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Persoanele : Artiştii care au creiat rolurile: 

Manole Corbea. ..-..... "+ D-nii N, Soreanu 
Dinu Flintea . .,. -„ Tony Bulandra 
Generalul Frunteş .:..... „G. Carussy 
Petre Chezaşu ........ * op A. Mihalescu 

Melişeu. . . . .. . .... .. C. Belcot 
Pupinel ....., „  P,. Iancovescu 
Tacoreanu ....,..... ...  p AN. Bulandra 

Oituz ..,..... î. .. ... .  » AM. Cosmin 

Feciorul lui Corbea. ...... "op V, Romano 

Dea Fruntea, fiica Generalului . . D-nele M. Giurgea 
Doamna Raiu. .,......... „  M. Filotti 

Doamna Zălogeanu. ....,.. „ A. Liniver 
Doamna Ursea ......... „. Sonia 

Cecile Zălogeanu. ...,.... »  M. Ciuntu 

Actul I şi al II-lea la o staţiune balneară. 
Actul al Il-lea în București.



ACTUL -I 
po | 

Undeva la munte. Un colţ de pădure. Locul de tennis, în fund, stân- 
ga. Sfârşitul verei. In fund pădurea şi la dreapta o potecuţă, care 
duce sus pe munte, 

In scenă, plasa jocului de tennis, înconjurat de o reţea care împie- 

dică mingiile să sboare ” prea departe. Jocul e în toi la ridicarea 
cortinei. | 

Dea Frunteș joacă “cu Tacoreanu. Cecile Zălogeanu cu Oituz, 
D-na Raiu stă pe o bancă în dreapta și alături de dânsa, Pupinel, 

care se vede, că nu-i dă pace de multă vreme, Puţin mai în fund, 
tot în dreapta o masă cu băuturi răcoritoare, cu ceai, cu prăjituri, 
adusă de servitorii hotelului. 
Costume de tennis; Velișcu urmăreşte jocul, umblând pe lângă reţea.





SCENA 1 

DEA, OITUZ, CECILE, TACOREANU, VELIŞCU, 
D-NA RAIU, PUPINEL. 

D-NA RAIU 
urmăreşte jocul plictisită de Pupinel 

Nu joci? 
PUPINEL 

Auzi întrebare! 

| D-NA RALIU 

Foarte potrivită. Toată lumea joacă, de ce n'ai 

juca > 
PUPINEL 

Pentrucă aş pierde câteva ceasuri la joc, în loc 

să stau cu d-ta. 

D-NA RALU 

Ori joci, ori stai cu mine, tot pierdute sunt. 

PUPINEL 

Ţi se pare, dar în fond e un câştig. Cu cât 

vom sta mai mult împreună, cu atâta te vei con- 

vinge de sentimentele mele. 

c D-NA RAIU 

rezi ?
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, PUPINEL 
Sunt sigur | 

| D-NA RAIU 

Crezi, că dacă stai cu mine câștigi? 

PUPINEL 

Câştig | IE 
: D-NA RALIU 

Cum ?. . 
PUPINEL 

In simpatia d-tale. 

D-NA RAIU, 

Am cu totul altă părere. Vezi, că iar nu ne po- 
trivim. 

PUPINEL | 

Dragoste când amândoi sunt de aceeaș părere, 

mare haz | Știu că te plictisesc, dar nu mă las! 
In- cele din urmă mo să ai încotro și o să tre- 
buească... să... 

D-NA RAIU 

„„„să te iubesc! 

PUPINEL 

Nu-ţi cer să mă iubeşti? Ce e aia iubire? lu- 
birea e bună, s'o cânte poeţii în versuri şi so 
şopteşti fetelor, înainte de a se mărita. 

Trist O! să te fi cunoscut înainte de a te fi 
măritat... 

D-NA RAIU 

Trebuia să te naști cu cincisprezece ani mai 
de vreme ?
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PUPINEL 

Cincisprezece ? Am priceput... 

D-NA RAIU 

.„„Că?... . 
„ PUPINEL 

„.„„dacă o femeie spune unui bărbat, că e mai 

în vârstă decât dânsul, aceasta însemnează, că 

nu-l vrea | Desigur că lui Flintea i-ai spus că 

ești mai tânără decât el. 

D-NA RALIU 

In orice caz Flintea nu e de vârsta d-tale! 

--: PUPINEL - 
Dar nici d-ta nu ești de vârsta luil 

D-NA RAIU 

Eşti atât de copil, încât nu înţelegi, că o femeie 

poate să fie, totdeauna, de vârsta bărbatului pe 
care îl simpatizează. 

PUPINEL 

Va să zică, ai făcut ce ai făcut şi te- -ai cobo- 
“rit la vârsta lui Flintea. 

D-NA RALU - E i . 

Asta ţi-o închipui d-tal | 

PUPINEL 

Oricum, ai face mai bine să te cobori la vârsta
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mea, pentrucă fiind mai tânăr decât Flintea, folo- 

seşti mai mult. 

D-NA RALIU 

E drumul prea lung până la iubirea d-tale. 

PUPINEL 

Dar eu nu-ţi cer să mă iubești. Ii cer pur și 

“simplu să.... 

D-NA RALIU 

St 11 Vezi, că te aude cineva; aici sunt fete, | 

nu spunea prostii. 

PUPINEL 

Dacă prostiile ți le-ar spune Flintea, nu te-ai 

mai sinchisi de fete | 

D-NA RAIU 

Te mşeli. 
PUPINEL 

Parcă nu ştiu, că suferi, fiindcă a plecat. 

De].. dacă i s'a isprăvit congediul! Uite, eu, 

n'am slujbă, mam. nevoie de congediu. 

D-NA RAIU 
se scoală 

Mai plictisit ! 

| PUPINEL 
Te-am plictisit, dar n'o să pleci. 

D-NA RALIU 

Crezi că poți să mă ţii?
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PUPINEL . 

Nu te ţin, dar când îţi vorbesc de dânsul îţi 

place să -rămâi. Nu te ţin eu; te ţine el, deşi e 

departe | Adică vorba vine ca te ține, pentrucă 

mar avea cu cel 

D-NA RALIU 
răde 

Eşti obraznic! 

PUPINEL 

Da ?.. Sunt încântat! : 

D-NA RALIU 

Cu atât mai bine. 

PUPINEL | 

i Femeile se înnebunesc după bărbaţii obraznici. 

D-NA RALIU 
vine spre el 

Bărbaţi 1? Mai întâi că d-ta nu eşti încă băr- 
bat, domnule Pu-pi-nel ! 

PUPINEL 
supărat 

Să nu-mi mai spui Pupinel! Nu mă chiamă 

aşa | Spune-mi... 

D-NA RAIU 

iți spun Pupinel, pentrucă așa iţi spune toată 

lumea | 
' „ PUPINEL 

serios 

"Vrei să mă supăr ?
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D-NA RAIU 
indepărtându-se . 

. / , 
Te rog chiar să te superi! 

. f 

, DEA 
“care a pierdut partida 

Nu se poate, mai jucăm una. 

OITUZ 

Şi douăzeci | 

DEA 

Douăzeci nu, dar una, dal Să vă învăţ minte 

să jucaţi ca nebunii. 

CECILE 
în fund 

Je suis en nage! 

DEA 

Haide! jocul reincepe, D-na Raiu se uită, Velişcu coboară lângă 

Pupinel. 

VELIȘCU 
Si taie drumul | 

Vă certaţi ? | 
PUPINEL 

Intr'o ceartă o ducem ziua şi noaptea | 

VELIȘCU 
mirat 

Şi noaptea? Va să zică trăiţi împreună ? 

"PUPINEL 
îngâmtat 

Oho, de când! Deaproape o lună. Ca să schimbe 
vorba Ce? au început altă partidă?
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VELIȘCU 

Da, vrea Dea Frunteş să-şi ia revanşa... Şi, zi 

aşa,.. e lată rău! V'am făcut o epigramă : 

In zadar îi mai faci curte; 

“ Doamna, dacă nu mă 'nşel, 

„Are sufletul de: ghiaţă, 

Poţi să patinezi pe el. 

PUPINEL 
nedumerit 

Dal! cc N 

VELIȘCU 
care așteaptă complimente 

Ei? 

PUPINEL 

Şi pe urmă!? 

” , VELIȘCU 

Atât | | 

PUPINEL 

Atat? Foarte frumos. Spune-i-o şi ei. 

VELIȘCU 

Dar despre ce vorbiaţi adineaurea ? 

PUPINEL 

Unde ? | 

” VELIŞCU 

Aicea | 

„PUPINEL 

Aicea?... A, dal. Imi face scene de gelozie. 

N'ai mai văzut cum sunt femeile.
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VELIȘCU 

Scene de gelozie ! Din pricina cui ?.. 

PUPINEL 

Din pricina domnişoarei Frunteș... că mă uit 

mereu la dânsa, că o fac de 'râsl..A!, domnule, 

să nu te încurci niciodată cu o femeie [li aprinzi 
paie în cap! 

VELIȘCU 

Am auzit... iartă-mă... dar vorbiați cam - tare... 

că-i spunea-i «nu-ţi cer să mă iubeşti, îţi cer pur 
şi simplu... să...» 

PUPINEL 
încurcat 

A, da! Ai auzit?... spunea, că mă iubeşte şi eu 
i-am răspuns... ce-ai auzit d-ta: «Nu-ţi cer să 
mă iubeşti, îţi cer pur şi simplu să... mă laşi în 
pace.» 

VELIȘCU 
mirat 

Da 2... dar ea dece ţi-a spus... «vezică te aude 
cineva |!» 

PUPINEL 

încurcat 

Așa a spus ea? 

VELIȘCU 

- Cel puțin aşa am auzit! 

PUPINEL 
A, da! «vezi că te aude cineva», pentrucă nu 

vrea să se şiie că e ruptură între noi.
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VELIȘCU _ 

Ruptură >? Serios? 

PUPINEL 
se ?ndepărtează 

Dragă, locul e liber. Eu m'am săturat! Să vie 

altul | D-na Raiu vine spre dânsul. 

D-NA RAILU 
supărată 

Vino, puţin încoa! 

PUPINEL 
indiferent 

Cine? Eu? 

D-NA RALU 
„apăsând 

„D-tal! 
PUPINEL 

mergând spre dânsa, îi spune în treacăt iui Velişcu 

Nu-mi dă pace o secundă. Velişcu îi fasă singuri. 

D-NA RALU 

Ce-ţi spunea Velişcu ? 

PUPINEL 

O epigramă stupidă | 

D-NA RAIU 

Şi d-ta ce-i spuneai? 

PUPINEL 

Că e foarte spirituală ! 

      C. 668.— Banicul. ” “> BIBLIOTECA
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D-NA RAIU 

Am auzit de niște scene de gelozie! 

PUPINEL 
repede 

Pe cari ţi le fac eul 

D-NA RALU 

De ce i-ai spus: «eu m'am săturat, să vie altul» ? 

PUPINEL 
încurcat 

«Mam săturat să vie altul» 1? Al să vie altul 

să-ți facă curte, că eu n'am trecere | . 

| D-NA RAIU 

Minţi | Te-ai înroşit! Eşti o secătură ! 

PUPINEL 

Merci| vine spre Velişcu, pe când doamna Raiu urcă în fund 

VELIȘCU 
râde 

Cine e secătură > 

PUPINEL 
„i serios 

Tu | merge să bea ceva 

VELIȘCU 
jignit 

Eu? merge spre dânsa Doamnă... 

D-NA RALU 
plictisită 

Am venit aicea, să mă odihnesc şi nu-mi mai 

daţi pace nici unul.
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VELIȘCU 

Eu nu vă fac nimic! Cel mult vă. pot face o 

epigramă ! 

D-NA RAIU 

Aşa dal... Spune! | 

„VELIŞCU 

Un moment, s'o plăsmuesc i ia o bucată de hârtie şi se 
face că se gândeşte 

OITUZ 
la joc 

Play! 

DEA 

Ready. 

CECILE 

- Quinze A. o 

TACOREANU 

Ba e avantage pour nous. 

„ D-NA RAIU 
lui Veliscu 

Nu merge >? ” 

„_ VELIȘCU 

Un moment, caut o rimă. 

PUPINEL | 
de afară | 

A fost avantage adineaurea. 

„DEA. 
Ba de fel, n'a fost! Nu umblaţi cu fleacuri.
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PUPINEL 

Stai că viu eu să vă împacl 

DEA 

Nu ne plictisi și rămâi acolo 

CECILE * 
Faites-moi une limonade, ca s'o am când finisăm! 

D-NA RALU 
lui Veliscu 

Ei? Ai făcut-o? 

VELIȘCU 
emoţionat 

lat-o | 

In zadar vă face curte, 

Doamnă, dacă nu mă 'nşel, 

Aveţi suiletul de ghiaţă, 
Poţi să patinezi pe ell 

D-NA RAIU 

Cine eu > 

VELIȘCU 
încântat 

Da cine, eu? Dal N'aţi înțeles? 

D-NA RAIU 

Nu | Vino de mi-o explică! Epigramele d-tale 

au nevoie de explicaţii. merg amândoi în tund 

DEA 
sare întrun picior şi vine în scenă agitând racheta 

Ghem ! Ghem |... Mai polftiţi şi altădată.
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OITUZ 

Mi-a alunecat piciorul | 

CECILE 

Tot noi o luam. C'est sâre/ ii Pupine! Mi-ai fă- 

cut limonada? 

PUPINEL 

lat-0. au venit toţi în faţă, în jurul mesei 

DEA 
lui Oituz 

Nu bea apă că eşti încălzit | 

CECILE 

Ceai... uite /eau e încă fiartă | 

DEA 

Da, mai bine ceai! Să-ţi torn> 

TACOREANU 

Lasă, că şi-l toarnă singur. 

DEA 

Cum îţi place? 

OITUZ 
amabil 

| Ceaiul ? Turnat de d-ta! 

_DEA 

Câte bucăţi de zahăr | 

OITUZ 

Câte vrei !
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DEA 
îi dă ceaşca 

Poftim, n'am pus nici unal 

| OITUZ 
Il beau așal| 

CECILE 

O să-ți vie rău. Mie ceaiul fără zahăr îmi dă 

«mal de mer». 

PUPINEL 

Probabil că în loc de zahăr pui sare. 

CECILE 

Te sfătuesc şi pe d-ta să pui sare în “spiritele 

d-tale. 7 

OITUZ 

Velișcule, o epigramă la repezeală. 

DEA 
O epigramă | O epigramă | 

PUPINEL 
se apropie de d-na Raiu 

Ţi-a trecut supărarea ? 

D-NA RAIU 

„Cu d-ta no să mă împac niciodată. Mă şi 
duc, 

PUPINEL 

"Viu și eu | ies amândoi prin stânga
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DEA 
lui Velişcu 

Uite, dacă n'ai subiect:.D-na Raiu și Pupinel l 

VELIȘCU 

Așa el Ai dreptate... mi-a venit o inspiraţie. 
momentană. stă puţin pe gânduri şi spune uitându-se în urma lor 

In zadar îi face curte; 

Doamna, dacă nu mă'nşel, 

Are sujletul de ghiaţă, 

Poţi să patinezi pe el. 

TOŢI 

Foarte bine | 

VELIȘCU 
încântat şi îngâmfat 

Mi-a venit așa | 

CECILE 

E foarte curios | Que//e lâgerete are să facă â 

Pimpoviste ! 

SCENA II 

ACEIAŞI. MANOLE CORBEA. 
intră prin stânga dând braţul d-nei Raiu. Ţinând de mână pe Pu- 

pine!. Manole târăște puţin piciorul drept. E înalt şi foarte elegant. 

CORBEA 
d-nei Raiu 

Cum să pleci2 Pe mine m'a adus tocmai gla- 

sul acestor două fete, cari ciripesc ca două pă- 
sărele 1
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VELIȘCU 
Deci 

Ce banali sunt bătrânii în comparaţiile lor. 

Pete |... păsărele | 

D-NA RAIU 
privind pe Pupinel | 

Nu mă goniau păsărelele, mă gonia o broască. 

PUPINEL 
salută şi se'ndreptează spre masă 

Broasca sunt eu | 

DEA 

Domnule Corbea, poftim !... îşi ia.servetul Vine | 
Vine | Ce poftește, domnul? Ceai... orangeadă, li- 

monadă, cafea rece, prăjituri 2... 

CORBEA 
o mângâie 

Domnu! poftește un ceai cu lapte... şi cu două 

bucăți de zahăr. 

DEA 

Prea binel Am înțeles. se'napoiază la masă, dar tot 

stând de vorbă uită să facă ceaiul. 

CORBEA 
d-nei Raiu 

Am trăit s'o văd şi pe-asta. Auzi, să te go- 

nească... cine 2... 

D-NA RAIU 
"Dacă ai putea să mă scapi de el, aş fi încân- 

tată. "
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- CORBEA 
Decând te cunosc... şi te cunosc cam demult 

repede, ca 'să nu se supere erai mică pe vremea când am 

făcut cunoștința; şi apoi, decând te-ai măritat şi 

te-ai despărţit, totdeauna ţi-au plăcut... cum să 

zic... Pupineii | 

D-NA RALIU 

Da, îmi plac Pupineii.. dar nu-mi place Pu- 

pinel | | 

CORBEA 

Nu mai înţeleg nimic | 

D-NA RALIU 

E obraznic. 

CORBEA .. 

Ei da, Flintea era fin, distins... 

D-NA RALU 
| râzând 

Incepi și d-ta >? | 

CORBEA 

Și eu! Dece nu, eu?... Eu, mai mult ca ori- 

care ! N'am putut niciodată să mă apropii de d-ta, 

din pricina atâtor tineri | amabii, Când te-am cu- 

noscut, nu mai eram tânăr! 

D-NA RAIU 

Parcă ziceai că oamenii ca d-ta rămân tot- 
deauna tineri. ”
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CORBEA 

Spuneam, dar... del.. când vorbesc cu cocoa- 
nele frumoase, adorm; ca să urc până aicea, îmi 

trebuie braţul cuiva ; când vreau să beau ceai, 

trebuie să pui lapte și când ajungi să pui lapte . 
în ceai, e vremea să-ți pui şi poftele în cui. 

D-NA RAIU 
ironică 

Ți le-ai pus în cui? 

CORBEA 

Dal Decând am venit aicea! Intâia oară anul 

acesta, primăvara nu ma înviorat, întâia oară, 

aerul tare de munte m'a lăsat tot potolit ; întâia 

oară... îşi revine a | dar ce-ţi spui d-tale toate astea? 

Intre mine și femei a fost totdeauna o luptă... 

zâmbind din care totdeauna am ieşit învingători... 

D-NA RAIU 

Cunoaştem și data și locul bătăliilor | 

CORBEA 

„Se poate! Şi cum iţi spuneam, să viu acum să 

mărturisesc femeilor cum sunt, ar însemna să mă 

dau legat în mâinile dușmanilor |... 

„D-NA RALIU 

Vrei să pari tot primejdios? . 

_CORBEA 

E o cochetărie a oamenilor ca mine, când ajung 

la vârsta mea.
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D-NA RAIU 

Și, dacă pus la încercare, ai mai învinge încă? 

» CORBEA 

Ar însemna că cuiul, de care mi-am atârnat 
poitele, a fost şubred, că poftele sunt mai grele 

și... aș lăsa cuiul să mai aştepte... 

D-NA RAIU 
umblând 

Deocamdată te așteaptă ceaiul! 

„ CORBEA i 
Tot cu lapte o să-l iau | se îndreaptă spre masă, Ei | 

Băete ! Ceaiul meu? se uită la Dea. - 

DEA 
care a uitat 

Ceaiul ?... Uite-l că se facel toti râd. 

CORBEA 
înaintând 

Fete tinere | Nu le pasă de mine! 

„OITUZ 
imitându-l 

Odată... 

CORBEA 

„Da! Odată când ceream ceva, mi se aducea..* 

OITUZ 
idem 

Și-acum i.
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CORBEA 

Mă uită toată lumea! 

TACOREANU 

Totuşi sunt femei care nu te-au uitat nici până 

azi |. | 

CORBEA 

„Cele deatunci? Nici una! Pentru cele deacuma 

sunt un biet bătrân scos din circulaţie. 

DEA 

Eu nu te-am scos din circulaţie, pentrucă îmi 

ești foarte drag. 

CORBEA 

Da? d-nei Raiu, O rază de soarel 

D-NA RALU 
râzând 

Şi 2... 

CORBEA 
liniştind-o 

Nimic | 

DEA 

Cum nimic 2 Nu-ţi face nimic, că te iubesc eu? 

N CORBEA 

Trec mâna altora? ... .. 

DEA 

Dar eu te iau de mână şi te duc să-ţi iei ceaiul.
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CORBEA 

Cu lapte! 

DEA 

Dacă vrei în loc de lapte, să-ți pun rom... 

CORBEA 

Olnul 

DEA 

Nu-ţi place > 

CORBEA 
trist 

Nu-mi place |! 

TACOREANU 
lui Oituz 

Ai văzut cum aduce piciorul! 

OITUZ 

Scârţâie! 

TACOREANU 

Când ajungi la vârsta lui! 

PUPINEL 

Și cu vieaţa pe care a dus=0 | Se uită toată vremea cu 

admiraţie la Corbea. 

| TACOREANU 
Şi acum maizvorbesc cucoanele despre el! 

PUPINEL 

Toate iși aduc aminte de dânsul ! Şi ce e fru- 

mos, €, că el nu-și aduce aminte de nici una!
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VELIȘCU 

Şi-a pierdut memoria ! Păcat | La vârsta lui ar 

trebui să trăească din amintiri. 

CORBEA 
care a auzit se apropie de dânșii şi face cerc în jurul lui. 

Da, trăeşti din amintiri, când le ai. 

OITUZ 

Şi nai ? 

CORBEA | 

Femeile, dragii mei, ascultaţi-mă pe mine, tre- 

buie să vă deschidă pofte, dar să nu vă lase a- 

mintiri. 

PUPINEL 

Admirabil ! 

CORBEA 
Ăsta calcă pe urmele melel| Nu-i plac fetele, îi 

plac femeile văduve sau măritate. Aicea e se- 

cretul | | 

OITUZ 

Dar pentru ce nu fetele? 

CORBEA 

Pentrucă, dacă nu vrei să-te 'nsori, îţi pierzi * 

vremea de pomană... 

| PUPINEL 

Sigur |
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CORBEA 

In vreme ce femeile... a! femeile . 

OITUZ 

Suspini ? Ziceai că mai amintiri... 

CORBEA 
umblă 

Amintiri — da |... dar amintirile nu le păstrez 
aicea... în inimă, cum fac alții... amintirile au ră- 

mas ele,.. aicea,.. în picior | se duce de pune ceaşca 1a loc 
pe masă. Ă : , , 

PUPINEL : 

Bravo 

OITUZ 

Să-l vezi pe Pupinel, că mâine începe să-și ta- 

râie piciorul plin cu amintiri | 

VELIȘCU 
în nori 

Are suiletul de ghiaţă, 

Poţi să patinezi pe el! 

DEA 
lui Corbea 

“Mai vrei ? 

CORBEA 

Nu | Mulţumesc Cine a câştigat partida ? 

DEA 

Eu |.. adică noi ; şase şi dumnealor trei.
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CORBEA 

Eu lli a!l femeia! Eu!l Numai ea! Se crede sin- 

gură. Băiete | plata | 

DEA 

Poftim | îi dă obrazul, s'o sărute. 

CORBEA 
sărutând-o 

Pot să viu şi mâine? 

DEA 

Pentru plată 2 Plăteşte acuma şi pentru mâine. 

CORBEA 
sărutând-o încă odată 

Sunt lucruri pe cari cu drag le plăteşti de 
două ori |! - 

| CECILE 

Nous allons ? ini Corbea Oi vas vous d'ici? 

CORBEA 

Te plictiseşti cu mine? 

CECILE. 

Nu | dar trebuie să ne îmbrăcăm pentru dineu. 

CORBEA | 
Nu te duce ! Nu e nimeni | A plecat toată lumea. 

CECILE 
Unde? o
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CORBEA 

La gară | Cucoanele, toate, sunt la gară. 

DEA 

La gară? 

| CORBEA 

Ai uitat că e Sâmbătă? Vin bărbaţii dela Bu- 

curești. 
) CECILE 

Aşa el «Le train des maris!» 

CORBEA 

Au rămas câteva fete cari mau logodnic, să 

iasă în întâmpinarea lor, văduvele, și... către d-na 

Raiu femeile despărțite cari mau pe cine s'aştepie... 

afară numai... 

D-NA RALIU 

Naştept pe nimeni | 

PUPINEL 

“Pe d-ta te aştepta cineva ?: 

CORBEA 

- In gară, nul Acasă, dal 
Din culise se aude vorba unei persoane care se apropie. 

D-NA RALU 

Vine d-l Chezașu. Spuneţi iute ce aveţi de spus, 
că pe urmă nu mai e chip să spui o vorbă. 

DEA 

Cu cine e? Il aud vorbind. 

C. 663.— Bunicul. | 3
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CORBEA 

N'are nevoie să fie cu cineva. Chezașu vorbeşte 
şi singur, numai să nu tacă. Mult mai vorbeşte | 

DEA 

De astădată nu vorbește singur. E cu tata | 

PUPINEL 
supărat 

Cu Generalul ? umblă turios 

CORBEA 

Tot singur e, pentrucă Frunteş nu-l ascultă nici- 
odată | 

CHEZAȘU 
de afară 

„eu umblam înainte,. dânsa venia în urmă,.. 

“o las să treacă, şi... hal hal hal ce să vezi?îi 

cade umbreluţa... aici trebuie să deschid o paren- 
teză. Umbreluța era roșie, cum îmi era cravata. 

Zic : «Doamnă, umbreluţa d-v,.... au intrat în scenă. 

GENERALUL 
în scenă 

Inchide parentezul şi dacă vrei închide şi gural 

SCENA III 

ACEIAŞI. GENERALUL, CHEZAŞU 

CHEZAȘU 

Ha! hal hal! Mucalit e şi Generalul, Salutare!..
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Am venit să vă aduc o veste bună, poate că in- 
teresează pe cineva deaici. se uită la d-na Raiu. Am 
primit o telegramă... se caută în buzunar dar... aici tre- 

buie să deschid o parenteză. Doamna Ursea mer- 

gea la poştă, deşi are peste 50 de ani; zic: să ştii 

"că are ceva la poste-restante,—când te duci la 

poştă singură, însemnează că ai poste-restante. 

Săria pe scară ca un pepene în coşul unui oltean 
care aleargă. 

CORBEA 

Altă parenteză. 

CHEZAȘU 
se supără, că-l întrerupe 

Lasă-mă, domnule! O văd că se scoală şi zice 

că merge să-şi ia batista. O femeie când se duce 

să-și ia batista, însemnează că nu se duce să-și 

ia batista | 

CORBEA 

Altă parenteză | 

| CHEZAȘU 

Asta nu e parentez— e. maximă l Mă iau după 
ea şi o văd că intră în odae.. aștept pe sală şio 

văd că iese ştergându-şi nasul ! in mână avea... 

CORBEA 

Batista | 

CHEZAȘU 

Da | De unde ştii?
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CORBEA 

Imi închipui. 

CHEZAȘU 

Îşi pune batista în geantă, o geantă de piele 

neagră cu monogramă,—C. U. Cleopatra Ursea—şi 

o ia binişor pe scară, eu merg.după dânsa! Văd 

că se îndreptează spre poştă | începe să râdă. Ştii 0- 

dată la Lacul Sărat, nevasta Colonelului.. 

CORBEA 

Las'o pe nevasta Colonelului, spune cu doamna 

Ursea | 

CHEZAȘU 
zâpăcit 

Cu doamna Ursea? Aha!... Doamna Urseal... . 

lasă-mă, domnule, cu doamna Ursea... 

CORBEA 

Incepuşi cu doamna Ursea... ai deschis trei pa- 

renteze. 

CHEZAȘU 

Asta a fost! S'a dus la poştă... Hal. Hal. 
Ha... să vezi la poştă, era bietul Năică şi ăla 

avea poste-restante. Năică, îl știu eu, e dat dra- 
cului | E o dactilografă peste drum de el şi stă 

toată vremea la fereastră. El, nu ea | Acum ce s'a 

gândit Năică? Dacă o sta mereu la geam, prinde 

de veste nevastă-sa sau cineva depe drum ; şi-a 

pus o oglinjoară la fereastră şi se rade toată ziua ! 

Ce să vezi, numai bube pe obrazul lui |. Tăeturi
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ici, tăeturi colea ; zic : ce sunt astea, Năică ?,. şi ce 

credeți că a spus? 

CORBEA 
Desigur că... 

' CHEZAȘU 

Lasă-mă, domnule, să spui |... De... dragă Che- 

zaşule,.. Chezaşu sunt eu... 

CORBEA 

Altă parenteză | 

CHEZAȘU 

De, dragă Chezaşule, astea sunt nişte dueluri 

pe care le-am avut pe vremuri, la Mehadia pentru 

o femeie! Așl.ce Mehadia! ce femei! Năică şi 

femei ]... Zic : bine, Năică, până acuma nu te văzui 

şi de |... ne cunoaştem de atâta vremel... Știi ce 

mi-a răspuns > 

| CORBEA 

Imi închipui |... | 

CHEZAȘU. 

Lasă-mă, domnule, pentru numele lui Dumne- 

zeu | Când eşti d-ta, nu e chip să spuie omul o 

vorbă... lasă-mă să spui. Zice... Poftim, acuma nu 

mai ştiu ce spunea! Zice... Lăsaţi, mi-aduc aminte 

altădată... nu ştiu ce dracu, am început să uit! 
Mi-a spus Generalul, alaltăeri seară, o păţanie a 

lui în manevre. Cât m'am căznit să-mi aduc a- 

minte şi n'a fost chip. Nam dormit toată noaptea. 

Către ziuă...



38 A. de Herz 
  

GENERALUL 

Cioc! cioc la mine în ușă. 

CHEZAŞU 

Dal Cioc! cioc! la el în ușe. Aicea deschid o 

parenteză. Zic: «Eşti singur ?» 

GENERALUL 

Inchide parenteza că e fata aicea? 

CHEZAȘU 
se uită la Dea 

Pardon ! Zic: «Desigur că eşti singur b sZice : 
«Da |.» Zic: «la spune, domnule, cum e cu dama 
de sub biliard?» 

GENERALUL 
Îi tae vorba 

Insfârşit m'a ţinut în uşe un ceas! 

CHEZAȘU 

Mam dus să mă culc, şi dimineața, când m'am 
deșteptat, iar nu mai ştiam povestea cu biliardul ! 
tace şi deodată se face o tăcere extraordinară Da” ce e? de ce 

sunteți aşa de posaci ? 

D-NA RAIU 
râzând 

Noi, posaci? | 

CHEZAȘU 

De când sunt aici maţi spus o vorbă!
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D-NA RALIU 

Te ascultăm pe d-ta! Spuneai că ai să ne dai 

o veste bună. 

CHEZAȘU 
mirat 

O veste bună? Care veste bună? 

GENERALUL 
Ă supărat 

Telegrama, de ! 

CHEZAȘU 

A | telegrama... da, da, telegrama, se caută prin bu- 
zunare Telegrama | o scoate şi citeşte 

«Sosesc deseară. Opreşte cameră Il» 

GENERALUL 
supărat 

Pas possible! 

OITUZ 

Dela cine? 

CHEZAȘU 

Dela cine? se uită săvadă Nu spui. Ghiciţi. 

CORBEA 

Spune, domnule, dela cine! 1-0 smulge dinmână Flintea! 
toţi se uită la doamna Raiu, aşa că nimeni nu observă pe Dea care 
tresare. Pupinel sparge o ceaşcă, de necaz. Generalul e furios. 

CHEZAȘU 

Mă dusesem după doamna Ursea la poste-res- 

tante...
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BĂIEȚII 
îl iau 

Bine... bine... şi... continuă în fund. 

CORBEA 
d-nei Raiu 

Frumos din partea lui. 

D-NA RALIU 

Crezi că vine pentru mine? 

CORBEA 

Mai întrebi? 

VELISCU 
lui Dea 

Vine pentru ea! 

DEA 
pe gânduri 

Crezi ? 

VELISCU 

Sunt sigur. 

D-NA RALU 
lui Chezaşu 

Și i-ai oprit cameră? 

CHEZAȘU 
vine spre ea în vreme ce Corbea merge la Frunteş 

Firește | Lângă a d-tale | 

D-NA RAIU 
De ce? 

CHEZAŞU 
amabil 

Ca să fiţi mai aproape.
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D-NA RAIU 

Spui prostii | 

CHEZAȘU 
insistă 

Parcă eu nu ştiu, că vine pentru d-ta. 

D-NA RAIU 
| , se prinde 

Crezi ? 

CHEZAȘU 
încântat 

Sunt sigur. urcă amândoi spre bancă 

CECILE 
| Deei 

Allons ! a 

DEA 
pe gânduri 

Să facem ce? 

CECILE 
Să plecăm. 

DEA 
- 

Prea sunt obosită |! sc aşează pe scaun 

GENERALUL 
lui Corbea 

li împuşc pe amândoi. Bietul tată-meu spunea: 

«Băiete... - 
CORBEA 

Astâmpără-te, omule | 

GENERALUL 

* Fireşte | D-ta care mai avut decât succese, îmi 

spui să mă astâmpăr. Ba bine că nul!
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CORBEA 

Dacă ar fi după mine ţi-aş spune să mergi 
înainte. 

GENERALUL . 
Vezi | : 

CORBEA 

Pe mine m'au înnebunit totdeauna femeile cari 

aveau pe alţii în jurul lor. Atuncea e frumos! 

Ambiţiunea de a-i da la o parte. 

GENERALUL 

Pas possible! 'Tu, dar eu? 

CORBEA 

De | Ce să-ţi fac! 

GENERALUL 

Bietul tată-meu spunea... 

CORBEA 

Incearcă, nu pierde curajul. 

GENERALUL 

Cum să nu-l pierd? Deabia scăpai de Flinteal! 

Numărasem zilele cât mai are să stea! Când a 
plecat, am început să răsuflu. Rămăsese Pupinel, 

a. 1... Pupinel... zic: când sunt eu, cum o să se 
uite ea la Pupinel | Pupinel! - 

„CORBEA 
Trebuie să ştii că totdeauna i-au plăcut băieţii . 

tineri.
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GENERALUL 

Când eram locotenent, îmi plăcea nevasta unui 
sub-locotenent, dar nu era chip să te apropii de 
ea... că'muria după colonel... și în schimb ne- 

vasta colonelului moartă după mine! 

CORBEA 

Ce să-i faci? Capriciul vârstelor ! 

GENERALUL 

Pas possible! Da' de data asta nu mă las. Ce 
Pupinell Ce Flintea | Eut... Bietul tată-meu spunea:... 

CORBEA 

De Pupinel să mai grije... dar de Flintea... 

GENERALUL 

Ce să-ţi spuil Am grijă de amândoi. Care crezi 

că are mai mult noroc? | 

CORBEA 

Știu eul Hai să jucăm pe ei ca la curse! Să 

ne mai treacă vremea. Eu îl iau pe Flintea... de 
două ori câştigător, şi pe Pupinel, plasat odată ! 

GENERALUL 
Și pe mine? 

CORBEA 

Tu cazi la primul gard! 

GENERALUL 

Care gard!
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CORBEA 

Dragostea cu d-na Raiu e un «Sfeeple-chase» | 

„ GENERALUL 

Pas possible! se vită ta ea Să-i propun o plim- 
bare cu: automobilul! | 

CORBEA 
ş bătându-şi joc 

tiu eu ? | 
GENERALUL 

Cum «ştiu eu ?» Slavă Domnului că ai.făcut 
de-astea destule | 

„. CORBEA 

Eu cred că n'o să meargă. 

GENERALUL 

Pas possible! Spui prostii. a-nei Raiu Doamnă, O 

plimbare cu automobilul, vă pot oferi? 

D-NA RAIU 

lți mulțumesc foarte mult, domnule General, 

dar sunt prea obosită. continuă cu Chezaşu 

GENERALUL 

Ai avut dreptate! De ce crezi că nu vrea? 

CORBEA 

la vorbește-i de-o plimbare până la gară. 

GENERALUL 
d-nei Raiu 

Dar, până la gară, o plimbărică mică ?
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D-NA RALU 

Până la gară 2... Da! poate... dacă vrei | se scoală 

GENERALUL 
lui Corbea 

Pas possible! Merge | 

DEA 

Până la gară merg și eul! 

PUPINEL 
d-nei Raiu 

“Ce să faci la gară? 

GENERALUL 

Hop şi ea | Bietul tată-meu spunea : Băiete, nu : 

te ?nsura niciodată... şi uite că a avut dreptate, 

de nu mă 'nsuram mo aveam pe Dea... 

CORBEA 

Şi nu erai nevoit s'o iei şi pe ea la garăl 

GENERALUL 

Ce crezi c'o iau? Dee Du-te de te îmbracă şi 

vino aici. 

- DEA 
foarte bucuroasă fuge , . 

Haidem cu toții, să ne îmbrăcăm, ies cu toții 

| CHEZAȘU 
aleargă după ei 

Staţi, staţi să vă spun ceva | Dar aicea trebuie: 

să deschid o parenteză. iese
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SCENA IV 

D-NA RALIU, CORBEA, GENERALUL, PUPINEL, 
VELISCU 

GENERALUL 
lui Pupinel 

D-ta nu mergi să te îmbraci? 

PUPINEL 

De ce? Ţi se pare că sunt desbrăcat? Ori, 
poate vrei să mă iei şi pe mine? 

GENERALUL 

Te-aș lua, dar suntem prea mulți, 

PUPINEL 

„Cum prea mulți ? Sunteţi trei. 

CORBEA 

Te ia, dacă vrea d-na Raiu, 

GENERALUL 
încet lui Corbea 

Ce eşti nebun? 

CORBEA 

Lasă, că știu ce spuni Doamnă Raiu, vreţi să 
meargă şi domnul? : 

D-NA RAIU 

Nul nul nul
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GENERALUL 
încântat 

Pas possible! Bravo | Aşa te-ai învârtit în toată 

vieața, d-net Raiu Mergem ? 

D-NA RALIU 

N'o aştepţi pe Dea. 

GENERALUL 

Aşi O să întârzieze mult. Haidem. 

D-NA RAIU 
grăbită, ieşind 

Mă duc până la hotel să-mi iau voalul. iese; Pup- 
nel după ea, | 

GENERALUL 
lui Corbea 

Aşa fac totdeauna şi scap de Dea. Ea ma bă- 

gat de seamă. 

CORBEA 

Pas possible! 

GENERALUL 
încântat 

A |... ai dreptate !... Ambiţiunea de a-i da la o 
parte ! Luptă!... Să-i goneşti ! Așa e? Pas possi- 
ble ! Bietul tată-meu spunea... iese şi dă de Veliscu Ei, 

domnule, ceva epigrame ? 

VELISCU 

Chiar acuma am făcut una |! 

GENERALUL 

Pas possible! Când?
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VELISCU 

Acum, de când a ieşit doamna Raiu. E vorba 

de d-ta și de dânsa. Mi-a venit așa deodată; : 

" CORBEA 
Improvizată >? 

"VELISCU 

Da ! Improvizată | 

In zadar îi mai faci curte; 

Doamna, dacă nu mă'nşel, 

Are sufletul de ghiață, 

Poţi să 'patinezi pe ell 

GENERALUL 
" încântat, râde 

Pas possible! La revedere! tese şi se întâlneşte cu Pu- 

pine!. Dacă n'a vrut dânsa ?... La revedere... iese tm- 
preună cu Veliscu. 

SCENA V 

CORBEA, PUPINEL 

Pupinei a rămas în urmă și se uită, lung, după d-na Raiu 

CORBEA 

Iți place mult? 

PUPINEL 
, se trezește 

Ceneralul ? 

CORBEA 

D-na Raiu !
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PUPINEL 

Foarte mult. vine tângă e! Nu-mi pare rău că am 

rămas cu d-ta. Știi, eu sunt tocmai ca d-ta. 

CORBEA 
Adică cum ? 

PUPINEL 

Aşa | stios aşa ca d-ta | Imi plac femeile | 

CORBEA 

Atuncia eşti ca toată lumea. 

| PUPINEL 

Nu. Am vrut să spui, că vreau, să fiu ca d-ta, 

cum ai fost d-ta. 

| CORBEA 
_Cum am fost eu? Aşa e! Eu «am fosti» De 

ce cum am fost eu? “ - 

PUPINEL 

Pentrucă de d-ta se vorbește pretutindeni. 

CORBEA 
Ţi se pare! 

PUPINEL 

Nu mi se pare defel! Nu e zi să nu aud pe 

unde mă duc: «Corbea» |—«Corbea făcea aşa 1...» 

«Corbea spunea aşa 1.» «Corbea era aşa |.» «Ţi- 

aduci aminte de Corbea 2» «Știi cum juca Corbea?..» 

CORBEA 

| - Depinde de d-ta să se spună la fel. 

"3 0.668.— Bunicul, AT:
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PUPINEL 
Ştii ceva, tot mai copii, înfiază-mă | 

- CORBEA 
Ca să te numeşti Corbea? 

PUPINEL 

Nu, ca să te moștenesc! 

CORBEA 

Ca să moștenești ce? 

PUPINEL 

Felul d-tale de a fi, de a trăi Şi. de-a le avea! 

CORBEA 

Mai ales de-a le aveal 

PUPINEL 

Da! 

CORBEA 

Cu doamna Raiu nu faci nimic 2 

PUPINEL 
uluit 

De ce? | 

CORBEA 
Pentrucă îi place Flintea. 

PUPINEL 

Și?
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CORBEA 

Până nu s'o isprăvi cu Flintea, d-ta nici nu 

exiști | Trebuie să ştii să vii la vreme, sau atunci 

să vii, când e şi altul la început ca d-ta; dar 

când a început femeei să-i placă altul, degeaba 

îi mai baţi capul! 

"  PUPINEL 

Și ce să fac? 

CORBEA 

Să pândești când isprăveşte cu el şi repede 

să vii... s'o consolezi. Dar să nu i-l vorbeşti de 

rău, că nu-l mai uită și nu te mai iubeşte ped-ta. 

PUPINEL 

Nu vreau să iubesc! 

CORBEA 

Aşa se spune: S'o iubesc In realitate nu e 
iubire, e ceva care seamănă cu iubire şi în care 
inima nu joacă nici un rol. Dar de ce îţi pierzi 

vremea cu doamna Raiu și nu iubeşti adevărat, 
vreo fată depe aicea, cu care să te'nsori| 

PUPINEL 

Pentrucă nu vreau. D-ta ai iubit vreo fată? 

| CORBEA 

Niciodată | 
| PUPINEL 

“E plictiseală | Crezi că mam încercat? Spui o
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vorbă se 'nroșşeşte. Spui ceva, nu înțelege... pe 

când cu doamna Raiu sau cu alta ca d-na Raiu... 

CORBEA 

Aha | 
PUPINEL 

Ce e? - 
CORBEA 

Te-am priceput. Nu -e doamna Raiu care îţi 

place, ci este «o» doamnă Raiu, căreia vrei să-i 

placi. * 
PUPINEL 

Da | 
CORBEA 

Tinere, promiţi | 

PUPINEL 

Aşa e, că sunt ca d-ta? 

CORBEA 

Nu e deajuns să fii ca mine, trebuie să te ajute . 

împrejurările | 

PUPINEL 

Imprejurările ţi le creezi. 

CORBEA 

Bravo | la stai aicea lângă mine. Imi face plă- 

cere, să stau de vorbă cu d-ta. Când îţi vorbesc, 

mi se pare că sunt eu — când eram mai tânăr! 

PUPINEL 
se aşează lângă dânsul 

Crezi că vârsta împiedică.
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CORBEA 

Varsta d-tale? 
| PUPINEL. 

Vârsta eil 

CORBEA 

A d-tale iţi foloseşte ; de-a ei să nu-ţi pese. 

In cazul d-nei Raiu să.nu te îngrijeşti. După so- 

cotelile mele trebuie să aibe... patruzeci de ani. 

PUPINEL 

Ea zice că are treizeci și cinci. 

- CORBEA 

Treizeci şi cinci? Nu-ţi spuneam eu ? Patruzeci! 

Spune-i co iubeşti | Amorul la patruzeci de ani 

este o vanitate. Vor să fie iubite, pentrucă dra- 

gostea le dă iluzia tinereţei | Ştii, femeile dela 16 

„la 20 de ani au un ideal, dela 20 la 40 nu sunt 

niciodată mulțumite cu -idealul pe care l-au găsit, 

şi dela 40 de.ani încolo vor să „poetizeze reali- 

tatea. 
 PUPINEL 

Păi atuncia doamna Raiu. 

CORBEA 

Deocamdată doamna Raiu caută să-și poetizeze 

realitatea cu d-l Flintea... care.,. îi arată în dreapta în 

culise uite | trebuie să vie cu trenul, pe acolo | Dacă 

“îți vorbeşte, asta nu însemnează lucru mare. Nu 

- confunda bunăvoința cu dragostea ! Dacă vezi că
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nu merge cu d-na Raiu, las'o deocamdată, vine 

vremea când ai să vii la rând | Ştii, aicea e ca la 

bursă : pui toţi banii în acțiuni şi placi, aștepți să 

crească. Peste câtva timp ai să te întorci din nou 

la d-na Raiu, şi o să vezi că ţi-au crescut ac- 
țiunile | 

PUPINEL 

Dar până atuncia ? 

CORBEA 

Pune ochii pe alta. Uite, aici sunt atâtea femei 
măritate. 

PUPINEL 

Nu-mi plac femeile măritate, uite mă tem de 
bărbaţi. 

CORBEA 

Condiţiunea de căpetenie, când îţi place o femeie 

măritată, e să nu te gândeşti la bărbatul ei! Nu ştiu 

cum se face, dar atuncia nici el nu se mai gândeşte 

la tine. Nu cred să fi avut vreodată un conflict cu 
unul din ei... nul... lată pentru ce: Unii—aceșştia 

sunt cei mai cumsecade, — închid ochii bucuroși 

cau scăpat de o povară. Alţii se fac că nu bagă 

de seamă, pentru ca să nu aibă vreun scandal cu 

tine, dacă te simt mai puternic— aceștia sunt laşii, 

pentrucă în intimitate îşi chinuesc femeia din pri- 

cina ta. Şi, însfârşit, sunt unii — aceștia sunt 
cei mai nostimi — cari sunt foarte onoraţi de
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faptul, că femeia lor îi înşeală cu tine, dacă si- 
tuaţiunea ta socială te pune mai presus de-a lor | 

Li se pare că femeia le aduce în casa lor, ceva 

din aristocrația «garsoneriei» tale 1 Nul nul... nu 

trebuie să te temi, teama ta înseamnă pentru ele 

stângăcie. Femeilor nu le plac bărbaţii stângaci 

de frică să nu le compromită. Dacă ești îndrăzneţ, 

vei trece drept obraznic şi grozav le plac băr- 

„baţii obraznici. 

PUPINEL 

Asta o ştiam din experienţă. 

CORBEA 

Spune uneia: «La noapte, la 2 voiu intra în o- 
daia d-tale I» Ştii ce-o să-ţi spuie? 

PUPINEL 

Că sunt obraznic | . 

CORBEA 

Da ! Şi o să se supere şi n'o să mai vorbească 
cu tine toată ziua. Dar la 2 când te vei duce, ai 

să găseşti ușa deschisă, începe să se încălzească. Să nu 

te temi de nimeni şi de nimic. Vezi se scoală în picioare 
şi pare mai înviorat decum era la început e altul cu dânsa, 

mergi drept înainte. Dacă e pe sfârşite cu dânsul, 

îi vei lua locul ; dacă nu, aşteaptă | A | Rivalii | Ai 
văzut sunt oameni liniştiţi cari se bat, şi îndată 

„„„ce văd sângele curgând, devin ca fiarele ; taurul 

e aţâţat de roșul ce-i joacă înaintea ochilor, — şi 
se înfurie şi se asvârlă. Dal. rivalii sunt sân-
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gele care te ațâță | Uite eu.. de. multe ori nu 

mam gândit să fac curte unei femei, până când 

mam văzut-o în tovărăşia altora. la să vedem, îmi 

spuneam... umblă cu bastonul în mână lovind în dreapta şi în 

stânga îi dedeam la o parte, pe toţi. şi învingeam 

totdeauna ! se cieatină ... Afurisit picior | Mă doare |! 

PUPINEL - 
se scoală 

De ce nu stai? 

CORBEA : 

Nu, stau! Cu întrebările d-tale mi-ai răscolit 

trecutul. Uite, aici în mijlocul pădurei, mi se pare 

că sunt ursul bătrân care s'a ascuns să-şi lingă 

rănile. Nu. Nu! dragă, înţelegi 2. Nu te gândi la 

nimic. Deabia aveam timpul să fumez o țigară în- 

tre două întâlniri? Femeia? O îndrăzneală în idei 

şi o şovăeală, când e vorba să îndeplinească ceva! 

Mai mult cap decât inimă, deşi ele spun că-şi 

pierd capul, când inima se mișcă! Sunt risipi- 

toare sau sgârcite ; iți dă tot sau nu-ţi dă nimic! 

N” au prietene ; ci numai rivale ! lubesc sau urăsc ; 

nu există indiferență. Ispita o găsesc pretutindeni 

şi sunt virtuoase câtă vreme m'au găsit amant! 

PUPINEL - 
„cu sfială 

Ai inceput să mă înspăimânți. 

CORBEA 

Să nu te înspăimânte decât un singur lucru, 

când după ce o laşi, îţi cere. să rămâneţi prie-



“Bunicul 57 
  

teni ! Să nu vrei, pentrucă asta însemnează că 

vrea să se răsbune! Femeia nu te iartă decât 

când te-a uitat cade pe bancă. 

| PUPINEL | 

Atât de ademenitoare și atât de rele? 

CORBEA 

Rele, nu ; crude, da !.Uite, să-ţi spun un lucru : 

Imi plăcea o femeie la nebunie și într'o zi a venit 

la mine. l-am spus că-mi place, aşa cum ştiam 

să le spun eul Deodată văd că-mi întinde bu- 

zele s'o sărut, mapropii şi ce să vezi d-ta, mă 
muşcă ; m'am dat înapoi cu buza însângerată şi 

atunci mi-am dat seama bine ce însemnează femeia. 

li dă buzele și te muşcă, precum în vieaţă te ade- 

meneşte, ca să te facă să suferi. lată | vrea să se scoa- 
le, dar cade din nou. Bi 

PUPINEL 

O! nu trebuia să vorbim | i-am făcut rău. 
, 

CORBEA 

Navea nici o grije. Măi stăpânesc. trist Ursul, 
ursul bătrân care în mijlocul pădurei își linge 

rănile şi-şi crește puii! Din când în când răc- 

neşte de se cutremură 'codrul, când i se pare că 

vede, pe undeva, vreo fiinţă care ar putea să-i 

fie victimă întră Dea.
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SCENA vV 

DEA, CORBEA, PUPINEL 

DEA 
vine alergând 

Am întârziat... A | nu vede pegeneral. Unde e tata? 

CORBEA 

A plecat ! S'a dus la gară 

DEA 

Fără mine ? 

CORBEA 

| se părea că întarziezi şi venia trenul! 

Trebuie să fi şi venit | 

PUPINEL 

Mi se pare că nul A întârziat. Trebuia să 

treacă şi l-am fi auzit, trece pe aproape detot. 

CORBEA 

Aşa e, nu l-am auzit. 

PUPINEL 

Vrei să mergi la gară? Mergem împreună. 

DEA 

Singură cu d-ta? Nul 

PUPINEL 

Eu mă duc.
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DEA 

Du-te singur. Eu rămân cu d-l Corbea. 

PUPINEL 

Singură cu d-l Corbea, domnişoară? 

DEA 
glumind 

Păi cu d-l Corbea... 

CORBEA 

E cașicum ar fi singură ! Pupineliese, 

SCENA VI 

DEA. CORAEA 
Corbea se uită la ea. Incepe să fredoneze. Ea. işi scoate pălăria şi 

începe să ronţăie un pesmet. 

DEA 

Eram sigură c'o să rămâi acasă! 

CORBEA 

De ce? 

DEA 

Aşa face tata! Când îi place cineva, pofteşte 
în automobil şi face ce face de nu mă ia şi pe 
mine. De ce râzi? 

CORBEA 

Pentrucă mi-a spus că ăsta îi e obiceiul, dar 
„că d-ta n'ai prins de veste.
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DEA, 

- Proastă mă crede! Nu știe însă. că-i semăn 

mamei. . ” 

CORBEA 

Tot aşa îi făcea şi mamei? 

| "DEA 
Dal! Când nu era automobil, se ducea călare 

cu ofiţerii regimentului. Vorbă să fie! Ea ştia şi 

tăcea. Dacă tăcea ea, de ce m'aș tăcea şi eu. Nici- 

odată n'a fost ca acuma. D-na Raiu l-a scos din 

minţi. Ei : 

CORBEA 

Foarte bine face, asta-i e menirea. 

DEA 

Eu nu pot s'o sufăr. Ce-o fi găsit tata la ea? 

CORBEA 

Ce m'ai găsit d-ta. Farmec! 

DEA 

Nici nu mai e frumoasă. Trebuie să fi fost fru- 

moasă. 

CORBEA 

Vezi să nu te audă. 

DEA 
se uită împrejur 

Nu'e nimenil|
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„ CORBEA 

Nu e nimeni și se aude. Așa sunt lucrurile 
astea. 

DEA 

D-tale îţi place? 

CORBEA 

Nu mi-a plăcut niciodată. 

DEA 

l-ai făcut curte? . .. 

" CORBEA 
Totdeauna | 

DEA 

Fără să-ţi placă ? . 

CORBEA 

Din obişnuință. “Unei femei frumoase trebue 
totdeauna să-i faci curte. Altfel se supără. Acuma 
nu e rău şi-a păstrat talia, a fost şi e o femee 
bine făcută, 

DEA 

Mă nebunesc după femeile de care nu mai ai 
ce spune şi ca o mângâere le zici: «E bine 
făcută», 

CORBEA 

Zău ? 

DEA 

„-D-ta nu?



62 A. de Herz 
  

CORBEA 

„Parcă | Dar sunt vorbe pe care nu m aşteptam 

să le aud din gura d-tale! 

DEA 

Mă întâi trebue să te cert. Până mai eri îmi 
spuneai «tu» și acum Îmi spui «d-ta». 

CORBEA 

N'am băgat de seamă; «d-ta» | “Pe semne că 

nu-mi mai faci impresia de fetiță, cum mi-o 

făceai eri, acum ești domnişoară. 

DEA 

“ Pentru d-ta tot fetiță sunt. 

CORBEA 

Da? 

DEA 

Sigur. Când veneai pe la tata, — înainte, că acum 

nu mai vii de câțiva ani, —mă luai.pe genuchi, 

ziceai că ești calul şi mă săltai. «Aşa merg boerii, 

aşa merg boerii | Aşa merg haiducii« de ce râzi? 

CORBEA 

Râd de haiducul de atunci, care acum s'a făcut 

mare și m'a prins în pădure, 

DEA 

Ți-e frică de mine? D-ta Manole Corbea | Ți-e 

frică de mine, meştere Manole? De o fetiță ca
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Dea. D-tale căruia nu ţi-a fost frică de: femei. 

de femei primejdioase ? 
Mie nu-mi e frică. se pune în fata 1 lui, cu mâinile în şol- 

duri Na | Corbea se face că vrea s'o prindă, ea aleargă pe după 

copaci. 

CORBEA 

Dea ! Astâmpăre-te | 

DEA 
după un pom 

Manole, Manole ! Meştere Manole |  Copilașu- mi 

plânge. . 

CORBEA 

Dea | Astâmpăre=te | 

DEA 
vine lângă el 

Aşa el Să m'astâmpăr! la-mă pe genuchi să 
vedem cum merg boerii. 

CORBEA 

„Acum nu se mai poate. Ai crescut și genuchii 
au slăbit. 

DEA | 

i-am mai-spus că eu pentru d-ta mam crescut. 

CORBEA 

N'oi fi crescut, dar genuchi tot au slăbit. “ 

| DEA | 
Ba e altceva! Lasă că ştiu. Te-am auzit odată
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când  vorbeai la masă jos: »Mie nu-mi plac și nu 
mi-au plăcut niciodată fetele». Imi venea să-ţi 
scot ochii cu furculiţa. 

CORBEA 

De ce nu i-ai scos? 

DEA 
Pentrucă sunt frumoși. 

CORBEA 
Ochii mei? E 

DEA 

Da, da, ochii d-tale. Parcă nu ştii! Nu ți-au 

mai spus şi altele ? 

| - CORBEA 
Altele? Da, dar nu fetiţele | 

DEA 

Fetițele care nu-ţi plac | 

CORBEA 

Vino aici lângă mine şi să vorbim de altceva | 
Spune-mi pentru ce ești atât de veselă 2 De câte- 
va zile erai tot tristă. ' 

DEA | 

Nu ştiu | Uite așa... m'am pomenit veselă, cum 

te-ai pomenit d-ta cu mine pe bancă. Ascultă, 

multe trebue să mai știe banca asta.
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CORBEA 
"mirat! * 

Dea | 

. DEA 

Așa am auzit: «Banca din pădure»! Şi ca să nu 

mai ştie banca nimic, au pus tennisul lângă bancă, 
aşa că banca se odihneşte. 

CORBEA 
dojenitor 

Dea, cine ţi-a spus astea? 

DEA 

Am auzit | Şi ştii ceva... am auzit că acuma 
o să mute banca în altă parte... departe... de- 
parte detot! 

CORBEA 
supărat 

Dea | 

” DEA 
cu drăgălășenie 

Domnule Corbea |! Hai să luăm noi banca so 

mutăm. - 

CORBEA 
foarte supărat 

Dea | 

DEA 
1 imită 

Deal Dea!! Dea!!! Eşti anost! Deal! Sunt 
aici de un sfert de ceas şi nu-mi spui decât: 

«Dea» Chipurile în lume se spune: «Când. prinde 

C.668.— Bunicul. '5
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_ Corbea pe câte una, îi spune atâtea, că o aduce 
acasă amețită». îşi pune capul pe umărul lui Domnule 

Corbea, ameţește-mă şi pe mine niţel | Corbea tresar: 

şi se indepărtează Ce e? Te doare piciorul? 

CORBEA . | 

Da, piciorul, şi mai voiai să te iau pe genunchi?! 

DEA | 

Atuncia să stau cuminte, alături ; așa | schimbânc 
tonul Nu vă apropiați prea mult, domnul meu, 

pentrucă e destul loc pe bancă! 

CORBEA 
Dă | nedumerit 

Dar nu m'am apropiat deloc! 

DEA 
râzând 

Aşa se spune, deobiceiu 1 Stai pe bancă şi vezi 

că vine un domn care se așează lângă tine. 
Vino | Corbea nu se mişcă Vino să-ți arăt.... Corbea se 

apropie... Și se lipeşte de tine, căn două minute 
oricât de frig ţi-ar fi te-a încălzit. Cum, nu ştiai? 

CORBEA 

Nu ştiam | . 
DEA 

Acuma, du-te, că mi-e cald | după o mică tăcere Dacă 
m'ai iubi puţin,. mi-ai spune ceva! 

CORBEA 

Te iubesc, dar să vedem cel!
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- DEA 
Doamna Raiu îl place pe d-l Flintea? 

„ CORBEA | 
Şi domnul Flintea pe doamna Raiu. 

DEA 
râde 

Vorbă să fie, asta nu e adevărat! 

CORBEA 

Trăeşte şi ea cu speranța | 

DEA 

E frumos ? 
CORBEA 

Cine ? 
DEA 

Speran ţa ! | 

" CORBEA 

Am spus cu speranţa, adică speră! 

DEA 

Dal Ştiam că trebuie să trăească cu cineva şi 
Maia | tresare. | 

CORBEA 
Ce e? 

DEA 

Nu ţi sa părut, că vine trenul. 

” CORBEA 

Nu | |



68. “A, de Herz 
  

DEA 
reia firul convorbirei 

Și tata s'a dus cu ea la: gară. râde El o să fie 

cu banii şi Flintea o să fie «amant de coeur» / 

CORBEA 

Dea, mă uimeşti | 

DEA 

Ce crezi, că nu ştiul Astăzi fetele ştiu mai 

mult decât mamele, aşa încât când se mărită 

mama a doua oară, fata: vine s'o pregătească, 

pentru noaptea de nuntă! 

CORBEA 
se scoală în picioare furios 

Dea | Ă 

DEA 
„ simplă 

Da! Eu sunt! 

CORBEA 

Nu te mai recunosc! 

DEA 

Nici eu. Nu înțeleg,- cum au putut femeile să 
petreacă cu d-ta | Eşti anost. 

CORBEA 

La vârsta mea nu te mai gândeşti cum să tră- 
eşti, te gândești cum să nu mori.
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DEA : 

Imi pare rău că nu te-am cunoscut pe atunci. 

Aş fi vrut să întâlnesc pe cineva care să ştiesă 

iubească | 

CORBEA 
De ce? 
- DEA 

Pentrucă uite, în sufletul meu clocoteşte o dra- 
goste nebună. 

CORBEA 
speriat 

Pentru cine? 

DEA 
fără să bage de seamă " 

Pentru nimeni. lubesc, dar nu ştiu pe cine. 

CORBEA 

ȘI ? 

DEA 

Și nu am găsit pe nimeni, să-mi vorbească, aşa 

cum aş vrea să-mi vorbească, cum am auzit, că 

se vorbeşte; cum am cetit, că se vorbeşte. 

CORBEA 
Unde ai cetit? 

DEA 

Prin cărți, la şcoală | 

CORBEA 

Da? La școală învăţaţi să iubiţi ?
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DEA 
reia îirul convorbirei 

Și tata s'a dus cu ea la gară. râde El o să fie 

cu banii şi Flintea o să fie «amant de coeur»! 

CORBEA 

Dea, mă uimeşti | 

| DEA 

Ce crezi, că nu știul Astăzi fetele ştiu mai 
mult decât mamele, aşa încât când se mărită 

mama a doua oară, fata: vine s'o pregătească, 

pentru noaptea de nuntă ! 

CORBEA 
se scoală în picioare iurios 

Dea | Ă 

DEA 
„ simplă 

Da! Eu sunt| 

CORBEA 

Nu te mai recunosc! 

DEA 

Nici eu. Nu înțeleg, cum au putut femeile să 

petreacă cu d-ta | Eşti anost. 

CORBEA 

La vârsta mea nu te mai gândeşti cum să tră- 

eşti, te gândeşti cum să nu mori.
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DEA. 

Imi pare rău că nu te-am cunoscut pe atunci. 
Aş fi vrut să întâlnesc pe cineva care să ştiesă 

iubească | 

CORBEA 

De ce? 
- DEA 

Pentrucă uite, în sufletul meu clocoteşte o dra- 
goste nebună. 

CORBEA 
speriat 

Pentru cine? 

DEA 
fără să bage de seamă 

Pentru nimeni. lubesc, dar nu ştiu pe cine. 

CORBEA 

ȘI ? 

DEA 

Și nu am găsit pe nimeni, să-mi vorbească, aşa 

cum aş vrea să-mi vorbească, cum am auzit, că 

se vorbeşte; cum am cetit, că se vorbeşte. 

CORBEA 
Unde ai cetit? 

DEA. 

Prin cărți, la şcoală! 

CORBEA 

Da? La şcoală învăţaţi să iubiţi ?
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DEA 

Păi, nu e asta vieața? 

CORBEA 

Toate la vremea lor. 

| DEA | 
“Am şeaptesprezece ani! N'a venit vremea. 

CORBEA 

A venit vremea, dar ma venit iubitul. 

DEA 
copilăreşte 

Ce să-i fac, dacă nu vrea să viel 

CORBEA 

O să vie, când cu gândul nu gândești. 

DEA 
repede 

Nu vreau să vie unul la care nu m'am gândit, 

CORBEA 

Te gândeşti la cineva? 

„DEA 
i stăpânindu-se 

La nimeni |. 

CORBEA 

Păi atunci... 

| DEA 

Şi ştii de ce?
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CORBEA 

la să vedem! 

DEA 

Pentrucă cei cari îmi plac, nu știu să vor- | 
bească şi cei care nu-mi plac vorbesc mereu. Pe - 
urmă, mie nu-mi plac blonzii, îmi plac bărbaţi 

bruni. ȘI, prin urmare, trebuie să fie brun! 

CORBEA | 
Copilării | Nu-ţi plac nici blonzii, nici bruniil 

Când cel pe care îl vei iubi va fi blond, o să-ți 

placă blonzii, şi dacă o fi brun, o să-ţi placă brunii. 

DEA 
îl priveşte lung 

Știi că ai foarte mult haz. Aşa îmi place să 
vorbesc cu d-ta ! Sigur! Mai.spunel 

CORBEA 

Ce să-ţi spun? Spune tu | 

| | DEA . SI 
De ce sunt bărbaţii atât de proşti ? 

- CORBEA 
Cum? - 

DEA 

Dal Pe vremea d-tale, fetele erau proaste, şi pe 

vremea mea, bărbaţii sunt proști. Uite nici unul nu 

știe să-ţi spuie ceva inteligent. Stai cu ei și începi . 

să caşti. Aproape toți se ţin după cucoane. Am
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băgat de seamă că cucoanele ne fac mult răul 

Din pricina lor rămânem nemăritate. 

CORBEA 

Când te-o place cineva pe tine, nu se mai 

uită la ele. Te place cineva? 

| DEA 

Toată lumea | | 

CORBEA 

Și tu? | 

DEA 

Nu-mi place... nimeni ! 

CORBEA 
Văd pe vârful nasului, că ai minţit! 

DEA 

Nu-mi place... nimeni ! 

"CORBEA 

Pe aicea nu s'a găsit nici unul care să-ţi facă 
curte ? | 

DEA 

Curte îmi face toată lumea! Dar de dragoste 

nu știe să-mi vorbească nimeni. Uite aşa... să 

stea cu mine pe o bancă, seara, să-miia mâna; 

eu să fac că mam băgat de seamă că mi-a 

luat-o... îi ia mâna lui Corbea să-mi spună lucruri 

frumoase și adevărate, să-mi spună că mă iu- 

„beşte, că vrea să mă sărute, că-i place mirosul
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părului meu, şi uşor, pe nesimţite să-mi spună : 

«Si je vous le disais pourtant que je vous aime 

«Qui sait, bruneauxyeux bleus,ce quevousendiriez. - 

| CORBEA | 
Tu nu eşti «brune aux yeux bleus». 

DEA 

Ce-are aface! Seara poate să nu-i vadă. 
«L'amour vous le savez, cause une peine extreme, 

«C'est un mal sans pitr€ que vous plaignes vous- 

[meme ; 
«Peut-6tre cependant que vous men puniriez. 

«Si je vous le disais que six mois de silence... 

E frumos >? 

CORBEA 
trist 

Da! 
. DEA 

Așa le spuneai d-ta? Acuma, nici gând. Știi ce spun 

acuma? «W'am văzut aseară la balul dela lega- 

ţia franceză, aveaţi o rochie... «/raise €crasee» / 

CORBEA 

Și tu ce le răspunzi? 

DEA 

Da! Mi-am făcut-o la «Bon Goât>. In loc să 

înceapă astfel și cu meșteșug, să mă facă să uit 

ce facem, să-mi reazăm capul de umărui lui şi-l 
reazemă de al lui Corbea să'nchid ochii, Corbea se joacă cu bas- 

tonul prin nisip şi să-mi scrie numele în nisip.
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CORBEA 

O să fie noapte şi nu vezi! 

DEA 

Lasă, că d-ta ştii | Când vrei, vezi - şi noaptea. 

CORBEA 
care se simte atras de tinereţea și de drăgălăşenia Deei 

Ei, şi cum vrei să mai fie? 

| DEA 

Imi.pui braţul pe umărul lui şi-mi spune: 

CORBEA 
| cu o uşoară nuanţă de glumă 

„„Dea, ce bine ar fi să trăim vieaţa împreună |! 

DEA 
încântată 

Da! 

CORBEA 

«Să nu ne mai despartă nimic şi nimeni; durerea 

mea să fie durerea ta, bucuria mea să fie bucu- 

riile tale !» începe să se însereze. 

DEA 

Da! Dal! 

CORBEA 

Și o să-ţi mai spuie : «Noaptea asta să fie noap- 

tea logodnei noastre...» 

| DEA 
Ce frumos !
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CORBEA 

Dă-mi mâna ta |.. Așa ! nu spunea nici o vorbă... 

«Lasă să mă îmbete răsuflarea ta, răsuflarea ta, care 

nu e altceva decât parfumul dragostei ce-ţi în- 
floreşte în suflet...» 

DEA 
se lipeşte de el 

O! 
CORBEA 

«Nu te duce... 

«O! Rămâl, rămâi la mine, 

«Te iubesc atât de mult, 

«Ale tale doruri toate 

«Numai eu ştiu să le ascult !» 

DEA 

Ce frumos | Ce frumos! Spune! Spune [... 

CORBEA 
se trezeşte 

Pe urmă, nu mai spui nimic! 

DEA | 
Taci ? 

CORBEA 

Tăcem amândoi... adică o să tăceți amândoi... 
tu și el... şi noaptea trece... dragostea rămâne... 

a| dragostea care mare vârstă | 

DEA 
„ trezită 

Cum ?
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CORBEA 

Spun că dragostea mare vârstă! Că eu sunt 

un bulgăre de zăpadă pe care îl topește o rază 

de soare. Plângi 2... Pentru ce? 

DEA 

Ai vorbit aşa de frumos, domnule Corbea.... 

CORBEA 

Şi 1 
DEA 

Ce păcat, că nu e nimeni să-mi vorbească aşal 

CORBEA 
încrezut 

N'o să găsești pe nimeni. 

DEA 
Crezi ? 

CORBEA 

Sunt sigur. In vremurile acestea de automobile, 

de aeroplan, de skating şi de tango, nimeni nu-și 

mai înviorează sufletul deschizând poeziile lui 

Musset şi ale lui Eminescu. Deacolo sorbim dra- 

gostea. Citindu-i pe ei, ne înţelegem pe noi şi ne 

dăm seama, de ce e în sufletul nostru. 

DEA 

Aşa e! 

CORBEA 
o priveşte lung 

“Cana te gândești, că mai sunt și astăzi ochi
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frumoşi cum sunt ai tăi; că și astăzi mai găsești 

farmecul, pe care îl credeam stins odată cu ti- 
nereţea mea |... Vino, Deal.. Vinol Tu ești izvorul 

care curge ; eu sunt salcia care se apleacă, să-şi 

răcorească ramura uscată în apa limpede! Uite, 

îmi dai iluzia tinereţei ! Te-am crezut copil şi eşti 

femeie | Femeia în sufletul căreia a înflorit farme- 

cul, pentru unul, şi nenorocirea, pe care o împarte 

celorlalţi. Tremur şi nu ştiu pentru cel 

DEA 
uimită 

Da! Tremuri | 

CORBEA 

Mă oglindesc în ochii tăi... și... ciudat! Foarte 
ciudat | Mă văd altfel decum sunt, mi se pare. 
că văd o fotografie de-a mea, când am fost tA- 
năr... şi tu, tu parcă nu mai eşti Dea de altă- 
dată, Dea haiducul, Dea boierul, eşti o altă Dea.. 

o Dea... 

DEA 
| speriată 

Domnule Corbea... 

_CORBEA 

Ce? 

DEA 
copilăroasă 

la-mă pe genunchi, cum mă luai înainte, şi râzi 

cu mine, cum râdeai când eram copil.
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CORBEA 

Pentru ce ? 

DEA 

Pentrucă nu ştiu cum vorbeşti acuma, eu îl 

vreau pe domnul Corbea deatunci... 

CORBEA 

Păi da, sunt domnul Corbea deatunci.. 

„DEA 

« Deatunci, da [.. Dar şi eu sunt tot deatunci. 

CORBEA 
amărit 

.. Copilul 1? 

DEA 

Haide, să vezi ce bine o să fie Corbea oiape genunchi 

. Aşa | tăcere Așa merg boierii... 

CORBEA . 
trist 

„ Aşa merg boierii. tace 

DEA 

Ce e?... Nu mai ştii?... Aşa merg haiducii 

“CORBEA 
trist 

Aşa merg haiducii. 

DEA 

Atât că mai demult, haiducii mergeau mai 
bine, -
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CORBEA 

Genunchii, Dea ! 

DEA 

Da | Să mă scol. Te dorl * 

CORBEA 

Nu | Mai stai ! 

DEA 

Nu se poate, pentrucă. vine trenul şi ne vede 

cineva din tren. Ei nu pot să ştie, că mă cu- 

noști decând eram mică. 

CORBEA 

Crezi că ar putea să creadă... că e altceva ? 

| DEA 

Sigur. 

CORBEA 

La vârsta mea, cum sunt, crezi că m'aş fi ca- 
raghios să iubesc o fată cum ești tu! 

DEA - 

Dacă te-ar iubi şi fata! tresare Trenul! 

CORBEA 
Da, trenul 1 Patruzeci şi cinci de minute întâr- 

ziere. Doamna Raiu trebuie să fi înnebunit, 

| DEA 
Săraca | se apropie trenul. Maşina fluieră şi trenul trece foarte 

„ aproape așa încât din scenă se pot distinge persoanele,
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CORBEA 
urmărind-o 

Unde te uiţi? 

DEA 

Număr vagoanele | Unu, două,.. patru, cinci... 

neputându-se stăpâni Uite-l pe Flintea... 

CORBEA 

Unde ? 

DEA 

Colo la fereastră. Corbea îi face cu batista. Dea ti smul- 

ge batista din mână ” 

CORBEA 

Astâmpără-te, nu se cade, 

DEA 
emoţionată 

De ce? 

CORBEA 

Se supără doamna Raiu. 

DEA 
nerăbdătoare 

Haidem jos, să vedem dacă sa supărat! 

| CORBEA 
Nu vrei-să mai rămâi > 

DEA 

Dac a venit trenul.
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CORBEA 

Ai vrut să stai cu mine sau s'aștepți trenul? 

DEA 

Să stau cu d-ta. 

CORBEA 

Atunci mai stai. 

DEA 
grăbită 

O să mă caute tata. 

! CORBEA 

O să-i spui cai fost cu mine. 

DEA 

Şi pe urmă e şi răcoare. Uite, a început muzica 
în parc. departe în parc se aude orchestra militară 

CORBEA 

Muzica ? Hai să mergem |... Incet, încet... dă-mi 
mâna ! Incet, nu mă trage | Uşor intră Pupinel 

SCENA VII 

PUPINEL, CORBEA 

Dea se folosește de venirea iui Pupine! şi fuge 

PUPINEL 

A venit trenul! 

„_C. 668.— Bancul.
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CORBEA . 

L-am văzut | | | 

PUPINEL 
amărit 

Trenul cu nenorocirea mea. 

, 

CORBEA 

Lasă că e frumos! De multe ori mi-a. plăcut 

câte o femeie, numai pentrucă iubia pe altul și 

vream să-l dau la o parte. 

PUPINEL 

Il dădeai? | 

CORBEA 

Totdeauna | 

PUPINEL 

Dar ce-ai de eşti atât de înviorat? 

CORBEA 

Mi-am răcorit sufletul cu apă limpede de izvor. 

PUPINEL | 

Te-ai dus până la izvor cu fata? 

CORBEA.. 

Da. Ce limpede era apa, ca o fată mare ; te 

oglindeșşti în ea şi tremură, o sorbi şi tremură, 

o mângâi tremură, o săruţi tremură, te uiţi la ea 

tremură... Corbea întinde mâna şi Pupinel i-o ia 

PUPINEL 

.. ȘI tremuri |
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CORBEA 
îşi revine 

Da, pentrucă «e frig... 

_ PUPINEL 
Care a priceput 

Și când e frig, înghiață apa. 

CORBEA 
Poţi să patinezi pe ea | iese înviorat, însoţit de Pupinel, 

cu totul altfel decum era, când a intrat la început. 

CORTINA CADE



ACTUL II 

A doua zi. Sala de muzică a hotelului, unde locuesc persoanele din 
actul Î. In fund o seră care dă peo terasă, de unde cobori în parc. 
La stânga dai în „hali*; la dreapta pe o scară dai în restul hotelului. 
In dreapta, în dreptul scărei, un pian cu coadă. 

Note. Piante. Reviste. 
In stânga pl. II, mai jos de ușe, o masă de joc cu doamna Zălo- 

geanu, cu Petre Chezaşu, cu Tacoreanu, cu Manole Corbea. 
In scobitura pianului, stă rezimat, Velișcu care spune versuri: 

doamnei Ursea, doamnei Raiu, Cecilei Zălogeanu, Generalului, lui 
Pupinel, lui Oituz şi lui Dinu Flintea.



SCENA I 

MANOLE CORBEA, DINU FLINTEA, GENERALUL 
FRUNTEŞ, PUPINEL, CHEZAŞU, VELIŞCU, 
TACOREANU, OITUZ, D-NA RALU, CECILE 

ZĂLOGEANU, D-NA ZĂLOGEANU, 
DOAMNA URSEA 

VELIȘCU 
declamă 

« Watteau, dacă-ţi făcea. portretul, 

«S'ar fi înamorat de tine,— 
«S'ar fi înamorat de tine, 

« Watteau, dacă-ţi făcea portretul.» 

CHEZAȘU 

Sunt optzeci de lei jos..la să vedem. 

CECILE 
la pian 

St1 StI st! | 
_CHEZAŞU 

ior 

Sunt optzeci de lei jos. 

D-NA URSEA . 

Isprăveşte odată că ne-ai înnebunit |
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VELIȘCU 
urmează 

«La curtea cu peruci pudrate... 

CHEZAŞU 
la cărţi 

Eu bat. Cine merge cu mine? 

VELIȘCU 
supărat 

Domnule Chezașu, te rog | începe iar «La curtea 

CHEZAȘU 
Spune, domnule, că eu joc aicea. Sunt optzeci 

de lei... 

CORBEA 

Cu mine | 

TACOREANU 

Hai şi cu mine! 

VELIȘCU 

«La curtea cu peruci pudrate. 
“Așa te-a 'ntrezărit poetul... 
«Așa te-a 'ntrezărit poetul 
«La curtea cu peruci pudrate.» 

D-NA URSEA 
mişcată 

Foarte frumos | 

CHEZAȘU 
la cărţi 

Nu mai întrerupe, madame Ursea,
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D-NA ZĂLOGEANU 
la cărţi 

Merg şi eul 

VELIȘCU 

“Așa te-a "ntrezărit poetul! 
«Te-a "ntrezărit.... 

CHEZAȘU 
A tout? 

- VELIȘCU 
se supără 

«Te-a *ntrezărit cum e mai bine! 

«S'ar fi înamorat de tine... 

CHEZAȘU 
la cărţi 

Ha... ha... ha | la să vedem, ce ai? 

VELIȘCU 

..„« Watteau, dacă-ți făcea portretul... 

D-NA ZĂLOGEANU 
Generalului care se uită în joc. 

Ce să joc> . 

- VELIŞCU 

«Portretul tău Watteau, desigur, 
«Că l-a făcut, dar tu nu-l ai! 
«EI a rămas lipit pe frunza 
«Copacilor dela VersailJes.» 

TOŢI 
aplaudă 

Bravo |
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D-NA ZĂLOGEANU 
supărată 

Bine, dar cu d-v. nu mai e chip să jucăm ! 

D-NA URSEA 
lui Velişcu 

Mi-au dat lacrămile. Fii bun te rog, de mi-o 

scrie în caețeiul ăsta şi să ne mai spui una tot 

de Minulescu.. 

D-NA ZĂLOGEANU 
a pierdut şi se supără 

Poftim na-vă intrarea și să mă lăsaţi în pace! 
pleacă. 

| FLINTEA 
vine spre masa de joc 

Ce s'a întâmplat ? 

D-NA ZĂLOGEANU . 
lui Flintea 

Ţine 'pe zece. de pică şi dânsul are dama. 

-FLINTEA 

Cine ? | 

D-NA ZĂLOGEANU 

Dumnealui |! 

CHEZAȘU 

Bine, cucoană, cum te-ai gândit d-ta că poate 

să fie o damă în joc şi aia să nu fie la mine? 

Ha... ha. ha!.. Asta e ca povestea Generalului cu 
dama de sub biliard. iui Flintea. N'o ştii 2... Aşa e 

că ai venit deabia aseară. Vino. să ţi-o spun... 
îl ia deoparte
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D-NA ZĂLOGEANU 
, în faţa mesei | 

Damă ne-damă | Uite fac un jurământ! Bles- 

temat să fie cine s'o mai puneLla cărţi cu voi..! 

GENERALUL 

Pas possible ! 

" CORBEA 

Nu te supăra, se'ntâmplă | o convinge să se întoarcă 
şi jocul începe din nou D-le Chezaşu, haide, vino, am în- 
păcat-o | 

CHEZAȘU 

Nu mai joc | Sunteţi anoşti! Nu poate omul, să 
spuie o vorbă. Și pe urmă cu d-ta, doamnă, nu mai 

joc niciodață | 

D-NA ZĂLOGEANU 
lui Tacoreanu 

Spune şi d-ta, dacă m'aveam dreptate. Bate cu 
riga 'n doi şi eu intru ca asistent cu damă, va- 
let şi as străin. Aşa am păţit-o odată cu cumnatu 
meu, Valente. | 

TACOREANU 

Care Valente? 

D-NA ZĂLOGEANU 

Nu-l ştii? Valente, dela club, care bate cu dama 
şi as străin. 

TACOREANU . 

H ştiu. Îi iese totdeauna |
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D-NA ZĂLOGEANU 

Pentrucă are noroc. Totdeauna prinde asul de 
a tout. 

. 'TACOREANU 

O singură dată n'a avut noroc. Prinsese asul 

și l-am întrebat cum se face că-l prinseşi d-ta, 
când eu. îl am în mână dela începutul jocului | 

D-NA ZĂLOGEANU 

Taci, frate | cei dela pian se pregătesc să asculte pe Velişcu 
şi încep să sâsâie. 

TACOREANU 

Ce ne facem,că Chezaşu, nu mai vine? 

D-NA ZĂLOGEANU 

Hai un pocker| 
y 

CORBEA 
Hai şi un pocker! 

VELIȘCU 
la pian 

«In sumbra catedrală, 

«Amurgul clar obscur 

«Aruncă pete roșii 
«Pe sfinții dimprejur... 

D-NA ZĂLOGEANU 

Cum stăm ? Treci d-ta aici, şi eu să trec colea | 

„CHEZAȘU 
în fund, lui Flintea 

Fusese o halima nemai pomenită.
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"TOŢI DELA PIAN 

Stl St! stl. 

VELIŞCU 

«Lumina triumfală 
«Imprejmueşte burgul 

«Când se coboară-amurgul 

«Pe sumbra catedrală — 
«Pe sumbra catedrală, 

«Când se coboară amurgul». 

SCENA II 
prin stânga intră Dea 

CORBEA 
o vede 

Nu [... eu nu mai joc! 

D-NA ZĂLOGEANU 

O jumătate de ceas şi pe urmă plecăm! 

CORBEA 

Nu se poate! Trebuie să umblu, nu mi-am făcut 
digestia. 

CEI DELA PIAN 

St! St! st! 

CECILE ZĂLOGEANU 

Cest insuportable la voix de madame ma - 
mere!
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D-NA URSEA 

Să mergem în altă parte, aci e de prisos, nu 

suntem liniştiţi de fel. Haidem dincolo | 

CHEZAȘU 
lui Flintea 

Aicea trebuie să deschid o parenteză. Părinţii 

fetei nu voiau cu nici un preț... 

TACOREANU 
doamnei Zălogeauu 

Apoi ce ne facem? Poker în doi nu se poate. 

D-NA ZĂLOGEANU 

Hai să facem o concină |! 

TACOREANU 

Sunt prea tânăr, doamnă, pentru o concină. 

D-NA ZĂLOGEANU 

Atunci haidem și noi dincolo. ies amândoi dealături 
de unde au trecut cei dela pian,luând şi pe Flintea,şi pe d-na Ză- 

logeanu, şi pe Tacoreanu. 

VELIȘCU 

«In sumbra catedrală, 

«Amurgul clar obscur 

«Aruncă pete roșii...
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SCENA III 

MANOLE CORBEA, GENERALUL, CHEZAȘU 

CHEZAȘU 
a rămas Singur şi vine spre Corbea 

Plec deseară în străinătate. Am oprit vagonul 

de dormit. Aici trebuie să deschid o parenteză. 

Auzind că nimeni nu vrea să... 

CORBEA 

Da, da, ştiul 

|  CHEZAȘU 
Deunde ? | | 

CORBEA 

Mi-ai mai spus și-eri! Numai că trebuia să iei 
amândouă paturile, aşa .nu -poţi să ştii cu cine 

dormi la noapte. 

CHEZAȘU 
începe să râdă 

Ha. ha... ha! | o 

GORBEA 
Ce e? 

CHEZAȘU 

Deseară, deschid o parenteză: sunt cocotă... 

CORBEA 

Pentru 'ce 2?
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CHEZAȘU 
râde 

Pentrucă nu ştiu cu cine o să dorm. aşteaptă puţin 

E bun spiritul ăsta? 

CORBEA 
Minunat ! 

CHEZAȘU 

Stai că mă duc să-l spui şi pe la alţi Denera- 
lului Știi ca astăseară... 

GENERALUL 
plictisit 

Am auzit... 

CHEZAȘU 
trece înainte şi intră alături 

Nu ştiţi ceva... deseară... 

CEL DEACOLO 

St! Sti stl 

VELIȘCU 
dealâturi 

«..Îrnprejmueşte burgul 

«Când se coboară-arnurgul... 

CHEZAȘU 
se Întoarce în scenă îngânând 

«Pe sumbra catedrală 

«Când luminează burgul... 

A |... vede pe semne pe cineva în grădină Ce bine îmi 

pare |... iese Deseară plec... vocea lui se pierde,
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SCENA IV 

GENERALUL, CORBEA. mai târziu DEA ŞI FLINTEA 

CU DOAMNA RAIU ŞI VELIŞCU 

GENERALUL 

Mai sunt patru ceasuri jumătate. 

CORBEA 

Până când? 

GENERALUL . 

Până când să plece Flintea. 

 CORBEA 

și pe. urmă iar te-ai liniştit. Cât mai staţi 

aicea ? 

| GENERALUL 

Eu stau cât o vrea să stea dânsa. 

CORBEA 

Dea ? - 
GENERALUL 

Nu l Doamna Raiul . 

| CORBEA 

Aşa e! Uitasem, că nu mai eşti tată ci un tâ- 

năr amorezat ! De Dea nu-ţi pasă, dar de doamna 

Raiu .. 

GENERALUL 

Știi cum o iubesc 2... mă! intră doamna Raiu. 

C. 668. Bunicul. ?
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| CORBEA 

Vezi că te-aude! 

GENERALUL 
glumeţ 

Am văzut că intră, d'aia am spus așa. 

CORBEA 

Imi place că le brodești bine. 

GENERALUL 

Pas possible? Nu mai râde. Fii serios. 

D-NA RALIU 
între ei 

Vezi, d-ta nu ești ca domnul Corbea şi cu toate 
astea îl cunoşti demult. 

CORBEA 

Cum sunt? 

D-NA RALU 

Nu vezi la el nici o schimbare? 

GENERALUL 
se uită lung 

Nici una | 

D-NA . RAIU 

Eri era altfel şi azi e altfel | 

GENERALUL 

Pas possible! Şi-a schimbat costumul?
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D-NA RAIU 

Floarea? Cravata? Mustaţa? 

GENERALUL 

Așa el 

D-NA RALIU 

Știi ce ?nsemnează asta? 

, GENERALUL 

Doamnă, nici nu-mi dau osteneala să pricep 

Eu nu mă mai ocup nici de mine, nici de alţiil.. 

Nu mă ocup decât,... incet lui Corbea „. să-i spun? 

CORBEA 
Curaj! 

GENERALUL 

Nu mă ocup decât de d-tal 

D-NA RALIU 

Şi eu de d-l Corbea! 

GENERALUL, 
încremenit 

Pas possible ! 

D-NA RAIU 

Linişteşte-te | Cu d-l Corbea suntem foarte 

buni prieteni şi trebuie să știi, că totdeauna ştiu 
ce se petrece cu dânsul, după felul lui de a fi. 

CORBEA . | 
ironic 

Și anume?
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D-NA RAIU 

Când îl vezi așa cum e: neastâmpărat, viciu 
îngrijit peste măsură; când bastonul îi e mai mult 
o povară decât un ajutor; când nu se mai plânge 
de picior; când ochii îi scânteiază; când umflă 
nările; când apăsând asupra cuvintelor mai ales... nu se 

mai vaită c'a îmbătrânit și că, i-a venit vremea 

să se odihnească, atuncia să ştii că d-l Corbea 
pornește la vre-o nouă cucerire, Nu-l mai vezi 
câteva zile, pe urmă se "ntoarce obosit, încununat 
cu lauri şi mulțumit, 

GENERALUL 

Pas possible ! Am putea să ştim... cine e doamna ? 

D-NA RALU 
Mă uit în toate părţile, caut pretutindeni şi nu 

găsesc. 

GENERALUL 

Să căutăm împreună | 

D-NA RAIU 

Ți-e frică nu care cumva să fiu eul 

CORBEA .- 

Liniștiţi-vă amândoi, nu e nimeni. 

„D-NA RAIU 
Cu neputinţă. 

CORBEA 
De cel
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D-NA RAIU 

Pentrucă sunt: luni de zile decând nu te-am mai 

văzut așa. Şi înainte îmi spuneai... «s'a isprăvit, 

mă odihnesc», pe urmă începeai din nou. Eri 

mi-ai spus, pentru a nu ştiu câtea oară: «S'a 
isprăvit, mă odihnesc» şi azi... | 

CORBEA 

Fii pe pace. Soarele când apune luminează, dar 

nu mai încălzește. 

D-NA RAIU 

Şi dacă persoana s'ar mulţumi numai cu lumina ? 

CORBEA 

Maş întuneca deodată şi pentru totdeauna. 

Când o femeie îi cere bărbatului... lumină... şi nu 

căldură, asta însemnează că-i place să vorbească 

cu dânsul... dar nu prin întuneric... Dea trece prin fund 

Unde alergi? . 

DEA 

Mă duc, să-mi iau racheta. Mergem la tennis. iese 
prin dreapta 

D-NA RALU 
privind după ca 

Ar trebui să-ţi ţii fata mai de scurt, Generale, 

Inţeleg să nu te 'ngrijești de d-ta, ca să te m- 

grijești de mine-; dar îţi dau voie să mă laşi pe 

mine, ca să vezi de Dea. 

GENERALUL 

Bietul tată-meu spunea : «Băiete, nu te insura
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niciodată |» Nu l-am ascultat, m'am însurat şi uite 
câte belele pe capul meu! - 

D-NA RALIU 

N'ai ascultat pe tatăl d-tale, dar ascultă-mă pe 
mine | 

CORBEA 
glumeţ 

Chiar când e deosebire de vârstă, tot mai sunteţi 
geloase. Ce rău poate să-ţi facă fata asta? 

D-NA RAIU 
indiferentă 

Mie ? Nici unul ] întră Flintea cu Velicu a Şi acuma eu 
vă las | iese prin dreapta 

! CORBEA 
lui Flintea 

Incotro ? 

FLINTEA 

Mergem la tennis. vorbeşte cu Velișcu 

" CORBEA 
Generalului 

Hai şi noi! Până vin ei, tocmai bine am ajuns. 

GENERALUL 

La tennis? Pas possible ! Nu văzuşi ? Când a 
intrat el, ea a spus, că ne lasă şi acuma vrei să-i 
las împreună 1? 

CORBEA 

Ascultă | El o să meargă la tennis, pentrucă a
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” făgăduit fetelor şi o să vie şi ea, pentrucă e el 
acolo | 

GENERALUL 

Pas possible / | 

CORBEA 

Hai să ne prindem pe ce vrei. 

GENERALUL 
şovăind 

Fie şi așa | ies amândoi prin stânga 

FLINTEA 
lui Velişcu 

O faci acuma ? 

VELIȘCU 

Stai, o secundă ! Caut o rimă... a, dal 

«In zadar îi mai faci curte; 
«Doamna, dacă nu mă 'nșel, 
«Are sufetul de ghiaţă 
«Poţi să patinezi pe el 

FLINTEA 
Foarte bine |! 

VELIȘCU 

Am făcut-o imediat, Toată lumea spune, că am 
multă ușurință la improvizații. 

i 

" FLINTEA 

E adevărat, multă ușurință |... Imi dai voie, tre- 
buie să mă duc, să mă 'mbrac...
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VELIȘCU 
Te TOg. iese prin stânga. Flintea prin dreapta. 

SCENA V 

FLINTEA, - D-NA RALIU 

Flintea, când vrea să iasă prin dreapta, se *ntâineşte cu d-na Raiu. 

D-NA RAIU 
cochetă 

„Ca să mergi unde? 

FLINTEA 

La tennis. 

D-NA RALU 

Cu domnişoara Frunteş ? 

“FLINTEA 

Domnişoara Frunteş merge singură 

„D-NA RAIU. 

Dar vă întâlniți. acolo? 

FLINTEA 

Probabil. A 

D-NA RAU 

Mam încurcat, 1 
FLINTEA 

Cu cine? i 

D-NA RAIU 

Cu nimeni? Mam încurcat în felul meu de a 

vedea.
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FLINTEA 

Nu nţeleg ce-ai putut vedea | 

D-NA RAIU 

Văd că-ţi place domnişoara Frunteș. 

FUNTEA 
Aș fi vrut să nu se vadă, dar de d-ta nu mă - 

pot feri. Ri 

| D-NA RAIU 

Pentru cel! 

| FLINTEA 

Pentrucă. le vezi toate. 

D-NA RAIU 
„Inainte văzusem altiel. 

FLINTEA 

Când ? 

D-NA RALU 

__ Inainte de plecarea: d-tale deaicea | Acum când 

te-ai întors, văd altfel, și văd bine. 

FLINTEA 

Poate că te 'nşeli şi acuma. 

D-NA RAIU 
cu o mică nădejde 

Mă 'nşel ?
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FLINTEA 

Fireşte. Nu e numai domnişoara Frunteş la ten- 
nis, mai sunt şi altele... 

„D-NA RALIU 
D-ta mergi pentru cine? 

| FLINTEA 

Pentru cine s'o nimeri. 

D-NA RAIU 
Știi că merg şi eu. 

FLINTEA - 

Unde? 

D-NA RAIU . 

La tennis. 

FLINTEA 

Da ? vrea să treacă. | 

D-NA RAIU 

Da ! Eşti grăbit? 

“ FLINTEA 
N'aș vrea să intârziez. 

D NA RAIU | 
Dacă te-aș ruga să-mi ii puţin de urit? 

| FLINTEA 
__ Spuneai că vii şi d-ta, şi... pe urmă, unei femei 
frumoase nu i se urăște niciodată.
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D-NA RALU 

Dacă nu e nimeni să-i-o spuie, i se urăște. 

FLINTEA | 

Eşti frumoasă, doamna Raiu | 

| D-NA RAIU 

Nu fii obraznic! 

FLINTEA 
Eşti urită, doamnă Raiu... 

D-NA RALIU 

Nu minţi | 

FLINTEA 

Atuncea cum să spun ? 

| D-NA RALIU 

Spune : «Sunteţi inteligentă, doamnă». 

FLINTEA 

Asta m'o spui, pentrucă se”nțelege dela sine. 

"D-NA RAIU 

Şi știi pentru ce? 

FLINTEA 

Nu. Sa 

D-NA RAIU 

Pentrucă am făcut o mare descoperire.
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FLINTEA 

Științifică ? 

D-NA RALIU 

Are să uimească pe toată lumea | 

FLINTEA 

Şi anume? 

D-NA RAIU 

Toată lumea credea eri și mai crede și astăzi, 

că întoarcerea d-tale bruscă pentru două zile mi 

se datorește mie. 

FLINTEA | 

Și d-ta erai sigură? 

D-NA RALIU - 

Mam îndoit până mai adineaurea, când m'am 

încredințat. 

| “FLINTEA 

Că mam „venit pentru d-ta! 

D-NA RAIU 
-Dal Cai venit pentru domnișoara Pcunteș. 

FLINTEA 

Care la rândul ei nu e sigură, de n'am venit 

pentru d-ta. 

D-NA RALIU 

Ţi-a spus?
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FLINTEA 

Dela dânsa ştiu, ce crede lumea. 

D-NA RAIU 

Şi te-a întrebat pentru cine ai venit?, 

FLUNTEA 

N'ar îndrăzni. 

D-NA RAIU 

O 1 dacă crezi că sar teme | 

FLINTEA 
serios 

Nu sar cădea să'ntrebe. E prea bine crescută. 

D-NA RAIU 
atirmativ 

O iubeşti. 

FLINTEA 

De unde vezi? 

D-NA RALIU 

Numai când iubeşti, ţi-o închipui altfel decum 

este. 
FLINTEA 

Și nu e cum mi-o închipui eu 2 

D-NA RALIU 

O crezi nevinovată şi e de o șiretenie nemai 
pomenită. 

FLINTEA 

Da?
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D-NA RAIU 

N'ai băgat de seamă? 

FLINTEA 

Iți spun drept că nul 

D-NA RAIU 
interogativ 

O iubeşti ? 
Să FLINTEA | 

Adineaurea mi-ai spus: «O iubeşti » Și acum 
spui : «O iubeşti 2» De ce mă ?ntrebi când ai afir- 
mat adineaurea cu atâta siguranță | 

D-NA RALU 

Pentrucă vreau so aud din gura d-tale | 

FLINTEA 

Dacă o iubesc întradevăr, dânsa va fi cea 
dintâi persoană căreia i-o voiu spune. 

D-NA RAIU 
supărată | 

Atunci du-te de i-o spune | pleacă spre stanga. . 

FLINTEA 

Deocamdată mă duc să mă îmbrac. iese prin dreapta. 
Incepe să se întunece şi ameninţă a ploaie. 

SCENA VI 

D-NA RALIU, PUPINEL 

D-NA RAIU 
ieşind, dă de Pupinel care o pândia 

__ Mergi la tennis?
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PUPINEL 

D-ta mergi > 

| D-NA RAIU 

Eu merg. 

PUPINEL 

Merg şi eu! Imi dai voie să te însoțesc? 

D-NA RALU . 

Cum să nu, cu plăcere | ies amândoi. 

SCENA VII 

D-NA RALU, PUPINEL, CHEZAȘU, D-NA ZÂLO- 

GEANU, O DOAMNĂ 

CHEZAȘU 
intrând prin fund 

Nu ştiţi ceva? Deseară... 

PUPINEL 

Da... da... am auzit iese cu d-na Raiu. Chezaşu se întâl- : 
neşte în uşă cu d-na Zălogeanu. 

D-NA ZĂLOGEANU 

Faci ? 

CHEZAȘU 

Pardon ? 

D-NA ZĂLOGEANU 

O partidă, să mai căutăm pe cineva..
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 CHEZAȘU 
Eu? D'aia m'am întors | Veniam, că ameninţa 

a ploae. Unde sunt ceilalți? 

D-NA ZĂLOGEANU 

Sau dus | | 

CHEZAȘU 

Pe ploae. 

D-NA ZĂLOGEANU 

„Păi... nu plouă! 

CHEZAȘU 
vrea să iasă 

Mă duc, să le duc o umbrelă. 

D-NA ZĂLOGEANU 

La revedere] 

CHEZAȘU 
o opreşte 

Ştii ceva? Am aflat | Nu știu cine mi-a spus 
adineaurea, cum stă cu chestia. 

D-NA ZĂLOGEANU 
nedumerită 

Care chestie? 

CHEZAȘU 

Chestia pentru care îţi tot baţi capul s'o aflăm. 

D-NA ZĂLOGEANU 

Eu 2.
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CHEZAȘU 

D-ta! se uită la ea. Așa e | Nu, d-ta ; d-na Ursea |... 
vrea săiasă Mă duc să le duc o umbrelă. 

D-NA ZĂLOGEANU. 
la stai | Spune-mi ce vroia să ştie d-na Ursea ? 

CHEZAȘU 

De Corbeal! Aici trebuie să deschid o parenteză. 

Ai văzut că Manole Corbea vorbeşte de toate cu- 
coanele cu multă uşurinţă. De una singură nu 

spune niciodată nimic, de doamna Felicia Rădeanu... 
nepoată-sa,.. 

D-NA ZĂLOGEANU.. 
Dacă e nepoată-sa |! | | 

CHEZAȘU 
Nu e nepoată-să? .. 

D-NA ZĂLOGEANU 

Nu! 

" CHEZAȘU . 

Chiar â-ta bănuiai | . 

| D-NA ZĂLOGEANU 

Eu ? 

CHEZAȘU 

D-tal se uită 1a ea. Așa e! Nu, d-ta ;. doamna Ur- 
seal Mă duc să le duc o umbrelă, vrea să iasă 

C. 668.— Bunicul. s
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D-NA ZĂLOGEANU 

la stai |... stai |... Mai făcut curioasă. Cum, nu 
e nepoată-sa ?,.. 

CHEZAȘU : 

Ştii că s'a .măritat acum un an. Ei, doamna 
Felicia Rădeanu nu e nepoată-sa... 

D-NA ZĂLOGEANU 

E o femeie « cu care trăește ? 

CHEZAȘU 

Mai răul E fie-sal 

D-NA ZĂLOGEANU 

'Nu mai pricep nimic! 

CHEZAȘU 

Doamna Rădeanu, care spunea el că e nepoată-sa, 
e un copil al lui din flori. Dar nu spune | Am a- 
flat eu, acum dela un bun prieten al lui, care mi-a 
spus să nu mai spui şi pe la alţii;.. d'aia te rog 
foarte mult... 

D-NA ZĂLOGEANU 

Nu ! Nu... Cum spui c'o chiamă? : 

-- CHEZAȘU 

Felicia Rădeanu ! D-ta m'ai pus să întreb. 

D-NA ZĂLOGEANU 

Eu? |
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CHEZAȘU. 
D-ta | se uită la ea Aşa e | Nu ; d-ta,.. doamna Ur- 

sea |.. Mă duc să ie duc o umbrelă. 

D-NA ZĂLOGEANU.. . . 

Du-te de le du o umbrelă. 

CHEZAȘŞU 

Dar te rog nu mai spune pela alții. 

D-NA ZĂLOGEANU : 

Nu! Nul 

| CHEZAŞU 

Umbrelă 2? Umbrelă ? Pe-a mea am uitat-o la 
Bucureşti. iese 7 

„D-NA ZĂLOGEANU 
ieşind se întâlneşte cu o damă care intră 

O ştii pe Felicia Rădeanu? Să-ţi spun ceva... 
Mi-a spus cineva care m'a rugat să nu mai spui 
şi pe la alții. d'aia, te rog foarte mult... îesa- 
mândouă, : E i 

SCENA VIII 
DEA singură 

E îmbrăcată cu rochia de tennis din actul 1; cu rachetă în mână, 
Vine veselă, dar când vede că afară s'a întunecat detot, se întristează. 
Se reazemă de geam, supărată şi priveşte ploaia. Se 'ndepărtează de 
geam ia primul tunet, se duce de pune racheta pe pian, îl deschide 
şi supărată începe să facă câteva game, Pe urmă se duce din nou la 
geamul din und, dar văzând că tot plouă se înapoiază la pian şi în- 
cepe să cânte câte o arie pe care n'o isprăveşte, trecând dela una 
la alta și izbind, cu putere, pianul până când cântă serios câteva mă- 
suri din Serenada de Braga. -
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SCENA IX. 

„* DEA ta pian FLINTEA 

„Piintea vine prin dreapta cu racheta în mână și se opreşte un mo- 
ment, de se uită la ea. Dea îl vede, se opreşte şi începe să râdă. 

DEA „ 

Plouă | 

| FLINTEA 

Dal Păcat! 

DEA 

Mă gândiam, că te-ai dus şi că te-a apucat 
ploaia. „j 

FLINTEA ! 

Imi pare bine cam întârziat. De mă duceam, 

rămâneam acolo şi pierdeam prilejul să aud Sere- 
nada cântată atât de frumos. 

DEA 

Nu cânt frumos deloc. Mai întâiu că m'am mai 
pus mâna pe pian, de când sunt aicea. Acuma, 
nu ştiu ce mi-a venit, 

FLINTEA | 

Știam, că ştii să cânţi. O lună întreagă am stat 

aicea şi te rugam să deschizi pianul. Te încăpă- 

țânaseşi să nu vrei... şi acuma... 

DEA 

“Intâmplarea te-a făcut să vii! ,
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FLINTEA 

Da | intâmplarea | Intâmplarea joacă un mare 
rol în vieață | 

DEA | 

Fireşte | tăcere. Amândoi nu știu ce 'să spună. 

FLINTEA 

Imi pare rău, Cam făcut sgomot. Trebuia să 

viu încet, să nu m'auzi şi pitit, în vreun colț al 

odăii, să mă uit la d-ta şi să te ascult ! 

DEA 
Vrei? 

FLINTEA. 

Să-mi cânţi ? 

DEA 

Da! A 
FLINTEA . 

Fireşte că vreau | 

DEA 

Atunci ascunde-te, .să nu ştiu că ești aicea | 

FLINTEA 
se așează pe un scaun departe 

Am găsit ! | 
| DEA 

Nu! În dosul meu,—să nu te vădi—Aşal 
începe să cânte din nou Serenada, dar nu e cum a cântat-o înainte, 

Acum e foarte turburată, după câteva măsuri se opreşte. Nu pot | 

Nu ştiu | se întoarce şi-i vede Nu te uita la mine! la
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o carte şi citește... Așa ! începe din now, acelaş lucru. 
Se scoală necăjită şi turburată, 

FLINTEA 

Nu te sculal Te rog! Cântă. 

“DEA. 

se așează din nou la pian Nu pot | începe din nou, de astădată 

se supără şi face câteva game. Lasă-măl Nu vreau |! 

FLINTEA 

Atunci să mă duc? 

"DEA 
Nu te duce că tot nu mai cânt. Bine înţeles că 

nu te țin. Mie nu mi se urăște singură... și pe 

urmă vezi, că e doamna Raiu care te așteaptă pe 
undeva. 

FLINTEA 

Doamna Raiu ! lar doamna Raiu? Și d-ta crezi 
ce crede toată lumea? Crezi cam venit pentru 

d-na Raiu ? 

| | DEA 

Aşa se zice | 

. FLINTEA 

Lasă să se zică. Puțin îmi pasă |. Dintre toţi 

numai d-ta aș vrea să nu crezi, aș vrea să fii 

sigură, că nu “e d-na Raiu care m'a adusdin nou. 

DEA 
cu o bucurie pe care nu şi-o poate stăpâni 

N'ai venit pentru dânsa?
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FLINTEA 

Nu | 

DEA . 
amețită 

Ce bine îmi pare! 

FLINTEA 
turburat 

Da? Pentru ce? 

DEA 
îşi revine 

Pentru bietul tatal O iubeşte | şi « mă bucur 
ca scăpat de un concurent. 

FLINTEA - 

Și nu eşti curioasă să ştii pentru cine m'am 

întors > 

DEA 
„ indiferentă 

Defel ! 

FLINTEA 

Cum? Am plecat deaicea Marţia trecută. A tre- 

cut Miercuri, Joi, Vineri... și Sâmbătă seara, când 

nu se aștepta nimeni, vaţi pomenit cu mine. 

DEA: 

Ne-am pomenit cu d-ta Sambătă, ai stat Du- 
mineca şi deseară pleci iar | 

| FLINTEA 

Şi ce trist o să fiu, Luni, Marţi Miercuri !...
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"DEA: 

“Joi şi Vineri... - 

FLINTEA 
mirat 

Și Sâmbătă. 
» DEA. 

Sâmbătă n'o să mai vii iar? 

FLINTEA. 

Nu mai viu. 

* DEA 
tristă 

Da? ă 

FLINTEA - 

Cine s'a întristat? 

DEA 

Nu ştiu. Mai e cineva pe aicea? 

FLINTEA 

Nu e nimeni. 

ă DEA. 
Atunci cine vrei să se întristeze, că noi suntem 

foarte veseli. - 

FLINTEA 
trist 

-Da, foarte veseli, Dea incepe din nou să cânte şi vorbeşte 
cântând, 

DEA 

Îţi place ?:Era o vreme, când cântam cinci cea-
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suri pe zi. Pe urmă mi s'a urit, dar cântam foarte 
frumos odată | 

FLINTEA 

Ştiu | Te-am auzit la Ateneu, când a fosto 
serbare în folosul orbilor. 

DEA 

Erai acolo? Nu e adevărat, 

FLINTEA 
Eram acolo | 

DEA 

Ce-am cântat? | 

” FLINTEA 

„»Patetica» lui Beethoven. 

DEA 

Aşa e | începe „Patetica”. Asta |. 

FLINTEA 

Aveai coadă pe spate şi, când ai venit pe scenă, 

erai galbenă ca o ceară. Pe urmă, când s'a ispră- 
vit, „rai - -Toșie, — e 

“DEA 
„„ ca 0 cireașă | 

| | -- FLINTEA 

Fie |! Ca o cireașăl SI 

DEA 
Nu, dar aşa se spune: galbenă ca ceară, roşie 

ca o cireaşă,... banalităţi. încetează.



122 | A. de Herz 
  

FLINTEA 

Domnişoară Frunteș.... mai cântă ! 

DEA | 
“Nu, că sunt enervată. începe din nou cu gamele şi pe 

urmă închide pianul. 

FLINTEA 

Te rogl , 

DEA 
"îl deschide din nou 

Nu mai ştiu | face arpegii. 

FLINTEA 

E o lună de zile,. decând pândiam prilejul să 

te pot găsi singură. 

DEA 
cântând 

Acum o lună deabia am făcut cunoştiința | 

FLINTEA 

Mai cunoscut d-ta, și ne-am vorbit întâia oară! 

dar: eu te: cunosc demult, demult detotl.. de- 

când veniai, Sâmbătă seara dela şcoală, acasă. 

"DEA 

Ai băgat de seamă ce rol frumos joacă Sâm- 
băta în vieața noastră? 

FLINTEA 

__ Umblai ţanţoşă, pe stradă ; nu te uitai nici în 
dreapta nici în stânga, par'că erai tot supărată ; 
o luai pe straga Clemenţei, coborai prin Dionisie...



Bunicul | 123 
  

| | DEA | 

Și în colţ, în strada Batiştei, pe cine să vezi tot-. 
„deauna ? Pe domnul Flintea | 

FLINTEA 
uimit 

Cum ? 

DEA 
imitându-l 

Nu mă uitam nici în dreapta nici în stânga, eram 
tot supărată, dar te vedeam. 

"FLINTEA 
Mă vedeai pe mine? 

DEA 

Nu era greu. Să vezi pe cineva în acelaş loc, 

ți se întipăreşte în minte. De vreo două. ori nu 

"te-am văzut, era spre toamnă... 

FLINTEA . 

Da, fusesem bolnav. 

DEA 

Pe urmă te-am văzut din nou | 

FLINTEA : 

Și cunoştinţa m'am făcut-o decât aicea, acum o 
lună | 

DEA 

"Când ai întâlnit şi pe doamna Raiu. 

FLINTEA 
Nu e adevărat, mam gândit mereu numai la
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„d-tal Nu îndrăzniam să m'apropii, pentrucă Îmi 

era frică să nu te supăr,... dar am plecat deaicea 

trist și abătut... Când am ajuns în Bucureşti, 
mi-am dat seama că mam fost destul de între- 
prinzător |. Imi părea rău, cam plecat fără să-ţi 
vorbesc... fără să-ți spun o vorbă cât de nein- 

semnată... și-a început să mă muncească dorul, 

un dor cumplit de d-ta, așa încât deabia aș- 

teptam să pot veni din noul In tren eram tur- 
burat și totuş aveam ceva care îmi dădea o în- 

drăzneală fără margini. Simţiam că ceva mă îm- 

pinge inainte, eram sigur că ce mam putut să 

spun o lună întreagă, o să-ţi pot spune astăzi 

Pe urmă te-am văzut sus la tennis, cu bătrânul 

Corbea şi... nu ştiu pentru ce... iartă-mă..... dar 

mi-am închipuit că m'aştepţi pe mine, prea era 

ciudată întâlnirea, prea ai fost prima persoană pe 
care am văzut-o întrând în gară. Dea]... îi ia mâna. 
Ea î-o trage şi se apucă din nou [să cânte.... Uite, spune-mi 

o vorbăl... Una singurăl... Spune-mi că ştiai că viu 

şi că pe mine mvaşteptai acolo sus... Spune-mi 

că m'aşșteptai, altfel nu-ţi mai pot spune nimica. 

DEA 
cântând la pian 

Da! 
FLINTEA 

Mă mir, cum ai putut crede că nu viu pentru 

tine |... pentru d-ta. 

DEA . 

Nam crezut |
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FLINTEA 

Adevărat ? 

DEA 

Dal Toţi au spus, când au citit telegrama: «Vine 
pentru dânsa»... pentru doamna Raiu... şi eu mi-am 
spus în mine... «nu se poate, vine pentru mine»l.. 

FLINTEA 

Dea | Mai ameţit... pot nădăjdui... pot nădăjdui... 
că dacă ţi-aș spune... să fii a mea, nu te-ai im=- 
potrivi ? Pot să cred... că clipa asta, când (ţi fac 
cea dintâi mărturisire... e şi clipa logodnei noastre 
și că nimic şi nimeni nu ne poate despărți 2 Dea 
nu mai cântă, De ce taci... Spune-mi, spune câ mă 
iubești, cum te iubesc eu |... Dă-mi mâna... nu i-o dă 
Ridică ochii tăi frumoși şi uite-te la mine... lasă-mă 
să citesc în ei... răspunsul... pe care îl aştept... 
Dea începe să cânte fraza celebră din „Bohema“. Q) | Dea... îţi 

mulțumesc... îți mulţumesc 1. Ce dulce eşti, ce 
dragă îmi eşti 1. Nu spui nici o vorbă... şi totuș 
mi-ai răspuns...l Ce se petrece în sufletul tău a- 
cuma, exprimi pe clapele dela pian... fiorul dra- 
gostei care te ameţeşte îl laşi să tremure pe cla- 
pele lui... O! lasă-mă, lasă-mă să-mi trec buzele 

"pe degetele tale albe, cum le treci pe ele pe cla- 
pele dela pian... Dea [... vrea s'o sărute şi dânsa nu se lasă. 
Se fereşte fără să ridice mâinile după pian. Cântă mereu „Bohema». 

DEA . 

„Lasă-mă !
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FLINTEA 
se luptă 

Cântă ! 

DEA 

Lasă-mă ! 

FLINTEA 

Cântă, cântă mereul Ii ţine braţele şi o sărută lung. Dea a 
încetat să cânte şi rămân amândoi îmbrăţișaţi până când intră Cor- 
bea care îi vede. Se opreşte și începe să fredoneze aceeaş arie din 

«Bohema». Dea tresare. Flintea întoarce capul şi se despart. Dea îşi 
ascunde faţa în mâini. 

SCENA X 

“DEA, CORBEA, FLINTEA 
DEA ” 

Ne-a văzut! Ne-a văzut! 

“ FLINTEA 
îi râde lui Corbea 

Nu-i nimic. 

CORBEA 
, amărit . 

Wam văzutl.: : 

„FLINTEA 

Iţi aduci aminte de vremurile d-tale frumoase 

deodinioară ? 

CORBEA 

Nu-mi aduc aminte de nimic!
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DEA 

Dumnealui nu-şi aduce aminte de nimeni. 

CORBEA 

„. Şi de nimic | obosit se așează pe un scaun 

DEA 

Tot plouă ?- 

| CORBEA 
Tot | 

DEA 

Şi ai venit deacolo pe ploae? 

" CORBEA .- 

Da ! Ceilalţi au mai rămas. 

DEA 
Ai venit singur? . 

CORBEA 
Era umezeală. Aaa 

DEA 

Te doare? SE 

: CORBEA 
Mă doare | 

DEA 

Piciorul ? | 

CORBEA 
amărit 

Piciorul |
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DEA 

Mă duc La revedere | se mai uită ia Flintea şi fuge prin 
dreapta. Corbea rămâne pe scaun şi Flintea, care de când a intrat 
Corbea, fredonează aria din „Bohema“, umblă turburat până când se 
scoală Corbea şi vine în faţă. 

"SCENA XI 

CORBEA, FLINTEA 

CORBEA 
sculându-se, vine în faţă, fredonând și el „Bohema“ 

Imi pare rău că am venit! V'am turburat. 

„FLINTEA 

Nu face nimic! 

CORBEA 

Nu mai aveaţi ce să vă spuneți. i priveşte urit 

FLINTEA 

Totdeauna ai ce să spui! 

CORBEA . » 
„Dar deocamdată vaţi spus tot. 

FLINTEA 

Tot | iredonează 

CORBEA 

Te iubeşte? 

FLINTEA 

Mi se pare.
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CORBEA 

Precum ţi se pare 'că o iubeşti. tredonează 

FLINTEA 
după o pauză 

Dragă mi-e fata asta! Ai văzut ce ochi are? 

| CORBEA 

l-am văzut. 

FLINTEA 

Ca două ţinte! 

CORBEA 

Şi îţi țintueşte inima. 

FLINTEA 

Ai văzut ce suflet ? 

CORBEA 

Da ! 

| FLINTEA 

Ce drăgălășenie ? 

CORBEA 
Da! |, 

FLINTEA 

Ce nevinovăție ? 

CORBEA 

Dal | 
FLINTEA 

Era şi greu să nu vezi d-ta | 

C. 668.— Bunicul.
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CORBEA 

Pentru ce ? 

FLINTEA 

Pentrucă ai trăit atâta în mijlocul lor, încât 
poți să faci deosebirea.' Ai cunoscut vreodată o 
ființă atât de fermecătoare? 

| CORBEA 
Nul 

FLINTEA 

Atât de copil? | 

| CORBEA 

Nu | 

| | FLINTEA 
Atât de vioae? 

CORBEA 
Nu | 

- FLINTEA 

Atât de... i 
CORBEA 

Nu | 

FLINTEA 
se aşează pe scaun 

M'a ameţit | pauză Te miri | Fireşte vă miraţi toți. 
Auzisem că lumea deaicea credea, că viu pentru 
d-na Raiu. E nostim că și d-na Raiu crede la fel.
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CORBEA 

Dar nu mai crede. 

FLINTEA 

Zău ? | 

CORBEA 

Eram toţi la tennis, când a început să plouă! 
Nu mai veniaţi şi d-na Raiu mi-a spus că sunteți 
pe semne amândoi aicea... că ştie că o iubeşti 
pe Dea Frunteș şi atuncia am venit iute... 

| FLINTEA 

lute | De ce? 

CORBEA 

Pentrucă fata asta asta îmi este dragă | Ştii 1 
am văzut-o crescând | Odinioară mergeam des în 
„casă lor. Sunt foarte bun prieten cu Generalul | 

FLINTEA 

Ești bun prieten cu Generalul? 

' CORBEA 

Din: copilărie | 
4 . 

“ FLINTEA 
: se scoală 

Atunci... 

CORBEA 

Atunci, ce ?
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FLINTEA 

Dacă ne-ai da o mână de ajutor ? 

CORBEA 
ironic 

Eu?! 
FLINTEA 

Spui că ţii mult la Deal 

CORBEA 

Vă spuneţi pe nume? 

FLINTEA 

Da | pauză Dacă ţii la dânsa și dacă eşti prieten 
cu Generalul, îţi vine ușor să pui o vorbă bună... 

1 

CORBEA 

Eu 2 
FLINTEA 

Să-i spui că ne iubim... 

CORBEA 

FLINTEA 

Că vreau s'o iau pe Dea... 

Eu ? 

CORBEA 

Să-i spui eu? 

FLINTEA 
Și că numai să vrea dânsul și nunta se poate 

face cât decurând. Ne-ai cununa d-ta.
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CORBEA 

Cu doamna Raiu. 

FLINTEA 
Doamna Raiu o să dispară. 

CORBEA 

Crezi ? 
FLINTEA 

O să înțeleagă că o iubesc prea mult pe Dea, 
ca să mai petrec cu dumneaei. 

CORBEA 

Şi ce rău faci | 

FLINTEA 

Pentru ce? 

CORBEA 
insinuant 

Pentrucă un tânăr la vârsta d-tale nu trebuie 
să se însoare. 

FLINTEA 

După d-ta nu trebuie să se însoare nimeni 
niciodată, Nici d-ta nu te-ai însurat ! 

4 

i CORBEA 
Eu spun să te însori, dar nu acuma ! 

| FLINTEA 
De ce? 

CORBEA 
Insurătoarea nu e bună, decât dela 30 ani
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în sus. Să te însori acuma, ar însemna să clă- 
deşti o casă. începând cu mansarda, şi nu se 
poate, e în zadar | - 

FLINTEA 

Nu mă mir că-mi vorbești astfel. 

CORBEA 

Eu nu m'am însurat, pentrucă mam găsit cu 
cine. 

FLINTEA 

In schimb am găsit eul 

CORBEA 

Eşti prea tânăr. 

FLINTEA 
Căsătoria n'are vârstă. Te'nsori când găseşti. 

CORBEA 

Şi pe urmă te desparţi ! 

FLINTEA 

Eu mo să mă despart! 

CORBEA 

E fatal. Cei mai frumoși ani ai vieței îi trăeşti: 
cu aceeaș femee, în loc să petreci cu o mie. La 
25 ani, când sufletul fierbe în dragoste, când îţi 
place una şi alta, trebuie să te gândești la soţia 
ta| Seara, când ieși pe stradă şi îți place o fe-
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meie care trece, nu „o poţi urmări, ca să petreci 
noaptea cu dânsa, pentrucă acasă te aşteaptă 
cu masa şi pentrucă, după masă, trebuie să ieşi 
cu ea. 

FLINTEA 

Dac' o iubeşti... 

CORBEA 

.O iubeşti un -an, doi, şi pe urmă ţi se urăște. 

FLINTEA 

Depinde | 
CORBEA 

Ascultă-mă pe mine ! Eu am trăit şi ştiu. 

FLINTEA. | 
Ai trăit altfel decum vreau să trăesc eu. 

CORBEA 

La o vârstă oarecare, toti suntem la fel. 

FLINTEA 

Te "nşeli | 

| “CORBEA 

Nu mă, 'nșel deloc. Incearcă de fă cum vrei şi 

peste doi ani ai să vii la mine să-mi spui : 

«Domnule Corbea, ai avut dreptate b | 

FLINTEA 

» Dar dacă ţi-aş spune: «Domnule Corbea, mai 
avut dreptatel»
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CORBEA 

Ar însemna că degeaba am trăit, nu cunosc 

Iumea | La vârsta d-tale trebuie să treci din bra- 

țele uneia, în braţele alteia; trebuie să sorbi plă- 

cerea vieţei până în fund, cu sete, şi după ce 
vei fi obosit... 

FLINTEA 
Să mă 'nsorl 

CORBEA 

Să te msoril 
FLINTEA 

După ce voiu cheltui cu altele tot prisosul dra- 
gostei, care clocotește în mine, după ce măvoiu 
isiovi cu desăvârşire, să mă duc să găsesc o fată 
nevinovată, dornică de iubire, căreia să-i aduc 
un trup istovit şi un suflet gol? 

CORBEA | 

Nare să bage de seamă, pentrucă prin forța 
lucrurilor,îi vei fi credincios. 

FLINTEA | 

Credinţă pe preţul ăsta, nu cred să vrea. 

CORBEA 

N'o să ştie. 
FLINTEA 

O să ştiu eu și voiu avea mustrări. 

„ CORBEA 

Vei fi petrecuti
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FLINTEA 

De ce să nu petrec cu dânsa dela început? 

CORBEA 
enervat 

Pentrucă dânsa, e dânsa, unal. Pentrucă ce- 

lelalie, sunt celelalte, mai multe | Vezi eu ţiu la 

Dea, şi pentrucă știu ce-o să se întâmple de- 

aia nu numai că n'o să ajut la înfăptuirea aces- 
tei căsătorii, dar mă voiu împotrivi din răsputeri 
să nu se facă. 

FLINTEA 

Eu credeam, să ne poți fi de folos. 

CORBEA 

Altădată | 
FLINTEA 

Altădată, când? Ea se mărită şi eu rămân 
fără dânsa. 

: CORBEA 

Găsești alta. 
FLINTEA 

A, hul Pe ea o vreaul 
4 . 

W CORBEA | 

Vei fi nenorocit. Ai avut prilejul, să cunoşti 
pe una din cele mai frumoase şi din cele mai 
dorite femei din Bucureşti—pe d-na Raiu | Ştii 
cine e femeia asta? Femeia după care aleargă 
toată lumea şi căreia îţi este foarte greu să-i placi | 

E foarte greu să te apropii de' dânsa. Au fost
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bărbaţi, cari şi-au cheltuit averea întreagă. şi n'a 
fost chip. Au fost alții din prietenii mei, cari s'au 
împușcat, cari au: murit, pentrucă: mau putut fi 
iubiți de dânsa... Şi. d-ta... care ai norocul cel 
mai mare... care te-ai întâlnit cu dânsa fără so 
cauţi... care te.inbește fără să vrei... care ţi se 
dă—fără s'o ceri—ai fi în stare să treci pe lângă 

“dânsa şi să nu o iei în seamă? Te-ar râde toată 
“lumea, ai fi singurul, unicul, şi te-ar urmări pre- 
tutindeni batjocura tuturor. la gândeşte-te | să 
trăeşti cu dânsa... cu d-na Raiu |. , insinuant — «Cine 
e cu Alisa Raiu» ? — «Flintea | |.. .» 

«Nu mai e chip să te apropii de Alisa Raiu 
din pricina lui Flinteal!».. «Uite-o pe Alisa Raiu la 
teatru în loje 1...» Toţi te caută pe d-ta în stal. 
Alisa Raiu, la şosea cu automobilul; Flintea e pe 
jos sau în trăsură | Pe stradă trece Alisa Raiu cu 
o prietenă, — «Uite-l și pe Flintea I» «Nu se mai 
isprăveşte odată ?1..» «Tot cu Flintea el.» Și 
bărbaţii turbează ! D-ta îţi nutrești vanitatea. Te 
urăsc toți, ai numai dușmani, iar seara cănd treci 
pragul odăii de culcare, în alcovul, care vă înă- 
buşe suspinele unei dragoste fără pereche, o să 
ți se pară că vezi pretutindeni ochii celorlalţi, 
cari te sfâșie cu privirea, brațele celorlalți, cari te 
dau la o parte, şi în sărutarea ei culegi suspinul 
atâtora, cari aşteaptă să-ţi ia locul. Nu? 

FLINTEA 
ispitit 

E frumos |



- Bunicul 139 
  

CORBEA 
. . încântat | . 

Păi vezi | a 

FLINTEA 

Dar m'am ferit totdeauna de ce-mi spui d-ta. 
Nam voit "niciodată, să am astfel de legături 
pentrucă mă ştiu: sunt sentimental și nu mă mai 
pot despărţi! 

CORBEA 

ți închipui. Te desparți ușor, când cu gândul 
"nu gândeşti. Dacă te căznești să te desparți, nu 

se poate; dar dacă laşi vremea să treacă, te des- 
parți, fără să simţi. Vine dela sine. Când te căz- 
nești să rupi marca după plic, vezi că nu se 
poate. la aruncă plicul întrun sertar, vei vedea 
că, după câtăva vreme, marca se deslipeşte singură 
fără nici o. caznă. Aşa sunt și legăturile de soiul 
acesta. Vremea deslipeşte singură | 

 ELINTEA. 

De-ar fi așa de uşor! 
i, 

i - CORBEA 
N ! aprins 

Vei izbuti totdeauna, în dragoste, mulțumită 
fizicului şi eleganţei d-tale ! 

FLINTEA 
hotărit 

Nu încerc! Sărutările unei guri pe cari le-a dat 
şi altora nu mă amețesc! Braţul care se întinde



140 ” - “A. de Herz 

spre mine, cum s'a întins spre alții nu mă ispi- 
teșştel Imi place tinerețea, tinereţea sănătoasă și 
plină de farmec! 

CORBEA 

Sunt fete cari maşteaptă decât asta | Dragoste ! 
Grizetele, cum sunt la Paris și cum găsești şi la 
noi, nu trebuie să te duci până acolo. Grizeta! 
Râsul ei se amestecă cu plânsul. E dragostea le- 
gată de primele raze dela soare, ea e amintirea 
vremurilor de student sărac în mansarda fără foc, 
unde te încălzeşte ea. Are douăzeci de ani şi nu 
0 poţi avea decât la vârsta pe care o ai d-ta. 
Are douăzeci de fizionomii într'o singură zi și ţi 
se pare că ai avut douăzeci de femei! 

FLINTEA 

A avut-o și altul înaintea mea. 

CORBEA 

Nu 1 Pentru fiecare e alta, și te poţi lăuda că 
a fost pentru tine, cum ma fost pentru altul! 

FLINTEA 

E ciudat cum îmi vorbeşti! Nu ştiu ce să cred ? 
Crezi întradevăr, că e o nenorocire pentru Dea, 
sau e numai omul bătrân care vrea să împiedice 
o dragoste, pentrucă lui i-a trecut vârsta să iu- 
“bească ? 

CORBEA 
supărat 

Mie nu mi-a trecut vârsta şi d-tale îţi spun să 
iubeşti |
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FLINTEA 

Da, dar nu pe Deal 

CORBEA | 
Fiindcă Dea nu e pentru: vârsta d-tale. La 

vârsta d-tale trebuie să ai un apartament al d-tale 
singur | Femeile adoră să vie întro «garsonieră», 
pentrucă ştiu ce se petrece acolo. In pernele moi 
ale sofalei, a rămas parfumul dragostelor din 
trecut, cum a rămas în odaie mirosul țigaretelor 
fumate. Câte lacrămi mau curs pe sofal Câte 
suspine mau rămas aninate de colțurile tainice 
ale odăii | In covor se îngroapă sunetul paşilor, 
sunetul vorbelor şi virtutea pierdută. N'ai ideie ce 
impresie face asupra femeilor un interior cald şi 
orânduit cu gust! O fotografie aruncată într'adins 
pe un raft de bibliotecă sau un tablou aruncat 
întrun colț al odăii, îndeamnă pe o femeie la 
dragoste, mai iute ca vorbele d-tale înflăcărate. 
Multă vreme, femeile m'au putut să mă înfrunte, 
când au văzut pe un perete frumosul şi banalul 
«Le vertige», iar pe mescioara de lângă sofaua - 
cu pârnele moi, o reproducere a tabloului lui No- 
denbriich «Le Contentement». 

V 

FLINTEA 

Ciudaţ | începe să se lumineze după ploae. 

CORBEA 

Foarte ciudat | Dar ce vrei? -Au și femeile slă- 
biciunile lor, precum avem noi pe. ale noastre
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Un ciorap subțire bine tras pe un picior admi- 
"rabil, nu te amețeşte când doamna își ridică rochia, 
să treacă strada sau să se urce în trăsură? A- 
ceasta este «Le vertige». lar cârlionțul blond, care 
Doamne ferește |... nici nu s'a gândit dumneaei 
să-l lase să atârne pe după ureche, nu-ți pro- 
duce aceeaş plăcere estetică pe care ţi-o dă un 
tablou al.lui Gandara ?... lată şi «Contentement»-ul 
nostru, și iată cum luptă se dă între slăbiciunile 
noastre şi slăbiciunile lor, până când e fatal să 
învingă unele şi să cedeze altele. 

FLINTEA 

Pe urmă i s'a urit cu tine, pleacă și tu suferi. 

CORBEA 

Te consolezi, în. altă parte. 

FLINTEA 

Iți foarte mulțumesc. 

CORBEA 

Asta e frumusețea | Nu traiul liniştit al căsni- 
ciei montone: aceleași odăi, aceeaș femeie, aceeaş 
conversație, aceleaşi neînțelegeri. Nam dreptate ? 

FLINTEA 

N'ai | 

CORBEA 
cu mânie 

Pentrucă mai încercat, să vezi cum e altfel. 
la încearcă! Uito pe d-na Raiu... nu scăpa pri-
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lejul!... li plac, la nebunie, domnii mai tineri decât 
"dânsa. Uite pun rămășag, „că cel din urmă amant 

al ei nu s'a născut încă | 
Intră d-na Raiu prin stânga. 

| FLINTEA | 
Mulţumesc! 

"SCENA XII 

ACEIAȘI, D-NA RAIU, GENERALUL 
pe urmă DEA 

D-NA RAIU 
venind spre ei 

Vorbiţi despre mine ? 

_ CORBEA 
Da. Vorbim despre femei în general şi prin ur- 

mare şi despre d-ta, care ești mai femeie ca Ori- 
care alta. 

D-NA RAIU 
cu cochetărie 

Nu te mai schimbi defel! 

CORBEA 

Deocamdată joc rolul lui Cyrano. El iubește și 
eu vorbesc | - 

D-NA RAIU 
lui Flintea | 

Pentru d-ta ? 

FLINTEA 
supărat 

Eu ?
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CORBEA: 

Pentru dumnealui. Ceeace îţi spun, nu este alt- . 
ceva decât expresiunea sentimentelor lui. 

FLINTEA 
intervine 

Domnule Corbea.... 

CORBEA 

“Lasă. Va veni vremea să vorbeşti și d-ta pen- 
tru alţii! Vezi, bărbaţii se deosebesc de femei prin 
aceea, că la o oarecare vârstă, noi ne ajutăm 
unii pe alţii. 

întră Dea, cu rochia dela începutul actului, merge 1a tatăl-său şi-l 
ia de braţ. Flintea merge spre dânsa. 

CORBEA 
doamnei Raiu 

Ai avut dreptate l-am găsit aicea pe amândoi, 
amețiţi de muzică și de sărutări. . 

D-NA RAIU 

Am priceput | 

CORBEA 

Ce ? 

D-NA RAIU 

„„.Neastâmpărat, vioiu, îngrijit peste măsură, ochii 
îți scânteiază, umfli nările... 

CORBEA 

Te "nşeli |
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D-NA RALIU 

Ba nu mă 'nșel deloc. 
Corbea, plictisit, se îndepărtează, Doamna Raiu merge după dânsul, 
dar Qeneralul îi tae drumul și Dea rămâne cu Flintea. 

GENERALUL 
amabil 

Stimată doamnă | 

D-NA RALIU 
enervată 

Plec | 

GENERALUL 

Pas posible ! Unde ? 

D-NA RAIU 

“La Bucureşti. umbiă agitată prin fund 

CORBEA 
Generalului 

Aş vrea să-ţi spun o vorbă. 

GENERALUL 
cu ochii după d-na Raiu 

Plec | 

PR CORBEA 
Unde ? 

V GENERALUL 
„La Bucureşti. merge spre Dea Plecăm la Bucureşti. 

| DEA 
veselă 

A! ce bine îmi pare L1ui Fiintea Plecăm împreună. 

C.668.— Bunicul. 10
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SCENA XIII 
ACEIAȘI, PUPINEL 

" PUPINEL 
intră mergând spre Corbea, 

Domnule Corbea, te căutam... 

CORBEA 

Plec | 

PUPINEL 
Unde ? | 

- CORBEA 
La București | 

" PUPINEL 
Şi pe mine cui mă laşi? 

CORBEA 
Vino și tul IN 

PUPINEL - 

Ca să fac ce? 

CORBEA 
arată pe d-na Raiu care stă abătută întrun colţ. 

S'o consolezi | iese prin stânga 

CORTINA .CADE



ACTUL III 
La Bucureşti. Odaie luxoasă în casa lui Manole Corbea, Atmosferă 

caldă şi prietenoasă. Lux. Un divan mare, sprijinit de o bibliotecă, 
Mobilă de piele. Tablouri în cari predomină nudul. Fotograţii de fe- 
mei, aruncate pe ici, pe colo. Telefon pe birou, în dreptul divanuiui. 
Uşă în fund (intrare); la dreapta altă uşă, iatacul. Fereastra, la stânga, 
dă în stradă. Covor gros. Totul trebuie să-ţi dea impresia „garsoneriei* 
pe care a descris-o el în actul al II-lea. Scena XI,



SCENA | 

CORBEA PUPINEL . 

PUPINEL 
Mi-ai spus aşa: «Vino, ca s'o consolezi». Am 

venit, şi când vreau s'o consolez, nu mă primeşte. 

CORBEA 

N'a venit vremea. . 

PUPINEL 

Eu sunt grăbit, m'am vreme să aştept. Și vrei 
să-ţi spun una? M'ai nenorocit|. 

CORBEA 

Eu te-am nenorocit, ori ea te-a nenorocit? 

| PUPINEL 

Amândoi. Mai mult d-ta decât dânsa. 
i! 

CORBEA 

Te rog să te explici. 

PUPINEL 

Nu trebuia să-mi spui, să viu. Acolo aveam 
odaia plătită până la sfârşitul lunei. Mi-ai spus:
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«Vino» şi... am venit ! Dacă rămâneam, mă agățam 
de altcineva şi o uitam. Aşa, aici nu mă primeşte 
și adineaurea am văzut-o pe stradă şi-am înne- 
bunit. O iubesc! 

CORBEA 

Văd! 

PUPINEL 

Așa sunt eu : când n'o văd, uit ; dar când o văd, 
iar încep frământările | 

CORBEA 

Ți-am spus eu, că eşti încă prea tânăr. Nu poți 
dela început, să fii cum vrei să fii. La vârsta d-tale 
ai un prisos de sentimentalism pe care trebuie 
să-l cheltueşti. 

PUPINEL 

Poftim, sunt gata |.. Mai mare risipitor ca mine 
nici că mai găsești |: 

CORBEA 

Risipeşte-l, dar nu cu d-na Raiu. 

PUPINEL 

De ce? 

CORBEA 

Pentrucă doamnei Raiu nu-i trebuie dragoste 
cu scrisori, cu suspine şi cu priviri melancolice. 

PUPINEL 

Păi... eu ce vreau?
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CORBEA 

Altceva | D-ta- trebuie să iubeşti. In sufletul du- 
mitale nu s'a aprins încă flacăra.. 

PUPINEL 

Care flacără ? | 

CORBEA 

O flacără pe care o avem toți, tăinuită, nebă- 
nuită în sufletul nostru, la vârsta pe care o ai. 
Se aprinde în suflet în aproprierea unei femei 
frumoase și numai după ce a mistuit tot acolo 
înăuntru, numai atunci poţi petrece, cu femeile 

“cari nu cer dragoste cu' scrisori, cu suspine și cu 
priviri melancolice. Trebuie să iubeşti | . | 

PUPINEL 
nedumerit 

lubesc ! | 

CORBEA 

Pe cine? 
PUPINEL 

Pe doamna Raiu. 

| - CORBEA 

Nu-i trebuie iubirea d-tale | Din pricina asta se 
şi fereşte | Consumă-ţi cu prisosință idealismul 
tinereţei pe care-l porți în suflet, și apoi du-te 
de-i sphne : «Doamnă, a ars benzina W» 

PUPINEL 

Ciudat |
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CORBEA 

Flacăra ţi-o aprinde, într'o dragoste senină, o 
fată, care nu-ţi va fi niciodată soţie | 

PUPINEL 

D-ta vorbeşti astfel > 

CORBEA 

Eu | Sunt oameni cari iubesc prea târziu, târ- 
- ziu detot, şi aceia sunt cei mai nenorociți. 

PUPINEL. 
Da? Și cu toate acestea sunt nebun după 

dânsa | Cu cât trece vremea mai mult, cu atât 
mă aprind mai grozav. Dar ce folos | 

CORBEA 

Fireşte, una spui şi una simţi. Te-ai aprins 
pentru d-na Raiu, e dragostea d-tale dintai şi ai 
nemerit-o rău. Cu o fetiță era mai lesne ; cu 

- dânsa e mai greu.... Incep geloziile | 

PUPINEL. 
E cumplit ! 

CORBEA 
Fireşte | E cumplit | 

PUPINEL 

Trecutul ei mă doare | 

CORBEA 

Are şi de ce] O fată nare trecut, pe când d-na 
Raiu are mai mult trecut decât viitor.
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PUPINEL 

Da, trecutul acela mă 'nnebuneşte. In fiecare zi 
aud altele. şi sufăr, sufăr îngrozitor! 

CORBEA 

Pentrucă ești copil. Ai crezut să petreci cu o 
femeie, și când colo ai căzut în cursa inevitabilă 
vârstei pe care o ai. Trecutul femeii este chinul 
cel mai îngrozitor pentru omul care o iubeşte. Tot 
ți se pare, că nu e cu tine cum a fost cu ceilalți ; 
bănuești că pe ceilalți i-a iubit mai mult decât te 
iubeşte pe tine; că le-a dat lor mai mult decât 
îţi dă ţie... 

, PUPINEL 

O! așa el Cum le ştii toatel : 

CORBEA 

Intr'o dragoste ca aceasta, cum vrei s'o ai, tre- 
cutul pentru dânsa nu e nimic și pentru d-ta e 
totul. Ea işi uită trecutul, dar nu-l uiţi tul 

PUPINEL 

Fireşte | Aş uita însă trecutul, dacă sunt sigur 
că numai eu sunt prezentul | 

! CORBEA 
Nici atunci nu vei fi liniştit. Vei vroi să fii sigur 

că al d-tale e şi viitorul. 

PUPINEL 

„Vezi, vezi că sunt un om nenorocit | 
.)
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„CORBEA 
Ascultă-mă pe mine ! lubește, iubeşte, cu tot 

focul celor douăzeci și patru de ani pe care îi ai. 
Dă-te cu totul unei dragoste sincere și curate, și 
nu te mai juca... cu vieața! Nu poţisă nu iubeşti 
măcar odată | Dacă te .stăpânești acuma, vei ve- 
dea că mai târziu slăbeşti şi nu mai poţi ţine irâu |! 
inimei. şi atuncia te pomenești la o vârstă când 
nu se.mai poate, că,.. îi dă o lacrimă.. 

| PUPINEL 
Că > 

CORBEA 
râde 

Se-aprinde flacăra | Nu mori până nu iubeşti, 
odată, şi mai bine e să iubeşti acuma decât:să 
iubeşti mai târziu. 

PUPINEL 

„Și doamna Raiu |. 
- CORBEA 

Nu face nimic, te aşteaptă. Du-te, du-te înapoi 
copilule, mori de dragul unei panglici albastre pe 
care d-ra X, o are în părul ei negru ; tremură o 
seară când întâia oară îi ţii mâna mai mult în 
mâna ta ; aproprie-te uşor și o sărută, vei vedea 
cât de dulce e fiorul care o pătrunde ; roag'o să-ți 
spună că te iubește... frământă-te în indoeala că | 
nu vei fi iubit niciodată ; suferă, suferă și plângi, 
fără să știi pentru ce plângi,.vei înțelege că dra- 
gostea adevărată, dragostea de. care ai nevoie a-
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cuma este dragostea care suspină sub o ferea- 
stră închisă, nu'e dragostea care râde în dosul 
unei uşi care ţi s'a deschis. 

„+ PUPINEL | 

Şi apoi? 

CORBEA 
Apoi? Apoi? Vei fi ca mine. Ţi se vor culca pe 

divanul decolo toate femeile pe cari le dorești. 
Și nu-ți vei prinde inima de nici una dintre ele | 
Nu începe vieaţa aşa cum ar trebui să o sfârşeşti. 
Dragostea unei fete e un pian... dragostea d-nei. 
Raiu e o pianolă. Pianul trebuie să-l faci să cânte; 
pianola cântă singură."Ai -văzut vreodată ? 

„ PUPINEL 

Am văzut! . 

| " CORBEA 

Nu e nici o deosebire între o cutie pe care o 
învârteşti şi cântă singură și între clapele unui 
pian adevărat pe cari le faci să sune! Nu? cum 
stă în dreptul mesei, simulează un cântec la pian şi fredonează 
»Bohema“, . 

i PUPINEL 

Grozav te-ai schimbat | 

CORBEA 

Nu m'am schimbat, dar îţi vorbesc, cum trebuie 
să-ți vorbească un om imai în vârstă, care știe 
ce e vieața. Vezi notele?,. Si. Do. Mi.. Fa2 La
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pianola... Si, sună singur. Do... sună singur... Mi.. 
şi Fa... asemenea. La pian, trebuie să ştii să-l faci 
să sune și pe Si... și pe Do... și pe Fa... iar când 
vei vedea că sună pentrucă l-ai făcut tu să sune, 
plăcerea... trebuie să fie neînchipuit de mare. 

PUPINEL | 

Domnule Corbea, mi se pare că ai dreptate. 

CORBEA 

Imi pare bine că mă "mțelegi. sună telefonul «Da. 
da |... Când vei vrea.. Vino, vino numaidecâti. fi- 
reşte !.. Te aștepti.. Bine... La revedere!» închide apara- 
tul. In glasul ei vei afla o altă melodie. In glasul 

ei cântă dragostea care începe să înflorească ; în 
vorbele ei nemeșşteșugite vei găsi un dor de vieața 
fără pereche: Primăvara | Doamna Raiu..? D-na 

Raiu este o femeie obosită. In glasul ei e vieața 
care petrece; în vorbele ei meşteșugite, vei citi 
experienţa unui trecut care te face să suferi. Pen- 
tru o fată eşti prima dragoste şi trecutul fetei 
ești d-ta. 

PUPINEL 

Să mă 'nsorl 

„ CORBEA 

Nici asta nu e bine. Pentrucă a doua zi de 
nuntă nu mai e a d-tale|
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SCENA II 

ACEIAŞI, FECIORUL 

FECIORUL 
intră şi-i spune încet lui Corbea: 

A venit o doamnă! 

CORBEA 

- Cine e 2 

FECIORUL 

Nu știu mam văzut-o niciodată. 

| CORBEA 
N'ai întrebat-o ? 

FECIORUL 

N'a vrut să-mi spuie. Spune că vrea să vă vadă. 

CORBEA 

Bine | lui Pupine! Dragul meu, a venit cineva la 
mine, așa încât treci puţin dincolo. Te chem numai- 
decât. îi deschide uşa din dreapta. E odaia mea de cul- 
care, Pupinel iese. Feciorul iese” prin fund şi introduce pe d-na 
Raiu. Corbea rămâne mirat. 

SCENA III 

CORBEA, D-NA RAIU 

| D-NA RAIU 
Ă intrând 

Nu te așteptai! Intradins n'am vrut să spun 
cine sunt, ca să-ţi închipui că e cine ştie cine... 

4 
A 
v
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CORBEA 
mirat 

Intr'adevăr.... 

D-NA RAIU 

„Treceam pe aici, am văzut geamurile deschise 
şi mi-am zis să viu:să te surprind. Credeam că. 

„nu primeşti la ora asta. 

CORBEA 

Ai venit, fiindcă ştiai că nu primesc? 

D-NA RAIU 

Ştiam că la anumite ore nu avea nimeni voie 
să te supere. 

CORBEA 

- Sau schimbat vremurile, doamnă |... 

D-NA RAIU 
Inbătrânim |! 

| CORBEA 

Numai eu |] | 

D-NA RALIU 

Pireştel Nu m'am gândit decât la d-ta. Eu n'am 
îmbătrânit la 35 de ani. 

CORBEA 
mirat] 

35? 

„D-NA RAIU 
In vreme ce d-ta la 56...
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| CORBEA 

52 | | 

D-NA RAIU 

* Singur mi-ai mărturisit că ai 56. 

CORBEA 

Se poate. Am spus şi eu mai mult, cum spui 
l-ta mai puţin. - 

D-NA RALIU 

in orice caz,.eu nu scad atât cât scazi d-ta. 

CORBEA 

Ce vrei? Cu cât se”nmulțesc anii, cu atât eşti 
“ilit să scazi mai mult. Acuma ai 35? Pui rămă- 
“ag, că deabia peste 4 ani vei avea 36.. 

D-NA RALIU, 

Şi d-ta peste 4 ani? 

CORBEA, 

Eu poate să am tot 52. 

D-NA RAIU. 
Şi pentru ce? Aa 

v CORBEA . 
Ca să-ți dau timpul să te apropii de mine. 

| D-NA RAIU 

Cum ai văzut o femeie la d-ta acasă, ai înce- 
put cu obiceiurile. Până mai deunăzi. erai tăcut
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şi obosit... Se vede că întorcându-te aicea, te ame- 

teşte parfumul dragostelor trecute ? | 

CORBEA 
Pentrucă-ţi fac curte? Sunt prea bătrân -să 

mai iubesc | 

D-NA RALU 

„Pe mine? | 

CORBEA 
Firește | N'am nici o trecere la d-ta până în 

ziua când te vei despărţi de Flintea, 

D-NA RALU 
, | tresare 

De Flintea ? 

CORBEA 

Nu cumva s'a isprăvit> 

D-NA RALIU 

Nu putea să se isprăvească, pentrucă n'a început. 

CORBEA 

Cum? 

D-NA RALIU 

Și nici m'o să ?'nceapă. Deocamdată el nu s'a gân- 
dit la mine, eu nu mă mai gândesc la el! 

CORBEA 

Deocamdată ? Faci foarte rău |
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| D-NA RALU 
Să nu mai vorbim, 

CORBEA 

Eu credeam, că ai venit tocmai ca să vorbim 
„De multă vreme sunt duhovnicul și sfătuitorul 

- d-tale... din nenorocire, pentrucă deaceea n'am 

putut să-ţi fiu altceva. la să vedem: unde aţi 
ajuns > 

D-NA RALIU 

Nu te mai obosi să vii după noil 

| CORBEA 

Nu se poate. 

, D-NA RALIU 

El nu are în gând decât pe Dea Frunteş... 

" CORBEA 
El! Dar ea? 

| D-NA RALIU 

Am venit cu ei în tren într'adins, ca să-mi dau 
seamă... 

| CORBEA : 
Și? 

D-NA RALU 

Il iubeşte şi eal 
a 

! CORBEA 
Mult ? 

C. 668.— Bia lcul, i 11
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D-NA RALIU 

Mai mult decât arată. 

CORBEA 

Și crezi că Dea poate fi o piedică în calea d-tale? 

D-NA RALIU 

Negreşit | 

| CORBEA 

Să-mi dai voie să cred, că m'ai decât 25 de ani. 

D-NA RAIU 

Iţi mulțumesc. Nu'mă supăr! 

" CORBEA 

Eşti tot atât de tânără ca şi Dea şi judeci cum 

judecă și dânsa. Crezi că dragostea lor te poate 
împiedica 2 Defel, dimpotrivă | Intre amândouă, 
d-ta ai mai multe mijloace ca dânsa să-l amețești 
şi să-l faci să te iubească, ba chiar s'o uite. 

D-NA RAIU 

Mi-a luat-o dânsa înainte. 

CORBEA 

D-ta o întreci. Crezi că-l iubeşte >... Ți se pare. 
La vârsta ei, fetele iubesc întâiu pe verișorul cu 
care au petrecut vacanța, apoi pe băiatul grădi- 
narului care se ?ntoarce dela școală, şi în ziuz 
când au ieșit în lume, pe primul domn care le 
spune : «Ce frumoasă ești, domnişoară I» Și pe ve-
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rişor, şi pe grădinar, și pe domn îl uită lesne, 

„ca să se mărite mai târziu cu cineva care are 
avere, situaţie şi nume. D-ta i-l poţi lua pe Flintea 
şi te sfătuesc chiar să-l iei, pentrucă dânsei îi 
faci un bine şi d-tale îţi faci cheful. 

"D-NA RAIU 
E greu să-i desparţi acuma. 

CORBEA 

O să-l uite. 

D-NA RAIU 

Crezi că noi femeile suntem ca d-v.? 

CORBEA 

Şi «noi» bărbaţii suntem ca d-v. femeile? La 
vârsta lor uităm lesne. Mai târziu, da, uităm mai 
greu, pentrucă ne agățăm de o dragoste cu teama 
ca nu cumva să fie cea din urmă! 

D-NA RAIU 

La ei e dragoste mare, şi dragostele mari se 
desfac anevoie. 

CORBEA 

Nu-mi vorbi de dragoste care să ţie. In vieața 
mea 0 singură pereche am văzut-o iubindu-se de- 
când o știu. Aceştia | arată un tablou, Decând .l-am 
cumpărat, de vreo 20 ani, amândoi au rămas îm- 
brăţişați... și ştii pentru ce? Pentrucă nu trece pe 
acolo nici o femee la care să se uite el şi nici un 
bărbat la care să se uite ea. D-ta, care toată vieața 

|
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ai fost iubită de bărbaţi și duşmănită de femei, 
poţi să suferi o înfrângere? Nu Poţi să vrei, dar 
nu te las eul 

D-NA RALIU 

Din pricina Deei? 

CORBEA 

Din pricina d-tale. Vei fi d-ta sau nu vei fi— 
Dea nu se va căsători cu Flintea, fii sigură | 

A D-NA RAIU 
bănuitoare 

Da!? 

CORBEA 

Te *ncredinţezi 
Nu-l voiu lăsa pe Frunteș, să se  învoească la 

căsătoria lor. 

D-NA RALIU 
Eu îl voiu povățuisă se învoească. Numai după 

ce se vor lua, i-l voiu lua eu ! Până atunci trebuie 
să aştept. Deosebirea dintre noi e că, la vârsta 
d-tale, nu mai poţi să aștepți ca minel 

CORBEA | i 
jenat 

Să aştept pe cine? -- 

D-NA RAU. 
Chiar. pe. Dea.
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CORBEA . 

Eu, la orice vârstă, pot aştepta pe oricine. Ni- 

meni nu mi-o ia înainte. 

D-NA RAIU 

Oricât de multă încredere ţi-ar da trecutul 

d-tale, nu poţi năzui ca la vârsta pe care o ai 

să placi unei fete, ca Dea de pildă. N'ai avut nici- 

odată de cine să te temi, dar— fatal, vârsta ţi-a 

- dat un rival de temut, tinerețea | Corbea tresare Ştii 

că mi-a scris Felicia, apasă pe cuvinte nepoata d-tale! 

CORBEA 
Felicia ? 

SCENA IV 

ACEIAŞI, FECIORUL 

FECIORUL 
intră şi spune încet lui Corbea: 

A venit domnişoara d-lui General. | 

D-NA RALIU 
a auzit ultimele două cuvinte 

Domnul General >? 

CORBEA 
Da] 

| D-NA RAILU 

Nu vreau să mă vadă. 

A CORBEA 
Atuncia uite... aşteaptă aicea până pleacă îi des-
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chide uşa din dreapta. E odaia mea de culcare. D-na Raiu 
iese şi Corbea după ce închide uşa îşi aduce aminte căe Pupinei 

acolo. | ! Feciorului. A plecat domnul care era acolo? 

FECIORUL 

N'a plecat, e tot acolo. 

CORBEA 

Na |... în sfârşit îi face semn să introducă pe Dea. Fecio- 
rul iese, Corbea ia iute câteva fotogratii după bibliotecă şi le ascunde. 
Una îi cade pe divan, dar nu bagă de seamă. Intră Dea. 

SCENA V 

CORBEA, DEA 

DEA 
intrând 

MPaşteptai ? 

CORBEA 

Dacă mi-ai telefonat, cum să nu te aştept! 

DEA 

Nu ţi-ai zis că sunt o nebună? 

CORBEA 

Defel ! 

DEA 

Să viu la d-ta! La d-ta acasă ! De m'a văzut 
cineva, o să-mi meargă bine!.. Nu te supăr, că 
am venit... poate că aveai altceva de făcut.
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CORBEA 

Nam nimic mai bun de făcut decât să te aş- 
tept pe tine. 

P DEA 

Pot să mă desbrac? 

CORBEA 

Să te desbraci? 

DEA 

Să-mi scot haina. 

CORBEA 

Firește. îi ajută să-şi scoată haina şi zăpăcit îi descheie bluza, 

DEA 

Ce faci îmi deschei bluza? 

CORBEA 
zăpăcit 

lartă-mă | începe să se 'ntunece 

"DEA 

Te iert! Obiceiul |... Vezi d'aia ziceam de ma 
văzut cineva intrând... 

CORBEA 
punând haina pe divan 

Nu... dar... 

| DEA 
Lasă'că nu mă Supăr.... umblă prin casă E foarte 

frumos la d-ta! Imi placel Dar ce caută un divan 
în odaia de lucru 2
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CORBEA 

Eu lucrez mult şi, din când în când, mă trân- 

tesc şi mă odihnesc. 

DEA 

Ah | ăsta e divanul ad-hoc | 

CORBEA 
dojenitor 

Dea |! 

DEA 
inspectând odaia 

Ai şi cărţi? 

CORBEA 

Da! Rapoarte diplomatice | 

DEA 
se urcă în genunchi pe divan şi citește | 

«Les mâmoires de Madame de Pompadour> «Boc- 

cace» «Le Decameron» «Claudine s'en va...» «La 

vie &rotique de...» 

-CORBEA 

Isprăveşte. Spune-mi, ce te aduce la mine? 

DEA 
găseşte fotografia care a căzut adineaurea 

A! Cine e doamna? «En souvenir...» 

CORBEA 
i-o ia din mână 

Nu e nimeni]
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DEA 
” care a citit 

Angle | Cine e Angtle? 

CORBEA - 

Sora mea? 

DEA 

Ai o soră? Unde? 

CORBEA 

A murit, când avea opt ani, 

DEA 
râde : 

Aha | vine spreei Nu te supăr, că am venit? 

CORBEA 

Mă supăr, că nu eşti cuminte şi că nu-mi spui 

ce te-aduce | 

DEA 

Am telefonat şi eri, dar nu erai acasă |! Azi știam 

- că ești, pentrucă a spus tata co să vie să te 

vază | Să nu-i spui că am fost pe la d-ta! 

CORBEA 

Doamne fereşte ! 

| DEA 

Imi place, că eşti discret. Femeilor le plac băr- 

baţii discreţi. 

! CORBEA 

Da? Nu ştiam | 

|
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DEA 

Mă mirl 
CORBEA 

Nu ştiam că d-ta ești femeie ! Eşti o fetiță | 

| | DEA 

Nu mai sunt fetiță... am nouăsprezece ani. 

| CORBEA | 

Acum două zile ziceai că ai optsprezece, 

DEA | 
Să-ţi spun drept, am şeaptesprezece,.. dar vreau 

să fiu mai bătrână... 

CORBEA 

O să vie vremea, când vei vrea să fii mai tâ- 
nără. Şi dece vrei să fii mai în vârstă decât eşti? 

DEA 

Pentrucă vreau să mă mărit. 

CORBEA 
stăpânindu-se 

Da? De ce? 

“DEA 

Cum de ce? Pe semne vrei să întrebi cu cine? 

CORBEA 

Imi închipui | Cu Flintea ! 

| DEA 
Nu era greu să-ţi închipui. D-ta ne-ai văzut...
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CORBEA 

Sărutându-vă... 

DEA 

Câte odată nu ești discret. Altul ar fi trecut 
fără să bage de seamă. 

| CORBEA 
Era greu |.. Şi, ce vrei cu mine? 

DEA 

Uite ce vreau ! D-ta îmi eşti cu noroc! Ştii când - 
am stat amândoi colo sus, așteptând să vie tre- 
nul, d-ta îţi închipuiai, că stau pentru d-ta... Aş! 
îl aşteptm pe el. 

CORBEA 

Ştiai că vine pentru tine ? 

DEA E 
Nu | Imi închipuiam. Când a venit d-l Chezașu 

cu telegrama... eu am avut o presimțire... dar mam 
spus la nimeni... Pe urmă, când a trecut trenul, 
mi-a făcut cu batista... 

CORBEA - 

Şi tu i-ai facut cu batistal 

l DEA. 

Cu batista d-tale... ce bun ai fost că mi-ai dat 
batista. |! 

CORBEA 

Nu ţi-am dat-o... ai luat-o...
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DEA 

Insfârșit... vrem să ne luăm ! 

CORBEA 

Tata ce spune? 

DEA. 

Tocmai daia am venit la d-ta. EI face tot ce-i 

spui ! Ştiu că mă iubeşti și dacă te rog... 

CORBEA 

„fac ce vrei tu. 

DEA 

Da! 

CORBEA 

Numai că de data asta... nu se poate! 

DEA 
Cum? 

CORBEA 

Mă împotrivesc şi eu... şi tatăl d-tale. 

DEA 

«D-tale» [.. Te-ai supărat? 

| CORBEA - 

Defel | 

| DEA 
De ce îmi spui d-ta?
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CORBEA 

Când vorbesc serios, îmi vine mai bine. 

DEA 

Vorbeşti serios ? 

- CORBEA 
Nu ţi se pare? 

DEA 

Ba da! Dar nu sunt obișnuită! 

CORBEA 

“Să vorbesc serios ? 

DEA 

Cu mine | 

| CORBEA 

Pentrucă niciodată mam vorbit în împrejurări 
ca astea. Tatăl d-tale ştie... 

„DEA 
Știe [.. De unde ştie ? 

CORBEA 
4 A. băgat de seamă. 

DEA 

Mă mir | 

i CORBEA. 

Și fără să-i spui ceva... se "'mpotriveşte din răs- 
puteri. : 

|
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DEA 

Tata? 

CORBEA 

Şi tata, şi eul 

DEA 
începând să plângă 

sm Atun..cia eu fug | 

CORBEA 
Dea... nu plânge |.. Astea: sunt copilării | 

DEA 

Cum copilării, când îl iubesc atât de mult! 

CORBEA 

Trebuie să înţelegi, că nu se poate! Ai să 
„uiţi... Uite... o să pleci undeva în străinătate... 

DEA 

Nu plec! 

CORBEA 

Te vei distra. Lucrurile astea se uită. 

DEA 

Crezi ? 

CORBEA 

Fireşte | 

DEA 

Crezi că toată lumea e ca d-ta, să maibă a- 
„mintiri |
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CORBEA 

Cine ţi-a spus că nam ? 

DEA 

D-ta mai iubit niciodată... 

CORBEA 

Ba, am iubit... am iubit mult... şi ma știut ni-. 

meni... şi nu ştie nimeni... 

DEA 

„Afară de mine... 

CORBEA 

„Nici tu nu ştii... pe cine! 

DEA 

Atunci dacă ai iubit, dacă ai fost nenorocit în 

dragoste... şi ştii cât suferă omul... în împrejură- 

rile astea... de ce nu mă crezi pe mine?... De ce 
nu vrei, să curmi suferinţa mea?... Ai suferit 
mult ? 

CORBEA 

Mult | 

| DEA 

Ai iubit-o mult? 

CORBEA 
4 

Mult ! A fost cea dintâi dragoste. Nu. iubisem 

până atuncia... şi m'am iubit nici pe urmă...



176. A. de Herz 
  

DEA 

Câţi ani aveai? 

| - CORBEA 
Ce-ţi pasă | 

DEA 

Trebuie să fi fost tânăr, 

CORBEA 

De ce? | 

DEA 

Ca să fie prima dragoste | 

CORBEA 
N'ai nevoie să fii tânăr. E destul ca inima să 

nu fi îmbătrânit şi să întâlneşti ființa pe care o 
aștepți o vieaţă întreagă |... 

DEA 

Şi ea? E 

CORBEA 
Ea n'a ştiut! 

DEA 

Nu i-ai spus ? 

CORBEA 

Niciodată. 

DEA 
Pentru ce?
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CORBEA 

Pentrucă nu îndrăsniam să i-o spun... „uite 
stam aşa lângă dânsa cum stau acuma lângă 
tine... vream .să-i spun o vorbă şi-mi era gura 
încleştată... vream s'o sărut... şi nu puteam să 
mă apropii... şi... am lăsat-o să se ducă... fără s'o 
las să bănuie... că în sufletul meu înfloaria... prima 
şi singura mea dragostea... Dea |. tu nu te poţi 
mărita... ești prea tânără... nu trebuie [... Mai aş- 
teaptă, mavea grije... tu nu rămâi nemăritată... vor 
fi atâţia |... 

DEA 

“Ăsta e norocul meu. Ai văzut câteodată: când 
te întorci acasă... se ia câte un câine după tine... 
pe stradă... și când ai ajuns, închizi ușa și nu-l 
mai lași să intre |... Bietul cățeluş!... Așa e şi cu 
norocul... câteodată se ia după tine, şi tu îi în- 
chizi uşal... De ce vrei să închid ușa lui Flintea.... 
când simt că el e norocul meu? Ne iubim atât de 
mult ! Nu ne spuneam nimic | Stăteam de ne uitam 
unul la altul, cum stai câteodată de aștepți să se , 
descuie o ușă... care era deschisă... Suni, suni, 
și când pui mâna pe clanță, vezi că m'aveai ne- 
voie să aştepţi atâta. Așa a fost şi cu noi. 

CORBEA 
! se ridică 

Nu 1... Nu... Nu, se poatel.. Eu te-am ştiut 
copil.:. te-am văzut crescând... îşi trece mâna pe frunte, 

, DEA 
Ce ai, domnule Corbea? 
[să 668.— Bunicul. | 12
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CORBEA 

Nimic. 

, | DEA 
Ești palid | , 

CORBEA 

E cald! Lasă-mă, să deschid fereastra. 

DEA | 
Să nu răcești | afară apune soarele. 

CORBEA 

Nu e frig... să nu răcești tu... 

| | DEA 

Eu n'am vârsta d-tale ! 

CORBEA 

Aşa e... tu n'ai vârsta mea! 

DEA 
privind pe fereastră 

Ce frumos apune soarele ! 

CORBEA 

De multă vreme spun mereu, că soarele de 
toamnă luminează, dar nu mai încălzește. Acuma 
întâia oară sunt pătruns de acest adevăr, 

DEA 

De ce acum întâia oară? N
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CORBEA 
trist 

Pentrucă e frig în jurul meu | intră teciorul. Ce e? 

FECIORUL 
O scrisoare | 

| CORBEA 

Aha | 

: FECIORUL 

Dela R.-Sărat ! 

CORBEA 

Bine | știu. o aruncă pe birou și feciorul iese. 

DEA 

E dela Felicia, da dela Felicia, îi cunosc scrisul. 
Nu te supăra! De mine nu trebuie să te fereşti. 
Deschide-o. 

"- CORBEA 

Să mă feresc? 

DEA 

Da! E dela Felicia Rădeanu, îi cunosc scrisul. 
Am fost în pension amândouă ; ea e cu doi ani 
mai mare decât mine, 

CORBEA 

Și 2 

i DEA | 
Şi știu foarte bine, că Felicia este fata d-tale,
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CORBEA 

Nu e adevărat | 

DEA 

Toate fetele ştiam la şcoală, că Felicia este fata 

lui Manole Corbea. Când vream so necăjim, îi 
spuneam domnișoara Corbea... 

CORBEA 

Foarte rău |. 

. DEA . 

__ Şi pe urmă parcă nu vorbia toată lumea anul 
trecut când s'a măritat! Se știa că d-ta i-ai făcut 
zestrea... pentrucă oare cum ziceai că Felicia 
e... 0 nepoată a d-tale de departe, pe care ai 

” crescut-o, decând a rămas fără părinți. 

CORBEA 

Eu ? 

E DEA 

E foarte frumos să nu mărturisești... dar eu 
ştiu ce spui... și când 'mă uit la d-ta... uite, mi 
se pare c'o văd pe dânsa... atât de mult îţi sea- 
mănă. Noi suntem prietene bune. Ştiu și ce-ţi 
scrie | 

CORBEA 

Cum ştii ? | 

DEA 

Mi-a scris şi mie azi de dimineață. Are un co- 
pil ! Un băieţel. Ai să te joci cu el cum te joci cu
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o păpușă. Ai să-l iei pe genunchi: «Așa merg 

boierii! Așa merg boierii I» Şi ai să te fotografiezi 
cu dânsul, ca un bunic. 

CORBEA 

Bunic | 
. DEA 

Da bunic! Nu ştiai ?. Ori nu vrei să fii bunic? 

CORBEA - 
Eu 2... însfârşit... Dea... 

DEA 
cu drăgălaşenie 

Te-ai înroşit... bunicule | Iţi face plăcere | 

CORBEA 

Nu m'am înroşit. 

DEA 

Dar, îţi face plăcere. Toate la vârsta lor | 

CORBEA 

se uită la scrisoarea şi nu 'ndrăzneşte s'o deschidă 

Lasă glumele, Dea |.. Ce vrei dela mine? 

, | DEA 

Să vorbeşti cu tata ! 

CORBEA 
, pauză 

Bine |! 
i „DEA 

O Ice drag îmi eşti! Când?
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CORBEA 

Când l-oiu vedea. 

DEA 

Acuma | 

CORBEA 
distrat 

Da! 

"DEA 

Şi mă iubeşti. 

CORBEA 

Nu! 

+ DEA 

Cum nu? 

| CORBEA 
Adică da... te iubesc! 

DEA 

Şi o să vii la nunta mea? 

CORBEA 

Da. 

| „DEA 
La câte vine ? | 

CORBEA 

Nunta ? 

DEA 

Tata.
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CORBEA 

Pe la șase. 

| ' DEA 

Și acuma cât e? 

CORBEA 
uitându-se la ceas 

Trei. 

DEA 

Cât? La 5 am venit eu. 

CORBEA 

Trei 2... A stati 
DEA 

Dă-mi-l să-l întorc. 

CORBEA 

Asta nu e nimic. Îl întorci şi merge. Işi vine în 
fire. Ce e mai crud, când, tu, om, nu ştii cât e 
ceasul | 

DEA 

E şase | Și la Flintea tot șase e,—ni l-am po- 
trivit, ca să știm ce facem toată ziua. 

CORBEA 

Nu mai eu rămăsesem în urmă! 

! DEA 
se repede de-şi ia lucrurile 

Acum mă duc, că trebuie să vie tata. Să nu-i 
spui că am fost pe aicea. 

V
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CORBEA : 
nerăbdător 

Da ! Da! Navea nici o grije. 

DEA 

ŞI, dacă ţi-o spune că nu vrea, să-i spui că 
am douăzeci şi unu de ani şi pot să fac ce vreau. 

CORBEA 

Bine, bine! . | 
DEA 

La revedere | 

CORBEA 

La revedere | 

DEA 
Stai că mi-am uitat săculețul, 

CORBEA 
| î-1 dă 

Uite-l ! | 

DEA 

Aşa! Și te rog să-i mai 'spui, că astăzi fetele 
se mărită singure. Pe părinţi îi poftim numai la 
nuntă | din.uşă Bună seara, bunicule | 

SCENA VI 

CORBEA singur 

Deabia așteaptă să iasă. Destace scrisoarea şi citeşte cu o emoție 
din ce în ce mai mare, până intră Generalul ca o furtună,



Bunicul 185 
  

SCENA VII 

CORBEA, GENERALUL 

GENERALUL 
se repede la fereastră 

Cine e doamna? A ieşit acuma dela tine... 
mam putut s*o văz, pentrucă s'a ascuns. Straş- 
nică femeie... o talie... cine e2 Dacă nu mă 
grăbiam să viu „să te văd, mă luam după dânsa. 

CORBEA | 
Şi-ai fi ajuns acasă la tine. 

GENERALUL 

Ei ași. 

CORBEA 

Doamna, care a ieşit acuma dela mine, era Dea. 

GENERALUL 

"Pas possible ! 

CORBEA 

Dea, da | | 

GENERALUL 

Cum, ai început. să primeşti minore ? Nu e 
vorba ai și vârsta. ' 

CORBEA 

Mai întâiu că Dea e majoră. . 

GENERALUL 

Cum majoră? 
i
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CORBEA 

Dea are douăzeci și unu de ani. 

GENERALUL 

Pas possible! Eu mam însurat acum optspre- 
zece ani, 

CORBEA 

Ai greșit socoteala. 

GENERALUL. 
O fi! Ce D-zeu am îmbătrânit aşa de iute? 

CORBEA 

Am îmbătrânit amândoi fără să ştim | 

GENERALUL 

Pas possible?! . 

CORBEA 

Pe zi ce trece, împrejurările te fac să simţi că 
îmbătrâneşti. Vremea e ca un cal ; vrei să-l ţii 
pe loc, dar el te ia cu dânsul în goana lui ne- 
bună... Dal A fost Deal! 

GENERALUL 

Și ce vroia? 

CORBEA 

Să se mărite | 

GENERALUL 

Cu cine?
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CORBEA 

Cu Flintea | 

GENERALUL 

Dea sau doamna Raiu? 

CORBEA 

Dea? | 

GENERALUL 

Ce-are aface Dea cu Flintea > 

CORBEA 

Are | Şi a venit fata la mine... 

GENERALUL 

Tu te-ai împotrivit ? 

CORBEA 

Dimpotrivă! 
- GENERALUL 

Pentru ce? | 
CORBEA 

Pentrucă dacă o ia pe Dea, insemnează că mare 
nimic cu doamna Raiu. 

GENERALUL 

Şi ? ” 

CORBEA 

A rămas d-na Raiu pentru. tine. 

GENERALUL 
Pas possible! 

|, 4
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CORBEA 

L-ai înlăturat. 

GENERALUL 

Pas possible / Bine dar îmi spui lucruri extra- 
ordinare, Totdeauna mi-ai fost cu noroc... Crezi 
tu, că Flintea e o partidă bună pentru Dea? 

CORBEA 

Bună, rea... ştii că partidele se câștigă la urmă. 
Tocmai la urmă vezi, dacă ai jucat bine sau nu. 

GENERALUL 

„Ai dreptate | Bine. Acuma să vorbim serios. 
Unde e doamna Raiu? 

CORBEA 

Aici. se uită în dreapta 

GENERALUL 

In Bucureşti > 

CORBEA 

Da! 

GENERALUL 

Acasă mi s'a spus că a plecat în străinătate. 

CORBEA 

E atât de nemângâiată de căsătoria lui Flintea 
încât pesemne nu primește pe nimeni. 

GENERALUL 

Nemângâiată ! Nu crezi tu, că de maș învoi la
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căsătoria asta, d-na Raiu, n'o să mă ierte nici- 
odată. 

CORBEA 

Del! ştiu eu?! 

' GENERALUL ? 

Eu nu găsesc, că Flintea să fie tocmai omul 
pentru Dea. 

CORBEA | 
Ba e| Se iubesc şi trebuie să-i laşi să-și tră- 

„ească tinerețea. De doamna Raiu să nai nici o 
grije ; la urma urmei no să te prăpădești. La cine 
ţii mai mult, la dânsa sau la Dea? 

GENERALUL 
La Deal 

CORBEA 
Păi | 

GENERALUL 
Bietul tată meu spunea : «Băiete, nu te 'nsura 

niciodată I» Nu l-am ascultat, m'am însurat... şi... 

CORBEA 

Foarte bine, asta nu 'nsemnează, ca să nu se 
mărite Dea. 

GENERALUL | 
Da' tu ce ai atâta zor, să se mărite Dea? 

| CORBEA 

Pentrucă numai atunci âi să te astâmperi. 

|
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GENERALUL 

Să mă astâmpăr? Nu înțeleg! 

CORBEA | 

Dea măritată... îţi va da un nepoţel.. . 

GENERALUL 
se "'nseninează 

"Aşa el 

CORBEA 

Nu 2... Păi, vezi! Unul mic, mic detot, pe care 
o să-l înveți să umble... Generalul rade şi se bucură, 

par'că-l vede umblând Atâta... de-o şchioapă | Când 
o avea trei ani, îi pui un chipiu vechiu în cap şi 
te joci cu el de-a soldații. 

GENERALUL 

Pas possible ! 

Ei CORBEA 
O să se 'nveselească de câte ori te-o vedea... 

GENERALUL 

Dragul tatii | | 

CORBEA 

O să te salute militărește... 

GENERALUL 

Şi ?
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CORBEA 

Şi n'o să mai ai vreme, să te gândești la d-na 
Raiu. 

GENERALUL 
. serios 

Pentru ce ? 

CORBEA 

Intre un ceas de petrecut cu d-na Raiu şi unul 
de petrecut cu «dragul tatii», o să-l alegi pe ăsta... 

: GENERALUL 

De unde ştii? 

CORBEA 
Imi închipui. Și-ai să vezi, că ne stă mai bine, 

la vârsta noastră, să fim bunici decât să suspinăm 
în urma cucoanelor... cari nu mai au nimic pen- 
tru noi. Generalul oitează 

Ba, da | Când vei vedea una şi-ţi place, n'ai să 
te mai uiţi; când te vei uita, nu vei mai întoarce 
capul ; când vei întoarce. capul, nu te vei mai 
gândi. 

GENERALUL 

Pas possible ! ' 

CORBEA 

„„pentrucă o să fii bunic şi dragostea bunicului 
va birui celelalte dragoste. Te vei gândi mereu la 
micuțul care te aşteaptă să-i faci jucării... 

GENERALUL 

Dragul tatii | 

,
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CORBEA 

Şi când n'o prinde de veste Dea, ai să-l furi 

„de-acasă să-l îmbolnăvești cu prăjituri. 

GENERALUL 

Dar tu» 

CORBEA 

„Eu mam fată ; mie mare cine să-mi însenineze 

bătrâneţea. - 

GENERALUL 

Vezi ? Bietul tată-meu... 

CORBEA 

Bietul tată-tău  greşia... pentrucă nimic nu e 
mai frumos, la vârsta când ești nevoit să renunți, 

decât să ai o familie, unde să te odihnești. Toate 

vârstele îşi au rostul lor, şi la vârsta noastră 

găsim voluptatea în melancolia renunțărei. 

GENERALUL 

La orce vârstă uiţi greu... măcar s'o mai văd 
odată | 

CORBEA 

Pe d-na Raiu? incearcă | s'a întunecat detot 

GENERALUL 
Cum? Nu ştiu unde e!
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CORBEA 

Stai.. că-ţi spun eu unde e... intră alături şi iese foarte 
mirat. 

„ GENERALUL 
Ce e? 

Corbea sună, intră feciorul care aprinde lustrul și-i face semn 

întrebător cu mâna : unde sunt? 

“FECIORUL 

Au plecat! 

CORBEA 

Demult >? 

| FECIORUL 

"Demult! 

CORBEA 

Impreună > 

| FECIORUL 

Impreună ! 

CORBEA 

Bietul copil | | 

ÎN GENERALUL 

Cine >? 
Vi 

CORBEA 

D-na Raiu și cu Pupinel. 

C. 668.— Bunicul. i 13
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GENERALUL 

Cu Pupinel? Pas possible liese ca un nebun 

  

SCENA VIII 
CORBEA, FECIORUL 

Corbea se uită după el, apoi se întoarce spre fecior 

CORBEA 

les] ieciorul merge de-i aduce pardesiul şi pălăria Să-mi faci 

cuferile, că plec! 

FECIORUL 

lar ? 

CORBEA 

lar | Nu vezi că se 'ntunecă şi-am rămas singur ! 

FECIORUL 

Pentru multă vreme ? 

CORBEA 

Ştiu [eul 

FECIORUL 

Şi 'ncotro? 

CORBEA 
Nici asta n'o ştiu. Mă sui în tren și merg unde 

mo duce. M'a cuprins un dor nebun de ducă. 
să merg, să merg. să călătoresc pe ?ntinsul mărei... 
să uit...
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Al. Cazaban . . Intre Femeie şi Pisică » 1.50 
N. N. Beldiceanu Chilia Dragostei » 1.50 
G. Diamandly. . Chemarea Codrului » 1.50 
P. Locusteanu şi . 

Iser. . 50 Figuri Contimporane » 2.50 
General Al, Can- 

diano-Popescu. Răsboiul  Neatârnării 
(Asaltul şi luarea re- 
dutei Griviţa) a» 3.— 

H. G. Lecca . . Dincolo > 1 
„A. de Herz, . . Bunicul » 2.— 

 
.



  

Bunicul 195 

Ă | FECIORUL 
trist 

Am priceput | 

CORBEA | 
Imbătrânim | îşi pune mănuşile fredonând aria din „Bo- 

hema', Işi pune pălăria în cap şi spune mirat : Bunic | apoi trist 

Bunic | apoi Impăcat cu ideia Bunic lv vesel Mă duc să-mi 
văd nepoțelul. 

iese. Feciorul stinge lumina şi. iese după el 

CORTINA CADE 

  

ma 

ţ isi j 
+ . ps. ne preerie 

   


