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| CATRE LECIORELE INDULGENT 
rare 

Acest tomeste primul din două de la Seria A, 
coprindend Comedii! şi Scenete. Autorele e departe 

da se asceptă la bună primire de la mulţi lectort, 
pentru Comediile şi Scenetele sele, deră, âncă odată, 
le tipăresce pentru că ele ati Zrăz/ fii măcar şi o 
'septămână şi aii avut, deci, un loc în desvoltarea 
comedie! naţionale, Cine se va mânit prea tare 
pentru că sati ma! adaos o carte rea mat mult la 
cărţile românesci, s'o arunce cât colo. .. Ore pentru 
că nu toți Gmenil se apucă de adunat 6se vechi şi 
cioburi, urmeză de aci că, peste cinc!-dect de ani, 
nu se va află un zelos fa/zontolagr, ork archeolog al 
literatureY naţionale, carele se mar scuture de praf 
aceste tomuri, uitate adoua di după tipar? 

ii sorțile lor şi cărțile... 
Eu nu desesper de tot pentru încercările mele. 

V. A. Uaechia 
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PERSOANE 
maree 

Ana Primăvăreseu. . . . . „D-na. Pascarx 
Mircea Primăvărescu , . . . , D-nu M, Pascarr 
Zamfira, servitore. . . , . . Dna FrecuzenuacHea 

  

SCENA SE PETRECE IN DILELE NOSTRE 

  

Represintată pentru prima dră pe scena teatrului. din 
Bucuresci, în 9 Ianuariii 1969, sub direcțiunea comitetului 
teatrelor, instituit de guvern. . 

 



  

„Teatrul represintă o cameră-biuroii; portrete murali. Dulap cu 
cărti. Biuroii la stânga Canape, Scaune _Toaletă la drepta. Uşi 
la fună, ușă la drepta. Pendulă în fund.. 

  

 SCENAI 
MIRCEA . ut 

La rădicarea cortinei Mircea scrie la biuroi ; el! A > 

depune condeiul și rădicându-se citesce). 

Așia ! . . ceitina) „O da! buna mea mamă, visurile mele 
sunt aqi realizate... De două luni, Ana, după ani de lupte, 
a devenit soția mea... Ana! tu scil, acel angel care a 
înflăcărat sufletul mei și în speranța posesiunei căruia am 
găsit puteri câ ss lupt cu miseria și s&mi creez. o posițiu- 
ne... A! mama mea iubită!.. Când at vedâ-o, tu at da 
dreptate animei mele ! Poesia nasce pe buza ei tremurândă 
sub sărutare... In albastrul ochiului ei este seninul animeţ... 
Când braţul sti rotundit și satinat ar învălui grumazii unei 
statue, încă petra rece ar simți sângele șerpuind și ducând, 
la animă-i, cu, fiori de fericire ,. viâță şi palpit... O so 
iubesci mamă bună !.. E așia de naivă și tot de odată așia 
de avută în cugetare. . Abia o mică umbră î în acest tabel 

"de lumină: gelosia cam o domină... . Dar ce ? Nu sunt flori, 
care gel6se de rada ce iubesc, se întorn după rață ,.0



6 rea aaa 
urmăresc în tite direcţiunile ci?.. Alt bărbat ar voi să corâză de gelosie pe Ana mea; cit voit &ăsi corectivul iubind'o din ce în ce mal mult... A! dâcă sînul tăi, ser- mană mămucă, a dat corpului meii sânge >Vi6ță..., ea, Anicuţa mea, a dat acestuY corp crescut de desmerdările tsle, o animă care se simtă... , ea singură a pus în fruntea ce încăldi sărutările tâle, eugetarea spre frumos... 'Tu , mamă, esci sorgintea viței mele, ea e acea a fericire. ., Rolul vostru e d'o potrivă mare... Așia că tu nu poţi fi gelusă de ea ? Ș'apol ca te despăgubesce „Pentru ccea ce i al dat tu prin mine, cu iubirea Și recunoscința et... Recu- noscință ! A ! căi “ţi-o datoresc atâta de mare,-mămuca mea !,, Voiii bine-cuventa Posiţiunea ce-mi va face lumea, nu pentru mine, ci pentru că voiii fi în stare se odihnesc bătrâneţele tale... Și voii f în Stare, curînd... Zliza va fi a mea, dragă mamă , ai... mâne... și atunci!.. Și chiar dacă „nedreptatea nu mi ar da-0, nu sum că advocat ?.. Oho! om: al trebilur.., om positiv, cum ai voit tu... In loc de Versuri ce-mt Plăcâă, paragrafy Și articoli... In loc de Îm- bătătârea armonie a anime, în loc de murmurele, de șoptele misteridse ale naturei,.. murmurul tribuner, .., șoptelo intrigei, cacofoniile calomnict... A: când merg la curte, mamă, las anima a casă... In locul et pun codicele . . . Tot e ceva, nu-l așia mamă ? Sunt adrocaţi și judecători carii nai nică. animă nici codice... Ce aii ei în loc?... 0 pungă!,. 

„Nu cumva, mama ea, se citosci în aceste renduri vr'o imputare căci mi-ay consiliat codicele în locul lirei... 0+ îl bine=cuvintez acel codice, care "mt va redi pre Eliza nostră iubită. Rogă-te lui Dumnezeă, mamă! - + Mâne e sânta Ana: diua Anicuţei mele. ., Voiii câ între două brațe care vor stringe-o la peptul mei , SEI spun acele ultime versuri în care sfărâmata mea liră și-a permis se cânțe pre Elisa mea | iubită, cozi» Biner,, Acum versurile. A! Gtăle,
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«Te iubesc, Elizo, cum cerbul, la munte, 

Iubesee isrorul cu duios murmur... 

Dăriud pro Ana, care întrederchide uşa furișat Anal. . aparte Cu- 

rând acestă epistolă sub plic... De ar afla... (bune epistola 
în plic şi scapă în grabă versurile jos). | 

SCENA IL 
  

MIRCEA, ANA 

ANA (a parte, în pragul uşel) ? 

Eră uă scrisâre ... către cine ?.. tare Mircea! 

MIRCEA (Punând în buzunar scris6rea cu Gre-care precipitare ) 

“Tu esci Anica mea?,. , | 

ANA aer srcutător | 

"Eset ocupat ?.. Secrit?.. So te las?.. 

i MIRCEA (o întâmpină şi o îa de mână) 

Am terminat... Ce? Vrei să fugi?.. O guriţă... nu?.. 
In qilele aste de legi nouă, nu cum-va s'a schimbat și legea 

co am fost aședat între not? 

ANA 

Nu... Eii o recunosc... Și adi, ci tot-d'a-una, că de 
două luni, mă supun el... Nu fac rebeliune,.. (1 sărută) 
Articolu 1... “ 

| MIRCEA . 

Articolul 2, 3,4, . .. Vedi, draga mea, așia legi mai înțeleg 
"+ şi ei se aibă câţ de mulţi articoli... Aci paragrafil nu se 

contradic unii prin alții câ se dea loc de cărcioc, ci unele 
din altele nasc... Lite!.. Cap. | despre dragoste, Ş I, de 

guriţă ... Art. 2, mâna după gât și alineatul b, gurița. . . 
(ou imfasă) Am promulgat și promulgăm ... Nok Mireea, din 

grația domnului Primar, Domn . . .



ANA 

Nu... Bărbăţel ... 

MIRCEA 

O! da, sciă!,. forte Constituţional, , . cu minister res-. ponsabil, Ochii ti... Ca o cameră: Camera ta... colo, unde nu e palatul de cristal, dar unde optese animei iubiri și Speranțe .:. Cu un Senat. 
” 

ANA 

A da!.. Un Senat... Biurou] ttă, acesta + : A sum în contra Senatului... . Jos Senatul !, 

MIRCEA ( rtgâud ) 
A! încet! mai încet! . - Senatul e tot al nostru! . . 

ANA 

Nu!.. Cind o- dată eset: aci, pas de mal află anima lut Mircea prin $$ şi dosare!. 

MIRCEA (declamânăd ) 

Nol Ana... cea fr umosă, am decretaţ și decretăm : Se- natul, biuroul se desfiinţăză din domnia nâstră . ha!ha! ha! ha!.. Biete biuroii ! . . Dar cine te-a pus, nenorocitule, - se iei loc între no), auqi! între două animi care se iubesc, Audi!.. un biuroi, acolo unde e loc pentru . 
ANA | 

Pentru?.. 

Ă 
MIRCEA 

Pentru un băețel..,. 

ANA 
O fetiță... 

MIRCEA 
să Un băeţel...
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ANĂ 

O fetiţă, care st nu aibă biuroii ... Când "1 eauţi pre D. 
Mircea . . . serie! . . Dimincţa scrie, diua serie . . . sera, audi, 
sâra chiar serie,.. mereii serie... Ce o fi tot scriind D. 
Mircea ? 

| MIRCEA (ridepd) - 

Pleduarii ...: Domnilor judecători... D-le Procuror... 
Așia precun, fiind că .. . Articolul... paragraful... capitul... 

: ă ANA 

Pleduarii ... scrisori... 

MIRCEA 

EX da! 
ANA 

De sigur, serisoră la clienţi. . . 

- MIRCEA 

«La clienţi... 
ANA 

A ! acea scrisore . . 

MIRCEA (a parte) 

AI! a dărito... A! gelosia !. . ctare) ha! ha! ha! co aer 
de judecător de instrucțiune ?. . Scris6rea acâsta co seste din 
pozunae) e pentru... 

ANA 

- “Pentru ? 
MIRCEA 

Pentru bătrâna nâstră mamă... 

ANA (eu satisfaeţiuae ) 

AI... | 

MIRCEA 

Și acum pentru mișcarea ta nouă de gelosie at merita . . . 
-



mal a 
ANA 

O iertare... 

„MIRCEA 
Ș'o sărutare... 

! (Pendula bate 1] dre) 

Deja 11... Adio, copila mea... 
| cc ANA 

Deja ?.. Sunt numat 111. . 
| i MIRCEA 

Trebue... Curtea... A! am un mare proces adi... La revedere, Anicuţa.... Ține minte: am un proces! . . (își iea cu vioţiune şi voios portofoliul şi se grăbesce a eşi fredonând): » Te iubesc... hum!,., hum! hum!... că cerbul la munte... 
ANA 

Deja + C Mircea esă) 

  

SCENA IIf-: 
mana 

ANA 
. 

(După ce acompaniază până la uşă pre Mircea) 
Sa dus!.. ( oprindu-se lângă uşă în facia unat tabloi) Luna de miere. A! Lemeni tu al dreptate în cadrul teii! Ecă domni $orul.;. Ce aer de fericire... de beatitudine!.. Ca și Mircea al moi de altă dată. ++ Pe buza lui întredeschisă alunecă pare anima luy.... Mâna lui împrejură cu aprindere. &rumazit iubitei... A! că și Mircea... A! Luna de miere!., (Ir cadrul din stânga) Lund d'apot. Domnișorul e cugetător... își mușcă mustâţa ... căutătura 6 vagă... Ce cauţi Dom- nișorule ?. . Eca iubita ta e lângă tine !.. Mâna lut stă tot după grumazi, dar e crispată .. . Semină a mână ce ar simți



deosebită plăcere a strânge de gât... Ce aer preocupat!.. 
A 'trebile!.. NuY așia, Domnișorule?.. Biuroul,.. Curtea?.. 
Ci Mircea... Aveţi de lucrat? Pleduarit? Scrisori la 
clienți ?.. Yr o clientă ? Câ Mircea pote... (revine în scenă) 
O! el nu mă mal iubesce!.. O simţ... „Când vet vedea, 
copila mea, îmi dicea D-na Savigni, guvernanta mea, când: 
vel vedea că Domnul e ocupat așia că nu are timp se'ţi dea 
și ție 6re de nu dile, să scil că-e luna dapoi!“ Nu mă ma! 
iubesee !.. Cintorcânan-sa cu facia GA de oglinăă). Alta mal fru- 

mosă ... Da! fugi urito!., Nu veqă că eset slută ?.. Ochi 
albastri !.. EX! ce may trâbă ? De ce nu sunt negri ? lui 
negrii îi plac. ++ Nas aquilin... Audi! aquilin acuma!. 

"Blondină!... Vrei se fiii brună ! Dăună-di sera admiră 
părul negru al primadonet... E brună primadona!. 1. . Ce mal 
tr6bă !.. Şi arapoioele sunt brune... (merge şi se aşcdă la biroă) 

„Nu mă mal iubesce... Ecă o stpttmână de când abia 
_găsesce timp pentru mine la ora de prânz... Tot serie, 
„mereii serie... „Când vel vedea că Domnişorul e prea 
ocupat. . luna apol! 1 A! afurisit biuroii !. . (aruncând eu 
mânie hârtii dupe el) Blăstemate hârtţir. . „ (le reaşsqă) Lite! 

-par=că sunt un copil care bate scândura pe care a'cădut. 
Cpansă) Nu, altă: dată el vă ineredința vout așia de dulet 
taine pentru mine... Vot. i-aţi adus versuri în care Mircea 
al meii cântă imnul anime !!. . Așia, dar și cât venin puteţi 
vol da omului .. . Hârtia e că limba lut Esop... D'ași fi eii, 
cum bine fac că nu sunt, un scriitor, așiii face istoricul hârtiei. 
Primul period: Hârtia de la 2—7 ani: egalitatea hârtie! 
înaintea snisului și a porumbeilor... Periodul al douile: 
de la 7—14 any: hârtia dascal, hârtia pensum, hârtia 
ghimposă, aspră... Al treile period: hârtia de 15 anl: 
hârtia culore roză, dulce, satinată, catifelată, parfumată . 
"din fie-care colţişor câte un ah! câte un oh! pe fie-care 
pagină... Periodul al patrule. hârtia tărăboiii. .. $$ 
articolul cutare - » + Așia precum, fiind că... Cer cuvântul!..



[2 

„Jos ministerul! Românul, Tera, Presa, Serînciolul. . 
Hârtia de papilote, hârtia: de coperit borcane... hârtia de luna 
de apoi... forte de apoi... Uite, că asta de pildă (raacâna "de jos versurile scăpate de Miicca) En se vedi, de sigur (ice: minte!,. 
(hârtia din poriodul al treile ar fi dis: e în erdre, se înșdlă . . . AȘI!.. politeța nu este din periodul al patrule ; dis și. politic...) Minte D. deputat Coscodan ... Roșit carnivori... Albii trădători .. . In numele egalităței, fraternităţei, liber- tățel, preopinenții sunt ticălo . .. cvorbină aestaee hârtia cu ver- 

surile şi d'o-dată se întrerumpe ) Ce văd 2, Ceitesce) „Odă la Kliza.“ Eliza? Oda ?.. Serisârea lut Mircea .. „ A! Dumnedeul moii!.. Tremur!.. Coitesee) 

«Te iubese, Eliza, cum cerbul, la munte, 
Jubesce isrorul eu duios murmur.,, 

(eade abătută p6 scaun) Trădată ! . Iubesce pre o Eliză!., trădată... A! desmerdările tale... Adinedre chiar... Acum înțeleg preocupaţiunea lui . . . Iubesce... (plâns conţinut) De mat multe di!e iubesce pre acea Eliză . . . E frumâsă acea Eliză ? O lubesce câ cerbul... Ce prostie !.. Se vede că e slută ... Numa! o slută pute se inspire așia de stupide versuri... Ceitina) 

«Te iubese, Elizo, cum cerbul, la munte... 

A! dice! „Cum c-rbul Îa munte iubesce isvorul cu duios Murmur . +“ ceu zesotaţiue) Murmur ?.. Da! murmură anima mea lovită !.. A! iubesci, Domnișorule, o Eliză ?., Uiţi că femeea își are r&sbunarea lesnici6să, gata... fie ea cât de slută, cu atât mat mult când nu e un monstru... Căci se scil că nu sum un monstru... Alţi o văd acâsta.., Căpitanul, bunioră ... E tânăr Căpitanul, ... portă epolcta cu o eleganță... A! Domnișorul iubesco... (sani) A , Dumnedeul mei! Resbunare ! Resbunare e roua în secetă .. . 

 



13 

  

ma 

SCENA IV 
aaa 

ANA, ZAMFIRA 

ZAMFIRA | 

Domna a sunat ? 

| ANA 

Da, Zamfiră . .. (a parte) Cum se încep ?.. (tare) Zamfiră .. 
Lamfiră .. . Dieci că căpitanul ?.. 

ZANFIRA (a parte) 

Eca... Eca... Eca... ctare) A! când al sci Domnă, 
cât te iubesce. 

ANA (revoltută) 

Ce cutezare !. 

ZAMFIRA 

Li 

Te iubesce atâta 172'0! crede pre Zamfira, sora D-tale 
de lapte. Pot eii se te înşel Dâmnă ?.. 

ANA ( citind) 

“me iubesc Elizot, .. Trădată !. . (eugatătâte) 

ZANFIRA (a parte ). 

Ce o fi schimbarea asta neasteptată ? 0 seristre.. . 
(cătână se citscă peste umeri! Anei) AY ! aj! aj! „Odă la Eliza“... 

Înţeleg !. . 

ANA (meditând) 

Și acele protestaţiuni de iubire ?.. Sunt abia două stp- 
temâni, capul lui pe braţele mele, la Tuzla, pe stânca 
Vulturului, lăsam se vorbâscă în tainie limbagii valurile 

- care se sdrobiait la piciorele nostre și buza lui pe a mea, "mi 
trecea într! un lung sărut anima lui... 0! minciună a 
iubirei !.
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ZÂMFIRA (a parte) 

De minune!,. Pestrea mea e şigură !.. ctare) A ! Dom= nișâra mea... Ce vorbesci D-ta de iubire ? Bărbatu, soțu și iubire nu încap în aceeași casă ... Asta nu s'a may vădut.., A ! vorbesce-mi de amantul care sub ferâstra ta stă cerșind 
nopți intregi o căutătură a ochiulut tă.. + Vorbesce-mi de amantul, care când întâlnesee mâna ta, fiori seuduese corpul lui și peptul i se despică sub violința palpitulut.. . 

ANA 

Așia ... Aşia era Mircea al mei... . 

ZAMFIRA 

Când era amantu ... nu die ba!.. E! ce vrei? Acume soţul... Ce nevoiă ar f se suspine colo sub ferâstră și săi cânte : 

«Aicldragă , sub ferestră 
De demult staii si ,,. 

Așa!.. Incotoșnat în halatul Disale cel vargat, târind o părechiă de papuci, cari în fie ce punct al canevalei a înodat o amerdsă cugetare a D-sale, altă-dată, să te credi prea fericită, dacă coconașul va găsi cu cale a'șt întrerumpe trebilo... stihurile pste... Câ Să-ţi strige pe glas de psaltichiă : drago! drago! (dragă în căsniciă e câ vorba patrie în gura celor ce n'o mai aii) drago! drago! ea di s&'mi facă o cafea... 
” ANA 

Anu! Zamfiro! Tu nu poţi înțelege cât farmec este în acest tabel în care cerci a caricaturi, intimitatea sântă “a căminului, ci acei strmani caricaturiști , carik neputand ajunge meritul, "1 ridiculeză ... Nu Zamfiro,.., Acel halat, acel papuci sunt adovărul iubirey... 

ZAMFIRA 7 

Halat și iubire!... Auqi!.. Diminâţa domnul se seslă,
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se rade, își sârbe cafâoa, 6să..., 6să or! unde numa se nu 
stea a casă... Vine la 10 ore, dejună, își ia cafca și.:. și 
6să, crăși. Reine la 5, când l'a răsbit bine fomea, prândesco 
morăciinos citind vre o „gazetă carol nare sali care'l 
laudă ... după cum e sai nu e din gașca ci... iși reie 
cafăoa „+ apoi clubul... Slătinenu de-i roșu, coconul 
Taifas de-i alb... Se reintăree la 12 ore. A! se nu'ți 
pară lucru cu banat de trece peste 12. În fine se'ntârce, 
cască, își reia halatul... „Ce mai faci tu dragă ?.. Al! ce 
obosit sum !..* Cască, se culcă... Hor, hor... tor! Ait! 
acum începe declarațiunea de amor cu acompaniment de 
horăială, horr! horr! horr! 

ANA 
AY dreptate... așia... Dar nu! Mircea al mei... O! 

nu !.. el este atâta de poetic!. Nu sunt dece dile încă ... 
abia permitând piciorului meii a atinge arena ferbinte a 
formului mărei Negre, braţul meii după grumazit lui, el mă 
ripia pe anima lul palpitândă că în (iua cea neuitată, când, 
Sunt doui ant acum, mă smulgea din midlocul Aacărilor “ 
casei părintesci . . 

ZANFIRA 

Erâ amantul atunci... Acum .,. aceste versuri... 

ANA , 

A! Zamfira ! Zamfira ! Sunt nefericită ! . 

"ZANFIRA (citind) 

„Te iubesc Eliză ..,& A! se chiamă Eliza ? Frumos nu- 
me. ,. O Elisă urită nu am vădut încă... Înţeleg : Catrina, 
Paraschiva, Neacșa ... (citina) „Te iubesc Elizo, cum cerbul 
la munte“... Ce foc!.. Pirr!,. Ce vapaie!.. (aparte) A! 
capitane cotatea e a ta! 

ANA 

O iubesce, nu-i așia Zanmâro ?
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ZANFIRA 

Hei, hei! cred și eă!.. Cum cerbul la munte iubesee 
isvorul cu duios murmur... Bravo! Căpitanul putea sub- 

„scrie aceste versuri pentru ... pentru D-ta... EX bine da! 

ANA 

Tal! taci, Zamfiro !.. 

ZANFIRA 

Ei tac... Se vorbâscă el Însuși . . . (seâte cu mister o serisăre 
din şorț) 0 scrisore ,,. A ! ce parfumată! ,. 

ANA 

Scris6re de la cl... dute! dute Zamfiro !.. resplătesci 
reii educațiunea ce al primit de la bietul tata... Dute!.. 
Eca cum se aduce durerea » rușinea și risipa caselor... 

ZAMFIRA 

Domnă !.. ca parte) Nu-i chip!.. câa). 

SCENAV 

ANA 

Nu! căpitanul nu a găsit calea animei ... Mircea al 
mei... a! nu prin parfumul hârtiei, ci prin îmbătătorul 
parfum al delicatelor lut simțiminte... 'L iubese!.. A! 
de ce gelozia ?.. De ce a trebuit se atingă mâna mea acele 
hârtii ?.. La ce nevoii, dâca rana ta n'o cunosci, s'o sgaudari 
şi s'o aduci în faţă?.. Și cu tote aceste dâca el nu mă 
iubesce,.. A! acea Eliză!.. Fericirea? Un vis... Și se 
nu'ţi resbuni asupra celui ce te sdrobesce?.. Resbunare!.. 
A! resbunarea femeci s6ii este împutinte sâii o tăresce mai 
ântâiti pre ca în prăpastiă ... A ! dâcă ar fi o resbunare care 
fără se mt pogure, se-Y serve lut de avertisment, se-i spună
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eerererrtre 

. 

lui numai cât merită pentru asemenea versuri... V ersuri 
la o amantă... Și de ce nu versuri şi pentru mine ! (eugetă) 
Da !.. Nebunii seriii la lună și luna nu se ofensză . . + (sună) 
Se redem.., | 

  

SCENA VI 
nene 

ANA. — ZAMFIRA E 
_ 

ZAMFIRA 

Dimnă, 
ANA - 

Scil tu nescari-va versuri de iubire ? . , 
| ZAMEIRA 

„ Versuri dei ubire 2... Cum vat de mine se nu sciii ?., Eca: - 
«La grădină, la Chirilă, 

Hapol zinga-zinga ! , . A 
Este-o rață și-o găină, > 

Hapoi zinga-zinga ! ,-, 

| ANA 

„Astea sunt prea de la obor... zarzavat și găinăriă. . , 
ZAMFIRA 

A! Gea sciii și altele mat de modă ; 

Ah! ta belă damicelă, 
Ah! tu belă filomelă .,. 
Vino, belă, în stradelă . ,, 

ANA 

“. Mai pune-i ș'o sardelă ... Lasă! (merge 1a bibliotecă și seâte an volum) Alesandri. ,. (în repune în bibliotecă) Nu ! Când ani=- mile nostre se înțelegâii, acestui poet cerem not cântarea 
2
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iubirei ncstre . . . Cia altă care) * Sache Prostănescu ... 
(dân'o Zamfirel) citesce tabela materiilor până caut altă carte. 

ZAMFIRA (tind Âlele) 

E încă netăiată. 

ANA 

Sunt cărţi care ar trebui se ste etern așia ... 

ZAMFIRA (citind tabela materiilor) 

Tabla... Versuri la N., Odă la B., Imn la C.LaD... 
La F...LaM... 

ANA 

A! poeţii! tste literile alfabetului le trec în roviziune și 
tot că scrii apoi : „La dona e mobile qua piuma-al vento.“ 

ZANFIRA 

Strofe la A .., 

ANĂ (lăsând cartea Gin mână) 

La A? — Amelia, Alesandra... și de ce nu Ana? Adă! 
(ia cartea) se vedem ! (citind) 

Anistiţă mult Emi placi 

Suavră, dulce, belă, că, 

Zahar, miere în colaci 

Pui șin lună vercolaci ... 

A! ce sublimitate!,. Ș'apoi se dicea dăunădi la Atencii 
că poesia a murit !.. Alta (întorcenă alele) „La un clavir&.., 

Acâsta-i plătită de D. Ghebauer... „Za un pantof.“ Primă 
medalii de la esposiţiunea universale... La... A! în fine, 
la o stea ... 

O stea am. o ste iubese, 

„Pre ea Ana o numesc .,, 

Pre ea voii s*w'nemurese! , ,
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Aide!.. Cera mat puţin stupidă .. . Șegi cole, Zamfiro.. . „Copicză răpede aceste versuri... iute. ++ Ca parte) Mireca 
nu-i cunâsce serisârea ... A! di, scriem versuri la Elize ... 
Elize vrei ?.. (Zamrer) De minune... așia ! acum subscrie 

„Căpitan Coltuc... Fă câte-va încurcături de linit drept subscriere... Cu cât e mai mare cine-va la noi cu atâta so 
crede obligat a-și încurcă subscrierea, icână a încurcăturilor 
în care bagă țâra straca ,.. Așia, acum un plic... Serie: 
„Domna Ana Primăvărescu“, , . 

ZAMFIRA 

Numele Dâmnet?. + Căpitanul ?.. Eca!.. 

ANA 

Da... Acum, bine... dutet.. 

ZAMFIRA (a parte) 

Co-o mal fi și asta!, . ese) 

  

SCENA VIl 

  

ANA — MIRCEA (intre culise ) 

A! iubesci domnișorule pre o Eliză!.. Facem versuri, 
ode ?.. Bine... Nevinovatul D. Prostăneseu și cu Căpitanul mă vor răsbună... fără scirea lor... A! Domnișorul nu va 
mai ride singur... A! el!.. 

MIRCEA (îatre culise ) 

De va veni D. Carcivcăreseu, grefierul de la Curte » pof= 
tescc-], Zamâro ... Anica! Anicuța mea! 

| ANA 

Anica lui . Trădătorul ... (punând în buzunar versurile copiate ) 
Curând aceste versuri în buzunar... Colo, în camera mea... 
se-l urmăresc .. „ (ese răpede) 

i 
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SCENA VIII 

  

MIRCEA 

Anicuţa !.. Ea nu eri aci... Zamfira mi spusese... 

Căepuuănă portofoliu) A! pledoria fu, sper, de minune! Eram 
cu adevtrat inspirat... A! puteam se nu fiii, când anima 
trămitea minei tabela cea dulce a iubirilor mele?.. Eliza 

a mea! este umbra gratăa pădurilor, mirosul mărgăritărele- 
„lor, pagiscea înflorită, ogorul metalic sunător ... şi aceste 
pentru Anicuţa mea... Eliza a mea! nu eră în luptă asigu- 

rarea căminului?.. a viitorului unui copilaș, unut anger, 
care între mine şi Ana se ne dea măsura cu care se iubim 
no) înșine pre bătrâna n6stră mamă ?. . Iubirea a dat buzei 
mele elocința animei ... Eliza va fi a mea!.. Voiii reavea, 

Elizo, ogorul în care maica mea a spus florilor iubirile 

copilărici sâlo; voiii reavea, Elizo, acea pâtră rece, care la 
băserica din crâng , a încăldit-o saratarile nâstre, șoptind 
cu fremetul spinișului uscat numele neuitat al tatălui 

meii!.. A! ca sorginte de argumentare, care nu put6 să nu'mi 
„dea triumful. A ! Anicuţa mea iuliţă! . „Caşegă hâstiile pe biuroă) 

SCENA IA 
* 
  

MIRCEA, ANA 

ANA (întredeschide ușa și spion€ză) 

Vre o serisore 6ră... Eră versuri! . . 

MIRCEA 

Eliza a mea !, . Preste câte-va minute... 

ANA 

Eliza a lui!.. A ! este o infamiă.,. (intra)
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MIRCEA 

Ana!.. Vino, alergă copila mea... 

ANA 

W'ați intors... . 

: . MIRCEA 

O sărutare,.. 

j ANA 
(Li tinde fruntea), 

MIRCEA 

Fruntea? Nu! gurița... Buza ta, care o se plătâscă 
elucinței buzelor mele... Vino, colea, Anicuţa mea... 
(se aştqă pe canapea) Așia 0 săți faco neașteptată surpriză 

de diua ta... Ce? nu scil că mâne e S-ta Ana? - 
| ' ANA i 

S-ta Ana ?.. Veqi ce calendariii prost?.. al meii pune 
mâne S-ta Ecaterina .. . 

MIRCEA | 

Aruncă-l în colo... Audi mâne S-ta Ecaterina! 

, ANA - 

Ecaterina nu este Eliza ? nu e așia ? Ă 

MIRCEA faparte) 

AY... Ce coincidență !.. A !nu cred... (tare) Cum, Eliza... 

ANA 
Frumos nume... Ce gust reia avut nașul! Audi: Ana! 

A! Eliza e frumos nume... Ca parte) uite că nici nu roșesce!. 

MIRCEA (a parte) 

Se fiă presimţire oră că scie? . , tare) Nu... Ana e delicios. 
Sunt nume care'ţi vorbesc... Acel na de la finca numelui 
teă par-că dice: Mircea, na anima mea... A ! de-ar dice nu- 
mal luf Mircea... A! na... Bravo! Ecă și jocuri de cuvinte...
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ANA 

„Ana dă... dâr Eliza... î€ anima, 
MIROEA (sărutâna”o) 

A! bravo! bravissimo... Je-liza de minune... + Hum! 
O so luăm... 

ANA (răpede) 

Soiei?.. Eliza ?,. ca parte) aștâptă tu... CEși pune ta 
sîn scris6rea sc6să din buzurar). 

MIRCEA 

De sigur a simțit ceva! (tare > și de ce nu ?.. de esemplu 
fetiţa nostră .. . Scii, adintori voia! o fetiţă .. . ei bine, vom 
numi-o Eliza... 

ANA (a parte ) 

Ce nerușinare!.. (tare) AY! aY! a!.. un ac mă împunge... 
alta aă!.. Ă . 

MIRCEA ( căutând acul) 

A ! cutezătorule de ac... așteptă tu... der unde esci?., 

ANA (a parte) 

O se te înghimpe acuși .. . 

MIRCEA 

Nu-Y ac, dâră . . . cscâte terisărea), 

ANA (o apucă răpede) 

O hârtiă.,. 

MIRCEA 

O epistolă... Ce fel,-te impunge ? 18 sâma. Ana, sunt 
hârtil care impung nu că acul, ci ci săgețile ucidetore., . 

ANA | 

- Paserea moiă visâză . ,. E o serissre... 

MIRCEA 

Do Ia cine ?



  

Domnul nu e gelos!.. 

MIRCEA 

Gelos eii! Nu, este însă un punct de la caro confidința 
bărbatului se chiamă stupiditate .. . Acea scrisvre.. . 

| ANA 

Fi bine, domnișorule, acea scrisire care e aci pe anima 
mea... e de la... Tiţa... 

MIRCEA (a parte) | 

A!.. ctare) De la sora ta ? și ce-ţi scrie sora ta ?.. Aide, 
mâna ta dupe grumazii mei, colea, că altă dată, când cetiam 
epistolele mamei, ale Tiţei... ca pare) Dumnedeul mei! 
ce se petrece 6re?,. 

| ANA (a parte) 

Așia 1... se vedem!.. Ctare). EX bine da! câ altă dată... 
Dsr o vorbă, Mircea ... ta rog. 

MIRCEA 

Dece... o mie... grăbesce, 

ANA 

- Răspunde cu anima ta, cu anima coţi cunosc... 

| MIRCEA . ” 

Nu sunt om poliţie... una am... vorbesce... 

ANA | 

Sora mea îmi serie lucruri triste. . . Bărbatu-scă o însclă... 

MIRCEA 

Andrei ? Dâr nu se pâte... 

ANA , . 

Așia cred și bâta Tiţa... . Desmerdăvile lut Andreiă eraă 
însă ale unui... Cum se ptte numi faptul lui Andrei ?.;
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MIRCEA 

Dâr ce probe?., 

ANA | 
Probe ?.. 0! le are... Și un căpitan a descoperit !.. 

MIRCEA 

A! un căpitan ?... A! draga mea, Andrei iubesce de sigur pre Tiţa... Atunci numai al de căpitanul se arctă 
prin casa crestinului, când pote comptă pe nestrămutata 
iubire a soțului pentru femee, în cas de scandal... altmin= trele i-ar rămânea belea... 

ANA . 

Nu, căpitanul o iubesee.,. 

MIRCEA 

- Tiţa e nenorocită... Acostt domnișori, carit preâmbla cu 
pasportul amicici desondrea prin casele vâstre, nu sciă să . vă iubscă .. , EX se iubesc numai pre ei.,, 

| ANA 
Der Tiţa are probe de trădarea lui Andreiă . ,. 

| "MIRCEA 

A! probele nu lipsesc colul ce vrea se justifice propria 
soa faptă rea... 

ANA 

Ce? femeea va f înșolată.., Ea va sei ucsta și nu va avea dreptul st se răsbune ? 

MIRCEA 

Răsbunare!.. a! da!., 6că scuza obicinuită... Mă înș6lă ,.. inbesce pealta...A! căpitanul mt iubesce numa! pre minc!.. Risbunare ? Tiţa fi-va răsbunată pentru că cugetul cl va asocii la bănuiala de infidelitate a bărbatuluy
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certitudinea culpet, a infamiet sâle!.. Risbunare! Ea nu. 
stă în a'Și scusi faptele rele pre relele fapte ale soțului... 
A! grăbesce a serie Tiţel se cugete matur... Ecă, Dumne- 
deul meii, cum desordinea, cu stii fără epolete „. Se bagă 
într'o casă și, aduce disoluţiunea e... Domna, din dis- 
tracţiune vrea se privâscă pe stradă... căpitanul trece... 
ea deschide puţin was-istasele ... Vântul se grămădesce și 
atmosfera casnică se răcesce... A! bărbatul e culpabil , 
sciii... De ce nua sciut închide la timp vasistasul ?., 
Căpitanul deschide întrega ferestră , .. Ușa nu întârdiă a se 
întredeschide și ea... Curentul se stabilesce ŞI... şi. 
tot-de-una căsnicia se alege din aceste cu câte un junghiii 
care-i aduce oftiga... oftiga galopantă.. . Ș'apoi, ale 
alei ! soro !.. ticălosul de bărbat a stricat casa... Anica 
mea iubită... când vre o dată te af crede în drept se te . 

„ răsbunt de Mircea al tăi... 

i ANA 

Al! ce se fac?,, 

MIRCFA - 

Ce grabă !.. Ei bine, se mă iubesci may mult decât veri 
când... 

ANA (a parte) 

Cenușă pe turtă .., 

- MIRCEA 

Se scil înadevir, copila mea,-că nu pre alta iubesce 
bărbatul ce'şi neglige casa şi soţia, ei presineși se uresce... 
Fă ci pururea se mi iubesc... Vădut-al tu, Ana mea, florile * 
din grădina ta, când ventul » furtuna le incovie?.. Ele 
nu-și resbună , ci stringendu-și corolele în sineșt, adastă 
reîntârcerea rad că ce le dismârdă în lumini vivificătore .. . 
Furtuna trece și florea este mai spendidă și mat avută de 
parfum...
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ANA Ceărutând pe Mircea) 

A! nu mal pot țin6... Dâcă buza ta ronrând pe a mea. 
atâta iubire, este buza neadevărului... EX bine, fiă, te iu- 
basc !.. În foc âcâstă serissre, care măcar un momont putâ 
se ducă pâs la anima ta... C vrea s'o arnnce îa subă) 

MIRCEA (oprind-o) 

Ce faci ? serisorea de la Tiţa .. . ce vorbe sunt ale tâle?,. 
Dumnedeul mei ce o se aflu?.. 

ANA (nedându-l scris6raa ) 

Mircea, te rog... e o glumă rea... 

MIRCEA 

Las-o... Focul n'ar putea st'mY mat ateste inocinţa ta... 
Laso... O voii!... A! Dumuedeul mei dâr atunci unde 
este sinceritatea, unde e iubirea dâcă ea . . . smurcesce serisârea) 

ANA 

Al îşi ascunde facia în mâni dâr spionâză printre degete) 

MIRCEA ( ţine în mâni scrisârea fără a o deschide), 

»Dimnei Ana Primăverescut. . . Nu e scrisârea Tie... 
A!... lovire a sârtel... și oii m pregătiam de serbiători!. 
Anica ! Anica ! Cine ar fi crequt!.. 

ANA 

Mircea ! Te asigur... 

MIRCEA 

Vai! asigurarea stă aci, în acâstă mână tremurândă ... 
(oa cu ecrizârea ) pausă- Se vedem, Ana mea ,.. haide! spune=int 
că nu e adevărat... Lite, to iubese atâta... Voitt uită totu. 
Aşia că astă scrisdre nu ţine de nici un fibru al animef 
tele... Cta genunehr) ... , 

ANA (a parte) 

A! mă iubesce,.. minciuna nu merge pe calea animet...
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Un moment încă... rebdare!.. (tare) Nu, AMireca, te asi- 
gur... eă nu-l iubesc... 

MIRCEA (Eculâ.du-se furios) 

Așia dar e cine-ta ?... 0! turbare!.. căesznias curi.ieiune 
scris6rea). . 

ANA (scoțând din buzunar versurile lu! Nircea). 

-Mireea. te rog... te Tog în genunchi... 

. MIRCEA 

Nenorocita !, . 

ASA Ă 

A! dâcă-i așia... A ! iubim pre Eliza !.. 
MIRCEA - 

Versuri !., 

ANA 

Versuri (arâtă pe ale lui), 

MIRCEA şi ANA împreună 

AM. O ste am, o st6 iubese Te iubese, Blizo,-cum cerbul 
„Pre ea Ana 0 numesc... la munțte... 

  

MIRCEA 

A! Dimnă!.. aci nu este o declaraţiune, e o continuațiune de corespondență amor6să .. . 
ANA 

„Te iubesc, Elizo, cum cerbul Ia 
Veqi domnule! munte, iubesce.,. 

  

MIRCEA 
»O stea am , o stea iubese 

Vedi Dmnă ... Pro ca Ana... 

  

MIRCEA 

Der răspunde, Dâmnă !.. Vedi!... e infam !., 

ANA 

Der răspunde, domnule !.. a! e nele iuire !.. 
) -
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MIRCEA 

„0 stă am, o ste iubesc... - 
Pre ea Ana... 

_ ANA 

„Te iubasc Elizo ... 

MIRCEA 

Eliza !.. Acele versuri... (le apucă) 

ANA: - 

A! le cunâsceţi, domnul mei? „Când vei vrea săți răs- 
buni, iubesce-mă mult!..« De minune !. . 

  

SCENA X 

  

Acciași, — ZAMPLRA 

ZAMFIRA 

0 serisăre grabnică ... (tut Mircea), 

MIRCEA (iuând-o) » 

A! de la grefier... 

De la vr'o Eliză ... 

MIRCEA, ( percurge scris6rea ) 

Căstigat !. . ceitina) „Amice, al căstigat: moșidra e a D-le: 
se trăiască propri: starul Elizey |& 

ANA 

„Ce dice el?.. Ctare) al căstigat ce ?.. Ce va se dică ?., 

MIRCEA 

Vi se dică domni, că acele versuri, a cărora lectură mi-a 
adus nefericirea, eraă adresate la e moșidră cu numele Eliza,
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ce nedreptatea răpise de la tatăl mei, și care , recăstigată 
de mine aţi, după dile și nopţi de veghiere, o “destinam se 
fie cuibul fericirei nestre „.. Vă fi acel al retragerei unei 
animi sdrobite de D-ta când mai puţin o merită... | 

ANA (confusă) 

Era o moșie !.. Mircea !... Mireea!.. 

MIRCEA 

Adio, visuri ri de fericire !.. Qiua care vă fi o serbătăre în 
familia mea, va fi aşia dâră diua mea de dolii... 

ANA (aparte ) - 

A! Sum culpabilă !.. EI mă iubia ! ctare) Mircea !.. ier- 
tare ... Nu sciem... 

MIRCEA 

A! fi sigură, dimna mea, că nimeni nu va sei durerea: 
mea... Asemenea dureri se îngrâpă în animă... Ele nu 
ating compasiunea nimenut, și acoper numai de ridicul... 
Esci liberă, dimnă. .. Dumnedeul mei! . Dumneeul îmcă!:. 

ANA (a parte) 

A! dar treba S'a încurcat reii! el mă crede culpabilă ! . 
Ctare ) Fii sigur Mircea. ,. 

MIRCEA (argtârdu-l versurile) 

Siguranța ... vat! eat'o... dar nu te teme, domni... Pe 
foc acâstă probă. a desonârel !, 

ANA (reţinându-l mâna ) 

Nu! adinâori qicâi că focul n'ar put se mai ateste îno- 
cința ... , 

, . MRICEA 

Înocinţa !. . 
ANA 

Ai meriti în adevăr se nu țo pot probă... A1.. Q'a s'a 
îngroșat de tos trâba !.. Ceună) 

———
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SCENA XI 

  

Aceia i, ZAMFIRA 

ANA către Zamfira) 

Aci, Zamâiro e... CU dă uu volum din buzunar şi-l pune cera la 
urechiă ), 

MIRCEA (a parte) 

A! durerea e mută! lacrimi! lacrimi ci se'mi răcorâscă 
aptsarea animet (se așcqă pe canapea cu capul în mâni ) 

ANA 

Bine... răpede!.. Așia... Ceătre Mircea ) Eca al doilea 
esemplar!.. hal ha!ha! 

MIRCEA 

Alta | „mal era unat.. 

i ANA 

Da! scrisă de Zamfira și inspirată de... (în aă cartea) de 
D. Sache Prostănescu ... 

MIRCEA (percurge răpede soris6rea ) - . 

Se fie cu putinţă!.. Scăpată!.. Nevinovată !.. A: Aniea!,, 
(ambii cadă în genunchi) 

ANA 

Mircea !.. 

| MIRCEA. 

Ana!... 

ZANFIRA “7 

Vai de mine dar asta eo o may fi? va parte) 

MIRCEA 

Dar de co acâstă glumă rea 2, . -
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ANA | 

Vina ca ta... acele versuri la Eliza... 

. MIRCEA - 

Ha! ha! hal. . 

Ă ANA 

„Hal! ha!hat!.. 

ZÂMFIRA 

Ha! ha! ha!.. Ca parte) Hay! căpitanul p'are parte. 

MIRCFA (seulându-se) 

Bărbaţi, nu scrieţi versuri când sunteţi însuraţi!.. scă 
de scrieţi adresaţi-le...... la Obsteasca Adunare stă le pu- 
blicaţi între operele D-lui Prostănescu ... La Adunare ele 
se vor trămite la vr'o comisiune, spre sciință .. . și în cartea 
acssta, vor rămânea neatinse de mânile gel6se... 

| ANA 

Ba câ, Mircea al meii, D-'or, scrieţi versuri, care se ne 
spună nouă femeilor că gelozia pote perde cea mat temei- 
nică casă... Zamfiro!.. Nu mat avem nevoiă de tine, 
draga mea... Plecăm mâne la Eliza. 

. . ZANMFIBAĂ 

Am pățit-o!.. 

MIRCEA şi ANA 

«Te iubese, Elizo“, cum cerbul la munte 

Tubesce isvorul cu duios murmur .., 

Jos gelozia ! 

(Cortina cade), .
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PREFACIA DIN 1869 
Doran 

* Succesul neasteptat ce a dobândit Oda la Elisa 
la prima ei represintare, succes care am avut fericirea 
d'a-l vedea confirmat cu aplausele unanime ale onora- 
bilulut publie, la represintațiunile următâre, mă de- 
termină a pune sub presă acâstă modestă, încercare 
dramatică. 

Ceea ce mă indemnă încă a imprima Oda la Eksa, 
este că aflu, ast-fel, plăcuta ocasiune d'a esprime aci, 

„pub ice, gratitudinea mea D-lut Pascaly și admiraţiunea 
mea sinceră D-nci M. Pascaly, pentru modul cum 
dumnelor ai seiut face din Oda la Zlisa 0 operă 
așia de vii și unanim salutată de intelegintele nostru 
public. In adevăr, acesta va putea uită modesta mea, 
lucrare, dâră nu cred că va uită curând Jocul artistie 
al domniei tâle, dâmnă Pascaly! a 

D-na Flechtenmacher bine-voind a acceptă micul 
rol al Zamfirei, a probat, o dată mat mult, că ar- 
tistul adevărat, pote prin câte-va cuvinte, bine dise, 
culege aplausele salei întregt, pe când atâţia pretinșă 
artiști, cu roluri de coli întregt, pline de ah! și oh! 
nu ajung decât să te adârmă... 

Bucures), 1869,
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EPILOG 
. : semana 

Câte-va diare, din acele care admit încă că meritul sti demeritul unei opere literarii, nu-l dă coldrea politică , aparenţă scii reală, a autorelui et » — aă bine-voita înregistra mica acâstii lucrare între Succesele literarit dramatice ale Stagiunei curinte, 
| - Gratitudinea mea profundă acelor pene române, care a scris asupra „Odai la Eliza. fie spre a mă încuragiă , fie spre a'mi semnal;, corecțiuni, 

Între acoste pene amice numir pre acea care în foiţa BRomânului de la... Ianuariti a aflat asia de bune cuvinte | pentru încercarea mea. Mat ales însă pun, la locul întâiă, pre acea care în foiţa de la 19 Ianuar, a făcut iubitei mele »Oda la Eliza“ un cadru care va face pururea principala sea valsre, | 
Cetiam, qilele trecute, între corecturile ce făceam acester edițiuni, o călttoriă recentă la popdrele selbatice ale Africer de sud... Cele ce se petrec de cât-va timp între noi și între cultele curți ale Europei, *mi-a dat gustul a petrece puţin cu selbaticii, cari nu sei de dreptul ginţilor și con= stituționale, nică de conferinţ: le de la Paris, nici de D. Beust, nică de D. Andras... La Cololoși, un popor ce locuesce d'asupra Guberniei Capului, am dat de un proverb care mi-a plăcut: La 100 de dusmani aili un amic și cei 100 vor îngenunchia !* În valurile, pre care intriga și calomnia, aceste ordinare arme ale unor partite politice e-aitrădicat pe braţele ingratitudinei contra mea, mâna ce a ţinut pâna care a scris |. foiţa din Românul de la 19 lanuarii, a fost mâna unut „amic!.. Dâca n'am lipsă de îngenuneliarea celor ce deja Stai îngenunchiați sâă în tina nâgră a ingratitudincy, sii în milul patimilor și intrigilor, e însă adevtrat că foiţa de la | | “3 

.
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19 Tanuarii, "mi-a arttat cum, dâcă în trecut n'am scint 

„face decât invidioși calomniatori ingraţi, pe viitor pot a-nY 
da, nu un amic în faeia a 100 dușmani, ci pe întreg publicul 
român ! 

Și decă bravil Cololoşi a mi-a dat un proverb cu care se 
încep, tot ei se-mi dee și conelusiunea. EX mal dic: 

„Bărbatul te laudă sâii ci se se laude sâii câ o dată se 
te pstă defăima !& 

Pena care a desemnat în conturne radidse cadrul „Ode 
la Eliza“ în foița de la 19 Ianuariii 1869, nu este a unui 
bărbat. Nu mă tem, dect, de conclusiunile misantropice ale 

Cololoșilor. Nu mă tem, nici chiar citind Potscriptum. 

d(.mnei M. R.,, in care mă mustră, așia cum amicii încă nu 

ma lăudat, Potscriptam în care îmi dă una din acele dulci 

lecţiuni ce dati părinții, farișind surisul, ce'l provocase o 

nevinovată nebuniă a copilului, nebuniă, care cerea un 
corectiv de la datorii, dară care o aprobă anima prin acel 

preţios suris. | 
Deea acest P. S. m'ar putea atinge, ce a-și dice dâmnel 

M. R., sărutând mâna ce a credut a me lovi ? I-ași dice, ci 
și copilul răsfățat, care dă vina greșelelor sui pre alții... 
Domnă, uite, Ghocthe mi-a dis că pent și servitorii în scenă 

se cade se fie mai de trevă ... decât cei cu manual de la 
poliția din Bucuresci... Ș'apot, dimnă, decă Zamfira din 

„Oda mea la Eliza“ scie carte, nu-i vina mea ci a... (Atât 

mai răi ! o se fac o personalitate... Respunderea nu ea 
mea ci a acelui P. $.), vina e, dâmnă, a fostului meii ministru 

la instrucţiunea publică , D. C. A. Rosetti (A! c'est fait), 
carele s'apucase se trămită la scâlă pre tstă lumea cea 
necioplită ... Zamfira este eşită din seslă cam de pe atunci, 

cel puţin; cât pentru educaţiune + « + Ce vreți 2 De când şi-a | 
apropriat'o' cutare și cutare că, pre o descoperire.a sea, 
biata Zamfira n'a putut da de densa... 

Ecă însă, spre înțelegerea cetitorilor, întrega foiţa Româ-
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Sana 

nulai din 19 Ianuariii. Reproducând'o aci, fac și act de prudinţă și de iubire părintâscă. Veri-cât de nemeritate ar fi laudele și încuragiările ce-ţi dă domna M. R., draga mea »Odă la Eliza,“ în rendurile de may jos, ele vor fi talismanul care te ra scuti, draga mea fetiţă, de o uitare prea grabnică din partea publicului. Pâte acest neconstant dispensatore de aplause, se te uite pe tine, sermănică, dâră el nu va uiti, tot asemenea-cum nu va uită, Qis-am aiure, jocul artistic al D-nei M, Pascaly, — el nu șa uită rândurile co a însem- nat despre tine D-na J. Rosetti, 
A! mi se pare că am pus numele întreg... Nu era de lipsă : unde este animă și simţiminte nobile, numele acesta putea se nu fiă sub-seris: toţi Dai citit fără dificultate, Et înscriindu-l aci întreg, cutez a dâ o protecțiune încercărer mele literaril presinte Şi o garanțiă către publicul benerole că spre a merită și pe viitor asemenea protecțiune, și aplau= „sele lui, mă voiă sili și mai mult la noile mele lucrări dra= matice, 

  

ODA LA ELIZA 

V. A, URECHIĂ 

arome 

«Ta iubesc, Elize, cum cerbul, la munte, : 
lubesce isvorul cu du os murmur, 

Îi. Î . . . 

Poetul a făcut în aceste dou versuri, fără se gândescă, cea mal bună definițiune a piesei s6le. Iubesce cine-va Oda, la Eliza, pre cum cerbul iubesce isrorul în care se adlapă și după atâte drame si comedii din tote țările și din reatul
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universului, cum ar dice Dulcamara, este dulce și desfătător 
a se adăpi la un mic isvor, care curge... și se desfășură 
în țâra nâstră însași, murmurând dulcea i în melodibsa limbii 
română. 

Toţi acei ce aii asistat la ântăia și a doua represintare a 
delici6set comedii, întitulate Oda la Eliza, vor repeţi mult 
timp, după căderea cortinei și întorcerea a casă cele dout 
versuri citate mai sus și vor strigă bravo! eminintelui om 
de litere, istoricii eruditii și sapient, care dice atât de bine 
fabule și legende poporare și care nu se tome d'a deroga 
subsemnând o mică comediă — o scenă din vita a doui 
înamorați căsătoriţi de prea puţin timp pentru a putea fi 
numiţi soţi. — “Toţi vor strigi încă braro o și artiștilor, cari 
aii interpretat într'un mod atât de admirabile noua piesă. 

Amii qis o mică comedie, pentru că Oda la Eliza nu 
ține de cât un moment, cu tite că orologiul pote constată 
o jumătate oră; însă în acest moment tot publicul, cu facia 
luminată de plăcere, aplaudă cu entusiasm fiă-care cuvânt 
al autorelui, fiă-care gest al artistului. 

Cu tote că nu este de cât intimitate și amor, acest act 
conţine o mulțime de cestiuni de actualitate politică și 
socială, de alusiuni mușcătâre și de spirit, alături cu! 
simţiminte pure și cu poesiă naivă, cu de acele lucruri 
simple, simple că bonjour, pentru a 'ntrebuința un idio- 
tism frances — și cu tote acestea atât de profunde, atât 
de atingitore, atât de mari. 

- Doui juni căsătoriţi inamoraţi, Mircea și Ana și o subretă, 
Zamfira; &că persinele. O cameră modestă, jumitate salon 

„jumitate cabinet, de lucru, în care o mică oglindă de toaletă 
este pusă în faciă cun biuroă de bărbat; o canapea, etagere 
de cărți, și doue tablouri faciă în faciă represintând luna 
de miere și luna d'apoi; că lusul și mobilarea. 

Mircea, june, vesel, elegant șede dinaintea biuroului și 
citesce tare o serissre la mama lui, scrisă în acel moment.—
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Acestă scrisore face de 'ndată cunoscut publicului că acest 
june elegant este un om de ânimă, un fiii iubitor și res- 
pectuos, un bărbat înamorat cu pasiune și Seriositate de 
femeea Lui, pre care o descrie mamei lu câ o ființă, perfectă, 
un ânger; acest ânger n'are decăt o mică penă sburlită la 
aripele s6le albe: Ana este gelisă! însă prin multă iubise 
acâstă până se va netezi. 

Acâstă epistolă, care esta prin ca însăși un cap d'operă 
şi caro a fost de două ok ast-fel, prin modul cu care a 
citit-o D. Pascaly, conţine un pasagiii care desttptă de 
"dată curiositatea publicului și-l ţine în nedumerire p&nt 
la dosnodimânt. Eli vorbesce d'un nor care întunecă 
frumosul cer al fericirii lui, vorbesce d'o Eliză scumpăy 
adorată, dorită și sfârșâșce prin a dice mamei s6le. „Eliza 
va fi a mea.“ Mai nainte d'a 'nchide epistola, el seriv 
„versurile despre cari vorbirăzu : 

„Te iubese Elizot ete. ete. 
. Apol inchide epistola. Era și timp, căci gel&sa pândea.— 

Ana este pe pragul camerei sâle: „ — Scrie, .. tot serie. 
Ast-fel intră juna femee cun aer nu prea mulțămit și 
ncepe cu resfățare cea mal delici6să scenă de amor gelos 
și de gelosiă amorâsă ce se pote imagină. 

Cu tote aceste Mircea trebuie se plece, — elii este avocat 
și cu acest titlu el are o causă de pledat, un proces de 
câstigat — 'Trebue se-l câstige, căci elă ne dă a 'nțelege că 
procesul satinge de Eliza. — Eli nu spune însă acâsta 
Anicuţel lut, Și publicul găsesce că Mircea este cam miste= 
rios în acâstă privinţă. — Avocatul plâcă și femeea remasă 
singură, se plânge de absințele repeţite -și prelungite ale 
bărbatului ei. — Unde e luna de micre?.. Var!.. s'a dus 
departe acea lună... nu mai este îndouslă... Acum domnu 
se grăbesce , . .elii are pledoarie... afaceri ... și 'n gelbsa 
ci mâniă ea n'are puterea d'a opri pledoariele! Se aruncă 
asunci cu mâniă-asupra biurouluY pe care adindori chiar îl
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iasulti ptn'al numi Senat; S'aruneă asupra chârtielor bie- 
tului Mircea, le bate, le *mprăștie ... 

— A! afurisităi biuroii ! blestemate chârtir! „Și apol, — 
desceptându-se din ântâii-i mâniă — „uite, pare că suntun 
copil, care bate scândura pe care a cădut,“ s'adrestză apoi 

„la chârtit: Nu, altă dată olt vă îneredință vouă așa de dulci 
tatne pentru mine!..: Voi "mi ați adus versuri în care 
Mircea al mei cântă imnul ânimei!.. Așa!.. dâră și cât. 
venin puteţi da omului !, . chârtia e ca limba lui Esop... 
D'aș fi ei — cum bine fac că nu sunt — in scriitor, aș face 
istoricui chârtiey. — Primul period: chârtia de la tref la 
șepte ant — egalitatea chârtiet înaintea smeilor Și a porum-= 
beilor. — Periodul al duoilea: de la șepte la patru-spre- 
dece — chârtia dascăl, chârtia pensum, chârtia Shimpesă, 
aspră. — AL treilea period : chârtia la cinci-spre-dece an! — 
chârtiă colore roză, dulce, satinată, catifelată, parfumată ; 

„ în fiă-eare colțișor câte un Ah! câte un Oh! pe fiă-care 
pagină. — Periodul al patrulea, chârtia terăboiti o... 

„ Paragrafe.. . articolul cutare 3+ e așa precum... fiind-că ... 
„Cer cuventul! Jos ministerul !.. Românul — Tera — 
Presa — Scrânciolul . . . chârtiă de luna d'apol.., forte” 
d'apol. .. uite ca asta de pildă ; (ridicând de jos versurile ' 
Scăpate de Mircea). Ia se vedI: minte... chârtia din periodul 
al treilea ar fi dis: e în crore, se fuselă... Aşi! politeţa nu 
esto din periodul al patrulea, dis și poliiic... Minte 
domnul deputat Coșcodan!! Roșii carnivori... Albiy 
trădători. ,. In numele egalității, libertăţii, fraternităţiI... 
preopinenții sunt... „Ce ved? Odă la Bliza! Eliza? oda! 
serisârea lui Mircea! o Dumnedeul mei, tremur... tră=. 
dată!..% — Ea este trădată,.. — şi tite acele protestări 
de amore erai minciuni! — ce nenorocire! Aflându-se 
dinaintea oglinde! — cra naturale — ea se ultă, se giisesce 
urită, își aruncă injurie în faciă, — Fugi urito! își dice 
CAp«- Eşti blondăs,. blondele nu plac... Eliza o fi
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brună! — Ş'apoi se revoltă: — ce mat trâbă! dice ca, tote 
arăpulcele sunt brune! Ea este femee, nu se opresce "mult 
timp asupra acestei idei; în ori ce cas ea nu este așia de 
urită și-și va resbund! Se-și resbune!!.. der cum? 6că 
casul d'ași chiăma subreta — Zamfiro! — Ce voiesee 
domna ? — Domna tă qice: „Cât sunt de nenorocită“ țintnd 
culpabila chârtiă sub ochi. Der o subretă n'are nevoiă de 
cuvinte ; și nenorocirea stăpânei sele, și conţinutul chârtici 
sunt în curend cunoscute de inteligința și fericita Zamfira; 
fericită căci 6că-X destrea asicurată și stepâna-I resbuna:ă.. 
Ea seote din posunaru-i o serisire „de la căpitanul“... - 
Admonită aspru, ea ese cu neplăcere, dâr în curând e 
rechiamată de Ana, care a găsit ca însăși resbunarea. — 
„Scii tu versuri de amor ? „întrebă Ana — „Da cum nu, 
păcatele mele! — EX bine spune, spune curând, | 

Zamfira iea un mic aer cugetător, apoi cu amândou 
mânele i in posunare reciteză: 

«La Ch'rilă, la grădină, - 

«XNene Radule. 

- mEste-o rață ş'o găină, 

«Xene Radule... 

— A! destul... sunt prea de obor. .. Altele !— Subreta' 
cun aer mat satisfăcut: 

«Belt, damicelă, 

«Cu ochi! de columbelă, 

«Vino în stradelă.-, ” 

„—— Așia! mat pune și o sardelă! întrerupe Ana măniâsă. 
Ea alârgă la dulapul cu cărți și adu un volume de poesi. 
La B.— la — C0.—hD.— ete. Trebuie să fiă și la Ana. 
În adevăr... 

«O stea am, o stea, iubesc. 

«Pe ea Ana o numesc,
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— Proste și astea, dâră tot mai merg; copiâză iute Zamfiro, | 
ȘI ccă poesia unui Sache Prostănescu Gre-care copiată, 

pusă în plic și ascunsă în corsagiul gelâsei. 
Sosesce Mircea — Domna e supărată pe Domnu. Domnu 

o sărută — Elă e fericit ; a pledat, a căstigat, este. sigur, 
cu tite că nu pote s?o scie positiv de cât dupe o oră. 0 
sconă animată și încântătore urmeză. — Ana face a se des- 
coperi epistola ascunsă în corsagiul ci; ea refusă d'a o areta, minte c'un aer încurcat — trebue se s'asicure că este iubită, 
căci și clii e gelos — și pentru dânsa gelosia este inbire.— 
Mâniă mare, desperare,, fiă-care citesce tare, în parte, și 
amândoui d'o dată versurile: 

— «0 stea am, o stea, iubese. .. 
— «Te iubese Elizo, eum cerbul la munte,.. 
— «Pe ea Ara o numese!,.. , 
— «lubescs isvorul cu duios murmur,,. 

Furtuna vuiesce încă în toti furia, când sos»sce un 
servitore aducând o epistolă — Procesul e câștigat — Eliza 
este a lui Mircea — 'Tunetul bubuie în anima gelisei — 
Insă... Eliza este... dsră nu; se lăsăm cititorilor plăcerea d'a merge să vâdă înșil desnodământul. Este d'ajuns a le 
dice că ambii geloși cad în genuchi, jurând d'a nu mat fi 
geloși și făcând proiecte de fericire, ridend impreună de 
versurile ce e aii causat atâtea sbuciumări, — Eca simpla 

„_urdslă. 'Țesetura este din cole mai fine, din cele mat bogate, 
din cele maj rceșite, Apoi cu acâstă ţesetură, D-nele Pascaly 
și Flechtenmacher și D. Pascaly se servese pentru a 
desvolta tot ce talentul, spiritul și inteligența lor cultivată 
le permite se desvolte, penru a da publicului Bucureseân 
o serbătore de 'ntâia ordine, 

Atât concepțiunea, cât și esecuţiunea sunt demne una de 
alta. Nici o dată D-na Pascaly n'a fost ingenuă și malițiosa 
tot d'o dată intrun mod mai adorabile decât în rolul Ancy.
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D-na Flechtenmacher, pe care publicul o viduse “un 

moment maj "nainte într'un rol în care este maj tot-d'a-una 
perfectă și câte o dată ajunge la perfecțiuae, în rolul D-nei | 
Larsei din Supliciul unei femei, era mat mult decât: 
perfectă în Oda la Eliza. 

D. Pascaly vioit, spirituale și "namorat, și-a aretat 
talentul în tite fasele s6le, pentru că scena gelosict i-a 
permis și dram ticul. Cu toţii în fine Și-aii atras salve de - 
aplause, cari ar fi bubuit mai mult timp încă, decă publicul 
— nerăbdător d'a vedea p'acela ce le dedese acâstă serbare, 
— n'ar fi început se strige autorul! autorul! pe. tite 
tonurile. | 

In fne Oda la Eliza este un Succes, și încă un mare 
suces, 

Deca cuvântul n'ar fi devenit banal, am dice că este un 
Biuvaer — și pentru ce se n'o dicem? Ore când cine-va 
voiesce a face un compliment unui diamant, nu dice că are 
o apă frumosă 2... eY bine! da, trebue ci ori cine se aibi 
curagiul opiniunilor sâle: Noua comedii a D-lui V. A. 
Urechiă este un diamanț cu cea mal frum6să apă. 

Se dice că post-scriptul epistolei unei femei este adesea - 
partea cea mal esenţiale a epistolei. Cel din urmă cuvânt al 
acestei critice va fi singurul ce se pote numi ast-fel, căct 
restul este o impresiune. | 

Dâca ar trebui neapărat se eriticăm ceva, ar fi malițivsa, 
spirituala și interesanta subretii. — O servitâre română de 
sânge curat, care scie se dică atât de bine: „La Chirilă la 

“grădină, Nene Radule ete.“, nu scie de loc a serie atât de 
iute și atât de bine, nică se vorbescă limbagiul (pe care 
însă n'am voi de loc se-l Suprimăm) limbagiul prin care 
Zamfira descrie stăpâni sâle diua unui bărbat din dilele 
nostre,
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_O!nu, n'am voi se se schimbe nimic; — atât este de 
bine ast-fel cum este. Deră cine scie decă autorele Oda la 

„Eliza nu ne reservă acest tip pentru un viitor suces'! 
Pân'atunci fericirea atâtor iuime îk mulţămesce 'repețind 

cu dânsul: | 

Te iubesc, Elizo, cum cerbul la munte. 
iubosce isvorul cu duios murmur, 

MU, R, 

(Foiţa Românulul din 19 lanuariă 1869)



BALUL MORTULUI 

SEU 

_MORTUL SI DANTUL 
„ (FUNERALI E DANZI)



PERSONELE: ACTORII: 

„CC. Enachi Damian, răzaşii bogat. Vasilescu 
Jorgușor, nepotul sti. | Bălănescu 
Deciu Chiruși 
Bureţescu Lupescu 
Prundăreanu Gafencu 
Julcea amanta lui Jorgușor D-na Lupescu 

Burăh telalul Dc... | 
Barbu Lăutaru Popovici 
Liutari 

Dânţuitori | acestia nu vorbesc. Dinţuitore 
Un om 

Representată pe scena Teatrului „Naţional din Iași, sub 
direcțiunea D-luy Bălănescv, în 22 Ianuarii 1863.



SCENA I 

Scena, se petr ce în Tași în- casa Tulcei, în un gatonaş cu două 
uși, una la drepta și alta în midioe; la stânga o ferâstră, o mâsă, 
un dulap, s"auna şi câte-va tricheluri fâră lumânări pe la părete. 

  

IORGUŞOR, IULCEA 

IORGU 

Aşia dar pe desâră avem petrecere strașnică; mulți amici, 
multe fetițe frumâse . . . - 

! - IULCEA 

Mai încet, may încet, mă rog, scumpule! aprinderea ta mare 
pentru fetiţele cele frumdse nu-mi prea vine la socotălă, î... 

4 | IORGU A 
Sper că nu-ţi închipuesct .. . 

TULCEA * 

O! când e vorba de femel cred tot, îmi închipuese tot; "mi e de ajuns însă se mă iubesci numar pre mine singurică, și iu- birea ta se fiă așia de tare și de neclătită cum e a mea. — Dar 
trebue se pregătim salonul pe desâră, 

IORGU 

Nu, draga mea, asta va fi tr&ba mea și a amicilor mel ! tu nu trebue se aibi altă grijă decât de a culege flori pentru 
„buchetele dâmnelor. 

IULCEA 
M5 duc în grădină se le culeg (gata ae a eşi)
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AX t6tă vremea... adio Iulcica mea. (II sărută mâna), 

IULCEA 
Adio, puișorul meii ! cese 1a drâpta ) 

IORGU 

Și se n'opot lui de Soţiă ... Indărătnica împrotivire a „ unchiu-mei mă desperâză, S'o iată fără voia luf?.., lam ameninţat cu acâsta, dar nu voii face așia neghiobiă, .. 0! „iubesc cumplit pre lulcea mea, dar și clironomia unchiu- meii nu-i de desprețuit. 

  

SCENAII 

BURĂH TELALUL și IORGU 
BURĂNI 

(Între culise ) N'aveţi ceva de vendere? Haine vechi, cisme vechi ?. pr 
IORGU / 

Clironomiă ? D'ocamdată Burăh telalul e mântuirea .. Paud (face câțl-va pași spre ușă), 

DURĂ“ 
C Crăpând uşa) Cova de vendâre ? A Elein-geșeftăl ?, 

| IORGU 
(Riqâna) Eși afară târtane, 

DURĂH 
Vas ? se esu afară? (intra) inchi se vegi, mă Tog, iu sunt Burăh telalu... 

IORGU 

Pie d'aci satane !



47 
AAA A AAAAAAA AAA 

BURĂU 

Bună vrem! kikone Iorgule ! Cera de vendare nișt tu ?.. 
Auf maine munăs chi nu si pâte bieri se nu vindi nimichi. 

| IORGU 

Taci jidane, minţi . . . 
| BURAH , 

Dumer kopf Ctare) Puriţu prichipsitu eşti dimita, cu carte 
multă la copfși la dulap istă aber minte niștuă, api avieaţi 
face geșeft mit biher oder mit prițes care vind? € depune hat- 
nele pe.un scaun ) 

IORGU 

Destul, jidane, n'am nimica de vândare, aide cară-te . . . 
A... ba nu, îţi cumpăr perciunil. 

BURĂN 

„Yuăs? perciuni a gnii ? Inchi se vedi, me. rog, că am plătit 
destuăl ca se-t scap dăună-qr de la ricritație? Civâna hainele 
pe rând) A.zoY vsa se dichi puriţu nică nu curapără nick nu 
vinde nimichi? Nu este la dimita nișt tu kain soră, nistu 
novastă, niștu gelipte ? hă hă ? 

IORGU 

Ce sput tu miserabile tărtane ? 

. BURÂII , 

Făr vus, se supără chicanaș? A gir a șrartz a iur ; dacă 
este la dimita haine femeești ? 

, JORGU 

ca parte) O întârce tărtanul (tare) 'Ț'am spus n'am nemica, . 
vină peste un ceas, atunci este un frac. 

BURÂIL 

(Tot luând hainele şi aședându-le pe umăr) Vus ? Peste un ceas? 
un frac ? Chicsne Iorgule, etă am aick ain par hozen, panta- 
loni, da buăni, nu cumperi la dimita ?
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IORGU 

CA parte) Se cumpir, când et ași vinde și p'acoşti de pe mine dâcă... Ctare) nu, jupâne, 
| 

BURĂN 

Picat, noi nouleţi ! 
. IORGU 

Ponosiţi... cu genunchile râsă (eaută pantatonir) .. . Btă pre legea mea, acești pantaloni sunt a vre unui amorez. 
" BURÂH 

Vus sugt er? moregi ? Got bevar! motregi în vremi a nustra nu aii când se vechiaseă haină... Abie dice: Ich libe... Balabusta face sEmandicosă din sprincână şi die 40... nu mat trebuf m&tănit se faca la genunchile a bala- bustei ? Diese hozen sind de In cocon Patrioticeseu, 

10RGU 

" Cesput tujidane? EI e om cu stare, gojsogiamite ministru, 
i | BURĂH 

Are stare astă-di... E ministru numa! de chite-va luni aber die pantaloni sinq di chind D-lu! nu era inchi ministru, 
IORGU 

De când era numai patriot. 

BURĂn. 
Ia ascultă Chicâne Iorgule, dimita perdi la mini vremi, iu, ich vermiș mich nișt in der pilitichi, jidoj! a noștri n'aii drepturi, a Gir a Șfartz Cremii,! n'a putut nimichy, Vra se dichi der puriţu verkauft nișt, aber nici pantalont nicksurtuc,.. Uite, Chicon Iorgule, am un &herock pentru D-ta, aber fin ++ at...2X. a... dar inchi ci cinsti are ... este mit cine grosse decoration !!! 

IORGU 
Aderirat, decorațiune ! A! de ce nu poți tu năsturel
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multicolor spune ce tradare de interese ale țărei te-ai prins 
la acâstă haină? De ce nu ai gruiti se proclami ce transformări 
în colorea politică te-a meritat pre tine multicoloră cinste ? 
Ce lipsă de-roșcţă pe obraz a adus îrpestrițărea chiotorei 
acestei haine... ! A cui a fost haina asta, draga Burăh ? 

BURĂN 

Vus? A cul a fost... Cou mister) Nu se cade chind faci 
geșeft se spul numele a cu a fost ? (se uită în parter) uite, șe-ţi 
Spun numai ]a dimita fiind chi ti v&d ca cști un buiet de 
trebă ... a fost... Dee e ase ase, 

IORGU 

Ședi binişor, tărtane, că mi-i baga într?o bele ci ax peste 
mână şi îl caae o pălăriă din Spate: Jorgu ridicându-o,,. Maică ! ! co 
rosă e? E de sigur de la vre un deputat din vremea ale- 
gerilor. 

, BURĂH | 

Vus? dipitat? Dumer kopf! la cine dipitat are se fiă | 
trebui un palariă nouă ca se mârgă la minister, se se înțelâgă 
mit der chirmuire, nu mit die alegatores; astă pălăriă a fost 

„a lui domnu Postulnu. 

IORGU 

A ros-o bietul om, căciulindu-se până căpătâ slujbă, 
. Burău | 

Ia, aber hat șon aine gute și bani la puuguliţă. 

, IORGU 
CA parte) Bureţescu nu maf vine ! Ce se facem fără parale! 

Ctare) SE-ţi vend jupâne Burăh pantalonii acestia, cu tocmâlă 
se-i iei poimâne numaj. | 

BURĂN 

Poimâne ? Capital a miti fără dobândă? N u, și chit vrat pe oi. 
4
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„IORGU 
Sunt no! (răd-că un picior în mânile jidanulul care-l faca se schiopâ- 

teze prin casă) ,,, doui galbeni, 

BURĂN 

(Tăsână se cadă picior!) Vus? 'Țyal rendăl? Auf maine 
munăs chi nu face mai mult de chiţ dece lef; se (ie mult 
pentru dimita un iermelic, și find că numai poimâne mi-i 
dai, so scade dobândă șâpte let, 

IORGU 
(Furios) Eși afară jidane, afară. 

BURĂII 

Incet, mă rog, nu pune mâna la mine. .. chi se face pri- 
mejdiă ... iu am se fii beamter la drumu de fier... așia 
se scii tu moțpânoi, calicht. 

1O0RGU 

Afară-ți die, ca tmpinze) că te calc în picidre, lipitore 
nesățiisă . .. (apucă un pistol de Ia brâul jidanulu') afară că: te 
ucid cu arma ta. 

* BURĂN 

Dă-mi pistolu. .; chi nu mă tem de riviliție, chi doar 
nu suntem aici la Ismail. 

IORGU 

CA parte), E pistolul mei vândut ieri... e încărcat cu praf 
numai ,.. 0 grâză jidanului (tare) așia jidane! asteptă!.. 
Sta pe loc că te împușc!.,. 

BURĂII 

Nu da, ghevalt, at vel, nu da! 

IORGU 

. (Slobâde pistotui > Ia dracu, n'o fi fost cu glânţe, era încăreat 
de mine cu iarbă. 

m
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DURĂN | 

Ghevalt! (esde 1a pământ, apol se ridică tremurtaa) M'0 ucistăli 
. hăroiu ! ghevalt! piliție! primărie, al veis mir geșen ! ghevalt 
Cremiu ! (tremurâna se trage îndărit până la ușe )... aj se plătesci 
scump tu tălharoi . . . ghevalt casa pistolul ) %) 

IORGU 

E în stare ovreiul dracului! . 

  

SCENA II. 

BUREȚE*OU (aruncă pe un scaun un frac vechii). ACELAŞI 

I0EGU, 
Ce vesci Bureţescu? 

BUREŢ, , 
Rele de tot, amice, grozav de rele. Fracu n'are mustereț, | 

IORGU. 

Ce fel? 
BUREŢ. 

Ecă așa! Târgul acesta e târgul de pe lume cel mat în contra legilor naturale ! un biet băieţaș, un fiii de familiă , un studinte, carele este întrun moment de strâmtorire, nu pute găsi aci un biet gălbenaș măcar, dâca pe lângă cei 99 la sută ce-ţi iea jupân Boruh Zarafu, nu vel da amanet până și dinții din gură... | | 
. IORGU, 

Ș'apol se chiamă acâsta înaintare, progres, civilisaţiune ? 

*) Acestă scenă fu adaosă in 1872, când se juca piesa setsta, în folesul teatrului din Ardeul. Rolul evreulut "1 jucă fârte bine D. Serian, cele alte roluri fură jucate de DD. Ține, Pester, Miller Popovici şi Varlaam.
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DURET. 

Timpuri barbare, ânimă de fer !,. nici că pste merge lu- 
crul altmintrelea: Un secolu că acesta, în care se călătoresce 
pe fer, se locuesc case de fer, coperite cu fer, se pluteșce în 
vase de fer, se dârme pe paturi de for, se serie cu peniţe de 
fer, se portă fuste de fer, se vorbesce prin teluri de fer, se 
pregătesc și bucatele prin dle de fer, — cum pote ca inima 
omului se nu se molipsâscă și ca de natura acestui metal? 
)Se aude cântând în culise ). 

"IORGU 

Așa dar bani... - 
i BUREȚ, 

Nici o lăscaiă... Ami cerut de la toţi zarafii, de la Potru- 
Bacal pînt la curtea Domnscă, și de la curtea Domnâscă 
pânt la târgu Cucului... N'am căpătat nici o leţeaiă .. . 
(se aude cântână şi mal tare) Dar bucură-te și te înveselesce a- 
mice; audi pe Frunzărenu; el vine, cântând, dovedă că a 
fost mai cu noroc decât mine. 

SCENA III 
  

FRUNZĂREANU, (aceiași, cu ţigara în gură) 

FRUNZĂRENU (intră cântând:) 

(Aria Groft Luxemburg). 

IL. 

Groful Şoacăţenberg 

Ce risipi banii toți, toți, 
Cu First Calikenberg 

Bande făcu de... hoţi, hoţ, hoţi. 
- IM. 

Dând năvală toţii, 
Pân” la os ne-a subt, subt, sut. 

"Dând nărală hoţir 
Pân' la os ne-a subt.
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UL 
En vedeţ, en vedeti, 

Aşa merg tote la not, 

Păn' nu faceţi tărâbol. 
Păn'. nu faceţi tărăboi. 

En vedeţi, en vedeţi, 

Așia merg tota lu no! 

Pân nu faceţi... pân” nu faceţi . 
tărăbol — bol. — boi! 

I1ORGV. 

Nu cum-va rit și tu cu mânile pusti? 

FRUNZ. 

Pustii, amice, ca capetele... vreaii se die ca tașcele 
nostre. E o rușine, pre legea mea că noi studenţii se ne 
lăsăm a fi bintuiți de lipsă... am colindat toţi ovreii, le-am 
vorbit cu ifos, 'Y-am rugat, Y-am înjurat, ba încă, ce e mai 

mult, le-am promis se le daii drepturi politice, când voi 
deveni ministru... dâră de gâba, nimic... sait înviat 
minte târtanii, căci: cs e dreptul le-am cam tras multe 
condee... Dar pâră toți Boruhil și Avrumii de pe lume, 

trebue să găsim un mijloc de a ajuta pe amicul nostru! 

| 1 TORGU. 

Mulţămesc, amicilor, nu mai e nevoiă. 

Pi BUREŢ. 

Ce fel, ce fe? Nu cum-va al de gând se-ţi calcă sânta 
datoriă şi se nu ne mai dai adunarea. + 

FRUNZ, 

Indoinţa acâsta e o ofensă pentru amicul nostru. Iorgu 

este un galantom, și-a dat cuvântul și scie se "şi-l ţie, fă 
i cu preţul vieţii. 

$ prej | IORGU 

Și tocmai! acâsta fac și eti, ca se-mi ţin cuvântul ce vam 
dat : mam lepădat de viaţă! |
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| BUREŢ. 
Ce naiba vrei se die? 

IORGU, 

Adevtrul, numai adevtrul, De alaltăieri înece numat sum amicul vostru, nu mat sunt Iorgu Damian; ce reposatul . ,, Dumnedleii se-l odihnescă .... un cadavru! 

ERUNZ. 

Uni cadavru! . căâna door pași fnăzrze ), 
BUREȚ. 

| A! vrel se dioi nu-s lovele, nu-i putere, scă cum dice la- “tinul ; homo sine pecunia «+. În acest cas suntem cadavre tus-trei, 

IORGU 
Nu dragilor.., Nu e vorba de proverbii latinesct, . „Sum. un ucigaș, un sinucid! 

FRUNZ, 

Un sinucid !!., 

BURET. 

Fiă și așa !.. Dar de vreme ce ești un sinucid care tră= esce, tălmăceșce=ne, te rog, acest secret, - 

- IORGU ” 

Vot sciți bine, amicilor mei, că după banii cu care maj jumuliii pre moșu-meii, sub pretest de tipărire a tezei mele de drept. ,. n'am maj putut se-t may Smulg nici un pufașor din aripă, nici cu rugăminte, nici cu teșmecheria, nici cu cuvinte întemeiate ,. . Așa dară, în nevoia în care mă aflu, am voit se cere din nuoi și mam hotărit la un midlog disj:erat, 
- : 

FRUNZ, 

Și care? 
. IORGU 

De a mă preface cam murjţ.
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"BUREŢ. 

Că ai murit și pentru ce? | 

JORGU 

Aferim! ș'apoi înțelegeți-lătineșce! nu pricepeţi? sum 
mort, pentru că se smulg de la moșu-meii bani de înmor= 
mântare. 

BUREŢ. 

Se dice că femeea este istță cât un drac, tu esci cât 
trei femei; ergo . , . 

FRUNZ. 

Dar gândit-ai tu bine la urmările acestei sinucideri? 

IORGU 2 

Urmări! Deii mă facă se rid. - 

BURET, | | 

Dar, măi zevzecule, dâca nu se va șei astări, tot se va 
şei mâne, poi-mâne,.,.- 

JORGU 

Se a șci și nu se va şei. Deciu, tovarășul meii de 
casă a trimes unchiu-meă vestea despre mârtea mea, 
Unchiu-meii, care are despre el cea mai bună opiniune, îi 
trimete astăqi bani câ se mă îngrope, și ast-fel, cu acești 
bani mă țin de făgăduinţa ce vam dat... apoi pol-mâne., . 

BUREŢ. 

Așa! atunci se te văd. | - 

_ FRUNZ. 

Poi-mâne se te vid! 
IORGU 

Pol-mâne iai hârtiă, condee și călimăre, și înseiinţezii 

pre iubitul meii unchii, că mârtea mea nu cra mbrte 

adevărată, ci numai părută, un sincop, un parocsism, o 

letargiă. ! 
*
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BUREŢ, => 

“Iată cuvinte cărora trebue se creadă bietul unchiaș, căci nu le va pricepe; i 

  

SCENA IV . 

DECIU, aceiaşi 

DECIU 
Victoriă, Iorgule, victoriă (aruncă în sus un grop de ban). O! Amicilor priviţi + “ - 

ă 
IORGU 

Acum se vedem cum mă tratâză iubitul meii unchii după morte (desface gropul pe măsuţă şi numzră; cet Valţi sunt grupaţi eomio îa juru-1). Patru, opt, doui-spre-(ece, doui-eci.... E! nu prea r&i; dout-deci de galbeni și încă zimţi, . . Vom avea Ă o înmormântate demnă de mine, — Veniţi înc6ee amicilor, veniţi, toţi, cât de mulți! Bucnraţi-vă de priveliștea ace= Stul prea putinte idol al muritorilor. In genunchi! În Senunehi! Pprosternati-vă, veneraţi-l! 

FRUNZ, 

(Cu infază), O! idole bine făcătoriti și minunat!! 'Tu cșty puterea cea mat puternică a universului, cataplasma care vindecă tote bolele, săpunul care Spală totă pata, cheia ma iastră, care deschide tote'ușile; tu dai seiință celui nenvățat Și juneță și frumuseță hârcelor, tu împrăștii faima și gloria, și facă în fine seinviede morţii și s moră cel vilă. (Arâtă pe 1orga) Amin! amin! 

]ORGU 

- Aproposito de morţi, se nu uităm că de stră avem pe= trecere, 
| ' , 

BUREŢ. 

Dar tu nai cetiţ încă Scrisorea unchiu-ttii?
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IORGU - 

A!A da... uitam. (ia eerisârea) Dar ascâptă!... tu eset 

care trebue s'o citesc. .. ca e adresată i .. apoi et sunt 
mort și morții nu citesc. i 

DECIU 

(Dupe ea o citesc). AY!... aT!.. aţ!., aY sfoclit-o cum secad;, 

ori cum nu se cade. 

JORGU. 

Aa nu mă băgă în bilă... 

DECIU 

Ecă. Imi mulțămesce pentru duivsele griji ce ţi-am dăt 
la trecerea ta din lumea asta, în cca-l-altă viaţă, mt însciin- 
țeză ca dat se-ţi sape o pâtră pentru mormânt, ș vapol a... 
Şeii tu ce mal dice în postseriptum? 

1ORGU 

„Blăstemate A ă postseriptele! ca mat dice? Nu mă băsă în 
bsle, mâi omule. 

DECIU 

„Dice că spre patru ore după amâdi, va sosi și el însuși, 
viind se-ți dea sărutarea cea de pe urmă, maj "nainte de po= 
gorirea ta în adăpostul ultimului repaos. 

IORGU 

O sărutare! ... Dice curat, o'sărutare ? - 

DECIU 

Dar, o ărutare CI presiută scrisârea), SLOvĂ, ă, Să, riţă, ue, ru, - 

tverdu, azi, ta, riţă, estu re... sărutare. 

| FRUNZ. - 

Aşi înțelege, se dea cea de pe urmă para din pungă, der 

pa se dea o ultimă sărutare la ce e bun,
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IORGU 

Sunt topit! . 
DUREŢ. 

Feresce banii de topire! 

IORGU 

Ea vedeţi ce inspirațiă drăcâscă ! se plesnâscă prin devla unchiașului a-mi da sărutarea de pe urmă! Fraţilor, veniți în cuce.., se ne stătuim, ce-i de făcut, cum se fim, cum (ice poetul, . . 
| BURET, 

Luerul "mi pare fârte lesne, 

IORGU 

La spatele altuia... 

BUREŢ. 

Se așcdă aici în miQlocul casei un catafalc, sosesee un- “chiașu, i se spune că înmormântarea a fost frumosă, și că reposatul nepoțel odihnesce liniscit în pacea mormântului. Ceătre Iorgu). Dar tu nu trebue se te afli p'aci de loc. 

IORGU 

E! cam așa "mi pare și mie, . 

FRUNZ. 

Ideca e minunată... 

DICIU 

E o neghiobiă, dic că. 

2 BUREŢ, 

Neghiobiă ! Cum? de ce? 

DECIU . ă Pentru că Iorgu fiind mort alaltăeri, la șese ore dupe amia(i, nu pote îi înmormântat nainte de șese ore dupe a- miaqi astă-di, așia voiesce legea și acâsta o scie prea bine unchiașul!
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IORGU 

Blăstem!... Da-ar naiba în lege! se vie se-mi strice 
„tote treburile!... Dar en ascultați! cu ce-va bani...:nu 
Sar putea... pe respundere ministeriale?... Sa mai în- 
gropat,., și alte legi. .„ Ato'idee! deca am găsi unde-va 
vr'un cadavru, vrun sărac reposat și ne 'ngropat... care 
se-mi semene în cât-va ? (îşi 1ovesce fruntea). 

BUREȚ. 

Aş și unde vei găsi un cadavru care se-ţi semene? 

| IORGU 

Tu ridi, și nu vedi risipindu-se tot edificiul care-l dura 
sem cu atâta iscusință, 

BUREȚ, 

Și ţi-ai perdut tu curagiul pentru atâta, tu, Iorgu Damian, 
studinte de dreptul Roman? 

10RGU 

Te-aș vedea cii în locul mei ! | . 

” | FRUNZ, 

- Lucrul nu-mi pare ușor, ce-i dreptul. 

i | BUREȚ. 

Apoi lasă lucrurile se-și mârgă drumul lor, 

10RGU „ 

Ce vrei se dici ? 
- BUREŢ 

Că uiţi rolul ce ţi-ai luat ; fă-te mort. 

| | IORGU ” 

Mare tr6bă, nu-i așia! 
BUREP 

De pildă... te întindă pe o mâsă, țpăn ca un cn cod 
civil... , sosesce unchiu.... îţi dă sărutarea de pe urmă.



Lesne de vorbit... dar... 

FRUNZ, 

"Nu-ţi vine la socotâlă planul acesta ? EI bine îţi voit + un altul! 
IORGU 

Cuvinteză ! 

. FRUXNZ, 
Ueide-te ! 

ă 

1O0RGU 

Mulţămese, de cinste... Imy vine ma! la îndemână se mă prefac mort! , 
” DECIU 

Așia dar al murit !.. Dar se ne gândim puțin la danț. 
' IORGU 

Tu, Deciule, se fii vornicel an-șet. ...Fă lucrul pe mare. 
DECIU 

Clute ) Mai ântâiii de toc iluminarea. Aick trebue, cel maY puţin 100 de luminări, suma totală trei galbeni, 

DUREŢ, Ă 
E prea mult o sută 'de luminări ! se fim mat bine may. întunecaţi, dupe vremile nestre, 

DECIU 

O mâsă de 30 persâne, a câte 14 let fă care, 420 Iei, se dicem cu iconomiă 10 galbeni, îngheţate, orșade, limunade, de alți 2 galbeni, Peste tot vr'o 17 galbeni... Ast-fel ne mat rimâne reservă un fond de 3. galbeni pentru cheltuelt ne- predute. A ! căi ași fiun bun ministru de financi). |. 
FRUNZ, 

Dar tutunul, țigarele, le put cum=ra în cheltueli neprevă- dute ? La vestitul paragraf estraordinar ?. . Trăiască pipa. .
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BURET. 

Dar șampania ? N 

RE a 10RGU 
Dar musica ? . 

DECIU 

Pre legea mea, aveţi dreptate ... Am uitat lucrurile cele 
-mai de căpeteniă. Mai trebue vro 5 galbeni pentru vinaţe, 

şi cel puţin 6 galbeni pentru Kyr Barbu ori Angheluţă. 

FRUNZ. 

'Trebue se iconomisescă de la alte condee. - 

EECLU 

Ferescă Dumnedeii ! viremintele sunt contra legei. 

BGREȚ. 

E bine, voii închipui eii acâsta. Vrâii se vt arăt o minune, 
vrâii se vă fac se vedeţi că în Iași esisţă un adevrat student 
de pandecte, care încă nu şi-a perdut creditul întreg. 

IORGU | 

CE: aă bani) Așia dar, tu, Bureţescule, vei cumpiră totul; 

și tu Frunzărene, ve! tocmi pre Barbu. 

DECIU 

Haide, grăbiţi ! la șâpte ore vă & așteptăm pre toți cu spă- 

lătoresele vestre. 

BURET. 

Ce spălătorese, nene ? Dame, Damissime!. .. 

FRUNZ. 

„Scumpil mei ameci, am onvre a vă face cunoscut că prin- 

cipesa mea portă coc... 

IORGU 

Acum că suntem singuri, e de nevoiă se-mof înv & rolul-ce 
am de jucat, adecă de om mort. E lucru greii omul se se
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„arăte viii în lume, dar de a se preface mort, e lucru și mal anevoiă !. dar inainte de tte încuie ușa... căci de cum-ra unchiul mei m'ar surprinde pe cât încă sum viii Du va fi lesne se-t dati a înțelege că sum mort! ,. 

DECIU 

Bine grăesci (înehiae), Dar unde credi tu se te întinqt mort ? Aice pe mâsă, sâi acolo pe canapea ? 

10RGU 
. Cum gândesci ? Cred că pe canapea mi-ar fi mat mole. 

DECIU - 

Așia, dar pe mâsă vei face mat mare efect, ., pune de desubt perini.., așteptă. (se duce, apot revine )- 

| IORGU - 
- Atună bine... Băteșce catafalcul că eii mă duc se adue giulgiu, pânza de mârte (se aduce la dulap şi is o prostire ), 

DECIU 

(Cu ma! multe perini cs va întinde- pe mssă cântând:) 

Vecinica pomenire, 
Veciniea pomenire ... 

| 
IORGU 

Măi, pre legea mea, mă 'nfidră gândind că ecea ee faci tu acolo nu e un pat de nuntă, ci unul de morte... și încă pentru mine ! 

DECIU 

Tragediă !. . Vom face nunta mai târgiă. Îmy clocoteșce o idee prin glavă . . . Câşr atinge frantea) atâta, nu'ți spun mat mult. Ecă, e gata ; acu se pune pe deasupra o prostire. 
IORGU 

Ia tu prostirea acesta; cii de acoperit voiii luă alta. (Se duce la dulap şi ia alt cerşaf ) ” 
”
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DECIU 

A? bravo. (întinde cerșaful peste perine) acu Îînvelesce-te cu | 

giulgiul ttii și vino de te 'ntinde colea, d'asupra. 

IORGU 

(Se "nvelesce; se sue pe catafalc și se aştdă câ mort). Așia e bine? 

Pot trece drept mort ?.. 

DECLU 

Nu prea, la dreptul grăind. Adevărat că bătrânul e scurt 
de vedere, dar ai o feciă roşiă câ o patlagică, în cât semeni 
mai mult a Bachus decât a mort. 

"IORGU i 

(Se ziăieă se șâqa). Ar trebui puţină stambă, sati niscak 
pulbere galbenă de cipru ? 

DECIU 

Dar unde s'o găsesc-acum ? 

JORGU 

Omul de genii nu-și perde curagiul! Hora al nostru 

n'avea tunuri de aramă, el "și-a durat.tunuri de lemn și tot 
Sa bătut, 

DECIU 

Așia dar, noi carii voim pulbere de cipru ?.. 

10RGU 

En veqi în odaia d'alături, trebue se fiă făină. 

DECIU 

Bravo pre legea mea! (intră și revine inte), Acum tăi liniștit 
și lasă-m& se comit acest omucid, se te fac mort (îi înărbecce 
facia cu bumbac şi fălnă. Iorgu strenuta ) () ! Amice, morţii nu trebue 

se strenute. (In tâtă scena acâsta se se evite seriosul. Se cere multo 

glume, multă mișcare voi6să. )
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Ia IORGU 

Șeiă .. dar dâcă morţii ar respiri făină, cred c'ar stre-,, nuti și ef, 

DECIU 

E! aşteptă, aşteptă... mat trebue cera (merge 1a autap, îa 9 scufiă albă şi şi-o pune pecap). Vic acum unchiașul, renghiul e jucat! 

  

SCENA V. 

BUREȚESOU (cu luminări, r:dend ) 

BURET, 
Xa! ha! ha! cDeciu ridână şi ela). 

DECIU 

A! tu eşti? ha! ha! ha! credem că e unchiul. 

IORGU. 

“Ha! ha!ha! 
BUREȚ, 

Am adus luminările (se apropie ae catafalc). Ha! ha! ha! Celânse ) „Oh! quantum mutatus est ab illo, ..€ Ha! ha! ha! (ride) De minune!.. Da șcii tu, Iorgule, că te aj cadaverisat „de minune, Ea auqy ta, nu cum-va se faci vre-o neghiobiă.., Scii că morții nu trebue se se IDiȘCE. ( vuet ae trăsură), , 
DECIU 

“Țist! ţist1.... se aude o trăsură! s'a oprit la Ușa NOStră. (Merge 1a ferâstra). EL 0... e] este!.. Tam viduţ, Ceătre Jorgu ) mort de grabă! A! uitam ce-va... De grabă sfeșnicile în jurul mortuluţ... Toiagu nu este, dar ce? Iorgu e progresist e. . (așcdă două sfaşnictcu luminări neaprinse ) 

IORGU 

Brrr!.. îmt vine se tremur... 

s
f
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BUREŢ. 

Cn soia D-vostră... 'mY iată tălpășifa (gata de a: pleca). 

2 

DECIU 
Nu, nu, stai Bureţescule: te voiă presinta lui drept 

medicul care a căutat pre Iorgu. 

DURE, | 
Halal! Bună recomandaţie!... Yam căutaţ... și cl e. mort... Minunată cură ! 

DECIU 

(Către Iorgu) Se stăm bine, se stăm. cu frică! . . Strânge, măi, ochii; ţine gura, Dă), închisă, .. (dosenide zăvorul uşel și se pune a şedea cu facia în mâni aprâpe de mort ) 

BUREŢ. 

Aşia dar, la rolul meti ! îşi pune fracul.ridicul, adus la Scsua 1%, 
0 perechiă de ochelari, îşi ridică cravata pe bârbiă și su duce lângă Decia cu un aer âa mânţiiere), 

  

SOENA VI. 

DAMIAN şi aceiași 

DĂNIAN 

(Se opresce pe Prag; privesce catafalcul cu negrăbire ) Etă-l, bietul 
băiat! Ca parte) In Sfârşit averea e a mea, 

BUREȚ, 

(Ca şi când ar mângăia pre Deciu) Ia, tomnule, tumeta frei se te împolnăfesci, se de pui în berigol te morde... aber gân- deșce: sie haben eine mamă ce de tori... eine amandă, care de itoladreză; tesberada turere ce te înăpușă, e semn de la grose libe tumidale fr pietul Iorg... Aber was woler. sie ?.. Zuntem cu doţii muritori... Das ist birul ce vie 
. 5
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cine are ză plătâscă, astădi ăsta, mâne cel'alt... „hodie 
mihi, cras tibi.“ Cn bate pe spate). 

DECIU 
(Incet câtre Bureţescu ). Crăpare-aj, măi blăstomatule ! € ptânge ca 

vuet) 

DÂNIAN 

(la ușă) Ea așia prieteni! „+ ImY lipseșce puterea ca se 
pășesc înainte! 

DECIU 

(Pâră se se uite) Cine e acolo? pote cioclif? Ah! nu, câne- 
rilor... Lipsiţi de aice!.. Nu vreaii se mi-l luaţi! (se riaică 
şi merge se sirute pre Iorgu ). 

DAMIAN 

“Nu sunt cioclu, nu; sunt ei, Cucsne Deciu, (Inainteză tre- 
când pe dinaintea catafalcului, fără a-l privi). 

DECIU. 

II ese inainte cu batista la ochi și i se aruncă în braţe ). Oh! D-ta 

ești, cocone Enache Damian ? Oh! ceu suspine ridicole ), 
| | DÂMIAN 

Dragul mei, așteptam not asemenea nenorocire ? Adertrat 
că mortea nu se uită în faciă, nici la bătrâni, nică la tineri. 

DECIU 

Insă... (lovindu-și fruntea) 

DAMIAN 

Dar... Cea sus), 

BUREȚ, 
Inst Cea sus). 

IORGU 

(a parte ) Dar... 
: DECIU 

Am perdut pre Pilatul meii cel mai scump, pre cel mai 
fraged din amicii mei, :
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DÂMIAN 

Și eii pre un nepot, carele avea, nu-I vorbă. cusururile 
S6.e, mari nu-l vorbă... dar ostoson bietuluf băiat, nu-i pu- 
tea-ă dice că era răi... (lovinău-și fruntea) dar... 

DECIU 

Dar... Cea sus). 

BCREŢ, 
Dar... (ea sus). 

IORGU (aparte) 

Dar... Val! vat! var! mă pișcă o tâlhariță de muscă, 
de-mi vine se sar!. . 

BUREȚ. | 
( Cu gravitate, stâna lângă catafale ). Arme mencii ! aber, neci 

chind ist mort, hat kaine pace. Ia vol, chind este fiii zubera 
la el buricii... und chind ist gestotben zubară muscele ! 
(cu batista vrea se alunge muscele de pe mort ). 

IORGU 

(Strănută )+ 

DECIU (iute) 

Catre Dureţaceu). Cele ce pofteser! 

BUREȚ. 

Ich habe di ere. 

DECIU 

Ah! dâcă Lat fi audit, C. C. Damian, în cele de pe urmă 
minute ale vieţel, până a nu i se lega limba! cou voce slaba) 
„Te asigur, îmi zicea, sinzura părere de rii ce simţ, trebuind 
a ant despărți de acâstă vale de lacrimi, este aceea că nu 
pot da, o de pe urmă sărutare acelui om bun, unchiului mei, 
care ca epitrop mi-a ținut loc și de tată. D- lut este doctorl 

“ce La îngrijit, uită-te numai la cl ; și vedi-l cât îi de chipos;
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e un om mare, învăţat... cu diplomi de la marea universitate 
de Haidelberg & fon Fefelei... 

BUREȚ, 

Aber n'am budut vace nimie, cocone, nu mat era nici ain 
indreptare; pbla var zo răpede, zo vi ain gift, aine buterniga 
odrară ... - 

DĂNMIAN 
Otravă ă, qici?.. pote Ta otrăvit cine-va?.. Otravă?.. 

Vreaii se-l spintece numai decât doctorii se vadă... se se 
descopere crima... Despintecă-l pentru Dumnedeii, des- 
pintecă-l Doftore! . . - 

IORGU (a parte) 

Asta-mi lipsesce . . . 

DURE. 

„Mi roc de ferţain, cocone. .. Zi haben mihi răi înțeles; 
am dis odravă, zo... zum beispil... Aber elbătimi der von 

"ain calaramanatiakirilobicinos, ain bolă maj răbede degâ 
tamlaoa gumblidă , . . 

DÂMIAN 

A! de cabarala... cum mă rog?... A! cumplită bolă.., 
ducă-se pe pustiă...; am priceput, mă &rtă, doctore, decă 
fără voia mea... . 

IORGU (a parte) 

Vai! val! un cârcel la pulpă... de n “ași sări j i Jos! LR 

BUREŢ, 

EI! das maht nihts; vir zind deprinșt n n0i toedori ze fm 
von zolhe maneră resplâdiţi bentru ajudorurile nostre. 

DAMIAN. 

0! acâsta nu va fi! oră-cât n'a folosit doftoriil ce 
M-ai dat, cii nu voiii st rimăe, nerisplătite ostenelile D-le.
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(a parte). Ce-mi pesă?, bine ca murit... daii din averea 
mortului! 

BUREȚ, 

Nu credeți aber, ih bite, inderesul . . . Cîr-aă tabac) 

DÂNMIAN i _ 

(Către Deeiu). Credi că va fi de ajuns vr'o tre! galbeni? 

DiCIU 

(Catre Damian) B6la a fost forte scurtă; dar el l'a visitat cu 

multă stăruință, și noptea trecută, a petrecut-o totă lângă 

reposatul; i s'ar cuveni măcar (Bureţescu i arsi 5.....,..) 

măcar patru, cinci galbeni. 

DĂMIAN 

(Către Bureţ. dând banii) ME rog D-le !,. (a parte) voii trece 

întreit la socotelă, a 

BUREŢ. î 

"Tagă frcă numaj te ghit... (îs şi salată ain cap). Fie dube 

foinţa D-le (către tBure.) iată șampania plătită, 

| „O DÂMIAN 

Bietul băiat, n'am curagiul de al privi în făciă. 

DEUIU 

O! cleste prea frumes pentru un mort... pare îmbalsamat. 

BUREŢ. “ 

(Cu gravitate) So sint toţi morţii a mea... fădântu-t "ţi-ar 
feni se ici gă 'si fii und sanătoș. O ! mediţina moternă!. . 

DĂMIAN (a parte) 

Halal! ce mat lucru... 

BUREŢ. 

Tomnilor, Inguraşiaţi-vă ghât mai mult bote a se ingu- 

rașea acei, gare, ca foi, ai berdut un fraind und un nebot,
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care în ganze Moldaă era artdat cu tegedul.. . vie modelul înțelebgiuuci și a punădății... Dar! sic transit gloria mundi Cesă) 
” DĂMIAN (a parte) „ , 

Naiba se te ia cu vorbele-ţi grecesci!... (tare) Iubite D-le Deciu, vino încâee... sprijinesce-mt, se-i daii o sărutare pe fruntea aceea, care vai ! era pote menită se porte, odată... șlâpca de ministru ....-și care ca mâne va fi hrana ver- 
milor... ha! ha! ha ! (se bocesce comic ), 

DECIU 

(Bocin îu-se comic ) Ha! [a ! (a parte). Ea acu-i:acu ! (Lu: Dămiant 
razimă-te pe mine Cît conduce se dea o sărutare lui Jorgu, care în 
vremea acâsta qice:) Brrr ! sum topit! ă 

DĂMIAN 
(Sarută bocindu-se, apol se depărteză de catafalc câţi-va paşi şi dice n sine) Sermanul ! e cald încă. Numa de n'ar mai învia! 

  

SCENA VII 

BARBU cu lăutarii, Același 

BARBU 
Sărutăm mâna, coconașule; In ce ceas începe petrecerea ? 

DĂNIAN 

Petrecerea ! 

IORGU (a parte) 

Măiculiţă ! sum topit, topitissimus ! 
DECIU (încet) 

Laa-v'ar naiba!.. . Cine dracu Vaii adus! ctare) Mai târdiu, mal târdii!..
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BARBU 

(Vegena eatafateul ) N'am nemerit se vede casa ? - 

 DEGIU 

(Cu mâăniă). Mai târdiii, mai târqiii 1. n'audiți. 2 Mai târdiii, 

(isgonindu-i afară) duceţi-vE în tartar . . . (ei es) 

DĂMIAN | 

Prietene, ce at dis "nainte, de petrecere? 

DECIU 

Ce ? nu scil ? Aice se petrece pre morți la gropă... 

DĂNIAN 

Dar aştia sunt lăutari... 

DECIU 

Tocmai, îl petrec cu cântece... Aice așia se'ngropă.. . 
numai decă permite D-nu primar... , 

DÂNIAN | 

De aceea întrebaii el de petrecere ? 

| DECIU 

CA parte) Înghite neică! Ctare) Adevărat că nu-mi ai fost 
ordonat se-l duc pre bietul meă amic cu musică, dar eii totuși 

„ %-am tocmit, ca se nu-l ducla gr6pă ca pre un câne... Nu-i 

prea mare cheltuială, și bietului roposatului "i plăci atâta 

lăutarii ! , 
DAMIAN 

Da cât ţine mă rog? 

| DEGIU 

O! o nimica tâtă, o bagatelă! ș6so galbeni. 

| DĂMIAN 

Sânte Pantelemâne, da scumpă e. „. Ca paste) Voiii pune 

12 la socotâlă. (tare) "Ține, dragă prictene:. . și mulțămesc, 

7



72 morman aa 

DECIG 

(Punendu-I în puzunar) Ecă și lăutarii plătiți. 

  

SCENA VIII 

IULCEA, eu un paner de flori, Aceiași, 

IULCEA 

Ecă și florile. A |. (Slubâde un țipet la ved:rea catafalcului şi seapă forile). Dumnedeule!.., Iorgule!... Iorguţule! (rrea se Be arunce asupra mortului), 

DECIU 

(Oprind-o şi conducând-o lîngă Iorga). Taci, rogu-te, taci ...Q o glumă. 

IORGU 
. 

„Intre Iulcea şi Deci). Plâney, .. plângi nenorocito, boces- ce-te. (lulcea se face că cade pe catafaleu și Plânge fârte şi comi), 
- 

DĂMIAN 
Dumneaci este pote Stăpâna caset, care voi s% ice de ne- vastă nepotul meii ? 

” 
DECIU 

Intre D-ta și nepotul D-tsle nu mal incape d'acum mistere ; află dar că este Tulcea, văduva nepotului D-t6le. . 
| | - DĂMIAN 

Văduva nepotului mei? Văduva? 

IORGU 

4 (Către Iuleea). Haide, Iuleeo, sfiirșesce ce a inceput. auicea îa- genunche înaintea lut Damian). 

1ULCEA 

Veduva, vai! văduva luşi,,, cea mal nemângiiată din tote văduvele ! (prnee),
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Aaaa 

DĂNIAN 

(işi lovesce fruntea) Va Se (ică fără voia mea. .. 

DECIU 

S'a însurat. ... dar Domnule... însă coca ce e făcut, e 

făcut. 
DĂMIAN 

“0! săracu de mine! Vedeţi ce urmări cumplite ... (a par e) 
„_Haid! se mal topesce o parte din clironomiă, pe eesopricale 

și naiba scie pe mai ce!.,.. 

DECIU 

Sermaaa lulcea, ea era vrednică de cu tosul altă sortă; 

bună, cu minte, virtusă.... 

DĂNIAN 

Dumnedeule! câte nenorociri pe lume! . . mi se sdrobesce 

ănima!.. Adio, dragă Deciu, sum nevoit se plec, am por- 

nit gri la Galaţi; fă, rogu-te, durerosele îndatoriri ce at 
început cu sermanul meii Guguţă, înmormântedă-l cu totă 
cinstea cuvenită... Pote odată îți voiii face Și eii D-le 
asemenea slujbă, cu bună ănimă. 

DECIU 

Mulţămesc de mângiăere. 

DÂMIAN 

Măngăie și pre madama.... însoră-te cu D-ei de poftesci.... 

IORGU (aparte) a 

Iei ce qice?..,, 

DĂMIAN 

(Continuână) și eii, de și nu merită, îi voiii da 500 galbeni 
destre; ah! cul ași putea da averea lui deca nu femeci 
lui? Ori cum fii, ea este acum o Dămienesă... (a parte) 

Ecsoprica de ar reclama-o ar fi de 2000 galbeni; se fim 
milostivă.
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DECIU 

Vorbescă ca un sânt; dar coeâne Enache Diimian și ca este „0 Dămien6să, Ă 
DAMIAN 

(Suspinăna). EX! ce se facem? Trebue se ne mângăem tus trel. (Spre Torgu) Se-ţi fie țtrina ușdră, Guguţa moșului... remâi cu Domnul, tu redămul bătrâneţelor mele... Ha! ha! ha! (plânge prefăcut; Deciu şi lulcea £1 imitâza ridicul). 

DAMIAN (ese) 

IORGU 

(Se ridică se şââz). Julcica mea. 

A - DECIU 

CEI întizde dia noii pe mes). Taci... e tot aice... nu te mi- 
Sca âncă. , 

LUI.CEA 
A! mi-al dat o STUză bună; ce spaimă! (6e duce Ia ferăstră). 

IORGU 
(Se ridica) Jartă-mt, drăguliţă .. . am trebuit se morrăpede, 

răpede... n'am avut vreme sc te pot prevesti, (vuet de trăsură), 
| IULCEA 

. 

(Reviind de la fentstră). A plecat ... . a plecat în sfârșit ! 
IORGU | 

(Pare jos). Călătoriă bună, moșulică. . . Multă închinăciune“ 
la mătușica. 

IULCEA 
Și cu ce scop astă glumă? 

IORGU 

(Scoţăndu-şi senfia și desfășurându-se de cersaf). Cu scop de a-l face 
sc-mi plătescă banii de înmormântare. 

, TULCEA 

Ce ai făcut! dea Dumnedeii se nu aibă de a te căi.
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10tGU 

Nu, draga mea, din contra, stratagema a isbutit pe de- 
plin. Ce vrei mai mult? am murit holteiii, și înviez bărbatul 

dragei mele Iulcea. 
DECIU 

Și pentru astă victoriă mie îmi sunteți dctori. 

10RGU 

Ean vedeţi, cine vine ? Ce figure antediluviane se văd ? 

DrCIU 
- O! sunt lăutarii. 

SCENA IX 

LĂUTARII şi aceiași 
BARBU | 

Sărutăm mânele la boeri. (se ești lângă părete )- 

10n00 

Meșterilor, până noi ne facem o I6că de toaletă” vreţi se 

ne faceţi o plăcere ? , 
BARBU, 

“Poruncesce. 
IORGU 

En mai aședaţi ș și descureaţi camera, și pregatiţi Juminările. 

BARBU 

Prea bucuros, într'o clipâlă va fi gata tot Ceătre 1dutarr) Se vă 

văd voinicilor și luaţi sâmă se nu stricați nimică. CAş6gă tn 
i cameră şi pregătesc lumînările). 

IORGU 

Haidem se ne îmbrăcăm (către Luleea) Dar șcii, studențesce, 
d la sans fagon, 

IULCEA 
Aidem (ese)
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SCENA X 

  

RUREȚESCU și FRUNZĂRENU cu damicelele lor, IORGU, DE CIU, unul dupe altul dănţuitori și dănţuitâre, și ac ceiaşi, 
BUREŢ. 

(Cu o jună) Bravo, bravo Bărbucică, Aprindeţi luminile socolului. (se preummbiz.) O! ho! ceată Deciu cu frumsele sâle verișdre, bucățele de seraiii ! 

" DECIU 

(Ca două fete Ia bracii). Bună petrecere acestei nobile adu- 
nări... . ” 4 

BUREŢ. 

Macre pânt acuma ... 
IORGU 

Suntem aici noi spea o ÎNgTĂȘA .. . (alte dănțuitâre es cu Iorgu), 

BUREȚ. 

(Stringtnd mâna 1ul Iorgu ). Mă bucur de înviere. O! etă amicul Frundărânu cu frumusa sa Terpsichoră. 

FBRUNZ. 

Pururea vesel și drăgălaș Bureţescu nostru. 

BURĂŢ. 

( Presentând damelor buquete ) Coconiţilor; .. primiţi vă rog, 
DECIU 

Dar unde e Iulcea, regina serbăret? E pote ocupată, se face frumsă ... « | 
IULCEA 

(Intră în scenă) Fericit D-ta care n'al trebuință se te faci frumos, se fac toaletă. 
| DECIU ; 

Pentru că m'a făcut mama brav, fidel şi sincer... )



  

TULCEA 

Se vorbim de lucruri mat serivse; cum merge carnaralul ? 

DECIU 

„Prea bine, se j6că mult, dioa și noptea, și scii cum? 

-_xoinicesece. Balurile de etichetă mă adorm; nu-mi plac 

damele cele pline de grimase și de farafasticuri, cum nu-ți-or 
fi plăcând și D-le cavalerii cei țepeni și uscați ca ţirii, și 

frisaţi ca păpușele perucarilor . . . Mie-mi plac fetiţele 

sprintene și rumedre . . . unteţi de părerea mea ? 

. - TOŢI BĂRBAȚII 
Da, da! ” 

DECIU 

Amici, copile, până când se adună toţi, se mai împletim 

puțin din picivre... se dănțăm. | 

IORGU | 

( Către Iăutazi ) Haide, Bărbucică, se te vid ! i-l pe gâtul viorel 

TULCEA 

(dem) Se te vedem, Barbule! (lăutarii începă a cânta. Se în 

cepe danţal ), 

SCENA ULTIMA. 

DÂMLAN, (Aceiaşt) 

CE urmat de un om purtând un epitaf piramidal de lemn negru pe- 

care este scris în alb: aice odihnesce robul lui Dumnegeii Jorgu Ddmian — 

model de tote virtuțile, Dămian întrând se luvesce de părechea lui Jorgu şi a 

luicei şi mal că e dat la pâmâut. Iorgu remâne încremenit în picidre în 

facia lul Dămian; Deciu face semn lăutarilor se inceteze de a cânta 

Dimian se opresce în locul ude ce afâ). 

TULCEA 

(Retrăgându-se > Anima îmi spun€ că gluma o se iasă rtii. 

BURĂȚ, 

Iaida ! suntem topiţi.
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DĂMIAN | 
Blastemaţilor! c anpe ce aă âzat tung pre Iorgu). Visez scii sum deștept!... tu! mortul? și ei, neghiobul, îmi dădâm atâta ostenlă, cu perderea intereselor mele, care m$ astâptă la țâră, ca să nu rămâe dsele lui fără de acest epitaf! A! nepote, salba dracului! Asta e o obrăsniciă fără de pildă în istoriă, în Alexandriă ! € către Deciu ȘI D-ta doftore, doftor de ciobote cârpite... (Către Inleea) și D-ta împeliţato » văduva demonului? (Imită plânsul el de la catafale). U! ticăloșilor ce sunteți, bărbați și femey ! ticăloșt , distramaţi !. . Audi 20 și atâţia de galbent pentru un nepot care n'a murit!,. 

JOLGU 

(In genuchi trăgându-l în facă). Prea neprețuite unchiule, n'am „Yoce... n'am cuținte.., 
DÂMIAN 

Fugi, tu ești mort; și vel fi d'a pururea mort pentru mine! 
IORGU ” 

Dar ascultă-mă te Tog,. 

DĂMIAN 
Fugi, ticălosule! lipsesce ! af murit! 

| 
IORGU 

„EX bine! deea te înfuriedi că m'aY găsit încă viii; deâcă poftesci chiar ca se fiii mort cu tot deadinsul... Fix după voia D-le ! (Secte din buzunar un cuţit și su face că veieşce a se lovi) 
, TOTI ( Tipână țarey-A ! 

DECIU 
(Oprindu- cozaie braciul). Opreșeo... ce faci? Nu atentedi tu la preţiosele tele dile ? 

DĂNIAN 
O ! mincinoși, berbanți !.. jucaţi ca în fteatru, lipsesce de aici... Ori de nu .., (către Iorgu, cercând a se smunei din mânile lut) . 

4 
Ă



. 9 

DUREŢ. 

(Catre bărbaţi). Amicilor, ajutaţi pe amicul vostru. Crin toţi Ja 
pici6rele lui Dămian, la drâpta) 

DĂMIAN . 

AI! at! aL nu mt sțrângeţi așia de tare că am revmatism, 

la naiba! 
BUREŢ. 

Iârtă-l, bune cucone Enache, icrtă-l! 
. 

DĂNIAN 

Nu, vt spun că nu voiii ierta... De aste învaţă D-lui la 
universitate? . 

BUREȚ., 

A ! te-am-prins! (cu enfasă) Cucvne Enache, deca Iorgu. în 
loc de a învtţa, petrece... e vina D-le... 

DĂMIAN 

Vina mea? și asta! bună! 
. 

_ IORGU 

Dar moșulică ... de cându-i sesla închisă... D-ta ruga- 
„t-al pe cârmuire s'o deschidă ?.. *) 

BUREŢ,. 

(Către Taicea ) [ulcea, acum se-ţi văd puterea frumuscţei D-le. - 

1ULCEA 

(Vine cu damele la pici6re!e lul Dămian, la stânga) Iertare, iertare! 

DÂMIAN 

Ce? Ce?.. Mt semănaţi cu vr'un cuconășel de modă... 
bun de prins în laţele vostre?.. Fugiţi de aice, diarolițelor,.. 

*) Universitatea din laşi eră închisă prin demisiunea, profesorilor 
în confliet eu ministrul D. Cantacuzino.
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IORGU 
(Se ridică și merge catre Izutari). TOtă Inmoa se mișcă și voi staţi acolo dormind ca cârtețile. Musica ati aptrat pururea Smenii, ea a îmblândit monstri, ca Saul. Haide, veniți în coce . +. imblândiţi pre D. Dămian (Lăutarii se apropia de Dimian Parbu îl vede şi striea): „Sărut mâna cocâne Enachi!,. Ei, de mulţi ant nu “ți am mat cântat !.. șcil, colo, ca li Pruţ.., 

când duduca .. (Toţi esclamă : A! a! :) 

DĂMIAN 
Țist, Țist, face semne se tacă; a Parte) Or se mă dea de gol balauri! Da!... mojica îmi face bine... m îmblândesce... Bine, te iert;.. 

TOŢI 

A! în sfârșit, 

DÂMIAN. 

Dar atâta tot... Nici o para mai mult de la mine... „a parte) cu asta am scăpat și de ecsoprică.. 
” IORGU 

De la D-ta nu, pănă dupe morte... âră de la D-lor... (ar€tă puvlicul ) Scolt . şi se (faca semne de aplanse. Cortina cade ) 
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ACTUL 1 

  

TABELUL I 

  

SOENA 1 

Teatrul represintă un saț, piaţă de Biserică pe malul Dunărei. — Poporul ese din Biserică, la ridicarea cortinei. — Onufrie lângă o „ grămadă de ramure vergt stă meditând, şi cu bastonul desemnă 
figuri în nisip, 

OXNUFRIE (a parte vădâna câ lumea începe a eși din Biserică ) 

La lucru! 6tă-i, esă.,. 

„MOŞ EFTIMIE ( qărind pre Onufrie, care face cu bastonul gesturi estrava - . gante ) 

Oment buni! 6ca posnă! 6ca posnă, 6meni buni!.. Bictul 
Onufrie s'a smintit! .. Smintit de tot LI 

Ă patati, BĂRBAT 

Onufrie cărturarul ! 

AL DOILE BÂRBAL 
Fermecătorul! 

TOFANA 
Smintitu?!... 

IFTIME (care s'a apropiat de Onufrie împreună cu poporul) 

Ce faci, fârtate Onufrie? Ce tot mesteci țărâna lut Dum- 
nedeii cu melesteiul ăla. 

FETELE (îngrămâdin du-se spre a vedea) 

S5 vedem ! să vedem și noi!
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TOFANA (împingând fîtele) 

Uite-le cum sendâsă... 

VIDRA 

Și-apot ămblă cică fără stergaru la cap!... 

| ONUFRIE 

In lături ciocănitsrelor ! .. (bărbaţilor) Să nu călcați că 
v& mtsor cu melesteu ... 

PEMEILE 

Indărăt, c'o face, ucigă-l toca! 

MOŞ IFTIME (făcând cruce, aparte) 

Sermanul om ! Smintitu de tot ! Se jică în colbu ca copii! 
(tara ) Fârtate Onufrie, ce naiba faci acolo ? 

ONUFRIE 

Aferim, moș Iftime, cogemi-te șoltuzu al satului Și st nu 
pricepi! . . 

1. BĂRBAT (apare) 

Ait !'i-a tras una bună șoltuzuluy ! 

IPLINIE 

Ce să mă pricep, mt Onufrie? Că doră nu-s Părintele 
Metodie letinistu. R 

ONUFRIE 

Nu veqi că fac o socotâlă ? 

CORUL. 

Socotâlă 2 Ce dice? O socotâlă ? 

| "ONUFRIE 

Apoi ce? Nu se pute ?.. Vedi, Carâtă ţâina) ca „pe ribuș 
trei dunguleţe, drăguțe de dungulețe -. 

. l-a FEMEE 

'Trel dunguleţe ?..
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TOFANA 

Trey ?.. De ce trei?.. | | - 

OsUFRIE 

Tăcere coţofenelor ! 

MOŞ IFTIME Ca parte ) 

Trei dunguleţe ?.. Se mă robâscă Titarit de pricep.!. 

ONUF Big 

Apoi, moș Iftime, câţi ani sunt de când impăratul nostru 
a trecut din Târnova acâstă, Dunăre dalbă și pusă piciorul 
lui pe ţirina asta strebună ? 

- IFTIME 

Că bine gdică!. : Sunt tocmai trei ant de când Dumnedeă 

ni-l dărui ca se ne scape de robiă, de Unguri și de "Păitarit.. 
Deră ce are a face asta fârtate Onufri, cu dungile D-tâle ? 

FEMEILE 

Da! așa! ” 

T FETELE 

Ce aro a face ? 

| BĂRBAŢII 

Ce insemnâză ?. . IN 

- ONUFRIE 

Fă-le cruce, moș iftime. .. 

1FTINE 

Se le fac cruce?,,. Ca parte) Se nu-l împrotivese la 
smintâla lut ! care) Eea le fac, fărtate Onufrie! . .. (tace eu 
bastonul câte o dungă peste dungile lui Onufrie ) 

ONUFRIE 

Ean vedi, moș Iftime, . ... citesce acu, scil ca pe erestătu- 
rile de rebuș, .. 

IFIIME 

Că să dică!.. tret-Qeci!..
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UNUFRIE i 

Trot-dect..! Veqi?.. 
o CORUL 

Trek-deci!.. Ce?., | 

ONUFRIE 
Apot câți an! are împtratul nost-a * 

” "IEFTINE 

Că se gici, tre-deci în captt... 

ONUFRIE 
Apoi moșu Eftime, mi-a venit mie un gând. 

| BĂRBAȚII 

Un gând lui Onufrie? Ia! ha! ha! ha! 

ONUFRIE - 

Tot-d'a-una cel cară n'aii cap rid de cel care-l at! 

MOȘ IFTIME 

Dă, dă! nu te supâru! Tăceţi Omen! bun!! nu sciți că Onufrie nu vorbesce adese, deră când vorbesce, .. 

TOFANA 
„E că rischitârea leneșer... nu se 'nvârte decât când se 

vâd cotele... 

ONUFRIE 

Femeea nu scie nici măsura limbei, după cc n'are pe a minței.,, : a 
| CORUL DE BĂRBAŢI 

Ha ! ha ! Ea! prinde-o, lele Saftă! 

E 
Spune, fărtate Onufrie, spune !,. nu căta la limba ci la 

ânima muierei, cum dice vorba vechii,
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| ONUFRIE 

Apoi omeni buni, am un gend... De când D-qeti ni-a 
dat împtratu așia că e bine de no1? Așiu că dușmanii nu ne 
mai încalcă, Ungurit nu mai daii pe la Turnul lui Sever și 
Tătarii nu ne ma! ard ogârele ?.. Așia că noi ne scim de 
răpublică și de ale nostre și avem dreptate și aflăm ocrotire 
și îndurare ?... 

CORUL DE BĂRBAŢI 

Așia, așia ! | Sa 

GORUL DE FEMEI 

Bine grăesce. . 

IFTIME 

Tăcere, Omen! buni ! 

ONUFRIE - 

Apoi, 6meni buni, împtratul e om... - 

VIDRA 

Ha! ha!.. ce pâră vechii !. 

„ IFTIME 

N'o se ticcţi vot ? 

__ ONUFRIE 

(Pemeei) Prostul judecă, vorba omului, după măsura 
prostiei lui... (Bărbaţilor) Bun e împtratul, se-l dee 
Dumneqeii ani mulţi că va sci până în captt deosebi neghina, 
de grâii, pre dușmani de prieteni, pre pământeni de streini, 
numai moșu Iftimie, „Omul câ isrba, cum dice moșu Popi, 
dilele lui ca florea câmpului.“ 

CORUL 

Aderirat ! 
- O:UFRIE 

Așia gândesc eti, cu mintea miea cea prostă, că dâcă -îm-
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păratul are 30 de ani, ar face Vind se-şi cate o Dmnă, ca 
se nu remână odată, peste mulţi ant, ţera 6ră fără împerăţiă. 

| FEMRBILE | 

Adevărat ! 

| BĂRBAŢII! 

Adevărat grăesce cărturarul. . 

i | FENEILE 

Da, se se însăre... | | 

PETELE 

Ore pre cine va lua?.. | 

! MOŞU IFTIME 

Ba bine că dintre voi!., Smeul din poreste nu pste lua 
de cât fâtă de smeii! 

ONUFRIE 

Drept grăesci, moșu Iftime.., Numaf se dea Dumnedei 
gând de însurătâre M, Sâle Domnitorului nostru, 

MOŞU IPTIMB | 

Se dea Dumnedeii cuget de însurătâre M. S6le... Că 
însurătorea D nnului bun, este proptâlă nouă pusă casel 
poporului, este întărirea viitorului acelui popor, 

Ă BĂRBAŢII 

Se-i dee Dumnedeii cuget de însurătăre ! 

Pi FETELB 

Șe jea miresă frumosă. 

ț-a FEMRE 

Fâta cu cornul de preseure | 

Ă | A 2-a FEMEE 
Be ţină ț6ra eu bine, helșiug și dragoste !
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l-a FEMNEE 

Mamă care se dea simințiă de Domni viteji! 

ONUFRIE 

Mirâsă după anima lut! 

MOŞ IFTIME 

Așia, mir6să dupe anima luj, că mirâsa după anima omului, 
bogată ori seracă, mare oră mică, aceea împle casa de dra- 
goste și dragostea din casa impăratului este dragostea 
dintre poporși D-nu, și când e plină de fapte de animă 
casa împăratului, curge faptă bună peste capul poporului, 
cum se prelinge mierea pe buzele cupei ce o coprinde,.. 

BĂEBAȚII 

“ Mărgăritaru e vorba lui... 

ONUFRIE (a parte!) 

Acum e vremea — (răpede ia câte o Tamura verâa și o dă fiă-căruia) 

Haide, căte o ramură, fiă-căruin și după bătrânul obiceiii, 
s'o aruncăm în dalba n6stră Dunăre, se facem punte de 
dragoste între Ursita și iubitul nostru împărat, 

+ 

FEMBILE 

Farmece ? 
| MOŞ IFEIMIE 

Farmeci? Nu! A lega timpul de faciă cu trecutul, a spune 
cugetarea nostră în limba strebunilor, nu este a face far- 
mece, ci a trăi ca nm românesc, este a face acoperemtnt, 
pe temelii, &ră nu casă pe nisip... 

ONUFRIE 

Așia este! Se trăcscă trădania n6mului, că trădania 

nâmului este temelia viitorului... Oment bunr, la țerm ! l. 
Cu ramura la drâpta, cu iubirea în suflet...



90 
rana AAA TEA 

CORUL | N 
( Musica după Imnul danez) 

O Domne prea mărit, 
Protege-a nostră țâră 
Și Domnul ei iubit ! (bis) 
Fă viața lui întregă 
Ca di de primă-vâră, 
Câmp vesel și-nflorit ! (bis) 

O, Domne 'ntreit sânt, „- 
Spre tronul nustru cată 5 
Și spre al stu pământ ! (bis) 
Dă-i pace, fericire , 
Câmpiei rourată 
De spice dă-i vestmânt! is) 

O, Dmne 'ndurător; 
Mir6să tu alege 
L'al nostru Domnitor! (bis) 
Și dă-le lor putere 
Ca ranele se lege 

Strmanului popor! 
(Rostind altima strofă se apropiă de ftrm spre a arunca ramurile ), 

- 

. IFTIMIEB 

La ţtrm ! saruncăm.., . 

CORUL 

S'aruncăm ! 

1 BĂRBAT 

Incepe, cărturarule! 

OXUFRIEB 

Ramuri verde, verde ramuri, 
Ravaș duceţi voi la nâmuri,
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Poste mări și peste munți, 
Peste ape fără punți, 
Și-aretaţi cum verde sunt 
Români! p'acest pământ! (aruncă ramura) 

I1FTIME 

Spuneţi voi n&murilor 
Că din n6m nemuritor 
Ai Românii împărat, 
June, mândru, lăudat. (aruncă ramura) 

l-a FEMEE 

Ramuri verde, verde ramuri ! 
De-ţi afla voi pe la nmuri, 

F6tă mândră de-mpirat, 
Vrednică la not de stat, 
Faceţi punte înfiorită 
Pent-n țâra mea iubită , 
Faceţi punte sub picidre, 
-Legaţă fi6re lângă fldre, 
Și-o aduceţi desmerdată 
De a sa mamă, de-al stii tată ! Caruneă ramura) 

1-a FATĂ 

Se zimbescă, dulce dor, 
La iubitul Domnitor , 
L'al et june soţior... 

A 2-a FEMEE 

"Și se fiă mângăiere , 
La cel ce geme 'n durere, 
Și se fiă balsem dulce 
La tot cel ce păsuri duce! 

VIDRA 
Ramuri verde de răchită, 
Aflaţi Domnului ursită ,
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Sotisră mult iubită, 
Flore mândră la domniă, 
Isvor scump de bărbăţiă, . 
Isvor drag de votniciă, 
Pentru Domn soță se fie 
Poporul mamă s'o scie. 

1 BĂRBAT 

Scut se fiă d'ocrotire 
La orl-ce nenorocire ! 

ONUFRIE 

Și se fiă lucrătore 
La a țărel 'naintare,. 
Și cu fiii sei, odată, 
Se re-nsghebe ţâra ttă, 
Romănimea lăudată ! 

( Poporul aruncă ultimele ramuri; Cerul se roşiesca — falgero — Valurile 
se agită; apare geniul țăre!, Poporul se prorterne.) | 

  

SCENA II 

Aceiași, Geniul 

GENIUL 

Ruga vostră-i ascultată : 

De Domn mare e o fită, 
Dulce, blândă, inrtțată, 

Cu simţiri bune 'nzestrată : 
E ursita Domnului, 

E Domna Românului . . . (dispare) 

PEMEI . i 

Ce minune! 

DÂRBAŢIĂ 

Nălueă !
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IFTIME 

"La biserică copil! Se ne rugăm lu! Dumnedeă se povă- 
ţuiâscă ănima imperatorelui nostru Ioniţiu, la alegerea 
miresei sâle, dupe glasul ţărei ! 

| TOŢI 

La biserică ! la biserică ! 

TABELULIIL. 

SCENA II. 

Peisagiii: pădure 

('Veroniea, Tofana, Hârca, Vidra, Rariţa, femel căutând terbui 

VERONICA (căutând ierburi) 

Ce de flori! Bogat pământ! 

TOPFANA 

Tot cu spice aurite, 
Cu verdi brasde, înflorite !. . 

VIDRA! 

Și cu rîuri ce S'alint 
La a sorelui d'argint 
Rade, care-n serbătore 
Chiamă pe orl-ce suflare ! 

RABIȚA 

O Domne ! ce drag pământ! 
Ce de flori pe al sti restmânt,,. 

, 'TOFANA | 

E pământul românese 

E ogorul stremoșesc, 
De prin jurul munţilor, 
De pe malul apelor !..
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VERONICA 

A! €tă unul... Mamă! mamă Hirea, lele 'Tofană.. 
Vidro!. . Alergați, 6ca trifoiul cu patru irunze, .. Alergaţi! 

HÎRCA 

AY găsit ? Se trăesci nevastă dragă !. - Veronică, dă-] babei Hircei, mânca- -ți-aș ochii, sprâncenato, incondeiato.. o Ciea îerturile) Veniţi nev estelor 1. Eca iârba l&culut,.. 
Impregiur ! Impregiur !. 

” - 76TE 

Bobi, bobiy mătușă. 

2-a FEMEE 

Fă descântecul trifoiului, 

HNÎRCA (aședăndu-se pe o tulpină) 

0 se vedeţi ! rățuscele babei !. . Sita, Veronică.. „ fineţi bine, Iele 'Tofană și tu fă Rariţo! Aia, , e 
Floricică ! floricea ! e 
Cu fol patru ca o stea, a 

... Spune vestea bobului, î- 
:-: Bobului rotundului : 

Ce lipsesce satului ? 

    

TOTE 

  

   

    

e alu ? 

i Ă TOPANA_ 

“Da » mătușică, fă 'ntrebare 
Satul nostru ce pts are 
De tot merge spre pierdare ? . 

VEONICA 

Cu câmpil de micșunele, 
Cu munţi 'nalţi, cu Verdi vâlcele ,: 
Cu senin ceriii, d'aur stele 
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Și cu ape recorit, 
Satului, vedi, ce lipsesce 
De mereii se prăpădesce ? 
Spune, Hirco, te grăbesce! 

HÎRCA (a tras bobir) 

Câte unul aii eșit 
Bobit până la sfârșit ! 

Aoleo ! ne-am prăpădiţ ! 

TOFANA 

Câte unul ?.. Neunire! 
Ce ai adus ţărei peire! 
Ce aii adus nefericire!     

   

  

LA ES DA 3 SN A Bobul stingher când s'arâtă, 
a, NE te rii de ţâra totă, 

N i A 

sBobu stingher e neumae, 
; Aro fraţi e Duşmănire , 

î „2? szăiste a satului peire: 
„ Când es bobit câte unul 

Neunire-i, și streinul | 
Calcă satul dușmănit, . 
Ca un mormânt părăsit ! 

     

  

      

pa 

| HIRCA . 

Tăceţi fă! ori buruene 
N'aveţi vot ? ori vă e lene? 
Descăntaţi, 
Ca s'alungați 

- Neunirea dintre fraţi ! 

  

RARIȚA 

Da, descântă, mamă bună, 
Neunirea s'o răpună



96 E ” 

  

Nâmul nostru românesc, 
Ca dușmanul ce cobesce 
Că adi-mâni, ne biruesce, 
S'afle-aci pept bărbătesc, 
De cari flinte se tocese! 

HÎRCA 

Aci nevestelor! Aoleo ! nu ră văicărați! aci buruienele!,, 
Că nu e bilă fără 16e.., ! 

( Femeile de; un buruenile şi florile în sită; IIirea alege una): 

Eca l&c de desbinare, 
Floricea de-imbrăţișare ; 
Eca fldrea fraților, 
Lâcul împilaţilor, 
Arma încăleaților i, 

VIDRA 

La sătenii desbinaţi 
S'o dăm, ca se-I facem fraţi, 
De dușmani €r respectaţi, 
De dușmani 6r ne'ncăleați | 
Dă-ne florea-"mbrăţișărey, 
Lâcul dulee-al desbinărey ! 

TOFANA 
Lscul urci dintre noi,; 
Lecul tristului r&sboiii , 
Este, se ne amintim 
Cine-am fost și ce o se fim 
Prin unire și iubire ! 

HiRCA 

Asta-i crba de stirpire 
La vielenit, clevetire , 
VicleniY cară aii ucis 
Poporul ce Vaii coprins,
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VIDRA 

Tu ce pul pete pe frunte, 
Tu ce te faci luntre-punte 
Se găsesc pete prin sori 
Şi-n cerură senine nori, 

„Tu ce duci din casă-n casă 
Limba-ţi n€gră venin6să, 
Lauqi prostul, și dai jos 
Pre cel ce nu-ți daii folos! . 
Tu ce n'al astimpăr, dâră 
N'o mal fi vr'un om în țâră 
Ne-ntinat de a ta ocară, 
Ne-nsemnat de ngra-ți ghiară, 
Că dușmanul ear se pâtă, 

- Dice: „Români can mi-arâtă, 
Români 6meni de fălire, 
Români 6meni cu simțire ? | 
Nu ved! ţera adăpost 
La nm de rând, la n&m post ?% 
Taci ! a iadului ursită, 
Fil că pescele de mută, 
Tu ce vrajbe întreții 
Intr-aY românimei fi, 
Clevetire nâgră, tacă! 
Tu ce ţrile desfaci ! (bis) (geniu apare) 

SOENA IV 

GENIUL 

Plante, flori și descântare: 
La nevo! nu folosesc; 
De vreți ţărit vindecare
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La rele ce-o bântuesc, 

Tronului fiţi de-ntărire 
Sprijiniţi-l. cu iubire! 

Femei, grija vostră-l sântă 
La nevoi lâcuri cătând , 

Dar nu-i dre, nu e plantă, 
Rolelor ţării, crescând, 

„Se fiă vindecătăre, 

Ca femsea iubitore! 

Femei, voi puteți uniro 
Readuce 'ntre bărbaţi: 
Obligaţi-t la "nfrățire = 
Se-i dați țerii devotați 
Cetăţeni, ce sciii se mâră, 

Aptrând a ci hotară. 

Domnul vostru este june 
Și singur spre-a alina, 
Păsuri mii ce vă repune... 
Rugaţi cerul-de a-i da 
O mirâsă iubitdre, 
Se 'ndoiască-a Iul valdre ! ( aispare > 

HÎRCA 

Aolcă, mititelul. 
TOFANA 

Un ânger! 
VIDRA 

S'a dus! 
TOTE 

"Nu mal este! | 
VERONICA 

„Tronului fiți de-ntărire 
„Sprijiniţi-l cu iubire!
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VIDRA 

„Femei, se fim iubitore! | 
La dureri vindecătore ! 

  

VERONICA 

„Cetăţeni ce scii se mâră 
Pentru-a ţărilor hotară ! 

TOFANA 

»Rugaţi cerul de a-t da 
O miresă iubitore 
Se-ndoiască-a lut valdre 

RARIȚA 

La lucru Neveste! când îngerul s'arâtă, e voia Domnului | se'mpăcăm bărbaţii nostrii, salungăm vrajba dintre ex, La lucru! | 
VIDRA 

„La rugă ! D-qei se dea Domnului mir6să iubitore | 
T6TB 

La rugă! 

  

"TABELUL III 
(Scena se schimbă, — Sala Tronului, Lângă Tron Statua laY Trajan), 

  

SCENA Y 

" IMPERATUL singur, apoi GENINI, 

Solii aii sosit cu propuneri de fidanţare, . , (Arropiinăa se as oratorii), Ă 

Audi-mă, Dâmne, întru dreptatea ta, lumin6dă, Dâmne, mintea mea și povățuesce pașii mei, căci nimic fără de tine Domne! Dâmne, tu care al dat mănelor mele sceptrul pute- rel, vedi-mă Dâmne, spre mărirea neamului tăi, vedi-mă
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Domne și dă animei mele simțirile drepte! Da! animet mele 
lipsesce măngăerile soției, a familiei, dar tronului romăni- 
lur fi-va de ajuns soția îinimet mele? (ee scâ1ă ice veae în față eu 
statua lui Trajaa) Și tu mare imperate, tu, care aY însemnat cu 
sceptrul tăi glorios otarelo ogorului român, dă sufletului 
meii mesura dâtorict, celui carele conduce poporul ttă! 
(se deschide statua şi apare geniul). . 

GENIUL 

In a solilor vorbire 
Nu grăbi respunsul tii: 
Când promite-or fericire 
Primblă tu a ta privire . 
Spre-acest loc unde stait ei! 
Geniul ţării tele sunt. .. caispare). 

IMPERATUL 

Geniul țării mele! A! mulțămese D-deule! (ușieralun. Se 
intre sfatul, 

——— 

SOENA VI 

Imperatul-Vlad — Carteni — Solăaţi — Solil — Suită — Un curtezana — Onufrie — Geniul, : 
VLAD! 

Ecă, M-ta, trămișii Impărătesci cu vorbă de bucuriă și 
de pace! . 

HIPERA TUL (urcându-se pe Tron) 

Se intre! (latra Sola 1 cu mare suita) 

SOLUL ( oprindu-se în facia Tronului ) 

Pr6 mărite Dâmne! Curtea Imptratului și stăpânului meă 
prea strălucită și prea puternicii este între tote Curțile; la 
treptele Tronului stăpânului mei ingenuchiă Domni și Craj, 
capete coronate... Vrei, mărite Dymne, de soţiă pe fiica 
acestui mare și puternic Imperat ? 

+
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| UK CURTEZAN 

O Dâmne! Ecă ce mărită Încuserire pentru n6mul nostru! 
VLAD (a parte) | 

De prăpastia adâncă se nu mă apropii Dâmne ! 

GENIUL ( apare regelui şi dice) 
Uite ! - 

Se vede în fundul scenel un popor în fiare şi subjugat. Regi înghenuchați 
în jurul unul tron lângă care stă călâul, Incendiul pustiază satele. Capete în- 
șirate în pare, Urgia despotismului, 

SOLT (a parte) 

Dar ce? întârdie? nu răspunde ? 

” GENIUL 

Solul rtduși, cu trufiă 
D'a sa Domnă "ţi-a vorbit, 
De puternica-i domniă , 
D'al ei tron prea strălucit. 
Dar cu-a ânimet privire, 
Viduși tu c'acea mărire. | 
Blestem este nesfârșit ! (cade tanda) 

IMPERATUL (a parte) 
Da! Da!, 

Ă i GENIUL 

Vădut-ai? scit ce'nsemnâză 
Țepa, furcă ce'nsângereză 
Ogorul cel pustiit. 
Nu puternic, nu e mare 
Tronul unui Domnitor, 
Pentru că în subjugare 
Ține regi, domni și popor. 
Dreptul tronuri sprijinesce, 
Nu călăul încruatat, - 
Libertatea le 'ntăresce 
Nu poporu 'ngenunchiat.
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INPERATUL (a parte) 

A! nu! care] Lăudate sol a] unui prea puternic. Domn și Imptrat, aneyoiă este a răspunde la bunătatea stăpânului tăi pentru mine... dar va răspunde pentru mine poporul mei ... căci voia mea este voia lui! Ce rtspunde poporul, „ Yorniee? 
| VLAD (lui Onufrie ) 

Înaintâză Onufrie 1 audi voința sântă și de laudă a impe- ratului : spune ce rispuns da-va soliey ?- 

ONUFRIE (înaintând ) 

Prea mărite Dâmne, românul dice: nu pune în carla un loe Olă de Int cu 6lă de ferr.. Atâta scie Onufrie cărturarul de la Dunărea ! st trăeset M-ta, cum te trăesce anima mea ! 
” SOLUL (a parte) 

Un sătân ! Un om de rând ! Ce cutezare! 
IMPERATUI, 

Bine, Onufrie ! Bine! Imperatul ascultă, 
SOLUL Ce dict Măria Ta? 

- 
INPERATUL, 

AY dreptate Onufrie ! La tronul mei, vădușt, Mărite Sole, nu 'ngenunchie Crai nick Domni; în jurul tronulut mei e poporul și nu supus și 'ngenunchiat ci în picidre, dând sfa- furi și iubind pre domnul stă, La treptele tronuluY stăpâ- nului ttti se plâcă Supuși crai și domni? Domnul românilor nu scie îngenunchia nici a se pleca la treptele altui tron de cât a lut D-Qei! Dute, du stăpânului tii acest răspuns... Se afle el că alto destrea ce trebue se aibă mireasa luY Ioniţiu ! (solul ese), 

VLAD 

Să trjesci M-ta! Domnul care ascultă de popor, de D-deit 6 ascultat! Se intre cel-alţ sol, Mărite Domne? 
IMPERATUL, * Se intro! 
————
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SOBNA VII 

Aceiași— Solul al doile.— Suita. 

„SOLUL | 
Mărite şi puternice Domne! Curtea Imperatorelui și 

Domnului meii, prea strălucită este între tote curțile lumei, 
de la răsărit la asfânțit, de la medă-ndpte la medă-di. 

Aurul, argintul, diamantele, smarendele, rubinele, mărgă- 
ritarele strălucesc în tâte părțile, în palatele lui de marmoră 
și de porfir ! mâsa stăpânului meii e de argint, talerele lui 
de aur... Oglinde pardosâla, de pietre bătuţi sunt murit... 

Pimniţile gem de lăqi cu aur... Nu! Nu este Domn avut 
ca stăpânul mei! Vrei, strălucite Domne, pre fiica stăpâ- 
nului mei, de soția ta Imperătâscă ? 

„VLAD 
„De dorit este ca Domnul se aibă bunuri; căci când Dom=: 
nul are poporul are, căci fiul are când are tatăl... însă... 

ă IMPERATUL (a parte) 

Se fiă acesta ursita mea? (tare) Strălucită este închipuirea 
ce'mi dăduși lăudațe solule despre curtea stăpânului titi, 

avut cum nimeni din Domni! și Impiraţii ce cunosc pe lume, 
'și ănimei mele este dor de bun rtspuns... 

SOLUL (a parte) , 

A! eram sigur ei că nu voiii fi-primit ca cel-l-alt! 

IMPERATUL 

La un gest al geniului privesce în fund tabelul unul popor în miseriă pe 

când Curtea e în avuţii şi petreceri (a pa:te). ” 

Dumnedeul mei! poporul mâncând pită din frunze. .. 
mizeriă .. +" sdrențe haina lui, și curtea Domnului lui în 
aur ! veșminte cu pietre scumpe! O! nu!.. 

GENIUL , 

Vedi ce fel de bogăţiă 
Este care "ţi-o propun,
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Este a țării sărăciă, 
Este a popolui urgiă, 
Care tronuri le răpun. 
Nu argint, aur, averi, 
Curţilor daii strălucire , 
Ore dulce de plăceri; 
Ci a țării fericire, 
A poporului iubire, 
A lut bine-cuvântări (cortina cade 

| SOLUL 
Ce răspuns da-vei Măria Ta?., 

| IMPERATUL 

Răspunsul nu ' trebue se-l dea Domnul, ci poporele lor iubite! Ce dici, moș Onufrie? | 
” ONUFRIR 

Mărite Impărate! basmul dice, că Imptratul n'a luat feta cu fusul de mătase și cu dinţii de diamant, 

SOLUL 

Ce vrea se dică acest insolent ! 

| ONUFRIE 
Atâta scie Onufrie cărturarul de la Dunărea M-tele. 

SOLUL 

Ce dice M-ta? Un mișel ca acesta, care abia a aflat mi- dlocul a'și ascunde goliciunea în sdrențe ? 

IMPERA TUL 

Lăudate solal celut may avut dintre împerați, dute, spune stăpânului tăi, că la curtea mea ai intrare și cel în sdrențe cum vtduși; la curtea mea nu S'adună diamante, Smarande, pietre scumpe prin pimniţe ; ci se umple casele și pimniţile poporului de pâne și de haine; la not nu vă putem da
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scaune și mese de argint, nici cupe de aur... dar pe sca- 
unul nostru te poţi odihni în iubirea poporului, dar în cupa 
n6stră fără preţ nu cad lacrimele săracilor !: 

SOLUL 

Dar, Mărite Domne, acâsta nu impedică ... Etă daru- 
rile ce trămite Măriel 'Tâle Domnul și stăpânul mei .. . 
( Se aduc lăqi magnifice cu avuţi!). . 

TOTI BOERII - 

A! At. 

IMPERATUL 

Nu! nu este curtea mea încăpitâre de avuţii care aă în- 
ceputul lor, isvorul lor, în păsurile, în durerile, în lacrimile 
poporului... 

VLAD 

LăQi cu avuţii? dar tote aceste petre scumpe, stofe de 
aur cusute cu rade de sâre, nu plătese cât ogorul cel cu 
spice aurite al românului! Argintul Domnului tăi? Dar ce 
este el în asemănare cu argintatele unde, care încing, etern 
reînoite, pământul înflorit al Domnului nostru ? Află, lăudate 
sol, că avuţia Domnului romănilor este în avuţia poporului! 
La roi lucrul merge alt-fel: acelea a le Imperatului nu pot 
spori de cât cu scăderea acelor a le poporului... (Solul ese, Im- 
păratul fece semn tutulor se iasă, afară de Vlad). 

| IMPERATUL. -! 

Nu argint, aur averi, 

Curţilor daii strălucire, 
Ore dulce de plăceri; 

Ci a țtrii fericire, 

A poporului iubire, 
A lui bine-cuvântări! 
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SCENA VIII 

Inperatul. — Vlad. . 

IMPERATUL 

Așia der Vlade, iată capttul soliilor ce ținea-i se primesc, 
să ascult! 

VLAD 
M-ta, se ceree omul, că nu necereând se-ă remâie cugetul 

neliniscit, că doră de cerci, isbutea. Solil vor mat veni Mota! 
și de legătura celor ref ne va sei feri înțelepciunea M-tsle! 

  

SCENA IX 

„Aceeași, Uşierul, 

a USIERU 
Un noii sol a sosit și stărue mult se fiă primit. 

VLAD 
Ecă! ce (iceam. M-t6le! primesce-] Domne, cine scie? 

IMPERA TUL 
“Se intre! | 

VLAD 

Dumnedeii care a luminat mintea-Măriet Tele la răspun= 
surile a doui sol, nu va lipsi a te insulă și în facia acestui 
al treilea ! , 

  

SOENA X 
Aceiași, solul al 3-le, fără suită, 

GENIUI,, fără suită; strevestit, intră șI înaintâză spre tron. 

UN CURTEAN (a parta) 

Ce fel ? fără suită ? 

VLAD (solului) 

Vornic al Domniei, cii, Vlad, se cade se te infăcișez 
Domnului și imperatorelui mei ?
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IMPERA TUL (aparte ) Aita ) 

Ciudat ! pare că facia lut mi-e cunoscută. 

VLAD (solului ) 

Prea lăudate trămis împtrăteso, stă prea măritul nostru 
Imperat ! grăesce ! -. 

SOLUL (a parte) 

Se vădu anima lut! care) Prea Mărite Dâmne, iea de sâță 
animei tele pre fiica Domnului ce m'a trimis: destrea ci este 
frumosă, o mărite Dimne: gracidsă, cu minte luminată, cu 
suflet angelice, bună și duidsă pentru nenorociţi, protege vir- 
tutea, seîndură de cel ce cade şi-t tinde mâna ridicătâre! la 
tronul ei părintese nu îngenunchie nici regii nici Imptraţii, 
dar îl înconjâră un mic popor recunosettor și plin de iubire; 
nu cuceresce cu sabiă și foc cetăți şi sate, dar cu ocrotirea 
dreptă, cu îngăduiala cea mai creștinâscă a cugetului ome- 
nesc cuceresce iubirea tutulor și adună supuși iubitori în 
jurul sceptrului sti; îi adună de pretutindenea unde ne- 
toleranța, despotismul, tirania, îngenunche sub biciii Și 
arde pre rug pe omul care simte dreptul lui, pre omul ce 
ține se cugete după voia sufletului lui! și dacă Curţei 

„Miresei de care vorbese Măriei 'T6le nu lipsesc virtuțile 
care fericese popârele, ea nu e lipsită nici de avuţiile care 
ajută Domnilor pentru a face răsboiă dilelor negre, care se 
arâtă neînlăturat în viața poporului ! Curtea et e avută, și 
avută ca Jov strângend aurul stii în ogorul Domnului D-dei, 
6ră nu din ne-ajunsul poporului ! și averiy aceste mari stătu 
cumpănă dreptă marea înțelepciune a Domnului tatăl, 
Domnei ce ţi-a ursit Dumnedeii Măriei Tele ; că cu filosofit 
și cei mai aleși, rtmas el nu se dede, și preţul luminel r&s- 
pândite în lume îl cunvscs, și fii al et era pe lume! Vrei 
Mărite Dâmne, pre Dimna co'ți-a ursit Dumneqei ?
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VLAD (a parte) 

A ! Ânima mtbttrână aude pare 0 voce cunoscută în vorba acestul trămis domnesc! 
IMPERATUL (a parte ) cătână la statue geniul, ce a dispărut, 

Se mă fi părăsitel 6re, sânt geniii al romănismului? (tare) Nu întinderea pămentului dă mărirea Domniilor, strelucite sol; Domnul tii e mare, e de pismuit, în cetatea sa de lu= “mină și de dreptate. 
, 

VLAD 

Da Măria Ta! legătura cu Domnil. întinse pun adese umilire și peire Domnilor micy ! legătura cu domniile acele unde, strălucesce lumina dreptăței, aii urmări mântuitore pentru poporele ce fac, asemenea legături. Crescută la curtea luminei, la curtea unde poporul află dreptate, ocrotire și miluire, crescută la curtea, care nu cerceteză felul cugetului ce omul dă lu! Dumnezeii ; mirâsa ce vel lua din astă curte va face fericirea nâmuluy Măriei Tele! A!. D6mne, o voce lăuntrică îmy spune, îmi șoptesce, că acâsta e ursita Domnului mei, și că prin ea va veni ca o radă a sârelut în dioa de fur- tună, pentru anima celora în durere, pentru poporul nostru ! 
IMPERATUL (a parte) 

Dar decă m'a părăsit, de ce simţ așia atragere neînvinsă spre Domna ce acest sol îmţ propune! (tare) Dâca ascult bătăile ânimei mele, ele îmi spun, Vornice, tot răspunsul ce daii vorbele tâle înțelepte ! (solulat) Strălucite sol! ,.. Ce fel ? a dispărut ? 

TOTI 

Adertrat ? Ce însemneză ? 

IMPERATUL dă de geniul R; cara e lângă statua și arâtă fundul unde se vede portretul M, S. Dâmnel Elisabeta şi june Sâtene depuină fort, 

XLAD 

"A dispărut! Era trămisul lut Dumneqei!
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IMNPERATUL 

Adeverat, rornice! vedi, colo, este ea! E eraidsă, bună! 
O! simț c'o iubese!.. _ Poporul va iubi-o, căci ănima cl e 
pe faţa ei! 

ONUFRIE 

Veti Dumnedeă arâtă numat ochilor Imperatului pe ur- 
sita lu! 

VLAD 

Unde"? Unde Dâmne ! (cortina tabloulni cae). 

INPERATUL 

A! nu mat este! Dar cine e? se o caute vornice ! ea, lip- 
sesce fericirek mele! ! 

VLAD 

Da cine este ? Solul, după obiceiii trebu& se spue numele 
curței sâle numai după o co Măria Ta iat fi hotărit că pri- 
mesci, și el a dispărut... 

: . TOTI 

Adevtrat ! ce pteat ! | 

. IMPERATUL 

„Dar atunci ? 
GENIUL 

Vel afla-o! Voiă fi cu tine! plâcă curând în susul Dunării! 
voii couduce pașii t&i! vel reafla-o ! 

IMPERATUL 

“Să se gătâscă vasu de plecare, Vornice! Dumnedei va 
conduce pașii mei la curtea, ursitei mele, la curtea Domnet 
Romănilor! grăbesce, grăbesce Vomice! 

VLAD 

Dupe voia x, T6le! Dumnedeii se-ți ajute a afla curtea ei. 
a,



ACTUL II 

  

SOENA XI ? 

  

Decorul de la actul I, 

ONUFRIE pe malul Dunării stă meditână. E murgul sereL 

A plecat! curând aceste unde îl vor readuce, animă lângă 
animă, cu ursita sa, cu femeea ce Dumnezeii a otărit se 
stea pe tronul Românilor, spre fericirea și mărirea lor! 

Dar câtă măreție, ce cugetări înalte, * 
Cuprinde o ! Danubiu mugirea ta departe! 
Și ce-amintiri de arme, de luptă şi d'omor 
Pui tu în pieptul nostru, 0 rii nemuritor ! 

„Necontenit frângi munţii d'aramă și de cremeni; 
Ce stati p'a tale țermuri, pururi giganți de gemeni, 
Cercând și qi și nâpte se sfarme scutul tii, 
Purtat în alte timpuri d'al Romei Dumnedei. 
Necontenit cu grâză mugescă în astă vale, 
Ca șerpele pustici te svâreolesci în cale,. 
Necontenit tindi mâna pe țărmul megicș 
Și grămădesci la stânce, cun braţ de urieș. 
Necontenit înconjuri tu Dacia munt6să, 

*) O parte din acesta versuri sunt de escelintelo moi elev, adi doetor în drepturi, ROMULU SCRIBAN, 
p
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„Cu dalba cingătâre a undei sgomotosă, 

„Necontenit sui valuri spre spaţiul ceresc, 
Ce duc la Ceruri scire de nmul Romănesc. 

O! da! mândru vorbesce gemitul tăi în vale 
„De vechia origină, de vechia ci splendâre. 

De Dacia română, din timpii de bravuri, - 
Când valurile tâle a! ţării eraii muri, 
De cari sdrobia barbarul dușmana încercare, 
In cari dușmanul ţării afla crunta perdare. 
Câţi te-aii vădut, o Istre! și câți to may văd încă, 
Deră fără să cunâscă gândirea cea adâncă 
Ce 'nsuflă-a ta mugire Pai RomânimeY fii, 
De tabere, de arme, de grele vijelii!... 
O Dunere spumbsă, pururi ne-adormită, 
Alină-ţi astă-qI valul, pe unda-ţi imblângită 
Ado în desmerdare pe Domnul tti iubit 
Și pre ursita care Cerul "i-a dăruit. 
Fii pururea turbată, fi pururi mânidsă 
Cu ordele ne-amice, fit pururi nemilsă, 
Rădică muri de stânce, când cere a ne "ncălcă, 
Turbată unda-ţi stee pururi în calea sa! 

„Dar aq], alinăță valul și unda-ţi argintedă 
La rada de la s6re ce sinu-ţi adornedă. 

* Și n armonii celeste, a undei picăture, 
Cu adierea dilei, cu a serilor susure, 
Serbeqe cu iubire a Domnului tâi Nuntă, 
Și calea lui spre ţeră o fă lină și scurtă. 
Readă-l cu miresa pe tronul strălucit, 
Al Romăniei tele tron vechiii, nebiruit ! ese) 

(În timpul cât reocitâză ultima strofă, cerul se zoşesce de lumină, valurile 
se agită, și apare DANUBIUL între fulgere ). 
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SCENA XII 

DANUBIUL 

În undă-mi picătura tresaltă, strâlucesce , 
Și undă către undă o scire șopotesce: 
Că Rinul plin de &loril o fiică logodesce 
Cu Domnul Românimei cu Domnul ce servese.., La mări și că și Rinul vom duce draga scire, Și mări la ocâne vor da împărtășire, 
La lumea 'ntregă vestea ce-atât ne 'nveselesc. Saltaţi sirene, nimfe, din undele-mi btrâne Și roua n picăture, lucide, cristaline 
Cunune diafane pe frunte-r purtață ! 
Saltaţi, v€ trageţi danţul ca ?n dilele străbune , Când gloriile Romei, Romana legiune, 
La scomotul resbelnic, cu drag voi salutați. 

(La apelul Danabiulur încep a eși din unde și din stânci genii, sirene nimfe, cu haine de rouă şi de picături şi trag danţul; la fine se grupâză t6te în jurul Danubiulur și împreună cu el dispar în unde ) 

— 

s SCENA XIII 
„FETELE 

Incet! se nu se descepte Moș popa! 
| 1-a FATA 
Ecă gardul lui; are pari mulţi. 

A 2-a FATA 

Cine 'și l6gă ochi? 

1-a FATA 

Da nu așa Marico! atuitat descântecul? Aprinde făcliile ! 
A 3-a FATA | 

Sunt la mine; (sufâna un cărbune aprinde făcli6ra), cine vrea ?
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TOTE 

Ei! Eu! 
. l-a FATĂ 
Nu așia fetelor! puneţi=vă în cruciși, ţineţi făclidra gata, - dicând cu mine (se pun fa eruca) descântarea ! 

CORU 
Lumină vrei, 
Lumină ici | 
Și de nu-i vrea, 

. Tot nu-i putea , 
Că-Y sorele luminos 
Și omul păcătos ! 

(Aprind făcliile și merg în procesiune do le prind pe Stânct, la mal >). 

A DOUA FETĂ 

Făclidră, făclisră ! 
Dă lumină, suridră, 
Fă lumină cât o stea, . 
Se găsesc pre Dâmna mea! 

| TOTE 

Făclidră, făclidră ! 

A TREIA FETĂ 

Dunăre bitrână, lată, 
La făclia mea ţu cată 
Și de-i stinge din făclii, 
Dunăre, pe-a mea s*%o ți! 

TOTE - 
Făclidră (bis) 

(O sirenă stinge făcliile şi lasă numa! una aprinsă), 

PRIMA FETĂ 

Cine turcul n'a vădut 
Și pre Ungur n'a credut,
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Se și întorcă privirea, 

Unde cură Dunărea! 

TOTE 
Fă! Ei! 

(Plec spre Dunărea şi'19 vă stinse afară de uns). 

S'aii stins! | 
A TREIA PETĂ 

Aoleii ! mt furnică frica ! 

A DOUA FETĂ 

Și-a mea e stinsă ! — 

PRIMA FETĂ 

“Ata mea arde cât o stea! legaţi-mi ochit! co tea 

A 2-a FATĂ (După ce aii legat ochii priinel fete o ia de mână şi- dice 
aducând-o de mână) 

La stânga-i a sfinţitu, 
La drepta-i r&săritu, 

Hal drumul “ți-at găsit! 
Dar calea se n'apuci, 
La Unguri, ori la Turci, 

Că "n ţâră-Y calea ta, 
Streinit n'a ce-ţi da, 

Cu că nui da ămbla; 

Că cine la cf cată, - 
Amară își ea plată! 
Hei, calea ţi-ai găsit, 

Apucă spre-a sfinţit. 

PRIMA FETĂ (merge la gard s.re a numera paril, 

Unu” de durere, 
Cu doul e putere, 

Trei e Dumnedeii, 
Patru % oguru rii, | 
Cinci fraţi sunt la mână.
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Ștse-i septemână, - 
Ștpte s'odihnesc, 

Opt, stânjenu domnesc, 
Pre nouă '] găsesc, 

(Când a'unge Ia cel de al 9 şi-l 16gă cuo viță, s'aude un rgomot, luna ese 
pe orizont şi lui.€dă scena şi parul, fetele se îndesese Iîrgă par). 

PRIMA FETĂ 

Aţi audit? trosnesce descântecul ... (fetiţera doua) Cine 
este ? Cum este ? Vădut-o-al ? 

PRIMA FETĂ (luându-şt nobotuly 

A! e frumosă miresa Domnului nostru ! 

A DOUA FETĂ 

Vedeţi, lemnul e drept și fără noduri! 

| A TREIA FETĂ 

Animă dreptă, fără cotituri! 

A DOUA PETĂ | 

Cu bune simţiri, este anima miresit Domnuluf, 

PRIMA FETĂ 

E învăscut cu scârță bogată ! 

. -"TOTE 

Blândă, bună şi bogată ; halal de Români, 

PRIMA FETĂ 

Sucul cură pe el cu belșug! 

A DOUA FETĂ 

Milostivă, îndurătore! 
A TREIA FETĂ 

Săracul va afla îndurare! 

A DOUA FETĂ 

Orfanul o mamă, apisatul mângăere, cqiuay 
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SCENA XIV 

Acelaș, poporul 
” IPTIMIE. 

Alergaţi, alergaţi omeni buni! Onufrie aduce veste bună! 
ONUFRIE 

Ascultaţi, «ment buni, bucuria sufletului nostru? Ce dicâm 
s'a și împlinit! Ecă carte de la Împăratul nostru ! 

J-iii BARBAT 
Carte de la Împăratul? 

, 
TOŢi 

Citesce, cărturarule ! 

FETELE 
Se ascultăra ! 

FEMEILE 'Tăcere fetelor! 
ONUFRIE 

„Sunt; fericit a putea da poporului meii garanţiile de ordin și de stabilitate pre care el le reclama pentru venitorul stii, vestindu-i că ei am îndeplinit lozodna mea cu o Dimnă fiică a bătrânului și gloriosului Rin.& 
TOŢI 

Ura; 
EFTIMIE | 

Dupe obiceiul bttrânesc, &meni buni, se gătim Dâmnei nostre daruri de nuntă! Ce veți da voi? 

TOŢI 
Anima nvstră! da! da! ănima nostră ! 

IPTIMIE 

Da! da! și acuma voia-bună şi danțurile se încspă ! 
TOȚI 

Da! da! 
(Pa la finele danţului ee riâică funăul şi se vede măritagiul Domuulur; Ja picidrele lor poporul depune objecte de artă ete, geniul l'omânier privind la pere. hia Imperială 16 arttă cu energiă drapelul ce ține el în mână cu semnul Daciei traiane. 

" Poporul repetă imuul de la tabelul 1-iă. (cortina cade). 
FINELE FI DANȚATEI INPERATULUI
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” CENA SE PETRECE ÎN SALA DE RECREAȚIUNE A ASILULUI



SCENA TI 

(La rădicarea cortinii fetiţele stai triste , iar RUMEORA declamă ) 

Era o bună mană, și mult ea ne-a iubit, 

Dar val! a lumei valuri, de ea ne-a despărțit! 
Fetiţelor cuminte ce grije, mângăsre, 

Dăde £lena Dymna ? ce dulce 'ncuragiâre 
Era ea pentru fete când bine învăța 
Și cu purtare bună, silinţă, gasculta ! 
Sa dus... Asilul nostru iubitu-l părăsi ! 

“S'a dus!.. la orfeline ca nu va mai veni! 
„KCoul repetă cu Rumedra ultimele dou$ versuri) 

  

SOENA II 

Aceleași. Monitdrea 

MONITGREA 

Sus, fetelor, sus ! 
(Fetele se sc6lă răpede şi o încongi6ră ) 

FETELE 

Ce este ? Ce-ai de spus? 

MOSITOREA 

Fetelor! o bucuriă. 

FETELE 

Spune-o Îndată. 

BURDUJELU 

Spune-o mie
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| FETELE 

Spune! aide! de ce taci ? 

MONITOREA | 
Daţi cea jale pe pustiă, 
Prindeţi hori de veseliă ! 

FETELE . 

Ah ! ce-atâta vorbă faci ? 
Bucuria care este ? 

MICUȚA 

A... Păpușa mea vorbesce ? 
| MONITOREA 

Ași ! Păpușa ? Nu! mai mare! 
| FETELE 

Nu-i acesta ? apoi care ? 

LIZA 

O se ne sput o poveste ? 

MARICA 

Cu vre=o dină, cu vI”un Smoă ? 

VIORICA 

Cu scară la Dumnedeii ? 
"BURDUIELU 

Ori la prânz ne-or da plicinte, 
Ca la fetițe cuminte ? 

MONITGREA 
Așt ! mat mare încă este , 
Mai frumbsă-t a mea veste ! 

| RUMEGRA 
E mal mare! apoi deră, 
[=o serbare, c-astă veră,
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Când la not Domnul a fost 
Ș'am spus versuri pe de rost? 

MONITOREA 

Mare-ar fi așia serbare , 
Da mi-l vestea și mat mare! 

FETELE , 

Spune-o dară, te grăbesco ! 
Că vedi, nime n-o ghicesee ! 

MOSITOREA 

Ca se nu mă may rugaţi, 
Dă, voii spune, dar ce-mi dați ? 

MICUȚA | 

A! îl dati păpuşa mea! 

BURDUJELU 

Ei ţi-oY da o acadea... 

LIZA 

Eii tingiră de tinichea, . . 

MARICA 

Ei “ți-oi da... Când oii avea ! 
VIORICA 

Fii am se fiii prea cuminte ! 

VERONICA 

Fii m-oili ruga prea ferbinte 
Ca Dumnedei se ne ajnte 
A ne-ntări în virtute, 

RUMEGRA 

Se ne silim se 'nvățăm, 
De scvlă se profităm. 

-
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BURDUJELU: 

Fii haina noii tăvăli. 

AICUȚA 

Fii cartea n'viă prăpădi ! 

FETRLE 

Tote te vom săruta ... 

Spune, nu mai te. juca! 

Spune, dragă monitire, 
L-ale tale suridre, 

Că tote mult te-om iubi 

Și cu minte tâte-om fi! , 

MONITOREA 

Fiă!... Vestea mare este 

Că adi mamă ne sosesee! 

FETRLE 

Astădi ? mamă ? ce grăesee ? 

RUMEGRA 

Mamă ? Dar tot tu ne-al spus 
Că mama nostră s'a dus 
Spre al sorelui apus! 

VERONICA 

Apoi deră 2... 

MONITOREA 

Mamă vine, 

Nouă, de la Dumnedeii ! 
Când fetele se rog bine 
Cerul le dă darul sti... 

Fără mamă, drag! copile, 
VaY! ce negre ș-amani dile!. 
Când fetița n'are mamă»
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Val! de ca pe-acest pământ : 
De lume sc-i fie temă 
Ca de recele mormânt. 
Dar adi, ccă, veste bună, 

Cerul nostru se 'nsenină, 
Căci &r mamă am găsit : 
Dumnedeii ne-a dăruit, 
Pre Dimna Românilor, 

Mamă orfelinelor!.. , 

RUMEGRA 

Pre Domna Românilor? 

MICUŢA 

Ce e Domna ? 

MONITOREA 

A sci vor 

Fetiţele mititele 
Ce e Dimna pentru ele ? 

VERONICA 

Dumna-t cine e mat bună! 

MARICA 

D'mna-Y ângor de iubit! 

-MICUȚA 

Dumna-i mândră ca o dină; 

VIORICA 

Mângâind pe cel mihnit. 

_NONITOREA 

Spre popor este milosă,, - 

RUMEORA 

Ea 'ngrijesce de sărac,
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MOAITOREA 

De orfani este duidsă 
Și virtuțile î plac! 
Sedle bune dăr uesce 
Și-n Asil fetiţe er esce, 
De cunose ce este răi, 
Și-n al lumei vârtej grei, 
In virtute le 'ntăresce , 
Adorând pre Dumnedeii ! ! 

BURDUJELU 

Și bombâne Dmna are ? 

LIZA 

Și păpușe de crăciun ? 

MONITOREA 

Da, și dă fetelor, care 
Sunt cu minte, aseultătore 
Și versuri frumose spun ! 

FETELE 
Dar, cu minte noi vom fi 
Și Dâmna ne va iubi. 

MARIOA 

Si căi versunt sciii frumbse, 

VIORICA 
Și căi, mult armoniose. 

| FETELE 
Versuri ? tote, tâto scim, 
Căci pe Dâmna o iubim 

MONITOREA 

Ce scii tu dâră, micuță ? 
'Tu, Marică, tu drăguță
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Bardujelu, spune ce scii, 
Veronico n'o se vii 
Se spui tu Domnei iubite 
Nescal versuri dulci, plăcute? 

| FETELE 

Versuri? tâte, tote scim, 
Tote Domna o iubim! 

MARICA (înaintând). 

Dâmnă! bine c'ai venit 
„Se faci Domnului iubit 
Tronu voios, de serbătâre 
Și-a domniei grelt povdre 
S'ușuredi tu cun suris: * 
Domnă bine c'ai venit. 

VERONICA 

Domnă, bine c'ai sosit! 
Căci Românii te-ai dorit: - 
Ad sărmanul iar găsesce 
Mângăiere ce 'ntăresce, 
Adi durerea ait învins; 
Domnă, bine c'ai sosit. 

VIORICA 

Dâmnă, bine cai venit, 
La dureri se pui sfârșit! 
Câţi copil sunt fără mamă!... 
Și mizerii fără s6mă 
Bântuese bietul popor. ... 
Dâmnă ! bine c'at reniţ! 

RUMEGRA 

Dimnă, bine c'ai venit: 
Se faci sedle ce-am dorit,
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Ca Românul iar se seio 
Cine-a fost și ce-o se fie , 
Deca el s'o descepta : 
Domuă ! bine c'ai venit! 

LIZA 

Domnă, bine ce'i venit! 
Păpușa mi-am prăpădit, 

Dar d'acn păpușă mare 
Tu mi-i da ş'o desmerdare, 
Dâea line-oi merita ; 

Domnă, bine c'ai venit ! 

BURDUIEI 

Domnă, bine c'af venit, 
Ca să am ce am dorit: 

Și bombne ș'acadele, 
La păpuși mândre cordele 

Și de Pasci și de Crăciun; 
Domnă! bine c'ai venit! 

CORUL ? 

Domnă, bine c'at venit! 
Dumnedeii te-ati dăruit 
Orfelinci ocroțire - 
Crescere și fericire... 

Dymnă, bine cat venit! 

MONITORFA 

Se 'nălțăm la ceriii, copile, 
Rugă pentru-a Dumn:i dile 
Și a Domnului iubit, 
Cu care s'a însoţit. 

(Fetițele cântă im.ul din Fidautula pe musica arangiată de D-ra Ninjzza 
Alexandrescu. 

FINE 

pe
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SCENA 

  

Teatru repres'ntă o cameră puţin mobile ă, canapea 3a drâpta.— 
Dulap de haine în fund — la sânga pe biurou întinsă fața de 
masă şi cele necesare la ospăț. — Uşi în fund, uși literale. 

La rădicarea cortinel SANDULACHI se destâptă din somn, 

  

SCENAI 

  

SĂNDULACHE, apot PRIMĂVĂRESCU DUH-ADÂNC.— TITI 
REMĂȘĂGESCU, dis PEDIOA-N-TOTE, PALAVRGESQU, FL.UŞ- 

TUREANU și ati figuranți, 

SANDULACIII 

(Augind hohote între culise) Iei! Ce-i? Vin nebunit., (oâreă a 
aprinde luminarea), 

PRIMĂ VĂRESCU 

(Afară) Hei, Sandulaki!.. o luminare că ne spargem capul .. 

SANDULACEHI | 

(Câreă a aprinde luminarea). Al naibi chibrit!.. Acuși! acuși, 
cucdne!.. Gacet) Or.se=și spargă capul... mai ales venind 
de la fraibal... de la bal mascat... Acuși, acușiea!... Al 
naibei chibritu!... Jidovii dracului ati aflat midlocul d'a face 
chibrituri fără pucidsă.. A ! în sfârșit (hohote afară) Ean auqi-i!. 
maj dihai de cât ăia cu masalalele de strigaii mat dăunădi 
urra !.. câte pe dot franci de om!.. Se merg să le deschid. 
patru ore dupe miedul nopţii... Aferim lăsat de sec!,. 

9
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TOȚI 

Deschide, deschide! .. ha? ha! ha?! 

PRIMĂVĂRESCU 

O! incet! o st mă puneţi Ia cheltuială... o se spargeţi 
ușa (pe pragul ușe)), Ă 

| PALA VRAGESCU 

(Pragul ușet ia drepta). Bateţi și se va deschide... spargeţi 
și veţi intra!.. (Din tâte ușile năvălese paiaţi, și cu bntelif de viu 

- mâni danțând cu sgomot), 
35 

FLUŞTUREANU 
La mine copil! .. engă zaâsă daă toși navala), 

„PRIMĂVĂ RESCU 

Io țârră!.. năvălese ci la sfintul budget. 

PALAYBRAGESCU 

Că fraţii alegători la urnă! 

| Toi 

Jos reteveile! jos reteveile!., 

 PRIMĂVÂRSCU 

Se urcă pe un scaun șisună dintr'un pahar), 'Tăcere onorabililor. . 
blestemaţi ... De cât cârtă pe străchini g6le, mal bine foc 
la artileriă!, j 

| Toi 

(Seoţând dopul bnteliilor), Bum!., bum! .. 

PALAYRAGESCU 
O se se sparie poliţia... o se crâqă că-i resmeriţă. .. De 

băut !.. s'a aprins Sucâva. 

TOTI (torn în pahare) 
De biut!,.. - | 

„ PRIMĂVĂRESCU 

S'avem norocire frate Iliver : , . 

TOŢI 
sSea |...
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Tot 

Curgă vinul prin pahare 
Ca un rii fără hotare, 
Pe gât, gâl, gâl, gâlgăind! 

SANDULACHI 

Pe gât, gâl, gâl, gâlgăind!... 

ToŢi 

„Nu-i durere cât de mare 
Se n'o "meci scurgând pahare, 
Pe gât, gâl, gâl, gâlgăind!.. bis 

SANDULACIII 

Ce frumâsă adunare 

Tot de cel ce din pahare 
Vauqi gâl, gâl, gâlgâind!.. 

TOTI 

Pauqi gâl, gâl, gâlgăind 
Bis ! Bis! Autorul!! 

PALAVRAGESCU 

Onorat auditor .. . 

| TOTI 

Domnilor și dâmnelor, ca la Ateneul din Bucuresci, 

PRIMĂ VĂRESCU 

Cinstită obștâscă adunătură, cum Sar dice la Junimea din 
ași... 

PALAVRAGESCU 

(Ca paharul în mână). Tăcere . .. Gşi drege vocea). Am cuvântul 

ori ba? ! 

REMĂSĂGESCU 

Dece galbeni mă prind că nu ! (Seâte panga, toși se răpea 12 ea 
şi o constată degârtă),
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PRIMĂVĂRESCU 

(Aranezaă panga). Urbs antiqua fuit 'Tyrii tenuere Coloni!.. 

PALAYRAGESCU 

Adică : fosta-I lele o.. crisete) Tăcere 1 Onorat auditori ?.. 

PRIMĂVĂRESCU | 

Ai cuvântul D-le .. deputat. 

FLUŞTUREANU 

Ba senator... * 

PRIMĂVĂRESCU 

Ba deputat cu diurnă,,. 

PALAVRAGESCU 

Ho ţeră !.. senator or! deputat... nu e tot. un cusur? 

PRIMAVĂRESCU ” 
Ha! ha! ha! aă cuvântul, D-le senator-deputat. qutsete). 

PALAVRAGESCU 

Onor. auditoriii !.. crâee mar sus, toţi 81 imita), Q) se tăceţi o- 
dată ori nu vă sunt mințile pe a casă? 

| | FLUŞTURENU 

(Tăgănd de picior pe Palavragescu). Dă-te jos, me Palavrages- 

cule! că dor tribuna nu e mesă de bețiă, 

PALAVRA GESCU | 
Șeqi binișor, mă!.. Acâstă sacro sanctissimă încintt.. eeomot, - 

PRIMĂVĂRESCU 

'Tăcere, are cuvântul preopinentul!... 

PAL1VRAGESCU 

(Cu vocea mat ascuţită). Onorat auditoriii .., 

PRIMĂVĂRESCU 

Mat jos mă, că o st răgușesci ca mașinele lui Strusberg !...
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PALAVRAGESCU 

"Trei pătrare de oră de când am cuvântul și nu-l amt... 
așia dar și prin urmare ce... ce urmâdă de aci? 

| mori 

Ce? Ce? Bite? Retever? 

” PALAVRAGESCU 

Vi s'ar cădea Ia toți, cu egalitate. 

PRIMĂVĂRESCU 

Cu libertate. 
. FLUȘTURENU ” 

Şi fraternitate, 

PALAVRAGESCU 

Dar pent la una la alta constat un lucru... 

TOŢI 

Ce? Căderea Ministerului?" 

PALAVRAGESCU 

Aș! secătură.. . că sunteţi toţi... 

TOȚI 

Ce! Ce?. | 
PALAVRAGESCU 

In viile D-lui! și că prin urmare acum că este diua în 
amiaqă, mare S'ar cădea se ne retragem pe la casele cul ne-o 

fi avend. — Gândiţi! moralitatea! .. A! D-lor!.. 

PRIMĂ VĂ RESCU 

-Prochimen glas al VII-le, lecţii de Alosofiă! .. și fără do 
curcan pe m6să? Jos cu filosofia! și sus paharele. 

TOȚI 

Sus paharele. 
PRIMĂ VĂ RESCU 

Ce? vă speriaţi de câte-va raqe de lumină ale dilei ? Lu-
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mina ilei, care nu împiedică se-și facă gheșefturile atâţia 
mișei de la noi, vă opresce pe roi până şi de a da pe gât un 
biet pahar. de vin!!.. Sus paharele!... Vrei să pecetluiese cu vol astă-dt viaţa de holteiiă. 

PALAVRAGE3CU 

Ce? te însort?,,, 

PRIMĂVĂRESCU 

Da!.. peste o luni, două, în căslegile pascilor. - 
Ă PALAVRAGEŞCU 

Horibile dictu!.., 
REMĂȘĂGFSCU 

Pun 20 galbeni prinsăre că nu!... 

PALAVRAGESCU 
Cine e nenorocita pe care o s'0 norocesei ? 

PRIMĂVĂRESCU 

D-şora Sevastiţa, fiica. , . 

PALAVRAGESCU 

Fiica eoconuluY Carcioc, grefierul de la. . 

- PRIMĂVĂRESCU 

Tocmaj!.,, 
REMĂȘĂGESCU 

Da nu se pote!.. nu se pote. 

PALAYRAGESCU . 
Da bine că era în vorbă pentru ea cu Careioe amicul Titi Pedică "n-tyte, dis și Rimăsăgeseu, aci present (caută), * 

| PRIMĂVĂRESCU 
Se pote, Era în vorbă eu tata, ei sum în vorbă cu fâta ȘIse 

REMĂSĂGEŞCU (apart) 
d! vom vedea,,, |
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 PRIMĂVĂRESCU - 

A! .monșer!,. un maritagiii sentimental!.. consequenţile 
bulevardului... o nipte cu lună... ba nu, cu gaz... A! cu 

lună și cu gaz!.. A! monșer!.. 

PALA VRAGESCU 

In sănătatea D-rei Sevastiţei!... viitorea soțiă a amicu- 
lui nostru. 

roi 

In sănătatea Sevastiţei Coreioc. 

PRIMĂVĂ RFSCU 

- In sănătatea luY Corcioc, viitorul meii soeru ! perla grafie- 
rilor, amicilor mei... cu gulere pururea ţapene, ţanţoș ca 

"un steag de agenţiă... 0! de alt-minterlea om prea de trobă, e | 
ca și ori care amploiat de la constituţiă încuce.. . 

PALAVRAGESCU 

Di şi de la regulament!.. 

PRIMĂVĂRESCU 

Cu atât mai de trâbă că-mt dă pe filea-sa, însoțită de o 

zestre frumușică, ca și mirâsa, zestre mie care n'am decât 

condica civilă și nici un împricinat. .. 

. REMĂȘĂGESCU 

Dar ei? 
| PRINÂVĂRESCU 

A! pardon, domnilor. . . uitasem pre Rimăsăjescu licenţiat 

în mofturi diverse... El mi-a încredinţat o afacere de primă 
instanţă, inaintea tribunalului, și graţiă lu pledez mâne 
primul meii proces ... 

REMĂȘIGESCU 

Rămășag pun că o se picrqi... Am încredere, dar mă 

prind c'o se pierd...
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„PRIMĂ VĂRESCU 

Când bea, numai rămășaguri legă... Niţică apă, licenţia= tule în tanti mofturi... Ce naiba? uiţi că avem peste o clipă de regulat o afacere de onsre ? - 
FLUŞTCREXU i 

Ba că se dici! o sfadă de bal mascat, sala Slătinânu -.. un domino roșu care a fost insultaţ de un urs alb, 
: PALA VRAGESCU 

Ne băgarăm între et... 

PRIMĂVĂRESCU . 
„Ne luară de martori, 

PALAYRAGESCU | 
Un duel!.. Bu în Sănătatea Dominului roșu! 

TOŢI 

In sănătatea Dominuluy roșu. 
| - PALAYRAGESOU 

Ea ascultați, domnilor, nu vă fiă vorba cu bănat ... dar din sănătate în sănătate -am ajuns la diua mare. E vreme Să mergem pe a casă... 

PRIMĂVĂRESCU” 
Dar aci nu e casă? | 

PALAYRAGESCU 
De minune ! tu eset la casa ta, Arhon Primăvărescu, viitor candidat de... (sezane ae eârne) Dar not. . Nu cumva af pofti se trecem diua mare ca nisce caraghioși cu hainele astea, pe Podul Mogoșdiet? , , 

PRIMĂVÂRFSCU 
Dar ce are costumul acesta ?. . (din ce în ce vorbesca mai beat) Viii la văpsea, plăcut la vedere, ca un curcubei. Ei dă nu voiă se mal port altul în viața mea ..,
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PALAVRAGESCU - - 

De lăsatul secului, la Pomul-Verde, la Bosel ori Slăti- 
nânu ...da!.. merge; dar luni, în diua de spolocaniă ? 

* PRIMĂVĂRESCU 

Ce spolocanii, mt golanule ? viaţa este un carnaval! . . 
O horă de paiaţi e lumea... Învârtiţi hora, golanilor, se 
trăiescă paiaţii!.. AuqY, haina acesta nu-l place ? Eii o s'o 
port și mâne și poimâno . .. N 

REMĂŞĂGESCU (a parte) 

E beat lulea, dar atâta pagubă !... A te însori cu Se- 
vastița !. . (tare) ME prind 100 galbeni că nu „vel stă nici 
0 qi întregă în aceste haine. * 

PRIMĂVĂRESCU 

Ba da și dous!.. 

REMĂŞĂGESCU 

ii 100 galbeni că nu!.. 

PRIMĂVĂRESCU 

Aşi? EX bine mă prind! 1. 100 galbeni!.. tocat ce'mt 
trebue de dar de nuntă. 

- PALAVRAGESCU 

Mare trebă, o se șed! închis a casă 24 ore... 

PRIMĂVĂRESCU 

Nu așia !.. Voiă primi din contră, pe ori cine va veni să 
mă vEqă ... oră de co vârstă, ork de ce calitate va fi... 

REMĂȘĂGESCU (a parte) 

L'am prins ! 
PRIMĂVĂRESCU 

Aide! mă leg chiar de a nu esplica nimenul adevtratul 
motiv al intrărel mele în acestă haină a veselict...
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| REMĂȘĂGES0U 

a bine sâma... te prinqy ? 

- PRINĂTĂRESCU 

ME prind, 
TOŢI 

Fugi încolo!. . 

, PRINĂVĂRESCU . 

ME prind, vă die!.. aide!.. puneţi pe hârtiă condiţiile 
prinsoreă. .. A! nene Rimăsăgeseule .: . at păţit-o ... adă 
'nesce 100 galbânt... 

PALAVRAGESCU 
Ședi bine, mă nebunule !.. Dar de cum-va ar veni se te Y6qă socru-tâi ?.,. 

PRIMĂ VĂRESCU 

Este la țâră... Nu va veni de cât poimâna, 

REMĂȘĂGESCU Ca parte ) 
Se 'nșclă, am întălnit as6ră ... De minune... 

PR MĂVĂRESCU 
” 

A! bat ce mare trebă de a lupta 12 ore contra ridicolului 
haine! acestia, când sunt atâţia cari luptă-ani, vioi întregi 
în contra ridicolului persener lor... Ce'ţi trebue ci se scapi 
o situaţiune ridicolă? Niţel spirit: nu dati în gropi... Ce 
mal trebue?.. Niţică obrăzniciă... E! sum advocat.., 
Așia dar primesc! | 

REMĂȘĂGESCU 

Etă alcătuirea, în dous esemplare , din care unul va r&- 
mâneca la tine .;. 

PRIM ĂVĂRESCU 

Ado... subscriii cu ochir închiși. . ei un deputat dia ma- 
joritate.. și când dic cu ochil închiși, dic numai adevărul. .
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„De când începe a se face diua mare mi se împăiejenssee 

ochii... văd turbure... (subeerie) Ciudat! Diua mi se pare 
n6pte...și noptea.. „Acest vinișor e bun... Că-i din delul 

lui Păun, .. nopte și qi... scântei verqi. .. băncile poetului 
de la Iași îmi umblă prin cap... Al dracului! (aa6rme). 

PALAVRA GESCU 

Onvre curagiuluY nenoroeit!.. Dirme!.. Haideţi copil. .. 

REMĂȘĂGESCU 

Să plecăm? Așia? In costumele astea? (pune aleztuirea în 
bozunar, 

, FLUŞTERE EXU 
O idee.. i 

PALAVRAGESCU 

O ideela F Fluştureanut.. En vedeți, mă, cum stă barometrut.. 

FLUŞTUREANU 

Aferim, nene Palavrageseu!. + Colo în dulap... 

PALAVRAGESCU 

Da, hainele luY... ne îmbrăcăm... 

TOȚI 

Da!.. (toţi se răped la garderobă, iaii hainele civile şi revin ca ele pe 

min) Buona sera, Don Basilio. — Don Basilio, buona stra!!. 

- PALAVRAGESCU . - 

Pe aci, golani poleiţi!.. pe aci!.. în cabinetul lut Pri- 
mnăvărescu, : 

SOENA II 

PRIMĂVĂRESCU apot SANDULACHE 
PRIM ĂV ĂRESCU , 

( Desteptându-se la egomotul uşe! închise dupe Paiaţi). Intră!.. Eca, 

ador misem ++. Dar unde sunt nebunil ăia ?..S'aii dus, se vede..
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10 ore... Uite, acolo! și iucă în costum de bal maseat!.,, 
Ei, om serios, licenţiat în drept !.. Se mă desbrae răpede (dând en ochii de alcătuirea caqată :0s) Ce văd ? „ALE indatorez a 
sta diua de adi întrâgă în costumul de paiață ori a plăti 100 galbeni... Hait am păţit-o... Da, mi-aduc aminte... , 
Subscrierea mea... Ce 'nebuniă !.. 100 galbenY... Când 
mi-am scurs la Slătinnu, astă nopte, ultimul băni;0r € pe 
gânduri) Măre, dâr dacă în loc de a-f da i-ași câştiga acel 
100 galbeni ?.. i 

SÂNDULACHE (cu o sorisâre ) 

Conașule, o scrisâre... Ci-că-t de la... cum dracu .le 
dice... ăia de se portă reăi. 

PRIMĂVĂRESCU | 
Se portă răi !,. Adevtrat... De la portărel .. . Ce văd ? 

Somaţie se plătesc cămătarului ala de Xantopulo 100 gal- 
bent... din care bani gata eii am luat numai 40, 

SÂNDULAcHB 

CAMal da o epistolă) "Mi-a lăsat și răvașul ăsta... 

PRIMĂVĂRESCU 

Ado... De la cămătarul... (e o fi?... Cettina) ce (ice ? 
se mârgă la socru mei se-Y vândă polița mea, de nu-i voiă 
plăti în 24 ore ?.. Dar atunci s'a încheiat cu însurătorea ... 
Atunci adio tâte speranțele mele!.. Cum naiba se scap 
din încurcătură ?.. (pe gânduri) Ba că se Qică ? Prinsorea.., . 

"De minune!... Săndulache!... | | 

SANDULACHE (cara s'a înnecat îngbiţând resturile de prin butelin) 

A eee ee. Ca pată) Ti poznă!,. Eram se mă înnec 
cu o picătură și boerit înnstă în lac. . tare) Aud, coconașule. 

PRIMĂVĂRCSCU 

Oră cine m'o intreba, poftesce se intre... audi? ori cine!..
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A 

| SANDULACHE 

A și venit cine-va, o cucină. 

: Qine ? PRIMĂVĂRESCU 
ine 7... Ă 

SĂNDULACHE 

„Și aşteptă colo în gabanot... 

PRIMĂVĂRESCU. | 

In cabinet, prostule,.. 0 coeonă dici? 

| SĂNDULACHE ! 

De!.. coednă o fi... că portă rochiă lungă de-ţi matură 
totă casa... și are pe cap o coșniță de zarzavaturi: de se te 

păzescă sfântuleţul de Dumnedeii... Ci că vrea se-i cum- 
peri o lojniţă la fteatru ca să adune parale pentru nesce 

"aia... cum le dice Dâmne iartă-mă... aftoră săraci. 

PRIMĂVĂRESCU 

Da, Scili, (eăntână prin bozunare) pentru artiști... Rogă se pire 

M6Scă,. , (căutână în cutia biuroulul) Rogă se primescă.. o mie d- 

Scuze... 

SÂNDULACHE (care stă cu mâna întinsă) 5 

Bine, cocsne... 
. PRIMĂVĂRESCU 

Ce naiba stai cu mâna întinsă? 

SÂNDULACHE 

Apoi ascept se-mi dai ce mi-i da.. scudii aia.. ce mân- 
care de bani o mai fi și aia, că de când cu banii ăia noi, nu 
le mat dai de sâmă nici ălor vechi. 

PRIMĂVĂRESCU (rîqând) 

Sunt bani de modă, mă băiete; spune coconei-se mă ierte... 

SĂNDULACHE (dupe ce merge până la ușă, se întârce) 

Cocune, adică scuza sunt iertăciune. ..
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PRIMĂVĂRESCU 

lertăciune, scuze... cară-te, 

SĂNDULACHE (reveninâ) 

Cuc.ine, adecă când mă ierți D-ta câte o dată "my dai Scuze,.. 
PRIMĂVĂRESCU 

Piei d'aci secătură!... 

SANDULA CIIE (întorcându-se Erășn 

Sărut mâna cucâne, nu e bine... se duc scuze cocsnei alia drept bani... 

PRIMĂVĂRESCU 
A! sa trecut de glumă cu nebunul. 

SANDULACIIE 

Ecă mă due (revine) Da de Pasci, conașule... asia se tră- esci, să nu'mi dat și mie scuze drept l6fă.,. | 

PRIMĂVĂRESCU 

Pie, drace! 

SANDULACHE (area se 6să) 

PRIMĂVĂRESCU Stat!,, 

SANDULA CHE 

Dar mă duc se dat cocunel scuza aia (vre: se iasă). 

PRIMĂVĂRESCU 
Nu-t sta tu aci? capart) La dracu! dupe condiţiunile prin- - Sorel eă pierd 100 galbeni deca nu primesc pe ori cine mă va visita,.. Fii... tare) haide merg ci însumi se vorbese coconel,
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SCENA III 
rrrrrr 

Aceași, SPANAC, COLTUC apot SANDULA CHE 

COLTUC 

(Cu ton grav, corpul gros şi țapân, mustățile anguresei, mersul cadențat 
şi măsurat, abia Sucindu-şi gâtul împreună cu corpul), Domnu ad- 

vocat Nae Primăvărescu. 

! " SPANAC 

(Subtiraţie, de şizrat) D-lii Primă. o... 

| COLTUC 

Tăcere, D-le sub-locotenenţ.. când rorbesee superiorul .. 
PRIMĂVĂRESCU ! 

(Apart) Hait! am păţit-o!.. 'ctare) Eu sum, D-le căpitan. : 

COLTUC 
(Privi. du-l din înălțimea mărire! lui). Pardon!.. Eii sum căpitan 

Coltuc. 
SPANAC 

Și eii sub-locotenentul Spanac. 

COLTTC N 

Tăcere, D-le sub-locotenent!.. Pardon, noi întrebăm de 
Domnul advocat Primă... 

| SPANAC 
«+ Vărescu, , . 

- | „PRINĂVĂRESCU 

Sum eii D-lor, că, din tălpi până în creștet, (Lui Sandulache) 
Rogă pre D-na se poftâscă may tării. astă=qY... auqI?.. 
astă-qI2.. - 

SANDULACHE 
Da, cucone, Lu . _ PRIMĂVĂRESCU 
Ei sum D-lor, cu ce vt pot servi?
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COLTUC 
Noi venim de la D-nu Rimăsăgescu. 

| SPANAC 
Pis și Pedică-'n-tgte 

” COLTUC 
lară ? Qui Primăvărescu) am vorbit cu D-luy despre condiţiile 

duelului... D-lui m'a trămis ln D-nu advocat Primăvărescu. 
PRIMĂVĂRSECU E 

(Apa t A! amicul voia să mi facă a'mi perde prinsorea (tare) Prea bine D-lor, poftim, să vorbim. 

COLTUC 

Te-om îndemna se observi, domnule, că noY n'am venit la 
petrecere, nici se vorbim cu . .. Cu paiați.., 

| SPANAC 

Suntem ment serioşi. 

COLTUC 

„ CLul Spanac) 24 ore de arest!,. Tăcere, domnule subloco- 
tenent Spanac. C1ut Primăvăreseu ) Suntem men! serioși D-le. 

SPANAC 

(Repetă câte o silabă două din vorbele :) serioși, gravi... gravă... 
Serivsă,,, 

COLTUC 

(Impacient) 48 nre de arest, 96 ore de arest... gravă Și . însărcinați cu o misiune gravă .. seriosă,,. 
. PRIMĂVĂRESCU 

Prea bine, domnilor ... vă rog... ședeți. E, domnii mel de a pururea am credut că gravitatea și seriositălea nu o face haina... 
COLTUC (câtre Spanac) 

Nu cum-va își bate joc de noi?
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SPANAC 

Sunteţi superiorul mei, domnule căpitan... că tae!., 
(a parte) A.!,. 0 se mă slăbâscă ca un țâr... audi, șeful meii 
un morcov ca ăsta,,. 

COLTUC 
Domnule ... N 

. PRIMĂVĂRESCU 

Pardon, domnilor, dar se ne înțelegem !.. de ce e vorba ? 
De o cârtă de carnaval, de bal-mascat... Pre cine. repre- 
sentăm nof? D-ta pre un urs alb, eii pre un domino gentil... 
D-ta creduși cu cale a nu lua drapelul representantului 
D-t6le... Ei am credut că nu mă putâm dispensa de 
acâsta... În adevtr, pe cine a ales astă n6pte dominul roșu, 
de martore? Pre advoeatul Primăvărescu sâi pre paiaţa ? 

„Numai pre paiața;.. așia dară, se cade paiaţa se apere inte-" 
resele dominului roșu... D-vâstră nu voiţi se fiţi urși... 

COLTUC 
Domnule !., 

- SPANAC 

Domnule !., 

- COLTUC 

Eră ? (tat Spazac) trek qile arest... 

PRIMĂ V ĂRESCU 

Prea bine, nu voiţi se fiţi urși... Nu face nimica. „+ Paiaţa 
va fi cu clientele stii la Bănâsa, mâne diminsță, 8 ore... 
Arma ? Pistolul. | 

COLTUC 

Fiă, santem deprinși cu el. 

SANDULACHE (intrând) 

Cucâne!.. am dat cucânei alia scozile D-tsle și so vedea 
că nu prea le-a găsit la cumpănă : a eșit suptrată, 

PRIMĂVĂRESCU; 

A pre legea mea, atâta pagubă. „AY poftit-o se mai vie ? 
| 10
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SANDULACHE 

Da, coconașule... Dar mal astâptă colo două persânc. 

PRIMĂ VĂRESCU | 

ră? | 
i SÂNDULACHE , 

Coconu Căreioe şi cu coconiţa Sevastiţa. 

, PRIMĂVĂRESCU . 

Hei ?.. Cine ? Ce qict?. 

. SĂNDULACHE 

Ducu-le și D-lor scoze de alea ? 

PRIMĂVĂRESCU 

( Către ofițeri) Treceţi vă rog D-lor în cabinetul acesta pentru a 
încheia procesul-verbal al duelului... Încântat de cunoscința 
D-v., D-le Coltuc și de a D-tele, D-le Spanac. (Coltuc şi Spanac 
intră la dr6pta după ce Spanac și-a lăsat mantaoa pe un scaun) Socru 

meii, mirâsa mea... ('șt seste costumul ) A de astă dată la naiba - 
remășagul ... Săndulache, degrabă un gheroc... o perechiă 
de pantaloni. € Sănâulache caută ta dulap, apol în cabinetul de la drâpta 
de unde aduce un pachet) De mă găsesce socrul și Sevastiţa 
mea în asemenea uniformă a nebuniei sum pierdut... 

SÂNDULACHE N 

„Pace, tufă ! coconașule, nic o bucăţică barem atăticuţa 
de pantaloni, nică o umbră de gheroc din ale'4 ce ati mai 
rtmas din cele vendute telalului Avram... 

PRIMĂVĂRESCU 

Cum ? Ce qici? 
SÂNDULACHE 

Se vede că Sai îmbrăcat cu ele prietenii D-tâle de astă 
n6pte,., 

PRIMĂVĂRESCU 

Ce qici ?.. Nu se pste
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, SĂNDULACHE 

- Și în locul hainelor D-tâle, aii lăsat... (tr dă pachetul) 
PRINĂVĂRESCU 

( Deschide) Un paiaţi, 2, 3, 4. A! nu sciii ce se fac ? San- dulache, haina ta. 

SĂNDULACHE (rigâna) 
S'o scot cucsne ? (face gestul de a scâte cămaşa) 4 

PRIMĂVĂRESCU 
Cămașa ? lipsesce d'aicl... D'atâţa ani în slujbă și nu șa făcut barem o garderobă.. A! posițiunea e teribilă !.. A Sandulache, spune că domnul nu e a casă. 

, SĂNDULACHE 

D'apol am spus că esct a casă, cum mi-al poruncit. 
PRIMĂVĂRESCU 

Ei bine! spune-le că sum bolnav.:. am Tăgușit... holera gălbinare, angina ... pojar... spune că am pojar... 

SANDULACHE 
D'apol am apucaţ de a le spune că ești sănătos Și sdravăn cucâne ?.. . : 

  

SCENA IV: 
———— 

Acelaşi. OĂROIOC, SEVASTIȚA. 
„.” CĂRCIOC (între culisă ) 

D. adrocat Primăvărescu este acasă, qici? în caro cameră ? 
PRIMĂVÂRESCU 

( Reimbrăcânda'și haina și grâmădină pe cele-l-alte în dulap) Ait, s'a Sferșit. A! buteliile ăle sub masă... Acum € acum!,. Se
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te vid nene Nae... Dar ce naiba se le spun... (Caretoc se 
arâtă pe pragul uşei cu Sevastiţa) Ce vid? D-ta, iubite cueâne 
Cărcioe... Domnișvra !.. (salată). 

CĂRCIOC (a parte). 

Nu m'a fost înșelat Rimășăgeseu. 

SEVASTIȚA (indignată ) 

A! papa!.. văduta-i ? 

| PRIMĂVĂRESCG 

Ce este domniștră ? +. 

SEVASTIȚA 
Vedi-l papa... 

CÂRCIOO 

ÎI văd copila mea... și sunt ca și tine scan dalizilarisit. 

PRIMĂVĂRESCU 

Cum? ca prrt) Sa încureat rii ițele,.. 

CARCIOC | | 

Nici măcar nu roșesce... nu se afundă cu pământul de 
rușine ? 

SEVASTIŢA 

A! papa! ce nenorocire! (pune batista 1a ochi) 

CĂRCIOC 

Și când gândesc că de nu proftacseam se'l aflu în halul 
acesta era se'mi nenorocesc copilița.. bunătate de copiliță, 
crescută în Saceruchior, cu franțuzâsca, cu nemțâsca, cu cla- 
vir.. A! scumpe domnule Pedică 'n tote, fără D-ta... 

PRIMĂVĂRESCU (a parte) 

A eram sigur! Rămăsăgescu i-a trimis... iubitul mei 
amic. 

CÂRCIOC - 

Să-mi dati, copila dupe un vânturător de baluri, dupe un / 

ulevargii.,. 
N 

—



149 

PRIMĂVĂRESCU 

Cum qici?.. Ri?.. 

  

CĂRCIOC 

„ȘI încă cutezi D-le.. a tagădui dupe ce te prind însumi, 

PRIMĂVĂRESCU 
M'ai prins... D-ta?.. De loc,'eii vă asteptam... 

SEVASTIȚA 

Oh! c'est trop fort!... Ne aşteptă... audi papa?.. 

CĂRCIOG 

Atâta mai trebuea... asta-i cu vârf şi îndesată!.. 

PRIMĂVĂRESCU 

Vă asteptam... așia ne-am înțeles cu amicul“meii Rămi-" 
săgescu... cu Pedică-m-tâte... și văd că "şi-a ținut cu- 
ventul... 

CĂRCIOC 

Șcial că ne-am întors de la ţâră? 

PRIMĂ VĂRESCU 

De sigur, și lucru de care mă temeam era că Rimăsăgescu 
nu cum-va se uite d'a vă trămite, sub un pretest 6re-care 
pre amândoi. De at fivenit numai D-ta scopul nu mi'l 
ajung6m (aparte) Haide... croială d'a'ntregul, 

CĂRCIOC: 

Un scop?.. Ce scop?.. 

__ SEVASTIȚA 

O se ni-l spui D-le... 

PRIMĂVĂRESCU 

Tot, o se vă spun tot, nu pot lăsa mai mult timp se pla- 
neze asupră-ml bănudla D-rei ceu solemnitate) Sei! D-ta, tată 
socre,.. co. este măritișul...
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| CĂRcIOC 

Tătă s6cre?!.. Ce este măritișul ?,. Când cii cu reposata 
„mea Tarsiţa am fost cununaţi de popa Onofrei, am făcut un 

măritiș... 
PRIMĂVĂRESCU 

Măritișul?... Este un ocean plin de stânci... Scyla şi 
„ Charibda... Charibda și Scyla... un element perfid e ocea- nul, pe care căl&tornl cată a nu se imbareă cu imprudință. 

CĂRCIOC 
Dar în sfârșit D-le... 

PRIMĂVĂRESCU 

Sciii, sciă ce vrei se dict.. Când at bine-voit a'mY acorda 
mâna D-ref... am simțit la ănimmă bucuriă dar și aci, la cap, 
0 îngrijire... o gândire plină de temeri, 

” | SEVASTIȚA 

Domnule... Ă 
, PRIMĂ VĂRESCU , 

„Nu te mânia D-ră,.. așia este când cine-va 'ŞI iubesce so- 
ţia, e grozav se cugete că într'o di, la o oră careva a diley 
s6ii a nopțel pâte părea acelet Soții absurd, ciudat... ce qic?... ridicol!... 

CÂRCIOC 
Nici odată D-le; o fată bine crescută ca Sevastiţa, cu franțuzâscă în Sacre chior... 

PRIMĂVĂRESCU 

O! asta nuimpiedică,. ba une ori tocmaj pentru că e bine 
crescută în sacre... chior... lucrul s'a mai vEdutși de!.. este 
prea natural.,. In adevăr, cum se presintă mă rog mirele 
înainte de cununiă ? Infracat, înmănușat, frisat, pomăduit ca 
un muțunache, cu părul în cârlionți ori ă la breton.,. cu 
unghii de o palmă... Ce esă la ivâlă a doua di, a treia, a 
qecea qi dupe cununiă din muțunachiul mire?.. O bufniță
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cu scufă po urechi, or! cu părul plin de puf, stog încurcat 
ca trebile visteriei, cu halatul vergat până la glesne;,. cum 
își vede «biata femee muţunachiul, la 'cea d'ăntâiii călt- | 
toriă? În contășul lui de vulpe or de die, cu căciula în- 

-fundată până peste ceafă, legat pe sub zălci -de durere de 
măsele... 6re acesta e portretul muțunachiului-mire?... 
In casul cel mat favorabil birbatul e băgat de lege sai de 
Budget în vre-o uniformă... Uite-l sermanul nenorocit în 
uniformă... de'zapeilii, de advocat, de judecător... de gar- 
dist, de dorobanţi... Nu ride de poţi sermană femee!.. Pri- 
vesce-ţi mutunachiul, așia, fără de transiţiune, cum s'ar qico 
„hodorongtronc.. . trasla rind6ua trivialululut șia deșuchia- 
tului... Apo în asemenea condițiuni, credi D-ta, tată socre, 
că amorul conjugal o se fii maitare ca hala lui Godillot ca se 
resiste la zăpedile și gheţele unor asemenea realităţi? Nu, 
nu! îată soere, eii care ţii grozav la iubirea viitărei mele 
soții, eii care Sei se conserv iubirea ei... liberal cât pof- 
tesci der conservator aci, 'mi-am is așia: se caut costumul 
cel mai ciudat posibil și cu dînsul se mă arăt D-rei; se caut 
costumul, care se întrunâscă... ce die? care se covârșescă în 
ridicol livrelele tutor cărmuirilor ce bunul Dumnedei a pus 
se apese grumazii bietei țări și dâca și sub asemenea costum 
așă avea fericirea se plac D-șrei, o! atunci m'âși crede ga- 
rantat may de hai de cât la societatea Dacia, în contra... în 
contra focului și înnecului... Suridi D-ră... ce fericire!..- 

| SEVASTIȚA - 

„Cum, D-le Nae, cu adevtrat pentru acâsta te-ai... 

__ CĂRCIOC (a parte) 

Găsiși capacul, nene, dar nu pe tingirea mea. 

PRIMĂYV ĂRESCU 

„Dar, domnișsra, dar, atât de mult doresc se-ţi plac pe 
tot-d'a-una, în cât cugetarea că ai putea se nu mă mal
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iubescY, mi face capabil de tste nebuniile, de tote năsdră- văniile... AY suris D-ră... m'at ertat,.. așia este ? 

CĂRCIOC (a parte) 

E nu numai paiaţă ci și avocat!.. Ce palavragiti! Ho! ho! dar nu se. trece de astea pe la mine... Caro scena și esami- 
nEză cu îngrijire şi cu prepus tâte) 

Ă 

SEVASTITA 

Bine D-le, te ert de uritele D-tâle idei, cugetând mat “ ales că te prepusesem capabil de o crimă cu mat mulţ mai mare... căci șciă ce e un bal mascat... 
| PRIMĂ VĂRESCU 

Sciă ? (sutaâna) | 
! - (SEVASTIȚA 

Seiă.., Fratele meii Victor, ofițerul de la artileriă , mi-a 
spus despre aceste baluri... lucruri grozave... 

LRIMĂVĂRESCU N 
Fratele D-tele,,, Este în Bucuresci? 

SEVASTIȚA 

A sosit alaltăeri de la Craiova » de aceea ne-am și întors: de Ia ţeră... 
CĂRCIOC - 

(Dând de costume în dulaş ) Ce văd ?,. tref... patru... costu- 
me de paiaţe!.. O asta e prea gogonată !,. 

| SEVASTIȚA | 
(Lu Primivăresca ) O st-l veqi. O! e un frumos cavaler. . 

CÂRCIOC ” 
(Căutâna) Butelii... Buteli... de șampanie!.. și încă 6le... una... două... tref... 

SEVASTIŢȚA 

Sper că vel fi amicul lui..,
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PRIMĂ VĂRESCU 

Te mai îndoesci?.. n'0 se fiă fratele meă?.. 

CÂRCIOC | 
CA parte) O! asta vom vede-o. ..agali...agali... (Sevastiţer) 

Sevastiţn e vremea lecţiilor tâle de clavir... mătușa Sultana 
te astâptă cu trăsura, jos... Dute copila mea... se nu se 
Supere musiu Craut... 

SEVASTIȚA (cu gingăşiă ) 

Așia de curână, papa ?.. 

Ni " căncroc 
Am de vorbit cu D-luf... înţelegi? 

SEVASTIȚA 
Da, papa !. .(tacet tar Căzoioe) Nu fil răi cu dânsul... vedi, 

e din amor,,. 
E CĂRCIOC (a parte ) 

Din amor !.. biata copilă ! ( tare ) Dute, copila mea... 
PRIMĂ VĂRESCU | 

(Conduce 1a ușe pre Sevastița ) Domniștră .. , 

E SEVASTIȚA 
Rtmây, domnule .... te-ar putea vedea și alt cineva de cât fidanţata D-tele... şi qăă ,.. Cesa) 

 PRIĂVĂRESCU | 
A! D-ră.... Caparie ) Haide! am eșit maj alb de cât zăpada... 

  

SCENA V 

PRIMĂVĂRESCU, CĂRCIOO 

CĂRCIOC | 

(Ca mânile în. sola Acum se ne răfuim și not domnișorule..
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PRIMĂVĂRESCU 

Ce aer cumplit tată sere... 

CĂRCIOC 

Socru... socru... Asta nu se prea scie încă... 

PRIMĂVĂRESCU 

Cum ? nu cumva mal at vre o îndoială? .. 

CĂRCIOC | 

Ascultă, domnișorule ... AY vorbit de minune... Am a 
că escă năvocat isteţ, se pâte; meşter de tras piuliţe.. 
asta se pote; dar, din nenorocire pentru D-ta , că ai a faca 
nu numai cu o fată nevinovaţă ci și cu un. vechi grafier. . 
24 ani de servicii, boerule, 24 de anY!.. Ho!.. ho!.. numi 
se vinde lesne orl ce mardale, vedi că am şi eii ochi... 

PRIMĂVĂRESCU | 

De sigur că-i aj, tată socrule,.. numa! proști! din anti- 
citate zugrăveă justiţia cu văl pe ochY... Er bine ce at putut 
vedea cu ochit D-le ageri că se te superi. 

CĂRCIOG 

AY îmbrăcat haina aia mucalită ca se încerci dragostea 
fetei mele... hal? Apoi tot pentru acâsta sunt și aceste-l- 
alte haine de pehlivant? | 

PRIMĂVĂRESCUJ 
A. | 

CĂRCIOC 

Și-ce o se mal ispitesci... mă rog, și cu aste buteli! de! 
șampanie... 

PRIMĂVĂRESCU 
Altai... 

CĂRCIOC 

Și încă deșerte.,. 

PRIMĂVĂRESCU 
Atata),



„ i | CĂRCIOC 

01... eram sigur că te voii înfunda ! 
PRIMĂRESCU ( a parte ) | 

Ce se fac? (tare) Cum? dă? D-ta creqi ?.. mat crodt 3 

încă ?.. Păi, nu glumesct ?.. Uite... și ei gandâm (a parte) se fiii afurisit de sciti ce se-Y îndrug.. (tare) Aide!,, fă... 
vtd bine că cu D-ta nu încape glumă, o sei spun tot, uite na... Dă, tot cu bună credință... 

CÂRCIOC | 

„En mărog... poftim... înșirite mărgărite: .. 

PRIMĂVĂRESCU (a parte ) | 
AT! at! at!.. Ce naiba să-i Spun ? (tare) Așia dar vrei?,. | 

vrei cu tot dinadinsul ? 

CĂRCIOC 

Îmi faci mare plăcere,.. dar încă odată Îți spun: iea 
s6ma ... eii nu sunt o biată ființă nevinovată,... 

PRINĂVĂRESCU 

A!al! tată sere... Așia de tont nu sunt... judecător ca 
D-ta şi fiinţă nevinovată. Fii... ca pazte) O idee!.. (tare) O semi dat dreptate... Ca parte) Q idee minunată! 

CÂRCIOC 

Prea bine... Ce însâmna acele pestrițături de haine ?.. Acele butelii g6le. .. 

| PRIMĂVĂRESCU 

Ce insemneză ? .. ce sunt ele? 

| CĂRCIOO 

Da, ce sunt? 
IN PRIMĂVĂRESCU 

Ciudată întrebare! ce se fă... În casa unul advocat.., 
Dosare ,,, .
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CÂRCIOC 
Dosare !., 

PRIMĂVĂRESCU 

Dosare, uite așia ! dosare !.. Ce? ți se pare lucru ciudat? 
D-ta vii des de diminâţă la un june advocat, carele aspiră 
ași erea posiţiunea sea și e re de mirare se'l afli la lucru ? 

CĂRCIOC 

La lucru ?., La butelii, la cep!.. nu la lucru. 
_ PRIMĂVĂRESCU 

La lucru!.. la butelii fii!.. Ore cum se studieze o causă ? 
cercetând. împrejurările, observând d'aprâpe dovedile și mal 
ales analisând corpul delictului... EX bine, tată socrule, 
când D-ta și cu frumâsa mea mirâsă aţi-intrat, mă ocupam 
tocmai cu cercetarea corpului delietului ... 

CÂRCIOC - A 

Așă fi prea curios se aflu... 

PRIMĂVĂRESCU 

Nimic mat lesne... O se repet inaintea D-tâle parte din 
pledoria mea de mâne... D-ta fă pre judecătorul, ascultă-mă, 
colo, Ia biuroii,.. 0! poţi. moțăi din cap deea cumva af găsi 
discursul meii cam lung... Ce vret?... Advoeat și vorbă 
Scurtă nu merge... Așia... Acum et aci la bară... (pe ua 
scaun ) Hm ! Hm !.. D-lor judacători!.. Răă!.. forte răi... 
de tot răi! d-nu procuror acuză pre clienții mei... Noi 
patru nenorociţi părinţi de familiă — pater familias genitiv: 
patris familias.. suntem trași la bara justiţiei sub învinovă- 
țirea că, profitând de haiaa carnavalului, aminșelat adormita 
priveghiere... a neadormiţilor căpitani de barieră... 

CĂRCIOC 
Nu, neadormita veghere a adormiţilor. 

PRIMĂVĂRESCU 

Nu, adormita veghere a adormiţilor căpitan! de barieră



și aii introdus în orașiă contrabandă de vinuri străine ,,. 
cu paguba cască municipale, ceea ce i-ar fi lărgind. deficitul, 
d6 se mai pâte lărgi... Actul de acuzare al D-lui procuror” 
pretinde că cel 4 clienți aX met ar fi... 

CĂRCIOO | 

Vino la fapt!.. la fapt... Ceasca) | 

Protestez, D-le președinte, în numele egalitățey, libertăței, 
„ fraternităţel a constituțiunei și a convenţiunei contra în= 

trerupțiunei. 
CÂRCIOC 

Dar nu te-am întrerupt . . . măi omule!.. Vino numai la 
fapt că mi se strămută, fălcile din loc. 

PRIMĂYVĂRESCU 

Protestez D-le președinte, în nuriele dreptului individual... 
național, politic, social, economic, statistic, literar, istorie, 
autonomie, civil, criminal și a dreptului roman articolele 
1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,$$... | 

CĂRCIOC 

Ho ţâră !.. ia proteştul în dărăt și vino la fapt... 

PRIMĂVĂRESCU 

Vin la fapt... Acusarea pretinde că noi 4 inșt am f 
întrodus în oraș contrabandă pe sub costumurile de paiaţi, 
in 0 singură di... până la 72 butelii de șampanie . .:. Acest 
sistem de acusare, D-le judecător nu se pote susține și do- 
vedim acesta... Cine-ra putea crede că un om > un pater - 

„ familias, genitif” patris familias, — ai putut băga contra-: 
bandă... 72 împărțit cu 4, îmmulţit cu 3,de 4 ori 6==24 — 
de 3 ori 24 = 72... da toemat 72, — am putut trece, die, 

„pe la nasul agerilor fiscali, de 3 ori câte 6 butelil de Șam- 
paniă, ascunzându-le sub un simplu costum de paiaț.. . 
paiaţ D-le președinte !?.. Îmk veţi dice pste:: „dar acest
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„costum are buzunări mari, fundături duple, adânci și ascunse 
falduri... 6tă o objecţiuue... aci așteptam pre domnul 
procuror... EI bine! nu!.. nu!.. nu!.. Ei domnilor 
spre a mă convinge de inocența clienților mei, înainte de 
a pleda, am împrumutat... 

CĂRCIOC 
A! împrumutat ?.. 

PRIMĂVĂRESCU 

Am împrumutat de la D-nu Pasealy, sciți... directorul 
ăla fără mustăţi de la teatru, âm împrumutat de la el aceste 
piese de convicţiuni (arâtă costamele ) și apoi D-lor, în tăcerea 
cabinetului mei , am căutat unele după altele tâte aceste 
uniforme, am observat creţii, falduri!, cusăturile, tivitu- 
rile... Nimic!.. nimie!.. nică un buzunar!,. Mal mult 
încă m'am nevoit domnilor, se ascund sub acest vestmânt 
al nebuniei, acele butelii deșerte .. . „mi-am pus la spate, 
la pept, la câfă... peste tot... și sciți domnilor câte am 
putut ascunde ?.. 5?.. nu!.. 42. nu!,. 3?..nut.. 
2?..nu!.. una? nici una domnilor!.. 

CĂRCIOC 

O! asta e prea gogonată ! 

PRIMĂVÂRESCU 

Nic una, te "ncredinţez ... 

CĂÂRCIOG 

Nu se pâte, ean taci! 

PRIMĂ VĂRESCU 

După ce am cercat... 
CÂRCIOC 

Cel cu pricina de multe orf'se înșâlă și fără se vrea... 
PRIMĂVĂRESCU 

O! de acâsta sum Sigur (a parte) A prins cârligul !.. .
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CĂRCIOC 

Cum ?. vrei se mă faci se cred că nu se pâte băga nici o 
buteliă sub acest costum ? 

PRIMĂVĂRESCU 

Da... 
CĂRCIOC 

Vrei st mă fact se cred ? 

„ PRIMĂVĂRESCU 

Adevărat... 
CĂRCIOC 

Este o scornitură pre care tribunalul va respinge-o. 

- PRIĂVĂRESCU 

Cum ?.. De mi-at fi judecător mâne ?.. 

"CĂRCIOG 

'Te-ași condamnă. 

PRIMĂVĂRESCU | 

Mai judecâ strimb 
CĂRCIOC 

Domnule!.. 
i PRIMĂVĂRESCU 

Da, forte strimb!.. 

CĂRCIOO 

A!.. asta-t din cale afară... Mat "mt vine Să... 

PRIMĂVĂRESCU , 

Ce? . | 
CĂRCIOC 

Si-ţi dovedesc... 
PRIMĂVĂRESCU 

Nu vei dovedi nimica 

CĂRCIOG 

Nu voii dovedi ?,,
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PRIMĂ VĂRESCU 

Nimie, și 6ră nimic! 
„CÂRCIOO 

A! daca-i aşia... asteptă tu, advocat înșelător... şt seste 
gherocul) A! D-ta âmbli se înșeli buna credință a tribuna- 
lului ?.. Câșt pune pantalonul âe paiaţă) Q!,. dar căi voit fi acolo 
mâne spre a te desminți... căei și eii voiii fi cercat,.. (pune 
vesta ) și voiii fi dobândit convingerea... Acum butiliile. 

PRIMĂ VĂRESCU 

Etă-le... Ca parte) Am isbutit, bravo nene Nae!.. 

CÂRCIOC 

Pune'mi una în spate (i-o pune) așia.., 

PRIMĂ VĂRESCU 

Se vedem (ti face sa se întârne ridicol ) ha! ha! ha! dar eset 

cocoșat... Ş 
CARCIOC 

Elef!.. se vede?.. 

| PRIMĂ VĂRESCU 

De se vede?.. câ nedreptatea ascunsă în forme și pro- 
cese verbale... Ă 

CÂRCIOC 

En astâptă,.. sciă ce e de făcut (pune butelia pe stomac) 
Ea așia... 

PRIMĂVĂRESCU 

Dar acum semeni cu unul din acei polisineli ce se dai 
la copi... 

( În acest moment Săndulache intră, ma! curăţă prin casă şi ese luând gherocaul lui Căreloc ). - 
CĂRCI0O 

La naiba!.. nu-t atât de lesne pre cât credeam. 

PRIMĂVĂRESCU 

Nu'ţi spuneam eă?.. N'am avut dreptate se cerc lucrul 
ei însu'mi?..
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CĂRCIOG 

Va se ică e adevărat? Numay din zelul adrocăţese. .. 
Ă PRIMĂ VĂRESCU 

„Te mai îndoesel incă, după ce și D-ta însuți n'a putut a te opri se.., | | - CĂRCIOG 
Pre legea mea e adevăraţi. de co n'o spuseși din dată , fetei mele?,. | 

- PRINĂVĂRESCU 
Sciii și ei ? surprinderea... confusiunea.. ș'apot nu 'mt-a părut reă se profit de împrejurare spre asigurarea viitorului... (face semn de c6rne), 

CĂRCIOC . 
Și eii care credeam ?.. Dar bine, ei stati la vorbă și uit. Grăbesce d'a te schimbă de haine, căci dâcă te-o găsi așiă cocâna Gasculescu, mătușa Sevastiţey... 

PRIMĂVÂRESCU 
Mătușă-miresei mele ? 

CĂRCIOO 
Dar, ea amblă cu un pomelnic pe la case în favărea tea trului național... "I-am dat adresa D-tâle.. o se vie îndată. 

PRIMĂVĂRESCU (aparte) | 
Hait!.. am păţit=o... ea era adineoră.., 

CĂRCIOO 
S'o primesci prea bine... 

” PRIMĂ YĂRESCU (aparte) 
Aferim treabă... eă am poftit-o se'mi închidă Ușa... 

| CĂRCIOC 
Și mal ales înscrie-te cu o sumă zual mare... trebue se-ţi Spun ca măritișul Sevastiţei atârnă de la matușa sea... Zes= trea ei... 

11
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PRIMĂVĂRESCU (aparte) 

Staii bine!.. aferim!.. A! dar Sandulache a'poftit-o se 
mai vie... | 

SEVASTIȚA (în culise) 

Astâptă, Sultano, aici... nemerese ușa singură. 

CĂRCIOG 

Glasul Sevastiţel... A! ginere, autoritatea părintâscă.. . 
alârgă... ţine-o de vorbă pent mă desbrac. 

PRIMĂVĂRESCU 

Alerg, tată socre.. . (ese) 

SCENA VI 

CĂRCIOC singar, apo! SPANAO, COLTUC şi PRIMAVARESCU. 

CĂRCIOC 

(Singur dupe cs “și-a scos haina caută gharocul). La naiba ... unde 

îmi puseiii gherocul?.. se mă afle Sevastiţa în asemenea hal. . 
Pas de-i spune că tribunalul... contrabanda... 72 butelii. . 
Unde 'mt-e haina ? (La ușa din ărâpta se azâtă ofițerii). Cine-va ?.. 

, nisce ofițeri streini ?.. (Apucă mantaua de pe scaun şi se învălesce în 

ea şi vrea se fugă la stânga. . 
? 5 s SPANAC 

E! D-le paiaţe, lasă mantaua mea... 

COLTUC 

(Urmând pe pragul ușet) Condiţiile dnelului sunt asternute,. Ce 
fel ? noi venim și D-ta fug! ?.. Ce va se dică asemene batjocură. 
(âlârgă 6ră dupe Cârcioc la stânga). ! 

SPANAC 

Mantaua... mantaua mea, (ese) 
PRIMĂVĂRESCU 

(pe pragul ușe!) Ce vid ? ha! ha !ha! (către Sevastiţa) Domnișoră.
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SCENA VII 

  

PRIMA VARESO, SEVASTIȚA apoi SANDULACHE 
i SEVASTIȚA 

Tatăl mei, D-le... Tatăl mei unde este?,. 
PRIMĂVĂRESCU 

O se vie îndată, D-ra... este acolo, la stânga, confundat în citirea a nisce paragrafe de lege... Dar de ce eşti atăt de agitată? 
SEVASTIŢA 

Ah! D-le Nae!.. ce nenorocire ?,, 

PRIMĂVĂRESCU 
O nenorocire? - - . SEVASTIȚA 
Frate-mei...a scră... la bal mascat... o sfadă.. duel.. A! ce nenorocire... 

PRIMĂVĂRESCU 

O sfadă.. Ia bal.. un duel? 
Ă SEVASTIȚA 
Da... ” 

PRIMĂVĂRESCU 

Un domino roş, 
SEVASTIŢA 

Cu un urs alb... A] Dumneqeul mei... 
PRIMĂVĂRESCU 

Liniscesce-te, D-ră... respund de fretele D-tdle... 
SEVASTIȚA 

Cum? , 
PRIMĂ VĂRESCU 

Aibi încredere în mine... Sandulache!,. Sandulache |., A! ce întâmplare!
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SEVASTIȚA 
A! Domnule...: 

SÂNDULACIIE ( intrând) 

Poruncesce cucâne... 

PRIMĂV ÂRESCU 

( Yorbesce încet lui Sândulache ) AL înțeles 2... (Sânăulache ese Iuând 

costumele do paiaţă şi intră la drepta). 

SEVASTIȚA 

A D-le Nae... ți vom datoră viața lui Victor... "4 jur... 
mâna mea voiii da-o ast-fel dimpreună cu anima, care este... 

PRIMĂVĂRESCU | 
A mea ?.. 

SEVASTITA 

N'am dis asta, dar dâcă tata consimte.,.. 

PRIMĂVĂRESCU 

Escă un ănger ! Unde este Victor, fratele mei?.,. 

SEVASTITA 

E jos, în trăsură... să-l chiăm?.. 

PRIMĂVĂRESCU 

Nu, se mergem nof Ia el... 
SEVABTIȚA 

Aşia ?.. în costum ?.. 

PRIMĂ VĂRESCU 

Cu haina asta.. Ș'apoi până la scară... D-ra! cesa) 

SCENA VIII 

  

In momentul când PRIMAVARESCU esă cu SEVASTIȚA prin 
fund, la Artpta apare OARCIOO 

CĂRCIOC 

(Tot în mantaoa de ofiţer) Nimeni?,. uf!.. am asudat!.. cine
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naiba se fie fost cet doY spală-varză care mă urmărtii? Dăduiti 
busta, colo, la Stânga, de acolo pe o scară, de pe scară pe 
alta, și mă treziiii în camera de alături, cra drâpta ) E! strigat, 
eii fugeam. (se aștză pe un teaua) La ce se espune un greficr, 
omul serios, în lumea asta, câte o-dată!.. Nu mar pot!.. 
mi S'aii slăbit balamalele!.. 

  

SCENA IX 

CĂRCIOC, SPANAC, COLTUQ apol PRIMĂVĂRESCU. 

(Spavao şi Cultuc se arttă la drtpta) 

CÂRCIOO 

Er ci?:, (fuge la stânga ), 

! SPANAC 

A fugit 6ră!.. Mantaoa mea!.. (vrea se-1 urmeze). 

„COLTUC 

Stăr!.. m'am săturat de pas-gimnastic. .. (se așcqă pe scana ) 
Ce văd ?.. Czărina pre Nae Primăvărescu la uşa din fund) cra a]- 
tul?.. Nu era D. Primăvărescu ?...Cum , D-le adrocat Nae 
Primăvărescu ... casa D-le e plină numai de paiaţi?.. 

PRIMĂVĂRESCU 
„At... D-le căpitan!.. lumea este a lor... Ce vorbesci 

D-ta : numai casa mea plină de ei?..! 

SPANAC 

Dar mantaoa mea?.. mantaoa mea, D-le!., 

PRIMĂVĂRESCU 
Nu-t duce grijile... 0-vei reavea... Dar condițiile due- 

lului?.. Dominul roșu este aci... Nu mâne, astădi, chiar 
acum, cere se se baţă,...
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COLTUU 

Suntem gata or când!.. nu vrem nicio împăcare, . 
clientul nostru este peste drum, la... 

PRIMĂVĂRESCU 

Impăcare? Cine v'a vorbit de împăcare?.. Audi... un 
advocat se propue împăcare!.. se mergem, D-lor... 

COLTUC 
Că paiață?.. 

PRIMĂVĂRESCU 

V'am spus-o: bravura nu stă în costum... Ș'apot duelul 
se va face chiar în grălina mea... 

SPANAC 

Dar al douilea martor? 

"SANDULACIIE (Se artă în pragul uşel în costum de paiaţă). 

PRIMĂV ĂRESCU 

Al douilea martor pe lângă mine ?. . Etă-L. (a parte) Bravo 
Săndulache... 

| SPANAG 

Odată Al treilea paiaţ. 
COLTUC 

Alt paiaţ ! ce casă de paiați! 

PRIMĂVĂRESCU 

Un om serios D-lor... care când se mănie mi'ți măture,,. 
( face semn de lorire cu sabia ) Se mergem... € să ). 

  

SCENA X 

  

CARCIO0O (scoțând capul pe uşa de la stânga) 

Sai dus?.. Cintra) Că de acu fiă ce-o fi... se vie măcar 
„presidentul de la tribunal... "nu mă mat ascund... Nu ma!
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pot... de 24 de ant de când isi la tacriruri și TOCOȘAlĂ ca 
asta n'am păţit! (se aşeşă) Dar ce s'o fi făcut Primăvărescu ?.. 
Prea ţine de rorbă pre Sevastiţa mea... înainte de cununii... 

se sc6lă şi vrea s5 mârgă spre ușa). La naiba!.. dar n'o se pot 
eși așia... Unde mi-am băgat haina ? (caută). 

- SCENA XI 
— 

CĂRCIOC, SEVASTIȚA 

SEVASTIȚA 

Papa !.. Paps!.. 

CARCIOC 

Sovastiţa, și eti în așia hal |. (fuge 1a stânga, Sovastiţa alârea 
dupe el până la ușă). ” , 

” SEVASTIȚA 

Bi sum, papa... Sevastiţa matale... 

| CARCIOC 

( (Ține de ușă, care câte odată cedâză ) Autoritatea paternă . , . 
În ajunul logodnei. .. 

SEVASTIȚA 

Dar pentru Dumnedeii papa.. > Victor în primejdiă. - 

| CARCIOC (intrând) 

Ce qici? Victor... în primejdiă ! 

să SEVASTIȚA 

| Se nu-t spun încă... Nae mi-a dis se tac (tare) O! 
nu... 0 glumă!...
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SCENA. XII: 

Același, REMĂȘĂGESCU - 

REMĂŞĂGESCU | 
Ce vtd !. . Coconul Căreioe și cu D-ra, tot aci?.. dupe cele ce aii vidut? . . | 

CÂRCIOO 
D-ta, domnule Rămășăgescu , în casă la ginerile meă... 

dupe cele ce mi-ai spus de el astă-q?., 

REMĂȘĂGESCU | 
Cum dici? La ginerile D-tâle ?.. se vede că nu-l aţi vădut?,. 

„__ CĂRCIOG 

Ba da!,. 
REMĂȘĂGESCU - 

In haina de paiaţă. 
. CĂRCIOC 

( Stringându'și mantava la pept) 'Toemai!. . 

SEVAŞTIȚA | 
Și o pârtă cu mult spirit, D-le, ceea 'ce nu ar sci face. 

ori și cine... a 
REMĂŞĂ GescU ! 

Și nu sunteţi furi6să, D-ră ?. 

SEVASTIȚA |. 

Pentru ce?.. Pentru ca sciind că o să ne “trămiți D-ta 
Ja el, a luat haina cea mat drolă spre a se încredința decă 
în ori ce chip presentându-se pote fi iubi? Pentru căa - isbutit în planul săi ?. ...Nu, domnule, acâsta nu -mi'a înfu= 
riat . . + ci din contra... 

REMĂȘĂGESCU | 

Cum ? v'a spus că aşteptă visita D-v6stră ?
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SEVASTIȚA 
Da!., 

REMĂȘĂGESCU 

Și că și-a pus costumul de paiață cu scop de... Dara minţit ca o gazetă ofici6să!.. Pun rămășag 100 galbeni că... 
CĂRCIOG | 

Sciă D-le... mi-a esplicat mie tot! . 

REMĂRĂGESCU 

V'a esplicat ?.. Ce?-. 
/ 

! CĂROIOC 
Tot! Contrabanda, 72 butelir... Pater familias.. do 3 oră 6 = 18; de 3 ori 18=—172.,. Ho! am dovâdă... e cu ne= putință... nu 6, nu 5,nu 4, nu 3, nu 2, nu 1!.. nici un borcănaș măcar... fără se fiă vădut.., i 

- SEVASTITA (a parte ) 
A Dumnezeule!.. ce are papa de vorbesce ast-fel?.. 

REMĂȘĂGESCU 

(Apucând de puls pe Căreioo) Cocdne Căreioe!. + pentru Dum- nedeti!.. ca parte) Smintit de toț... 

CĂRCIOC : 
Și eti credtm ca D-ta, că e lucru lesne; ba de fel. . 

REMĂȘÂGESCU | 
Dar încă o odată... 

| | căncroc 
Dupe ce ţi-o spun, am cercetat-o că însu-mi.,, 

| nEMAȘĂczscU , 
Nu gic ba, dar... Ă 

CÂRCIOG - | 
Nu! nu!.. nu?!.. trebue se te încredințez... cn dosbracă
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ae gheroo) Îlaide ! răpede!.. Nu o se credi până nu vel vedea 
însu-ți,.. 

SEVASTIȚA 
Papa!.. 

REMĂȘĂGESCU 

vA parte) E de balamuc! Cum suntem singuri și cum e 
sdraven se face primejdii... se nu mă împotrivese... 

CĂRCIOC 

(ÎI pune baina de Paiaţă ) Așia ! Calârgă şi adace butelii, incepe al 
pune la pept, la spate) Vedi? așia esci cocoșat... 

REMĂŞĂGESCU 

Cocoșat eii! 
CÂRCIOC 

Așia esti polișinel 
SEVASTIȚA 

Dar bine, papa !.. 
RENÂŞĂGESCU 

D-ra... Dar bine, cocâne Căreioc... se vede că Nae ș'a 
bătut joc de D-ta... și acâsta numa! ca se câstige un rămășag. 

S-VASTIŢA 

CĂ RCIVC | Un rămășag? 

REMĂȘĂ GESCU 

Și pentru a-l câstigă nu s'a sfiit de a vă minți... pre 
D-ta mireasa Luk (artă 1a Câreioc) și pre Data viitorul sei so- 
CTU. (arâtă Ia Sevasti ţa) Ba nu, pre D-ta:.. Uite, citesce... 

CĂRCIOC (după cetirea înscrisului) 

O! asta e prea mult!.. se-și bată joc de buna mea cre- 
dinţă... pentru un rămășag de 100 galbent.. se mă înșele 
pre mine... de 24 ani grafier de tribunal... 

SEVASTIȚA (cetind) 

“Și pe mine mireasa lui... o! nu-l voit iertă cât voit trăi...
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REMĂSĂGESCU 

(Frecându-și mânile cu triumf). De minune, destrea și fata sunt 

ale mele... 

SCENA XIII 

Aceiași. PRIMAVARESCU 

CĂÂRCIOC 

A! D-ta esci, Domnișorule?. . 

SEVASTIȚA 

Domnul Nae Primăvărescu.. . 

| - CÂRCIOC 

Tot cu lucrul dosarelor? 

SEVASTITA 

In costumul acesta negreșit spre a vă deprinde a vă 'n- 
șeli soţia încă înainte de logodnă... 

PRIMĂVĂRESOU 

(Văgând pre Rămăsăgescu, aparte). All. înțeleg. (tare) Nu, ci spre 
a împiedicâ pre Victor d'a se bate... 

  

SEVASTIȚA 

Ce dici? scăpat? 
d c p -: CĂRCIOC 

“Victor! un duel?,. 

-SOENA XIV 
— 

Acsiaşi, COLTUO, SPANAO, SANDULACHE, VIOTOR toţi în. 
„costume de paiaţă, 

PRIMĂ VĂ RESCU 

Poftiţi, D-lor!.. Poftiţi!..
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SEVASTIȚA 

Victor... 1ut Primăvăreseu A! D-le, am ertat tot. 

CĂRCIOC 

Co este!.. Ce însemneză?.. 

SEVASTITA 

Ce se fie, papa?.. Victor era se se bată în duel. D. Nae 
l-a scăpat pote de mârte... 
. | CÂRCIOC. 

Victor se moră? , 
| PRIMĂVĂRESCU 

A! D-ră.. nu am nici un merit la acâsta.. Se pote face 
un duel, având martori pre duo! paiați?.. Vădendu-mt pre 
mine și pre colegul mei Badea Sandulache din Salcaţi, fra- . 
chie dă peste munți, “%-ai năbușit .risul și am profitat . de 
aceste hohote ca se aruncăm pre adversari în brațele unul 
altuia... . “ , 

COLTUC 
Și not vădând că haina D-tâle, D-le adrocat Nae Primă= 

vărescu, a putut împiedică se curgă un sânge frățesc, de astă 
dată o cinstim. 

CĂRCIOC | 

(mbrăţişână pre Victor). Copilul mei !.. Cât pentru D-ta, D-le 
Nae Primăvărescu, se-ţi baţi joc de bătrâneţele mele, se în- 
șeli din prima qi pre viitorea D-t6le... 

REMĂSĂGESCU (aparte) 

Uite!.. o se iasă lucrul bine... 

SEVASTIȚA ; 
Papa!.. 

, VICTOR | 
Salvatorul mei;., 

CĂRCIOC - 

AY probat tribunalului că escl advocat bun... și grafie- 
rului că esci paiaţă de spirit... Mal sunt.și alţi paiați...
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(se uită la”Rămăsăgescu). Dar sunt pâiați și paiaţi... cum sunt 
avocaţi și avocați, gineri și gineri. In braţele mele ginere!., 
Copiii mei!., 

TOŢI . 
AI... 

SPANAC 

Ce văd! omul mei cu mantaua... D-le, mantaua mea... » Mă! 
SEVASTIȚA 

Ba că se qici:.. uite, papa in manta de militar!.. nu bă- 
gasem de s6mă, 

CĂRCIOC! . 
Hm... Ce, nu sciți? uite așia, am decretat și decretăm .., 

D-nu Câreioc, grefier, este înaintat la rangul de... (aparte) 
De ce naiba o fi mantaua ? 

SPANAC 
Locotenent, 

CĂRCIOG 

Locotenent în garda Naţională... 

SPANAC 
(Laâadu-l mantaua de pe umer) Mantaua asta este a mea, 

ToȚi 
Paiaţă!.. 

CĂRCIOC 

EI bine da, paiţă!.. Ce suntem nor toți alta de cât paiaţi ?.. 
Cu un ginere paiață socrul. ,. 

+ 

- PRIMĂVĂRESCU 

Vorba rusului ăluia: vsea boieri, vsea' paiaţi!... Dar 
din toți paiaţii cine e mar nostim.. 6 amicul mei Rimăsă- 
-gescu!., (incet) AL păţit-o verişorule. ctare) Dupe ce nu e gi- „nere apoi plătesce și cal de nuntă .., Haide, amice, cet 100 galbeni !,. | 

e REMĂSĂGESCU 

- O!mă rog, mă rog!.. Vom vedeal!,, până desâră.. Acum
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e una dupe amiadi, tocma! ora când avocatul Nae Primă- 
vărescu "mi pierde procesul, nefiind la tribunal... 

PRIMĂVĂRESCU 

Nu este esact, Pam câștigat... 

IN REMĂSĂGESCU 
Căstigat!.. tu? 

. PRIMĂ VĂRESCU 

(Incet 1ni Rămăsăgesou) Nătărăule, te mat indoesci, dupe ce 

mt însor cu... justiţia ? carâtă 1a Căreioe;tare) AY perdut prinsorea.. 

REMĂSĂGESCU 

Nu!.. alcătuirea dice că tu trebue se primesci pre ori-cine 
și D-na Gâsculescu... 

SĂNDULACHE (anunţă) 

D-na Gâsculescu. 

| PRIMĂVĂRESCU 

La timp!.. ca la teatru.. Se poftescă.. Di „D-deti se-i 
ierte“ celor 100 galbeni, nene Pedică-n-tâte... 

SCENA 1V 

  

 Acsiaşi, D-na GĂSCULESCU 

| CĂRCIOC 

D-na Găsculescu și că în costum... 

PRIMĂVĂRESCU 

Nu te îngriji, tată socre... liniscesce-te... (eătre Gascalezeu) 

Dâmnă... Te miri, Dâmnă, de hainele n6stre... este că vizita 
D-tele întrerumpe tocmat repetiţiunea unei farse ce ne pro- 

punem a juca la teatru Naţional în beneficiul protegiaților 
D-tele... In piesă eii sum junele prim-amorez... nepota 

D-tâle este ființa ce ador... D-nu Cârcioc face pe socru pa-
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iațului.. iar D-luY Carta pe Rămăsăgescu) este intrigantul prost, 
care consimte să plătâscă tote stricăciunele. 

| RĂMĂȘĂGESCU (aparte) 

Imi pare că'și bate joe de mine. (tare) Pun prinsâre că. 
(se6ta punga, Primărăreseu O apucă. şi la aplausele paiaţilor o dă D-net 
Gasculescu), 

PRIMĂTĂRESCU 

Paiaţă de spirit, amicul meă Rămășăgeseu ș'a luat rolul în serios... Dâmnă, tă suma cu care D-nu Rămăsăgescu așia dis Piedică-'n-tote se râgă se-l înscrieţi pe lista de ajutor artiștilor sermant ce protegiaţi.. . 

, CÂRCIOC 

A păţit-o Rămăsăgescu. 

REMĂŞĂGESCU 

(Către Primăvăreseu) Tăcere, te-ay făicuţ de tot deris.. Ar.. “te maj put în horă cu puterea dilei, cu adrocațir? ctare) Se trăesci, generosule D-le Rămăsăgescu ... 

| CĂRCIOC 

Se trăâscă!., 

TOȚI 

Cum? cine? 

CĂRCIOC 

De, sciă și ei?., advocatul, căci cu un avocat isteț treci primejdii şi nevof... |. 

PRIMĂVĂRESCU şi Paiaţa, căct,, . 

Viaţa nâstră e o comedie, 
Ori unde câuţi, ori und” privesci, 
Întâlnescă numai o parodie 
A tot ce-i bine, și ce iubesci,
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| CORU 

Viaţa 'ntrâgă % o comedie 
Bis ȘI not cu toţii suntem actori, 

Totul pe lume % o parodiă 
Ai carei suntem bieţi autori, 

  

(Represontată pentru prima 6ră la 27 Martie 18%, . 

Îi O
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SCENA I 

—— 

Teatrul represintă o cameră-biuroii. Usi în tote direcțiunile. Pre mese, biuroii, dulapuri, sumedeniă de boreane, cutiuțe 
cu etichete de spițeriă, 

po 

  

ÎN 'ZANPIRA | 
(La rădicarea cortinet Zanfira carea a intrat pe la fund » 50 împedică și scapă din pestelcă cutii şi ierburi). Na ! am Păţit-o !.. Do-o da D. Mușeţel de mine acum, m'am topit... Ceuiege ierburile ) Așia! dar n'o mal băga de s6mă, că slavă Domnului ! sunt d'ajuns şi de rămas... Uite! mesele și dulapurile sunt chioscă de cutiuțe, de borcane, de borcănașe... Spiţeriă în formă !.. Nu este di lăsată de Dumnezeii se nu vie acasă cn buzinarul dobă de doftorii... 'Tâte oblojelile, tâte bleasturile, tâte pomedile, tâte unsorile, tâte hapurile vestite prin gazete, “de băcănil și de spiţerii din asta și după aca lume, le adună domnul Mușeţel și și-le aplică cu multă evlavie... S'a abonat, mă rog la vr'o 20 de gazete... Sciţi de ce?.., Pentru ca se scie co se face care se nu se fi desfăcut la noi?.. Nu! pentru câ se afle ce nu luereză Senatul, Camera ?., Așk!.. Pentru că-i plac înjurăţurile?.. inu. — Pentru ca se strige cu patrioți vivat Badea Trajan ?.. Pentru ca.. — Er nu, nu !.. Pentru ca se afle în fie ce foiă ce mal l6cură, ce mai oblojele s'aii mai născocit!.. Ha! ha! ha!., Și se mi te ir, domnule redactore Gogomănescu, dâcă nu mi ţi-o află D. Mușeţel în diarul D-tele vre un noii hap, vre un noii moft!..
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Poznă, Q&ti așia!.. doctorii, spițerii și băeanil Pai luat în 
antrepriză pre bietul domnul... Ales doctorii 51 pârjolescu 
răi. «Era mal an doctor de casă D. Onestescu... Apoi nu 
lati lepădat domnul din pricină că nu-i dedea se înghiță 
mereii la doctorii și-l spună: „E da lasă, boerule, că n'ai 
nimică, esci sănătos tun!.. Cu cât rețeta e mai lungă, cu 
cât D. Cucutescu spiţerul îi face mai grosă socotela, cu atât 
e mai mare doctorul!.. Ș'apoi dear fi galantom numay pentru 
el, la oblojele Iatinesct! dar nu, dăună-di nu mă năvăliă cu 
vr'o două-(ecă de cutii și pe-atâtea plastore ca se mă vin- 
dece de o sgâriitură la 'nas!!.. Ferescă-te cerul se nu te 
vaicără, macăr de-ți amorţesce piciorul... „Zanfira, fuga la 
doctorul Matragună!.. :M& Ianoși d'a venit-af cu doctorul 
Gargareseu?.. Păcătosu-le de Șandor dar de ce nu aduci pre 
doctorul Casapovick?.. Sgăriitura pote cangreni și cagrena,.. 
Ia! ha! ha!.. Are qiti cangrenă la criert!.. Ales de când 
o mal dat Dumnedeii și doctorii și bla ceea de gât, poznă 
nu mai e dea te sttvi prin easă!.. . 

SCENA II 

ZANFIRA, 1 BĂIAT DE BĂOAN, 1 BĂIAT DE SPIȚERIĂ 

(Băeţii se împing comic la uşă care de care voină a intra ânteiă ) 

DĂCANIL 1. 

In lături blasture! se trec ei... 

SPIȚERUL 1. 

„Se trei, tu? Audi măslinarul!.. tu, se treci înaintea unut 
spiţer?.. 
, ZANFIRA 

Dar ce-i acolo?
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BĂCANUL 1. 

In lături, că-ţi fac morișcă!.. Sum bcan național, națio- 
nal mă așa se scil tu!.. 

SPIŢȚERUL 1, 

Na!.. er âă an ghiont Ei ce sunt mă, niscopită putredă?. . 

ZANFIRA 

N'o să sferșiți voi acolo?.. (merge spre el, dar în trânta lor se 
asveri la picidrele el d'a berbeleacul). 

BĂCANUL ], (soulândau-se) 

Lasă că mi te-o prinde eii la strimtâre, hap de cucută 
ce escă! 

SPIȚERUL |. 

Lasă că mi te-oi tescui eii, icre sărate, se te 'nveţi a sri 
cu spiţerii la. 

ZAMEFIRA 

Ha! ha! ha!.. dar ce este?,. Ce v'a apueat?.. Ce voiți?,. - 

SPIȚERUL 1. 
Pentru D. Muşeţel, hapurt morizon, prafuri de seidlitz și 

alifie... Ceztră Bâcaa ) Băcan, săpun prost! hî!.. 

BĂCANUL 1 

Ecă nesce marfă cumpărată de boierul, lan 0%... (spiţerului) 
Oblojitor de cănă!.. hit. 

  

, SOBNA III 

Aceiaş. UNA PROCESIUNE DE BĂOANI ȘI SPIȚERI 
BĂCANUL 11, 

(Intră cu şipuri și le depune pre masă), Pentru D. Mușeţel. 

SPITERUL 11. 

D-lui Mușeţel, madama! .
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- ZÂNFIRA 

O! astă-di este di mai deochiată!,. 

BĂCANUL 417. 

De la kir Stanciu,,, 

SPIȚERUL 17, 

De la D, Șocăţiimberg, 

BÂCÂNUL Iv. 
De la kir Pencu,,. 

CORUL DE BĂCANI: 

Alergăm, venim, 
Pre Domnul servim bis 
Cn leacuri,. cu leacuri f 

SPIȚERI 

Alergăm, sosim, 
Decocturi poftim bis 
Și hapuri.. și hapuri. 

ZANFIRA (comică și decară) 

A! A! dar asta-i mai lată ca nici odată! Potop de băcani 
și de spiţeri!,, 

BĂCANUL L 

(La băcani) Băeţi!, „ (se urcă pe un scaun) Fraţilor! «(a parte? ca 
la 7 nuci, | | TOȚI băeţii . 

Ce-i! Ce-y?, „ (se grupeză în jurnl Băcanului 1) 

BĂCANUL 1, 

Patria este în pericol, fraților!.. 

ZANFIRA 

Ce dice?.. (a parte) Se vedem unde s'o sfirși comedia... 
BĂCANUL 1, (continuă) 

Un coleg a] vostru a fost.., cum se dice?;, A! esaltat!
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UN SPIȚER 

Esaltat?.. Insultat, prostule... 

DĂCANUL 1, 

Tăcere spiţer... 

| BĂCANIĂ 

„Tăcere!,. 

BĂCANUL 1. 

Acel spițeraș.., 
SPITERII 

A! ne despreţuesce.. 

BĂCANUL 1. 

A oscultat.., 
| UN SPIȚER 

Insultat,,, 
BĂCANUL 1. 

Tăcere mustăraşiă),. 

TroȚi 

Tăcere! 
BĂCANUL I 

Pre un frate al vostru de la coloniști... 
, BĂCANUL 11. 

Ce fel de la coloniști? . 

UN SPIȚER 

Coloniale, proștilor , 

BĂCANUL 11. 

“Ba colonist... de la Columna lui Trajan ... Nu ne-a spus 
Duminecă istoria la scâla de Adulteriii.. 

| SPIȚERUL A 

Adulterii?.. Ha! ha! ha!.. Adulţi, mă!.. Instrucţiune 
și educaţiune mă!..
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BĂCANII 

Tăcere, clistirașilor!.. Pe et băeţi!.. 
! | | SPITBRUL | 

La mine. copfraţi!, 

| ZANFIRA 

A! dar se 'ntrec cu gluma,,. Asteptaţi vor!., (ia un maatu- Foii şi vine spre e!) Afară! afară! Ce?,, sfeți și batjocure în 
casă streină?., Afară!., Afară. , 

BĂEŢII DE BĂCANĂ] 

Spiţerii, spiţerit afară! 

BĂRȚIĂ DE SPIȚERI. Cor 

Băcanii, băcanii afară !.,. 

ZANFIRA 

Cu toţii, cu toţii afară!,., 
BĂETUL 1, DE BĂCAN 

Afară albit de ciocor,,. Zanfira și băeţit de 
BĂETUL 1, DE SPIȚER păcant Și de spiţeri 

Afară roșii de tarabof!.., 

ZANFIRA 

„Cu toţii, cu toții pe scară!,, 

TOŢI . 

Cu toţii, cu toţii eșim.., Cor 
Dar astfel not n'o sfârșim!., . 

ZANFIRA 

Cu toţii, cu toţi! eșiți is) 
C'a]t-fel.cu mine o împliniţt (ese toţt cu sgozot)
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SCENA-IV. 

    

ZANFIRA + 
Uf! am obosit!.. Posnă mare!... tă lumea cea nouă... 

Kir Stanciu, hăcan la sfat, la Primăriă, și băstul lui ținând 
în tunel, la Pasagiii, discursurile ce nu le-a putut rosti kir 
Staneiu... Dar încă la manifestaţiunt?.. Acolo se mil vedi 
ce guralii!.. Jos .coconu Taifas!.. Ural. Sus kir Petre, 
ura 1.» (aşeând borcanele) Dar ce-o mat fi?.. Holeră, Ciumă, 
Gălbinare, șopârlaiță ?.. Uite, parcă le-a adus apa... (eitină 
pe un toreaz) Fortificant al constituțiunei... Dar cine dicea 
nu sciti-ce de constituțiune?.. Apo cu oblojele astea o so * 
întăresc! biata Constituţiune?.. „Externe. Sunt bolnave 
externele!!.. „Arnica..« Este dară și 6c de arniciă?... 
„Pentru liniscire..* treba poliţiei... 

SCENA YV 

ZANFIRA. — MIRCEA 

MIRCEA 

(Cu precanţiune intrând) Zanfiră, Zanfiră... Eșit-a domnul ?,. 
| ZANFIRA 

D-ta esci D-le Mircea ?,. A eșit, dar o să se întârcă curând, 
uite, un alaii de băcant și de spiţeri, i-ati adus buzduganul 
ca în poveste... 

MIRCEA 

Dar Eliza, scumpa Eliza?.. Zanfiro sum nenorocit! D. 
Mușeţel mi-a refusat mâna ci ;.. 

ZANFILA 

"Ţi-a refusat mâna et?., AY vorbit așia dar cu D. Mușe- 
ţel?.. At făcut așia dară cunoseință cu cl?..
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MIRCEA , 

Nu eii i-am vorbit, Zanfiră, ci unchiul mei, spiţerul din 
colț... M'a refuzat căci sum sărac!.. O sărăciă blestemată 1. 

ZANFIRA 

Sărăcia e un blastem, D. Mircea, numai când e însoțiță de 
neroţiă... Ce dracu!.. Esci tîntr, plin de viță, dobă de 
carte!.. 

NIRCEA 

Dar ce vrei se fac?.. O! ca nu va fia mea, Zanfira!.. A! 
s'0 mai văd odată, s'o mat revid o clipă ș'apoi se... 

ZANFIRA ( Declamând ) 

Odată ș'apoi se mor!.. se mor! Ha! ha! ha!.. se mor!.. 
ad libitum, se mor cu tine!.. Ciudaţi ma! sunt și amorezii 
ăstia!.. Dacă ar muri de câte ori o dic, li S'ar fi stins de - 
mult stmânța!.. 

NIRCEA 

A! nu ride, Zanfiră... O iubesc atâta!.. Poţi tu soră de 
lapte a Elizei se nu aibi milă de acel care negreșit va muri 
despărțit de dânsa ? 

. ZANFIRA 

Desp: țit? fără tribunal? și înainte de măritare? Ia! ha 
ha!.. La noi scim că despărțenia se face numai a doua di 
după cununiă... Ce progres! 

MIRCEA 

Tu glumesci!.. 0 ideet.. Ce dict, Zanfiră, dacă aș fura-o?.. 
ZANFIRA 

So furi? A! se vede bine că studiezi dreptul... Condica e 
molipsitore!.. S'o furi ? Dar o fâtă ca Eliza mea nu o furi... 
Cel mult se fură... Eră educaţiunea eX este de acele care 
nu-i permite a se furâ... 

MIRCEA 

Atunci... (rămâne pe gânduri).
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Onna nana 

ZANFIRA 

A! ce junime!.. Uite-l!.:. mâne având în vedere un col- 
țișor din sfântul budget al paraponisituluy, va strigă cât îl 
va lua gura, la Slătinânu oră la coconu Taifas : Jos ministerul! 
sus ministerul!.. Afară ăla !.. Ducă-se ista!.. Și când o 
pedică de nimică întimpină în cale... găină ploată!.. 

| - NIRCEA 

Dar ce pot face? Dumnedeul mei!.. 

ZAMFIRA 

Cugetă... Mișcă-ţi niţel paragraful din crierț!.. A o idee... 

MIRCEA 

Spune-o! spune-o, Zanfiră, Zanfirivra mea... 

. ZANFIRA 
În. Zanfiriţa, Zanfiridra lut?.. Î1., 
o MIRCFA 
Te rog... 

ZARFIRA 
Sei ce ? se-i jucăm o fostă ?,. Te scit preface ? 

"MIRCEA 
Preface?..,. 

ZANFIRA 

Ci lasă mofturile!.. Scii, de sigur... Esci avocat! 
MIRCEA î 

Unde vrei se ajungi cu vorba? 

ZANFIRA 
Uite... ca actorul ăla gros, cu burta pe genunchi .., 

( Imitâză pe Millo. Vedi la notele de Ia fine, scena de imitațiune ), 

MIRCEA 
Ha! ha! ha!.. Da nu te pricep!.. 

ZANFIRA 
Mai bine cu ptrul vâlvoiii, grozav, ca Talianca cea de astă- 

Vară... Cimită pe Ristori) , , 
(in tot timpal acestei soene du imitare Mircea o urmirasce stupefact)
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MIRCEA 

De minune!.. Mârtă!., Totuși nu pricep! . 

MUȘEȚEL ( între culise ) | 

Zanfiră, Zanfiră!., 

ZÂNFIRA (rădicându-se răpede după scaun) 

AT! af! ar!.. Domnul Mușeţel!.. Fugi, fugă... că-i slut 
la Prut!.. ” 

MUȘEȚEL (între culise) 

Zantiră, închis-a! bine ferestrele ? ușile nu-s deschise? 
încăldesce papucii cel de pâslă!.. . 

MIRCEA (apucă spre uşa din drâpta) 

A!.. dar pe unde? 
ZANFIRA 

Nu pe acolo... până după cununii... E camera Elisei!.. 
Dar pe unde?.. Ușa acâsta care dă în grădină... A!-0 în- 
chisă de domnul ci se nu suflă vântul... suntem topiţ... 

„MIRCEA (imitând şi e pre Zanfira când ea imită pre Ristori) 

Morti o! fratelli!.. Feresce-te!.. (smulge şorțul şi se î.oins 
ge; în în brațe ma! muite borcane ). 

  

SCENA VI 

—— 

Aceiași, MUȘEȚEL din fună, 

MUŞEȚEL 

Zanfira, ușile... 
MIRCEA (încet) 

Scăpaţi!,. ctare) Poftim, madamă... pentru boerul... 
CÂI ă bozeanele, a parte ) curând în grădină... vino cu Eliza... 
(Esă)
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MUȘETȚEL (cu basmaoa la na) 

Zanfira, ușile, ferestrele ... astupate-s bine ?.. Grăbesce!.. 
A! Dumnezeul mei... mă întâlaiă în stradă cu un mort,,, 
La naiba! când eine-va more, ar face bine se nu mai trâcă 
pe la nasul celor if... Primăria a oprit musica de morţ.,, 
Mai bine oprii morții d'af mai duce pe dinaintea caselor 
&menilor... Zanfira!.. Nu-i vânt în casă? .. 

ZANFIRA 

Da cum, Dâmne itrtă-m... Sunt închise tâte... 
MUȘEȚEL (ămblă pe la ferestre și uşi şi încercă de nu sufâ vântul) 

“ Astupat??.. Asta se chiamă astupat!.. A nu poţi se te mai încredi în nime... Uite, suflă vântul ca afară... E destul se te recesci la picidre. .. gata guturaiul, gată jun- Shiul, gata pneumonia... oftiga... A! Dumnezeul meii!.. mir6să a mucezslă în casă... (bagă de smă că Mircea a lăsat după 
el ușa deschisă). Uite, uite, ușa în lături... ( se rapede spre a o) 

„ închide)... Ușa în lături în luna... 

ZANFIRA 

In luna lut Septembriti ! ce grozaviă!, , 

MOȘEŢEL | 
D'aceea simţiam e curent în cast... între sobă și ușă... 

A! par-că simţ un junghiiă... Dumnezeule, nu sunt destule 
cheltueli cu atâte b6le, care S'aii încuibat în casa asta! .. 
„se pipăe Ia pept) Mi se pare că mă dore... 

ZANFIRA | 
] se pare că-l dâre... A! ce bolnav este!.. 

MUȘEȚEL 
Uf! amasudat...0 se răcesc... curând halatul Zanfira,,. 

ZANFIRA 
Da, domnule... cprâea),
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MUȘEȚEL 

Așteptă. .. cel îmblănit.,. 
” ZANFIRA 

Bine, domnule... (acelaşi joe ). 

MUȘEȚEIL, 

Așteptă. „pf! pf! pfl.. (susă prin casă spre a vedea de esă - 
buri de frig) B frig. .. (se răpede la barometru, Zamfira?! urmâză comic: 
Numai 18 grade reomiur... 

ZANFIRA 
Numai opt-spre-dece!.. Ce grozaviă , . 

| MUŞEȚEI, 
Zanfira,., 

a ZANFIRA , Domnule... 
MUȘEŢEL 

Foc, Zanfir... 

ZANFIRA 

Elei, domnule... unde?.. unde?.. 

MUȘEPEL 
Nu prâstă!.. fii foc în sobă... 

ZANFIRA 

Domnul glumesce... foc la 10 Septembre, cu un s6re afară... 
NUȘEȚEL 

E cald, qici?.. Halatul, curând halatul .. . 
ZANFIRA 

Și fanela cea grosă a Domnului? (eo 'ntârce) . 
MUŞETEU 

Și Manela Domnuluy,. „+ (se *ntârce) 

ZÂNFIRA 

Și pleidul de pus preste picidre ?, . (se "ntârce)
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MUSEȚEL 

Da! da! da!.. tot ce trebue... O se mi îmbolnăvesc de 
atâta vorbă.. (zanâra ese) Am asudat;.. (se desface de câte-va he. 
x6ee şi pal 6ue) Nimic ina! periculos de cât căldura de tomnă... 
A! Zanfira! Zanfira... şoșenele de pâslă !.. picisrele calde 
e principiul sănătăţer... 

ZANFIRA 

Etă domnule... 1 îmbracă) - 

MUȘEŢEL 

Ce face, Elisa?.. , 

ZANFIRA 

A! strănutat adi dimință,... Hapsi! hapsi!.. 

MUȘEȚEL 

Elei!.. guturaiii.. Să puie picicrele în apă caldă. . Ceai 
de mușeţel.., 

ZANFIRA 

Aude cu urechia dreptă..: , 

NUȘEŢEL 

Eley!.. 
ZANFIRA 

Dar și cu ce stingă... 

MUŞETEI, 

Ce qici?.. Dar asta nu-i bâlă... 

ZANFIRA (a parte) 

Slavă Domnului! cu mintea întregă odată... 

MUŞEȚEL 

Adus'a de la Ovesa nisce borcane ?.. Am ciţit în Monitor 
că este la Constantinopole holeră... Ce * bine nu-i reă, se 
fiă de tote a casă...
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ZANFIRA 

Al. | 
MUȘEȚEL (speriat) . 

Ce este?,. Ce-i?.. Un junghiii... în partea stângă? 

” ZANFIRA 

Nu! am dis A!.. . 
MUSEȚEL 

EX da, A!.. Te dore ceva... Ar. Dumnedeul meii ce de 
bole în casa acâsta!.. 

ZANFIRA 

Nu, am dis A!.. A!.. uitam era... 

MUȘEȚEL 

Uitar?,. 
ZANEIRA 

 Scufa Domnului ce caldă !.. ca parte) ha! ha! hat. (i-o pune 
in cap comic), 

MUŞEȚEL 

Degrabă. ++ fruntea asudată.,. Uite, mi se pare că am ră- 
cit. + Gșr pipe palsa!) bate, bate, dei! 

ZBANFIRA (dându-l jurnale) 

AI. ctă și gazetele Domnului... (a parte acum se-] ve- 
deţi!... 

MUȘETEL 

Adă... | 
ZANFIRĂ 

Domnul mai ordonă câva ? 

MCȘEPEL 
Nu... A!.. Ceaiă Eliset.,, baiă de piciore... 

ZANFIRA 
Bine... 

MUȘRŢEL o. A!.. cu muștar...



193 aceata ra 

. 
ZANFIRA 

- Prea bine, D-le... ca parte) În grădină pe braţele lut Mir- cea... Ce muștar!,.. 

MUȘEŢEL 
A, cărămidă la picidre... 

| 
ZANFIRA 

Se nu-i luăm și niţel] sânge, het?.,. 

MUŞEȚEL 
Sânge?.. Her?.. Dar al€rgă dupe doctor maţ bine.. fuga la doctor... . 

ZANFIRA 
Pentru un biet Hapsi!.. AY crede una ca și asta dom= nule!.,. cese) 

- 

  

SCENA VII | 

  

+ 

MUŞEȚEL 
Se vorbis ier! la spiţeria națională la Zrey ciuperci, despre un noii l6c de tuse măgărescă ,., (desface o fâte) Se vedem ce vesti mai aduce... Pagina I, apel la abonați... De la admi- nistrațiune., . Monumentul lut Badea... pagina II Mise- abili, trădătorul, infamul, blestematul este... Ecă, nu-l treba mea... pagina III Varictate... Ce-mi pasă mie dâcă. opiniunile lor varisză... A+ pagina IV, Se vedem: ce] may bun midloc de întărire a Constituțiunei este forul... Ce? ce? ferul?,,. Revoluţiune?,. Internaţională ?.. ciruncă f6ia) "Se vedem ce dice gazeta D-lui Stropșiteanu.., pagina IV Lecţiuni de danț... Constituţiune, danţ... Fas de te mar abon6ză la fo serise... to aruncă) A! diarul „economico= politico-Socialo-naţionalo-romauisto-literaro-filologo:sciin. 

țifico-constituţionalo-democraticoz 
Și ce-o mat fi... xai ză dată... Ostoson, la pagina IV „Hartiă sugătore.. -“ Ba forte 

13
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mulțămim!. +. „Alteraţiune de pele, roșeaţă...« N'o se aibii 
D-le cătare leul D-le pe la noi căci cine mai roșesce pe 

aci?.. „Vin, icre mol la Staicovici, stridi! la Angelescu... 
Cascaval... Ce fel? atât?.. 4 galben! pe unan pe una fbiă 

economico-politico-socialo-naţionalo și cele-l'alte, ca se'mi 
mirdSă în fiă-ce dimin6ță a cascaval și icre mot?,. Dar des- 
coperirile moderne ale sciinţei, ale medicinei?.. co araneă şi 
ia alta) „Berbeleacul patriotic...* Casatoriţi... Nebuni!... 
»Morţi...& Berr!... Cât mat târdiă!.. May bino în cea-altă 

- rubrică a căsătoriţilor, agonia e mai lungă... „Statistica 
oficială: morţi de angina difterică 759 și 1/2...% şi 1! O! 
propășire a statistieeă!... 7591... Brrr!... e mult... Mor 
mulţi!... De câte ori citesc despre acâstă bolă, ceva mă 
furnică din crestet până 'n tălpi... mă gâdilă la spete... 
Vite!.. Un articol despre anghina... Subsemnat Dr. Cala- 
mitate.. Nu-l cunosc, , se vede că e noii... Se-l citesc?.. 
EX, de sigur!.. O Â dând regule de povățtuire spre a se 

feri lumea... „Morbul cel teribil se întinde în mod îngro- 

zitor. Anghina difterică seceră, acum nu numa! între copil 
"ci și între cel de vârsta mai matură.“ A! Dumnedeule?.. și cei 
maturi ?.. „Mai ales între cel supuși la afecţiuni de gât...“ 
Da, eii pătimese adese de gâlci.. şi an eram umflat la gât.. 

O! sum perdut!.. „Cu deosebire însă bola sa încuibat în 
culorea birlo-breză...* Mahalaua mea... mă mut... Zan- 

fira!.. Zanfira!.. „Dar bola seceră nu mai puţin și în cele- 
alte culori.“ Pas de te mal mută... „De aceea birbaţit de 
Sciință caută...% EX caută și nu găsesc de cât icosarul.., 
„Caută se-și -facă datoria a premuni pre cetăţeni în con- 

tra morbului.: Acesta trebuind sefie combătut la momen- 

tul ivirei sele, cu energiă, 6tă care sunt simptomele lut... 
A!... se: vedem.... Bun doctor se vede Dr. Calami- 

„tate! Urechile se roșesc.. (pune mâna pe ale stie) Ale mele sunt 

Toșii... „Durere de cap..% Da... ieri... alaltăeri.. mă du- 
rea... A !:Dumneţeule!.. „Puţine simptome de frigură...&
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Nu qicâm cui adinâoră că mi-t frig... A! sum bolnav. . bol | 
nav!.... „Greutate la stomach Stenahoria, lipsă de apetit.« 
Tocmai... Lipsă de apetit.. Abia mâncaiăi o bucată, atâta, 
ba atâta de jambon... un ostropel de iepure... un taler de 
ciulama, + vardă cu slănină... șâse corabiele... A! Dum= 
nedeul ymeă... Stenahoria..: Greautate la stomăch... Dar 
Sum bolnav, de tot bolnav. „Mai ântsiti. se ivesce o roșâță 
în gât . „& (6e repede la oglinda la stângă, it oglindă şi se!strâmbă comia spre a se vedea în eât) Roș6ță ?.. Par-că este TOș6ță :. Dar, este ro- Ș6ță... Etă TOȘEța . . (5e 1asă îngrozit pe ua scaun) Sum perdut!,, 
Am murit!,, 

  

SCENA VIII 

zelași, ZANFIRA 

ZARFIRA 
“(Care dia pragul uşei de la drâpta a urmărit cu ris conţinut tribulațtu _ dile ultime ale lui Muşeţel, la vorba lui; „am murit: se răpede în cameră ) Domnule, domnule, a murit!., 

MUŞEȚEL (sculănda-se răpede >) 

-Cine?.. Cine?,, 

ZARFIRA (zi > 

Apoi - domnule = care = o- fi-pricina = nu putem sei , dar din - nenorocire =... 
MUREȚEL: 

Ci sfirșesce aqi!, 
1 ZANFIRA 

A murit... hi! hi! hi! Cptângena comic >, 
| a MUȘIȚEL 

A murit... Cine? Cine?.. Dar n'o se spui nefiorocit-o ?, + 
, ZANFIRA 

Hi! hi! hit. apot D-le, a murit cățelușul D-rei Elizet. , +
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MUȘEȚEL (preocupat) 

De anghină?.. A! sum bolnav, sum perdut!,. Curfud la 

doctor, Zanfiră.. La Dr. Calamitate... doctorul cel noii... - 

„ ZÂNFINA (a parte) 

Ce qice ?.. Cum se nimeresce... E tocmai cel de care-mi 
vorbi D. Mircea... Ctare > Da, domnule... alerg... 

MUȘEȚEL 

Ci eși, alergă !,. Pote când vei veni voiii fi mort!,. Alcrgă... 

ZANFIRA 

Dar bine, coeâne... cățelul a murit... 

MUŞEȚEL 

Dar cine-ți vorbesce de căţel?.. Căţel ?.. Ei, câne, nu, 
e]... ci alergă... alergă... 

ZANFIRA (a parte) 

De minune!.. (tara) Alerg! 6tă!., (esa), 

„MUȘEȚEL 

tă co va se dică neîngrijire de sănătate!.. Ce folos 
l€curi de tâte bâlele, numai de anghină nu... D'apol diccă 
că ca nu loresce pre cei în vârstă... 

SCENA IX 
  

MUȘEȚEL,IANOŞI 

" TANOŞI 

(Ca nn biciă în mână şi un câpăstru în alta, întră cu precipitanță) 

Teremtete... Cocone... Hat!.. Dă'mi niţel Orvașaguri, + 
doftorii la mine, dore la mine, cocine,.. 

MUŞEŢEL 

Ce-i? ce-l?..
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"1ANoși 
Nu mai merge neci popricași, neci giulași, nici solonina!.. 

„i! ui! uj!.. teremtate... mă dore, mă dore!.. Nehoghiacu 
mekholoc!! teremtete !., , 

MUȘEȚEL 

Dar ce-l 2 ce-l?., . 
- LANOȘI 

Ni!.. la torok... la gura, teremtete... fai! Iștanata!.. 
mă dâre!.. Coască gura şi voesce a merge spre Muşeţel). 

MUŞEȚEL, 

Anghină? fagi!.. Ne te-apropiâ!.. fugi!..: la doctor, 
nenorocitule !. . 

SCENA X 

Același, — ȘANDOR 

ŞANDOR A 

No! cocâne, că mintenași me dâre grumazii... S'avem 
iertățiune... mintenași.. . 

- MUŞEȚEL 

Și preel!.. anghina!.. în lăturt!.. la oparte!.. la doetor!.. 

SCENA XI 

Aceiași, — DĂNCIUO 

DANCIU ( intră bătând 6u5) 

Aolică, stăpâne!.. mâncaţ-așt ochit!,. stăpâne... mă 
dâre!.. Aolică, mamăcuța mea... . mă dore, sprâncenatule... 
incondeiatule . . .
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- - MUȘEȚEL 
Și] pe Dănciuc bucătarul!., a! e e molipsire în totă casa... 

la doctori. , la doctori! . 

" IANOȘI 

Freși e coodne ! ! vei de-i roșu,., „teremtete vereșt ca 
papricași, . | 

ŞANDOR 

Mi s'a roșit „verigata, cocâne... mintenași ţipă ochiul 
încâa de veqi.. 

DÂNCIUO | 
Aolică.. . -nu mat merge blamangtoa... că mă dore . 

vedi, cocâne... vedi?., (Toţi se grămădesc spre Maşeţel, carele se : 
zefagiâză din colţ în colţ cu îngrozire ). 

TOŢI 
Aoleo! cocâne ! 
Gâtul s'a roșit; 
M& dâre, cocsne! 
Vai! m'am molipsit ! 
En vedi dumneta 
Ala!lala!a! (căscâna gurele > 

| MUȘEȚEL 

Afară blăstămaţi, 
Gura la ce căscați 
Ca nisce deputaţi? 
La doctori alergaţi., . 
Că qăă mă molipsiţi.,. 
Afar” -afar” ar neșițli .. 

Tantra! Lanfira !., 

(bis)



199 

SCENA XII 

  

  

„dceiai, ZANFIRA 

ZANFIRA (alergând ) 

Ce este? Ce este? A! Dumnedeule! darce s'a întâmplat ?.. 
(schimbă un gest de intelegință cu servitorii), 

MUȘE ȚEL 

Afară ticăloșii!.. Zanfiră, toţi la doctori!.. La toți doc-. 
torii!.. Doctorii toţi!.. Afară ! eșiţi (ese toţi) - 

ZANFIRA 

Aoleo! D-le.. Că par'că mă dsre și pre mine... Aoleo LL. 
Ameţălă . . . (ese) | 

„ IMPREUNĂ 

MUȘEȚEL SERVITORII și ZANFIRA 

Afară, blestemaţi, - Aoleo cocâne 
„Gura la ce căscați Gâtul s'a roșit, 

„Ca nisce deputaţi? Me dâre, coc6ne 
“La doctori alergaţi ! Vai m'am molipsit. 

SCENA XIII 

MUȘEȚEL. — ELISA 
ELISA 

Dar ce este Unchiule? Ce s'a întâmplat? 

N MUŞEȚEL N 

Nu te apropii, nepâtă... Nu te apropiâ.... 

ELISA " 

De ce? Ce's'a întâmplat?.. . 

Ă - MUŞEŢEL 

Sum mort... Suntem morţi!.. toți morţi de anghină!...



200 

  

BLISA (a parte) 

Farsa Zanfiret... tare) D-ta unchiule, mort?.. Dar glu- mesck... Trăesei, esct tare ca tunul... Bolnav, D-ta?,. 
MUȘEȚEL | 

Nu te apropiă! nu te apropii, nenorocito!... 
| ELISA 

Ba da, ba daț.. Nep6ta D-le, epitropisita D-le nu va în- griji de unchiul er?., Atunct-cine?.. Streinit?. « Nu, dragă 
unchiule.., 

MUȘE'ȚEL (a parte) 
Dragă copilă!.. și eii o Supăraii mai ier! cu refusul met... ctazo) Dar te poţi molipsi... Bâla e contagidsă ... 

ELISA | 

Și ce? ('apuoă de mână) A! unchiule, cum te-am fi căutat, cum te-am fi 'ngrijit not... : 
” MUȘEȚEL 

Noi?,. 

ELISA 

Da, ei și CU... (roşesce şi plâcă capul) 

MUŞEȚEL 

Și cu?.. 
ELISA (măngâinâul) 

Dar tu n'a! voit... și nepâta ascultătore se supune... 
| MUŞETEI, 

Și bine facă... Un doctor... șrâă se iek un doctor.. Sum betrân şi am nevoiă de un ginere doctor, care se mă Îngri- jescă la bole... Dar mă âsre... aoleo mă dore... 
| ELIŞA (a parte) 

A! o idee!..
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SCENA XIV 

  

Acsiași, apol IANOȘ, apol ȘANDOR. DANCIUO şi ZANFIRA 

1ANOȘ 

No teremtete!.. Urroș-doftor nu-Y la casă... Este dipo- 
tat la Raisrat... : 

. ELISA 

La cameră! Cere parola pe când bolnavii lui o perd.! 

MUȘEȚEL 
La cameră doctorul și ei bolnav în cameră!.. coatre Ianoş) 

Nu te apropiâ!.. stat acolo!,. 

ȘANDOR 

Doftoru nu pote veni. | 

MUŞETEL 

D'acolo, vorbesce d'acolo! 

ELISA 
De ce nu pste veni? 

MUȘEȚEL 

De ce? 
ŞANDOR 

Sa făcut ci-că minister !.. 

| “ELISA 

AY! al! at! e bolnavă situațiunea!. . 

MUȘEȚEL 
Ministru, doctorul și ei bolnav de anghina!., 

: - Dâxerve 
Nu pâte veni doftorul, Cocdne şi mă doro... aolică reă 

mă dore... 

- ELISA 

Nu pâte veni?
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. DAXCIUC : 

Ci-că este prea oteupat... - 

-MUȘEȚEIL, 

De sigur, cu atâţia bolnavi... 

. DANCIUC 

Nu coene, ci cu Primăria... 

ELISA 

Tot o bolnavă... 
DANCIUC 

„Se sfătuesce la sfat despre șepeile cu fir ale :birjarilor 
ci-că lupta este mare!... 

Di ELISA 

Oră iaii patriotica otărire ca pe cărțile de joe se fii de 
acum înainte Domni! romăni.;. Domnii români bătuţi la 
stos!... 

Vi ZANFIRA (intră iute) 

ine!.., 

ELISA şi MUŞEŢEL 
Cine? cine? 

ZANFIRA. . 

Doctorul... Am alergat, am colindat la vr'o trei... Unul 
nu pote veni, căci era fârte ocupat... Caută! Altul ar fi ve- 
nit... dar era dator să mârgă la un consult... la repetiţiă, 
la operă se asculte pre noua prima-donas. . 

MUȘETȚEL 
Al treilea 2... | 

ZANFIRA 

AI treilea... vine... acesta aste încă n0i... 

" MUŞEȚEL 

Cine ? 
ZAMFIRA (Elise) 

EL 1... care) D. Dr. Calamitate...
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SCENA XVIII 

Aceiași, Dr. OALAMITATE (MIRCEA) 

MUȘEȚEL | , 
Dr. Calamitate! A! .Co fericire!.... A! Doctore! Adintory 

te citeam, cole, în gazetă... A ! sum forte bolnav, doctore... 
forte bolnav... 

ELI SA: (Zamâre!) 

De minune... Abia 'l-ași fi cunoscut! 

MIRCEA (Elisel) 

Domnișoră!... (salută cu o schimbare de gest) Domnul e bolnav? 

IANOŞ 

No şi eă! teremtete !... 

i ȘANDOR . , 

- Mintenași și ei ! „0 "Toţi de uă-dată 
DANCIUC 

Aolică! mă dsre.,. 

Dr. CALAMITATE 

He! ţară... pe rând ca la mâră... asteptați afară cer ese. Catre 
Muşeţe!) Teribile morb, boerule !... Închipuesceţi, cocâne, că 
de o mal merge tot așa, n'o se mai rimâe în Bucuresci de 
cât... 

, 

MUȘEȚEI, 

De cât ?,.. , 
Dr. CALAMITATE 

De cât doctoril... | 
| MUȘEŢEL 

Elei |... 

ZAMEFIRA  . 

Negreșit, căci numat et nu'și beaii doctoriele 1...
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Ă Dr. CALAMITATE 

Inchipuesce-ţi că am preste patru sute de casuri numa! că... - 

MUȘEȚEL 

Patru sute casuri numa! D-ta 1. Eu al patru suta unu- 
lea !... A ! mă dore doctore, mă dâre!... 

Dr. CALAMITATE 
" Cunosci, D-ta cocâne, pe D. Coscodanescu ? Nu '] cunoscy... 
Nu face nimica! Inchipuesceţi că astă-vâră, după ce 'mt 
prândesce zdravăn la un banchet, cu vr'o dece feluri de bu- 
cate și pe atâtea vinațe, se duce de se bagă în gîrlă... Hait! 
anghina "l-a lovit cum e mal răi... Mărturisesc, cum dicem 

= nol medicii... - 
MUŞEȚEL 

Elet!... a murit 1... Dar mă dore, doctore... mă dâre!... 
E Dr. CALAMITATE 

Dar Madam Spankia ?.. N'o cunosc) ?... Merge mă rog la 
bal... fără soţiorul... Dar mi ţi-o jâcă un cârd de locotenenți... 
din 6ste... Mi se pune între o ușă și o ferestră deschisă. , . 
Guturaiul cât pe ici, cât pe colea... Hapsi, hapsi!... ș'apot 
hirca ! hirca! ctugesce) și hait anghina oftiget mi ţi-o curăţă. . 

MUŞEȚEL 

Elei! doctore... a murit cocâna Spanchiă... Dumnegeul 
mei! mă dâre, doctore, r&ti mă dora !... 

Dr. CALANITATE | 
Da, se vedem boerule c1 prpăe comic, "i bate, 1 ascultă, cu o trâm- 

biţa de copi) Da, escă bolnav... 

MUȘEŢEL 

Nu spuneam eiă bine ?... 

z 

Dr. CALAMITATE 

Dar cine era nătărăul care se îndoia? Bolnav serios... at 
anghină... - e
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MUȘEȚEL (cască guia) 

Este roștță 2... 
Dr. CALA MITATE 

Anghină complicată cu Necroro-Nefrito-Orchita-Lam- 
&hita-Lupus-Lycopodium-Coxalgica-Spasmodica Dinamica... 

MUȘHȚEL 
(Cere la fiă-care vorbă technisă, "şi pipăe uu membru, mereă se lasă jos 

și Ia ne cade la pământ) A! sum mort!.. mort! mort!... 

ELISA (at Mircea) . 

Pentru Dumnedeii, Mircea... gluma e prea-prea.. sfrșesce!,. 

Dr. CALAMITATE 

O! nu te speriă, boerule... Zamiiră, ajută pre domnul... 
Nu avea grijă... Nu va fi nimie 1... 

ELI SA 

Unchiulet... A doctore!... c1 riaioz) 

Dr. CATAMITATE , 
Domnișâră... A ce frumâsă fiică ai domnule Mușeţel... 

| MUŞEȚEL 

"Nepâtă!... Necoro-Nexrito... Și n'am murit încă? (pe gândut) 
„Dr. CALAMITATE | 

Nepstă ? Ce fericit nepot vel avea... 

ELISA 7 
Domnule.. 

| Dr. CALAMITATE 

O! este adevărat domnișsră... 

MUŞEȚEL 

Necoro-Nefrito... Cactus... Și nu sum mort ?,.. 

9 CALANITATE 

Mort 2... Mort când eă sum aici?... Nu te simți deja mal 
bine ?... Da, domnișâră, fericit nepot va avea domnul...
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, MUŞEŢEL | 

Câparte) Ce ice ?,.. A! iată un bărbat bun pentru Liza.., * 
Necoro-Nevrito-Costalm... Eset însurat doctore ? 

Dr. CALAMITATE 

CAparte) A! 1 aduseii.. care) Nu, domnule Mușeţe]... Nu 
se întâlnesce în tote dilele o fată. ca... domnișora și un 
"unchiii ca... D-ta... 

„ MCŞEȚEI, * 

(Chiamă pe Elisa) Coxalgo-Cohalmo=Necoro.. Naiba seie!.. 
Ce dici ELiso (arstă pe Dr), aaa ea 

2 

„ELISA 

De Coxalgo-Cohalmo ? . 

MUŞEȚEL 

Nu, de Doctor?... 

ELISA 
(P1&eă capul). A! unehiule!... 

MUȘEȚEL 
(Către Zamâra). Nu-i displace... A! ce fericire.. Coxalgo- Cohalmo.. . lranghita ... Anghina ... 

Dr CALAMITATE 

(Apucă mâna Eliser şi o strânge la ănima), A! Domnișără, câte d bolnav unchiul D-vostră!. . Când afi Sci... (Cu vioiciune) A !,, 
da când are o nepâtă ca D-ta nu pote, nu trebue se msră.., 

MUȘTEL 

Se mor?... Sunt așa dar ru bolnav... dar mă dore, mă 
dâre, Doctore!.. A !Eliza... dies atvrea.. + Ce fericire! . Co- 
xalmo-Cohalmo! O! dar mă dore, mă dore!... 
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SCENA XVI 
  

Aceiași Dr. DIPLOMATESCU 

Dr. DIPLOMA TESCU (Intra citind un jurnal și nu bagă stmă la nimic), 

MIRCEA 

(Lasă răpede mâna bolnavului şi se aa îndărât). Aoleo!. , ăstai doc- 

torul Diplomatescu ... Doctor.de a binele... Ce mă fac?.. 
(sue în fund) 

ZAMFIRA (Elizel) 

„ Hait! se 'mcurcă rtu!... Ce se facem?.,. 

MUŞETEL 

“A! Dumnedeii te-aduce Doctore Diplomatescu.... . Poftim 
.„ „Sunt bolnav, reu bolnav de Necoro-huștuluc-maiculat. .. 

Dr, DIPLOMATESCU 

- (Ca jurnalul în mân). Nu se pote!.. Nu se pote!.. ceitina) una 
sută de nemți aii bătut 5000 de francezi, ati prins 3000 pri- 
sonieri între cari 20 de generali, 2000 de oficiări superiori 
și 2000 de tunuri... Restul e mort și 2000 răniţi... Dar nu 
se pote!.. Acest Nord Deutsche Post nu scie face socotâlă. 

| MIRCEA | 

Ce naiba o fi făcând el acolo?.. 

MUŞEȚEL - 

Domnule Doctore, D-le Doctor Diplomatescu!,.. 

SCENA XVII 
  

Aceiași Dr. COQUETESCU 

„Dr, COQTETESCU 

Aci este anghinosul?... A! o oglindă... (merge ta oglindă şi 
așeqă frizura, cravata) .. ..
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MIRCEA 

Și altul!.. Dr. Coqueteseu?... 

| ZANFIRA (Elizet) 

Se vede că nătărăi! de Ianoși și Dănciue aă fost adintor 
cu tot deadinsul pe la doctori... 

| „ MUŞEŢEI 

Așa dar sum bolnav de tot?..Și alt doctort.. Dr. Coque- 
toscu!... 

ZANFIRA 

(Mergând la Dr. Diplomatescu) Ei, Domnule Doctore... D. Mu- 
șeţel... boerul... 

, Dr. DIPLOMATESCU 

Da! Da!... După Sedan nu e mântuire... 

ZANFIRA 

(La Dr. Coquetesen) D-le Doctore.. D, Mușeţel.. Boierul . 

„Dr, COQUETESCU 

AI ce fromoșică.. Esci vkduvă?.. Fetă mare?.. Bzz.. Ce 
nostimă .. Esci bolnavă ?. . Boeru ?. Nodul cravatei stă bine? 
(Sa îndrâptă spre Mușeţel amânâoi dostoril și se întâlnesc, 'și fac comice sa- 
lutări,.. Dr, Coquetescu și Dr. Diplomatecu. 

Dr. DIPLOMATESCU 

Dr. Coquetescu. .. Este dar consult?.. 

Dr. COQUETESCU 

Uite!.. Co frumoși pantaloni!.. De unde iai cumptrat co- 
lega 2. 

ZANFIRA 

(Intervenind) D. Mușeţel anghină are?.: 
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SCENA XVIII 
——— 

Acsiași Dr. SPIRIT UȘ 

da, SPIRITUȘ 

(Intrând, înainte de ultima vorbă aZanire!) Anghinare ?... Sunt 
bune cu sosi alb... 

DOCTORII 

Doctorul Spirituş!.. 
MIRCEA 

Și al treilea !.. Intrega facultate!.. A! sum topit!.. 

Dr. COQUETESCU 

Anghină-are anghinare 1... (a parte) A! Ce spirit!.. Ce spi- Tit! 

Pr. DIPLOMATESCU 

Uite!.. Dr. Coquetescu subliniind un joc de vorbe!., . 
Dr, SPIRUTUŞ 

Cine e bolnar?.., 
| | Dr, COQUETESCU 
Bună diua, colege... 

Dr. SPIRITUȘ 
Ce culege?.. Ne ai cules pe cât vtd,.., 

„De DIPLOMATESCU 

A parte) Hait! i-a trântit-o doctorului Coqueţescu. 
| Dr. COQUETESCU 

St!..St!.. St! mat trage una doctorulut Diplomatesen... C 
spirit, a! co spirit! (tare) A! co frumosă vestă, colege. tut Spiritaș ) De unde ici asemenea veste frumâse.,. 

Dr, SPIRITUŞ 
Veste frumțse?,.A! nu de sigur pe urmele Dumitale!, . 

14 
.
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Dr. COQUETESCU 

(Apazte) Co dice? Par că-și ride de Dr. Diplomatescu,... 
De sigur, el numai âmblă după vesti... 

| Dr. DIPLOMATESCU 

Dar apropos de veste, ce mai veste coleg? ... 

ZÂMFIRA 

(Lut Maşeţer) Rtbdare, domnule ... Domni doctori se con= 
sultă ... D. Calamitate se ține mal la o parte; st vede că 
e noi... 

MUȘEȚEL 

Domnilor doctori domnule doctor ! Cut atircea 3 

MIRCEA | 

Aoleo! m'am dus!.., (schimbă gest cu Zarafira) 

” “ZAMFIRA 

(Iatervenind) Da, domnule Dr. Coqueteseu, da,: domnule 
Dr. Diplomatescu ... și D-ta, domnule, doctore .. . boerul 
e bolnav... Eaca... 

Dr. SPIRITUŞ 

Cine e bolnav ?. .. Dnmnul?. . (Doctorii se apropie de Mușeţei, 
Spirituş apucă de mână pre Muşeţel și-i cârcă pulsul) Unu, dol,.. 

MUŞEȚEL 

Bate doctore?. .. nu-l așa? 

Dr. SPIRITUȘ 

Una, douk,tret... bătăi, multe bătăi... dar constituțional 

Dr. DIPLOMATEECU 

Ha! ha! ha!... bravo!... bătăi constituționali! ha! ha! 
ha! . (a parte) Q să-lrepetez a redacţiunea lui Cască-Gură!... 

Dr. COQUETESCU 

CA arte) A! picat că nu se vinde și niţel spirit ...
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Dr.: SPIRITUȘ 

CA parte) Omul ăsta e sănătos; să vedem unde-o eși? 
Dr. DIPLOMATESCU 

(Luând o mână a Iul Muşeţel) Hm... căldură. 

, Dr. COQUETESCU 

(Luând ceal-aită) Mare căldură... 

Dr. DIPLOMA TESCU 
Stenahoriă?... Omul acesta e bolnay. 

Dr.. SPIRITUŞ 
De unde o sug ei căldura?.., 

De. COQURTESCU Aa 
Stenahoriă?,., arșiţii do stomach.... omul acesta e perdut, 

” Dr. SPIRITUŞ 
CA parte) Co asint!,,, 

| NUȘEȚEL 

Sunt perdut!,., sunt mort!.,. 

| „Dr, SPIBRITUŞ 

Consultiamo!... (pe aria aia Crispino) 

ai Docroni 
(Pl&că spre mâsă, Dr. Spirituș dă âe clavir şi frunqăresee nâtele, bătână tactul comic), 

Dr. DIPLOMATESCU 

Așa dar, colegi... ce ordonăm?.. Ec... Gazetele de adi... N'avuii timp se le vtd... (apucă o gazeta, 

Dr. COQUETESCU 
(Dână în cale-i de Fisa) Bzz!.. o fâtă frumos... Mușeţel e bogat... Hei! cine scie? (işt arege crăvata) Domnișoră .. remâne lîngă Elisa făcenă complimente ciudate). 

ZÂMFIRA (lu! Mircea) 

Privesce-l!,, Halal consult, ..
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MIRCEA- 

-A!.. nu mai am nici o grijă văqendu-i la lucru!.. 

Dr. COQUETESCU 

Da! Domnișoră, mata esci frumosi... A! ce frumosă ro- 
chiă... Și dâcă matale ţi-ar place un bărbat... O! Don- 
nișoră, ce fericire... Vedeţi ce frumose cravate am!.. 

Dr. SPIRITUŞ: „ 

O! musică, artă divină!.. E la bella Gigudina. 

Tra la la la la la la! (bis) 
Di quindici ani faceva lamore 
Dali avanti-un passo.,. 

Dr. DIPLOMATESCU (cetind) 

„Ministeriul cel noii al Spanici este compus din bărbaţi 

sblint: D. de lvs 'Tontos, Primul Președinte, este un ge- 

niti... D. de las Canalias, Ministrul de finance, o speciali- 
tate rară... 

(Penă aci se aude vorbele Adeâraia doctor; de acum înainte nu se ma! 

aude nimica, căci toți vorbesc împreună) 

Dr. COQUETESCU 

Așa, se scit Domnișoră, Duducuţă: cii te iubesc, te a- 
dorez... Sum doctor... nu ca aia... O! belă duducnță... 
Cad în genunchie.. nu mă lăsâ.., - 

Dr. SPIRITUŞ (Fredonâză) 

La vegni, la vegni a la finestre.., 
Le tuta le tuta incipriada... 
Partit en guerre, le syre de Framboisy is) 
Revint de guerre... 

Despăgubosce-mă lele 
De părăluţele mele...
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Dr. DIPLOMATESCU 

Revoluțiune... Internaţionale... Versailles, ... Maturii de 
la Senat (bate cu pumnit *a ms) Da!.. libertate, egalitate, fra- 
ternitate!., Jos! sus!,. 

: ZAMFIRA (lut Mușeţel) 

Ce consult... halal!,.. (atergă de 1a in doctor Ia altul) EX, D-le 
Dr... Despăgubesce-me lele... D. Mușeţel.. Ei D-le Dr. De- 
plomatescu... D. Dr. Coqueteseu... D. Mușeţel.., 

Tustre! doctori! revin în mijlocul scenei, unul cu un caet de note în mână, altul cu un jurnal imens, Dr. Coquetescu netedindu-şi pălăria cu multă pre- ocupațiune și se lovato între ei:pălăria lui Coquetescu se turtezce, Dr. Co- quetescu intră cu capul în gazeta lut Diplomateseu ; Dr, Spiritug, bătâna tactul, dă o [palmă D-rului Diplomatescu, Grup comic! Dr, Spirituş conti- nuă un moment a cânta: . 

Astă-v6ră, ger și frig, | 
Și vencaf la nekea'n Crâng... 
Vino, vino, puică, vino... 

(Rămân apol stupefacţi, Zamâra, Elisa, Mircea îŞI țin e6stele de 7î6, Mu şețel cu mânele întinse, cu gura căscată,..), . 

MUȘETEL 
Dar, domnilor doctori. 

1 

x 
Dr. SPIRITUȘŞ (lui Coquetescu) 

Doctorul s'a băgat în diplomații... (arâtă gazeta Ia gât). Ă d 

Dr. DIPLOMATESCU 
Dar apropos de diplomaţiă... D-ta coleg fact prea lungi 

note... (arctă obrazul ssă TOŞ). 

Dr, COQVETESCU 

Pălăria mea, . nouă nouţă!,.. 

Dr, SPIRITUŞ 
Ergo, colegi... Consultia mo... 

„Dr COQUETESCU 
Se-mi scot banit pe pălăriă..., (tare) Bolnavul așesta are 

anghină,,, ”
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Dr. DIPLOMATESCU 

Complicaţiuat, tărăgăeli, disoluțiun... 

"MIRCEA 

Ce dice? D. Mușeţel bolnav? (Se apropie de Spiritaş şi" vorbeasca 
a urechiă), 

Dr. COQUETESCU 

Dâcă nu este medicamentat energie... 

Dr. DIPLOMA TESCU 

Trebue reacțiune strașnică... prefacere radicale a consti- 
tuțiunel... 

MUȘEȚEU 

Dumnedeule, ce bolnav sunt... 

Dr. SPIRITUŞ (lui Mircea) 

Esec! băiat de spirit... Cu acest titlu facă cu „mine ce To- 
- iesci... Ș'apol acesti asint merită o lecţiune... (tare) Va să 

dică, onorabil colegi, domnul are anghină ?... 

| Dr. COQUETESCU 

Are anghină, da, da! | 

Dr. DIP LOMATESCU 

E perdut, da, da! 

Dr. SPIRITUŞ 

Domnule Mușeţel... țt-așiii putea recomandă se "i bel nu- 
mele în ceaii, dar mal bine, curend icosarul pentru scum= 
pil acestă colegi, ae 

Dr, DIPLOMATESCU 

„Ol icosarul... Eii luerez pentru sciință numat... Gatinae mtza 
ca să primescă icosarul de la Muşeţel. Desface iar gazeta şi ese cetind) 

A! diplomaţia europeană... 

Dr. COQUETESCU 

[cosarul ?... (aparte) Nici pălăria nu-mt ese,.. E! harim căl-
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catul... tare) Eă nu lucrez pentru bany... (tatinăe mâna şi în co 
sazul de la Mușeţel, salută și ese încdându-şi nodul oravatel).. 

Dr. SPIRITUŞ (lui Mircea) 

Acu la rândul nostru, colege... Ia loc colo la mâsă şi scrie ordonanța... (se pun 1a masă și Mircea serie). 

MUȘEȚEL (oitre Zamfira) 
Aştia se par mal de omeniă... Ce o semi dea 6re? 

ZANEIRA 
Ăla mat ales, Dr. Calamitate!... Ce om! ce om!...: Nu 

așa, dominișâră... C1ut Maşeţel) I cam place doctorul, dă așa... 

MUȘE'TEL 

A! Zamfira, ăsta ar fi bun pertru Elisa... 

Dr. SPIRITUŞ 

Prea bine, colege, așa... și fiind-că bila cere grăbniciă.,, 

NUȘEȚEL 

. A! doctore, grăbesce , . . 

| Dr. SPIRITUŞ 

Ce spiţer aveţi, boerule? 

NUȘEȚEI, 
Domnul Șocăţemberg. ,. 

Dr. SPIRITUŞ | 
Qi dă un condeiii se iseziteoă receta) Subseric, bocrule, receta și 

Zamfira va merge îndată, cât stăm not aci, se aducă doctoriilo 

 MUŞEȚEI, 

“Adu, doctore, grăbesce.... A! roi putea 6re se scap 
de Coxalgo-Cohalmo . .. Cum ai dis doctore? -. 

| Dr. SPIRITUŞ 

De minune «, , Domnișoră, fă bine și vino aci, -*
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ZANFIRA 

(Elizer) Dar ce vor cl so facă? 

ELISA 
Acole, domnule doctore? 

"Dr. SPIRITCŞ , 

Domnule doctore , . (tut a1izeea) In mâna D-t6le mâna Dom= 
nișorel .. . | | 

MUȘEȚEL 
Dar ce însemn6ză?,,. | 

ZAĂNFIRĂ 

Ce o mal fi și asta?,.. 

pr, SPIRITUŞ 

Îngenuchi, copilașilor . ... 

MUŞEȚEL 

Dar ce? Dar ce?... 

Dr. SPIRITUŞI 

Nu te iriti boerule: anghina e ciudată bslă... Dom- 
„nule doctore, citesce te rog ordonanța subscrisă de boerul,.. 

MIRCEA 

»Deelaraţiune. — Subsemnatul unchii și tutore domniș6- 
rei Eliza Primăvărescu , consimţ la măritarea ci cu domnul 
„Mircea... 

MUȘETŢEL 

Cu Mircea! A! dar nu se pote... nu se pote... Este o 
trădare... 

| ELIZA 

Unchiule . .- 
. MIRCEA 

Unchiule!, ... Domnule Mușeţel, iertare!
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ZAMFIRA 
Boerule!.,. o 

, MUȘEȚEL 

Și tu?... Anghina ta?... Afară... 

| “ ELISA, MIRCEA 

Iertare; ... Pa 
MUŞETEL 

Dar anghina mea, doctore? Anghina mea ?... 

De. SPIRITUȘ 

Teribil morb, boerule !,(cetina gazeta) 739 morţi de anghină 
și jumittate,.. Iacă lccul, boerule... (îi arată declarația subserisă ) 
Haide, rădică-te, domnule Mușeţe]... eset sănătos... 

MIRCEA 

Da, unchiule esci sănătos... 

ZÂNMFIRA 

Sănătos tun, boerule,.. 

MUȘEȚEL (pipăindu-se) 

Nu-mt sunt roșii urechile... 

ELISA 
Ei nu!... 

MUȘEȚEL 
Nu mă dore capul ?... - 

| MIRCEA 
PDâmne apă:ă ! 

MUȘEȚEI, 
Am apetit?... 

ZANFIRA 

„Cât un mitropolit. 
MUȘEȚEL 

N'am roștță 'n gât ? 
Dr. SPIRITUŞ 

Nu, nu!... Roșcţă 2... Iat-o numai pe cet dot obradi ai domnișărei și aşteptă un sărutaţ de Ia Mircea...
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NTȘETEL 

Ya am anghină,,. Ha! ha! ha)... 

MIRCEA 

Nu ai și nu o vel mai avea... și iacă garanţis $ în contra cl.,, 
(aruncă borcane, cutii, etc, afară), 

ZAMFIRA 
Așa ţi-e vorba ?... Haide și eii!... 

N UŞEŢEL . 
(Sare voios şi începe şi el a arunci), N'am anghină ?. .. Zamfira, 

Elisa... Mircea... nepste... n'am anghini.. Necoro-Nevrito- 

Cohalmo... 
MIRCEA 

Afară, afară buraenile rele... Afară șarlatanii... E sântă ” - 
misiunea aceca a medicului, unchiule... A! ce binc-cuvântări 
nu aduce el la căpătâiul celui suferind... dar câţi şarlatani 

şi câţi medici adevăraţi!... Acela e medicul, unchiule, care, 
om de spirit ca D. Dr. Spirituș , încreţesce sprincâna când 

vede în adevtr gravitatea bolei, €r când, ca dincori aci, 

înțelege că este numai un fel de Necoro-Nevrito-cohalmo... 

MUȘEȚEL 
Coxalmo-uștulue... 

- : MIRCEA 

Atunci își ride de șarlatanii, cari alergă numai după ico- 

sari, cântând colo la piano... 

Dr. SPIRITUȘ 
Afară publicul se nu ne chiame, 

De cât spre-a ne-aplaudă; 

Căci autorul bietul se teme, 

Că'n loc d'aplaos ne-or flueri... (bi3). 

TOŢI 
Afară, afară se ne strigați! 
Dar: numat ca să ne-aplaudați ! 

(Cortina cade) . 
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„Et quum summa miremur 
interiora tamen probe mus.«



Doba-de-carte . 

Cenzorescu . 

Taleuși . 
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Florilă, 

Nestor. . , 

Pisica, , 

Şorieel , . 

Burdujel . 

Strengareseu . 

Nebunescu . 
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SANTUL NICOLAE 
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COPIII: CEI CUMINTI 

  

„ CORUL 

Site, sănte Nicolai, 
D6ră nout ce ne dat? 
Siinte, sănte Nicolai, 
AstăqI ce-o st ne mai dal? bis 

| DODĂ DE CARTE 

La copilul cel cu minte, . 
Care 'nvâţă și nu minte, 
Sânt Nicolai, o se-aduet 
Niscai bonbne ?n papuci ? 
Ade, cereți, măi băeţi, 
Lui sint Nicolai, ce vreţi. 

| CENZORESCU 

Numai spuneţi că veţi fi 
Buni, cuminţi, cum va dori, 
Și că mult o se 'nvâţaţi 
Și ca-n tote ve 'ndreptați, 

| FĂLCUŞI 

Sănte, moșule bitrâne,
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” Scuturăţi barba pe mine, 
Că ţi-e barba de mătasă, 
'Când o scuturi, âmpli-o mesă 
De acadele, 

De jucărele, 
De bonbonele. ...., 
Ce? nu mă cunosc, o siinte?, 

Eu sunt Fălcuș, cel cu minte. ... 
Te rog, sănte Nicolai, | 
Dă-mi îndată ce-o să-ml dat; 
Da se dal și sănttate, 
Dulce dili îndelungate, 
La părinţii mei iubiţi, 
Că adresa, cred, le-o sciți: 
Stai în ulița Stirbei, ..., 
Mie se-mi dai ork ce vrei. ..,. 

Co st-mi dea 6re pe coș? (întrâbă pe Cocoşel) 
COCOŞEL 

DOBĂ DE CARTE 

Nu, Cocoș ci mingâere. 

FĂLCUŞ 

Da şi bonbâne și mere, 
Da și pinteni, d'aur, roși, 
Da și calului zahar. | 

FLORILĂ 

Taci, Fălcuși, că e rușine 
St cerl tote pentru tine 
Și de alţi st n'at habar. 
Cîncet) Cere, mă, și acadele, 
De ţi-o da sunt șale mele?..., 
tare) Eii Florilă, mt numesc, 
Sănte, bine te găsesc:
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Sci! cam fost cam bolnăvior; 
Dar acuma sunt iar bine, 
Și 6că venil la tine, 
Să te rog cu mare dor: 
O sfinte Nicolai, 
Ce mulți copii mat at! 
La toţi o să aduci 
Bonb6ne prin papuci? 
Eu vreaii. ,. . un mare smeii 
Să urle ca un leii, | 
Ș'o pușcă... șun pistol... 
Ș'o sută de arșici 
Să mă joc cu Piţol, 
Ș'o carte cu sfinți mict; 
Că eii făgăduese 
SE nu mă bolnăvesc, 
Ca nu 6ră'și din blă 
Să nu "'nvâţ carte 'n şeolă, 
Că mult eii mă silese 
S5 'nvâţ carte mereii, 
SE nu fii nătărtă ; 
Șin clas șin dormitor 
Eii pururea gândesc 
SE fiii ascultător, 

) NESTOR 
Sfredeluș e guraliă; 
De vorbă când s'apucă, 
Atunci să te țit furcă, 
"Ca iţele se mcurcă. ...,. | 
Eii, sănte, atâta seiii 
Că toţi sunt băeţi buni, 

Şi... dâcă spun minciun! 
E numa! din tâmplare 
Că nimeni gând rii nare...
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Der pote tu poftesei , 
Cu cinc-acum vorbesci 

St scil? acâsta vrei ? 
Eii sunt Nestor ţonţoroi, 
Care face tărăboi; 
Dar ce st-i faci, moșule? 
Vin'inc;, Cocoșule, 

St spui lui sânt Nicolai 
De 'Țonţoroi ce gând ai. 

CORUL 

Da-e cu minte 'Țonţoroi, 
Și de 'ncepe vr'un resbot 
E că s'a 'ntâlnit cu noi. .., 

DORĂ DE CARTE 

Nestorel e Dăeat bun; 
Câte-odată, ,..... cam nebun. 

NESTOR 

Dobă de carte "i mai mare 
Și, cum îl vedi, tot el sare 
Cel d'ântâiii la nebunii, 

DODĂ DE CARTE (încet) 

Nu mal spune, mă, porstii. 

CENSORESCU 
Pace, pace, armoniă 

Între vot pururt să fie, 
Căci copiii educați 
Trăesc, toţi, ca nisce fraţi. 
(către Sf. Nicolae) Censorescu ci mi chiamă, 
Pentru că le bag de sâmă 
Nerodii st nu mai facă, 
Ca-la Domnul toţi st placă. 

PISICA 
Miaii! miorlaii și 6ră miaii!
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Căţi, pisică . . . 

PISICA 

* - Ba nu vraă! 
FU me iati cu toţii bine, 
Pină ce 'ndemână-mi vine 
Și cu Domnul dascăl ch ar, 
Doră mi-o da note bune. 
Miaii, miorlai și miorlati iar; 
Când am venit, am plâns tare, 
Și miorlăiam, poznă mare, 
Dâr acum m'am cunințit 
Și cu plânsul s'a sfirșit. 
Mie pisică imi dice, 
Der mai vreaii pisică-a A 
De cât șoarece, .. 

ŞORICEL 

Nu crăeni! 
O st-ţi dati tre? „la purtare... 
Audi ? în qi de serbare? 
Să te întreb moș Nicolay, 

"Oare mie ce-o st-mi dat? 
Ei sunt, mă rog, Șoricel, 
De. ... nu prea sunt curățel, 
Și nici prea ascultător; 
Der promit că în viitor, - 
Voi fi pururea curat, 
Și cu minte ș'ordonat. 

BURDUIJEL 

Uite, mă! par că și not, 
Ei și Fălcuși, amindoi, a 
N'am voi se fim cu minţi? ...- 
Venim cu ruge ferbinți 

9
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Cistre Sântul Nicolaf . . . 
(incet) Sânte, bombine mat at?" 
Să ne daf ce-i mat avea... 
Mie Burdujel "mi qice, 
De când am venit aice, 
Pentru că sunt voinicel; 

Dâr 6re nu-s cuminţel? 

ŞTBEYGĂRESCU 

De cu minte nic! habar, 
Mat nebun băeat e rar. 

DOBĂ DE CARTE 

i.e, frate, cine-o spune! 
Ștrengărescu! de minune! 
ÎL vedeţi cum să 

ŞTRENGĂRESCU 

Nebunescule, sfârşesce, 

Că nu te mal duc la nuci 
Cu Zosima, în papuci, | 

Decă de nas mă apuci... 
Sânt Nicolar, sărut mâna, 
Ei sunt ăla cu pricina ; 

Nu prea sunt de lăudat 
Cu cămașa țonțoroii, 

„La bârneţe, dinapol, RI 
Deră nici de lepadat .... 
Nebuni, da, multe fac, 
Năsdrăvăniele 'mi plac; 

Și "5 murdar 
Ca un coșar, 

Dâr de aqt eii hotărtse, 
Sânte, Sânte ce slăvesc, 

De nebunii să stirpesc, 
De mi-l da vr'o jucărea,
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Vr'o pușcă de tinichea, 
Nebunescule, așa e 
Că Iul Sfântul Nicolae, 

"Și tu promiţi ca și mine 
Că te vel purta ma! bine? 

NEBUNESCU 

Ștrengărescu prea le "nșiră, 
Și la mofturi faes dirt i 
Sânt Nicolat, ss nu "1 credi, 
Că lucru e AȘA... să vedi: 
Ei, care-mt die Nebunescu, 
De când sunt cu Ștrengărescu 
Uite, daii pe unde daii 
Și la nebunit mă iaă, 
Ș'apot hatda, o păţese 
Când cu Domnnl mă "ntălnesc. 
Der te rog, Sânte bătrine, 
Întrebă măcar de orl-cine, 
Așa e că nu 's murdar 
Desordonat și ștrengar? 

BURDUIJAL 

Nebunescu e cumințe 
Cât cățeua lut Melinte, 

NEBUNESOU 

Ce dict, Burdujel? . : : Să tar! 
D'aceea ț'am dat colaci? 
Dă-mi colaci! înapol, 
Ori denu...., 

DODĂ Dg CARTE 

ar tărăbol! 
Și vreţi ca Sântul săvină, 
Cu careta sa cea plină | 
Dă bunătăţi.... d'acadele?! *



Mat bine, cu vocea lină, 
Diceţi toţi vorbele mele : 

TOŢI 

Sănte, Sănte NicolaY, 

Mulţi copilași tu mat at! 

DOBĂ DE CAREE 

Și tu poţi la toţi să dai, 

Și bombsne, jucărif, 
La cel ce sunt bunt copil. 

TOTI 

Noi suntem buni, tu ne sei. 

DODĂ DE CARTE - 

Ca păstrica ce sbură 

Copilu- minte ușvră, | 

Dâră mintea lui sporeşee, 
Când la carte st sileșce.. 

. TOŢI - 

Noi cu toţi ne vom sili, 
Ș'invățaţi no! rom eși. 

DOBĂ DE CARTE 

Ce st cerem, Dimne sănte, 
Iu a nostră rugăminte?,.. 
Copii, sciți ce e mai bun? 
Lite, eti o să v'o spun:. 

TOȚI 

Român! buni, pe șes și pluiiă! 

Fă-ne, sănte Nicola! 

Dobă DE CARTE 

Că nu-l alt necaz pe lume. 

De cât ca se n'ai un'nume, 

Nume de nm prea mărit!



_ SORICEL, 

Fă-nc, Dimne, n&mul mare, 
De la munţi și păn'la mare! 
Fă-ne n6mul fericit! 

CENSORESCU 

N6mul mare se va face, 
A'nvăţa de ne va place. 
AY să cerem, deră, minte, 
Rugând sântul prea ferbinte .. . 
Dă-ne, sănte, sănătate, 

- FĂLCUS 
Da și zahar, ciocolate, 

PISICA 
Miati, miorlat, eii vrâă dulceți. 

NESTOR 

Ei voii puscă, mă băeţi. 

FLORILĂ 

Ei voiesc o prăjitură... 
Uf! îmi vine apa'n gură! 

" BURDUJEL 
Mie st-mi dea o cutiă 
De soldaţi... . artileriă. : 

__ COCOȘEL 

Cucurigu . .. . Dră mie, | 
De-i tot da, ce-o st-mi remâis?, 
Ei voese să-mi dea plăcinte, 
Și o sabiă de-argint! 
Doră nu's geaba cu minte! 
Ce ? de geaba nu mai mint? 

BURDUJEL 

Taci Cocoș, că e rușine, 
Să nu ceri, și pentru mine,
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Ei să șcil, moșule sfinte, 
Că nu am alte alte curinte 
De a-ţi spune ca să-mi dar 
Ce-i roi din ce mat UA 
Decât că ascultător 
ME voii face'n viitor. 

TOŢI 

Sănte, sănte Nicolai, 
Haide, dă ceo să dai, 
Că vedi, nâptea a sosit 
Și no! ruga ne-am sfârșit. 

(Sanda tunete; fulgere; este vânt, St. Nicolae lasă un coș cu lucruri bune) 

FĂLCCŞ 

Uite, uite, să pogbră; 
Uite, nu vedeţi pe sforă? - 
(EI fac r6tă împrejurul coşalul cântănd). 

| "TOŢI 

Bravo, sănte Nicolay! 
AY fost bun ș'at dăruit 
Bunttăţile ce at, 
Pentru că ne-am cuminţi. (bis) 

FINE



OOBARUA 
COMMEDIA IN UN ATTO, di V. A. URECHIA | 

TEADOTTA DAL RUMENO DA 
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„ Rappresentata pella prima volta sulla scena di Rucarest îl 9 
Gennaio 1869, sottu lu direzione del comitato teatrale, istivuito dal 
puverno.
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La scena rappresenta uno studio d'avvocato con quadri alle pareti 
„ Una seansia con libri. Serittoio a sinistra, un canap) e sedie. A 
dritta una toeletta. Useio în mezzo e a destra. In fondu un crologio. 

  

SOENAI 

A alzarsi del sipario, MIRCEA, chs. sta serivendo allo serittoio 
"depone la penna, fingendo aver terminato una lettera,. 

MIRCEA 

Andră benc!.. (ieegenao) Oh! si buona madre, oggi i miei 
sogni sono realizzati ... Da due mesi Anna, dopo infinite 
lotte, & divenuta mia moglie... Anna! sai quel!” angiolo 
che infiammv l'animo mio, e nella speranza del di cui pos- 
sesso attinsi la forza di lottare colla miseria e di crearmi 
„una posizione... Oh diletta madre! Se tu la vedessi daresti 
ragione al mio cuore! La poesia nasce sul suo labbro tre- 
molante sotto il bacio „= + La Sereniti dell 'animo lesi legge - 
nel” azzurro de'suoi occhi... Se il suo rotondo e candido 
brâccio cingesse il collo d'una statua, lo stesso gelido marmo 
sentirebbe rinascere nel suo send la vita. e il palpito con 
brișido di felicită: : Oh si; Vamerai buona maâre!.. ElP8 

“tanto ingenua cd in pari tempo si ricea di pensieri, ., ,
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Una sola piccola ombra evvi in tanto quadro di luce: la. 
gelosia. Si, essa ne ă dominata alquanto... Ma che? non vi 
son forse fiori, i quali, gelosi del raggio che amano, girano 
intorno a quel raggio in tutte le direzioni?.. Un altro, 
vorrebbe castigare la mia Anna della sua gelosia, io ne tro- 
verd il. rimedio nel! amarla Sempre - pi!... Oh !se il tuo 
seno, affettuosa madre, ha dato al mio corpo Sangue e vita... 
Annetta mia, ha dato a quest "istesso corpo, cresciuto colle 
tue dolci carezze, un 'anima per sentire... Ella sola ha fatto 
emanar dalla fronte, che i tuoi baci riscaldarono, Lidea del 
bello... Tu, madre, sei la sorgente della mia vita, dessa & - 
qvella della mia felicită... Egualmente grande & il vosfre 
compito!... No, tu non puoi essere gelosa di lei... D'al- 
tronde la mia Annetta non ti rirăunera ella forse col suo 
amore e colla sua gratitudine di ci) che tu le hai dato in 

„me? Gratitudine? Oh! son io che devo immensamente esserti 
rato, madre mia!... Benediră la posizione che mi rerră 
fatta,. dalla societă, non per me, ma pereche sard in istato 

" d'alleviare Ia tua vecchiaia... E lo sard fra poco... Elisa 
sară mia, cara madre, 088i... domani... :ed allora!... E 
quand “anche per ingiustizia io non giungessi ad averla, non 
sono io avrocato? uomo d'affari? uvmo positiro come tu 
m'hai voluto?.. In vece de 'versi che mi allettavano: para- * 
grafi, articoli... In vece dell'inebbriante armonia dell'anima 
de' misteriosi mormorii della naturs, il cicaleggio della tii- 
buna... i bisbigli dell” intrigo, Ia cacofonia della calunnia . .. 
Ah madre!" allor ch'io vado ai tribunali, lascio il cuore a 
casa... Pongo il codice al suoposto... Pure questo & qual- 
che cosa, non & vero, madre mia? Vi sono avocati e gindici 
che non hanno nt cuore n& codice... E che hanno dunque 
in vece loro? Una borsa!.., : | 

Non creder peră, adorata madre, leggere in queste righe 
il minimo rimprovero * per avermi consigliato il codice în 
luogo della lira... Oh! lo benedico quel codice, che mi ren- 

4
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deră la nostra cara Elisa... Prega tu pure il Cielo, „cara “madre!... Domani 8 Sant” Anna, giorno onomastico della mia Annetta ... Vogdio recitarle, stringendula al seno, que- 
„Şli ultimi versi nei quali la mia infranta lira si & permesso di cantare Vamata Elisa. (palate) Benissimo .. Ora i versi., 
(cereanăoli) A eccoli.,, Ceggendoli) 

«T'amo, Elisa, come il cerro al monte, , 
Ama il dolee mormorio, del fonte...» : - 

(Scorgendo Auns che apre l'ascio di soppiatto) Anna! (a parte) Presto 
„questa lettera sotto piego... Se Sapesse.. . (Ate te 1a letttera ne! 
piego e aella fretta Iatcia cadere Î versi), 

  

0 OSOENA II 

MIRCEA, ANNA,. 

ANNA (a parte sula sogtia) ” 

Una lettera?... Per chi sară mai! 
MIRCEA (ponendo la lettera in tasea con alquanta premura) | 

Sei tu Annetta mia?... | 
ERE ANNA (con aria eorutatrice) 

Sei occupa40?... Scrivi?.. Devo andarmene?.,. : 
MIRCEA (le va incontro-a ia prende per mano) 

Ho terminato,.. (ra vuoi baeiare) (:he fuggi?.. Un bacio... 
n0?... Le odierne leggi han forse cambiato anche il patto 
stabilito tra noi?.., | | a i | ANNA 

„No, io il rammento... oggi come sempre da due mesi mi 
vi sottometto... Non fo ribellioni... +10 baciay Articolo [... 

MIRCEA 
Articolo 2, 3, 4... Vedi, mia cara, capisco anch'io che 

simili leggi abbiano molti articoli... Qui i paragrafi non si 
contraddicono gli uni „cogli altri per dar Inogo a cavigli,
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anzi, nascono gli uni dagli alti... Eceo per esempio... Ca= - 
Pitolo I delP'amore, paragrafo 1 del bacio... Articolo II, 
il braceio intorno al collo, e Talinea 5, un aliro bacio. coca 
anfasi) Ho promulgato e promulghiamo .. . Noi Mircea, per 
grazia del Signor Sindaco, Principe... 

| ANNA 
No, ,.. Marito.., 

MIRCEA 

Oh! si, il so!... Costituzionalissimo . +. con ministero 
responsabile, î tuoi ochi... con una Camera... la tua... 
lă.. + ore non v'6 palazzo di cristallo, - ma dove gli animi 
susurrano amore e Speranza ... Con un Senato... 

ANNA 

„Ah! si, un Senato! 1 tuo serittoio, questo,... No, sono 
contro il Senato. Abbasso il Senatn!... 

MIRCEA 

Gidendo) Oh! piano! piano! 7] Senato € nostro!... 

ANNA . 

No, quando vi stai seduto: Cereate un po'il cuor di Mir- 
cea? Non lo'si trova piu. Egli & immerso fra” paragrafi ed i 
fascicoli degli atti!.., 

NIKCEA 

(ăeclamando) Noi Anna la bella, abbiamo decretato e decre- 
tiamo: Il Senato, cioă 10 scrittoio, viene abolito nel nostro 
regno...ah!ah!ah!ah! Povero scrittoio!... Ma sconsi- 
gliato, chi ti ha suggerito lidea di frapporti în mezzo a noi? 
in mezzo a due cuori che si amano? Vedete un p0!.,. una 
scrittoio ove vi & posto per... - 

p ANNA 

er?... 

MIRCEA 
“Un bimbo..,



ANNA 

Una bimba... 
. MIRCEA 

Un bimbo... | 
ANSA 

Una bimba che non avră serittoio... Quando lo si cerea 
il Sr. Mircea... serive!... Il maftino, scrive, nella giorna- 
ta, scrive!... La sera, si, per sino Ia sera scrive... scrire 
incessantemente... Che puy mai Scrivere sempre il Sr. 
Mireea ?.., 

MIRCEA 

(rideudo) Difese... Signori giudici... Signor Procuratore... 
Siccome ... per cui... di modo che... -Tarticolo .;. il pa- 
ragrafo ... il capitolo... 

ANRA. 

Difese. .. lettere... 

MIRCEA 
Anche!.., 

- ANNA 

Si, certo, lettere ai clienti .... 
, Aa MIRCEA 

„Ai clienți. . 
ANNA 

Ah! dunuqe qnella lettera... 

MIRCEA , , 
(a parte) Ahi! I'ha veduta! Oh! la gelosia ! carte) ah! ah! 

„ah! Qual aria da giudice istruttore ? Questa lettera ca trao 
dalla tasca) 6 per... . a i | 

" ANNA 
Per ... (con ausietă)- 

MIRCEA 
„Per la nostra veechia madre ... 

Ă 
ANNA 

ceon soddisfazione) Ah |
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Ed ora pel tuo nuoro moto di gelosia meriteresti., .. - 
. ANNA ! Il perdono. 

” MIRCEA . | 
E un bacio. Wrorelegio suoua 1a 11) gi le 11! Addio mia cara... 

| ANNA 
„Come giă 2... Sono le 11 appena,.. 

MIRCEA 

E'd'uopo... Il tribunale... Ah ! ho un &ran processo oggi... 
A rivederci, Annetta mia... Rammentati: ho un gran proces- 
so! Îî. (prende con allegria il portofogli ed esce in fretta canticehiando) 

»T'amo... hem!... hem!... hem!... come il cervo al monte... 

ANNA 
Gii a rivederci... ţatireza parte) 

  

SCENAIII 

ANNA (sola) 

| ANNA , 

(dopo aver accompagnato Mireea sino all'uscio) Se n'& andato ... 
(fermandosi presso alt'usoio dinauzi ad un quadro) La luna di miele! 
Ah! Lemeni, il tuo quadro ritrae il vero! Ecco il Signori- 
0... Che aria di feliciti... di beatitudina! AL par del mio 
Mircea d'altra volta... Dal suo socchiuso labbro l'anima. 
sembra sprigionarsi docelmente... Col suo braceio stringe 
amorevolment > Vamata al seno ... Come Mircea. +. Oh! lu- 
na di miele! (va al quaăro dai 2ato sinistre) La luna seguente, 
II Signoriao & pensieroso, si morde i mustacchi... Lo 
sguardo suo € vagante... Che cerchi Signorino?... L'amata 
tua non ti sta d'accanto?... Lă sua mano accarezza il collo 
della sua diletta, ma quella mano & attratta. Sembra una
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niano tendente a strozzare L'essere che accarezza... Che cipiglio preoccupato!... Oh! gli affari!... Non ă vero Si- &norino ?.. Lo serittoio ....I tribunali?... Come Mircea... Avete affari ? Difese?... Lettere ai clienti?... Una qualche 
cliente?... Come Mircea forse..., (ritoraa sul daraati della scena) No, egli non mi ama piti!... Il sento... „Quando vedrai, fanciulla mia, mi diceva la Signora Sarini, mia aia, quando vedrai cha tuo marito & tanto occupato da non poterti ac- cordare poche ore, sa non giornate, saprai che priacipia La luna seguente!* Non mi ama pill! cro!genăosi ad uno spee 

chio) Ha forse d'uopo d'una piu bella... Si, fuggi bruttac- ci... Non redi che sei un mostro ?.., Occhi azzurri!,,. gran che davrero!... Perch$ non sono neri?... | neri gli piacciono.. Naso aquilino.. Odi tu, Biondina, naso aquilino ora. Voglio essere bruna. Sere fa, egli ammirava Ia nera capi- gliatura della prima donna. La prima donna € bruna... Affar di stato, seramente... Ancho le more sono brune, (S'asstăe alle serittoio) No, non mi ama piii!.,. Eeco giă piu d'una' setti- mana che non trova altro tempo da accordarmi se non che Tora del pranzo... Scrire inces antemente... „Quando vedrai il tuo Signorino molto occupato La luna segu- „ente“ Oh ! maledetto scrittoio!... ceota mano roverela le carta che trovansi sora) Maledette carte!,., (le riassesta) Si direbbe davrero che sono divenuta una fanciulla che percuote Tassito sul quale d caduta... (eogitsbonda) Eppure , no, altra volta egli vi confidava si dolci misteri indirizza- timi ... Voi mi avete recati versi: nei quali il mio Mircea cantava Tinno del cuore!... £ Vero, ma quanto ve-. leno potete pers anche infondere!,.. La carta d come la. lingua d'Esopo... Se fossi autore, fortuna che nol sono, scriverei Vistoria della carta. Primo periodo. La carta dai 2 ai 7 anui: Veguaglianza della carta dinanzi alle. stelle comete ed ai piccioneini. Secondo periodo dai 1 ai 14 anni; la carta delle scuole, la carta da punizig-
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ni,'la carta pungente, rurida... Zerzo periodo la carta dei . 
15 anni; carta color di rosa; dolee, liscia,: vellutata, profu= 
mata. ..in ogni' cantoncino un Ah!un Oh! su d'ogni pagina. 
Quarto periodo: carta da litigi.. . paragraf, articolo tale... 
siccome... per cui... quindi... di modo che... Chiedo , 
la: parola!... Abbasso il ministro!... ZI Românul, la Pa- 
tria, la Pr essa, lo Serinciobul... Poi viene la carta da 
ricci, la carta da coprie i vasetti, la carta della luna. se- 
gucnte,- piu che seguente, Eeco per esempio come questa 
(raccoglie per terra i yersi caduti a Mircea) Vodiamo: : „mente! 1.3 

La carta del terzo periodo avrelbe deito : î in errore, sin- 
ganna. 0ibv!.. ]a cortesia non fa parte del quarto periodo, 
detto anchepblitico . . . Mente il Sr. Deputato Coscodano.. 
I rossi earnirori . . . I bianchitraditori. . . In nome dell! e- 
guaglianza, della fratellanza, della libertă, i preopinanti | 
sono miser. .. (parlando spiega la carta contenente i versi es "interrompe 

ad na tratto) Cho vedo? . . esse) Ode a Elisa ?...% Elisa! 
Ode? .. Caratteri di Mircea? « « Oh! Dio mio! «+ 'Tremo! 

- Qegze) | 
«T'amo Elisa, como il cervo al monte 

Ama il dolee mormorio del fonte. . .» 

(eade mezza svenuta sulla sedia) “Tradita! Egli ama una 
Elisa! .. . Tradita!.. Oh? lo tue. carezze di poco fa!.. 
Ora intendo la sua preoccupazione . .. . Ama ! (con pianto 
trattenuto) Egli ama quella Elisa da piu giorni... Sară 
bella : quella Elisa? .. L'ama come il cervo. .. Che 
scempio! . . Dove essere un mostro .. .Si stupidi versinon 
possono essere ispirati che da un essere difforme . . (eggenăo) 
„T'amo, Elisa, comeil cerroal monte... Ah't! dice: 
Come il servo al monte, ama il dolce mormorio del fonte. . 
(oea zisolutezza) Mormora il fonte .. . Si, ma anche Vanima 
mia trafitta mormora! . . Ah! Signorino, amate una Elisa ?. 
Dimenticate dunque che la donna ha la vendetta facile, pron - 
ta + „. per quanto brutta ella sia . .. tanto pit se non & un
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» îmostro... Poich& dovete sapere che non sono un mostro.. " Gli altri se ne accorgono . . . Il capitano, per esempio ..,. „Ă giovino il capitano, e porta le spalline con molta: ele= Banza +... Ah!!! 11 Signorino ama . * + (Suona îl campanello) Dio mio! . . Vendetta! La vendetta & qual rugiada în tempo di siccita. 

  

SOENA IV 
— 

ANNA, ZAMPIRA 
ZAMEIRA 

La Signora mi ha chiamata ? . . 

"ANNA , | 
Si (a parte) Come principiare ? (tote) Zamfira ... Zamfira... Mi dicesti che il capitano... - 

ZANFIRA 

(a parte) Eecoci finalmente (torte) Oh ! se sapesse sienora quan- to ama. : 
- ANNA 

(eon isăegro) QJualo temerită! , , 

ZAMFIRA , i 
L'adora, mi creda, creda alla di let sorella di latte,.. Potrei io mai igannarla Signora? ci 

ANNA 
(a parte, leggendo),, "amo, Elisa,.. , Traditat. . - 

ZAMFIRa | 
(a parte) Che vorră mai dire un tal cambiamento ? ... Una lettera . * + + (procuranâo di leggere guardando al di sepra delle spalle ai Anna) Ahi! Ahi! Ahi! „Ode a Elisa“. ... Ora intendo! , . 

ANNA (cogitabon da) 

E tutte quelle proteste d'amore?. . Due settimaneor sono 
16
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dppena, che a 'Tuzia, sulla rocca del'Aroltoio, col capo â- 
dagiato sul mio omero, lasciando !'onda, che spezzavasi ai 

nostri piedi, parlare un misterioso linguaggio, il suo labbro 
al mio congiunto, egli infondevami in un lungo bacio tutta 

Vanima sua . . . Oh! menzogna dell'amore! . . : 

ZAMFIRA (a parte) 

Benissimo! . . non potrebbe andar meglio, orala mia dote 

ă sicura. (forte) Oh! cara signora! . . Che parla ella mai d'a- 

more! . . Il marito!.. Mia Signora, si accerti che il con- 

sorte e amore, non capono nella stessa casa .. . Ci5 non 
si & mai veduto... Ah! se mi parlasse delP'amante che sta 
notti intere sotto lo finestre onde mendicara uno sguardo.. 

dell'amante, che incontrando la mano della sua diletta, 
sente i brividi scuotergli il corpo, oil cuore spezzarglisi 
per la violenza de' palpiti, lintenderei, ma îl marito!. . 

| ANNA 

Tale, si tale era il mio Mircea. ... 
” ZAMFIRA 

Quando le era amante... non dico di no!.. Ma che 
vuole . . . adesso & marito, qual necessită ar rebbo egli ora 
di sospirare sotto le finestre cantando: 

aSon qui, son qui mio ben 

Deh ! vieni a questo sens | 

Oib6! ravrolto nella sua veste da camera, trascinando un 
paio di pianelle nel canavaccio delle quali in ogni punto 
trovasi annodato uno dei di lei amorosi pensieri, ella dove 
stimarsi felice se il signore condiscende ad interrompere i 
suoi affari, 4 suo; versi forse, per dirle con voce salmo= 
dica. .. Cara! Cara! . (care in matrimonio, vale gaanto la 
parela Patria nella bocea di coloro che piti non. I-hauno) 
Cara! comanda che mi portino una tazza di caflă,.,, 

- ANNA 

Oh! no; Zamfira! 'Tu non puoi comprendere quanto in-
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canto vi sia nel quadro del quale tu tenti mettere în cari- catura la santa intimită, del focolare, come quei miseri beţ fardi che non avendolo meritato lo pongono în ridicolo...' No, Zamfira. Quella veste da camera, quelle pianelle costi- tuiscono Ia veridicită dell'amore. 

ZANFIRA 
- 

Vesto da camera cd amore! .. Hem! Ăppena giorno, il Sre. si alza, si rade la barba, bere il call, ed esce... Va dovunque purchă non stia in casa . . . Ritorna verso le 10, fn la colazione, prende il cafis e... od esce di nuovo. .. Rientra alle 5 allorehă 8 Spinto dalla fame, pranza di cattivo umore leggendo un giornale che lo insulta o 10 loda, se- condo ch't, o non & del suo partito . . . prende di nouvo il.- „ caflă . . . intanto giunge ora del club . .. Slatineano quel- lo dei rossi, il Sr. Ciarla quello dei bianchi . . . Ritorna a mezza notte... E non v'8 nulla di sorprendente se la mezza notte & oltrepassata .. . Finalmente .rientra a casa, sbadiglia; ripiglia la veste da camera“ Che fai? . . Come stai, mia diletta ? Oh! quanto sono stanco ,. .& Sbadiglia, Si corica .. . frut fiu! frul,. Ecco come principia la di- chiarazione d'amore coll'accompagnamento del Tussare, fru! fra! fra 

ANNA 
Hai ragione, si! .. 0 piuttosto no, il mio Mircea! . .. No, no, egli d cotanto poetico! . . Non sono neanche scorsi dieci giorni dacchi, permettendo appenaal mio piede di posare sull'ardente arena dello sponde del mar Nero, col mio braccio allaceiato al suo collo,. egli stringeami al suo palpitante seno, al par del giorno immemorabile in cui, or son due anni, egli strappavami alle fiamme che consuma- Yano la casa paterna, | 

ZAMFIRA  - 

Allora era. amante .. . cd.ora .... questi versi ,,..
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Oh! Zamfira, Zamfira! quanto sono înfelice! . . 

ZAMFIRA (leggendo) 

»T'amo, Elisa“ Ah! si chima Elisa? bel nome. Non ho 
mai veduto una Elisa che fosse brutta . .. Comprendo.... 

Ecaterina, Paraschiva, Neacsa . . . (1ezgendo) „amo, Elisa, 

come il cerro al monte ..*% Che fuoco!... Prrr!... Che 

vampa! . . (a parte) Capitano, la cittadella € tua!... 

ANNA i 

Egli lama, non & vero Zamfira ? 

ZAMEIRA 

Ih?!.. Lo credo bene!.. Come il cerro al monte ama il 

dolce mormorio del fonte . . . Ma benissimo! . . Il capitano 

" avrebbe potuto firmare questi versi per... per Lei... Eb- 
bene, si, per. Lei . . . 

ANNA 

Ah! taci! taci! . Zamfira! . . 

ZÂMFIRA 

Io taccio . . . Ch'egli stesso parli ctrae misteziosamente una 1et- 
teza dalla tasca) Una letterina . . . Oh! quanto € profumata... 

! ANNA 

(adirata) Una lettera?.. Vattene! Vattene Zamfira!.. Mal 
ricompensi il mio buon padre d'averti fatta educare... Vat- 
tenel.. Ecco in qual modo, il dolore, la vergogna e la di-, 
sunione S'introducono nelle case. .. (a congeda) 

ZÂMFIRA 

(tutta confasa) Sionora|.. (a parte) Non Y't Modo. (esec) | > h 

SCENA V 

ANNA — (sola) 

No, il capitano non ha trorato ia via del cuore... il mio
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Mircea ... Oh! no, non col profumo della carta, ma coll'i- 
nebbriante profumo de'suoi delicati sentimenti.. .. Tamo! si 
lamo. Oh! gelosia ! Perch mai la mia sconsigliata mano & 
andata a toccare queste sciagurate carte? (dual necessită di 
smuovere e mettere alla luce tal piaga poich& non la conos- 
ceri?... E nulla di meno s'egli nion mi amasse pi ?.. Ah! 
quella Elisa! ceon rabbia) La feliciti!.. Un sogno!.. E non 
vendicarsi di colui che ti schiaceia? Vendetta!.. Ah! ma 
egli ă cho la vendetta della donna, o î impotente, ovrero. 
trascina lei prima nell' abisso... Oh! se vi fosse una ven- 
detta la quale senza avrilirmi. potesse servirgli d'avviso, 
fargli soltauto provare cid cho meriterebbe per questi versi.. 
Versi ad una amante... E perch& non avrei da averne an- 
ch'io?.. (pensierosa) Si, i pazzi scrivono alla luna, e la luna: 
per cid non si offende. (souua i! campanello) 

  

SCENA VI 
ANNA. — ZANFIRA, 

a ZAMPIRA 
Signora... 

ANNA 

Sai tu versi d'amore?.,. 

| | ZAMFIRA 
Come sarebbe, certo,-ne so, eecone: 

Al giardino di Chirina 

Tra-la-ra, la ra.. 
V'e un gallo e una galiina, 
Tra-la-ra-la-ra,,.. 

ANNA 
Ma che! questi sono proprio da trivio... 

" ZANFIRA 
Oh! ne so anche di quelli alla moda: 

<0h! tu bella damigella, 
Oh !.tu bella filomela 
Vieni carg, alla stradellaa
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ANNA 

(esorridondo) Aggiugici una sardella,.. Via, via cessa... 
(piglia dalla scansia un volume) Alessandr) . . . No, quando i NOS- . 

tri cuori s'intendevano, allora chiedevo a questo poeta nuovi 
carmi sul nostro amore... (prenăe un altro libro) Sachie Asi- 
REScO. (ăanăolo a Zamfira) Leggi Lindice, mentre io cerco un 
altro libro. 

” ZAMEIRA 

(tagliado i fogli) | fogli non sono per anco tagliati. 

” ANNA 

Vi sono libri che dovrebbero rimanere in eterno cosi,.. 

ZANFIRA 

(Leggendo) Indice... Versi dedicatia N...0dea B ... Inno 

ANNA 

Oh! poeti! voi passate în revista tutte le lettere dell al- 
fabeto, e poi siete voi i primi a scrivere: „La douna & mobile 
Qual piuma al vento“. 

ZÂNFIRA 

Strofa ad A... 

ANNA 

(deponenăo il libro) Ad A? Amelia, Alessandrină... E percht, 
n0, Anna? Dammi qui (prenda îl libro) Vodiamo (1eggenăo) 

«Aristizza sei pur bella 

Soave, mite, cerasiella 

Nei pasticei poni miele 
| Ma riempi îl cor di ficlea 

Sublime davvero! E Valtro. giorno dicevasi all' A- 

teneo che la poesia & morta. Vediamone unaltra.. « 
(volgendo i fogli) „Ad un piano forte“ Questo & stato pagato 
da Ghebauer., „Ad una scarpa“ +. Prima medaglia del'eş- 

. 

4



posizione universale... Ad... Ah!., finalmente! Ad una 
stella ... 

«Una stella amo 

Anna la chiamo --. 

:. Innalzarla vorrei 

Sino agli Dei!...» 

Manco male!eceone una un po "meno stupida ..... Po- 
ni“i qui Zamfira . . . copia presto questi versi. ..,,. presto 
(a parte) Mircea non conosce i suoi caratteri. . . . sreivi pure 
versi ad Elisa ... Vuoi delle Elise!.... 4 zamara) Cosi, 
benissimo ! adesso firma Capitano Coltuc. Fa parechi giro- 
glifică sotto la firma... . Pi uno trovași alto locato, pii 
si crede obbligato a garbugliare la sua firma, immagine de'gar- 
bugli nei quali immerge la nostra povera patria ! . . G zazafira) 
va bene. Ora ponila nel piego. .... Scrivi su „Alla S-ra 
Anna Primaveresco& | ” 

„ BAÂMPIRA (sorprera) , 

IL mome della signora? . . . . Il capitano? Ecco fatto. 

ANNA 

Si, va bene, ora vattene. 

i ZAMFIRA (aparte) 

Che vorră mai dire tutto questo? 

SCENA VII 

  

ANNA, MIRCEA, (fra le quinte) 

ANNA | 
Ah! Signorino! amate una Elisa!.... Facciamo versi! 

odi! . . . Lrinnocente S-r Asinesco cil capitano mi vendiche- 
ranno ad insaputa loro . . . In tal modo, il signorino non 
rideră piă solo... Ah eecolo .... | 

MIRCEA (fra 1e quinte) | 

Zamfira! Se il S-r Attuario Carciocoreano venisse, fallo 
entrare » « + . (Chiamanăo) Anna! Annctta Mia! p..,
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ANNA (con isdegno) 

La Sua Annetta!.... Traditore !(ponendo în tateai versi copiait 
Ora vo nella mia stanza per spiarlo. (parte) 

SCENA VIII 

  

MIRCEA (chiamando) 

Annetta !.. Nou 8 qui? . Zamfira mi ha pur detto.... 
(deponendo il portafogli) Spoero che Parringa sia stata mi- 

„Tabile . . . Pareami davvero essere inspirato . . . E poteva io 
non esserlo quando il euore trasmetteva allo spirito il dolce 
quadro de miei amori? . . Elisa d mia!.. E P aggradevole 
ombra de'boschi , îl profumo dei mughetti, le rive fiorite, 
le praterie animate dal tintinnio metallico de campanelli 
degli armenti ... e tutto, tutto cid per la mia Annetta... 
“Elisa & mia ! Non eravi forse nella lotta idea d'assicurarmi 
il focolare?.. d'assicurare Pavvenire d'un fanciulletto, 
d'un angiolo che dia ad Annetta cd a me stesso la misura 

„per amare la nostra buona e vecchia madre? . = L'amore ha 
dato ai mio labbro Veloquenza dellanima . . Elisa & mia... 
Riavrd Elisa! . . Riavro Eden nel quale mia madre ha nar- 
rato ai fiorile gioie della sua fanciullezza.. . . Riavră , Elisa, 
quel gelido marmo posto nella chiesa del boschetto, che & 
stato tante-volte riscaldato dai nostri baci ; ed al quale 
unendo le nostre voci al fremito dei diseccati cespugli, su- 
surravamo il nome del mio adorato padre. .. Ecco sor- - 
genti d'argomentazioni le quali non possono se non darmi 
il trionfo +. . Oh! Annetta!. . cara Annettat. , (assesta le 
carte sullo scrittoio).
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SCENA IX 

  

—— 

-MIROEA, ANNA | 
ANNA (a parte tenendo L'uscio semiaperto vude Spiare) 

Ancora una lettera ... Ancora versi. .. 
MIRCEA 

Elisa & mia... Fra pochi istanti . ;, 
ANNA 

Elisa sna! . „Oh! che înfamia (entra) 
! MIRCEA (scorgendoia) 

Vieni, Vieni, anima mia, 
” ANNA (6on freddezza) 

Siele di nitorno ., | 
| MIRCEA 

Un bacio . . . (Anna gli sporge îa fronte) La fronte? Oh! no, 
no, la bocea., . Il labbro tuo, giacch'esso deve pagare l'e- 
loquenza del mio . . . Vieni qui, Annelta mia (si adagia sul ca- neră) Voglio farti nn'inaspettata sorpresa pel tuo giorno 0- 

„ nomastico . . . Non sai forse che domani & Sant' Anna? 
ANNA 

Sânt'Anna? Vedi un po “che calendario scioceo & il mio, 
„_esso indica per domani Santa Elisabetta . .. 

MIRCEA 

Gettalo via, che sciocehezza. . . domani Santa Elisabetta, 
ANNA 

Elisabetta . .. significa Elisa, non & vero?.. 
| E „MIRCEA (a parte) 
Qual coincidenza! ....No, non credo . . . (forte) Si, Elisa... 

ANNA 

Elisa $ un bel nome., . Che bruţta jdea ha avuţo il mio



00 
santolo di pormi nome Anna... Oh! Elisa & un nome 

„ assal piu bello . . . ca parte) Ma guardatelo che non si turba 
affatto. 

MIRCEA (a parte) 

Che sia un presentimento? oppure saprebbe ella pressap- 
poco di che si tratta! ctocte) No, Anna & un nome delizioso. ... 
Visono nomi che parlano... 11 tuo, *) Anna, sembra offrirmi 
tutta anima tua. 

, ” ANNA 

Anna forse, .. ma Elisa 2) si lascia prendere I'anima. 

MIRCEA ( baciandola ) 

Brava! bravissima , . . perfettamente, e la prenderemo, si 
la prenderemo , . . 

” ANNA (tutta sorpresa) 

Prenderla ? Elisa? (a arte) Aspetta . . (piedia 1a lettera ella 
tacsa e la pone în seno) 

MIRCEA (a parte) a 

Per certo ha presintito qualehe cosa.. . . (torte) E pereche 
n0 ? per esempio nostra figlia .. . Ti ramimenti, poco fa vo- 
levi una pargoletta . . . Ebbene In chiameremo Elisa . . .. 

ANNA (aparte) 

Qual 'inverecondza !, . . (torte) Ahi!... mi punge uno 
spillo... Ahilahi!ahi! | 

"MIRCEA (eercanăo 10 spillo) 

Oh! spillo temerario . . . aspetta... aspetta, vedri eheti 
fard. Ma dove sei? 

ANNA (a parte) 

Or ora ti pungeră per bene. 

  

1) La significazione che in Rumeno ofire la parola, A-na, che 
vuol dire: tă prendi, applicandosi solamente în aJeuni dialetti d'[- 
talia, non si pu esprimora nel pretto Italiano. 

2) E-lisa pronunciatoin Rumeno Ie-lisa, s:gnifica pure «prendia
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MIRCEA 

Non v'e alcuno spillo, ma... (tzae 1a 1ettera) 
ANNA (aflerraudola 0on ausietă) 

„ Un foglio, 

, MIRCEA 

Una lettera .. . Ed dessa che ti pungea? . . Bada Anna, 
vi son fogli che pungono, non quale spillo, ma qual morti- 
fero dardo... 

ANNA 

La lingna batto dove il dente duole. E una lettera ... 
MIRCEA 

Di chi?.., 

ANNA (affettando indifierenza) 

A qual pro Il signore non & geloso. 

„MIRCEA 

Io geloso? No, nol sono;ri & pero un punto i ia cui la 
fiducia del marito diventa stupidită .. . Quella lettera ... 

ANNA 

Ebbene, sign nino, la lettera che posa sul mio send .. . d 
...di... Tizza,,, 

- MIRCEA (a aparte) 

Ah! ctortet Di tua sorella? e che serive tua sorella? Eb- 
bene poichă & cosi, cingimi il collo col tuo braccio, come 
altra volta, quando leggevamo le lettero della mamma e 
quelle di Tizza e « (aparte) Dio mio! che mai sară? 

ANNA (aparte) 

Si 2 vediamo! . « « (torte) Ebbeno si! come altra volta... 
Pero di grazia, Mircea, una parola . . . 

MIRCEA 

Dieci .. . mille... aftrețta ... 

| | ANNA 
" Rispondi col tuo cuore, col cuore clio conosco ..,
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MIRCEA 

Non sono uemo politico...no ho une soltanto . . 
parla .., | 

ANNA 
” Mia sorella mi scrive cose meste . . Suo marito Pinganna 

| MIRCEA 

Andrea? impossibile . . . 

ANNA | 
Anche În povera Tizza cosi credea ! .. e perd le carezze 

d'Andrea erano qnelle d'un .. . Come potrebbesi chiamare 
Vazione W'Andrea?. . 

| MIRCEA 
Ma quali prove ?.. 

” ANNA 

Prove? Oh! ne ha purtroppo . . . (conimbarazzo) Un ca= pitano! . . che ama Tizza ... o 
| MIRCEA | 
“Ah! un capitano? . . Oh! mia cara, Andrea ama certamen- 

te Tizza , .. L capitani appaiono nelle famiglie, soltanto al- 
lora, quando possono contare sul costante amore del marito 
pella moglie in caso di scandalo,: altrimenti diverrebbe 
per loro un famoso imbroglio. - 

| ANNA 

No, no, il capitano Pama ... 

MIRCEA , 
Tizza & intelice!. . Oh! sii pur certa che questi signo- 

rini che portano il disonore nelle vostre famiglie, col pas- saporto dell'amicizia non sanno amarvi... Essi amano sol- tanto st stessi .,. ' 
ANNA 

Ma Tizza ha prove palpabili del tradimento d'Andrea, , .
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MIRCEA 

Oh! le prove non mancano msi a colui che vnole giusti- ficare la propria colpevole condotta ... | 
ANNA : 

Come sarebbe a dire? La donna che sa d'esser ingannata, 
non ha ella forse il dritto di vendicarsi ? 

MIRCEA 
Vendetta !.. Ah! si, la solita scusa! M'inganna!. . ne ama un' altra. . Oh!il capitano ama me soltanto!.. Vendetta ?Ma Tizza sară ella forse vendieata Se la sua coscienza associeră al sospetto dell infedeltă di suo marito, la certezza. della colpa, dellinfamia, si, dell'intamia sua ? .. Vendetta!.. "Ma essa non consiste nello scusare le proprie cattive azioni mediante i colperoli atti del consorte ... Oh! affrettati scrivi a Tizza di ridettere seriamente! . . Ecco, oh Dio! in qual modo il disonore, con, o senza spalline, entra in una casa, e vi porta la disunione. . . La S-ra, onde distrarsi, si pone alla finestra o guarda per istradra .. il capitano pas- sa. . + ella apre un tantino limposta . . . [1 vento vi S'in- Bolfa e atmosfera domestica si raffredda . . . Uh! Il ma- Tito € il colpevole, lo so... Pereht non ha egli saputo,  chiudere a tempo limposta? . . Il capitano spalanca la fi- nostra ... ed anche 'uscio non iudugia ad aprirsi .., La corrente si stabilisee e.. el' Tunione matrimoniale trae ognora da simili casi una polmonite che si converte în tisi ... tisi galoppante ... Allora &linetto marito che ha rovinato armonia, Punione domestica ... Anna mia cara, ogni qual volta tu credessi avere il dritto di vendicarti del tuo Mircea... | 

ANNA (con sollecitudine) 

Cho avret da fare? .. 

MIROEA 

Qual fretta 2... Ebbene, amarmi pi che mai.,,
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ANNA (a parte) 

Veramente!'. . il formaggio sui maecheroni. 

MIRCEA 

Sappi in verită, cara bimba, che colui il quale trascura 
la casa e la moglie, non & che ne ami un'altra, d sd stesso 
ch'egli aborre. Fa si, ch'id sempre possa amarmi... Hai 
osservato mai, Annetta mia, i fiori del tuo giardino quando 

„il vento o la bufera fa loro piegare il capo al suolo? Essi 
non si vendicano, ma restringendo le loro corolle, aspettano 
il ritorno [del raggio che li accarezza colla sua virifieante 
luce... La bufera si dilegua e îl fiore & piii risplendente 
ed ancor piii riceo di profumo. . . 

ANNA (baciaudo Mircea con transporto) 

Ah! piii non reggo . . . Ancorcheil tuo infocato labbro- 
che depone tanto amore sul mio, sia un labbro mendace. .. 
Ebbene, io t'amo sempre, . . Al fuoco dunque questa lette- 
ra che potrebbe recare nn istante di tormentu al tuo cuo- 
TO... (rnole gettaria nella stufa) . 

MIRCEA (trattemendola) , 

Che fai? La lettera di Tizza?., Quai detti sono maii 
tuoi?.. Dio mio che ascolto! ... 

| ANNA (Ricusandogli la lettera) 

Ti scongiuro Mircea, & un brutto scherzo.. 

MIRCEA , , 

Dammela . ,. 1 faoco non potrebbe piu attestare la tua 
innocenza ... Dammela, il voglio! .. Gran Dio! dove mai 
trovasi la sincerinti, dov '% Pamore se ella ... (le strappa 
la lettera) 

Ah! 
(si nascodo ii volto colle mani, ma osserra tra le dita) 

MIRCEA (senza aprir la lettera) 

d ANNA 

pâlla Sera. Anna Primaveresco“ Questi non sono carat-



teri di Tizza! . . Oh !avverso destino! . . Ed io che era dis- 
poto a letizia! . . Anna! Anna!. . Chi lavrebbe mai potuto credere!.. 

ANNA 

Mircea! ti accerto . . . 
, 

MIRCEA 

„ Lasso! n certezza sta qui in questa tremante mano .. . 
causa) Su via! Anna! Anna mia! .. Dimmni che non & 
vero... Vedi quanto tamo!.. Dimenticherd tutto ... 
Dimmi che questa lettera non tocea la minima fibra del tuo 
Cuore. . . (si pone în ginoechio) Ă 

" ANNA (a parte) 

Oh! si, egli mi ama... la Menzogna, no, non segue la: 
via del cuore .... Un solo istante ancora . «+ pazienza .., 
(torte) No, Mircea, ti assicuro. .. io non lamo... 

MIRCEA (balzando furioso) 

Ma dunque v'8 qualeuno? . . Oh! rabbia! (apre 1a lettesa con 
vivacită) 

ANNA. (traendo dalla tasca 1 versi ai Mircea.) 

Mircea, ti prego. . . ti prego in ginoechio. . . 

MIRCEA (con isdegno) 

Disgraziata! , . 

ANNA 
Ebbene! poichă & cosi. .. Ah! amiamo una Elisa! 

MIRCEA (percorrendo la lettesa) 

Versi!.., 
, ANNA (monstrandogli i versi) 

Versi! ... 

MIRCEA . Una stella amo, Anna la chiamo» - ANNA insieme , . , . T'amo, Elisa, come il cervo al monte»
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"MIRCEA (faosi de să) 

Signora, qui non havvi una semplice dechiarazione, ma 
Densi un seguito di corrispondenza amorosa. . . 

  

ANNA „T'amo, Elisa, come il cerro al 
Osservate Signore!.| monte ama. . . | 

NIRCEA »Una stella amo 

Anna la chiamo. .. 

Ma sispondete Signora! .. Oh! & infame!... 

ANNA 
Ma rispondete. Signore! .. Oh! un'empietă! ,. 

MIRCEA (sempre fuori di s2) 

„Una stella amo, Anna la chiamo. 

ANNA 

  

« Osservate Signora! 

E 

„T'amo, Elisa. . 

MIRCEA (come svegliandosi da un S0&n0) 

Elisa? .. A me quoi versi. (glieli strappa) 

ANKA 

Ah! li conoscete, Siznor mio? . « (con enfast) »Quando vor= 
rai vendicarti, amami piă che mai!« A. meraviglia davyero. 

  

| SCENA X 

ZAMPIRA E DE1TI 
ZAMFIRA 

Una lettera di somma urgenza. 

MIRCEA (prendenăola) 

E delattuario.  „ (zam ses) 

| ANNA 
D'una Elisa qualunque. .. ,



MIRCEA (percorrenâo la lettera) 

Guadagnato! . . (loggenăo) „Amico mio, hai gnadagnato, 
il podere & tuo: Salve al proprietario di Elisa. i 

ANNA 

Che dice egli mai? Hai wuâdagnato! . .. Che hai guada- 
gnato?. . Che significa tutto ci? .. Ie 

. MIRCEA | | 
Civ significa che quei versi la di cui Jettura mi ha recato 

linfelicită, erano indirizzati ad un podere denominato 
Elisa, che per ingiustizia era stato tolto a mio padre, e che 
fu riacquistato oggi da me, dopo molti giorni e molte notti 

„di veglia, e che io destiniva a nido della nostra felicită. . . 
Sari invece quello del rifugio d'un cuore spezzato da voi, quando meno se lo meritara!. i 

ANNA (tutta confusa) 

Come era un podere! .. Mircea! . Mircea... 
MIRCEA , 

Addio! sogni di felicită ! Questo giorno che dev” essere un 
giorno di gioia pella mia famiglia, sară un giorno di lutto 
per me... - 

ANNA (a parte) 

„ Sono colperole! egli mi amava!.. (torte) Mircea !. , per- p m p 
dono io non sapeva.... 

MIRCEA 

Oh ! tranquillatevi signora,. niuno conosceră îl mio cor= 
* doglio. . . Simili dolori si seppelliscono nel fondo del cuore, 
Essi non attraggono aleuna compassione, anzi espongono al 
ridicolo. » . Siote libera, Signora !.. Dio mio! Dio mio!., 

Ă ANNA (a parte/ ” 

mente colpevole, (forte) Accertati Mircea... , 
MIRCFA (mostrandole i verst) 

La certezza, . . Lassu! eccola! . . Ma non abbiate paura, 
signora. . Il fuoco divoreră la prova del vostro disonure. . 

17 

Ma qui I' affare s'imbroglia assai!, . Egli mi crede vera- 

s



„ANNA (trattenendogli la mano) 

No, poco fa dicevi cheil fuoev non potrebbe pii attestare 
innocenz! «+ 

MIRCEA (con dolore) 

»ocenza! ,. 

ANNA 

Meriteresti in veriti ch'io non potessi pii provarla. . . 
(aparte) L/impiceio va crescendo. .. tsuonail campanello) 

SCENA XI 

ZAMFIRA E DETTI 

ANNĂ (a Zamfira) 

Vieni qui Zamfira. . . (e di un libro che trae dalla tasca e lo 

„dice qualche cosa all" orecchio.) 

MIRCEA (a parte) 

Oh! il dolore & muto! . lacrima! . . lacrime onde alle= 
viare l'oppressione del cuore! , . (s'asside sul canape sorreggendosi 
la fronte colla mano) 

ANNA (a Zamfira) 

Bene... presto. . , cosi. . . (a Mircea) Fceo il scondo escm- 
plare. . .ah!ah!ah!.. 

MIRCEA (stupefatto) 

Un' altra! .. ve n'era ancora una ?.. 

ANNA 

Si, seritta da Zamfira caanaegii îi aivro) cd inspirata dal 
Signor Asinesco. ..



  

MIRCEA (percorrendo il libro frettolosamante) 

Possibile !... seolpata !.. Innocente !.. Oh! Anna! . 
„ (amendue cadono in ginocehio) 

ANNA 

Mircea!., 

ZAMFIRA (a parte) 

+ Dio buono! Che mat sară questo? , . 

MIRCEA 

Ma percht farmi si brutto schorzo ? 

ANNA 

Tua & la colpa. .. quei versi a Elisa... 

MIRCEA (ridendo) 

Ah! Ah! Ah! 

ANNA 

“Ah! Ah! Ah! 

ZANFIRA . 

Ah! Ah! Ah! (a parte) Povero Capitano, non hai fortuna! 

MIRCEA (alzandosi) 

Signori, se siete ammogliati non . dovete serivere versi, 
oppure indirizzateli . . „alla camera dei deputati, o pub- 

„blicateli fra le opere del Signor Asineseo. . . Alla cam era, 
Yerranno posti tra î fascicoli degli atţi 'uficio. . e in questo | 
libro rimarranno intatti da qualsiasi mano gelosa. . - 

ANNA 

No, Signori, al par del mio Mircea, serivete pure versi i 
quali incegnino n noi donne che la elosia pui ruinare le
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pii solida unione. , . (a Zamâra) Cara Zamfira, non abbiamo 
piii d'uopo de! tuoi servizii. Partiamo domani per recarei ad 
Elisa. 

ZANFIRA 

La mi & capitata propria bella! .. 

MIRCEA AI «T'amo, Elisa, come il cervo al monte AP 1nsiems 

ANNA Ama îl doles mormorio del fonte » 
Abbasso la gelosia! 

CALA IL SIPARIO 

ADAM, 
aere
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NOTE 

, 4 

Oda la Elisa. O primă ediţiunea acestel co- 
medii este din chiar anul representațiunei (1869) 
de la tipografia laboratorilor români, - 

Acestă piesă de la 1869 înesce a fost dată de 
nenumerate ori și mat -cu s&mă la representaţi- 
uni așa qise de gală. Informațiunile din 1870, 
No. 75, scriait despre o asemenea representaţi- 
une ast fel: o 

„ „Representațiunea dată asâră în beneficiul 
Societăţei de arme române, de gimnastică Și dare 
la semn a fost splendidă. MM. LL. Domnul şi 
Dâmna ati demnat a o onoră cu presența MM. 
LL. Societatea română de arme este îndoit re- 
cunoscătâre de acâsta, căci M. Sa Domnitorul, 
președinte de onore al ci, a bine-voit a-Y da ass 
fel o nouii augustă aprobare și Încuragiare. 

Cu tot timpul cel rii, totuși parterul și pri- 
mele două rânduri de loj! erai pline de famili- 
ele membrilor și ale altor domni bine-voitori 
pentru Societate. S'a jucat Oda la Zlisa cu o- 
bicinuitul succes, care după două-decă de re- 
presentaţiuni nu a scădut câtuși de pucin, gra.- 
cie deliciosului joc al D-nelor Pascaly, Flehten- 
maher și al D-lui Pascaly. Toţi trei fură forte
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aplandaţi și Domnele Pascaly și Flehtenmanher 
primiră buquete de flori. — Din parter voci nu- 
merdse chiămaă pre autorul, de și nu era o pri- 
mă representațiune ci a 20 pote. D'aceea auto- 
rul preferi se aplaude și el pre escelenți!i artisti 
decât se ia el aplause. 

Pag. 43. Balul mortului. La ocasiunea unei repre- 
sentațiuni de beneficii pentru sporirea cabinetu- - 
lui de fisică din Iașt cu aparate, a fost dată acâstă 
comediă-farsă. Ea este o reminiscință după o 
piesă anonimă italiană Punerali e danzi, der 
prin modificările mari aduse scenarului Și per- 
sonagelor a devenit cred originale. - ” 

De la representaţiunea „Balul Mortului“ în 
Bucureset, dată, în folosul tâtrulni român din : 
Ardeal,de o societate de amatori, în 1872,când am 
adaos rolul lut Burah pentru D. Serian, care 

„ imiteză atât de binelimbagiul ovreesc, — acâstă 

Pag. 81 

mică comediă, atunci admirabil jncată de amicii 
mei, DD. 'Țink, Muller, Varlam, Popovici, Iosef 
Pester, a intrat în repertornl tuturor spectaco- 
lelor vesele. 'Trupa de teatru de vâră a D-luf 
Jonescu, a jucat-o adesea cu succes. Trebue se 
adaog că peste una miă de feanctaii fost trămiși 
din. representanțiunea de la 1872, fondulny 
teatrului român înființând în Ardeal, prin DD. 
Vulcan și Hodosiu, | 

„; Fidanţata. Cu adevtrata g10ză autorele 'ș 
amintesce luptele de tstă natura ce s'aii urmat 
în jurul acestey piese de ocasiune. Certele de 
partidă din 1869, aii fost în punctul de a im- 
pedică representaţiunea e, datorită numat con- 
cursului bine-voitoral D-lui Cantacuzino, fostul 
Primar al Capitalei, la acea epocă. Istoria artek
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nostre dramatice 'mY va ține semă — și D. GQ, Gr. Cantacuzino, 'mi va ierta indiscrețiunea — ” dâcă reproduc aci epistola ce-mY adresa D. Can- 
tacuzino, numai cu doue dile înainte de Tepre- 
sentațiune. Iată acestă epistolă : 

Domnul mei, 

„AŞ fi doritor a avea o convorbire cu D-vâstră 
În privința piesel „Fidanțata Impăratuluye despre 
care am avut ocasiunea a citi o critică virulentă 
În opiniunea Constituţională. V'aș ruga dar se bine-voiţi a trece chiar astă sâră la mine, între 3 
și 9 ore, aducând » de se va putea, și piesa în ces- 
tiune, spre a ne putea înţelege în cunoscință de. 
causă, 

Primiţi, Domnul meii, asicurarea distinseimele 
consideraţiuni. | 

G. Gr. Cantacuzino. 
Luni 10/22 Noembre 1869. 

M'am dus la D. Cantacuzino Și i-am cetit ma- 
nuscriptul, și D-lut nu află nimica din ceea ce 
o critieă funciarmente injustă, găsia în piesa im- 
provisată, fărăa o cunâsce... Nu trec lucrarea 
mea mal pucin de cât de antedinastiea |... 

Bine că s'a sferșit și cu gogorița acesta a unor 
rătăciri politice! Se mă ierte lectorele dâcă, ca 
istoriă, mal amintesc de ea, i 

Pentru trebuinţa M. S. Domnei, care încă nu 
Scia românesce autorul a fost pregătit în 12 No- 
embre 1869, și o esplicare mat mare în limba 
francesă, admirabil tipărităde tipografia Gobel. 

„Ediţiunea primă a acestei piese 'în vr'o 150 e- 
semplare numai, s'a publicat de aceași tipogra-
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fiă cu deosebit lux, Ediţiunea este din același 
an sleită, i 

Pag. 117“ Vestea cea de bucuri. Acâstă scenetă in- 
fantină a fost minunat jucată de 6rfanele din Asi], 

în presenţa M. S. Dâmnei,.și a Principelui Ghica. 
A fost un succes deplin și de ânimă pentru au- 
tor. Jlonitorul a reprodus întrega piesă. 

Advocat ori paiaţă. Am asistat când la 
Paris, la representaţiunea unei piese, de D-nit. 
Lejranc şi Decourcelle, care, câți-va ant apoi 
mi-am dat ostendla, din memoriă, s'o localisez. 

bi Aduocatul stii paiaţa este acâstă piesă. Dâcă 
12 ia] ar fi fost mai bine sciută de actori! ce o Jucară 

« în Bucuresci la 27 Martie 1876, era, cred, să 
aibă un adevărat succes de voiă bună. O cred 
căi, fără se mi se impute nemodestiă, în pose- 
siune de bune calități pentru a trece între co= 
mediele n6stre mai nemerite. Piesa s'a jucat,. 
sub o formă mat pucin peptenată, în Iași, între 
1863 - 1864. 
Anghina difterică. — Eşti bolnav de an- 

Shină "mt dice un amic doctor, — ca și bietul 
D-tâle amie Grigorescu. 

Fuga la pat... VaY! ce mă fac? — Se adună 
octorii, fac consult... 
Destul că nu muri nick amicul mei iubit, ce- 

brul nostru pietore Gregorescu, nicieii, dean- ! 
fină. e. 

E/ Gregoroscu "și-a răsbunat pe ea prin o seri- 
255577 sore, cătra mine, cu admirabile ilustrațiuni — 
ZF pucin plăcute dealmintrele pentru esculap! şi 

„pentru farmaciști, — scrisâre ce voii publică 
când-va, căci este un petit chefd'oeuuvre. Ei mt 
resbunaii prin acesta comediă farsă, scrisă între 
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due gargare cu pâtră acră și pămătugeli prin 
gât cu iod... | 

Scrisă de un bolnav, -ori pretins bolnav, ea 
se molipsi de b6lă și succesul ei nu respunse 
la asceptare... 

Fiă, multe ore de-veseliă 'mi-a procurat, când 
era în repetiținne, modul admirabil cum D. Ba- 

o “lanescu interpretă rolul lur Mușeţel. 
Pag. 221  Santul Nicolae. Cine nu iubesce pre copil e, 

un om reii! A-Y vede jucându-se, a fost adese-ori 
cea mal plăcută ocupaţiune a mea, De.aceea; de. - | 
când am luat sarcina de a face educaţiune, de: 
copilași, nu am stat la îndoială d'a: scrie adese 
pentru ci. Fericirea care o am cules din, ase-, 
mene lucrări m'aii plătit de orl-ce critice mirăt. : 
aduce publicarea unora din ele. i Pag. 231 Public cu ănima sincer recunoscătâre, fțu- : 
m6să traducere a „Odei la Elisak făcută în 
limba italiană de D-na Bruzzesi. — Tomul fa- 
cepe cu aceeași piesă în limba romana ; dre se 
nu fiă acâsta de pază bună pentru tomul acesta ? 
O sper, grațiă minunate traduceri, care eșită din | 
o penă femenină, aă dat lucrărei mele — din 
fruntea volumului — acea delicateță de ton, de 
colorit, care nu putea se o aibă de la condeiul; 
meii de bărbat, condeiii tocit în lupte amăritre. 

Ancă odată gratitudinea mea profundă bine- ” 
voitâre mele traducitâre. ar Pe 
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