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- Peprezentată pentru prima oară la 8 Ianuarie 1595, , 
"pe scena Teatrului National din Iaşi.



PERSOANELE: 

Vasile Viforeanu, gazetar, în vrîsteă 

de 30 ani so. . . , DL S. Dragomir 

Vasile Mantea, profesor, «de 

AD n o. . DL Gh. A, Cârjă 

Ștefan Viforeanu, fratele lui V. 

Viforecenu,  fuucționer, 

AȘ ani i a e e. . DI. D. Constantinescu 

Leontina  Viforeanu, soție lui 

Vasile Viforeanu, 26 ani D-na A. Pruteanu 

Ionel, copilul lor, î—7 ani . Micuța Ofelia Cârjă 
Maria, sercitoare . . . . . D-şoara N. Costişanu 
Tosca, coral e... DLG, Momuleanu 
O Bucătărează . . . .. . D-şoara A. Brah 
Frănlein o... Idem 

Prorojan, Dita o. e 

O spălătoreasă, un horuar, un 

lawmpist, un măturător, ete. er 

Scena se petrece în casa Iur Vasile Viforeanu, în ca 
pilală şi in zilele noastre,



Un salonaş modest mobilat, dar cu gust. Uşi, 
în fund şi de cele două laturi. în dreapta şi 
în stinge. — In colțul din stînga, o sobii. Iocul 
arde în ea. — Mese, fotelami, scaune, oglinzi, etc. 

La ridicarea cortinei, Leontina seade pe un scaun la 
“masă, în faţă, Potriveste Iul /onel legatura la git. 

SCENA | 

LEONTINA 

Şi al învălat-o hine?... (Ionel dă din cap lu fie- 
care întrebare) pe de rost? fără gresală? da 2... 
Să star colea așa frumos, și cind o întra tăticu, 
să te duci săi săruţi mina, și Să-i ziel: «La 
mulți ant, tătică !» Şi pe urmă să incepi... Dar 
ar învătal-o bine? Ia să te văd. 

IONEL, (reciteazi): 

De ce fuge rîndunica 
Iarnan bune, 

De nu-i afli mici de viaţă, 
Aici de nume 2 

De ce vara vine dară 
Inapoi, 

De-şi clădeşte cuib de dragoste 
lit noi.
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De frig fuge, la cald vine 
Ină spui tu? 

Dară chela astei taine 
Vo ştii, nu! 

Caldul e iubirea dulce, 
Dragul met, 

Prigu-ă ura — rîndunica 
Sint chiar cii. 

Mă iubeşti 2 
Viăi la tine. Iu-măn Waţe 

Păriutesci. 

Sunt chiar că, și vii la tine. 

LEONTINA | 

Bravo! Bine! Asa! 

| IONEL 

Să mă duc Ia el acum, mamă? 

LEONTIN. 

In bibliotecă ? Nu, 

IONEL 

De ce? 

LEONTINA 

x 
Lasă, nu! E ocupat. Vine el aier.
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IONEL 

Vine? Cind vine? — Da uenea Fănică nu vine 
azi la not, mamă ? 

LEONTINA 

Nu. Nen'tu unchiu nu vine nici azi la nor... Nu e pai. S'a dus departe... Da o să vină DI. Mantea (se aude mar într clopoteil unei sănii, care 
se oprezle; apoi se aude soneria. Leontina se scoală), Auzi! Poate să fie chiar el. Cind o veni, să-I zici şi lul «La multi ant, nene Silică», şi să-l săvuţi mina. E ziua şi a lur. a 

IONEL 

Da o poezie să nu-I spuiii, mamă ? (Leontina ride). 
(Bătae în ușă). 

LEONTINA 

Intră. 
(Intră Vasile Mantea. Redingzotă neagră, barbă mică. 

Natură veselă, echilibrată, fără nimie trivial). 

SCENA II 

LEONTIN, (it iese înainte) 

Bine ar venil, domnule Mantea. Şi le felicit, II urez toate fericirile. 

MANTEA 

Sărut mina. (ir sărută mina). Asemenea şi Dv. 
Vezi ce de-dimineată am venit? Ba încă de 
astă dată nepoftit... Pe Lache nu Pam văzut
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de alaltă-eri... Şi atunci nu mi-a spus nimic, 
Dar ci îmi ţin tabeturile. 

LEONTINĂA 

Și bine faceţi... Alt-fel ne-ar fi părut răi... 

MANTEA 

Păi, ce să fac singur cuc în cameră azi, la 
ziua inca ? 

i (În timpul acesta Maria, care a inlrat după Mantea -a luat pălăria. fularul alb de matase desfăcut de Mantea dela git, si le-a dus atară, Mantea revine dela ușă unde ui dal loate astea în sama serviloarei. pune ceva la sublioară, îsi freacă mîinile de fie). 

Ah!. ger a7ă, dar frumos... (eălră Ionel) Dar. tu >... 

IONEL 

La mulţi ant, nene Silică! 

MANTEA Gl sărulă) 

La multi ani, dragă! Sa trăești, să crești Mare, mare 1... (arata cu mina în sus) și să ajungi mare... Să întreer pe lătieu la Seris.... și Să baţi pe toți gazetarir — cu pana. bine ?nţeles. (il sărulă Tar), 

IONEL, (vexel) 

Mamă, să zic puezia ? 

LEONTINA (riziuu) 

Poezia ? (cătră Mantea), E poezia. pe care a în- vălal-o ca so spue lul Lache.
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MANTEA 

Da ? (către Ionel). Lasă că o aud ei, cind îi 
spune-o lui tăticu. Da o zici bine, frumos? Da? 
Bine. Na, uite, pentru-că ești aşa cuminte, îţi 
daii şi ei. ceva (ir dă o carte cu seoarțe mari colorate, 
de cele ce se dai copiilor de anul noi. Uite.... o 
carte cu chipuri frumoase. — Tu știi să citeşti, 
nu e aşa? 

IONEL (luînd carlea) 

Da; să vezi (nitindu-se serios pe titlul cărții). Asta e 
(0), ăsta e m, ăsta e, ăsta el. 

MANTEA 

EI. cum face acum peste tot? 

TONEL  (gindindu-=e) 

Omul. 

MANTEA 

Bine, bravo... (arătind titlul) <Omul cu un ochit 
în frunte»... Să vezi ce poveste feumoasă. 

IONEL (vesel. răsfuind cartea) 

Da! | 

LEONTINĂ 

Zi mersi, mamă, şi du-te de citește sineur.... 

IONEL 

Metsi.... (pleacă serios. Tese prin dreapta).
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SCENA III 

LEONTINA . 

Acum e toată lumea a îur!.... 

MANTEA 
Da unde-i tizu ? 

LEONTIN 

In bibliotecă, 

MANTEA | | 
Apropo !... A primit el cărţile de vizită de ziua lu? 

LEONTINA 

Nu încă. Curierul nu ajunge aşa de dimineață la nor... Mat ales azi... Le aduce înadins mar tirziu.—Dar de ce întrebr ? 

MANTEA 

Voram să secitr.-—Zier că e în Dibliotecă? Ce face ? 

LEONTINA 

Lucrează. 

MÂNTEA 

Lucrează ? Şi astă-zr 2
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LEONTINA 

Ază parcă mal mult decit oricind. Ca și 
cum War îi anul noii şi încă ziua lui. E cam 
posac. Nu știi ce are. Cum sa făcut ziuă, 
s'a dus așa în halat in bibliotecă, şi a citit, a 
seris, nu ştiu ce-a tot făcut, pînă acum. Na eşit 
de acolo. Mam dus să-i due ceaiul pela opt și 
jumătate. Parcă nici nu m'a auzit întrînd în 
biuroii. Nici nu s'a întors să mă vază. Mă du- 
ceam şi eii veselă de ziua lur, să-l felicit. Cind. 
intru, zic; «Bună dimineaţa Lache». EL a mor- 
moit ceva şi nici nu s'a întors; lucra înainte 
plecat pe masă. Pun ceaiul lingă cl; el zice, 
scurt, «mersi» şi tot nu se întoarce. — «Lache» 
zic ei zimbind veselă. — «Ce este», îmi răs- 
punde elscurt şi apăsat. — «Ce să fie, zic cu, 
mai lasă și tu lucrul astăzi». — Dacă laşi lu- 
crul, te lasă și elpe tine», respunse el, Iar scurt 
și apăsat, -- «Dar bine azi...», îl zic eu. — «Ce 
este astăzi? — «liste ziua la, este Sfintul Va- 
sile ! — «Ce ziua mea? Ce st. Vasile? Zilele nu 
sint ale mele, sint ale lut D-zeă, our ale cul 
le-a îi făcut, şi ca nu sint sf. Vasile» — <ET, 
Ya lasă, dragă, glumele, vin să te felicit: La 
mulţi ani !»---<Ba mal bine la mulți dracr!.. Lasă 
me în pace, că um de lucru; ce nu te astimperi 
cu fleacurile? De ce mal venit şi eri și alaltă- 
eri să-mi zic: «la multi anl» ? Şi acum aştept să 
vii şi mine şi pormine, în toate zilele să-mi zici 
iarăși și iarăşi: «La mulţi anl!2. Că, de, fie-care 
zi odată vine întrun an, ba și în viața omului». 
— «Da ce ai?» îl intreb eu Iară. — «Ce am!.. 
Am de lucru, asta-r!...». — Văzindu-l așa in- 
dispus, am eşit,
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"MANTEA 

Lasă că-l trece, îl. trece..... A 

LEONTINA 

Nu ştiu ce o fi avind. Ştii D-ta ceva? 

MANTEA 

De!... bănuesc! 

LEONTINA. 
Aia. bănuese și eu ceva. Nier-odată n'a 

fost. în nici un an. aşa de posomorit la ziua 
“lui. Totdeauna era v veselie!.... La dejun erat D-ta. 

MANTEA 

Sint și acum nelipsit. 

| LIONTIXNA 

Mal cra frate-sci, Fânică. 

MANTEA 

Vezi aia-r... aia! 

LEONTINĂA 

Puneam masa aici în salonas ..., Și venea 
de pela 10'j2—11 finul Porojan de ne cinta la 
Prinz... Seara aveam invitați lu masă —lăutary... 

| MANTEA 

Da... Și Lache, ca să tachineze pe Fănică pen- 
tru frumoasa Dv. chiriașă Dătrină. care credea
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că-i curtată de Fâunieă, numal ce-l auzial: «la z 
Porujane, ştii tu.. cîntecul...> Și Porojan înce- 
pea: «Costică, al ochi frumoși>,—-Ti-aduci aminte? 

| : ! (fredonează cintecul cu: vorbele) 

"Si fiinl-că. şi pentru-că te-am văzut, 
Dorule, iha-ha ! 

Cu trone la inimă mi-ut căzut, 

Dorule, iha-hă 1... (ride). 

Şi unde se unita în pene Friiuleina bătrina! 
(ride). Da, petreceam bin. 

LEONTINA 

Se cunoştea că e zi de sărbătoare. Parcă ne 
ridea sufletul. — AZI o să avem o zi trista. 
Lache nu vrea să auză nici de vizite de primit, 
nici de nimic. A poruncit să nu se facă foc Ja 
salon; ci-că e o prostie... ce are lumea cu el? 
Pe. de-o partei! spun că eziua lui, și pe de altă 
parte numal a lui nu este, e a tuturor care vin 
să-I rea timpul. 

MANTEA 

Las că osă-i treacă. Văd că al înțeles și D-ta 
cauza. Lipsește Fănică. . 

LEONTINĂ 

Da. Asta e,de siuur. 

MANTEA 

"Ori ţi-a vorbit ceva? i sa. plins?



LEONTINA 

"A! Nu! Să se plingă! De unde? Niel nu mi-a 
vorbit. Dar am înțeles eu. EI ținea la Fânică; 
si de-cînd san certat, nu mat e în toate apele 
lu, Fănică își ține ambilia de frate mar mare, 
nu vrea să înceapă el împăcarea. Lache. cum 
îl știi, încăpăinat, zice că nu vrea el să inceapă, 
că nu e cl vinovat, că ar avea aerul că-și cere 
ertare, 

SLANTEA 

Copilărir! 

LEUNTINĂ 

“Şi apol mal e ceva. Acum cite-va zile a fost 
si. Ştefan. Lache nu sa gindit nier măcar să-i 
trimeaţă lul frate-stii o carte de vizită. aşa de 
politeță. Nu zic că trebuia numar-decit să se 
ducă la el şi să-l felieite, şi să-l aducă la noi, 
a să luăm cu toții masa — cu-toate-că și asta 
sar fi căzut so facă; nu era lucru mare, nu că- 
dea cerul be pămint. Dar nici măcar nu i-a 
trimes o cartă de vizită!...., 

MANTEA 

Cred că o să le treacă. 

LEONTINA 

Cum? 

MANTEA 

Să-i spur.... Ext am primit dela Fânică o 
cartă de vizită pentru ziua mea zi anul noi, 
Am eilit pe dinsa cite-va rinduri de felicitare,
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care aveaii în ele un aer de melancolie duioasă, 
de regret adinc și trist. Se plingea omul că după 
atița ani de petrecere împreună a zilei de S-tul 
Vasile, e nevoit să înlocuiască imbrățișarea lui căl- 
duroasă prin o simplă obişnuită cartă de visită, 

LEONTINĂ.. 

Bietul om!.. Sint sigură că-l pare foarte răi... 
că e loarte măhnit, 

MANTEA 

Da! Nu numar pentru acea-ce spune în bi- 
let, dar mar mult pentru ceia-ce nu spune. 

TLEONTINĂA 

El totdeauna la Sf. Vasile, aici te întilnea, 
aici te felicita, 

MANTEA 

Negreșşit ; și pentru-că nu poate veni aici, nu 
poate nici să mă îmbrătişeze. Şi e uşor de 
priceput de ce este cl mar măhnit. 

LEONTIN 

Că nu poate veni aier, fără indorală, fiind-eă 
in asta se cuprinde şi neputința de a vedea pe 
frate-său, pe care-l iubeşte... știi bine. 

MANTEA 

Cum nu? Amindor se iubese. Numar putin 
să se slăbească ghiaţa, care-l desparte, o mică 
vază de căldură, de iubire, să treacă între el, și .
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sint sigur că puterea căre-l respinge pe unul 
de altul, se va dovedi că este aşa de șubredă, 
de artificială ! - 

| LEONTINA N 
Ei, dar cum... 2De unde se vie acea rază de 

căldură, de iubire, de care vorbeşti D-ta ? 
MANTEA 

De unde? Tocmat voiam să spun. -— Nur 
astăzi ziua lui Lache? Nu se dati și se primesc 
astăzi felicitări de ziua numelui? Ce ar fi dacă 
Fănică ... 

| LEONTINA 

MANTEA 

Imposibil ? 

(Se aude în stinzu voacea Iul Lache) 

SCENA IV... 

LACIIE (intre culise) 

Leontino!., Mario!.. 

"LEONTINA 

E el! (lare) Indată ! Indată! (se duce de deschide 
în stinga). Ce este, Lache? 

LACHE 

(Intre culise) Să puneţi masa mar de “vreme 
astăzi. Mi-e foame. M'am sculat prea de dinineaţă.
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| MANTEA, tare. ca ză fie auzit de Lache. 

EL! dar mie nu mi-e foame așa de vieme, & de-abea 10. Nici vremea ţuicel. 
LEONTIN A, rizind fortat. 

Auzi? DI. Mantea e aiel! 

„LACHE, seolind capul de ușă. 

A! E Mantea aici? Bună ziua Silică! AFL 
treabă cu mine 3 

MANTEA 

1 Cu alte cuvinte, dacă mal treabă cu mine, 
anal ce căuta la masa mea! Bravo! Bună feli- 
Qcitare de anul noni şi de ziua mea! (se scoală) 
Sbună ziua! Nu-mi faer onoarea. să ... 9 
st 

4 
LACHE 

(Întra pe scenă. cu un jurnal în mină. pe care ze uită 
din cind în cind, aci plinblindu-se, aci şezind pe cite 
un scaun). 

MANTEA 

A! dar în halul ăsta! Ce, eşti bolnav? Uite 
la el, ce mal St. Vasile! In halat. in pantofi, 
cu sculia de noapte'n cap, neras... Tu eşti 2 fugr 
de-aici, că nu le cunosc. | 
LACHE, ursuz, mergând la Mantea şi “luindu- mina. 
Ce Sf. Vasile? Eu nu sint Sf. Vazile!... Eu 

sint Vasile Viforeanu, 

MANTEA, comic. iînelinindu-se, 

Mersi !.. şi eu Vasile Mantea; dar după cum 
R] 
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vezi, nu sînt nic în halat, nici în papuci. Sint 

gătit, tuns şi frizat, ca la ziua mea şi ca la ziua ta. 

Nu ca tine. 

LACIIE 

Ea, ştii că dimineaţa nu stati să mă sătesc, 

să mă" dechisese, să m& ferchezuese. Imi Iait 

halatul şi-mI văd de lueru. Am scris aproape 

trei articole pentru jurnal. 

MANTEA 

Şi de ce tocmar astăzi zorul ăsta de lucru ? 

LACHE 

Şi de ce mae fi astăzi? 

MANTEA 

AZI e zi de reereulie.. . 

LACHE 

De recreaţie? Reereaţia mea e munca. 

MANTEA 

Ştii... Asta e însă maxima Zilelor de lucru. 

Alt-eeva este pentru o zi de sărbătoare. 

LACHE 

Ce tot umbli şi lu cu Zile de sărbătoare! 

Sărbătoare! .. Sărbătoare c cind ţi-e lene. Nu 

sti? In casa leneșulul totdeauna e sărbătoare.
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MANTEA 

Și va să zică acum eşti cu totul în contra sărbătorilor, Nu mar vrei "sărbători, . . 

LACHE 
Eu nu înţeleg sărbătoare decit aceea pe care ŞI-o face omul singur.—Leontino, vezi de masă... să se pue mal de vreme. Parcă mi-e foame de-acum... 

MANTEA 

Și vă rog, D-nă Viforeanu, nu uilați că trebue să puneti un tacim mat mult la masă. Nu-l așa, Lache ? 

LACHE 

0... ce mă mal întrebi! Asta se înțelege de la sine, 

MANTEA 

Şi vă rog iar să nu itaţi că acum, sint de abia 10, şi că mie nu mi-e foame aşa de vreme, şi că dacă vreți să-ni vie apetit... o tureuliță inaintea meser... 

_LEONTINA 
(la după ctagzeră o sticlă şi toarnă două păhărele). 

Tocmal mă gindeam eu la asta... 

MANTEA 

(ducindu-se să Ta paharele, dar întereindu-se repede) 
EI, dragă Lache, dar mar întăr să zicem: La mulţi anr!....
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| LACIIE, nervos. 

“EI lasă, lasă)... 

| ” MANTEA 

IX urez toate fericirile... 

. | LACHE 

EI aș! Fugi eu prostiile ».. 

MANTEA 

Cel pulin îmi dal voe să te sărut? 

LACILE 

Să mă sărut? Hm! dacă-ti face plăcere. .. In 
tine... Hm! tot zier că-l ziua ta... Sănu- -ți stric 

cheful, ești vesel (e sărută). 

MANTEA 

ACUM e... (se duce săla puharele ; privind pe tavă) 

A! dar sint numai două pahare. M-me Viforeanu, 
al D-tale ?. 

să ciocnim. 

LEONTINA 

Mersi, et nu beau (uleă. 

, MANTEA 

A! nu se poate, nu se poate! Măcar să guşii, » 

LEONTINĂA, toarnă inca un pahar, 

MANTEA da lui Lache 

Asa! (civeneste cu el) Noroc! Sa lrăeşti! (catre 
Leontina) Și D-ta M-me Viforeanu ! La "multi ani, | 

se i
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să vă trătască Ionel! Să trăiti și Dv. să-l vedeti 
mare și fericit... 

LEONTINA 

Să te uuză D-zeii! (Beau cu tolii. Lache şi Leon- 
tina abia gustă, Mică pauză, după-ce se "așază paharele 
pe tavă). 

" MANTEA. fâcindu-şi semne cu D-na Vifareanu. | 

„Dar unde este Ionel? Nu-l văd pe aicea: 

LEONTIXA 

E. dincolo în odae; mă duce să-l adue, 

LACHE, Leuntinei, care esea prin dreapta. 

la lasă acum pe lonel. Lasă-l să se joace. 
Vezi de masă, că mi-e foame (Leontina iese). 

SCENA V 
MANTEA 

* Ce'stal așa în halat : > Du-te de te mbracă, te 
gătesee. AT aerul: să ÎI „Volhav, Poate mat „vine 
cineva, 2” 
tai i ta ae j. Lia “i 

...     

  

“atu i PI 

Cine să mal vie? Nu are cine să mal sie! 

E MANTEA, 

"Doar n nt eşi aşa. i: inaintea musafirilor.



LACHE 

Ce musafiri ? 

MANTEA 

Vizite nu primeşti >? 

LACHE 

Vizite ? Cum vizite? Ce fel de vizite? Cine 
are afaceri cu mine, mare decit să vie—pentru 
afaceri. Şi astă-z nu sint dispus să primesc pe 
nimeni, pentru nică un fel de afaceri... Nick 
n'am zis să încălzească salonul măcar, ca probă că 
ce-ţi spul e adevărat. 

MANTEA 

Dar asta-i misantropie curată, Lache... 

LACHE se scoală, merge la sobă. 

Aida de! misantropie; numa vir şi tu cu cite 
o vorbă d'astea marile : misantropie”! Unde vezi tu misantropie ? Adică cu sunt misantrop. Da? 

MANTEA 

Misantrop nu eşti, dar asta-i misantropie, ax 
dică faptă de misantrop. Misantrop al fi cînd a- 
răminea așa şi pe viitor (mică pausă). Ce ti-a a- bătut aşa de-o dată pe un obicei, eare după mine 

e foarte frumos ? Mărturiseşte mar bine că esty 
supărat cine ştie de ce. : 

LACUE 

Supărat? De ce să fii supăra? Nam de ce 
să fiu supărat. Niel corăbiile nu mi-sat înecat  
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în mare, nici moșiile nu mi s'aii scufundat de cu- 
tremur, nici hoţii nu mi-ati găsit comorile ... Sla- 
vă Donmului! sănălos sint și eu şi nevasta şi Ionel. 
Am ee minea, mam grijă de nimic... De mun- 
cit pot munti... Nam nevoe de nimeni... Dar 
n'am totdeauna: chef... Ce, tu at parcă totdea- 
una chef? (Vine de se aşează iar pe seaun). 

MANTEA 

La ziua mea în totdeauna uit supărările.— şi 
tu tot aşa făceal altă dată unică pauza). Să-ţi 
spun eii de ce nu-i acum ca altă dată? Să spun? 

LACUE 

Ovi îl spune, ori n-il spune... tot ala face. 
N'o să să schimbe ce nu se poate schimba!... 

MANTEA 
Altă dată pareă eram mal mulţi la masă... 

LACIIE face vo mişcare (Pauză) 

, MANTEA 

Nu-i pare și ţie tot așa? 

LACHE 

Cum mi se pare mie, mi se pare. Asta caltă 
vorbă... Dar nu pot să te opresc pe tine să-ţi spur 
părerile.—Ce are a face numărul persoanelor: 
cu disposiţia suiletului? Pot să fii singur sau 
numal cu unul şi să fit vesel... Și să fii cu 
o sută și să mor de urit...
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a OMIANTEA 

“Aşta AŞA 6... “Poti să mori de urit. cînd îl 
fi cu o sută, zi să te vescleșii cu unul singur. 
Dar cînd acel'unul ţi-e frate și lipseşte, sutletul 
e apăsat greii 'de lot... grei de tot.:. (mică 
pauza). Cînd era şi Fănică cra alt ceva. 

LACHE. îşt schimbă locul: tace, 

MANTEA 
(se duce lingă el, cu un aer serios şi. blind) 

Lache! 

LACHE 
Ce este? | 

| MANTEA 

No să vină astă-zi Fănică la tine? 

LACHE 

Treaba lui! Nare decit... Casa mea e des- 
chisă ... Nam dal pe nimeni afară de... 

MANTEA 

Dar nu știr tu? Nepoititul mare, scaun 
chemat cum vrei să vie? Ba nu. zeu! 

: 

as Neo 

LACIE 

"Sila, cu “drăizoslea nu fac. nimănui, 
.. 3 pe MANTEA SI 

Nu: e corba de. -a face: silă cu: dragostea; -ci 
de-a arăla că i-ar face plăcere vizita lul: .    



LACHE - 

Plăcere la plăcere! De unde ştii ei că i-ar face 
plăcere să mă viziteze ?.;. Să rămin caraghios ? 

MANTEA 

Caraghios!.. Carăghios nu tămine hierodată tine- 
va cînd face o politetă. Și apoi Fânică hu e ori- 
cine. 'Ti-e Ivate... 

LACHE 

Fraţi sintem toti în llristos.... “Teoria asta 
cu. fraţii de singe!!.... Bazaconil învechite, 
Frate e cine te iubeşte—asta e!   

MANTEA 

Păi vol.vă iubeaţi parcă o. dată (pauza. după 
care Mantea repetă aceleaşi cuvinte). Pal voi parcă vă 

Iubeaţi odată... 

LACHE 

Odată... fireşte că ne iubeam... odată (in- 
duiozat). 

MANTEA LE > 

Fănică linea la line “mult. 

LAC E 

Firește... o fi linut. n - 
Ş 4 a PR a 

MAN T EA s.f ta a Po dd pe 

"Și tu il iubtat.- DI PR II e Da
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LACHE, mat induiozat. 

E, natural... parcă omul e stăpîn pe sen-. 
timentul lur... Il iubeam... 

MANTEA 

Şi el ţi-a dat probe că al de ce să-l iubeşti... 
mal mult decit pe orr-ce om... 

LACHE 

Probe... ei da... (ne mai putindu-șr stăpini emoția) 
Iu să vorbim de alt ceva... Probe a dat ma! 
ales în urmă... da... atunci cînd... lu! lasă... 
nu-mi mal aduce aminte... 

MANTEA 

EI, ce-a fost alunel, a fost... "Trebuie să se 
sfirşească odată... Ce dracu!... Nu te stiam asa 
hain... nici pe tine, nicipe el... Unul din dor tie- 
bue să facă inceputul. Şi după părerea mea s-ar 
cădea să faci tu începutul, că de... 

LACIIE 

Că ce... de? 

MANTEA 

Tu esti mar mic... 

LACHE - 

la fuzi de acolo cu copilăriile! Co? sint Lo- 
nel? Astea să le spur lur Ionel, nu mie I—Apol 
dacă începi cu de-astea.,. (se scoală, se preumnblă)  
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MANTEA 

Biue!.. Să lăsăm astea. Dar şi tu parcă le 
faci într'adins ca să star certat cu el... Vezi, 
nici asa... 

LACHE 

De ce? Ce fac eu? 

MANTEA 

De invitat nu vrei să-l inviți--cu-toate-că sar 
cădea, după părerea mea... Apoi nici încat la 
ziua lui nu te-ar sindit să-I trimiti o cartă de 
vizită măear.:.. Ce te costa ? 

LACHE, supărat, 

O carlă de vizită?! Ut! da oamenil ăştia te 
scot din sărite, nu alt ceva!... Nu înţelegi, bre 
omule, că cu găsese stupid obiceiul ăsta î... că 
vreait să rup cu el odată pentru totdeauna ? 
Că nu mal vrei să asasinez şi eii oamenii cu 
cartoanele mele ? 

MANTEA 

Serios vorbeşti, or glumesti ? 

LACILE 

Nu-ti mar răspund nimic arsă așază: pauza mică) 
Mă întreabă dacă vorbesc serios !... Nu fac nu- 
mal vorbă că, să şti odată... Pun în practică. 
Nam trimis, pentru azi, nici o cartă de vizită 
la nici un Vasile şi nici felicitări de anul noii. 

MÂNTEA 

Şi cum al să feliciti pe prieteni, dacă nu le



_ og 

trimiți cărti de vizită? AI să le serii fie căruia 
cite o serisoare?,.. 

LACHE 

De loc. 

MANTEA 

Alunel cum? 

LACIIE. tare supărat. se scoală. 

În nici un fel, omule. Omule, în nier un fel! 
Tnţelezi ori nu româneste? Nu felicit, nu. nu 1. 
Mă faci de-mi sparg pieptul... Şi nu-mi place 
să primese felicitări. Şi am să arz, am să a- 
runt în foepe ale care-mi or veni azi. 

. MANTEA 

AST! 

LACIIE 

"EI vedea. 

MANTEA, ca pentru el. dar tare speriat, 

Ar avea haz! . 

LACHE 

„Au place. Num    
i. 

aa ie zl ot -i 
i MASTEAui cam răstit, ., at Da 

;-: Pentrit-ec "nu(r place etica 
tate, atu a E 

LACIE 

- Pentru că-z prostii. "(e dice la sobă. stă intors cu spatele. Pauză. Din dreapta întră Leontina, ducind eppi- 
lul de niină).  



SCENA VI 
MÂNT EA. văzindu-i. 

Nu-ti place să primeşti dela nimeni? 

| LACHE 

Dela nimeni! 

IONEL 

(Invătat de Leontina încet, se duce la Lache şi strigă) 

La mulți ani, tătică! La mulţi ani! 

LACHE. za întuaree. (Scenă de incurcătură) 

Ce este asta 2... Tu eşti 2... Ce vrertu 2... Nu... 
Lasă, dragă... Nu!... bine... bine... lasă 
nu acum... Leontino, înţelegi... ŞtiL bine... 

IONEL 

Am 0 poezie tălică. 

LACHE 

Nam timp acum, dragul tatei... Lasă miine... 

(îl ea de inini, îl duce spre odaga din dreapta). Lasă 

miine... 

IONEL 

AZĂ e ziua ta, azi e ziua ta... 

LACHE 

Nu e nict-odată ziua mea... nicla ta... nică 

a mă-tei... a nimănul... Nimeni nare ziua
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sa... Toate zilele sint ale lut Dei... Şi mine e zi... ca şi azi... ca şi fer... 

IONEL, plingător. 

Ba e ziua ta... Ba e ziua ta... 

LACIE 

Nu!..  Inţelegi ce-l spun eu... (cu ton blind. dar hotărit) Capol mă supăr... Du-te, vezi e gata masa? Venim și NOI . (duce pe Ionel, inchide uşa după el. Ionel saude plingiînd afară). 

SCENA VII 
LACIE  (eam supărat. către Leontinu) 

Tu Tal învățat... eu prostiile voastre... Du-te de-l împacă... Nu Ştial că nu-mi plac moftu- vile 2... Invăţaţi pe copil de mici cu fleacu- rile... O fi aşteptat Și cadouri... 

LEONTINA 

Nu era mare lucru să-l] fi lăsat să zică poezia și să-l [i dat ceva.., 

MANTEA, ironie, 

A! nu... Virtute stoică!... Să se abată el dela principii, mă roz? Sar putea ? Ce educa- ție ar mal da copiilor? (Leontina iese),  



SCENA VIII 

LACIILE. plimb îndu-se agitul. 

Vezi... toate nimicurile astea... mă... tur 
bură. Nu se putea să mă lase lumea n pace 
a? 

MANTEA 

= 
Nu te mal cunosc și nu te mar înteleg!... Să 

gonesti copilul! 

VACIIE, eu aer de regret, 

Nu Pam gonit!... Cum Yam gonit? Nu mi-a 
zis: la multi anr!... 

MANTEA 

Să nu-l dal nimic!... Un cadou... ceva... 

LACHE 

EI, parcă numar decit azi... O să-r dai et... 
Mai sint zile... . 

MANTEA | 

Să minti că nu te cheamă Vasile, că nu e 
ziua ta... Să-l fact să plingă!! 

LACHE 

Da bine, Silică, tu ți-ar pus în gind să mă 
faci să... (Abea încetează copilul să pliugă. şi ze aude 
în sală lăutari acordindu-st instrumentele. n orehesiră 

se aude şi naiul pe lingă celelalte instrumente obisnuite).
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LACHE 

Da asta ce o mar fi?. - 

MANTEA 

Nu-ţi închipui ? Mă prind că este finul tău Po- 
rojan. A venit să te firitiseasca..... (Se aude cin- 
tind marşul Boulanger). : 

LACHE - 

Dar asta-l nebunie curată... Asta-i lată de 
tot... (striga) Mario! Mario !... (Maria întră). 

SCENA IX 

LACHE 

Spune-le să mă lase în pace.... Să nu-mur tiue 
la urechi... Ce-s nebuni? 

MARIA 

“E finul D-tale Porojan, cucoriaşule! Ci-că tir 
D-ta... : 

LACHE 

Ce tin? Pentru-că tata a făcul păcatul de a 
botezat un ligan, ei să fin condamnat să-l aud . scirţiiturile lui 2—Spune-i să plece... (Maria iese).  
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SCENA X 

MANTEA ” 

De ce nu-i laşi să eînte? Îsi fac oamenii che- 
ful şi nu fac rău uimănul. Şi apol ce-o să zică 
bietul Porojan ? In toți anir li-a cintat la ziua 
ta şi azi să-l -gonești? . 

LACHE 

Ce! Ce-a fost intr'un an, irehuce să lie numai 
decit în toţi anil? Anul ăsta mam-poltă de mu- 
zică. N-am voe să m'am poltă de muzica ? Nam ? 
Și ce? Omul nu trebue să se mar schimbe ? 
Uite, obiceiurile astea cu felieitările de ziua nu- 
melul, de anul noi, sint mineiuna organizată 
în datină... minciuni pe faţă... Nu m& mar 
impac cu ele... Să mă lase 'n pace. 

SCENA XI 

(Intră Ioşea, argatul, lăsînd uşa deschisă ; curind după 
el: lampistul, coşarul, măturătorul de poduri, spălăto- 
reasa. bucătăreasa). 

IOȘCA, învirtind căciula, vesel. 

No! la mulţi ani stapune! Se traili cu tota fa- 
milia, cu cuconița, cu coconașul... Se-ti de 
D-zeu... 

3
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LACHE 

Co-i asta ? Ce intri cu eiubotelemn casă ? Cine 
te-a chemat? i-am zis ei să . vii ? — Inchideti 
ușa că se răcește casa. Arde focul în parigină? 

SPĂLĂTOREASA 

Arde, boerule .... La mulţi an!.. 

LACIE 

Da ăia cine mal sint? (privind pe cozar. măte: 
rător, ete. în pragul use) 

Ce aţi venit aşa spoili la mine, şi cu mătu- 
roiul la spinare ? Vreţi să speriaţi lumea ? 

MANTEA 

Ce al cu e1? Sint toti cel de anul trecut, de 
sigur, în costumul lor profesional, cum le-ar po- 
runcit tu să-ți vie la ziua ta (eatre dinşin). Veniti 
mal aproape!.... (se caută în buzunar). 

TOŢI (unir -de-odată, alţir curind, unir după 

alții, către Mantea) 

La mulţi ani d-le Mantea! Să trăeşti și d-ta, 
să-Îl împlinească D-zeii toate dorinţele !.... 

MANTEA 

Să trăiţi şi vol (le dă bacşiş). 

VACHE, după ce le dă Mantea hacşis 

Harde acum... plecaţi... . că se răceşte casa... 

MANTEA, încet. 

Dă-le şi lu ceva.... Nare haz!  
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LACHE, încet. 

Tu-l înveţi cu nărav... (se caută în buzunar). 
Na-vă... (e da). 

BUCĂTĂREASA 

Dacă nu-i cu voe bună cit nu primesc, boeru- 
le... Văd că-eşti supărat... Da lasă că-mi-r 
da d-ta altă dată... Să trăești, la mnlţi anf... 
(pleacă cu toțit., Toşea cel din urmă. In timpul acesta lău- 
tarii încelaseră marsul. Acum începe unul dintre ei să 
cinte din gură, acompaniat de ceialalti din instrumente: 

Costică, al ochi frumoşi, 
Dorule, îiha ha!... 

Te ai dus şi nu te-ai întors, 
Dovule, îha ha!... 

LACHE, lul Ioşea pe cînd acesta eşia. 

Ioşca, du-te de le spune să înceteze. Acum 
ati început să şi urle. Să nu-i mal aud! 

SCENA XII! 

MANTEA 

De ce. nu-i laşi să cînte, zăii, mal departe?... 
E nostiin cintecul... E cintecul tău, Lache... 
Nu-ţi aduci aminte ? II zicea! lui Porojan să cinte, 
ca să tachinezi pe Fănică pentru nemţoaica... 
(lăutari! încetează) Păcat... Urma toemat strofa 
cea din urmă, cea mal nostimă... Știl ce haz 
făceam (fredonează vesel în fata ul Lache).
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Si fiind-că şi pentru-că le-am văzut, 
Dorule iha, ha! 

Cu trone la înimă mi-ai căzut, 
Dorule iha, ha!... 

_LACHI, 

Ce nonsens! Numal un om beat poate gusta 
ast-fel de insanităţi. 

MANTEA - 

Er, ași! 

LACIIE, după o pauză; plimbindu-se. 

Vezi ? lată ce va să zică ziua numelui !. Slin- 
țueală! Un mijloc de a te sfănțui şi de a ciş 
tiga fără muncă. Ce-l asta alta, decit o cerșe- 
torie ? Dar în loc să-i zici pomană, îl zici bacşiş. 
(se plimbă) 

MANTEA 

Şi chiar dacă ar fi aşa, unde e răul ca cine 
ave mal mult să găsească ocazia, măcar odată 

pe an, să le dea din avutul săii la cer cari ai 

mat pulin? (sade). Dar nu-l pomană, nu-i cerşeto- 

vie, dragă Lache. Nu paralele r-aduce la ușa ta. 

AI văzut ce ţi-a răspuns Ducătăreasa? Bravo el! 

Si în inima celorlalți acelaş sentiment s'a produs, 
dar mau iîndrăsnit să ţi-l spună. Dacă nu e cu 

voe bună, cu inimă veselă și drăgostească, nu 

plăteşte nimic paraua care le-o dar. Nu e banul în 

sine, eare-! inveseleşte la împrejurări de acestea, 

ci sentimentul, care insoțezte dania lor. Să fie 
c : 

cit de putin, dar să fie din inimă. Măcar o vorbă 
 



bună de multămire, un semn de dragoste, ce-va 
care să le arăte că au în inima ta un loesor 
cit de mie, că intre sufletul tău și între suile- 
tele lor nu s'au rupt legăturile, care vă țineaii 
uniţi ; asta vor e), nu ciştie fără muncă, nu po- 
mană, cum zici tu. 

LACHE 

Așa credeam și eit înainte; tot asa ziceam, ca 
tine, Dar astea sint tvezituri, ide vechi. Tu eşti 
şi al rămas un... idealist!,., 

MANTEA, rizind | 

M'așteptam să-mi ziel un retrograd, un reac- 
lionar. Dar un idealist! Crezi că cu asta mar 
lovit ? (mică pauza). 

| LACHE, se aşază şi cl, 

Șliit eii la ce nam gindit cînd ţi-am zis aşa! 

MANTEA 
La ce, mă rog? Spune, să altu Și ci... 

LACIIE. repede şi bruse. 

Ia, că eşti un filosof burtă-verde. ţiieă pauză). 

MANTEA, ride, . 

Pentru că vreau să păstrez niște 'obiceuri, ba - 
încă Dine-făcătoare? (zimbind fortat) Dar tu, care 
vil şi arunci cu bomba furie tale în ele, ee fel 
de filosof în eşti? Vrei așa de-odată să distrugă 
o lume de deprinderi bune! Apoi să nu zie şi 
eii de tine că ești un fel de filosot «Vaillant 7»
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LACHE 

Asta-l! ar înimerit-o! Eu şi anarhist (se scoală, 
merge spre sobă), 

MANTEA (se scoala) 

Apoi de! Eu și burtă-verde!... (Incălzindu-se 
din ce în ce). Mal degrabă tu anarhist!... Acum 
te ridici în contra felicitărilor... Şi-ţi şeade şi bine 
cum te văd în costumul acesta de nesinehiseală, 
în halat şi în papuei, cu barba ne-rasă, posat 
și ursuz. Ală aştept să mergi mai departe, să 
te ridici în contra altor obiceiuri bune, poreclin- 
du-le că sint conveniențe sociale putrezite, mu- 
cegăite; că sint prejudiţii. Mă aștept să nu mai 
dal Dună ziua la oameni, cind i-i întilni pe drum, 
să nu-ti mar Iei pălăria la er, să nu-l ma! saluli. 
Căcl ce-l ata să zici ziua bună? Diua este bună 
sai rea după cunra făcut-o D-zeu, n-o să se 
schimbe după vorba noastră. Şi ce-l ara să-ți 
Yei pălăria din cap, cînd trecy pe lingă un om? 
Absurd! Şi asttel pe givlă toate politețele. Mă 
aștept să le văd ca pe alți zevzeci, care se cred 
că sint progresiști și în realitate nu sînt decit 
niște retrograzi ante-deluviany, mă aştept să te 
văd umblind nespălat pe obraz cu lunile: că a- 
dică dece să speli obrazul mar mult ca altă parte 
a corpului, nu-I și el tot carne şi piele? Să te 
văd cu părul mare, netuns și nepăptănat: că ce-l 
ala să sta! să-li tot așezi nişte fire de păr ? 

"Parcă altă treabă nu are omul, regele creatiunel, 
decit să se ocupe cu părul din capul” lu? 
Curățenia? O vanitate. Omul modern, ade- 
vărat modern, umblă soios, vorbeşte ca un 
hădăran, nu menajează nimic și nu respectă pe 
nimeni, dă cu bardan Dumnezeu și cu ocările  



în oameni. Aşa o să-nil ajungi, vestite filosof 
Vaillant !... 

LACIIE 

Apoi tu, cînd te porneşti.... (ce preumblă). 

SCENA XIII 

(Intră Mariea cu uu pachet de plicuri de cărti de vizită). 

MARIA 

Conaşule, a adus curierul astea. 

LACIIE 

Ce sint alea? 

MANTEA 

Ce să fie? Sint de sigur căstile de vizită care 
trebue să-ți vie la ziua ta. 

LACHE, se duce să se uite, 

A! ha! Er bine! Mario, du-te de le aruncă pe 
toate în foc!.. (Maria se îndreptează cătră sobă). 

MARIA 

Să le arunc în sobă? 

MANTEA, speriat. 

Cum să le arunet în sobă? Adu-len coa, 
Mario !... N'are haz de loc... Nu face pozna! 
(se îndveptează către Maria).
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LACHE 

Ba dă-mi vore! Iaz-nehaz nu sint ale D-tale, 
sint ale mele, pot să fac cu ele ce. voii... 

MANTEA 

Se 'nţelege!... Dar... nu să le arzi, 

LACHE 

(la serisorile din mina Mariei şi se îndreaptă cu 
ele înspre sobă), 

Orl-ce! Şi de ce nu le-aș arde? Nişte cartoane și nimie mal mult! 

MANTEA 

(Ezindu-Y inainte și punindu-se între e] si sobă), 

la stăr omule, că nu sînt numai cartoane a- colo ! (în tine minile). O [i şi ceva mar mult decit cartoane. De unde știi? Poate it arunel în toc norocul! | 

LACHE 

Ce să lie“alt-ceva! Nu poate să fie nimic de cit Meacuri de cărți de vizită. 

MÂNTEA 

Bine! Fleacuri de cărţi de vizită lie; dar flea- curile astea sint puse întrun plic! 

LACILE 

Bine... ŞI?  



MANTEA 

Şi pe plicurile alea se află mărci poştale. 

LACIE 

A! timbrele tale! Ut! Cu timbromania ta!... 
Star să ţi-le dau (wine la masă, Mantea i-le ia toate 

“-din mină, scoate diu plienu cărțile de vizită. pe care le 
aşază întrun teane și dă lut Lache plicurile). 

MANTEA 

Na! stringe tu plicurile de-ocamdată, jăfuește- 
le de mărci și apoi fă din ele un autodate în 
sobă și apol vine şi rindul cărţilor, sai cartoa- 
nelor, cum le numeşti tu... (ÎL conduce la sobă, 
“unde Lache se aşază pe un scaun, apol să înloaree cu 

cărţile de vizită). 

MARIA, eare așteplase pină alune. 

Curierul așteaptă, cuconaşule ! 

LACIIE 

Ce aşteaptă ? Slânţulală ?,.. Cn semn de dra- 

:goste pentru serviciul ce mi-a făcut ? 

MANTEA 

Dă-r, măcar pentru atitea timbre... 

LACIIE 

Pentru timbre să-i darlu (dă Marier ecva. Maria 
exe).
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SCENA XIV 

MANTEA 

= A! a rămas încă un plic; e lipit (in parte). Asta. 
€! (tare,uitindu-se prin el). E tot o cartă de vizită. 

LACHE 

(ocupat a rupe mărcutele şi a arunca în foe plicurile. 
unul cite unul) 

Lipit—nelipit, în foc! Rupe-l şi adu-l inzoa. 

MANTEA 

(ÎL rupe; ducindu-se către sobă, rupe pe drum măr. 
cula şi aruncă plicul în foc) 

Uite iţi ajut şi ei la autodafe. Cum văd am. 
bună vecoltă de timbre, ar un teane destul de 
mare de plicuri. (se întoarce la masă) Ia să vedem, 
numai aşa de curiozitate (se uită la o cartă) «<Dumi-- 
tru Vasiloiit>, deputat. 

LACIE 

Reclamă electorală!.., 

MÂNTEA (citeşte altul) 

DI. și D-na Alionte. 

LACHE 

Asta a umplut desigur zece cutit de poştă cu. 
cărțile lu de vizită. La anul noi bieţii curieri! 
să spetesc numar din cauza lul.  
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MANTEA 

Curierii, aleargă şi er cit pot; sint plătiți pen- 
tru asta. Cit despre “Alionte, e semn că are multe 
relaliuni, că este un om sociabil, nu un ursuz, 
ca alțir... 

LACHE, 

N alţii — adică, văz doamne, ca mine, înțeleg 

„Ei nu vreau să mint, urăsc ipocrizia. — Ce 
vor că, mă rog, cu cartoanele lor 2... 

MANTEA 

E un senm că s'aii gindit la tine. 

LACHE 

EI, şi dacă s'au gindit? 

MANTEA 

Că-u doresc binele... Că-ti urează fericire. . .. 

LACHE 

Dar ce, fericirea de că atirnă? Ce sint ci > 

Fabricanţi de fericire ? 

MANTEA 

EI! Fericirea atirnă de multe şi de toate. Nici 

nu știi de ce te simți fericit. Un lueru de nimic, 

un salut politicos, o privire amicală, un cuvint. 

delicat, o stringere de mină afabilă, un «bună 

ziua» cu tonul “dragostei şi veselici... Ce ştiit 

- oii? Fericirea e o “Hoare gingașă : adiera unek 

umbre de idee o deschide” zimbitoare, saii o în- 
chide tristă, o desvoltă sait o olileşte...
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LACIIE 

Ce mai teorir idealiste de ocazie! Ca la gura 30bel ,. . 

MANTEA . 

“Făcind în sine semnul resotuțiunei şi prefăcindu-se că 
citeşte un bilet) ” 

Haralambie Isbiceanu.. 

LACHE 

Nu cunosc. Cine-o fi şi Necşu ăsta? 

MANTEA 

ATA! Chiar serie ceva pe bilet!... «Urează D-lur Viforeanu ea în cel mar seurt timp să-și lingă gilul». 

LACHE 

Auzi obrăznieie ! Cine-r ăla, mă roz? De unde-l biletul 2 

MANTEA, rizind. 

De unde vrei să știu? Plicurile le arunci tu în sobă, Dar ce-ţi pasă? Parcă o să-ţi fringi itul în adevăr? (rizinu) Vezi? Vezi? 

LACHE 

Dar de unde și pină unde? Mă mir... Haralambie acela Ishiceanu, să mă blesteme așa nelam-ne- 
sam! Ia să văd scrisul!
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. MANTEA 

Nu! nu enier un bilet, am glumit... am olumit.. 

Am vrut să-ţi probez că biletele nu rămin fără: 

eleci. (citeste un bilet) Scarlat Vlădulescu. 

LACHE 

Da? Ăsta-L un tînăr pe care Tam recomandat ci. 
Ministeulur de Justitie, și a fost numit judecător. 

Dar nu ştiu în ce oraş o fi. De unde vine biletul ? 

MANTEA 

Nu pot să spun: Plicurile le aruncă tu în foc.. 

LACHE 

la vezi scrie ce-va?... Ce serie? 

MANTEA 

Nu serie nimic. - 

LACHE 

Ilim 1... E un tinăr deştept şi cu. viitor, dar... 

(tn gănind) cam... ingrat. .. 

MANTEA 

EI, tot li-a trimis o cartă de vizită, 

LACHE. 

O cartă de vizită! Ce matlueru! Fără să scrie: 

MN pe ea...



MANTEA 

ALTĂ! (citind un bilet, eu las tare) Ascultă Lache! Ștefan” Viforeanu 1... 

LACHE 

EI aşI!... (tresărind mirat, scapă plieurile din mină). 

MANTEA 

Adevărat, Lache, nu mint (jucind şi el surpriza, satisfaețiunea şi triumful) AI văzut 2 Bravo Fănică!... “Om de inimă! Cavaler! 

LACHE 

„Adevărat? A trimis? Nu cred!... 

MANTEA 

Da! da! A trimis. A trimis (arata eartea) Uite. “cartea. Uite-o! Om de inimă, bravo! Ce at să anal zici acuma? Vozi? 

LACIE 

Hm! va să zică... (pauză; rămîne pe ginduri). 

MANTEA 

Și cînd face aceasta? După-ce tu nu 
gindit ea să-I trimeti de ziua luf, Prob 
poartă ranehiună. Vezi? Marziel ceva? (Viforeanu 
tace, stă ginditor). Și încă... (nitindu-se pe cartă) A! 
mu Dăgasem de samă... ulte pe partea opusă 
:serie ceva. 

le-ar 
ă că nu-ţi
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LACHE 

(Sculindu-se repede, dar rămininul în pivioare pe loc). 

Serie ?! 

MANTEA 

Da, da, serie, serie !... 

LACIE, abea stăpinindu-şi emotia şi curiositatea. 

Ce? Ce serie? 

MANTEA 

(celeste, apăsind cuvintele și privind pe Lache. aproape 

la fie-care vorbă, eu aer de imputare). 

«Regret că împrejurările, pe care le cunosti, 

<nu-mi permit de astă-dată a te îmbrăţişa de 

«ziua ta ca în trecut. Trimit prin aceasta însă 

«cele mal sineere urări de fericire» (urmează en- 

insiasmat şi solemu după o mică pauză) A! dar asta-l 

frumos din partea lu! (Lache începe a se plimba 

gînditor) La asta drept să spun nu aşteptam ! 

E mar mult decit ecia ce sentimplă de ordinar. 

LACIIE 

(se întoaree repede cătră Mantea, se duce de-x ia biletul 

din mină) 

Să văd. 

MANTEA. 

(Peeind Lache citeşte încet piletul învîctindu-l cînd pe 

o parte cînd pe alta) | 

De necrezut, nu-i aşa? Nu te aşteptar nici tu, 

de sigur. !
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LACHE 

ll! Ciudat! (faţa ise luminează din ce în ce) Ciu- dat! 

| MANTEA 

AL văzul? ET acum 2? Acum? Ce mar zici? 

LACHE 

Ce să zic! (pauza). 

MANTEA 

EștI bătut? 

LACHE 

Bătut! (mică pauză). 

MANTEA 

Ce-l de făcut? 

LACHE 

Știu şi eu?... 

MANTEA, cu ton de indignare, răstit, 

41... Sti si en!... Cun Ştii şi cu? Eşti nesuferit !... Mar rămine cineva la indoială ce trebue să facă în cazul acesta > Auzi! ... Ştiu ŞI ei! Nu ţi-e ruşine? Azi e ziua ta, cum a fost mal dăunâ-zi a lui ; altă-dată. cind era ziua lui, nu ntumal că-l felicitat, dar făceaţi sărbătoarea itieca impreună, cu toţii. De astă dată nici mar sărbătorit ziua lur... ȘI ce e mar de nelertat
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nu i-al trimis măcar o cartă de vizită, nici mă- 
car o car-tă 'de vi-zi-tă (apăsat şi silabisind). 

LACHE, invins. ruşinat, cu capul în jos. 

Mă temeam să nu fie răi primită. 

MANTEA, răstit, 

Dar el de ce nu sa temut că are să fie: răi 
primită carta asta ? (o arata) L/ai crezut pe el mai 
răi decit el pe tine. Acum nu mal rămine de 
cit un lucru, ca să faci răutatea cu virf şi înde- 
sată.. După-ce al primit carta lui de vizită în 
care ai văzut ce-ti scrie — că regretă că nu te 
poate îmbrăţișa de ziua ta— nu mai rămine, zic, 
decit atita: să nu răspunzi. Şi atunci... atunci... 
(pauză ; Mantea se preumblă. Lache îl urmează cu privirea. 

Apol întreabă timid). 

LACHE 

Cum să răspunz? 

MANTEA, energic dar satisfăcut. 

Cum să răspunzi? Mă "ntrebi pe mine cum 
să răspunzi (ducindu-l la masă) Pune-te ici şi scrie; 
Mal decit să parafrazezi biletul lui. Scrie! (Vifo- 
reanu fa condeiul şi se uită la Mantea întrebător). 

MANTEA, dictînd. 

«Aş regreta mult dacă împrejurările, pe care 
ale cunoşti, ne-ar împedeca să sărbătorim îm- 
«preună, ca altă-dată, ziua de astăzi; dacă şi 
«D-ta simți tot ca mine, te aştept să vii negre- 

4
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«şit la prinz». Iscăleşte. A nu! Adaogă «Lipsa «D-tale e foarte simțită». Iscălește. 

i LACHE 
Ce o să zică el? 

MANTEA 

Asta te interesează: acum ? 

LACHE 

Dar cum o să poată el veni la prinz ? Î oara înaintată. Şi cine o să-l găsească cu biletul? 

MANTEA 
Asta-l treaba ica. (Ia biletul; se aud clopoteil do 

la o sanie, rese repede slrigind) Mario ! Opreşte Dir- jarul. 

MARIA, în culise, 

Birjar, Dirjar! *.. (Sunetul se opreşte). (După o pauză. în care Lache se plimbă vesel, întră D-na Viforeanu), 

SCENA XV 

LEONTIN 

Lache, masa e gata, 

LACHE, preumblinduse încureat. 
E gala 2... Nu încă, să mat așteptăm.
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LEONTINA 

Pe cine?— Unde sa dus Dl. Mantea? 

LACHE | 

Unde-ar pus masa? 

LEONTINA 

Unde mi-al spus!.., 

LACHE 

Hm! Da... Nu acolo (cu fata radioasă) Nu a- 
colo, s'o punem aici, ca înainte, can totdeauna. 

LEONTINA 

Aicl ? (inirata) Dar unde-i Dl. Mantea? - 

LACHE 

Şi... (trăgănina) Vezi să se ducă eine... va... 
după... ă... Porojan..... 

"LEONTIN A- 

ÎL auzeam cîntind. A plecat ? 

„LACIIE, 

Da.!. (Din ce în ce inarvesel) Să se ducă să-l cheme 
(striga) Mario ! (Maria înțră). 

SCENA VII 

LACHE 

Zi lui Ioşea să plece repede, dar repede şi 
să-l aducă numai decit, numar decit să-l aducă...
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MARIA, stă pe loc. 

LACHE 

Haide, du-te! 

„MARIA 

Unde să se ducă Ioşca ? Pe cine să cheme? 
* 

LACHE 

Nu-ti-am spus? Pe Porojon. Haide du-te; să-l aducă îndată. (taria vrea să Yasă, Viforeanu o strigă) Mario! să vil pe urmă cu: bucătăreasa, cu spălăto- reasa, cu cine știi, să aduceţi masa aci... Auzi? Curind!.. (aria ese, Viforeanu strigă repede) Mario! Mario! Na (mal încet, parcă s'ar teme de cine-va) dă-l lui Ioşea să cumpere mărci, (aleargă la masa cu căr- lile de vizita) Să vedem aproximativ cite... Cel puţin trebue să răspundă cine-va la politeţăa... EI, na pentru 50 mărci de 3 centime (tare şi hn- tarii) Du-te repede!.. .Di-r să alerge întăt la Porojan, auzi 2... (Maria esă, Lache repede după ea) A! stăr Mario! Mario... (Maria revine) Să-mi Ia. mar multe, să-mi ajunsă şi pentru anul noi... Na... Sălea 300... ba 400... (tare) Repede... Spune-i să dea fuga la Porojan întăl. (Maria ese). 

SCENA XVII 

LEONTINA 

Lache, spune drept, unde sa dus DI. Mantea? Nu s'a dus să aducă pe Fănică? Da?
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LACHE 

„Da! Da! Da! Da! Uite (ît arată carta de vizită) 

Îmi serie, uite ce-mi serie (ir dă biletul, îşi freacă 

minile de veselie). 

LEONTINA 

(Citeşte încet biletul veselă şi, ca inspirată de o 

idee pe care acum o înţelege). 

A! asta e!... Er şi? Tu nu i-al răspuns? 

LACHE 

Ba, tocmal că i-am răspuns. Se putea alt-fel? - 

Ar fi fost prea de tot. Mai întăi că el a înce- 

put... EL mi-a seris întîi, nu-l aşa? Arli o mo- 

jicie să nu răspund. EI!. orl-ce sar zice, singele 

apă nu se face... (urmind cu înduioşare),. Bietul 

om, parcă sînt în suiletul iul. Cit o fi suterit. 

cînd a văzut, că eu îl trec cu vederea la ziua 

lui. Şi acum pareă-l. văd astăzi de dimineaţă, 

sculindu-se cu ideia că e anul noii şi ziua mea, 

In ziua asta totdeauna eram impreună, inconjurati 

de o atmosferă de dragoste şi de veselie, de cinte- 

ce şi de risete. Şi parcă-l vâd dindu-se jos din pat, 

trist abătut şi posomorit, gîndindu-se: ce să se facă 

cl astăzi? cum să-și petreacă ziua? Unde să se 

ducă ? Apor, jenat şi stingaciii, așezindu-se la biu- 

roi şi între alte cărți de vizită destinate pentru 

prieteni, scriind şi una pentru mine, în care ct 

durerea în sutlet, durere adincă şi adevărată, se 

plinge că împrejurările nu-l permit a mă îm-. 

brătişa... Şi cine ştie? (aproape plingind). - + dacă 

nu-I So fi umplut și lut atunci ochit de lacrimi...



LEONTINA 

Aşteptam de mult, ca unul din dor: să rupeli gheața, care vă despărțea, să daţi rar vicţir.căl- dura iubirix noastre; carta asta de vizită a topit eheaţa sufletelor voastre. 

LACIIE 

E bună de pus: la icoană (Vorbind ca pentru sine pe ginduri, cu capul în jos, ruşinaț, cu mici pauze) Ce-mi pare răi... răi de tot... e că nam inceput cil... Eit trebuia să'ncep.... Parcă mi-e rușine! ... (induioşat) "Trebuia să mă due chiar ei... să-l “sar de git, să-l Iau în brațe... să-l sărut... să... să-l pling în brațele lui de frate bun, Yertător... De ce să-l crez ei aşa de rău, cind el desigur e de. zece, de-o sută de ori mar bun decit se a- rătă?.,. Iar ev nu sint oare mal răi decit par? Şi el mă crede așa de bun !... Se adre- sează la mine cu atita încredere şi devotament!... Cum Să-mI împace sufletul 2... 

SCENA XVIII 
(Maria cu spălătoreasa, bucătăreasa ele. aduce masa. 

După er vine Ionel), 

LEONTINA,. arată locul unde so pună. 
„ie, aici! Așa... 

LACIIE, catre bucălăreasă, 

Ne-a gătit bucate Dune? Ce ne-ar gătit >



BUCĂTĂREASA 

Ciorbă de potvoace. 

LACHE 

Bine ! — Asta-I place lui Fănică. 

BUCĂTĂREASA 

Sarmale de piept de curcan, epure cu măsline, 

ă... şi un purceluş mic fript pe varză. 

LACHE, satistăcut. | 

Bravo, bine! (se caută în buzunar). 

BUCĂTAREASA 

Apoi plăcinte, er... fructe, şi... mezele. 

LACUL 

Uite bacșizul meii. Adinioară mal vrut să pri- 

mezti. . . 
, 

BUCĂTĂREASA 

Sărut mina., Acum îl primesc, că văd că e 

cu voe bună. Încă odată: să trăiţi, la mulți ani! 

LACHE, câtre Maria. 

Mario, să îngrijeşti de salon, să fact focul a- 

culo, să se încălzească; auzi ? Poate să vie cine- 

va la noi astăzi, Lasă uşile deschise, că s'a 

încălzit cred în antret. Mai deschideti şi p'ale 

din salon, ca să mal între căldură acolo. (Servi- 

tovit se ocupă ma) întil cu asezalul mesel. apol execută 

porunca). 
.



SCENA XIX 

(Intră Ionel). 

LACHE 

(Litindu-se ca din întîmplare într'o oglindă mare de părete) 
Acum m€ duc să mă îmbrace şi să-mi rad barba asta. Parcă sint un barbar. 

IONEL 

Da de ce a mutat masa aicr mamă? (ne pri- mind răspuns) Mamă, mi-e foame, mamă... 

LACHE 

(plevindu-se la copil. cu un ton de imingăere). 

Ţi-e foame ? Tare? Şi cum ţi-e, cind ţi-e foame? Pe unde ţi-e foame? Îa spune tatei ? 

IONEL 

“(După cite-va dibuiri nesigure cu mina, arălînd situl), 

Aicea ... 

LACIIE 

Aici? La git? AY să sărute: tata că-li trece (îl sărută Ja git; Ionel gidilindu-se ride) Vezi că ţi-a tre- cut?!... (lonel ride cu sgomot; de veselie, aleargă în 
casă dind cu biciul şi zicînd. „di”?) Cine avea să-mi 
spue o poezie?



TONEL 

Et. 

(De aci inainte, cit ţine poezia. Maria începe a deschide 

toate uşile dela salonaş, asemenea pe cele dela salon. 

In faţa uşei din fund, se vede o parte din salonul mu- 

bilat frumos. Pe galeria antretului, așternut un prez 

peste care o pinză albă curată. Către sfirșitul scenel se 

vede Maria trecind din! galeria antretului în salon, de 

al multe or. cu brațe de lemne, şi făcînd focul în soba 

care se zărește). : 

LACIIE 

Hai spune să te văd. 

IONEL. vecitează poezia. 

De ce fuge rîndunicu 
Iarna” luine, 

De nu-i afli nici de viață 
Nică de nume ? 

De ce vara vine tară 

Inapoi, 

Do-şi clădeşte cuib de dragoste 

La nod? 

De fiig fuge, la cald vine 
Dnă spuă lu? 

Dară cheta astel luine 
No ştii, nu! 

Caldul e iubirea dulce, 
Dragul meit.
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Frigu-ă ura — rândunica 
Sînt chiar ci. 

Sînt chiar ei şi vii la tine. 
Aă Yubeştă 2 

Viă la tine. —ta mă braţe 
Părinleşti. 

LACIIE 
Bravo ! Vin să te sărut, Ce să-ţi dea tat-tei. Na! Să-ţi Ia mă-ta ce-o vrea, (II dă parale. Lonel îi sărulă mîna şi se duce vesel la mă-sa, cae priveşte 

radioasă scena). 

IONEL 

Uite mamă, uite!... 

LACIIE, îl priveşte rizind, apol zice. 

Mă duc... mă duc să mă'mbrae repede, poate vine Fânică. In cite-va minute sint gata (e în- toarce) Apropo. Pofteşte și pe Frâăulein la masă... (Eze) 

SCENA XX 

IONEL 

Vine nenea Fănică, mamă ? 

LEONTINA 

Da!
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IONEL, sărind. 

Vine nenea Fănică, vine nenea Fănică! şi-n 

aduce jucării. . 

LEONTINA 

Haide, mamă, să punem banii în pușculită, ştii 

tu... şi să-i înnumărăm pe toți, să vedem cili 

s-a făcut... Mine mergem în tirg să facem 

tirgueli. (ies amindoi prin dreapta.— Se aud clopoteil 

dela o sanie care se opreşte; apol vocea, lui Mantea în 

galerie), 

SCENA XXI 

MANTEA, în galerie. 

Mario, tine şi pălăria mea... Ia şi pe-a coco- 

naşulul Fănică. .. pune-le tot în cuier. Asa (în 

ușă, tot Mariei) Du-te de Ia din sanie niște lucruri. 

(lu Fănică) Ilarde, întră / 

FĂNICĂ 

Credeam că vre! să întri tu într... 

MANTEA 

Da haide, umule, că doar nu-s nici Turci nici 

Patari. Eşti la fvate-tăi. Ori vre! să ne poftim 

ca Grecii la puşcărie? 

(Fănică, ca de 33 ant, întră jenat, Mantea, după el. Vad 

că nu e nimeni).



MANTEA 

Dar buchetul unde Pay lăsat 2... 

FĂNICĂ 

In trăsură !... 

MANTEA 

Tot în trăsură? 

FÂNICĂ 

N'avea haz... Prea mi-s'ar fi părut melodra- matie... teatral... să intru cu el... 

MANTEA 

Dar altă dată cum veniar cu el întins? 

FĂNICĂ 

EI lasă !... Altă dată!... O să vină far tim- pul ăla... Dar acum... după neînțelegerea, care Sa sfirşit chiar azi... Să întru cu buchet de HorT... Nu înțetegr?... Cam caraghios ! 

MANTEA, care observă schimbările în casa. 

A! asta-miy place! Iacă masa pusă ... la locul €l:... Bine... Aha! căldură! Bravo... Uşile des- chise pretutindenr... Sociabilitate! Exeelent!.... - (adresindu-se uner ființe absteaele nevăzute) Aşa ! vezi! arată-te, omule, odată cum EŞiI ? (ca pentru sine) Ce-l trebue omului să se arăte cum este în fond,



— 61 — 

adică bun? Un mie suris din partea omului... - 
Un semn de... (face o bezea, îşi treacă minile cu sa- 

tisfacție) Ia, ha!... 

SCENA XXII 

(Intră Maria cu buchetul de flori şi bucătăreasa cu doă 

sticle de sampanie). 

MARIA 

Unde să le pun? 

MANTEA 

Pe masă. Buchetul acolo la mijloc!... Așa... 
Frumos... Bravo... (femeile es). 

SCENA XXIII 

MANTEA, fredonează. 

«Şi fiind-că şi pentru-că te-am văzut» +. . Cind 

te-o vedea Lache... cind te-o vede M-me Vi- 

foreanu... Darlonel... Dar Nemţoaica... Ah! 

Frăulein !... (sfirşeşte eîntecul) 

Cu tronc la inimă mi-al căzut, 

Dorule îhaha ! 

FĂNICĂ 

Parcă nu ne-ar aştepta... nimeni, Silică.
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MANTEA 

Susceptibilule, vezi colo ! Trebuia să ne Iese inainte cu muzici)... Așteaptă, vrel să-I "chem? 

FĂNICĂ 

Nu, lasă!.., 

MÂNTEA 

Mal bine o surpriză. Cind o întra Lache, și te-o vedea (la el în fața) Iler! nu-ţi place? Nu-i mal bine aşa?... Ce încăpăţinare, frate, la uni Oameni să pară mal ră! decit sinţ, Le e ru- şine să se arăte bunr... Pare: ăutatea ar fi un merit! 

FĂNICĂ 

Nic ei nu-nă pot explica... Să nu crezi că naş [i dorit să mă împac!... Tu Ştii Dine. Dar nu-mi venea să încep cu. Parcă m'aş fi simţit umilit. Şi acum cînd a inceput el, inut vine par- că mal grei... Mă simt și umilit și ruşinat!... Trebuia să încep eu... 

MANTEA 

Fireste că tu trebura, De, om mar cu expe- riență; al trăit, orf-cum, cill-va ani mar mult pe pămiut... Prin urmare se putea aştepta cine-va «dela tine la mar multă intelepciune... la mat multă indulgență. Ar avut” mar mult timp să în- cerel și să măsorI desărtăeiunile ViCțiI (cu ton de
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melancolie duioasă şi glumeaiă, cu entusiasmul unut om 

care vede răul dar îl trece cu vederea, ațintindu' ochii 

asupra unul ideal frumos şi superior). Pentru ce toate 

astea? Pentru-ce atitea ambiţii deşarte, atitea 

necazuri copilăreşti ? Ce sintem noL? O mină de 

țărină, cu simţire trecătoare! AZI ne stringem 

incă'n braţe prieteneşte, miine... .. (face un senin. 

de trecere şi descurajare) Parcă o să trăim cit lu- 

mea, ca să avem timp să reparăm prostiile? De 

ce să neamărim singuri cu ambiţiuni copilăreşti ? 

FPÂNICĂ 

Ar dreptate! Şi acum văd cit sînt de vinovat... 

Ma erezut mal bun decit mă arătam a fi.. - Eu 

nu l-am înţeles. Ah! cum îm! apăsa suiletul u- 

cest gind! Nu Pam înțeles!... 

(Se deschide uşa din stinga. Lache apare în prag gă- 

tit cu haine negre, ras, cu aer de sărbătoare. Rămine în 

prag o secundă. Cel dor “feat se reped unul în bratele 

altura, emationati). 

SCENA XXIV 

LACIIE şi FĂNICĂ 

Frate! frate! Fănică! Lache !..- (cămin îmbră- 

țisati citva fimp. Intră prin dreapta Leontina). 

LEONTINĂ 

(priveşte scena împreuninduesă miînile. cu laerămI de 

ucurie în ochi. Catre Mantea, care e aproape 

” de uşa din dreapta. încet). . 

Canta de vizită a făcut minunea asta !... Ce 

idec fericită al avut!
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MANTEA, încet. 

St! Sa-r lăsăm cit se poate mal mult în această. iluzie delicioasă ... Fic-care, în căința sa, vrea să fie mal bun decit pure. Cine ştie dacă această do- = rință nu i! va face să fie aşa cum vor... Să-l lăsăm un minut SINgULI (les prin fund, trec în salon). 

SCENA XXV 
LACHE 

(e bine-mi pare, Fănică ! 

“FĂNICĂ 
Eă sint fericit. Dar să 'aibI ideie rea de mine. 

LACHE 

0! din contră. Nu știu cum Să-ţi mulţămese și nu știi cum să le rog Să nu mă crezi asa de incăpăținat !... pecit am aerul, poate... 

FĂNICĂ 

Incăpăținat, tu 2 Vrer să-mi aducy aminte mie cit sint de umilit din cauza purtării mele, 

LACIIE 

A! nu! ei sint umilit şi ruşinat,,. La ziua ta nu ţi-am trimis felicitare,
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FĂNICĂ 

Lasă! ce-a fost s'a dus. La dreplul ei trebuia 
atunci să fac începutul... Trebuia să-ți serii, 
cum mi-ai scris tu azi. Nam avut mărinimia la. 

LACIIE 

Nu-mi vorbi de mărinimia mea, dacă nu vrei 
să me simt şi mat înjosit. Tu eşti cu mult su- 
perior. Nu îndrăsnese să mă ult în ochii ter... 
Trebulta să fac ei începutul. 

FĂNICĂ 

Dece tu, şi nu eu? Ei trebuia. Dece ar îi tu 
numai decit cel ma! delicat şi mai nobil dintre 
nor? Ei n'am dreptul la această distineţiune 
sufletească ? 

LACIIE 

Ba al; şi al nu numa! dreptul, ar şi faptul a- 

cester nobleţe sufleteşti, dragă Fănică... Mă 
declar bătut... 

FĂNICĂ 

Ei sint bătut... Dacă nu-mi serial... trebue 

să mărturisese... 

LACIIE 

Se putea să nu-ti serii 2... Eu, singur trebue 
să-ți destărnuese, spre marea. mea ruşine, .că dacă 
nu primeam carta ta de vizită... 

-
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FĂNICĂ 

Carta mea de vizită ? 

LACILE 

(cu capul în jos. neindrăsnind să privească pe Fănică). 

Ah! cit na înduioșat, şi cit m'a făcut să mă 
văz de mic... 

FANICĂ 

Carta mea 2!... 

LĂCHE | 

E plină de emoție. E bună de pus la icoană. 

FĂNICĂ 

Dar... 

LACILE 

Nu regreti, de sigur, că îmi-ar trimis-o. Nu... 
Sau poate regreți că prin ea mal făcut să văd 

“cit sinl de mic... 

FĂNICĂ 

Cartă de vizită 2... Dela mine? 

LACIE, privindu-l mirat, 

Da... Cum?... Dela tine... (o cauta) Fi- 
reşte!... Ce are a face! Scrisul teu..,
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FĂNICĂ 

Dar... nu... ci... nu... Unde-i... Ce fel? 

LACIIE 

Uite-o! (arata) 

FĂNICĂ, citesce încet; pauză. 

Cînd al primit-o? 

LACHE 

AZ... odată cu celelalte... 

FĂNICĂ 

Unde-i plicul ?... 

LACIIE 

S'a ars (mică pauză). 

FÂNICĂ, depărtindu-se. 

A! Va să zică în urma acestei cării.. . 

LACHE 

Răspunsul mei... mar văzut ? Era o paratrază 

a continutului er. 

FÂNICĂ 

Dacă n'o primial, atunci... i(se preumblă cam 
nervos). Ei .
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LACIIE, după el. 

O, fil aşa de bun... nu-mi mai reproşa. 

FĂNICĂ 

Im! Invitaţia n'a fost dar o mişeare sponta- 
nee... Wa pornit, va să zică, dela tine. 

LACHE 

Mă încnin superiorității tale. 

FĂNICĂ 

Mulţumesc. Am înțeles (pausă în care Fănică se 
preumblă ginditor şi Lache după el în tăcere smerită. 
De-o dată Fănică se opreşte, vine li Lache care-i la 
mina ; zice serios). 

FĂNICĂ 

Na! la ce să te închini, dragul meii. Carta 
asta nu i-am trimis-o es, 

LACIE 

Nu?! (ir lasă mina). 

FĂNICĂ 

Nu. Ţi-a trimis-o alt cine-va. 

LACIE 

At eine-va? Se poale? E scrisul tău... E 
carta ta.
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FĂNICĂ 

E carta mea... Dar ei o trimisesem altui 

Vasile, nu ţie..:. (nică pausă). 

LACHE, posomoril 

Nu mie?... Cum se poate ? - Mie nu mi-al 
trimis ? (se depărtează). 

FĂNICĂ 

Imi pare răi... dar de ce să minţ... Ar 
[i trebuit... ştiu ... dar... 

LACHE, preumblindu=se. 

A! Nu!... va să zică dacă nu te cheman, 

p'aveal gind să... 

FĂNICĂ 

Cum nic! îu n'aveal gind să mă înviți dacă 

nu primeat carta ceia... 

LACIIE 

Așa dar!... Im! mam înşelat... 

FĂNICĂ 

Cum nam înșelat şi ei... (staii reci. departe 

unul de altul, la cele două extremităţi ale cameral. pri- 

vese tavanul, parchetul, în tăcere. După o pauză :).



SCENA XXXVI 

MANTEA, în galerie, către D-na Viforeanu. 

Dar Frâulein vine? 

LEONTINĂA 

Da, am trimis so cheme. Mă duc să Tati Și 
pe Ionel. 

MANTEA 

Veniţi mar în grabă. A început să-mi fie foame. 
Mal trimeteţi după Friulein (intra în salonuş vesel 
fredonind „Şi fiind-că şi pentru-că te-am văzul“, .. se v- 
preşte văzindu-i aşa depărtati şi mut) Dar ce-i asta? 
Ce vint a bătut pe aici (Fănică şi Lache abea se 
îintore, Nu zic nimie. Mantea se duce de ra pe Fănică de 
miuă şi cu el se duce la Lache, Ta și pe acesta de mină 
și vine cu amindoi la mijloc, îtprivezte în ochi, pe rind, 
serios, — Apo bufneşte de ris) Copil sinteţi 2 Ori 
oameni Mari 2... (Lache și Fănică se uită amindor 
la Mantea, apor se priveze şi fără să vrea, zimbese). 

FĂNICĂ 

Tu joc comedie cu nor, Silică. 

LACHE 

Tu mi-al trimis... carta aia...
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MANTEA 

Vreţi să mă faceti să cred că vă pare răi 

că... 

FÂNICĂ 

Ba nu, dar... (desfăcindu-se, devenind Iar serios). 

LACIIE, asemensa. 

Din contră, îmi pare bine, însă... 

FĂNICĂ, Iplimbindu-se. 

Îmi înehipuiam că el s'a gindit... (Mantea ră- 

mine pe loc, uitindu-se cînd la unul cind la altul). 

LACILE 

(azemeuea plimbîndu-ze în cealaltă parte a camerei). 

Credeam și ei că el..* cel puțin azi... 

FĂNICĂ 

Vezi D-ta? A aşteptat să faceii începutul! . .. 

LACIE 

Tot trufaş!... Navea nici gind săneeapă.!..- 

MÂNTEA 

(alergind cînd după unul, cînd după altul). 

Bre, oameni buni, dar ce-i pe vor? V'ali per- 

dut minţile? Veniti încoace, hainilor!... (ir a- 

duce Tar la un loc) Dece vă plingeți? Ce tot mor- 

măiţi ? (catre Lache) Bine, Lache, spune drept, nu
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te simţi-al puţin ruşinat că ţi-a luat ăsta înainte 
cu generositatea ? 

LACHE 

Ba da, asta așa e. Credeam că ma bătut... 

MANTEA, către Fănică, 

Şi tu, Fănică, ce ziceal mai adinioari ? Nu-ţi 
simți-al sulletul apăsat de umilință că te-ar a- 
ratat mar puţin delicat cătră fvate-tăii, decit el 
cătră tine?... Nu regretat că mal făcut tu ince- 
putul împăcării ? 

FĂNICĂ 
Ba da!... Mi-ar fi părut răi Să-mi fa dinsul 

inainte, 

LACHE 

Şi mie mi-ar fi părut răi să-mi Ier tu înainte. 

„MANTEA, răstit la er. 

EI, apol atunci ?... Nu siuteți buni de bătut 2. 

FĂNICĂ, zimbind, 

Lache, mi se pare că sintem quit, 

LACIE. asemenea. 

Tot aşa mi se pare şi mie. Cu-toate-că, la 
dveptul, mie mi se cade toată lauda, că eti ţi-am 
trimis învitarea, în realitate, fără ca tu să-nr fi 
trimis vre-un Dilet.
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FĂNICĂ 
Ce are a face? Unde-i biletul mei? Ce spune: 

în el?... Pot zice că tot mie mi se cade lauda, 
pentru-că dacă nu seriam eu biletul, tu nu mă 
învitar.., 

LACHE 

Ba mic mi se cade. 

FĂNICĂ 

Ba mie! : 

LACHE 

Ba mie, 

FĂNICĂ 

Ba mie! 

(Vorbesc tare. sgomotos, ca un fel de ceartă veselă: 

apoi rid, se oprese, se privesc şi se reped din noit unul 

în bratele altuia). 

LACIE şi FANICĂ 

Frate, frate! Lache! Fănică! (se ţin imbrătişati, 

emoționati). 

FĂNICĂ 

Credeam că n'o să mar vie momentul ăsta... 

LACIIE 

Parcă mi-se pare că-l un vis...



SCENA XXVII 

(In timpul acesta întră prin dreapta Leontina cu Ionel, 

îi privesce în tăcere, îmbrăţişați; împreună iar 

miînile, induioşată). 

LEONTINA 

(incet cătră Mantea, care-i lingă uşa din dreapta). 

Ah! Doamne! ce idee fericită ar avut cu carta 
de vizită! 

MANTEA 

Acum nu se mal datoresce unei amăgiri. Ştii 
totul!,.. 

LEONTINĂ 

Da ? 

MANTEA 

Da, această împăcare e mai solidă. Pă troziel... 
Dar eine ştie dacă slarea lor sufletească o [i mar 
naltă? Adinioare era in fie-care acel farmec du- 
reros şi nobil al lriumfului smerenie asupra min 
drier! Acum, e ceva mal turbure... Ov eum... 

LEONTINĂA 

Bine si așa.



  

MANTEA 

O! Semnţelege!... (către Lache şi Fănică care vor- 
vese încet) Acum vă rog să vă treziti din vis... 
că mal sintem şi noi p'aci, şi ni-e foame! 

(Se aud lăutarii acardindu'şi instrumentele. D'odată în 

chipurile tuturor apare o mişeare de bună. dispozitie. 

Lăutarii cîntă o polecă, EI nu se văd încă). 

LACHE, ducîndu-se cătră uşa din fund. 

Bravo Porojane! Veniţăi mail aproape! (toarnă 
apot fuică în păhărele şi dă lu Fănică şi Mantea). 

FĂNICĂ, mergînd repede spre Leontina. 

Dragă Leontino!... 

LEONTINA 

Ce bine-mi pare, Fănică! (se sărută). 

FĂNICĂ 

Dar tu Ionel? (îl ia în brate şil sărulă. Cite-va 
secunde de convorbire încet între dinşii, aseultind mu- 

zica. Lăutarii tac, continuind a-şi acorda instrumentele 

pentru alt cintec). 
' 

IONEL 

Dece n'a! venit, nene Fănică, pela nor? 

MANTEA 

Aha! Să te vedem Fănică !... (ta păhărelul dela 
Lache, închină încet cu el).
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LEONTINA 

Nu ţi-am spus? Nenea Fănică ma fost aiel. 
Si dusese departe. 

MANTEA, încet lui Lache. 

A. dres-o M-me Viforeanu! Așa se mint copiii, 
cind nu vrei să le spul de cine-va ca murit 
(se duce repede la Fănică şi-l ea de mină). Şi-a înviat 
a 3-a zi după Seripturi și farăși va veni... (adre- 
sindu-se către Ionel) Cum mal zice Ionel, “am uitat? 
(Lache dă şi lur Fănică păbărelul, închină amîndol încet). 

MANTEA. 

lieu pe Ionel în braţe. Toli fac cere împrejurul lor). 

Aşa dragă Ionel, nen'tei Fănică n'a fost p'aict. 
A fost departe... departe... într'o ţară rece, 
friguroasă, urită ... unde oamenii tremură de 
ger, respirația îngheață, sufletul amorțeşte, inima 
se înpielreşte — ţara egoismului. Ber! să nu 
te duct p'acolo, Dragă Ionel, că e grozav! Mori!... 
Acolo a fost nen-tăui Fănică, şi tăticu a fost a- 
colo, da... Dar nenea Fănică a scăpat. Şi tati- 
cu a scăpat... Uite cum se uită el, mititelul, 
la minc!... Da, drăgulă ... Si i-a scăpat un lueru 
de nimic: o rază de iubire călduroasă venilă 
din inimă pe o cartă de vizită...



  

SCENA XVIII 

(Intră Maria co coală mare de mărci postale pe care le 

dă lu! Lache) 

MANTEA 

Ce-i asta? 
LACHE 

Ce să fie?... Pentru anul noă... 

FĂNICĂ 

Raze de iubire! 

MANTEA 

Bravo! Aşa vă vreaii! (către Lache) Mărturi- 

sește, dragă, că teoriile tale răsvrătitoare de 

adineaori porneaii din ursuzlicul momentului . .. . 

Eraii teoril de ocazie... Vezi? Ale tale eraii de 

ocazie, nu ale mele... Dacă ar fi continuat po- 

somorirea sentimentului tei, al fi devenit un 

sceptie şi un pesimist turbat, ca atiţia alţil... 

EI, dar "Frăulein nu mat vine! Ia săi eintăm 

marșul e! și dacă n'o veni, lasă... Porojane! 
(lăutarii vin pe scenă), 

LACIIE 

Ia zi tu, știi, cintecul ăla... care-mi place 

mie... (se apropie toţi de masă).
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(Porojan face semn lăutarilor, cobzarul înaintează, în- 
cepe a cinta acompaniat de celelalte instrumente :) 

Costică ai ochi frumoşi, 
Dorule i ha! ha? 

Te-ai dus şi nu te-ai întors, 
Dorule îi ha! ha !? 

Şi fiind-că şi pentru-că, te-am văzut, 
Dorule î ha! ha! 

Cu tronc la inimă mi-ai căzut, 
Dorule îha ?! ha 1... 

"Olantea şi apul ceialalți care feedonaii încet strofa 
intăta, încep a cinta tare pea doua, pregătindu-se de a se 
așeza la masă. La ultimul refren: Dorule ina! ha? a- 
pare în uşă Frăulein, o domnişoară bălrină în costum 
caraghios de fată cocheta. Toti fac sgomot, strigă: 
„Frăulein, Frigisiu! — Cortina cade). 
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