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ACTUL 1: 

  

Ianuarie. — Balul anual al unui club din Bucureşti. Una din sălile 
de joc, transformată cu acest prilej în odac de fumat, de odihnă şi 
de flirt. In fund o largă deschizătură îngădue să se vadă un colţ ai 
sălei, unde se dansează, Perechile de dănțuitori trec pe acolo, în 
vârtejul valsului, a cărui muzică se aude foarte discret şi foarte de- 
parte. Din când în când se aude mai tare, alte ori mai încet, alte 
ori de loc, 

In stânga două ferestre mari dau în stradă. In dreptul acestor două 
ferestre, o masă verde de joc. Mai sus două jeturi de piele. In 
dreapta, la mijloc, un cămin cu oalindă, despărţind două ușiș 
una În fund, care duce spre bufet, alta pe planul "1," care duce în 
sala de cşire. De-alungul pereţilur sunt banchete acoperite cu'ca- 
tifea. Pe percţi, tablouri şi estampe sportive. Sala trebue să dea im 
presia unei odăi, din care s'au luat lucruri pentru în altă. parte şi în 
care s'au adus din altă parte lucruri de prisos.



ACTUL 1] 
Cortina se ridică în muzica valsului. Limonidy, un tip de club- man foarte simpatic — pentrucă nu face nimic —stă în dreapta în faţa căminului, așezându-şi în oglindă cravata. Din fund vine Şerban, . preocupat, par'că ar aştepta pe cineva. Se uită în spre uşe, se 

uită pe fereastră, şi... 

_ SCENAI 
LIMONIDY priviudu-se în oglindă. ȘERBAN vine din fund, 

LIMONIDY | 
Ce-ai de te tot plimbi pe la uşe, ca un căţeb, care îşi aşteaptă stăpânul ” e 

ŞERBAN 
Nimic. Ţi se pare,. Prea e cald înnăuntru. Aci e mai mult aer. 

| 
LIMONIDY 

Ai aerul preocupat. N'a venit cine trebuia să vină ? 

ŞERBAN 
N'aştept pe nimeni, Tu de ce stai? Pe cine aştepţi? 

:
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LIMONIDY e 
Nu numai că nu aștept pe nimeni, dar vreau, ! 

„să scap şi de cei de dincolo, 

- ŞERBAN - 
Pleci ? 

LIMONIDY 

De ce să plec? 

ŞERBAN 
Aşa am priceput, | A 

"LIMONIDY 

Ai priceput greşit, toată viața mi-o petrec aci 
la club, ar avea haz, ca tocmai în seara balului : să nu fiu. Mă amuză petrecerea, dar nu mă a- amuză oamenii, iată pentru ce privesc și nu vorbesc cu- nimeni, 

„ŞERBAN 
Nici cu cucoanele ? 

LIMONIDY 

Le las în seama dumitale. 

ȘERBAN 
Le vei fi lăsând în seama mea, 

nu rămâne cu mine. 

LIMONIDY 

Am băgat de “seamă că Suntem unii oameni făcuţi să n'avem femei, Ce-o mai fi și asta ? Mă uit la Brancomir. Când trece strada se uită toate. 

dar nici una
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dupe el. Intră în vre-o prăvălie, îndată câteva 
găsesc prilejul să intre şi ele. Intră întrun salon, 
vin toate, roi, în jurul lui. 

ŞERBAN 

Astă seară nu e. Mi se pare că nici nu vine, 

LIMONIDY 

Nu vine! 

ŞERBAN 

De unde ştii că nu vine? 

LIMONIDY 

Pleacă Colonelul. II ia nevastă-sa acasă, 

ŞERBAN 
Şi 2, 

LIMONIDY 
Ea vine numai pentru Brancomir. Când nu € 

pleacă. 

SCENA II 

ACEIAŞI. COLONELUL. DOAMNA STRĂJERU 
vin din fund. 

DOAMNA STRĂJERU 
Bună seara. Nici o animaţie. 

LIMONIDY 

Intr'adevăr, nimeni interesant.
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DOAMNA STRĂJERU 

Cei interesanți nu vin sau stau pe aicea, cum 
staţi dumneavoastră. 

| ŞERBAN 
Doamnă, e atât de cald înnăuntru în cât... 

DOAMNA STRĂJERU 
De-aia ne și ducem. De altfel bărbatul meu 

nici n'are voe, să stea mai târziu de 12 şi acum 
e fără un sfert. 

Colonelul nu spune niciodată nici o vorbă ; urmăreşte convorbi- tea, aprobând şi zâmbind amabil persoanelor care vorbesc. 

ŞERBAN 
Suferiţi de ceva, Domnule Colonel? 

DOAMNA STRĂJERU 
Da. De astm şi doctorii sunt foarte severi, 

EI n'ar vrea, să plece, dar îl iau cu cu sila. 

LIMONIDY 

Și dumneavoastră Sunteţi severă, 

DOAMNA STRĂJERU 
O de sigur, mă țiu dupe el ca dupe un copil. 

LIMONIDY 
Ar trebui să mergeţi iarna întro țară caldă, Domnule Colonel. 

DOAMNA STRĂJERU 
Așa spun şi doctoriiudar cu cred că nu e ne- voe, Mergem vara în țări răcoroase,
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LIMONIDY 

Nimic mai potrivit pentru un astmatic, încet lui 
Şerban. || dă gata. 

DOAMNA STRĂJERU 

Să mergem. Haide, Ipocrat. Bună seara domnilor. 
Işi dau mâna şi Colonelul cu Doamna es, 

ŞERBAN 
Am văzut femei să'şi asurzească „bărbaţii, dar 

săi amuţească mai rar! 

LIMONIDY 

Eu nu Pam auzit niciodată vorbind. 

ŞERBAN 
Pe semne că lai văzut totdeauna cu -nevas- tă-sa | 

LIMONIDY 
Da. | 

ŞERBAN 
Să-l vezi când e la Mercur Singur, cum se. despăgubeşte de muţenia de-acasă, Intră Brancomir din dreapta. 

SCENA III 

ACEIAȘI. BRANCOMIR. . * 
LIMONIDY Ea 

eşindu-i Înainte. 
Felicitările mele,
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ŞERBAN 
, [| | idem, 

Te-a aşteptat până “acuma. 
x 
+, Ni BRANCOMIR 

Ă Uf| l-am întâlnit pe scară. Am vrut să mă fe- 
resc,-să nu mă vadă, dar nu s'a putut. Ma o- 

_prit el. 

LIMONIDY 
Ca să-l aducă înnapoi. 

| ŞERBAN 
Ţi-a spus ceva? Ă 

“BRANCOMIR 
EI, nu! Numai ea: „de ce aşa de târziu“? 

Să fi dat cu bobii și nu nemeream mai bine. Se întoarce Colonelul cu Doamna. . 

Pi 

SCENA IV | 
ACEIAȘI. COLONELUL. DOAMNA STRĂJERU 

LIMONIDY- 
văzându-l că întră. 

Bine ai nemerit-o. 

DOAMNA STRĂJERU . 
intrând. | 

Pentru Dumneata ne- 
comir. 

Pace semn Colonelului să se ducă Innăuntru ; Colonelui pleacă- prin fund, radios. 
Ă 

am întors, Domnule Bran-
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ŞERBAN 
Uite ce fericit e, că Pa adus înnapoi, 

BRANCOMIR 

Nu trebuia să vă mai obosiţi pentru mine. 

LIMONIDY 

Aţi uitat ceva? 

DOAMNA STRĂJERU 

Nimic. Mulţumesc. 
Şerban îi face cu ochiul lui Limonidy ; Limonidy pulnește de râs 

şi es amândoi foarte grăbiţi prin tund. 

SCENA V 

BRANCOMIR. DOAMNA STRĂJERU. 

DOAMNA STRĂJERU 

De ce așa de târziu? 

BRANCOMIR 

Am prânzit la Legaţiunea Franceză ŞI... 0, am 
uitat. vrea să'şi scoată placa unui ordin pe care o poartă în stânga. 

DOAMNA STRĂJERU | 

Nu. Lasă.|,.. li șade atât de bine. Ești ceeace 
Se chiamă un om frumos,. 

BRANCOMIR 
amabil, 

O! 
DOAMNA STRĂJERU 

Se prind femeile de d-ta cum se prind muș- 
"tele de hârtia lipicioasă, pe care o atârni în casă.
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BRANCOMIR 

Nu toate] 

DOAMNA STRĂJERU 
Cele care nu se prind sunt neroade. 

BRANCOMIR 

Vorbesc de muște. 

„DOAMNA STRĂJERU 

ȘI eu de femei. mergând spre scaune. Nu stai jos? 

BRANCOMIR 

Nu! De-abea am venit. Aş dori, să dau o raită 
- pe dincolo. | 

„DOAMNA STRĂJERU : 
Atunci dă-mi braţul. 

BRANCOMIR 

Pentru ce? 

DOAMNA STRĂJERU 
Ca să mergem împreună, 

BRANCOMIR 
aluit. 

Da? 

DOAMNA STRĂJERU 
Ți-e silă de mine? 

BRANCOAUR 
Vai de mine iZPentru ce? 

 



Cuceritorul 1? 
  

DOAMNA STRĂJERU 

Văd, că vrei să pleci. 

BRANCOMIR 

Nu, dar de-abea am venit. 

DOAMNA STRĂJERU 

Nu e nimeni, care să te intereseze. 

BRANCOMIR 

De ce? 

DOAMNA STRĂJERU 

Eşti însă foarte așteptat. Și pentru că simt, 

cam să te perd, de-aia vream, să te mai ţiu cu 

mine, 

BRANCOAMIR 

Sunteţi foarte amabilă. 
Prin fund întră Jeniea însoţită de Aiatstru. 

SCENA VI 

ACEIAȘI. JENICA. MINISTRU 

AUNISTRU 
yiziz pe Brastozir. 

Al Aşa îmi explic de ce ne lipseai. Te reţi- 

nea Dumneaei. 

DOAMNA STRAJERU ”: AS 
. 7 Cc. 

Tocmai veneam. | Le, p 

Cuceriteral ca cati 

A CI O 
i 1:
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MINISTRU 

Spuneai că vii mai. târziu şi ai venit târziu - 
de tot. _ - 

JENICA 

Vii foarte rar şi când ne faci cinstea să apari, 

rămâi ascuns prin odăile celelalte, 

BRANCOMIR 
M'a reţinut Crinoglu, ca să.mă roage ceva, și 

când începe să-ţi vorbească, până să-ți spună ce 
vrea, bate câmpii două ceasuri. 

AMUNISTRU 
Doamnei Străjeru. , 

Colonelul arată toarte bine. Se spune că un 
om nu Îmbătrâneşte când trăește cu o femee 
tânără ; tânără trebue să fi, de nu'l lași să îm- 
bătrânească, 

> DOAMNA STRĂJERU 
privind pe Brancomir.. , 

Nui aşa?! 
Lică ia tacă cu Ministru. 

JENICA 
lei Braacoziir, 

De ce ai întârziat? 

BRANCOMR ., 
A fost precum ştii un prânz la legaţiunea 

Franceză şi am rămas'cel din urmă de vorbă 
cu Crinoglu.
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„ JENICA 
Da ? Pentru ce ? 

BRANCOMIR 

Bănulam, Vrea?să-și pună candidatura la club... 
_ 

JENICA 
La ăsta ?,. 

BRANCOAMIR 

A.» ȘI mă ruga săi fac propagandă. 

- JENICA 
De ce nu l'al adus şi pe cl? 

BRANCOAMIR 

hu era pottit. La balurile clubului nostru se 
intră mai greu de cât ca membru în club. 

AUNISTRU 
coboară şi o la13 pe Doazza Siriiera la gri.a lol Şerban, care la 

s'a lator3, priviad preocupat spre cşe. Atlalstra, Jenictel, 

ȘI acuma Doamnă, spune-mi te rog, ce vroiai 

sâ-mi spui. 

JENICA 

Jată ce e Domnule Ministru. Ţi-am telefonat 
de două ori şi nu te-am găsit; la minister nu'mi 
venea să viu, ca sâ n'aștept prea mult— 

AMAISTRU 

Ol! N'ai fi aşteptat de loc. La ministerul meu 
-cucoanele intră chiar înnaintea deputaţilor şi a 
senatorilor.
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JENICA 

Bine altă dată așa o să fac. râd amândoi, 

BRANCOMIR 
lui Şerban, care împreună cu Doamna Străjeru, s'a apropiat de el. 

Presimt că Jenica iar n'o să-mi dea pace 
„ toată seara. Te rog foarte mult pe la unu, când 

pleci tu, să mă iei cu tine, să insişti și să nu. 
mă lași, până nu mă vei vedea în stradă. 

Intră Brumea foarte aferat cu un carnet în mână. Brancomir, Şer- . 
ban, pe urmă Doamna Străjeru urcă în fund spre el. 

- SCENA VII: 

ACEIAȘI. BRUMEA 
BRUMEA 

Bună seara, lui Branconmir. Ascultă, D-ta mai cu- 
„ noşti pe cineva... spune-mi te TOg, să însemnez. 

ŞERBAN | 
Nu ți-ar putea spune de cât numele Doam- 

nelor pe Domni nici nu'i cunoaște, 

BRANCOMIR 
privind țin fund. 

Doamna Sabina Rădeanu.., . 

BRUMEA 
Am pus'o cea dinții. - 

, ŞERBAN 
MV'aș fi mirat.
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DOAMNA STRĂJERU 
lui Brumea. 

Pe mine mai pus ? 

BRUMEA 
Hi arată. 

lacă. 

BRANCOMIR 

Doamna... continuă încet în vreme ce Brumea scrie. 

JENICA 
, ministrului. 

Ei, lasă glumele şi ascultă-mă. E foarte serios 

ce'ți spun. 
MINISTRU 

Și ce îţi spun cu nu e serios? 

JENICA 

Fireşte că nu! Ascultă e vorba de bietul Razu. 

MINISTRU 

Amantul d-tale? , 

JENICA | 

Nu e al meu dar dacă ţii să ştii, e al -unci 

prietene bune. Ea m'a rugat să-ţi vorbesc, pen- 

tru că nu te cunoaşte în de ajuns de bine. |! 

cunoşti pe băiat? 

MINISTRU 

Aş vrea să'l cunosc, ca să-l felicit, Un om de 

care se ocupă femeile are mare viitor. Ei, ce 

trebue să'i fac?
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JENICA 

Să-l numeşti la laborator. 

MINISTRU 
Are examenele ? 

JENICA. 

De le-ar.avea ar fi uşor, De-aia te rog pe 
d-ta, pentrucă nu le are. A căzut la toate. 

MINISTRU | 
Atunci să-i dau Răsplata Muncei pentru In- 

vățământ. 

Ă JENICA 
El nu vrea decorație, vrea slujbă. 

pă 

MINISTRU 
Cred și eu... cine nu vrea slujbă în țara ro- 

mânească ? | Numai că am băgat de seamă, când : 
un Om vrea un lucru care nu se poate, trimite 
totdeauna pe o femee ca să'] ceară. 

JENICA 
Şi pentrucă cer cu... Sa făcut, îi dă mâna. 

MINISTRU 
sărutându'i-o. 

"Bine... pentrucă,.. ceri d-ta... s'a făcut, 

JENICA 

Dar trebue să dea concurs.
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N MINISTRU 

Nu e nevoe! Spune'i că are concursul guver- 

nul i, îi mal sărută mâna încă odată, Ești „mulţumită ? 

 JENICA 

Siza. ți mulțumesc. 

MINISTRU 

Şi acum noapte bună; mă duc acasă, că am 

de lucțu . 

- JENICA 

Mi-e lfrică să nu uiţi ce te-am rugat. 

MINISTRU: | 

“Fii pe pace, Mă gândesc foarte des la d-ta și 

involuntăr îmi voi aduce aminte de prietena 

d-tale” şi de prietenul prietenei d-tale. Fericit . 

muritor, I a de la chance. Bonsoir Madame. 
Vrea să “lasă dar Doamna Străjerul li tac drumul, aşa în cât ră 

mâne cu dânsa în dreptul uşei 

| ' BRUMEA 
| E lui Brancomir. 

/ ţi mulțumesc, Mă duc să beau ceva.. Nicio- 

dată Wam Scris atâta. ese prin dreapta, fund. 
i 

JENICA 
lui Brancomir şi lui Şerban 

Şi acum sunt a d-voastră. 
Şerban trece de vorbeşte cu Ministrul şi cu Doamna Străjeru. 

BRANCOAIR 

Ce e?
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JENICA 

Sunt foarte supărată pe tine. 

BRANCOMIR 

Pe mine, de ce? Am venit de-abia acum, nici 

mam avut vreme să vorbesc cu cineva. 

JENICA 

Nu sunt supărată, că ai vorbit cu cineva, dar 
sunt supărată, că mă lași pe mine, să vorbesc 
cu alții. 

BRANCOMIR 

Vrei scene de gelozie? Poftim! Cum ai în- 
drăznit.... 

" JENICA 
Nuţi bate joc de mine, te rog. 

BRANCOMIR 

Atunci ce vrei, despre partea mea, poţi vorbi 
cu cine'ţi place. Na! Mă lasă cu desăvârşire in- 
diferent. 

JENICA - 
“ Pentrucă eşti sigur de mine. Dar dacă te-aș 
înşela ? 

BRANCOMIR 

Mai întâi că mă înşeli cu bărbatul D-tale şi 
apoi nu mai tot spune „tu, tine, te“, că te poate 
auzi cineva,
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JENICA 

Sabina? E aici, Ştii 2? Trebue să înnebunească, 
dacă a aflat că suntem aicia împreună. Tot te : 
mai iubește ? 

BRANCOMIR 

Intreab'o pe ea. 

JENICA 
Femeea nu se plânge că e iubită, se plânge 

numai când o părăsești. 

BRANCOAMIR 

Pe semne că n'am părăsit'o. 

| JENICA 

Cum ? E ceva între voi doi? 

BRANCOMIR 

Știu cu! Tot pe ea s'o întrebi. | 

JENICA 

Inţelegi, că nu mi-ar spune tocmai mie. Jură- 
mi, că n'ai nimic cu ea, 

” BRANCOMIR 
lar cuvinte mari: „Jură“. Nu poţi spune trei 

cuvinte, că numai de cât trebue să jur, să fă- 
găduesc, să... 

JENICA 
La urma urmei ce-mi pasă. N'ai de cât, Intre 

ca şi mine e o deosebire, pe care dacă n'ai bă- 
gato încă de seamă.
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| BRANCOMIR | 
Care ? | | 

- JENICA | 
N'ai văzuto cum transpiră, după ce dansează, 

vasăzică, vezi ce_trebue să fie... _. .! 

- BRANCOMIR 

Dovada că nu e nimic între n0i, e că nici nu 
știu. 

JENICA 
Haide. a 

BRANCOMIR 
Unde? 

JENICA 
rr 

In bal. Vreau să intru cu tine, ca să ne vadă 
ea. O să innebunească. 

BRANCOMIR 
arătându-i drumul. 

Poftim. 

JENICA 

Mâine la ora obișnuită. 

BRANCOAMIR 

Da. 
Când vor să plece intră Sabina, singură, ţi vine spre ci. 

JENICA 

A! lato,
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SCENA VIII 

ACEIAŞI. SABINA. BRUMEA 
mai tărziu. 

SABINA 
intrând, 

Bună seara. 

JENICA 

Ne căutai ? 

SABINA 

Nici nu ştiam că sunteţi aici. dă mâna ui Brancomir. 
Bonsoir. Nu ştiam că ai venit, era vorba că nu... 
se opreşte. 

, JENICA 

seal, Ce? i 
SABINA 

„nu facem cadrilul, tu, cu Brumea Şi eu cu 

Ritoriny ? 

JENICA | 

Fireşte, unde sunt Domnii ? urcă spre stânga, 

BRUMEA 
Vine din dreapta, mâncând şi coboară spre Jenica 

Incipueşte'ţi, că tocmai pe D-ta am uitat să te 
trec. se pregăteşte să scrie. i 

JENICA 

Nu, nu, te rog! Bărbatul meu e la laşi la în- 
trunirea conservatoare și nu vreau să afle, că am 
venit aicia fără el, |
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SABINA 

- Ba, pe mine te rog să mă treci ; bărbatul meu 
lucrează acasă şi eu am venit cu o prietenă. De 
nu mar găsi mâine seară în gazetă şi-ar închi- 
pui, că m'am perdut cine știe pe unde. 

BRUMEA . 
şterge un nume. | 

S'a făcut! Jenichei. Dar nu ştii ce-am păţit mai 
deunăzi la balul de la Cotroceni... | 

JENICA 
la spune... ce? 
Tot vorbind au cşit prin dreapta tund. _ 

” ? 

SABINA 
lui Brancomir. 

Cât pe-aci era să mă dau de gol, adineaorea 
când vroiam să'ți spun »erea “vorba, că nu vii. 
astă seară“, " ” 

BRANCOMIR 
Am prânzit la Legaţiunea Franceză Și acolo „. erea şi Crinoglu, care vrea să se înscrie în club. Știind că mai toţi membrii sunt aicea, am venit să le vorbesc. Balul e cel mai bun mijloc de propagandă; când sunt la cărți și câştigă, uită; dacă perd ţi-l trânteşte, de necaz, că le-a fost cu nenoroc. 

SABINA 

Și propaganda ți-ai început-o cu Jenica ?
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BRANCOMIR 

” In toate alegerile trebue să te pui bine cu fe- 

meile. 

SABINA 

Mai ales cu Jenica Rașcu. Sunt sigură că ai 

ceva cu ea. 

- -BRANCOMIR 

Cu Jenica? O, te'nşeli. apropiindu-se de ea. Sabino, 
de-ar fi fost ceva cu dânsa, te-asigur, Ca îost 

înnaintea ta. Acum că te cunosc, nu mă pot 

gândi la nici o altă femee. Tu mă ameţeşti cu 
farmecul tău neasemănat; ai o gură care cere 

numai sărutări şi un păr care te îndeamnă să-l 
despleteşti mereu și mereu să'1 săruți şuviță cu 
Șuviţă. ” -. 

SABINA 
visătoare. 

Ce frumos minţi | Brancomir se uită spre uşa pe unde a 
eşit Jenica. 

BRANCOMIR 

Nu mint dar tu ești una din acele femei ne- 
încrezătoare, care vor totdeauna... 

SABINA 

Jura-mi că n'ai nimica cu ea. De altfel nici nu 
poate săţi placă. Ție îţi plac femeile subțiri” Pe 
Jenică, n'o vezi, parcă a avut zece -copii. Jură.



30 A. de Herz . o 
  

- BRANCOMIR 
lară ? Toate sunteţi la fel, 

SABINA 

Toate? Cine te-a mai pus să juri? 
BRANCOMIR 

Multe, 

SABINA 

Se vede că te purtai cu toate cum te porți cu 
mine. _ 

| | BRANCOMIR 
Cu tine mă port, cum nu m'am purtat cu nici 

una, 

SABINA 

Să te cred? 

BRANCOAMIR 
Te rog. Sabina vrea să plece. Mâine la ora obișnuită 

SABINA 
Da. merge în fund, se mai uită odată la ei, apoi rămâne de vorbă cu Limonidy care tocmai intră, 

BRANCOMIR 
apropiindu-se de cei din dreapta. 

Uf!| | | 

DOAMNA STRĂJERU 
Plicticoase sunt femeile astea, nu'i așa? Se țin mereu după tine, le dai să înțeleagă că... nu... Şi ele încearcă mereu 

, BRANCOMIR 
Cunosc foarte multe, Doamna mea,
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SCENA IX. 

ACEIAȘI. LIMONIDY 
LIMONIDY 

în fund, 

Cadrilul ? 

SABINA 

Mi se pare că l-am dat. 

LIMONIDY - 

O, ce păcat! 

SABINA 
eşind, 

Al doilea îl fac cu d-ta. 

.IMONIDY 
lui Brancomir. 

Bine că l-a dat. Până la al doilea plec. Ei, ce 
mai faci? Doi bărbaţi când se întâlnesc își spun . 
ce mai faci, două femei ce-ai mai auzit, 

MINISTRU 

Prin urmare așa; ne rămâi în ţară. 

DOAMNA STRĂJERU' 
Da, ne rămâne în țară. 

MINISTRU 

Trebue să-ţi fie frig. 

DOAMNA STRĂJERU 
Trebue să suferi d-ta, care în Italia nu știai 

ce e frigul. a
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BRANCOMIR 
N'am stat decât şease ani, așa încât n'am avut. 

vreme să mă desooigmuese acolo, de clima 
noastră de aci. " 

MINISTRU | 
şi nu mai ai de gând să pleci?.. 

” BRANCOMIR 
Voi călători, dar statornic nu voi fi pe nicăeri. 

„DOAMNA STRĂJERU 
Obiceiul d-tale de a nu fi statornic, 

ŞERBAN 

Statornicia e un cusur, 

BRANCOAMIR 

Pe care eu nu-l am. 

DOAMNA:STRĂJERU 
Prin urmare ai demisionat din diplomaţie ire- vocabil. . 

BRANCOAMUIR.. 

lrevocabil, 

MINISTRU 

Poate că vei face politică. 'Te înscrii “la noi în partid? 

BRANCOMIR 

Nu mă înscriu în nici unul.
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DOAMNA STRĂJERU. 

Cu averea pe care o ai, nai nevoe să alegi, 

te alege... 

BRANCOMIR 

Ca la rândul meu, cu averea mea să aleg pe 
alţii. Nu no să fac politică, am destule distrac- 

ţii, sportul, călătoriile... 

DOAMNA STRĂJERU 

femeile |... 

ŞERBAN 

Până în cele din urmă presimt, că tot ai să 
te arunci în politică, 

BRANCOMIR 

Fii sigur că nu. Mai întâi ai Spus bine, „să 
te arunci“ în politică. Ei, când te arunci, numai 
bine nu poate să-ți meargă. 

DOAMNA: STRĂJERU 
Vream să te întreb un lu cru, de ce nu te însori ? 

BRANCOMIR 
„Pentru că e acelaș lucru, dacă aşi face poli- tică, “Te înscrii întrun partid Și dupe câtăva vreme, vezi că nu te mai potrivești cu aceia care îți sunt tovarăşi, lui Şerban. Ai auzi . . uzit de Cră- tunaru ? Se însoară, 

Caceritorat 
3.
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ȘERBAN A 
Cu cine? 

BRANCOMIR 
E la Paris. Se însoară cu una din cele mai 

frumoase demi-mondene. Palat, automobil... 

MINISTRU, 
E nebun? 

LIMONIDY 

Ba, e și criminal. Legea pedepsește, pe aceia 
care acaparează un bine obştesc. 

BRANCOMIR 
Părerea mea este că face foarte bine. Se în- 

Soară cu o femee, care a. fost și a altora, cu 
nădejdea că va'fi numai a lui de acum încolo, 
în vreme ce noi ne însurăm-cu o femee, care 
ma fost încă a nimănui, cu siguranța că mâine 
va mai fi şi altora, 

Intră Adina Baldovin. 

“SCENA X 
ACEIAŞI. ADINA BALDOVIN. 

DOMNII | 
afară de Ministru. 

AAALI 

ADINA 
dându-le mâna. . 

Bună seara.
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DOAMNA STRĂJERU 

De ce așa de târziu, scumpa mea? 

ADINA 

Erea să nici nu viu. Inchipueşte-ţi că de- abea 
la zece jumătate, mi-a fost rochia gata. Mi-erea 
aşa de necaz. 

DOAMNA STRĂJERU 

Dă-mi voe să-ţi prezint pe domnul Ministru... 

poate, să ai vreodată nevoe de dânsul. 

ADINA 

Nu prea umblu prin ministere. O să vă miraţi 
poate, să cunoaşteţi “pe “cineva, care să nu vă 

ceară niciodată nimic. 

MINISTRU 
Are să-mi pară foarte rău. 

, BRANCOMIR 

Tot bine că aţi venit şi târziu. Balul era anost 
fără d-v. 

DOAMNA STRĂJERU 

Mincinosul! Acum a venit şi el. Nici n'a fost 
încă înăuntru. 

ADINA 
râzând. 

Auzi? 
Brancomir e furios.
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LIMONIDY S 
încet lui Brancomir, 

Se răzbună și ea cum poate. 

ADINA- 
„lui Şerban. 

Ți-am dat mâna? 

. ȘERBAN 

Da. : 

ADINA --. 
" celorlalţi, 

Dumneavoastră plecaţi ? 

MINISTRU 

Numai eu. 

ADINA 
dându-i mâna, 

Mi-a părut bine. 

BRANCOMIR 

Că pleacă? 

ADINA 
râde, 

Nu... că l-am cunoscut. 
Ese prin fund, urmată de Şerban. Brancomir vroia să iasă şi el, 

dar aude pe: i - 

"DOAMNA STRĂJERU- 
In sfârșit i-a venit inima la loc. 

BRANCOMIR 
revenind. . 

Cui?



Cuceritorul 37 
  

DOAMNA STRĂJERU 

Domnului Ritoriny. ” 

BRANCOMIR 

Lui Şerban ? 

LIMONIDY 

Cum ? Nu ştiai? | 

MINISTRU 

Cine e Doamna? 

DOAMNA STRĂJERU 

N'o cunoşti pe Adina Baldovin ? 

MINISTRU 

Soţia lui Baldovin, fostul secretar general dela 

interne ? 

LIMONIDY 

„Care a murit acum un an. Fiindin doliu ne- 

vastă-sa n'a mai eșit în lume așa în cât se poate, 

să n'o mai fi văzut'o. Astă seară, e mi se parc, 

întâia oară, că ese în lume, de-atuncia. 

DOAMNA STRĂJERU 

Şi-a lepădat vălul de crăpe al văduvei ne-- 

mângâiate, ca să îmbrace rochia de bal... 

LIMONIDY 

„gata la zece jumătate seara...
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DOAMNA STRĂJERU 

„a femeii, care caută “pe înlocuitorul răposa- 
tului. - 

| BRANCOMIR 
Foarte frumoasă femee,. 

DOAMNA STRĂJERU _ | 
Găsești ?— Trebue. să aibă patruzeci de ani.: 

LIMONIDY 

Peste cinci ani o să'i aibă. Vârsta e singurul 
lucru care ne'vine la sigur și de care nu ne 
putem feri. Așa e Doamnă? 

Se strâmbă în dosul ei. 

_ DOAMNA STRĂJERU 
Treizeci şi cinci? Oho, atunci eu am-28. 

MINISTRU . 

Foarte posibil. 

BRANCOMIR | 
Când e vorba de vârstă, femeca taie dela ca, ca să adaoge la celelalte. LL 

LIMONIDY | 

Strașnică femee. Cât a fost în doliu, mam mai 
văzut'o, și dupe o pauză atât de lungă, parcă mi se pare și mai frumoasă. 

MINISTRU. 
O văd întâia oară,
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LIMONIDY _. 

Cât a fost măritată nu se ştia nimic despre. 

_ dânsa. Acuma poate că de. când e văduvă, s'o 

despăgubi de vremea perdută. 

DOAMNA STRĂJERU . 

Și încă cum | uitându-se la Brancomir. Când 0 femee 

nu e amanta nimănui, însemnează, că iubește pe .? 

cineva, pe care nu-l ştie nimeni. 

MINISTRU 
sc uită la ceas. 

"Ono, unu. Vezi cum își perde omul vremea. 

Noapte bună. dă mâna Ia toţi şi ese. - 

- DOAMNA STRĂJERU 
. lui Brancomir. . Ă ” 

Are haz Ministru. Când te gândești, că dacă: 

ai vrea, ai putea să fi ministru. - 

BRANCOMIR 

Dacă e numai după vrute,. atunci mă consider 

ca şi cum aș fi fost. Situaţia de fost ministru e 

- mult mai frumoasă, ca aceea de ministru actual, 

" DOAMNA STRĂJERU 

Ministru tânăr e un vis, De ce nu încerci? 

. BRANCOMR - | i 
“La noi ca' să ajungi ceva, trebue să începi 

“prin a fi socialist şi a continua prin a fi trans- 
fug politic.
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| LIMONIDY 

Admirabilă rețetă pentru o carieră strălucită. 

" BRANCOMIR 
Nu pot fi nici unul nici altul. 
Intră Şerban, 

„SCENA XI 
LIMONIDY. BRANCOMIR. ŞERBAN. 

DOAMNA STRĂJERU. 

- ŞERBAN 
"Doamnă, Domnul Colonel e în bufet şi cântă, 
„trăiască Regele“, e 

DOAMNA STRĂJERU 
speriată, . 

Vai Doamne Dumnezeule, cum il las singur işi dă în petec. Unde e? 

LIMONIDY :. 
Veniţi cu mine că şi pe mine mă interesează. 

DOAMNA STRĂJERU 
eşind cu el. 

_ 
Cu condiţia asta Pam adus, să nu bea nimic. Ese. - 
Rămâne în scenă Brancomir, 

ca acesta să bage de seamă. Şe 
care priveşte lung -pe Şerban, fără 

apol se întoarce zâmbind şi vin 
rban se uită dupe Doamna Străjerus e spre Brancomir, Ă 

- ŞERBAN. 
Te-am scăpat de ea.
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BRANCOAMIR 

Ai scornit-o tu sau e adevărat? 

ŞERBAN 

Nu”l auzi? 
Intr'adevăr foarte departe se aude giasul, Colonelului: „în pace 

şi onor*. Amândoi încep să râdă, 

Vrei să mergem? E unu. Mi-ai spus să te iau 
din pricina Jenichei Rașcu. Știi că e şi Lilica 
Şoimuleanu, dar stă cuminte din pricina lui Şoi- 
muleanu, care de când ai venit tu, n'o mai slă- 
bește din ochi. Mai e și Sabina Rădeanu. Dacă 
vrei hai să mergem, 

BRANCOMIR 
urmărind un gând, 

Te-ai îndura să pleci? 

ŞERBAN 

De ce nu? Când sunt atâtea femei pe-aici, 
te-aș putea întreba eu pe tine „te înduri să 
pleci“ ? — Dar, eu! Alie îmi face mai mult rău să 

mă uit la ele, în vreme ce cu tine se schimbă, 

ele :se uită la tine. 

BRANCOMIR 

Nu e nimeni aici, care să te facă să stai? 

ŞERBAN 

Nimeni. Când mă întâlnesc cu o femee, pe 

care o cunosc, trece strada dincolo, numai ca 

nu cumva s'o opresc, în vreme ce cu tine e alt- 

fel, trece de dincolo încoace, bine înţeles făcân- 
du-se, că nu te vede,
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BRANCOMIR 

ți închipui, Ţi-a intrat în cap credința asta 
și te-ai suggestionat. De ce nu încerci ? 

ŞERBAN 

O, de câte ori. 

| „BRANCOMIR 
Da? la spune-mi şi mie. Cine, când ? 

| ŞERBAN 

De ce să. perdem vremea. Haide, mergi ? 

BRANCOMIR 

„Nu. Mai stăm. Până să înceapă, să mă plic- 
tisească, avem destulă vreme. Eşti - grăbit, vrei 
să mergem ? 

ŞERBAN 

Eu? Nu! | 

BRANCOMIR - 
Cred şi eul 

ŞERBAN 

„Nu te înțeleg de fel. Vorbeşti cu două înțe- 
lesuri. Nu-ţi cheltui energia... uite* sunt atâtea 
femei dincolo care aşteaptă pe „adorabilul Bran- 
comir“, 

BRANCOMIR 

la ascultă am îmbătrânit î în șiretlicuri de soiul 
acestora, de-aia nu căuta să mă minţi, Ai venit 
aci peniru o femee.
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ȘERBAN 

Mă mir că tocmai tu te miri. Tu care tot- 

deauna vii pentru femei, 

BRANCOMIR 

Tocmai. Nu-mi închipui, să vină cineva pen- 

tru alt ceva, 

ŞERBAN 

Uite, eu. Am venit pentru că nu-mi place să 

mă culc de vreme. 

BRANCOMIR 

De obicei te culci singur? 

ŞERBAN 

Ce-ţi pasă? 

| BRANCOMIR 

De ce nu te îusori? Însoară-te. 

ŞERBAN 

„De ce nu urmezi tu sfatul : acesta pe care îl 

dai mereu gratuit? 

BRANCOAIR 

O, cu ce să fac cu una? 

ŞERBAN 

Ei, vezi pe mine, n'o să mă vrea nici aia... una 

BRANCOMIR 

Eşti bogat. Poţi să iei pe cine iţi place.
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| ȘERBAN 

Mulţumesc. Ai pe cineva ?. 

 BRANCOMIR 
Pe Doamna Baldovin. E văduvă. 

- ŞERBAN 
mirat. 

Ce ţi-a venit cu Doamna Baldovin ? 

BRANCOMIR 

Am văzut-o trecând prin fund. 

- ŞERBAN 
se prinde şi întoarce capul, - 

Pe unde ? 

BRANCOMIR 

Nu te speria, că n'a fost. Dar ţi-a cam sărit 
inima. 

+ ŞERBAN 
Mie? Imi place cum îmi plac toate și nu mă place nici una. după o pauză. ie îţi place? 

BRANCOMIR 
indiferent. 

Doamna Baldovin ? 

ŞERBAN 
Păi de dânsa era vorba. 

o
 
a
 

i
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BRANCOMIR 

Nu. lată genul de femee care nu mă atrage. 
de fel. Ţanţoşe, cu zâmbet ironic... trebue să fie 
perfidă. Pe urmă nu-mi plac "femeile, care cer 
logodnă lungă înnaintea unei nopţi de nuntă. 

ŞERBAN 
se uită la el cu stială, 

Da... aşa mi separe și mie că e. 

BRANCOMIR 

Vezi cum ne-am potrivit? Adu mâna încoa: 
Şerban i-o dă. Ți-e frig ? 

ŞERBAN 
De ce? 

BRANCOMIR 

'Ți-e mâne rece. 

ŞERBAN 

Ştiu eu de cel 

BRANCOMIR 

Mergi ? 

ȘERBAN 
Dacă vrei | 

BRANCOMIR 

„Cum, dacă vreau ? Adineaorea mă luai cu tot 
dinadinsul şi acum puţin îți pasă. -
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. | ȘERBAN - 

„Nu te înțeleg. .. 

BRANCOMIR 
începe să râdă. 

E ţanţoșe....zâmbet ironic... perfidă... nu e ge- 
nul care îmi place mie]... Şerban se face că nu pricepe. 
Ți-erea frică de mine și vroiai să'mă iei cât 
mai repede ; acum că ţi-am făcut o mărturisire 

ce'ți mai pasă | Șerbane, Șerbane, cine'mi eşti. 

. Adineaorea înghețaseşi. 

ŞERBAN 
„vrea să curme vorba. 

Fugi că eşti prost. 

BRANCOMIR 
Nu cred... și să-ți spun .pentruce. Pentrucă 

te-am prins. 

ŞERBAN 
zâmbind. 

Ți-am spus „da, îmi place“! 

| BRANCOMIR 
Mult ? Y 

ŞERBAN 
Mult, - 

BRANCOMIR 
Și ea? 
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ŞERBAN 

-De loc. 

BRANCOMIR 

Ei, asta el 

ŞERBAN 

Zău. Nici nu ştie. 

BRANCOMIR 

Nu i-ai spus nici o vorbă? 

ŞERBAN 

Nici una. 

BRANCOAIIR 

Vrei, să pui o vorbă bună pentru tine? 

ŞERBAN 

Te rog, să nici nu-i spui, că am vorbit, des- 

pre dânsa. 

BRANCOMIR 

Şi vrei să mergi aşa până la infinit? Ciudată 
ambiţie. Dar dacă ţi-o ia altul? 

ȘERBAN 

Greu. 

BRANCOMIR 
Întrizat. 

Aa! De ce?
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ŞERBAN 

Pentru că o Ştiu cine e. 

BRANCOMIR 
Nu te bizui pe asta, că ţi-o ia altul, ascultă-mă 

pe mine. Grăbeşte-te. 

ŞERBAN | 

Dragul meu, totdeauna când avem o femee, 
„însemnează, că- arh luato altuia. Dar Doamna 
"Baldovin, nu e cum o crezi tu. E mai mult de 

cât orice femee şi face mai mult, de cât toate 
celelalte la un loc. - | 

| _ BRANCOMIR 
Atunci de ce îţi pierzi vremea? 

o] ŞERBAN / 
Nu mi-o perd de loc, pentru că nu mi-am pus 

nimic în gând, 

BRANCOMIR | | 
Dânsa vorbeşte cu multă simpatie despre tine. 

| SERBAN 
Oho! | Aa | 

BRANCOMIR 7 
Însinuant. 

De când Sunteţi împreună ? 

ȘERBAN 
Poftim ?  
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BRANCOMIR 
De când sunteţi împreună ? i! a 

ŞERBAN 

Spui prostii. ” 

BRANCOMIR 

De ce nu vrei să-mi spui curat? E foarte fru-. 
mos, să nu mărturisești, dar mie, ca vechi şi bun 
prieten, poţi să-mi spui. La vârsta mea obosit 

ŞI istovit cum sunt, îmi place să mi se poves- 

tească. Destul am povestit eu altora. 

| ȘERBAN 
La vârsta ta 21 Ai început să vorbeşti de vâr- 

stă? Cuceritorii de inimi, nu au vârstă: Cuceri- 
torilor li se aştern flori în cale, ţie ți se aştern 
femeile. 

BRANCOAMIR 
alectâna plictiseala. 

Să nu crezi că e lucru mare. Găseşti în dru- 
“mul tău câte o nevastă de Colonel, eşit şi eșită 
Ja pensie, ca Doamna Străjerul de pildă, și a- 
tunci te, împedici... 

ŞERBAN 

dar nu cazil. 

BRANCOMIR 
| " Femei ca Doamna Străjeru, sunt pentru băeţii 
tineri, nouă acuma ne plac minorele. 

Caceritsrzl -
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" ŞERBAN 

"Mi se pare că'tu nu prea alegi. 

-BRANCOMIR 

Pe vremuri e drept, că nu prea alegeam. Ce 

vârstă să aibă Doamna Baldovin ? 

„ __ SERBAN 
Treizeci și ceva de ani, 

BRANCOMIR 

Şticeva ? Vezi nu-mi .mai plac femeile de cât 
până la trei zeci. Vârsta lor, când le iubim, tre- 
bue să fie învers proporțională cu a noastră. 
Până mai anii trecuţi, îmi plăceau de la trei zeci 
de ani în sus, acuma când sunt aproape de pa- 
tru zeci, îmi plac de la-trei zeci de ani în: jos. 
Tu? 

” “ŞERBAN 
Pentru mine vârsta mare . nici o însemnătate. 

BRANCOMIR 7 
Bine faci. Ei, de-aș mai putea I—De când mai 

mai văzut'o ? 
- 

ȘERBAN 
Pe Doamna Bâldovin ? De alaltăeri. 

BRANCOMIR 

Mergi pe la dânsa pe-acasă ?
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ȘERBAN 
Câte-odată. 

 BRANCOMIR 

Am fost și eu imai zilele trecute. M'a primit. 
se uităla el. 

ȘERBAN 
îngrijat. 

Da ?... 

BRANCOMIR 

Da. Ştii sofaua din colț? Când am intrat nu 
ştiu pentru ce îmi făcea impresia, că pernele 
purtau urma capului tău. Mirosea a violetă —apa 

ta de păr. 

ȘERBAN 

Nu fii nebun. 

_BRANCOMIR 
Poate că m'am înşelat... 

ŞERBAN 

De sigur, 

. BRANCOAMIR 
scoate din buzunar un porte-cigares. 

E al tău? 

ŞERBAN 
foarte mirat. 

Da! Unde Lai găsit?
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„ BRANCOMIR 

La dânsa pe mescioara de lângă fereastră. 

| ȘERBAN 

De trei zile îl caut. 

BRANCOMIR 
Se vede că nw'l văzuse nici ea. 

= 

ŞERBAN 
Nici nu știam, că Pam uitat acolo. 

BRANCOMIR | 
Fumezi mult? 

ȘERBAN 

De ce mă întrebi? | | Aa 

BRANCOMIR - 

Innainte sau dupe? 

„ŞERBAN 
enervat. 

Doamna Baldovin 'e o - femee foarte cum se 
cade și nui dau voe să bănueşti prietenia noastră. 

BRANCOMIR 
serios, 

lartă-mă.- Mersi | 
Se indepărtează. 

ŞERBAN 
privind după el. 

Imi face impresia că mai supus la un inte- 
rogator, | - 

+
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SCENA XII 

ȘERBAN. BRANCOMIR. LIMONIDY . 

LIMONIDY 

Ce, tot aici sunteţi? A fost o halima. Când a 

văzuto, că intră, a rămas cu „onorul“ în gură. 

Vai de onoarea lui săracul. se uită în oglindă, Fin 

sunt, mă, și distins. La ce dracu îmi folosește 

mic distincţia. Invaţă-mă, tu, cum să fac, ca să... 
Intră Adina. 

SCENA XIII 

ACEIAȘI. ADINA. 

ADINA 
intrând se opreşte în dreptul uşei din dreapta pe unde vrea să jasă: 

Mă duc să iau ceva că mor de caldce'mi ej 

lui Şerban. Vii cu mine? 

ŞERBAN 

Bucuros, Doamnă. celorlalţi doi. Pardon | Es amân- 

doi prin fund dreapta. 

LIMONIDY 

Crezi că-l place şi ca? 

BRANCOMIR 
uitându-se după ei. 

Mai ştii | Femeca e bizară. De câte ori nu 

vezi un bărbat urât, însurat cu o femee frumoasă... 

LIMONIDY 
„care îl și iubeşte...
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Sa _ BRANCOMIR 

„de te - întrebi, cum se: poate -. “ca. natura atât. 
de perfectă în: manifestările „ei, să împerecheze 
asemenea ființe. 

_LIMONIDY 

Ce vrei ?* 1 se “urăste şi "naturei cu pertecţia 
“şi vrea să mai petreacă. „Se, uită . la ei Și: se . 
strâmbă de râs... a Ă 

Sa BRANCOMIR 
. ” râde, 

“Natura 1? - i i a 

“ LIMONIDY' a 

Nu vezi tu, oameni. ca. noi — nu vorbesc de 
tine, vorbesc de mine. Fin: şi distins cum sunt 

n '0 nemeresc nici odată. 

p 
-BRANCOMIR 

preocupat priveşte mereu în culise. 

-. Femeilor trebue să ştii să le vorbeşti, Sunt două 
categorii „de femei. 

| LIMONIDY. - 
Numai două ? 

BRANCOMIR - 
Cele sburdalnice și cele melancolice. E 

LIMONIDY 
_Nu există intermediare ?
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BRANCOMIR - 
Ba, da, — femeile trecute. Un soi.de amestec, 

cu care faci cum vrei,. Unei femei sburdalnice 
îi vorbeşti despre teatru, despre baluri, despre 
rochii, despre stridii, despre cai și îi spui mereu, 

că nu vrei să te însori. Celeilalte... 

o LIMONIDY 

„Cea melancolică... - , 

BRANCOMIR 

„da, de stele căzătoare, de mirosul lunei lui 

Aprilie, de fân cosit, — mai ales de fân cosit, de 
un amurg de toamnă, spune-i, că eşti bolnav de 
piept şi că doctorii i-au spus, "co să. mori - la 

trei zeci de ani... 

LIMONIDY 

„ „dacă află cam trecut de treizeci ? 
7 

BRANCOMIR 

„„potriveşti aşa ca să nu te prindă. Mai spu- 
ne-i, că viei să te însori, şi că în orice caz... 
: toată vremea s'a uitat în culise, așa că picacă de-odată, fără să 

raai isprăvească vorba; urmărind ceva. 

LIMONIDY 

Stai !.. Stai 1.. Cum ştii din ce e categorie face 
parte ? 

BRANCOMIR 
“din ușe, eşind. 

Se simte,... ce Dumnezeul a eşit.
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“SCEN XIV 

LIMONIDY 
singur. 

Se uită în oglindă şi îşi aşează hainele. E încântat de sine. Nu 
observă, că a intrat Sabina, care vine prin fund preocupată. 

“SCENA XIV 

LIMONIDY. SABINA. 

SABINA 

Domnul Brancomir, a plecat? 

y 

LIMONIDY 

Nu. E tot aci. S'a dus la bufet cu Ritoriny. 

"SABINA 

Mulţumesc. vestea aceasta o învesiește şi vrea să iasă. 

LIMONIDY 
râzând şi el. = 

Doamnă... nu plecaţi. Lăsaţi-mă, să mă folo- 
sesc de acest unic prilej, când suntem singuri 
ca să vă pot vorbi. 

- SABINA 

Mie? Ce? 

LIMONIDY 

De toate Şi de nimic. 

SABINA 

Va să zică să ne pierdem vremea,
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LIMONIDY 

Da, să ne perdem vremea, să mă perd pe mine 

şi să nu te perd pe D-ta. 

  

SABINA 
începe să râdă şi coboară. 

Al 

LIMONIDY Si i 

Vă plac stridiile, Doamnă? A 

SABINA 

Stidiile? 

LIMONIDY 

Mie îmi plac la nebunie— Vedeţi eu sunt un 

om fin şi foarte distins... 

SABINA 
pâde. 

Observ. 

LIMONIDY 

Nu'i așa? Totuşi sunt un om fără noroc. D-ta 

ai prea mult. . 

SABINA 

De când ai băgat de seamă, că n'ai noroc? 

LIMONIDY 

De când mă uit la D-ta mereu și D-ta la mine 
nici odată. Sabina râde. Eu sunt un băiat vesel şi 

D-ta eşti o femeie veselă. 

Uite... uite... îmi închipui, că te înnebunești 

dupe cai - ” 

mar Ina 1 x 23 ' MIND At 
na io d LL o i sti 
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SABINA 

Dupe cai? 

LIMONIDY 
De-ai fi fost bărbat te făceai jockeu, 

SABINA 

Eu ? — N'am încălecat nici odată, mi-e frică 
"de cai, 

LIMONIDY 

Cum îmi e mie de însurătoare. 

SABINA 

Pentru ce ?. 

“LIMONIDY 
Pentru că n'am Noroc. De m'aş însura cu o femee bătrână şi bogată, ca s'o moștenesc, sunt sigur că ași muri eu înainte și n'am făcut nimic. 

| - SABINA 
„Ol 

LIMONIDY 
nici nu s2 mal uită la Sabina. 

In vreme ce așa... să merg prin teatre, prin baluri, să deosebesc rochiile cucoanelor, tina de alta... o, „.e un vis pentru un om fin şi distins ca mine. Poate ca ași găsi o femee.. cu care să petrec... pe care s'o iau cu mine în vârtejul vie- ii... Să râdem... Să trăim ca nebuni.
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SABINA 

De ce nu încerci, să-ți găsești vre-una ? 

LIMONIDY 

Am iubit atâtea şi nu m'a crezut nici una. 

SABINA 

Pentru că n'ai fost sincer. 

LIMONIDY 

Sunt omul cel mai sincer. 

SABINA 

N'ai plâns. Limonidy se uită la ea şi începe să râdă. La- 

crima consfințeşte adevărata dragoste. 

_„LIMONIDY 

De câte ori n'am plâns, şi mam făcut | „nimic, 

SABINA 
. îndignată. 

O! La revedere. Vorbim, vorbim, şi adevărat, 
că ne perdem vremea. 

LIMONIDY 
uimit. 

Nu vrei să rămâi? 

"SABINA. 

Cu d-ta?... Să petrecem împreună? Să mă iei 
în vârtejul vieei ? Să râdem ? Să trăim ca ne- 
bunii ?
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ă “LIMONIDY - 
„Dal. a 

_ SABINA 
Nu! N'aș putea. Am suferit prea. mult, 

" Ese grăbită prin tund. : 

SCENA XVI 
LIMONIDY. JENICA. 

„ Limonidy, rămâne plouat. Intră Jenica veselă, | 

Ă -  JENICA - - 
Domnul Brancomir nu-i aci? . 

- LIMONIDY | 
Nu. L-a căutat şi doamria Rădeanu. Dece 

l-o fi căutând? Î 

JENICA . 
„ » la auzul acestor cuvinte se Întristează. . 

Stricat trebue să fi. - 

LIMONIDY 
Da uitându-se la ea. 

Eu? De îel. 

JENICA : 

Nu? | 

LIMONIDY 

"Nu -mi plac plăcerile ușoare fără de nici un folos. Aş vrea să mă insor, să am-o casă a mea... o femee a mea. Vedeţi Doamnă, un om | fin şi distins ca mine, trebue neapărat să gă-
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sească pe cineva care să ţie la el. Eu cred că 

numai însurat mi-aş putea regăsi liniştea de 

altădată şi totuși dacă n'aș găsi și aș fi nevoit, 

m'aș bucura chiar. de o femee, care ar divorța. 

pentru mine. ” 
N . 

JENICA 
tără chet, din pricina lui Brancomir. 

Caută. 

LIMONIDY - 

| cu stială. 

Am găsit. 

"JENICA - 
incepe să râdă... 

Pe mine? 

LIMONIDY 

O dal 

JENICA 
serioasă. 

Eşti foarte sentimental. 

LIMONIDY 
foarte lacântat. 

Foarte. Mă înnebunesc după stele căzătoare; 

să privesc la ele În (Anul cosit din luna Aprilie 

într'un amurg de toamnă. vizias că s'a zipicit. Sunt 

bolnav de plet taseate. N'o să trăesc mult; până 

acuma ar îi trebuit chiar să mor, viața mea e 

scurtă și grozav aş vrea să mă însor înnainte:
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: JENICA 
, având aerul că e Înduloşată. 

Domnule - Limonidy ești. foarte interesant, 
începe să rââi.,.. dar pe mine nu mă câştigi cu la- 
crimi, nici cu fân cosit. Să-ţi. dau o adresă bună, 
Sabina. Rădeanu, moare, după' fân -cosit-și-după . 
ofticoși..Bună_seara._ - 

LIMONIDY 

M'am încurcat, | 
Rezemnat merge de se priveşte în oglindă. 

SCENA XVII 

LIMONIDY. DOAMNA STRĂJERU. 
îndată ce-a eşit Jenica, Doamna Străjeru s'a arătat pe prag, cia- 

tând pe cineva. Limonidy se ascunde ca nu cumva să-l vadă. Doamna Străjeru pleacă. Limonidy scoate o perechle de cărți din sertarul mesei din stânga, tocmai când din fund dreapta, intră Adina însoţită de Brancomir, ă ” 

SCENA XVIII 

ADINA. BRANCOMIR. LIMONIDY. 

" ADINA 

Şampania mă ameţeşte, de-aia nu iau nici- 
Odată. tnt Limoaidy. Tot mereu, singur! Grozav tre- 
bue să te placi, de te uiţi toată vremea în og- lindă, - - 

LIMONIDY 
la mas amestecând clrție. 

Numai eu mă uit la mine.
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BRANCOMIR 

Iusoară-te, de ce nu te însori ? 

LIMONIDY: 

La toată lumea dai acelaş sfat. De ce nu'l 

urmezi tu? 

ADINA 
râzând, 

Dumnealui vrea să profite de căsătoriile altora. | ă 

BRANCOMIR 

la-o pe Rita Comănescu, atât așteaptă. 

LIMONIDY 

Nu vezi ce slabă el E ftizică. Ce, vrei copiii ." 
să mi-i ţiu în borcan de sticlă? Nul—Se în-: 
soară alţii şi cu prânzesc în fiecare seară la 
câte unul. La anul nou dau servitorilor bacșișuri . 
şi copiilor cadouri. E ca şi cum aş mânca tot 
anul la restaurant, 

ADINA 

Anostă viaţă, 

LIMONIDY 

Eu m'am gândit cel dintâi 
E de o monotonie stupidă. In 
câte ceva, eu. 

la “ce-mi spuneţi, 

fac din când în când cărţile, 

BRANCONIR 
De ce nu te-apuci de literatură ? Litera meseria oamenilor care nu fac 

tura e 
nimic. 

jurul meu toțițac . -
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- “ LIMONIDY 
„Mam apucat, să scriu o piesă de teatru. 

| ADINA 

Ei, vezi! Când venim să te aplaudăm ? 

LIMONIDY 

Până acuma nu am decât titlu, Se chiamă ; 
„La Mănăstirea Chiulhana“. 

BRANCOMIR 
se dă pe lângă el. 

Ține dincolo cucoanele de vorbă. 

“ LIMONIDY 
J'ai compris. Imi daţi voe Doamnă am o mi- 

Siune ese. 

ADINA 

Bietul băiat, - 

BRANCOMIR 

Nu'i bun de nimic, 

ADINA 

Cu toate acestea tot e bun la ceva. 

BRANCOMIR 

„.Să ne lase singuri. tăcere. Am vorbit până mai ineaorea cu Șerban Ritoriny. Nostim băiat. 

ADINA 
E prietenul D-tale. 

adi
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BRANCOMIR 

Ştiul De ce? 

ADINA 

Nu ţi-e îngăduit, să-l vorbeşti de rău. 

BRANCOMIR 

i-ar părea rău? 

ADINA 

Mi-e absolut indiferent. 

BRANCOMIR 
EL? | 

ADINA 

Toată lumea. 

BRANCOMIR 
N 

Din convorbirea avută cu dânsul am priceput . | 
de ce te fereşti de mine. 

ADINA 

Eu,—mă feresc de D-ta? 

BRANCOMIR 

Aşa pare. Adina începe să radă. O | Fericit e Şerban. 

ADINA 

Tot atât de fericit ca şi D-ta. Poate chiar că 
vorbesc cu D-ta mai mult, de cât vorbesc cu 
dânsul. 

Cacerttorzi



| 
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BRANCOMIR O 

Vorbiţi mai puțin dar vă înțelegeți mai bine. 

ADINA 

Nu mi-a vorbit, ce e “drept, nici odată aşa 
cum îi vorbeşti D-ta. Suntem buni prieteni, erea 

bun prieten cu soțul meu. 

BRANCOMIR . 

“Aceştia sunt cei mai primejdioși. li aduci în 

„casă, singuri și când îi dai afară, îţi pleacă Şi . 

soția. 

| ADINA | 
„Ai plecat de multe ori așa? 

BRANCOMIR | 

N'am întâlnit nici odată o femee care... 

ADINA . 

„ Şi au fost atâtea... - - 
? 

BRANCOMIR 

Nu mă laud. 

- ADINA 

Nu se poate. 

BRANCOMIR 
De obicei când m'ai avut nici una, te auzi, că 

le-ai avut pe toate.
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ADINA 

Și când le-ai avut pe toate ? 

BRANCOMIR 
râzând. 

Spui... că mai avut nici una. 

ADINA - 

Vezi, că te-am făcut să te lauzi. 

BRANCOMIR 

De ce vrei să vorbim despre mine, când mie 

îmi arde să vorbesc de D-ta. Mai întii să-mi 
spui cine ţi-a putut da lămuriri atât de răută- 

cioase despre mine? 

ADINA 
Va să zică iar de D-tal Toată lumea, pentru 

că toată lumea vorbeşte despre D-ta. Femeile de 

„bine, bărbaţii de rău,—e de ajuns, ca să se ştie 

cine ești. 

BRANCOAUIR 

Sunt calomniat. Se spune, că sunt omul nop-. 

ței şi nu e adevărat. 

ADINA 

Fireşte. D-ta eşti omul zilei. Sau nu... stai, — 
eşti un om la modă... poftim! Toate femeile 
te caută, te vor... după cum toate vorsă audă 

opera streină, când vine o trupă la Bucureşti,., 

după cum toate vor să poarte ultima croială de 

rochie, ce ne vine de la Paris. Inţelegi?
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BRANCOMIR 

Nu înțeleg de ce ești atât de crudă cu mine? 

ADINA . 

Pentru că vrei să fil rău. 

BRANCOMIR 

Zău, nul Mă simt atras de D-ta cum n'am 

fost atras de nici o altă femee. 

ADINA 
râzând. 

A câtea oară? 

BRANCOMIR 

Cum a câtea oară? 

ADINA 

A câtea oară spui ce-ai spus? 

BRANCOMIR 
începe să râdă. 

D-tale, întâia oară. 

| ADINA 

Şi de câte ori o să mai aud? 

BRANCOMIR 

Niciodată. 

ADINA 

Așa da, vezi, eşti cuminte,
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BRANCOMIR 

“De ce nai ocolit când ai venit? 

: ADINA 
Eu? - N S 

 “BRANCOMIR 
Am -venit astăscară numai pentru D-ta. 

ADINA 

De aceca mi-ai vorbit numai după două cea- 

suri. 

BRANCOMIR 

Aşteptam să mă chiemi. 

ADINA 

Cine să te chieme, —cu? 

BRANCOMIR 

Am venit pentru D- -ta, precum D-ta ai venit | 

pentru mine. - 

ADINA 

Dacă e aşa atunci mă duc. vrea să plece. 

BRANCOAMUIR 
reţinind-o. 

Bine... nu, nu c aşal Numai ” lasă-mă să cred: 

că e aşa. E un vis pe care îl ţes în închipuirea 
mea. Unde se ţes visurile mai frumos, ca în a- 

propierea unci femei frumoase.
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ADINA . 

Atunci împinge jețul de colo, să stau lângă 
fereastră, prea e cald. 

BRANCOMIR 
„ împingând jeţul,. , 

Un vis pe care îl ţes, dar degetele d-tale albe 
şi subțiri, mi-l destramă, cu fiecare vorbă ; un 
vis ţesut din fire mai subțiri și mai blonde de 
cât firele D-tale de păr. 

ADINA 
făcându-se că ascultă cu multă atenţie. 

Da! Şi? 

BRANCOMIR 

ȘI 2. Lai destrămat! Cu d-ta nu se poate 
vorbi serios, | 

ADINA - 
Vorbeşti serios ? De ce nu mi-ai spus? D-ta 

trebue să fi un om foarte serios, pentru că de- 
sigur, toată viața vorbeşti ca acuma... serios. 

Orchestra din fund care a încetat dela Sc. XV. reia un vals, foarte 
melancolic. ” 4 

BRANCOMIR 

Aha, iată... parcă e întradins. Au început să 
cânte la vreme. Ne acoperă cuvintele, așa încât 
nu ne mai auzim decât noi doi. Vă e teamă de 
muzică ? 

ADINA | 
Nu mi-e teamă de nimeni și de nimic. .
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_BRANCOMIR_ - 

Muzica e tot ce poate fi mai. ameţitor pentru. -- - 

doi oameni care se iubesc şi tot ce poate fi mai . - 

primejdios, pentru aceia „care nu vor să se iu- i 

bească vreodată. ” 

. ADINA si 

Muzică îmi place sau. nu-mi: place. a 

BRANCOMIR 

Aceasta? e 

ADINA 
indiferentă. * 

Imi place. Aaa 

BRANCOMIR 

Şi ştii pentru ce? Pentru că: vorbim de dra- 
goste. | 

ADINA . 

Vorbim | Vorbești, d-ta! , 

- BRANCOMIR . 

Şi d-ta asculţi. Vorbim “de dragoste! 0, de-ai 
ştii cât de mult, te cunosc! 

. ADINA 

M-aş miră. e 
|  BRANCOMR 
De aproape șease ani.. de când m'au numit 

Şi m'au trimis la Roma. Acolo m'am gândit foarte 
mult la d-ta. Adina râde. De când m'am întors 
te-am urmărit... nu ştiam că soțul d-tale murise...



Da A. de Herz 
  

| ADINA 
„De mă vedeai cum nu ți se părea ciudat că 

eream în doliu? . 

BRANCOMIR 
încurcat. 

Da... credeam că e din pricina unei rude.. şi 
frumos îţi şedea ca tânără văduvă... 

ADINA 
Vasăzică Ştiai, că sunt văduvă | 

BRANCOMIR 

Da am aflat mai târziu, 

ADINA 
puinind de râs.. 

Aha | 

" BRANCOMIR 

Unei femei blonde doliuifi stă de minune.-— Ce 
păcatl— Trebue să te fi iubit mult. Să am o 
femee ca d-ta nu m'aş îndepărta de ea o sin- 
gură clipă... aş dori să stau mereu, mereu lângă 
dânsa. - 

ADINA - 
D-tale ţi S'ar urâ şi ea te-ar iubi din zi în zi mai mult. 

BRANCOMIR 
De m'ar iubi din zi în zi mai mult, nu mi S'ar urâ niciodată,
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ADINA 

Vorbe. 

- BRANCOMIR - 

Nu mă cunoşti. Crezi că sunt ca ceilalţi. 

ADINA 

Mai rău decât ceilalţi. Sunt oameni la care 
găseşti sentimente sincere, sunt unii în care te 
poți încrede... : 

BRANCOMIR 

Care sunt aceia? 

| ADINA 
Cei mai puţini încrezuți. 

BRANCOMIR 

Şi cu mă cred? 

ADINA 

Foarte mult. Faci foarte bine, — ai și pentruce. 
Ţi s'a intâmplat vre-odată să ți se împotri- 
vească o femee? 

BRANCOMIR 
mândru, 

Niciodată. 

ADINA 

E singurul lucru sincer. pe care Vai spus de 

când ne cunoaştem. — Niciodată l— Bănuiam 1l— 
Ştiam că o femee se apropie de D-ta cu teamă...
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și tocmai teama aceasta o face să şovăe, îndată 
„ce începi să minţi cu eleganța care te ca- 

racterizează. Ştie că nu-ţi poate rezista și nici 
nu mai încearcă. Privirea d-tale e primejdioasă... 

te uiţi la ea şi îți vine cu o senină inconştienţă, 
cum cade în gura unui șearpe biata păsărică, 

aninată de o cracă şi ameţită de privirea lui. 
Și ca să ne întoarcem la vorba noastră de a- 

dineorea, ai făcut curte tuturor femeilor, — acum 
"a venit rândul meu. Ai găsit prilejul minunat de 

a te apropia de mine, cu adânca convingere, că 

mâine voi alerga eu după d-ta... și te-ai înșelat 

Pe mine nu m'ar putea turbura decât un om 

care mar iubi sincer, care nu m'ar face să su- 

făr şi în care să pot avea un sprijin, să mă rea- 
zem în toată voia. 

BRANCOMIR 

Dece m'ași fi eu omul acesta? 

ADINA 

- Pentrucă trecutul d-tale, faptele d-tale, firea 
d-tale, te arată altfel. După ce vrei să te judec? 

BRANCOMIR 

Mă vei cunoaşte cu vremea. 

ADINA 
râde. 

Cu vremea? D-ta n'ai vreme să aştepţi. 

BRÂNCOAMIR 

Pe d-ta... da]
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ADINA 

Vei pierde răbdarea şi ai să renunți. 

BRANCOMIR 

Nam renunțat nici odată. 

ADINA 

Pentrucă nu ţi s'a dat prilejul. Pe mine nici nu 

poți să mă vezi prea des, es rar şi primesc Și 
mai rar, 

BRANCOMIR 

Eu primesc des, 

ADINA 

Să viu la d-ta? 

BRANCOMIR 
simplu. 

De ce nu? 

ADINA 

La d-ta nu voi veni nici odată, 

BRANCOMIR 
Nu insist. Poate că ai motivele d-tale, Bine 

înţeles ţi-e frică, să nu prindă de veste una „din NE 
prietenele d-tale. 

ADINA 

Prictenc ? Eu n'am prietene.
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BRANCOMIR 

E cu putință? 

ADINA 

Bărbatul meu când'a murit, mi-a mărturisit 
în agonia lui toate femeile, cu care m'a înșelat ; 
ei, bine, toate ereau cele mai bune prietene ale 
mele. 

BRANCOMIR 

Și d-ta n'ai avut nimic cu prietenii lui? 

ADINA 
indignată. 

Ol Nimic. | 

BRANCOMIR 

Să nu crezi că vorba aceasta mă îndepărtează 
de d-ta... sau mă face să perd nădejdea... din 
potrivă... acuma te doresc mai mult. Să fiu pri- 
mul amant al unei femei văduve, înseamnează, 
să ai o parte din virginitatea ei. 

ADINA 

Eu nu mai am vârsta, să mă încred în orice 
şi în ori cine. 

BRANCOMIR 
O femee văduvă de timpuriu are totdeauna vârsta primelor iubiri. Acuma mai ameţit cu de- Ssăvârşire. Dacă ți-sa părut că mam fost sincer până acuma... şi că totul n'a fost de cât banala
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convorbire cu o femee frumoasă, crede-mă, că 

din momentul acesta sunt robul unui farmec, pe . 

care nu'l bănuim că există. 

ADINA 
| râde. 

O! 
BRANCOAMIR 

Am fost prieteni, dar prietenia noastră repede 

s'a schimbat în dragoste! In atmosfera asta în- 

cAlzită de muzică şi de dans, în care mâinele 

se strâng şi ființele se apropie, la ora asta atât 

de târzie, e atât de bine şi de cald aci lângă 

D-ta. Prietania între un bărbat şi o femee e un 

amor platonice, dar primii fulgi de zăpadă care 

- cad şi ti priveşti, pe fereastra unei odăi încăl- 

zite sau venirea primăverei sau cuvântul rostit 

în şoaptă pe terasa unui cazino la marginea mă- 

rel, sau întrun salon în sunetul unci orchestre, 

sepede îl schimbă în amorul celalalt... în amo- 

rul care îi îndeamnă să se apropie unul de altul 

să-şi strângă mâna Şi să-şi înbine privirile, vrea 

s3-1 la mias, Adina se fereşte și se ledepărteazi. Spune-mi, 

spune-mi că ai să mă primeşti sau că vel veni 

la mine. Sunt în stare să innebunesc. 

ADINA 

Nici odată. Ştiu că pui mare prej pe venirea 

la d-ta, acasă. Al un apartament Inteadins Întoc- 

mit pentr dragostele care vin Şi trec- al un
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ceai amețitor... și tablouri atârnate pe pereţi, mai 
mult pentru plăcerea simţurilor, de cât pentru > 

plăcerea văzului 1. Ştiu, dar nu viu | 

| BRANCOMIR 
Pentru că ţi-e frică. 

ADINA 
„Ți-am mai spus: nu mi-e frică de nimeni și 
de nimic. - 

BRANCOMIR 
Atunci pentru ce nu vii? 

. "ADINA . 
Să nu crezi că mă poţi convinge luând-o pe 

tema asta, „ţi-e frică, să vii“ pentru ca să viu, 
să-ți arăt, că nu mi-e frică. Nu, nu te înșeli ; 
crede ce-oi vrea. 

prin fund întră Şerban, care când îi vede se opreşte un moment turburat, apoi coboară, 

. | SCENA XIX 

BRANCOMIR. ADINA. SERBAN. 
ȘERBAN . 

E unu jumătate, 

BRANCOMIR 
se uită la ceas. 

Nu încă. Mai stai, 
Şerban nu spune nimic şi ese, plinbându-se prin fund şi aruncân- du-şi ochii fâră să fie văzut, în scenă, Pentru că n'ai încer- 

cat nici odată, nu cunoști farmecul, să vii sin- » 

.
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gură pe furiș, la un bărbat cu un voal des- pe -. 

ochi,-să nu te cunoască nimeni. Te voi. aştepta 

cum n'am așteptat:pe nimeni. Nu ştii farmecul 

ce'| are-o femee, când intră la tine înspăimântată, -. - 

ca putut-o vedea cineva. Inchide ușa pe dină- . 
untru, mai stă să asculte de ma fost urmărită - i 
o aștepți cu nerăbdare, ești fericit c'a venit..." 

- ADINA îi 
„pe urmă eşti încântat, “că are să; plăce! Și te 

bucuri ca plecat. a Ra 

BRANCOMR Or 
Vii? Na 

ADINA 

Nu Un om inteligent ar pricepe și War în-: 
cerca în zadar. 

BRANCOMIR 
atins. Ă Pa 

lartă-mă. E aşa. Ai dreptate, iartă-mă, se uită ta i 
ceas. Aproape două 1? O, e târziul. - 

ADINA 
zimbind, a ÎI 

Pleci ? a 

BRANCOAMIR 
„hotărât, 

Din ţară, a 

ADINA 

Nu | De-aici ? a
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BRANCOMIR 

Şi de-aici şi din ţară. Să rămân ar însemna 
să te văd mereu și vâzându-te mereu ar în- 
semna să înnebunesc. Mă gonești D-ta; un cu- 
vânt al d-tale mar reţine. 

ADINA ” 
Ti dă_mâna. 

Noapte bună l 

BRANCOMIR 
îi sărută mâna, dar când întoarce capul îl zăreşte pe Şerban. 

Uite-l, uite-l cum te aşteaptă. 

- ADINA 

Te așteaptă pe D-ta, nu pe mine. 
„în fund Limonidy s'a întâlnit cu Şerban şi stau amândoi de vorbă 

BRANCOMIR 

Vrea să mă ia cu orce preţ. 

ADINA 

Şi prin urmare, pleci ? 

BRANCOMIR 
Da! 

ADINA 
Călătorie bună, | 

ŞERBAN 
intrând. 

Mergi ? — E două! .. 

7 BRANCOMIR 
uitându-se la ceas. 

Unu jumătate |! 
Intră Limonidy,
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SCENA XĂ 

BRANCOMIR, ADINA, LIMONIDY, ŞERBAN. 

LIMONIDY 

Cu mine n'a fost chip să vorbiți măcar cinci 
minute şi cu el vorbiţi de un ceas. Fericit mu-. 
ritor. Numai eu sunt osândit să n'am nici o va- 
riație, cum sunt caii de la tramvay, care în fie- 
care zi fac acelaș drum între două şine. 

ADINA 

la pildă de la D-l Brancomir, care vrea zil- 
nic senzaţii noi. 

LIMONIDY 

ŞI el face cam acelaș lucru în fie care zi. 
tot între două Şine, numai că el face odată dru- 
mul Piaţa Carol — Butet, ceva mai subţire, altă 
dată Obor — Halele, ceva mai ordinar. De-aia 
nu i se ureşte, 

ŞERBAN 

Mergem ? * 

BRANCOMIR 

Indată | S'a isprăvit? 

LIMONIDY | | 
Da' de unde! Trebue să înceapă cotilionul. 

BRANCOMIR | 
Atunci mai stau. 

Caceritoral
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ȘERBAN * 

Nu. se poate! Ştii că erea vorba să plecăm 

mai de vreme. Nu te las, ori cât de atrăgătoare 

ar fi convorbirea cu Doamiia. Baldovin și or cât 

de mult ar dori Dumneaei să te rețină. 

" ADINA 

Eu nul reţiu de fel. dă mâna lui Brancomir. Bună | 

seara. i 

| BRANCOMIR 

Nu, nu mai avem vreme. 

ŞERBAN 

Intârziem | 

 BRANCOMIR . 
Nu face nimic. 

| ȘERBAN 
_ Bine... vrea să plece în fund. 

“ADINA | : 

Nu, nu, te rog să-l aștepți... că eu mă duc. 

BRANCONIR 

„Du-te de te îmbracă şi te găsesc în , vestiar, 
Şerban sărută mâna Adinei apoi ese prin dreapta pl. 1. Limonidy 

întră în bal. , 
„.
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SCENA XXI 

BRANCOMIR. ADINA. 

BRANCOMIR 

De ce mă gonești? 

ADINA 

Pentru că ai treabă. 

BRANCOMIR 

Mă ia cu sila. E gelos? 

ADINA 

Cine? E12 rade. 

BRANCOAMIR 

Pentru ce-ai râs? 

ADINA 

Nu-mi dai voe să râd? 

BRANCOAMIR 

Râsul d-tale are un înţeles bizar. 

ADINA 

Mi-ai spus, că e gelos şi am râs. 

BRANCONMIR 

Nu poate fi gelos? 

ADINA 

E liber să fie cum vrea.
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BRANCOMIR 

Atunci ţi-l las. Intre noi doi a fost o luptă 

din care es biruit. 
Şerban întră cu blana pe e! şi cu pălăria în mână. Se opreşte 

în 'uşe, 

- SCENA XXII 

BRANCOMIR. ADINA. ȘERBAN. 
| ADINA | 

Uite-l, uite-l cum te-așteaptă. 

BRANCOMIR | 

Viu îndată. 

| | ADINA 

Nu-l făcea” saștepte, du-te. 

BRANCOMIR 
sărutându-i mâna. 

In acelaș timp îmi iau și rămas bun. 

„ADINA 
Sunt sigură că ne vedem și mâine. 

BRANCOMIR 
Cum? 

ADINA 

Pentrucă n'ai să pleci. 

BRANCOMIR 

O, vă înșelaţi Doamnă, am spus că plec, plec!
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ADINA - 

Eu spun că n'ai să pleci. 

BRANCOMIR 
trufaş. 

Orce s'ar întâmpla, plec!l! 

ADINA 

Călătorie bună. 

BRANCOAIR 
se înclină. * 

Haide | 

ŞERBAN 
din ușe, 

Bună seara, doamnă. 

ADINA : 

Bună seara, îi întinde mâna aşa în cât il sileşte să sc a- 

prople. Brancomir ncetinează mersul ca să audă ce'şi verbesc, 

Mâine, să vii te rog la mine pe la șease, zâmbeşte. 

ȘERBAN 
puţia uimit. 

Da 2... Bine! 

BRANCOMIR 
a auzit, face o mişcare care îl trădează şi lăsându-l pe Şerban să 

treacă înnainte, îi spune, cam cu mânie: 

Haide 11| 
es amândoi. Adina râde în urma lor şi ui.ă spre tund. 

* CORTINA



ACTUL II 
A doua zi, pe la cinci. Salonul de primire al Adinei Baldovin, 

Tablouri de preţ. Obiecte de artă în vitrine. Statucte pe colţare. 

Covoare pe pereţi. Biănuri pe jos şi pe sofale. 

In stânga — planul 1 —, uşa de intrare. Pe planul al doilea un 
cămin, cu o mescioară și două jețuri. In fund uşa care dă în odaia 

de culcare. i 
In dreapta, un colţ, în care întră o oglindă mare pe picior. De- 

alunaul peretelui din dreapta o soia imensă care ajunge până în 
dreptul unei ferestre mari pe planul |. In mijlocul odăii, între soia 

şi cămin — dar mai aproape de soia, — o mescioară cu serviciul de 
ceai. Intre fereastă şi sofa, o altă măsuţă mică și un scaun între a- 
ceastă măsuţă şi mescioară de ceai. “ 

*
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ADINA, JENICA 
Jenica e în vizită ta Adina. Au luat ceaiul şi e aproape să plece. 

Adina stă pe marginea sotalei, Jenica pe un scaun a luat ceaiul la 
măsuţa din faţă. 

ADINA 

Atât de amabil nu credeam să fie. 

JENICA 

Nu m'am așteptat nici eul M'am deşteptat: 
foarte târziu, pentru că am plecat aseară de la 
bal, aproape de ziuă — și ştii, că acuma în la- 
nuaric se face ziuă târziu de tot. Pe la trei m'am 
pomenit cu un odăiaş de la minister că'mi a- 
duce o scrisoare. „Protejatul D-tale și protecto- 
rul prietenei D-tale, a fost numit» Iţi închipui 
ce bine îmi părea că n'a uitat. Se spune că e 
atât de distrat. | 

ADINA 

Distrat cu Domnii, cu Doamnele se distrează, 

JENICA 

Mam şi gândit. De mi-a făcut atât de iute 
cine ştie ce-o să-mi ceară în schimb.
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| ADINA 

Are să vie să te vadă. 

JENICA 

Sigur! Şi frică îmi e, că n'o să pot să nu-l 
primesc, l-am și telefonat Viorichii, să se bucure, 
că i Pa numit pe Razu al ei. Ea mă rugase să 
vorbesc, 

ADINA 

Acum că Pa numit în slujbă, o s'o lase. 

JENICA 

Sigur ! — Nu ştii cum sunt bărbaţii ?| cu un mic 
suspin. Ei, dar poţi trăi fără ei? Mă duc! se scoată. 

ADINA 

Mai stai ; de ce te grăbeşti ? 

JENICA 

Mai am 0 groază de treabă şi o mulțime de 
vizite. Vreau să trec şi pe la Sabina Rădeanu. 
Eri scară era furioasă; m'a văzut vorbind cu 
Rrancomir și înnebunise. 

ADINA 

E ceva intre ei? 

. JENICA 

Ar vrea, dar lui nu-i place.
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*. ADINA 

Nu place nici odată femeea care aleargă după 

tine. - 

JENICA 

Pe urmă el e ocupat în altă parte. 

ADINA 
Înditerentă, 

Da? Cu “cine? - 

JENICA - 

Știu cul 

ADINA 

Te place foarte mult, 

JENICA 
Ţi-a spus el? | 

ADINA 
Nu! am auzit că erea vorba 

ca să te ia el, 
sa te şi desparţi. 

JENICA 
Asta maş face-o pentru nimic în lume. Mai întâi că bărbatul meu nu mă supără de loc şi apoi Sar putea întâmpla, să rămâi -şi fără unul Şi fără altul. A 

ADINA 
Foarte cuminte | Ai păţi cum a păţit biata Zoe, i care a trebuit în cețe din urmă să se remărite cu un al treilea la care nici nu se. gândea,
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JENICA 

Zoe trăeşte rău cu Doctorul? 

ADINA 

Aşa am auzit. Vor să se despartă. Se zice că 
o bate, 

JENICA 
tresate, 

O bate? Grozav aş vrea s%i cunosc, 

ADINA 

Ai nişte gusturi ?1 

JENICA 

Stii adineaorea lam întâlnit pe Brancomir ŞI. 

ADINA 

Cum n'a plecat ? 

JENICA 

Unde să plece? 

ADINA 

In streinătate. Imi spunea aseară, că pleacă în 
streinătate. 

JENICA 

Aşa ?1 E drept că vorbea cam aiurea, dar nu 
mi-a spus nimic, Ţi-a spus ţie ceva? 

ADINA 
Că pleacă. Şi-a luat chiar rămas bun de Ia 

mine,
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JENICA 
puţin cam speriată. | 

E în stare, nebun cum e! grăbită. Mă duc. Când 

e cineva cu tine nu se mai îndură să plece. 
punându-și voalul în oglindă. A, uitasem, am fost pe la 

„Adela; i-am spus că dela ea viu la tine și mi-a 
zis sa-ţi spun, ca astăzi, să te duci, să încerci 
amândouă rochile. 

= 

ADINA 

Bine c'a dat Dumnezeu. De două luni mă ține 
cu nişte copci şi cu bufantul unei mâneci. 

— JENICA. 
“Asta are, lucrează bine, dar te ține un an cu o rochie. Are și mult de lucru, Știi acuma lu- crează și pentru Prinţesa, de-aia -a. mărit prețu- rile, e pata. Vasăzică ţ i-am spus,.. de altfel o să-ți şi telefoneze. La revedere draga. mea. 

- ADINA . | 
L.a Tevedere, se sărută şi Jenică ese, 

SCENA 11 

ADINA. FEMEEA IN CASĂ -. 
chide uşa si apoi înce 

Jenichei la loc şi 

Asiea de 
pe să râdă singu ră. Pune ceaşea iatră servitoarea. 1 ' 

ADINA | 
Tot mai ninge ?
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SERVITOAREA 

„ Stătuse dar acuma a început iar. 
Sună telefonul din odaia din fund. 

ADINA 

Lasă... | Strânge. 
Ese în odaia din tund şi lasă uşa deschisă aşa încât se aude când 

vorbeşte. Servitoarea strânge ceștile şi aşează ceainicul. 

" Allo 2... Dal... Chiar eu! Bună searal.. Da. a - 

“fost pe la mine, tocmai acum a plecat. Mi-a 
spus. Nu, n'a uitat. Viu, da, viu, îți mulţumesc, 

că te-ai gândit și la mine. Păi, ce Dumnezeu 
aştept de două luni.-Eri seară cât pe-aci să nu 
pot merge la bal din cauza d-tale. Succes? Da 

pentru d-ta. M'a întrebat toată lumea, ude 
mi-am făcut'o. Bine,... uite viu. Peste un sfertde 

„ceas. N'aș vrea să mai es, dar știu că dacă nu 

viu, iar trebue să mai aştept două săptămâni |... 

Da... Bine! . 
Inchide aparatul şi se reîntoarce în scenă. 

„Dă-mi blana şi pălăria. până să i-o aducă priveşte pu- 

ţin pe fereastra din dreapta. 

Dacă vine cineva spune ca trebuit să merg 
până la cusătoreasă și că peste un ceas mă 

întorc, Imbrăcându-se. Aicia, vezi, să nu se stingă fo- . 
cul în 'cămin Și vezi dacă sună cineva la telefon. 

Se-aude sunând. 

Afară. Vezi cine e| 

SERVITOAREA 

Să primesc?
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ADINA 

Vezi întâi cine e! 
Servitoarea ese. Adina şi aşează pălăria în oglindă, până se în- 

toarce femeca cu o carte de vizită. Zâmbeşte mulţumită. 

Să poftească. Servitoarea deschide uşa şi întră Brancomir. 

SCENA II 

ADINA. BRANCOMIR. SERVITOAREA. 

BRANCOMIR 
intrând. 

Vous alliez sortir? 

ADINA 
dându-i mâna. 

Oui] 
Işi scoate blana şi pălăria. 

Du-le înnapoi şi telefonează cusătoresei, c'a 

venit cineva şi nu pot să es. 

Servitoarea ia lucrurile şi ese prin fund. 

SCENA IV 

, ADINA. BRANCOMIR. 

BRANCOMIR 
Imi pare rău dacă vă împedec să eșiţi. 

ADINA 

Nu face nimic, m'am mirat, când te-am văzut, 

că vii; te credeam plecat.
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_BRANCOMIR 
Plec. 

ADINA 
Aha! Și-ai venit înc'odată să-ţi iei ziua bună? 

BRANCOMIR 
neștiind ce să spună. 

ADINA 

“Te jureai eri seară, că mai să mai vii. Eram 
sigură, că ai să vii și ai venit. 

BRANCOMIR 
„De unde această siguranţă? 

ADINA 

A fost de ajuns să mă auzi spunând Domnului 

Riotriny, că'l aştept azi, pentru ca toate planu- 

rile d-tale de plecare, să cadă în apă. 

- BRANCOMIR 
necăjit că e dat de gol. 

Si... i-aţi spus întradins ? 

| ADINA 
Fireşte. 

BRANCOMIR 
încântat. 

Prin urmare e o dovadă, că nu mă laşi să plec. »
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"ADINA 

De loc. N'am făcut-o ca să te rețin, ci numai 
ca să-ți arăt, că sunt mai tare decât d-ta.. 

BRANCOMIR 

Dar în acelaș timp mă reţii. 

ADINA 
De fel. i-am spus: n'ai să pleci azi și n'ai 

plecat. Ai căzut în cursă. începe să râdă. Hai să ne 
împăcăm. la loc, să-ți dau o ceașcă cu ceai. 

merge spre mescloară. ” . 

BRANCOMIR 
rece. 

Nu, mulțumesc. Nu iau. D-ta trebue să eșis 
mai târziu vine Șerban. Mă duc. 

ADINA 

Atunci pentru ce-ai mai venit? 

BRANCOMIR 

Nu știam că m'ai văzut aseară, ascultându-te, 
când îi vorbeai lui Şerban și veneam, să vă gă- 
sesc împreună și să-ţi pot spune: „Doamnă a- 
seară mă învinovăţeai, că nu sunt sincer şi lipsa 
de sinceritate era de partea d-tale“. | 

ADINA 
De partea mea ? 

Caceritorut
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„ BRANCOMIR 
Nu-i așa, mam nici un drept, să mă amestec, 

dar lucrurile au ajuns în așa fel, în cât nu pot 

să plec, fără să nu-ți spun, cam aflat tot. 

ADINA 

Tot? 

BRANCOMIR 

Da! E de prisos să te mai prefaci. Primirea 

rece pe care mi-ai făcuto, ironia cu care mă 

întâmpini de când ne cunoaștem, m'a “făcut să 

caut cu deamănuntul pricina. Înfrângerea mea, 
cea dintâi pe care o îndur, e datorită legăturilor 

intime dintre d-ta și Şerban. 

ADINA 
înțepată. 

Mai întâi că nu e adevărat și al doilea mi se 

pare, că eşti i puţin "necuviincios. 

BRANCOMIR 

Vă rog să mă iertați, dar... nui așa și necu- 

viința îşi are rostul ei și pentru că. vorbele au 
mai multe înţelesuri, vă rog, să nu daţi un înţe- 

les necuviincios cuviintelor mele. Mărturisirea 

pe care mi-a făcuto Șerban aseară... 

ADINA 
O mărturisire? Ce mărturisire ?
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BRANCOMIR 

Imi spuneaţi într'o zi de mult, cu o nevinovă- 

ție, obişnuită femeilor și cu care eu de altfel 
m'am obișnuit, că aţi fost numai a soțului d-v. 

ADINA 

Da! Și? 

BRANCOMIR 

Nu e adevărat. 

ADINA 

Nu e adevărat? 

BRANCOMIR ” 

E de prisos. Mi-a mărturisit "chiar Ritoriny, 

aseară, când am plecat împreună. 

ADINA 
care a început să priceapă. 

L'ai silit, să-ți mărturisească ? 

„BRANCOMIR 

Silit ori nu, chestia e că ştiu. 

ADINA 

Ţi-a spus tot? 

BRANCOMIR 
privind-o în ochi. 

Tot! 

ADINA 
având aerul decepțiorată. 

"Vai toți sunteţi la fel.
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BRANCOMIR 
încântat. 

E așa sau nu? 

= ADINA 

„De vreme. ce ţi-a mărturisit, e așa! Şi eu care 

îl credeam un om discret. 

BRÂNCOMIR 
între dinţi pierzându-şi cumpătul. 

"A! Canalia!] 

ADINA 
V'a surprins. 

De ce? 

BRANCOMIR 
revenindu-şi. 

Pentru că îl urăsc. 

ADINA 

Pentrucă nu ţi-a spus nimic şi vrei să mă 
prinzi? E o răzbunare pentru ce ţi-am făcut 
aseară ? 

BRANCOMIR 

Da! 

ADINA 
pretăcându-se. 

A!... Şi eu mam prins. 

BRANCOMIR 

Ol Degeaba vrei să te mai prefaci acum, e așa! 
, |
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ADINA 

Spui eu că nu-i aşa? Da? Nu ştiu de ţi-a 

mărturisit sau nu, dar... e... așa! 

BRANCOMIR 
înncbunit. 

Cum d-ta, care, îmi spuneai cri seară... 

ADINA 

Eu, care îți spuneam eri seară. Nu cumva vrei, 

când se apropie un domn de tine, să-ţi facă curte, 
să-i spun: „Vă rog... vă rog... e zadarnic... cu 
trăesc cu Domnul X“.— Da... uite îţi spun şi cu... 
e a... şa! Și pentru ce n'ar fi? Nu sunt văduvă? 
Nu sunt singură? Nu sunt liberă?... Am de dat 
socoteală cuiva ?— Inţeleg până la un punct, ca 
bărbatul însurat sau femeea măritată, să nu pe- 

treacă... bine! Trebue să se mulțumească în căz- 

nicia lor. Când bărbatul e văduv, îi îngăduiţi, să 

petreacă, pentru ce nu ne-ar fi îngăduit și nouă, 

să avem un amant. 

BRANCOAIR 

Despre celelalte, nu-mi pasă... dar la d-ta su- 
făr, din pricina streinului pe care Vai ales... 

ADINA 

„Și nu eşti d-ta! De...! Cesă-ţi fac! Vii prea 
târziu, 

BRANCOAMIR 
D/A 

Să-l acum” în faţă, aș fi în stare să-l sugrum.
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| ADINA E 
'* Pentru că a îndrăznit, să mă cunoască înnain- 
tea D-tale>? 

| BRANCOMIR . 

Pentru că a îndrăznit, să-mi ture fericirea. 

ADINA | 
„Eu văd, că D-ta “vrei, să i-o furi pe a lui. 

| BRANCOMIR 

"Ce bizară e femeea |. 

"ADINA - 

“Nu iubeşti, ești gelos! Bagă de seamă, când 
eşti gelos, ești în primejdie chiar de nu e încă 
nimic, să împingi femeea către acela la care poate 

ea nici nu se gândea. 

BRANGOMIR 
Si bizară şi neînţeleasă. 

ADINA Pi 
E cam acelaș lucru. Ști ce se petrece cu D-ta 

“acuma ? Eşti cuceritorul, care a mers din biru- 
inţă în biruință și căruia i se înfundă la poarta 
unei cetăţi. Cetatea sunt eu şi nu mă poți cuceri. 
In mâna mea stă răzbunarea atâtor femei care 
mai plâng şi azi pe urma D-tale; atâtea femei 
pe care le-ai ademenit Şi le-ai părăsit în urmă.
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BRANCOMIR 

Dar dacă te-aș iubi altfel de cum le-am iubit 

pe celelalte ? 

| ADINA 

Nu se poate ești făcut să fi cum eşti. 

BRANCOMIR 

Dar dacă te-aș iubi totdeauna precum simt că 
te voi iubi? 

ADINA 

Mă vei iubi până îţi vei îndeplini dorința şi 
aş suferi cumplit. Ca să ajungem acolo, ar tre- 
bui să te iubesc şi eu. A doua zi ţi S'ar ură cu 
mine, cum ţi s'a urât cu toate şi nu uita, când - 
dragostea scade la unul crește la celălalt, 

BRANCOAMIR 
învins, 

Bine! 

ADINA 
luând o ceaşcă. 

Acuma, da? : 

BRANCOMIR 

Dacă vrei? merge spre cămin. 

ADINA 

E frig? 

BRANCOMIR 

Da s'a lăsat gerul. Dar aci e foarte plăcut.
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ADINA 
pregătind ceaiul, 

"Am calorifer în casă, dar aci în 'odae, mi-a 
plăcut mai bine să am un cămin. E mai priete- 
nos. E o rămăşiţă de-a bătrânilor. “ 

BRANCOMIR | 
Bătrânii ştiau să iubească mai bine. 

ADINA 

Şi mai sincer. 

BRANCOMIR 

Când iubeşti ţi se pare tot deauna, că ce- 
lălalt nu e sincer. se plimbă prin odae. Uite aicia seara 
prin întuneric:.. bătrânii de acolo Şi de-aicia, se 
coboară din cadrele lor și crezându-se singuri 
işi iau locul lor obişnuit în faţa căminului, Atunci 
buclele albe redevin blonde, dispar toate lucru- 
rite acestea noi și doamna de acolo nu crede pe 
domnul de ici, îngenuchiat în faţa ei, deşi știe 
că îl iubeşte precum mă iubeşti d-ta acuma, fă- 
cându-te, căți sunt indiferent. Adina a pus ceaşea pe 
o mescioară de lângă fereastră. El s'a apropiat de ea aşa lncât utti- 
mele cuvinte î le-a spus aproape la ureche. Ea se fereşte. Pardon: 

ADINA 

Nu mai e nimeni în odae, de ce îmi vorbeşti 
la ureche? 

BRANCOMIR 

Când se întunecă îți place să vorbeşti incet.
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ADINA 
aprinzând limpile. 

Poftim acum poţi vorbi tare. 

BRANCOMIR 
e în dreptul ferestrei şi dă perdeaua la oparte. 

Ce frumos ningel - ' 

ADINA 
se aprople şi se uită şi ca. 

Şi ce de lume... 

BRANCOMIR 

Uite un domn care trece grăbit; vine sau se 

duce la o întâlnire... 

ADINA 

Se duce că prea e grăbit. 

BRANCOMIR 

Uite o fetiță care aşteaptă. 

ADINA 

Ce așteaptă? 

BRANCOMIR 

Pe cel care trebue s4 vie, 

ADINA 

Nu e adevărat. Işi aştepta mama, care €sc 

dintr'o prăvălie. 

BRANCOMIR 

Uite o cucoană! se tizente ce sean. E clegantă.
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ADINA 

Nu-mi place blana. | 

BRANCOMIR: 

Ce frumos calcă. Nu. poate exista ceva mai 
delicios, ca o femee elegantă care trece strada. 
Uite-o cum -se fereşte, cum se uită în toate păr- 
țile de grija unei trăsuri 1... Na 1..... l-a căzut pa- 
chețelul... Se putea să nu se găsească cineva să 
i-l ridice ?1., O trăsură... cine să fie cu coşul 
ridicat ? ” e 

| ADINA 
Toată lumea pentru că ninge. 

BRANCOMIR 

„Ce prielnică e vremea rea pentru îndrăgos- 
tiţi |... Toată lumea se “ascunde îă fundul trăsu- 

„rilor cu coșul ridicat... și nu. poţi deosebi... 

ADINA 

“uafemeile care se duc la întâlniri. 

BRANCOMIR 

„„domnii care așteaptă Ja colțul -străzei,.. serios. 
Şi viaţa îşi urmează drumul ei, cu nădejdi și 
cu deziluzii... Uite în clipa asta câte logodne nu 
Sau pus la cale, câte fiinţe nu respiră dragoste, 
câți oameni nu s'au sinucis, câte femei n'au 
păcătuit... i a 

ADINA 

„Câţi băibaţi n'au minţit.
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| BRANCOMIR 

Dacă vrei?! Tot, tot, întro singură clipă și 

Bucureştiul acesta este o infimă părticică din 

pământul întreg, unde pretutindeni se petrec 

aceleaş lucruri, pe care le avem noi aci în mi- 
niatură... Uite casele sunt luminate. Câte căznicii 
nu se adăpostesc. acolo... Câte femei nu visează, 

câţi bărbați nu doresc. Uite s'a stins o fereastră. 

ADINA 

S'a aprins alta alături, “ 

BRANCOMIR 

Ca în viaţă. Fericirea piere. 
ivește dincolo. 

întro casă şi se 

ADINA 
Nu credeam, că poți "cugeta atât de serios 

asupra unor lucruri, ce'trebue să ți. se pară . 
banale. - 

“ 

_ BRANCOMIR. | APE 
Gândim şi simțim după femeea care ne stă 

alături, D-ta eşti pricina gândirilor mele se- TIOasc, numai d-ta. 

ADINA: 

A! Îmi pare bine. 

BRANCOMIR OC 
| Sc apropie. ” 

Numai d-ta.
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ADINA 
ca să poată pleca, pune mâna pe o cutie de ţigări. 

“ Poitim ţigări. 
Brancomir ia una. , 

Mă mir că nu le-ai găsit. Bărbaţii când intră 
într'o casă caută- numai decât țigările şi noi 
oglinda. 

| . BRANCOMIR 
„E şi firesc. Pentru bărbați ţigara e un tovarăș, 
care nu te supără şi pentru femee oglinda, e o 
prietenă care îţi ştie toate cusururile, fără să te 
vorbească vre-odată de rău. 

” ADINA. 
- în faţa oglinzei din fund. 

Așa el! i 

BRANCOMIR 

Uite-te mereu. Nu mă pot sătura privindu-te 
și astfel am prilejul, să te văd de două ori. 

ADINA 
. acoperă oglinda cu spatele. 

Mulţumeşte-te să mă vezi numai odată. 
BRANCOMIR 

O, de s'ar putea să rămână întipărită pe og- lindă înfăţişarea d-tale, te-aș putea vedea mereu Chiar când n'ai fi cu mine şi oglindindu-mă și eu întrânsa, să-mi închipui că sunt mereu, me- Teu cu d-ta. Adina rade şi coboară Par'că sunt un şco- lar amorezat de o verişoară mai mare. Pe un bărbat dragostea îl prosteşte pe o femee o în- frumuseţează. la uite-te !
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ADINA ' 
„Se aşează pe sofa. 

N'ar fi cazul cu noi. 

BRANCOMIR 
se așează lângă dânsa. 

Se vede din privire, că nu spui adevărul 
Toată făptura d-tale caută să mă mintă, cum 

cauţi să te minţi chiar pe d-ta. 

ADINA 

Sunt foarte stăpână pe mine și ştiu ce simt. 

BRANCOMIR 

O, nu! Poate să fie o închipuire a mea... dar 

nu se poate, nu mă pot înşela. Ții la mine, ţii 

îmult îi la mâna şi se uită fa ea. 

ADINA 
ÎL priveşte lung, apoi începe să râdă. 

Ei?! 

BRANCOMIR 

E aşa? 

ADINA 
Muându-l mâna. 

Ce copil eşti |... 

BRANCOAMIR 

Ei bine da sunt un copil. Judecă-mă ca peun 

copil... ca un copil bolnav şi precoce... un copil, 

care fară să aibă simţul real al viejei, simte că 

m'o să trăiască mult şi instinctiv viaţa îi cere



110 A. de lerz 

să itbească mai de timpuriu! Un copil care 
tremură când te vede, care suferă când te duci, 
care veghează cu fotografia d-tale, care adoarme 
cu dumneata în gând... care te caută şi nu vrea 
să-ţi spună şi se omoară când vede că'l des- 
prețueşti 1 tăcere. Ce fericit e Serban! Eu care 
de atâtea ori am fost invidiat de alții am ajuns 

„să dușmănesc... pe cine ?—pe cel la care m'aş 
fi gândit mai. puţin. Poate să nu fie nici el! 
Stiu eul In sfărşit Serban sau altul —, o fe- 
mee n'are nici-odată drept amant pe cel pe care 
îi mărturiseşte —, acela, altul e fericit! — Uite 
când stau aicea lângă d-ta, — afară ninge, — 

mă gândesc, dacă nu mi-am pierdut viața de 
geaba şi în loc să cutreer lumea să scriu şi să 
primesc scrisori, să aştept pe ploae, la miezul 
nopței în stradă sau să mă ascund în odaia de 
alături, n'ar fi fost mai bine de la început să mă lac 
iubit de o femee... să fi avut casa mea. cuibul 
nostru... femeea mea. Știu e mai uşor să fi iu- 
bit de toate femeile, de cât să te faci iubit de 
una singură | Ce vrei,_ cu vremea îți dai seama.- 

şi atunci e prea târziu se uită ta ea. Ce faci ? 

ADINA 
puţin tardurată. 

Ascult | 

BRANCOMIR 
, sizte ci o lcdzloşazi. 

O dacă aş ştii că tot cei spun ar putea să 
te înduioşeze, simt că în seara aceasta aş vorbi 
cum nici nu ştiu că sunt în stare. Oare atât de 

a 
a
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scump să plătesc ncbuniile mele din trecut, în 

cât să nu pot fi iubit de femee pe care o iu- 

besc întradevăr ? Asta e un blestem. Mă înfi- 
oară apropierea d-tale... uite simt că înnebunesc, 
se lipfeate de ca, Adina vrea să se ferească. Lasă-mă rămâi 

așa...! Vreau să prelungesc la înfinit, această clipă, 
când întrezăresc în ochii dumitale turburi, ame- 

țeala femeli care cere dragoste. 
Adias a închis ochii, parcă visează. El se ultă la ea, Cu ateaţie. 

Adiaa din pricina ticerel se trezeşte brusc şi el rămâne îndiferent, 

O [.. se attă ta ceas. E târziul Ală duc, se uiti în ochii 

el. Aţă duc. Trebue să vie Serban și nu vreau 

să mă găsească aicia. El mă crede plecat. 1 dă 

isa. Bună seara | 

A ADINA 
E paila asceţiii. În dă mâna maşinat, Atingerea cu mâna lul o trezeşte 

Ve tot şi zâmbeşte cu o mică nuanţă de iroale 

Bună seară. 
+ 

BRANCOMIR 
lacăatat că S-a lzbutit planul. » 

Mai pot să viu să te vAd? parcă asteapiă ceva. 

ADINA 
i-a priceșal. 

Până pleci? Dal 

BRANCOALIR 
paiia dezaziat. 

Bună seara! 

ADINA 

Bună seara!
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BRANCOMIR 
merge spre ușe, se opreşte un moment, ca şi cum mar ştii ce să (s- 

că, apoi ca un nebun se repede la uşe o încuie şi se întoarce cu 

faţa la Adina privind-o biruitor. 

Nu, nu se poate te iubesc prea mult. Nu mă 

poți lăsa să plec. Nu mă lăsa să plec. 

ADINA 
speriată. 

„Descue ușa! 

BRANCOMIR 

Nu | îa cheta şi o bagă în buzunar. Am crezut că voi 

izbuti. Am vrut să te fac, să vrei d-ta şi să nu 
mă laşi să plec. 

ADINA 
amenințătoare. 

Descue ușa | 

BRANCOMIR 

Nu | Eşti în puterea mea. 

ADINA 
mergând spre sonerie. 

Descue uşa sau sun. 

BRANCOAMIR 
se repede şi o [a în brațe. 

Simt, simt că ești a mea. 

ADINA 
zbitându-se fn braţele lui. 

Lasă-mă |!
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BRANCOMIR 
ținând-o de talie, cu ochii în ochii ei. 

Eşti a mea de mult. Sufletele noastre sau u- 
nit din prima clipă, când ne-am vorbit atuncea. 

ADINA 

Lasă-mă e o laşitatel 

BRANCOMIR 

Eşti cu mine și eşti a mea. 
O duce într'o luptă teribilă până aproape de sola, unde e aproape” 

s'0 culce, când cineva umbli la clanța uşel din stânga, Amândoi se 
despart şi pâmân încremeniţi. 

ADINA 
cu mânie, în şosptă. 

Ce-al făcut ? i 
Se aud bitii în uşi. 

BRANCOMIR 
dându-i cheia. 

Poftim. 

ADINA 
aşezinda-şi pirul şi silinda-se, să vorbească liniştită. 

Cine e ?.— Intrăl.. Ce însemnează asta 2... vaca 
Iute cela fa uşe şi descce. Cine e? Intră servitoarea, Adina 

iad. lar glumele d-tale? 

SCENA V 

ADINA, BRANCOMIR, SERVITOAREA 

SERVITOAREA 

Doamna Raşcu. 

ADINA - 

l-ai spus că sunt acasă? 

Caceritsszi bi
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SERVITOAREA 
A văzut lumina. | 

ADINA 
l-ai spus că sunt singură ? 

SERVITOAREA 

Da! e 

ADINA 

Să poftească, Femeea ese. 

BRANCOMIR 
Ce-ai făcut? | 

ADINA 

Ascunde-te. | 
Îi deschide în fund. El trece şi uşa rămâne deschisă. 

SCENA VI 

ADINA. JENICA. 

JENICA -:: 
turburată, îngrijată, enervată. 

Inchipueșteţi draga mea că pe unde am fost 
mam găsit pe nimeni. O, sunt așa de plihtisită 
şi de enervată, că-mi vine. să plâng. Tu ce mai 
faci 2: Când am fost pe la tine? A, adineaorea. 

Vezi ce zăpăcită sunt. Ce mai e nou? Stii, că 
Brancomir a plecat. 

- ADINA 

Vezi că am avut dreptate.
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JENICA 

Cine ştie după cine s'a dus. Adineaorea mi-a 
spus Limonidy. Era pe stradă, se ducea..:nu 
Ştiu unde se ducea... Na fost pe la tine Bran- 
comir ? 

ADINA 

Dacă zici c'a plecat. 

JENICA 

Cu el nici nu Ştii ce să crezi. Dispare Și apare 
ca în bazme. Uite acuma vreau să-ți spun, Adino... 
tu mi-ai fost totdeauna prietenă bună Şi în îm- 
prejurări de-astea o prietenă bună e o prietenă 
bună... înţelegi ce vreau să-ţi spun. Ce să mă 
fac. Eu nu pot, să mai trăesc, 

ADINA 

Jenico dragă nu înțeleg nimic. 

JENICA 

“ Dam iubit, Adino, Pam iubit. Trăiam împreună. 
Inţelegi ? Prea e frumos... prea e.. însfârşit... și 
acuma... uite! In amor ca și în politică, dacă 
cedezi cazi de la putere. 

ADINA 

Bine dar nu trebue să iei lucrurile în tragic. 
Trebue să fi: tare.
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JENICA 

Aşa e! Vezi nu m'am gândit. O prietenă bună 
ce bună prietenă e, |ţi mulțumesc de sfaturile 

pe care 'mi le dai... Acum mă duc. Ai dreptate.. 

să fiu tare... am să fiu tare... dar nu Știu cum o 
să ajung până acasă, ese ca o zăpăcită, după cea eşit ese 

şi Brancomir din fund. 

SCENA VIII 

ADINA. BRANCOMIR. 

| ADINA 

- Aşa vrei S'ajung şi eu?... Să te caut? 

BRANCOMIR 
Bine mă duc voi pleca din țară. 

- ADINA - 

Acum te rog eu să pleci şi cât mai neîntârziat. 

BRANCOMIR 

Aş fi dorit mai bine, ca ce s'a întâmplat, să se 
fi întâmplat la mine.,. ca să plec pe urmă cum 
plec acum. Aș fi închis casa în urma noastră; 
mar mai fi intrat nimeni şi aş fi păstrat acolo 
ca întrun tezaur, silueta fină a femeii pe care 
am dorit-o și care n'a putut fi a mea. Mă duc, 
mă duc, dar să-nu crezi, că e ceva eroic. In ochii 
d-tale străluceşte o mândrie, care nu-şi are ros- 
tul. Nici eu,. dar nici d-tal. 

se înclină şi ese,
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SCENA VIII 

ADINA 
Nici nu s'a mal uitat la el, dar când a închis uşa, involuntar s'a 

uitat în urma lui. Apoi merge la fereastră ridică perdeaua şi priveşte - 

în stradă, urmărind pe cineva care se îndepărtează. De-odată se fe- 

reşte ca şi cum persoana aceea a întors capul, să privească înnapoi, 
se mai uită din nou foarte puţin şi închide perdeaua pradă a tot 
solul de gânduri, care îi frământă mintea. 

Când se întoarce, femeea din casă introdusese pe Şerban care 
rămâne neclintit lângă uşe. * 

7 

SCENA IX - 

ADINA. SERBAN. SERVITOAREA. 

ADINA 
Nu anunţi, nu spui nimic? 

ȘERBAN 

Eu sunt de vină doamnă. 

SERVITOAREA 

Imi spusese domnul, că-l aşteptaţi. 

ADINA 

Bine. ti tace semn să iasă, 

ȘERBAN, 

Şi încă vreau să mă iertaţi dacă am întârziat 
cumva. 

ADINA 

Da. Ai întârziat.
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ŞERBAN 
Am stat la Minister până acuma... nişte tele- 

grame cifrate pe care am fost nevoit să le tri- 
met Ministrului chiar astă seară, Vedeţi dar că 
nu sunt eu de vină. : 

„ ADINA 

Da de ce ereai atât de grăbit aseară ? 
Convorbirea urmează în vreme ce Adina pregăteşte ceaiul. 

ŞERBAN 
Eu, nu! El mă rugase să/l iau cu orice prej 

din pricina unor doamne care Par fi plictisit. Nu 
se gândea că are să vă întâlnească. 

ADINA 

Si vaţi dus acasă? 

ŞERBAN 
Eu, da ! Pe el am lăsat la Cat€ de Paris. 

„Nu știu ce-a mai făcut, Imi spunea, că are să 
plece astăzi; nu-l cred în stare să plece, aşa 
că sunt sigur că mai e aci. 

ADINA 

" N'a plecat. 

ȘERBAN 
Bănuiam. 

ADINA 

„Dar pleacă sigur. A fost adineaora la mine 
să-și ia adio.
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ȘERBAN A 

EI îşi ia adio cum își ia pălăria din cap. 

ADINA 

Si ce-aţi mai vorbit? 

ŞERBAN 

Când? | 

ADINA 

Aseară. 

ŞERBAN 

Neroziile lui fără seamăn. 

ADINA 

Te-a întrebat ceva de mine ? 

ŞERBAN | 

Nam vorbit de cât despre D-v. Fireşte nu e 
obișnuit, să! întâmpine o femee cum îl întâm- 
pinați D-v. Intâia oară i se întâmplă... şi... nea- 
părat nu e obișnuit... cu un alt soi de viaţă de 
cât acela care îi este obișnuit. Erea fatal. l-am 
spus de multă vreme, c'o săise întâmple aşa... 
odată... prea se credea sigur... totdeauna. 

ADINA 

Ei, şi ce-o să facă? 

ŞERBAN 
Se consolează repede.
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“ADINA 

Am avut o scenă nostimă cu Jenica. Nu ştia 
„că pleacă, 

ŞERBAN 
O, mai e și Sabina Rădeanu și Lilica- Solmu- 

leanu, și nevasta Doctorului Vernea... dar... ce 
vreţi, la el totul ţine numai: trei zile. Prima re- 
cunoaşterea, a doua atacul, Şi a treia retragerea. 
Incep explicaţiile şi când explicaţiile încep, dra- 
gostea e pe sfârșite. 

| ADINA | 
Frumos vorbeşti despre un prieten al d-tale, 

ŞERBAN 
“Nu e o taină. O spune chiar el la toţi aceia 

„Care vor să-l asculte, 

ADINA - 
vine spre el cu o ceaşcă. 

O, iartă-mă, nici nu te-am întrebat dacă iei. 

ŞERBAN 
lau. Vă mulțumesc. 

ADINA 

O ceașcă cu ceai iarna, e ca un prieten bun 
cu care stai de vorbă ca să-ți treacă de urât, 
„Şerban se strâmbă dupe prima taghiţitură, 

Ce e?
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ŞERBAN 
râde, 

Zahăr doamnă. 

ADINA 

Vai ce zăpăcită sunt.,.l ti pune patru bucăţi. 

ŞERBAN 

Sunteţi foarte darnică, dar nu iau de cât două. 

ADINA 
i le scoate cu linguriţa. 

Ţi-am pus îndoit, pentru că nu-ți pusesem de 
loc adineaorea.. |] Şerban e atât de aproape de ea în cât se a- 

meteşte şi închide ochii. Ei, dar d-ta ? 

ŞERBAN 
Poftim ? | | 

ADINA 

Fiind prieten cu el cum de nu te-ai molipsit ? 

| ŞERBAN | 
Oamenii se nasc- Doamnă să fie ceeace sunt. 

Un inginer de mic copil a avut predispoziţii pen- 
tru matematici, un chimist încă de la opt ani a 
amestecat bucătăresei sarea cu piperul. E drept 
că toţi copii se joacă de-a soldaţii și foarte pu- 
țini se fac. militari. Aveam un frate care când 
erea în şcoală își învăța lecţiile cu un chipiu în 
în cap. Mai târziu când a eşit ofițer, n'a ştiut 
Cum să părăsească armata mai de grabă. Sunt 
unii care se înşeală asupra înclinărilor lor. Eu 
am ştiut, că nu sunt. făcut, să fiu ca Brancomir.
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| ADINA 

De ce? 

ŞERBAN | 

Uitaţi-vă la mine, vă rog, și spuneţi-mi dacă 
pot spune unei femei, că sunt amorezat de dânsa. 
Inchipuiţi-vă cum ar râde, închipuiţi-vă, cât aş 
fi de umilit. Gura mea nu €e făcută să șoptească 
o vorbă de amor, pe obrazul meu suferința din 

„dragoste ar pricinui râsul, dacă nu compătimi- 
rea... ceeace e mai răul De aceea îmi trăesc 
viaţa... așa cum îi e dat unui om ca mine să 
Și-o trăiască... fără nădejde Și prin urmare fără 
multe deziluzii. Sunt un om fericit în felul meu. 

ADINA | 
Se vede că n-ai încercat niciodată. Să fi iz- 

butit odată ai fi căpătat îndrăzneală. 

ŞERBAN 

* De câte ori vreau să fac curte unei femei sau 
vreau să mă apropii de dânsa, trebue să fie o 
oglindă pe-aproape și atunci mă văd cum sunt 
şi mi se oprește, vorba în gură. Femeile, Doamna 
mea, nu se uită niciodată la calitățile sufleteşti 
ale unui bărbat. Puțin îi pasă dacă e om bun 
sau rău la suflet, dacă e mărinimos sau eo ca- 
nalie, ele se uită să vadă dacă eşti blond sau 
brun, dacă ești înnalt sau scurt, dacă ai ochi 
albaştri sau căprii. Cu toate acestea dragostea 
nu e legată de coloarea ochilor, ci de calitățile 

„sufletești ale cuiva |
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ADINA 
aşezând ceştile. 

Trebue să fi îndrăgostit. 

ŞERBAN - 
surprins. 

Cine cu ? Se turbură, dar când Adina întoarce capul să se 

uite la cl, se stăpâneşte şi începe să zâmbească, Un _ om care | 

nu poate fi iubit, e îndrăgostit totdeauna. - 

ADINA 

Si acum de cine eşti? 

| . ŞERBAN 

Imi cereţi prea mult | 

ADINA 
Nu te silesc, să faci o indiscreţie, credeam, că 

se poate spune. 

- ŞERBAN 

N'aș îndrăzni să i-o spun nici ei. 

ADINA 

A, e o dragoste originală fără început și fără 
sfârșit. 

ŞERBAN 
„Mai ales fără început, 

ADINA 

N'o ştie nici Domnul Brancomir?
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ŞERBAN | 
O, mai ales el. Nare vrame să asculte dra- 

gostele altuia, ca să-i rămâie, să povestească nu- 
mai despre ale lui. 

| - ADINA 
privindu-l în ochi, 

Imi spunea, că eri seară, i-ai vorbit despre 
cineva, | 

ŞERBAN 

Nu e adevărat. A vrut să mă descoasă şi în 
timpul baiului şi mai pe urmă... dar nu i-am 
spus nimic... pentru că nu aveam ce să-i spun. 
Intră servitoarea, - 

SCENA X 

- ADINA. SERBAN. SERVITOAREA. SABINA. 

| SERVITOAREA - 

Doamna Rădeanu. | 
Deschide uşa şi intră Sabina. 

SABINA 

lartă-mă draga mea, dar a fost adineaorea 
Jenica la mine şi mi-a spus, că a aflat dela tine 
plecarea lui Dimitrie Brancomir. 

ADINA 
enervată, 

Da! A plecat. 

SABINA 
Când ? Cum?



Cuceritorul „125 
  

ADINA 

Stiu eul Nu Pam întrebat pentrucă nu mă 
interesa. | 

SABINA 
Eri seară era la bal, —erai și tu,—nu ne 

spusese nimic. 

ADINA 

Poate că a fost chemat în grabă şi n'a avut 
vreme. | a 

SABINA 

" Şi unde a plecat? 

ADINA 

In străinătate, 

SABINA | | 
Se vede că vre-o femee nu putea trăi fără 

el acolo. 

" ŞERBAN 
Eu cred că.el nu putea trăi fără ea aici, Pu- 

țin îar fi păsât, de era vorba numai "despre ea. 

SABINA 

Si... uite aşa. Am rămas încremenită. 

ŞERBAN 
Pentruce ? E așa de obişnuit la el. Nu e vorbă 

că pleacă de-atâtea ori în cât tot pe drumuri ar 
trebui să fie, Şi când colo e totdeauna aicea.
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SABINA 

Aşa îmi închipui şi eu. Să vede că a vrut să 
“ scape de cineva.. de Jenica, da, se ţine după el 

ca umbra, și i-a spus că pleacă. 

ADINA a 
Eu ştiu atât: a plecat, a. 

„2 + ; 

ȘERBAN “> 
Mă îndoesc. 

ADINA 

Te încredinţez c'a plecat, numai e nici o urmă 
de îndoială. 

SABINA 

Foarte ciudat. Cu oamenii ăştia nu știi ce să 
-mai crezi. Vorba lui bărbatu-meu: „Brancomir 
nu € serios, pentrucă nu e statornic“, 

ŞERBAN 

Apropos de ce? 

. SABINA 

- Ştiu eu de ce? | 

ȘERBAN 

Ciudat.. | 

SABINA 

Jenica plângea la mine ca un copil. l-am spus 
*să fie tare; mi-a mulțumit că-i sunt prietenă bună 
Şi a plecat,
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ȘERBAN | 

Acu probabil că plânge în altă parte. — Dar, 
d-ta ce faci ? 

SABINA 

Eu nimic. Stau şi mă uit fără să pricep. La 
urma urmei, nu-i așa, ea are de ce să plângă, - 
eu n'am. 

ŞERBAN 
ironic. 

Da? a 

SABINA 

Mă duc să-l iau pe bărbatul meu de la Senat, : 
ca să-i spun și lui. 

ŞERBAN 
Are să se bucure, 

SABINA 

E adevărat, că nu putea, să] sufere. 

ŞERBAN 
Vezi cum am ghicit. 

SABINA 

Mă duc. La revedere. se sărută cu Adina...... și iartă- 
mă... dar ştii mi se pare, aşa de... bună searal 
Bună seara Domnule Ritoriny. 

“ŞERBAN. 
Bună seara | Sabina ese,
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SCENA XI. 

ADINA. ȘERBAN 
ADINA 
enorvată. _ 

Ah. 

- ŞERBAN 

Plecarea lui Brancomir, e un eveniment mare 
în viaţa bărbaţilor din Bucureşti. 

| | ADINA 
Ce neroade | 

- ŞERBAN 
lată femeile, doamnă | 

ADINA | 
Cum vrei să nu se creadă omul ăsta, când 

ştie ce se întâmplă în urma lui şi când e sigur 
că toate îl caută, 

| ŞERBAN 

Mâine când s'o auzi... 

ADINA | 
turburată, neliniştită, mânioasă, 

Ah, şi femeile astea care îl caută |. Iuând o bo- 
tărăre. Hai, domnule Ritoriny, hai, spune ceva, 
vorbeşte... spune-mi cum e femeea pe care o 
iubeşti 1... Cine e ?... Mă interesează.
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ŞERBAN 
uitându-se la ea. 

" Doamnă, mă încăpăţânez, să cred, că Branco- 

mir ma plecat. 

| ADINA 5 
A plecat... ! Iţi spun eu ca plecat. L'am gonit 

eu | 

ȘERBAN - 
se luminează de-odată, cu o rază de nădejde. 

Atuncia nu mă mai îndoesc, 
se aşează pe sola. Adina vine lângă el şi stau intocmai cum ste- 

tea Brancomir, numai că Şerban e mai stângaciu. 

ADINA 

Spune...| 

ŞERBAN 
Vedeţi eu pricep altfel viața de cum o price- „i 

pe el,. sau altul. Negreșit nu-mi închipui, că am 
descoperit Ceva nou, dar mă deosebesc de mulți 
alţii, tocmai prin faptul că acei mulți alţii își 
închipuesc, că viața trebue s'o trăieşti cât mai 
iute, 

ADINA 
silinduese să-l asculte. 

Da. | 

ŞERBAN | 
Sunt mul ți care cred că pe orice femee o poţi 

lua, aşa cum iei noaptea dela varieteu o dăn-: 
țuitoare cu care pleci acasă.. Ei nu pricep far- 

Cuceritorut 
9
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mecul unei căznicii serioase, întemeiată pe o 

dragoste reciprocă, senină și adevărată. Intre 

soţie și amantă e prăpastia dintre o biserică şi 

un loc de petrecere. Când spune nevasta „sunt 

a ta“, nu le face nici o plăcere, dar cândiţi 
spune sunt a ta, o femee care e a tuturor, mor de 

bucurie. — O, ce bine e, ce dulce e, să-ți spună 

„Sunt a ta“ şi să ştii că aşa este, că te-așteaptă 

seara şi e îngrijată de-ai întârziat: un sfert de 
ceas, care se îmbracă numai ca să-ți placă ţie 
şi se dezbracă numai ca s'o vezi tu. Sunt și 

- femei care preferă... 

ADINA 

O, desigur... 

- ŞERBAN 
se aprinde. | 

Nu-i aşa? Să ai atâtea femei! In fond e mereu: 
acelaş lucru, afară numai că e altă stradă, sau: 
că poartă altă pălărie. Trebue să găseşti o fe-" 
mee care să fie”ă ta. Cu cât trece vremea, cu- 
atât o cunoşti mai bine și cu cât o cunoşti mai” 
bine, cu atât descoperi mai multe colțuri tainice,- 
ale sutletului ei, în care numai tu ești stăpân.: 

“- Am avut, odată, o legătură cu cineva... e mult de- 

* atunci... aveam douăzeci de ani, și când m'am « 
despărțit, pentrucă era neapărată nevoe să ne: 
despărțim, am suferit mai mult de cum şi-ar pu-* 
tea închipui cineva mai mult de cum şi-ar fi 
putut închipui ea însăşi. Sunt sigur că in viaţa: 
ci, numai cu însemnez ceva, că mai târziu în*
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noianul amintirilor-ei, am apărut și voi apărea 

mereu, cum ne apare mereu în trecutul nostru 

o faptă bună, făcută cândva. 

ADINA 
care nu-l mai ascultă, i-a prins ultimele cuvinte şi-l întreabă distrată. 

Și d-ta ai uitat-o? 

ŞERBAN 
Am căutat s'o uit, pentrucă trebuia s'o uit, 

Mă sileam mereu, să-mi îndrept gândurile către 
alta, dar nu se putea. Mă uitam la astălaltă Și 
„cealaltă îmi revenea în minte. | 

ADINA 
de-odată, caşi cum î-ar îi explicat starea el sufletească. 

Nu-i aşa nu poţi?! Te sileşti să uiţi, te si-- 
leşti să te gândești la altul, și nu se poate, 
Gândul îl urmăreşte pe cellalt. Vrei,. să-l alungi 
din minte, dar apare mereu, ca o pată pe care 
o speli şi se iveşte din nou, când sta uscat, 

ŞERBAN 
Ințelcae, se uită ja ea pe furiş şi o surprinde cu gândul aiurea. Ne- 

mărginit de trist ge scoală. - 

Da... tocmai asta spuneam şi eul 

ADINA 
Ei... dar cu vremea? | 

ŞERBAN 
Vremea e trădătoare | Vremea îţi aprinde su- fletul. Când mam despărțit de femeea aceea, poate că aș fi uitat-o, de- aș fi văzut-o mereu,— -
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“dar tocmai pentru că erea departe, mă gândeam,...- 
__mă gândeam... tăcere. O, iată de pildă Brancomir,- 

el nu pricepe viaţa la fel cu mine. De-aia nici: 
nu suferă. se plimbă prin odae, Adina se sileşte să-l asculte. - 

Și de ce ar suferi? E sigur că e deajuns să: 
spună, că pleacă pentru ca tot Bucureștiul, să- 

fie în mișcare. - 

ADINA . CS 
se ridică. pa 

Da! Ai dreptate; e frumos.tot ce spui d-ta, 

Asta e viața aşa cum o înţelegi. Dar ce vrei, 
omenirea e plină de oameni ca Brancomir. Vezi 

Jenica, Sabina, Lilica Șoimuleanu şi câte altele, 
m'ar fi fost femei cum le vrei d-ta, dacă în ca- 
lea lor, nu-l întâineau pe Ell! Și de-acuma e 

greu să-l uiţi... când a trecut măcar o clipă prin 

viața ta, cu acea frăgezime, cu acel farmec, cu 

acea sete de a trăi, cât mai mult şi cât mai 
bine. Şerban o priveşte lung. Bietele femei, în sufletul 

lor a rămas pustiul și tristețea ce rămâne în 

urma unui oraş pustiit în calea lui de un cu- 
ceritor, 

ŞERBAN 

De-aia trece și... pleacă. 

ADINA 

la să vedem... nvai făcut curioasă,.. o fi ple- 

cat Sau nu?
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ŞERBAN 
Vă TOg. tace un semn cu mâna, „care însemnează un îndemn 

spre telefon, dar şi expresia deznădejdei lui. 

ADINA 
urcând, 

Ce număr are? 

ŞERBAN 
3/86 | ! 

ADINA 
trece dincolo, lasă ușa deschisă şi se aude când vorbeşte la teleton. 

Allo 1... 3/86... Allo! Casa domnului Dimitrie 
Brancomir ?... Cine ?... A, feciorul 1... Domnul Bran- 
comir e acasă ?.. Nu ?... A plecat!... Unde?... In 
streinătate ?!.. A plecat acum la gară? Bine LR 
Mulţumesc ! închide izbind telefonul şi Şerban în scenă tre- 
sare, ca şi cum Var fi izbit pe el. Da, ai avut dreptate. - 
A plecat. 

| ŞERBAN | 
Aţi avut dreptate d-v, pentrucă eu mă îndoiam. 

“ADINA “ 
turburată, 

Da... a plecat. Eream sigură că pleacă... 

ȘERBAN | 
Numai că aţi fi dorit să nu plece, 

ADINA 
stăpânindu-se. 

Eu? De ce?.. Serantace, Ei. şi? Ai uitat-o! curând?
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- ŞERBAN 
din cale afară de trist. 

Mi-au trebuit câţiva ani. Am rămas prieteni 
buni. Dragostea se termină totdeauna printro pri- 
etenie, precum prietenia se termină câte odată 

prin dragoste. 

| ADINA 

Și de atunci? 

| | ŞERBAN -. 
Pe nimeni. M-am apropiat. odată de o femee 

care iubia pe altul. Deşi o, cunoșteam înaintea 
lui, când a venit el, ori ce străduință din partea 

mea era zadarnică.: am tăcut... am suferit în 
mine... şi m'am trezit curând, căci n'apucasen, 

"so cunosc în deajuns de bine. | 

ADINA a) 

“Ea n'a prins de veste ? 

ŞERBAN 

O femee când iubeşte e atât de preocupată 

în dragostea ei, încât m'are timp să bage de 
seamă, că mai € și altul s'o iubescă. 

| ADINA 
Nu i-ai spus nici odată nimic ? 

ŞERBAN 
Nimic. Eroizmul unei femei e să nu se dea 

unui bărbat, deși îl iubeşte...; eroismul unui băr-
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bat e să nu-şi mărturisească dragostea unei fe- 

mei care îi este dragă. 

Tăcere tristă, Adina încruntă privirea şi se gândeşte departe. El 

so ultă la ea, se resemnează şi merge încet spre fereastra din dreapta, 

Ridică perdeaua şi priveşte în stradă. 

Ce frumos ninge...! Ce frumos se văd îndepăr- 

tare casele luminate. Fericiţi sunt acei care au 
casele lor... liniştea lor...! Nu le pasă că e strada 
pustie. Nu-i turbură sfâșietoarea tristeță a pus- 
tiului |. Linişte [...A, ba nul Un cerşetor a în- 
tins mâna unui domn care trece grăbit. Domnul 

s'a oprit... nu, ca să treacă drumul !.. Nădăjduia 

bietul om co să-i dea ceval... Azi, cine se mai 
gândeşte la alţii! | 

ji dă tacrămile, Adina cu capul rezemat pe o mână se uită la el 
intinit de mâhnită, 

0... de câte ori... nu... ni... se. pare că suntem 
pe pragul fericirei... şi apoi e de ajuns un semn... 
0 vorbă... care spulberă totul, pleci mai. departe... 
şi strada e pustie... și poate că nici odată nu 
mai întâlneşti în viaţă 

Pe ultimele lui cuvinte cade: 

CORTINA



ACTUL III 
SlArşitul lui August, Sala de lectură a unui otel la mare. Se în- 

sercază. 
In fund două planuri tăiate, Pe unul (In stânga) uşa de intrare, — 

O uşe mate cu geamuri; —în dreapta o altă uşe care dă pe terasa 
cu vederea spre mare. Intre aceste două uşi o bibliotecă închisă, care 
acoperă tot zidul din fund. i | 

* În stânga, lipită de zid, o canapea de piele. La mijloc o masă 
sare cu ziare şi reviste, înconjurată cu scaune și jeţuri de piele. La 
dreapta planul I, în colţ, o mescioară cu tot ce trebue pentru cores- 
pondenţi. : 

 



SCENA | 
JENICA. BRUMEA. COLONELUL. LIMONIDY. 
Brumea stă culcat pe canapeaua din stângă. Il îngrijește Jenica. 

Limonidy la mescioara din dreapta scrie cărţi poştale. Colonelul ia 
capătul din dreapta al mesei face socoteli, N 

BRUMEA 
lui Limonidy. 

Mai ai? | 

LIMONIDY 
scriind, 

Incă patru şi am isprăvit. 

JENICA 
lui Brumea. 

Să închid uşa? Poate că te trage. 

BRUMEA 

Nu, lasă. Vine acr. Aerul de maree tot ce 
poate fi mai bun pentru un om, care nu suferă 
de nimic. 

Tăcere, 

JENICA 
uitându-se în reviste. | 

Ce plăcere pentru d-ta, domnule Limonidy, 
să scrii în fiecare zi 24 de cărți poştale !
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| _LIMONIDY 
- Am foarte mulți prieteni doamnă, și la fiecare 
trei zile le vine rândul fiecăruia. Nimic nu e 
mai plăcut când ești la băi, vara, decât să scrii 
prietenilor care au rămas la Bucureşti. Le faci 
sânge rău. se ridică. Gata! vine spre ei. E foarte să- 

„mătos pentru tine să faci sânge rău altora. Te 
îngrași. Doctorii m'au trimes la mare, ca să mă 
Îngraş. arătând cărțile poştale. lată cura pe care o urmez, 

JENICA 
„: . vine să vadă ce face Colonelul. 

i Şi d-ta te îngrași domnule -Colonel? Cotoneiui 
ace semne desperate, să-l lase în pace. O, pardon. 

LIMONIDY 

Nu, Colonelul, slăbește. De cincisprezece zile 
caută sistemul cum să câștige la bulă. Când 
colo ce să vezi, cei dela bulă Pau găsit înaintea 
lui. Jenichi. Imi pare foarte 'rău, doamnă, că soţul 
dv. a plecat, RE 

JENICA 

Are treburi prin Bucureşti. De-aia nici nu ne-am 
dus .vara asta ca de obicei în străinătate, 1ui Bru- 
mea. Ţi-e bine? 

RE BRUMEA 
Stai lângă mine. 

_ LIMONIDY , 

“Acum mă duc să pun corespondenţa la cutie 
şi apoi mă sui la mine să scriu.
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JENICA Mi 

Altele ? 

LIMONIDY - 

Nu | Scriu o piesă de teatru. 
2. 

BRUMEA 
Ei aş a 

LIMONIDY 
Zău. Mai am un act. Douăsprezece persoane 

și ca să nu se certe actorii pe roluri, fiecare 

vorbeşte foarte puţin. * 

„JENICA 

Atunci, piesa, trebuie să le scurtă. 

LIMONIDY 

Nul Am făcut socoteala. Cu jocuri mute, cu 
pauze, cu aplauzele publicului, care o să între- 
rupă mereu, cu salutul meu pe scenă, când m'o 
chema, ține vre-o două ceasuri. Am şi împărțit, 
rolurile... 

BRUMEA 

Fără să isprăvești: piesa ? 

LIMONIDY 

Ce-are aface ! N'ai văzut unii care îşi mănâncă 
averea înainte s'o fi moştenito. Mă duc să vă. 
aduc primele două acte, vrea să iasă.
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_ BRUMEA . 

“Nu, nu te rog. Când isprăvești și pe al treilea. 

“ LIMONIDY 
. Trist. 

Asta e soarta 'noastră a 'literaților. Nu ne ci- 
tește nimeni şi ne critică toți. Dar în ciuda” 
voastră sunt sigur, că voi avea un succes nebun. 

Cui am citit'o, a rămas încântat... uite vezi... eri 
-am intrat pe la trei după dejun, la mine în 0- 
dae. Găsesc nemăturat, patul nefăcut, o neregulă 
înspăimântătoare, ciim 'lăsasem de dimineaţă, eu. 

De ce crezi? Femeea întrun colţ cetea piesa 
mea | A început așa de curiozitate, să se uite 

prin ea, a prins'o acţiunea și nu s'a lăsat până 

ma citito toată. De altfel şi eu am avut grije 
_să es tiptil din odae să m'o turbur; nici nu m'a 

simţit. 

BRUMEA 

Se vede că dormea, 

LIMONIDY 

Nu. De când cu Moliăre am mare încredere 
în femeile din casă. Am pus. şi o notiță prin 
ziare : „Domnul Alfred Limonidy, cunoscutul nos- 

tru sportsman...“ - 

JENICA 

De ce sportsman ? 

BRUMEA - 

Tu nu eşti sportsman.
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LIMONIDY 

Trebuia, să spun că sunt ceva, așa sportsman 
nu se supără nimeni. Sportsman e or ce om fin 

Şi distins, care merge Duminica la curse. 
„Intră Adina cu Şerban şi cu Doamna Străjeru. 

SCENA II 

ACEIASI. ADINA. SERBAN. DOAMNA 
STRĂJERU. 

DOAMNA STRĂJERU 

Nu ţi-am spus eul O să capete meningită tot 
făcând la socoteli. Haide Ipocrat. 

Colonelul strânge hârtiile, se scoală şi se apropie zâmbind. 

ADINA 
Jenichi şi lui Brumea. 

Păcat că m'aţi venit. tui Limonidy. Am fost în port 
de-am vizitat pe „Regele Carol“. 

LIMON!:DY 

Da? Va primit bine? 

ADINA 
râde. 

Vaporul | Pleacă deseară | 

“ JENICA 
lul Brumes. 

Vezi dacă știam veniam şi noi. 

DOAMNA STRĂJERU 

Ca gentil e Căpitanul. Ne-a arătat tot..
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LIMONIDY - 
Ei, aș! 

DOAMNA STRĂJERU 

Nu fi obraznic... . - 

- ŞERBAN 
lui Limonidy. 

- Era vorba, să vii și tu. 

DOAMNA STRĂJERU 
Dumnealui... până să vie... 

" LIMONIDY . 

M'am dus sus, să-mi iau pălăria şi până să 
mă cobor, nu vam mai găsit. 

| | ADINA 

Ca să-ți ei pălăria, ţi-a trebuit un ceas. 

DOAMNA STRĂJERU . | 

Totdeauna trebue să întârziezi. | 

LIMONIDY . 

Ce să fac doamnă ? Deviza mea e: Nici odată 
la timp ! Sau viu prea de vreme sau viu prea 

târziu. Aşa a fost şi când m'am născut. Toţi mă 
așteptau în Septemvrie și barza m'a adus în Au- 
gust, pe o zi senină cum e cea de azi. 

 JENICA 

S'o fi brodit, ca tocmai azi să fie aniversarea,
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LIMONIDY 

Tocmai. 

DOAMNA STRĂJERU 

Al 1 aă mâna. Nu te întreb câţi, dar îţi'spun din 
toată inima cei mulţi înnainte. 

LIMONIDY 
Mulţumesc. Si d-tale cei mulţi... îndărăt. 

DOAMNA STRĂJERU 

De ce? 

LIMONIDY 

Fatal o să vie vârsta când 'vei mărturisi din 
ce în ce mai puţin, 

DOAMNA STRAJERU 
tațepată. 

Eşti totdeauna foarte amabil. 

LIMONIDY 

Nu-i aşa? N'am spus, că a venit vârsta ci, că 
are să vie. E o nuanță. De-aia mi-ai spus că 
sunt amabil. 

DOAMNA STRĂJERU 
furioasă. 

Da, de-aia,.. - 

ADINA 
care vorbea cu Jealca și cu Bromea. 

_-Marea erea calmă... ai fi zis o oglindă... şi 

mă uitam... mă uităm... mai se părea, că plutesc. 

Caceritorat 1.
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LIMONIDY 
s'a apropiat. 

Găsesc de cât va timp la d-ta o mare încli- 
nare spre melancolie. 

ADINA 

„ Marea e de vină. Si... ştii când mă uitam așa... 
mă cuprinsese un dor de ducă... să merg... 
să merg... fără nici o ţintă... să mă opresc unde 

vreau şi când vreau. Să stau pe punte... 

| | LIMONIDY 
„Și să ai „mal de mer“. 

DOAMNA STRĂJERU 

0, eu ador marea. Călătoria noastră de nuntă 

am făcuto pe mare. - 

 LIMONIDY. 
. -lui Şerban. 

„ Minte. Pe vremea aceia nici nu ereau vapoare. 

Se ŞERBAN 
Astâmpără-te. 

JENICA 

" Si mie îmi place, Să am avere mi-aş îace un 
„castel pe. apă. — 

„- LIMONIDY 

Schimbă cu mine, am unul în Spania. 

| - JENICA 
Nu e pe apă. Di
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LIMONIDY 

Nu, e în vânt, - 

ADINA | 

Mai staţi? — Eu merg, să mă îmbrac pentru | 

cazino deseară. | | 

DOAMNA STRĂJERU - 

Mergem și noi. Haide Ipocrat. La revedere. 
Colonelul vrea s'o lase, să treacă înnainte, dar ea îi face semn, să 

lasă. Salută şi esec. | 

ADINA | 

La revedere, ese şi ea însoţită pe nesimţite de Şerban. 

SCENA III. 

BRUMEA. JENICA. LIMONIDY. 

LIMONIDY. 

Ea e melancolică și Şerban e mulțumit. Sem- 
- nul unei înțelegeri depline. 

JENICA | 

Nu e adevărat. Șerban doarme la el în odae. 

BRUMEA 
se culcă. 

De unde știi? | 

| JENICA 

„Am întrebat pe femee, cu cine doarme Adina 
Și mi-a spus că singură. Pe urmă alaltăeri: 
noapte am bătut la ea în ușe, să-mi dea o mi- 

grenină...
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| - BRUMEA 

Te durea capul? 

JENICA 

Totdeauna când e bărbatul meu cu mine, mă 
apucă capul. 

LIMONIDY 

Ei, şi ?... 

JENICA 

> Adina mi-a deschis şi era singură, — m'am 
uitat eu bine. | 

LIMONIDY 

| Posibil. Se mai întâmplă și așa; m'are noroc 
bietul Șerban. Uite vedeţi... ridică mâna. Am uitat 
corespondenţa. 

Merge de-şi ia cărţile poştale dupe bureau. Jenica se îngrijește de Brumea şi prin fund întră Brancomir cu Şerban, Brancomir e pu- țin emoţionat, iar Şerban e foarte mâhnit. 

SCENA IV 

ACEIAȘI. BRANCOMIR. ŞERBAN, 
BRANCOMIR 

Zici că nu ma văzut? 

ȘERBAN . 
Nu. Erea cu spatele, 

_„BRANCOMIR . 

Mai bine. Habar maveam, că Sunteţi aci. Di- 
seară plec. .
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LIMONIDY 
se întoarce şi îi vede. 

All? 

JENICA şi BRUMEA 
uitându-se. 

AL! 

BRANCOMIR 

Nu vă speriaţi. Eu sunt, tui Brumea. Ce? Şi tu 

eşti aici ? Sunteţi cu toți! 

BRUMEA 

Când ai venit? 

LIMONIDY 

Cum ai venit? ” 

JENICA 

De ce ai venit? 

BRANCOMIR 

O, dragii mei, am făcut cea mai frumoasă că- 

jătorie pe care o putea visa cineva. Numai lă- 

saţi-mă să stau jos, că nu mai pot de obosit ce 

sunt. ini Bumea. Eşti bolnav? Te vedeam culcat. 

BRUMEA 

Puțin. M-au sfătuit doctorii, să mă odihnesc. 

Inchipueşte-ţi că din pricina meseriei mele de 

cronicar mondain a trebuit toată iarna să colind 

balurile și să fiu poftit la tot felul de prânzuri. 

M-am îmbolnăvit de stomac.
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BRANCOMIR | 

Şi de ochi. Văd că porţi monoclu. 

BRUMEA 
şi-l scoate. 

| Sticlă goală, când vreau să văd, îl scot, 

| BRANCOMIR 

Și d-ta, doamnă,... domnul. Rașcu e bine? 

JENICA Ei 

A fost aci până azi de dimineaţă și a plecat 

la Bucureşti. 

BRANCOMIR 

Vasă zică ai început, să-l scoţi în lume? 

JENICA 
lui Brumea, 

Mă aşteptam să fie obraznic, 

BRANCOMIR 
luând pe Șerban. 

Ascultă Șerbane... urcă spre terasă. ( 

LIMONIDY | 

S'a schimbat de nu-l mai recunoști. | 

| | JENICA. 

E tot atât de obraznic, ca şi mai înainte 

| | LIMONIDY 

Da, dar a slăbit.
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Ma  BRUMEA 

.. Fireşte, călătoriile lungi, obosesc, 

l LIMONIDY 

şi câte aventuri trebue să fi avut pT 

JENICA 

Lasă-l că se şi laudă. Nu s'a lăudat, că a trăit 

şi cu mine. Il.crezi? - 

- "- IMONIDY 
Cum o să cred eu asemenea lucruri. 

Aşa e Brumea? v 

BRANCOMR 
. / "coboară cu Şerban, 

Si acuma/e cu Brumea ? Va să zică i-a tre- 

cut iute. 

ŞERBAN 

A plâns şi s'a plâns două luni la toată lumea, 

BRANCOMIR 

Pare'că ţine la el. 

ŞERBAN 

Cum ţinea și la tine. 

. BRANCOMIR 

Ut!! Binc c'am scăpat. se apropie de el.
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LIMONIDY 

Si... așa... că nu te mai întorci, că pleci la 
_Biaritz şi când toţi'te credeam cu vre-o engle- 
zoaică adevărată „pe lacul de Como... d-ta în - 
țară. | 

- BRANCOMIR 

Am sosit adineaora. 

LIMONIDY 
Nu vrei să iei ceva? SL 

 BRANCOMIR pr 
“ Seara nu mai mănânc. N 

Ă LIMONIDY 

Când se uită cineva la tine, ar crede că nu 
mănânci nici ziua. 

BRANCOMIR 

Atat de mult am slăbit? 

ŞERBAN 
Eşti cum ai fost întotdeauna: 

BRUMEA 

__Noi ne ducem. Ne vedem diseară. Mai stai 
câte va zile ? 

BRANCOMIR 
Plec cel mult mâine de dimineaţă, 

BRUMEA E 
Bravo;
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JENICA 

Ce faci ? | 

|  BRUMEA 

Bravo că stă diseară. es amandoi. Pa 

SCENA V 

LIMONIDY. SERBAN. BRANCOMIR 

LIMONIDY 

Bietul băiat! li e frică, să nu i-o iei înnapoi. 

BRANCOMIR 

Să n'aibă grije, îi mai dau şi altele pe de-asupra. 

LIMONIDY 
uitându-se întro cartă postală. 

la ascultă,.. „convalescence“ se scrie cu doi 

„1* 9... S'au numai cu unul? V 

BRANCOMIR 

Fireşte: că numai cu unul. 

LIMONIDY | 

Aşa ştiam şi eu dar mi se pare că e cu doi. 

BRANCOMIR 

Dacă nu crezi caută întrun dicţionar! 

LIMONIDY 

Are unul aci... arată dutapul. „„dar e încuiat!
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. BRANCOMIR 

" Cere cheia, 

| LIMONIDY 
N'o dă. Zice ca mai. dato : cuiva și a furat 

toate cărţile... Eu o trimet cu un | dacă oi ve=- 
“dea, că mai trebue unul îi mai trimet un |, ca 
să nu rămâie păgubaş, 

Salutare. 
ese, 

începe să se întunece. 

SCENA VI 

BRANCOMIR. SERBAN 

BRANCOMIR 

lți spun că e pur şi simplu o întâmplare. N'a- 
veam de unde să ştiu că sunteți aci; Dacă ! vrei 
plec numai de cât. . 

SERBAN 

Te cred_de altfel mie puţin îmi pasă. 

| BRANCOMIR 
Tocmai. In ori ce:caz plec mâine.de dimi- 

neaţă. Venisem puţin să mă odihnesc. Nu face 
nimic mă voi duce la Sinaia... „ Ei, tu ce mai 
faci ? 

ŞERBAN 

„Bine... cum mă ştii, -
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„BRANCOMIR. 
“Te-am lăsat bine şi te regăsesc bine. 

a] „ŞERBAN 

De fel. 
 BRANCOMIR 

Cum? Când eşti prețuit de o femee nepre- 

țuită 2 
ŞERBAN 

„Eşti ridicol. Nu te-ai mai vindecat încă? 

BRANCONIR ) 

O, ba da, şi sunt foarte mulţumit. 
Intră Colonelul cu d-na Străjeru. 

- SCENA VII | 

ACEIAŞI. COLONELUL. DOAMNA. STRĂJERU. 

| DOAMNA STRĂJERU 
văzându-l pe Brancomir, e gata să leşiae. 

ALI 

_ BRANCOMIR 

Și d-v. sunteți aci ? - dau mâna. 

DOAMNĂ STRĂJERU 

Dar când. ai venit 2 Colonetului. 

Ipocrat, că viu şi eu. 
„Colonelul pleacă încântat. 

BRANCOMIR | 

Adineaorea şi plec diseară. 

Du-te singur 

-
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„DOAMNA STRĂJERU 

+ Nu staicu noi măcar o noapte? 

N | BRANCOMIR 
___ Sunt foarte grăbit. - 

DOAMNA STRAJERU 
Ești tot pe ducă. Ce greu pune cineva mâna 

pe d-ta. Ești ca argintul viu. 
Şerban se furişează pe la spatele lor şi ese, 

BRANCOMIR 
N'am venit decât pentru câteva ceasuri. 

DOAMNA STRĂJERU 
Și ce-a fost plecarea aceia pe nesimţite în 

lanuarie trecut? 

o ' BRANCOMIR 
Tot așa fără să mă aştept. 

DOAMNA STRĂJERU 

Nu ne-am fi aşteptat nici noi, altfel ne du- 
„ceam cu toatele la gară, să-i punem trenului 
bețe în roate. Poate t&ai fi îndurat să rămâi. 
Nu de dragul meu de sigur, dar de dragul celor- 
lalte mai tinere decât mine. 

BRANCOMIR 

Da? amabii Femeea mare vârstă și cu nu fac 
„nici o deosebire, .
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DOAMNA STRĂJERU 
fericită, 

Da? Trebue să ştii însă, că cu am trecut de 

patruzeci de ani. - 

BRANCOMIR 

Nu face nimic. Femeea care a trecut de patru- 

zeci de ani, e ca vinul vechiu. Sticla şi-a mai 

pierdut din strălucirea de odinioară, dar conţi- 

nutul te îmbată mai mult ca alt vin... mai nou. 

DOAMNA STRĂJERU 

O, ce drăguţ eşti. Și eşti şi foarte cuviincios, 

E trist. Am ajuns la vârsta când toată lumea e 

bine crescută. Ce păcat că nu ne rămâi mai 

mult. 
intră Limonidy, 

SCENA VIII 

ACEIAȘI. LIMONIDY. 
LIMONIDY | 

„lar am întârziat. Până să ajung la cutie se 

ridicase poșta. 

DOAMNA STRĂJERU 

L-ai văzut? S'a întors. 

LIMONIDY 

Ne-am văzut, Braacoziz Iaceze să privească pe terasă sige 

nesimţite ese aşa lacât păzân ta sceză ceilalți col. 

DIDLIOTECA CENTRALĂ 

UNI ERLITARĂ
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. DOAMNA STRĂJERU 
E arătându-l. 

Frumos e! | | 

-LIMONIDY 

Am fost. la cazino, să iau bilete pentru deseară 
la Faust și. închipueşte-ți că nu mai sunt. 

- DOAMNA STRĂJERU 

Eu nu ştiu zău dacă m'oi 'mai duce, 
Intră Adina. * 

SCENA IX 

ACEIAȘI. ADINA, 

ADINA 

Inchipuește-ți, că nu mai sunt bilete pentru 
deseară la Faust. Am plătit “preţul îndoit, ca 
să-mi pună un scaun. Ajungi să plătești locul 
la teatru, mai scump ca un scaun de deputat. 
. 

LIMONIDY 

Da ?— Păi, atunci mă duc şi eu' să fac ace- 
laș lucru. a 

ese. Adina vrea să meargă Înspre terasă. 

DOAMNA STRAJERU 
arătându-i pe Brancomir: 

la uite-te. Uite-te ce frumos se desprinde si- 
lueta lui pe fondul mărei. ” 

ADINA 
nedând multă atenţie. 

Da. Frumos bărbat. Cine e ? 

-.
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DOAMNA STRĂJERU 

- Cum, nu-l ştii 2— Brancomir. 

ADINA 
tresare. 

Brancomir ? se uită cu atenţie. Aşa el Cum, când 

a venit? 

DOAMNA STRĂJERU 

Adineaorea. Pleacă deseară, dar de astă dată 

să nu-l mai lăsăm să plece. 

ADINA 
tremurând. 

E1?.. Aci 7... 

DOANNA STRĂJERU 

Asta îi spuneam și eu. E ca argintul viu. Mă 

duc draga mea să-mi schimb rochia. 

ADINA 

Viu şi eu! 
es amândouă, dar Adina se întâlneşte în uşe cu Şerban şi pâmâne. 

SCENA X 

ADINA. SERBAN. 

ADINA 

Stiai, ca venit Domnul Brancomir ? 

ŞERBAN 

“Tocmai vă căutam, ca să vă dau de veste. O 

veste bună, bine înţeles.



160 "A, de Herz 
  

ADINA 

Stii că mi-a rămas gândul la „Regele Carol“. 
Când mi-a spus Căpitanul că pleacă deseară, 
îmi venea să-l rog, să mă ia cu el. Acum când 
simt că se apropie ora plecărei, mi se strânge 
inima și nu știu ce am. Haide vrei, haide la 
Constantinopole. 

ȘERBAN . - 
"* Numai noi doi? | 

ADINA 

Numai roi doi, de ce nu? 

ȘERBAN 

Bine... dar ce-ar spune lumea ? 

ADINA 
Lumea | Nu te gândești decât la lume. 

ŞERBAN 
- Cred că nu e tocmai nemerit, să plecăm... aşa 

- deodată... amândoi... în sfârşit... 

ADINA 

- Poate că ai dreptate. De plecat însă tot plec. 
Uite aleargă după Limonidy... s'a dus la Cazino... 

spune-i la ce m'am gândit, poate că vrea să meargă 

şi el. Mergem câte trei şi lumea d-tale n'o să 
mai aibă ce să zică, Haide. e enervată. Şerban observă, 
Eu mă duc să mă pregătesc, două zile..trei! 

Şerban ese. Adina în prada unei turburări nebune ese şi ea după 
ce în grabă şi-a uitat mănuşile pe masa mare dela mijloc. Branco- 

„mir intră în scenă. Şi el e toarte enervat. Stinge ţigara și aprinde 
alta. De-odată, jos, pe mare se aude o serenadă italienească pe care 
o cântă cineva, într'o barcă. Brancomir merge spre terasă şi de-a- 
colo, din uşe, rezemat și fumând, ascultă cum se îndepărtează cân- 
tărețul. ”
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_.SCENA XI - 

BRANCOMIR. ADINA. | 
Brancomir rămâne în uşe, astlel Incat nu poate [ii văzut, din uşa 

„de intrare. In vreme ce romanţa continuă pe mare, Adina întră, se 
ultă din uşe să vadă dacă este cineva, şi merge de-și ia mănuşiie,. 
uitate adineaorea pe masă. Brancomic o vede, ştinge ţigara şi sunt 
amândoi faţă în faţă. El înnaintează emoţionat cum n'a fost niciodată 
şi îi zâmbeşte, în vreme ce ea nu ştie ce sătacă, să fugă sau să stea, 

. "ADINA 

Al 

BRANCOMIR 

- Vi se pare ciudat, „că sunt: aicea? 

- ADINA 

Foarte ciudat. - 

- BRANCOMIR 

. Am venit numai pentru câteva ceasuri. 

ADINA 

-De ce ? | 

- BRANCOMIR 

-0, nu ştiam că sunteţi aci. 

ADINA 

Mai bine ştiai, poate că nu mai veneai. 

BRANCOMIR 

“ Sau veneam mai de mult. 

Caceritora! , 33
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| | ADINA. . 

Te rog., 
. 5 

" BRANCOMIR 

„Sunt mai mult: de șşease..luni de când nu 
ne-am mai văzut. | 

ADINA 

Da,... mai mult de șease luni. 

BRANCOMIR 

Aţi primit toate scrisorile mele? 

. ADINA e 

“Mi se pare. Nu ştiu câte mi-ai scris. Una de 

la Colonia... 

BRANCOMIR 

V'am. mai scris și de la Biaritz. 

ADINA 

Uitima a fost din Monte-Carlo. 

BRANCOMIR 

Unde m'am hotărât să mă întorc. 

ADINA 
Iuptând, 

Ai văzut lume multă? Erau români pe acolo? 

BRANCOAIR 

Unde nu găsești români.
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ADINA 

Ai făcut prietenii noi? Nu e vorba când că- 
lătorești mult, faci cunoştinţe multe și prietenii 
puţine. - . | ! ! | 

BRANCOMIR | 
Am fost atât de ursuz, doamna mea, pe unde 

mă duceam, în cât cei care mă: cunoșteau. mai 
dinainte, spuneau, că trebue să mi se fi întâm- 
plat ceva. 

ADINA 
Da ? Si ce ţi se întâmplase? 

“ BRANCOMIR 

Te-am cunoscut pe: d-ta. 
-tăcere. ” 

„Pleci ? Te. văd îmbrăcată de plecare. 

ADINA _ 
Da, am vizitat azi un vapor, care pleacă de- 

seară |... M'a coprins un dor nebun de ducă... şi 
mă duc. 

BRANCOMIR 

Ai dreptate, nu-ți închipui ce bine poate face 
O plimbare pe mare.. merge spre terasă şi se opreşte în ușe. 
In depărtare se aude romanţa de adineaorea. Mai ales că ma- 
rea e atât de calmă astăzi. Adineaori stăteam 
acolo,-aplecat pe marginea terasei şi nu ma 
trezit de cât un val, care venind, să sărute malul, 
s'a izbit de zid și m'a stropit... Te duci departe ?
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ADINA 

“Stiu eul _ o 

| BRANCOMIR 
In toate serile aveţi serenade ? 

| ADINA 

Nu. De-aia mă și miram. E întâia oară. 

| „_“ BRANCOMIR 

Vre-un îndrăgostit deznădăjduit. 

| : ADINA : - 

Il mângâe mărea. . - 

BRANCOMIR 
. Da, e alinătoare de dureri... Veţi avea o noapte 

“splendidă. Răsare luna, colo departe... vezi... cum 

spune Eminescu:“ călăuzind singurătăţi, de miș- 

cătoare valuri“... tăcere. Pleci singură ? 

ADINA 

m Singură | 

« BRANCOMIR 
se apropie de ea cu un zâmbet trist. 

Fugim unul de altul, dar ne vom întâlni mereu. 
Am plecat atunci, ca să fiu departe de d-ta şi. 
m'am întrs acuma pentrucă n'am putut, să te uit. 

Acum fugi de mine... Pentru ce? De ce eşti 
atât de rea ? De ce nu mi-ai răspuns, când te ru- 
“gasem, să-mi răspunzi? Mi-ar fi făcut atâta bine
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"Uite aş fi ţinut scrisoarea d-tale ceasuri întregi 
„în mână, ca să !cercetez fie. care literă, ca să 

ghicesc ce:se petrecea pe fața d-tale, când scriai 
câte un cuvânt N ă 

i ADINA 

. Pentru că n'am vrut, 

N BRANCOMIR | 
- Vezi-şi eu credeam, că nu te-am iubit de loc, 
M'am dus, ca să mă încredinţez și când nu te-am 
mai văzut, mi s'a.făcut un dor imens de d-ta...| 

„Te-ai gândit la mine? . - 

e „ADINA 
"Niciodată, - | 
a “ BRANCOMR | 

Cred; w'ai nevoe să-mi spui, că te cred. 

o ADINA 

Atunci de ce mai întrebi? 

- -BRANCOMIR 

O, eu am suferit atât de mult. Nu trebuia să 

plec. | 

ADINA 
De ceai plecat? 

7 BRANCOMIR | 

"Ca să mă întorc învins şi umilit, să-ţi pun la 

picioare stărâmăturile unei inimi zdrobite de d-ta. 

„Fireşte... d-ta nu ştii ce este viața. N'o ştiam 

nici eu, d-ta m'ai făcut s'o cunosc.
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Se ADINA . : 
O! E | 

BRANCOMIR o 
Nu, nu! Ai avut tot ce-ai vrut, ca şi mine. 

Avere, situaţie, dragoste ambiţiuni indeplinite... 
şi nu poți ști ce este viața. Viaţa n'o cunoaşte 
de cât acela, care “suferă și pe care suferinţa îl 
face să cugete... cum am suferit şi cum am cu- 
getat eu. Sunt fericit. Toate femeile pe care le-am 

- întâlnit au 'fost lă fel. Toate, toate fără multă. - 
trudă, au fost ale mele și n'am iubit nici una, 
„pentru. că nici una, pe semne, m'avea nevoe s'o- 
iubesc. Am fost mulţumit și atâta tot. Fericit? 
Nici odată. O singură femee mi s'a împotrivit 
cu înverșunare și pe aceea am iubit'o în adevăr. 

| ADINA 
Imi pare rău. 

BRANCOMIR 

Dar nu de mine, ci de d-ta. Te-ai împotrivit... 
credeam că m'ai uitat, dar nu-i adevărat. Tre- 
muri. Uite cum îți sclipesc ochii... cum îți tre- 
mură buzele... 

ADINA 

Mie? să 
..  BRANCOMIR 

. Dumitale. Te-ai ferit de clipa asta Şi ai fi dat 
orice, ca să nu mă mai întâlneşti... știai c'o să 
se întâmple ce s'a întâmplat acum... şi iată-ne
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suntem aniândoi neputincioşi în fața dragostei 

eterne. Am rupt de pe noi şi am smuls dinnoi 

"tot ce era fals şi prefăcut. Suntem două inimi 

care bat la fel, două suflete, care s'au împreu- 

nat. Nu putem 'trăi unul fără altul, mai ales a- 

cuma când nici d-ta nu mai eşti cocheta care 

întruntă privirea bărbatului, nici eu nu mai sunt 

cuceritorul de femei, care vrea să petreacă... Ne 

iubim..! Te iubesc...! 
Ea tace și aproape ameţită, se lasă pe scaunul de lângă ea. 

Ce n'am făcut, pe unde n'am umblat, pretu- 

tindeni duceam cu mine amintirea d-tale, Mă 

- chinuiai. Sufeream şi vream, să-mi înfrânez i- 

“nima, dar nu se putea, era, mai tare decât mine... 

Ce vrei ?.. Suferi... suferi până când nu mai poţi 

răbda. Toată durerea din tine se revarsă în a- 

fară, precum e pământul, .care înghite mereu apă, 

până ce nu mai poate și se produce inundația. 

Ascultă ! Intr'o seară la Monte-Carlo, nu-ţi mai 

scrisesem de-aproape două săptămâni, vedeam, 

că nu-mi răspunzi la nici una din scrisorile 

mele... îmi pusesem în gând să fac orice ca să 

mi te alung din minte. MVam dus la Cazino şi 

am eşit dela operă pe la unsprezece jumătate. 

Am intrat în sala de joc, — acolo ca de obicei 

lume multă, — încep să joc. In jurul meu câteva 

femei numai decât începură să-mi vorbească. Pe 

una din ele o cunoşteam dela Paris, juca într'o 

revistă la Olympia. Imediat am hotărât să pe- 

trecem împreună toată noaptea și jucam ca un 

nebun. Eram vesel. De-odată una din ele spune
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celeilalte : „Voyons Adine prends. donc tes vingt 
louis“ — Adine ? ! — Era numele d-tale... începu- 
"sem să-mi perd buna dispoziţie... şi iar mă gân- 
deam la d-ta... la salonul d-tale... la oglinda a- 

„ceea... la fereastra de unde priveam în stradă... 
Am eşit. lar afară pe terasă orchestra cântă val- 
sul, pe care-ţi-l aduci aminte, îl cântau alții în 

„Seara aceea la bal. Simţeam că. se rupe ceva în 
-„. Sufletul meu... îmi venea să plâng... Adina tace o mis- 

care. „. da, să plâng... şi în vreme ce muzica cânta 
înnainte, mi se părea că cineva mă 'sugrumă... 
şi mi-au venit în minte cuvintele ce ți le-am 
spus atuncia seara și am început, să te iubesc» 

„acolo a doua oară, cu furia unui amant de de- 
parte, nebun... zdrobit. dezesperat... tăcere. Mă 
crezi ?,. A 

“ADINA 
“Da. 

| | BRANCOMIR o 
Si eşti tot atât de hotărâtă ca și mai înnainte, 

să nu mă laşi să pătrund mai adânc în inima 
d-tale ? 

ADINA | 
„Mi-e frică de d-ta, da mi-e îrică. „Aș fi vrut 
să nu ne mai întâlnim, crede-mă, ar fi fost de 

“mii de ori mai bine. Oamenii care sunt siliți să 
"sufere unul din pricina altuia, ar trebui să nu 

se întâlnească niciodată. Eşti un om primejdios. 
Da,... acuma cred că mă iubeşti şi am impresia, 
că în faţa mea e un alt om, e un altul care îmi 
vorbeşte acuma. |
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BRANCOMIR . 

Să-ţi fie teamă de cel de-atuncia, dar de mine 
acuma n'ai pentru ce să te temi. De ce închizi 
ochii ? Ia 

| ADINA 

Mă simt pe marginea. unei. prăpăstii. De ce 
ai venit? 

| BRANCOMIR 

Ca să te iau. 

ADINA 

Teama asta o port în suflet din seara aceea - 
când ne-am văzut ultima oară. Nu-ţi închipui 
ce pustiu ai lăsat în urmă. Eu nu mă mai re-: 
cunoșteam, toate ființele care te-au iubit sufe- 
reau îngrozitor. Serban Ritoriny avea inima sfă- 
şiată 1... lată ce faci d-ta, iată ce laşi în urmă 
pe .unde treci. Suferă toţi. 

BRANCOMIR - 

Si d-ta? - 

ADINA 
„- Pe mine lasă-mă, să nu mai vorbim de mine. 

BRANCOMIR 

Ba, da! Te iubesc. Te iubesc şi vrei să fugi 
“de mine! E zadarnică ori-ce împotrivire. Vrei 

să pleci? Te-ai pregătit de plecare, dar te-ai 
pregătit pentru mine; nu poţi pleca fără mine. 
Nu poţi! Aflasem că ești aci şi de aceea -am
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venit. Am venit pentru d-ta și d-ta te-ai pregă- 
tit pentru mine.. Te cuprinsese. un dor nebun de 

ducă, dar ca să vii la mine, Am venit eul! Te 
"iau și plecăm, 

| ADINA 

Nu... nu! : | 

BRANCOMIR 
îi ia mâinele amândouă şi i le sărută. 

Te iubesc... și-o să plecăm. 

ADINA 
nebună, aproape fără să ştie ce spune. 

Da.. plecăm... plecăm... plec... dar fără d-ta. 

| BRANCOMIR 
Pleci... dar pleci cu mine. 

ADINA | 
învinsă, ameţită. 

"Cu... Dum... nea... ta! 
Ese repede şi Brancomir o însoţeşte. Scena rămâne goală. In de- 

părtare se aude romanţa de odinioară, apoi intră Şerban care i-a sur- 
prins, fără să fie văzut şi priveşte trist în urma lor. Intră Limonidy, 

radios, gata de plecare. 

“SCENA XI 

ȘERBAN. LIMONIDY. 

, LIMONIDY 

Ei 2... 

a ŞERBAN 

Nu mai plecăm l
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LIMONIDY . 
desbrăcându-se. 

Hotărit. Nu-mi merge bine ori de câte ori sunt: 
gata la vreme. îl vede pe Şerban, care abătut cade întrun jeţ. 

Dar ce ai? | 

ŞERBAN | 
zâmbind dureros, dar stăpânindu-se, 

Nimic. 

| LIMONIDY 

Mi se pare, că şi tu ai întârziat odată. în: 
viața ta. | | o 

ŞERBAN 
Eu întârziez mereu. 
Departe se aude romanţa. 

” CORTINA.
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