţi închipui 
că prin peţitoare? 

COCA, tuptându-se: Mitică 2... Dar ar fi grozav |!
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D-xa HARINCEA, iuminată: A, am înţeles... Mă 
miram cum să nu te fi înştiinţat deloc el care-i aşa 
de respectos pentru bunele tradiţii. Rcuma ştiu. A 
vrut să ţi facă o surpriză mare şi plăcută, şi noi i-am stricat efectul... lâna, Chestia însă nu e aşa de: 
gravă cum ţi se pare ţie în naivitatea ta de fecioară, 
Fratele tău... | 

COCA, se scoală, izbucnind : Ce frate, doamnă ? Nu 
mi-e frate! Mi-e amant. doamnă, înţelegi! Amant! 
Amant! | 
VETURIA, cade pe un scaun: Amant?... Mamă, ai 

auzit ? Nu.e soră, e amanta lui... a 
„D-na HĂRINCEA:. Turia, te Tog, nu-ţi pierde cum- 

pătul... Biata fată nu ştie ce spune,.. | 
COCA, intărâtată : V'aţi învoit cu toţii să vă bateţi joc de o biată femee... Ia 

“D-xa  HARINCEA, demnă: | Domnişoară, stăpăâ- 
neşte-te ! Te afli în casa mea şi... - n 
COCA, retezându-i vorba : Ce-mi pasă mie de casa - 

“d-tale dacă mi-aţi ademenit pe omul căruia i-am 
dat ce-am avut mai bun în sufletul meu | 

D-NA HARINCERA, mai. aspru: D-ta să te răfueşti 
cu omul d-tale care ne-a înşelat şi pe noi... 

COCA, dârz: A, crezi că aşa aţi scăpat de mine? 
„Nu, am să stau aici şi am să Spun tuturor cât sufer! 

VETURIA, vâna: Coca, te rog, crede-mă pe mine, 
eu nu lam dorit, eu m'am împotrivit cât am putut... 

D xa HARINCEA : Turia | 
VETURIA, continuând: Eu țineam la altul, tu ştii, 

că doar ne-am destăinuit de atâtea ori... Ş'apoi. de 
unde să bănuiesc că tu... Erai doar sora lui... 

COCA, potolindu-se brusc: Da, da... aveţi dreptate. . eram sora lui... sigur... Eu sânt vinovată... Dar lam
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iubit atâta! Şi el m'a înşelat, m'a în... Eu care 
"vream să plec la Bucureşti, să mă cerşesc pentru 
dânsul ca şi alte dăţi.. A, mi-e şi silăl... Şi cât - 
am iubit, ticălosul! Cade plângând domol pe un scana. 

D-xa HARINCEA, imblânzită puţin: Poţi fi fără - 
grije, domnişoară, că nu ţi-l iea nimeni. Are să-ți 
rămâie tot d-tale! o , 

COCA, reveninda-şi: . Nu-mi mai trebue, doamnă, 
s'a sfârşit! Am crezut într'însul, în cinstea lui măcar, 

- față de mine... Cum să mai iubesc pe un om care 
a vrut să mă înşele atât de urât? Nul nul 
"D-xa HARINCEA: O să vă împăcaţi... 
COCA: Niciodată 1... Desperată. Mai bine mă în- 

curc cu Jenică ! E Ia 
D-xA HRRINCEA, cu adâne dispreţ: Sau poate aşa... 
COCA, tnâuioşată: EI, săracul, m'a prevenit şi nu 

lam ascultat... Mergând spre fana. Cât sânt de neno- 
rocită ! Ese. | i 

SCENA XVII 
D-NA HARINCEA, VETURIA, apoi IIARINCEA 

D-xa HARINCEA, desmetecinâu-se: Ce-a fost asta, 
Turia ? - Du 
VETURIA: O mare ruşine, mamă | . 
D-sa HARINCEA, tnturiindu-se : Amanta! Şi ne-a 

prezentat-o drept soră ! Şi ne-a lăsat să ne împrietenim 
cu ea, să se tutuiască cu tine, s'o tutuiese şi eul! 
A!... ţi dai seama, Turia, cine e femeea asta? O 
cocotă bucureşteană, Turia ! E 

VETURIA, sincer: Şi totuş era drăguță şi bună!. 
D-xa HARINCEA: Toate cocotele sânt bune .şi 

drăguţe, altfel n'ar putea fi cocote... Zarobiti. -Draga
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mea, sântem compromişi! Ce o să zică lumea când 
se va afla? | E 
„VETURIA: Eu ţi-am spus, mamă, destul, să fim 

cu băgare de seamă şi să nu ne grăbim... 
D-na HARINCEA : Vrei să-mi faci imputări, Turia, 

pentrucă ţi-am găsit un om de neam mare? 
VETURIA: D-ta ştiai bine că ţin la Garofoiu şi 

totuş lai îndepărtat! ” 
D:xa HARINCEA : Turia, ai început să te răzvră- 

teşti împotriva mamei tale ? ă 
VETORIA: Te-am' ascultat orbeşte şi vezi unde 

am ajuns.,. 

D-xa HARINCEA: Unde?... Apoi dacă vorbeşti 
aşa, staj să discutăm serios, Turia! Sa judecăm 
cuminte şi ai să. vezi că de fapt, în toată afacera 
asta, lonescu n'are o vină tocmai aşa de mare... 
O uşurinţă de holteiu, nu mai mult! La urma ur- 
melor toţi bărbaţii sânt ticăloşi până se însoară, unii 
chiar şi mai târziu; de ce să năpăstuiră nuniai pe 

_ lonescu? ” : 
VETURIA: Dar ne-a înşelat, mamă! 
D-xa HARINCEA : Ne-a înşelat... A greşit. A, fireşte, 

a greşit... Dar cui să-i dea prin minte că -un băiat 
de neam aşa de strălucit să facă asemenea prostie ? 
Cum n'am observat noi deloc că sora asta e o 
cocotă ? nedovândindu-şi siguranţa. Toate, toate sânt: 
însă numai din vina lui Laţi! EI ni i-a adus în casă... 
VETURIA : Poate că nici el n'a ştiut... 
D-xa HARINCEA: Cum să nu deosebească un' 

bărbat pe o cocotă de o fată cinstită, şi mai ales 
el care e atât de afemeiat? Dar nu sa interesat 
de nimic şi ne-a pus în contact cu o femee stricată... 

.
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Uite, draga mamii, cum ați! zdrobeşte viitorul însuş 
„ tatăl tău! 

HRRINCEA, vine diu fund, mulţumit, frecându-şi raâi- 

mile: S'a aranjat, Elsa dragă l-am desemnat chiar 
eu modelui, un V şi un M... M'a asigurat cofetarul 
că iese ceva foarte -şic... Rămâne acuma'să mai 

invităm câteva persoaneselecte, de pildă pe generalul... 

D-xa HARINCEA, izbucnind tragic: Ce-ai făcut, om 
nechibzuit ce eşti ? , - 
HHRINCEA, perplex: Cum, Elsa, nu m'ai trimis tu 

la torturi? pa E 
""D-xa HARINCEA: Isprăveşte, Laţi, că mă scoţi 
din fire! Nu:ţi mai bate 'joc de suferințele bietei 
fete | Te-ai gândit ce faci când ai, consimţit aşa de. 

lesne să dai pe Veturia din casă? 

HARINCEA : Te-am lăsat să hotăreşti tu... 

D-xa HARINCEA, inaignată : Eu 2... Huzi, Turia? 

Pcuma zice că eu am ales pe omul care- i prezintă 
amanta drept soră! 

HĂRINCEA, mirare falsă: Ce spui ?... Ionescu? 
D-xa HARINCEA, 'triumtătoare : Da, lonescul d-tale! 
-HRRINCEA,  scazândn-se : Dragă Turia, crede-mă 

că eu. 

Da HARINCEA, oprindu-l sever: Destul! Fii cel 

„puţin cavaler şi nu te scuza! 
HARINCEA : Adevărat, în definitiv ce ne pasă nouă 

de soră-sa, dacă el e om de treabă? Toţi tinerii 

au amante... 

D-xA HRRINCEA, întrerupându-l: N'ai inimă când 

pronunţi astfei ds vorbe'urâte de faţă cu fata d-tale... 

Turia scumpă, să ne retragem: că tatăl tău nu-ţi 

respectă durerea “cum nu. m'a. respectat nici pe 

mine niciodată!
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„HRRINCEA: Atunci anulăm consimţământul şi contramandez masa de astă-seară şi torturile cu iniţiale ?... Bine! 
ÎN D-xa HARINCEA, dispreţuitor : Contramandează nu- mai masa, nu fii fără socoteală ' cum ai fost tot- deauna | ” 

“VETURIA: De ce- numai masa? Ce mai vrei, mamă ?,.. Să nu mai -contezi pe supunerea mea... D-NA HRRINCEA împăciuitoare : Lasă, Turia, ai încredere în mine, în experiența mea... | VETURIA: energic: Nu, “mamă, eu am sfârşit comedia !' - 
D-xa HARINCEA: Taci, taci, Turia dragă... Către Harincea. Pretextează vre-o boală sau ceva... lea bine seama,. uşurelule, că e în joc reputaţia familiei... Vino, Turia scumpă ! Imi face rău nepăsarea acestui tată denaturat! Ese țanţoșă cu Veturia în dreapta. 
HARINCEA, vâna: Cu. tine nici cum nu iese omul la capăt... Văzându-se singur ; din ce în ce mai răstit spre usa pe care a cşit d-na Marincea. Ai să mă superi până în cele din urmă... M'am săturat de cicăleală ! Te-am răbdat destul şi te-am iertat] Ei, dracii dracilor ! 

Oprindu-se satisfăcut; mică pauză ; zâmbind îşi freacă mâi- ile. Bravo! A eşit superb... cu pasiune. A, Coca, Coca, a mea eşti | ' 

CORTINA



ACTUL AL TREILEA -



Biuroul de cartiruiri civile și militare, 
Uşă în stânga, planul întâi, 

întâi intrarea generală. 
-Un biurou mare la mijloc ; alt biurou, mai mic, în stânga. 0 canapea în colțul stâng. Portretele familiei regale. 

Două uşi în dreapta; în planul



SCENA INTAI 
MITICĂ, BRIHAC : | N 

MITICĂ, către Brihac care tocmai intră din stânga ș întâm- 

pinându-l, agitat: Spune, Jenică, spune că mor de ne- 
răbare!... Ai vorbit: chiar cu Coca? .Ai convins;0? 
Cedează? 

BRIHAC, a mers până la biroul din 'mijloc unda- -şi aruncă 
pălăria ; sobru şi triumfător : “Vine! 

„MITICĂ, imbrăţişânau-l fartunos: Eşti un prieten ne- 
prețuit, dragă Jenică !... lţi mulţumesc... Dar trebue 
să ştiu tot, tot! E doar a patra zi de când mă svâr- 
colesc ca şoarecele în cursă... Dacă n'a vrut ea nici 
să-mi dea drumul în casa -mea, de-am fost silit să 
dorm la.hotel? 

BRIHAC: Ai rănit-o adânc... Eşti un criminal! 
MITICĂ: Eu iubesc pe Coca şi, dacă mă însor, nu 

înseamnă că mă despart de ea. Insurătoarea e chestie 
de politică... 
BRIHAC: Eu; cinstit « ca totdeauna, ţin săte anunţ 

- că dela Coca să nu mai aştepţi nimic. „Nu te mai 
iubeşte, lubeşte pe altul! 

MITICĂ, axtitieial: Nu-mi sfâşia inima, Jenică! 
Pe cine ?... Tu ştii 2... Spune-mi! 

BRIHAC, mânaru : Pe mine! 
MITICĂ : Ţi-a spus ea ? 
BRIHAC, foarte miscat: Mi-a mărturisit, plângând
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pe umărul meu, că totdeauna numai pe mine m'a 
iubit... Compătimitor Imi Pare rău de tine, Mitică, dar 
pasiunea amorului e suverană 1... Consolează-te! Fe- 
ricirea mea nu e egoistă. Avem să te ajutăm să uiţi! . 
MITICĂ : Bănuiam că tu n'ai să mă laşi pradă 

desnădejdii. Deaceea am şi făcut apel la tine. Fiindcă 
pe Coca am pierdut-o iremediabil, baremi să nu: 
pierd şi pe .fata lui Harincea... | 
BRIHAC: A, mai speri 2... Eşti optimist, de... Eu 

m'am întâlnit eri nas în nas cu Harincea, ''am sa- 
lutat cu respect şi s'a făcut că nu' mă vede... Din 
pricina ta, desigur! - 
MITICĂ : Eu cred că şi ei mai aşteaptă o moda- 

litate de împăcare... Am motive, Jenică, ascultă |... 
După scandalul cu Coca, Harincea mi-a trimis vorbă 
că masa a fost contramandată, înţelegi ? Atât: masa... 

BRIHAC: Atunci de ce nu te-ai dus să te explici? 
Hşa ar fi fost corect... i 
MITICĂ : Nu mă puteam explica cu ei până ce nu 

aveam mai întâi o explicaţie cu Coca! 
BRIHAC: Ori cum trebuia să găseşti o formă de 

scuze sau ceva, să nu rămâe cu impresia că... 
MITICĂ : Poate că totuş e mai bine aşa, Jenică, 

ascultă-mă pe mine.l... Dealtfel mi se pare că afa- 
cerea n'a luat proporţii, cel puţin n'am auzit nimic 
prin oraş... A venit bine şi căderea guvernului. Oa- 
menii nu mai au timp să se ocupe de cancanurile 
familiare... Cum vezi, Jenică, mi-a rămas portiţa în- 
tredeschisă. Totul atârnă de Coca şi de tine... 

BRIHAC: Eu te servesc bucuros cât voi putea... 
MITICĂ : Servindu-maă, te serveşti şi pe tine, Jenică, 

să vezi... Dacă eu mă însor cu Veturia, scapi şi tu de- 
finitiv de un concurent!
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BRIHAC, mişcat: Eşti cavaler, Mitică, mersil,. 
Spune-mi ce să fac şi fac! a 

MITICĂ, maaitomit: Uite, puiule, tu, abil cum eşti, 
ai putea să sondezi puţin familia Harincea, înţelegi?... 
Te duci, eventual ca din partea mea, le spui că: tre- - 
cutul unui bărbat n'are nici o importanţă, că tu ştii 
cât de mult iubesc pe Veturia, că de patru zile de 
când n'am văzut-o sânt aproape să mă sinucid de 

- dor şi de durere... Poţi chiar să 'adaogi, ştii ca să le 
facem mai multă impresie, că eu n'am mai primit 
să stau de vorbă cu Coca şi că m'am mutat la hotel 

" înadins ca să nu,mai fiu nici sub un “acoperiş cu 
ea... Insfârşit înţelegi“tu, lucfuri de efect ! 
BRIHAC : Bine, şi pe urmă?... Dacă mă întreabă 

de ce n'ai mai dat pe-acolo? E ! 
MITICĂ : Atunci vii cu, argumentele psihologice, : 

"că doar eşti poet, Jenică. 
„BRIHAC: Dar dacă Coca te-a zugrăvit în aşa hal 

că oamenii nici nu mai vor să audă de tine? 
MITICĂ : Ei vezi, aici avem nevoe de. Cocuţa... Bine, . : 

nu mă mai iubeşte, dar m'a iubit şi deci poate să-mi 
facă, ultima dată, un serviciu pentru care să-i fiu 
recunoscător toată viaţa ! - i 
BRIHAC: Ea ce-ar putea să-ţi mai ajute?... pa-" 

nuitor, |ți dai seama că eu, iubitul ei, nu voi. per- 
mite nici un gest care să... . 

MITICĂ, repede : Nu, fireşte... Nu-i cerem decât 
să îndulcească puţin. ceeace o fi spus atunci într'un 
moment de mânie! Atât şi nimic mai mult! Să le 
spuie, de pildă, că sânt un băiat cinstit, de familie 
mare... Ea e deşteaptă şi ştie cum să vorbească 
încât să. nu iasă scăzută. Totul e să nu rămân nici 
eu scăzut, înţelegi ?
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? BRIHAC: Bine, aşa îi dau voal... Dar stai, crezi 
că Harincea o s'o mai "primească? 
MITICĂ : Aici e cuiul, Jenică ! Sânt Sigur că nu 

vor primi-o în casa lor. Urmează dar să se întâl- 
nească întrun loc neutru. Uite, aici e biuroul car- 
tiruirilor civile şi militare. Poate veni oricine. E la 
dispoziţia publicului... " : 

BRIHAC: Are să fie greu, foarte greu... 
MITICĂ : Deaceea te rog petine care eşti deştept şi... 

* BRIHAC: Sânt foarte deştept, dar o să fie extrem 
de greu! | : , 
MITICĂ : Totuş trebue încercat... Dacă izbutim, vom 

fi toţi fericiţi. Trebue să izbutim! " ! 

SCENA 1 

ACEIAŞI, COCA 

COCA, intră din stânga, se opreşte după câţiva paşi, fără ! 
să se uite la Mitică; rece: Ce mai doreşti cu mine! 

MITICĂ, repezindu-se la ea, îi sărută mâna ; Coca, iar- 
tă-mă... Sânt un nemernic... Nu vreau nimic, dar te 
implor să nu mai fii supărată! , 
COCA retrăgându-şi mâna şi întorcândn-se cu aţa în altă 

parte: E zadarnic, domnule! Ce-a fost nu se mai , 
întoarce... lubesc pe altul! 

BRIHAC, umflându'se: Pe mine! . 
MITICĂ, apropiindu-se: Cum să mă uiţi aşa de re- 

pede 2... vrea so îmbrățişeze. Ciulică, te rog... 
COCA, refugiindu-se la Drihac: Jenică, apără-mă de 

acest domn necunoscut!. | 
BRIHAC, destăcâna braţele țaaţoş: Domnule, nici c'o 

floare să n'o atingi! Se află sub scutul meu şi nu 
permit !
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MITICA : Va. să zică Sa sfârşit, tot? - 
BRIHAC, fulaic: Nu ţi-am spus, Mitică? Crezi că, 

eu spun palavre ?... Dar în amintirea vechei noastre 
- prietenii, am să rogeu pe Coca să-i fie milă de tine 
"şi să te ajute... : i 

COCA : A, dacă mă rogi tu... | | 
BRIHAC, amoros şi ocrotitor : Da, Cocuţă.. -E băiat 

bun... A fost măgar, dar e băiat bun! 
COCA : Să nu cumva să-mi vorbească însă de dra- 

„goste î,.. Opreşte-l tu, Jenică, să-mi pomenească de amor! o | 
BRIHAC, ameninţător: Ai auzit, Mitică ? : 
MITICA: E senţinţa mea de moarte, dar mă supun... 

- BRIHAC, către Coca, îngăduitor: Ascultă-l, puiule . drag... te rog eu... Fă pentru mine... Către Mitică, 
Până atunci eu mă reped să încerc ce-am vorbit, 

“Mitică... lea bine seama: nici o. vorbă de amor... 
Către Coca, sărutându-i mâna. La revedere, Cocuţă ! Şi 
fii mai drăguță cu el săracul... Tare e amărât! Ess 
în dreapta. 

SCENA III 

COCA, MITICA 

COCA, binnitoare : Unde l'ai trimis? i 
- “MITICA: E un băiat de inimă, ciulică ! Merită să-l 
iubeşti ! IE 

“ COCA, ironic: Cine ţi-a spus că-l iubesc şi ce te 
priveşte pe d-ta ce fac eu ?... 

MITICA: Toate “aparențele sânt împotriva mea... 
COCA: Era să plec fără să te mai văd, dar Jenică 

îmi spuse că eşti foarte nenorocit şi, în amintirea 
iubirii mele, care a fost sinceră şi cinstită, vreau să
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- mai fac pentru d-ta un,gest, ultimul... Ştiu că asta 
n'are să-ţi sporească regretele după mine, ştiu, de- 
geaba cauţi să protestezi, te cunosc prea bine... 

MITICA, apropiindu-se amoros: Ciulica dragă, cum 

- „să te conving că te iubesc? 

COCA, cu disprej : Nu mai începe cu pasiunea d-tale 
prefăcută, că mă scârbeşti şi plec fără. să te mai 
ascult!: | 

- MITICA, supus: Dacă eşti aşa de ireductibilă, iată 
mă abţin... Spune- -mi atunci ce ai vorbit deunăzi la 
Harincea, când te-ai supărat? 
COCA: Ce-ţi pasă? 
MITICĂ : Nu te întreb ca să-ţi răscolesc amintiri 

penibile, dar trebue să ştii, ciulică scumpă, că sânt 
pierdut dacă se strică logodna, cu desăvârşire pierdut ! 

COCA, dispreţuitor : Da? 

MITICĂ: Mi se prăbuşeşte toată situaţia pentru 
care am muncit şi din pricina căreia am fost ingrat 
şi faţă de tine! N'aim decât o singură eşire: Să mă 
însor cu... | 

COCA : Din partea mea eşti liber... 
MITICA : Jenică s'a dus să caute o apropiere, dar 

norocul meu & în mâna ta! 

COCA: Cum, să mă duc iar acolo ?... Niciodată | 
MITICA : Nu să te duci, nu... Jenică vrea să aran- 

jeze o întâlnire, poate chiar pe mâine... Dar presu- 
punând că el nu izbuteşte, tu poţi face mult prin 
Harincea... Ştiu câ-ţi cam ciupea curte... 

COCA, tresărind înviorată Da... 

MITICA: Dacă i-ai vorbi... ? . 
COCA: Numai să nu-i fie frică să vie, de bătrâna ? 
MITICA : La biurou, aici ?... Vine sigur!
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COCA: Bine. Am să-l chem. Dacă vine... 
MITICĂ : Vine... Uite colea telefonul... 
„COCA: Atunci tu pleacă... Du-te! 
MITICA : Am plecat! Ese în dreapta. 

SCENA IV 
COCA, apoi MIHAIL 

COCA, stă pe gânduri „câteva clipe, apoi iea receptorul 
telefonutai: Allo... Daţi-mi cinci pe cinci, casa dom- 
nului Harincea, da !... pauză. Hllo? Domnul Harin- * 
cea 2... Chiar nenea Laţi baci? Eu sânt, da... O, “foarte supărată, sigur... Nu pe d-ta... D-ta ai fost 
totdeauna drăguţ... foarte drăguţ... Aş vrea şi eu 
să-ţi vorbesc înainte de a pleca... A; sânt absolut 
hotărâtă să plec de:aici... Nu ştiu dacă voi -pleca' - singură, depinde... să vedem... Bine, să vorbim, fireşte că doresc, deaceea „te-am şi chemat... In biuroul lui Mitică... sânt singută... Da, te aştept, dacă nu întârzii... Dela d-voastră poți veni în două minute... 
lacă, mă uit lă ceas... La bună vedere...! inchide 
telefonul, i Ă 

O pauză, . 
Coca se plimbă de ici-colo, apoi se drepe, etc. Sună. Intră din dreapta Mihai. 

COCA: Ascultă, Mihăiţă... n 
MIHAI : Ordonaţi.: dudiiiţă... : | o 
COCA: Ştii că eu ma întorc la Bucureşti ? 
MIHAI: Nu... Nu mi-a spus nimic conu Mitică... 
COCA: Plec singură, Mihăiţă... Ei, şi mi-ar.trebui 

să-mi împacheteze cineva lucrurile, să mi le ducă 
„la gară, să le încarce cu băgare de seamă în vagon... „lau un vagon întreg! - . | 

- 
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MIHAI : Da ce vreţi să duceţi într'un vagon întreg ? 
COCA: Cum ce? Toată casa! Toate lucrurile-s 

ale mele... - 
MIHAI: Nu ştiu ce are să zică conu Mitică dacă-i. 

lăsaţi casa goală, de... Mi se pare că aţi avut o neîn- 
țelegere că conaşul nici n'a dat pe-acasă... Se scar- 
pină în cap: De... 

COCA: Apoi d'aia şi plec. Ne-am supărat detot... 
-MIHAI: De, ce să zic eu. . bine 'nu-i.. 
COCA: Poate nu crezi că-s lucrurile mele? - 

- MIHAI: Eu vă cred, dar fără ordinul domnului 
director...: 

- COCA, mânioasă : Ride, că . eşţi idiot, băete.. Mă 

şi mir cum mi-a venit să stau de vorbă cu un... î 
„MIHAI: Nu vă mâniaţi, duduiţă, dar eu cu Slujba... 

- Mihai ese bombănind în-dreapta. 

SCENA V 

COCA, apoi HARINCEA 

O pauză, Se uude în dreapta, afară, glasul lui Harineea. 
MIHAI, în uşă, făcând loc lui Harincea să intre: Domnul 

director a eşit niţel, dar este doamnişoăra... 
HARINCEA, intrână grăbit şi ostenit: Bine... prea - 

bine... Mihai dispare. Sânt exact?,.. Uitându-se la ceas, 
Au trecut mai muit de două minute ?... Mi-am luat 
doar pălăria... Bastonul lam. uitat... 

COCA, întinzându-i drăpgălaş mâna : Eşti foarte exact. 
Asta îmi dovedeşte că ţii puţintel la mine! 
HARINCEA : Puţintel 2... Ce vorbă-i asta ?... Enorm 

țin, Coca, mai mult decâtenorm | Ii sărută lung mâna. 
Dacă d-ta ai ţine numai pe sfert, eu m'aş declara 
mulţumit!
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COCA, " cochet: Mai ştii 2 | A 
HARINCEA: Ai fi gasit o.formă să-mi demonstrezi -- 

“ _<ă într'adevăr ţii, de atâta vreme de când.ne cu- 
noaştem... Dar însfârşit a sosit şi prilejul să repari... Imediat... Uite-aşa! o sărată, 

COCA, aerajându-se moale : A, eşti grăbit? Dealtfel... 
şi eu! Va părăsesc pentru totdeauna.. Sânt sătulă. „până ici de Ardeal! . - 
HARINCEA : Rău faci. Noi ne unificăm' fără con-! 

diţii cu regăţencele, Nu prea ne plac regăţenii, dar 
_adorăm pe regăţence ! i - „COCA, provocător: Cui'îli plac bucureştencele, pof- tească la Bucureşti ! : 

HARINCEA: La mine faci aluzie ? 
- COCA cochet: La cine iubeşte ! IE 

„._ HARINCEA: Eu-iubesc, dar ca să mă duc până la | „ Bucureşti? Ceri prea mult, Coca! 
COCA: Adică îţi închipui d-ta că, rămânând aici, -te-ai putea întâlni vreodată cu mine fără să afle tot oraşul şi chiar Elsa neni? ca o 
HARINCEA : Adevărat. Dar poate născocim ceva 

mai bun. Bucureştii, cincisprezece ore de accelerat, „e prea departe... Zău, Coca, nu:e „deloc.. practic. 
„ Trebue “să găsim ceva mai practic... 
"COCA: Fă-ţi. rost să stai şi d-ta. la Bucureşti. Alege-te senatori * -:: .: SERE 
HARINCZA: N'ar fi rău, dar dacă nu fae politică? 
COCA: Când iubeşti aevea faci orice, chiar şi po- litică | E E n 

-. „HBRINCEA:. Ar părea suspect. Trebuesc motive foarte serioase... N . Ia COCA: Când iubeşti, găseşti toate motivele ! HRRINCEA, incântat: Coca, eşti adorabilă | Să ştii -:



100 TIVIU REBREANU 

că, numai graţie ţie, România se îmbogăţeşte cu un 
om politic | Vrea iar să o sărute, 

COCA, oprindu-l: Ai răbdare... Intreabă-mă întâi 
de ce te-am chemat! . 
HARINCEA : Dacă mi-ai spus neîntrebată ? Amă- 

nuntele se vor specifica la Bucureşti între senatorul 
Harincea şi domnişoara Coca... 
COCA: Pentru ceeace ştii, ai venit d-ta singur. 

Eu te-am poftit-pentru altceva. 

„HRRINCEA :' S'auzim ! 

COCA: Pentru... $ovăind. Pentru... Mitică,. .lonescu... 
HARINCEA: Parcă spuneai că v'aţi despărţit ?... 

A, ştrengăriţo, vrei să mă tragi pe sfoară înainte 
chiar de a începe alianţa? 

COCA: Nu, crede-mă! Jur!... Dealtfel el rămâne 
“aici! Dar e prea nenorocit... Trebue să iubească | 

foarte. mult pe Veturia dacă, pentru ea, m'a înşelat 
pe mine care i-am fost atât de credincioasă... Are | 
să fie un ginere să-ţi facă cinste | . 
HARINCEA: Eu, drept să-ţi spun, n'am nimic îm- 

potriva lui, dar nevastă-mea e cam supărată că aţi 
înşelat-o, iar Veturia se simte ofensată | 

COCA, foarte sincer: Am să le cer iertare şi trebue 
să mă ierte. Făgădueşte-mi că ai să-i vorbeşti! Te 
rog... Jenică poetul s'a şi dus's'o roage... Trebue să 
ne ajuţi şi d-ta! Imi promiţi? 
HRRINCEA: “Pentru asta venise Brihac? L'am văzut 

în conciliabul vehement cu "Elsa, dar... 
COCA, foârte arâgălaş: Promiţi ? Te TOg,.. 
HARINCEA : S'a admis. Nu-s capabil de rezistenţă. 

Am să încerc! 
COCA, timvrăţişânaa-l : Promite-mi cu suflet, | cu tot 

sufletul... E prima dovadă de iubire ce ţi-o cer,. .
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"Pentru înmormântarea trecutului... In schimb am să 
te iubesc mult, mult! 

| " Skut amândoi pe Canapea, E 

HARINCEA: cuprinzână-o : Ai un parfum aşa de 
îmbătător, Coca... Te iubesc, Coca, te... 

COCA, sărutându-l : Urâtule drag, te iub... 

Imbrăţişare lungă. 

SCENA VI * 
„AGETAŞI, D-NA HARJNCEA, BRIIAG 

* Brihac deschide uşa din dreapta şi lasă să treacă d-na Harincea, 

BRIHAC, galant: Poftiţi, doamnă, sânteţi aşteptată ! - 
D-na HBRINCEA, înaintează demnă până la biurou; vede 

pe Coca în braţele lui Harincea pe canapea; trăznită : Ă, ce-i 
asta ? Către Brinac, De aceea mi'ai adus aci ?... Către 
Harincea, fără să mai privească spre canapea, Laţi | 

BRIHAC, încremenit: Coca'| 

Cei doi se scoală de pe canapea, uluiţi, Coca face doi paşi 
spre eşirea din dreapta, dar se opreşte în faţă, 

0 pauză de perplexitate, 

D-xa HARINCEA, consternată : Bine, Laţi dragă, 
atâta eşti de destrăbălat că trebue să te găsesc. în 
braţele acestei femei?: 

BRIHAC, acelaş joc către Coca: Fdineaori ai jurat că 
numai pe mine mă iubeşti şi acuma te prind pe 
genunchii unui domn? . 

D-xa HĂRINCEA, acelaş joc: Tu, cu fată de mări- 
tat, cu nume istoric, nu te sfieşti a te cobori atât, 
de jos? e | 

BRIHAC, acelaş joc: Coca, Coca, îţi dai tu seama 
că ai înşelat pe un poet al neamului?
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D-xa HARINCEA, acelaş joc: Şi încă ai găsit pentru 
slăbiciunea ta bolnavă tocmai pe femeea care ne-a 
insultat în casa noastră? ” - 
BRIHAC, acelaş joe: Mi-ai cerut să te apăr de Mitică 

şi, cum am întors spatele, te-ai aruncat .în brațele 
Primului venit! | 
D-xa HĂRINCEA, acelaş joc câtre Coca? Domnişoară . sau doamnă sau ce eşti, amarnic m'am “înşelat in d-ta! - a ! - 
BRIHAC, acelaş joc către Harincea : Ferneea e slabă şi schimbătoare, aşa a lăsat-o Dumnezeu, dar bărbatul 

corect nu abuzează,., E 
HARINCEA, înăbuşit; Nu abuza, Brihac! 
“D-xa HRRINCEA, acelaş joc: Oricât n'ai avea scru- pule, nu trebuia să uiţi că... | 
COCA, care a ascultat cu capul plecat, izbucneşte brusc : Doamnă, m'ai plictisit ! Dacă nu-ţi place, păzeşte-ţi 

mai bine bărbatul ! Porneşte repede spre ușa din dreapta. 
BRIHAC, se pregătea să înfrunte pe Iarincea; aleargă 

după ea: Cocal.., Aspru. Coca... _Țipâna. Coca 1... Coca. 
fără să-l ia ta seamă, ese trântind uşa. Brihac se opreşte in- 
dignat la ușă ; apoi solemn către d-na Hari ncea. *Scuzaţi-mi, 
doamnă, violenţa, dar nu mai pot permite să-şi 
bată joc de mine! Ese demna după Coca, 

- SCENA VII 
D-NA IHARINCEA, HARINCEA. 

D-xa HARINCEA, cu revoltă stăpânită :. Câtă imperti- | 
venţă la o fiinţă aşa de tânără! Ma uimeşte şi mă 
nmărmureşte... ă 
HARINCEA, tmpăciuitor: Da, Elsa dragă, e ceva... 
D-NA HĂRINCEA, 'reizbucniriă : Taci, taci, taci !,.. Nu-
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mai tu mi'ai băgat în lumea asta infamă,--tu m'ai. 
făcut să sufer până şi insultele unei cocote! 
HARINCEA: Astâmpără-te, dragă Elsa... 
D-na HARINCEA: Ce căulai d-ta aici în braele 

acestei fiinţe ? 

HARINCEA : Dragă Elsa... 
D-xa HARINCEA: Nimic!... Cum ai îndrăznit să 

vii aci fâră ştirea mea? - _ 
HARINCEA : li explic tot, dar nu striga... M'a chemat - 

să-mi comunice ceva foarte important relativ. la fa- 
milia noastră.. Fiindcă era vorba de familie, am. 
venit... - 

D-xa HARINCEA, mai potolită : Ai venit, fireşte, să 
te terfeleşti cu dânsa... | i 

HHRINCEA, cu mai mult curaj : : Un biet. bărbat nu 
poate refuza niciodată pe o femee frumoasă | | 

D-NA HARINCEA, dispreţuitor ? Frumoasă !... Pentru 

voi frumoase sânt numai cele care vă fac ochi 
dulci... Adică eu nu-s destul frumoasă pentru d-ta? 
HARINCEA : Tu eşti în afară de orice comparaţie... 
D-xa HARINCEA: „poi atunci cum ţi-a venit să 

“te tăvăleşti cu dânsa pe canapea î... Asta era chestia E 
de familie? 

HARINCEA : Mi-a vorbit de Ionescu... Voia să vie 
la tine, să-ţi ceară .scuze şi să-ţi mărturisească sincer - 
că atunci l'a calomniat pentrucă era furioasă... 

D-sa HARINCEA, -triuma: Eu vam spus. că 
bietul lonescu nu-i vinovat!... O femee care a putut 
să te amăgească şi pe tine, om cu atâta experienţă 

" de viaţă... Cât trebue să fi îndurat lonescu dela ea! 
Bietul de el! - 

HARINCEA : Deaceea n'o fi cutezat să- “şi mărturi- 

sească relaţiile « cu dânsa...
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D-xa HARINCEA: Sigur! Mi-a spus şi poetul. 
Numai aşa m'am ostenit până aici. Se vede că-i 
simţitor şi delicat la suflet şi din faptul că _nu s'a 
îmbulzit să se explice. Numai oamenii de rând. 
umblă toată vremea cu explicaţii... Ar fi, o -greşeală 

„ Mare să compromitem viitorul Turiei din pricina 
unei. femei destrăbălate | i 

„SCENA VIII 

ACEIAȘI, MITICĂ 

MITICĂ, intră stios din dreapta: „Doamnă... nu ştiu 
dacă mai pot îndrăzni... Am făcut o greşală şi sunt 
atât de amărât... 

i D-sa HARINCEA, ” întinzându-i mâna: N'ai avut 
destulă încredere în noi... : 

MITICĂ, sărutând mâna cu evlavie: E aşa de greu 
să repari o nesocotință tinerească ! Dar când în 
suflet purtam numai chipul Veturiei adorate, nici 
nu m'am mai gândit la... 

D-xa- HARINCEA: Mă mir şi nu mă pot dumeri 
cum ai fost în stare d-ta, atât de distins, să iubeşti 
pe femeea ceea? | 

MITICĂ, amar: O clipă de uşurinţă mi-a adus-o 
în casă odată.şi n'am mai putut scăpa pe urmă... 
„D-na HĂRINCEA: Dita nici nu poţi avea cu dânsa 
nimic comun. Trebue să fie de obârşie foarte proasta. 
Imi aduc aminte acuma, chiar ne-am mirat de multe 
ori cu Laţi şi cu Veturia, că ea habar n'avea de 
strămoşii d-tale... , 

MITICĂ: A, de asta sunt sigur. Ea nici n'a auzit 
probabil despre Ştefan cel Mare Şi Sfânţ... Se închină. 

D-xA HĂARINCEA, închinându-se cu plăcere: Bine c'ai
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scăpat... Fireşte, nu te poţi mira că după cele ce 

ne-a făcut ființa, am socotit bine să contramandăm 

atunci masa hotărâtă pentru fixarea logodnei? 

, MITICĂ, repede: Vai, doamnă scumpă, cum să mă 
- mir? Mă aşteptam, în primul moment, spun drept, 

la vre-un gest şi mai sever... , 

D-ua HARINCEA: Nimic nar-fi fost însă mai 
edificator pentru mine ca scena de adineaori, aici,. 

când am găsit pe bărbatul meu în brațele acelei 

femei îngrozitoare... ! 

"MITICĂ, revoltat: Nu se e poate! 
* D-xa HARINCEA: Da, am văzut cu ochii mei, 

altfel nici eu n'aş fi crezut... Fireşte, are şi Laţi 

partea lui de vină, că s'a lăsat ademenit de ea, ca 

„şi d-ta... Dar o femee rea e.atât de periculoasă că 

scoate din minţi şi. pe oamenii cei mai. corecţi... 

HARINCEA : Imi spuse că pleacă definitiv acasă... 
D-xa HHRICEA ::Bine că se duce. fişa o să meargă 

_mai neted toate. Masa de deunăzi am putea-o face 

şi diseară, nu-i aşa? . | | 

HĂRINCEA : Atunci alerg să comand torturile ? 
D-xa HARINCEA: Stai, Laţi... Azi trebue să sosească 

" dela Bucureşti şi Dogariu... - ! 

” HBRINCEA: Noul nostru prefect... 
" D-xa HARINCEA: Îl poftim şi pe el ca să aranjăm 

cu candidatura. d-tale... „Insfârşit sunt multe de 

isprăvit | 

MITICĂ; Eu n'am decat: rugămintea să-mi daţi 

voe să revăd mai înainte pe Veturia, să-i pot cere 

iertare pentru trecutul meu păcătos! 

| D-xa HARINCEA, „înduioşată către Harincea : Ce deli- 

cat! Câtă nobleţe de: sentimente!... A,. boerul tot
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boer[... Către Mitică, Fireşte că ai s'o vezi, maie Ă 
vorbă ?... lacă, du-te acuma şi vino cu ea aici... 
HARINCEA : Mai bine” mergem cu toţii acasă, 

dragă Elsa! Trebue să vezi ce zice şi -Veturia, că ştii . 
cât s'a îndărijit... : NE ” 

D-xA HARINCEA, dojenitor: Laţi,' nu te amesteca 
iar şi nu mă contrazice fără rost! Dacă nu pricepi, - 
mai bine.taci |! Lui Mitică, Du-te după Veturia şi iea 
seama să fii dibaciu, contez pe d-ta! . 
HARINCEA: Şi baremi nu ne face să aşteptăm 

aici prea mult ca nişte. bieţi chiriaşi fără căpătâi ! 
„D-xa HARINCEA, imputare: Fii demn, Lai, pentru 

„Dumnezeu! | - 
Ă MITICĂ, pornind spre stânga : les prin grădină că-i 
mai drept... La revedere! se, - 

SCENA IX 
ACEIAȘI, apoi DOGARIU 

D-xa - HARINCEA, instruindu-l : Cum. nu eşti tu 
niciodată deştept, Laţi dragă ? Nu pricepi că el, 
poate să convingă mai lesne pe Turia ;între patru 
ochi ? . | 
HRRINCEA: Exagerezi, Elsa, şi pe urmă iar o să - 

fiu'eu de vină, 
” D-xa HARINCEA, tainic: Vrei 'să fii mojic cu el,. 

să-l indispui de tot? Nu ajunge cât lam mâhnit pe. 
nedrept din pricina unei femei stricate: care ţie 
totuş... 

, ă 
HARINCEA, pocăi:: lacă nu mai zic nimic... Numai 

cu Veturia să nu aveţi încurcături. Ea ţi-a spus mereu 
că nici nu vrea să mai auză de lonescu şi că rămâne 
cu Garofoiu... ”
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D-xa .HARINCEA: De Turia să nu te doară capul. 

„Ea e fată cuminte... Ce Garofoiu... . 

MIHAI, introducând! pe Dogariu : Poftiţi, domnule 

prefect ! Se” retrage îndată cu mare plecăciune. - 

DOGARIU, în costum _ de călătorie :, Hveţi ceva de 

închiriat ? - Rade. Ştiam că te găsesc aici, Elsa neni, 

dela Veturia. Dela gară, am luat doar pe Garofoiu 

şi- am. mânat direct la d-voastră, fiindcă am ceva 

de mare preţ, pentru d-ta în deosebi, Elsa neni! Pe 

Garofoiu l'am lăsat să ţie de urât Turiei.., 

D-xa  HARINCEA: L'ai lăsat la noi? Auzi, Laţi! 

HARINCEA :. Pe mine nici nu mă mai bagă în 

seamă, cu toate că abia aşteptam să-l gratulez... 

- DOGARIU:' lartă-mă, Laţi baci, dar trebue să o 

servesc întâi pe dumneaei... Strânge mâna lui Hariicea. 

apoi sărată zâmbind mâna d-nei Harincea. . 

D-xa HARINCEA Nu ştiu să am nimic de lămurit 
“cu tine... 

DOGARIU: Ai uitat?:.. Eu nu; obiceiu mocănescl., î 

„Deşi am avut în Bucureşti nesfârşite conciliabule şi 

alergături, n'am; neglijat să mă interesez de lonescul 

d-tale şi de surioara dumnealui... i 

„D-xa HARINCEA : Ce surioară? Intâi nu i-e soră 
ci o femee pierdută care.. - 
DOGARIU: Dă-mi. voe voe să complectez e eu : care, 

l'a lansat pe scumpul nostru Ionescu! Scoate din 

geantă hârtii. Doreşti poate amănunte mai „ample? i 
Frunzăreşte nârtiile, | - 

HARINCEA: Miroane, fii cavaler! : | 

DOGARIU: Nu, nu' despre domnişoara, ci despre 

urmaşul lui Mihai Viteazul... „Va să zică... Uitându-se 
n hârtii... are treizeci şi cinci ani, , fiul unui lucrător 
cărămidar..
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D-xa HARINCEA, consternată : Cărămi,.. 
DOGARIU: A debutat în viaţa publică la un teatru 

de periferie ca cortinar... 
D-xa HARINCEA: Cortinar! E NR 
DOGARIU: Mai târziu, făcând cunoştinţă intimă 

cu numita Coca, a devenit întreţinutul ei... 
D-na HARINCEA: Intreţinut | . 
DOGARIU : In Sfârşit un ministru de eri, ca să fie pe placul domnişoarei Coca, l'a trimis aci ca agent electoral şi a ajuns descendentul lui Ştefan cel.Mare şi aproape ginerele lui Harincea... 
HARINCEA: E serios, Miroane? | . 
D-xa HARINCEA: Imposibil! Calomnii Nu poate 

fi lonescu! Trebue să fia o confuzie | _ 
DOGARIU, dându-i hârtiile : Elsa neni, îţi ofer d-tale 

hârțoagele astea, să le studiezi pe îndelete. Ai să 
afli multe amănunte picante. Nu vreau să te plicti- sesc acuma cu ele. Să n'ai nici o îndoială „asupra 
autenticităţii lor: mi-au fost furnisate de poliţia Ca- 
pitalei! . i 

D-xa HARINCEA, inâna maşinal hârtiile: Dar asta ar fi... 
DOGARIU: Ar fi şi chiar este un mare noroc pentru Veturia, crede-mă, Elsa neni! Şi o mai mare fericire pentru Garofoiu care merită pe Veturia ! | HARINCA: Fii calmă, Elsa, fii... 
D-xa HARINCEA, izbucnind : Lasă-mă, Laţi, nu mă enerva! Tu mi-ai bătut capul că e odraslă de neam domnesc... | | 
HARINCEA, inignat :- Eu 2... Elsa! . D-sa HARINCEA? Tăgădueşti? Nu mi-ai explicat tu, ba mi-ai şi citit dintr'o carte, că a existat în Mol- 

dova un voevod -căruia îi zice Ştefan cel Mare? De: unde să ştiu eu istoria unei provincii aşa de neîn- |
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semnate? Pe vremea mea la şcoală n'am auzit de 

postelnici şi vornici.şi logofeţi. Tu mi-ai: spus că 

"ăştia-s un fel de baroni şi conți orientali. Nu-i ade- 

- vărat ?... Cum să se apere o biată femee de oamenii 

răi dacă bărbatul ei nu e în stare? 

DOGARIU: Elsa neni, ai putinţa să dregi numai 
- decât lucrurile..; Vrei să măriţi pe Turia cu un re- 

găţean ? lea-l pe Garofoiu | . 

D-xa HARINCEA: Nu, nu ! Nici un regăţean! Dacă 

"un om ca lonescu m'a înşelat pe mine care am 
atâta expenenţă... 

SCENAX 
ACEIAŞI, MITICĂ, apoi VETURIA şi GAROFOIU . - 

MITICĂ, intră grăbit, - - merge drept la d-na Harincea: 

“ Scumpă. doamnă, închipueşte-ţi nici n'am putut pă- 

„trunde în casă... Domnița noastră mi-a trimis vorbă 

că are să vie cu domnul Garofoiu. «.„ Nu mai „pricep 

nimic... D-ta mi'ai trimis să... 
D-xA HARINCEA,. intoreând spatele cu dispreţ : Că- 

rămidar,.. . 

MITICĂ, uimit, se nită împrejur, vede pe Dogariu : Cum? 

Cu o licărire. Poate că domnul prefect...? | 
DOGARIU: Da, chiar domnul prefect, ai ghicit! 

MITICĂ, obraznic: Mi se pare că domnul prefect, 
m'a calomniat foarte rău dacă doamna... 

„_D-xa HRRINCEA: Laţi, sper că barem acuma ai 
„să mă “aperi? Doar n'o să mă insulte şi cortinarii ? 

„VETORIA, intrând cu Garofoiu care e strălucitor de fe- 

ricire: Ce s'a întâmplat, mamă? De ce ai trimis pe 

domnul lonescu: după mine? Se uită nedumerită la . 

Mitică.
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D-xa HARINCEA, sever: Te rog să nu'te mai uiţi la domnul..._Uită-te mai bine la dumnealui ! Arată 
pe Garofoiu. - . 
"DOGARIU, câtre Mitică: Am să te lămuresc în- 

- dată, dar te pofteșc cu anticipație să cobori tonul, 
onorate vlăstar al! lui Ştefan cel Mare! 

SCENA XI 

ACEIAȘI, BRIITAC 

BRIHAC, vine vesel din stânga: R, “câtă lume 1... 
Salut, salut! „Felicitări, domnule prefect 1... Stimată 
doamnă, am aranjat cu Coca: tot pe mine mă iu- beşte!... Dragă Mitică, te felicit din inimă şi sânt 
vesel că am contribuit, prin inteligenţa mea, la fe- ricirea voastră ! . - Aa ÎN HARINCEA: Nu-ţi cheltui zadarnic elocvenţa, poete! S'a stricat! ! | | 
BRIHAC: Cum s'a stricat ? Nu se poate! Nu-i mai daţi de soţie pe... Ar ți păcat | . DOGARIU: Dacă nu-i viță de-a lui Mihai-Viteazul ? 
BRIHAC: Ce are.a face? Mânaru, lacă, eu sânt 

fiu de ţăran din Muntenia şi totuş, prin talentul - meu, am ajuns poetul neamului! Se întoarce In Mitică, 
Atunci îmi pare rău, Mitică! Condoleanţele mele! Nu fii mâhnit! Reincepi apostolatul !... Mai este atât de mult de făcut aici pentru ! întărirea conştiinţei naţionale! | | 
- DOGARIU, surâzător: Eu însă cred că Vaţi sacri- . ficat destul şi am hotărât să închid chiar de acum biuroul de cartiruiri civile: şi militare | E 
MITICĂ, ironie: Cu voia: d-voastră, domnule pre-
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- Tect, acest biurou e înfiinţat prin - decizie: ministe- 
rială şi deci d-voastră n "aveţi puterea să-l închideţi! 
DOGARIU stăpânit: Totuş, cu voia d-tale, eu am 

să-l închid! 

BRIHAC, protestând: Pardon, domnule prefect! 
Asta-i barbarie faţă de poezia română! Cum laşi 
d-ta pe drumuri un poet care cântă vitejia şi gloria 
neamului ? 

DOGARIU: Am venit. să fac ordine: Incepem pu 
rificarea aici., - 
__BRIHAC, ursuz: Totdeauna cei mici trebue să 
plătească oalele sparte! - 
DOGARIU : Niai frică, deabia am sosit, cei mari 

vor urma. Sper că până mâine predecesorul meu - 
Daraban împreună cu primarul Harambaşa vor. fi 
la răcoare! 

HRRINCEA : Ce spui, Miroane ? Şi ei care se o- 
feriseră să se reîntoarcă la voi cu întreaga lor or- 
ganizaţie ! 

DOGARIU: Noi facem apel numai la oameni 
cinstiţi şi- capabili... D-ta în primul rând, Laţi baci, 
eşti dator să ne sprijineşti ! - 

HARINCER, tresărind: Eu ?... Cum ai potrivit-o 
aşa ?.., 

D-xA HARINCEA : De ce te „codeşti, aţi, când te 
roagă țara să o ajuţi ? . 
„DOGARIU: Elsa neni, bravo |! Facem pe Laţi baci, 

senator! 
-HARINCEA, supus: Bine, Elsa, dacă ţi tu... 
“BRIHAC, eşină grav în faţă: Domnule, prefect, am de 

făcut o destăinuire... Intorcându-se “la d-na Harincea. 
Stimată. doamnă, nu lăsaţi pe sotul d-voastră să se 
aleagă senator, altfel o să vă căiţi amar!
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- D-xa HARINCEA: Cum, cum ?. 
BRIHAC: Coca mi-a mărturisit adineaori că domnul. 

Harincea merge” la Bucureşti numai pentru ea 
şi că are să-i cumpere casă şi automobil... Domnul 
e rivalul meu! . - 

D-xa HARINCEA, ae sus: D-ta îţi închipui că soţul 
meu va merge şi va sta singur la Bucureşti? Dar eu 
unde sânt şi ce treabă am ?... Cu-eratază, Vom merge 
şi vom sta îmipreună chiar la -şedinţele Senatului... 
Laţi are n&voe şi acolo de sfaturile mele... 
GAROFOIU, către Dogariu: Dacă vă ocupați numai 

de politică şi de alegeri, eu cum rămân? 
HARINCEA, joviai : Elsa dragă, eu zic să facem. 

totuş masa pe care am proiectat-o pentru diseară ? 
„_D-xa HĂRINCEA: lar te amesteci? Vrei să mă 
vâri în vre-o nouă încurcătură ?... -Domnule Garo- 
foiu, să nu te superi, dar mai întâi trebue să ne 
informăm, să... Ă 
DOGARIU ; Niai încredere nici în mine ?... Ei bine, | 

te vestesc că Garofoiu nu-e rudă cu Mihai-Viteazul, 
e odraslă de preot ca şi d-ial - 

- D-xa HARINCEA, jenat: Niciodată riu te-am po- 
menit gentil... In orice caz logodnă nu mai facem 
până nu ese Laţi senator! 
VETORIA simpla : Atunci, mamă dragă, fiindcă tot 

sânt majoră, îmi permit să poftesc eu diseară pe” 
viitorul meu logodnic! E 
DOGARIU: Bravo, Turia | vrea să-i sărute mâna; Ga- 

rofoiu se îmbulzeşte să-i ia locul. A, tu erai ?... Poftim, 
e dreptul-tău ! . " 
GAROFOIU, sărutând mâna: Sânt fericit! 
D-xa HARINCEA, indignată: Turia, ce înseamnă 

asta ? Pe mine nici nu mă întrebi dacă îţi dau voe?
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Dă 

BRIHAC, către Veturia, galant : Domniţă, să-mi dai. . | 
„Noe să-ţi prezint diseară din parte-mi o superbă ro- ? 

-- manţă de logodnă, inedită... A început să-mi umble 
„ Prin cap şi sper so aştern pe hârtie până la vremea 

mesei.. - 

DOGARIU, văzâna. pe Mitică aşezat como într" un fotoliu; 

Tot aci erai? Credeam că-ţi faci bagajele ? 
“MITICĂ, sfiăător : „_Rşteptam să-sfârşiţi: tocmelile... 

= a. 

SCENA XW'.. 

ACELAȘI, TURTUREANU 
4 

TURTUREANU, intră din dreapta, solemna, bine îmbrăcat : 

Bună ziua! Ce onoare, prea stimate domnule pre- - 
_fect| Să vede că aţi venit dela gară direct aici Am? 

„. călătorit împreună, dar nu m'aţi observat... Dealtfel 
şi eu doar m'am primenit puţin şi am alergat să-mi 
iau postul în primire dela prietenul lonescu... : 
DOGARIU: Cepost? o Sa 

- TURTUREANU, zâmvitor : Direcţia acestui biurou,.. 
" DOGARIU: Aici?... Nu se poate 
TURTUREANU: Am ordinul de - numire în bu- 

zunar, dacă vă interesează... Scoate o hârtie din bu- 
zunare - - - ă 

DN DOGRRIU, aruncând o privire pe hârtie ; ;: Dar trebuia 
să mi se comunice şi mie... Xervos, Nu ştiu nimic, 
n'am primit nimic, prin urmare nu te recunosc! 
TURTUREANU, aulce: Domnule prefect, puteţi să “ 

nu mă recunoaşteţi, dar eu, pe baza ordinului mi- 
nisterial... - 
DOGARIU, furios: Atunci am să vă izgonesc cu 

poliţia ! - a E 
Rebreanu — Apostolii i 3 

,
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SCENA XIII 

ACELAŞI, MIHAI 

MIHAI: Două telegrame urgente” dela - Bucureşti 
pentru domnul prefect Dogariu... Dânăv-i-le. De un, 

ceas vă caută factorul pretutindeni... Ese cu plecăciune. 
DOGARIU, încheindu-se respectos la haină, citeşte : „Se : 

pune în disponibilitate directorul biuroului de -car- 
tiruiri civile şi militare D. lonescu. Se numeşte în 
locul de director devenit astfel vacant: domnul G. 
Turtureanu. — Pentru ministru...« 
TURTUREANU, impertinent: Cum vedeţi, domnule - 

" prefect, sântem în ordine! Işi pune geanta pe biurou. 
BRIHAC: Dragă Guţă, vreau să fiu cel dintâi care 

te felicită din toată inima. Să trăeşti şi la mai mare! 
se îmbrăţişează, Ă . 

DOGARIU, citind a doua : telegramă „Binevoiţi a 
primi în sânul partidului nostru organizaţia de sub 

" conducerea domnilor Daraban şi Harambaşa. Este 
„dorinţa şefului şi interesul patriei. — Secretarul ge- 

neral al partidului“... Revoitat. A, nu, nul... Refuz 
categoric! Aşa nu primesc să lucrez. Chiar azi îmi 
trimit demisa telegraţic ! E 
_HARINCEA: Miroane, fii cu minte, nu te pripi! 
Gestul tău ar pune în încurcătură grea guvernul 
abia constituit | Politica are anume tradiţii care 

„nu.se pot schimba atât de repede ca. părerile iubitei 
mele Elsa... 

D-xa HARINCEA, serioasă : Nu face glume fără 
„sare, Laţi, pe socoteala mea! Eu nu-mi schimb pă- 

rerile, numai lumea se schimbă. Dacă oamenii ar fi de treabă, n'aţi avea acuma să consolaţi pe Miron...
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DOGARIU, rerenindu-şi: Mă consolez singur, Elsa 
neni, şi nu mă dau învins... -Dar vă rog să plecăm. 
de-aici că a început-să mă înăbuşe atmosfera! 

GAROFOIU, oftrind braţul Veturiei: imi dai voe? 

“VETURIA, lipindu-se de el: Cu drag... Ese cu el în i 

dreapta. 

D-xa “HRARINCEA, pe urmele lor: Poftim să mai 

creşti copii! E 

Mitică se tnclină în faţu d- -nei Harincea care însă întoarce 
, 
„ „canul şi ese mândră. 

- HARINCEA, jovia: Ei, la revedere domnilor, la 
__bună vedere! 

„_DOGARIU, ameninţător: Da, da, pe curând! 

In vreme ce ei: ies, cei trei se înclină tăcuţi. 

SCENA XIV 

TURTUREANU, MITICĂ, BRIHAC 

. . 
- Cei trei rămân o clipă asa, apoi se privesc clătinând 

din cap. - 

“BRIHAC: Necioplit prefect! 
“TURTUREANU, frecându-şi mâinile: Se îmblânzeşte - 

„dumnealui, n'ai grije! Toţi sânt -aşa la început de 
parcă ar vrea să răstoarne lumea, dar pe urmă se 

““dau-pe brazdă... Giătre Mitică. Imi pare rău că pla-” 
nurile tale au dat greş. De, eu de când a inter- | 
venit Coca... 

- MITICĂ: Aşa-i când îţi legi soarta de c o femee 
zăpăcită. Dacă era ea deşteaptă... o " 
BRIHAC, vitânau-se peste frunte: Aoleu! Cum vrea : 

Coca să plece la Bucureşti dacă mă iubeşte pe mine
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şi eu rămân aici? Trebue să râmâie şi ea! Am s'o: 
conving în două minute că doar sânt tare! Dă să 
iasă în stânpas Dia a 
TURTUREANU, oprinau-l : l-ascultă, Jenică... N'ar 

fi rău să-mi faci tu:o poezioară de binevenire, ştii 
frumoasă, s'o publicăm în “gazetele de-aici... Ce zici ? 
Ar face bună impresie... Trebue să mă ajuţi şi tu: 

„dacă viei să prosperăm! - 5 
BRIHAC, măguli: :- Bine, monşer, îţi fac, dar şi tu 

să fii mai generos ca Mitică! Trebue să-mi tipăresc 
* volumul, Guţă, zău, e chestie de onoare pentru ta- 
„lentul meu... Dacă îmi aduni banii de tipar, îţi dedic 
ție „Cântecele de vitejie“ şi treci la nemurire îm- 

„preună cu mine! . 
„TURTUREANU: Bun. lţi promit solemn., 
BRIHAC, încântat: Atunci “mă duc să conving re- 

pede pe Coca. şi să mă inspir pentru poezia ta... 
Roleu, să nu uit romanţa de logodnă !... Uf, Doamne, 

„ câtă muncă pe capul unui singur om!... Nu mai potl... 
Ese agitat în stânga, 

SCENA XV 
"TURTUREANU, MITICĂ 

TURTUREANU: Apropos, Mitică... Era să uito | 
chestie de .mare importanţă pentru tine. Ai auzit că 
-Daraban şi Harambaşa au trecut cu noul guvern... 

MITICĂ, „cu o explozie de bucurie: Destul, Guţa la. 
“Doamne, Guţă, eşti omul providenţei |! n imbrăţişează, 
O depeşă extra-urgentă la Bucureşti: „In urma de. 
fecţiunii fostului . prefect Daraban, îmi asum reor- 
ganizarea 'cadrelor partidului nostru pentru a putea
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lupta. cu cinste în alegerile generale iminente“. Apoi 
propun lista candidaţilor... „ 
“TURTUREANU: In frunte cu tine... i - 

- MITICĂ: Cu mine: Cădem sigur, dar la guver- 
narea viitoare sânt deputat şi şeful” organizației ju- 
deţene! 

TURTUREANU: Să mai poftească pe urmă alde 
Dogariu să ne scoată de-aici 

SCENA XVI 

s 
ACEIAŞI, COCA 

COCA, vine din stânga, apitată : Cum, Mitică, s'a 

“stricat de tot? Jenică spune că a fost ceva Îngro- 
zitor... 

__ MITICĂ, toarte espansiv: ce îngrozitor, ciutulică ? : 
E admirabil! Rămânem împreună! Tot a mea eşti 

“tu, Coca! A mea! - | 
COCA, imbufnându-se “brusc, fuge în „fund şi se aruncă 

pe canapea: Nu vreau, nu vreau.. 

MITICĂ, “aleargă după ea; îmbrăţişând-o: Hide, ciufu-- 

„lică, nu fii proastă... Nu ştii cât te iubesc eu pe 
tine? Mai trebue să- -ţi spun ? 

COCA: Vreau să juri, dar sincer, 

MITICĂ, sărutâna-o: Proastă mică ce eşti... 

SCENA XVII 

ACELAŞI, BRIHAC - 

BRIHAC, intră fericit din stânga : Guţă, Guţă, mare-i 

puterea amorului! De: când mă iubeşte Coca, uite” 

__aşa îmi vine poezia... Inchipueşte-ţi, am convins-o
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să rămâie aici! Sânt fericit! Gata şi poezia ta, Guţăi 
Stai să ţi-o citesc] Ascultă | Scoate manuscrisul, Ă 

TURTUREANU, misterios: Ssst.,, a 
i BRIHAC, uitându-se împrejur vede pe cei doi îmbcrăţişaţi ; 
indignat: Coca! Numai adineâori mi-ai jurat credinţă” 
până dincolo .de mormânt? . | 

COCA, ascunzându-se în braţele lui Mitică: Jenică, nu 
fii zevzec | ” 
BRIHAC, plin de revoltă: Zevzec?... Eu? Ce femee!... - 

“Ce lume... şi 
pe 

.. 

CORTINA . 

SFÂRŞIT 
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