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"PERSOANELE 

Nisim Conaxovici, bancher, 
ETER, femeia lui. 
LELIA, fiica lor. - 

Lazăn, fiul lor, | Pi 
MaxassE, tatăl lui Nisim. 
Roza Bum, nepoata Esterii, - 
MATEI FRUNZĂ, judecător, 
NATALIA FRUNZA, profeşoară. 
Em Hony, întreprinzător de construcții. 
ZELIG ŞOR, misit. 
Us RABIN, 

UX "REDIGATOR. 

UN. DOCTOR. 

1! ADVOCAT. 

U.. CONTABIL. 

ARISTIDE STAvRI 

Sroica Ie 

Ux BATRÂX scurt, 

O DAMA înaltă. . 

O cocoaxA groasă. 

martorii lui Horn. | 

Doi OVREI, cu perciuni. . 
GeoncE, oberchelner, 
Disa, servitoare, 
GHiŢă, servitor. 
Musafiri de masă. 
Chelneri. 
Muzică militară,



ACTUL 1 

Un salon cam prea încărcat, O ușă deschisă în fund Ja dreapta, dând 
într'o anticameră, o uşă în dreapta și o uşă în stînga, 

MANASSE COHEN, către feciorul care intră, după el.. 

Spune numai că e un domn străin, că ma vrut 
să-și spuie numele, atâta. Dute, spune. 

(Feciorul dă din umeri şi ese prin uşa din Stînga, Manasse face încet roată prin salon, uitându-se la toate lucrurile şi se opreşte înaintea unui tabloi în fund, la stînga uşei. Feciorul intră din Stinga şi ese prin îună), 

NISIM COHĂNOVICI, intră prin stînga. 
A! Tata ! (e îmbrățișează). Bine ai venit tată! Ce sur- 

prindere! (aleargă înapoi şi deschide ușa), IEster ! Ester! Vino 
repede, 

a 

ESTER, dinăuntru, 

Indată, îndată, ce este? 

MISIM 

Vino» repede, Ister! O să vezi, nici nu-ți închi- 
pucşti 

ESTER, dinăuntru, 

Nu pot eși aşa, înțelege, vin indată. 

ot
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MANASSE, arătând tabloul, 

Spune-mi, Nisim, ce caută aici muierea asta goală, 
are se luptă cu un tinăr? 

NISIM 

Asta ? asta e doar din biblic. E Iosef cu femeca 
lui Potilar. 

MANASSE 

Din biblie? N'aţi găsi! lucru mai frumos în bi- 
blie? Și rușinea asta se spânzură pe păreţi? Şi ai 
fată mare în casă! Nu, Nisim, una ca asta nu e 
pentru. o casă ovreiască. 

ESTER, intră şi se opreşte. . 

Tata socru! Asta e frumos (dă mâna). M'am gândit 
cit la d-ta, dar tot nu-mi venea a crede. Să faci d-ta 
un drum aşa de lung de la Fălticeni până la Bucu- 
rești. Poftim, şeză, lată socrule. Nu aici, mai bine 

“în fotoliu. 

MANASSE 

- ȘLiți ceva copi, mie să-mi daţi un scaun ca lunca. 
Imi place să simt că şed pe ceva. Pe jilțurile astea 
căplușite, cu drouuă, pe roliţe, nici nu Șeză, nici nu 
plulești. 

NISIM 

Indată ! (Se repede în odaia din stinga), 

T ESTER 

Dar Lelia o să se bucure! O să vezi îndaLă (acschide 
uşa din dreapta. Se aud sunete depărtate de piano). Lelia ! Lelia! Nu 
aude. Lelia! Lelia! (Se aude închizindu-se o uşă). 

LELIA 

Bunicu! (| sare în git, Manasse o stringe în braţe şi o sărută în creş- 
te:. Xisim se întoarce cu un scaun de pac).
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| | MANASSE, zimbind de plăcere, 

Tot sălbatică și sburdalnică? Tot? Am crezut că 
voi găsi o fată aşezată, dar tot căprioară de munte. 

NISIM, oferind scaunul 

Poltim, tată, şeză. (Se aşează toţi, afară de Lelia, Manasse cu faţa 
spre public). 

MANASSE . 

Ăsta e un scaun, simți că șezi. (Către Lelia). Dar fu- 
moasă te-ai făcut! Şi ai mai crescut, știi că ai mai 
crescut ? Stai, de cind nu te-ain mai văzut? La paşti 
Sa implinit anul de cind ai fost la noi. Sint teci- 
spre-zece luni și jumătate și ai mai crescut, mult, 
(Către Nisim şi Ester). Ial'o fală mare. Acu cinci ani, cind 
v'ați mutat din Fălticeni, ce cra? O nimica toată, 
Și acum, iato! 

" 

LELIA | | 
“Tare bine'mi pare că ai veniL! Cind s'a dus tata 

cu Lazăr inaintea paştelor la Fălticeni, m'am rugat 
atita să mă ia și pe mine şi n'a vrut. 

MANASSE, 
Și bine a făcut. Inmormintările nu sunt pentru 

copii, mai ales pentru fete. Să se gindească la viaţă, : 
nu la moarte, 

* 

LELIA 

Mam gindit la d-ta, buniculc, ași fi dorit să te 
mângii, să fii lingă d-ta. ” 

| MANASSE 
Tu eşti fată bună, Lea, dar eşti copilă încă. Unde 

incape mângăere! Și cu ce? Cu vorbe? O rană în 
inimă nu se astupă cu vint. Iată, azi sint drept două . 
luni de cind mi-a murit Sara. Crezi că mi-e mai 

La
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uşor acuma ? Din potrivă, mi-e mai greii. Doar nu e 
şagă să trăești'cu o femee patru-zeci și nouă de ani, 
să le culci cu dinsa și să le scoli cu dinsa, şi de 
cite ori mam dus la drum, m'am gindit, ce să-i 

„adue Sarei, să-i fac plăcere, şi de cite ori am făcut 
o afacere, ştiam mai dinainte ce o să zică Sara Și 
chibzuiam ce trebue să-i răspund. Acum, nimica, 

„n'am la cine mă gindi, mă învivtese singur prin 
casă ca un strigoii, e gol in toate colțurile, parcă 
ar fi pustie lumea toată — și cu vremea golul creşte... 

LELIA, ştergîndu-și ochil pe furiş, către mama e! încet. > $ Ş ? 

Săracul bunie ! 

MANASSE 

Asta ai zis-o bine Lea; Săracul bunic! (Lea se întoarce 
surprinsă. Nu le supăra că am auzit. Ai dreptate. Asta 
e adevărata sărăcie. I: destul de răii cind pierzi a- 
verea, dar cind pierză pe un om, atunci rămii cu 
adevărat sărac. Sermana Sara! Ce bunătate de fe- 
mec, pină la urmă s'a gindit la vor. (Scoate o cutie din 
buzunar). Puțin inainte de a muri a trebuit si-i adue 
giuvaerurile şi a ales cu mâna ci Și mi-a zis: Acești 
cereci sint pentru nora mea, Ester, și aceste șiruri 
de mărgăritare să le dai Leii, să le poarte sănătoasă 
când n'oi mai (i că; nici nu știi cit te iubia, Lea:. 

LELIA 
Știu, Dunicule, știi, 

MANASSE 

Şi acest lanţ... Dar unde e Lazar? Azi e doar 
sărbătoare mare, p'aveţi treabă la biroă. 

NISIM 

Trebue să vie indată,
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ZELIG OR, intră din fund; vorbeşte îndărăt feciorului, 

Să mă anunţi pe mine ? N'am nevoe să mă anunți Li] 
+5) 

Pentru ce am eii gură ? M'anunţ cit singur.—Bună 
Zioa ! — (către fecior). Iată, m'am anunțat, mai poftegti 
ceva ? (Feciorul dă din umeri şi ese). 

NISIM 
Zelis Şor! 

ŞOR 

Da, Zelig Şor, el şi? 

NISIM dindu-i mâna, , 

Bună zioa, Şor, ce vint te aduce pe d-ta? 

ŞOR 

Tatăl matale e vint? 

MANASSE, aşezind lanţul în cutia pe care o pune în buzunar, 

Așa-i, pe Zelig lam luat ei cu mine. Nam vrut 
să fac drumul ăsta lung singur. 

ŞOR 
Acum, oameni buni, lăsaţi vorba; Ce fac eii cu 

genţile d-lui Manasse? 

NISIAM 

Îndată. (Sună). 

ŞOR 
Birjarului i-am dat doi franci, n'a vrut să lase mat 

eftin, nici să crape. 

NISIM 

Atâta-i taxa. 

ŞOR 
- Taxă! Nisim, te ţineam minte parcă mai deştept. | 

Taxa-i pentru proşti. (Intră feciorul). 

j 

oz
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NISIM, către Şor. 

Unde-s genţile ? 

ŞOR 
Tâlharul de birjar mi-a spus să mă duc cii inuntru, 

să-i las lui genţile și să trimet pe o slugă să le ice, y dar și-a găsit omulă Le-am luat cit singur şi le-am urit pini” în ănilreL şi am închis uşa. 

ESTER, către fecior. | 

Ghiţă, ia gențţile din antret și du-le în odaia cea albastră. (Feciorul ese). 

NISIM, către or. 

Puteai foarte bine să le lași în Dirjă, doar are număr la felinar. 

   Nisim, ză, mi te-ai schimbat aice, nu te mai cu- nosc; şi dacă fuge şi pune alt felinar? 

ESTER 

Poftim, domnule Şor, nu vrei să șezi ? 

ŞOR 
Mulţumesc, nu, cii vrei să stai bine. 

ESTER 

Acuma, tată socrule, ce ici? Ciaiă ? Cafea cu lapte ? De sigur că w'ai luat nimica toată noaptea. 

MANASSE, Scoate ceasornicul, 

Nouă ceasuri și jumătate. Da, trebue să iati ceva. O să iat un ceaiă. Poate să mi se aducă chiar în- Coace. (Uitindu-sela mâni. Dar nici nu m'am spălat incă Pine. 'Trebue să mă Spăl intâiii. (Se scoată). aa 

o SOR DN
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LELIA 

Poftim, bunicule, te voi duce in odaia d-tale (Se 
opreşte la uşă ca să-l lase pe Manasse să treacă), 

MANASSE 

Treci tu întăiă, copilă, doar trebue să-mi arăţi 
drumul. (es prin uşa din fund), 

“ESTER . ' 

Și d-ta, domnule Şor, nu vrei să te speli și d-ta? 

ŞOR 

Nu. Tot zice lumea că sint un nespălat, de ce să 

mai stric degiaba apa? 

ESTER 

Şi ce ici? Cafea? Ceaiă ? 

ŞOR 

[ii o să iati rum cu ceaiii, dar puţin ccaiii. Doc- 
"torul spune că ecaiul slăbește nervii. 

NISIM 

Parcă mult rum nu slăbește! 

ŞOR 

Rum nu. Rumul întărește; asta s'o, ştii de la 

mine. N'ai văzut când se pun + vişine în rum cât de 
tari se fac? e 

Sai nana e 

ESTER 

Mă duc dar să văd să se aducă ceaiul. Cu slu- 
gile astea dacă nu vezi singură... (Ese prin fund). 

ŞOR, plimbîndu-se prin salon. 

Dar frumoasă locuinţă ai, Nisim!
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NISIM 
E casa mea. M'am mutat intr'insa abia toamna 

ireculă, 

ŞOR 
Și câle poze pe pereți! Mai multe ca la conu 

Costache Buhălăă, prefectul nostru. cOprindu-se la madam 
Potifar. Vino ?ncoace Nisim! Asta e o cunoștință a d-lale? Ce zice Ester? 

NISIM 
Bată-te să ie bată, nebunul de Șor! 

ŞOR 
Zăii, Nisim, spune-mi; e cinc-va din [amilie ? De unde să ştiu ci? 

NISIM 

Binc, Şor, nu ințelegi că e Iosef cu madam Po- pc 
. ÎI i tifar ? 

ŞOR 
Asta-i?! Dar mare prost trebue să fi fost! aş pune 

un pince-nez şi se uită mai de aproape), Chiar arată a prost şi De poză. Uită-te cât e de speriat, parcă ar fi alte cele. Prost! Dar ca? Ce ziăi, Nisim? Frumoasă bucată ! Şi linără! Asta n'a avut încă zece copii ca femeia mea. 

ESTER, care a întrat la cele din urmă cuvinte. 
Al zece copii, domnule Şor? 

| ȘOR 
Şi jumătate, să nu fie de deochiă. ŞI știi, cca mai mare plăcere imi face jumătatea de copil. | 

NISIM 
Cum asta ?
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ŞOR 
Nu cere de mincare. Cei-lalţi cer, face gură. 

ESTER 

Trebuie so duceți grei de tot, d-la și femeia 
d-tale. 

ŞOR 
Femeia mea o duce greii numai câle-va luni, restul 

il due cit. Dar drept să vă spun, mam fost mai 
bogat când am.avul numai unul și nu sint mai sărac 
avind acuma zece. Mare-i Dumnezeii. Fic-care copil 
vine cu noroGil lui în lume. Incă o burtă, incă o 
lurtă, 

MANASSE, intcă frecîndu-şi mânile şi nctezindu-și barba. 

Așa. Parcă eşti alt om cind te-ai spălat puţin. 
(Către Şon Te-ai spălat şi tu Zelig? 

ȘOR 
Nu, că nu vroi să fii alt om, sint mulțămil așa 

"cum sint. " 

MANASSE 

Dute de te spală măcar pe mâini, doar o să vrei 
să ici ceva. 

ȘOR 
Lasă, domnule Manasse, cind o să bei, o să mă spăl inuntru. Dumnezei se uiti la inima omului, 

aceea să fie spălată; de mâini puţin i pasă. 

MANASSE 

Siricat mai ești! (Intră Lelia care duce două coşuleţe de argint, 
cu diferite pișcoturi, Feciorul o urmează cu o tabl mare de argint, pe care 
Sint așezate toate trebuincioasele pentru ceai), 

| 

| 
| 

|
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ESTER, făcînd loc pe masă, 

Incoace, Ghiţă, pune tabla aice. (0 inăreaptă singu; +, 

Așa. : va 

LELIA 

aşează coşuleţele, punc zahăr într'un pahar, toarnă esenţă, şi apoi amestecă, 

Destul de tare, bunicule ? 

MANASSE 

Destul, mulţumesc. 

LELIA, dindu:i paharul, 

Poftim bunicul. dncepe să gătească al doilea pahar). 

ESTER 

Și d-ta domnule Şor, şezi aici. 

ŞOR 

Destul, destul, dudue, nu mai turna atâta apă, n'o 
să rămăe Joc pentru rum. Dar unde e rumul ? 

ESTER 

Lam gătit doar pe bufet. (Către fecior. Adă rumul 
Ghiţă. 

LELIA 

Lărtă-mă, domnule Şor. Mam gândit numai la. 
bunic ; d-lui nu obicinueşte rum. 

ŞOR 

Obicinuese cii şi pentru domnul Manassc. 
.... ji 

NISIM, întinde iui Manasse un coşuleţ cu pişcoturi. ia 
be pa . - Poftim tată, pişeoturile astea sint foarte ușoare, 

MANĂSSE 

Mulţumesc, nu MâÂNine. (Cu o privire 'aspră şi cam răstit 
AI uitat pe semne că nu m'am închinat încă. 
a 

  

a DIN 
>=
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NISIM 
po. 

î 

Un» sișcol ușor nu se chiamă mâncare, 

MANASSE, mai răstit, 

Nu? Şi cum se chiamă? (Feciorul aduce rumul şi ese). 

ȘOR, ia sticluţa cu rum, o ridică şi se uită la densa. 

frumoasă culoare! 

NISIM 

să rum vechiii franțuzesc. 

ŞOR, toamă mult rum, bea şi prinde a mânca la pișcoturi, 

pișcoturile sunt bune. Ilalal de viață in Bucu- 
! Unde găsești la noi în Fălticeni rum ca ăsta ! 

ae 
2 

cati 

MAN ASSE 

Zelig, mâninei? Doar nu te-ai închinat incă ! 4 
Tao -- 

ȘOR 
-Tacă, mi-ai slricat polia. (Impinge în gură restul unui pişcot). 

Mă rog domnule Manasse, o intrebare : Adam în 

MANASSE 

_ȘUI, Zelig, mie nu-mi plac glume de astea. O- 
sreiul vecii să lie! Și creștinul să fie creştin, e mai 
bine așa. Lumea asta nouă fără Dumnezei, nu vezi 

ee licăloșie ? Cu hoerii cei vechi, cari se dueeati la 
ibiserică și aveati în iatac o icoană cu o candelă, și 
|cacă in .neaii pe popă, i sărutait mă a în mijlocul 
ijsteumului şi nu le era rușine, cu boerii ceia te mai 
puteai înțelege câte odată pe cuvint. Să se ducă la ju- 
«ecător, asta era o rușine pentru un boer vechii. Azi, 
«nt Docrul mei cel tinăr, am conlract pe timbru, în-, 

„itzi Și pecetluit, dar ajută ? I: cocatisHitilizat, chel- 

        gimeste bani pe cai și pe load? drăciile, vorbeşte ( CE pa IE 2 | pi 

rai, când a mâneat din măr, Sa închinat întăiă ? |
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miere şi-ţi toarnă venin, de biserică își D. te în. le. 

popa din sat se uită ca la un câne, dar N totii 

se duce, şi nu e advocat, nici tălhar de pi tri 

care să ştie să se strecoare mai bine prin tie oo 

tițele dintre legi. Asta știe ! 

  

! NISIM 

Şi cum ai scoso la capăt cu cl? 

MANASSE 

Am tăiat cum am putut. Eu nu mă juc. tim 

dat dracului cu moșia, cu pădurea, cu lei. 

NISIM 

Dar velnița ? Asi an velniţa lrebue si i: » a. 

cere bună. Vin s'a făcut puţin, norodul i: riciiii, 

boi grași se caulă penlru Italia... 

MANASSE 

Afacerea e bună, foarte bună, dar nara turul 

de afaceri. Şi banii, care- si-am împrăștiați. îi Finis. 

Velniţa am teecut-o lui Calman Zarat. Dese uec tol, 

NISIM 

Dacă-i asa, tată, de ce mai stai la Filliceni? € ii, 

am venil acasă după moartea mamei, ne-am: vit 

şi noi aice, ci cu lster, că ar îi bine si “+ ia ale 

afaceri și să vii să şezi la noi. Nu-i așa, pie e? 

ESTER, cu un zimbet dulceag. 

Da, loc avem, şi cred cai trăi cel pilii lun ati 

de bine... 
. 

| ŞOR 

Cum? Pe mine nici nu mă întrebaţi ? ui pu Ca 

pe d-nul Manasse. Multe case de astea au ti? t. 

o parte din averea mca. De afaceri nout utiiest ci.
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NISIM 

Bine, bine, Șor, se va găsi ceva Și pentru d-ta. Mă voi gindi. 

ŞOR 
Și ci să trăese din gindurile d-tale? It nu-l las pe d-nul Manasse. 

LELIA 
Da, da, bunicule! Te rog Dunicule, zi da. Şi n'oi mai ti sălbatică Și le voi asculta şi te vol îngriji. Zi da, bunicule, te rog! 

MANASSE 

E uşor de zis da. Dar că trebue să mă duc in lic-care zi la școală, Drumuri lungi că nu mai "pot face. Bucureşti e un Oraș mare. Aveţi o școală in apropiere ? 

NISIM 

Până la templu nu e departe, zece minute cel mult. 

MANASSE 
Templu! O maimuţărie, Nisim, o biserică fără cruce. E pentru aceia cari nu-s nici carne nici peşte. Mie-mi trebue o școală în care să miroasă a_0vre- iește. Ce? Aice tu la templu te duci, Nisim? 

* 
NISIM 

Nu poţi să ieși din rindul oamenilor. “Toată lu- mea mai bună la templu se duce. 

MANASSE 

De unde o ci că aceia e mai bună? Fiind-că se imbracă nemţește și n'a învăţat carte ovreiască ? poiană m 2 

NISIM 
Nici până la Școala veche nu e mai departe. 

Al
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MANASSE 

Și apoi mai e și alta. Ştiţi cum se zice: Un pă- 
rinte ţine zece copii... : 

ŞOR 

“Ei de pildă. 

MANASŞE 
Dar zece copii... | 

ESTER 

Crezi ci noi am li dintre aceia... 

MANASSE 

Unde te gândești, Ester? Nici nu se poate zice 
că numai copiii sunt de vină. Şi Dătrinii ai slăbi- 
ciunile lor. Se amestecă in toate, se supără când 
nu sunt ascultați, amărese viaţa și altora și sic-și ..., 

- LELIA 

Ei o să te ascult, bunicule, în toate, in toate. 

NISIM 

Şi ca 'să nu mai faci drumul ăsta lung la p ălti- 
ceni, ași putea să mă veped. ei pe o zi două, să 
regulez tot, să aduc ce trebue, poate că s'ar găsi și 
un cumpărător pentru casă... | 

ŞOR 
Am cit un mușteriu pentru casă. 

MANASSE 

pr Casa? Casa mea? Casa in care Sa născut Lea și o ineare a murit Sara, aceia nu se vinde. Casa va fi un spital frumos pentru săraci, Am şi pus să mai facă odăi in curte. Asta era ȘI dorinţa Sarei. Lăsăm 
şi Dani.
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„ NISIM a 
Bine, tată, cum vrei. Dar restul pot să-l fac că. 

MANASSE 
Nu, Nisim, velniţa trebue s'o preda ci singur. 

ESTER * 
Cum, n'ai predat-o? Doar ai zis... 

MANASSE | 
I-am .Irecut-o și cra să-i o daă pe seamă acum 

„joi. Dar după nenorocirea care a căzut pe bietul 
Calman... 

| TOȚI afară de or, 

Ce nenorocire? 

| MANASSE 

Cum ? Pe aice nu s'a auzit? 

TOŢI 
Nu! Ce? ” 

MANASSE Să 
Stiți, Calman a avut o singură fată... 

ESTER 

Cum nu? 

LELIA 

Rașela, prietina mea, a muril? Aşi frânge mânile). 

“ MANASSE 

Mai răi! 

LELIA 

„A inebunil ca mătușa ci! Săraca Nașela! IE in- 
iradevăr nebună?



al 
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MANASSE 

LELIA, sgâieşte ochii şi nu pricepe. 

MANASSE 

> Pe un copil mort îl plângi, de un copil nebun 
ingrijeşti. Sunt lucruri firești şi-ţi zici că aşa a vrut 
D-zeii şi le porți, grei, dar porţi. Ce să facă insă 
părinţii ovrei după o fală care fuge cu un creștin? 
Mare nenorocire ! | 

ESTER zâmbind, 

A fugit? Nu mai spune! Cu cine a fugit? 

ȘOR 
Cu un subprefecţel, băiatul lui . Iordache Țilnă, 

dacă-ți aduci aminte. 

NISIM 

Și n'ati incercat s'o aducă inapoi? 

MANASSE 
Ce n'aii făcul! Fata nici nu vrea să vază pe pă- 

rinți, 
i 

. 

LELIA 
u 

Asta e răi. 

MANASSE 
Și nu s'a sficşit încă. Peste puţin se va boteza în mijlocul Fălticenilor. e 

LELIA 

Rașela se botează ? Asta e rău. Dea: pn 

MANASSE 

„Apoi se va cununa la biserică, toL la Fălticeni, . . . 
Ei 1 ş . 

. d ” 
Le vine bieţilor oameni Să-Și lea lumea în cup,
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ESTER 
Cu creşterea care i-a dat-o mama sa, Iana, nici nu se putea alt-fel. De mică o lăsa să culrecre loi orașul, să umplă toate casele. Când ne-am mutat noi in Fălticeni, nu mai era doar copilă, era fată de cincisprezece ani — e drept cu doi ani mai mare de cât Lelia — și unde nu o găsiai pe Rașela? Venia la Lelia, şedea un ceas, «ouă, apoi se ducea în altă casă, și așa toală zioa. Eă am crescut pe copiii mei altfel. Lelia mai că n'a intrat incă în casă străină fără mine. Și crezi că nu i-am spus-o Ilanci ? Când ma intrebat de cc nu o.las pe Lelia să se ducă la Rașela... 

MANASSE 

Las'o pe biata Iana, Estee, e destul de pedepsită. 

ESTER 

Fireşte, cum iși așlerne omul, aşa doarme. —- 

MANASSE 

Alaltăezi am fost să-i văd, mi-am făcut datoria, ca după un mort. Ilana a fost doar o femec frumoasă... 

ESTER 

Frumoasă?! Frumoasă n'a lost nici odată, O femee sdravănă, din topor. 

MANASSE 

So vezi, Iister, n'a s'o cunoşti, parcă-i scoasă din Pămint. Şi Calman—doar nu poți zice că e un om inoale—Calman şedea cu fruntea in- mâni, şi cândi vorbiam, se uita în jos şi-i curgea lacrimile în barbă. 

ȘOR 
Să-i scoţi lui Calman lacrimi cu vorba e o minune mai marc ca aceea a lui Moise când a scos apă din piatră Dar să-i scoţi din pungă un gologan pentru
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săraci, e o minune şi mai mare, asta n'a văzut-o 
incă nimeni, Acolo să te văd d-le Manasse, Și de 
ce și-a trimes fata la Viena să înveţe ranţuzeşte şi 
seripeă? Ce? Calman Zaraf fără franţuzeşte şi scripcă 
nu se poate? Mama lui, Brana Poloboc, numai cu 
franţuzește și scripeă La lăptal? Şi vezi, pe unde 
păcătuește omul, pe acolo'l pedepsește D-zeii; Fran- 
țuzeasca şi seripea i-aii perdut fata. 

LELIA 

Cum franțuzeasca și scripea ? 

ŞOR 
1, Iată cum, dudue. Golanul cântă şi el din scripcă, 
îi venia dar să cânte impreună cu lașela, şi vorbiait 

franțuzeşte. Iana ședea martoră și se topia de plă- 
cere ; lucia, nu alta; i ieșia toată grăsimea de gâscă 
pe obraz, și dedea din cap ca un cal de muscă, să 
se crează că ințelege și ca ceva. Şi i-am spus doar 
lui Calman: „Calman“ — am Zis — „păzeşte-ţi fata ! 
Zidurile din Ieriho ai fost mai tară de cât o inimă 
de fată, și dacă li s'a cântat at căzut“. Dar Calman 
a ris, n'a crezut. Acuma crede. 

MANASSE 

După ce-l sdrobeşte o nenorocire pe om, vini se 
găsesc destule. Două lucruri insă mie nu-mi intră 
lin cap: Cum de a avut o fată de ovreiă inima să 

„ise rupă de la părinţi, şi cum de mat inebunit încă 
atât Calman cât și Iana. Grozav lucru ! 

| LELIA 
Tare ași dori s'o vtd pe Hașela ! 

ESTER 

Lelia ! cum poţi să spui așa ceva ? Prielenia asta 
nu-mi a plăcut nici odată, și mai ales acuma...
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MANASSE 

Deacuma cred că lot aicea voi şedea. I: mai Dine 
aşa. AMă due numai pentru câte-va zile acasă... 

LAZAR 

Imi pare foarte "bine. (Către Frunz).: Vezi, Matei, lot 
o să ai ocazia să-l cunoşti. Permite-mi, bunicule, 
să-ți prezint pe prietenul mei, Matei Frunză, 

NISIM 

Judecător la tribunal. 

FRUNZĂ 
Mă bucur de cunoștință, întradevăr mă bucur, 

Lazar mi-a vorbit atâta de bunicul săi, că mi se 
pare că vă cunosc, d-le Cohănovici. 

MANASSE, zimbind. 

Dacă mă cunoşti, de ce-mi poceşti numele? Mic, 
A pie rog, să-mi zici Manasse ori Cohen. (Serios) Mie nu- Îi 5 

mi-e rușine cu numele mei cinstit ovreiese. 

FRUNZĂ 
Și la asta puteam să mă aştept, după descripţia 

lui Lazar, și aveți dreptate. Eă am un respest deo- 
scbit pentru aceia cari sunt oameni intregi și știă 
ce vroiese, chiar dacă părerile lor nu: se polrivese 
cu ale mele. 

LELIA 

Permile-mi, bunicule, să'ți prezint și cii pe prie- 
tenele mele. Domnișoara Natalia Frunză, profesoară ; 
verișoara mea Roza Blum, studentă în medicină, 

7” MANASSE 

Frumoasă profesoară ţi-ai ales, Lea: ce se poiri- vește se inlovărășește,
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MANASSE 

Deacuma cred că lot aicca voi şedea. I mai bine 
aşa. Mă duc numai pentru câte-va zile acasă... 

LAZAR 

Imi pare foarte "bine. (Catre Prunz3).: Vezi, Matei, tot 
o să ai ocazia să-l cunoşti. Permite-mi, bunicule, 
să-ți prezint pe prietenul met, Matei Frunză, 

NISIM 

Judecătov la tribunal. 

FRUNZĂ 
Mă bucur de cunoștință, întradevăr mă bucur. 

Lazar mi-a vorbit atâta de bunicul săi, că mi se 
pare că v& cunosc, «d-le Cohănovici. 

MANASSE, zimbind. 

Dacă mE cunoşti, de ce-mi poceșii numele? Mic, 
Al ie rog, să-mi zici Manasse ori Cohen. (Serios) Alice nu- 

mi-e rușine cu numele mei cinstit ovreiesc, 

FRUNZĂ 

Și la asta puteam să mă aştept, după deseripţia 
lui Lazar, şi aveți dreptate. Ei am un respest deo- 
seii pentru aceia cari sunt oameni intregi ȘI știi 
ce vroiese, chiar dacă părerile lor nu: se polrivese 
cu ale melc. 

LELIA 

Permite-mi, bunicule, săi prezint şi cit pe pric- tenele mele. Domnișoara Natalia F runză, profesoară ; verişoara mea Roza Blum, studentă în medicină. 
7 MANASSE 

Frumoasă profesoară ţi-ai ales, Lea: ce se polri- 
veşște se inlovărășește,
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LAZAR, către Matei şi Natalia, 
Nu vam spus'o? In lumea ceia veche cra multă pricepere şi multă judecată. 

LELIA 
. 

Dar, bunicule, Domnișoara Frunză nu e prote- „Soara mea, Mie mi-e prietenă. Dăm un concert de binefacere. Noi aici cum ne vezi, unu, doi, irci, patru, suntem un quartet. Și acuma o să mă scuzi, cel mult jumătate ceas, trebue să facem repetiţie. 
ȘOR, retras lângă madam Potifar, dând din Cap, în parte. 

Şi ci i sc cântă! (Flueră încet). 

NISIAM, care stă aproape de Şor, 
"Ce:zici Şor? 

ŞOR 
| Ei zice că-mi place muzica.. E. o mare putere, merge drept la inimă. 

LAZAR, zărindu-l pe Şor, 
Lite! elig.Șor! Rună zioa, - domnule Șor. Ve prezint pe domnul Zeliz Șor, un vechii prictin al casci, 

NISIM 
Omul nostru de afaceri, 

LAZAR ” 
Ce mai faci, domnule Șor? Cum iţi mai merge 2 

ȘOR 
Ia, ca la un cal de dărvală. Când are de lucru, n'ar€ vreme să mănince Și când mare de lucru, nu i se dă de mâneare. Dar păcal că n'am urmat ct cu “muzica, departe ași [i ajuns.
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LAZAR 

Cum? Ai învăţat muzică, domnule Şor? 

ŞOR Ă 
Da, învăţat. Tatăl mei a dat unui neamţ — il ţii 

minte Nisim pe beţivul cela cu nasul gros şi le- 
meia subţire? — şedea în casa lui Nuhăm lMindie, a- 
lăturea de unde mergeam noi la școală — tatăl meă 
il tocmise cu huria: douăzeci Și șaple de sfanți şi 
trei vedre de vin, ca să mă inveţe a cânta din aut. 

LAZAR 

Și ai învăţat? 

ŞOR 
Eram plin de talent, mai ales pentru flaut, o spu- |; nea neamțul singur. Aveam numai un cusur, când |! sullam din gură, nu dădeam din degete, și când dă- | deam din degete, nu suflam din gură. Altmintrelea, | y mare talent! Păcat că mam urmat, cu muzica răsbeşti, | 

) 

NATALIA ! 
Acuma, hai copii, trecem în salonul de piano, ne apucăm de lucru, vremea trece. 

ROZA 

ME prind că întâiii se incearcă rochile, (către Ester şi Lelia) Croitoreasa v-a adus de incercat. Sa suit im- preună cu noi. Dacă e vorba între rochi și muzică, rochile ati prioritatea. 

FRUNZĂ 
La domnișoara Lelia nu. 

ROZA 

Te prinzi, domnule Frunză ? (Către Lelia) Răspunde, Lelia, dar sincer.
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LELIA 
“In toată sinceritatea Wași.ruga să mă scuzaţi un 
moment ca să-mi incerce rochia. 

ROZA, bate în palme, . 

Bravo, Lelia ! qui Frunză), AL văzut ? Noi intre not 
ne cunoaștem mai bine. 

NATALIA 
Aceia cu cartonul era croitoreasa ? O cunoşti mai 

de mul ? 

ROZA 

y Et am recomandat'o. Siraca a văzut zile mai bune, 
dar bărbatul ci, un negustor, a murit, i-a lăsat o. droac de copii... 

ȘOR 
Câţi? Zece ? 

ROZA 

Dar repede mai mergi! Patru nu-s deajuns ? 

ȘOR 
Un singur quartet ? Femeia mea are două (uar- 

tetc: și jumătate, Și n'a mântuit incă, și tot nu se 
plânge. 

ROZA 
Femeia d-tale nu e vădană, sper. 

ŞOR 
Ț , 

+ - +. “ “ ve vw ? . 
„Nu, slava domnului, ȘI cil oi trăi cit 60 feri-o. 

dumnezeit. 

ROZA 

Și e o lucrătoare excelentă, o adevărată artistă. -
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NATALIA 

De ce nu mi-ai spus mie nimic? 

ROZA | - 
Pe rând, Natalia. Am vrut s'o introduc aice intâiă. 

ESTER Mai 

Și cit altă dată iți mulţumesc pentru asemenea 
recomandaţii. 

ROZA 
Pentru puţin, mătușă. Dar de ce? 

ESTER 
Fiind-că ei, dacă-i dai cuiva de lucru, cer să 

aibă măcar atâta recunoștință, ca să : se ție de cu-: 
vânt, nu să mă ducă irci zile cu vorba. Și de asta: 
tu ești de vină, Lelia. 

3 

LELIA : 
EU, mamă? 

ESTER 

Nu ţi-am spus-o de mai înainte? Nu vroi să am a face cu calici. Pot să-i dai cinei. franci de pomană dacă n'are ce mânca, dar să mă lase în pace. Tu te laci insă indală protectoarea luturor.., 

LELIA 

Dar bine, mamă, a avul săraca un copil bolnav ŞI. e 

ESTER 

Și dacă ar fi fost bolnav trei luni de zile? Ce e 
rochia mea de vină? Intr'un atelier mare n'am auzit incă de copii bolnavi. Eă știi ce este; fiind și ca | ovreică, își închipue că faţă cu mine poate să-și per- 
milă tot. O să mai vază ca lucru de la mine! 

e
 

a
 

[
c
n
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MANASSE 

Faţă cu un om sărac e ușor să ai dreptate. Si de Ş În IE RI ÎNC Tipe in Oc IPN AR ce să nu crează ca int'adevăr că un Ovreiit obidit 
la un ovreii va căsi mai multă milă și indurare? > 

3 dia Unde s'o caute, mila ? 

ESTER 

Tocmai asta e răul. Cu calicii ăștia trebue să ai 
toate delicatețele. Și când imi fac ceva, nu vreaii 
să fii nevoită si am delicateţe. 

FRUNZĂ 
Un copil bolnav e un caz de lorţă majoră. 

ŞOR 
ȘI zece copii sănătoși sint un caz de forță majoră. 

LAZĂR | 
Lmuerătorul nu e o mașină fără suflet. 

ESTER 
Te rog, Lazar, dacă ar merge după ideile tale, ar 

trebui să muncim noi pentru _toți calicii. . i E i 
Dr 

ROZA | | 
Și lucrează doar pe jumătate PE. shitnaa, 

NISIM | 
„Plătese bucuros de zece ori atâla, numai să nu 

se supere Estee, 

a 

NATALIA | 
* Parcă atelierile cele mari nu te fac să aștepți cu 
săptămânile ! 

ESTER 
Acolo ştii cel puţin penleu ce, sunt căulate, .aii imbulzeală de lucru, şi apoi nu cești singura care
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aștepți. Să vie insă una leşinală, să se roage s'o a- juți și apoi să 16 poăric de nas... Dar o să explie 
că... 

LELIA 

Te rog, mamă, nu-i mai spune nimica, e destul 
de mâhnită femeia... 

ESTER, sculându-se. 

Atâta ar mai lipsi! Si crează că nică nu pricep 
necuviinţa ? (Ese prin stinga), 

LELIA 
Natalia, Roza, veniţi ! crese cu ele). 

ŞOR * 
îi te ferească Dumnezeii de cucoane! când le a- 

«2 [pucă, rochile! Ialal de Adam! Bărbat fericit ! Fe- | 
+ Îmeia lui m'a avut treabă cu eroitorese, 

/ Și frumoasă trebue să [i fost mama Eva |. 

| NISIM 
De unde ai scos-o şi asta, Șor ? 

ŞOR | 
Goală cum era, dacă ar fi fost și urită, mai era ; nevoe de ingerul lui Dumnezeu, ca să-l gonească ” | pe Adam din raiă ? Fugia cl singur, nu te teme, 

Dai 
or MANASSE : — 

Aice n'ai dreptate, Zelig. Numai femeile străine sunt frumoase sati urite. Femeca bărbatului nu. e 
nici frumoasă, nici urilă, e femeca lui. 

, ŞOR 

Ia, spune-mi, Lazar, e adevărat ? Te-ai făcul doc. 
tor. de filosofie ?
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LAZAR 
Şi e așa lucru de mirare ? 

ȘOR 

Vezi, când am apucat cit lumea, eraii numai doc- . 
tori de mediţină. Il ţii minte Nisim, pe bătrânul 

„polac, doctorul Ialpuţki? Era doctor şi la d-ta în 
casă, domnule Manassc, așa e? Bun doctor! Cam 
beţiv, nu e vorbă. Seara umbla pe uliţă zimbind 
și tiriind amândouă picioarele ; dimineaţa cra mah- 
mur și ursuz și liviia numai un picior. Credeam 
multă vreme, că-i mai rămânea şi pe a doua zi 
cite o leacă de beţie intrun picior. Curată năpaste, 
era chiar șchiop de un picior, sărmanul. Dar bun 
doctor. Cu cât. era mai beat, cu atât cra mai bun 
doctor. Astăzi doctorii, când ai un junghiii, iţi pun 
trei lipitori și mori cu lipitorile. Acela bea vin cu 
ocaua şi lua sânge cu ocaua. Îți scurgea îndată un 
lighean de sânge, scotea tot răul din lrup, iți mai 
trântea teci patru duzini de pahare, și numai zile 
să (i avu, de sculat te scula cl. Bun doctor. Apoi 
ai eșit la modă doctori de dreptea băiatul lui conu 
Chirilă Burlui. Şade azi în Iași şi e mare advocat, 
câștigă mult, ia pielea de pe om. Numai să te gân- 
deşti la el, și te şi costă bani. 

LAZAR 

Și prietenul mei, Matei, e doctor în drept. 
* 

ŞOR 

Incă unul. Asta ințeleg. Un doctor de medi- 
țină se hrănește de bolnavi; un doctor de drept se - 
hrăneşte de impricinaţi, dar din ce se hrăneşte un 
doctor de filosotie? (Lazar şi Frunză zîmbesc). lacă mă ri- 
deți. De unde să știi citi? La Fălticeni îmi zic şi 

Ă
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mie filosof şi, zei, n'am invăţat. Spune d-la, Nisim, ce face un doctor de filosofie ? 

NISIM, oficază și dă din cap. 
Parcă nu i-am spus-o și cit! Nu mat vorbese de | cheltuială, aici şi în străinătate, căci, slavă Dommnu- . lui, am de unde. Dar ca părinte, ași fi vrut să am şi ciLo plăcere, să vid pe copilul mei că ajunge la ceva ca alții, că'l ia lumea în seamă. Dar așa j doctor! Când îl prezint unde-va, nici nu mai spun j că c doctor, fiind-că așa fel de doctor! Și stă nopții intregi şi învaţă și invaţă ; până şi la biroii, când | are un sfert de ceas liber, repede cartea în mână, și tot cumpără la cărți, şi lot invaţă, şi tot invaţă, şi mă întreb și căi : ce se mai invaţă atâta și la ce folos ? 

MANASSE 
Folos, Nisim? Din toate folos? Pentru folos sunt afacerile. Să-i dee Dumnezei noroc lui Lazar şi o să câștige şi el. „Învățătura nu e un hăeleț pentru săpat“, ati zis inţelepţii noștri. ȘI, Nisim,—dar de unde s'o știi tu? —'fu aj invăţat nici carte ovre- iască, nici ccea laltă. Lasă-l pe băiat, tu nai drep- tul să vorbeşti, nu pricepi. Invăţatură cea mai dulce e aceea care nu aduce folos, 

LAZĂR Va Vezi, Matei, nu ţi-am spus-o? Bătrânii ceia aveai idealul lor, nu crai numai sudea mașini de bani, 

NISIM 
Maşina ceea de bani-sunt ei. ȘI tocmai tu ai de ce te plânge! 

LAZAR 
Te rog, tată, n'am vrut să ir și 

52 Nam vrut să le Supăr şi nu le su- păra. Nici că nu mă supăr de câte imi spui mie. 

—
 

NU
I
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NISIM 

Adică, nică nu-ţi pasă de cecca ce spun ci. 

FRUNZĂ 

Dar, domnule Cohinovici, Lazar nici n'a înţeles 
Juerul ast-fel, a vrut să spue numai, că nu se poate 
supăra, fiind-că pricepe că din punctul d-tale de 
vedere, d-ta ai pe deplin dreptate. 

NISIM, îmblinzit. 

Fireşte, d-ta eşti un bun apărător. 

MANASSE 

Nici n'are nevoe de apărător. Ce am eii de pildă 
din învățătura mea ? Ști doar, ai văzut adesea sin- 
Sur, că până în ziua de azi, aşa bătrân cum sint, 
stati plecat peste carte câte trei, patru ceasuri pe 

„ Mai nainte veghiam și eii tărziă noaptea, acuma 
nu mai pot, nu mă mai ajută ochii, dar trei palru 
ceasuri pe_zi tot mai invăţ. Ce folos am ci? Câş- 
tig ceva cu asta? Bani ai făcut și tu, și mai mulţi 
de cât mine, şi fără învăţătură. Pentru: asta nu lre- 
bue multă inţelepciune. Dar crezi că ași schimba 
ci învăţătura mea, nu numai pe Danii tăi, dar pe 
toate comorile lumii ? Ca mâne o să-mi inchiză ochii 
şi mie... 

NISIM Ii 
Dară nu, tată, ce vorbă! O să mai irăești mulți 

ani fericiţi. 

MANASSE 

Da sati ba. Sint aproape de hotarul vieţei. Ce e 
viața omului? Parcă ar fi acum o săptămână, două, 
cram copil, mergeam la şcoală, apoi mam insurat 
cu Sara și am avut că un copil, apoi am insurat
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ÎI 
e i III 

copilul şi a avut e] copii, apoi a murit Sara și ca mâne mă due Și cil. In toată viata asia fugarnică = ; numai la învățătură am avut plăcere curală, mân- 
lume. La toate cele l'alte, 

riji, necazuri, supărări. Și 
rul acestei lumi, ce voit lu 
uri ? Dar invăţălura, ast 

găiere, uitare de mine și 
tot plăceri căpiușite cu g când voii trece peste hota 
cu mine? Bani? Giuvaer 
O iail cu mine, cu ea mă 

> Voi zice: , Doamne, mai 
voii i 

irimes 

nfățişa căi acolo ji 
in lume cu capul deșeri, ţi'l aduce inapoi plin cu ințelepeiunea ta“. 

FRUNZĂ 
Și asta e filozolie! 

ŞOR 
Cu filozotia am ajuns drept pe lumea cea Paltă, - la să ne intoarcem înapoi. Mic-mi place mai bine - 

făcuL_so țialist 2 Pa 

LA 

De unde aj luat-o asta 

ZAR 

? 

ŞOR 
Yecioru] lui Su] Mănzoc licenilor că ești soţialist, 

"LA 

aice. Spune-mi, dragă Lazăr, este adevărat că te-ai 
po i 

a umplut lot târgul Făl- 
că ai ținut un discurs, că vrei să impărțeșii toate averile... 

ZAR 
Se pare că feciorul Mănzocului seamănă cu tată] săi. N'a înțeles nimica. 

ŞOR 

soțialist. Inţeleg băcţi să- 

Dar ce te face pe d-ta 
raci, ar voi să apuce și ici e cva. Dave d-ta ? Fecior . de mare bancher ? Şi” lași, Nisim *
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NISIM 

Parcă azi copiii inteeabi. Dar de vorbi a vorbit 
frumos Lazar. Asta mi-a spus'o și deputatul Mişcă, 
A stat și în gazetă, 

MANASSE 

„d Spune-mi Lazar, ce e soţialism ? Ce vroese oa- 
(menii ? Așa am” ăuizit” Gt multe, dar na m'am L&- 
murit. "Tu trebue s'o știi. La Fălticeni mi-ai spus o- 
dată de filozofia ta și mi-a plăcut. Nu e în potriva 
lui Dumnezeiă, după cum crezusem eii, nu. Frumos 
lucru ! Acuma spune-mi, te rog, ce este soțialismul? 
Ce vroiţi ? 

LAZAR | 
D-tale pot s'o spun în câte-va cuvinte. Vroim să 

mântuim lumea toată. Socialismul nu este numai o Ar solie către cci săraci munciţi de loame şi lipsă, ci 
tot atâta către cei Dogaţi...” - 

MANASSE 

Către eci bogaţi? Cum? Asta o aud pentru în- Di 

tâia dată. ! 

„ LAZAR 

Vroim să omorim grija, grija zilei de mâne; 
spaima viitorului necunoscut, stalia ingrozitoare care, 
palidă şi tremurândă, se pune la masa bogatului ca 
și la masa săracului, şi sc culcă alăturea 'cu omul pe 
patul moale din palat ea și pe laiţa tare din bor- 
deiii. Iată-] pe tata, e om bogat. Ia inteebaţi-l de 
câle ori mănâncă liniştit, ce-i frământă creerii până 
și în somn și-l trezește noaplea. 

NISIA 
Da. Cine are multe afaceri, are multe sriji. T
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LAZAR 

Și ce lume senină ar (i, dacă fie-care ar şti că mâine va avea ce mânca și unde-și pune capul! Câte uri nu s'ar stinge, câte invidii nici nu sar naște, câte păcate n'ar peri dintre oameni! Ar fi adevărata mântuire şi renaștere a omenirei, 

FRUNZĂ 
Eu nu sint socialist, dar când îl aud pe Lazăr, 

trebue să mărturisesc că pricep cum se incălzeşte 
pentru această idee. 

MANASSE 

Și înțelepţii noștri au căutat să ușureze soaria săracului. De cât, bunuri lumești se pot inpărți. Ce faceți insă cu mintea, cu hărnicia? Acestea nu se pot împărţi. 

LAZAR * p 
Nu e de loc vorba de impărţială. Mai intrebat ce vroim şi ţi-am răspuns. In privința mijloacelor iți voi spune câte puţin în fie-care zi și vei vedea că e departe de a fi o nebunie goală. 

ŞOR 
Bine, tinere, d-ta m'ai atâta lilozolie să pricepi că toată invenţia asta cu soțialismul e iar o căpeană pentru ovrci? 

i FRUNZĂ 
Cum? Socialismul o căpeană pentru ovrei? 

| ŞOR 
Fireşte, d-tale nu-ți dă mâna să spui unde cântă cucul, dar s'o știți de la mine, să ţineţi minte că a spus-o Zelig Șor int'o.-zi de marţi, parcă o văd
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de aice, când o să ajungă treaba la împărțeală, o 
să înceapă întiiit cu ovreii bogaţi ; să-mi tae mie— 
să zicem — gâtul, dacă n'o să fie așa, na — iar 
când o să vie rândul la boeri, la prefecţi, la depu- 

taţi, la conu Costache Buhălău, îndată o să sirige; 

„Sai! Așa nu ne-a fost vorba. Noi nu impărțim, 
numai suntem soţialişști, gata“! Așa că o să re- 

mâneţi cu buzele unilate ? 

NISIM 

„Dar ce ai d-ta cu socialismul? Ce te aprinzi dia, 
Șor? D-ta n'ai ce perde. 

ŞOR . 

_Xisim, zău, mi te-au sehimbat aice. La Fălticeni 
parcă erai... (Se uită chiorîș la Frunză şi inşeşte puţin) Nu vezi 

că toL în capul meit se sparge? Și așa suntem mai 
mulți misiţi de cât negustori. Dacă o să calicească 

pe toţi ovreii bogaţi, ce se facă un ovrciu scăpă- 
tat? Prefect ?. Deputat ? Atâta să mă doară pe mine 
dinţii! Samsar se face, și o să-mi luaţi pâinea din 
gură. Dar nu te teme, Nisim, misit ea mine toL n'o 

să fii. Cine nu ştie săl facă pe un om ea în loc f 
de o vacă cu lapte să cumpere un ţap riios, acela 
nu e misit. Asta-i filozofia mea, şi nu sint doctor. 

LAZAR 

Reavo Şor! | 

ȘOR . 

Și fiind-că vorbim de impărțeală, ia spune-mi, 
domnule soțialist, cum o să împărţiţi femeile? o, 
să-i daţi unuia două urite drept una frumoasă ? Două 

urile! Berner! Eu am una și numai Dumnezeii mă 

știe! Ori cum întore lucrurile, soţialismul nu e pen- 
iru mine, Eu mă las păgubaş. (intră Natalia, Ester, Roza 

o
 

şi Lelia),
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ROZA 
Ei! Nu vam spus că că lucrează splendid ? 

ESTER 

Și ce crede? M'a cumpărat cu asta că nu-mi-a stricat stola? Pentru ce-i plătesc? Cum este ea, e incă prea de ajuns cât i dai, Şi apoi rochile care ni le-am făcut an la madam hrapowski în Viena pe Graben eraiă.... 

LELIA 

Stricate de sus până jos. Mult le am purtat ? Asta e odată o rochie! Nici nu mi-a mal venit s'o scot. 

NATALIA 

Matei, tu nici nu le uiţi la rochia Lelici, şade ca turnată. Dar ce inţelegi tu de rochii. 'Pe gândești la cazurile tale complicate. Și crede-mă, Matei, şi o rochie este un caz foarte complicat. 

FRUNZĂ 
Sunt cazuri mai complicate, Natalia, dar rochia e întradevăr bine făcută. 

Ş LELIA | 
Spune şi d-ta, bunicule, așa că-mi şade bine rochia ? 

MANASSE 

Ție-ţi șed bine toate cele, Lea, şi de când erai alăta de mare toate ţi-ai şezut bine, și nebuniile. 

NATALIA 
Dacă mi-ași face că lecţiile aşa de conștiineios cum facem noi repetițiile, bună prolesoară aşi mai fi! Iaide odată! Mergă şi tu, Roza 2 Ne trebue public.
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ROZA 

Ca public ași li model de publice; nu înţeleg ni- 
mica. Dar ce ţi-am făcut, Natalia, că vrei să mă ta- 
tezi cu muzică ? Știi că mie muzica îmi place la 
distanţă. (Quartetul merge spre uşa din dreapa, Natalia, Lelia şi Lazar es, 

Frunză se intoarce de la uşă). 

FRUNZĂ 
* 

Am de vorbit ecva cu d-ta, domnule Cohănovici, 
vE găsesc incă aice dupe repetiţie, nu-i așa? 

NISIM 

Da, da, nu mă duc azi nicăieri. (Frunză ese. prin dreapta) 

MANASSE, către Roza. | 

Ești fata lui Șulem, frate cu Ester? 

ROZA 

Da. 

MANASSE 

Mi se pare că Şulem a avut două fete. 

ESTER - 

Da, dar cea mai mare a murit acum un an. Mam 
întâmplat și eii acolo. Şulem ședea încă în Iași. 
Mâm fost dus doar chip de petrecere la Iași la sora 
mea, și bună petrecere am mai avut! Așa noroc am 
cit în tot-dea-una. Şi i-am spus doar lui Şulem : „Nu 
o indopa cu medicamente, mie nu-mi place medicu- 
mentele care i le tot dă doctorul.“ Dar il cunoşti 
pe Şulem; el cu capui lui! Şi n'a trecut săptămâna 
și a murit fata, 

ŞOR câtre Roza. i. 

Și d-ta înveţi doctor de mediţină ?
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ROZA 
Da. 

ŞOR 
I: adevărat că dacă se invaţă doctor de mediţină se lac oameni morți ? 

| 
ROZA 

Da. 

MANASSE 

“sta nu e bine. Cămașa de pe hora, dacă sa invechit, noi nu o svirlim, rămâne sfântă, Si lupul, în care a fost invălit sufletul lui D-zeii, și trupul e slânt, nu trebue batjocorit. 

ŞOR 
Și tăiați tot felul de morţi, mici și mari? 

ROZA 
Da. 

ŞOR 
Și morţii aceia pe cari i tăia 

. 

i, i tăiaţi goi? 

ROZA 

Da. 

ȘOR i 
Goi de tot? Fără cămașă, fără ismene ?.,. 

ROZA 
Da. 

ŞOR 
ȘI-L Lăiaţi în bucăti 9 . 5 

i
e
 

i 
a
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ROZA 

Da. 

ŞOR 

Și femei goale ? 

ROZA 

Da. 

E ŞOR 

In bucăţi ? 

Ă ROZA - 
Da. 

| ŞOR 
Și bărbaţi goi? 

ROZA 

Da. 

ŞOR 
“In bucăţi, bucăţele.? 

ROZA 

Da. ui 

| MANASSE, Sare de pe scaun, . 

Pliu ! Ruşine! 

ROZA 

Ruşinea nu-i din partea mea. (Face o reverență împrejur 
Bună ziua la toţi! Imi place încă mai bine muzica 
cea laltă, mă due să fac pe public. (Ese prin dreapta), 

” 
- 

ESTER 

Vezi.o 2?" to tatăl că.
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MANASSE, se uită pe ceasornic. 

Cum trece vremea când te ici cu vorba! Acuma mă due să mă inchin în odaia mea, e prea târziă să mă mai duc la școală. Vii”şi- tu, Zelig ? 

ŞOR 
Indată! Ei am aitat talesul meu. Nisim dă-mi un _tales, dar nu unul de modă, ingust ca un șler- sar. Titiunul Că ăsta nici nu simți că te închini. Mie-mi trebue un tales mare, gospodăresc, să ajungă până la pămint. 

. NISIM 

M& due să caut. 

ESTER 

Pe cel mare lam ascuns Cil. (Alanasse ese) I/aduc in- dată. (rea să se ducă.) 

ŞOR 
Ia staţi oameni buni! Nu vă ințeleg. Ester, parcă d-ta crai mai... 'Tâles_imi trebue mie ? Uf! Bine că am scăpat de toată hopta asta și mă văd singur cu voi. Ședeam ca pe Shimpi. Am să vă vorbesc de o afacere serioasă. (Se plimbă frecându-şi mânile) Dar inainte de toate, Nisim, mie mi-e uscat în gât. Ia să aducă ceva vin. E& sint ca o moară, ca să-mi umble bine limba, trebue să torn pe chiscoiti. (isim suna Dar nu vin rOŞ, „vin alb, se bea mai uşor, și ceva pișcoturi, nu de cele subțirele umpluie cu vint ; de cele grosuţe și lungureţe... (latră feciorul) 

NISIM 

Destupă o stielă de vin alb Şi adă și pişcoturile. 

/
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ȘOR 
De cele grosuţe, Ghiţă, ştii, de cele grosuțe și 

lungureţe, nu de cele lalte. (Feciorulese. Şor îşi scoate tabacherea şi 
o deschide). Nică tutun nu mai am. Dă-mi ceva de fu-f 
mat. Eu sint ca o locomotivă, când lucrez, fumez. 
Dar tutun, Nisim, nu bețe. 

NISIM 

Fumezi inaintea mesii? Pe mine doclorul m'a 
oprit să fumez inaintea mesii, nu e sănătos. 

ȘOR 
la, dă-i dracului pe toţi doctorii! Parcă asta e 

grija lor, să fie cine-va sănătos. Din sănătate trăcse ci? 

NISIM, scoate tabacherea şi o dă lui Şor. 

Poflim tutun. 

ȘOR, îşi face o ţigară, 

Ce fel de tutun € ăsta? Gros şi Negricios, (Scoate 
„un chibrit, îl freacă de pantalon şi aprinde ţigara) 

NISIM 
E luces turcesc. Mi-l-a adus consulul nostru din 

Smirna. 

ESTER 

Dar cât te costă nu spui? Cu atăţia bani ar îi 
putut să se ducă singur la Smirna să- ȘI cumpere 
tutun. 

NISIM 
Lasă, sler, banii nu sunt pierduţi. 

ŞOR 
Dacă cineva ţi-e dator cu bani, şi-ţi aduce tutun, 

c semn rău. (Feciorul aduce o tablă cu vin, pi$coturi și două pahare, le 
- pune pe masă şi ese)
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ŞOR, se aşează, ia sticla şi umple un pahar. 

Bei, Nisim ? 

NISIM 

Eu nici la masă nu Deai vin. 

ŞOR 

Pentru asta trebuia să te muţi la Bucureștii? (Gustăîntăiu, apoi goleşte un pahar) Bun ! (Pune jos paharul, îşi reazămă coatele pe masă, îşi culcă fălcile în mâni şi se uită la Ester şi la Xisin). Ia, ghiciţi, cu cine am venit eu azi noapte în tren? 

NISIM 

Cu tatăl meu stiu că ai venit, E 

ŞOR 
Spune-mi, Nisim, ai ghicil-o asta din capul d-tale ? (Ca o taină). Am adus un mire pentru Lelia. (Pauză). APam ințeles cu cl să se” suc în Wen la Bacău, fără să bănucască măcar cine-va că mergem impreună. Mă așteaptă acuma la otel. (Tăcere). 'ăcerea asta o cunose, e în regulă. Și conu Costache Buhălău, dacă vin și-i spun : „Coane Costache, am un cumpărător pen- iru grâu — conu Costache tace, parcă nici gând n'ar avea de vindut, şi are nevoe de bani de crapă. Ce, nu vie fata de dat? Fată și lingoare e bucuros o- mul când scapă de ele. Așleptaţi să vă rog ? altă, nu VE rog. şi toarnă vin şi bea). Unde e tutunul ? Gisim Scoate tabacherea şi-l-o dă. Șor își pune tutun în tabacherea sa şi-i dă lui Ni- Sim tabacherea lui mai goală înapoi). Așa ! Ca să nu tot ce, (II face o ţigară. Nisim şi Ester se privesc). Co vă tot uitaţi unul la altul ca doi cocoși? aşi aprinde tisara). Parcă că nu Știu să tac? Iată tac şi CU. (şi toarnă vin şi bea. Pune un pi- cior peste altul, se reazămă de Spată şi suflă fumul în sus).
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ESTER 
Și cc-ai crezut, Şor? C'o să ne sperii? Partiză 

sait propus destule pentru Lelia. Să (i avut zece 
fete... 

ȘOR 
Crede-mă, Ester, cunose și că lumea, să (i avut 

zece fete se propuneaii mai puţine partiz. 

ESTER 

Adică omul d-tale o vrea pe Lelia, fiind-că n'am 
de cât doi copii, vrea să ne moștenească dară de pe 
acuma. Frumoasă recomandaţie! Acum pot doar să 
întreb măcar cine este. 

ŞOR 
Slava Domnului ! Un pas înainte am făcut. (şt toarnă 

vin cu încetul şi bea încet). Dacă nu-l vrei de pe acuma, Es- 
ter, ce-ţi pasă cine este? 

ESTER 

Dacă d-ta singur găseşti că nu e pentru noi, de 
ce ai mai inceput vorba ? 

„ŞOR 
bea restul de pahar, se uită ia Ester şi izbucneşte într'un hohot de ris. 

Toate femeile sunt trase pe același calapod! De 
cite ori creză că n'am avut aceiași conversaţie, cu 
aceleași tăceri, cu aceleaşi priviră, şi femeca care 
vorbeşte și bărbatul care se uilă şi nu știe ce să 
zică ! Şi cred, când va trebui să mărit şi et o fală, 
D-zeii va face o minune ca și cu Bileam Şi va des- 
chide gura femeci mele și ea o să vorbească, drept 
ca toate mamele, și cu o să șed ca un prost. Dacă 
„ași xoi ași putea să mai lungesc vorba trei ceasuri, 

“dar nu vroi. Indată o să ne cază pe cap quartretul 
impreună cu studenta care tae bărbaţii goi, ȘI a-
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tunci adio treabă! Şi nenorocitul meii care așteaplă 
răspuns la otel! 

ESTER 

y Și ce a crezut? Dacă așteaplă la olel, i vom sări 
indată în gât? A așteptat atâta, poale să mai aștepte 
puţin. 

> 
- 

ȘOR 
Ester, iar începi? Aşa nu Yom isprăvi pănă mâine. 

ESTER 

Parcă trebue să fie numai de cât astăzi? Ce? Le- 
lia nu poate să aștepte incă o zi ? Doar, slava Dom- 
nului! nu o apasă incă bătrâneţele. 

ȘOR 
Dar nici mai tânără nu se face. Ia uitile la mine, 

Ester. Ce? Nu vrei să-ți logodești fata ? Asta so 
„Spui altuia. Și o partidă cum ţi-o propun ci... 

| ESTER | 
Mi s'ai propus cu totul alte partizi pentru Lelia, 

mai ales una... 

ȘOR 
Bine. Acuma am ințeles. O să-i spun să-și ice grija, că fata ce ca și logodită, că la urma urmei nici [ata lui Abeles din Focşani n'are ivci picioare, că... 

ESTER 
Cum ? O să-i scoţi svon Leliei că e logodită? 

Cine ţi-a spus-o ? 

ȘOR 
Alulel nu înţeleg. Și apoi trebue să-i spun doar ceva lui Emil Horn.



MANASSE 49 

ESTER 

Emil Ilorn este?! De ce wai spus-o indală? Şi 
d-la ţi-ai închipuit... 

ȘOR 
Firește că mi-am inchipuit, şi incă bine. De când 

Emil a făcut cunoștință cu Lelia an la Fălticeni, » . N pă Te _- vam scris doar de alâtea-ori.---- — 

ESTER 

Și ce ţi s'a'răspuns? 

ŞOR 
Cum se răspunde. Parcă in asemenea daraveri 

eu mă uit la răspunsuri. 

ESTER 

AI cunoscut pe părinţii lui Emil Horn ? 
4 

ŞOR 
D-la i-ai cunoscuL? 

ESTER 

Pe 'Țipră Fonfă și Ghedalie Veceră ? Cum nu ? 
EL cumpăra produete şi ca vindea peşte sărat şi 
măsline_într'o dugheniță inică. Când am fost îna- 
intea nunţii mele la Botoșani, părinţii lui Emil Horn 
şedeaii vecini cu mătușa mea; Malca cca bogată i 
ziceai in Botoșani mătușci mele. Era rudă cu toate 
familiile mari din Dorohoi și Botoşani. Trebuc să 
fi auzit de dinsa. 

ŞOR 
De bogata Malea? Am cunoscut'o, Era mătuşa d-tale? 

ESTER 
Da. Era soră cu bunica mea după mamă.



50 RONETTI ROMAN 
  

ŞOR 
Ce inimă bună— de lăiat giamuri cu dinsa; nu Siamuri mici, giamuri de cele mari de prăvălie. Şi harnică femee ! Se hrănia teci zile cu o bortă de covrig şi o coadă de scrumbie, şi ce mai rămânea a palra zi dedea și la rude sărace. Dar bogată, pu- tredă de bogată! Vezi, “ster, am .avut și cii o mă- tuşă cum rar se vede, ai cunoscul-o, trăia în Fălti- ceni, Elke Şoifer, femeia lui Alter Behemă, era schioapă, gheboasă ŞI-I curgea din nas — d-zcă s'o erte. Dar nu sint mândru, de loc. Şi am avut duar din ghebul mătușei mele tot atâta cât d-ta din lada de fer a mătuşei d-tale. — Ia, să lăsăm rudeniile. Emil Iorn e ază intreprinzător de clădiri, o afacere sigură, dai nisip, var și pietre şi ici Dani. In locul: dughenii lui tată său stă azi o casă mare, ce zie casă? Un palat şi e mobilăt numai englezeşte, noi, - ” Douţ, parcă așteaptă palatul numai să-și aducă tină- rul o femee. Emil are azi o avere curată de peste trei suie de mii de fanii, I-am spus că-i veţi da cu Lelia două sute de mii... 

NISIM 

Cum, să-i daă cu Lelia 2. 

ȘOR 
Nam vorbit şi nu mi-ai scris că vrei să dat atăta? 

MISIM 

Să-i dai lui îndată Danii in mână? Asta nu o fac. Zestra Lelici se depune, cel puţin pentru doi ani. Asta e întăia condiție. Apoi, tata e aice, trebue să mă, povăţuese și cu cl. Il cunoaște pe Ilorn, a lucrat an la Fălticeni...
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ȘOR 
Asta no mai face. Tatăl d-tale aulă iuvățături, p 

1 trebue _hiieţi subțiri, şi d-ta ȘUL cât plătește. in- 7 vEţălura in zioa de azi. Emil n'a inveţat mult, drept 
atâta cât cer afacerile, Altminterea bărbat frumos, 
Ştii, bărbat cum trebue, și om de afaceri, pe el nu-l 
ici aŞa... (Intră quartetul cu Roza) 

LELIA 

Merge de minune! Incă o repetiţie, două, și Sâm- 
bătă seară, strună. 

NATALIA, luându-și ziua bună împreună cu Roza ; către Matei. 

Știi, Matei, Roza dejuncază azi la NOI, să nu ne faci să așteptăm mult, 

p. LAZAR 

Eu vă petrec. 

MATEI 

Am de vorbit numai ceva cu d-nul Cohanovici. (Natalia, Roza şi Lazar es prin fund). 

LELIA 

Şi cit mă duc să mă schimb pentru masă, bon 
jour, domnule Frunză, (ESe prin stinga) . 

ESTER 
Și ci mi-oi lua zioa bună, trebue să mă mai uit prin gospodărie. Cu slugile astea... 

NISIM 

Pottim, domnule Frunză, trecem în salonașul de alături. 
| 

ŞOR 
Nu; trec eti. CArătână uşa din dreapta). În odaia asta (re- Due să fie o masă, nu ?
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. NISIM 

Cum nu? (Şor ia tablaoa şi ese prin dreapta, lăsând uşa puţin cră- 
pată). 

ESTER, întinzând mâna lui Frunză. 

Bon jour, domnule Frunză. 

„FRUNZĂ - 
“Pe doamna Cohanovici ași ruga-o să rămână aice. 

ESTER 
trebue să fie vr'o afacere și citi nu mă amestece 

în afaceri. 

FRUNZĂ 
Afacere nu tocmai. Pe mine chiar cuvântul de 

afacere m'ar supăra. 

| ESTER | 
Dacă-ţi face plăcere, domnule Frunză. 

FRUNZĂ 
“Multă plăcere. Vei putea să spui un cuvânt bun 
pentru mine. (Se aşează toţi la masă, Frunză pe scaunul bătrânului). 

Viaţa intrun oraş mic are un mare av antaj... 

ESTER 
Fit nu găsesc. In București imi (, place mai bine 

in toale. : 

FRUNZĂ 

Intrun oraș mie oamenii trăese mai aproape, mai 
laolaltă, 'se cunosc... 

ESTER 

Ajci aveam de o sută de ori atâlea cunoșlinți ca 
la Fălticeni. Ce pulem avea noi acolo ? Două, trei 
casc, restul e sărăcime. 

D ci ien E
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FRUNZĂ 
Dar oamenii din cele două, Irei case se cunuse 

bine, cu calităţile și defectele lor. Intr'un oraș mare Oamenii nu se cunosc. Iată-mă pe mine, vin la d-voastră în casă, ce Ştiţi despre mine? Nimic. 

NISIM 

Bine, domnule Frunză, poziția d-tale, lumea în care vii... 

FRUNZĂ 
Asta este. Poziţia Și lumea în care vine cineva, adică tot ce se vede pe din_afară, asta se cunoaște. Dar starea materială și intelectuală a omului Se eu nosc rar, starea lui morală mai nici o dată. ME cred acuma dator să vă spun pe larg, sincer, cum staă ei în această privinţă. Cn tonul unei povestii. Când a mMu- ril tatăl meă, eram de opisprezece ani, abea... 

NISIM 

Bine domnule Frunză, ce trebue atâta vorbă ? Aj nevoe de ceva bani, ai pierdut in cărţi, iți recunose pe obraz, nu lăgădui, se întâmplă. Eşti bun, iți dai; [ cât? O mie? Două? Mai mult? 

* FRUNZĂ, îşi schimbă locul pe scaun, 
Ei nu joc cărți, nici de bani nu e vorba. 

NISIM . 
Atunci vrei să vorhese pentru d-la cu domnul ministru de justite._ Da, da, Suntem vechi prieteni P cit cu ministru, Așa, pentru niine face Lot. (nirtun ton d» protector). Spune, să vedem, ce este? Și dacă ăi. 

FRUNZĂ 

Nam stăruit nici o dală la niciun ministru. Este
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ceva mai serios. Iri am primit decretul prin care 
sin numit preşedinte de tribunal... 

NISIM şi ESTER 

elicitările noastre. 

- FRUNZĂ 
De acum înainte sint magistrat inamovibil, pot 

să-i ofer o poziţie sigură aceleia pe care o iubese 
din tot sufletul... 

ESTER 

A! Veci să te insori? Asta e frumos! O să avem 
o nuntă. Lelia o să se bucure. ȘI _nică_n'ai spus 
nimica! 
— 

FRUNZĂ 

Până acuma n'am avut dreptul să spun nimic. 
Dar acuma având o poziţie sigură... 

ESTER 

Şi sc poale și cu cine? (Şor se zăreşte puţin prin crăpătura. 

uşii cu paharul în mână, din ce în ce crăpătura se lărgeşte). 

FRUNZĂ 

Nam spus-o încă nimănui, afară fireşte de La-. 
zar Și Natalia ; ci știi tot. Dară,.. 

ESTER 

Asta este o adevărată dovadă de prietenie, dom- 
nule Frunză, că vorbeşti intăiă cu noi. Cum sunt. 
astă-zi fetele, cu creșterea ce li se dă, lăsale cum sunt 

„de capul lor, insurătoarea este un hazard, € un pas 
care lrebuc foarte bine chibzuit. 

FRUNZĂ 

Am chibzuit în tot felul. Fată mai bună în lume 
penlru mine nu e.
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NISIM : 

Are ceva avere fala? 

FRUNZĂ 
Ei nu mă uit la bani. 

ESTER 

Fiind-că mt intrebi, permite-mi să-ţi spun, domnule 
Frunză, asta n'o faci bine. In zioa de azi fetele să- 
race sunl mai pretenţioase de cât cele bogate. Iată-l pe calicul ăsta de Şor, Pai văzut, are și cl o fată, 
crezi că nu cere rochii de: matasă? (Șor dă din cap) ȘI-A 
face, din toată sărăcia. lat'o pe Roza: mare nimica, 
Fratele mei e 'sărac, ştii Și d-la (se face roşie ca sfecla) nu 
mi-e ruşine s'o spun, a moștenit doar o avere fru- moasă de la părinţii mei, dar na vrut să me as- culte, a lucrat loL după capul lui şi a prăpădit 
tot. Roza dă dar lecţii ca să trăiască, Şi de câte 
ori n'am rugat-o să vic să Șază la mine. Dar nu! 
Ea, cu capul ci! In ciuda mea dă dar lecţii aici in Bucureşti și nu știi cum, câștigă binişor. Crezi că 
e mulțumită? Așa! Dacă ar putea, ae [ace mai mare 
lux de cât Lelia. E. încă un noroc pentru ca că 
nu .poate. 

FRUNZĂ 

Asta nu e cazul la mine. Fata pe care o iubese are părinţi bogaţi. Dar averea părinţilor nu ce ceia 
ce m'a holărit, 

NISIM 

Sunt dar alte greulăţi la mijloc? " 

FRUNZĂ 

Da, greutăţile. Cu toate că in ziua de azi deose- 
birea de religie...



56 RONETTI ROMAN 
  

ESTER 

fa. Nu cumva vrei să ici pe o ovreică? : 

FRUNZĂ 

Da. 

ESTER | 

Asta e frumos! Ce, deosebire de religie ! Intre 
oameni civilizați_cine se_mai uită !_Iată-ne pe noi me Sc mal 
dacă mai-păzim oareși-cari forme, este mai mult 
de lume şi pentru bătrânii noștri din familie, alt- 
minteri.... 

FRUNZĂ 
Imi pare foarte bine că pentru d-voastră nu e o 

piedică, cât pentru cele lalte, sper... 

ESTER | 
Și d-ta întâmpini piedici din pricina asta? 

FRUNZĂ 

De acuma cred că nu. Tocmai de aceca vorbesc 
cu d-voastră. 

ESTER 
Inainte de toate, ce zice fala? 

FRUNZĂ 

Fata mă iubește precum vu iubese și ci, 

ESTER 

Asta e lucrul principal, restul vine de la sine. 

NISIM 

AI vorbit cu părinţii ? Fata are doar părinţi? 

FRUNZĂ 

Da, părinţii. Toemai de aceca vorbesc cu d-voastră.



MANASSE 

ESTER 

Și ce zic părinţii? 

FRUNZĂ 

“Tocmai de aceea vorbese cu d-voasiră. 

  

ESTER ” 

Și vrei o povaţă? Sai vrei poate să intervin că 
pentru d-ta? 

PRUNZĂ 

Ba nu, mai mult, vreaii un consimţimint. Vă cer / 
mâna d-șoarei Lelia. | + 

NISIM, sare de pe scaun. 

Copila mea? 

ESTER 

Se face palidă ca moartea, se clatină pe Scaun, duce mâna la inimă şi suflă încet. 

Apă, Nisim, apă! 

ŞOR, întră repede. 

Ia o inghiţitură de vin, Ester, ia o inghiţitură de vin ! 

NISIM 

Ester! Ester! 

ESTER, cu vocea slabă. 

Eă nu mai pot. Mie mi-e ră. (Cearcă să se scoale, Xisim o 
sprijină de subsuoară) 

NISIM, către Frunză. 

Toate cele cu dragă inimă, domnule Frunză, dar 
asta, vezi singur, (Se închină şi ese cu Ester prin stinza) 

“FUNZĂ | 
Se uită lung la ușa prin care a eşit Ester şi Xisim, îşi pune amândouă mânile 
„în cap şi le trece încet peste obraz.
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ŞOR 
Vezi domnule Frunză, acuma stai ŞI-ț freci ochii, parcă nu-ți vine a crede, Crede, moșule, crede. Așa-i dacă se viră cineva intr'o afacere fără misit, Un misil o făcea altfel. Nici nu trebuia să se ştie cine 

este. Și pulcai să mai vii în casă, să faceţi quartet, să te mai uiţi la ca. Dar aşa, drum bun la moş ajun. Săraca Ester! Ce lovitură! Ea cu fudulia ci! Grea lovitură ! — Dar să Ştii una, acuma e hotiirit— azi, mâine, o logodește pe Lelia. 

FRUNZĂ, se plimbă prin salon, 
AZĂ, mâine, zici? Și ceva? 

ȘOR 
Eu? De unde să știit cit? Doar abea am sosit. Zic numai așa. Dar desigur, acuma trebue so mă- rile, și repede. O să-i scoată un mire din pământ, Dacă-ţi trebue un tâlhar, îl tai de la spânzurătoare. Și mai ales pentru Lelia miri s'or găsi. O fată, na! (Işi pune vârful a trei degete la gură şi le sărută) Ca o acadea ! (Bate în masă cu dosul degetelor îndoite), Și hog gală ă! Baltă să lie, broaște se găsese. Şi ca mâine o să-l vezi pe un broscoitt, rolund şi grosuț, cum se apucă, după legea lui Moise și Israel, „Să-i facă Lelici broscuţe mititele. O să vezi, sai n'o să vezi, fiind-că lu- ceruri de astea... 

FRUNZĂ. Aş . So Ești nerușinat! o 

ȘOR, se uită lung la Frunză. 
Asla e meseria mea. Cu rușinea n'am câștigat incă o para. Şi de ee sunt neruşinaL? Fiind. -că spun adevărul ? Ori cine spune adevărul e neru- şinat. Iacă-te pe d-ta. lubeșii pe Lelia, te cred, 

' 
să
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ți se vede pe obraz, și ai spus părinţilor adevărul. 
Cum iţi inchipueşști că te porcelește acuma Ester? 
Băiat de zahăr? Drăguţul mamei? Ingeraşul lui 
D-zeă? Ia ghici! Dacă ai auzi, te-ai supăra. Eu nu 
mă supăr, sint om cu minte. 

FRUNZĂ 

Om cu minte! Omul incepe abea acolo unde se 
sfirșeşte mintea (Şor sgfieşte ochii la cn. Asta nu O ințeleg 
alţii, necum d-ta. 

ȘOR 
Nu, ce e drept. Eii știam pină acuma că acolo 

unde se sfirşeşte mintea, incepe prostia, 

FRUNZĂ 

«Tocmai asta e deosebirea. Şi o să vedeţi, cu pu- 
țină inimă se lrece peste : minte. Asta poţi să li-o 
spui. (Se închină puţin, mai mult din obiceiă, şi ese prin uşa din fund). 

ŞOR! 
Am înţeles! Ciudată :comedic ! (Se apropie de madam Po- 

titan. “Tot același cântec de când lumea, bărbat Și 
femee. Dar bato s'o bată! Frumoasă a mai fost. 

NISIM, intră din stinga şi lasă uşa puţin crăpată, 

Ce a mul zis? 

ŞOR 

Ce să zică? 

SISIM 

Ce aţi mai vorbil atâta? 

ȘOR 
De multe. De misiţi, de spânzurătoră, de tilhari, 

de broști, de broseuţe, de inimă, mai ştiii ei ce, pa-
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lavre, cum se vorbește. Dar greti i-a mai venit omu- lui, nici nu găsia cum să se ducă, parcă cra țintuit aice. Un lucru pot să-ți spun, Nisim, păzeşte-ţi fata! Dar de aproape! — Ce mai face Ester? 

" NISIM 

Las'o acuma pe Ester. Am culeal-o. E ca trăsnită, geme și plânge. — Dar de unde o ici că trebue s* păzese pe Lelia? A spus ceva? A ameninţat? Vrea so fure? 

ŞOR 
Să-mi spue? Iu sint prost? Singur nu înțeleg ? Dacă-mi vorbește cineva prea mult de i imă, ști că-și-a perdu minţile, şi cu sminliţi de ăștia... Adu-ţi aminte de Calman. Vezi unde ajungi cu muzica ? Zidurile din Ieriho aă fost mai tari ca 6 inimă de lală, și dacă li s'a cântat.., 

NISIM 
Lasă acuma zidurile, Șor. Inainte de ioate, lăcere. Am văzul că ai lăsat ușa crăpală, să mă fi așteplaL cii la una ca asta... dar acuma rămâne între noi, înţelegi... 

ŞOR 
Dar, Nisim, aşa mă cunoşti? Dacă sar Ii... O fată de ovreiii care a avut o dragoste cu un creștin, ce crezi? Ai putea s'o măriți aşa de ușor? Ţi s'ar cere cel puţin zestre îndoită, Și dacă pot că, ca vechii prieten, sai ca „omul nostru de afaceri“, cum zici d-ta, sau ,calicul isla de Şor“, cum zice Ister, dacă polei să-ți fac o economie de un lunt de bancnote, cred c'o să pricepi Și d-ta... Vezi, Nisim, m'am sătu- rat de calicie, de la o vreme sc salură omul de
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toale, și am şi et o fată «dle măritat. Mai ales lui 
[mil Ilorn, crezi co să-i sullu un cuvint? 

NISIM 

Ce era să zic? Da. Apropo de Emil Ilorm. Pela 
trei ceasuri ai putea să vii cu el. Sper că Ester o 
să-și vie în fire până atuncea. Să-l mai vedem, să 
vorbim, poate... 

ESTER, dinăuntru, cu vocea plânsuroasă. 

Nisim ! Nisim ! 

NISIM 

Indată ! — Re&mâne dar așa, pe la trei. cese) 

OR, îşi freacă mânile. > 

Merge, Merge ! Ca paharul de pe masă, se uită Ia el, e gol, Trece 

în Salonaş, şi-şi aduce tablaoa, umple paharul şi bea. Işi face o ţigară, scoate 

un chibrit şi-l freacă de faţa de masă, aprinde ţigara şi asvirle chibritul întrun colţ). 

LAZAR, intră. 

Singur, domnule Şor? 

ŞOR AO 
Singur, ca in păntecele mamci, adică nu, — ci 

nici norocul ăsta nu-l am avut, — în păntecele ma- 
mei am mai avut un tovarăș, dar de atuncia m'am 

jurat, că nu mai fac nici o tovărășie; mă lupt 

singur, ' 

      

LAZAR 

Nu ştii, domnul Frunză a plecat de mult? 

ŞOR 

Chiar acuma, mă mir că nu-l-al intilnit. Sat poate 

nu-l-ai. recunoscut,
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LAZĂR 
Ce va să zică asta ? Cum să nu-l] recunosc ? 

ȘOR 
De! Dacă m'așă întâlni pe mine insu-mi cu o aşa faţă, poate că nu m'ași recunoaşte ci singur. “Tatăl d-tale, Lazar, e bărbat, dar domnul Frunză şi mama d-tale, păun! niște leşinaţi. 

LAZAR 

Cum? d-ta ai fost faţă? 

ŞOR 

Eă n'am nevoc să fiă faţă. "Tocmai ăsta-i mește- Șugul. Dar ia să nu mai vorbim de asta. Păreții aă 
>"D 

ș urechi. (lanasse apare în uşa din fund înbrăcat în tot ornatul de rugăciune). 4 Fiind-că înţelegi, o fată de ovreiă care a avul o 
3 o : 

dragoste cu un creștin.... 

MANASSE 
Vorbiţi tot de fata luţ Calman ? (Lazar şi Şor se ntore surprinşi), 

: 

ȘOR 
Fireşte! De ce alta să vorbim ? Așa ceva! Nici nu poate să'mi iasă din cap. 

MANASSE 

Nici mie. Chiar acum Pe când mă iînchinam, mă lot gândiam, cu ce inin & pe mai închină Calman, când ştie pe fata lui în pe freştini. Se ferească D-zeu pe ori-ce ovreit de așa 1 nOrocire. 
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ȘOR 

ie şi ci amin. 

„MANASSE, către Lazăr, 

Și tu nu zici nimica? Vezi, Lazar, de când le-ai 
făcut mare nu ţi-am vorbit nici odată de religie. In- 

.ţeleg, te gândești altiel. Dar de ce nu te inchini şi 
tu odată ? Să te văd și eit odată pus ca mine? 

LAZĂR 

Ei, bunicule ? 

MANASSE 

Dacă nu de alta, macar de frumuseță. (Se indreaptă. 
7 n scoate pieptu)  Uită-te ! ” 

|



ACTUL II 

Același salon. 

NISIM, ESTER, (pe sofa). LELIA (pe un scaun), 

NISIM plimbându-se prin Salon. 
Ne mai auzit! Și nu ţi-e ruşine să mai vorbeşti ? Ce? Eşti de capul tt ? N'ai părinți? Vrei si nu mai pot ceși pe stradă? Să mă arate lumea cu dege- ini? Vrei să zică: Ăsta e Nisim Cohinoviei cu ata botezată ? 

LELIA, plânsă, 

Dar de câte ori să vă mai spun că nu e vorba de botez? Nu'mi cere botez, 

NISIM 

Auzi! Nu cere, botez! Ce noroc! Ce noroc! Şi cum. ţi-ai inchipuit? Tu ovreică, cl_ereştin — ce vei ii? Un fel de metresă? Pentru asta am muncit ei loată viaţa, pentru ca singura mea fată să fie me- Pesa unui judecătoraș ? Asta e răsplata pentru creş- icrea ce ţi-am dat? Pentru iubirea mea ? Spune sin- sură, spune-mi în obraz, spune, ţi-am refuzat ci rodată ceva ? Pentru mine de multe ori nu mă înduram, dar peniru Lelia mea nici stelele din cer 
i 

5 

Ț
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aw'mi crai prea scumpe. Și să'mi faci mie una ca 
asta ? Mie? (Ester dă din cap). Şi ce crezi ? Te vrea pentru 
line? Te-ar lua cind aj [i săracă ? 

LELIA 

Da! 

NISIM 

Nu! Vrea banii meci. 

LELIA, aprinsă. 

Toate cele, tată, dar asta nu e drept. Nu cere 
nici un ban. 

ESTER 

De ce nu o ia pe hoza, dacă-i trebue numai de 
cil o ovreică și nu-i cere bani ? 

NISIM 

. Copilă ce ești! Vrei să-ți spun ţie : Umblu după 
Danii tatălui tăi! La asta te-ai așteptat? Firește, 
ție ţi-a întors capul cu vorbe dulci, cu minciuni, 
i-a făcut complimente, declaraţii... 

LELIA 

Nu, nici odată! E alt soi de om. 

NISIM 

Ce soi de om? Unul care mi sc introduce in casă 
Şi-mi fură banii, e un-tălhar, și unul care-mi fură 
tot ce am mai scump, inimii fâici înele şi ţinteşte 
toL la banii mei, ec crezi că este? Om cinsti? Un 
om cinstit nu se înțelege intiiă cu lala, întreabă 
intii pe părinţi, 

LELIA 

Dar dacă nu cere nimic de la părinţi ?
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NISIAM 

Cum, nu cere nimic de la părinți? 'Tu a cui ești? Te-a găsit pe drum? N'ai tată? N'ai mamă 7 qester aa : âincap). Doamne sfinte! Nu Ştiit unde ţi-a fost capul. Să Cum de nu te-ai gindit mai departe ? Eși tinără, o | să vrei să te duci în lume, să pelreci, lu cine o să te duci? La ai noştrii, nu. Pentru ai lui vei [i toth ovreica și știi cit sintem nor de iubiți. 

LELIA 

M& mulţumesc cu o singură iubire, și la acci cari nu vor vedea în mine de cil pe ovreica, la aceia mă voi uita că cu dispreţ. 

NISIM 
Frumos ! Vei sta acasă și vei despreţui. Bună pe- “trecere ! Şi apoi, te 'ntreb ce rol vom juca noi in casa la, că și mama (a? Socri_ovrei la_un ginere creștin, caraghioşi! Ne va & lrică să ne intoarcem, să nu ne riză în Spale. (Ester dă din cap), 

LELIA 

Cine să riză? 

NISIM . 
Cei ce vor veni la tinc, musafirii lui. 

LELIA 

Pe cine ap ride de ai mei, Matei ar f in stare săl impuște, 

NISIM 
Nam nevoe să riză ȘI n'am nevoe să impuşte. Şi cât nu mă bucuram că, cind vedeam în alle case bărbaţi în vivsta mea, cari ai ne deam la vremea cind Lelia me 

y poţi, și mă gân- 
a va avea și ca co- 

f
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pii şi voi legăna pe genuchi micii că ângerași. Le- 
lia, Lelia, copiilor 1 le va fi rușine de bunicul lor 
ovreiii !. Să ști eii că nepoților mei le e ruşine de 
mine? Asta vrei, Lelia ? cester dă din cap). 

LELIA 

Copiii mei vor fi crescuți de mine, vor (i oameni, 
nu vor șii nici de ovrei, nici de creștini. 

NISIM 

Vor şti, Lelia, vor şti, asta se allă repede. Și dacă 
vor (i bine învăţaţi și buni patrioți, le va fi rușine 
şi de. tine. Cunosc et de ăștia! Scuipă pe barba 
tatei și pe mormintul mamii și se mai laudă de 
voinicie — ait scuipat doar numai pe niște ovrei. 

ESTER 

Frumoasă conversaţie ! Bune zile am ajuns că! 
Vai de capul mei, ființă nenorocită ce sint! De ce 
am mai trăit? De ce nu m'a strins d-zet'cu zece 
ani in urmă? Pentru asta te-am păzit cii ca ochii 
din cap? Cind alte mame petreceaii, unde stăteam 
eii toate zilele şi toate serile? Lingă Lelia, ca să nu 
o las pe mâna slugilor. Și cind ai fost bolnavă de 
scarlanlină —m& intioară şi acuma când mă gindese— 
săptămini: întregi n'am inchis ochii și le-am îngrijil 
şi am postit și, nopţi intregi lângă patul L&ă m'am 

„rugat la d-zeii să-mi scape copila şi nam gândit și 
eii că pentru toată grija, pentru toată truda mea, 
imi vei lace odată o bucurie, (cu buzele tremurinde a plâns) 
și iată bucuria ce'mi faci. (Sculându-se). Fi nu mai zic 
nimica. Am vorbi destul. Fă cum vrei. Și dacă ai 
plăcere să-mi rupi inima, rupe, rupe! (şi duce batista la 
ochi și ese prin stinga).
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NISIM 

Mama ta plinge și iu nu te miști ? Nu te “duci după ea? Nu te atinge ? AJ şi inceput să'nveți dis- preţ pentru părinți? 

LELIA 
Te rog tată, nu mă mai încărca Și cu mustrără nedrepte. Crede-mă sint Şi ei destul de nenorocită. Ce vrei să-i Spun mamei ? Parcă că nu vă ințeleg ? 

* NISIM, blâna 
Inţelegi, Lelia, Șliam că inţelegi, ești deșteaptă, ești draga mea COpilă GI trece cu mina peste ră) și n'o să veci să ne nenorocești. Așa'i Lelia ? Parcă noi ce dorim ? Noi nu mai sintem tineri, am trecut dealul, mergem acum la vale. Pentru tine viaţa abea în- cepe, și dorim să te vedem fericită, cât se poate de fericită. 

LELIA 

PI . Asta trebue să "mi-o spui? Ei singură nu știă cât . mc iubiţi? Şi tocmai de aceea am crezut că mă veţi / lăsa să'mi aleg fericirea pe placul mei, că veți] pricepe... 

NISIM 

Nu, asta nu pricepem, asta nu o pricepe nimeni. Sunt Incruri cari nu pot intra în cap, nu. Şi-i incă bine că tatăl met nu știe nimic. Cât te iubeşte el, ar li moartea lui. 

LELIA, aă din cap 
Săracul bunic! 

NiSIM 

N 
Vezi că '[i-e milă de el? Vezi? Sliam ci că aj 

? 

$
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= inimă bună, AI auzit singură cum îl plânge pe Cal- 
man Zarat, mai ales dacă i star intâmpla lui... 

LELIA 

Ce, cit fac tot ca Rașela? Ti fug? Eu mă botez? 

NISIM 

Nu, Lelia, ferească D-zeii! Cine sa gândit la una 
ca asta? Dar la urma urmei e tot una, ai vrut săl 
ci pe un creștin, “ţi-a trecut așa prin cap, nu te-ai 
gindit; copilă cum eşti, nu te-ai gândit. 

LELIA 
Ba, n'am gindit şi foarte mult. 

NISIM 
“Crede-mt pe -mine, nu te-ai gândit, ţi s'a părut că 

te gândești, dar nu te-ai gândit, etică dacă te-ai fi 
gândit... Chiar acuma te-af mai liniștit şi o să vezi, 
nu irece mult și o să uiţi că... 

LELIA 

Să uit cit? Nici o-dată! 

NISIM 
De astea se uită, erede-mă pe mine. O să ţi se 

pară ca un vis. 

LELIA 

Dacă partea cea mai bună a viejci esle un vis, 
ce este restul? 

NISIM 

Asta ai zis-o foarte frumos, Lelia: 'Toată viața 
e un vis și se uită, visurile se uită. Să nu mai vor- 
bim de asta. Acuma tehuce să sosească Șor cu Imil 
Morn...
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A SSE 

LELIA 
Nu vrea să văd pe nimeni, 

NISIM 

Ce-i strică, dacă o să] vezi? O să vie, poltit încă de astăzi dimineaţă, de unde 
ci? Şi webue să le arăţi, asta lrcbuc, vezi singură, nu merge all-fel, nici nu voit să se bănuiască mă- Car... Parcă te silesc? Dacă n'o'să “ţi placă el, va fi altul, pe ori-care vei voi... 

"l-am 

să fi știut 

LELIA 

Pe nici unul. 

MSIM 

Acuma du-te, copilă, de te imbracă, vezi singură, irebue să te imbeaci, nu merge altfel, și că m& duc să văd de mamă şi să'i spun că tot ești copila noaslră cea bună şi dulee. (O sărută şi ese prin Stînga. Lelia își ascunde obrazul în mâni. Intră Lazar din dreapta). 

LAZAR, se apropie de Lelia 
A trecut furtuna? 

LELIA , 
A trecut și vezi cum m'a lăsal, încovoiată și sdro- bită. Frate dragă, mie mi-e deșert și pustiă in cap f- și inima mi-e plină de jale. Dorul mă mână intr'o parte, iubirea veche înrădăcinată mă ține pe loc. Sunt nenorocită Și așa şi aşa. Nu știă singură ce să fac în nenorocirea mea, nu știi. Spune-mi tu, fii tu căliuza mea, povăţuește-mă. 

' 
LAZAR 

Cum să te povăţuesec? $ 
că cit cred că așa ce bine ? 
alb pe o haină neagr 

ăi spun: Fă așa, fiind- 
O povaţă este un petee 

ă, e voința străină altoită pe
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un suflet străin. Acum poate să ţi se pură că am dreptate, fiind-că sar potrivi cu dorinţa ta, mâine insă vei vedea că nu se potrivește cu firea ta, și povaţa va fi rea. 

LELIA, privindu-l şi zimbind printre lacrimi, 

Ăsta ești întreg tu, iubitul mei. frate, înțeleptul blând, liniștit și nepăsător. Dar nu înţelegi, e sora ta care in nespusa ci durere vine la line și “ţi cere ajutor, norocul ci, viața ci intreagă, sunt in joc, iar tu, in loc dea m€ lămuri, de a 'mi da măcar o părere, lu mt hrănesci ca în tol-dV'auna cu filosolie. 

LAZAR 
Părerea mea ţi-am spus-o. 

LELIA 
Ei n'am. inţeles nimic. Ce să: fac? Ce să fue! 

LAZAR 

Să fii credincioasă cu firea ta, Să nu intrebi pe altul ce e bine. Ce e bine pentru „el, e pentru el. Tu coboară-le în lăuntrul t&i, cercetează inima ta, ȘI ce-ţi va spune cacă e bine, aceea fă, şi lasă lu- mea să zică, 

LELIA 

Săraca inima mea! Durerea părinţilor o sfișie, i durerea mea o doboară, aleg durerea mea. Să fi ? | văzut jalea mamci, să'l fi văzut pe luta cât de duios | imi vorbea și se ruga... Voiii fi doamna Ilorn! Acest 
nume mt întioară, pe acest om nu pot să'l sultr, | cu atit mai Dine. Mă jerifese, cel puţin să lic jerifa | întreagă. Si părinţii când vor vedea fericirea ce mi-ai | gătit, se vor ingrozi de bucurie, (Sărina de pe scaun şi | puindu-şi amindouă mânile în cap). Și, doamne Slinte, ce se 

a
 
a
e
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alege de mine Și ce se alege de el? Și norocul nos- iru, praf, şi cuvintul mciă, minciună, şi cil singură o sdreanță svirlită la cel dintii... 
LAZAR, apucând'o de amindout mânile, 

Lelia! 

LELIA 
Ai dreptate Lazar, ai dreptate, dar nu pot, nu Pot, vezi, mE apucă de-gât, mă îneacă. Lui Mateiă, te rog, să-i spui că "1 voii iubi căt voiii avea su- flare în mine, îl voiă iubi ca pe un frate, ca pe tinc, Lazar, ȘI lângâna) spune-i că “1 rog să inţelcagă şi să mă ertc, şi spune-i că “1 rog să m iubească și el ca pe o soră, ca pe Natalia. Când o să'l vezi, “Lazar ? 

| LAZAR 
Chiar azi, 

LELIA 

Bine, săi spui, ȘI trimit sărutări,,., Nataliei. (Se duce încet Spre uşa din Stinga, se Gpreş:e, uşa se deschide, Nisim intră 
' şi “i zimbeşte Lelier, 

NISIM, către Lazar, 
Șor n'a venii încă ? 

- LAZAR 

Poate ce dincolo la bunie ? 
(Xisim ese Prin uşa din fund, Lelia se întoarce şi mai încet, cu capul plecat 

Şi ținind apăsată de dinți unghia dezetului cel gros ce la mâna dreaptă strinsă 
în pumn. Cind e aproape de tot de Lazar, "i Şopteşte ca o taină), Șt, Lazar 9 Mai este o cale. 

LAZAR, Vitându-se lung în ochil el 
Lelia ! 

LELIA 
Tu te-ai gândit vr'odată ? 

LAZAR 
Nu e vorba de mine.
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LELIA 

Eu nu, nici “odată, şi ccuma mă ingrozese gin- dindu-mă. Ţi-c groază și ție cind te gindești ? 

LAZAR 

ME înfioară când ink spui că te gindeşti tu. 

LELIA 

Când n'oi mai putea, calca asta aleg. 

LAZAR 

E rea. Nu dosleagă nimic, 

" LEL:A 
Scapă. 

LAZAR 
Pe cine? 

LELIA 

Pe cel ce suferă, pe cel ce nu mai poate. 

LAZAR 

Dar cci-lalţi ? 

LELIA 

După aceea omul nu m al e dator nimănui nimic, nici să asculte, nici l să se ție de cuvint, nimic. 

LAZAR 

Dar durerea lor? A lui, 
Vezi, Lelia, el ii va cent 
iubește prea mult. Și p 

a părinţilor, a mea... 
a loate, numai asla nu, te 

ărinţii și bunicul... Nu vrei să te duci din casă rara voia lor, Şi le gindești ?,. . ȘI ci, Lelia ? Noi toți ce ne facem ? Stai la mijloc între cl și părinţi Şi pentru a nu supăra pe nici o parte, vrei să le nenorocești pe amindouă.



MANASSE 75 
  

LELIA 

Când te aud vorbind, văd bine că ai dreptate, dar 
când voi [i singură, Șliit că iar mă voi gândi, 

LAZAR 

Făgădueşte'mi că te vei sili a alunga aceste gân- duri, a le învinge. Incă azi vot vorbi cu Matei şi 
"ți voi aduce şi părerea lui; ţi-o aduc înscris. 

LELIA 

Nu, Lazar, le rog, nu, lui nici un cuvint, e destul 
de nenorocit. 

LAZAR 

Şi crezi dacă... cugetă, inchipuește'ți... cum i-ar (i 
atunci ? 

LELIA, Işi acoperă obrazul cu amindouă mânile. 

Nu, nu... nu pot simi inchipuesc... e grozav lucru, 
grozav lucru ! (ese prin stinga). 

ŞOR, Intră repede. 

Bună zioa, Lazar, Emil Horn vine îndată. 'Fatăl d-tale unde'i; 

LAZAR 

Trebue să tic dincolo. 

ȘOR 

UL! Lazar, să vezi să faci tot, săi vinzi și că- maşa de pe line, numai bogat să fii, să nu fii nevoit să te faci misit. Amară meserie ! Acuma ci mai face - nazuri, pune condiţii, se locmeșie cu mine, se fudu- lește, imi sună cu punga la urechi. Mai bine să "ți vită capul întrun buştean crăpat, de cât între două ;liizi de fer. Dar în stirșit lam muiat, De giaba sint “ei misi? Șiii Lazar, şi Moise trebue să fi fost misit,
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alifel nu scotea el cu vorba apă din piatră. Ei am făcut ază o minune și. mai mare, am scos de la Emil 
Horn două stiele de vin roş —la masă 'mi place 
vin roș— şi o sticlă de șampanie, adevărală șam- panic (elănțăneşte cu limba) fain! Doisprezece franci stiela, 
am văzut cind a plătit. Să ştie domnul Manasse unde am dejunat căi astă-zi! Chiar la -otel cu Emil. 
Dar carne de pore n'am_mincat zăi, nu. Ciudat 
lucru ! Teese oa Și cu creștinii, umblu cu ci, face afaceri cu ci, la moşie la conu Costache Buhălău 
am și mincat de multe ori. At și ci multe lucruri bune, nici pariea creştinească aceea cu părul lung 
Și fusta scurtă, nici accea nu e de lepădat — dar came de porc, nu. M& duce într'o zi Haim Chişeă la Boto- șani să mincăm crenvirști. Mătiine, bea bere, Și'mi place. Şi Haim Chişcă m'are ce [ace şi "mi spune.din ce se face crinvirșt. Când a inceput de o-dată poreul să *mi grohăe in Dântece şi să facă porcării, de am crezul na, na, Şor, a venit ceasul să teimiţi să ți ice măsură pentru un costum de scânduri, Rău mi-a mai fost. Două dile am stat în. pat Și LOL ere- deam că'mi umblă poeci de desubt.. Urită dihanie. Nu știii pentru ce a mai poruncit D-zeii din adins să nu mâncăm carne de pore. Dacă toate legile noastre ar [i așa de ușor de ținut... Dar ce e asta Lazar? Mi se pare că ct vorbesc şi d-ta tacă. Iti cam trist. Nu cum-va iţi pare răi şi d-tale dupe dom- nu Frunză? Ce? Vrei să te inrudești și mai de aproa- pe cu Hristos? Lasă, Lazar, rudenia asta ne-a costat destul. Şi la urma urmei religia ovreiască tot face mai mult. 

LAZAR 

Lasă religiile, d-le Şor.
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ŞOR 
Cum să le las, dacă nu mă lasă ele pe mine? Una m€ ține şi cea laltă_mE bate. Dar religia ovreiască 

tot face mai mult, 

i LAZAR 
heligiile sint de o potrivă, bune saii rele, după: cum 0 ici, dar nu se poate zice: asta e mai bună, 

ȘOR | 
Nu ? Și daca ţi-o dovedesc ei? Ce plăteşti? 

LAZAR 
Să dovedeşti ? 

ȘOR 
Foarte ușor. Iacă. La noi la Fălticeni sa pripăşit an un englez din Colomea, avea o ligură uscată și mustăţile vase și-i : zicea misionar. Făcea comerţ ambulant cu religie. Pe semne că tatăl lui era ne- gustor de haine vechi. Și englezul cela umbla prin- tre ovrei și imbia pe fie-care să facă trampa, să schimbe religia lui cea veche ovreiască pe religia cea nouă creștincască, nu păr pe păr, englezul mai dădea câte o mie de ftanci deasupra. Acuma te în- treb, dacă religia ovreiască n'ar face maj mult, dece mai dădea adaus? Se pare că religiile sint ca vinul cu cit sint mai vechi cu atâta sint mai bune. (Se apro- pie de madam potifar, în locul et se află acum un alt tabloă representind pe un măgar jigărit de foame în mijlocul unui strat de flori) Minunea mi- nunilor! (şi pune un pince-nez). Cum se schimbă omul! Și lot seamănă ! Dar undei madamiţa ? 

LAZAR 
S'a scos. 

„ŞOR 
Vaţi feştelit tot salonul. Vezi so puc la loc,
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LAZAR 

Nu-i place bunicului. 

| ŞOR 
Cred şi eu. Când voii fi în virsta lui n'o să-mi 

placă nici mic. 

(Manasse cu Xisim intră din fund), 

MANASSE 

Dacă vrei și Ester vrea, lirește, eii n'o să zic nu. 
Dar tu mă întrebi dacă'mi place mic, şi nu pot să 
zic da. Ei ași fi dorit alt bărbat pentru Lea, din 
altă casă, cu altă creștere, cu altă învățătură... 
(Către $or). Zeliz, de ce nu mi-ai spus nimica tot dru- 
mul de Emil IIorn? 

ȘOR 

Ca să nu mi-l deochi, Un mirișor aşa de drăguţ 
alb și roș ca zugrăvit. Şi-l aduc drept la minut, când 
Nisim şi Ester ai o poftă nebună de ași logodi futa. 
(Scoate ceasornicul. ME mir numai că nu vine, trebue să 
vie îndată... 

MANASSE 

Nică graba asta nu o ințeleg. Aţi putea să mai 
+ așteptați, să mai alegeți. O partidă ca asla, un pumn de bani întrun ulcior gol, ați găsi ori-când. Să ve- dem, o să mai vorbese și cil cu el, putem să tră- 

gănim, să nu zicem nici da, nici ba... 

NISIM 

E grei, lată, e foarte greii. O fală in zioa de as- 
tăzi... e greii, multă alegere nu ce. Parcă noi nu 
ne-am gândit? In sfirșit, nc-am hotăril, Și Lelia e 
o fală bună şi ascultătoare şi o să dea d-zeti și va 
[i fericilă.
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MANASSE 

Norocul Leii! Sara numai de asta vorbea, dar n'a > fost s'ajungă ccasul. Şi gândul ci era altfel, ca ar fi. dorit să luaţi de ginere pe băiatul lui Alter Corn, a şi fost intrat in vorbă, 

ŞOR 
Cu Alter Corn? Parcă maj are ceva? Ca mâine | face erah. Şi ce o sii dee băiatului de zestre? Jumă- ' tate făliment şi o ipotecă prima pe mormîntul măsii ? Şi ce mai odor dulce de băiat, numai muzică ! | flueră oltica din gât și guturaiul pe nas. Dar invățat! N'am ce zice. A studiat cinci anţ rabin la Breslati şi nu știe care-i cal și care-i iapă. Asta pe semne nu se'n- vaţă la Breslaă. Aliminlirea, om ! Aire două picioare, dacă ar avea Paleru, m'aș mira mai puţin. Şi ce nas! Ce Nas ! (Face un gest parcă ar fi de un cot). Dacă i s'ar tăia nasul dinainte și i sar lipi dinapoi, ar îi o maimuţă. 

MANASSE  Zimbina 
Se ferească D-zei de gură rca! Dacă te-ar aazi 

Alter! 

ȘOR | 
Să mE auză Alter? Zeii, asta ar fi:0 minune de cure m'ași mira și că. Omul e surd ca o piatră de mormint, de zece ani nu "Şi-a auzit numele şi toc- mai pe mine să mă audă? 

(Ghiţă aduce o Scrisorică lui Lazar care o deschide şi citeşte). 

, LAZAR 

Bine Ghiţă. Spune că nu e nevoe de răspuns, către seajă tree că singur. (Ghită ese). 

NISIM 

De la cine e scrisoarea ?
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LAZAR 

De la Frunză, 

NISIM 

De la Frunză ? se uită furios la Lazar, | 

LAZAR 

Da. 

N MANASSE 
De la prietenul tă, pe care “] am văzut azi?. 

LAZAR 
Da, bunicule. : 

| MANASSE | 
Și, Lazar, prieteșugul ăsta cu creștinii mie-nu'mi 

intră în cap. Ce ăre de impărțit un copil de ovreiti 
cu un creştin? Nu pol să zic, prietena Leii, profe- 
soara, parc a îi o fată bună... 

LAZAR 
Cine? Natalia Irunză ? Bunătatea singură, un cap mai limpede și un sullet mai blând nică nu se găsesc: 

($or înaintea măgarului dă din Cap şi tuşeşte). 

| MANASSE_ 
Dar prietenul t&ii, judecătorul, numi place de loc. 

LAZAR 
De ce, bunicule? Frunză e un om cum rar se vede. 

MANASSE 

Mi-a fost prea prietenos, și când un creștin e „prea prietenos cu un ovreiii,.. am trăit ei îndestul pentru a ști ce va să zică asta, Apoi se tot uita la mine, parcă ar fi vrul să'mi citească în fund, să
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„E cântărească, să vadă cam e ista. Și ție, Nisim, ce zor av 
mal de cât? Ce "ţi-a cerut? 

ât trage moșneagul 
ca să'ți vorbească nu- 
Bani! 

NISIM 
Nu, 

MANASSE 
Nu? De obicei cu asla se începe prieteșugul și «u asta se sfirșeşte. 

ȘOR 
Voia să "i spue lui Nisim ceva dintran proces. 

MANASSE 
Dintr'un proces? Un judecător? p arcă ai zis că & om cum se cade, L azăr ? Atat mult pentru sine) [) a, da, așa sunt ci, când sunt cum se cade. 

. 

LAZAR 
Era o afacere personală și vroia să știe părerea iatei, 

| 

NISIM 
Așa este, da, vroia să șlie părerea mea, 

MANASSE 
Și nu te miri că nu'l-a mai găsit pe altul să'] în- trebe de părere? 

| 
NISIM 

Ce săi mă mir? lată, ma întrebat pe mine. Aşa mt întreabă mulți. 

MANASSE 
Oameni de afaceri, ințeleg 

in”epe să se amestece în 
e si vei de afacere, 

» dar un judecător când 
afaceri, e vai de judecată
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ŞOR 

Afacerea de care a vorbit domnul Frunză e o a- 

facere frumoasă, aşa zile să am eii! Eram în odaie 

dincolo, am auzit tot, n'am avut la mine vată să'mi 

astup urechile. Frumoasă afacere! O ştim numai 
noi amăndoi, cit şi Nisim, dar n'am dreptul să spun 
nimica. Așa'i, Nisim? Și pe cind se vorbea aice de 
afacerea ceca frumoasă, cit am băut dincolo un vi- 
nușor alb, de gust, o săți placă și d-tale, d-le Ma- 
nasse. Mai ai vr'o sticlă, două, Nisim? 

NISIM. 

Cum nu? Bucuros. (Sună) 

ŞOR 

La un pahar de vin se vorbeşte alt-fel. Așa, parcă 
mi-e uscat in cap. 

(Intră Dina) 

DINA 

A sunat coniţa ? 

NISIM 

E cit am sunat. Dina, adă o sticlă de vin alb 
câte-va pahare. 

ŞOR 
Şi ceva la vin, Dina, nu tot pișcoturi, caulă ceva 

prăjituri. (Dina ese) Şi Emil care tot nu vine! 

(Intră Ghiţă, anunţind:) 

Domnul Ilorn. 

NISIM 

Să poliească inuntru, (Ghiţă ese) 

ŞOR. 

Vorbeșii de lup şi lupul la ușă,
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. NISIM, Merge pină la uşă. 

Bună zioa, domnule IIorn. 

HORN, Intră, dă mina la toţi 

Bon jour, bon jour. M& scuzaţi, am întirziat pu- 
ţin, nai reţinut la minister. Cind ai a face cu au- 
torităţi ești om vindut. 

| ŞOR 
Pe preţul cât ţi se dă d-tale m'aș vinde şi că, las 

şi mai eflin. 

- HORN, zimbind mulțumit de sine. 

Cred și ei, s'ar găsi mulţi. 

NISIM 

Poftim, şezi, domnule Horn. 

„HORN către Manasse, 

Imi pare bine că vă găsese şi pe d-voastră aici 
la Bucureşti. 

MANASSE 

Da. Am venit azi dimineaţă. 

HORN a 
Şi ci am venit azi dimineaţă. Cu afacerea mea 

sint tot pe drum, o întreprindere la Dorohoi și una 
la Craiova, la mijloc mai aleargă și la București, 
mai abate-le şi acasă la Botoșani... | 

ȘOR. | 
Model de ștotă de bărbat! Nu unul care Ştrhe toi 

anul acasă și i se ureşte finucii, Et ȘUă, cânl viu 
acasă de la drum, femee: mea se uită la mins parcă 
ași fi alt bărbat. Mai că mi vine câte ndală so iri- 
mit pe femeea mea la dum, poe când o să sie:
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acasă o să lie allă lemee. (Dina aduce vin şi prăjituri. Șor ui- 
tându-se la prăjitui). Să trăești, Dina, asta ai făcut-o bine. 
(Dina ruşinată aleargă afară. Şor toarnă lui Manasse un pahar de vin şi sie'şi 

unu) Nisim nu bea vin, copiilor nu se dă vin, că 
visează noaptea. 

| HORN 

Ei nici nu beaii vin între mese. 

ŞOR 

Cu atât mai bine, rămâne sticla pentru noi. Să 
trăim ! 

MANASSE 

Să trăim! (Xisim se îndreaptă spre uşa din stinga). 

ȘOR 

Stai, Nisim, întâiit afacerea apoi cocoanele.. Sper 
că Emil iți va (i ginere, dar în afaceri, asta trebue 

să "ți spun, d-lui seamănă cu socrul meil. 

HORN 

N'am plăcerea să'l cunosc, 

ŞOR 
[i il cunosc, dar plăcere n'am nici e. Vin la 

socrul mei şii spun mt rog, socruşorule, imi lre- 
bue o sută de franci până mâine, sfint, mă jur pe 
frumuseţea femeii mele, mâine ţi-l daă înapoi. So- 
crul mei zimbeşte și 'mi răspunde : Bine, dar mâine 
mi-i dai? „Da“. Bine, închipuește-ţi că e deja mâine 
şi mi-ai şi dat inapoi. Domnului Emil Horn, iată-l 
faţă, i vorbesc azi un ceas bătut că zestrea se de- 
pune pe doi ani, iar domnul Emil Horn îmi tot 
respunde : Bine, dar peste doi ani mi se va da? Ce 
va [i atuncea, poate să fie şi acuma. lată-vă im- 
preună, inţelegeţi-vă, cit mi-am făcut datoria. (Bea, în-
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MANASSE 

cepe să și facă o ţigară). Vezi, Nisim mi-am cumpărat tu- 
tun, consulul d-tale din Smirna sgârie, d-tale i-a „Sgăriat în pungă, mie mi-a sgăriat în gât. Poftim, 
vorbiţi. 

NISIM 

In situaţia d-tale financiară, aşa cum se prezintă, 
nu pricep stăruința... 

HORN 

Veţi ințelege, domnule Cohănovici, că tocmai în situația mea financiară, când e vorba de bani, nu sint obicinuit să intâmpin dificultăți, și sint surprins că loemai aice se găsese un fel de lipsă de incre- 
dere care... 

NISIM 

Dar nici decum ! Aşa e obiceiul. 

MANASSE 

Și acest obieeiii e foarte bun. In vremea mea gi- 
nerele venea de şedea după nuntă câţi-va ani la so- cri în casă, puteati să vadă cum lrăese tinerii impre- 
ună, inainte de a se duce la căsnicia lor. Azi e altă lume, fata se dă din casă indată după nuntă, dar Zestrea ci e drept să se asigure măcar pentru căți- va ani. 

HORN 

Na m'am așteptat la atâta opunere, ca să vă arăt 
insă că nici eu,., “ 

ŞOR 
Foarte bine, trecem mai departe, la când nunta? dintrăEster. lato pe Ester, vine ca chemată, parcă a 

simţit că e vorba de nuntă,
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ESTER 

Bună zioa d-le Ilorn. p 
p 

HORN „ri 

Bon jour, doanină Cohănovici (1 sărută mâna). 

NISIM, cam îngrijat. 

Unde e Lelia ? p 

ESTER 

Vine îndată cu Roza. N'ai idee cât de indărăinică 

e lata asta, ar vi ca ca Lelia să se îmbrace după 

capul ci. . 
7 

rr 

pai OR - Ş | | 
Cu studenta ceea mai am ci un cântec, las'o pe 

mai târzii. Acum vorbim de nuntă, poftim, inţele- 

geţi-vă t. (Îşi toarnă vin şi bea). 

HORN 

Imi veţi permite să v& spun părerea mea... 

ESTER Namulţumită. 

Poftim. 

HORN 

Voiă ca nunta să se facă cât de curând. E vară, 

vremea noastră de lucru, am o mulţime de mun- 

citori de tot felul in toate părţile. Nici aşa nu voiit 
putea veni de multe ori să'mi v&d logodnica, și 

apoi, ct sunt om practic, mie nwmi place o afa- 
cere care sc lrăgăneşte. 

ESTER, rece. 

Dar nici așa de repede nu merge. Doar nu 

"mi voii da cit copila mea din casă aşa cum a apu- 
cal-o: vremea.
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HORN 
+ u e f Parcă dupe nuntă nu se poate face?  / 

ESTER, hotărit, 

Et ţin să'mi înzestrez fata așa cum am fost «de- prinsă cit în familia mea. 

HORN 

- Acuma nici nu se mai face 'atâla Ia nuntă, e altă 
vreme. 

ESTER, aspru. | 
Se poate că pentru alţii vremile să sc fi schim- bat, pentru familia noastră e aceeași vreme ca mai nainte, și cum am apucat-o că la părinţii mei... 

ȘOR 
Staţi! Am cit o idee. (şi golește paharul. Vinul ăsta e plin de idei. (Catre xisim şi tor). Păcat că nu beţi. Iată 

ce zic cil. D-ta, Esler, tot ţii la madam Cărpaţii din Viena. 
| 

ESTER 
Nrapowski. mă rog. 

ŞOR 
Cărpaţki, Crapoțli, tot una, IOți polonii ăștia ati un nume. M6 mir numai că se maj cunosc intre ci. Trebue ca o femee să ca pe altul drept bărbatul 

Ci, nu se poate. Eu zie dară așa: Mâine, poimâine, 
d-la pleci: cu Lelia la Viena, acolo vă faceţi toate cele în voc, și repede, să zicem în cinci, şase săp- tămâni. Şi cu o zi două inaintea nunții vE intoar- ceți. Voi veţi îi acolo liniștite, Emil va fi aice om slobod, așa ce Nisim? 

5 , 
x 

N
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NISIM 

Şor are dreptate. Ar fi chiar bine să te duci cu 
Lelia la Viena pănă la nuntă... Tot cra să vă du- 
ceți in străinătate, la băi... 

ESTER 
Cum creză ; dacă voiţi numai de cât... 

MANASSE | 
Pănă atuncea voiii putea să regulez și cit toate, 
bă 

. 
* v mai ales cu Calman. Bietul Calman !* (Catre îtocn), AL 

auzit de nenorocirea lui ? 

HORN 
Ce nenorocire ? 

MANASSE 
Şuii, Calman a avut o singură fată... 

IIORN 

A! istoria cu fata? Ca fugit? Cum nu? Și închi- 
puiți-v&, acum două luni mi s'a propus mic. Bună 
treabă aș fi făcut eă. 

ŞOR 
Cine ţi-a propus'o? Vezi una ca asta nași [i fă- 

cut'o ci. Ferească D-zeu! Intreabă-l pe Nisim, dacă 
nu mă crezi, mt cunoaşte de mai mult; fiind-că o 
fată de ovreiii carâ a avut o dragoste cu un creştin... 
(Intră Lelia înțurțurată după gustul Esterei şi Roza). 

LELIA Se duce drept la Emil Şi-i întinde mâna. 
Buna zioa, d-le IMorn. 

HORN 

Bon-jour d-şoară. (1 sărută mâna). 

LELIA 
Nu cunoşti pe d-şoara Blum, tpresentână) D-nu Horn, 

„Yerișoara mea.
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HORN 

Imi pare bine de cunoştinţă. 

ROZA 

Asemenea. 

ŞOR 
D-şoara Roza e studentă de mediţină. Frumoasă Știință, vezi multe, păcat că n'am invățat și eu, 

| ROZA 
N'ar fi de d-ta. 

ŞOR 
Și de ce mă rog? 

ROZA 
La noi se vede mult şi se vorbește puţin, d-ta vezi puţin, dar vorbeşti cam mult. 

ŞOR 
dice te inșeli d-șoară. Intâit un misit nu vorbeşte nici o-dată prea mult, şi apoi meseria noastră este câte-o-dată să vezi, să auzi Și să taci ca umbra unui mort. Auzi, Nisim, că nu Șliă să tac! 

HORN . 
ME mir numai de ce mai stuiază fetele medicină, parcă nu's destui bărbaţi medici, şi nică aceia. n'ati ce face. 

sc 
Ge
 

ROZA 

Se miră lumea cât sc miră, până ce nu se va mai mira. 

HORN 

Știi domnişoară, de an de când le-am v&zul la Fălticeni ai mai crescut, 
m 

m
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LELIA N sate i „ 

n ue [e i Ra Se pare. că ășăi, mi-a spus-o și bunicul. — at 9 
o în pac 

ESTER i 
iii Ei aşi zice să trecem-in “salonul de piano, Lelia 

ne va cântazcevaz 

(Ghiţă aduce dulceaţa, numat Ilorn ia). 

LELIA 

Ei să mai cânt? Astăzi? Te rog, mamă... 

NISIM 

Las'o, Ester, a cântat destul toată dimineaţa. (Către 
Manasse). Aşi voi să le întreb ceva, tată. (Manasse se scoată şi ese cu Nisim prin fund). 

ESTER 

Am uitat inelele melc, fii aşa de bună loza, sau 
m& due și ei cu d-ta. (ese cu Roza prin stînga). 

ŞOR 
Lazar, mai este o ușă și pentru noi. Jai! să-ţi 

spun un secret. (şi ia un pahar cu vin şi ese cu Lazar prin dreapta), 

HORN 

Presupun, domnişoară, că pricepi scopul pentru ce am fost lăsaţi singuri. De z 
” 

LELIA 
Da. 

HORN 

Și ce zici d-ia ? Cu Părinţii m'am înţeles în toate 
privințile, acum vrea să aud şi părerea d-tale, 

LELIA 

Ce părere să am ei? Fă nu sint a mea, sint a D părinţilor, a bunicului, pe fete le dă, auzi în toate |) zilele: „Mi-am dat fata după. cutare“, Și...
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HORN 

Și foarte bine ușa. Părinţii știi ce fac. Vez 
d-ta : o căsătorie trebue să aibă o bază solidă, că- 
săloriile de amor fără bază solidă sint clădite pe 
teren nesigur. Un pricten al mei, lot inirepiinză= 
Toric construcţii, om cu avere, sa aprins după o 
lată săracă. Fireşte, părinţii ci at fost fericiţi, o 
partidă splendidă, nici maă visat, şi acum, după 
zece luni, are un copil și e în divorţ. Și crezi că 
el a cerut divorţ? Nu, ca. Inchipuește-ţi. Ei i-am 
spus-o de mai nainte: „Un om practic nu trebue să 
aibă iluzii“. — Ştii d-șoară ce mi-a plăcutla. d-ta, in- 
dată ce te-am văzut'an la Fălticeni ? N'o să ghicești, 

| LELIA | 
Probabil că nu. 

HORN 
Și frumuseţea — când voi trece cu d-ta la braţ, 

să zică lumea: „Fiumoasă femee şi-a ales Emil 
„Horn“ — dar, inainte de toate sănătatea. Indată ce 
te-am văzut mi-am zis: lală o dată o fală sănă- 
loasă. Vezi d-ta: frumuseţea trece, dar sănătatea 

„e un fundament solid. Mie-mi place să am o fe- 
mec sănătoasă, nu una czimbina) pe care s'0 doară 
azi capul, mâine dinţii şi poimâine şă țipe, de. crampe. 
Inţelegi d-ta : asta nu e. viață, mai bine nimic de 
cât așa femec. Așa-i ? 

LELIA 
Și ești sigur că sint aşa de sănătoasă? 

IIORN 

„ Degiaba sint ei om practic ? Mă pricep cil, nu 
mai să me uit. Vrei o dovadă? Iată. Mi s'a propus 
intre altele și fata lui Calman Zara, o cunoşti... 

7 
W—
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LELIA 
Rașela ? Ei ce-a zis ca? 

HORN 
Nici mam vrut să mă uit la dinsa, Nu știti 

ce-a găsit subprefectul cela în prăjina ccea, poate 
banii lui Calman, altminteri ca, un maldăr de 
ciolane intr'un sac de piele neagră, și ai băgat 
de seamă ce dinți arc, nu? Eă am văzut-o 
îndată, peste câți-va ani, i va trebui o dantură. A- 
cum vroi să te mai întreb ceva. Am trecut azi pe 
la giuvaergii, am pus la o parte câte-va lucruri 
frumoase și scumpe. Vezi d-ta, când cheltuese bani 
Peniru cine-va, vroi să-i fac de gust. Spune-mi ce 
să-ți cumpăr cadoă de logodnă, o broşă, ccreci, o brăţăletă, o diademă ? Se poate aduce acasă să'ţi a- legi singură. - i 

LELIA + | 
Eă nu port giuvacruii, de nici un lel, nici mă- 

car un inel, uită-te. 

HORN 

Va trebui să porți, și multe, inţelegi d-ta, deja de 
lume. Nu e vorba sint bani morţi, dar ce vrei, să zică lumea că Emil Ilorn nu e in stare să facă ce fac alţii ? Apropo, am văzut în gazelă că Sâmbătă dai un concert. Asta imi place. Mai ceşi în lume, faci cunoştinți, veză d-ta, nu se știe la ce poate să 
te folosească odată. E bine. Cu toate că Sâmbătă e zi de plată la lucrători, mă voi aranja să pot veni și ci. Cine e Frunzescu cela cu care cânţi? 

(Intră Ester din stinga) 

LELIA, Cu vocea tremurândă, 
Frunză, Matei Frunză, preşedinte de tribunal. (Ester rămâne la uşă înlemnită, duce mâna la inimă şi scapă cheile, Şor intră din dreapta).
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HORN 

Asta e o cunoștinți bună. Vezi d-ta: Un preșe- 
dinte de tribunal la nevoe e bun. 

LELIA 

Concertul nu va avea loc. 

| HORN 
“Păcat. De ce? 

LELIA 

De ce ?... 

ESTER 

Leli dragă, te pofteşte Roza, scuză un moment, 
domnule Iorn. 

HORN 

ME rog, mt TOQ. (Ester cu Lelia es prin stinga, Ghiţă vine din 
fund, aducând pe o tablă pahare cu cial, zaharniţa Şi pişcoturi, le pune pe masă 
şi ese), 

, ŞOR, către Iorn. 

Ai vorbit? EL? ce zice? 

, HORN, zimbind. 

Adică, ce să zică?... Dar mă rog, Şor, ce este cu 
Lazar? Suă ca mut, nu ştie să scoală un cuvânt. 
S'a prostit de tot tinărul. 

ŞOR 
"Aşa sunt filosofii, ca butoiul, când dai de cep, 

curge prea mult, când nu dai de cep, nu curge 
nimic. 

- HORN 

Și cit care am crezut că d-zeii ştie cât de invăţat 
e. Dar, lasă, il deschid ci, numai să mă insor, tot
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imi trebue un băiat cu Dani pentru intreprinderi cari 
îmi sint mie peste mână. 

ŞOR 
Ei, Emil, nu ţi-am spus'o ? In totdeauna să te pui 

bine cu un misit și cu un cioclu, că nu Ştii când ai 
nevoe de ei. Acuma, veză că te-am logodit căi? Bună 
partidă! Să fi trăit părinţii d-tale să vadă fata cui 
ci... şi ce fată !... Aşade mare le creștea inima de 
plăcere. Acuma cercd că mă vei mulțumi și pe mine, 
imi vei da peste dreptul mei, odată se insoară 
omul... 

HORN 

Da, da, voi vedea, ţi-oi da ceva, fireşte vom mai 
vorbi. ” 

ŞOR 
Vorbim acuma. Mie mi se cuvine după obiceiii 

două la sută din toată zestrea. Trei sute de rii Și 
două suie de mii face cinci sute de mii, două la 
sulă face zece mii de franci. Asta e dreptul mei. , 

HORN 

Ce, drept! Întâi pentru banii mei nu dai nim&- 
nui nimic, înţelegi d-ta. Şi pentru căt primesc dolă... 
ce? E așa mare scolulă? Dar in slivşit pentru cât 
primesc dota, ți-oi da una la sulă, face două mii de 
lei, jumătate acuma și jumetate când voi primi că 
banii. 

__ŞOR 
Cum? Ce ? Imi dai de pomană? Nam muncit 

destul? Să nu fi lost ci, Isler se uita la d-la? 
Parcă e numai de voia d-tale? Nu mai sint oameni 
în lume ? Bătrânul și Nisim crezi că o să mă lase 
așa ? Te vor face ci...
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HORN 

Ascultă, Şor, dacă “Spui un singur cuvint, nu "ţi daă nici un ban. Doar no să strice logodna cu mine pentru asta, ințelegă d-ta. Şi apoi, te poftese să nu "mi mai zici simplu: Emil, pe mine mă chiamă: Domnule Ilorn. Ai inţeles ? 

ŞOR 
Cum nu? Să nu inţeleg cii ce spui d-ta? Dar a- luncia nici mic: să nu “mi. spui. numai aşa: Şor, pe mine mă chiamă : Domnule Șor. Și ci m'am năs- cut într'o dugheană cu măsline, cu pește sărat, cu covrigi cu trei borţi, ce crezi ? 

(Intră Manasse cu Xisim) 

NISIM 
« Unde ce Lelia ? 

ȘOR 

A trecut dincolo. cu Ester. 

(Xisim ese prin stinga). 

MANASSE 

or e 

Poftim, ia ciaiti, doranule Horn, ia și d-ta Zeli 

_ȘOR 
Eu, cial? Nu pot să sufer. Ciaiul e un parvenit, e apă prefăcută, vopsită, induleită, apoi se fudu- leşte : Uită-te, că sint TroȘ, sint băiat dulce și deş- tept, pe mine mă chiamă: Domnule ciai ; uită că frate-scă din acelaș poloboe spală blidele in bucă- tărie. (și toarnă vin). Mie "mi place vin, ăsta e născut de soiii, nu e parvenit. 

MANASSE 

Ce ai, Zelig? - 

D
T
 

e 
e
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„ȘOR 
Eu? Nimica. Sunt om stricat, imi plac lucruri de soiii. (Ridică păharun. Să trăești, d-le Manassc, (toarnă duşca). 

MANASSE, către Horn, 
Așa dar cra să iei pe fata lui Calman ? 

HORN 

Nu. Mi s'a propus numai, dar nici nu m'am gân- dit, parcă ce poate să dea Calman Zaraf... 

MANASSE 

De putut, poate. Bani are. Dar ce'i mai folosese lui banii? De când stai Yolticenii nu s'a mai în- tâmplat una ca asta. O fată de ovreiii să fugă cu € 
: 4 

(un creștin... 

ŞOR 
Zidurile din Ieriho, d-le Manasse. 

——— 

HORN, către Manasse. 

Ce ziduri? 

ŞOR 
Nişte ziduri slabe, construcţie veche, nu le-ai fă- cut d-la, când li s'a cântat aă căzut, Și construcțiile 

d-tale cad când li se cântă ? - 

HORN cu dispreţ, 

Lasă-m&, mă rog, cu ast-fel de întrebări, zidurile mele nu cad. 

ŞOR 
De! Cine ştie? Să ferească D-zeii ! 

MANASSE 
Felis! Glume de astea nu'mi plac!
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(Intră Ester, Lelia, Roza şi Nisim), 

NISIM către Manasse. 

Te rog lată, un cuvin. (1 îa întrun colț unde vorbesc), 

HORN (către Lelia), 

Era să'mi spui pentru ce nu mai dat conceriul 
cu domnul, cum îl chiamă? ” 

LELIA 

Frunză, Mateii Frunză, 

ȘOR | 
I-a plesnit o strună la scripcă d-lui Frunză. Omul 

e bolnav. Azi dimineață ai făcut aici repeliţia, şi 
când cra să plece, abea îl mat ducea picioarele. AI vezul vr'odală un cadavru in congediii ? 'Toc- 

mai așa umbla și el, nică mort nici vii. Atunei i-am 
zis ci: D-le Frunză, am zis, du-te acasă, lasă quar- ietul, nu-i de d-la, odihnește-te. Şi el a zis, „da“ și 
a plecat. Cât m& cunose ci, nvași prinde că omul e 

“ciocnit aice, drept la inimă. Păcat! Băiat cu duh... 
Apoi unde mai e vorba de concert! Lelia are acum 
alte griji, mâine, poimâne pleacă la Viena... Dar d-tale, 
“domnule Ilorn iți arde inima de săraci, iţi pare rău 
dupe concertul de bine-facere, nu vrei să piarză săra- 
cii, stai, domnule Ilorn, nn vor pierde. (Manasse cu Xisim 
se apropie). Nisim la logodna Lelici nu va uita nici de 
săraci, domnul Manassc va da, știe să dec... așa-i 
d-le Manasse ? - 

MANASSE 

Dai, bucuros. 

ȘOR 
Ester din partea ci va da, si d-ta domnule Ilorn, , 

dacă dati toți... (itorn se vită 1a el fusies),
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MANASSE 

Firește că va da. Se poate alt-fel? 

ȘOR 

Și eu zic așa, trebue să dee măcar o mic, două 
de franci... Iată dar un quartet peniru săraci, fără 

"să se mai cânte pe spetele lor. Săracii nu țin la 
muzica bogaţilor. 

N 

MANASSE se îndreaptă, tușeşte puţin. 

Părechile se potrivesc in cer. Omul chibzuește, 
face planuri, alege, ar voi să apuce norocul cu a- 
mândou& mânile şi să-l lege de viaţa copilului stă, 
Dar ce ştie omul unde e norocul ? Ce e vrerea 
omului? Inir'o zi i vine gândul să facă :ceca ce eri 
ar fi făcut, și tocmai ăsta e norocul ursit. Am fost 
doi cari am dorit să trăim Până in ziua aceasta. 
Sara a inchis ochii inainte de vreme, n'a fost so 
ajungă. [ii mulțumesc lui D-zeă că na invrednicit 
a li în mijlocul vostru în ceasul fericiri. Vout co- piilor, ţie Ester, şi ţie Nisim, vă doresc să aveți 
bucurie cu copiii voştri şi să lrăiți să ajungeţi ca mine să vedeţi cu ochii norocul la copiii copiilor, 
Voștri. (Se apropie de Lelia şi i ia mâna). Fii fericită Lea. Pănă 
acuma ne-ai ascultat și ne-ai iubit numai pe noi. 
De acum inainte va trebui st'l asculți și să'l iubeşti : 
și pe acela de care “ţi legi viaţa. Vei avea casa ta, | 
să vezi Lea, casa la să [ie o casă _ovreiască, sub a, 
coperișul t&ii săracul să găsească adăpost, Nămândul 
de mâncare și obiditul mângăcre. Fii fericită Lea, i 
draga ca copilă. ( ia capul cu amândouă mânele Şi o sărută în; 
creste. Și d-ta, d-le Ilorn, vei fi de acum inainte copilul 
nostru. Să-ţi dee d-zeă pace și sănătate în casă şi 
noroc pe toate căile viței. ( strânge mâna).
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ESTER, cu Iacrămi în voce, lui Itorn. 

Iţi incredinţez singura mea copilă. Nu m'am des- Părțit de ca o singură zi de când mi-a dăruit-o d-zei, Am păzit-o ca ochii din cap, şi acuma numa că știit cum îmi este... nici nu-mi vine a crede că tre- bue so dait din casă... mi-e inima așa de grea... parcă aşi avea o presimţire... nu pot să m& hotă- răsc... Dar liind-eă bărbalul meă și socrul vroese, ce pot să zic că ? Dar tăgădueşte-mi un lucru, să ii bun și blând cu Lelia, so ţii cum am ținul'o ci, să nu uiţi din ce casă este şi cum a fost cres- culă. (Ştergându-şI ochii). Făgădueşti ? 

HORN, (1 ia mâna şi i-o sărută, ea "1 sărută pe obraz). 
Făgăduese, mai e vorbă ? Vezi -d-la: Când imi iati ei o femec, o să vază: lumea cum 0 îralez. 

(Strângeri de mâni şi felicitări tăcute). 

ŞOR „, 
Iei! Felicitările mele, felicităvile mele, la toți, să dea d-zeii să fie intrun ceas bun și cu noroc. (Către Lelia. Vezi dudue, mie trebne să-mi mulțumeștă, cu ţi lam adus. Nu te uita în jos, nu trebue să te rușinezi, Sa mai întâmplat și la altele, aşa e mer- sul lumei. Să ȘLiți de la mins, fetele cari se uită în jos sint de soiă. Când m'am logodit că, și fe- meca mea se uita în jos, acuma are zece copii. Şi incă noroc că e așa cum este, daci mai cra și (tu- moasă, aveam acuma poate cincisprezece, Șaispre- zece... 

ESTER 

Nu mai vorbi, să ferească d-zei ! 

ŞOR | 
Nu fereşte, Ester. Ce'şi face omul, nici dracul
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AL 
ap ri , nui face. Dar de fala mea cea mare scap acuma. 

De la voi i vine norocul. Bine că m'a ajutat d-zei 
să reușese aice. Cu cât câștig imi: mărit fata în 
curând. 

ESTER 

E lovodilă ? 

ŞOR 

Da şi ba. 

ESTER 

Adică? 

ŞOR 
Adică fala mea “şi face de cap. Mi sa propus 

multe partizi frumoase, dar ca unu, nici cu ruptul 
capului, numai pe băiatul lui Daniel Ştain. Cei 
zic ci: „Fată hei, nu vezi că ce urit“? Dar ca de 
acolo: „Parcă tatăl mei e mai frumos şi mama lot 
il iubește“. „Dar fată hei, e calie“. Și ea: „Parcă 
nout ce ne lipsește, că sunt prinţesăc? Să fie de 
bine. Ce să-i lac? 

HORN 

Cum, ce să-i faci ? Datoria d-tale de lată este sto 
impedici. | 

ŞOR 

Datoria mea de tată este să țip. asta e pentru 
plăcerea mea ; am țipal; apoi trebue si fac felii 
pe Yoe, asta e pentru plăcerea ci, și ca săraca tre- 
buc să aibă o plăcere când se mărită. 

HORN 

Mizerie ! Nu înţeleg cum se mai fac căsătorii de 
asica tără nici o bază.
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ŞOR 

Ii, ci! Domnule Ilorn, dacă nu sar naște oa- meni de câl numai sub plapomi de mătasă, mulţi nu sar mai fi născut, nici că, și ar fi fost mare păcal. 

LELIA, luând mâna lui Şor, 

Foarte bine așa, domnule Șor. La nuntă să mă inviți şi pe mine, vrea s'o cunosc pe fata d-tale. “Horn o priveşte mirat), 
: 

ŞOR 
Bucuros, duduc, mai ales, bucuros, mare cinste. Vei avea ocazia să cunoşti şi pe femea mea. Ce vă uitaţi la mine? Nu vă luați după gura mea. Nu e vorbă, de slută, slută, asta nu poale să-i o ice ni- meni. Dar blândă Și lăculă şi harnică, și gospodină, şi o inimă bună ca o bucăţică bună de pâine... de pâine neagră. a sticta şi o pleacă), Mai goală. Ce zici Nisim, de logodnă nu s'ar pulea câte-va sticla extra? 

NISIM 

„Îndată, la masă (se uită 1a cias). Aproape șase, mer- gem îndată la masă. Scara voi invita câţi-va pric- teni şi vom serba logodna aşa nepregătiți, căci, mâine poimâine Ester și Lelia pleacă la Viena... 

ESTER, Dă dia cap. , 
Mi-am inchipui că alt-fel logodna Lelici, dur dacă vrei așa... 

HORN, se uită la ceas, 
Pe mine mă veţi scuza dar pănă la opt. 

NISIM 

Cum ? Nu stai cu noi la masă ?
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HORN 

Mai am o afacere urgentă. Am promis direeto- 
rului de la minister să fii la el acasă la șase punct, 
(Simţind privirea lui Manasse) trebue să-mi arate nişte pla- 
nuri, 

ȘOR 
y us Slai, merg şi cil. (Către xisim). ME întore indală. 

MANASSE 

(si ei mă: (ue să mă închin. (lorn sărută mâna Esterer şi 
Lelici, Rozii şi bărbaţilăt 16 dă mâna.-Bon-jour, bon-jour. Toţi îl petrec pellorn 
pănă în anticameră, afară de Lelia, care se pune pe un scaun, lăsând capul 
pe piept, şi Roza care rămâne lângă ca în picioare, uitându-se cu milă Ia dânsa. Pe când Ester cu Nisim se întore din anticameră, Lazăr intră din dreapta), 

NISIM, către Lazar, 

Unde ai fost? 

LAZAR 

Dincolo, in odaia mea. 

NISIM 

Acolo ţi-a plăeul mai bine ? 

LAZAR | 
Me doare Srozav capul. (işi duce mâna la cap). 

NISIM 
Tocmai când se logodește Lelia ? (razar se vită 1a ci şi 

tace). "Laci ? Și câl ai slal aice wat scos un cuvint, 
parcă ai făcut-o dinadins. 

LAZAR 
Nu Nam avut ce vorbi. 

NISIM 

Fireşte, ţie-ţi trebue filosofi, cu oameni ca noi 
nai ce vorbi. Mi-a fost numai rușine, 0 să crează
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că nică nu știi să vorbeşti. (Lazar dă din umeri). Se 'nţelege, ce'ți pasă ţie! Tu af alte pricicșuguri, tu primești scrisori (furios) nu vroi să-i mai vez, auzi ? Și nu mi te plimba ca un dușman în casă! Trebuia să 
fii aice, să ici parte la bucuria noasiră, să [elicitezi 
ca noi toți... 

LELIA, sărind de pe scaun şi aruncându-se în gâtul lui Lazar. 
Bucură-te, Lazar, bucură-te, felicitează-mă, sint fericită, m'am logodit, felicitează-mă ! (epencşte întrun plâns isteric). 

ESTER 

Lelia ! Lelia !



ACTUL III 
Acelaș salon. Flori peste tot locul. 

Xisim, Roza. 

NISIM. Se plimbă ncrăbdător prin salon, se opreşte, scoate ciasornicul. 
Unsprezece și jumitate trecute, şi lrenul care tre- buia să sosească la unsprezece, 

ROZA 
Până ce scoale bagajul... 

NISIM 
Putea să'l scoată de zece ori, 

ROZA 

Poate şi o mică întârziere. . 

NISIM ” 
Nici tala nu vine, şi trenul lui irehuia să (i sosil de mult. Cu intreruperile astea nu. mai știi unde "mi stă capul. Imi pare rii că nu n'am dus singur la gară. Aice sunt mult maj neliniștit. Nu știtt sin- gur ce să gândesc. 

ROZA 
Doream și cii să mergem impreună la gară. Tare . sint nerăbdătoare s'o vid odată pe Lelia. 

2
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NISIM 

Trebuia să rămână cine-va acasă... în ziua nunţii.. 
trebuia să rămână cine-va acasă. Mal şliit că ce lip- 
sește! In fie-care minut îmi mai adue amiale de 
câte ceva, și d-ta asemenea. 

ROZA 

Căt înţeleg. ei, cred că pentru nuntă toate's, gala. 

NISIM 

Și ct? Dacă cra lster acasă... «Se duce, ia barometru 
şi bate cu degetul). Sc sue. Penlru nunlă măcar să avem 
vreme frumoasă. 

ROZA 

Cred și cit e'a ploat deajuns. 

NISIM 

Aşa inundație! Aşa inundație! Ascară am cilit în 
gazelă că s'a găsit pietre mati de la poduri la 
câte două chilometre depărtare, s'aă inceat și oa- 
meni. — Şi toL nu vin! Șui, Roza, tare mi-e leamă 
să nu se fi întâmplat iar ceva pe linie. 

ROZA 

Sigur că trebue să (ie o mică intârziere, pe lo- 
curile reparate trenul a mers mai încet... (ascultă) N'ai 
auzit nimic ? Mi s'a părul o irăsură, ” 

NISIM, ascultă. 
Nu, nimic. 

ROZA, ascultă, 

Încă una! Aă sosil! 

Nisim şi Roza se reped în anticammeră, acolo se întâlnesc cu Ester şi Lelia, Nisim şi Ester se sărută în anticameră lângă pragul salonului. 

NISIM 

Slavă domnului că vă văd!
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pet Si Bot sr ee en și pe lin Eabrățișațe. Lelia se desface sil 
ESTER, ţeapănă, către Roza. 

Pe tine nu m'am aşteplat să te găsesc aice. 

ROZA 

Unchiul na rugat ca să'l mai ajut. 

ESTER 

Frumos ajutor! Iţi mulțumesc. Lasă, vom vorbi noi. 

NISIM | 
Dar unde sunt “Lazar și Emil? L-am trimes la 

gară, nu “i-aţi întâlnit ? 

ESTER 

Imil a rămas să'mi scoaţă bagajul. Cine era st”'mi 
Scoață bagajul ? 

NISIM 

Emil? Lazăe nu putea? 

| ESTER 
Pe Lazăr Lam Wimis indată după doctor. 

NISIM, Surprins. 

„Pentru ce doctor ? 

ESTER 

Singur nu vezi? Uite-te la ca, nu vezi abia se 
ține pe picioare ? 

| NISIM  Ingrijat. 
Ce este, Lelia? 

LELIA 
Nimica, tală, nimica. 

ESTER 

Lasă acuma întrebările, o să ai vreme să tot în-
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irebi. Dute de vezi singur să "mi ia jos lucrurile din trăsură. Sunt palru genţi, două cureli Și patru cutii, bagă de scamă să nu mi se restoarne cutiile, un dobitoc de hamal mi-a resturnat una, mai știii 
cu Ce e inlrinsa, (Ester cu Lelia es prin stinga, Nisim prin fund ; în anticameră se aude vocea lui Nisim : Bună ziua, poltim, domnule doctor, vin şi ei îndată), 

(Lazar cu doctorul intră din fund) 

DOCTORUL, către Roza, dîndu'i mâna. 

Bon jour, colega 

ROZA 

Bună zioa, domnule doctor. 

DOCTORUL, Puindu-şi pe masă bastonul şi deasupra pălăria înaltă. 
Ei? cum merge cu doctoralele ? Merge ? Merge ? 

ROZA 

Așa şi aşa, 

DOCTORUL, începând să-şi szoată mănuşa de pe mâna dreaptă, 
Ei? Ce are pacienta ? 

ROZA 

Cât timp n'am diploma în buzunar, n'am dreptul să mt amestece. 

DOCTORUL 

Cuminte, foarte cuminte, Ia să vedem noi. (Scoate 
ceasornicul şi se uită lung, parcă ar calcula Ceva), 

NISIM în anticamera. 

“In odaca deșarlă, Ghiţă, şi luaţi seama să nu răs- iurnaţi cutiile. intră) Poftim, domnule doctor. (Ese cu doctorul prin stinga). 

ROZA 

Ce zici de Lelia ?
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LAZĂR, aă din umeri. 

"ROZA 

Mi se rupe inima.. Şase stplămâni şi abeai de 
recunoscut. Ai vorbit cu ca? 

LAZAR 

Unde puteam să vorbesc! In câte-va cuvinte față 
cu alții... Şi ce să vorbese? Pe faţă nui stă scris 
destul ? 

ROZA 

De ce aii mai chemat pe acest domn doctor? Ce 
săi facă doctorul ? 

LAZAR, dă din umeri. 

ROZ, 

I: și vina Lelici, prea se lasă stăpânită de pă- 
rinți. Şi cum s'a purlat la gară cu onorabilul ci mire, 

LAZAR 

7&ă, nu știi. De când am văzut-o nu ştiii pe ce 
lume umblu. 

ROZA . 

I: foarte list. 

LAZĂR 

E ingrozitor. D-ta nică nu știi. Dar n'o să las ci, 
intâmplă-se ori-ce sar intâmpla, cii n'o las! 

ROZA 

Ce n'o să laşi? 

LAZAR 

Nunta asta nu trebue să se facă.
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ROZA |, 

Cum, să nu sc facă ? Dar peste un ceas, dout, se face. 

LAZAR 

Am tăcut destul. Voi vorbi eii cu tata, cum n'am mai vorbit. Şi dacă nu va inţelege el... 
NISIM, intră repede cu o rețetă în mână şi sună ; către ltoza. 

ester ma sperial, dar doctorul a ris-0, nu e ni- mica, poţi să te duci inăunteu, Lelia te cere (intră Ghiţă). Ghiţă, repede la spițeric, ia o birjă, dar repede, (Ghiţă ese). 

(Pe când Roza ese, întră Ester cu doctorul). 

DOCTORUL 

Nimica, cum am spus, nimica. Puţină iritaţie ner- voasă, lasitudine de voiaj, intrerupţiune de comuni- cațiuni; apoi cireonstanțale: o mireasă, excilaţia, curiositatea, impacienţa,.. așa e coniță ? Și dacă maj iai încă în consideraţie inchietuţlinea, pudicitatea, bucuria... Bucuria subită e unul din elementele foarte excitante pentru nervi. Ja mi-am explicat-o foarte just. Când cauţi să aprotundezi simptomele, să legi toate indiciile intrun buchet, asta e toată arta. I-am ordonat ci ce trebue. Să nu puriați nici o grije. Veţi vedea după nuntă. Gzimbina), Mariagiul la demoa- zele este un remedii elicace pentru diferite specii de maladii. 

ESTER 

Aşa aă zis și profesorii din Viena că după nuntă trece. 

DOCTORUL 
Veileți, coniță, înțelegem și noi ceva.
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ESTER 

Am uitat să vE arăt reţetele, domnule doctor, 
Profesorii din Viena i-a dat prafuri și niște pică-: 
tură negre. Nici n'a luat din ele. 

DOCTORUL 

Foarte bine, coniţă. N'are necesitate de gute. Fu 
i-am ordonat o soluţie intr'o sticlă marc, să ia câte 
o lingură de masă, una dimincaţa și una scara—dar 
acuma trebue să ia una imediat — şi pilule, să le 
ia la dejun, una inaintea mesci și una după masă. 
Acuma scuzați-mă că sunt forțat să m& privez de 
plăcerea amabilei d-voastră societăţi... sint foarte 
presat... am o consultaţiune urgentă... mă așteaptă.,. 
Gncepe să'şi pue mănuşa) un caz loarle curios! Q demoazelă, 
într'o familie de elită, care s'a Olrăvit Gatjocoritor), de 
amor... cu chibrituri... (către Lazar care s'a apropiat. Punră 
ignoranță ! Numai puţin sublimat face de zece oră 
alâăta clecl. (şi trece cu mâna peste obrazul obosit). Sint teribil 
de ocupat... nici nu nvar îi găsit la mine la ora 
asta... aveți șansă“, ne-am întâlnit pe stradă, par 
pur hazard. (către Lazar) Aşa“ ? (Luându-și pălăria şi bastonul). Dar 

spre seară "mi promit plicerea să vă vizitez pentru 
a vE prezinta felicitaţiunile mele. ( sărută mâna Esterii, dă 
amândout mânele lui Nisim şi Lazar). Bon jour, Don jour, (ese). 

NISIM 

Acuma spune'mi, Ester, ce e cu Lelia ? 

ESTER 

Bine că ţi-ai adus aminte să 'ntrebi măcar de Le- 
lia. Cum am petrecut că, ce “ţi pasă ? 

NISIM 

E schimbată de toL copila, de când e asta?
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ESTER 

De când! De când! Şi dacă ţi-oi spune de când, 
ție “ţi pasă mult de ce spun cui! Când ți-am spus 
şi te-am rugat, nwmi nenoroci copila, nu'mi place 
omul ăsta, nu vroi să'l văd, miroase a serumbii din 
dugheana mumii sale din Boloșani, m'ai ascultat? 
Tu şi tatăl L&ă, nu și nu şi nu, şi numai ăsta, a- 
cuma vezi? 

NISIM 

Te rog, Istev! 

ESTER 

Acuma me rogi, iți mulțumesc. Și pentru asta a 
trebuit să plec repede la Viena, să mă chinuese a- 
colo șase stptămâni, și tocmai când mă intore ei 
să mi se lae comunicaţia, să mai stai două zile ȘI. 
la Braşov. Brașov mi-a trebuit! Numai la Brașov 
mam mai lost! 

NISIM 

Doar nu sint ei de vină, că a fost inundație. 

ESTER 

/ Nu, căi sint de vină, ci sint de vină la toate, ca 
fin tot-deauria. 

NISIAM 

Dacă ai vezul că Lelia nu vrea cu nici un preţ, 
de ce nu mi-ai scris? Aşi fi căutat să amân, să slrie 

logodna. 

ESTER 

Pentru asla m'ai trimis pe minela Viena să iac 
Wwusoii, ca să strici logodna? Pentru ce ai făcul'o, 
dacă ai vrul s'o strici?
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NISIM 

Puteam să ştii că de mai nainte ? 

ESTER 

Dacă nu știi de ce te amesteci? a 

NISIM 

S'o fi văzut că pe Lelia în starea în care este, stricam zece logodne, doar nu sint legat de Emil Horn, 

ESTER 
Al fi făcut o mare voinicie! Ce ţi-a făcut Emil? Ce te legi de cl? Ele vinovat? Luj i-a plăcut fata. Cum să nu'i placă? E șchioapă? E gheboasă? A văzut el multe fete ca Lelia mea? 

NISIM, Ștergându-şi fruntea, - 
Asta nu, și ceea.nu, ce este dar cu Lelia? 

ESTER 

Nu mai știi cum săți spun ca să mă înţelegi. 
Dacă nu mă laşi să vorbesc. (Zărindu'l pe Lazăr care se plimbă îi fund). Intreabă'l pe fiul tă, el știe mai bine ce este. si loc să'i scrie, să fie cuminte, să asculte de pă- vinți cară pricep mai Dinc, i-a seris filosofii de pe sită lume, cu idealuri Și realităţi, ca să nu înțeleg ei, așa'i? Am înţeles, Și Roza, nici nu Și ce vi- pecă e fata asta! In toate scrisorile, Frunză și Na-. taiia și Natalia și Frunză, o să'i arăt că. 

NISIM 
Dar ce zice Lelia? Ca mamă, ai vorbit doar cu 

«dlinsa ! 

ESTER 
Am avut ci vreme să vorbesc? Am avut că un ceas liniștit? Singură intrun oraș mare. Toată zioa 

8
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croitori și croitorese și modiste, și aleargă din pră- 
vălic în prăvălie şi alege și cumpără şi asta ce prea 
eltin și aecea e prea scump... Şi necazul meii ! Naiba 
so [i cunoscut pe madam Cr: apowschi! Mi-a stricat 
toale .rochile, o să "mi fic numai ruşine de lume. 
Bine că măcar rochia de mireasă am scăpat-o ce 
am dat-o la altul. Şi tot singură. Lelia nu s'a ame::- 
iecat atâta, intreab”o, a eşit de trei ori din otel? 
Frumoase pregătiri de nuntă am avut ei! Toţi duș- 
manii mci tot așa s'o aibă. 

NISIM 

Și ce [ăcea Lelia toată vremea ? Tot aşa cra? 

ESTER 
Ce făcea ? Nu ţi-am spus? Corespondenţă făcea. 

Pentru asta a treluit să se ducă la Viena. Scriu, 
tot scria, numui lor le-a scris trei culii de hărtie. 

NISIM 

Lor! Şi primea scrisori de la ci ? 

ESTER 

Cum poţi să mai intrebi! Iţi spun și "i spun și 
tot nu înţelegi. Parcă e de astăzi ? Decum am so: 
sit la Viena, au și inceput să curgă scrisorile, câie 
una, câle două pe zi. Am priceput et îndată, șI. 
când mam înțeles cu portarul şi nu i Sai mai dur. 
scrisorile, a stat bolnavă în pat două stptămâni, n'am 
putut să mă mișe din odaie, şi a trebuit să cheu: 
trei profesori... 

| NISIM 
Lelia a fost bolnavă? Şi ce ai zis profesorii? 

ESTER 
Ce să zică profesorii? Ai luat câte zece lioriiii.
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i-ati dat picături şi niște prafuri mară Și ait zis so mărit, după nuntă trece. 

NISIM 

Poate c'o da D-zet, | 

ESTER 

Da! Ei jur îndată pe ce spun profesorii. N'am lăsat-o să ice nici un praf. Nu era destul de bolnavă copila? S'o mai fi indopat şi cu doctorii? 

NISIM 
De ce i-ai chemat dar pe prolesori ? 

ESTER, Cu lacrimi în ochi, , 
Ție ţi-e ușor de zis. 'Tu aj Stat acasă. Ce grijă ai avut tu ? Dar ei care ani văzul zi cu zi cum mi se topește: copila... mi s'a scurs ochii de lacrimi, nu mai pot plânge. Și trebuia să m& ascund, să inghit, să nu plâng când mă vedea ca. Ce.nopţi am avut cit! Sint mai tare ca ferul că am pulut răbda atâta. Numai unul dumnezeii mă știe! Şi acuma haide! imbracă-te și dute la nuntă, Și nici n'am cu ce. Nu știi ce mai stă Emil alâta la gară... Pareă am zece fete de măritat? Am 0 singură fată, și "mi trebue mic aşa nuntă... Și numai tu eşti de vină... Să mă li ascultat pe mine... dar când m'ai mai ascultat ca să mă asculți și acuma? Să ii minte, Nisim, asta 10 Să ţi-o uit nici pe patul morții ce nuntă mi-ai Zătit, (Se duce spre uşa din stinga). 

NISIM, Merge după dinsa, 
Dară, Esler! (Ester ese trintind uşa. Nisim vrea să deschiză să 

meargă după ea). ” 

LAZAR, Apropiiadu-se de Nisime_ 

Ya rog, tată, un moment.
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NISIM 

Ce c? 

| LAZAR 

Am săți vorbesc ceva serios, 

NISIM 

Ceva serios? M'aş mira. 

LAZAR 

Te rog, tată, lasă acuma ințepăturile, e ceva foarte 
serios. 

NISIM 
Ss 

Foarle serios! Spune, dar scutește-m& de filoso- 
fii, nu's dispus, şi scurt, n'am vreme. 

LAZAR 

D-ta o iubeşti pe Lelia? 

NISIM 

Atâta tot? lată o intrebare serioasă! Tu nu ştii! 

De unde? Ai picat acum din cer... trebue să'ţi 
spun. Ei, da! O iubesc. Ești mulțumit? (pleacă). 

LAZĂR 

Dacă o iubești pe Lelia, nunta asta nu trebue si 
se facă. , 

N+SIM, se întoarce înfuriat. 

Serios? Spune'mi Lazar, ai inebunit, sait ai de 
gând să inebunești ? 

LAZAR 

Nam inebunit, nici n'am de gând să inebuneec. 

dar nu sc știe ce poate să mai vie.
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NISIM 

„ Nu se știe ! Bine. Când o să simţi că'ți vine, să'mi 
„spui, să știi să m& păzesc. 

Mi LAZAR 
Nunta asta nu trebue să se facă. 

NISIM 
"Şi de ce, mă rog, fiind-că nu'ţi place ție ? Tu eşti 
dușmanul mei, tu ţii la cel alt, tu mi'l-ai adus, tu 
alergi după sora Jui. Ce? Nu? Tăgădueșşti ? 

LAZAR 
Ba de loc. Eii sper sto iaă pe Natalia. 

NISIM 

“Sper? Sper ? Frumos! Nu ești încă sigur de acest 
mare noroc, speri ! Și ca să fii sigur, ai voi săi dai 
lui pe sora ta, ha? 

LAZAR 

Tată! 

NISIM 

Adică, ce? 

LAZAR, stăpâniadu-se, 

Nunta asta nu se face, sait se intâmplă ceva cc... 

NISIM 

M& ameninţi ? O s'o iîndemni să fugă ? Cameninţână cu 
degetul) Îți spun una, dacă... 

LAZAR 

Nici un dacă, Lelia nu fuge. 

NISIM 
De unde știi? Tu i-ai vorbit și ca n'a vrut!



  

118 RONETTI ROMAN 

AR 
Nu i-am vorbit că întâi. Când era so logodiţi 

ca m'a intrebat, ce să facă. Am vorbit mult, și re- 
sultatul a fost că nu poale să vă lase, vă iubește 
prea mult. De fugit nu fuge ! 

NISIM, foarte mulţumit. 

Vezi? Vezi? Lelia co copilă bună, ca nu fuge, 
ca ne iubeşte, ea are inimă pentru noi, 

LAZAR 

Dar se poate întâmpla ceva care... Nu te-a neli- 
niştit nici odată, gândul că mai este o cale? 

NISIM 

Ce cale? Spune odată, dacă ai ceva de spus. 
LAZAR 

Când ai văzut-o azi pe Lelia, “cum arală și cum 
se uită rălăcită, n'ai tremurat de” viața ci? 

NISIM 

Ai auzit, trei protesori din Vi iena, și doctorul nos- 
tru ail zis că nu e nimic, după nuntă trece. 

LAZAR 

Ce știi: profesorii! Şi doctorul mamei e un do- 
bitoc. 

NISIM 

Tu știi mai mult ca toată lumea, livește, ca în 
tol-d'auna. 

LAZAR 

Li s'a spus adevărul profesorilor ? 

NISIM 

Toi, adevărul! Nu e nevoe de aderi. Dacă era 
cevi serios, găscai ci,
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LAZAR 

Pot ci ghici și gândul omului care nu vrea să 
trăiască ? (isim sgâeşte ochi) Nu te-ai temut că doctorul 
mamei ar pulca să povestească mâine, în alte case, 
de un alt caz foarte serios, de altă fată care de 
dragoste... 

NISIM 

Cum? Ce? La ce nebunii te gândeşti ? 

LAZAR 

Nu e nebunie, Lelia mi-a spus-o. 

NISIM 

Lelia ? Copila mea ? Nu se poate! Asta nu. Asta 
o scoţi din capul t&ă. - 

LAZAR, stiipânindu-se. 

Spune'mi, tată, mă cunoşti de mincinos? Ei pot 
minţi ? Dacă ași fi cii ca alții, dacă aș putea să lingu- 
şesc, să ascund, să spun câte o minciună, să iati 
lucrurile mai ușor, am trăi noi impreună aşa cum 
trăim? E pe deplin adevărat, Lelia mi-a spus-o. 

+ | NISIM 

Când ? Astă-zi? 

LAZAR 

Nu, tot atuncea când ma întrebat ce să facă, 

NISIM 

Şi ai tăcut? Până acuma n'ai avut vreme să vor- 
ești 2 Toemai in ziua nunţii ? Toţi! 

LAZAR 

Până azi n'am crezut nici ei că se poate. Cre-
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deam că e ceva lrecător, o idee născută intrun moment de desperare, mi se părea că acest gând o ingrozește. Când a plecat la Viena, a doua zi după logodnă, am fost foarle mulţumit. Mi-am zis : adin- cimea de simţire a unui om nu 0 poale măsura ni- meni, acuma o să se aleagă, sai se împacă cu noua că situaţie, renunță cu incetul la Frunză, Și atuncea e mai bine pentru amândoi, sai nu renunţă e], a- tuncea am sperat că nu va veni la nuntă. Din seri. sorile că, nu m'am lămurit, AZĂ, la gară, am văzut că n'a renunţat și a venit la nuntă, și în privirile ci am cilit ceca ce mi-a spus en atuncea: „Când n'oi mai putea, calea asta aleg“. 'Tremur pentru zioa de astăzi, tată! XPai intrebat adinioară, dacă am de sâni să înebunese, i-am. răspuns: Nu. Dar dacă se întâmplă, cit nu sunt sigur de mine, dar nici de d-la, tată. Alo singură fală, am o singură soră, a- mândoi o iubim, s'o scăpăm cât e vreme. Nunta asta nu trebue să se facă. 

NISIM, alergând prin salon, vorbindu-şi, |. 

Nu se poate! Asta nu se poate! Lumea ce invi- lată, acum, acum va incepe să vic. Ce scandal ! Ce scandal! Nu se poate! Aşi putea să amân, să spun că e bolnavă, dar cine o să creadă ? Ai văzul-o la gară, doctorul a văzut-o și a zis că nu c nimic. A- poi o fată, logodită în grabă, trimeasă îndată în străinătate, intoarsă în ziua nunții, bolnavă... Ce nu € în stare lumea să zică! Parcă aşa nu sa mi- rat? Nu nvait intrebat? Nu se: poaie! Nu se poate! 
) “LAZAR 

Și ai o singură fată, și o iubeşti, şi vrei so iei so svirli în gura lumii, pe care nici nu 0 astupi? Căci dacă lucrul grozav se întâmplă...
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NISIM 

Nu trebue să se întâmple, nu, numai asta nu. 'Te rog, Lazar, nu'mi mai vorbi de asia... (stă gândindu-se) Știi, Lazar, tu Poţi să ne ajuţi... (Lazar se uită 1a el) Iată 
cum : Lelia te iubeşte, are incredere în tine, dute la ea, spune'i să fie cuminte, să se liniștească, să plece cu el după nuntă, numai pentru câte-va zile, la Botoșani, apoi să se intoarcă acasă. O voi primi cu braţele deschise. Se va chema că n'a putut să trăiască cu cl și o despărţesc. Dute, promite“, iți dait cuvintul met c'o despărțesc. 

LAZAR 

Cum? Să povăţuese ci pe sora mea să se ducă 
în lume cu un bărbaţ strâin ? Asta nuo fac, Și nici War ajuta. 

| NISIM | 
Trebue s'o faci, e singura scăpare, trebue sto facă. 

Tu mi-ai adus nenorocirea in casă, e de datoria la să mă ajuţi. | 
LAZAR 

Nunta asta nu se va face! Şi dacă nu vrei să mă 
ințelegi d-ta, voi vorbi că odată cu domnul Emil 
Horn, i voi spune tot adevărul... 

NISIM 
Lazar! 

LAZAR 
. 

Și dacă nu va voi să ințeleagă nici el, atunci îl 
daii afară din casă ca pe un miscrabil care în în- ţelegere cu părinții vrea să silucască o fată ! 

NISIM | 
Ce ești tu? Cum imi vorbeşti ? Cum îndrăsnești ? CRidică brațul. Să dai afară din casa mea?
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LAZAR 

Loveşte-mt! Nu vede nimeni, nu e scandal! 
(Xisim lăsă săi cază jos brațul) Dar dacă vouă nu vt e milă |! 
de sora mea, că nu o las, o scap eă! Fac că scan- i 
dal! (Ese prin dreapta, Nisim cade pe un scaun). 

UN ADVOCAT, întră din fund. 
y Bună zioa, domnule Cohănovici. 

NISIM, Tresare şi se scoală. 

Bună zioa... (se uită aiurit) Poftim şcză. (se pune jos). 

ADVOCATUL 

Mulţumesc, nu şed, am venit numai penlru un 
minut. Indată ce am primit scrisorica d-voastră, am * 
lăsat un proces și m'am repezit la primărie. Am so- 
sit punct la minut. Cum de nu vai sândi mai de 
dimineaţă ? Ce tipicari ! Ce tipicari! Cei vorbese 
cu : „Domnule“, “i zic, „cununia trebuia | să se oli- 
cieze la orele douăsprezece, adevărat, dar inainte de 
două nu se poale, a înlârziat. mireasa“. Ştiţi ce'mi 
răspunde ? (zâmbind) „Să știe altă dată st nu întâr- 
zic“. Asta mi-a r&spuns.: 

NISIM 

Cum, altă dată? Când altă dată? 

ADVOCATUL 

Așa. Prostie, Dar cu inundația, cu caz de forță 
majoră, cu rugăminte, in sfârșit, Pam muiat. A in- 
tervertil rândul. Dar vă rog să fiţi exact, la orele 
două punct. Bună zioa, domnule Conănovică. (Intinde 
mâna lui Nisim, care nu o vede). 

NIS:M, Se scoală, 

Bună ZIOa..., (Advocatul se uită la el mirat, dă din umeri şi ese 
prin fund. Xisim merge greoi la ușa din stinga şi ese),
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(Intră Manasse, după el Şor) 

» MANASSE, Se pune pe un scaun. 

Tare sunt obosit. 

p- ŞOR, Sună. 

Iți place? Pustie casa.:. în zioa nunţii. (Se uită în 
anticameră) Nimeni [ceci ! (Se duce în anticameră, deschide uşa 
şi urlă). Ghiţăăă! Ghiţăăă 1 (Se întoarce) Iţi place ? Ca la 
otel lu Buzeii.' Am bătături la degete din cât am 
sunat acolo, (Sună) Să nu (i asurzit și Ghiţă ca şi chel- 
ncrul din Buzei. (Se duce iar In'anticameră şi ură) Ghiţăăă 
Ghiţăăă ! (Se aude o voce: p'Ndată, vine“, Şor se întoarce). Vine ! 

JORJ,  RaS proaspăt, părul blond peptenat lins, în frac 

D-voastră ce poftiţi ? 

ȘOR, (Se uită lael nedumirit, neştiind 'dacă e slugă saă musafir) 
Nimica, domnule, nimica... Pam strig ) 

9 at pe Ghiţă. 
(eu curaj) Pe d-ta nu te chiamă Ghiţă. 

JORJ 

Nu, pe mine mă chiamă Jorj. 

ŞOR 

Şorş „ îmi pare bine. Dar ei am nevoc de Ghiţă 

JORJ | 
Ghiţă nu e acasă, vine 'ndată. Ce polltiţi ? 

ŞOR 
Ce să poftese ? Imi: trebue cine-v a să ice jos din trăsură culărul, giamandanele... 

JORI 

li nu sunt hamal. 

ȘOR 
Nu, ferească D-zeii! Cine a zis?
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JORJ 

Pentru asta sunt slugi in casă. Bagajul nu intră 
în serviciul met. 

ŞOR ÎN 

Ce servicii, mt rog? 

| JORJ 

Serviciu de musafiri. 

ȘOR 
Dar ce eşti D-ta ? 

JORIJ 

Oberchelner, Fă iat tot pe seamă, pe garanţia 
mea, argintărie, sticlărie, porţalanerie, toate. Am 
cinci chelneri sub mine, ci servese şi ci. sunt cu 
ochii peste tot. Servicii de nuntă cun il fac eti... 

ȘOR, Care s'a uitat lung la el 

Domnule oberchelner, ia, uită-te la mine... ce te 
uiţi în pământ? Acolo nu mă găsești. Uită-te, mă 
rog, drept la mine. Așa. Acuma spune-mi: De mult 
te chiamă... cum ai zis că te chiamă? 

JORJ, Dirz 

Jorj mt chiamă. 

ȘOR 
Șorș (Pauză, apot de odată). Unde “l-ai lăsat pe Ițic? — 

JORJ,  Sărind din loc ca fript. 

Ai! ME rog, mt rog! 

ȘOR 

Domnule Manassc, ştii cine este? Băiatul lui Ab- 
ner, morarul d-tale din Hărtop. Şi te facă că nu mă
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cunoşti, nici pe domnul Manasse, he! Acuma, as- 
cultă Iţie ! 

JORI, Tot aşa. 

Să numi zici așa că mă nenoroceşti. 

ŞOR 
Ce ? Ți-e ruşine cu numele lui bunicu-tăă? Iacă 

pe mine mă chiamă Zelig. N'aş schimba acest nume 
nici cu regele Og care a invental paturile de fer. 

JORI 

La. Fălticeni merge, la București e civilisaţia mare, 
La Ițic n'a vrut să se uite nimeni, cu Jorj imi câș- tig pâinea. 'Te rog, domnule Șor, nu mă nenoroci... 
să nu auză nimeni... am femee Și copii... 

ŞOR 
Mulţi 2 

—
€
 

JORJ 

Treci, doi băieţi şi o fetiţă. 

ŞOR 
Să "ţi trăiască, esti tinăr, cei mulți inainte. Dar 3 

+ 
3 acuma, haide Ițic! . 

JORI 
Iară ? ceugător), Te rog, domnule Șor, zi'mi Jorj. 

| __ŞOR 
Bine. M& voi gândi la numele nică : Şor, Şorş, bine. Dar acuma să'mi faci pe dracu în zece şi să "mi iei jos lucrurile. Cinci bucăţi, Dirja No; 3r1, sati 

mai bine, m& due Şi cil. (Ghiţă vine fuga din fund, are în mână 
o sticlă şi o cutiuţă. Şor caută să'l oprească), Stăi, Ghiţă ! (Ghiţă, 
fără a se opri, ese prin stinga), Haide Iţ... nu, Șorș, Şor. (Ese 
cu Jorj),



126 ROXETTI ROMAN 
  

NISIM Urmat de Ghiţă care ese. 

Bine-ai venit, tată, tocmai îmi spunea Ghiţă. Qla- 
nasse se scoală şii dă mâna). Și d-la al avut un drum ne- 
plăcut. 

" MANASSE 

Da. Am stat o zi la Buzeă, ţi-am telegrafiat. Bine 
că am sosit la vreme. Am crezut că sunteţi acum 
la primărie. Aţi fost? 

NISIM 

Da de unde! Şi Ester cu Lelia abea acum ati 
sosit, ai stat două zile la Braşov. O zi întreagă 
nam avut nici o: ştire, a fost intrerupt și telegraful. 
Credeum că inebunese. : 

MANASSE 

Sunt bine? 

NISIM 

Foarte bine. Cum să nu fie bine? Adică Lelia 
e cam ostenită. Scuză-le, se îmbracă, 

MANASSE 

Şi când vă duceţi la primărie ? 

NISIM 

Acum, la două, sa regulat. E o încurcătură în- 
treagă, sunt foarte necăjit, la două trebue să fie 
cununia religioasă, vor incepe să vie mosalirii... 

MANASSE 

Şi unde se cunună? Ştii, ţi-am zis inainte de a ) Ă . Li 

pleca acasă, eii la templu nu m& duc. 

NISIM 

Ca să împace toale părţile, m'am hotărit să fac
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cununia acasă, în salonul cel mare (arată la dreapta), Ra- 
binul cel bătrân va cununa și predicatorul va vorbi. 

MANASSE 

Tot era mai bine în școala veche. Si de ce tre- $ 

bue să vorbească? Vorbitul ăsta făcut, pregătit, în- 
veţat pe de rost, mie nu'mi place. Vorba să vie de 
la inimă, slobodă, sait dacă nu... (tace un gest de dispreţ). 

NISIM 

Dar unde e Şor? Sai ui venit singur? 

MANASSE, zâmbind. 

Șe poate ca Zelig să nu vie la nuntă la noi? A 
venit! E afară, ia jos bagajul. Tot drumul înțr'o 
nebunie a dus-o şi cu toată lumea tot de nuntă 
vorbea. La Buztii a cereat toate vinurile, ca să se 
inveţe să bea la nuntă, să arate bucureştenilor cum 
se bea. Cu el nu te plictiseşti, Acuma vreaă să-mă 
spăl și să mă imbrac și că. 

NISIM 

Poftim, tată, odaia d-tale e cum ai lăsat-o. (un pe- 
trece pe Manase până în anticameră, acolo el întâlneşte pe Şor cu care se 
întoarce înapoi. Manase ese). 

| ŞoR | 
Bună zioa, Nisim ! Acum, acum, socru. Yom juca 

noi la nuntă! Să vezi cum mai joc cit, n'am uitat. 
(Cântă încet prin nas şi face mişcări de dans). Aşteaptă, ingrijesc și 
de Lazar, n'am fost eti de giaba la Buzăi, O fată, 
(dă din cap deadmiraţie) o săți placă, drept cum a fost Es- 
ter... și bani, nu şagă. Dar nu spun nimica, trebue 

“să fie şi Estee faţă... Ştii ce mi sa intâmplat pe 
drum? Stai să rizi. La Mărăşeşti... 

HORN, Intră repede. 

Bon jour. La gară e incurcilură cu bagagiul. 
Două cufere și trei lăzi am găsit, o bucată lipsește.
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NISIM 
Trimit indată pe Ester (ese prin stinga) 

ȘOR 
Bună zioa, domnule Horn, norocos om, ai noroc, și cu inundația. Drept la nunta d- tale a incetat să -- curgă apa, acum o să curgă vin. Vom trage noi un. chef până mâine pe vremea asta, și dacă atunci voi Na ie supei ggineep din not (ilorn face un gest de nepăsare - Nu te supăra, Nisin plăteşte 

HORN 
Ei astă scară la zece imi iai soția şi plec la Bo- toşani. E hotărat lucru, m'am înţeles cu socrul. Et n'am vreme de beții. 

ESTER, Intră repede. 
Ce spune Nisim? Lipsește o ladă? Cum să lip- scască ? 

HORN 

Pe recipisă sunt șase bucăţi. N'am găsit de cât cinci și le-am scos, dar am o adeverinţă că n'am găsit de cât cinci Ducăţi. (Şor ese) 

ESTER 
N'ai găsit două. cufere, lirei lăzi mari și una - lungă ca de aici până acolo ? 

HORN 
Aceea lungă n'am scos-o, 

ESTER, ipă, 
Rochia de mireasă ! Asta mi-a mai lipsit ! — 

HORN 
Iste acolo o ladă, lungă, (arata) așa de! inaltă, la un capăt mai lată, la cel lalt mai îngustă
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ESTER 

“ Tocmai! Asta este! (Ester se duce la ușa din stînga şi strigă: 
i'sim 1) 

| HORN | 
Sigur, lada e la gară, dar n'are număr. QNisim intră) . > o i 

Magazinerul m'a întrebat încă prosteşte, dacă n'o 
“v cosciugul cela. 

NISIM 

Ce cosciug? 

ESTER, Nerăbdătoare 

Nimica, unde e rochia de mireasă a Leliei, 

NISIM 

Ce vorbeşti? Rochea de mireasă întrun cosciug ? 

ESTER | 
Ce spun ei și ce întrebi d-ia! Trebue să mi se 

scoaţă indată rochia de mireasă. Trimite la gară, 
-erie șefului, [ă ce Ştii... Ce fac cii fără rochia de 
mireasă ? 

NISIM, Se uită pe ceasornic 

De scos se scoale... (sună dar pentru cununia ci- 
vilă e prea târzii. (antră Ghiţă) 'Primite pe un chelner 
ca o Dbirjă la mine la biroă, să-l aducă îndată pe 
“ontabilul meii. (Ghiţă ese). 

ESTER 

Dar cum să sc ducă Lelia la primărie în zioa 
sunţii fără rochia de mireasă ?_ 

NISIM, Esasperat. 

Te rog, Ester, dacă nu se poate, nu se poate. O 
ai fi avind Lelia o rochie cu ce să se îmbrace. 

9
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Imbrac'o! N'avem multă “vreme. Inainte de două 
trebue să fim la primărie. 

ESTER 

Zeu, Nisim, nu știi ce ai azi. 

| NISIM 

Ce am, ce n'am, dute, și imbrăcaţi-vE odată. 

ESTER 

Dar în trăsură deschisă, fără rochie de mireasă, 
nu 0 las să meargă! ie cei pasă! Dar ei nu 
vreii să m& fac de ris. Spune să pue caii la cupca. 

NISIM 

Fie la cupea! Dar imbracă-te odată! cester se uităra 
el mirată şi ese în stinga), Dute, Imil, de te imbracă şi d-ta. 

HORN 

Trebue să dai de știre la martorii mei, ci nici 
nu știit că e la două. 

NISIM 

Da, da, dă de ştire. (Emil ese pe uşa din fund, Xisim, gânditor, 
face o tură prin salon, uitându-se din când în când la uşa din dreapta. Intră Şor cu câte o sticlă de şampanie în fie care mână, una destupată şi una astu- pată, după el Jorj purtând o tabla cu pahare pe jumătate pline de vin; arc un şervet pe braţ). 

ȘOR 

M& rog, Nisim, cetți place mai bine? Borş ? OţeL? 
Sai borş, cu oțet? Cine ţi-a lipit lăzile astea cu 
sticle pline de colici? Nici la nunta lui Alter Sgârci 
nu s'a vâzat terpentină ca asta, berrrer! 

NISIM! 

Lasă, Șor, 

ŞOR 
Cum să las! Să mă oirăvesc? Să fi șliul căi una 

 



MANASSE 131 

că asta, îmi aduceam vin din Buzău. La Cocoşul 
Roș, e acolo un vinişor prohir de trei ani, ala ! nu- 
mai sănătos să fii și să'l tot bet. Şi asta e şampa- 
nic? feamă de corcoiluși! Și crezi că ferbe ? (Toarnă) 
Mort! Nu se mişcă, ca-o pisică moartă. Dopul e 
putred ca o măsea stricată, capul se rupe și tre- 
bue un dântist să scoaţă rădăcinele. la, să vezi. 

NISIM | 
Lasă, Şor. (Se uită ta dreapta), 'Jori, trimite indată pe 

un chelner la d-nu Mestecescu, ştii unde? 

JORI 
Ştii. 

NISIM | 
Să spue să'mi expedieze indată alt vin şi altă 

şampanie. 

ȘOR 
Sumai să vezi, (Pune jos sticla destupată, scoate un briceag şi în- 

cepe să desfacă sârma la cea astupată, către Jorj). Tă d-ta, ești mai 
meşter. (I ia tablaua şi i dă sticla cu briceagul. Jorj pune sticla între ge- 
nuchi, desface Sârma, şi cum tae sfoara, dopul îi sare în obraz şi şampania 

"îl udă de sus până jos). 

JORJ 

Na! 

ŞOR 
Iţie, ai făcut o poznă! " 

JORIJ, Stergându-se cu şervetul, 

“Te rog, d-le Șor, gândeşte-te... 

ȘOR 
Nisim, am greșit, nul chiamă Ițic, nici alâta, il 

chiamă ca pe mine Șor, Șorș, (Către Jorj). Acuma dute 
de te spânzură la soare, să te usuci,
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JORI, FuauL. 
Suntem prevăzuţi... am două rinduri de haine. * 

NISIM 

Dute Jorj... trimite după alt vin... 

JORJ 

Dar până atunci ce pun pe bufet? 
NISIM 

Pune din vinul mei. Dute Jorj. corj ese). 
ŞOR, Ducându-se după Jorj. 

Stai, Jorj, di'mi un chelner, me due că singur 
să aleg vin. D= / 

NISIM 
u dy . IF Nu, Şor, d-ta r&mâi aici. 
UN ŞOR A 

Ce este, Nisim ? Nuntă ai azi ori-ce ? Faci o faţă parcă ți s'ar fi inecat toate corăbiile, 

NISIM 

Mie nu mi-e bine. Să mă văa deja odată după nuntă ! Ascultă, Şor, că mai am treabă, d-ta nu le mișca de aice, vor incepe să vie musafirii, primeş- iei, indreaptă'i în salonul cel mare, scuzi-ne c'am întârziat... Incă ceva... un serviciii de prieten... la altul n'aș spune... Nu Șliii ce neințelegere aii atut azi Lazar cu Emil... 

ŞOR 
Ăștia doi nu's pereche. Ştiam cit de mult, doi stin- gheri. 

NISIM 

Lazar c in odaia lui, Carătâna 1a dreapta) alăturea cu salonașul. Vezi del impedică a se întâlni cu Emil.
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Nu vrea ceartă în ziua nunții. Şi dacă'i vezi im- 
preună vorbind, dă'mi de Ştire. 

ŞOR 
Lasă pe mine. Dacă sint ei la mijloc nu se mai 

ceartă. 

NISIM, mergând spre stinga, 

Nici să vorbească, auzi ? Nici să se apropie unul 
de altul. îndată mt chemi. Auzi 2 (Ese). 

ŞOR 
Ciudată nuntă! 

(In ușă apar doi ovrei cu perciuni, înalţi, uscați, bărboşi, negrii, cel din dreapta poartă îu brațe un baldachin strîns, cel din stinga un pahar în mâna dreaptă), 

OVREIUL DIN DREAPTA 
Unde... 

ŞOR 

Staţi! Unde vt viriți 2 (arată în anticameră). Pune'l a- 
colo în colț, mai e vreme. Ia, arată paharul. Ca paha- 
ral în mână, se uită la eb. Subţire, spumă, n'o să aibă multă 

y muncă. Putea să fie: mai gros, e zdravăn bărbat. (Dându'! înapoi ovreiului, păharui cade jos şi se sparge pe prag), 
a OVREUIL DIN STÎNGA Dă din cap, induse la cioburi, apol con- 

Spart pe prag, semn ră... şi când se sparge fără 
de vreme e semn ră. (Dina aia cap). Nu e bine, 
i ŞOR 

Ia, strângeți-vă hârburile şi duceţi-vă în sofrageric de așteptați. Vezi daci cra mai Sros nu se spărgea, 
OVREIUL DIN STÎNGA 

Dacă s'a spart e semn rcă... dar marei dumnezeii. 
COrreii strâng hârburile şi es). 

(Jorj vine cu câţi-va Chelneri, purtând sticle cu vin),
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ȘOR 
Unde duceţi sticlele ? 

. JORJ 

„La bufet alături, e vin din casă, schimbăm. 

ȘOR 
Să'mi aduci şi mic un pahar, de cel alb, și ceva de muşcat, mai că n'am dejunat azi. 

| JORJ 
Îndată, ese cu chelnerii). 

(Intră un domn cu o doamnă). 

ȘOR 
Poftim, pe aice, Scuzaţi, s'a întârziai puțin, fami- lia sc îmbracă. (Părechea dintăiu ese în dreapta, vin, alți musafiri, ovrei, creştini, bărbaţi, femei, fete, la fie-care repetă aceeaşi formulă: Poftim 

etc. familia se îmbracă), 
, 

JORJ Sc 'ntoarce cu chelnerii purtând alte sticle, un chelner poartă o tă- 
) 

bliță cu vin şi Prăjituri, ” 
Pentru domnul Șor,. pune-o DC masă (Jorjcu chelnerii, 3 es prin fund; acela care Ta servit pe Şor se întoarce şi ese prin dreapta). 

MANASSE, Intră cu un ciubue lung, 

Unde e Nisim? 

ȘOR, Din obiceia, 
Familia se imbracă, (Ghiţă vine urmat de muzica militară şi ese Cu ea în dreapta), | 

MANASSE 
Nici pe Lca n'am văzut-o incă, se pare că nue bine copila. 

| ȘOR 
N'am auzit, (Întră un bătrân cu barba albă, pălăria lată în cap), 

MANASSE, I ese inainte şi-i intinde mâna. 
Bună zioa, Rabi. (Ghiţă se'ntoarce şi ese),
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RABINUL 

Bună zioa, domnule Manasse. (Arătână pe un domn maltinăe 
cu cilindru în cap, care a sosit puţin după el). D-voastră nu CUNOaş- 
teți pe domnul predicator? 

PREDICATORUL : 

Domnul Manasse, de sigur i dă mâna). D-voastră nu 
veniţi la templu la noi, nu face nimica, poate să 
se roage fie-cine unde vrea, și şcoala veche este 
casa lui d-zeă. 'Temeiul nu e unde şi cum se inchi- 
nă omul, ci numai ce face, și despre d-voastră am 
auzit că faceţi mult bine. E foarte frumos. 

MANASSE 

- Spune lumea mai mult de cât este. (Ghiţă vine din fund 
şi ese în stinga), 

' PREDICATORUL 

Li nu mă iat dupe gura lumci, Ştii fapte. 

MANASSE 

„Da, faptele sunt ceva, (Zimbina şirev, Nici ci, d-le doc- 
tor, nu me uit la vorbe, mă uit și că la fapte. Pot. 
tim, trecem in salon. (Dă ciubucul lui Şot şi ese în dreapta cu 
rabinul şi predicatorul. Ghiţă vine din stînga ; se aude vocea 1ut Nisim ; „La 

cupea. Ghiţă, la cupea“. Ghiţă, trecina pe lingă Şor, îi ia ciu- 
bucul din mână şi ese, Şor se pune întrun fotolii, se ghemueşte, soarbe câte 
o înghiţitură de vin şi mestecă a lene bucăţile de prăjituri). 

HORN, intră vorbind cu doi domni. 

Cum am dis, ci n'o să vă impiedic. Ca martorii 
mei, n'aveţi nevoe să vă stricuţi toată seara, Ce să 
staţi mai mult ca mine? Fii astă seară la zece imi 
iai soţia şi plec. 

MARTORUL | 
Ţi-e grabă, cocoane mire, hei?



136 RONETTI ROMAN 

MARTORUL 1 

Cred şi cu. | 
“MARTORUL 1, către Ilorn 

D-ta ai altă petrecere. Ei: ași voi să mai fit astă seară măcar la club, să cere simi scot paguba de: - Răi m'ait jumulit aice în: Bucureşti. 

HORN 

Dacă forțezi carta... Ei nu forţez nici o dată, dacă nu'mi vine caria, joc reservat. 

MARTORUL 1 

Sistema mea e alta. Femeia şi șansa trebue for- 
țală intăiii, apoi vin singure, 

(Vin musafiri ov rei, Şor îi îndreaptă şi se pune iar in fotoliul lui) 

MARTORUL 11 

Dar mulți jidani mai vin la nunta d- -lale, d-le Ilorn ! 

IIORN 

De! parcă i-am chemat ci? Cinci sute de cărți «dle invitaţie la nuntă am trimis. în ioate colțurile țării, numai vr'o zece la ovrei, n'am putut alt-fel, toate cele-alte la creștini, n'am nici O relaţie cu ovreii, De accea vam și rugat pe d-voastră, ca buni prie- teni, să'mi liţi martori. 

MARTORUL II 

Un grec și un bulgar, ne topim într'atâăţia ovrei. Tare nu pot săi sultr. De! D-le Ilorn, dacă toţi ovreii ar fi ca d-ta... 
, 

ILORN 
Cred și că.
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MARTORUL IL către martorul [ 
Ia spune-mi, Aristide, ai mai fost la o nuntă ovre- iască ? 

MARTORUL 1 

Altă treabă n'am? (eătee Hora) apropo... ce ai făcut la Botoșani cu automobila d-tale ? 

MARTORUL I[. către Horn 
Ce aulomobilă ? Ţi-ai cumpărat o automobilă ? 

MARTORUL 1 zimbina, 
Bine, Stoiciocule, cap de bulgar ce eşti, nu în- ţelegi ? (Horn face semn să nu se vorbească față Cu Şor, Martorul 1 îi Şop- teşte ceva la ureche martorului 1[). 

MARTORUL II 

“Ia, ha, ha, automobilă ! Asta'mi place, Aristide, asta'mi place, ha, ha ha, sc mișcă singură. 

HORN 

Tranşată afacerea, azi o săptămână. 'Tot era să mă desfac. 

MARTORUL 1 
S'a intimplat un accident? Se restoarnă carul ? 

* 

HORN 

De! 

MARTORUL 1, Incet 
A urlat mult? 

HORN, Incet 

Nu prea... n'a avut vreme... Am expediat scurt... nu știa nimica... (zimbind) a fost ca trăsnită. 

ȘOR, Se scoală, se apropie şi întreabă liniştit 
. De câţi cai putere e locomobila d-tale? Am un mușteriii. (Cer do martori râd).
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HORN 

Inţelege o dată, d-le, slăbește-mă, nu te amesteca unde nu'ţi fierbe oala... 

ȘOR 
Bine că ţi-a fiert d-tale! Acuma sa stins focul... are și un suvenir cu ochi... Săraca fată ! (Rizină cu ho- hot). Dacă ar ști Ester! Dacă ar ști Ester! Ce ar mai fierbe ea ! (Plueră tare). Valcii ! Valcii ! Accea ar fierbe ! Ascultii mil, să-ţi spun un lucru ; cum o cunose et pe [sier, nașă la 'militelul ca n'o să'ți fie, să'ți ici grija. «i 

HORN 

Bine, Șor, ai inebunit? Nu ţipa. 

MARTORUL II. 

Trebue să înţelegi, domnule, e un lucru delicat... 

ȘOR 
Tot ce se poate mai delicat! Mie 'mi spui? Vezi, mil, n'ai fost sincer cu mine, trebuia să'mi spui de mai "nainte... Să; știi și ci... îmi pare r&i,,. te credeam alt om... afacerea asia nu e lămurită,.. nici cu misiţia mea n'am regulat... Nisim, el mi-a plătit cinstit... 

HORN 

Vom regula, taci nu mai vorbi, vom regula... 
(Sosesc musafiri) 

ȘOR îndreptânduri 

Potiim, pe aice scuzaţi, Sa intirzial putin familia 
» » 5 

; > se imbracă... 

HORN, către martoră 

Poftim trecem și noi...
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ȘOR către Horn 

„Credeam că noi mat avem ceva de vorbă, noi amândoi... sai cum vrei... 

HORN 
Vin indată, ne vom inţelege, dragă Șor, ne vom 

în țelege... (Ese cu martorii în dreapta). 
(Șor goleşte paharul şi îşI freacă mânile, Intră Lelia şi Roza din stinga. Din dreapta se aude musica), 

LELIA 

Bună zioa, d-le Șor. 

ȘOR 
Buna zioa, mireasă. Ia să te văd... cam palidă... 

LELIA Zimbind trist, 
Trece... 

ŞOR 
Buna zioa și d-tale caă mâna) d-şoară studentă. Dăm mâna... Ştii, că pe d-la te iubesc... ” 

ROZA 

Buna zioa. “Tot vesel, d-le Şor? 
ŞOR 

Mai bine, sărăcie veselă de cât bogăţie tristă. Dacă n'ar fi nici lecuţa de veselie in viaţa asta, ar fi de perii. Răi bărbaţi mai sunt pe lume... D-ia i „vezi mai de aproape, când sunt morţi.., atunci nu mai fac nimica... Săi vezi cum il vEd et în toate zilele... răi! (Către Lelia) Mă due să] chem pe domnul Manasse, a intrebat de d-ta. (Pleacă spre âreapta), 

LELIA 

Mai lirziă, d-le Şor, mai lirziă. Te rog, trimi- te'mi pe Lazar.
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ȘOR 
Indată, dudue. (Ese prin dreapta), 

ROZA 

Dar pustie "mi va fi casa asta dupe ce vei pleca. 

LELIA 

Nu, Roza, promite'mi să nu o laşi pe mamă, să vii des s'o vezi, in toate zilele, şi să stai mult, cre- de-mă pe mine, n'are inimă rea, așa e felul ci... 
intră, Lelia tresare. Horn caută cu ochii Şi zărind'o pe Lelia HORN, ' 

Surprins, 
, 

Lelia! Il căutam pe Șor... 

LELIA 

A trecut dincolo. (Către Roza) Vin indală, Roza, vezi de o mai ajută pe mama. (Roza ese). 

HORN 

Acuma arăţi ceva mai bine... Mama are drep- tate. Viaţa asta de otel, alergăturile in Viena... dar așteaplă, la mine acasă te indrepţi repede... Vezi, merge și fără rochie de mireasă. De te-aşi vedea deja trecută și prin rochia ceea! N'ai idee cât mă plictisesc formalităţile astea. Abea aștept să fie deja scara și să plecăm. (Scoate ceasornicun. Mai avem opt ceasuri și jumtlate, şi un ceas Şi jumătate până la Plocşti, face zece. Părinţii d-tale cred că voi umbla toată noaptea până la Botoșani... ași! Nu rabd et atâta. AL6 mir numai, cum al putut să'mi scrii din Viena să amân nunta. Eă număram zilele. In sfirșil astă-seară ne dim jos la Ploeşii. (Lelia se uită 1a el). Şi la ce te gândești, depeșa la părinţi. Am ingrijit şi de asta. Sint om practic, nu uit nimic, Am lisal o telegramă scrisă cu mâna mea: „Sosit sănătoși şi Voioşi, salutări şi sărutări la toți. Emil și Lelia
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Ilorn“. Contabilul met o dă mâne la 12 punct din 
Botoșani, iar toată noaplea ic voi sirinve în brate, 
singur cu micuta moca, ascuns intrun otel... am pre- 0 gătit tot, două odăi frumoase Șaun singur pat... şi un JAN 
mic supei cu Sampanie... 

2 A - 

LELIA, ca trezită din vis. pm u "*Singură.... întrun otel... + nu 
HORN 

Nu te mai face prea copilă. Spune-mi drept... a- cuma doar nu trebue săi lie ruşine de mine â pune mâna sub bărbie şi i ridică capul) spune-mi drept, tu n'ai do- a rit? Nu te-ai gândit ? 

LELIA 
“Da şi ba, lămurit: nu, 

HORN 

Vezi ei de la logodnă la asta -m'am gândit. M& intioră de plăcere când mă gândesc. 

LELIA 
De la logodnă m'am gândit că la multe. Noi nu ne cunoaștem, suntem doi oameni streini, n'am vorbit încă un singur cuvint serios... 

HORN 
Ce să vorbim noi serios ! Și după nuntă, tot ce e scrios, afaceri, încurcături, buclucuri, bătăi de cap afară din casă... La mine în casă, allă viaţă! 

LELIA, mai mult pentru sine, 

Degiaba ! (Lazar intră şi se aproprie). 5 . 

HORN 

Ce e degiabha ?
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"LELIA 
„Nimica, 

LAZAR, către Lelia. 

M'ai chemat. 

LELIA 

Eram să'ţi Spun ceva, dar acuma e de prisos. (Lelia se duce spre Stînga, se oprește şi pe când Lazar şi Emil Horn i întoarce spetele, se uită imprejur şi ese pe ușa din fund), 

HORN, către Lazar, 
AI vrut să'mi vorbeşti; ce e? 

LAZAR 
Da. Poftim, domnule Ilorn, trecem în odaia mea, te aşteptam acolo. 

HORN 

Poţi să'mi spui și aice. Și de ce tot domnule? De ce nu -mă& chemi simplu Emil. Ce crezi că me voit supăra? Nici de cum. Zi simplu Emil. Bine, suntem doar cumnați. 

LAZAR 

Cumnaţi... Tocmai despre aceasta irebue să ți vorbese, domnule Horn... 

HORN 

Ce mai incape multă vorbă ? Zi Emil și atâla. Vezi, Lazar, căi m'am gândit la d-ta. Acuma că vorbim, să'ți spun. frane — că sint om frane — vezi d-ta, în birou la socru uiţi să vorbeşti, curat uiţi. ȘI cititul ăsta ți strică capul. Iată-m& pe mine, cii nu citesc. Inţelegi d-ta : Trebue să mai eși în lume, să le mai miști. Voi îngriji ei de o intreprindere, așa una care'mi este mie peste mână, o iai pentu d-la, te fac tovarăș. Socru va trebui Să” dea bani...
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lasă te scot ct din biroii. De cumnatul mei să nu zică lumea că... 

LAZAR 

Mulţumesc de ingrijirea d.tale Și mai ales pentru delicateţea cu care mi-o spui. Decât 

HORN 

Ear formalităţi! Sunteţi aice in casă niște forma- liști cum n'am mai văzut, Și Lelia în scrisorile ci tot „domnule“ și „domnule“, 

LAZAR 
Și nu te-ai mirat de lipsa asta de intimitate ? 

HORN 

Lasă, Lazar, in asta, mă rog, să nu te amesteci... Intre mine și soţia mea n'o să las să se amestece ni- meni, absolut nimeni. zimbină) Te asigur, câte-va coa- sură încă şi vom îi foarte intimi noi amândoi, fără: să se amestece nimeni. (Șor intră cu un pahar de vin în mână), 
LAZAR, cu vocea ridicată, 

Dar ivebue să mă amestec, trebue să'ți spun a- devărul, trehuc să ŞI... 

ŞOR 
Staţi oameni buni să vă spun cit povestea cu Moș COCO$, cu nasul roș (aleargă Ia Stînga şi deschide uşa). Nisim ! (se întoarce). Ce? Nu vă e rușine ? (Oameni tineri, auziţi muzică, Şi in loe'să aveţi mâncărime de picioare, a- veţi mâncărime de limbă, Iacă, nu e nunta mea, şi abea m& țin. CI apucă pe Lazar de braț cântă şi joacă pe loc în tact cu musica). 

” 

LAZAR, desfăcându-se. 

Lasă, domnule Șor (către Horn). Poftim trecem dincolo.
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ȘOT, puindui-se în drum, cântând şi jucână în tact cu muzica, 

Ba nu las, nu las, nu las nu; nu las, nu las nu.. 

NISIM, Intră, în uşă, strigă inapoi. 

Ester, Lelia nu e aice. (i îa pe Lazar la-oparte). Lasă, 
Lazar, am vorbit cii cu Lelia, ca ne: inţelege. 

LAZAR 
De asta nu m'am îndoit. Dar o înţelegeţi voi pe ea? 

ESTER, Intră fuga cu Roza, 

Cum să nu fie Lelia aice? Aice trebue să fie. 
(Către Roza). Unde ai lăsat-o? | 

ROZA 

Am lăsat-o aice un moment cu mirele. 

HORN 

Aice a fost. Unde să fie! Poate c'a trecut dincolo. 
(Arată la dreapta. Lazar ese prin dreapta, Şor pe uşa din fund). 

ESTER 
T 1 hi x si x 3 Nu se poate! Cum să se ducă singura inlre mu- 

satiră ! 

LAZAR, Se întoarce palid, cu ochii măriţi. 

Nu'i! Unde'i Lelia, tată? 

NISIM, Din pept inăduşit. 

Nu știi, Lazar, nu Ştii, caută, să căutăm... 

ŞOR, Iatră cu Dina 

Dina spune.... 

DINA 

Duduia a fost lângă scară și. mi-a spus, săi aduc 
un pahar cu apă. Eă m'am dus ÎN COLO (gesticulează cu mâ- 
nile) Și duduia sa dus incolo, când m'am intors cu



MANASSR 
145 

apa, n'a mai fost duduia. Poate Sa suit în odaia unde ţine cărţile. 

NISIM 
Hai, Lazar; sus în pod, repede. (Es grămaaă Lazar, Horn, Dina, Nisim şi Șor pria fund, Ester şi Roza prin Stînga. La Uşa din 

fund Şor îl opreşte pe Nisim), 

ŞOR 
“Nisim, poate... 

NISIM 

Asta nu, Lelia nu fuge. (ese cu Şor. Prin ușa din stinga se aud ţipetele Esterii: Lelia! Lelia! Din dreapta se aude muzica. Intră din fund Xisim cu petul vulvei, Lazar cu ochii sgăiţi, Ilorn aiurit, Șor foarte abătut, din stinga Ester cu hoza), 

ESTER tremurina 
Li? 

NISIM, Cemind, 

Nu! 

DINA 

A tras cupeaoa la Scară și a spus viziteul, că : văzut pe duduia lângă fântână... 
< 

NISIM 

Fânlâna!. (Cade pe un scaun), 

DINA 

„ȘI apoi n'a mai văzut-o pe duduie lângă fântână..., 
.. NISIM, Vrea să se ridice şi nu'l ţin picioarele — - Ai E 

a. 

- 
Dute, Lazar, dute... (cearcă să se ridice) dute, alergaţi toţi. (Lazar, Şor, Horn și Dina es prin fund ; Ester țirând: Le cu Roza în stinga. Din dreapta se aude muzica), 

lia, Lelia, ese 

” “ Un bătrin Bărbov, foar:e miop, în saco, cu un pachet de 

7 
P B , 

CONTABILUL, hărtii în mâna Stînga vine din fund, Bună zioa! AŢI trimis o birjă după mine... (Pauza), 

10 

ie
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Nu e încă două, dar am închis biroul pentru zioa 
de azi, am dat drumul la tot personalul. Cred că 
am facut bine. Vroesce să vie in corpore să vă felicileze. 
(Desfaez pachetul şi depune pe masă un tzane de depeşi). Pollim Lele- 

gramele de felicitare cari aii sosit până acum la bi- 
voit, mai toale din strtinătale.... (Xisim întoarce capul şi se 
uită năuc la depeşi) 

(Intră o cucoană groasă, roşie Ia faţă, cu o domnișozră subţire). 

COCOANA GRASĂ, Foarte veselă, cu vocea a :cuţită. 

ună zioa, Domnule Cohănovici ! Sinăur? Undei 

Ester? Unde'i Lelia? 

NISIM, Ca un copil 

Nu ştiu, „. (Uitându-se ţintă la dinsa, cu lacrimi în yoce). Nu ştiit 

unde e LL elia. Cocoana groasă rămâne cu gura căscată şi ascultă la ţi- 

petele Esterii cari sait apropriat; domnişora palită şi subțire se uită incurcată 

în toate părţile. Din fund vin Lazar, Sor şi Ilorn. Nisim sare de pe Scaun şi 

sc repede înaintea, lor, lister, frângându-şi usânue şi mormăind Lelia, Lelia, intră 

cu Roza din stinga). 

. Intrebând cu ochii şi cu mânile tremurânde, mugind ceva nc- 
NISIM $ Ă 
A .. articulat, 

LAZĂR, sfirşit 
— 

Ximie ! Uşa din dreapta se deschide şi incep a se strecura câţi-va mu- 

safiri, alţi musafiri vin prin fund. Dina *şi face loc prin lume şi vine repede), 

DINA 

A venit un birjur cu o birjă cu un om cu o seri- 
soare... Duduia a scris! 

NISIM fără suflare 

Adă! Adă! a scrisoarea, dar nu o poate deschide). Vezi, 

Lazar ! 

LAZAR, O desface şi citeşte 

lubiţi părinți, am-avut alegerea între a eşi din 
viaţă, sait a ceși din casă. ME iubiți și veţi fi mul- 
țumiţi că nvam stăpănit în clipa din urmă și că me
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veți găsi la Natalia, in loc de a mă găsi unde-va moartă. Ertaţi-mă, n'am .putut alt-fel. Lăsaţi-mă să m& liniștese. Mii de sărulări, în vecinică iubire, 
Lelia. 

NISIM 
Tă, Lazar, fuge sai nu fuge ? cextaziat de fericire.) A fu- 

Sil ! (Cade pe ua scaun), 

3  ESTER, Grozav de speriată. 

„Nisim ! Ce ai Nisim? 

NISIM 

Ce am? O fată noii născută am. Ce ştii tu, lemee, prin ce am trecut că! Am văzut moartea cu ochii... Ce, moartea ? Zece morți! Uită-te la mine. Am v&- „zut-o svireolindlu-se olrăvită, spânzurată în pod, inc- cată in fântână, cu cuțitul la gât, impuşcată la lim- plă, sânge și moarte am vezut, ce știii cât ? a curg 1a- 
crimele pe obraz), 

. ESTER 

A! Ă VĂ ! (Leşină serios). 

NISIM 
+ . 

Nu aice! Ajulă Lazar! (Lazar şi Roza o prind de subsuoară, Ni- sim caută să se ocupe şi el. Es toţi prin stinga, ducind pe Ester mai tăriiş). 

HORN, către Şor, 

„Ce e asta? Ei nu pricep. De ce s'a dus? Cine-i Natalia ceea ? 

- 
ŞOR 

Natalia ? O fată cât se poate de bună, intreabă”] pe Lazar, c soră cu domnul Frunză, e un sleri de quartet, cum am zice a palea roată la car, trebue numai de cât.
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HORN 

Asta este! Iţi place? Să'mi fucă mie una ca asta. 
Sfinta! Se făcea că nu ştie nimica și fugc la un 
amant în ziua nunţii! 

ȘOR 
După nuntă “ţi plăcea mai bine? . 

HORN 

Și d-ta mai încurcat aice. Așteaptă, te inveţ ci 
minte,., | 

ŞOR 
EI „Ce săi fac? Dacă ai așa noroc! Numai că aud 

fetele de d-ta, tug.. Fata lui Calman a fugit, fata 
lui Nisim a fugii, mă gândesc acuma la fala lui A-. 
beles din Focşani, dar mai știi, să nu o iupă și ea 
de fugă, mai ales când ar auzi de locomobilă... 
Vezi, domnule Ilorn, le pedepsește d-zeii pentru 
mine, că nu miai dat dreptul meă, te-ai bucurat de 
munca mea... 

HORN 

Adică, ce vrei să zici? Mai ai pretenţii? 

UN BĂTRÂN SCURT, către Itorn. 

Domnule, iartă-mE că m& amestec și cu, nu me 
cunoşti, mă recomand, mă chiamă Wurmkraut, fae 
“negoț de manufactură en gros, ascultă pe un om 
Dbătrin : Dumnealui carătândpe $or) are dreptate, mai bine 
așa. La un nepot al mei a fugit Leci zile după nuntă, 
și acuma pentru o nimica toată trebue divorţ. 

ŞOR, către bătrân. 

Domnule, iartă-mE, nu mă cunoşti, m& recomand, 
m& chiamă Șor, Zelig Şor din Fălticeni, face negoţ.
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cu vorbă lată, en gros. Permite: mi să te intreb : A nepotului d-tale tot cu un creștin a fugit? 
—_ BĂTRÂNUL, Cam încurcat, 

Nu, chiar cu vărul bărbatului er. 

” ŞOR, Ei ia mâna, 
Felicitările mele, domnule, felici Lările mele, cel. | Puțin nu să insteăinat, a rămas în familie, Ca 

= HORN, amenințând cu pumnul spre uşa din stinga. 
O să mai auză ci de mine. O să le arăt ci. (ese). 

O DAMĂ ÎNALTĂ CU NASUL ASCUȚIT către bătrân 
Ce stai de vorbă? Nu le mai satui. Uiţi c'ai o fată! A trebuit să fac pregătiri şi să aduc și fala la comedia asla. Nu mai rămân un minut în casa asta. Dute de mi scoale fata. Ți-am spus ci, cu fu- dulia lor mo să aibă sfirşit Dun. Vezi? 

BĂTRÂNUL, foarte supus, 
Ai dreptate, dragă, mă duc, ai dreptate. (Ese prin dreapta), 

DAMA ÎNALTĂ CU NASUL ASCUȚIT, către cocoana groasă. 
Spune” mi numai, „Cocoană dragă, mă întreb ct singur, de ce ati maj pollit lume ? 

COCOANA GROASĂ 
Biata Ester! 

DAMA ÎNALTĂ CU NASUL ASCUȚIT 
Ia, cocoană dragă, nu o mai plânge, De ce să ne înșclăm. Nu vroi să zie nimica, dar trebue să fie capul ci la mijloc. Parcă fără voia el se mișcă un paiit in casa asta. Mi-e milă numai de birbatu stă săracul, pal idee cum il duce de nas. Aşa bunătate de bărbat !
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CEI DOI MARTORI, (către Șor). 

Unde e mirele? 

ŞOR 
A plecat. 

AL DOILEA MARTOR 

A plecat deja la primărie ? 

ÎNTÂIUL MARTOR. 

Fără noi? Nu se poate! Cum să se ducă fără 
martori ? 

ŞOR 

Nu. A plecat la plimbare. 

AL DOILEA MARTOR 

Cum la plimbare ? 

ŞOR 

Așa. Lai trimis să se plimbe, tocmai: ca el pe lo- 
comobila lui, știți. Azi mie, mâine ţie. Dar n'a urlat 
mult. S'a făcut scuri, cu abur, a fost ca trăsnil. 

Acuma a ceşit. Poflim (arătându-le ușa din fund) dacă v& 

grăbiţi, il mai apucaţi pe seară. „: 

AL DOILEA MARTOR rizind, 

Vezi, Aristide, n'ai noroc. Erai să vezi odată o 
nuntă ovreiască, și aceea s'a sparl. 

ÎNTÂIUL MARTOR 

Atâta pagubă! Cu atât mai bine, nu perd vreme. 
Iai la club. (Atartorii es). 

JORIJ, Viaz fuga dzsperat către Şor, 

Ce e asta? Acuma a plecat și mirele! "Tocmai 
veneam din pimniţă. Lam - întrebat, dacă poftește
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ceva, mi-a tras o înjurătură, Pe semne că nunta 
asta nu se mai face. 

ȘOR 
AI ghicit. De când te-ai viril în țivilisaţie; te-ai 

făcut om deștept. 

JORJ 

Şi cum rămân eu? Mi-am stricat două zile, cinci 
oameni «le plată. Ce suntem noi de vină? 

ȘOR 
Nu îi prost. Lasă, mâine, se va regula. 

JORJ 

De cinci ani tot la nunți servesc, dar una ca asla nu mi s'a intâmplat incă. O nuntă așa de bogată... „Vara, când sunt așa de puţine nunţi... mă aşteptam la atâtea bacşișuri... 

ȘOR 
Nu te mai văita.,, așa saii aşa, nuntă se va face... vei avea bacșișuri altă dată. Acuma dute de'mi adu un pahar de vin, şi vezi ce mai face acolo bătrânul, De ar afla măcar întâiă de ln altu... bătrânul ăsta mi arde pe suflet. 

JORI 
Indată cese prin “dreapta), 

DAMA ÎNALTĂ CU NASUL ASCUȚIT,  furiosă către cocoana groasă, 

„ȘI bărbatul mei care sa așezal acolo! Se zice că femeile nu mai isprăvesc cu vorba, dar bărbaţii sunt de zece ori mai palavragii. 

JORI, Vine cu un pahar de vin, 

Poftim, d-le Şor.
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ŞOR, II toarnă duşcă, 

Și bătrânul? Ce face bătrânul? A aflat? 
Intră cu un pahar de vin roş pe jumătate plin în mâna stingă, MANASSE, E foarie bine dispus. 

Zelig ! (Şor se întoarce surprins) Păcat că m'ai lost din- 
"colo, Zelig. Când a aflat rabinul că “pe mireasă o 
chiamă Lea, mi-a spus cl o pildă despre nunta lui 
Iacob cu Lea ; şi ce a visat Laban ; cum a vorbit 
el în somn cu îngerii lui d-zeă... Păcat căn'ai auzit 
Și lu! Frumos ! (Rabinul şi predicatorul vin din dreapta, se strecoară 
repede prin lume şi esprin fund). Nici predicatorul nu cec om 
prost, ştie carte, așa cum îl vezi, dar degiaba, n'are 
gustul cela ! (Pe când Manasse vorbeşte, Wurmkraut vine cu fata, fe- 
meca lui "] ese înainte, apucă pe fată de braţ şi pleacă prin fund, Wurmkraut aleargă după ele. Musafirii vin grămadă din dreapta, parte pleacă, parte for- mează grupuri, vorbind şi gesticulând. Se aud exclamaţiuni de mirare, Tisete, întrebări. Muzica tace) Și ce se mai aude aice, Zelig? N'ai 
venit încă de la primărie ? 

ȘOR, Foarte incurcat. 

ME rog, domnule Manasse, să vă spun ceva. 
MANASSE . 

Vino cu mine dincolo. Am făgăduit să mt intore 
indată. Vino cu mine, să auzi şi tu, o să'ți placă. 

| ȘOR 
Numai un moment, domnule Manasse. 41 ia pe Ma- 

nasse de braţ, îl duce mai la oparte, începe să'1 vorbească încet şi caută să'l 
tot ducă până ca să casă cu el. Manasse se opreşte de odată, se retrage puţin 
şi se uită aspru la Şor), 

MANASSE 

Zelig, nu glumi! 

ȘOT, Urmează încet cu vorba, gesticulcază) se aude: Frunză, musică, Calman... 

MANASSE, hăcneşte 

Beţiv ticălos ! Indrăznești ? cApucă tun scaun) Îţi spar 
= capul ! Te învăţ că glume! își afară ! Eşi, îţi zie 

(Unii mosafiri din anticameră s2 întorc), 

.—
 
y
a
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ȘOI, Retrăgându-se 

Es, es, dar poftim, intrebaţi (Muzica vine din dreapta şi ese 
erin fund) nu € secret, știit toți. lată, pleacă şi muzica. 

MANASSE, Uitându-se în jur. 

Adevărat?... Lea mea ? Se 4 înapoi şi întinde bratele, parcă 
ar fi văzut o stafie; paharul cade din mână şi se sparge), Adevăral! -



ACTUL IV 

- (Biroul lui Frunză. Mobile simple. Un dulap noii cu cărți lingă peretele sting. 
O masă mare de lucru aproape de peretele drept. In fund două uși, una în 
dreapta şi una în stînga. Intre aceste două uşi stai alături pe două postamente 
negre statuea lu Moise şi Venerea miloneză, jumătate mărime. In fie-care 
parte a statuelor, câte o grupă de plante înalte. Inaintea statuelor, între gru- 
pele de plante o canapeluță mică, îngustă şi joasă. In peretele sting, dincolo 
de dulapul cu cărţi, o ușă. Pe pereţi câte-va tablouri mal bune, restul gravuri 
şi fotografii), : ” 

(Natalia şi Lazar intră din fund, pe ușa din stinga), 

NATALIA | 
Aşa. E mai bine să rmâe puţin singură. (Se pune pe 

canapeluţă), - 

LAZAR 

Cred că și Matei s'a relras din cauza asta. 

NATALIA 

l-am făcut că semn. A avuto zi grea copila dea, -. 

LAZAR 

A, fost o zi grea pentru toți, mai ales pentru hă- 
trânul bunie. Asta e o.rană care nu se mai vin- 
decă. Tu nu ştii ce lume sa dărimat în el. 

3 NATALIA 

Dar ce zici de Lelia? Admirabil de liniştită, Nici 
nu m'am așteptat să fie aşa de liniștită.
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LAZAR 

Strmana sora mea. Cât e de slabă și palidă, și cu toată liniștea, cât a plâns! 

NATALIA 

Lasă Lazar, sunt lacrămi sănătoase. Noi femeile în fericire și în restriște trebue să plângem. O du- Ș 
rere și 0__hucurie care ma fost sfințilă cu Tăcrinii- nare preţ_pentru- noi 

=> [ atenti 
. 

LAZAR 

Ai dreptate. Lacrima e un leac al firci. £ priso- sul de simţire, care nu mai încape în pieptul ome- nese. Bălrânul nu ştie să plângă. Nică la moartea Dunicii “n'a plâns. Și lovitura asta e mai grea, il nimerește la rădăcinile vieţei sale. Faţă cu Lelia nici n'am vrut să Spun atâta. 

NATALIA , 
Dar Matei poate să fie mândru. EL c“sigur că fe- meea, pe care “şi-a ales-o, il iubește. Lelia s'a pur- lat voiniceşte. Asta ce odată dragoste. Spune'ni, Lazar, mă iubești tu pe mine tot aşa ? 

| LAZAR 

Câlă nemărginire incape intrun cuvânt! Se zice așa de ușor iubire, precum se zice furtună, încă mai ușor. Cine n'a fost! singur pe larg, când cerul e groază și marea un mormânt ; când corabia tros- eşte și inima omului nu maj bate; când ochii, năriți de spaimă, văd în viață un blestem Şi în noarte mântuire... acela nu știe ce ce furtună. Și ine nu e înfiorat de acelaş simţimânt de nimicire ând iubeşte, nu Ştie ce e iubire. 

NATALIA 

Și tu mă iubeşti pe mine ast-fel?
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UNI Vor TARĂ 
ro BUCUREŞTI! 

LAZAR 

Copilă, eopilă! Ceri vorbe. 

NATALIA 

v Și vorbele sunt dulci. Stiă: loarie bine că m& iu-. ; 
beşti, şi nică o dată nu vrei să mi-o spui. 

LAZAR 
” 

Copilă dragă! Cuvintul e dușmanul simţirii. IE o 
vrăjmășie veche. Nu știi, dacă Matei a pus din 
adins pe acești doi lângă olallii. (arată statuete, Când 
acești doi nu se vor răsboi; când asprimea dalorici 
şi seninătatea plăcerii se vor uni; când castilatea ini- 
mci și goliciunea. castă a trupului vor merge alături; 
când cerul și pământul se vor împăca... atunci și 
omul va putea spune cu fruntea sus și cu gândul 
curat tot ce simte. Până atunci cileștemi în ochi, 
ghicește'mi gândirea, ascultă la bătăile inimei mele 
când şez lângă tine şi "ţi strâng mâna,---și fii fericită, 
cum sint fericit şi că, - 

SERVITOAREA Intră pe uşa din dreapta în fund 

E un negustor în anteet, zice că'l cheamă Cioară. 
Caulă pe coconaș. 

NATALIA 

Pofteşte” inăuntru. Sai mă due singură, (Se scoală 
şi merge spre uşă. Servitoarea ese). 

ŞOR  vViră capul înăuntru și, zărind pe Natalia, intră foarte mulţumit. 

Bună zioa, domnişoară. Imi pare foarte bine. 
| LAZAR 

Şor! Ce este ? 

ŞOR, Incântat. 

A! Lazar, imi pare și_mai bine,
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LAZA Rp 

ŞOR 

Ce să fic? Ială am venit Și cit să văd ce mai este pe aice. Imi pare bine că vă găsese. Cu domnul Frunză nu m'am despărţit prea prieteneșie. | 

  

Dar ce este? 

, LAZAR 
Și vii din capul d-tale? 

ȘOR 
Lasăl în pace pe capul mei. Azi nu e bun de 

nimic. APam inţeles cu Nisim. 

| LAZAR 
Adică ? 

ŞOR 
Adică... Ascultă, Lazar, e intâăia dată în viaţă că mi s'a infundat. (Catre Stai), D-ta o să pricepi, Nisim nu știe singur ce vrea Şi ister nu yrea cu nici un chip ce vrea Nisim; e foarte lămurit. Să m& bată dumnezeii dacă ști un singur cuvint din ce am să spun. Dare trebue să sondez terenul, Așa vrea Nisim. 

LAZAR 

Ce mai e acasă? 

ȘOR 
Nisim și Ester, așa şi așa. Cam lierţi, dar nu prea. 

LAZAR 

Dar bunicul, ce face bunicul ? 

ŞOR 
Acolv'i buba, bătrânul! Na deschis gura. Nisim i-a orbit un ceas, n'ă răspuns un singur cuvint, Am
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intrat și căi, am incercat săi vorbesc, dar s'a uitat 
la mine că am înghețat. Se plimbă prin odaie cu 
ciubucul in gură, şi e o fumărac că nu vezi cu o- 
chii. Acasă am o poză: Dumnezei pe muntele Si- 
naia. Un moşneag cu barba mare într'o grămadă 
de fum. Intocmai așa. Numai că acela nu lrage din 
ciubuc. Dar clocotește căt elocoteşte, pe urmă se ră- 
ceşte. Și muntele Sinaia s'a răcit. Toate tree. 

_ LAZAR 

Grei. 

ŞOR 

Grei, ușor, pozna sa. intâmplat. Acuma trebue 
săl văd pe domnul Frunză. 

NATALIA 

ME dace să'l chem. (se prin stinga). 

ŞOR, Se apropie de Venere, 

Dar goală mai e și asta! Mai goală nici nu se 
poate. Și ce pântece! Ce pântece! Nici asta n'a a- 
vut copii. Spunem, te rog Lazar, cine sunt ști 
doi? Un moșneag cu coarne, o femee cu braţele 
rupte... . 

LAZAR 

Pe moșneagul ăsta trebue să'l cunoşti, este... 

ȘOR | 
Stai, Lazar, știi, am înţeles: Ea i-a pus coarne 

şi cl i-a frânt ciolanele. Bine au făcut amândoi. Mari 
coarne; a dracului femee ! 

LAZAR,  zmbind 

CO tragedie conjugală. . Ma
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-ȘOR 
Te rog, Lazar, nu vorbi turcește, spune ca să in- țeleg și eii. | 

LAZAR, 

In fond ai dreptate. Duhul lui a nenorocil-o; el slăpănește lumea. 

FRUNZĂ, Intră din Stînza cu Natalia, 
Bună zioa, ce vești mai aduci d-ta, domnule ? 

. ŞOR | 
Am priceput. D-ta pat uitat. Mai mult decât să mă dai afară, ziu poţi; poftim. Parcă nu“ am spus lui Nisim ? „Cum stăm noi“, am zis, „să șiică mă dă atară, și o să ar şi d-ta parte la cinstea asta“, 

FRUNZĂ 
Vii intadevăe din partea domnului Cohanovici? 

ȘOR | 
Vrei să mă jur? Am un sullet și o -femee. Pot să nit jur și pe coarnele moșneagului iăstuia ; fpu- moase courne. 

FRUNZĂ 
Și ce pofteşti? 

ȘOR 
Aş voi să vorbim intre patru ochi. Dupe câte văd tot câte patru ochi se aleg. D-ta și Lelia, patru ochi; tinărul și domnişoară, patru ochi. Intre patru ochi ințelegerea se face mai Ușor, 

LAZAR 
Trecem dincolo, Natalia, ces prin funa ușa din stinga), 

FRUNZĂ 
Acuma spune, domnule.   m

e
a
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ȘOR. 
Acuma, me rog, mai domol. Suntem intre noi. 

Ceca ce vroi să fac ci e bine pentru toți, şi pentru 
d-ta. - 

FRUNZĂ 

Ce vrei să faci d-ta, puţin îmi pasă. Ce doreşte 
domnul Cohanovici care, zici, că te-a trimes? 

ȘOR! 

Dacă ar ști ce vrea, ar fi venit, poate, singur. 

Tocmai asta e, nimeni nu știa ce vrea. Toţi ai per- 
dut capul, numai eă nu; fiindcă ei, chiar dacă pierd 

atâta cap cât ai alții, mie tot îmi mai rtmâne o 
bucată bună.. 

FRUNZĂ 

Firește, necazul altuia se poartă lesne. D-tale nu 
ţi-e greă. 

ŞOR 

Greii de tot, domnule Frunză. Durerea bătrânului 
Manasse e greu cât un munte şi o parte mă“ apasă 
şi pe mine. E singurul om în lume inaintea căruia 

“îmi „plec cil capul, așa, Usi pune mâna în ceafă şi se pleacă mai 

până la pamint) Trebuc să facem ceva și pentru cel. 

FRUNZĂ 
Și ce vrei d-ta? . 

„„_ŞOR 
După câte înţeleg cit, toată piedica e bătrânul.” 

AR FRUNZĂ 

Aşa, bătrânul. 

- ȘOR 
Ca va trai el, nici gând. Nisim nu ese din cu- 

vîntul ui, nu poale. 

1
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FRUNZĂ 
Dar doamna Cohanovici? Lelia ținea. mult 1: 

mama. că, | 

ŞOR 
îster e femee şi e mamă, ceară, o întorci cum 

vrei. Dar bătrânul nu e ceară, o! nu, pe celnul în- 
torci. ȘI cil va ivăi Dătrinul — (dă din cap şi cu degetui ar 

cipal — și cine știe cât trăiește. Trebue si săsim gi 
ceva. Și d-la le-ai gândit, de sigur ; spune, cum 
crezi d-ta. 7 

SERVITOAREA 

E un domn in antret, zice că'l chiamă Manase. * 
_ 3 

ȘOR | 
Bătrânul! O ușă! ME rog, o ușă! Pe vuude vs? 

Nu vreit să mt vadă aice. Mă rog, o uşă! 

FRUNZĂ 

“Treci dincolo (L arată uşa din fund la stinga, Şor ese, Către servityare) 

Poftește'l inăuntru. 
către Manasse 

FRUNZĂ 
Bună zioa, domnule Manasse, poflim ședeţi. 

MANASSE | 
(Se pun jos, Pausăy D-la, d-le Frunză, nu te-ai așteptat 

să m& vezi pe mine aici,.., nici ci. (Pausă), 

| FRUNZĂ 

Se pare, domnule Manasse, că mă invinoviţiţi pe 
mine. : 

MANASSE | 
Ei nu măsor vina, nu. știă; alţii sunt puate mai 

vinovaţi. 

Pi 

tător din mâna dreaptă) asta e sigur — asta e punctul prin- “! 

Li 

-. 

sk |, 
Să 

| 
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FRUNZĂ 

Nici eii n'aș fi dorit să ajungă lucrurile ast-fel. 

MANASSE 

Nu? Şi cine a dorit? 

FRUNZĂ 

s Ştiţi că atunci, când ne-am văzut intâiii, am cerut 

mina Lelici de la părinţi... ăi 

MANASSE 

„Si cerut? Ai cerut mâna? Mie nu mi s'a spus. 

Nu știi. Dar totuna, nu schimbă nimic. Ce a fost nu 
mai este, Să vedem de acum inainte. Am venit să'ţi 
vovbese deschis. Ai biruit, bine; mi-ai pus genun- 
chiul pe piept, bine; mă ţii de gât, bine. Acuma spune 
ce vrei, puneţi condiţiile. 

FRUNZĂ 

Nu înţeleg ce'mi cereţi. N'am nicio condiţie. Do- 
rese numai ca părinții să se invoiască la căsătoria 
mea cu Lelia. 

MANASSE 

line. Un om deştept, cure:cere un lucru cu ne- 
putinţă, caută altceva. Aşa"? Vrei să pricep singur ; 
sun priceput. Cât? 

+ 

FRUNZĂ 

Ce câL? 

| MANASSE 

Bine. Nu mt tocmese (Scoate din buzunarul de la piept un 
piiz riace şi din plic'un teanc de bancnote şi le pune pe masă) Cu acești 

bani era să fac un mare bine. -Era să'i depun ca - 
fond pentru întreținerea unui spital. Așa - sat aşa, 
iot bine fac. Ții dai d-tale. |
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FRUNZĂ 

Mie ? | 

MANASSE 

Dă'mi inapoi coţila. 

FRUNZĂ sărind de pe scaun 

Ce e asta? - 

MANASSE, arătând banii | A 

Asta e mare parte din munca unei vicţi intregi; 
sunt o- sută de mii de lei... Ţii dati. Ai zestre şi 
scapi de o ovreică. 

FRUNZĂ 

Domnule Manasse, ești bunicul Leliei, al mare: 
noroc. "Le rog, slrângeți banii. 

MANASSE 

Nu vrei acești bani? Adică... 

FRUNZĂ 

Te rog stri inge'ţi banii. 

MANASSE, strângându'şi banii 

Ce vrei dară, dacă... 

FRUNZĂ 

Bătrâne, n'ai inimă de loc? Nu înţelegi legăiura 
tainică dintre două inimi? x 

MANASSE 

A! Ai inimă! Bun lemeiit; săraca Lea! O cu- 

nose ci inima ceea. Biciuită de patimi, iubeşte ver, 

"urăște des; se înşală azi, își minte mâni. Ia uitii-te 

la minc, dacă ai inimă, Imi tremură tot trupul, sunt 

bolnav, ai trăsnit cea mai mare nenorocire pe cu- 
pul mei bătrân şi plecat — mi-ai vâtit ghiarele in 
suflet — găsești un pic de milă în inima d-tale? 

Te mine, 
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Și părinţii Leii — i-ai acoperit cu hulă și rușine ; 
ţi-e milă de durerea lor? Şi Lea singură.,., Te-ai 
folosit de slăbiciunea unci copile rătăcite, e bine? 
Asta e inimă ? Eşti judecător, judecă-te singur. Dacă 
aveal un simţimânt omenesc pentru ea, era de da- 
toria d-tale s'o indrepţi spre bine. Datoria e talpa 
cieții, nu inima. 

Am crezut că vrei bani, că umbli după zestre ca 
toți. N am avut de unde să te cunosc. i-am dat 
bani. Eartă-mă, am fost nedrept. Im.pare bine că 
stai mai sus. Pot săţi vorbese ca om la om. Vrei 
să le .insori, ţi se pare că o iubeşti pe Lea... 

FRUNZĂ 

Cum mi se pare ? De asta sint doar sigur. 

MANASSE 

Astăzi, da; de mâne sunt'sigur ci. Dar nu eşti 
numai d-ta; trebue să te gândeşti şi la Lea; chiar 
in interesul d-tale. Intr'o căsnicie e destul ca unul 
să fie nenorocil, nenorocirea celui lalt vine neche- 
mată.—Creză că Lea va putea îi fericită cu d-ta ? 

FRUNZĂ 

Asta da. 

MANASSE 

Asta nu. Imi cunosc cit mai bine sângele mei. 
Las credinţa la o parte. Penteu d-ta se pare că n'are 
preţ, alt-fel mai Ia o evreică. Cu toate -că nu e 
viaţa care leagă pe doi oameni, ci. ceea ce stă dea- 
supra vicţei şi care e sfint pentru amândoi, la care 
se închină amândoi. Dar las asta. Așa e lumea az, 
se uită la pământ, nu la cer. Te-ai gândit insă? 
Ce viață veţi duce impreună ? 

FRUNZĂ 

O viaţă bună de doi oamni băni cazi se iubese
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MANASSE 

O viaţă tristă de doi oameni nemulţumiţi cu sine. 
Patima trece, mustrările rămân. Suiletul femeci tre- 

bue să fie plin numai de bărbatul ei. In capul Leii 
vom răi noi, părinţii ci și ci. Când vei fi singur 
cu Lea și le vei uita în ochii ci, mă vei vedea pe 
mine, nu pe d-ta. In adincul ochilor ci, vei vedea pe 

un om bătrân cu barba albă care nu uilă, nu iartă 

și care o cheamă. Lea se va slei de dor după lu- 
mea ci. Se va veşieji, i va peri frumuseţea. Nu vei 

avea un ceas vesel în casă. Când te vei ercde mai 

fericit, vom răsări noi ca stafii intre voi și v& vom 
despărţi. 

FRUNZĂ 

Ne veţi uni în iubire. Voi iubi pe ai ci ca și pe 
ai mei. 

MANASSE E 

Omul nu face ce vrea. Nu te amăgi. Nici dela, 

nici. Lea, nu vă veți schimba. Firea e mai tare de 
cât voinţa, covirșeşte. Și vai de ziua in care firea 
vE va striga la amândoi că aţi greșit. 

FRUNZĂ 

Vezi, domnule Manasse, dacă'mi vorbeşti ca om la 

om, iți voi vorbi și că ca la bunicul lui Lazar, la 
omul pe care am învăţat al stima înainte de al 

cunoaște, și care în curând imi va fi şi mie bunic. 

MANASSE . 
Eu? po 

FRUNZĂ 

D-ta. Ce crezi, d-le Manassc, aşa de uşor m'ani 

hotărit cii? Şi câte mi-ai spus d-ta, crezi că nu 
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“mi-am zis singur de o sută de ori atâta? Din ziua 
de când port icoana Lelici în sullet mă simţeam 
inconjurat de o pădure de prejudiţii : 'Din partea 
voastră, din partea noastră, și — iți mărturisesc ca 
la un părinte — am găsit urme de prejudiţii şi în 
mine, 

MANASSE 

Vezi? Vezi că ai găsit? Șliam e. Asta e firea, 
adeverata fire. Ceva prejudiţii ! O scântee de pe 
rug mocnește sub cenușă, așteaptă vintul. Ceva 
prejudiţii! Rămășiţi de derojdii pe fundul inimei. » 

3 
Dospese incet, şi intr'o zi omul e unftat de ură 
şi nu știe singur cum. Ascultă de prejudiţiile astea, 
domnule Frunză, te povăţuese bine. Sunt semne 
slinte, prevestese furtuna. 

FRUNZĂ 

Am luptat cu mine și Ic-am biruit. 

MANASSE 

Peste o lună te vor bivui ele pe d-ta. Buruiană 
rea de mii de ani nu se stârpește peste noaple. 

- | „FRUNZĂ 

Le-am stăirpil. Și abea atunci, când eram lămurit 
cu mine, nam apropiat de Lelia. Nam ademenit-o, 
nu i-am vorbit nici odată de iubire, am simţit a- 
mândoi că suntem pentru olaltă şi intr'o zi am în- 
trebat-o liniștit, pareă ar (i lucrul cel mai firesc, 
dacă vrea simi lie femec. A răpuns da. (bătrânu tresare). 
Am cerul-o de-la părinţi. Şi când mi-ai: relusat-o, 
am plecat din casa lor nenorocit și frânt pentru 
viaţă. Sunt ază șase săptămâni. Acuma, domnule Ma- 
nasse, uită-te la mine. Așa arătaiă ci acum șase săp- 
tămâni ? Imi faci mustrări, dar știi ce am suferit
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ei? Nu numai pentru mine, ci mai ales pentru Lelia. 
De şase săptămâni eii n'am eşit din casă. N'am dor- 
mit noaptea, n'am fost treaz ziua. ME plimbam cia- 
suri întregi prin odac,: până ce mi se impleticeati pi- 
cioarele. O piroteală ameţitoare “mi invăluca capul. 
Dacă oamenii pot inebuni de dragoste, cii nu eram 
departe (Manasse dă din cap). Şi din negura din erceri, se 
deslipeaii neted, lămurit, vedenii ingrozitoare. O știam 
la Viena. Intro zi, șezând lângă masa asta, am vă- 
zut-o cu ochii trezi, aşa cum te văd pe d-ta, am 
vEzut-o moartă, întinsă pe pat într'o odac de otel, 
am văzut tot, aș recunoaște mobila şi slugile, și la 
cap i ardeaii două lumânări mată, și ca cra palidă 
cu ochii slinşi şi cu farmecul ei nestins învingător 
de moarte. Am ţipat de spaimă şi am sărit de pe 
scaun ca să mă apropriii de pal. Şi de căte.ori,. cu 
mânie neputincioasă în sullei, scăldat in sudori reci 
— de câte ori n'am văzul în viitor comoara mea 
de sfintă frumuseţe necinstilă și mânjită de imbră- 
țişări străine! Atunci simţeam că'mi plesnese ercerii 
și pentru a nu încbuni, m& loveam cu amândoi 
pumnii în cap, ca să mă trezesc. Așa am dus'o cil. 
Şi Lelia a dus-o şi mai răi. Am aice scrisorile ci. 
(Arată un saltar) 

MANASSE 

Ţi-a scris ? Era logodilă și ţi-a scris ? 

FRUNZĂ 

Şi cui să fi scris ? Cine putea so priceapă mai 
bine? Atâta i remăsese doar, scrisul. Şi'mi seria, în 
fie-care zi. Nimeni nu'și poale inchipui cât a suferit 
„copila asta. Și din tot jarul suferinţei ţișnia stri- 
gălul desperat, că mai uşor ar muri, de câL să'se 

_zupă de.la ai ci.  



MANASSE 169 
  

MANASSE 

Vezi? Vezi? Nu ţi-am spus? Un copil de ovreiti 
are rădăcini adinci. Poate să'l frângă furtuna, dar 
săl smulgă cu rădăcinele ... nici odată. 

FRUNZĂ 

Și cii m& indoiam. Dar o iubiam cu atăt mai mult, 
durerea ci imi sfişia cu atât mai mult inima. Şi a- 
lunci mă puneam jos la masa asta și'i scriam ciasuri 
întregi, incordândwmi gândul, căutând pentru ea cu-: 
vinte de mângăiere în sufletul mei lipsit singur de 
mângâiere, indemnând-o să se plece sorții, să caute 
uitare. Şi când isbutiam să'i serii o scrisoare bună, 
mi-o inchipuiam pe Lelia cum stă și citeşte și se 
simle alinată, și m& linişteam și ci puţin. : 

MANASSE 

Asta ai făcut-o d-ta? l-ai scris să le uite? Al: 
văzut singur că nu merge? 

FRUNZĂ 

Fireşte. Nu vroiam doar s'o adimenese, so fur 
sic'și. 

MANASSE 

„ Foarte bine. In aiurarea d- tale, domnule F runză, 
ai judecat foarte sănătos. S'o fact şi acuma, |] vei 
spune singur că nu se poate, că €.0 nenorocire, că 
o [lată de ov reci tot fală de ovreiă r&mi: ine. Unde 
este? 

FRUNZĂ 

Acuma nu, domnule Manase, acuma nu. 

AMANASSE 

De ce nu acuma ?
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| FRUNZĂ 
Acuma Lelia e a mea pe veci. 

MANASSE 

Cum ? Ce? "Ţi-ai schimbat părerea? Ce e acuma ? 
Fiind-că a fugit ? O fată de Ovreiii care fuge de la 
părinţi se face mai bună pentru d-la? 

FRUNZĂ 

Mărul de aur de pe arborul vieţii mele mi-a că- 
zut singur în sin, îl țin cu toate puterile. 

MANASSE 

Un măr sănătos nu cade singur de pe pom, acel 
ce cade e verm&nos. I-a intrat copilei un gând rti 
in suflet. 'Trebue scos, și d-ta trebue să ajuţi. 

FRUNZĂ 

Ei, azi dimineaţă, ași fi făcut-o, da. Nu știam ce 
se va întâmpla. Umblam ca scos din minţi. Azi era 
cea din urmă zi. Ce puteam să sper? Nenorocirea 
pentru amândoi era sigură. Azi noapte, sora mea. ân- 
gerul meii păzitor a veghiat lângă mine. N'am vorbit 
nici un cuvini; ce cra să vorbesc? Azi dimineaţă m'am 
imbrăcat ca de nuntă, vezi, ca la nunta mea. Mi se 
părea firesc. Acuma nu pricep singur de ce. Apoi 
m'am pus la masa asta și am stat ceasuri intregi cu 
capul în mâni și furtună îmi vijia prin creeri. 'I're- 
buia să fac ceva, să fug, să mă due in lume. Unde? 
Ce'mi pasă de lunie ? Şi de cine să fug ? De mine? 
Cum luge un om de sine? Unde e locul unde inima 
nu sângeră și mintea nu aiurcază? 

De odată mă vezui întrun luminiș in mijlocul 
unci păduri dese. Era primăvara, paserile cântaii şi 
aerul cra plin de miros de Mori. lar cit imi făceam 

_ 
4 
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o colibă din crengi inllorite, şi pe când împletiam, 
cântai și cit vesel ca o pasereslobodă un cântec: 
sirăin, necunoscut, neauzit, negrăit de dulce, 'și pă- 

durea toală cânta cu mine. Eram fericit. Şi cum mă 

vit, pădurea se desface ca o poartă, și în privazul ver- 
de împodobit cu ilori apare Lelia, Lelia mea, inve- 

lită în frumuseţă și zimbind de fericire. Un sgo- 

mot la ușă mă supără, şi intorcindu-mi capul, văd în 
privazul uşii pe aceeași Lelia, cu același zimbet pe 

buze. Ain rămas fără suflare. Mam îndoit de min- 

țile mele. Şi când mi-a strigat: „Sint liberă, sint a 
ta“ şi-am steins'o în braţe pe mireasa sufletului mei, 
am început să plâng ca un copil. 
Acuma, domnule Manasse, Lelia e a mea, şi numai 

a mea, e viaţă din viața mea, doar moartea să ne 

despărţească. De oameni nu mi-e frică, de nimeni, 

nici de părinţi, nici de d-ta. 
i â ă mâni i barbă tul i MANASSE, 1și trece cu amândouă amizile pesta obraz şi barb: i peptu 

La noi la Fălticeni trăeşte unul Calman Zarat. ȘI 
lui i-a fugit fata—tot aşa—și m'am mirat cum de 
n'a iicbunit omul. (Dând in cap), Omul e tare. Lată-mă 
pe mine, n'am inebunit nici ei. Și unde e Lea a- 
acuma ? 

FRUNZĂ 

* dincolo la sora mea. 
. 

MANASSE i 
Ai putea să faci un mare Dinie unui om bătrin. 

FRUNZĂ 

Bucuros. VE rog, domnule Manassec, spuneţi. 

MANASSE, Dând din cap 

Pentru a'mi vedea sângele mcă imi lrebue un 
mijlocitor.— Te rog, fii bun—se pare că eşti om bun
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in felul d-tale—te rog, fă-o pe L-ca să înțeleagă că 
tot sint bunicul ci, sintom bălrin, n'am s'0 mai due 
mult, veoi s'o mai văl odată. Să nui lic rușine cu 
barba mea cca lungă ovreiască. Am purtat-o cu 
cinste barba asta toată viața—nână astăzi. Vroi s'o 
mai văd odată pe Lea, să numi dee cu piciorul. 

FRUNZĂ 

"Cine? Lelia ? Fercască pa nezeă ! Ceţi vine în 
gând domnule Manasse? 

MANASSE 

- Cum, cum? ști sigur? O să vree să vie? Să 
vorbească cu mine? 

FRUNZA 

„Firește. A vorbit azi mult de: _ și cu multă dea- 
gosle. 

MANASSE 

Lea: a vorbit de mine? Cu «dragoste ? Şi « o veci 
lăsa aice singură cu mine? Singură? - 

FRUNZĂ 

De ce nu? 

MANASSE 

Asta e bine. Iţi mulțumesc, domnule Frunză, Asta 
e .bine. “Trimite-mi-o. (Frunză ese prin fund Ja stinga, Manasse 
se uilă prin salon, se opreşte înaintea Venerii, dă din cap şi "I întoarce spa- 
tele, Lelia intră pe ușa, pe care a eşit Frunză), 

MANASSE 

Lea!—Te uiţi în jos, nu indrăzneşti a ridica pri- 
virea. Vino incoace copilă, vino la mine. Nu vroi 
să'ţi lac mustrări, nu. Ai vorbit azi de mine cu dra- 
goste. 'Ți-e dor de noi. Ţie “ţi trebue mângâere. Des- 
chide-ţi inima, vorbeşte. Noi oamenii, câţi sintem, 
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păcătuim. Cine e curat inaintea domnului ? Ai greșit 
și tu. Ți se. va certa, se va uita. Dai spune, vor- 
beşie. (Uitându-se ta ea cu milă) Cât de alt- tel « eşti acumă, 
cât de schimbată eşti, copilă! | 

LELIA 

Ciasurile. de, suterință'l coc .pe om. In șase săptă- 
măni eii am trăit ani. Zi cu zi şi ceas cu ceas am su- 
ferit şi am gândit. Nu mai sint fetiță sburdalnică, 
inu'adevăr nam schimbat. Iți văd în ochi, buni- 
cule, că ţi-e milă de trupul meit slăbit și de sufletul 
meii, care ţi se pare rătăcit. “Te rog, nu mt chinui 
în zadar. ie” ți milă și de viaţa mea. 

ANASSE 

ai pentru sine. Datoria din- 
să asculte de părinţi.     

Omul nu lră 
lâiii a unui copi 

LELIA 

Părinţii să nu ceară ce nu se poate. Şi ascultarea 
are margini. 

MANASSE 

Lea ! Şi neascultarea are margini. Unde te alli >] 
In ce cusă ești? O fată în casa unui Dărbat străin ! 
In ce înme cra să intri? Cuneşti tu lumea ceea, lu 
ovreică ? In lumea ceca, duhul urii se coboară din 
cer și arde din pământ şi scapără din ochii oame- 
pilov, Ura nimicitoare, in contra mea, în contra ti, 
in contra a iot ce e ov reiii. Onioară UunN_O „dacă. 
ispăseşti păcatul, ţi se iartă. î Nuaște-te ovreii şi dacă 
“fi ing cerul lui Aumnezeă, nu, asia nu se iartă, Tu 
nu știi. Ai fost £ cresculă in casă, păzită şi ferită de 
săgețile otrăvite ale urii. 'Tu nu ştii -cum dor. Dâr 
întreabă-măE pe mine, cercetează cenuşa celob morţi, 
citește pe: faţa celor vii; şi când urlă vintul, pleacă'ţi
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urechia, ascullă bine, şi vei auzi gemete. de. ovrci. 
Ei nu stai aice numai ca bunicul tăii. Sint judecă- 
torul l&ă. Prin gura mea te chiamă: tot neamul (&ă 
obidit, iţi vorbese in numele dumnezeului părinţilor 
ii de care vrei să te lepezi. 

LELIA. 

Eă nu mă lepăd de dumnezeul părinţilor mei. 
Un dumnezeii stăpinește și un soare lucește peste 
toți oamenii, numai că fic-cara spune că e duinne- 
zeul hai şi soarele lui. Cerul ne irimete binele: Lu- 
mina şi roua și ploaia roditoare. Ura nu vine din 
cer. Ura creşte în inimi inguste departe de soare. 
Zeii sunt buni, oamenii sunt rti. Noi femeile, şi 
mai ales noi femeile ovreice, trebue să ducem solia 
iubirii in lume, să ștergem urmele blestemului ve- 
chit care desparte pe oameni. 

Când eram copilă, mă luai pe genunchi, bunicule 
şi mi spuncai cuvinte înțelepte, isvorăte din adâncul 
vremurilor. Din gura d-tale, bunicule, am auzit, că 
ori unde se adună doi oameni buni, dumnezeii este 
cu că şii binecuvântează, va fi și cu noi amândoi şi 
ne va binecuvânta iubirea. Fii bun și blând cu mine 
şi d-ta, bunicule. 

MANASSE 

Bun și blând! Iţi par.r&ă și crud. Păsărică str- 
mană căzulă din cuib. Crezi că peste tot e aşa de 
cald. Nu e cald. Lumea ceca ce rece pentru line. 
Fiindcă sa găsit unul care săi vorbească dulce, al 

„ailat că ești ovreică. Nu te uita la vorbă. Vorba e 
iubire, fapta e ură. Co pilă rătăcită în bezna nopţii! 
Vezi o licărire şi cre că e vatra primitoare. Sunt 
ochi de lup lucind de lăcomie după pradă. Ce crezi 
că iubeşte cl în tine? Mintea ta cea limpede? Ini- 
ma ta cca bună ovreiască? Nu! 

r 
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Ești frumoasă, Lea. Dumnezeii ţi-a dat moștenire 
frumuseţea mamelor. noastre străbune. Așa de fru- 
moase și de mândre sc-plimbai reginele noastre pe 
coastele muntelui Zion. Eşti frumoasă, Lea, pricepe, 
asta'i! Vrea frumuseţea ta, e lacom de carnea ta, 
de carne! (Ridică pumnii până 1a înătțimea tâmplelor) Două mii 
de ani de carne ovreiască şi tot nu sati sălural! 
Ati scuipat-o, aii călcat-o în picioare, ai svărlit-o la 
fiare, aii avs-o pe rug și a pironil-o pe cruce, uit 
chinuit-o în tot felul — iadul pe pământ — şi lot nu 
e deajuns! Acum încep s'o slrice și cu sărutările 
lor. Rupe-o de pe tine carnea asta inllorită, rupe, 
sluțeşte-te. (Leia face o mişeare de groază) Nu, copilă dragă, 
am păcătuit, dumnezeri să mă ierte. Fii frumoasă 
Lea, înfloreşte, copilă dragă, cum ai înflorit până 
acuma; dar scapă-te, scapă-te. Vezi Lea, când zidu- 
rile cetății cădeai sub loviturile vrăjmașe, mame 
ovreice cu pruncii lor in brațe se svârliaă în foc, 
numai să scape de duşman. “Tu o ai mai ușor. 
Pleacă de aice, vino cu mine, vino, secapă-te!: 

LELIA | 

Mândre şi curate ai fost mamele cele ovreice. Cu . 
o mare iubire în sullet, ai intrat mai bine de vii 
in- Ilăcări, de cât să ducă o viaţă injosită prin silă şi 
minciună. Binecuvântală este amintirea lor și miemi 
sunt sfinte. Căci și et ingrozită de injosire, silă Şi 
minciună, cra să aleg moartea drept scăpare. Şi 
dacă am fost mai fericită de cat ele, şi dacă mi-a 
rEmas' o :poartă deschisă în spre viaţă — hotărârea 
nu mi-a fost ușoară. Nimeni nu rupe lesne.: tainica 
și sfânta legătură de ascultare Și supunere, ce'] ține 
strâns lipit de-ai săi — şi mai puţin femeca. Dar 
cerul care mi-a, sădit a tot puternica iubire in. su- 
flet, și a cărui voce răsună. în pieptul fic-cărui. om,



176 RONETTI ROMAN 
  

cerul a vorbit şi în sânul mei : „Ascultă-te pe tine, 
acolo'i mântuirea“. | 

MANASSE . 

Cerul? Ast-fel nu vorbeşte cerul. (0 apucă de braţ şi-o: 

trege înaintea statuei Venerii). Uită-te încoace, ia uilă te. Eri 

mi-ar [i fost ruşine de bătrânețea mea şi de line- 

“reţea ta să ţi-o arăt. Acuma —uită- le. Tată de unde 

vine vocea care ţi-a vorbit. Asta e icoana lumii în 

cure vrei să intri. Desfrânare goală, viaţă de trup fără 
suitei. Bărbatul inebuneșşte, când nu poate avea o 

femee ; și femeea când "i vine ferbinţeală, lasă pe 

fară pe mamă şi pe tot ce e scump şi pe tot cee 

stânt, și aleargă după bărbat. Ţapi și capre! Fugi 

din lumea asta cât mai este vreme. Intoarce-te îna- 

poi. Căci dacă ne părăsești pe noi, ori unde le vei 
duce, și ori unde vei îi, blestemul părăsirii iţi va ur- 

mări paşii. 'Te vor ocoli al tăi și vor fugi de line ai 

lui. Jlulă şi dispreţ de o parte, ură şi baljocură de 

alta. Viaţa nu e o petrecere. Vin ciasuri grele. 
Moartea bate la ușa şi desperarea la inimă. Unde” [i 
vei pune. capul obosit, copilă ? La cine vei găsi o 
simţire caldă? Cerul puţi va trimite mângăere și 
la oameni vei intinde privirea în zadar, Vei rătăci 
străină," părăsilă, vei. muri în jale şi disperare şi 

nici dincolo nu vei găsi pace. 

LELIA 

Port pacea incă în mine, n'o caut în afară. Lumea 

mcă nu 0 las, in alta nu intru. Stati la margincă a 

două lumi şi le unese în iubire. De la cer nu cer 

nimică ce nu mi va da singur în harul lui. Peste 

oameni voi revărsa cil raze de fericire, cât voi'fi 

fericătă. Şi dacă : mi- e seris in cartea vieţii şi dacă e 

menit de. soarlă, ca nenorocirea să fie lovarășa zi- 
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lelor mele, chinul meii mt va învăţa să pricep ma? 

bine durerea altora şi voi fi cu atât mai smerilă, mai 

bună, mai îndurătoare. D-tale “ți fac r&ii bunicule, 
Și, te iubesc cu atât mai mult. Și dacă iubirea 
și durerea d-iale nu'mi pot îndupleca gândul, ni 
meni și nimica nul mai vor schimba. In zadar sun; 
stăruinți și rugăminte. Din calea mea eii nu mă abat. 

(Intră din dreapta Nisim, Ester, Roza şi Şor; din fund Frunză, Lazar şi Natalia. 

MANASSE A 

Perdută! Perdută! O! Voi merge pe mormântui 
Şarei, mt voi pune cu fruntea la pământ, Şi voi 
striga : Sara, Sara! Lea, copila noastră, e perduti 
pentru noi, Perdută pe lumea asta, perdută pe lu- 
mea cea-laltă. Ei m'oi mai vedea-o cât ţine viaț: 
şi amândoi nu vom mai vedea-o cât ţine moartea 
Perdută, perdută ! | 

ESTER. 

Și ce crezi, că de hatărul socrii îmi voi nenoroc: 
cit copila? Parcă cinei mai mult de vină decât d-la. 
AŢI vorbit în toate colţurile, d-ta cu Nisim, vați inţe- 
les în dosul meii. Acuma vedeți ? EU nu vam spus-o 
indată? Un negustor de scrumbii ii trebuia Lelici* 

MANASSE, întorcându-se şi zărind pe Nisim, 

Nisim ! Vino încoace ! Am încercat cu vorba, vorbe 
e degiaba. D-ta eşti tali. Legea “ţi dă puterea în 
mână. Nătăcita asta e minoră. Nimeni n'are drep: 
tul să ţi-o ice cu de-a sila. Intrebuinţează puterea 
pe care ţi-o dă legea și du-o unde-va în lume. 

ESTER 

Cum? Să mi-o ducă pe Lelia cu jandarmi pe stradi? 
Asta mi-a mai lipsit!
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MANASSE - 

Nisim ! Eu iţi vorbese ție. Răspunde. 

| | NISIM 
Ce pot să fac, tată? 

MANASSE 
Cum? Intrebi? Datoria de ta! asta să poți faci. 

NISIM | 
E grecii. Te rog, tată. i 

MANASSE i 
IE rogi, mă rogi, ce mt rogi? | 

[E
 

NISIM 

Sunt lucruri, cari trebue luate altfel, Și Lelia va: 
pricepe. Nu merge cum vrea omul. Trebue alte mij- ! i 

„loace. Nu mai e azi ca mai nainte. In vremea d-tale : 
"era alt-fel, în vremea noastră e altfel... 

MANASSE 

Vremea lui dumnezeii nu s'a schimbat, nici ura 
oamenilor in contra noastră nu sa schimbat. Der 
văd cit că s'a schimbat ceva. Nisim, uită-te în ochii 
mci: spune'mi drept în faţa lui dumnezeii: Tu dai. - 
consimţimintul t&ă ?   NISIM . 

EU? 

| iIANASSE N | 
Ta! Tu | j | o 

NISIAM 
Nu. Nu dai. Trebue să vedem.
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| ESTER | 
Nisim, nu te mai înţeleg. N'am avut de ajuns azi? 

Ce mai vrei? 

| NISIM 

Inţelege, Ester, n'am venit pentru asta. Deocam- 
dată ci nu dai nimic, 

MANASSE 

Deocamdată, deocamdată, până când deocamdată ? 
Ha! O piedică în cale! Un tată care trăieşte prea 
mult ! Și dupe aceea? Și după aceea? 

. | NISIM 
Te rog, tată. 

LELIA 

- Te rog, bunicule. 

MANASSE, (Apucându'! de braţ pe Nisim) 

Mie să'mi spui adevărul, Nisim, adevtrul, auzi, 
adevurul! Adevărul, Adevărul, adevărul, Nisim. J uri! . 
Jură! Jură inaintea lui Dunmnezeă, jură! 

| NISIM 
Să jur, să jur, nu pot st'mi omor copila. 

| MANASSE 

Nu poţi? Nu poţi? Şi pe mine poţi ? Pe mine.. (Se face vintt pe obraz şi se clatină, Sor sare şi'1 apucă în brațe, Roza ap. .- pie repede un fotoliu, Bărbaţii ajută. Manasse e aşezat în fotoliu), : 

ROZA 
„Apă! Aduceţi apă! Ajutaţi-mt, Desfaceți peptul. 

ŞOR, Care ajută, | 
Tremur, nu pot. | 

| ROZA 
Supe i ca ri, pupe,
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ESTER 

Tată socrule, te rog, destul, mă sperii. 

NISIM 

Tată! 

LELIA, Deoparte 

Bunicule ! 

LAZĂR, De altă parte, 

  

Bunicule ! 

Intinde braţul drept şi face o mişcare respingătoare. Braţul cade 
MANASSE, jos, capul şe lasă pe piept. ' 

ROZA, (Care a ținut braţul sting cu mâna pe puls, îl lasă încet jos, punc ;. 
mâna pe inimă, şi șopteşte încet) 

Stins. i 

ŞOR, Unlă plângând, 

Mort ! bătrinul e mort ! (Aleargă prin odae cu mânile în păr), | ! 
Nici nu știți cine a murit, nu știți cincea murit!|. 
Numai ci lam cunoscut, numai cit lam cunoscul! | | 

(Se pune întrun coiț se clătină şi plânge înăduşit). 

: FRUNZĂ i 

Un bărbat intreg sa săvârşit. Stetea cu amân- : 

două picioarele pe pămin! și capul lui ajungea până | 

in- cer. I-am făcut reii și nu ua iubit, dar amintirea -! 
ji AIP i luă o voi păstra în cinste. „ i 

! 
, 

NISIM rezemat de peretele drept, picioarele i sunt încovoiate, lacrimi 
4 9 tăcute i curg pe obraz. 

Copii, plătese scump fericirea voastră, 3 = 
d Da AP. R 

FRUNZĂ 4 PEN 
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