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Amice, 

Ai avută buna-voincă a essamina acâstă operă în ducă “ vânturi ; prin observaţiamele şi consiliele D-tale, ea a 
pututii fi în stare a fi presintată pe scenă, ș'a obține um 
succesii neașteptatii în sera de 1], Decembrie 1872. 

Pentru acesti cuventă, te rogi, priimesce dedicarea 
acestei opere, ca uă ofrandă de recunoscincă, depusă pe 
altarul amiciției. 

Amiculiă D-tale devotat. 

C. D. Aricescu.



  

PERSOANELE 

Principele de Canosa, ministrulii poliţiei. 

Contesa Eleonora Diamantini, mama lui Aniello. 

Aniello, poetă şi publicistă, 

Miehei, amiculii săi intimă. 

Marietta, fidanţata lui Aniello. 

Margaretta, nutricea acestuia. 

Antonelli, amicul lui Michel ş'ală lui Aniello. 
Salvatore Beppo, căpitani în fortereța, Santa-Elma, 

Unii offlcerii din acâstă fortereţă, 

Sinosa, mediculă lui Canosa. - 
Uni altii mediei. 

Puebla, capul demagogiloră. 

Cichio, capulă spionilorii poliţiei şi confidentulă lur Canosa, 
Gardianulii de la ospiciulă de alienaţă. 
Unii comissarii de poliţie. 
Angelo, temnicerulii fortăreței. 
Gendarmi, Carbonari, nebuni, ete. 

Scena, se petrece la, Neapole, în, 1821 1). a 

(1) Vegi dicţionarulii de la Conversation, la, cuvântulă Carbonari — Vedi Histoire des Sociâtis secret es, par Pierre Zaceone, dition illustree, pag, 159-250—Vegi Histoire uni. versclle, pax Cesar Cantu, vol. XVIII, pag. 432-440, 
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TABLOURI 

ACTULU |. 

IARISTULU. — TRIBUNULĂU POPORULUI. — EPISTOLA LUI CANOSA. — 
SUGRUMAREA LIBERTĂŢILOR, — SBIRIĂ POLIGIEĂ. — ARESTAREA. — OMULU 
CU MASCĂ. — SPITALULU DE NEBUNI. — UNI MEDICU CONSCIINCIOSY. —, 

VICTIMA PARTITELOR, 

ACTULU II. 

MAMA.— NOBILA REPUBLICANĂ, —AMICULI ŞI SOMNAMBULA.— AR ESTULU 
SUTTERANU. — SURPRISA. — TRIBUNULU ŞI TEMNICERULU. — Î.IBERATORII.— 
ȘI MILITARU ȘI CETĂŢENI, 

ACTULU il. 

DESPOTUL ȘI SBIRUL. — DEMAGOGUL DEJUCATU DE DIPLOMATU. — MAMA 
ȘI POLIȚAIUL. — SCRISOREA PLASTOGRAFĂ. — TIBANIA DEJUCATĂ, — DINTE 

PENTRU DINTE,



ACTULU 1. 

Scena represintă ud cameră simplă; uă biblhiothecă în fundu ; 

la drepta, unii pabi de lemnii şi câte-va scaune de pate ; la 

stînga, unii scriitori, pe care suntii gare, cărți, unt pistol 

cu duoă focură şumi portretii de femee. 

SCENA |. 

(La ridicarea cortinei, Aniello scrie înaintea unei lampe; după uni 

minut, ellă lassă pana, şi rdimă capul pe mâna drâptă.) 

  

Aniello.—Grea sarcină, dârii nobilă şi frumâsă! A lu- 

mina poporulii despre adevăratele sâlle interesse, a des- 

bate cestiunele „vitale înainte da fi resolvate de corpurile 

legiuitâre, şa denuncia abusurile impiegaţilor prevaricatori, 

şi uneltirile neamicilorii libertăţii şai naţionalităţi: tă 

missiunea, publicistului — Din nefericire, diaristica în- 

cepe a deveni și ea uă industrie lucrativă: pe buze, pa- 

trie şi libertate; în ânimă, interessulă şi passiunele. A- 

niello nu va sacrifica interessele private pentru interes- 

sele generale. (Continuă a scrie). 

SCENA II. 
Aniello şi Margaretta, 

(Xargaretta, viindiă încet pe la spate, depune nă sărutare pe fruntea 

lui Aniello.) ! 

Aniello (tresărinau) — A! D-ta esci, buna mea Mar- 

garetta? Nu te-ai culcatii âncă? (continuă a serie şi a vorbi.) 

a PP
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Margaretia. — Abia amii închisă ochii, și am avutii 
un visă urit. 

Aniello. — Credi în visuri ? 
Margaretta (şegenai lângă enu). — Visurile sunt adessea 

uă prevestire a viitorului. 
Aniello. — Ei nn cred în visuri, mamă Margarettă. 
Margaretia, — Visulă meii, Aniello, este uă prevestire. 
Aniello. — Am sfirşită! Qăssândă pane). EX bine! Ia spu- 

nemi visulă D-le, mama Margarettă. 
Margaretta. — Se făcea că te plimbi p'ună câmpă cu 

flori; fluturii sburaiă imprejurul tăi; unii pârtii curgea 
limpede prin acea frumâsă poiană; pass&rile cântai prin 
arborii ce te umbrâii; iar tu cullegeai flori, cântai, erai 
vesselii. D'uă-dată un Balauri cu arripe năvălesce as- 
supra ta; ei scotii ună ţipătă......... Cândă €ttă uni 
Abgelă, luminosii ca s6rele, se repede din ceri, cuă 
sabie de flacări, și ommâră Balaurulii. 

Aniello. — Poeticii visă! Şi cine credi să fie Balau- 
rulă? Cine credi să fie Angeluli? * 

Margaretta. — Balaurul? Suntii aceia ce 'ț gândescii 
16, Angelulii? Este D-geă (a parte) şi Contessa! 

Aniello (se scâiă). — Și dupe D-geii, esci D-ta, buna 
mea Margaretta; D-ta, care 'mi ţii locii de mamă; D-ta, 
care ai sacrificată mica D-tâle avere ca să&'mi luminegi 
sufletulă cu lumina adevărului. D-tâle sunt datorii re- 
cunoscință și iubire de fii; căci mama mea e mârtă! No cunosc. | 

Margaretta. — La educaţia ta a contribuiti numai 
unchiul meii, care te-a adoptată prin testamentulă săă; 
Cu averea lui "ţi-ai putută termina inv&ţăturele la Paris, 
(a parte) Cândii ar sci elli cui este datori şi viața şi instrucțiunea ! 

Aniello. — De aceca păstregii, ca, şi D-tâle, recu- noscință eternă. 
Margaretta. — Și cu tâte acestea, tu nu mă iubesci! 
Aniello. — Nu te iubescii ei, pe D-ta?!
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Margaretta. — Nu! Căci de mai iubi, mal însoţi în 

Elveţia, legănulii nascerii tâile. In Neapole "ţi-ai făcută 

atâţia neamici ! Numai D-deii te-a păditii până adi de 

pumnalele assassiniloriă. 

Anniello. — Imi facă datoria, buna mea Margaretta, 

precum Şail facuti toți aceia cari at sacrificată chiar 

viaca pentru patrie și libertate. 

Margaretta. — Der a demasca pe furi, pe intriganţi 

şi pe trădători, este a, "ți face neamici putință. In tâte 

nopţile, figuri spăământătore dati ocoli locuinţei n6stre: 

suntă sbiri, Aniello, plătiţi să te assassine. D-geule ! 

Mai bine să morii, de cât să vădii...... (îşi şterge uă lacrimă)- 

Aniello. — Te sperii de fantasme, buna mea Mar- 

saretta. Ei mamii întâlnită nică uă figură, sinistră, nică 

în somnii nici aevea. 

Margaretta. — Anima “mi prevestesce uă mare ne- 

norocire ! 
Aniello. — Linisteste-te, mamă Margarettă. D-qei 

veghiaQă 'assupra cellor ce urmâgă preceptele selle. (sai 

de bătând în ferstră). 

Margaretta (e scâlă speriată dupe seaunii). — Cine să fie 

oare? 
(Bate a doua 6ră). 

Aniello (ridicând perătoa). — Este Marietta! Du-te dei 

deschide curânâii, mamă Margarettă. 

Margaretta. — Ce caută ea la noi la acâstă oră? (esse). 

Ariello. — Ce fric6să femee! Dâri mare 6re drep- 

iate? Fi-va visulii ei uă prevestire? Ce veste "mi adduce 

Marietta? 
— 

SCENA III. 

Aniello, Marietta şi Margareta. 

  

Aniello. — Ce plăcută veste "mi adduce iubita mea 

Marietta? (o imbrăţişedă)-
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Marietta. — De două qile nu te-am vădutii, Aniello. 
(inceti). Am săi comunicii ceva importanti. 

Aniello. — Mamă Margarettă, este târdiii ; nui e 
somnii ? 

Margareita. — Eii mă retragă, copii mei; Amorulii 
iubesce singurătatea. 

Marietta şi Anniello. — Ia revedere, mamă Marga- 
rettă! (o sărută). 

Margaretta. — (sărutândă pamânâuoi) (a parte) Ce an- 
gelii de femee! Numai ea larii putea îndupleca să plece 
în Elveţia. ”Î voiii descoperi secretuli, cândii va eşi 
MWaci (esse). 

SCENA IV. 

Marietta și Aniello. 

Marietta (şegenaă lângă scriitori). Aniello, trebue să ple- 
cămii. Reacţiunea a triumfat. 

Aniello. — Incă nu. 
Marietta. — Amii citită în jurnalele de adi. 
Aniello. — Jurnalele Reacţiunii? înţellegi! Scopul lor 

e a demoralisa poporulii. Dârii să lăssămi asta. Câtii 
sunt de fericitii cândă te v&di! Tu mă faci să uitii tote 
grijile, tâte sufferincele ! 

Marietta. — Griji? Sufferinge? Tu dâri ai griji şi 
sufierince pe cari eii nu le cunoscii? Vre-uă nenorocire 
te ameninţă? Vorbesce, spune'mi tot; te conjur pe a- 
morul mei. 

Aniello. — Carriera mea este spin6ssă, Mariettă! Sunt 
sentinella care dă allarma; sunt soldatul din avangardă 
care înfruntă primele glânțe alle neamicului. 

Marietta. — Esplică-te; ce vrei să dict? 
Aniell .— Marietta, să nu ne facemii illusiuni. Con- 

stituția va fi nimicită ; libertăţile publice, sugrumate; tri- 
buni poporului, arestaţi, esilaţi, uccişi.



14 

Marietta. — IEste dârii adevăratii că oștirea republicană 

este învinsă de oștirea austriacă ? 

Aniello. — Positivii, nu sciă, dârii datoria mea de tri- 

unii allă poporului îmi ordonă a schimba pana cu spada, 

spre a respinge din ţerră pe neamiculii naţionalităţi n6-e 

stre. Patria înainte de tote. 

Marietta. — (Se scâiă). EX bine! patria înainte de t6te! 

Ai dreptate. Dârii te voiii însoţi în corpul voluntarilor 

care vor merge a respinge pe neamicii după territoriulă 

patriei. 

Aniello. — Tu, Marietta? Uă ființă aşa de delicată!... 

Marietta. — In acesti corpii debili bate vă ânimă de 

Italiană; voiii sci să sufferii bărbătesce, lingă Anicllo, şi 

trudele şi pericolele resbellului. Ore pentru prima dată 

uă Italiană luptă cu spada, pentru patrie şi libertate, al- 

lături cu bărbatul saii cu fidanțatulă ei? Aniello, dulce e a 

lupta şa muri pentru libertate, alături cu acella ce iu- 

besce cineva! 

Aniello. — Eşti demnă de amorulii mei şi de stima 

mea Fie voia tea! Daca patria mt va chiema mâine 

ca so apării cu spada, precum amii apărato până adi 

cu pana, voii lupta alături cu Marietta, mea ; şi de vomii 

muri, vomii fi immormântați unuli lîngă altul; Şi Su- 

fletele nâstre vorii fi fericite colo susii, dacă n'aii pututii 

fi aici josti!... Dârii să lăssămii aceste idei triste. Șegi, 

Marietta. (geau fagă în facă). Câtii e de dulce, după uă di 

de lupte politice, a repausa unii minutii sufletul săit 

pe ânima femeii ce iubesc ! 

Marietta. — Câti suntii de fericită! 

Aniello. — Marietta, tu eşti angelulă mei custode; tu 

ţii loculii mamei, pe care mamii cunoscut'o. 

Marietta. — (văgenai pe scriitorii portretulii Contesse). Unii 

portretii de femee! (se uită în ochii lui Aniello). Aniello, a- 

cestii portrotii? (se scolă). 

Aniello. — Este allii Contessei Diamantini, patrâna 

Margarettei.
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Marietta. — Ce caută pe scriitoriulă tăi? 
Aniello. — L'amiă găssită aci, cândă mami intorsă 

a casă. (se sc6lă). Nici nu W-amii bâgatii de sâmă. 
Marietta. — Câtă e de frumâsă! O cunosci, negreşiti? 
Aniello. — Nu, Marietta. 
Marieita. — Aniello, nu mă înşelt? 
Aniello. — Te assigurii pe onâre. 
Marietta. — Aniello, suntii gel6să, fiindă că te iubescii; 

şi te iubescii ca Jullietta pe Romeo; şi nu suferii ca altă 
femeie să împarță cu mine amorulii tăi. (aruncă portretală 
pe scriitorii, şi se gătesce să plece). 

Aniello. — (oprina'o). Așa dârii nu mă credit? Er bine! 
te va assigura Margaretta. (o strigă din ușă). Mamă Mar- 
garetto! Mamă Margaretto ! 

Margaretia. — (d'afară). Viii îndată, 
Aniello. — Speramii că voiii fi credutii, când te amă 

assiguratii pe ondre. Indoiala ta îmi face mare re, Ma- 
rietto. 

Marietta. — Te iubescii, Aniello! te iubesc cum nu 
credi să fi iubită altă femeiă în lume, 

SCENA V. 

Aniello, Margaretia și Marietta. 

Margaretta. — EX bine, copii mei? Ce este? 
Marietta. — (uânaii portretul Contessei după scriitorii). Allii 

cui este acestii portretii, mamă, Margarettă ? 
Margaretta. — (rigenăi). Ami înţellesă! Este portre- 

tulii Contessei Diamantini, cu care ami copillărită în cassa . părințilorii ei; mi Va datii ca suvenire. 
Marietta. — “Te credii, mamă Margaretta ; dar ce caută pe scriitoriuli lui Aniello ? 
Margareta. — Ami dati de %-a pusă uă nouă ca- Tă ; mil a addusă astădi, șilă amii uitată de scriitoriulă
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lui Aniello; &tă toti. Fii liniscită, scumpa mea copillă! 

Aniello nu iubesce altă femee de câtii pe tine; te assi- 

guri pe santa Madonă. 

Marietta. — (aparte). SE fie 6re adevărată? (stă pe gânduri). 

Aniello. — Te mai îndoesci, gel6so? 

Marietta. — Dacă te aşi iubi mai pugină! (privesce por- 

tretuli). 

Aniello. — Gel6se suntii femeile! 

Margaretta. — (a parte). Trebue săi spună acevărulă, 

vo linistescit. (trage pe Marietta la uă parte ii vorbesce la urechie), 

(tacetii). Imi juri că vei păgi secretuli? 

Marietta. — (nceti). Iţi jurii pe Madona. (către Aniello): 

Ertă-mă, Aniello; te-amii ofensat! M& erţi, nu este aşa? 

(Di mângâie). Ce vrei tu? Sunt gel6să, fiindii că te iubescă! 

Aniello. — (a parte) Ce X va fi spusii 6re Margaretta? 

(tare) Amii uitati ofensa, Marietta; te iertă; şi ca probă, 

6tă...... (o sărută). 
. 

(Saude bătândă în ferestră). 

Margaretta. — Cine să mai fie 6re? 

Aniello. — (uitându-se pe ferâstră) E Michel! Du-te de 

deschide şi lui, Mamă Margaretto. 

Margaretta. — Ce veste ne adduce ellii 2 (esse) 

Marietta. — Michel la acâstă oră? Trebue săţi ad- 

ducă vruă scire importantă. 

Aniello. — Vomii yedea. 
Do a 

SCENA VI. 

Cei de susii, Michel și Margaretia. 

Michel. — Salutare, amicii mei! 

Marietta. — Ce veste, Signor Michel ? 

Michel. — Bună veste, amica mea. Sgomotele res- 

pândite agi de foile Reacţiunii suntii false. 

Marietta. — Adevărată?
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Aniello. — Sciri officiale? 
Michel. — Ba nu, offici6se. 
Aniello. — (a parte). Inţellegii. 
Margaretta. — Să dea Dumnedeii!... 
Marietta. — Esplică-te, signiorii Michel. 
Michel.—Acâsta am aflat dela un amici care este bine 

informatii; și ami venită ca să îndemn p'Aniello a face 
unii ultimi appelii la poporii, care appelii s& appară în 
diarelle democratice, chiar mâine. 

Aniello. — Nu c timpi de pierduti. Adio, draga mea 
Marietta ! Mă, ierţi,. nu e aşa? Patria inainte de tâte! 

Michel. — Datoria inaintea totului! 
Marietta. — Nâpte bună! (strânge mâna la tus trei). 
Aniello. , Michel. ( — Nâpte bună! 

Marietta. — (Din ușă) Mâine te vădă, Aniello ! 
Aniello. — De siguri, iubita mea: 
(esse cu Margaretia), 

  

SCENA VII. 
Aniello şi Michel, 

Aniello. — Ce veste, Michel? 
Michel. — Vestea nu este bună,...... Oştirea ita- 

liană, de sub comanda Generalului Peps, este învinsă, la Abruzzi de către oștirea austriacă. 
Aniello. — Dârii mai este ostirea de sub comanda Generalului Carascosa, formată din veterani albiţi sub 

steguri. 
Miche!. — Carascosa, amice, s'a îndreptatii cu vete- raniă sei spre Roma, între Gaetta Şi Apenini, pe unde nu Vine armata de invasiune; ast-fel că ostirea Gene- | ralului Pep6, ' compusă de recruți nedesciplinaţi şi r&ă „echipați, a pututii fi ușoră învinsă de Austriaci. Planul uptei a fostii grășitii. 'Totuli e perdutii! Ostirâa. lui 

2 | 57
54
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Carascosa e demoralisată! Peste câte-va dille Regele 
sperjuriă va intra în Neapole în furgânele armatei de in- 
vasiune, ) 

Aniello. — Mare greșelă din partea patrioțiloră a 
nu lupta cu forțe unite! Dârii totulii nu este sfârşită; 
lupta decisivă se va da la porţile Neapolei. 

Michel. — Illusiuni de poeti! Poporulii e demorali- 
sati; şi neamicii libertăţii, ajutaţi de Carbonarii mişei 
şi de Reacţionarii perfidi, aii preparatii teremulii Restau- 
raţiunii. Ceea ce mă îngrijasce iarăşi mult e că viaţa ta, 
e în periculii. 

Aniello. — O sciă; derii soldatulii nu trebue să tre- 
mure din 'naintea glânţelorii. 

Michel. — Derii citesce, nenorocitule! (ii presinta uă e- 
pistolă). ” 

Aniello. — (aruncândă ochii pe e.) Ei priimescii pe tâtă 
dioa asemenea scrisori anonime, în care mi se amenință 
viața... 

Michel, — Deri m'ai assiguratii 6meni ai poliţiei că... 
Aniello. — Spaime de copii. 
Michel. — Cu tâte astea, Calderarii te pândescii să 

te ommâre. Chiar acum, viindă la tine, ami găriti câ- 
te-va umbre dândii ocolii cassei tâlle; negreşitii, suntii 
sbiri plătiți s& te assassine. 

Aniello. — 'l-ami văduti şi ei după ferâstră; derii 
nu mă temi; ami şi eii amici invisibili, cari veghiadă 
necontenitii asupra mea. În n6ptea trecută, trecâmii prin 
piața di Monte-Oliveto; unii Calderaro îmi trimite uni 
stiletii care se opresce în braciulii stângi; duă dată 
duoi Carbonari esii ca din pământii, apucă pe assasinii 
de gâti, îi înfigii stiletele în ânimă, şi dispari, trimi- 
țându-"mi acâstă salutare: «curagiii, Aniello!?) Fil demnii 
de numele ce porţi !» 

?) Istoricu — Vedi Cantu, locul citati. 
;) Aniello e dim'nutivulă lui Mazzanicllu. 
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Michel. — Așa der cadavrulii găsitii agi-dimineţă 
în piaca di Monte-Oliveto, și despre care aii vorbită 
foile publice ?...... 

Aniello. — ste allii unui assasinii, plătit să mă 
ommâre, și care a fostii uccisii de amicii nostrii. Dar 6tă 
ce e mai stranii! lerl ami priimită a treea, epistolă de 
la pers6na misteri6să, însoţită de două bilete de bancă, 
de câte 1000 franci fie-care. Eată-le (le arată lui Michel). 
ka "mi recomandă plecarea în Elveţia, fiindii că perse- 
cuțiunile contra Carbonarilori ai și începutii. 

Michel. — Intradevării, causa Carbonarilorii este pier- 
dută ! Consiliulii vine din partea unei fiinţe care se in- 
teresâdă multii de tine. 

Aniello., — Și care consiliu nu "li poti urma, Dârii 
să lăsămii acâsta. Care e resultatulii însărcinării ce? 
amii dată? 

Michel. — M'ami adressată cu articolul tăi mai 
ânteii la giarulii 1 Movimento, care a refusati a'lii 
publica, sub pretestii că appeluli tei la arme, în care 
denunți pe Canosa și pe Puebla ca trădători, este ino- 
portuni. 

Anniello.. — Inţelegă ! Redactorulă acelei foi speră 
să vie la Ministeri. Dar Patia? 

Michel. — Redactorul acestei foi, după ce'mi a pro- 
misii ieri călii va publica, astădi "mi-a răspunsi că Pa 
pierduti. T6mă 'mi este că Va datii lui Canosa, ca să'şi 
attragă favorele selle. 

Anieilo. — De siguri. Dârii redactorulii Constitu- 
- Hionalului ? 

Michel. — A  refusatii şi elli, puindă înainte totii 
pretestulă redactorului 17 Movimento; în fine, mai tâte 
foile ce se pretindii democratice aii refusati publicarea 
appelulă teii la arme: unele, sub pretestii că nu vorii 
ași face neamicii pe Canosa, care. de ieri 'Şi-a reluatii 
postulii de ministru ali poligiei; altele, sub pretesti 
că e de prisosii adi ori ce încercare d'a rescula popo-
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rulii, căci ostirea patriotică este învinsă. Mami adres- 

satii în fine la duoi librari-editori, cari aii refusată și 

ei, sub cuvântii că să temi de persecuţiunea lui Ca- 

nOsa. 
Aniello. — Etă patrioţii cari facii paradă de patri- 

otismii. EX bine ! Il voiii tipări eii acesti appeli la arme. 

Etă bani (ii dă unii bilet de bancă). Trei mii de esempiare 

vorii fi până mâine diminâță imprimate şi împărţite. Tre- 

Due entusiasmatii poporulii, ca să se sele cu grămmada, 

şi st sfărame, la, porţile Neapolei, și oștirea de invasiune 
şi pe despoţii lui seculari. 

Michel. — Ecă'ţi faci voea, de şi nu: împărtăşescii 
illusiunele telle. Dâră ia citescemi epistola lui Canosa 

către Regele: suntii curiosi ai cunâsce coprinderea. 

Aniello. — Originalul Pami ascunsii aşa de bine, în 

câtii toți sbirii Poligiei nwlă vorii putea afla. Etă coppia. 

(o scâte din cutia scriitorului), 

Michel. — (citesce). «Sire, 

«Sunt fericitii aţi anunţa că, cu bani, cu promissiuni, 

cu intimidări, mai allesti cu intriga, ami reușitii a desbina 

pe Demagogi, şa attrage mulţi în parte-ne, ca şi din cei 

flotanţi; prin concursulă lui Puebla, şefulii Demagogilori, 

ami attrasii în partea n6stră pe cei mai influenți capi 

ai Carbonarilorii, din pressă, Gin Adunare, din armata 

republicană. 
«Partidulii poreclită liberalii saii allă progressului, din 

causa licenţei pressei șa măsurelorii stravagante ce pro- 

pune, şi în pressă și în Cameră, s'a desconsideratii cu 

totulii. 
«Capitalurile, proprietatea, industuia, comerciulă, spe- 

viate de acesti nuoi Iacobini, cari propună chiarii ghi- 

lotina, dorescii cu sinceritate armata de invasiune, ca 

să scape familia, averea, viaca lorii. 
«Armata de invasiune n'are de câtă a se arăta la 

frontieră ca se învingă armata republicană, demoralisată, 

şi conrumptă. |
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«Putemă cânta victoria chiar de acumii, Sire; gră- 
besce de vino în fruntea armatei austriace, pe care o 
vomi priimi ca pe liberatârea nâstră. Hidra anarhică va 
fi sdrobită cu totulii. 

«Pe Demagogii colţaţi, pe cari nică aurulii, nici ame- 
nințările nui ai putati influinca, ami luată măsuri a! 
aresta ; pe unii dintr'€nșii, cei incorrigibilă şi periculoși, 
1-ami esterminatii, cu ajutorulii Calderarilorii. Acum, ca 
totii-d'auna, Calderarii ne-ai fostii de mare ajatori;, mulți 
din ei pârtă încă și masca, şi costumulii, și limbagiulii 
de Carbonari; et sunti cei mai buni copoi ai poliţiei, 
cari descopere venatulă cu înlesnire. 

«In politică, ţinta justifică mijloculii; în fine, Sire, tăr- 
rimulii e preparatii pentru Restauraţiune; toţi cari pos- 
sedă ceva facii urări sincere pentru întârcerea vechei 
stări de lucruri. 

«Grăbesce, Sire, a veni, şi fără grijă; însă în fruntea 
armatei austriace, căci Carbonarismulii este încă influ- 
inte şi cutedătorii. 

«Vei fi priimiti de Lazzaroni, mal cu s6mă, cu cununi 
de fiori, ca odiniră Cesarii Romei.» 

Aniello. — Ei bine! cum ţi se pare, Michel, acestă 
epistolă ? 

Michel. — Infamă! Derii cum "ţi-a încăpută în mână, 
acestii documentă preciosii ? 

Aniello. — Prin amicii nostrii politică, cari ne servă 
cu devotamentii sinceri şi neinteresatii; avemii de ace- 
stia chiar lângă Canosa. Bănuindii pe curierulă ce ducea 
Regelui la Laibach acâstă epistolă, ei Paii prinsi afară din 
Neapole, Pai uceisii, şi "mi ati făcutii ondrea a 'mi în- 
credința mie acesti thesaurii politicii, de care voit sei 
se usesii la timpuli opportunii. 

Michel. — Acum înțellegii de ce Canosa, care trebue 
negreşitii să possede articolulii t&ii, datii fără îndoială de 
infamulii redactori ali Patriei, şi în care articol tu 
reproduci epistola, în cestiune, acumii înţellegă de ce  
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    Canosa întrebuințâză t6:e mijlocele ca st puie 

originali. Astă scră eramiă la theatru; Cichig 

tulă lui Canosa, îmi șoptește la urechie : „e$Ci amiculii 

lui Aniello ; înduplecălii simi dea epistola Principelui 

Canosa, trimisă Regelui la Laibach, în schimbă pentru 

libertatea luy, fiindii grei compromisi. Aşteptă aci res- 

punsulii într'uă oră.» [rai dece ore. 

Aniello. — (consultând orlogiuli). Aczz suntii 10'/ ore. 

Michel. — Așa deră? 
Aniello. — Refusii. Acesta e unii documentă fârte pre- 

ciosti pentru noi. Nu mă sperii de amenințările oră. 

Michel. — Dâră refusândii, pui în joci capulă tii, 

Aniello. 
Aniello. — Soldatulă fricosă merită, să fie împușcatii. 

Michel. — Atunci trebue să te stămuţi în altă parte, 

chiar în n6ptea acâsta; aci nu eşti în siguranţă. 

Aniello. —  Cuteza-vorii să mă assassine chiar îu 

cassa mea? apoi, Michel, omulii nu pâte evita desti- 

nulă săi. 
Michel. — Dârii omulii trebue să depărtese pericolulii, 

cândiă îli cun6sce. 

Aniello. — Cine intră în Revoluţie se logodeşce cu 

Mârtea. 

Michel. — Atunci mă strămută eii la tine, ca st îm- 

parti sorta ta. Pentru ovi ce eventualitate, trebue se 

sciti loculii unde ai ascunsi epistola „lui Canosa. 

Aniello. — At cuvântii. In tine amii tâtă încrederea. 

(ii şoptesce Ia urechie). 

Michel, — Bine! M& ducii dr să însciințesi nevasta 

că în nâptea acesta dormi la tine. Intruă jumătate de 

oră sunti înapoi. 

Aniello. — Fie! pentru că o voesci tu; deră nu e 

nevoe. 
Michel.— La revedere! (aparte). Ce omi straordinară! 

Trebuia să se nască peste unii seculii! (ese). 
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SCENA VIII. 

Anielio. (singuri). Cine va fi Gre misteridsa persână care 
s& interesâză atât de multii de viaţa mea? In fie-care 
i priimesciă câte uă epistolă care "mi recomandă pru- 
dinţa și pada; adi amii ma! priimitii uă epistolă, în care 
'mi arată mijloculii cum s& mt apării de pumnalele as- 
sassinilorii. Ce “ţi e scrisii de susi în frunte "ţi e pusi. 
(să primblă pe ginduri), 

SCENA IX. 
Uni Comissarii și patru gendarmi, cari se oprescii la ușă. 

Comissarul — Signiorii Aniello, în numele legii esci 
arestată. 

Aniello. — Arestati, ei? 
Comissarul. — Omulii legii te arestâsă în numele legii. 
Aniello. — Mandatulii de arestare 2... 
Comissarul. — (i întinde uă chârtie). Etă'lti. 

Aniello. — (citește). «Arestatit ca complice înti'uă con- 

spirațiune contra vieţei Regelui.» 
Comissarul. — Signiorii Aniello, grăbesce-te. 
Aniello. Donmule Comissarii, nu sunti capabilii a con- 

spira într'ascunsii, ca Anarhiştii şi ca Despoţii. Ami 
conspiratii şi conspirii pe faţă, prin pressă și în adunări 
publice, în favrea libertăţilor publice, dennnţândii ţărrei 
machinaţiunile trădătorilorii. A! înțellegă cine este accu- 
satorulii mei; deriă îlli voiii confunda înaintea justiţiei, 
dândii pe faţă probele trădării salle. 

Comissarul. — S& mergemii, signiore; tâte acestea le 
vei spune Domnului procurori allii Regelui. 

Aniello. — Unii minută, D-le Comissară. (strigă din uşă). 
Mamă Margaretto! Mamă, Margaretto! 

Margaretta. — (afară). Vii îndată! (intră repede, şi remâne 
estasiată). Ce însemnâsă acâsta ? 
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Aniello. — Curagiii, mamă Margaretto ! Suntii arestată, 

în numele legii; îngrijaşte de cassă; şi adresâgă-te la a- 

micul mei, pentru ori ce trebuință. 

Margaretta. — Arestată! Și care'i e vina, Domnule 

Comissară ? A! visulii meă! (plânge). 

Aniello. — (aparte). Aşi putea să ommorii duci dintra- 

ceşti sbiri; d6ră nu voii st justifică crima, lori închi- 

puită. 
Margaretta—Și unde "li duceţi, Domnule Comissarii? 

Comissarul. — La arestul preventivii. 

Aniello. — (imbrăţișând”o). Adio, mamă Margaretto! Fii 

cu curagiii! Dumnegei protege pe cei innocenţi. (Margareta 

şi Aniello stai îmbrăţişați uni minut, în care timpi Aniello "i şoptesce 

Ja urechie). 

Margareta. — (ncetă). Amii înţellesii. Voiii urma în- 

tocmai. 

Comissarul. — Aide, signoră Aniello. M8 grăbescă... 

Aniello. — Să mergemii! (plâcă inainte, urmati de Comissarii 

şi de gendarmi). 

Margaretta. — D-qeule! Cine ar fi creduti? Ş'apoi 

să nu credi în vise! M& ducii s5 afiu închisârea lui. 

(esse, închidendii ușa, şi lăssândii lampa apprinsă) 

  

SCENA X. 
Cichio (singuri). 

Cichio. — (intră încetii, deschidândă ușa) Rolulii este bine 

jucati. Ami asteptatii la ușă plecarea lori. Etă-mă sin- 

gurii în camera lui Aniello. Amii deschisii ușa cu acestă 

iarbă a fârreloră. (arată uă grămadă de chei, pe care le sunnă) SE 

căutămii originalulii epistolei de care se interes6dă Ca- 

nosa atâtă de multi. Ellii a promisă uni bună darii lui 

Cichio do va găsi. (trage cutia mesci, şi scâte mai multe hărtii 

pe care le citesce) Coppia epistolei lui Canosa .- Dârii ori- 

ginalulii ? (scâte altă hărtie) Poesii — Secături! (le pune pe
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masă, şi scote altă hărtiă) Appelu la arme! (0 pune în posunari) 
Asta e bună. (seste alta) Politica lui Machiavel! O cunds- 
cemă, fiindii c'o practicămii. (o pune pe masă, gi ia altă hărtie) 
Marată, amiculă poporului.— Asta e bună, (o pune în posu- 
nară; iea mai multe chărtii, pe care 'şi aruncă ochil) Epistole ano- 
nime, fără nică o importanţă. Qe pune pe masă) La Dracu! 
Nu găssescii ce "mi trebue. Să vede că are vre uă as- 
cundătâre. (se uită în tâte părţile) A! iată bibliotheca! S& 
căutămi acolo. (caută în bibliothecă, aruncândit cărţile pe josă) 
Nimicii ! (aude paşi afară) Vine cine-va, (stinge lampa, şi se as- 
cunde după ușă). 

SCENA XI. 
Margaretta, — (din pragul uşei) Camera deschisă! Lampa 

stinsă! Cine a intrată aici? (cândă intră Margaretta în Cameră; 
Cichio esse) — (Margaretta aprinde lampa.) Ce v&di? Cutia serii- 
torului deschisă! Cărţile aruncate pe josă! Hârtiile in 
neregulă! A intratii cine-va aici, Negreşită, ună spionă .. 
Cu ce scopii? Să ia hârtiele lui Aniello .. Dumnedeule ! 
Ce va fi fostă în acelle hârtii? Și Michel care nu mai 
vine? Dâcă ar fi fostii ellă aici, mar fi putută lua pe 
Aniello ! Derii ce ar fi putută face duoi contra şâpte ? 
Aniello ! Copilulii mei! (se pune pe scauni si plânge). — (S'aule 
pași afară) Vine cine-va. Negreşitii, e Michel. (se scală şi 
merge la ușă, unde se întâlnesce cu Michel.) 

SCENA XII. 
Margaretta și Michel. 

Margaretta. — (aesperată) Michel, Aniello e arestatii! 
* (plânge) 

Michel. — Arestati?r! 
„ Msrgaretta. — Arestati! (işi frâuge mânele şi plinge) - Michel. — Arestatii de cine? 
Margaretta. — Dună comissară allă poliţiei. 
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Michel; — Din partea cui? 
Margaretta. — Din partea, procurorelui Regelui. 

Michel. — Esplicăte, te rogă. 
Margaretta. — M& furasse somnul; nu sciii cândi 

ai plecată D-ta; ușa porţii rămăssese deschisă; unii co- 

missarăi cu patru gendarmi intră în cameră şi arestâsă, 

p'Aniello, ca conspiratorii contra vieţii Regelui. 

Michel. — Aniello conspiratorii ?!!... 

Margaretta. — M'amii luatii după trăsură ca să aflu 

unde] ducă; era uă trăsură închisă; duoi gendarmi pe 

capră, şi patru căllări. Comissaruli se urcă în trăsură 

cu Aniello; trăsura plâcă în galopulii cailorii. Alergi 

după trăsură; mă ţin6mii de densa: durerea 'mi didea 

arripe; cândă unii gendarmi mă vede, se pune în drep- 

tulii mei, şi mă ţine în loci. Trăsura dispare. Fuii si- 

lită a mă întârce înapoi. Intru în casă; găssescii camera 

deschisă, lampa stinsă, cutia scriitorului deschisă, cărţile 

aruncate pe jos, hărtiile luate...... 

Michel. — Şi cine a pututii intra aci în lipsa D-tale? 

Margaretta. — Nawmii găsitii pe nimeni. 

Michel. — (pe gânduri) Inţellegi! E uă răpire, sub masca 

arestării! Eraii Calderari, acei pretinşi agenți ai legii. 

Numai Canosa e capabilă d'asemenea crimă... Vendettă 

de poliţaiii de Neapole!... Ei bine! Dinte pentru dinte. 

Margaretia. — (frângenduși mâinele) Aniello! Copilulii 

meii! Marietta, Contesa, ce vori face elle audind dacâstă 

răpire? 

Michel. — S& plecămii. Nu este timpii de pierdutii. 

Marparetta. — Unde? 

Michel. — La uni amicii allii meii, penă mâine; a- 

casă la mine nu suntemi în sigurancă. Chiar în astă 

n6pte voii da de scire Carbonarilori. A! Canosa! A! 

şefă de assassini! Iţi voii răpi prada din ghiară. Şi d'a- 

cum, luptă de mârte între Carbonari şi Calderari! 

(essii, închigândă ușa pe din afară). 

" (SCAIMBARE DE BCBNA)
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Scena represintă uă grădină frumosă întruni ospiciă de 
allienați;, căte-va scaune şi bănci de paie. — Câţi va smintiți 
să preumblă prin grădină, cră vre-uă duoi 2dioți şediă nemişcați 
pe bănci, 

SCENA XIII. 

Aniello și Antonelli. 

Aniello. — cu uă mască tn mână), Cregi tu, Antonelli, că 
va fi ajunsi biletul meii la adressa lui? 

Antonelli. — Nu m& îndoesci. Amă trimisi multe 
bilete prin mijloculii acesta la pers6na care se interesâsă 
de mine, şi la tâte amă priimitii respunsii ; căci fie care 
biletă e plătită cu câte 5 franci. 

Aniello. — Așa deră Michel va fi însciințată; și peste 
câte-va ore, amicii mei vorii veni să ne scâță din acesti 
mormânt! 

Antonelli. — De voii eşi d'aici, prima mea datorie 
va fi a cere comptă fratelui mei desnaturatii, care m'a 
declarată de nebunii ca să pâtă moșteni partea mea din 
averea părintescă. 

Aniello. — Eşci tu aici singuta victimă a nedreptăţii 
omenesci ? 

Antonelli. — Mai este unuli, victimă a adulteriului 
soţiei sâlle... Ascultă, ca se te încredinţesi până unde 
merge infamia în statele despotice. 

Inţellâsă cu amantulii ci, unii Marchisii ruinatii şi 
desfrinatii, acea femee depravată a constatatii, printr'uă 
comissie de medici plătiţi, că bărbatulii săi este nebunii, 
Pretestuli cra că într'uă n6pte, împinsii de gelosiă, băr- 
batulii ari fi atentată asupra vieţei sogiei sâlle; martori 
plătiți aă atestaţii acellii atentatii închipuiti; și de ună 
ani, ellă geme în spitaluli de nebuni!  
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Aniello. — Justiţie divină, cum poţi sufferi asemenea 
crime, nepedepsite ? 

Antonelli.—Depărtâză-te, că vine gardianuli. Nu vorbi 
cu mine facă cu dânsulii. (Aniello pune masca la ochi, şi Anto- 

nelli s'aşedă p'uni scaunii). 

SCENA XIV. 

Gardianu, Marietta, Margaretta și cei de susi. 

Margaretta. — (eu unii coşă în mână, în care suntiă flori, por- 

tocale și patisserii). Care este signior Antonelli, D-le gar- 
diani? 

Gardianu. — Acella care şede colo, pe scaunii. (arată 
pe Antonelli). 

«Aniello. — (aparte). Margaretta! Marietta aci! 
Marietta. — (aparte). Bietulii Aniello! Aşa apprâpe de 

ellă, şi a nui putea vorbi! 
Margaretta. — (aparte). Copillulii meii! Așa apprâpe de 

ellii, şi a nu'lă putea îmbrăţişa! (şterge uă iacrimă). (către 

Antonelli). Ce mai faci, signior Antonelli? (inceti). Fă-te 
că mă cunoscă. 

Antonelli. — Suntii bine! (aparte). Să fie 6re doica şi 
amanta lui Aniello? 

Margarelta. — (către Antonelti). "Ți-amii addusii porto- 
cale şi flori. (îi dă uă portocală ună buchetă de flori). 

Antonelli. — Mulţuminii 
Aniello. — (aparte). Mie îmi vorii vorbi 6re? 
Marietta. — (către Gardianu). Cine este, mă rogii, acella 

care pârtă mască la ochi? 
Gardianu. — Unii smintiţii! Se crede omulii cu masca 

de feri. 
Aniello. — (aparte). Miserabilulii! 
Margaretta. — Putemii săi vorbimii, D-le gardiani? 

Gardianu. Nu vrea să vorbâscă; dârii încercaţi. 
-



29 

Marietta. — (către Aniello). Ce faci D-ta aci? 
Aniello. — (aparte). Ce tortură! A nu putea imbrăţişa. 

pe mama mea! pe fidanțata mea! | 
Marietta. — (aparte). Câtii trebue să suffere scumpulii 

meii Aniello! (către Gardianu). D-le gardiană, putemi da, 
șacestui infortunată uă portocală ş'unii buchetii de flori? 

Gardianu. — Puteţi 
Marietta. — Ține, signiore. (îi 4ă uă portocală ș'ună buchetă 

de flori) — (încetii). Peste puţinii vei fi liberi. 
Aniello. — (aparte). Scumpe flori! Cullese de mâna a- 

cellia pe care iubescă! Dâră ce vădi? Uni billetii în 
acestii buchetii 2... (îl ascunde în sină) 

Mari >tta. — (aparte). Ne-amii ajunsii scopulii. (către Mar- 
garetta). Mamă, împarte la aceşti nenorociți ceea ce "ţi-a 
mai rămasii în coşii; şi să plecămii. 

(Margaretta, împarte la idioții şi la smintiţii după scenă portocale şi 

patisserii, dândă şi gardianului uă portocală). 

Marietta. — (dânâi gardianului câte-va monette de argintii). 

Fie-ţi milă, D-le gardian, d'aceşti infortunaţi. 
Gardianu. — Ii iubescii, signiora, ca pe copii mei. 
Aniello. — (aparte). Cândii arii sci ea cum ne maltra- 

tâsă acesti! brutalii! (e petrece cu ochii). 
Marietta, — (din fundulă scenei, cu ochii 12 Aniello) Adio 

Antonelli! Nu pierde speranţa! (esti, urmate de gardiani). ? 

SCENA XV. 

Antonelli și Aniello. 

Aniello. — (scoțândă billetuti din sînă și luând masca de 
la ochi). Unii billetii, Antonelli! Ascultă, (Citesce). «Peste 
vă oră esci liberii! Michel cu Carbonarii vori veni să 
te liberese. Te aşteptii la mine, unde îţi preparii uă sur- 
prisă piăcută. — Marietta ta.»
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Antonelli. — Depărtâsă-te; vine gardianulii. (Antoneili 
se aşeuă pe bancă). 

SCENA XVI. 
Cei de sus şi Gardianulil. 

Gardianu. — (cu uă voce de Stentorii, către Aniello), Pune ma- 

sca la ochi, nebunule; căţi applicii bastonada. 
Aniello. — Dâri pentru ce numai eă cu mască? 
Gardianu — Asti-feli e ordinulă; aide, pune masca. 
Aniello. — Negreşitii, ca să nu mă cunâscă cel ce 

vină să mă visitese; dâri de veoiii vedea vre-uă figură 
cunoscută ..... 

Gardianul. — (ameriuţăudu-lă) De te vei ispiti să vor- 
besci, scii să scoţi masca, vei fi legati cobză, și stră- 
mutatii într'uă sutterană...... A înţellesii ? 

Aniello. — (pune masca Ia ochi) Mă suppuii forgei brutale. 
Antonelli. - - (a parte) Nenorocitulii! (gardianul esse) 

Aniello. — Intruă sutterană! Așii muri în câte-va 
dille! Lumina şi căldura s6relui, mișcarea, aerulă cu- 
ratii, profumulii florilorii, frumuseţea Naturei: âttă con- 

dițiuni indispensabile pentru corpulii şi sufletul meii, 

în trista posițiune în care mă aflu. Cellă pucină acum 

mă bucurii de tote acestea. Dulce libertate! nici uă dată 

mamii preţuită facerile tâlle de bine ca acum! (s'aşcqă 

p'unii scaunii, şi se pune pe gânduri.) 

SCENA XVII. 
Cichio şi cei de susii. 

Cichio. — (Cichio, îasocitii de gardiauulii, vorbesce tncetit cu a- 

cesta în fandulii scenei: apui s'appropie de Anniello șilii batte pe umeri) 

Signore... 

Aniello. — (uitându-se la Cichio) (aparte) Iar sbirulii luă 

Canosa!
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Cichio. — Iți adducă uă veste bună, signor Aniello. 
Aniello. — N?o asteptii de la tinc. 
Cichio. — Stă în mâna ta, să fii liberii. Qnceti) Te-ai 

decisii a inapoia Principelui epistola sa? 
Aniello. — Nici uă dată! 
Cichio. — (inceta) Gândesce că esti accusatii ca con- 

spiratorii contra vieţei Regelui. 
Aniello. — Minciună! 
Cichio. — (idem). Possedămii proba crimei tâlle. 
Aniello. — Miuciună! 
Cichio. - tiden).Uă epistolă a ta autografă către Michel. 
Aniello. — Infamie! 
Gichio. — Dâcă până de sâră nu te vel decide, de 

nopte vei fi strămutați înti”uă sutterană, unde vei glăcea 
tâtă viaţa ta. 

Aniello. — (a parte) Peste uă oră voiii fi liberi. 
Cichio, — Șapoi, Ia ce "i-ar mai folosi adi acea e- 

pistolă ?... 
Aniello. — (a parte) Ca s'o publici, spre a, espune pe 

Canosa şi pe Puebla la pumnalele Carbonarilorii. 
Cichio. — Iţi mai dai uă di de gândire. 
Aniello. (a part) Până atunci, Michel va sosi cu Car- 

bonarii...... 
(Ciceio se trage în fundulii scenei, unde iarii vorbesce incetii cu Gar- 

dianulii, cu care apoi esse), 

, SCENA XVIII. 

Aniello și Antonelli. 

Aniello. — (primblându-se pe gânduri) Infamulii ! Neputândiă 
a m& conrupe, m'a adusii aici ca să mă intimidese ; De- 
greşită, cu scopul d'a mă esalta. Se dice că nebunia e 
contagi6să; mai allesii pentru cei cu predisposiţiuni la 
nebunie, Sperii că mamii assemenea fatală disposiţiane.



Daca Michel a priimitii biletulii meii, Carbonarii m& vorii 

scăpa curândii din acesti mormentii. Cine arii fi credutii 

că voii întâlni aici unii Carbonaro cu mintea săn&t6să, 

ca şi mine? Fără consiliile acestui amicii, care 'mi-a 

dictată conduita mea aici, în prima mea furie, aşi fi 

ommorită şi pe Cichio şi pe Gardiani, care Şi-a permisii 

a mă maltrata; şi atunci ași fi fostă legati şi închisă; şi 

pote m'aşii fi şi esaltatii! Mai bine mortii de cât nebuni. 

Antonelli. — (aparte) Să fie condamnati a păi tăcerea, 

şi a purta pe faiă uă mască ! Numai Canosa este capa- 

Dilti dassemenea fapte. Acum înţellegii ce trebue să fi 

sufferitii omului cu mască de feri, acellii frate gemănii 

ali lui Ludovicii XIV! Şapoi sunti scriitori cari nu- 

mescii pe acestii rege Ludoviciă celii, mare! Ce servi- 

lismiă ! 
(Gardianul appare în fundul scenei). 

Aniello. — Masca mă jenâsă...; în fine simţi trebu- 

ință a vorbi; căcă pentru aceea s'a datii omului vorbirea. 

Dârii cu cine să vorbescii? Cu acesti idioţi? Să vorbescii 

cu gardianulii, spre a mă distra puciniă. 

SCENA XIX. 

Aniello,. Gardianulii, Nebunii și Antonelli. 

Aniello. — E! Gardiană! 

Gardianu. — Cine mă chemă? 

Aniello. — Omuli cu masca. 

Gardianu. — Ce vrei? 

Aniello. — Să vorbimi amenduoi. 

Gardianu. — Namii vorbă cu nebunii. 

Aniello. — 'Tu scii bine că nu suntii nebunii. 

Cardianu. — Dâcă nu erai nebunii, nu erai aci 

Aniello. -— Vrei să-ţi dovedescii că nu suntii nebunii? 

Gardianu. — N'amii nevoe.
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Aniello. — Voiii vorbi ară cu companionii mei: de nenorocire. 
Gardianu. — Numai să vă puteți înțelege. Aniello — Voi incerca (către un nebună) E! amice, cine esti D-ta? 
Nebunu |. — Eă suntă Cesarii. 
Aniello. -— Care Cesari.? 
Nebunu |. — Julius Cesarii, Mâine voii fi procla- mată in Senati de Imperatorii alli Romanilorii. Aniello. — Dâri Brutus? 
Nebunu |, (turiost) Brutus? Unde e Brutus? (uitându. se in tote părţile) Nu cum va ești tu Brutus? (se răpede 1a dânsulă). Antonelli. — (alârgă de se pane între dânșii. Nu e elli Brutus. Fii liniscită. 
Nebunu |. — Unde este Brutus? (uitându-se speriată în tote părţile). 

Antonelli. — A fugiti de frica lui Cesar, (lui Aniello, încet). Nu” contraria, amice. (Aniello remâne uimitiă). 
Nebunu |. — A! de voii pune mâna pe Brutus! (se brimblă furiosii), 

Gardianu. — (rigenau). Cesar a băgatii pe Brutus în corni de capră. 
Aniello. — 'Te înșeli, gardiane; vei vedea cum o să mă ințellegă cu ej. 
Gardianu. — Suntii curiosă. 
Aniello. — Cell pugini ei aii uă scusă; dârii tu ce scusă al de te porți cu noi atâtă de brutală? Gardianu După sântă şi tămâie. 
Antonelli. — (aparte). Miserabilulă, 
Aniello. — (către atit duoilea nebuni). D6rii D-ta cine eşti? Nebunu II. — Santă milionari. Amii 20 de corăbii De marea Adriatică; 100 de milli6ne de Ludovici şi de Napoleoni la banca Londrei şa Vienei. Palatele din Pieţele di Castâlo și dello Spirito-Saneto, din Napole, alle melle suntă, tâte. 
Aniello, — Și ce facă cu atâta stare?
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Nebunu. — O păstregii pentru fie-mea Laura, care 

Ya, lua în căsătorie pe ducele de Calabra, moştenitorulii 

lui Ferdinandii |. 

Cardianu. — (etâe). Nebunii cu nebunii s& înţellege 

de minune (esse). 

Aniello. — (primblându-se pe gânduri). Ce fericiţi muritori! 

Ei ai uă ideie ficsă, care” face nesimţitori la posiţiunea 

lori; dârii ei, derii Antonelli! A fi cu mintea săn&tosă, 

Şa trăi la unii locii cu nebunii! (şede pe uă bancă, pusi pe 

ginduri). 

Gardianu. — (intrânâi repede, se appropie de Anielto). Vinil 

duoi medici ca st constate nebunia ta... | 

Aniello. — Se voră încredința că nu suntă nebunii. 

Gardianu. — Dâcă vei scote masca, s6ă vei vorbi, 

te strămutii îndată în sutterană .. 

Aniello. -- M& supunii forţei maiore, (aparte) penă ce 

altă forță imaioră va veni să sfărame forţa vâstră. (începe 

a scrie în portofolliă; gardianuli se duce în funduli scenei). 

  

SCENA XX. 
Cei de susi, şi duoi Medici. 

Spinosa.— (către garăiană): Care este bolnavulii cu mască 

ce avemii a esamina? 

Gardianul. — Acella, signior dottore, care şâde pe 

bancă şi scrie 

Medicul Il. — Cine X-a pusi masca? | 

Gardianul. — Eli singurii. Se crede omulii cu masca 

de feri; crede că are dreptii la corâna Franciei; crede 

că poporulii îlli va libera şi "li va urca pe tronii; Şi 

alte asemenea parascovenii. (gardianulii remâne în fandulii scenei, 

vorbindă încetii cu Mediculii all II). 

Spinosa. — (se uită pe la spate, citindit încetă în portofolliulă 

hui Anielo) (aparte). Etă uă. poesie plină de bun simți! Acesta 
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nu pâte fi nebunii... (tare) Signiore, dă'mi puţinii acesti 
portofolliii. (Aniello intinde medicului portofolliulii, apoi măsră pe 
medicii cu ochii, îllii stringe de mână, şi îi face cu degetele semnele ca- 

balistice. — Mediculii îi respunde prin semne analoge). 

Aniello. — Gnceti). Caritate! 
Spinosa. — (inceti). Speranţă şi credinţă! 
Aniello. — (aparte). E Carbonaro'! 
Spinosa. — (aparte). E Carbonaro! (către gardianii). Aşi dori 

să remânemi singuri cu omulă acesta. 
Gardianu. — Are momente de furie, signior dottore; 

numai presința mea impune acestui maniaci. 
Spinosa. — N'ai teamă; suntemă duoi, şi "li vomii 

ține în respectă. 
Gardianu. — Signor dottore, amii ordină a nu părăsi 

unii minutii p'acestă maniaci, care are momente de furie. 
Aniello. — (aparte). Miserabiluliă ! 
Medicul Il. — Colega, ară fi bine ca gardianuli să 

ş6dă între ellii şi noi, ca să nu” vie furia. 
Spinosa. — Nu te teme, colega. (către gardiană). Ridi- 

că'i masca, te ropă. 
Gardianu. — N'ami curagiii, signior dottore. 
Aniello. — (smulgânaii singurii masca de la ochi, o aruncă josii). 

Ami ei curagiii, miserabile! 
Medicul |. — (depărtându-se speriati). Păzeşte-te, amice. 
Antonelli, — (aparte) Nenorocitulă! 
Gardianu. — (aparte). Suntii perdutiă ! 
Aniello. — (către Spinosa). Signor dottore, esamin6să, faca 

mea; privesce în ochii mei foculii inteligenţei; compară, 
ochii mei cu ochii aceloră idioţi; cumpănește bine bor- 
bele melle; şi spune, cu mâna pe cugetii, dâca Aniello 
pâte fi nebuni. 

Spinosa. — Aniello?! 
Aiello. — Aniello, poetulii şi jurnalistulii Aniello; ellii 

însuşi, signiore dottore. Suntii inchisii aici, cu aceşti smin- 

tiță, fiindi camii voită să denunții ărrel pe şefulii Cal- 
derarilorii, ca trădătorii de patrie şi ca instrumentii allă
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streinului, .cu care complotâsă în umbră contra consti- 
tuţiunii şi contra naţionalităţii. Possedii uă epistolă a lui 
Canosa către Regele, forte compromitabilă pentru Rege 
şi pentru Canosa, şi pe care amii refusatii a o da; ctă 
crima mea; 6tă de ce suntă aci închisii cu nebunii. 

Spinosa. — Să fie possibilii acâsta din partea lui Ca- 
nosa?(aparte) A voitii să mt facă instrumentul infamici selle. 

Medicul Il. — (aparte) Este cu putință?... 
Gardianu. — (aparte). Vei plăti scumpi acesta, nebu- 

nule! 
Spinosa. — Ei 'mi amă făcută convincţiunea, collega. 

Omulii acesta nu e nebuni. | 
Medicul Îl. — (încetă colegului săi). Dârit Principele de 

Canosa? 
Spinosa. — (tare). Uni medicii trebue să fie consciin- 

țiosii. 
Medicul Îl. — (aparte). Ei nu'mi compromitii posiţia 

pentru unii esaltatii. 
Gardianu. — (a parte) ME ducii să daii de stire şe- 

fului ospiciului (esse repede). 
Mediculii |. — Signior collega, respectesii convinc- 

țiunea D-tale; derii ei păstresii convincțiunea mea, pe 
care o vei vedea în prescriptul-verbalii 

Aniello. — (mediculuin) Vorbesce fără t6mă, dottore; 
gardianulii nu mai este aci ca să te compromiți. Creţi 
în consciincă că suntit nebuni ? 

Spinosa. — S& respectămii opinia fie-căruia. Adio, 
signiorii Aniello! Contesă pe amiciţia mea. Te admiră, 
te stimesii şi compătimescă cu sârta D-talle. Imi voii 
face datoria în consciincă. 

Av iello. — On6re omului de. sciinţă, care se respectă 
pe sine și sciința ce profess6să. Numele D-tale, signiorii 
dottore ? 

Medicul |. — Spinosa (medicii essă). 
Aniello. — Va fi neştersă din memoria mea!
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SCENA XXI. 
Antoneili și Anielle. 

  

Antonelli. — Ce ai făcutii? Eşci pierdută! 
Aniello. — Carbonarii ne veri libera îndată, 
Antonelli. — Dâriă daca şeful ospiciului te transportă indată în suterrana? 
Aniello. — Vomi fi liberi peste puţină, te assigură. 
Antonelli. — Ce imprudinţă ! 
(S'aude afară sgomotiă depărtată de popori). 
Aniello. — Augi tu unii sgomotii? EX suntiă!,.. Car- 

bonarii ! 
Antonelli. —- Iar fi Carbonari!! 
(tragă amânduol cu urechea; — sgomotuli cresce.) 
Aniello. — Suntii ei! Carbonarii! Vină să ne liberese. Vivat libertatea! 

  

SCENA XXII. 

Gardianulii şi trei servitori. 

(E1 intră repede, și iati pe sasi pe Aniollo, care se luptă cu dânșii 
disperati). " 

Aniello, — Assassini! Miserabili! Adjutoriă! Adjutorii ! 
(illă tirăsei spre partea din drâpta, şi essti cu elli). 

Antonelli. —- Bictulă Aniello! Îl ducii “în sutterană! 
Deri îllă - vomi Scăpa. (sgomotulii vapropie) Eată. Carbo- 
naril ! 

Michel, — (d'athză) P'aici, p'aici, amicii mel! 
(sgomotii mare).
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SCENA XXIII. 

conduşi de Michel-—Antonelli. 

ntii armaţi cu pumnale şi pistole la centură, înfăşuraţi 

irolese cu bordura largă). 

le ; iax idioţii remânii cu gura căscată). 

pece Carbonari, 

(Carbonarii sul 

în mantii largi, şi cu pălăxii t 

(Nebunii fugi în tâte părţi 

Michel.— Aniello! Aniello! (se uită împrejurii). 

Unii Carbonaro. — Unde este omulii cu masca? 

Antonelli. — (Uuândii masca de josii) Fată masca lui! 

Michel. — Dar Aniello? 

Antonelli. — Gardianuli cu trei sbiri Pai luati cu 

forța, cândii vE apropiaţi voi, liberatorii noştrii! 

Michel. — Deră tu cine es? 

Antonelli. — Uă victimă a tiranniei, ca şi Aniello 

Michel. — Și unde este Aniello ? 

Antonelli. -— Pe aici... Urmaţiimi..-. (essii cu toţi, stri- 

gândi: „Aniello! Aniello !» 

(CoRzinA CADE-)



AOTULU 11 

Scena represintă unii salonii în palatulii Contessei Diamantini. 

SCENA I. 

Margaretta și Contessa. 

(Contessa şâde p'unii fotolii lingă masă, privind portretulii lui 

Aniello, Margaretta gede în pici6re lîngă Contessa, şi plânge.) 

Contessa. —  (ştergându'si lacrămele) Şedi, Margaretto! 

(Margareita șede) Bietulii copilli! Undelă vorii fi strămu- 

taţii? (sărută portretuli) Așa, june! dotatii cu atâtea calități! 

şi s& sufere ca martirii! Ce destiuii! 

Margaretta. — (suspintnaă) Cândii gândescii, D-nă Con- 

tessă, c'a fostii închisii la unii locii cu nebunii, bietulii 

copilli ! 

Contessa. — Dâcă Aniello m'ar fi ascultati, ar fi fostii 

adi în Elveţia. Aşa suntii junii, Margaretto! Ei nu as- 

cultă de câtii ânima lorii. Apoi, în timpii de Revoluţiune, 

torrentul tărasce în cursulii seii şi pe cei mai prudinţi. 

Margaretia. — tplâuec) Ce nenorocire! 

Contessa, —  Linisceste-te! Vomii descoperi -curind
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îuchis6rea lui. Michel trebue să ne adducă veste buni, 
De ce va fi întărdiindă elli dre? 

Margaretia. — M& duci s& mai trămitii pe cine-va 
după dânsul (esse). 

SCENA II. 

Contessa (singură. 

Contessa. — (se plimbă pe gânduri) De ce nu ma as- 
cultată ellă ca s& plece în Elveţia? Dâcă juneţea arti 
avea, esperiența bătrineţei! Dâcă bătrineţea arii avea cu- 
ragiuli juneţei! Dârii omuli trebue să capete singurii 
esperienţa ; şi adessea o capătă atâtii de scumpi! Bie- 
tulă copillii! 'Mi se sfâşie ânima! A! infamă Canosa!... 
Resbunarea mea va fi egală cu a ta; iar de va muri 
copillulii mei, vai de tine și de copillulă teă! 

Servitorulii. — Uă fată din poporii voesce a, vorbi 
D-nei Contesse. 

Contessă, — (a parte) Fi-va, 6re din partea lui Aniello? 
(tare) Să intre (gtde): 

SCENA ll, 

Contessa și Marietta, 

Marietta. —  (satutândi cu modestie) Cu D-na Contessa 
Diamantini amii ondre?... 

Contessa, — Bii suntii. Ce voesci? 
Marietia. — Iartă, D-nă Contessă, dâca ami luatii cu- 

ragii a mă presinta înaintea D-vâstră, fără a cere mai 
ânteii voie. Visita mea are de obiectii uă persână de 
care scili că vă interessaţi forte multi, Permiteţi. a vă
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întreba, D-nă Contessă, dcă aţi aflatii închisorea lut signiorii Aniello ? ” 
Contessa. — AY aflat-o D-ta? Vorbesce! Vorbesce ! Marietta. — Var! nu! Speramii a afla de ln D-ta (plânge.) | 

Contessa. — Și cc interessti ai D-ta la acâsta ? Marietta. — Nu wa spusă nimici mama Margareta ? Contessa. -— Ss fii cre Marietta ? 
Marietta. — (cu ochii plecați) Aşa, D-nă Contessă! Contessa. — Inimă nobilă! Vino în braţele melle... Ești demnă de fiiulă meu! (o sărută) 
Marietta. — Este adevăratii ? Mama Margaretta nu m'a inșelatii? Esci mama lu Anie]lo? 
Contessa. — Sunt mama lui Aniello, copilla mea! Margaretta a spusii adevărulă. 
Marietta. —  (sărutendu mâna) Cât suntii de fericită! (Contessa o îmbrăţişegă). 
(In timpulă acesta, iutră Margaretta), 

  

SCENA IV, 
Cei de sus şi Margaretta. 

Margaretia. — (aparte). Marietta aci?!! Contessa. — Margaretto, vino de îmbrăţişegă pe fi- danțata lui Aniello. 
Margaretia. — Nu e ântia Gră. (o sărută) Buna mea, copillă, ne aduci tu vr'uă veste bună? | 
Marietta, — (ștergtadă uă lacrimă) N'amti aflati nimic! Desperată, amii luati curagiulii a veni ca să aflu ceva de la D-na Contessa, de și cu destulă sfială! .. Contessa. — (aparte) Ce modestie! Margaretta. — Speranţa nâstră e la Michel. Marietta. — Michel a afatii? 
Contessa. - Trebue să A aflată... îllă asceptămii,
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Margaretta. — Parcă audi paşi pe scară... 

Servitorulii. — (anunciândi) Signior Michel. 

Contessa. — S8 intre. (aparte) Câti suntă de nerăb- 

dătâre! 

Marietta. (a parte). Cum mi se bate ânima! 

Margaretta. — lattă-"li, în fine! 

SCENA V. 

Cei de susii şi Michel. 

Contessa. — Ei bine! signior Michel...? 

Marietta. — L:ai găsită, nu e aşa? 

Margaretta. — Unde se află? 

Michel. — Eram desperatii. 'Tote silinţele melle eraii 

deșerte. Uni amicii îmi dă uă idee norocită. «Consultă, 

îmi dice ellă, uă somnambulă. » 

Contessa. 
Mar.etta. (împreună) Uă Somnambulă?!!... 

Margaretta. 
Michel. — Aşa, uă somnambulă; ca prin mijloculii 

magnetismului, să aflu închis6rea lui Aniello. 

Contessa. — Şarlatanie ! 

Michel. — Nu e şarlatanie, D-nă Contessă. Magne- 

tismuli are a juca unii rolă importantă în societatea 

modernă. 

Marietta. — Suntii curi6să. 

Contessa. — In fine? 

Michel. — «Si unde potii găssi uă somnambulă ? în 

trebaiii pe amiculii mei. — Cunoscii eii una în strada 

Toleda, îmi respunse ellii.» 

aIntradevării, aflaiii acolo uă fată, nervâsă, duă con: 

stituţie slabă, şi cu disposiţie firâscă pentru magnetisare 

Nu era destulă, trebuia şuni magnetisatorii.  Som
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nambula ne recomandă pe 6re-cine care o magnetis6să 

adesea. Illi găsirămă. Era din norocire unii Carbonaro. 

Somnambula fu addormită. 
(Se appropie tote de Michel). 

Margaretta. 
Marietta. | Ei bine? 
Contessa. 
Michel. — Fată dialogul dintre somnambulă și mag- 

netisatori. N'amii uitatii nici ună cuventi: 

— Cunosci pe Aniello? o într6bă magnetisatorulii, pu- 

indu* pe ânimă portretulă lui Aniello. 

—— li cunosc, îllii văd, respunde somnambula. 

— Unde se află ellii acum? 
— Intruă,, sutterană! 
Contessa. 
Marietta. (împreună) Uă sutterană?!!!... 

Margaretta. 
Michel. — In care suttevană? 

— In sutterana unei fortereţe, p'uă înălțime care do- 

mină Neapole. 
.— Deserie acea forţereţă. 
— E încongiurată cu şanţuri săpate în stâncă, cu 

cazemate, cu cazarme, cu bolți sutterane, cu turnuri pe 

ziduri. O cunoscii! Este fortulii Santa-Elma. 

Contessa. — Fortuli Santa-Elma ?!! 

Michel. — Illi putemă scâte d'acolo? întrebarămii pe 

somnambulă. 

— Se pâte, respunde ea. 
— Prin ce mijlocii? 

— Printr'unii oficerii de gardă, înaltă şi bărbosil. 

— Illii cunosci? 
— Nu'li cunoscil. 
«Aflassemiă totii ce dorâmii. Allergaiii indată la Anto- 

nelli, ca săi comunici acestă descoperire. Ellii îmi spusse 

la rinduă că officeruli în cestiune e unii amici allă 

săii, şi este Carbonaro. i
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Contessa. — Ce fericire! 
Marietta. — Ce bucurie! 
Margaretta. — Aşa deră va fi scăpati! 
Michel. — 'Totulă atârnă de la ună mijlocii ingeniosii 

prin care militarală să nu se compromită, legile militare 

fiindă fârte aspre, pada în acea fortereţă fiindii forte 

seri6să, şondrea militară nepermiţândă unui officerii a 

se face instrumentulă partidelorii politice. 
Contessa. — Dâri consciinţa % pâte permite 6re a 

fi instrumentuli passivă allă unu! şefii de assassini, ca 

Canosa, pe care 'lă detestă Neapole intregi? 

Michel. — Geniul D-tale, D-nă Contessă, şi mijlO- 
cele de cari dispui, ne poti scâte din acâstă încurcătură. 

Contessa. — Aniello va fi liberii! (stă pe ginduri). 

Marietta. — Fii bine-cuvântată, D-na Contessă! 
Margaretta. — Signior Michel, îţi mulțumescii. Unii 

amicii ca D-ta este uni thesaurii (îllii sărată). 

Michel. — Mamă Margaretto, se mulţămimi Provedinţei. 
Marietta. — Și D-nei Contessei. 
Servitorul. — Uă scrissre către D-na Contessa. 
Contessa. — (după ce citesce billetulă, til dă lui Michel). - 

Provedinţa ne vine într'ajutorii. Citesce acestă billetii, 
signior Michel; ellii va servi planului mei. 

Michel. —  (citindă tare). «Frumosă Contessă! Pentru 
D-ta suntii visibili sâra, între 11 şi 12 ore, oră cândii 
doresci. Frumuseţea obligă, ca, şi noblețea; şi D-ta unesci 
amândouă aceste titluri... Servuli și adoratorulii D-tâlle. 

Ministrul Poliţiei, Principele de Canosa» 
— Şacum, ce ordonă D-na Contessă? 
Contessa. — (scâte din portofolii ună billeti de bancă), Aici 

suntii trei mii de franci; X vei întrebuința pentru li- 

berarea lui Aniello, și pentru plecarea n6stră în Elveţia. 
D-ta ne vei însoţi, nu este așa? 

Michel. — Acesta este şi dorința mea; căci, după că- 
derea Revoluţiunii, noi numai putemi sta în Neapole. 

Contessa. — Signior Michel, poţi găssi până mâine



seră, duvă-deci Carbonari, devotați ca D-ta, determinaţi 
ca D-ta? - 

Michel. — Sunt la ordinele vâstre, D-nă Contessă. 
Contessa. — Atunci planulă mei este ca şi realisatii, Avemii destulii timpii ca st essecutămii planulii ce ami 

concepută, și pe care “li voii comunica numai D-telle, 
siguior Michel. (pausă). 

A! Canosa! Puwmnaluli ce ai credutii a'li înfige tu în ânima mea de mamă, îllă voit înfige cii în ânima ta de părinte! Dinte pentru dinte! 
Margaretta. 

” Michel. | — S&ţi ajute D-deii, D-na Contessă! Marietta. 
(Contessa esse, urmată, de toţi), 

SCHIMBARE DE SCENĂ, 
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Scena represintă uă, sutterană în forterețu Scta- Ela. — 

Uă bancă de piatră în jaţu scenei. — Unii pati de paie în 

fund, lingă care se vede unii urciorii cu apă. 

——— 

SCENA VI. 

Aniello. (siozuri) 

Aniello. — (segendă pe bancă) pece dille de cândi mă 

aflu în acâstă sutterană! Şi care "mi e crima? Căci "mi 

amii împlinitii cu consciincă datoria de tribunii alli po- 

porului. (se scolă).. Piară Aniello! “Prăescă Italia! Cu sân- 

gele martirilor se sigilescă drepturile unui poporii | (pausă). 

A! 'Tiranie! cândii va încetta 6re domnirea ta? Numai 

atuncă cândi cetăţenii vorii fi toţi pentru unulă, şi unul 

pentru toți. (paşedă pe bancă). 

  

SCENA VII. 

Aniello, Cichio, şi mngello. 

(Angello ține uni felinari într'uă mână, Şi În ajta unii coşii cu merinde, 

pe care "ăi depune lingă banca de piatră), 

Aniello. (aparte). Etă iar sbirulii poliqiei! Ce mai vrea 

ellii 6re? (se întârce cu spatele l& Cichio). 

Cichio. — (bătândă pe umeri pe Aniello). EX bine! signior 

Aniello, la ce te gândesci? Improvisesi negreşitii vuă 

Odă? 
Aniello. — Aşa, uă Odă la adressa Despoţilor. Vo- 

iesci so audi? 

Cichio. — Aşi fi curiosi... 

Aniello. — (se scolă) Ascultă. (se gândesce pusinii).
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Poeţii odinidră cânta pe impirați, 
Ag luptă pentru populii saii pentru împilaţi; 
Poeţii odini6ră erai vili curtesani, 
Adi suntă tribuni ai plebei, şi bici pentru tirani; 
Poeţii odini6ră mânca cu împărații, 
Şi astădi morii de fome, închişi cu esaltaţii; 
Sosi-va ânsă dioa cândii âşti desmoșteniţi 
După a lor valdre să fie preţuiţi; 
Iară ei, care sunt astăd! inchisii în sutterani, 
Căci vrut-amă ca poporolă s& scape de tiranii, 
Iţi prevestescii ei, ţie, unâltă de Despoţi, 
Că sfidi ci pe Canosa, şi 'mi batii jocii de voi toţi. 

Cichio. — Ha! ha! ha! Originali suntă poeții! Ei 
bine, poetule, consolă-te cu asemenea Visuri! Aceia cari 
dictesă adi legi regatului ambeloră Sicilii disprecă a- 
meninţările teile. 

Aniello, — Urma allegc... 
Cichio. — (temnicerului). Vedi, Angello, să nu te amă- 

gescă acesti farmazonii. Deschide bine ochii, că veţi plăti 

pentru dânsulii, tu şi famillia ta. 
Angello. — Fii liniștiti, signior Cichio. 

Cichio. — Nimeni nu pâte intra aci fără cuventuli 
de ordină. (lui Aniello). La revedere, signior Aniello! Te 
vei decide curindă a suscrie condițiunele nâstre. 

Aniello. — Ce condițiuni? 
Cicbhio. — Le cunoscă: uă odă Regelui, și scriss6rea 

principelui de Canosa. | 

Aniello. — Află că nică odată Lyra mea nu s'a pro- 
stituată a cânta Despotismulu; iarii epistola lui Canosa, 

e Ja loci sigură. 

Cichio. — Te vei muia penă în fine. 
Aniello. — Nici odată! 
(Cichio esse cu Angelo).  
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SCENA VI], 

Aniello (singură). 

  

Aniello, — Mai bine morti de câtă desonorati. A! 
voiă sci să punii capitii acestori sufferinge cândă ori 
ce sperancă de salvare va fi perdută, In acesti inelli 
de logodnă (arată inelul din degetii) este uitarea eternă a 

tuturorii sufferincelorii ! (se plimbă pe gânduri) Nici uă scire 

de la amicii mei Carbonari... Se vede că n'aă aflati 

încă închisârea mea... Și dâca o vorii afla, putâ-vor ei 
p&truude până aici? (pausă) Totul e cu putinga Carbo- 
nariloră! (gărindă, coulă cu merinde) Fată provisiunea. S& 
allinămii pucinii fâmea. Pâine, smochine, portocale: a- 

tâta câtii să trăescii. (ia urcioruli de Îingă patulă de paie, şi "lit 

pune allături cu coşuli; apoi se pune pe bancă, şi ia pâinea din coşii, 

pe care rupând'o, află în ea uă cutioră de tinichea) Uă cutie în 

pâine?! Ce însemnâsă acâsta? Nu cum-va e vrunit bi- 

letii dela amicii mei? (o deschide repede şo află plină de cenuşă, 

şi în cenuşă unii billetă. ” 

Unii billetii! Şi dela cine? (ulii deschide) Impossibilii a 
citi în acestă intunerecii adincii. A! câtii suntii de ne- 

răbdători ! Dâri cum se facii sălii citescii ? (se gândesce) 
Lumpa temnicerului! Dâră prin ce mijlocă să "mi-o pro- 

curii ? (se gândesce) A! uă idee! S& vărsii apa din urciorii... 
__Dâră unde ? (se uită în tâte părțile) Sub patulii de paie: aci 

nui vine în gândii lui Angello se caute, (ridică paiele, sub care 

varsă restulă de apă dia arcioră; apoi pune paiele d'assupra, asâgă ur- 

ciorulă lingă bancă, şi să pune şi cil pe bancă) Ideea e minunată! 

Numai s'o putemii realisa. Acum să măncămii, că "mi-e 

fome. (mănâncă) Dârii cutidra unde s'o ascundii? (se gân- 

desce) Negreşitii, totii sub paie. (se duce de ascunde cutia toti 

sub paie) Billetulă (li sărută] va sta la sânulă meii! Ce 

va, fi scrisii în ellu? Şegi pe cărbuni apprinşi! Și An- 

gello care numai vine! (pausă, în care Aniello mănâncă]. Înge- 

pi6sa idee! Eacă unii mijlocii de corespondenţă forte
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sigură şi fără pericolii, care adâârme privigherea ori 
căruia Cerberii. Negreşitii, amicii mei ai descoperitii în- 
chisGrea mea ; ci trebue să 'mi anunqe diua și mijloculii 
liberării melle. Dulce libertate! Merită a se sacrifica o- 
mulii pentru tine! (paușă) Dârii cenuşa în cutie ce în- 
seinn6să? (se gândesce) Negreşitii ca să apere hirtia de 
efectulii flacării. Ingeni6să idee! Cut ar fi datii în gândi 
acesta de câtii Carbonariloră ? Necessitatea e mama in- 
dustriei. (pausă) Parcă audi paşi. (se duce Ia vă şi ascultă) 
Elli este! Angello! (se aşâdă pe bancă şi mănâncă). 

SCENA IX. 

Angello şi Aniello. 

Angello. — (pune josă felinaruli). N'ai mai stirşitii Mân- 
carea ? 

Aniello. — Încă nu, amice; că mam apă... 
Angello. — N'ai apă? Dâri nu suntii trei ore de cândă 

amii addusi urciorulii plinii cu apă; ai băut-o tâtă? 
Aniello. — Negreşită; caută şi vegi. 
Angello. —— (ia ureioruli și încercă). Curiosii! (aparte). Nu 

cumva a vărsat-o?2 (se uită cu felinarulii în tâte unghiurile închi” 
sorti), 

Aniello. — Ce cauţi, amice? 
Angello. — Nimicii!  Dâră când Dracu ai băută 

trei oca do apă? 
Aniello. — In posiția mea, amice, apa şi speranca 

ME susținii; elle recorescii flacăra libertăţii care mă con- 
sumă, 

5 
Angello. — M& ducii dârii să “ți adducii apă. (ia fali- 

Barulă în mână ca st plece). 

Aniello. — Amice, fi'mi uă graqie. 
Angello. — Ce gracie?  
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Aniello. — Lasă, te rogi, lampa aci până te vei în- 

torce. 
Angello. — Și pentru ce? 

Aniel!o. — Ca să mă bucurii și ei pucinii de iumină 

în acestă eternă n6pte; ca să potii mânca şi ei odată 

la lumina lampei! Lumina e așa de dulce pentru unii 

prisonieră care locuesce în asemenea întunerecii! N'ai 

nevoie de lampă, căci corridârele temnicei suntă illumi- 

nate. 'Le rogi, Angello, satisfă?mi acestă nevinovată do- 

rincă. 
Angello. — (aparte). Ce giuuii va fi avândii ellii re? 

Voiesce dâră a cerceta pereţii inchisorei? Derii nică ş6- 

recii nu poti scăpa daici. 

Aniello. — Nu maă sta pe ginduri; te rogi, Angello, 

îmi acestii bine. Șciii că te interesedi de sorta mea; 

esci unii omii compătimitorii. 

Angello. — Der dâca vine officerulii de gardă? 

Aniello. — Ii vei dice că 'mi ai lăsatii lampa ca să 

văii st mănânci, până "mi vei adduce apă; şi dâca mi 

închidi, ce grijă mai poţi avea? Te rogi, Angello! 

Angello. — fica îţi faci gustul. (asă lampa lângă bancă). 

Aniello. — O! iţi mulțumescă, Angello! (iti sărută). 

Angello. — (apate) Voi observa mişcările lui prin 

gaura brâscei. (ia urciorulii şi esse, închidendii ușa pe din afară). 

  

SCENA X. 

Aniello. (singuri) 

Aniello. (aparte). Eli trebue să asculte la uşă ; trebue 

să se uite prin gaura brâscei; să addormimii bănuelele 

luj. (se preface că admiră lampa, cu câre vor: esce tare). Dulce este 

lumina pentru prisonierii! Dâca aşi avea uă lampă, â- 

cestii mormântii nu mi Sar părea aşa de înfiorătorii! In 

inchisâre, lampa e lumina ochilor, după cum în natură
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sorele e lumina vieţuitârelorii, după cum în sclavie li- 
bertatea este lumina suffletului. O! Dumnedeule! aşi da 
jumătate din viaca mea st poti avea uă lampă în a- 
cestă sutterană, unde nu pătrunde nici uă radă de lu- 
mină! Fără lumină și căldura srelul omuli, ca și planta, 
ca şi animalului, să veştejesce , piere! Iți mulțumescă, 
Angello! Tu esci ma! omenosii de câtii aceia cari mă 
torturesă, fiind că iubescii adevăruli! (pausă). Să stati 
josii ca să admirii d'apprâpe lumina dolce a lampei, de 
care voiii fi peste puţinii lipsită ! (pune Jampa pe bancă, pe 
care se așâgă, întorcândă spatele la ușă; apoi se preface că mănâncă). 

(aparte). Se audii paşi depărtându-se... Angello a ple- 
catii. Se profitămii de occasiune. (sete Villetulă din sn gl 
citesce). 

De la Marietta ? Ce'mi anuncă ea ? (eitesce). 
«Caro mio! chiar în nâptea acâsta vei fi liberă ; libera- 

toriulii tăi este însăși maica ta; iarii maica ta este Con- 
tessa Diamantini.» 

Contessa, maica mea?!! (citesce). «Când ne vomii Te- 
vedea, vei afia că motivul ce a silită pe maica ta a, 
păstra incognito penă adi, în privinca ta, a fostii ca, să 
nu mâhnescă, pe tatăl săi, care a muritii numai de câte- 
va gille; iarii tatăl tăi era unii bravii capi de Car- 
bonari, care muri pe bavricade; Contessa se înamorasse 
de elli în timpu văduviei sclle; şi fiindă că tatălii Contes- 
sei se oppunea seriosii la acâstă căsătorie, Contessa, în- 
soţită de maica sa, merse în Elveţia unde te născu, şi 
te încredință Margaretei, ca să te crescă totii acolo; 
apoi cu banii Contessei, tu ai pututii termina studiele 
telle la Paris... Atâta d'o-cam-dată. Despre libertatea, 
ta, află că în nâptea acâsta vei fi chiemati la Ministrul 
poligiei; 20 de Carbonari devotați te vorii libera. între 
Neapole și Santa-Elma. 'Potii în acestă n6pte vom pleca 
în Elveţia cu toţii. Iţi mai păstredii uă surprisă, cândi 
te vomit îmbrăţișa cu toţii. Fii Jiviștitii! La, revedere !» 

Fidanţata ta, în eternitate: Marietţa.  



(Se scălă, şi sărută biletul). Contessa, mama mea! Acum 

inţellegii totuli! Dumnegeule, iţi mulțumesc ! Liberii! 

Liberii! şi chiară în acâstă n6pte! O! de n'aşi fi fostii 

preparat, ași fi încbuniti de bucurie! .. (pausă). Se aude 

paşi... Vine Angello! Acum pâte veni. 

  

SCENA XI. 

Angello şi Aniello. 

Angello. — (puindi urciorulii lângă bancă). Ttă apă prâspătă. 

Escă mulțumit? 
Aniello. — (ini sărută). De o mie de ori îţi mulțumescii, 

Angrllo. 'Tu nu desminţi numele ce porți. Escă angelulii 

custode alti prisonierului; Dumnedeii săți dea totii binele 

ce doresci. Ascultă, Angello, nu cumva €sci Carbonaro? 

Angello. — Nu; dâră ami audit vorbindu-se de Car- 

bonari ca de nisce bandiți. 

Aniello. — Acâsta e progaganda tiranilori șa sbiri- 

loră, făcută întradinsii contra Cavbonariloră, pentru ca 

-s&% desconsidere în ochii poporului; dârii, cu tâte erro- 

vile loră, ei suntii martirii libertăţii....... Te rogi, cinci 

minute numai ascultă mă; ca să afli şi tu cine suntii 

Carbonarii, şi care e crima mea; căci şi eii suntii Car- 

bonaro, amiculii meii. 

Angello. — (apaato). Suntii curiosi. (tare). SE închiqă 

ușa mai ântâiii. (inchide uşa pe din întru). 

Aniello. — aparte). Cândii aşi fi norccitii a face din 

ellă uni adeptii! Asemenea 6meni ne suntii prea neces- 

sari. 

Angello. — Vorbesce; și câtii de încetii. 

Aniello. — (incet). Carbonarii, amiee, suntii uă socie- 

tate secretă, căria a dati nascere tirannia cellor ce gu- 

vernă Italia. Carbonarii sunti recrutaţi din tote classele 

societăţii; că jură că vorii muri pentru patrie și liber-
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tate; iară trădători suntii îndată jertfiți de camaradii 
loră; ei se luptă prin tâte mijlscele a face să dispară 
din societate miseria şi sclavia ; adică, numai munca şi 
meritulii să fie resplătite; prin urmare, pentru voi, cei 
săraci şi slabi, pentru voi luptă Carbonarii, ca st vă 
assigure uă sârtă mai bună. - 

Angello. — Se pâte. 
Aniello. — Regele Murat și regele Ferdinand aii pro- 

tegiatii pe Carbonari, cândiă aă avutii nevoie de dânşii; 
revoluția de la lulie trecută din Neapole aii făcut'o nu- 
mai câţi-va Carbonari cutedători,:) silindi pe Rege a da 
poporului drepturi şi libertăţi, mai pe urmă însă regele 
sa căită, şa plecatii. Cu constituţia tiraniă nu poti domni 
după gustulii lori, fiind deprinși a, iutrebuința_ banik 
poporului după placulă lori. 

Angello. — (aparte). Aşa, este, 
Aniello. — Penă la 1815, eraii numai Carbonari ; a- 

tuncă Canosa, ministru poligiet, a isbutită a desbina pe 
Carbonari prin daruri şi făgădueli; şi a formată din 
cei mișci și slabi uă bandă de sbiri și de assassini, sub 
nume de Calderari, cu cari a începută a da g6nă în 
Carbonarii colţaţi, spionându'i, arestându'i şi torturânduii, 
ca pe nisce tilhari. 

Angello. — Deri pe Dumnâta de ce te a inchisi aici? 
Aniello. — Eu, amice, în timpulă revoluțiunii, ca ga- 

zetari, ami datii pe facă hoţiele şi mișeliele Despoţiloriă; 
iară mai cu s6mă amii pusii mâna pe uă scrissâre com- 
prometabilă a lui Canosa către Regele, care se afla la 
Laibach, dusă acolo ca să vie cu oștirea nemțâscă, spre 
a Sugeuma poporulii. | 

Angello. — (uitându-se în tste părţile). Mai încetii. 
Aniello, — Fiindă Cami refusatii săi daii acea seri- 

sore, elli m'a închisii mai ânteii în spitalul de nebuni .. 
Angello, — aceti). E cu putincă? 

  

) istoricii, vedi Zaconne, loci citată.
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Aniello. — Apoi, fiindă liberatii de Carbonari, ma a- 
runcată în acâstă sutterană... 

Angello. — Vorbesce încetii. (se uită împrejurii). 

Aniello. — Ei bine! amicul mei, .. voiesci tu s& mt 
scapi daci? 

Angello. — (speriati). Fer6scă Dumnegeii! Nevasta şi 
copii suntă zălogi în fortereţă .. N'ami gusti să putre- 

descii în asemenea sutterani, cu ncvasta și cu copii... 
(S'aude bătândi în ușă). 

Aniello. — (încet). Cine s€ fie? 

Salvatore. — (â'afară). Deschide. 
Angello. — Numai de câtii, D-le căpitanii. (incetii către 

Aniello). E căpitanul, care face revisia închisorii. (aparte). 

Dâca va fi augitii, suntii perdutii! 
Anlelio. —— (aparte) Bănuesce cllă 6re ceva? 

SCENA XII. 

Căpitanu Salvatore, uni officerii din forterecă, ajutorul 

lui Beppo, Michel, Antonelli și Marietta — Angello. 

(Michel e în costumii de officeri allii policiei; iar Antonelli şi Ma- 

rietta, în costumii de gendarmni ai policiei. — Acesti trei se oprescii în 

fuedulii scenei la drâpta ; Angelo assemenea, la stânga, — Salvatore cu 

ajutorulii seii vinii în faţa scenei, — Salvatore citesce încetă uă hărtie), 

Aniello. — (cunoscenaă pe amicii mei) — (aparte) Ei aci! şi 

în costumul acesta?! A! inţellegii totul! 
(Michel pune degetulă la gură, dândă a îuțellege lui Aniello că trebue 

a, se preface că nu'i cundsce). 

Salvatore. — (către ajutorulii sei) D-le officeră, D. Mi- 
nistru allii policiei ordonă a i se trimite îndată acestii 
prisonierii (arată pe Aniello), însoţitii d'unii officer din ci- 
tadellă, şi sub bună escortă. In lipsa comandantului for- 
tereţei, ei, locoţiitorulii seii, iți ordonii, în basa acestui
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ordinii, a conduce pe prisonierulii acesta la D. Ministru 
alli policiei. 

Officerulii. —  (făcenaă semnele de onâre) Ami înţellesă, 
D-le Căpitani. 

Salvatore. — (către Michel) Cu câţi gendarmi ai ve- 
nitii ? | 

Michel. — (inaintesă pre scenă, fâcendii semnele de onre) Să 
trăiesc, D-le Căpitanii! Cu patru gendarmi căllări, şi cu 
acesti duoi pedestrii (arată pe Antonelli şi Marietta) cari vori 

sta pe capra trăsurei. 

Salvatore. — (offceruiui) Vei mai lua patru soldaţi căl- 
lări din compania D-le. 

Officerulu, (făcânaii semnele de onâre) Amii înţellesi, D-le 
Căpitană. 

Salvatore. — Iţi lasi totă respunderea prisonierului. 
Officerulii. — Prea bine, D-le Căpitanii. 
Salvatore. — De va fi reținutii de D. Ministru, vei 

cere dovadă în regulă de priimire. 
Officerulii. — Amii înțeles, D-le Căpitană! 
Salvatore. — Să plecămiă (esse ântâiii Salvatore, apoi ofâ- 

cerului, apoi Aniello, apoi Michel, apoi cei-l-alţi), 

Angelio. — Bietul Aniello! Cine scie ce sârtă îl 
ascâptă! 

(CoRrIna CADE)
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ACTULU III. 

Scena vepresintă uni salon în palutuli; Principehii de Cu- 
nosa. Vă ușă în fundii. Uă ușă la dreptu, care dă întruni 
balcomi, Uă masă la stânga, pe care suntii uci lampă, gazette 
şi billete de visită, 

SCENA |. 

Canosa Ginguii). 

Canosa. — (în costumi de şefă alti policiei, şi decorată) ttă= 

mă în fine iar Ministru allii Poliţiei. Restauraţiunca, mă 
readduce la postulii de unde Revoluţiunea mă depărtasse. 
A! Carbonarii! De astă dată le voiii applica bastonada 
în publicii,!) spre a'i terrorisa. Voiii umplea cu ci în- 
chisorile Regatului; voii întrei număruli gendarmiloră 
şi all Calderarilorii; voiii consilia pe Rege a lua în 
serviciulii sâij gece mii Elveţiani?), căci aceia nu fra- 
ternis6să cu poporuli, cum a făcută oştirea indigenă în 
revoluţia din urmă. Amă arestati deja pre mulţi din 
cei ce aii forţatii ospiţiulii de alienaţi, încercându-se a, 
libera pe esaltatulă d'Aniello. 

D'astă dată, voii sili p'acesti perturbatori săşi str&- 

?) Istoricii — vegi Cantu, vol. XVIII, pag. 439, 

2) 1demii,
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mute cuibulii în Francia, în Germania, unde voră. scie N 
Cichio intră, şi stă Ja, uşă. Canosa aruncă ochii pe masă, şi est i pindsă) „ 

câte-va bilete de visită); Bilete de visită şi de felititate ! si 

Linguşitorii! Abia aii simțită că ami revenitii la postălii * 
mei, şi mulțime de budgetofagi, de întreprindători, de 
postulanţi, de diaristi, 6meni servili sâi de calculii, vină 
să salute adi pe Ministrulit policiei, pe care unii din ci 
îllă sfâşiaii ieri, şi verbală şi prin qiare. Astii-feli sunt 
Gmenii: arroganţi cu cei slabi, tărrâtorii cu cel tari. 
(Qărindi pe Cichio). A! tu escă, Cichio? 

SCENA II. 

Canosa și Cichio. 

Cichio. — Să trăesci, Escellenţă! 
Canosa. — (gedendă lângă masă). Ce veste, Cichio? Pu- 

sai mâna pe Michel şi pe Antonelli? 
Cichio. — Incă nu, Excellenţă. 
Canosa. — Michel a cutedatiă, la Iulie trecuti, să at- 

tace chiarii ospeluli mei, în capulii bandei selle. Acâsta 
mo potii ierta. (aparte) Puţinii a fostii să puie mâna pe 
mine. 

Cichio. — Escelenţă, copoii poliţici suntii în gâna 
lori. 

Canosa. — In 'n6ptea acesta negreșitii voii să fie 
prinşi. 

Cichio. — Voiii face totulă ca să puii mâna pe ei. 

Canosa. — Putemii conta pe comandantulii fortereţei? 

Cichio. — Da, Excelenţă; și elli şi subalternii lui 
suntă devotați? Regelui. 

Canosa. — Şi temnicerulii? 
Cichic. — Puteţi conta, Excellenţă, ca pe mine în- 

sumi, Famillia lui îmi r&spunde de fidelitatea sa. 
Canosa, — (aparte). Carbonarii!...... 1 affli pretutin- 
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dei, în palatulii Regelui, ca în coliba pescarului. 1 vomii 

descoperi pe toţi. (tare) Nu cum-va, Cichio, escY și tu unii 
Carbonaro strevestiti ? 

Cichio. — Excellenţă, ami datii destulle probe de 
devotamentii către Regele şi către IExcellenţa Vostră, și 

de ură neîmptcată contra Carbonar ilorii, ca să nu fiii nici 

bănuitii măcară. 

Canosa. — Bine, Cichio. Suntii mulţămitii de tine 
Contâsă pe protecţiunea mea. Fii cu privighere; nu te 

încrede în nimeni. Ai vădută adi pe Aniello? 

Cichio. — Vii de la dinsulă, Excellenţă. S6ra și di- 
mincţa visitesii regulatii inchisârea lui. 

Canosa. — S'a umiliti? 
Cichio. — Incă nu, Escellenţă; credă că sar pocăi 

dsca amii întrebuința tortura.. 
Canosa. — Nu e nevoe, do cam-dată. Epistola mea? 

Cichio. — Refusă să o dea, Excellenţă. 
Canosa. — Ce încăpăţinare !... Derii epistola, de înaltă 

trădare ? 
Cichio. —- (dâuluii vă chârtie) Eat-o, Excellenţă. Vedeţi 

la ce gradiă de perfecțiune a ajunsii imitația scripturei, 

în secolulii în care trăimi! 
Canosa. — (o esaminesă) Intr'adevârii, cei mai buni es- 

perți n'ar putea descoperi plastografia. Derii pe jidanul 
banchierii Pai vădutii ? 

Cichio. — Da, Escellenţă. La începută făcea ditficul- 
tăți; dârii încredințându-ne că Excelenţa Vostră aţi re- 
luatii portofoliuli Ministeriului Poliţiei, a consimţită a 
vă împrumuta suma d'uă sută mii franci. 

Canosa, (a parte) Imi trebue neapăratii acestă, sumă, 
ca să spionezii pe capii Demagogiloră prin chiar amicii 
lorii intimi. (tare) Vei dice jidanului să vie mâine cu 
banii. 

Cichio. — Amii înţellesă, Excellenţă. 
Canosa. — Ce ai găsitii asupra lui Aniello?



59 

Cichio. (i ai ună portofolii). Numai acestă portofolii, Ex- 
cellență 

Canosa. (răsfoinăulă) Poesii! A! âttă şună portretă de 
femee... (pune portofoliul şe masă). Cunosc! tu acâstă femee? 

Cichio. — Nu, Excellenţă. . 
Canosa. — Ține acesti portretii; mâine vei affa nu- 

mele și locuinţa femeii aceștia. 
Cichio. — Prea bine, Excellenţă. 
Servitorul. — (auunciă) Signorii Pucbla ! 
Canosa. — S& intre! (ui Cichio) Du hărtia acâsta in, 

cabinetulii meit (i dă scrissorea plastografă) — (Cichio esse). 

SCENA III. 

Canosa şi Puebla. 

Canosa. — Bona sera, Puebla! (îi întinde mâna). 
Puebla. — vV:& felicitii, Principe, pentru redobândirea 

portofoliului Ministerului Poliţiei. 
Canosa, ţi mulţumescii. Ia unii scaunii, şi să vorbimii 
(şedă amânduoi.) 

Puebla. — Fccă-ne în fine ajunşi la ţinta dorită. 
Lovindii mereă, calomniindii mereii, capacitatea sa în- 
tunecatii, virtutea sa deconsidevatii. Carbonarii suntii 
demoralisaţi și învinşi. Regele înaint6dă spre Neapole 
cu armata de invasiune; în fine, Restauraţia a, triumfatii, 

C-nosa. — Nu putea fi altfel. Pe câtii este de u- 
şoră a face în Italia şi îu Francia uă revoluţiune, p'a- 
tâti este de greii a o organisa şa o menţine. Voi, a- 
narchistilorii, aveţi talentulii necontestabilii d'a dărima; 
numai diplomaţia însă pote creea. Iesi Carbonarii dic- 
taii legi Parlamentului, şar fi pututiă resturna chiar di- 
nastia burboniană, şa proclama Republica; dârii desbi- 
nările și neconsecinţele lorii “i aii slăbitii, "i ai descon- 
sideratii ; şi adi sunti învinși pe deplinii.
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Puebla. Divide et impera, dice Machiavel. 
Canosa. — Ia începută, Carbonarii fură republicani 

ca să placă poporului; apoi napoleonisti, ca să combată 
pe Austriaci; apoi burbonisti, ca s& combată pe legi- 
timis'i; Diplomaţia i a dejucatii pe deplină. 

Puebla. — Cu adjutorulii nostru, Principe. 
Canosa. — Apoi, unii înțellegci libertațea ca aco- 

binii din Francia dela 1793; alţii voiaii fracţionarea 
Italiei în atâtea guvernamente federative câte provincii 
sunt; alţii cereaii chiar legea agrariă, dupe cum o vi: 
sasseră Grachii, acum ducă mii de anni. — Apoi în 
armată, fie-care Carbonaro voia a menţine graduli ce 
"ăi avussesse în Vente. Toţi să credâii generali, nici u- 
nulii soldati. Desbinare între capi, gelosie între provincii, 
anarchiă pretutindeni. Nu e dâri de mirare că armata 
republicană, forte de 25 mii soldaţi, din care mare parte 
juni entusiasmaţi și veterani albiţi sub steguni, să fi 
fostii pe deplinii învinsă. 

Puebla. — In fine, Principe, cată a mărturisi că pressa 
demagogică a preparatii tărrâmulii Restauraţiunii .. 

Canosa. — Cu tote acestea, pressa demagogică tre- 
bue s'amuţâscă sub nuoulii regimii, s6ii să devie instru- 
mentulii Guvernului. 

Puebla. — Nu v& înţellegii, Priacipe. 
Canosa. — M& esplicii. Mami servitii de pressa a- 

narehică, ca dunii instrumenti, spre a restabili ordinea 
legală ; uă dată scopulă ajunsi, instrumentulă trebue 
sfărămatii. Anarchia în politică este ca veninulii în me- 
dicină; puţini, profită; multii, distruge. 

Puebla. — "Mi-ai datii parola, Principe, că voii fi- 
gura în nuoa combinaţiune ministerială... *Mi-amii com- 
promisă şi ondrea şi viaca în ochii Carbonariloră... 

Canosa. — (ride) Voi abia sunteţi possibili în revo- 
luţiune ; credeţi că puteţi fi possibili sub Restauraţiune? 
In care parte din lume vădut'ai pe demagogi la putere 
dupe uă Restauraţiune, fructă ali invasiunii, allă res-
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bellului civilă, sâii allii unei conspiraţiuni militare? Re- 
voluționarii de felulă t&ă poții veni la putere, îus& nu- 
mai după uă Revoluţiune, sâii dupe uă conspiraţiune; 
insă și attunci nu se potit manține la guvernii de câtă 
puţine dille, ellementuliă loră fiindii desordinea, pe cândii 
guvernulă în genere este ordinea. 

Puebla. — Aşa deră, ei şi amicil mei? 
Canosa. — Allegeţi: ori membrii ai poliției secrete, 

oai diaristi guvernamentali, sâii emigraţi politici. 
Puebla. — (aparte). Pentru a, doua 6ră suntii dejucatii ! 

(tare) Voiii continua rolulii începutii. , 
Canosa. — lattă ce va să dică a fi diplomati)... 

Cu modulii acesta, Puebla, poți avea şanse a veni mai 
terdii la Ministeriii. (aparte). Vorbă să fie! 

Puebla. — Mai ami s& priimeseii, Principe, două 
părţi din trei din banii ce ami contractatii cu Excel- 
lența Vostră... 

Canosa — "en impaciență) Cândii voiii avea, voiă plăti. 

Puebla. (apa:te). A! Vulpe bătrănă! Iţi voit plăti ei 
ție cu altă monedă... (tare) Așa dârii ne-amă îuțellesii, 
Principe. (e scâlă) 

Conosa. — Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi. 
Puebla. — Adio, Principe! 
Canosa. —— La revedere! 
Puebla. — Contâsă pe concursulă meii. (a parte). De 

m'o prinde şa treea 6ră, să'mi taie nasulii, (o:se infuriată). 
Canosa. —- (sună clopoțellulii şi Cichio intră) Spionesă pe 

pe Puebla şi pe amicii lui intimi. 
Cichio. — Amii înţellesii, Excellenţă, 
Canosa. — Imi vei rapporta în fie- -ce di t6te MiŞ- 

cările lori. 
Cichio. — Servitorii lorii suntii spioni ai poliţiei se- 

crete. 

Canosa. — Bine. 
Servitorulii, — (anuncă) Doctorele Spinosa. 
Canosa. — Să intre!  
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SCENA 1V. 

Canosa și Spinosa. 

Canosa. — Ei bine, dottore? Ce te-ai făcutii de dece 
dle de cândiă nu te-amiă mai vEgutii? Ai esaminatii 
p'Aniello ? 

Spinosa. — Te ai serviti cu mine ca dun instru- 
mentii, ca să comitii uă crimă. Acâsta nu e lealii, principe. 

Canosa. — lissageredi lucrulii, dottore. Mi s'a spusă 
că Aniello e esaltatii, şi ami voită a mă încredința de 
adevări prin Domnia ta. 

Spinosa. — Unde Vai ascunsi? 
Canosa. — Asta este secretulă mei, dottore. 
Spinosa. — Și care e crima lui? 
Canosa. — Ți-amii mai spus'o odată, mi se pare. 
Spinosa. — Ei bine! Nu! Nu pâte fi de cregutiă a- 

cesta. Crima lui Aniello este curagiulii opiniilorii sâlle 
politice; este combarterea politicii D-tâlle, greșită, dupe 
părerea, lui; chiar dacă acea combattere ar fi fostă lip- 
sită de tâte regulile bunei cuviinţe, r&sbunarea este prea 
aspră, este barbară. Permite-mi a "ţi-o spune, cu fran- 
cheţa ce mă caracterisă; este chiar nedemnă de unii 
gentlemani .. (se primblă supărat”). 

Canosa. — (irritată). Dottore, uiţi cu cine vorbesci? 
Dâcă wași respecta p&ruli D-tâile cell albi, dâcă ași 
uita, că ești mediculii familiei melle de 20 de ani, şi că 
“ță sunt datorii chiar viaţa fiului mei, pe care în ducă 
rînduri Vai scăpatii de la mârte, în minutulii acesta nu 
ai fi aici. 

Spinosa. — (incracişândă Dracele, să opresce în faca lui Canosa). 

Și unde ași fi, mă rogi? 
Canosa. -- Acolo unde ai făcutii cunoscință cu A- 

niello. 
Spinosa. — (cu ironie). Iţi mulțumesc! Află, Principe, 

că Carbonariă, de și învinşi, suntii încă tari; şi, cu tâte
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errorile lorii, mâine vori fi triumfăturt; căci astii-felii 
o voiescii însuşi Despoţii. 

Canosa. — Cum se vede esci şi tu Carbonaro? 
Spinosa. — Află, Principe, că uă umilire ca cea im- 

pusă lui Aniello ridică nu degradă victima; iarii adver- 

sarii voştri politică m'o potii uita lesne. 

Canosa. — Dottore, d€că n'aşi sci că eşti originali... 
Spinosa. — Află, Principe, că Acţia produce Reacţia. 

Gândesce-te la mama lui Aniello. Faci appelii la inima 

D-tâlle de părinte... Gândesce-te în fine la fiulii D-tâlle, 

căruia i lași unii nume... 
Canosa. — (bătândi din picior). Spinosa! Acesta este ul- 

tima insultă ce “ţi toleresi în casa mea şi în presința 

mea. 
Spinosa. — A spune adevărulii cellorii putinţi este 

ai insulta! (şâde josii, indignati). 

Canosa. — Ascultă, Spinosa. Scii câtii iubescii pe fiulii 

meti. EX bine! Dâcă Albertii ari fi comisă crima lui A- 

niello, tu, ministrulă policiei, ce ai fi făcută ? 

Spinosa. — Impossibilii ca Aniello să fi comisă crima 
ce i se impută. 

Canosa. — Și cu tâte astea a comisii acea crimă; 

ellii a scrisii amicului săi Michel uă epistolă cu cupriu- 

derea următâre: «M'amii informati că Regele va intra 

în Neapole incognito. Figura lui "ţi-e bine cunoscută; în- 

tempinălă cu amicii nostrii, în costumii de săteni, la por- 

țile Neapolei; și d'odată cu buchetele, presintaţiii şi stil- 

letele Carbonarilor. Trebuie esemple ca cellii de la 1648 

și 1793 pentru regii sperjuri.» 

Spinosa. — Fabulă, Principe! 
Canosa. — Dârii scriptura lui din epistolă semănă 

ca ducă picături cu scriptura din acesti portofolliii...... 

Voiesci se vegi acea epistolă? 
Spinosa. — Dârii, pentru Dumnedei, Principe, bunulii 

simţii spune, că unii omii intelliginte ca Aniello, şi o- 

nestii ca densuli, wavea nevoie a serie asemenea lucruri 

 



comprometabile unui amici întimii, pe carc'li vedea în 
toti minutulă. 

Canosa. — (aparte). Arii avea dreptate înaintea Ju- 
riului. 

Spinosa. — Numai unii neamică personală all lui 
Aniello, fără ânimă, fără caracterii, fără conseiință, a 
pututii s&'și resbune de dânsulii cu moduli acesta in- 
famă... 

Canosa. — IDârii identitatea scripturei ? 
Spinosa. — Esperţi dibaci şi consciincioşi ari putea 

descoperi plastografia. Principe, facii uă propunere: unii 
schimbă de epistole compromitabile, din care numai una 
de sigurii e plastografă, după părerea mea. 

Canosa. — Nu te înţellegii. 
Spinosa. — Aniello "mi a spusii adevărata causă a 

arestării sâlle. Ellii possedă uă epistolă a D-tâlle auto- 
grafă către Regele, forte compromitabilă pentru D-ta. 

Canosa. — Fanfaronadă de poetă! "1 ami trămisii 
respunsii s'o publice, dâcă o possedă. 

Spinosa. — Şi cine ar avea agi curagiulii să o tipă- 
râscă? Aşa dârii refusi? 

Canosa, — Regele este înfuriatii contra acellui mi- 
serabili. 

Spinosa. — M& voiii adressa derii cii la Regele. Sperii 
în fine a putea convinge pe Rege că, după uă revoluţie 
ca ceea dela Julie trecuti, făcută numai de Carbonari, 
Șallii căruia resultatii a fostă uă constituțiune atâtii de 
liberală, Regele, în interessulii tronului ş'alli dinastiei, 
trebue să menajese pe Carbonari, respectândă cellii pu- 
ţinii parte din libertăţile publice, şi mai allesii libertatea 
individuală. 

Canosa. — Carbonarii vorii fi striviţi, dottore; o cere 
instinctul de conservare allă divastiei burboniane, la 
care trebue să ţie toți adevărații Napolitani. Câtii des- 
pre libertăţile publice, le amii putea măunţine pe tâte, 
fără temă duă nouă Revoluţiune.
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Spinosa. — M& 'ndoesciă. 
Canosa. — Îţi voiă proba că acâsta e possibilii; şi 

âttă cum. Totulii atârnă de la appticarea legilorii. .. 
Cellii mai mare principiă all timpiloră moderni, save- 
vanitatea poporului, basa instituțiunilorii liberale, se pâte 
scamota ușorii d'unii diplomații ca Talleyrand, în folo- 
sulă cellorii interesaţi. 

Spinosa. — Sunt curiosii a cunâsce acestii meca- 
nismiăi. 

Canosa. — Mecanismulă e simplu. Regele, în virtutea 
dreptului ce'i accordă, Constituţiunea, formedă Minis- 
terulii, din Cameră saii afară din cameră. 

Spinosa. — Aşa coste. 
Canosa. — Ministrii numescii pe guvernatorii de pro- 

vincii ; guvernatorii numescii, sub formă de allegere, pe 
Deputaţi și pe Senatori... lată puterea legislativă la 
ordinele puterii esecutive. Puterea judiciară ? Atârnă di- 
rect de puterea esccutivă, care numesce pe Magistraţi, 
Și chiar pe cei inamovibili, dela care se pâte lua assi- 
gurări de supunere.... Ast-felii equilibrulii cellorii trei 
puteri alle Statului devine în realitate uă ficţiune. 

Spinosa. — Politică de Machiavel. 
Canosa. — Pe care ait applicato şi Carbonarii în 

scurtulii timpii câtii aii stati ei la putere. În politică, ţinta 
justifică mijlâcele: maximă pe care Carbonarii ait com- 
bătut'o numai cândi n'aii fostii la putere 

Spinosa, — Dâr pressa? Fi-va şi ca liberă? 
Canosa. — Și pentru ce nu? Guvernulii va avea şi 

elli foile selle, officiale şi offici6se, liberale şi conser- 
vatore; apoi, cu gratilicaţii, cu decoraţii, cu funcțiuni 
şi cu concessiuni, şi la nevoe cu avertismente şi cu pro- 
cesse de pressă, astupăm gura cellorit nemulțumiți, cellorii 
esaltați și cellorii ambiţioși 

Spinosa. — Dârii poporulii? 
Canosa. — Poporulii? Uă turmă de oi! Pe Lazzaroni 

îi împacă cu pâine şi cu spectacule, ca Cesarii Romei 
5
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plebea romană; comersanţilorii şi industrialilorii le ac- 

cordi 6re-care prerogative, şi esci mai totii-Va-una si- 

gurii de concursulii lorii. Pe Carbonari îi intimidesi cu 

Dastonada, şii pui în conflictii cu Calderarii. Poporulă? 

Innorantii și ingrati, după uă qi de triumfii, lasă scep- 

trulă pre mâna unui ambiţiosii ca Cromvel. Poporulii? 

Sacrifică, fără serupulii, apărători ca Danton. Poporulii? 

Ţă turmă de oi, cum ami dis, pe care 0 sploatesă 

totă-dauna, în profituli stii, cellii mai dibaciă sei cellii 

mai forte. 
Spinosa. — Dir cândii poporul se va lumina ? 

Cândi Leulii se va destepta.? 

Canosa. — Cei chemaţi a lumina poporulii aii inte- 

resii a'lii ţine în întunericii, saii ai falsifica bunuli 

simţi, spre ali putea sploata în folosulii lori. Dottore! 

Libertatea ar triumfa definitivi dacă Demagogia mar 

uccide Democraţia, prin licenţa pressei prin escesele sâile, 

prin esclusivismulii seii. 

Spinosa. — La acesta ai cuvântii. Demagogia nasce 

Pirania. Cu tâte astea, libertatea va triumfa de sigur, Prin- 

cipe. Reforma lui Luther şi reforma flosofiloriă ai pro- 

dusii revoluţiunea cea mare, care â dărimatit feudalismulăi; 

ea s'a desconsideratii însă prin terrâre; însă terrorea, 

albă a Burboniloră, a egalatii terrârea roşie a Iacobi- 

pilorii, şi va produce în Francia mari tulburări, peste pu- 

cinii; apoi politica de basculă, pe care 0 prevăd, va 

produce în statele constituțională revoluţiuni cari se vorii 

întinde peste tâtă Europa; şi multe tronuri vorii fi de- 

vâmate, mulți tiranni vorii mânca pâinea esilului! 

Canosa. — Tiranii omenirii nu suntii tocmai Despaţii, de 

de cari te plângi; suntii lăcomia și egoismuliă, cari faci 

pe omii sclavulii interessului şallii passiunelorii ; p'acest 

tirani, deca poţi, smulgeii din inima omului ; atunci, ş 

numai atunci, pote va fi asiguratii triumful Libertăţii 

Spinosa. — Prin cultură şi educaţiune, Democraţi: 

va triumfa; iar prin Democraţie, omulii va deveni demni
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de celle trei mari principii, înscrise pe stindardulii marei 

Revoluţiuni dela 1789: libextate, egalitate, fraternitate !). 

Unii servitorii. — (anuncânas) Contessa Diamantini. 

Canosa — S& poftscă! 

SCENA V. 

Cei de susii, şi Contessa Diamantini. 

Contessa. — V& salutii, principe. 
Canosa. — Bine aţi venitii, Contessă, (ii întinde mâna) 

Vă recomandii pe dottorele Spinosa. (lui Spinosa) D-na 

Contessa Eleonora Diamantini. 

Contessa. — Gintindendă mâna lui Spinosa) Suntii fericită, 

signior dottore, a face cunnoscința D-le. 

Spinosa. — Și căi nu mai pugină, Dâmnă Contessă, 

Canosa, — (dândi unii fotolii) Şedeţi, Contessă, (edi toţi) 

La ce vă potii servi? 

Spinosa. — Pote că presința mea?... (se scâlă). 

Contessa. — Din contra, signior dottore, îmi faceţi 

plăcere a şedea; pote vei bine-voi a mă ajuta ca să 

înduplecămii pe Principele de Canosa a face uă faptă 

bună. (ini Canosa) Este uă femee care a servitii dece anni 

în cassa părințilorii mei; ea are unii singurii copillă, 

protegeată de mine, şi care este implicatii în Revolu- 

ţiune; numele săi este Aniello. 

Spinosa. — Aniello?!! 

Canosa. — Aniello?!! Poetulii-publicistii? 

Contesa. Eli însuși, Principe. 
Canosa. — Ilii cunoscii... Unii esaltatii!... 

Spinosa. — Unii june onesti, înainte de tâte. 

Canosa. — Prin scrierile lui m'a espusii la dispre- 

cul publicii şi la pumnalele Carbonarilorii. 

:) Dialogulii din acâstă scenă este «stractulii operei anonime ce a âp- 

părută în Bruxelles la 1865 «Machiavel au XIX sitele»



  

  

ri 
ard 

Spinosa. — (aparte) Pe care le meriţi. 
Canosa. — Intre altele, a făcutii uă satiră muşcătore, 

publicată în f6ea sa, Tribunulu poporului, şi în care face 
allusiune la allianga mea cu Puebla. Permiteţi să vo ci- 
tescii, Contessă. (luândii uă gazettă după masă, citesce tare şi rar). 

LA DUOI EROI. 

_ Uată duoi eroi, 
Illustrii amenduoi! 
Unii Machiaveli 
Ș'unii Policinelă; 
Amenduoi d'uă viţă 
Cum şi d'uă credință; 
Actori forte rari, 
Saii saltimbanci mari; 
Unuli esaltatii, 
Altuli diplomatii ; 
Unul, capi de bravi; 
Altulii, capii de sclavi; 
Iar cellii diplomatii 
Aqi a dejucatii 
Pe celli anarşicii. 
Sic, Puebla, sic! 

  

Spinosa. — (aparte) Minunatii! 
Contessa. — Dâră numele vostru, principe, nu figu- 

r6să într'acâstă epigramă. 
Canosa. — Allegoria, Contessă, e prea transpariute... 

Dârii să vedemii, ce potii face pentru protegeatulii D-le? 
Contessa. — Sălii liberaţi de la închis6re, principe, 

pe garanţa mea. 
Spinosa. — (aparte) Fi-va ea mai norocită de câtii 

mine ? 
Canosa. — Regreti, Contessă, că nu vă potii servi: 

este implicatii int”uă conspiraţiune contra vieţei Regelui.
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Contessa. — Aniello conspiratorii contra vieței Re- 
gelui 2!! 
Canosa. — Possedă, Contessă, proba inaltei selle tiă- 

dări, pe care, daca voiţi, v'o poti arăta îndată. 
Contessa. — Suntii curi6să. 
Canosa, — Permiteţi a v'o adduce. (esse) 

SCENA VI, 

Contessa și Spinosa. 

Contessa. — Signior dottore, credi D-ta ceea ce 
spune Principele? 

Spinosa. — M& îndoesci, Contessă. 
Contessa. — Și eii asemenea... A! cum mă d6re 

capul! Esii puţinii în balconii să mă r&corescii (esse în 
balconiăi ) 

Spinosa. — Suntii prea curiosii a vedea epistola în 
chestiune. 

(S'aude din balconă unt flueratii semnificativă ; apoi Contessa revine 

pe scenă, după uă lipsă de câte-va minute). 

Contessa. — (aparte) Semnalulă sa datii. 

SCENA VII. 

Cei de susă şi Canosa. 

Canosa. — (presintândii Contessei uă hărtic) Eată, Contessă, 

proba flagrantă a crimei lui Aniello, protegeatul D-tale. 
Comparaţi, vă rogii, scriptura din acâstă epistolă cu 
scriptura din acestii portofolliii (ia portofolliuli după masă şi! 

presintă Contessei). Nu este aşa că assemănarea este fra- 
pantă ? 

(Contessa esamină cu atteuţiune epistola din portofolliii).
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Contessa. — (presintândi lui Spinosa portofolliulii şi epistola) 

Cum vi se pare, signior dottore? 

Spinosa. —  (esaminendu-le cu attenţiune) Temă 'mi e că 

este plastografie. 

Contessa. — Se crede, Principe, că imitaţia scrip- 

turei a ajunsii, în secolul acesta, la unii mare gradii 

de perfecţiune. 
Canosa. (aparte) Sfidii ori ce esperţi a putea descoperi 

falșulă. 
Spinosa. — Impărtăşesci şi cii opiniunea Dânnci 

Contessei. 

Contessa. — Principe, în consideraţia amiciţiei D-v. 

cu reposatulii tată-meii, în consideraţia etăţiă lui Aniello, 

a împrejurărilor în care s'a aflati, a mamei sâlle, allii 

căria ellii e singurul sprijină, vă rogi, ertaţilă. 

Canosa. — Impossibili, Contessă! 

Contessa. — A" face din Aniello unii amici, ceca 

ce ar fi din parte-vă unii actii de înaltă politică. 

Spinosa. — Unescii şi eii, Principe, ruga mea la a 

Dâmnei Contessei. 

Canosa. — Impossibilii, Contessă ! Impossibilii, dottore'! 

Regele este infuriatii contra lui Aniello. 'Trehuesciă e- 

semple pentru a terrorisa pe cei ce cutâsă a attenta la, 

viaţa Regelui. 
Contessa. — (parte) Merită sorta lui. 

Spinosa. — (care în timpulă acesta restoia, portofoliului)  Pă- 

cati Wacestii june! Are unii talentii necontestatii pentru 

poesie. A! eată una... Imi daţi voe s'o citescii? 

Canosa. — Citesce, dottore; ne vomii amusa. 

Spinosa. — O! fârte multă, vt assigurii,.. (citesce 

rari și tare.)



TI 
o —.—— 

ȘERPELE şi FEMEEA 

SAU 

CINE E MAI TARE? 

Uă biată omidă, 

Sati uă crisalidă, 

Rodea iarba verde; 

Vrabia, o vede, 

Şi pe nesimţite 

lap! ca 0 înghite; 

Insă unii Erette 

Din sborii se repede, 

Vrabia răpesce 

Şi la cuibii porneste. 

Aci vânătoruli mi ţilii aștepta; 

Pac! şi carnivorul în valle plumba. 

Venătoru-alârgă passărea să ia; 

Der calcă p'unii Ș6rpe ce iarbă pândea; 

Şerpelle îl mușcă, vânătorulii more; 

Ş6cai, desperată, jură vesbunare; 

Şârpelui ca pune in iarbă uă cursă; 

Şi în cursă, lapte, ce servă de mursă. 

Şerpele-apucatii 

Este torturatii. 
_—— 

MORALA. 

Adesca in lume omulii cellii mai bravii, 

Ce se crede tare, este cellă mai slabii. 

Canosa. — Nu e urită; intradevgzii, are talentii pro- 

tegâtul D-tele, Contessă. 

Contessa. — Aşa d&rii, principe, refusi? 

Canosa. — Refusi categoricii, Contesă; i să nu 

mai vorbimii d'acâsta.
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Contessa. — Prea bine! 
(Contessa, tuşesce tare ; și la acestii semnalii. se aude afară sgomoiiă 

de arme). 

Canosa. — Ce însemnedă acestui sgomotii ? (trage clo- 
poţellulă.) 

SCENA VIII. 

Cei de susă, Aniello și Michel. 

(Aniello şi Michel, în costumul de Carbonaro descris la finele a- 
cestei scene, se oprescă la uşă, ca, duot sentinelle). 

Canosa. — (surprinsi) Tu, aci?!! 
Spinosa. — Anicllo!!! 
Contessa.— (a parte) Plăcută surprisă pentru Canosa! 
Aniello. — Ri însumi, Domnule Ministru allă po- 

ligiei. 
Canosa. — Și cel-altii ? (arată pe Michel) 
Aniello. — Michel, amicul mei. 
Canosa. — Și cu ce ordinii sunteţi voi aci? 
Aniello. — Michel, din ordinulă mei ; şi eii, din or- dinuli D-lui Ministru allă policiei. Eatăli. (i dă o hărtie) 
Canosa. — (esaminând'o) Sigiliulii meii ! Scriptura mea ! Semnătura mea! Ce însemnâsă acâsta 2 (citesce) «D-lui Comandant allă fortăreței Santa-Elma. 'Trămite îndată la ospelulă mei pe prisonierulă Aniello, însogitii dunii oficerii şi de câţi-va soldaţi căllări din citadellă 

Ministru policiei, Principele de Canosa. 
(mototolesce hărtia, şi fixesă pe Aniello şi pe Contessa,) 
Spinosa. — Aşa de D-nu Ministru allă policiei ne 

prepara uă surprigă ? Vă feliciti, Principe, de ideea in- 
geni6să ce aţi avut. 

Canosa. — (înfuriatii) Plastografie ! 'Trădare ! 
(sună, clopoțellulă ; dâr nimeni nu vine) 

Contessa. — Principe de Canosa, nu va fi 6re şi a-
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cestii ordinii eşiti din fabrica din care a eşiti epistola 
lui Aniello de înaltă trădare? 

Canosa. — Dâri nu vine nimeni? (sună clopoţellulii cu 
furie) O! derii asta e prea multi. (Se duce de deschide uşa, 
şi remâne îmmărmuriti la vederea a dece Carbonari, ce stai cu pum- 
nalele rădicate. Costumulă lori este: în capii, caschete cu pană tricoloră 
ca eşarpa; tunică scurtă, avendii pe pieptă desinatiăi în albă unii pum- 
nalii ş'o secure, încrurişâte; pantaloni strămți, băgaţi în cisme lungi! 
la briii cu eșarpă tricoloră (roşiu, negru și albii); la spate, carabină 
scurtă; la cingătâre, unii pistolă Punii pumnal. — La vederea lori, 
Canosa se retrage spăimântatii) 

Așa d6rii suntii arestati în cassa mea? 
Spinosa. (aparte) Cam așa ună lueru. 
Contessa. — (către Aniello şi Michel) Aşteptaţi afară. 
(ei essii, închidândiă uşa.) 

SCENA [X. 
Canosa, Spinosa şi Contessa. 

Canosa. — Ce însemnâsă acesta, Contesă? 
Contessa. — Ac6sta însemnâsă, Principe, că Carbo- 

narismuli învinsă e mai forte de câtii Despotismulii în- 
vingătorii. 

Spinosa. — "Tocmai ceea ce gândemii eii adineaori ; 
deri nu credâmă că va fi aşa curândiă. 

Canosa. — Scii, Contessă, că, la ună semnalii dati, 
aşi putea să vă arestesii pe toţi?... 

Contessa. — Amii luati tote măsurile de apărare. 
Rolurile sai schimbată : esci prisonnierulii mei. 

Canosa, — Așa dâri D ta esci autorulii acestei co- 
medii ? 

Contessa. — Dramă, nu comedie, Principe. 
Splrosa. — (aparte) Şi încă ce dramă! 
Contessa. — Put6mii să te ommorii, dârii n'amii voiti;
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pentru că “ţi a servitii norocu ca Aniello să nu mâră;, şi 

pentru că în ordinea socială tiranii suntii cam trebuincioși, 

ca furtunele în ordinea Naturei : furtunele curăță atmos- 

fera, de miasmele veninate; tivannii provâcă revoluţiuni 

prin crudimile lori. Revoluţiunea din Neapole din anul 

trecutii ai provocat'o D-ta, principe de Canosa, cu banda 

D-le de assassini. 

Canosa. (inturiatiy Amii perdută răbdarea, Contessă. 

Contessa. — (făcândui semnii să $E4ă) Şegi, şi ascultă. 

Peste pucinii crudimele Vostre vorii provoca vă nucă 

revoluţiune ; poporulii, în lipsă de cultură, trebue să 

simţă în costa, lui paionetta mercenarului şi pumnalulii 

Calderarului, pentru câ să, se deştepte, şi să restorne 

pre tirannii sc. 

Spinosa. — (aparte) Sublimă femee'! 

Canosa. — Ai terminati? 

Contessa. — Ami terminati. 

Canosa. — (arătânduii ușa) Puteţi pleca. 

Contessa. — Inainte d'a pleca, priimesce acâstă e- 

pistolă dela, fiul D-tale. (i dăuă epistolă), 

Canosa. — De la fiulii meii? (itesce) «Suntii priso- 

«nierulii Carbonarilorii. Mi se spune car fi uă vendettă, 

«în schimbul altei vendette ce D-ta, ai fi esercitatii as- 

«supra poetului Aniello. Fiindi ast-felă, inţellegi po- 

sițiunea mea. 
„Albert de Canosa.' 

(aparte). Uni sennii convenţionalii din parafa semnă- 

turei lui Albert mE incredinţâsă că este însăşi scrip- 

tura lui. 

Contessa.. — Sperii că cellă pucinii acesta nu e plas- 

tografie... 

Spinosa. — (aparte). Legea talionului: dinte pentru 

dinte. 

Canosa. — Ei bine! Contesă, scopul "ți este ad- 

junsă. Aniello e liberi. D-ta eşti triumfătore. Ce'ţi mai 

. folosesce areştulii fiului mei? |



15 

Contessa. — Ce'ţi folosia D-tale arestulă fiului mei? 

Canosa. — Aniello, fiulă D-le?!!. 

Contessa. — Negreșşită. 
Spinosa, (aparte). O cregii fâră probe. 

Canosa. — Dacă aşi fi sciuti,..; d6rii este implicată 

intr'uă conspiraţiune... 

Contessa. Mai susții acestă minciună? 

Canosa. — Contessă, m& insulţi... (aparte) Turbesii. 

Spinosa. — tapmte) Critică posiţiune pentru Canosa.! 

Contessa. — "Trei dille a şedutii Aniello în spitalul 

de nebuni; merita ellii acâstă, pedâpsă? 

Canosa. — Suntii suppusii unui interrogatoriii? 

Contessa. — Negreşitii ; sunt judele, şi eşci culpa- 

bilulii. 

Canosa. — Nuţi recunoscii acesti dreptii. 

Contessa. — Adio! (plecă spre uşă) 

Canosa. — (oprindto) Opreşce-te, Contessă. Recunoscii 

că esci cellii mai tare; mă supuiii forţei maiore. 

(Contessa revine la Jocul seii.) 

Spinosa. — (aparte) Orgoliul lui Canosa este umiliti! 

Canosa. — (aparte) "Mi veţi plăti scumpi acâsta. 

Contessa. — Respunde, principe de Canosa; merita 

Aniello a fi închisii în spitalulii de nebuni ? 

Canosa. — (aparte) De voii mai pune odată mâna pe 

dânsul... 

Contessa. — Merita Aniello a fi inchisă în suter- 

vana dela Santa-Elma? 

Canosa. (aparte) Sperjurii Comandantii, îmi vei plăti 

scumpii trădarea ta! 

Contessa. — Signior dottore, în consciință, merita 

Aniello assemenca pedepsă, pentru că, ca tribunii allii 

poporului, "şi-a îndeplinită sarcina cu curagiii și dem- 

nitate ? 

Spinosa. — In consciință, D-na Contessă, nu merita. 

Canosa. — Și el ? Suntii dâri toţi înţelleşi? 

Contessa. — Principe de Canosa, dece dille a suf-
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ferită fiiul mei într'uă sutterrană unii arestă nedreptii ; 

dece dille va sufferi, pe bună dreptate, fiul D-tale ană 
arest, totii într'uă sutterrană. 

Canosa. — Intruă sutterrană! dece dille ! 
Spinosa. — Graţie, Contestă,! 
Contessa — Imi trebue garanţii, signioră dottore. 
Ganosa. — Parola mea, Contessă. 
Conitessa. — Pote cine-va conta pe parola lui Canosa? 

Canosa. — Contessă, abusesi de forța D-le... 
Contessa. — Singură ai deconsideratii şi parola și 

jurământulii D-le. 
Canosa. — Contessă, mă umilesci prea multi. 
Contessa. — Omulii se degradă sâă se ridică prin 

propriele sâlle fapte. (către Spinosa) Signiorii dottore, iei 

D-ta pe garanţă pre principele de Canosa? 

Canosa. — (înfuriat) Contessă,... destulă !... Amii pier- 
dutiă cu totul răbdarea. 

Spinosa. — D6mnă Contessii, cândii încrederea lip- 

sesce, ori ce cuvinte suntă de prisosii; speri însă că a- 

câsta “1 va servi de lecţiune. (aparte) Lupulii își l6pădă 
părulii, nu însă și r€ua deprindere. 

Canosa (aparte) Și ellii mă umilesce? Imi voiă res- 
buna de voi toți... 

Contessa. — Ei bine, siguior dottore, D-ta ai parola 
mea că, peste dece fille, începândii de mâine, principele 

de Canosa va putea îmbrăcişa pe fialii stă. 

Spinosa. — Iţi mulţumesci, D-nă Contessă, din par- 
tea unui părinte nenorociti; dâr, te rogii, ca cellă pu- 

ţină Albert să nu'şi facă arestulii într'uă sutterană. 

Contessa. — Vei fi satisfăcută, signior dottore... 
Spinosa. — Îţi mulţumescii, D-nă Contessă, de încre- 

derea cemi arăţi. | 

Contessa. — Insă cu condiţiunea ca Principele săși 

ţie parola, celli pucinii în astă împrejurare; alt-feli, nu 

respundii de viața fiului săi. Adio, Principe! Și nu uita 
că libertăţile publice poti fi unii minută năbuşite sai
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scamotate, nici odată însă nimicite; prin urmare, liber- 
tatea este toti-d'auna triumfătâre, cândă cuţitulii tiran- 
niei ajunge la osulă poporului. 

Canosa. — (in ironie) Voi sci să profitii de consi- 
liele D-le, Contessă. 

Contessa. — (dând mâna lui Spinosa) Adio, signiorii 
Spinosa. 
Spinosa. — Omagele melle respectudse, illustră Con- 

tessă | (Contessa esse). 
E! Principe! cine e mai tare? Mi se pare că fe- 

meea, simbolul poporului. 
Canosa. — Vomii vedea îndată. 
(se repede la unii perete, şi împinge unii ressortii, mascaţi în acelilii 

perette, care face să se. audă d'afară uni sunnetii de clopoţellii. — In- 

dată intră unii Carbonaro armatii.) 

SCENA X. 

Cei de susii și Carhonaro. 

Carbonaro. — Ce doresce D-nu Ministru? 
Canosa, (inturiati) Iarăşi voi? | 
Carbonaro. — Negreşitii: esci arestati până mâine 

dimin€ă, din ordinulii Dâmnei Contessei. 
Canosa. — Afurisită femee! 
Spinosa. — (care în timpuli acesta sta estasiatii) Şi ei, a- 

miculă mei? 
Carbonaro. — Dumntta esci liberii, sisniorii dottore. 
Spinosa. — Mulţumescii D-nei Contessei. 
Canosa. — (arătândii uşa Carbonarului) Destul... Eși... 
Carbonaro. — (aparte) Tigrul în colivia de feri ! (esse)
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SCENA XI. 

Canosa şi Spinosa.. 

  

Spinosa. — Ast-felii respectesi, principe, cuventulii 

D-le de onâre? Mai încrede-te altă dată în parola Prin- 

ciloră! Adio, principe de Canosa! 

Canosa, — (care în timpulii acesta s0 primblă furios) Dutte 

la Dracu, bătrîni esaltatii! 

Spinosa. — ME ducii în Elveţia, nu la Dracu ; căci 

în Neapole numai pâte fi nimeni în sigurancă sub unii 

Ministru allii policiei ca Canosa. 

Canosa. — .Nici în gaură de șerpe nu veţi scăpa de 

mine. 
Spinosa. — Vomii vedea; şi penE a nu ne despărţi, 

ține bine minte acâsta: 

Nici uă faptă fără plată. (ess0) 

Canosa. —  (ameninţândi cu pumoulii) Nică unulii din voi 

nwmi veţi scăpa din mâna mea... (pausă) Der Albert? 

(se trântesce pe fotolii, şi râgimă capul de mână). 

A! fiulă meii! fiuli meii! 

(CORTINA CADE) 

FINE. 

 



CRITICA ACESTEI PIESSE. 

După prima represintare a Carbonariloră, a apptrutii în 

Reforma şi în Telegrafii!) vă critică a acestei piesse, pe care 

credemii de datorie a o reproduce aci, în interessuli artei 

dramatice. 

D. N. Popescu, cunoscutii publicului prin nuvelele sslie is- 

torice, atâtii de interesante, cari figuresă prin Calendare, şi 

mai alesii prin critica theatrală, cu care adduce mari servicii 

theatrului, D. Popescu dicea despre Carbonari, în Reforma 

dela 10 Decembrie 1872: 

»Juoi, la 7 currentii, se jucă piessa intitulată «Carbonariă 

sait luptele politice,» dramă în 3 acte, de D. C. Aricescu. 

«Intrigă bine susținută de la început pent la fine ; uă ac- 

țiune viue, interessantă, emoţionătâre, variată, instructivă, ne 

complicată şi neobositâre; nisce peripeții bine succedate şi 

bine legate între dânsele; scene din care artistii poti să pro- 

fite spre a'şi desvolta talentele ce possedă ; uă mulțime de 

maxime şi lecțiuni fârte veritabile, forte potrivite cu actuali- 

tatea, şi forte utile moralității publice; pisce tipuri verisimile 

şi uni finali mulțumitorii pentru spectatori, şi satisfăcătorii 

moralmente: iată în resumatii pugine din meritele principale 

alle operei D-lui C. D. Aricescu. 

«Nu este unii capii d'operă, nu este uă piessă în care cei ce 

cată pete în sore n'ar găsi câte ceva de care sar putea a- 

găţa; nu are acellii stil îngămfatii şi pretenţiosii care să 

tindă la classicismii, d6rii este uă piessă care însușesce tâte 

condițiunile indispensabile unei scrieri theatrale. 

  

1) De ce 6re cellelelte giare aii păditii tăcerea în privința acestei 

piesse ?
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«Nu este copleşită de etecte de scenă; este sărăcuță cum 
trebue de processiuni şi tablouri spectacul6se; dâri are acellii 

nu sciii ce care captivă curiositatea tuturorii, care preoccupă 
imaginaţiunea publică, care gonesce câtii colo răcâla şi urîtulă, 

care transportă pe spectatori în lumea idealismului, şi ficțiunea 

o transformă în realitate; dârii are talentulii d'a mişca ănimile 

privitorilorii, dupe peripeţiile prin care treci eroii ce ai îna- 

inte; este în fine uă veritabilă dramă. 
«De și scena se petrece în Italia, de și personagele se vădă 

că nu suntii române, totuși simplitatea şi naturalulii cu care 
se succede acţiunea, micile imperfecţiuni ce se imputaii de unii pe 

ici pe colea, şi care dispăru înaintea, ansamblului, unele es- 

posiţiuni camit lungi, după cum susțineaii alţii, a probati ori 

cărui omii că scrierea este originală, că uni Români debu- 

tanti în scrieri dramatice, deri familiarii cu artea d'a scrie, 

este autorulii acestei composițiuni. 
«Ei, din parte-"mi, îllii felicitesii, îi mulțumescii, şi "li rogi 

să cerce a pune pe scenă, totii în acellași modii, și una din 

frumâsele sait terribilele pagine alle istoriei nâstre.» 

Telegraful, în No. dela 23—24 Decembrie se es- 
prima ast-felliii în privinţa acestei piesse: 

«Ce a făcut 6re succesulii acestei piesse? 
«Este bine scrisă şi bine jucată; intriga merge crescendo, 

interessulii asemenea, fiindii interessulii actualității; scenele 
sunti scurte, acţiunea, viuă, variată şi instructivă; fie-ce vorbă, 

- fie-ce 'schimbare de scenă, emoţionsă publiculi; peripeţiile 

bine succedate, maximele pline de adevâri; în fine, allusiuni 

transparinte, de şi scena să petrece în Neapole, la 1821.» 

Subserisuli, care amii avutii fericirea a edita acestă operă, 

sperii “am satisfăcutii uă curiositate legitimă a publicului prin 

tipărirea, acestei opere; publiculii o va priimi, credemii, cu 

plăcere, fiindii uă operă insty sub tâte punturile de vedere. 
R..... editorii. 

      

 


