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7 -. PERSOANELE . 

“ANDREI ZOTA, ministrul agriculturei . d-] AL. MIHALBSCU vu 
"RADU ZOTA, fiul lui. ,.,... . d-l P. BULANDRA rr 
SERGIU DOBRIN, cumnatul ministrului d-l TONY BULANDRA Mi 

GENERALUL URZESCU, senator ,.., d-l CALBOREANU 

“DDRAGNEA, magistrat. , . . . + . «= d-l CONSTANTINESCU 
Mos COSTACHE,. factor poștal, ,. . dl. IONESCU” 

FECIORUL, în casa ministrului , 4... d-l N. CHIRIŞ 

STEFAN, servitorul lui Sergiu Dobrin . d-l POLIZU“ 
UN DOMN, în audienţă: , . ...... d-l G. ILIESCU 

> DOAMNA ZOTA,; soţia ministrului .. ,:. d-na RENEE. ANNIE. 
„OLGA ZOTA, fiica lor ',.... ... . e. „-ra MARIETTE RAREŞ - 
_20E ANGELINY, o 'cochetă a o. „d-na MIMI BORUZESCU. J 

"GINA LEATEȘ, dactilogrată la minister d-ra MICHAELA CosrEescu „/ 

-  VIORICA URZESCU, fiica generalului : d-ra LIANA CONSTANTINESCU / 
. 

„ —— Vustrațluni de Victor on Popa. - _ 

— toata drepturile de reprezentare şi de iraducere suni rezervate. 

— Indieafiunile dreapta“ şi s,stânga!“ sunt făcute.cu faţa spre 'scemi. 

4



  

"ACTUL IL ă 
_ 

Uşi „bureau” — cameră de aştebiare — acasă la. Andrei 

Zola, ministrul agriculturii. In fund un salonaş cu fereastră, 

care dă în stradă. şi cu uşile div scenă, deschise. La stânga, 

__întravea geerală; la dreapta, uşă, pe planul înlâiu, care dă 

îni câmeră de lucru a ministrului şi alla pe planul al doilea, 

- care duce la su/ragerie şi în vestul casei. 
In stânga, un cămin cu donă jeţuri şi o  mieseloară ; ; în dreapia 

d inasă de lucru cu telefon. In dreptul aşei de pe planul întăâiu 

-. o maşină de scris cu imescioara şi scaunul ei. 

La ridicarea cortinei Olga Zoia, fiica ministrului, cu „Drăg- 

“nea, logodnicul ei şi Viorica Urzescu o prielenă a lor, se joacă 

ca telefonul, chemând lumea la aparat. i | ! 

E după dejun. Sjârşitul lui Aprilie. | 

SCENA I e 

| oLeă —y VIORICA — DRAGNEA 

OLGA : 

„Nu, nu Acum e rândul meu!
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a 3 DRAGNEA | 
" (cui receptorul în mână) o 

Nu se poate, că-ţi recunoaște vocea. = 

"VIORICĂ 

Lasă-mă pe mine. 

- 

DR: AGXEA ea 
E mai prudent, să vărbese eu. (în aparat). Alo! „Bonjour - 

madame, vous allez bien?” —- Cum?.... Cineva care vă 
iubeşte!... Obraznic? Pentru ce? Pentru că vă iubesc? 
(celorlalte). A închis. S'a  Supărat. 

| VIORICA: 
Jaf în ciupertă, _ - 

a „OLGA - ae 
- (luând cartea de abonaţi) a — 

Dă -mi Să caut, Până. atunci, cere consiliul. de miniștri 

N E DRAGNEA _ 

„Pentree? 
OLGA , 

“Să întreb de tata şi să i vedem dacă e acolo. 

VIORICA 

Nu, nu. Dă-mi pensionul s'o chem pe Frailcin şi să-i 
spun, c'o aşteaptă unul la rendez- -vous. 

= |. 

C LG: Ă (veselă) 

Da, da, Allo 35/80.... Stai să vezi. Cine e  acolo?. . 
Bine, Doresc.să vorbesc cu Frailein Benedicta. -
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| | VIORICA 
Spune-i, « că eşti căpitan. de. cavalerie. 

a OLGA | 
- (în aparat, fnigrogându- şi vocea). : 

 Frăilein Benedicta ? Te-am văzut adineauri pe stradă. 

„Vino la... (ui Dragnea). Unde? ! 

a . DRAGNEA 
- Valordache. “ - Ă 

i _ OLGA 
"La Iordache, să te” pup de o mie de ori. (Inchide aparatul - 

- şi râd toţi) . Pa 

i VIORICA 
o (după o pauză, întristândut-se) . 

. "Ce fericiţi sunteţi voi i doui! Logodiţi ! a _ 

, | | „OLGA 

"Logodește-te şi tu, ca să fii fericită. 

| VIORICA 
Taţa nau e “ministri, ca să găsesc Așa, de repede, să mă, | 

mărit, ca tine. - . , 

DRAGN EA” Ă 

Crezi, e că eu o'iau pe Olga, pentru că e Gată-său ministru? 

e. 2 

| * OLGA 
Tu'ai vreă, să fie tatăl tău ministru? a 

_ O OVIORICA i 
- Cuih să nu Automobil, sergent la poartă, lă 10 Mai 

vede bine şi nu-l calcă nimeni pe picioare. " Superb,
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OLGA 

Bine, dar şi tatăl tău e senator. . 

So . 

VIORICA - 

„Ce folos, că e senator şi nici la teatru nu intră gratis. 

| OLGA 
A 

Adevărat, că nimic n'avem, după urma. senatorilor. 

VIORICA . . - 

9) „singură dată, i-am găsit. în buzunar o bilă neagră. A.- 
zis, că e din distracţie, că în loc s'o bage la Senat, în urnă,. 

-a băgat-o la cl în buzunar.. 

- Şi ce-ai făcut cu ea? | 

VIORICA 

Am spus, să-mi mai aducă una și să-mi fac doui- nasturi ! 
la jachetă. Şi mi-a adus, 5 

DR AGNEA 

Cine şie-e ce lege o fi căzut din! pricina jachetei d-tâte,. 
o. 

VIORICA 
Aşa e. O și ştiu care. 

| OLGA - 

Care? 

e VIORICA 
Stai să-mi aduc: aminte; A, da..... Legea de. inaimovi- 

Jitate.
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OLGA . 
i | "(corechând-o) . a 

a... „de... .'imanolivibitate.  . 

_ DRAGNEA. | 
ina de ilivonibilitate 1 . „Nat €...că m'am încurcat 

„Şi eul (răsete. Sună telelonul). 

i OLGA 
(a receptorul) ' 

Da!..... Casa d-lui ministru al agriculturii |. . „Nu e 
acasă, e la Consiliu de miniştri. .... dar îmi puteţi spune 
mie, eu sunt. şeful său de cabinet. .... Cum? ,..,.Dal.. 
Da!....Dal.:.. Domnule, petiția dv. a fost primită . . 

"(se strâmbă la ceilalți, ca să arale că glumeşte). inregistrat | 
| Numărul? „+ 838888. „Foarte mulţi opţi | 

DRAGNEA 

Spune-i -i; că- e cu noroc, are abataj. 

| OLGA 
(în aparat) | 

«Aveţi abataj, aşa că puteţi fi sigur de.aprobare, Domnul 
ministru sc ocupă personal de chestiunea. dvs. 

VIORICA O 

îns 

N 

Ce chestiune? | 

| i OLGA 
De unde vrei să tiu. (îx aparat). Treceţi pe aici! Da, 

acasă, mai târziu pe la.5 5, 5 şi jumătate, Bine. Bună ziua. * 

VIORICA -: 
şi dacă vine?. 

a OLGA 
O să-l dea afară (râd câte-şi tre).
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AIR SCENA II ps 
. ACEI ASI. — UN: FECIOR. — APOI GINA LE ATEŞ - 

" FECIORUL 
(inbând dinu stânga) 

“Un plic pentru conaşul. 

OLGA _ 

Dă-l încoa !: (se Pregătște să-l deschidă tocmai ; când intră 

G ina). 

a FECIORUL. 

E personal şi confidenţial. (ese). 

7 

m “OLGA! o 
o - (deschizându-l) Si - 

Cu cât e mai confidenţial cu atât îl deschid nai repede. 
M am păcălit. E cifrat. NI 

e GINA - 
IDR E (scojându-şi pălăria, şi jacheta) . m 

- Bună ziua domnişoară. Bună ziua domnişoară Z Bună + ziua, i 

domnule. - 

CATE TREI. 

_ _ Bună ziua  domnijoar, a 

"GINA ă e 

Nu știu, domnul ministru, s'o fi culcat? 
Pa 

„OLGA 
Tata nici nu s'a întârs încă dela consitui de. miniştri. 

Am dejunat singuri, fără e.
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o GINA e 
Aşa de lung consiliu ?- ai , “ 

OLGA 

Se discută o , chestitine foarte -mare- şi | foarte importantă. 

Şi pa GINA 
- 2 Cred!. 

OLGA 

Nu ştiu, dar îmi închipui ! ! Ori de câte oii vine, tata, târziu 
acasă, se discută o chestiune. foarte importantă. și foarte. 
mare. Uite așa o minte pe mama, de un an de când e ministru. 

GINA 

Vai, se poate domnişoară ! 

- OLGA 

Uite, vrei să vezi? De câte. ori spune, că e consiliu, eu 
întreb"la.- preşedenţie și regulat găsesc acolo 'pe odăiaşul. 
cate.mătură. Vrei să vezi? . (ia aparatul, în vreme că Gina 
scoate capacul dela maşină, şi se pregăteşte de lucru). Dă-mi 
te rog consiliul de miniştri. „(faca seri -celorlalți să-tacă). 
“Consiliul de. -Miniștri? .... Ce faci moș: loane? Haide,-- 

haide, nu te mai face! Ai măturat bine prin toate colțurile 
:şi pe sub covor? Sunt obraznică? .... Bine, să știi, că nu-ţi 
mai dau nici țis ări $ şi nici nu te mai. „=. . (de odată încremte- 

“neşte şi - rămâne cit ochii căscaţi). Hii! Copii: .... Primul 
ministru la aparat. (77 închide). Am păţit-o. E 

Ca GINA _ 

Vezi; domnișoară, ţi-am: mai „spun, să nu te joci cu tele: 

fonul, | a | 

O "OLGA e 

„Bietul tata Azi adevărat, c'a fost consiliu !
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| _- “DRAGNEA 
Ce mutră trebue să fi făcut şeful ? 2 

OLGA | 

Şi trebuia, să-mi închipui, că azi e consiliu adevărat, de 

vreme ce nu s'a întors. nici Radu. Frate-meu de când e 
şeful de cabinet. al tatei, toată vremea e pe drumuri. 

VIORICA , 7 

Ce înseamnă un sef de cabinet? 

= 

, 

| OLGA. 

"- Cineva care e ceva şi nu e nimic, 

VIORICA 

Ce frimos (sună telefonu 

- OLGA 

- Lasă-l, să sune, "sa nu mai fac. o poznă. (Aparatul sună 
terei). 

1. 

7 

DRAGNEA 

O fi ceva important, (scoate o țigară). 

m „OLGA. 

_Nu e nimeni acasă, 
e. 

VIORICA . 

"* Dă-mi şi mie o ţigară; (Dragnea i-o dă). 
1 

OLGA 

Te vede tată-tău şi o să.te certe. 
" (Intră doamna. “Zota, urmată de generalul Urzescre) 

-
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= 

SCENA ni. : 
 AGEIAȘI. — D-NA 2 ZOTA. — » GENERALUL. N 

D-na ZOTA 

Bine copii, n mauziţi, că sună? De ce nu vă miscaţi nici - 
unul? (Gina a început să țăcâne la maşină). 

- i OLGA 
Da (Viorichii). 

| Ascunde. ţigara. 

“ VIORICA 
+ De ce?" (generalului). Tată, dă-mi să aprind dela tine, 

GENERALUL | 
(dându-i). Ie 

Bucuros. îi a 

D-na ZOTA 
„(a telefon). Dau 

Allo..... Cine?:, - Wand bine!,... Cum?:... Ah: 
.. domnişoară isprăveşte cu maşina. (Gina încetează). Radule, 
_tu eşti? Aici mama.. De ce-aţi întârziat atât? Bine. Noi am 
mâncat. E şi generalul la noi cu Viorica. S'a isprăvit? Bine. 
VA pregătesc ceva. (închide aparatul). Uite, vine tata cu 
Radu. Du-te de le pregăteşte ceva. (Sună la clopoțel). 

| OLGA o 
- Aidem copii. Veniţi şi voi, de-imi ajutaţi. (Intră Jecorisl) 

Da D-na ZOTA | 
_Pregătește masa! 

FECIORUL 
„Vine conaşu? | | „. „ | 

o O OD ZOTA o 
i-am mai spus, să nu mai zici „conașul””, 

7 

x
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" FECIORUL. 
Domnul ministru, .- 

D-na ZOTA 
Bine. Du-te! - 
*  UZse- Dragnea. cu Olga, Viorica şi jeciorul). 

Servitorii ăștia sunt nesuieriţi. Il am de câteva -zile şi 
tot nu s'a sa obisnuit cu noi. I-am spus că Andrei, nu e „co- 

. naşul”, e „domnul ministru“. (Gina î își reia lucrul). 

GENERALUL  - 

Mie i îmi pui 2 “Aveam 0 ordonanţă, când eram colonel, 
Și tot „d-le.colonel” îmi spunea şi când m'am făcut general. 

(SE aşează amândoi” în dreptul căminului). ” 

| - D-na ZOTĂ 

Ca să-l obişnuesc, “ori de câte ori vorbesc de bărbâtul 
meu cu el, îi spui: „A venit domnul ministru? A eșit domnul - 

ministru? Adu papucii de. bae ai domnului ministru. 

GEXERALUL 
Până.s'o învăţa, Ordonanţa mea. ... 

D-na ZOTA ut 
şi ca să nu mai pierdem vremea, Generale, uite ce vream: 

să spun. D-ta ai o fată, pe Viorica, eu am' un băiat, pe Radu ! ! 
Ce-ai zice dacă ne-am Încuscri ? , 
"(Gina făcăne așa de tare, că unt se mai înțelege nimic) 
Domnişoară, vrei d-ta să treci cu mașina dincolo în ca- 

binctul domnului ministru? 

aa > GINA 
Da, doamnă. ” 

D-na ZOTA - 
Nu ne mai înțelegem de. loc. (Gina ia maşina şi irece din-
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colo). Foarte bună, fata asta. Mă gândesc, să-i găsesc şi ei 
pe cineva. A avut o nenorocire. Un monstru care a ademe- 
nit-o și a “lăsat-o cu un copil. 

GESERALUL n 

Un copil! ce n'aș da, să. an un copil dela Viorica... 

D-na “ZOTA: 

"şi cu dela Radu. Un copil care să-i semene, să-l îngrijesc 
cu, să-l cresc eu. . - : . 

GENER ALL 

Şi care să fie nepotul nostru. 

D-na ZOT A 

Vrei? ei 

GENERALUL aa 
Mai i încape v orbă?. Să-i întrebăm şi pe ei, deși cred, că n o. 

să aibe nici un motiv, să nu vrea, 

Dazora > 2 
De Radu al :neu. sunt sigură. Radu nu-ese din cuv: cântul 

meu.. e 
ai GENERALUL. 

"Eşti fericită: Viorica ese mereu din al meu și tare mi-e 
„ frică, dacă n'o mărit la, vreme, să nu 1 calce alături. 

pi 

D-na ZOTA - Da 

- Când vei” mărita-o se schimbă. Scapi şi d-ta de o grijă. 
Băiatul e e un sprijin, dar fata e o povară. - 

„1 

" GENERALUL, a 

“ De-aia le şi mărităm .pe fete, iute, ca "povara noastră s o 
. trecem altora:
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D-na ZOTA | 

Facem nunta cât mai curând, iu mult, să-mi căsătoresc 

copiii, cât suntem la guvern, și pentru că nu ştiu cât om sta, 
decând cu opoziţia unită i 

GENERALUL 
a... votul universal... 

D-na ZOTA 

Trotuşan e ireductibil. Bălăşescu îi dă tot concursul şi | 
şeiul nici nu se sinchisește. Eu le-am spus: „Căutaţi, să 
faceţi concesie opoziții pe chestia petrolului și mai ră- 
mâneţi câţiva ani la putere“. Nu m'au ascultat şi uite - 

- acuma !... De altfel d-ta: ca senator trebue să fii în curent. 

GENERALUL 

” Nu sunt de loc. Caut să aflu, dar nu-mi spune nimeni 
nimic. Eu sunt soldat-disciplinat al partidului. Mi-o spune 
șeful: „„Generale; ne retragem”, — mă retrag, „Mergem îna- 
inte”, — merg ! 

D-na ZOTA 
Dacă ar fi toţi, ca d-ta! Uite, mă apucă groaza când mă | 

gândesc, să intre Andrei pe uşă, şi să-mi spună „,Didino am 
„demisionat”. . Am de gând pe Andrei să nici nu-l mai las 

„să facă politică. Două zeci de ani de viaţă publică, ne e 
" deajuns. i 

GENERALUL 

Inţeleg. Vreţi să treceţi în viaţa privată. 

D-na ZOTA | 
La început îţi vine greu, dar pe urmă te obișnuieşti. 

„Va să zică ne-am înţeles. (se ridică). 

_ GENERALUL _ 
Cu copiii? Hotărăt! (se ridică). . - 

Lă
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D-na ZOTA. - 
-Hai să trecem dincolo, ca să vie dactilografa î înapoi. Nu-i -i 

place. ai Andrei, s'o ştie, că lucrează la el în birou. 

GENERALUL 

să îi trecut noi dincolo! 

| D-na ZOTA. 

Nu vream, să audă copii ce vorbim. 

| “GENERALUL! 
Face un _sgomot agasant. | 

D-na ZOTA (din uş ) 

Imi omoară nervii. (Deschizând uşa). Domnişoară dacă. 
vrei, vino înapoi. 

, - GINA (de alături). 

- Da, doamnă. (Şi vine îară cu maşina). 

D-ria ZOTA (Generalul) n 

Să mergem. (les amândoi). . 

  

SCENA IV. 

GINA LA MAŞINA. — FECIORUL. — SERGIU DOBRIN, 

(La început Gina scrie câteva secunde, apoi intră feciorul 
urmat de Sergiu Dobrin, în coshim de voiaj, Eun om de vre-o 
10 ani; bine, ajabil şi "curtenitor, Buţin cărunt) . 

" FBCIORUL 

Conașul. . = ăsta, .. domnul Ministru, nu s'a întors încă. 
- Nu e de cât coniţa. 

ă “SERGIU | | 

Bine. Spune-i coniţei, că a venit. d-l Dobrin. Eu sunt 

„A, de Herz. '—.Mărgelug. i | 2 

= 

    

     
BIBLIOTECA 
CENTRALĂ 

CUREŞTI
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fratele dumneaci, (se apropie de Gina şi după ce 0 veae ta 
jată, se dă înapoi). Pardon. . Credeam, că e nepoată-mea 
Oiga. | i 

i GINA | 
"Nu domnule, eu sunt 'dactilografa dela Minister, deta- 

şată, să lucrez acasă la domnul Ministră, 

PN 
RA $, 

  

"SERGIU 

Are” mult "de lucru domnul Ministru? 

GINA 
"” Câte odată mai mult, câte odată mai i puţin, Depinde de 
lucrările Camerei, : | 

"SERGIU. 
Şi asta ce e? : 

| "GINA 

Discursul pe care l-a rostit în ședința. de Vineri, 

| | SERGIU 
Discursuri? "Ține şi discursuri? Cine îi le face?
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a GINA 

Vai de mine! Domnul Ministru şi le face singur, 

SER GIU | 

Numai vorbi prăpăstii, domnişoară. Sunt de douăzeci de 
ani cumnatul d-lui Ministru, şi știu că nu e în stare, să ci- 
tească 'o carte. Altfel văd, că are o mulţime. (Merge spre fund 
și ia un molum din bibliotecă ). Ce folos! Paginile sunt ne- 

tăiate, ca la toate cărțile -pe care le-a citit. - 

SCENA V 
- SERGIU. — GINA: — D-NA ZOTA. 

| „D-na ZOTA (iitând) 
„Sergiu! | - 

Aaa SERGIU. | 
Ce faci Didino? ae 

să D-na ZOTA .. 
Bine, se : poate? :După atâta vreme. Nici . nu “Ştiara, că 

_te-ai întors. 

, SERGIU 

Sunt de o luni în ţară. Lam dus la mine, la moșie şi-am 
rămas acolo, “Am găsit-o, ca vai de lume. 4 

4 | D-na ZOTA | _ 

Nu puteai trimite două rânduri, ca să știm, că ai sosit l 

Da „SERGIU, - 
Am uitat; e De o... 

| D-na. ZOTA : 

Probabil, că ştii Andrei e: ministru agriculturei 

. SERGIU 

Şi tu i 
.
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D-na zor, Ă 

01 Eu am atâţea pe cap! N'ai idee cât de obositor” e, să 
fii nevastă de Ministru. Recepţii, dineuri, societăţi în care 
trebue să intri! Nu mai știu unde mi-e capul. A . 

aa „SERGIU. 

Cred. a a - 

ă D-na ZOTA - - a 

Am renunţat la: toate, ca să mă ocup numai de una. . 
Sunt președinta societăţii orfanilor de război: „Picătura ! 
de Lapte”. - . 

SERGIU: 
Aia e societate? Credeam că. e Jăptărie. 

Ba Dna. ZOTA 

Nu: E o societate de biricfacere. Avem foarte sul de. 
„lucru. Sunt 280 de copii şi ne dăm toate: silinţele. cu baluri, 

petreceri, cotizaţii, loterii, să le venim în ajutor și să E 
îndulcim traiul. Tu ce-ai „mai făcut ? : (se aşează cu el în drepuil 

_ biroului). _ . . i 

SERGIU 

Copii de loc. După ce m'am plimbat. opt luni prin străi- 
nătate, m'am întors. Multă dezorganizare. Nu ştiu ce vrea să 
iacă guvernul, dar e nevoie de multă muncă, să ne repunem 
pe picioare. De-aia am şi venit. Deşi n'am nici o 'nevoe, 
totuşi aşa. ;, pentru binele judeţului, la care iu atât de 
mult, vreau să-l rog pe Andrei, să -vorbească cu cine. trebue, - 
şi să mi se dea prefectura. de „Muşcel,. care e. vacantă, 

D-na ZOTA 

Fără indoială, că o vei avea. 

. SERGIU 

Cum de eşti atât de sigură? 

-
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| D-na ZOTA. | 
Pentru că: Andrei are foartă multă trecere, 

SERGIU - 

Are trecere? Slab guvern. 

Ă „D-na ZOTA.. 

Ba, suntem foarte tari. Pe-zi ce merge ne întărim, 

SERGIU 

Ca. toate guvernele înainte să cadă.” Da'unde-i Andrei? 

D-na ZOTA 

La Consiliu de Miniștri. 

| "SERGIU 
Ce face acolo? - - NE 

D-na ZOTA 
Păi... nu e ministru? 

i SERGIU e 
Şi au nevoe de consiliile lui? Imi menţiu părerea asupra 

Guvernului, Cogiii ce fac? , . - 

D-na ZOTA 

Bine. Pe' 'Olga am logodit-o acum o săptămână şi pe Radu . 
am de gând, să-l logodesc săptămâna asta, (Gisia ficăne | 
din nou la maşină). “Vreau să-mi văd copiii căpătuiţi cât 
suntein la putere. (iar su se mai înțelege ce vorbesc). Domni- 
şoară, te rog iar, să treci. dincolo, că e imposibil să ne în- 
țelezem. - 

GINA 

Da-doamnă, (ia maşina şi trece dincolo), - 
pă , | » o
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SCENA VI 

SERGIU, — D-NA ZOTA. 

i . SERGIU 
. Cine e fata asta? “ 

D-na ZOTA - 

E dactilogra fă la Minister şi pentrucă Andrei are foarte 
mult de lucru acasă,-a ]uat-o ati, ca să lucreze numâi pen- 
tru e!, 

SERGIU 

Pare s să fie o fată cum se cade, - 

D-na ZOTTA 

N'a avut. DBOroc. A zăpăcit-o un mizerabil, care i-a spus, 
_că o ia de nevastă și pe umă a lăsat-c cu un copil. 

SERGIU 

„Ani priceput. „Copilul e acţionar la „Picătura de Lapte” .. 
= 

D- -na ZOTA 

"Da. Pe ea am făcut-o secretara societăţii. Cu ce are , dela - 
"Minister, cu ce-i mai dăm, cu diurna pentru orele supli- - 

„ mentare, şi leafă dela societate, poate să trăiască. Ce vrei? 
_"Țiu foarte mult la dânsa. Radu mi-a recomandat-o ; mi se . 
pare chiar, că mizerabilul care a înșelat-o e unul din prie- 
tenii lui. 

. 

| SERGIU 
Frumoși prieteni. i 

D-na ZOTA 
Pe Radu îl ştii; ştii ce inimă are. Ce găsesc prin casă îi 

dau ei; rochii dela Olga, bluze d'ale mele ! Am găsit în pod 
N



MARGELUŞ 23 

' "e 

un cufăr cu 6 mulţime de scutice, de cârpe, -de scufiţe 
d'ale copiilor când erau mici. 

SERG IU, 

[. Va să zică Racu. . 2 

Da -na ZOTA 

Radu e şeful de cabinet a lui tat'său. Pe Olga o mărit 
cu un băiat foarte de treabă şi pe Radu vreau să-l însor cu 
fata Generalului Urzescu, senator de Dorohoi. Oameni . 
foarte cum. se cade. O să-i vezi pe toţi, pentrucă tocmai - 
i-am avut la dejun. Tu ce faci? Rămâi să stai la noi? 

SERGIU 

Cu atâtea căsătorii, gineri, mirese, fete sărace, copii or- 
fani, picături de lapte, poate că nu mai e loc şi pentru 

mine. . i 7 
- R . 

| D-na ZOTA (sună) 

Se poate! Cum o: si te las să te duci la hotel! Pui să-ţi 
pregătească odaia de musafiri. (Intră feciorul). Spune 'Te- 

„Tezei, să pregătească sus, camera- de. mosafiri „pentru D- 
Prefect. . 

o FECIORUL 
Prea bine (ese) 

| SERGIU 
Parcă era jos, carhera de mosafiri. 

D-na ZOTA - 

Jos am făcut camera de muzică. - 

SERGIU 

A, faceţi.şi muzică? -
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„D-na ZOTA. 

„Da. Cameră de muzică, pentru muzică de cameră. (Ser- 
giu râde). Copiii o să se bucure grozav.. Nu te-au mai văzut: 
de- aproape un an. Inainte de a. te duce sus la tine, lasă-mă 

„să-i chem. N'am răbdare, așteaptă, - 

2 “SERGIU 
Bine. DE 

"D-na ZOTA. : 
(inerge la ușa, pl. al doilea, o deschide şi strigă i). 

Olga, a. venit unchiu ! Poftim încoa, cu toții: A venit 
frate-meu. (gălăgie multă şi întră cei de-alăluri : Olga, care-i * 
sare de gât, apoi Dragnea, Viorica, şi Generalul). 

„- SERGIU (0lghei). 
Aha! Bravo, dar mare te-ai mai făcut! , 

, SCENA VII. a 

SERGIU. — VI0o RICA. — OLGA. —- DRAGNEA— D-NA ZOTA. — 

GENERALUL 

Pi OLGA. 

- Găseşti? .. i - - 

| SERGIU 
Să te fi întâlnit pe stradă, nici că te recunoşteam. 

OLGA 
|Fe-ai fi alegat de mine. Uite;-să- -ţi prezint” pe logodnicul 
meu Aurel Dragnea. Si 

SERGIU (îşi dau mâna), 

Sunt încântat. 

.
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D-ua ZOTA _ _ 

- Domnișoara, Viorica Urzescu, prietena” Olghi. 

SERGIU 

Inii pare. bine domnişoară. 

D-na Z0TA. 

Domnul” General Urzescu, senator. Fratele . meu Sergiu 

" Dobrin. : 

GENERALUL Di 
Im pare bine. “General Urzescu, „mare „proprietar. 

SERGIU 

„Nu mai puţin. Sergiu Dobrin. . mic chiriaş. : 

| GENERALUL 
. Ha... ha! Bravo (se aude goarna automobilului). 

E „OLGA Da 
Automobilul ! a n o 

Ă D- -na, z OTA : 

Uite și pe Ministru SE 

„FECIORUL (intră) 
Vine con. | a Sa 

i D-na ZOTA i Ie 

> Cum? | | 

: FECIORUL. | 
(ăupă ce a înghiți! de două ori în, sec). 2 

' Domnul Ministru..
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7 Dr -na ZOTA 

Bine. Ce mai aştepţi ? Du-te de deschide ! (Feciorul ese). 

GENERALUL, i 

Hai să-i 1cşmi înainte şi să strigăm: „Ura”! 
, | OLGA și VIORICA: 

Haide! .-: 
(merg toţi spre uşa din stânga. Când se deschiile uşa, toți 

„strigă Ura [- şi nu îniră de câl feciorul). 

_ FECIORUL 

Vine pe din dos. (Intr adevăr Andi întră prin dreapta 
“armat de Radu, care îi duce geanla şi-o Bune pe Viurou). 

SCENA VIII! 
* ACEIAŞI. ANDREI. —nanu 

„AN DREI, 

“Ce-aţi înnebunit? - 

3 OLGA 
" Teaşteptam pe-aicea. - 

ANDREI 

Mi-a venit mai de- adreptul” pe. dincolo, Bună ziua. (Dă 
mâna -cu 4 toți i). 

D-na ZOTA (arătând pe Serg zu). 

Uite cine a venit | 

ANDREI . 

Sergiule ! Tu? Se poate! Credeam C'ai murit, (se sărută). 

RADU 

. 

Unchiule. (se sărută).
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SERGIU -. 

Uite cum s'a schimbat ăsta! 

ANDREI 

-LAI merita, să nici nu-ţi dea mâna. Auzi dumneata, un 
unchiu, fratele mamei, căr€ de un an de zile nu dă: semne 

„de e Viaţă. Ştiai, că sunt Ministru? 

- SERGIU : e 

Cum să nu. Ti- am și telegrafiat și drept răspuns am pri-" 
mit o carte de vizită cu-un p. m: 

m . - 

Aa " ANDREI 
„pentru mulţumiri”. | 

i SERGIU 

Bine. . . mi-am închipuit eu, că nu e altceva. .. dar m aș 
“teptam la mai mult, , - 

ANDREI 

Se vede, că s'a amestecat în grămadă. Am primit! atâtea 
felicitări în cât, când am răspuns, em răspurs Ja toţi cdată. 
Dar nu face nimic, lasă că se repară. 

“SERGIU 

“Tocmai pentru reparaţie am venit. 

D-na ZOTA - 

Sergiu « a aflat, că e vacantă prefectura de Muscel a ve- 
nit, ca să-l numiţi pe cl! 

| ANDREI . 

“La Muscel? S'a nimerit foarte bine. Tocmai acum ne-am 
întrebat în consiliu, pe cine să numim. Din pricina certuri- 
lor de pe- -acolo, 1 ne-am hotărît să numim un străin de locali- .
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tate, și a răimas să recomandăm -pe cineva. Bravo! S'a .. 
făcut. i o 

_Dină ZOTA:- 

: Ți-am spus u?,S'a făcut: 

ii . Si „ANDREI 

Altceva? Cum « ai „dus- o? 

| o “SERGIU 
Bine. Tu? _ _ : o 

ANDREI a 
Obosit. | | 

GENERALUL . i 
"Ministerul ăsta i-a mâncat “zece ani din viaţă. 

“ ” i 

„OLGA 

| Unchiule: nu şi se pare că a mai. intinerit? 

ANDREI . | 

Din pricina răsboiului, n'am mai putut să: fac nici cură, . 

D-na ZOTA (Generalulai )- 

In tiecare- an mergeam la Marienbad. 

. „ANDREI 

Pentru nevastă-mea ! | | 

a GENERALUL. N 
Şi ţi-a făcut bine? .. E : 2 

Da -na ZOT A A - 

Iu fiecare vară scădeam, câte două, trei, kilograme. “Acum, 
- de când cu războiul, nu ne-am „mai putut duce, 

7
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SERGIU 

Mai bine, Ta fiecare an; câte două, _trei kilograme, de 

- te “mai duceai dispărea cu .totul. -. 

, GENERALUL 

Ha...'ha! Bravo! 

Aa SERGIU - 

Dar... d-ta..; domnule General? a 

GENERALUL 

“Bu la. Constanţa. De când am cumpărat + niște acşiuni la 
Navigaţie, stau pe malul mărei şi când creşte apa, îmi creşte 
şi inima, par "că se ridică acţiunile. 

e SERGIU (imitândirl) « 

„ha! Bravo! 

. Ia GENERALUL | 

> Ha. hal Bravo! o. i 

N „ANDREI 

Eu..: ce să-ţi spun... nici n'am vrut să intru în Minister... 

SERGIU . 

Lasă, că.vă A ştiu, de intrat nu vreţi să intraţi, dar așteptați - 

„Pe la ușă, c ca să vă cheme. | 

| a GENERALUI . 

Ha... hal o a 

ANDREI. (care ma 2 pricep) | | 

Bine, Sergiule, la agricultură? Neam de neamul meu na 
fost agricultor. 

SERGIU cc 
E. nici „pe la țară mai fost.
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ANDREI | 
Dar... vorba aia... Pavelache e la Instrucția Publică şi 

nici nu știe să inscălească, Didina a ţinut €u orice preţ şi când 
a întrebat şeful în pripa întocmirei listei, câ s'o ducă”la 
Palat, pe cine pune la agricultură, am spus așa," fără să mă 
gândesc: „Pane-n -mă . pe mine” Bravo | Şi m'am pomenit mi- 
nistru. - Sa 

. 

| . SERGIU E . 
“Foarte bine. . î 

„ANDREI 

Vii de pe drum? i-o fi foame. Hai,-că n'am mâncat nimic 
nici eu şi mi-e o foame de lup.. Generalule, un pahar cu vin, 
copiii o prăjitură. Haidem. - No , 

(Merge spre dreapta şi când deschide ușa vede pe dactilo- 
grafă scriind e 

A, nu! Am spus de atâtea ori,- că nu vreau, să lucrezi i în - 
“ biuroul meu; A 

D-na ZOTA 

Eu am trecut-o dincolo, că făcea prea mult sgomot. 

” ANDREI. 

Bine. Dar acuma, fi bună de treci dincoace. (Radu se ye- 
' pade să aducă maşina. Gina apare cu hârtiile). 

Ia să vedem cât ai scris? PL, 

i "GINA 
Puțin. 

| ANDREI 

Vai de mine, domnişoară, numai atât | 

GINA. 

Să vă i spira, domnule Ministru, mai mult m'am plimbat. 
„de colo până colo, așa că n'am putut... -
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ANDREI 
Şi câte greșeli ! Ia uite colo: „jăgă uit” în loc de: „[ăzăduit” 

„compol” în loc de „comnplot”, ; „club» în loc de „plug, 
cred că. de data asta opoziţia e „sărutată” în loc de „sătu- 
rată”... ce e asta, domnișoară?... e „piatra” în primejdie 
în loc de „patria” în primejdie. „noi guvernul ne ferim să 
facem prea multă „varză” în loc de „zarvă”, căci mai tot- . 
deauna partidele noastre politice au avut o „javră” în loc 
de „vraiă” 

( plictisia de râsul celorlalţi, îa din mâna lui Andrei hârtia). 
Bine, lasă. Am să dictez eu, ca să meargă ! mai repede și mai 

» corect, 3 

ANDREI | | 

Foarte bine. Uite până mâncăm noi, tu dictezi, ca să sfâr- 

șim până diseară. (Ceilalţi încep să iasă din scenă). 

E “D-na ZOTA 
- Cum să dicteze, dacă n'a mâncat? 

7 RADU | A 
__ Am mâncat, E | . 
a “D-na ZOTA 
Când? - 

RADU 
In timpul consiliului. In vreme ce dumnealor discutau, _ 

eu m "am repezit la Capşa şi-am mâncat. 

ANDREI. Me 
Haidem ! (es oi, tăcând, pentru că ă Radu a începu să dic-: 

teze). 

"RADU zictâna) 
: pentru... prima oară... de când « se întâmplă i în ţara 

noastră... virgulă. „. ca opoziţia... .
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SCENA IX 
RADU. — GINA, — - PECIORUL: — D-NA zor ANGELINY 

FECIORUL 
“Dina Angeliny, vrea să vorbească. cu. domnul. conaşul... - 

ministru! : a 

. RADU a 

“Să pottească ! (lasă hârtia din mână şi merge În întâmn- 
pinarca ei). 

Mi se pare, că vă deranjez. E 

RADU 
De fel. Dictam domnișoarei o lucrare a tatii de” ioarte.” 

- mică importanţă, S-o anunţ pe mama. 

ZOE . i: |. 
Nu! Nraşi vrea s'o deranjez. Mi s'a spus că sunteţi 

încă la masă. - ! De 

RADU 3 — 

Da. Ne-a -am întors ioarte. târziu. dela consiliu. E aproape 
trei. 

| - ZOE 

Vream să vorbesc cu Ministrul. N 

| RADU 
Il chem numai decât. - : | | = 

i ZoB 
Nu. Te rog.:Lasă că aştept. -. Se 

„= RADU” 
o să se supere” grozav, dacă o şti, că eşti aci şi nu l-am 

vestit. Un moment. ( ese prin dreapta ).
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- ZOE (Ginei) 

Ce-ţi face băeţelul; domnișoară ? 

GINA 

„Mulţumesc, doamnă, e bine. z ilele trecute era cam răcit, 
dar acuma s'a, făcut bine. E foarte i voinic. 

- 

ZOE 

Trebue să-l păzești. “Acum, că se împrimăvărează răcim, 

noi, oameni mari, da'mi-te copiii, cari se desvelesc noaptea. 
„până: nu prindem de veste. Cât are acuma? 

| . GINA 

Merge pe opt luni. 

e ZOE | 
Să-ţi trăească ! a .: „i 

GINA 
Mulţumesc. (Intră Andrei cu Radu). - » i 

SCENA X 
GINA—ZOE ANGELINY — ANDREI (CU ŞERVETUL 1 LA o4n)— 

„RADU 

ANDREI . | 
Sărat mâna coniţă ! Tartă-mă, că te- -am făcut s'aștepți. 

ZOE. 
Iartă-mă -pe mine, dar am spus să nu te deranjeze. Ter- - 

mină cu masa. . . - 

ANDREI - 

N 

Am Şi „terminat. (Inghite ce are în gură). O îmbucătură şi 
2 2 A. de Herz. — Mârgeluş.
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gata. Când te gândeşti, că sunt oameni, care invidiază pe 

bieţii miniştri. N avem vreme nici să mâncăm. 

ZOR 

De data asta eu sunt de 'vină.: I-am spus dumnealui, că - 

“nu face nimic, dacă te aştept. 

me 

ANDREI (Gina 

Doimnişoară, + un pahar « cu vin şi o prăjitură, 

GINA” 

Lăsaţi, doranule Ministru... 

RADU. 

Noi lucrăm dincolo. | a 

GINA „i 

” Dincolo nu ne dă voe domnul Ministru, 

ANDREI 

- Pentru o singură dată vă dau voe. 

| RADU 

"Haide. (Ia maşina şi-o duce dincolo. Ese cu Gina). . 

> SCENA XI 
| ZOE — ANDREI 

ANDREI E 

Ut! Când te gândeşti, că sunt oameni cari spun: „Ce. fe- 

ricit, trebue să fie un ministru'“, “ , 

N
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ZOE (zâmbind) Aa 

Şir nu e? (Se aşează pe jetul dela cămin). e a Ă 

ANDREI (se apropie. de 0) 

Când vii tu la el, fireşte, că e fericit. 

e zoB 

” Astâmpărărte, Nevastă-ta ştie. că sunt aci şi și poate intra 
dintr'un moment într'altul. 

| ANDREI | 

« Inchipuieşte-ţi, că. mi-a mai căzut şi cumnatu-meu pe 
cap. Fratele Didinei. | E . 

| ZOE 
Dobrin? Parcă nici nu vă vedeaţi. Manifesta totdeauna 

faţă de tine un dispreţ de care mi te plăngeai adesca. 

y 

Do ANDREI 2, 
„- De când. Sunt: ministru, toată lumea şi-a , schimbât. dis. 

preţul în linguşire. Urâta întorsătură pentru cei cari mă des- 
considerau. Cine s'ar fi aşteptat să fiu vre- -odată ministru? 
Mărturisesc, că nici chiar eu. 

ZOE? 
- Familia și mai puţin. 

a ANDREI | 
Ah! Familia ! Inti'o vreme, până nu m'am însurat, nici 

n'aveam familie, Nimeni nu mă lua în seamă. Când crâm 
student, pentru că aveam 200 lei pe lună, nu ştiu cum mi-a -..- 
„răsărit, o mătuşe care m'a găzduit la ea, ca să-mi mânănce 
leafa. Mai târziu, când fusei prefect de Ialomiţa, am făcut 
cunoștința cu,.doi oameni care ziceau, că-mi sunt veri și: mă 
rugau să-i prezint șefului pentru o avansare, Când m'am ales 
în Cameră mă pomenii cu un străin, fiul unui văr de- al doilea
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cu tata, care îmi ceru să-l sprijin la indigenat şi e de prisos 
să-ți mai adaog cât de, numeroasă "mi-e familia astăzi de 
când sunt ministru. Răsar din pământ -ca ciupercile. Prea 
sunt mulți. . ” | E 

a ZOE! | 
Ai dreptate. Re a 

| ANDREI. . | E 

Un om are totdeauna prea, multe rude... când ajunge mi- 
nistru. ă i 

> - . 

A | „ZOE 

Şi Dobrin ce vrea? ": o a. 

| ANDREI o. PE 

Ştiu eu ! Să-l numiri prefect. 

e „1 2QE 

Tocmai d'aid. venisem şi eu. Prefectura de Muscel e va--. 

_cantă și mă rugase Alexandrina Mavrea, pentru fratele său 

Vâlcu..Bine înţeles, ea nu ştie nimic de noi, dar ştiindu-mă 

prietenă cu nevastă-ta, și știindu-mă mereu prin. casă, a 

venit azi de dimineaţă, să-mi vorbească. ” 

„ANDREI. (plictisit) 

La Muscel? ! E 

. De ZOE . a 

Sunt sigură, că ai să-ţi dai toată osteneala, să-mi faci 

această plăcere. Vreau să fac asta Aloxandrinei. E o femee” 

rea, critică pe toată lumea şi vreau să-i închid gura. : - 

| ANDREI. 

Nu depinde de mine. i 

“ - ZOE - E Se 

:.. Ştiu, că nu depinde de tine, dar ai destulă trecere 'ca să-l: 
poți numi. ati i
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ANDREI ă 
ce nu fac eu pentru tine 1? 'pi-aduci aminteii în seara aceea, 
când, a fost. să intru în minister? Intâi am venit la tine, 

ţi-am spus, că nu sunt capabil, că mă voi face de râs și că 
am de gând să refuz. M'ai împiedicat tu. 

e ZOE 

Şi-i pare rău? * 
- ANDREI 

Acuma nu-mi mai pare. Deşi mă, duc la Minister şi casc 
„ochii pe pereţi, lăsând în grija secretarului general, să rezolve 
hârtiile, am impresia că lucrurile n'ar merge fără mine, 

„ Sunt ca ajutorul de şofer, care stă lângă şofer şi căruia i se 
- pare,că fără el nu merge maşina. . , 

ZOE 

Cu toate aștea am auzit, că discursul tău de Vineri a fost 

: foarte bun.” - 

ANDREI 

| F elicită-l pe Radu. EL mi l-a tăcut, 

ÎN | ZOE. 

„E foarte inteligent băiatul ăsta, 

a "ANDREI 
Mă mir şi eu cu cine seamănă. 

e ZOE 
Eşti modest. . i d 

a ANDREI 
Aşi! Sunt sincer, 

| ZOE 

„Ya să zică, pot conta pe numirea lui Vălcu. - 

- ANDREI .: E | - 

Contează. . !
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SCENA XII. 

” AGEXAȘI —" D-NA ZOrA— SERGIU — RADU 
- . 

“Dina ZOTA 

A! ce agreabilă si surpriză. Te rog să mă erţi, dar tocmai 
„pleca generalul Urzescu cu Viorica şi-am așteptat până să 

” „plece. | 

i ANDREI 
Au plecat? - A | în 

RE „D-na ZOTA 0 
=. Chiar acum. E e 
e SERGIU . a A 

Generalul ăsta, trebue să.- fie de Intendenșă, pentru că a 3 ă 
băgat un măr în buzunar. — 

: D-na ZOTA 

Nu vă cunoaşteţi ! ! Frate-meu, d-l Dobrin, d-na Angeliny, 
-o0. prictenă a noastră, membră în comitetul „Picăturei de 

Lapte . 

î. - 

ZOE (dându:i mână) [ = 

Sunt încântată că te cunosc. Am auzit foarte mult Vor- 
bindu-se, de D-ta. | | 

SERGIU . | 

Depinde cum ! Sunt oameni 'de care se vorbeşte mult şi 
- alţii despre care se vorbesc. multe. 

| D-na ZOTA. | 

Nu s'a schimbat de tel Mucalit a fost întotdeauna. 

ZOE. 

Trebue să vă pară bine, aduce o notă veselă î în casă. 
(V orbesc câte trei), -
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ÎN SERGIU 

(în dreapta, lui Radu, care a intrat să caute nişte hânii şi 
rămâne în: scenă). Ia SEE | 
Cine e e cucoana asta? si 

: 

„RADU. a 
Doamna Angeliny., Ra 

o "SERGIU | 
Măritată? 

E “RADU 
A fost. i 

SERGIU - 
Bogată? | | 

| Di RADU. 
A fost, N 

SERGIU 
„ Cum se cade? - - o 

“RADU 
A fost. - -- 

„SERGIU . 

Dar tu de ce eşti trist? Ai datorii? 

S "RADU - 
Nu. N 

i SERGIU 

Atunci eşti amorezat. ME : 

Poate. “ a 

ZOE (venind spre el) 

„ Sunteţi însurat, domnule Dobrin? 

SERGIU “ 

Nu, doamnă. Era cât pe aci s'o fac şi pea asta, Dar printr” un.
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fericit concurs de împrejurări, am: scăpat. Aveam vre-o 
24 de ani, când făceam curte unei fete, dar credincios zică- 
toârei care. spune, că 'să faci curte mamei, ca să ai pe fată, 
m'am apucat să-i fac curte mamii, până m'am încurcat cu ca. - 

ANDREI 
Şi fata? o Aaa a 
cc SERGIU 

i. S'a.măritat cu altul. - | 

| ZOR? 

Şi probabil, că i-ai făcut curte fetei, după ce sa mărita t. 

SERGIU |? SI: 
/ 

Niciodată n'am făcut şi nu fac curte unei femei! măr itate, 

| | | ZOE a | 
"De ce? a | i 

„SERGIU. 

Pentru că în loc să te ţii după dânsa, trebue să te ţii- după 
soţul ei, ca să-i pândeşti -eşirile şi intrările. Te asigur că nu 

„e de loc agreabil. Dar d-ta doamnă, ești măritată? 

Am fost, acum sunt văduvă. 

„SERGIU E 
. 

“frebue să fi regretat foarte mult soţul d-tale, când murind, 
a fost şilit de î împrejurări, să te părăsească. 

„ZOE . (râde) 

Nu cred. Mai cu seamă cum eram pe atunci; nu putea 
„nimeni să trăiască cu mine nici măcar o lună.
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SERGIU  - 
- . . . " . - o ” . .. 

Nu știu cum vei fi fost pe-atunci, dar acuma aşi trăi cu 
D-ta trei săptămâni. (D-na Zota râde. Andrei tuşeşte şi dă 
semne de nerăbdare. Sergiu observă jocul). 

ZOE brad 
La revedere ! (îi dă mâna). Mă duc. E . ” 

SERGIU 
Incotro? Dacă nu sunt indiscret. | 

| ZOE: o 
Incotro m-o duce vântul. 

SERGIU 
„E foarte frumos. Am fost şi eu pe acolo. 

7 

| a ZOE | 
“La revedere ! (dă mâna cu toată lumea). . 

D-na ZOTA (însoţind-o),.. - 

“Ţi-ai mai făcut ceva nou? 

"ZOE 

“Tocmai mă duc să încerc și dela croitoreasă mă duc acasă. 
(Zese cut d-na Zola și Andrei) 

ANDREI (întorcându-se) 

Foarte drăguță femee. . 

D-na ZOTA (întorcându-se) 

Foarte drăguță femee -- Sa
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SERGIU 

După cum văd, suntein toţi de aceeași părere, aşa că. nu 
mai e nevoe să insistăm. (Lui Andrei). d Mergi? = 

| i ANDREI 
Da, am să mă duc puţin la Cameră, 

SERGIU 
Ba nu, ai să mergi cu mine la Ministrul de Interne. 

| ANDREI 
- : Pentru? Ma 

SERGIU 
Pentru numirea mea: - N 

m ANDREI (incurcat) 
Dragă... m'am gândit, căo să fie foarte greu. . 

- “SERGIU: EI 
- Dece? - 

De J ANDREI 
ă Ministrul de Interne are de. sând să numeașcă pe alt- 
cineva. - 

| | SERGIU: 

Nu e adevărat. : Sa NE 

D-na ZOTA Si . 

Când ai vorbit cu Ministrul de Interne? 

ANDREI _ 
„ Adineâuri, 

"SERGIU 

D-na a Angeliny, e ministrul de Interne?
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ANDREI (n ăduşind) 

Nu, frate, mi-a vorbit prin telefon. 

D-na ZOTA 

"Şi nu i-ai spus, că ai pe altciniova. ? 

ANDREI 
L-am spus. Dar m-a întrerupt la Poştă. 

D-na ZOTA a 
Şp. 

| ANDREI . 
Şi când mi-a dat legătura 

! din nou, n'a mai vrut. 

    

“D-na ZOTA 
De ce? 

" ANDREI 

" Pentrucă - vrea “să nu- 
mească pe altul. Mi-a. şi 
spus.pe cine. Stai să-mi : 
aduc aminte. Pe ăsta... pe... cum dracuii zice?.. Un nume: ! 
care se ternină în „escu”. A! Vâlcu. 

3 

ţ 
Sa 

D-na ZOTA 

Fratele Alexandrinei Mavrea, prietena. d-nei Angeliny 2 

ANDREI 

"Da? Nu ştiam. Probabil că el e.
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SERGIU” 

Pr obabil ! ! In orice Caz tu care ai atâta trecere, IAR 

ANDREI | 
N'am trecere. In partid am numai i prestigiu, adică îmi . 

- sunt folositor mie, dar nu pot face nimic pentru alții. (Intră 
feciorul) 

SCENA XII 

AGEIAȘI. — PECIORUL — UN DOMN 

| | F ECIORUL . a 

Conaşule, : .. (o vede pe D-na Zola)... Domnule Ministru | 
A venit un domn, care vrea cu orice preţ să vorbească cu . . 

„D- vs. i a. 

ANDREI 

Nu i-ai spus că nu primesc acasă? Să vie la Minister. 

“FECIORUL 

I-am spus. Zice, că i-aţi spus d-vs., să vie la 5 jumătate. 

ANDREI (nedumerit) | 

- T-am spus cu?... La cinci jumătate?.., Să vie... (fe- 
ciorul. ese, Lui Rad) Ştii ceva? - : 

ț ” . 
RADU | a 

Nu. ştiu nimic. . 
(întră domnul Brin stânga). 

" DOMNUL 

Respectele mele, domnule Ministru. 

AN DREI 

.. Bună ziua. Cine eşti d-ta? 
,
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DOMNUL: 
Eu sunt... mi-aţi spus D-voastră... care am făcut aia, 

pentru care mi-aţi spus să viu, a 

| ANDREI. 
“Nu ştiu nimic. v orbește mai desluşit. 

DOMNUL . 

„Hârtia înregistrată la No. 888888... câm mulţi opţi:.. 
- dar, e cu noroc, (râde). Aşa mi-aţi spus prin telefon. 

„ANDREI (netugin) 

„Opt sute opt zeci. „de mii... 1? - 

| | DOMNUL _ 

Incă s'a, făcut o glumă... zice, că-e âbataj. 

E E ANDREI |. Su | 
Jeşi afară 1... Eşti nebun? „ Eși afară | ing în dr sapa) 

| DOMNUL , (aiurit) 

Domnule Ministru. | 7 

ANDREI 

Teşi afară! + e . 5 

Si | DOMNUL 

Eu... - 

„RADU (ui ia de brad) 

Du-te domnule, d ta nu eşti serios. 

- DOMNUL 

Cum nu sunt serios? Eu am dat o petiție.
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e RADU 

Bine, bine, Acuma pleacă. 

DOMNUL 
(Iese aiurit, condus de Razi) 

- Adineauri. : la telefon... mi-a. spus cineva cinci și ju- 
-mătate . . , “(iese bombănind cu Radu). . - 

ANDREI (mădugină) ) 

Trebue să fie. un nebun, care. urmărea un atentat, Bine 
"> :că nu “eram singur; Mă omora ca pe Tisza. (Intră Radu) 

Ieşi afară! .,. A! tu erai? 7 Prebue să fie un nebun sau un 
“ sindicalist; 

RADU 

Sau o poznă de- -a Olghi. - 

07 ANDREI! - 

Ași ! Vroia să mă omoare. Noi miniştrii suntem totdeauna 
“foarte expuşi. Mă duc, ! 

D-na ZOTA disperată 
N 

| Andrei nu mai” ieşi, că te omoară în stradă, ca pe Cle- - 
. -menceau. - 

O SERGIU 

__ Lasă că merg cu el. Fii.fără grije. De obiceiu, glonțul ni- 

-merește pe ăl de stă alături. Haide domnule Ministru. 

ANDREI (ieşind). 

Haide... şi vezi Radule de termină până diseară. Chiamă 
“pe domnișoara, să scrie aici. La revedere Didino. 

- = 
>
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SCENA XI Sa 

D-NA ZOTA — GINA— RADU. (VOR SA INCEAPA LUCRU) 

| D- -na ZOTA - 

. Voi mai. aveţi înult de scris? i 

e RADU 

Câteva pagini, - 

p- -na ZOTA 

„Ştii, Radule, că mi-am pus în gând, să te însor. 

RADU | | 

„Când ţi-a > venit: ideea asta? 7 a 

"D-na ZOTĂ 

“Mai de mult. | EI 

a o RADU | 
Foarte bună idee, “dar ca. toate ideile bune, nu se poate. 

pune în aplicare. (uitându- se ia Gina). De ce.n-o măriţi pe 
dumneaei ?, 

| D-na ZOTA 
---M'am. gânâit şi la dumneaei. - | A 

RADU 
" Probabil, că la „Picătura, de Lapte” inaugurăţi o secţie 

- de „agenţie matrimonială. 

' D-na, ZOTA. |. e 

Nu, nul Vorbesc foarte serios. Tot atât de serios, m'am ! 

gândit şi la dumneaei.
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GIN A 

* La mine doanină? (se ridică de pe scaurt), Vă mulţumese. 
Știu, că vă gândiţi n mai mult de cât merit. 

+ 

| D-na: ZOTA 

Imi eşti foarte dragă şi vreau să te  căpătuesc,. * - 

GINA! 

Nici nu găsesc cuvinte, cum să vă mulțumesc pentru . 
tot ce-aţi făcut pentru mine și copilul meu. ” 

| D-na ZOTA 

La copil mă și “gândesc.! 

GINA. 
Ştiu. Mulțumită lui, îmi acordaţi: atâta atenţie. 

| D-na ZOTA: 

Ai făgăduit, să mi-l aduci într'o zi să-l văd. 

GINA 

O să vi-l aduc doamnă, îndată ce s-o încălzi vremea: . 

o RADU 
IL iubești mult? | 

A GINA | 

II ador. * 

! D-na , ZOTA , 

De obicei copiii făcuţi în astfel dei împrejurări, sunt cei 
mai iubiţi. . „ 

RADU 

- Când ar trebui să. fie. altfel. Copiii aceştia ar trebui, să - 
„vi-l reamintească pe tata și e un motiv ca să.. 

3 _
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| | GINA 

E un motiv, ca să-i iubim mai mult. | 

LL | „D- na ZOTA 

Totuşi, când tata se e poartă c cum s'a purtat tatăl copilu- 
lui d-tale, copilul rămâne o „povară. 

GINA 

E atât de dulce povara, în cât o suportăm uşor. 

D-na ZOTA 

Trebue să - facem ceva pentru d-ta. M'am gândit + „ke 
Ştii la cine m am gândit, adule? 

7 

- a RADU | 
Ia să vedem! -. .-. | a 

| D-na ZOTA. . 

-La Savini, : 

pu IA RADU 

Admirabil. a 

D-na ZOTA (Gina 

E un protejat al Ministrului. Băiat foarte bun, pe care 
l-am ajutat .să facă școala de meserii și, acum e la căile 
ferate. O să-l vezi şi o să-ţi placă. El n-osăia în seamă tre- 
cutul, o să recunoască copilul și o să-ţi facă un rost în viață. 

GINA 
pi 

; Mulţumesc, dar nu vreau să mă mărit, 

RADU (ironic) . 

De ce nu vrei,să te măriţi domnişoară? 

A. de Herz, —- Mărgeluz, | ' -: 4 
N
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| GINA - - 

“De ce nu vrei, să te însori domnule? 

Mă RADU De 
Pentrucă mi-e frică. A te insura, înseninează să-ți în- 

jumătăţeşti viaja | Şi să- i îndoeşti cheltuelile, 

| | 2 GINA. 

Frumoasă, concepţie! 

„5 Da ZOTA _ 

"Concepţie de băiat tânăr, care nu ştie ce e viaţa. 

Aa RADU. 

La urma urmei, de ce vrci:să mă însor eu, şi nu vrei să 
te măriţi d-ta? NR . 

E e - GINA. | 

Pentrucă la mine e o'piedică. Trebue să aduc în casa nea 
un om, care nu u știu de va iubi copilul altuia, . 

RADU - 

+ = 

. 

j să-l iubească, ă 

i GINA e 

Depinde. Dumneata ştii că cu sunt sceptică, - 

| D-na , ZOTA 

- “Cum ? Nu eşti româncă? 

GINA 

Ba da! Dar nu mă pot încrede în bricine,. - 

D-na ZOTA || 
O să-l faci să ţi-l iubească.
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GINA!” 

Când n'am. fost 4 în stare, să fac, să mă ia omul carg îmi 
făgăduise. . 

=. 

i RADU 
Un mizerabil. | N 

| | " GINA (zâmbind) 
- Mare mizerabil. . - 
Di > D-na ZOTA | | 

“Nu. trebuia, dela început, să-l cedezi până nu erai sigură. 

o RADU 

“Are dreptate mama. Nu trebuia să i cedezi. In amor, saşi 
în politică, “dacă cedezi cazi dela putere. —— 
Tr e e - 
ge GINA 

Amcăzut, o Sa 

e Dina: ZOTA -. i 
, Lasă, că te ridicăm. noi. | 

1 RADU. a 7 

„Dă-mi vae, să-ţi ofer braţul. | 

"D-na ZOTA ... 
- Radule, fii serios. . ee | | 
Da RADU: e 

Cum vrei să “fiu serioș, când asist de câteva minute, la o 
„ conversaţie, care nu-și are nici un rost, (erau) Domnişoară, 
vrei să.te măriţi? - - | _ 
GINA 

Nu. e E . | - 
- | RADU Ă | 
sa isprăvit. Incă odată: nu? | 

“n
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| ID Se GINA | 

Nu - A , - 
o D-na ZOTA | 
Lasă, domnişoară, că o să mai vorbim, când n'o fi cl de . 

faţă. Deocamdată vedeţi-vă de treabă: (Gina se aşeaz ză la 
maşină. Radu dictează. D-na Zola îa îm ziar). 

; Şi RADU: (dictată) 

.. adversari, - care în dorința de a-l: răsturna, nu se 
„“ stiesc, să turbure conştiinţa acelora, care aşteaptă în linişte 

şi cu răbdare, soluția, .. (â-na Zola se pregăteşte să i iasă). 
Te duci? , 

. e Dina ZOTTA, 

Mă duc, s să-mi iau Iucrul. (ese: Radu o urmăreşte până ce 
ieșib. . ! 

e SCENA RV 
pa RADU, —i GINA 

(Se opreşte la câțiva paşi “sparte de Gina)” 

"De ce nu vrei, să te măriţi domnişoară? a 

GINA - - o. 

De ce.nu vrei, să te însori domnule? 

- | RADU. 
(Se repede la ea şi o îd în braţe) ” 

Hoâţo? . ” 

GINA (lrându-t mâna). „- 
Obraznicule ! (Se îmbrăjișcază).. -



. 

“copilăria, pe care am făcut-o,. ascultându-te și venind în 
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7 

RADU , 
Cred, că ai admirat eleganța, cu care te-am luat sub ocro-- 

tirea mea. Trebuia să iau această atitudine. 
2 

_ GINA 

Trebuia, dar m'a întristat, ingrozitor, 

Da RADU. e 
„Pentru ce? Di - 

| GINA 
. 

Pentru că acum mai mult ca .oricând, îmi dau seama de. 

„casă. : MI , 

Ă a RADU. 

Era drumul cel mai drept..Nu te uita la ce spune mama. 
E destul, că are o idee bună despre tine. Asta vream. Vream 
să te cunoască, să te preţuiască şi să se învoiască mai- de 
grabă, decât dacă ar fi vorba de o streină, : 

i GINA A 
Cu alţi, ochi mă vede acuma, Și cu alţi. ochi mă va privi, 

când o afla, că ne iubim. - 

“ - RADU . 
Te 'amăgeşti.: 

A 

p
 

„GINA 

Nu mă aimăgesc de loc. Acum. văd foarte. bine, ce are să. 
se întâmple şi ca să evit, — cu cred că e mult mai înțelept, 
să găsesc un motiv şi să nu mai viu pe aici. De altfel, Radule, 
nu ţi-am spus nici odată, ca să nu-te supăr, dar am o situaţie . 

„atât de umilită, în cât de multe ori mă duc acasă şi plâne. 
, 

- RADU 
Deco? E | 

- a GINA | 

„Uite aşa, Da pildă când mă oprește la masă.
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A DE one, Se 

pa RADU i 

Ti-am mai spus, să nu mai: rămâi, ” 

GINA | 
Căte odată am prea mult de lucru şi. trebue să răimân. 

Atunci î începe chinul. Mă serveşte a din urmă și servitorului 
- i se pare, că-mi dă dela el. Când plec, feciorul care ține haina 

la toată lumea, pe mine mă lasă să mă îmbrac singură, * 
ca şi cum i-ar "cădea “mâinile” dacă m'ar ajuta. Ei, ce vrei? . 
„Domnișoara dactilogrăfă” |. ..,. Iar colo 'departe la doui 
pași de mine, stai tu, tu cu. care "vorbesc; „cum vorbeşti cu 
un strein. Nu, Radulc, mai ales după cele ce s'au întâmplat 
acuma, nu mai “viu. Crede-mă, că 'e mai bine. „Lasă-mă, 

să nu mai viu, Simt, că nu ce bine, să mai viu. 

RADU - 

Fă cum crezi, Gino, dar eu cred că nu'e bine. 

, o „GINA 

"Ai să vezi, că împrejurările vor -fi de așa natură, în cât 
nu numai, 'că va fi inevitabilă dispariţia mea din casă, dar 

pot fi şi aşa, încât va trebui să renunţi la mine. 

- RADU 

Oricare vor fi împrejurările. ... (e întrerupt de doamna 
"Zola, care se înapoiază cu coșul de latcru). 

  

„SCENA XVI 

RADU, — — GINA, — D-NA ZO'TA, 

Ss p- -na ZOTA 

Lucrez aici, că e mai multă jumină,, N” aţi maj j isprăvit?



MARGELUȘ . 55 

, e RADU 
Ba 'da. Mai.am o singură frază. (se face că dictează), 

„ oricare ar fi împrejurările, îmi dau cuvântul meu de onoare, 
că ce am spus e purul adevăr 'şi că îmi voi ţine. cuvântul 
orice s'ar întâmpla. (Gina să preface că scrie, cu fala lau 
minată de o nădejde nouă). 

“D-na ZOTA | 

Bravo ! Foarte frumos din partea lui. 

„- CORTINA! 

 



  

ACTUL 'AL DOILEA 
ri - - . . a 

Acelaş decor, după'o lunăLa birou scrie Gina. La" masa 

a de lângă cămin: D-na Zota şi Zoe. Olga se plicliseşte. . 
„d 

SCENA IL. 

"D-NA ZOTA, — ZOE ANGELINY,— OLGA. — GINA. | --- 

„D-na ZOTA. (citind înrtun registru) 

__ Irina Săndulescu văduvă. _ . 

| ZOE (în alt registru) 

„Exact. -. a 

! D-na ZOTA .: .- 

„... văduvă, 28 de ani, doi copii, unul'de un an şi jumă- 

tate, altul de cinci luni; 4o de lei.
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ZOE. 
i “Exact. (Gina scrie ce se. diolează). 

D-na ZOTA | 

Sevasta Pricop, bărbatul invalid”, | e . | 

ZOE a 
"Exact. a o 

e Dna ZOTA” 
. 30 de ani, un copil de 4 ani: zoo de lei pe lună. Pe - 

asta 1 mi-a recomandat-o nevasta -ministrului de lucrări pu- 
-blice, (câtește) Veronica Sterescu, văduvă... .» 

Ia ZOE 
Exact iai | - 

D-na z OTA 

e. doi Copii, unul de un an și o lună, altul de cinci 
luni 

IE ZOE 
Exact Ra | ă 

| „OLGA 
Txebue să fie o eroare. a _ 

a "D-na ZOTA 
- De ce? - 

OLGA 

Unul de un an şi altul de cinci 'luni,:e imposibil, Trebue 
_nouă luni, ca să naști u un Copil, va să zică . 

. „ZOE 

Asa e. 3 

D-na ZOTA 

Are dreptate. Uite cine să -ne deschidă ochii, Numai 
există copii în ziua de astăzi. .
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= | OLGA 

Există,. dar numai cei -din registrul dv. Ceilalţi au pă- 
- “truns- toate tainele. N 

D- -na ZOTA 

Olga, te rog! Ştii, că mie nu-mi plac asemenea conversații. 
După ce te-vei mărita cu bărbatul tău, vorbeşte cum vei . 
vrea. Câtă vreme ești încă la mine în casă, fii tuviincioasă. 

a ZOE 
Ştiu, că o să aibă de furcă bârbaţul ei cu ea. 

D-na ZOTA 

-O să-l omoare cu zilele. 

| „OLGA 

Că atât mai bine, Rămân văduvă.. | | i 

_ Da ZOTA IN 
“Olga !. Ai înebunit? | “ 

OLGA (citind în registru 

Olga Dragnea; văduvă, 26 de ani, cinci copii, unul de o 
lună, unul de două, unul de trei. 

i Da ZOTA a 

Olga, isprăveşte. Ce-o să spună domnișoara Gina de tine? E 

_ GINA 

Nu face nimic, doamnă, sunt obişnuită cu dumneaci. 

| DiGA a 
Pare că domnişoăra ivare un copil. 

a i pr „D- na ZOTA 

Asta nu te priveşte pe tine, 

*.
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a i OLGA,” 
- Rără indoială, c'o priveşte pe dumnăaci. De ce nu mi-l 

| aduci nici odată:să-l vedem? id 

GINA » 
„O să-l aduc. 

| „= OLGA 
* Dacă cu n oi ave a copii, ţi-l înfiez. 

o „GINA 
Vă doresc, să aveţi căt mai mulți. = : 

2 OLGA 
Eu doresc, să n “am nici unul, | 

A Dina ZOTA: 
„ Parcă merge pe vrute- . . 

OLGA 
* Ba bine că nul Crezi, că eu nu ştiu, cum se face, ca să 

"mai copii. (Zoe râde). a 

| „D-na ZOTA | 

Olga, pentru numele lui Dumnezeu, nici odată nu te-am . 
auzit vorbind aşa, De unde ai înviat? Uite cum râde 
doamna: Angeliny. n 

OLGA 

Doamnelor din comitet, m 'aţi plictisit g grozav. Am 'on0a- 

rea să vă părăsesc... 

„Dna ZOTA 

“Unde te duci? O să-ţi vie logodnicul | Pa 

- . - OLGA 

Țocmai daia mă și duc. Lasă-l să mă caute, E mai bine - 

să-l fac să mă dorească, 
+
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D- -na. z OTA - 

Cu gânduri d astea, n'o să faci casă i multă vreme 

„OLG. A 

“Probabil. - 
o „D-na ZOT A 7 

Cum probabil? O fată când se mărită are un ideal. 

„OLGA 
"1 ştiu. Să facă copii.: , i 

D-na ZOTA 2 i 

Şi asta, dar în primul rând să intemeieze o căsnicie. 

9 GLGA Ea 

Ştiu. E foarte lung ce vrei să spui şi de accea, „doumnelor” 
din comitet, vă salut şi vă urez spor la muncă. 

(Vrea să iasă, dar întră Andrei tu.Sergiu şi cu Radu) 

Ie | SCENA II: | 

AGEIAȘI, ANDREI. — SERGIU. — RADU: ; 

SERGIU: 
. 

„Picătura de lapte“ în plină activitate: Doamne; -dcam- 
ne, ce de lapte | De o lună de zile de cârid: sunt aci, nu 
mi-a fost dat încă, să văd comitetul "complect. 

ANDREI 

Eu zic să ridicaţi şedinţa şi să trecea | În secţii. . 

Dna ZOTA 
Bine. Am idiicat-o. (inchide registrele). Continuăm mâine. 

(Ginei). Domnișoară, dacă „ai treabă, te poţi duce.
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GINA . 0. 

Nu ştiu . dacă nu” cumva domnul Ministru. a 

| ANDREI 
Aşi avea ceva. Vreau, să-mi dai opt exemplare; din ex- 

punerea de motive, dar dacă eşti. obosită, lasă pentru mai 
— 

pe seară, . îi 

o GINA 
Pot lucra acuma; Iau. mașina dincolo, - ? 

De Da ZOTA 
Nu, Lasă... Mai. bine- du-te acuma. de te. odihnește, ȘI 

„vino pe. la cinci, „cinci jumătate, - 

GINA 

Bine, [5 scoală). Bună. ziua. 
(Câiva îi răspund şi Gina dese, ca o >, persoană căreia nu 

ş se dă prea multă atenţie). a 

ZOE 

(Zu Sergiu cu care vorbea de o bircală de vreme). 
In orice caz te invidiez. Tie merge de 'minune, Ai o ) mină 

. admirabilă. | - 

SERGIU. 

Şi pentrucă sunt. puţin oacheș, poţi zice, că am o mină 
de cărbuni, 

» RADU 

Nu: zău, ce faci unchiul de-ţi merge atât de bine? 

SERGIU: Si DEE . 

Nu” te sfătuesc să faci ca mine, dar pentru « ca să-mi 
meargă bine, eu totdeauna am lăsat pe mâine, ce-âm putut 
face azi. E .
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D-na ZOTA- 

- Sergiu a trăit bine todeauna, pontrucă” wa pus nimic c la | 
inimă. _ 5 - | 

| ANDREI 
-N'a iubit niciodată. (Zoe și Sergiu sunt pe scaunile dela: 

"cămin. In dosul lor stă Radu D-na Zota şi Andrei sunt în 
dreptul biuroului. Olea „aşteaptă pe cineva). 

d D-na ZOTA *. o Do 

Teoriile lui 4 în privinţa asta, sunt. teorii de nebun. „Alaltă- 
eri găsea foarte natural, ca Raşcu să se însoare cu o cocotă. 

SERGIU 

Cu o singură rezervă. Spuneara că  însurându-se cu o 
cocotă cade. sub prevederile legci. Legea pedepseşte pe cei. 
care acaparează. un bine obştesc. 

  

a D-na ZOTA. 

ţa 
i 
4 

, i 
- | 

NR | 

| Nu ştiu ce  acăparează, dar imi mențin părerea, că: e o: 
"nebunie. O cocotă ! Auzi dumneata, o cocotă ! Dintr' o cocotă 
“să faci o femee de lume. . a - 

0 SERGIU 
Câte femei de lume nu se fac cocote! 

i ZOE e 
Da, dar rămân femei de lume. | 

SERGIU 
_Par'că celelalte nu rămân tot -cocote, 

> 

* D-na ZOTA 

Olgo, de ce nu vrei săi te duci pe “dincolo? -
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OLGA , 

"„ Casă n'aud de cocote? Trei din colegile mele dela pen- | 
sion s'au făcut cocote ; de-abia aştept, să mă mărit, ca să 

„mă pot duce să le văd. 

  

Dona ZOTA 
Olgo, ai să mă scoţi din fire. 

OLGA (izbucnind) 

Ah Mizerabilul i 
i D-na ZOTA. 
Cine? - 

OLGA. 

„ Logodnicul meu. Văd că-nu mai vin. 

„D-na ZOTA 
SI : N N a : . Te face să-l aştepţi, pentrucă aveai de gând, să-l faci să 

te caute. - : E
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OLGA 
„__ Dacă o avea obiceiul să mă facă să-l aştept, într'o bună | zi când o.veni n'o să mă mai găsească. i 

  

“SERGIU a 
La dreptul vorbind, logodnicul ăsta al “tău, ce face? 

OLGA -. aaa 
Inţăi a făcut dreptul, pe urmă a făcut pe dracu n. „patru, “ca să mă ia pe mine. a 

| SERGIU . 
Mi se , pare, că a doua oară a reușit mai bine. 

e ANDREI . Ii ia 
I-am şi găsit un loc în magistratură. 

- SERGIU 
„Politică nu face? o - a 

| ANDREI i 
L'aşi opri eu să facă: Pi A 
e + SERGIU . 
Foarte bine. Politica e'o prăpastie, de-aia şi auzi: cutare - 

s'a “aruncat în politică. Vezi de aici, că 'dacă te arunci nu- 
mai bine nu poate, să-ţi meargă. Ei, și. Radu? - 

a RADU, 
Eu m'arunc. 

„SERGIU (jăcâna Ca" ochiul spre Za): 
La cine? _ 

n RADU » 
Ași | 

a. de Herz. — Ifărgelug. e 2 
4 .
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D-na ZOTA- ” a 

Sunt de părere,.să trecem dincolo să luăm ceaiul. Olgo 
vino de-l pregăteşte, | | 

| ZOE | | 
Vii numai decât. Două minute, „ca să i rog ceva a pe Ministru. 

> 

ANDREI | 

“La ordinele d-tale doamnă. (ceilalţi merg în salonașiul 
din und, ca să-îa ceaiul, după ce Sergiu, "semnificativ a Înv 
“Chis uşile din scenă). a 

+ 

SCENA III 

“ZOR; — ANDREI. 

a „ZOE. 

Si Sunt. foarte supărată pe tinc, domnule Ministru. 

ă ANDREI 
„De ce? i 

E Su ZOE 

Am trecut azi de dimineață pe la Minister. 

| ANDREI 
Eu ştiam, că mi- ai scris; 

ZOR 

"Da. Dar pe urmă âm trecut'și eu. Nu: s'a_ făcut nimic 
cu pădurea din Vâlcele. 

"ANDREI Da 
Ti- -am spus, că nu poate,.să meargă așa de repăde. E un 

lucru care trebue să treacă prin, consiliul de Miniștri.
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ZOE” | 

Nu. vreau să ştiu de niciun consiliu. Te-am rugat + şi 
găsesc, că. aştept prea mult. ai 

ANDREI - 

Odată 'ce ţi-am făgăduit:că se face... |? 

ZO 
Să se facă. - - a ” 

Ş ANDREI 
“Adorabilă, ești când te superi, şi când vrei ceva. --: 

zOE . SI 

„Dacă sunt adorabilă, de: ce nu faci ce-ţi cer. 

e ANDREI 
o Mai întâi 

ZOE 
Mai întăi pentrucă eşti gelos. Cum a fost şi până “să-l 

“numeşti pe Vâlcu. Ţi sc. pare acuma, că e. ceva misterios . 
„între mine şi cel care vrea să cumpere pădurea. (S'a sculat: ! 
şi a trecut spre dreapta). ” 

” . - ANDREI- 

„- Da'ce n 'ar fiţ Cu o femec, ca tine, nu şti nici. “odată - 
“la-ce să te aştepţi. 

| op a 

Sfârşește cu ecloziile- o să ne “dăm de: gol. . “Eşti mai 
rău ca un licean. A 

, Mae a - 

ANDREI (ncremeni) o. 

“De. unde si cum sunt liceerii? 
TA
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A ZOE. 

Poftim ! Nu e chip, să spui o vorbă, ca. să n'o răstăl- 
măcești în: fel şi. fel de chipuri. - e 

E ANDREI | 
Sunt prea stăpânit de tine, ca să nu-mi fie mereu teamă; 

că te pierd. . , 

ZOE E NE 
Eşti ridicol, Ia | 

ANDREI 
" “Ştiu, de-aia mi-â şi teamă, că o să te pierd. 

a ZOE 
Spui prostii. Hai să „mergem, că ne-așteaptă cu ceaiul. 

| | ANDREI | 
„Mai stai. . . : 

„ZOE 
Nu. Să mergem, că se observă. “imediat, că n'am vorbit 

de afaceri. (ircce înapoi, ca să- şi potrivească părul, în oglinda 
“de pe cămin). - Pa 2. îti 

„nari. 

Inteligentă eşti ! Parcă eşti madame de: Maintenon. 

ZOE 

Şi tu Ludovic al. paisprezecelea ! - 

ANDREI 
La noapte viu-la tine. 

| ZOE 

Ştiu.
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| ANDREI (mira) --: ÎN | _ 

De unde? e 

| m Zog 
Am citit în ziare. . i _ | 

ANDREI 55 
Cum era să scrie în ziare, că viu la: noapte la tine? 

ÎN ZOE ” 3 

Uite că scria: „Domnul Anărei Zota, Ministrul Agricul- 

turei, pleacă diseară în delta: Dunărei pentru a face o in- 
'specţie. etc. etc.” Știu, că de câte ori i pleci. în inspecție, 
însemncază că vii „la mine. ” 

ANDRE 

Ea trimet informaţia, ca să risipesc bănuelile Didinei. 

l€2
 ns ZOR 

ÎN “Mi-am “închipuit. , N ă 

. ă - ANDREI 
Va să zică... 

ZOE, 

Te aştept! Dar să vii cu pădurea. i . 

„ANDREI ** 
Cu pădurea, şi pe din dos.: Uite, că era să uit . cheia dela” 

"terasa ta. (merge repede la. biurou şi caută în sertar). Ce , 
frumos scrii! Parcă eşti madame de Sâvigne. Ştii ce. am 
făcut azi de dimineaţă cu scrişoarea pe care mi-ai trimis- -o 
la Minister? 

„ZOE e 

"Bănuesc, c'ai. rupt-o. (Andrei coboară lângă ea).
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„ANDREI. o Sai 

Da. "Dar înainte de a. 0 rupe, am. desfăcut plicul uşor | 
cu .cuţitaşul și l-am lipit la loc, ca să-mi lipesc buzele pe 
unde le- -a lipit şi tu. Mi. se părea, că te. sărut. - 

1 a 

„ Foarte: rău, pentrucă niciodată nu lipesc cu scrisorile. “ 
Le dau servitorului, să le lipească, aşa că LV ai sărutat pe el- 

"ANDREI (Ștergându-şi bzele şi seuipănă) 

Piu! “Asta e excrocherie. _ ” 
--(Se deschide ușa din |und şi apare d-na Zola). 

— 

Ş SCENA IV. 
În . + 

. . 

ACEAȘI, DINA "20: A RADU. —SERGIU.—0LGA. —FECIORUL. 

. Ia D-na “ZOTA- 

"Probabil, că vă convine mai “bine: să luaţi” ceăiul acolo. 

-z0n e 

Tocmai veneam, (în vremea asta Radu coboară Cu 0 ceaşcă 
_Behtr a „Zoe şi „Olga. cu ună pentru Andrei.) - 

- 

2 FBCIORUL. . ăi 
Conașule a venit automobilul. - | 

"ANDREI 
+ 

- D-na ZOTA 

Bine. » 

Automobilul “cui 2
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“ FECIORUL (izbindu-se peste. gură), 

| AL domnului Ministru. | 

„D-na ZOTA'- i Să 

Vasă zică, spune cum te-am snvaţat: Domnule Ministru, 

a a venit. automobilul, - - ă 

| : ANDREI decir) | Ea E 

- S'aştepte. ae Sa Ia 

D-na ZOTA 

„ai ! eri) O să-l dau afară. 

2 RADU (fai Z o) 

Aţi fost de “dimineaţă la Minister, doamnă.? 

Da | _- ZOB 
Da. ae 

o - RADU: ” 

Mi-a părut rău, că n'am fost. acolo, să: mă pun la ordinele 
d-tale. - - 

i ZOE | 
Eşti foarte gentil, dar n-aş fi avut nevoe. - 

| RADU . 

Găseam eu prilejul, să vă- fiu de: folos, 

o | ZOE 

Venisem pentru subvenţia ce.-s'a acordat unei: societăţi, 

RADU
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. ZOE 

Nu se putea ua î încă, Trebue să mai i aşteptăm. 

Z 4 

RADU. 

Ca să vă, fiu agreabil, mă voi ocupa chiar eu „de această 
* chestiune, - 

ANDREI (care. observă convor birea, se e apropie) 

“Încă puţin rom doamnă. Radule, vezi că te chiamă mama, | (Radu urcă). 
. 

ZOE ui Andrei 

Esti nesuferit, Nici cu băiatul tău nu mă laşi să vorbesc. . 

SERGIU. (coboară cu o cănuţă). 

Nu, Probabil, că doamna nu vrea.rom, Eu o „nimeresc 
- mai bine. (servind-o 0). O picătură de lapte. 

/ ANDREI. (ircând în nd 

Eşti. un car araghios. | 

- ZOE (lui Sergiu) 

Nu te-am mai văzut de mult, - - 

în SERGIU 
Eu.te-am văzut ieri. - - 2 | 

| ze 
Unde? - A 

Si - SERGIU 
La -Capşa în galantar. 

ZOE (mirată) 

In galantar, la Capşa? * -
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. 
a
 

co
 

SERGIU -- 
Da. Intre 6 şi S-toate cucoanele. nostime din Bucureşti 

se aşează la Capşa, şi noi „trecătorii privim, înăuntru ca 
într” un galantar. | 

ZOE 

; Nu e nevoe să treci pe-acolo. Faci câţiva pasi mai mult 
şi suni la ușa ea. 3 

rr E - 

[ € senaIu. 
O, nici odată! Aşi face prea mult sânge rău E - maltora,! - 

(Zoe râde). Tr 
Vezi, odată am cerut ceva lui Andrei şi mam reușit. 

Nu băgasem de seamă, că ași fi avut mai mult succes, dacă! 
cererea mea ar fi fost mai-întâi înregistrată de D- ta. 

| | ZOE 

Te înşeli amarnic! Mi-e și frică, să mai viu pe aici prin 
casă, tocmai fiindcă am auzit dela mai multă lume scor- 
nindu-se acest neadevăr. 

SERGIU - 

Când mai multă lume scornește.. minciuna, atunci fără 
îndoială, că e şi puţin adevăr dedesubt. - - 

ZOE 

Crede- -mă, că nu.m'aşi gândi niciodată la o asemenea 
infamie. Ministrul e însurat cu o prietenă a mea, cu care de 
altfel trăcește în cea mai: dulce! armonie. 

SERGIU, 
„.. „Bine, de trăit trăeşte cu dânsa, dar de murit, moare după 

Dita, | „, | - 

Te-amăgeşti: — -- 

, ZOE. - ă _
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SERGIU 
Şi ce e mai nostim,.e că și: nepotul meu Radu „pare să 

„te placă mult. n văd foarte atent îaşă de. D- ta, - 

Da ZOE -, 

“Şi “Radu? Ce. hăz ai. domnule. Dobrin, Zău, ești un om - 
| plin. de duh. - Sa o 

IE SERGIU a] 

Vrei poate să intru în constelația D-tale, „Am fii tatăl, 
fiul - și sfântul duh. 

- ANDREI! (se pis pic 

- Imi dai voe, Să-ţi iau” ceașca. 

Ss 

208 
“Da. Mai ales că o să mă și duc. S a făcut! târziu, (se scoală) 

OLGA 

Mergen impreună, "mă lași la croitoreasă. - 

Sa "zoE | | 
Cu plăcere. -: ..- n . 

E ANDREI. i 
Să-ţi aduc haina?. o - 

| | RADU . 
Lasă că o aduc cu. (ese) a 

| _ZOE (0lghi) 

Ti-ai făcut ceva frumos? (coroersaţia urmează între antâne 
„două la a miţlocil scenei). | - 

* D-na ZOTA (ai Sergiu). 

Ai vorbit cu Radu?
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SERGIU 
Da. - Ea Nu 

o o Dna ZOTTA o 
E = NE e a E e | 
| SERGIU în 

Lasă, că-ţi povestesc mai târziu. o „ i . 
(Radu s'ă întors. cu mantaua D: mei Aneln): — 

ZOE. e) 

Vasă zică, continuăm mâine. 

î Dina ZOTA. Ne 
“Da, mâine pă la tici. - | a | Si 

a „ZOE. Ia 

 Aurevoir. (dă mâna cu toală lumea). a | 
. UN - i Ă , 

Ra „OLGA - a 

- Coboară-te d-ta înainte, că eu viu numai de cât pe partea. 2 

cealaltă. (es. A sii şi Zoe airmală de bărbaţi. Intră feciorul). - 

ie D-na ZOTA | Ş 
- Strânge. Domnul Ministru a plecat. (Servitorul strânge-! 

ceştile din scenă și ese cu serviciul. din salonaș).. 

SCENA V 

Dă " ACEIAȘI, FARÂ OLGA ŞI ZOE 

. | ANDREI 
- Admirabil automobil. . i i Si — 

„Da. Şi-a cuinpăirat un Cadillac superb. Admirabila mâșină..
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S <SERGIU 
Sem - 

Şu eu mi-anr cumpărat azi o mașină. 

m ANDREI 
Ce marcă?. i -- 

SERGIU - 
Un Sirius.,. | N 

RADU (care se -aşteplă Id o glumă) 

Eram sigur. Vezi, să nu rămâi cu el în pană. 

SERGIU > N a 
Imposibil, Mi-am cumpărat şi ace, ca să-l destup, când 

-s'o înfunda. 

ANDREI o 
Hai Radule, iprăveşte cu corecturile.. Eu înă duc la: 

“Minister. Aa 

RADU 
„Viu și.cu? : 2 

, pe ANDREI Ne 
| „Mai, zăbovesc puţin şi poate să mergem Împreună. (ies! 
= amândoi), i | Si 

SCEN A.Vl-a 

SERGIU,—D-NA ZOTA, MAT” PARZIU, ANDREI 
Lă - 

„D-na ZOTA 

Ai încercat?. (Sunt amândoi lângă cămin. EL stă jos, ea 
în pictoare), . o . A a 

j SERGIU Re i 
"Fără succes. De altiel nici n'ai găsit în mine, pe omul: 

“care îţi trebuia. Sunt atât de mult în potriva căsătoriilor 

3
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“în cât e greu, să pot convinge pe cineva, că trebue să se- 
însoare. 

A D-na ZOTA 
I-ai pomenit de Viorica? 

SERGIU . 
Cine e Viorica? - | . ă 

o D-na ZOTA 
Fata Generalului. | 

| | SERGIU 
Aşi! Nici n'am ajuns până acolo. Dela început “mi-a. - 

spus, că vorbim. degeaba. E hotărât, să nu se înzoare. 
A 

D-na ZOTA. 7 
“Cum se poate?. Dar eu, eu unde sunț?. 

| SERGIU. 
Eşti aici, dar el e în altă parte. 

Sa D-na ZOTA 
Nu înțeleg. a - 

SERGIU | 

Ceeace-l reține, ceeace îl face, să nici nu vrea, să ne asculte 

„e, cred eu, o legătură mai vechie sau:0 dragoste pe care: 
mo măr turisește încă. 

Duba ZOTA a 

O dragoste pe c care n-o mărturisește, trebue să fie o dra-- 
goste de, nemărturisit. - 

a“ SERGIU 

Eşti. foarte, psihologă;
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D- na ZOTA: 

Bine, asta ştiu. _Pe mine nu mă leagă nimeni la gard. 
“Trebue, însă, s'o' aflăra; Trebue. s'o scoatem la iveală. 
(intră Andrei): A, Andrei, E 

N ANDREI (imi) 

Dragă. - după cum vei fi citit și. în „gazetă eu diseară 

„trebue să "piece: 
Ei 

LE D-na ZOTA a îi 

An citit. Credeain însă.- că te- -ai răsgândit. 

“ANDREI 
- N 

. pg: - : - - a - 
- Vai de mine, se poate! Sunt cu cheia în buzunar. 

| D-na ZOTA 

„Cate che? 2 

ANDREI (ncrsia) 

. Cheea dela gcamantan, 

| D-ra ZOTA E E 

Atunci, aşi fi fost de' părere, să-l-iei şi pe Radu. 

e ANDREI 
„Unde să-l iau pe Radu.? i ” 

i D-na ZOTA 

Unde te duci la noapte. i 

. 

| ANDREI 

| _+Cezai ncbunit? Nu se poate:
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Dina ZOTA e 
Dacă vrei tu, s'ar putca. -Undg dormi tu, doarme și el. 

N aveţi vagon special? e : 

ANDREI a 

Da, „dar merg şi cu u secretarul general” Și nu se poate. 

D-na ZOTA 

Ar fi fost bine. Lai fi cercetat puţin-şi am fi aflat un 
lucru pe care e meapărată nevoc să-l Ştim. Uite, ailu lucruri 

. îngrozitoare „despre Radu. 

ANDREI 

. A Lăsă că mi le's spui altădată, (Urcă spre birou prin dreapta). 

D-na . ZOTA - 

- Râdu nu vrea să se însoare. a 

ANDREI: | 

" Roarte bine. Ce nevo2 avem să-l slim. (Tneepe să caută - 
prin cărți, Si 

„. î E „D-na ZOTA) | T 

Da, dar pricina pentru care refuză, trebue să fie, cum 
„bănuiește: şi Sergiu, o dragoste, ascunsă, sau.0 legătură care 

Ss "ascunde. A 

Mi NE “ANDREI | 

„Ce ne priveşte? E tânăr! Toţi am făcut câte o prostie 
” în -tinereţe,. până ne-am însurat. Unii am făcut-o chiar 
“însurându-ne. Nu vorbesc de mine, pentireă er cu tine. i. 
TD 

- aa iu D-na ZOTA N 2 

“Până v "aţi însurat... . dar mi-e teamă că: ceeace se pe- 
- „trece e de aşa natură, că ela n'o să se însoare de loc. 

. .- 

N
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- | i ANDREI 

„Şi nu ştiţi ce e? N aţi aflat? Sergiule, tu care > ești cel mai 
deştept din familie. ... 

SERGIU 

Vre-o metresă îi prezent sau una pe care o îmbie pentru 

viitor. 

D-na ZOTA 

De vre-o legătură nu poate fi vorba, dar cu cât mă gân- 
desc mai mult, cu atât îmi vine să cred, că trebue să iu- 

„ bească pe cineva, şi acel cineva nu poate fi decât Zoe. 

ANDREI (frăsnib) 

Care Zoe?" | 

D-na ZOTA: 
Zoe Angeliny.. 

SERGIU (uitând se be furiș: a arc) 

Mai ştii. i N Ia | SE 

ANDREI. 

Cum soro, de unde îţi veni asta? (se scoală și i prin mijloc 
vine în n Jaţă): | . ID 

„3 DnaZOTA 

Pe mine nu mă leagă nimeni. la gard. De mult bănuia: 
„eu că aşa ceva o să se întâmple. Îl văd foarte încântat de 
ca, ba chiar într'o zi Alexandrina Mavrea, sora lui Vâlcu 
mi-a spus:.,„,D-l Zota ţine foarte mult la d-na Anigcliny”. 
Şi- a clipit din. -ochi. D-l Zota care ţine la d-na Anscliny 
nu poate : să fie decât “Radu. 

SERGIU - 
Fireşte. , -._ o a 

.
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ANDREI | | 

„De ce numai Radu? .... Adică de ce crezi că Radu... 
adică “pentru ce-ţi închipui sau cum crezi .-... adică vasă- 
zică .... ăsta e motivul .... ce zici Sergiule? 

SERGIU 

Zic, că ar putea să fie aşa. - 

"ANDREI Dai 
7 . ” , i . 

Dar nu se poate de loc. (furios). Mă împotrivesc. ALă îm- 
potrivesc din răsputeri. Băiatul meu c băiatul meu. Ea e mai 
în "vârstă decât el. 

, ODnazZOTA o. 
E singurul lucru, care ar putea fi o piedică, altfel dacă - 

o iubește şi ţine cu orice preţ, nu ştiu de ce nu s'ar putea. 

"ANDREI o 
Cum poţi îndrăsni, să cugeţi la un asemenea lăcru? 

| _ D-na ZOTA 

Zoe e o femee foarte cum se cade. 

, ANDREI -. | 

O fi, dar altfel de femee visez pentru băiatul meu: 

" D-na ZOTA 

Şi eu. Dacă nu s'ar putea altfel, ași fi mai fericită să fie 
ea, decât altcineva care ne-ar cauza vre-o supărare. 

ZANDREI (fzrburat) 
Zoe nu e femce pentru Radu. Crede-mă ce spui, că ştiu 

ce spui, când spui ce spui. Ştii cine e femeca asta? Să nu 

A. de Herz. — Jărgeluş. ă 6 

.
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iasă vorba că am: spus eu, dar... femoca asta Ca. 
spune Sergiule cine e femoca astaa . 

' 

* 
SERGIU | 

- Q; femee care are un: amant, (se uită fintă: în ochii lui), 

Sa ANDREI 
„Auzi? Are un amant! Şi. încă ce. amant! (nădugeşte) 

| SERGIU 2 
“Se laudă! . 

i | Dina ZOTA ! 
: 

Să-nu exagerăm. Inţeleg să nu fie femeea pe care o visăm - 
pentru Radu, dar nu cun motiv s'o vorbim de rău, 

i ANDREI 

Sergiule, spune tu cine e femeea, asta. Uite eu tac, ca să 
"nu-mi zici că m'amestec. (meige de se aşează. într'unu Jotoliu 
| dela cămin. Sergiu vine în. față). 

> SERGIU 

Nu te înţeleg. Didino: Râvna ta de a căsători oamenii 
şi în primul rând pe copiii tăi, te face să accepţi pe ori şi cine. 

a 

Da ZOTA 

Zoc nu e ori şi cine. 

SERGIU . 

Angeliny, bărbatul ei, dacă ar tcăi, ar fi primul să se îm- 
Î. potrivească la „căsătoria nevestei sale cu Radu. . 

ANDRE 
Adimirabil argument.
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D-na ZOTA 

„Lai cunoscut: pe Angeliny? 

“SERGIU 

Nu, dar âm auzit de el... | 

Ai ANDREI 
-- Sieu. i 

SERGIU 

"Un mare cartofor. Şi-a. prăpdit averea în cărți. Cărţi de 
joc, nu de citit. La poker şi la baccara. Avea moşie. (Zu - 
Andrei). Tu ştii.că avea moșie: i 

po 

"ANDREI _ _ 
Da... vagi E . în , Râninicu- Sărat, 

SERGIU - . 
| Nu, In Teleorman. . | _ 

ANDREI 
Râmnicu-Sărat, Teleorman, tot aia e, că sunt alături, _ S 

| SERGIU. - 

Intr'o zi, .se spune, că o femee din sat a născut un mon-, 
stru; un copil cu două- capete. Ştii ce a găsit dumnealui de 

„cuviinţă să spună: „Bravo, lui poate:să meargă la chintă”, . 

i ANDREI (ura 
„Şi-a prins? i , 

SERGIU 

Da, dar a căzut pe un carre. Copilul avea și patru picioare, 

| Dna ZOTA 
Ce oroare! E :
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„SERGIU: 

S'a însurat “foarte târziu. După ce a luat- -0 pe. Zoe, a 
cumpărat trei automobile și le-a pus pe piaţă, ca să-i producă. 

"La urmă a pus-o şi pe nevastă-sa în unul din ele, ca să-i 

producă și ea. (Andrei se ridică şi vine.spre Sergiu). : 
, 

- * D-na ZOTA, 

De ce nu mi-aţi spus asta până acuma? 

ANDREI o.  - 
7 

E adevărat ce spui? i NI A 

SERGIU (Didinei). 

Pentru « că avea importanță. (ui Andrei), Dumnezeu să 
mă ierte, dar urâtă gură am. - 

D-na ZOTA E 

Cum de m 'aţi lăsat s! o primesc şi cum de r m aţi lăsat, să 
fiu în vizită cu ea? : 

SERGIU 

Ce-are a aface? In lume dacă am sta să scotocim trecutul 
și să cercetăm_p prezentul_ fieciiruia, m am mai da mâna cu 
nimeni. . 

Pa “ - ANDREI 

Nici chiar noi.nu ne-am mai împreuna “mâinele, -- 
> | 

D-na ZOTA 

„ Pentru Zoe, aşi fi fost în stare să pui mâna în foc, 

SERGIU 
Rămâneai ciungă.
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Aa _ D-na ZOTA 

Atunci e o nenorocire; dacă sar adeveri bănuiala noastră 
cu Radu,. .: - _ 

ăi ANDREI 
Stricat băiat”! | a Sea i 

p Dana ZOTA RE 

Nu ştiu cui seamănă. 

ANDREI 

“Nouă 1 nu. In iainilia ta poate! . „-Cu Sergiu! a... 

RE SERGIU 

Mersi. -. . , 

| ANDRET 

| Mă rog, dată cumva: Radu mărtur iseşte că e așa, eu nu 
mai stau nici un minut la îndoială. Îl iau şi îl trimit în strei- 
nătate, să se recreeze, să uite, să se întoarcă vindecat. Ii 

dă Statul omisiune, așa că nu mă costă nici un ban. 
, -.: 

D-na ZOTA 

Stai să vedem dacăe aşa, trebue mai întâju să cercetăm, 

| ANDREI 

Tireşte că trebue Nu-l las nici o clipă până nu mo 
mărturi isi adevărul. Auzi dumneata .... Zoe Angeliny . . . 
par'că e de nasul lui. A 

“D-na ZOTA 
Nu suntem siguri, dar bănuim, 

. ANDREI 

- Tocmai, Da ar fi o bănuială, care se risipește repede. 
* i N ” 

———
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SCENA VII 

ACEIAȘI— RADU (2E UȘA DIN DREAPTA) - .- | 

e RADU (intrând) 

Dacă pleci la noapte, te rog, să-mi Iaşi dicțioiarul cifrat, 
„casă citesc telegramele 

3 ANDREI ac 
Bi, (Zn timpul acesta tăcere mare, în care Radu dă să iasă. 

Toți î îşi fac ci ochiu, care să înceapă întâia) 

. | "Tori odata), 

. Radule . 

” i - - N RADU. 

Dă, Văa! că se petrece ceva şi mă eniofionează- această 
tăcere solemnă, - - 

- ANDREI țină spre el) . | 

Radule. înainte... ca să... (Didinei). Ei, spune tu 
ce-aveai de spus. . | | a e | 

| “D-na ZOTA. (enervată). - 

-Radule, N ă 

i | RADU 

Dacă îți agiţi lornieta, trebuc să fie ceva. grav. Probabil 
că încă vre-o copilărie de-a Olghi şi te alarmezi degeaba, * 
(coboară î în scenă). -. | 

_ e E D-na ZOTA Ia 

Nu. Dinspre partea Olghi m'am liniștit, Mi-a făgăduit, că - 
o să fie cuminte. S'o văd pe ca măritată și să te mai văd 
pe tine însurat, că po urmă irăesc fără grije. 

- ,



| nene | st 

„RADU e 

Ti. daţi voc să stau jos. Presimt, că-o să fie: ning şi pe- 

nibil. Da - 

ANDREI _ : - 

Poftim. (Radu se aşează la birou. Andrei pe scaunul dac: 
- Hlograjei).- - n 

“D-na UZOTA. 

Mi- -a . spus Sergiu; că ai de, gând să nu te însori. . 

RADU 

"Să riu mă "nsori ă De! e. Nu ştiu, dar i-am spus; că mai - 
e e timp. 

ANDREI 

Timpul trece şi nu € bine, ca un băiat să stea prea mult - 
neînsurat. . 

RADU (Intorcând, scaunul erei spre cel care zorbeşie) 

Dimpotrivă trebue să trăiască liber, să-și golească su- 
” fletul de toate ispitele tinereţei şi apoi.să se însoare. 

i D-na ZOTA 
"Ca să-şi găsească an: colț iiniştit şi să se odihnească de 

viaţa neregulată pe care a dus-o! Aşa cum a făcut tatu- tăul - 
Nu! ! Eu sunt de altă părere, 

_ RADU N aa 
Adică (apăsând) „suntem” de altă păsere. o _ 

Dama ZOTA 
Cum „suntem? o o 

po RADU 
“Tu şi cu „mine. Iartă-mă. Știu, că nu-ţi: sună bine vorba 

asta Ia ureche şi mai în totdeauna, aproape în totdeauna,



88 Iu A. DE HERZ 

ca să nu zic totdeauna, am fost de părerea d-tale, dar vine 
vremea şi vin împrejurările, când asvârlim Şi păreree, noastră 
în balanţa voinţei părintești. * . 

; 

Si | D-na ZOTA - 
Nu înţeleg. i 

| ANDREI: 
- Eu mai puţin. Ă | 

i "RADU 
Vrei să mă'nsori ! 

a D-na ZOTA | N 
Da. a o. | 

| RADU 
Nu mă simt destul de copt pentru însurătoare. Când am 

vrut, să mi se pună candidatura la deputăție, te-ai împo- 
trivit, spunând, că sunt prea tânăr şi nepregătit. Acuma când 
vrei tu să mi-o pui la însurătoare, „aduc aceleași argumente 
şi suntem chit. 

ANDREI tuesel A 
Bravo, va să zică nu vrei să te însori şi nu iubeşti pe ni- 

meni. De ce ne-am agitat de geaba? Bravo băete ! (î/ mângâie). 

Da ZOTA? 

Aștâmipără-te, Andrei. Nu-ţi cer numaidecât să te însori, 
„„ cu fata pe care ţi-o propun. Nu-ţi pot impune să trăeşti cu 

o femce, care nu ţi-ar plăcea, dar pentru că s'a ivit prilejul _ 
<a Viorica Urzescu, fata generalului, să fie de măritat... 

„Ştiu, dar nu-ini place. E 

i ANDREI 

-- Trebue să te gândești și la ziua de mâine, Nu poţi lua pe 
ori şi cine. . .
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Di -na ZOTA -. 

Mai întâi pentru că eşti băiatul ministrului Zota;,. | | 

ANDREI. 

SĂ pentru că trebue să intri într o familie, care să-ţi fie 
un sprijin. Familia nevestei tale trebue să fie de aşa fel, încât 
să poată fi şi o protecţie în cariera ta. Viorica Urzescu e o 

fată foarte bună: 

RADU 

Toate tetcle sunt bune, nu știu, cum Duranezeu sc face 
că femeile ies rele. Nici n'o cunosc. Am vorbit cu ea de două 
ori: Am valsat de opt ori, nici odată pe acelaş vals, i-am făcut 
curte, cum i-au făcut şi alţii și tu îmi ceri să ţi-o. fac noră, 

"(Se scoală). Să fim serioşi, mamă dragă. Te-ai gândit bine, . 

" dar a eşit rău. 
(D- na Zola jace serie hui Andrei să vorbească a); 

ANDREI (surprins) - 

Da, da. — Radule, eu am să-ţi spun doar trei cuvinte: 

SERGIU e 
Nu. Lasă-mă să mă'amestec și eu, deşi mam nici un rost. 

. . - - . ? . . 

AN DREI 

Cum săn ai? Amestecă-te; Ai rost, prin urmare, rosteşte= te. 
- . 

SE RGIU! i 

Când cineva vorbeşte” cu uşurinţă 'cu care vorbeşti tu, Și 
e atât de hotărât să nu se însoare, cum vor părinţii, însem- 
nează, că vrea să se însoare, după capul lui. (Wine lângă 

Radu). 

RADU i 

Unchiule, atingi o chestiune foarte delicată.
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„ ANDREI 

Ba nu! Lasă-l s'o atingă, să vedem cum iese. 

ă „a SERGIU 

Uite, suntem între noi, spune-ne motivul, sau 
zis, spune-ne femeea- care te împicdecă. ... -: .: 

2 2 

RADU | IN i 

Nu'e nici o femee. Nu vreau să mă'nsor, 

, SERGIU... 

Astea sunt mofturi. Idealul vostru la vârsta asta, iartă-mă 
-că ţi-o spun, când cereţi femeii-numai plăcere, fără să aveţi 
îndatoriri, este. doamnă: întreţinută de altul, care îţi acordă 

“sfertul de ară menit întrevederii. 

| a RADU 
Nu-i adevărat. E . 

ANDRE : 
Cum vine asta? A E 

> SERGIU ” / 
"Din douăzeci și patru de ore ale aceluia care o. întreţine, 

femcea fură câteva minute, pentru cel pe care îl iubește și . 
care nu-i dă decât flori. - Me 5 

. "ANDREI! (se Şlerge de năduşală)! | 

„Dai tu flori cuiva? ” Ă 

A RADU 
Nimănui. | | 

Ă SERGIU. 

Nu-e vorba, că femeca, care nu-ţi cere. nimic la început, 
dar cu care cheltueşti toată vrem 
îl plăteşti în rate, 

ca, e ca gramofonul pe care! 

+ 

mai bine,
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Di ANDREI | 

zau? Cui platești tu un n gramoton i în rate? Piti 

RADU e 
- Nimănui, : i . 

m = a D-na ZOTA 

Vezi, „noi i băniuim pe cineva și vrem să ştim tot adev ărul. - 

a ANDREI. Dă 
“Suntem, „dispuși să auzim orice. 

cc - RADU... 
“Atunci... (ia o hotărâre): Bine. Dacă trebue... 

e - D-na ZOTA a o 

Spune. -. 2 |, i 

Ia ANDREI e 

Spune repede. (Se aşează). | ” 

RADU 
Să rwvascultaţi până “a capăt: Făgădueşte- mi mamă, că 

o să ai răbdare, să mă asculţi ș și să nu mă întrerupi. 

D-na ZOTA.( (fr cinigin o catastrojă) 

" Radulei Î 

RADU 

Nu, nu, nu | Să nu-ţi închipui, că e e cine ştie ce. (După o 
E pauză). Vezi, sunt oameni care nu mănâncă seara acasă, şi 

atunci colindă toate birturile, ca să:le încerce, până găseşte. 
unul la care sc fixează. Aşa e şi cu femeile. Sbori dela una. 
la alta, până dai de femeea, care ţi se potriv eşte și ca frumu- 
seţe şi ca fire, şi ca apucături, id
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i “D-na ZOTA 

Şi? E E i 

i - ANDREI, 

A cerut să nu-l întrerupein. - 

ă - Duma ZOTA o 

„Nu-l întrerup, dar-siint, că mi se răccee picioarele, 

ANDREI .... = 

Lasă-l, să spue şi dă încoa inâinile, să ţi le încâlzesc, 
7 . 

RADU 

„„- Câte odată ne ese în cale, alte ori:ne ducem noi spre dinsa, 
călăuziţi de un instinct, care ne arată drumul. adevărat. 

„D-na ZOTA. 

Te-a călăuzit instinctul? | | 

| RADU 

Da, 1 

D-na ZOTA | 

"Te-a călăuzit bine? 

| | | “RADU 
Da. N -- 

"D-na ZOTĂA 

j Instinctul 1neu de mamă, îmi spune că nu! 

„ANDREI 

"Şi al meu de tată așișderea.: 

RADU 
Aţi spus, că nu mă întrerupeţi.
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Dna ZOTA 

Nu te mai întrerup, dar sfârșește, că-mi vine rău, 
, 

| RADU 

O cunoşti şi tu. O cunoașteţi cu toţii. _ 

| _ ANDREI | . 

"-0 cunoaştem? | _ 

| D-na ZOLA: (speriată) 

O cunoaștem? - 
"RADU. 

Da. ... . o | 

N "ANDREI Ă 
Vine la noi în casă? | 

| „RADU ! 
„Vine mereu. | ia RR 

| | D-na ZOTA (ui Andrei) , 
Ea e: Zoe ct. n i - 

. "ANDREI 
Va să zică am bănuit bine. Ea e ! Zoe! (se şterge de năduşală). 

„O ştim-cine e Domnule. Ai umblat prin atâtea birturi și ji ai 
“ales un birt prost. (S'a sculat). 

Mă RADU ; 
Nu cred. i 

a SERGIU 
Ba da, n] 

| “ RADU 
E o femee singură, care.. 

ANDREI a 

Nu e singură.
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RADU (4 ds E A 

Nu e singuri? Ştiţi ceva despre ca?! - of 

| ANDREI 

„Eu nimic, Sergiu ştie.. 

SERGIU: 
" Ştiu,cănue o femee, care să merite un n astiel de sacrificiu. 

"RADU - 

Asta mă + priveşte pe mine. 

ANDREI 

| "Cum.te privește” pe tine. Ne priveşte pe toţi, Pe mine, în 
o special. . . 

RADU 
Pentru ce? i 

| ANDREI. 
Pentrucă eu sunt... tatăl tău! | | 

A “RADU . N 
Sunt major. e 

i ANDREI 
“Dar ești fiul meu şi te împiedic să faci o. faptă, care, cum. 

„bine a zis Sergiu, nu merită sacrificiu, 

" SERGIU E . 

E o femee cu care se petrece, dar pe cate n'0 poți iubi, 

| ANDREI: | 
Sau o poţi iubi, dar cu care nu poţi petrece, 

ie RADU 
Nu înțeleg,
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ANDREI 
Nici cu, dar sunt lucruri pe cari e iei i drept bune și nu a le 

nai cercetezi. Nu se e poate, 

| a Rap 
- De ce nu se poate? 

_ ANDREI 
Pentru că nu se poate. : ai 

” SERGIU 

Ea, ce spune? _ RE 

ă pu RADU 

„Ştie că vor fi greutăţi, că nu veţi îngădui imediat, dare Că... 

Da SERGIU i 
; Din spusele ei trebue să pricepi, că are pe altcineva! - 

ANDREI 
"Pe cine? (revenindu-și) A, da. 

SERGIU 
Bănuesc, E Aa 

ANDREI 

"Baânuira, "Şi trebue să ştii, Radule dragă (Sentimental) că 
bănuiala e de multe ori mai crudă decât certitudinea. Dac ai 
şti ce însemnează să iubeşti o femee Şi să bănuești că femeca' 
aceea nu e numai a ta, că ea... e... dar ce-ţi spui eu ţie d'astea? 

„Nu se poate. Iată ce trebue să i cei Nu se poate, 
(Urcă şi coboară agital)) . | 

„RADU a 
Nu reţiu nimic, cu atât mai mult cu “cât pe lângă, că o 

“iubesc nebunește, mai sunt și dator s o iau, pentrucă copilul . 
e al meu. .
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| FANDREI. (frăzauit) 

Cum? Ai un copil cu ea? - 

D-na ZOTA (aiurită)), . 

Cum? Zoe "Angeliny « are un copil cu tine? (Sergiu pricepe 
to). ÎN ae 

a i RADU (nedumerit 

Zoe Angeliny? Cine v'a vorbit de Zoe Angeliny? 

ANDREI 

Tu! ! De-o jumitate de oră, ne: 2 vorbeşti numai de ca. Zoe - 
în'sus, Zoe î în jos. 

RADU | 
Să mă ertâţi! Vi s'a părut. 

ANDREI . | 

Nu ue e dânsa? (batcuros). Brav o! De ce n'ai spus dela început: 2 

D-na ZOTA 

Ne-ai spus dercineva care vine la noi în casă... 

RADU. 

E” Da, vine. Ai ajutat-o chiar de foarte multe eri, Și te iu- 
peşte. nu pentrucă eşti mama. mea, dar pentru că ești, ca. 
mama ei.  -. . 

| D-na ZOTAȚ (incepe sic priceapa) 

„ N'are mamă? - | 

| RADU 
N'are” pes. nimeni. 

D- -na ZOTA” (disperată) * 

Radule,:7dac,.. (şi cade pe scaun).
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| ANDREI i 
ti i ” 
Da SERGIU ” 
„.„lografa. 

Aa “Dima ZOTA | 
Ah, ah ah! es 

ANDREI | 
* Bravol!. : Didino, vinorţi i în fire. Fi și ce e? Uite, că e 

 dactilografă ! ! 

.RADU 

Mamă, vezi,. de ce miai 
silit să-ţi spun? -. 

D-na ZOTA | î. 

    La toate mă asteptam, 
. dar la asta... 

. aro 4 - | | Up | 
Ei, ce să-i faci? Se întâmplă. Mai bine cănu e Zoe, 

D-na ZOTA | 

“Lasă-mă ! î 

o RADU! 
„Uite, tata e mai îngăduitor. - 

D-na ZOTA 

Eu sunt de vină. Nu trebuiă să primesc o fată tânără în 
casă, când am un.băiat mare ca tine. 

â, de Herz — .Mărgelug, .
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o RADU 

Am adus-o eu într'adins, tocmai ca s'o cunoşti şi să pri- 
meşti lucrurile mai Uşor când vei şti adevărul. 

   
ANDREI 

” Ai nimerit-o. Vezi ce uşor primește. N 

D-na ZOTA 

Va să zică a fost o minciună, Mizerabilul care "a sedus- -0.. „2 

A. 

RADU. 

“Mizerabilul sunt eu. Ni 

. | ANDREI 
' EL e mizerabilul! ? a 

| Dna ZOTA 
Copilul acela... A 

RAD U 

„căruia i-ai trimeş scutice şi un leagăn. şi Scufiţe... 

e 

| D-na ZOTA 

da. E ÎN 

| | RADU 

E al meu. | | 

| D-na ZOTA - 

Radule... taci că m'ai omorât. (aproape să leşine), 

| ANDREI . 

_Didino, vino-ţi în fire. Lasă, mai bine că e aşa. ă 

RADU 

Aşa e în primul moment, dar pe urmă ai să te împaci.
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De „Dina ZOTA | 
Nici odată. Să plece | Să plece ! O asvârl afară... 

ANDREI (zitându-se prin casâ) - 
„- Cum s'o'asvârli, când nu e aici. 

D-na ZOTA 

Să nu mai vie. Să nu îndrăsnească, să-mi mai calce pragul. 
Nu vreau, copilul unei astfel de. femei, să poarte -numele 

„nostru. „Nu vreau s'0 mai văd prin c casă, Nu vreau, nu vreau. 
7 

RADU 
- Bine, am să-i spun, să nu mai vie. 

ANDREI A a 

- Uite,'o să-i spue să nu mai vie. 

D-na ZOTA 

Dar nici tu s să nu te n mai duci după dânsa. 

Ă _ ANDREI 

Lasă-l că nici el m'o să se mai ducă, 

| RADU 
Mamă, linișteşte-te. a : „a | , 

! D-na ZOTA 

Sai dăm ceva... o sumă de bani... s'o mărităm cu un om, 
care atât aşteaptă, adică o fată cu ceva parale, dar să n'o: 
mai văd şi să n'o mai vezi. . 

RADU 

Binc.



100. 2 Ea A. DE HERZ : = _ i 

D-na ZOT: A (istovită) + 

Radule, m'ai omorât. 

SERGIU (se apropie de Radu - 

| Du-te. Du-te sus la tine.'Las'o că se linişteşte. (Radu ese) 

SCENA VII 
- AGEIAȘI FARA RADU! - 

D-na ZOTA. . 
Uite, uite adevărata cauză şi noi umblam prin nori. 

a. ANDREI (ocseh) + 
Intr” adevăr, e cam nu ştiu cum. a 

— 

D-na ZOTA. 

"Fata asta „pe care am socotit-o ca făcând parte din . 
familie. E a 

SERGIU E 

Aşa s'a socotit și ea... ca făcârid parte din familie, 

D-na ZOTA 
Ştii, nici nu pot să-mi reviu. 

E ANDREI 

Bine: dar- cazul 1 nu prezintă nici-o gravitate, Radu o să 
-priceapă, că a făcut o prostie şi o să se despartă curând, 
mai ales că d-șoara asta...., e domnişoară cu copil. 

i 

| „D-na ZOTA 

Da, dar copilul e al lui Radu.
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| i ASPRE 
„Aici e buba! 

- i D-na a ZOTA 

_Ce ne facem? Auzi ce. nenorocire ! ! 

ANDREI 
Eu. despre partea mea, n'aşi avea nimic în potriva fap- 

tului . 

- Dna ZOTA * ie 

| ANDREI (firuid) 

„Ca so ia! Da 

„D-na ZOTA 

Ai inebunit? De-aia mi-am crescut eu copilul, ca să. fie 
noră-mea dactilografă? Ea 

ANDREI: 
- 

Când o fi noră-ta, n'o să mai fie dactilografă, . 

D-na ZOTA 

„.. Andrei, lasă-mă, că eşti câte odată din cale afară-de.. 

ANDREI 

_de prost, Spune. că nu mă supăr,, dar ce vrei să 
faci, când e un copil la mijloc.. 

SERGIU - 

Lucru care se întâmplă în cele mai bune familii, 

ANDREI . 

„Chiar in familii de miniştri,
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i „+ D-na ZOTA 

Eu ştiu ce ne rămâne de făcut. 

ANDREI 

Spune şi să facem. 

” Din -na aZOTA 

Trebpe să vorbeşti tu cu ea. Să fii sever şi categoric- 

DE o ANDREI (meionoins) 

Amsăfiu. :_. a 
E D-na ZOTA 

„Să-i spui, că e un lucru pe care nu-l admitem. 

| SERGIU 
şi « să-și vadă de altul. 

D-na ZOTA 

Să-i dăm cincizeci, şaizeci de mii de Iei..: 

| ANDREI 

Pe an? | 

"D-na ZOTA 
Nu. Odată pentru totdeauna. Se va găsi un funcţionar 

dela minister, care s'o iea şi să recunoască copilul 

SERGIU | DRE 

- Nici că se putea mai 'bună pleașcă4 Zestre și copilul gata. * 

, 
Dna OTA 

„Nu glumi, Sergiule, că mă scoţi din fire. (Merge spre 
dreapla agitată). i
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SERGIU 

Cum să nu glumesc, când găsiţi, asemenea A soluţii? Ce 
vorbii voi e literătură; - 

ANDREI (apezândus -se pe scaun) 

ui! Mă văzii şi literat. 

"SERGIU 

Voi vreţi să. se desparte dă ea. Foarte bine. Părerea mea. 
e s'o iea de nevastă. 

ANDREI i 
Păi, dacă o ia, cum o să se despartă? 

"SERGIU 
Mai. uşor, Cel mai bun lucru, ca să te desparţi de o a- 

mantă, € s'o-iei de nevastă şi pe urmă să divorțezi.. Mai 
Ă lesne livorţezi. de nevastă, decât te „te desparți de o amantă. :... 

i 

, 

| - rr ANDREI 

- Aşa e. Are dreptate. Ă e - 

SERGIU 

"- Sau lăsaţi lucrurile aşa. Cu cât veţi insista cu atât va 
"fi mai greu. N'ai văzut când te căzneşti să scoţi marca - 
după un plic” de scrisoare? Nu se poate, că se'rupe plicul. 

Aruncă. scrisoarea într'un sertar şi după câtăva vreme, ai 
să vezi, că se usucă şi se deslipeşte singură. - 

E - D-na ZOTA (ui Andrei) 

- “Tu ce spui? . - m 
Da ANDREI - - a 
Eu, draga. mea, vorbesc. din. experienţă .. „ adică din 

auzite ... sau cum să-i spui? “ -



a
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mg» SERGIU 
] Din experiânță auzită. O. Ia 

Pa ANDREI ei 

Experienţă auditivă. Românul are o vorbă: cui pe cui 

să scoate. Ori cât ne-am strădui, să-i despărțim cu vorba, 

"mwajungem la 'nici un'rezultat. Când e dragostea la mijloc, 

greu desparţi doi oameni. .- 

SERGIU 
: Vezi cât de mult foloseşte experienţa auditivă. 

ANDREI 0 
Taci din gură, că vorbesc eu. Radu nu se desparte de fe- 

meea asta până n'o găsi pe alta cu care s'o înlocuiască. 

Să-l punem să petreacă, să uite, să găsească o femee ne- 

primejdioasă, care să-l distreze şi într'o bună zi o să ne mul- 

ţumească chiar el. Așa e Sergiule? Ei, o să-i dăm ceva, aşa . 

__e Sergiule? Să-i crească copilul și noi o să-l însurăm pe , 

Radu, cum ne-o plăcea. Așa e Sergiule? 

- Da ZOTA . 

_Tăcea tă de adineauri era bună. Trebue să-l trimetem în 

străinătate. Acolo într'o lună de zile o să uite şi scăpăm 

din toată încurcătura. Na Pa 

- Ea SERGIU . - 

Foarte bine. | 

D-na ZOTA a 

Uite, chiar acum, să te duci să-l găseşti și să-i spui. Nu 

încape nici o discuţie, Să-i spui, că așa vrem şi nu îngăduim - 

amânări. Iar ei, să-i spui, că o să avem grije de dânsa şi 

dacă poate e mai bine să și plece din București. Din momentul 
acesta, spune-i că n'are voie să-l mai vadă și că dacă în- 
cearcă, tu ca Ministru, o închizi cu poliția. Ai
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ANDRE 
| Bine. -Mă duc.. 

i | __ SERGIU 
Radu e sus la el. - De 

Da ZOTA - | 
Du-te chiar acum. Eu mă duc să-i pregătesc bagajele. 

(vrea s să iasă). Ene . | = 

| ANDREI 
Dar... i 

D-na ZOTA 

Ce e? o " o 

- - ANDREI 
Cu ca! Cu ea nai vreă mai bine să vorbeşti tu. 

Diha ZOTA 

- Nu! Eu n'aşi putea s'o mai văd în ochi. Vorbeşte-i “tu. 
Ai altă autoritate. Eşti ministru și e e funcționara ta. (Ese 
prin dreapta)... E , 

. - “ ANDREI 
Foarte penibil. Trebue să vie şi ea , atuma, că am rugat- o 

să-mi termine nişte. e copli- - 

ERGIU- 

Sia nimerit foarte bine. Eu o să'mă duc, că nu pot 

"asista la asemenea expulzări. . - 

ANDREI. 

Ba să nu te duci de loc. “Stai şi vorbeştă-i tu, Eu m'o să 

pot. . | - 

| - SERGIU 

N'am nici un rost, să m'amestec în chestia asta.
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ANDREI. 

Fii măcar de faţă, ca să mă sprijini cu atitudinea ta 
morală. (Uznblă enervat, scoțând mereu ceasul din buzunar): 

SERGIU -:. > 
“ Stai locului, omule. De ce umbli atât de agitat? 

ANDREI 

| Pentru că e târziu, nu mai “vine și mai trebue să: vorbesc | 
şi cu Radu. Se întârziază, -plec deseară şi scap trenul. 

| __? SERGIU 

/ Lasă că trenul 'ăla te aşteaptă. (hhâde cu înfeles). 
; 
. 

a ANDREI 
„ N'aşteaptă. Zău, Odată a plecat mai de vreme, | 

„SERGIU 
- Adevărat? Are haz. E 

| "- ANDREI | | 
Dintre atâtea trenuri, care Vin cu întârziere, e și câte 

unul care pleacă mai de vreme, ca să se compenseze. 

a - - SERGIU 

“Aha! Bine. 7 . 

| | ANDREI | 
„Eu mă duc sus la Radu. (Pleacă şovăiund). N'ai idee cât de 
penibil îmi e! (Se opreşte, îl priveşte, cu 'sentiment). . Ser- 
giule . .. . ce să-i faci, când e dragoste la mijloc? 

| SERGIU 
E grozav. E
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| : ANDREI 
= Pretutindeni. E 

SERGIU . 
Şi la orice vârstă. 

a “ ANDREI (ieşind) 
Ai dreptate. Şi la orice vârstă. (Ese). 

SCENA IX 

- SERGIU. — D-NA ZOTA! | 

| | D-na ZOTA 

S'a dus? ă o 

a SERGIU . | 
Da. S'a dus la Radu. ” . | 

| | D-na zo TA | - | 

E , Nu ştiu ce am, dar mă simt foarte neliniştită. 

|  SERGIU2 a 
E şi firesc, , Cu 

| D-na ZOTA 

că, mai e ceva. Presimiirile nu mă. mint niciodată. Nu 
- ştiu pentru ce, dar poate ai. observat şi tu atitudinea lui 
Andrei câtă vreme a îost vorba de Zoe Apgeliny. Ă : 

SERGIU 
* 

Eu nam observat nimic. 

p- -na ZOTA 

Nu, au! 'Pi-am mai spus, că „pe mine'nu “mă leagă i ni 
meni la gard. ,
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SERGIU. 

De data asta te-ai inselat, Din ce-ai „văzut tu o atitu- 

dine ciudată? a - - - 

D-na ZOT A 

Din felul cum s'a împotrivit, câtă vreme a fost vorba. de 
dânsa şi-din liniştea cînd a auzit, că metresa lui Radu e dac- - 
tilografa. 

SERGIU 

Dacă ar şi fost vorba de doamna Angeliny, omul înţelegea 
că e chestiunea mai gravă. Când a auzit însă că e vorba de 
astă laltă, omul de stat —cici nu trebue să-i luăm lui Andrei . 
ce e al lui, adică perspicacitâtea și ușurința cu care sezi- 

„zează chestiunile, — şi-a dat.seama că e mai puţin grav. - 

„D- -na ZOTA 

“Crezi « că e mai i puţin grav? ? 

SERGIU! 

iCred. Chestiunea lui Radu 6 măi puţin serioasă de cum 
- mi-o închipuiam. E drept, că femeea de care te _te desparţi m mai 
greu e tocmai aceea. pe care o cucereşti mai uşor, i uşor, dar, cu cum » 
vadeul lucrurile; nii se pare că vă fi măi lesne. Nu pot să văd,. 
cum fata asta, şi-a închipuit că Radu o va lua de nevastă. . 

D-na ZOTA ii 

Dar ce șia închipuit? Mi 

SERGIU 

Probabil. că a calculat ş' ea să ajungă în situaţia în care 
ne aflăm. Dintr'o astfel de situaţie o fată ca ea îşi face o si- . 
tuaţie. Cu ce-o să-i daţi, o să fie mulţumită să renunţe la 

“ Radu. Iată socoteala pe care şi-a. făcut-o: ori părinţii se în- 
voesc şi atunci sunt nevasta lui, ori nu se învoesc, dar î îmi.
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vor da: atât cât îmi trebue ca să fiu nevasta altuia, E, un cerc 

viţios în care se învârteşte, , | , 

D- -na ZOTA. 

Asta i i-a- fost i nenorocirea. Viţiul cercului în care s'a în- 
vârtit.” 

” SERGIU (rade) i . i 

Esti adorabită o - 
(I niră Andrei cu uRaai) 

    

| SCENA x 

ă SERGIU, —D- NA ZOTA. — ANDREI, — RADU, 

"ANDREI . o 

Uite ce băiat, cuminte e Radu. A primit. Cam greu, „dar 
a primit. a 

| Dona ZOTA. | 
Bravo Radule ! ! Asta dovedeşte, că tot mai iii la mine. 

Na ANDREI a | 
Şi ca” nu ține « atât de mult la ea. - „- 

D-na ZOTA | / “ 

Intre mamă ş'o astfel de -femec, Radu nici nu putea să 

buclele pe spate, colo jos pe covor, jucâridu-te cu soldaţii. 

ANDREI | 

“ sovăe. Ştiam eu, că n'o să mă stiperi.. Uite, parcă te văd cu 

Să lăsăm aceste înduioşări care nu cadrează cu situaţia. . „Să lăs: 

Deocamdată Radu are de lucru..Să-l lăsăm. Tulegramele sunt 
(se uită la ceas). E tărziu. Vai pe masă, dicţionarul e colo...
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“de mine, să nu scap trenul. Lucrează Radule, că noi mergem 

dincolo: Aa pi | 

—(Tes/căte-şi trei. Radu priveşte în urma lor, apoi merge de 

aprinde humina şi se așcăză la biurou, când, 1ş0r, pe uşa din- 

stânga, întră Gina cum întră toldeauna în hecare zi, ca să. 

. ucreze. Radu ridică. ochii, îi zâmbeşte. Ea rămâne pe loc). 

  

SCENA XI. 
RADU, — GINA. o 

GINA (veselă) 

“Eşti acasă? Te credeam la Minister.. : 

RADU 

Nu. Am rămas acasă, 

GINA 

Și eşti abătut? De ce? 

RADU. (privind-o lung) * 

__ Gino. (vine spre ea). - *.. Ma 

. „e GINA 

Sa înâmplatceva? . .. Cu 

SR - RADU 

Da. Imprejurările eu ajuns de aşa natură, încât într'o di- 

scuţie cu mama care vrea cu orice pie să mă însoare, am 

tost nevoit să-i mărturisesc legătura noastră şi taina copilului. 

. 

GINĂ (sîiplu) 

-Am bănuit imediat, cum am intrat. Intâia oară, venind 

spre casa voastră, simțeam că m! se strânge inima. Mă stă- 

pânca o presimţire care nu se desminte niciodată (liniștită). 

şi?
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RADU. (amârât) 

ŞI... s'a întâmplat, ceeace ! era fatal să se întâmple: 
consiliu de familie și hotărâri supreme. 

Ma GINA 

Mi le închipui. . 
RADU. 

Să n'ainici o grijă. Mai întâi, bine înţeles, au cerut ca tu, 

să nu mai vii în casă. : 

o -GINA 

Fireşte. 

j | RADU - 

Şi pe pe mine vor să mă trimeată în străinătate. Işi închipuesc 

că prin alte | loturi, în altă lume, îmi va fi uşor să te uit. 

7 

a „SINA . 

“Şi pleci? 

| RADU 
Tu ce mă i sfâtueşţi- să fac? 

N „GINA 

Doamne! . ... Radule).. „Bu? Eu zic să faci cum vrei, 
cum te povăţuește inima. | 

„€ 

„RADU 

M: am n gândit, m'am socotit în tot felul şi cred, că spre bi- | 

nele nostru e mai potrivit să plec. „. _- 

GINA (copleșită de o durere e stapanita) 

| Bine . Pleacă! ! _ | 

„RADU a e. 
bă 7 

O să: ne scrim ŞI peste cincisprezece zile, o lună, mă în- 

„torc. Le. voi „spune, că planul nu: le-a: folosit la nimic, că



a î A. DE- VERZ 

m'am supus hotărârei lor_ tocmai ca să le dovedesc contia- 
riul și că dacă nu mă lasă să te iau, plec din casă şi fac 
aceea, ce sunt dator.să fac. Ei cred, că prin £ acest mijloc vor 
izbuti să ne despartă. : : - 

, "GINA (răspicat, privind aiurea) a 

Eu n'am să te uit niciodată, ori ce Sar întâmpla. 

pe “RADU 
- Nici eu. Pe 

o GINA 

| Doamne ! Nu-e acelaş lucru. Eu sunt... eu sunt un obiect 
de hârtie, pe care-l câştigi la tombolă într'o seară de bal. 
Un nimic care face plăcere, de care nu te desparţi “toată 
noaptea, cu care-te duci acasă și-l arunci într'un colţ. 
Cu vremea îl dai“servitoarei sau îl arunci, ca cevă care te 
încurcă și nu-ți folosește la nimic. Acolo cu alți oameni, 
în alte petreceri, în mijlocul atâtor. femei, te ve: gândi 
mai bine şi vei înțelege că poate ai tăi au mai multă drep- . 
tate de cât tine, şi iată cum vei asvârli obiectul câştigat , 
la tombolă într'o noapte de bal. IN 

RADU . 

De plecat o să trebue să plec 

| GINA : a 
S'a sfârșit, (cu lacrimi în glas) Presimt cu că s'a sfârşit, 

— şi nu ştiu pentru ce, Radule, să nu te superi, dar nu 
mi-am închipuit, că voi trăi clipa asta cu atâta linişte, ca 
şi cum nu s'ar fi întâmplat nimic; | 

| RADU _ 

o Să crezi, că nici nu s'a întârnplat ceva. Nici: nu mă aș- | 
teptam, ca lucrul acesta a Să-ţi pară atât de groaznic. Vream 
un cuvânt de-al tău. - .
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| GINA 
2 „Un cuvânt de-al meu? Ce cuvânt? Care om pe lume poate . 

găsi cuvântul potrivit, care- să exprime nenorocirea mea? 
- Drumurile noastre s'au întâlnit o clipă. Am crezut că se 
vor contopi; ca să mergem înainte împreună —mai departe, 
"dar n'ar fost de cât o încrucişare.. Acum ne ducem fiecare 
în cotro ne-a: fost scris. Dacă; pleci; s'a isprăvit!. . 

Da „RADU - 

Gino! (Se deschide ușa din dreapta şi pe pragul-ei apare. 
d-na Zola, autorilară). . . 7 

x 
7 

SCENA XII . - 

D-na: ZOTA, (fără să se uite Ia Givia) 

Radule! (Gina lasă ochii în jos"jenată) - 

| RADU. Aa 

„Da. (Ginei). Du-te, viu numai decât la, tine. 

- D-na ZOTA (aspră) 

Radule ! (dispare. Radu ese imediat şi Gina rămâne siu- 
_ gură şi părăsită în odaia în care a lucrat şi unde n-o să mai 

între. Incepe să plângă, mergând spre cămin,-ca Să-şi da pă- . . e. - — - . R lăria). ÎN a Pa 

SCENA XII a 
GIA. — SERGIU, — ANDREI. 

  

a 

| | „A Si 
a „ANDREI (din uşe) e 

Sergiule, vino şi tu puţin încoa. (intră şi Sergiu). Ai ter- - 
minat domnişoară? . - E NR 

„As de Herz, — Mărgeluş. - IE . 8



- > - 
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GINA 
Mai aveam “puţin domnule ministru, dar. 

- ANDREI -. 

Bine. Lasă c'o șă termini altă dată: (tăcere ienantă "An 

„drei cu ochii la Sergiu). Să 'vezi dumneata ... în viaţă 

“sunt împrejurări. + „Nu!.:. Ascultă. . ce-ai-zice d-ta, dacă 

în loc. (ui Sergiu). De ce taci? Spune și tu ceva. 

“SERGIU 

N'am ce să spun. Văd că începi, 
fără să ştii ce vrei. 

ANDREI |. 

Nici odată un om riu face...că 
aşa e viaţa... Unul întrun fel, 
“altul în alt fel... te pomeneşti că:.. , 
eu cred că mâine o să plouă. 

SERGIU 

Da, şi pe mine mă înjunghie 

piciorul. cp . 

a „ANDREI 

Toţi suferim de reumatism. Su- - 

- - feri şi d-ta domnişoară? 

GINA 
Până acuma nu. 

ANDREI 

Ei, . „. altfel ce-ai mai făcut? Ce mai faci ? Ai mai fost 

pe la teatru? 

  
GINA 

Duminica trecută la matineu.
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| ANDREI 
Ce se juca? : 

3 GINA 
Fântâna Blanduzizi— | 

ANDREI 

A!0 ştiu. De Robert de Flers! - 

“ GINA - 
Nu, E de Alecsandri. 

ANDREI 

| „Va s să zică, tot un franţuz. Confundari. “Sergiule. dragă, 
eu trebue să ies, pentru că vezi, pierd. trenul şi n'ai idee ce 

“rele sunt treburile astea. Tu rămâi: cu domnişoara să-i ,. 
spui ce-a spus Didina, şi în orice caz ce-a spus să-i spui, i 
spune-i și să-i spui şi ei că i-ai spus ce-a spus... Asta e, : 

-<ă trebue neapărat . . (fuge glonț pe 1şe). e 

SCENA XIV 

SERGIU. — GINA. 

GINA | 
__ Domnule Dobrin, e de prisos să mai vorbim. pentrucă 
ştiu despre ce e vorba. Mi-a pus Radu. (vine spre el)... 

„ SERGIU 

Domnişoară, dacă. ţi-a spus Radu, atunci îmi va fi mai 
uşor. să-ți vorbesc 'pe şleau, fără înconjur, şi fără menaja- 

- mente. — | 

| GINA 
Ştiu. Mai ales fără menajamente. Dar e de prisos. N'am - 

să mai viu. Odată ce lucrurile au ajuns aci, îmi dau seama, 
"că nu mai pot călca, în casa părinţilor lui Radu.
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pa SERGIU, 
Bine înţeles, c că toată afacerea asta e o glumă, precuni tot 

- în glumă, te-ai hotărât, să trăeşti cu el. Q fată inteligentă 
trebuia să se gândească, că o astfel de legătură nu „poate ” 

avea un. temeiu, serios. a . - 

S . - GINA- 

M'am gândit, dar prea târziu. E 

„SERGIU 

“Intârzierele asţea: se e pedepsesc. crud. Bine înţeles familia 
îţi va, face o situaţie ș şi tocmai despre lucrul acesta vreâm 

să-ți vorbesc şi d-tale._ 

: GINA 

Imi va da o despăgubire. o 
- E + 

i SERGIU. A e 

_Numeşte-o cum vrei. . Eşti tânără, eşti frumoasă şi pentru 

că e vorba, ca.Radu să plece, cred, că n'ai să te împotriv eşti." 

şi ai să-l laşi. E singurul mijloc să-ţi reiei şi d-ta libertatea 

şi probabil că vei găsi să te măriţi. 

GINA 
. Nici odată. - 

e SERGIU a 

Fă cum crezi. "Cu ceeace ţi se va da, vei putea aştepta 

câtăva vreme, până se va ivi un om care să te placă și care 

să te întreţic cum meriţi să fi întreţinută, 

„GINA (cu demnitate) 

„Nici odată. | | 
” SERGIU 

- Ai un'copil: Ştim. Radu a mărturisit că e al lui, trebue să 
te sacrifici pentru copil, eşti nevoită să-l creşti.
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a | GINA” 
„Acelaşi sacrificiu se impune şi mamei și tatălui. 

| 1. SERGIU. 
„In căsătoriile legitime, dar în împrejurări ca astea... 

îi o “GINA . 

+. Copilul rămâne mamei. |, N 

“SERGIU 

- 0, doamne! Nam păr în cap câte istorii - de astea. 
am văzut cu ochii. Copilul nu-ți rămâne 0 povară, Peste 
câtva timp se va găsi cineva să-l recunoască și să-i dea nu- 

. 
„mele. . - J i 

, GINA | _ | 
Domnule “Dobrin. Ascult de câteva minute ce-mi spui 

d-ta şi -mi se pare că visez. Nu mă cunoşti, de altfel după 
atâtea luni de zile, văd, că nici cei de aci n'au învăţat să 
mă cunoască Trebue să ştii, că. nu eu i-am aţinut calea, 

„ci el mie.-Nu-i fac din asta o vină. L-am iubit şi eu; 
am fost o fată cinstită și trebue să știi, că ființele cinstite” 
fac de multe ori greşeli mai de neiertat ca celalte. Nu mi-am 
închipuit Biciodată,- că” Voi deveii-soția- lui. 

SERGIU . -. 
„Dar ce ţi- ai “închipuit? 

i po GINA 

Nimic Nu ştiu nici, eu ce-am crezut. Am crezut cum , cred 
Şi acuma, cum simt şi acuma, că mă iubeşte cum îl iubesc . 

eu... cum ne iubim :.. 

| N: SERGIU 
Bine dragostea: e una, şi familia e alta, N
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„GINA. 

Ştiu. a | 

-. SERGIU (ca să schimbe tonul conversației) 

Haide, haide-! Puțin curaj și totul se va sfârşi. Iţi cerem 
d-tale mai.multă minte şi mai mult discernământ, 

„GINA 

Tot mie îmi cereţi Şi asta? i 

"SERGIU. 

a ai pe nimeni? N ai familie? 

= 

GINA 

Pe: nimeni. Mama, a murit născându-mă şi tata a murit 
. câtva. timp după n mama 

SERGIU 

Ciudat. La mine tata a murit născându-mă, pentru că 
a murit în ziua când m'am născut. 

GINA 

N'am de cât o mătuşe. 

De a SERGIU. 

Trebue să fie moaşe, 

GINA 

Pentru ce? 
i SERGIU 

Pentrucă de obiceiu, nu ştiu cum se întâmplă, mătușşile 

d-vs. sunt totdeauna moașe. Locueşti singură? 

/ : .. 

E GINA 
Nu.
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SERGIU . 

Unde stai? 

. - GINA 
Stau cu mătușa mea, ” 

Ă | „SERGIU. | 

Şi mătuşa d-tale cu cine stă? 

i GINA 
Stă cu mine. A 

SERGIU 
Şi amândouă unde staţi? 

> GINA 
Stăm împreună. o 

. SERGIU 
Aha! | 

„GINA - Da 

Ca să pot complecta intormaţiunile, ce mi le cereţi, sunt - 

nevoită să adaug, :că nu primesc pe nimeni şi că la mine nu 

vine decât Radu. Imi dai voe să-i spui pe nume, de“ oarece 

acum se ştie tot. N 

SERGIU 

Eu nu înţeleg un lucru: ce socoteală ţi-ai făcut d-ta? Vezi 

bine că pe Radu nu poţi să-l iei, de măritat cu altcineva nu 

vrei ; de trăit împreună mai departe cu el nu se poate, pen- - 

trucă dacă nu azi, dar mâine, Radu tot o să se însoare. Când 

„se va întoarce din străinătate, va privi lucrurile cu alți ochi 

“şi atunci o să te lase el, fără ca să poţi beneficia de ceeace 

ţi se oferă acum. | 

GINA 

"Eu cred, că Radu n'are să mă lase niciodată. . .
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SERGIU . 
Eşti sigură de ce spui? 

GINA 

-Vorbesc cu cea mai deplină siguranţă, - =. 

„SERGIU -. .-- 
„_? In dragoste, ca şi la lumina electrică, să nu te. bizui prea. | 

mult. pe siguranţă, pentru că se topeşte.când'ţi-e lumea răi 
fagă și bâjbâi pe întuneric. a IT 
m. ia . ” . - 

GINA 

Atunci rămâi aşa câtă vreme.mă mai iubeşte. încă, . 

ÎN SERGIU . 
Şi pe urmă? 

a GINA (mauşcându-şi buzele ca să nu plângă) 

Nu ştiu, | - a o 
-SERGIU - > 

In loc să te lase el mai târziu, lasă-l d-ta acuma, Te aș- | 
> „teaptă oviaţă dewvisșidelux.-.. -. Bă 

„GINA 

| Nu.ştiu ce 6 luxul. € “ _ 
N SERGIU 
„Pentru că nu-l ai. Luxul € ceva care face pe bărbați să 

„aibă datorii şi pe femei să aibă amanți. Amanţi ! Iată ce-ţi 
trebue. Nu mulţi, unul. Un om bogat, care să-ţi cumpere 
bijuterii, care să-ți cumpere case, să-ți ia automobile, să . 

"te ducă la teatre și prin străinătate. Nu crezi? -



» MARGELUȘ: | 124 

Ă - GINA = j 

“Nu. Îl iubesc atât de mult: pe Radu, încât mi se pare că 
__păcătuesc față de el, numai ascultând ce-mi povesteşti d- ta. 
"" Sunt încă atât de aiurită de-tot ce se petrece şi am primit 
lovitura asta, aşa pe neașteptate, încât... (stăpânindr=se) 

"D-ta nu pricepi d-le Dobrin. Mi-ai vorbit cum nu merit să 
mi se vorbească. Inţeleg să-mi spuneţi, c'am făcut rău, că 

= nu trebue să mă mai gândesc la el, că nu trebue să mai viu, 
dar nu înţeleg să fiţi necuviincioși față de mine, pentrucă... 
_pentrucă.. „.„ încă odată, nu eu i-am aţinut calea, poate că nici 
el mie.:. nu ştiu cum s'a făcut, dar am venit unul spre altul 
aşa, ca și cum ar fi fost scris, că așa trebue să fie... și pe urmă, 
“căsuţa mea -modestă cu. odăiţele albe în care'trăisecm până 

„atunci, ca o fată cuminte, îmi păru alta. O înfrumuseţa, dra- 
gostea noastră. Era frig. Am'pus să facă foc în sobă, am  stiris 
lampa, şi-ne-am aşezat împreună, să rie nităm cum arde focul. 
„Ne lipisera unul de altul. Afară strada, era pustie: și în casă, - 
era atâta linişte şi era atât de bine, încât îţi venea să plângi 

! ( se aunezesc ochii). Il iubesc; cu toată patima de care e ca? 
pabil un.suflet cinstit în care ele cel dintâi care a pătruns. 
Dacă mi-ar spune că pentru fericirea lui trebue să-mi tai o 
mână, mi-aşi tăia-o. Când e lângă mine, nu mă satur uitân- 
du-mă în ochii lui, şi după ce pleacă, nu mă satur sărutând . | 
ochişorii „copilului nostru, care-i seamănă lui, ca două pică. - 
turi “ae apă. Şi uite, când îţi vorbesc acuma și când te văd, 
că parcă ai început să pricepi, mi se pare, că am aci în piept 

"o" pasăre care vrea să zboare și, pe aripile căreia stă fericirea, 
 Moastră. - 

SI 

SERGIU (eu desăvârşire dezarmal) 

"Domnişoară.. 7 îmi „vorbeşti foarte ciudat, cum n am mai 
auzit vorbindu- -șe, Îmi vorbeşti... o . 

GIN: Ă. (înecată de plâns) 

0,  domnile Dobrin, n'am vrut să.. | 

a SERGIU Se a e 
Şi în “faţa unei astfel de situații, când ştiu, că şi el te- -a,
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apăr at, „cum văd că ţia se cuvine să fii apărată, mi se pare că. 
"e o'crimă ce se înfăptueşte şi nu ştiu pentru ce, dar adus de: 

împrejurări în mijlocul unei astfel de catastrofe, simt, că. 
poate e de datoria mea să te sprijin şi să Ă împiedic nenoro- - 
cirea d-tale. 

GINA (plângând) 

0, domnule Dobrin., | Na 

|. SERGIU 
Te-am. înțeles ! | | 

(se apropie de | ea) 

Nu mai „plânge. Iartă-mă. Poate că la început, am fost şi. 
eu necuviincios, nu te-am cunoscut. Credeam, că eşti o exal- 

tată, căreia i se pare că iubeşte, şi vrea să-și atingă un scop. 
bine calculat. Ei, bine, m'am înșelat. Iartă-mă domnişoară, 

nici odată în viața mea n'am regretat, ca acuma, ușurința 
cu care am:asvârlit cuvintele, şi nu pot să răscumpăr gre- 
șala decât asigurându- te de tot sprijinul meu. Vei avea în 
mine un reazăm. Spuneai că nu ai pe nimeni, că nu-l ai de 
cât pe Radu, ei bine, de azi înainte vom fi doi care să ne in- 

grijim de. d-ta, şi nu cred să mă înșel, închipuindu- -mi, că 
„sunt fericiţi bărbaţii cari au norocul să găsească o astfel de 
femee. 

GINA (pldugând) 

Dorinule Dobrin ! (în bucuria ei urca să-i sărule mâinile). * 

SERGIU 

Ce faci? Fii cuminte, Dar trebue să ai riibdare, trebue să 
ai multă răbdare, ca să aducem lucturile la bun sfârșit. 

. GINA (jergaidu-și. ochii) 

Da, domnule Dobrin -
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“SERGIU . 

(și scoate batista, îşi şterge şi el dchii, apoi maşinaliceşte 
pe măsură ce vorbeşte, şterge ochii Ginei, care Plânge mereu). . 

M'ai convins pe mine, dar nu i-ai convins încă pe ei. Cu 
-- Ministrul va fi uşor, cu soră-mea va fi mai greu. Cu vremea 
însă îți făg Aduesc, că vom izbuti. - 

"GINA | 
Dar dacă pleacă? . pp a 

„SERGIU: 
Lasă-l să plece. Pe aici nu mai poţi să vii. Te sfătuesc să 

pleci şi dela Minister. Mă voi ocupa de d-tă ca să-mi îngri- 
- jeşti nepoţelul. Nepoţelul meu ! Cum îl-chiamă? 

GINA 

Ca pe e Tatăl său, Radu. In casă. noi îi spunem M arges, 

SERGIU 

+ Foarte bine. Voi veni chiar: mâine să fac cunoştinţa cu 
domnul Mărgeluş. D-ta ai să fii cuminte şi ai să aştepţi. 
-Vom chibzui, să rânduim lucrurile cum e mai i bine.. Nu cer 
"din partea, d-tale decât răbdare. 

GIN A (fizoiorată) 

“Da, domnule; Dobrin. | 

e SERGIU 

Şi să nu te schimbi, ca să nu mă dai de “rușine.. De azi 
înainte eşti sub ocrotirea mea şi trebue să ştii că am mână 

„bună. Şi acum du-te, du-te acasă, şi așteaptă-mă pe mâine. 

GINA 

Da, domnule Dobrin, . . 
x: E Cta 

Viaţa are tot felul de surprize, şi câte odată ne mirăm sin-... 

guri a cui a fost bagheta magică de-a schimbat cursul fatal
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„al întâmplărilor omeneşti? Du-te domnişoară și fii sigură de 
mine. . - E : a 

| GINA. 2 

"Bine, domnule Dobrin. (S'a îrubrăcat şi porneşte să iasă. 
“ Tocmai atunci întră Radu -prin dreapta. O vede când. iese, 

şi e mirat. Simte, că s'a petrecut ceva şi întreabă din ochi pe 
Sergiu) - aa „- - 

x 

SCENA XV. 
SERGIU. —. navă? | 

SERGIU (mergând spre e... - 

  

Las'o să plece. Stai jos, că am să-ți povestesc, -. 

_ CORTINA



  

  

„ACTUL AL III-lea 

După: câteva săptămâni la Sergiu. Aoşie pe. lângă Titu. 
"O odae mare care slujeşte de vestibul. In fund uşi cari. dai pe 
an ceardac de atiide cobori în parc. La stânga în scenă -o scară 
de stejar duce la etajul de sus. Dela scară până în faţă un divan 

“mare „acoperit cai scoarțe. La dreaptă două uşi. In miilocul 
scenei masă tare pregătilă pentru cafeaa cu lapte. Pe pereți 
capele de cerbi; puşti, tablouri de vână!oare. Dimineaţă. Zi se- 
nină'şi Huminoasă: ! - . 

SCENA x | 
* SERGIU. 

(fe ceardac vorbind cui cineva de alarâ) 

Vezi şi de Murgu! Dacă ţi se pare, că are ceva, pune 
şeaua pe.el şi după masă să-l ducem în oraș la doctor. — 

Ascultă, Sava, nu lăsa câinii să intre prin zarzavat, că rămâ- 

nem flămânzi de iarnă. Aşa. Inchide poarta. —Ilinco, spune 

coniţei să vic la cafea. (Mai stă puţin şi coboară în scenă).
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SCENA II 

SERGIU — GINA. 

GINA (intrând repede) 

ar ai chemat? Ai treabă cu mine? 

SERGIU 

Da. E. “prea mult soare în curte şi 1 nu e bine pentru ] Măr- 
geluş. Adu-l sus, pe terasă. a 

- GINA 

Mă duc. o 

a SERGIU | 
Altfel scriu lui tat'său în Elveţia, că nu se poartă bine şi 

o să-l dau afară (Gina râde şi ese prin fund. Sergiu 0 urină- 
veşte, mulţimi) - . . 

7 

SCENA III , 

- SERGIU: — RADU, 

(Radu îi intră prin dreapta î în costau de călărie şi cu o Buşcă. 
în mână). i 

SERGIU. 
Ei? 

” RADU 

Nimic. Ai avut dreptate. Când ne-om duce 1a a Bucureşti, 
s'o > dăm la reparat. 

| | SERGIU" 
Ți-am spus cu? Nu mai face nici doi bani.
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RADU (examinând pușca) | 

. "Peava e bună, dar cocoșul lasă de dorit. Tragi şi câte-o 

dată nu ia. foc. | | A 

SERGIU 
Se vede, că cocoşul ăsta e clapon 

Ma RADU bai, 
Posibil. ! 

SERGIU ; 

Pune-o în cui şi păzeşte-te. Puştile stea, cari nu iau foc 

când tragi, sunt totdeauna în întârziere. Stai cu ele în mână. 

„zi se descarcă fără să ştii. (Se așează. la masă). 

RADU (funând puşca de-o parte) 

" Unde e Gina ? (Se aşează şi el). 

SERGIU 

» Pe-afară, cu ouăle, cu puii, cu caprele, cu copilul, . RTR 

Par! că toată viaţa n'a stat decât la ţară. I-am spus, să vie . 

sus. - . 

e RADU 
“Poşta? | | | .- 

SERGIU 
E prea. de vreme. Peste o jumătate de ceas ne-o aduce - 

Costache. 

_ RADU 

“Sunt curios să văd gazetele. - | 

| SERGIU .. 

Acuma, vara, nu prea ai ce să citeşti în ele: Ori cum, are 

aerul că guvernul s'a temut de ceva, de s'a remaniat tocmai 

acuma.
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RADU 

Se v cde, că îl anemiase tata. " -. . LS 
i 

SERGIU ai 
“In orice caz, la dreptul vorbind, acum că suntem numai 

_între noi; bietul tată-tău e om cum se cade, dar nu făcea de 
ministru. Mi-cra şi milă de el, când. îl vedeam sbătându-se 
ca un peşte pe uscat. Să nu crezi, că lui îi pasă. Andrei trebue 
să fie bucuros, că a scăpat. Cine trebue, însă, să fie fiartă, 
e biata Didina. Copiii. amândoi plecaţi, ea-nu mai e mini- 
streasă... Da | - - 

De _ RADU 

Biata mama, trebue să fie tare necăjită. 

| E SERGIU 

Mai: ales, că nu primeşte nici un rând dela tine. 

„RADU 

Alaltăeri, în gară, trecea un prieten al meu cu Simnplonul. 
Am făcut repede câteva rânduri și l-am rugat, să le trimeată. 
mamei, din El eţia. Așa, că tot o să primească ceva. 

„SERGIU. 
Scrisoarea ta nici n'â trecut de. Craiova. Indatoritorul. tău 

prieten a rupt-o de la prima staţie. * 

a RADU 

“Ce Dumnezeu ! 

o SERGIU | 

Eu am avut s scrisori de dus la adresă « şi le-am rupt după 
ce le citeam. N'ai.idee ce distrativ e în tren. să citeşti scri- 
sorile, care ţi se dau, cu rugămintea de' a Il duce cu tine. 
Mare nenorocire era, dacă mă făceam factor poştal.
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i RADU 
Bravo! . . a a 

oz . SERGIU 

Dacă nu le rupi, le uiţi în buzunar. Ce vrei? Le uiţi pe ale Si 
„tale, dar. să-ţi mai aduci aminte de ale altora. 

| Su RADU. - 
Va să zică mama? 

| SERGIU 

Rămâne fără nici o ştire dela tine. 

„SCENA IV 

SERGIU — RADU, — GINA (PE GEARDAC), — , MOŞ COSTACHE 
(AFARA), . 

- GINA: | 
(4 apărut pe terasă, trecând prin fata uşilor, împingând 1 

„cărucior cu coşul ridicat. L'a dus de-oparie, aşa că nu se mai. 
vede din. scenă). 

Te duci la gară, moș Costache? Ne- aduci poşta? 

__MOŞ COSTACHE (âc-ajară) + 
- Da, „coniţă. ! _ 

o E GINA | 

"Drum bun: A a 

MOȘ COSTACHE 
Sărut mâna. 

GINA (intrând în scenă) E: 

v” am făcut o salată orientală, cum n aţi mai mâncât. 

A..de Herz. — Mărgeluş . „- 9.
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| SERGIU 

Unde-ai pus copilul 2 

ma GINA . 

Departe pe terasă, ca să nu-l deştepte cinevă. De când. e 

aicea, să nu-i fie de deochi, s'a făcut, ca un îngeraş. 

| RADU 

„Aerul, | Ă 

e „GINA 
Uite ce murdară sunt ! (își scoate un șorț mare care cra pe 

ea). Am dat-de mâncare la rațe. Radule, ştii ce obraznică 

e Moţata? Mă mușcă de picior si măcăe când mă vede, parcă 

nu m-a văzut de un an. Tu ce-ai.mai făcut? .. - 
J . 

RADU : 

Am fost să încerc o-puşcă . Ia 

(Intră un servitor din dreapta cu laptele şi cafeaua pe o ta vă). 

GINA) o 

Poftiţi la cafea. Uite ce smântână ! Radule, e pentru tine. 

(Servitorul ese. Gina se aşează. Radu 1ese pe terasă). S'a dus 

“să-şi vadă băiatul. M'a încbunit. Cum se apropie 'de cel, i se: 

pare că are căldură, că nu respiră bine, ori că i se strâmbă 

picioarele. - SN 

“SERGIU | 

"Aşa sunt toţi părinţii. Şi mumii-maa. tot aşa a fost. Spunea, 

că o să fiu chel, pentru că m'am născut fără păr. 

GINA (strigând) - 

Radule, hai la cafea. Ai să deştepţi copilul. 

„RADU (intrând), 

„Nu ţi se pare, că are puţină căldură? - 

4
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o GINA | 
Are mânuşiţele calde, pentru că stă la soare, 

SERGIU | az 
Nu-l mai cocoloşiți atâta, c'o să-l îmbolnăviţi. 

„ RADU | 
„Am 'pus căruciorul la umbră. Acolo era: prea mult soare. . 

GINA 

Să-l laşi acolo unde-l pun cu. La umbră e răcoare. turcă . 
pe terasă). - 

. RADU“ 
Nici în 's soare nu e bine, că-l bate la cap. turca după ea). 

Ai GIN A 

| Să faci aşa cum spun eu. (2 il. 

RADU (ese după ca) a 

0 să mbolnvești copilul. 

SERGIU (ingur, turnându-şi cafea) 

Hei? Ce faceţi? Beţi cafeaua, ori vă „mănânc eu toată 
smântâna. (cei doi se refiutorc). 

GINA 

Să mă lași să fac cum vreau. 

RADU 

„Tu nu te pricepi. Am citit în carte, că toți copiii până la 
“un an.. . |



„432 A DR HERZ 

Sa SERGIU Ă 

„_- Cartea e o prostie. Nu creşteţi copilul după carte, c'o să-i 

meargă rău. | ! Pi 

GINA (furnâud cafeaua în cești) . 

Poftim. (Se așează toți la 1nasă). i SE 

Ri SERGIU - 
„După masă, pe la trei, eu zic să mergem la vie. 

GINA 

Dacă n'o- ploua mergem. Radu nu poate, pentrucă e în . 

"Elveţia. Ia 

a „RADU. 

Ce îngrijaţi trebue să fie ai.mei văzând, că.n'au nici-o 

„ştire de la mine. . e 

N GINA 

Şi ce bucurie dacă ar află că suntem împreună 1... Par'că 

o văd pe mama ta: (imit2nd-o) „Pe: mine nu mă leagă ni- 

meni la, gard!“ (râde)... | De 

a „ RADU | 

Şi tata: (intitându-l) „Eu cred, Didino, că... aşa cum 

se poate... nici vorbă... vasă zică, aşa că... - Ce faci . 

Sergiule? Spune și.tu ceva!” (râd căteşitrei). 

SERGIU 

Dar eu? Ă 

GINA | 

_ Lasă-mă pe mine. (se ridică dela inasă şi-l imită în ps- 

cioare). „Radu are să se convingă, că nu tot ce sboară se 

mănâncă, dovadă că nu mâncăm acroplane”. (alt, râs).
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- Ce fericiţi sunteți copii şi ce mulțumiți sunt eu de mul- 
ţumirea voastră. Uite, când vă văd așa.pe amândoi, par'că 
regret, că nu mi-am făcut şi eu un rost pe lume. Ce bine e 
să. ştii, că ai lângă ține un suflet, :care te acoperă GU dragos=— 
țea lui. Când pleci și ești departe, e bine să știi, că undeva 
e o ființă... sunt două ființe, care te doresc, care te aș- 

jteaptă... Ea 

SI GINA 

i-ai făcut acum rostul, pe 'care îl regretai. Nu e un su” 
- flet, sunt trei suflete, care 'te acoperă cu dragostea lor. . 

| _ SERGIU- 

Eşti mulţumită de mine ? 

o GINĂ 

Mai incape vorbă. Ne 

SERGIU 

M'am ţinut de făgăduială? Ti-am spus cu,-să ai răb-. 
dare, că mă voi ocupa de voi? Şi de trei săptămâni de când 
sunţeţi aici, nu mă gândesc de cât cum să vă fac fericiţi. 

Ştiu | Radu mai vrea ceva. Vrea ziua mare când lucrurile 
se vor împăca. Vrea ziua, când se va duce acasă să spună: 
„lată m'am întors cu aceleaşi gânduri şi aceleaşi hotărâri“. K dea i > 

RADU 

O să vie. i o 

-- SERGIU | 

Trebue să vie, căci în viaţă dragii mei, — ascultaţi-mă pe 

mine, care am văzut destule, — sunt lucrurile orânduite dina- 

inte şi noi nu facem de cât să_ne supunem unei legi pe care 

m'o întături cum nu poţi înlătura somnul.-Vedeţi voi: Măr- 

geluș vroia. să se nască, cerea viaţa, cerea întrupare ; te-a 

luat pe'tine şi te-a dus spre ea: şi-deta primul cuvânt de.
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dragoste, ce l-ai rostit, a .nceput să pâlpâe, undeva departe, 
Dacăra, care trebuia să-l, aducă, pe lume. Natura nu ţine 

seamă de legile noastre ; ea nu cunoaște de cât pe ale ei. 

SCENA v 

ACEIAȘI, INTRĂ SERVITORUL. 

| „_ SERVITORUL! 
- Conaşule, vă pofteşte la telefon 

” | SERGIU _. 
Pe mine? | 

| - SERVITORUL 
Vă chiamă gara. E 

a „SERGIU! a 

Aha. Probabil, că:au venit vagoanele la încărcat. Vă : 
cer voe o secundă. (ese. Servitorul strânge masa și ese). 

RADU | 

Soră. mea Olga, „trebue să fe acum în Italia. 
. 

"GINA 

Să, nu-i dea în gând, să meargă la Lucerna, ca să te în- 
tâlnească pe tine. 

RADU | 

N'avea grije. Nu «e Olga din alea care să- dorească fa- 
milia. Olga e o fiinţă aparte, în viaţa ei n'a iubit pe nimeni. 
Chiar păpuşile le bătea şi le „spărgea. (se scoală și urcă). 
O. să plouă. 

GINA 

Nu se ştie. Şi eri s'a înnorat de: credeai, c că se prăpădeşte 
pământul, şi pe urmă s'a făcut: senin. 

 



(MARGELUŞ 125. 

SCENA VI 

RADU — GINA — SERGIU 

SERGIU | 

„Copii, o surpriză ne mai pomenită. Vine mama | “ | 

| | RADU 
Mama? or Pe 

- GINA. (se ridică) 

O'fi aflat, că suntem aici şi vine să mă gonească.” 

| SERGIU | | 

"Nu cred. Trebue să -se. fi întâmplat altceva. 

_ RADU 

“Mama? Așa pe neaşteptate? (rămâne pe gânduri). 

„SERGIU 

Ştiu eu ce poate să fie? Ar” rămas încremenit. Viu la 

telefon şi aud glasul ei. A sosit cu trenul acuma și mă anunță 

că vine. Noroc că e trăsura la gară. O trimisesem să ia niște 

pachete. . | îi 

| GINA , 

La gară? Atunci trebue să, şi vie 2 

> SERGIU! 
“Un sfert de oră. i 

Ii RADU 

“Mama? Să-i fi spus cineva, că sunt aci? | 

e
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| | „SERGIU . 

"Mi-a spus: „Sergiule am sosit acuma, -viu la tine sunt. 

amărâtă rău”. IN - N 

Se RADU 

Săi i se fi întâmplat tatii ceva? 

| “SERGIU . 

: N: ar fi plecat din . București. 

> GINA 
Olghi? Aa _ a | | 

| SERGIU . Di Pi 

Nu..1 s'a întâmplat ci ceva şi vine la mine. | 

GINA 

" Atunci... noi ce rie facem? 

| | SERGIU. | | 
Voi? O să treceţi dincolo şi vă faceţi, că nu ştiţi nimic. 

| , RADU 
Dar dacă rămâne aici? | 

E „SERGIU | | 

„O să vedem. Văd cu ce e de făcut. Mai întâi trebue să -- 

văd despre ce e. vorba. Tqaţi copilul de-acolo. 

: GINA .: po . 

TI iau. (ese). ÎN ă 
SI „SERGIU 

Nu vă alarmaşi degeaba, Nu e nici o nevoe, să știe că 
sunteţi aici. .
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- RADU . 
„In orice caz, te rog, să-mi spui și mie de ce-a venit. 

“SERGIU 

Dacă văd, că vrea să stea, luaţi trăsura și vă duceţi câte- 
va zile la vie. Pul să vă pregătească acolo casa vierului. 
(Gina întră în scenă cu căruciorul). 

- RADU: E 
Mergem, să stăm la vic. 

. SERGIU. | 

Dacă o fi nevoe, mergeţi la vie. Deocamdată duceţi-vă 
dincolo, că: dacă trăsura a luat-o pin arătură, o să vă po- 
meniți-cu mama pe uşă. - - 

GINA a 

Haidem. (iese prin dreapta cu Radu şi cu căructorul). 

pi SERGIU (Strigă) | 
„Ştefane! (izfră servitorul) Vezi, când o "veni soră-mea, 

să pregătiţi ceva. că poate îi e foame. Să nu spui nimic 

- despre 'cine e aci. Nu vreau să se ştie. Tu eşti băiat deş- 

tept şi ai să spui şi pe afară, să nu spue nimeni nimic, Vreau 

să fac soră-mi-o surpriză. . a o 
Bi Pai 

| SERVITORUL o] 

Preă bine. (Se aud clopoței: trăsurei,. care vine). 

' SERGIU 

Uite, că vine trăsura. Du-te. (servitorul ese. Sergiu iese pe 

ceardac şi salută cu mâna. După câtva timp se ivește d-na - 

Zola). : . - | 

= 2:
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SCENA VII | e 

SERGIU — D-NA ZOTA — FECIORUL (DIN BUCUREŞTI) 

" SERGIU (ăfară) - 

Ce e Didino, ce s'a 'ntâmplat? i 

i o Dana ZOTA (ajară) 1 

Vezi Sergiule dragă, că e ceva grav, dacă m'am hotărât 
să plec și să viu la tine, așa, “fără veste. (feciorului din Bucu- 

„. zeşti, care o însoțește). Du-te jos. Iţi mulţumesc. (iniră cu 
Sergiu). Mi-am adus şi feciorul cu mine, ca să nu viu singură. 
Mă gândeam, că poate nu eşti aici și oști la vie. . . 

o - SERGIU 

“ Bine. Stai jos. Scoate astea după tine și” odihnește-te. . . 

D-na -ZOTĂ i 3 

Cum? Nu eşti. curios, să afli ce mă aduce : aşa, ca o furtu- 

nă? 

SERGIU . 

Sunt curios, dar: dacă îmi vei povesti în halul în care 
eşti, n'am să pricep nimica. De-aia e mai bine să stai jos. 
(D-na. Zota se aşează). Așa. Răsuilă bine şi începe. (El se 
aşează pe divan. Ea pe ui scaun dela masă). - 

D-na. ZOTA 

„ Numai la tine puteam să viu, să-mi vărs focul şi tu mă. 
„ primeşti, ca pe o nebună de care vrei să-ți baţi joc. 

- “SERGIU 
De: loc, Didino. Te primesc, ca un irate și sunt pata,
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să-ți dau o'mână de ajutor, dacă ai cumva nevoe de ea. 
Vrei ceva? Un ceai? O cafea cu lapte? 

D-na ZOTA. | 

Nimic. Eri toată ziua n'am luat nimic în gură.—-Ascultă. 
Ştii, că ţi-am spus într'o zi, cum mă mira, faptul, că Andrei 
luase o atitudine ciudată, când, ni se părea, că Radu e amore- 
zat de Zoe Angeliny.. | . - 

»- SERGIU (ă priceput tot) 

Aha! Sa E | 

D-na ZOTA - i 
Tu ai spus, că sunt fleacuri. Să vedem dacă acuma tot 

s 

- așa o să spui. Ştii, că pe mine nu mă leagă nimeni la gard. : 

| SERGIU . 
Ştiu. 

După ce a plecat Radu din Bucureşti şi m'am mai Ji- » 

niştit puţin, a început din nou să mă roadă bănuiala și. 

m'am pus să cercetez. Era ceva, lăuntric, care îmi spunea: 

„bagă de seamă Didino, în ce crezi tu, -ai dreptate”. 

Intro seară, Andrei, iar îini spune că pleacă, să inspec- 

teze nu ştiu ce servicii de pescărie ale statului. II las să 

plece şi după un sfert de oră telefonez șefului gărei, să 

comunice ministrului Zota că îi telefonează doamna, S0- 

ţia dumnealui. Care nu-mi fu mirarea, când şeiul gărei 

„îmi răspunde, că i-ar comunica bucuros, dar în gară nu ce 

nici urmă de ministru. „Cum se poate domnule, pleacă - 

“astă seară” | „Nu ni s'a anunţat nimic, şi la singurul tren 

care mai pleacă în seara asta, n'am atașat vagon „Minis- 

teria”. a NI IE | 
Ştii, îţi închipui, în ce stare mă găseam. A treia zi Anărei 

se întoarce .. . a - 

Dna ZOTA
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| SERoie îi 
“Şi ce ţi-a spus? | 

| D-na ZOTA 

Că sunt o , proastă, că el când pleacă în inspecţie nu dă. 
““Svon în țară, ca să-şi poată surprinde funcţionarii şi că pleacă ” 
totdeauna fără să se ştie. ” . | 

„2 SERGIU 
- Cu toate astea, scria mereu în - jurnale când pleacă. 

Di -na ZOTA 

Tocmai. Scria ş şi în ziua aceea. “In Sfârşit a dat Dumnezeu 
„de-a plecat din Minister. 

i SERGIU. a 
Şi ţi a părut bine?. a | 

“Dina ZOTA . A . _ 

Mulţumesc lui Diuinnezeu, că s'a isprăvit. Ministerul mi-a: 
adus toate nenorocirile. Prin el am făcut cunoştinţa ]ui Zoe, * 
de-acolo arh luat pe dactilografă, şi tot din „pricina Ministe- 
rului am n dat- -0 pe Olga după Dragnea. 

o _ SERGIU 

Cum? Olga... i | 

= Dima ZOTA 

A! Stai să-ţi povestesc, cu Olga. 

“SERGIU 
Nu. Isprăveşte întăi cu Andrei. 

D-na: ZOTA 

Da. Când n'a mai fost ministru, zic; să vedem domnule
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“pomenesc, că reînvie în el vechea lui patimă de vânătoare 

şi niciuna, nici două... că pleacă la vânătoare. În timpul 

ăsta, Zog venca pe la mine şi eu mă duceam mereu pe la ea. 

Intr'o seară în momentul plecărci la vănătoare, îl văd cău- 

tând, ca un nebun o chce. „Ce chee Andrei':? „Cheea dela. . 
hp - a 4 -. 

geamantan”. Căuta-un yale. După cese întoarce, iau . 

chceea „pe care acuma o pusese pe inel cu celelalte şi mă 

duc la Zoe. Incerc la uşa de intrare, nu se potrivea. Incerc i: 

la 'terasă și se, potriveşte. 

a SERGIU 

Nu e un indiciu, -. ae | N 

E i ă ” - D-na ZOTA: . a - 

“Ba e, pentrucă alele nu se potrivesc de cât la broasca 

lor, Eri seară îl văd iar că se pregăteşte de plecare pentru! 

": o vânătoare în delta Dunărei. ÎL las să plece, şi mă duc iute, 

pe stradă în dreptul casei ci. Peste un sfert de oră apare 

domnul Andrei în cizme şi cu pușca la spinare. Bine înţeles, 

că s'a întors acasă, eu m'am încuiat în odae, am petrecut. : - 

o noapte îngrozitoare şi cu primul-tren am fugit la tine- 

Sergiule, învaţă-mă ce să fac. . | ! 

| SERGIU. 0. 

“Eu dela început, te-ași fi sfătuit, să nu-l urmăreşti. 

“D-na ZOTA 

Nu puteam. Vream să.ştiu. - 

7 “SERGIU 
Ei, şi-acuma ?: - e - 

E . i „D-na. ZOTA 7 

Nu vreau să-l mai văd. .. | e 

“Andrei la ce inspecţie te mai duci. acuma? Ce. să vezi? Mă
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| | SERGIU - 

__E foarte ușor, să spui asta din gură, dar după o căsnicie 
de atâta vreme, e imposibil să te desparţi. Aveţi copii mari, 
ei vă impun anumite îndatoriri. Pe urmă Andrei e om po- 
litic. Se face scandal, gazetele se vor agăța şi. vor exploata 

“cazul -făcându-l de râs. Imbogăţiţi cronica scandaloasă 
fără nici o nevoe; când lucrurile-se pot împăca uşor. 
“Am să: caut să-l văd. Sunt sigur, că regretă. şi regretul 

„lui va fi deajuns, ca să uiţi. 

| D-na Z07A i 

Nu pot. 

SERGIU 

Ai să poţi. Olga e departe. “Radu e. „ departe Ta eşti 
amărâtă'!! Dacă ai avea copii lângă tine, măcar pe unul, 

„dacă nu pe amândoi, te-asigur. că-ai fi mai liniştită. 

„D-na ZOTA | 

De multe ori m'am gândit la asta. 

i | SERGIU. . 

Eram sigur fără s'o spui. Fomeea găsește măi iute mij- 
locul să uite de cât bărbatul. Când sunt copii mici se îngri-: 

" jeşte de:educaţia lor, când sunt mai mari de copii copiilor. 

D-na ZOTA | 
N'am avut parte niți de ci. Radu de când a plecat nu 

mi-a: scris un rând, iar Olga îmi scrie, că vrea să se despartă. 

SERGIU 

Dacă nu trăește bine, îmi vine să cred, că e de vină ea, 
nu cl. 

D-na ZOTA - 

"Așa cred şi eu. Dragnea a scris lui Andrei o scrisoare
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în care se plânge de Olga, E .cheltuitoare și peste măsură 

de cochetă. 
„SERGIU 

Ciudat ! Olga, care a avut o educaţie aleasă, e pornită pe 

-un drum greşit. - _ 

Da ZOTA na 
N . y ” - . 

„N'am avut noroc. Mă aşteptam dela copii, să am.YEo-0. gA 
mulțumire. Aşi fi vrut un copil de a-l lor, Mereu, în supă- -,, 

“area mea, simţeam nevoia unei înduioșări. Două braţe 

de copil, să-mi înlănțuc gâtul şi râsul lui să-mi usuce la- 

crimile. De mai multe ori mă gândeam să merg; să văd pe co- 

pilul lui Radu, dar mă oprea faptul, că trebuia s'o văd şi” 

pe ea. Pe urmă mi-era frică, să nu mă prindă dragostea - 

de el şi plecarea lui Radu să nu fi folosit la nimic. - 

| | SERGIU 

" Trebuia să te laşi influențată de prima pornire. 

D:na ZOTA . 
pi 

1 “SERGIU. 

N'ar fi fost rău de loc, Nici: odată nu mă dau în lături, 

să mă iau, după inspiraţia. primului moment. Gândeşte-te,. 

Ar fi fost rău. - a 
- 

“că la urma urmei e copilul lui: Radu şi orice ai face, aici 

sau aiurea, rămâi bunica, lui. Vezi, vezi, că ţi se umezesc 

ochii. Când ţi-ai fi lipit obrazul de obrăjorul lui ai fi simțit, 

că e viaţa din viaţa lui. şi a ta... , 
,
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SCENA VII 

- SERGIU — = D-NA ZOTA - — - MOȘ cosracite 

N MOŞ COSTACHE (intrând cu poşta). 
 Sărut mâna: Am adiis poșta. | 

. SERGIU Ă 
Bine. Pune- -0 acolo. 

e i MOŞ COSTACHE 
„E jurnalele şi mai e o scrisoare pentru d-na Zota, 

- (Sere încruntă sprâncenele şi vine spre el. 

D- -na ZOTA E 

Pentru mine? Nu ştie. nimeni, că. sunt aici. , 
(se ridică). 

MOŞ COSTACHE - . | 

“Nu pentru d-voastră. Pentru doamna Zoia. 

D- -na ZOTA 

Eu sunt d-na Zota. 

MOȘ COSTACHE 

Da, de: unde! Coniţa Zota e coniţă noastră. O. coniță 
frumoasă și tânără, c ca o domnişoară. 

  

— 

SERGIU. 

” Bine, bine, bine, Iasă aici şi du- te. 

MOȘ COSTACHE. 

Vite că de las. Sărut mâna. : 

Ma - SERGIU | 
Să trăești. (Afoș Costache ese). ”
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SCENA IX . 
SERGIU — D-NA ZOTA 

| D-na ZOTA . 
Ce e asta Scrgiule? . ” 

i SERGIU - . 
Ce să fie? Nimic! _ | Ie 

N Dona ZOTA e 
Cine -e persoana-asta, care se dă drept mine? 

„ SERGIU 

Didino dragă, când ai avut pretenţia, să te ocupi de 
.. 280 de copii ai altora, de ce n 'aşi avea dreptul'cu, să mă | 

ocup de unul singur, care e ca și al meu. . 

ă Ra ” D-na ZOTA . - P 

“Bine Sergiule, dar cza vorba . 

„ SERGIU 

Era, dar se schiuri bă multe. 'ŢPi-aduci “aminte, că, şi eu 

erarn . de părerea voastră. Intr'o' seară în ajunul plecărei 
lu: Râdu, m'am dus la ea, săi-i.văd copilul. De altfel aceasta 
fusese şi dorința ta. Am intrat în casă foarte pornit. Radu 
era 'acolo şi când am văzut copilul atât" de drăguţ şi de 
nevinovat, gong gănind între mă-sa și tată-său, îți mărturi- 
sesc, că m-a ihipresionat. Oădăiţele albe, curate, orânduite 
cu gustul care indică o femee puţin banală ; fata asta, care 
plângea bănuind în: ultimele ceasuri, care le mai trăia cu , 
iubitul ei, că vor îi şi cele din urmă ; Radu care se despărțea 
neînchipuit de greu de copilul lui şi de femeea pe care o | 
iubea, — mi-a venit nu ştiu cum, şi m'am gândit, că facem | 

. . : > = .. . ... : . s „tb 

aceiași crimă, că a copiilor smintiţi, care distrug primăvara * 

cuibul rândunelelor Am luat copilul la. mine, să-l cresc eu. 

A. 86 Etera. — Mtărgeluş, : ÎN | ÎN 10.
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N a a D-na ZOTA - 
Şi Radu? a 

i | "SERGIU - 
Radu? . „ Radu a “plecat, “ : 

D-na ZOTA? troionată) 

Şi copilul lui. „+ Detagul lui: e la tine? 

Se SERGIU 
Da : o. 

n: -na ZOTA ( eve rindurși) 

Vai Sergiule, "dacă ştiam, AN ai veneam. 

aia sinolu De: 
Nu e-neapărată. novoe să-l vezi. - 

D-na ZOTA. 

Nici nu „vreau. să-l, văd. 

SERGIU 

„În orice caz, între d-na Angcliny care caută să strice 
o căsnicie veche, între Olga, care deşi e fata noastră, dar 

"trebue, să măr turisim, că n'a eşit cum doream să iasă, 
nu ştiu, de ce am oropsi copilul femeei, care a. rămas cin- 
stită şi al cărei singur păcat, e că n'a început pe unde tre- 

buia să înceapă, PR | 

D-na ZOTA 

E blond? Cura era Radu când era mic? 

SERGIU - 

Radu întreg.
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| D-na Z OTA 

5 vuinie? Sinătos? | DD .. 

| SERGIU IE i 
La București se anemiase, dar acu la ţară i-a mes bine. 

> D-na ZOTA 
„Mânca-tar „mama! (dap. o pauză). Adu-mi-l, să-l văd 

| SERGIU 
„Să nu. te, lege la gard. . - 

î. 

- Dina ZoTA | Si 
Nu,  adu-ral- l să-l văd ! Mi s'a făcut un dor. de Radu, 

„_de'cred că ” înebunesc. “Adu-mi-l, dar numâi pe el. - 

„n. "SERGIU 

Aşteaptă. (Sergiis ese. D-na Zota așteaptă neimişcală în 
Brada unei emoții cumplite. Sergiu se întoarce împingând 

"căruciorul), . 

SCENA X 

SERGIU — D-NA ZOTA:— MARGELUŞ - 

, SERGIU | 

Dă-mi voe' să-ți prezint: "pe boer. Mă irgeluş. Binişor, că | 
doarme. . , Pa 

D-na ZOTA (se apropie cu lacrimile în ochi) 

Maică “dragă :.. Răducul meu!.;.. Doarme, îngerașul | 
Ptiu! ptiu!... să nu-l deochi. Păcat că nu deschide ochii; 
Îmi pare bine, că nu scamănă cu mă-sa, - 

x
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- SERGIU . 
Are și ceva de-al mă-si, dar în colo e Radu leit. 

D-na Z OTA 

Mi s se pare, că trăesc atâția ani în urmă. Nu aveam încă, 
pe Olga şi Radu ridica toată casa în sus. Ingratul, acum 

m'a uitat. De cânda plecat nu s'a . 

gândit să-mi... (aritându- -se la co- 
pil). E învelit bine? La vărsta asta 
e deajuns un curent, ca să se pră- 

3) pădească. Tu n'ai. primit nimic, dela: 
Radu? : = 

SERGIU . | 
N'am primit nimic, dar ştiu, că 

„e bine şi că ce fericit. NE 

Dna ZOTA 

Prin cine? (sa aşezat pe scanuul 
din dreapla şi mişcă legânând cărueiorul). - 

  

| SERGIU 
Am şi cu mijloacele” mele de corespondenţă. - 

| Dna ZOTA 
Bietul copil. Două, trei, zile a fost foarte trist, dar. în 

ultima zi, ziua plecării, părea înviorat şi vesel, se vede, 
că îrigurile plecării îi risipise mâhnirea,. - 

SERGIU - 
Se vede!! | E A 

D-na ZOTA , - 

Li şi-acuma, când s'o întoarce? Te rog, să nici nu ştie, 
că a fost copilul la tine. Mare nenorocire a fost aducerea 
fetei aceleia î în casă. Dactilogrală ne trebuia |



„greu, când vei afla adevărul. na 

"Sa întoarce în curând, ca s'o ia. 
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SERGIU? 

Când a intervenit „pe lângă tat său, 'să oia la: Minister, 

şi când a dat ideea să o detașeze 1a cabinetul ministrului; 

Margeluş se născuse de mult. Radu vroia încetul! cu încetul, 

să te facă, s'o cunoşti, s'o preţuești, ca să nu- ţi vie atât de: 

Din -na 'ZOTA | 

Mulţumesc lui Dumnczeu,, că l-am aflat la timp. 

| SERGIU 
Nu se ştie. „i . 

0 Dna ZOTA _. _s 

De ce? .: .. | a 

a SERGIU: -. _ 

Pentrucă mi-a, scris. „(Radu se ivește pe ceardac. Sergiu îi 
- face semn, Să nu între). - 

- Da -na ZOTA 

Vasă zică tot ţi-a scris, Şi nouă nici tin rând. 
ă 7 - . . ,- . . ” 

SERGIU 

Vouă mavea ce să vă'scrie. - 

„D-na ZOTA 
N - 

E sănătoș? Ce spune? Arată-mi scrisoarea | 

, . . Lă 

SERGIU e 

_ Imi serie, că e foarte nenorocit, că aerul nu-i prieşte, că 

dorui de ţară şi de-ai lui îi seacă Sufletul. Mă roagă, să-i 

îngrijesc copilul şi îi pare bine, că încercarea la care l-aţi 
suptus, l-a făcut să vadă şi nai mult, cât o iubește pe Gina. 

5
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| D-na ZOTA: (speriată) - 
Radul|! -- a A 

- o . Sa SERGIU - Si II 

Da. Uite-l că s'a şi întors, (întră Radu). 

  

SCENA XI 
' senaru — D-NA ZOTA — RADU. 

| - :- Dina ZOTĂ (emoțională) o 

” - Radule | E | 

“Mamă ! Eram aproape de tine. Când te-am văzat venind, 
îmi venea, să-ţi ies. în cale, cum iugeam: Sâmbăta, când.. 

-_vericai, să mă ici i dela şcoală. 

D-na ZOTA (7 evenindi- -şi şi “stă pânindu- se) 

Nu! Iată un lucru pe care nu- - îng gădui. Sergiule, bănuesc - 
tot şi poţi să te şi superi, sunt în casa ta, dar nu mă sili, 
să fac lucruri pe care nu le pot face. i 

a SERGIU Dn ” E] 

Nu te sileşte” nimeni. “Tu ai.cerut să vezi copilul ş şi, Radu 
! cum era şi firesc nu s'a- putut stăpâni. 

D-na, ZOTA 

- Mibai: stricat toată bucuria, de a te revedea. Nu- -mi cere, 
să fac lucruri, pentru care am suferit prea mult. Regret, 
că am venit. Sergiule. Prea m'au năpădit. nenorocirile.
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"SERGIU Sa 

Nu- -ți cere nimeni nimic. (fii Radu). Du-te Radule, di-te 

sus în Elveţia. Chiamă şi pe -Gina, să stea cu tine. (Radu 

“urcă scările anevoe şi dispare. sus). E 

SCENA XI 
| „D-NA zoza— SERGIU Si 

D-na: ZOTA | . | _. 

1. -ai luat la tine şi-ai făcut rău. Toebuia să-l laşi să plece. 
„Dacă „pleca ar fi uitat-o. 

s 
N 

“SERGIU. 

Tocmai, ca să n'o uite nu l'am lăsat, să plece.. 

Dna ZOTA - 
— Nu: înţeleg. | a 

N SERGIU 

Ai să înţelegi când vei fi mai liniștită, (afară se aude goarna 
* auaui putoinobil). Incă un mosafir. Azi e ziua surprizelor. 

Dina ZOTA. 
Cine să fie? zi 

Sci Sa SERGIU | 

Imi închipui. | Ia , - 

N D-na ZOTA - a 

A, nu! Asta e prea mult. Prea multe într'o singură zi. 

SERGIU 

Nu lăsa nimic pe mâine, fă-le toate azi.
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| Nu vreau. 

_„ SERGIU 

- Nu-l pot da afară. Uite, treci dincolo sau du- te la Radu î în 
Elveţia. . ” 

n. -nă ZOTA 

(zinrită nu ştie ce să. facă, slă pe gânduri, apoi ia o hotărâre). 
Trec dincolo, (Ia căriiciorul cas ea. Sergiu râde). 

„SCENA XII 

" SERGIU — APOI ANDREI 

" Sergiu a eșit pe terasă. După a timp. se aride automobilul 
la scară „și apare Andrei foarte îngrijat. 

| ANDREI 
Didina e aici? IE a 

a SERGIU 
E aici. 

ANDREI 

Vasă zică, şti tot. Bună ziua. 

SERGIU 

- Adică Didina știe tot, d'abia acuma, bună ziua, că eu 
știam totul mai de mult, 

| N 1, 

| ANDREI 
Ce face? i 

„ SERGIU: 
E bine,
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A > ANDREI 
 Amărâtă? | E ! 

e SERGIU . 

Ba bine că nu. 

| “ANDREI. » ” 

Dragă, ce vrei? O nenorocire. Spune-i, că nu mai e niinic. 
Am rupt-o definitiv. De altfel,- de când am eşit din gu- . 

"-vern, se cam stricase căruța. Acuma, m'am lămurit ce a fost 
la Zoe. Avea nevoe de o intluânță. De oarece eu, ca ministru 
eram în curent cu toate... 

Se SERGIU 

Nici nu se putea să nu fi fost în „curent, 'dacă âi căpătat 
influenţă. | Ii 

! ANDREI. 

„ Da. Dar de răcit ne-am răcit, după ce am eşit din Minis- . 
ter. Vezi, prin urmare că n'a fost .ceva. serios. Vorbeşte-i 
tu Didinei, explică-i. Trebue să faci tot ce-ţi stă în putinţă 
s'o aduci acasă. 

5 SERGIU. | 
O să încerc. | o fa 

„ANDREI 7 

Spune-i, că am venit, s'o iau şi: că trebue să meargă. 

| SERGIU 
Ştiu că, trebue, dar n-o să vrea. -. IN 

„ANDREI 

Convinge-o tu. Unde e? 

“SERGIU 

E ci Radu, cu Gina şi cu copilul. 

r
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. 1, 

A fost și s'a isprăvit 

N 

| . ANDREI - | 
Ce-ai înebunit? ac a 

| „SERGIU: - i 
Sau cu copilul cu Gina. și cu Radu. 

AN DRE 

Ă Cum cu 5 Radu? Nu înţeleg, nimic. 

0 SERGIU 
- 

Multe : nu u înţelegi ș şi cu toate astea tot ai să le înţelegi. 

Da ANDREI, 

Păi,: Radu nu e în străinătate? | 

SERGIU ii e 

ANDREI 

- Şi Didina ce spune? . Ă 

Aa „SCENA XIV - 
ANDREI — SERGIU — D-NA ZOTA. 

Sa | D-na ZOTA (intrând 

Ca să curmăm ori ce discuție, e mai bine să viu şi cu. 
Sunt în casa. fratelui nu în care nu mai ai ce căuta. Ori ce 
intervenţie a lui, e de prisos, Mai bine rămân singură, de: 
cât să te mai văd în ochi. - a [ 

ANDREI (oras, schimbându- -și atinudinea) | 
Aşa: cred şi cu. Si
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| | D-na zo1A (fnanărim îtrită). 

Cum i a Ţa 

| | „ANDRE 
Doamnă. -Ceeace sc peticce în casa asta. e mai mult de 

cat o batjocură, —: € e o sinistră comedie, Fără să ştiu ceva, 

în: dosul meu, ca nişte hoţi, aţi pus la cale un lucru pe care 

_ştiați bine, că nu-l admit ! (fn vremea asta Sergiu ar că Încet | 

scara şi dispare). as - 

a „Dora ZOTA 
Ce lucru? Pa 

- ANDREI 
“Intre noi doi poate să se întâmple- orice; N are irapor- 

tanţă. Dar nu pot lăsa pe fiul meu, să. se nenorocească, 

ajutat. de tine,. care i-ai fost complice- NE 

aa , Da ZOTA (indigată) a 

oi a RE 

.. 
ANDREI a 

Ca să împicdie un lucru, care îmi “dezonora familia d 

- - D- ma ZOTA (Tugânându- D 

Îţi dezonora familia? |... a IE 

AN DRE I - 

a. -am trimis pe fiul meu în exil. Lam trimis în Elveţia, 

unde se trimit şi regii. In. Elveţia țara reg şilor exilați.  -. 

_ D-na ZOTA (care nu a pricepe nimic) a 

Şi? - : 
ANDREI 

„Şi de conivenţă cu fratele 'd- tale, pe care îl “ştiam un 

om: de nimic, l-aţi adus să-l ţineţi aci, ca să vă bateţi oc 

N 
2 

Î
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de mine, de mine care am o viaţă de o corectitudine ideală, 
(D-na Zota: se uită. ţintă în ochii lui). Da! Am tăria s'o 

- spun, de o corectitudine ideală. Mica mea aventură e 
lantă, cu care s'au întâlnit și alţi oameni înaintați, 
vârstă mare .... pardon, oameni mari la vârstă naleiată 
nu se "potrivește cu ceeace ați pus la cale. 

, N D-na ZOTA 

Andrei, eşti ridicol. 

ANDREI. - 

Am “fost ; nu “mai sunt. Pe Olga. m'aţi silit s'o dau' lui 
Dragnea, — ai văzut ce bine am nimerit-o, pe Radu îl lăsaţi 

„să ia o dăctilografă |! Nu se poate. Pun piciorul în prag Și 
cu mâna votez. contra. - 

D-na ZOTA 

Cum poţi m: Acar bănui, că ştiam de ri rămânerea lui Radu 
“în țară? . RR 

ANDREI E 
“Mai. mult chiar. Vencai. să-l vezi... a 

Da ZOTA 
“Nu-i adevărat. . N 

ANDREI 

Cum nu-i adevărat? Ce cauţi aici? Cum se face că ve-: 
„nind, în treacăt, să-l văd pe Sergiu, vă găsesc pe toţi strânşi 
„la un loc. + 

Daia ZOTA” | 
Am venit 'din pricina d-tale, pentru că numai pot locui 

în casa. unde m'ai. silit, să primesc pe prietena: d-tale. 

| ' „ANDREI 
;-- Mofturi.
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D-a ZOTA 

Cum mofturi? Andrei mă scoţi din fire. Nu-ţi dau vâie | 
să mă bănueşti. - 

, 

| ANDRE 
Nici cu nu-ţi dau voie şi cu toate astea m'ai-bănuit. 

-.D-na ZOTA 

Pe d-ta te-am văzut cu ochii mei. - 
. 

„ANDREI 
Ei şi? Crezi, că acuma, eu te văd cu ochii altuia? 

E D-na ZOTA 

O! asta-i prea de iot. Vino-ţi în fire. Iţi jur,că n'am 
ştiut nimic. Am fost tot atât de surprinsă ca şi tine, şi poate 

- mai amărâtă decât eşti d-ta. - - 

ANDREI 

Nu .cred nimic. Lasă-mă în pace. Să vie. Să vie aici 

toată promiscuitatea asta, în care ţi-a plăcut, să trăieşti, 

şi de ruşinea căreia v'ascundeaţi de mine. | : 

- D-na ZOTA - 

Eu? - - i. 
” ANDREI . - 

D-ta, care leșinai acum, trei săptămâni, când aflaseşi 

taina, şi care acum vii să-i vezi pe furiş, nu cumva să allu 

“ - DnaZOTA 

Eu? Pe furiș? Andrei ţi-ai pierdut capul. Se vede că. 

„L-ai lăsat în iatacul iubitei d-tale Zoe. Eu n'am nimic de 

7
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“ascuns. Ne am ascuns nici odâtă nimic: “Ştii, prea bine, că pe 
mine nu mă. leagă nimeni la gard. -. 

ANDREI. 
„Nu-mi pasă de d-l Radu, nu-mi pa asă-de d-ra-aia, nu-mi 

, pasă de: copilul dumnealor. Afară ! Mară ! MI 

| DnazOra 
„Copilul? N Nai drepti să goncști copilul. Copilul e al nostiu. 

ANDREI. 

Copil e al lor, şi ei nu sunt ai mei. 

Aa 4 D-tia ZOTA zu 

Ba sunt ai noştri. a a 

ANDREI 

Sunt ai d-tale, Ai mei nu! Mă împotriv esc. Nu ştia ce 
„aţi pus la cale, dar am venit.la timp să stric tot 1... (Işz 
rupe şiretul dela 7itonocli). Na! că mi-am stricat monoclul. 

= 

- o D-na ZOTA. o o 

- N'ai să strici nimic. In halul în care eşti, n'ai „arăptul 
să strici ceva. Eu, cu sunt eingura, care pot hotări, singura, 
care m'ași putea împutrivi şi pentru că îndrăsneşti să ridici 
glasul, ia să vedem cine e mai tare: cu sau amantul doamnei 
Angeliny: 2- ” a - 

| ANDREI DZ 
„Doamna Angeliny .. - 

D-na ZOTA . . . 

o SEIINici n'ai dreptul, să te amosteci în "viața copiilor. 
D- ta care n 'ai avut atâta simț, să-ţi respecţi familia. Nici
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nu mai îngădui, să le vorbeşti, dumneata care ţi-ai Dătut 
joc şi de. mine şi. de ci. Mă revoltă ihdrăzneala, d-tale. „N 

ANDREI . . | - 

N'ai decât să te reolţi za Ă o 5 

D- na z OTA. 

"Dacă Radu n'a putut. să plece e o dovadă că trebuia să 
- rămână. Ei bine, să rămână. M'am săturat cu singurătatea. 

„Un copil încolo, altul încoace, numai pat. Părăsită cum sunt - 
"de bărbatul meu, am:nevoe de copii, care: să mă mângâie 
şi îi primesc oricum, numai să-i știu lângă mine. 

„AN DREI 

In asemenea. imprejăzări, cum îi primeşti tu, nu dau voe. 
Asta e voința mea. 

„ D-na-ZOTA 

„Nu ţine nimeni seama de voința ta, după cum n'âi i ginut. 
seama nici i guvernul, care te-a remaniat. 

ANDREI 

Asta ce în altă ordine de idei.. e - . 

. Ă . “D-na ZOTA. 

Nu “le cunosc ordinea, dar sunt “ideile mele. Eu rămân 
aci cu ei. Dumneata fă ce-ţi place: _ i ă 

ANDREI: a 

Dunneata, trebue s să vii cu mine, (mzuind glasul) și atunci 
îi iau şi pe ei. (începe să râdă). Didino, nu vezi tu că am glu- 

„mit și te-am legat la gard. Ca să -te împac, mă împotriveam. 
Dar putem oare să ne împotrivim. când nu putem face altfel 
de cum ne e Scris să facem. Ai dr eptate, înțeleg, dacă ţi-ai 
muiat inima şi îngădui tu asta, se vede, că te-ai gândit mai -
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bine decât mine, Haide, haide, să ne iertăm şi s să iertăm. 
Mă gândesc şi cu că n'o fi fata asta tocmai. aşa de rea, 
dacă şi Sergiu, care e cel mai deștept din familie, ș s'a gândit 
la fel. " 

D: ma ZOTA o 

L'ai văzut ce drăgiui e? 

ANDREI 
Sergiu? Foarte drăguţ. A „e 

| a D-na ZOTA 
„Copilul! | ” 

| “ ANDREI 
- Nu. Ia să-l vedeni. (D-na: Zeta trece dincolo și aduce că- 

„ruciorul în vreme ce sus pe scară apare Sergiu cu Radu şi 
Gina). D i .- - 

„D-NA ZOTA — SERGIU — GINA — RADU — - ANDREI — 
MARGELUŞ. — FECIORUL | 

ANDREI 

- Nici odată nu m'am simţit mai mare, ca acum de când 
sunt tată-mare. (Se emotionează şi scoate batista). 

- D-na ZOTA 

Ia-l în-braţe. 

ANDREI 
Nu, că doarme și poate e „ud. ——, „



MARGELUŞ Gt. 

D-na ZOTA - 

Viezure mic. Ochii lui Radu. Leit Radu. . 

| ANDREI 

Câţi ani are? E - . 

A D-na ZOTA - 

- Frubue să aibă nouă luni. 

(e ANDREI 

Nouă luni? Nu-i mai mare? De când tot aud vorbindu-se 

de el! 
ai 

SERGIU (coborând) | . = ” 
. 

- 
- 

” Ce Dumnezeu ! N'are vârsta, când începe omul să şi-o as- - 

- cundă. Și pe urmă e băiat, de ar fi fată mai înţelegcam. 

Numai femeca la o anumită vârstă, taic dela ca ca. să adauge 

la celelalte. “ i 

“ D-na ZOTA (Ginei, care a cotorât) 

Bună ziua ..... domnişoară. Să-ţi trăiască. (Incepe, să 

plăugă). .. | NR 

i “ANDREI 

A! Ce faci Gino? (Lui Radu) Cu dumneata sunt supărat: 

(Se sărută). Să vă trăiască. E mare Și voinic. Bravo. Recu- 

noaște pe tat'său? sa 

| “SERGIU 

Fireşte. Mai rămâne ca tat'său, să-l recunoască pe el. 

D-na ZOTA (emcţicnalâ) 

“fu cred .... că dacă n'am putut... face altfel, însem- 

ncază, că ăsta e.norocul lui Radu... Și prin MMarc.. 

A. de Hera. — Mărgeluş.. 
11 

Li
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- SERGIU : 
Bravo Didino,, (lui Radu), 'Radule, a sosit ziua mare. . . 

o ANDREI .- 
Eu nu mă opun. .. a 

“ E D-na-ZOTA! 
Aşi fi vrut, s'o văd şi.po-asta. - 

_ GI INA. 

. Radule (zine lângă d. Intră Jeciorul din dreapla). 

. TE CIORUL AR 
“Ara trimis şoferul, să întreb dacă poate gara maşina. 

. SERGIV. 

Care şofer? 

-F “ECIORUL 

Şoferul lui domnul ministru. 

RE - SERGIU 
* Aha! i 

Dia ZOTA_ a 

DI  FECIORUL (corectându- 50) - 

Lui conaşu .,.,! 

D- -na ZOTA 

Ţi- am mai spus să nu mai zici „Domnul ministu” ci 
să zici! "„conaşul”. . 

 



MARGELUŞ . a 

N PFECIORUL . - 
„_* Ami pare rău. De-abia mă obişnuisem, SR 

SERGIU se 
Lasă, c'o să mai fie. - | 

CORTINA: 0 

    

- meat 
prea enma — 

EA ZF Pica AT | i Y 

i 1957: i 

 


