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DISTRIBUȚIE 

- - PERSOANE: 

LIONESCU, fiul boerului proprietar 

MIRON, 

TERINTE, 

- DOMNICA, iemeca lui Miron 

- VOCHIŢA, îemeea lui Terinte R 

! țărani fruntaşi 

- Scena se petrece: într'un sat: In dreapta şi în stânga câte o casă 

țărănească. În fund clopotniţa bisericei.



  

“SCENA 1. e 
„MIRON, TERINTE. , 

MIRON, — Ce ai nene Terinte, de eşti aşa de posomorit? 
— Ce! nu ţi-ai adunat fânul? Nu ți- -ai cules popuşoii? 
 TERINTE. — Ba, i-am cules. 

MIRON. — Apoi de ce eşti sborşit?. 
TERINTE. — Nu ştiu. - pi | 

MIRON. — Cum nu ştii? En nu mai umblă şi-mi . spune 
ce ai. Ştii că cu ţie îţi Spun tot ce am pe inimă, că tu eşti. 
bun de sfat. Poate ţi-oi da şi eu vr'un sfat care ţi-a veni 
la socoteală. Ştiu că ma: fi 'vrun lucru: de spăriat. E'n 
spune, dă. a Di DS 
„TERINTE. — Da dacă nu-mi e voia să-ţi spun? Da dacă 

“mam nevoie: de sfat? “Ce-ţi pasă ție? - ' 
„MIRON. —" Bre! aşa faci tu cu cumătru tău? Bine! 

TERINTE. —.E, nu-i aceea, omule! Da une ori are cineva 
poftă să tacă; m'are totdeauna chef să spue toate cele. 
MiRoN.—Zău, cumetre, nam gândit că-i fi.tu aşa cu inine. “ 

"Imi pare rău. . 
TERINTE. —Da după ce-ţi spui, măi române, că m'am chef 

de vorbă, ce nu-mi dai pace. - DN , . 
MIRON.— Terinte! Terinte! — A 

N'am socotit nici odată 

Că tu-i fi aşa cu mine, 

„Când de-o vreme 'ndelungată - 
Eu sunt prieten cu tine. ! 

Cumătru tău a fost gata 

Ori la ce să te slujească | , 
Numai sapa şi lopata a
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Gândeam să ne despărțească. 

Spune ce vrei? Boii, carul,= 
, "Punga ? 2 Cere tot. ce-ţi .place.:. 

TERINTE. — Oh! nu ştii cumetre, amarul . . 
Care dragostea ne face . | is 

MIRON: —Ce spui ?- Dragostea ! Nu cumva ți s sa. „aprins căl- 
"câile după vro lelică? 2 

TERTE, —Ba,' ba... ! 

Nu-i: de şagă, en las. (ehiamă) Nevăstă! Nevastă! 
“Teava, —Tacă-ţi, gura. „Doar te-i apucă să spui, femeii tale. 

“S'audă tot satul. 
MIRON.—-Nu, nu:—Nevastă ! Nevastă ! 

         

? 

SCENA IL. 

d Domăică, şi cei de Sus. N 
DOMNICA. E, ce „este? Ce strigi aşa Vare, parcă-i cineva : 
surd. - . - * 

MIRON. —Ea, 'cumătrul,; nevastă nu ştiu ce are: parcă nu i că 
boii acasă. Vrea să-mi spuc' ceva. Avem de vorbit. Du- te, dea 4 

ne adă o oală de vin. . : N | 
DOMNICA.—Acuş. (ni parte). Oare ce are să spue? (Tatră în casă), 

ÎN - Mi $ IN . . A 

x 

, N „- SCENA III. . 
TERINTE, - MIRON. 

- ” TERINTE.— Adecă ce nevoie eră să-i spui? Asta-i treaba fe- 
; micelor ? Nu ştii tu că au nişte limbi— nişte limbi ia aşa de... 
„MIRON, —Țis! De te” auzi. vr una, vai de urechile tale!
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SCENA: IV. 

ICA, (aducâină o , 'oali şi două pahare), ra 

  

“DăAiica, — Eaca vinul; „cătaţi de nu vă chefăluiţi cum vă 
e obiceiu, SR N 

MIRON. — Taci tu' nevtstuică; ştii că vinu îmi dă chef să 
fac. nişte lucruri... Şi... | 

DOMNICA. —Şi—vă "mbătaţi şi treaba rămâne. | 
"MIRON. — N'ai nici o grije. Du-te de ne găteşte ceva. „de. 

mâncat. Avem 'de vorbit cu cumătrul, Di 
DOMNICA.— Mă duc. un parte): Nu vrea: s "aud ce a săci i spuie-. 

“Terinte, bine, o să mă pui de pândă. (Intră şi se dă în dosul aşei). 
__ MIRON. — (tumând în pahare), Na, cumetre, bea 'şi începe. 
-TERINTE.-—NPam poftă nici de băut, nici de vorbit. 

„MIRON. — Acuri s'aştepți şi rugat! En lasă. marafeturile, 
„deschide-ţi inima. Dacă ai vr'un necaz, Pom. împărţi amândo. . 

„_ca.doi fraţi. — De," spune; ai'vr'o datorie de plătit2. 
 TERINTE. — Ba nu-i aceea. - n 

MIRON, — Apoi dar ce-i? 
TERISTE, — Ea coconaşu nostru nu- mi prea vine la socotială 

” MIRON. — Feciorul boierului care vine în toate dimineţie de de 
. „citeşte sub răchiţele aâsie?. 

„TERINTE. — Tocma, .pentrucă. ce-l face măi pe dărisul să vie 
* chiar în dreptul casii noastre, şi nu se dice, „dacă-i, trebuie 
„umbră, în grădinița curţii. Si rs Si 

MIRON.'— Ha, am înţeles. Ii. temi ncvasţă. | 
TERINTE. -— Eu? Ba nici” gândesc. Dar. judecă tu singur ce i 

cată el aicea?” Nu vine măi de flori ' de” cuc, - şaş pune ră- 
măşag că ş'au. pus ochiu pe ceva. . ..: 
* MIRON. — Zău se poate, Dar. adică de. ce-ţi baţi capuld 

“Parcă-i, numai Vochiţa în tot satul. mi | 
TERINTE, — Vochiţ a! femeea mea! Bă că chiar. Zi mai bine E 

Domnica, dar Vochiţa... : “ | 
MIRON: — - Domnica! zici ! Visezi arate! Donici -i cuminte, 

Eu is drag: Vezi Ed |
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Când la boeresc eu vara 

- Am muncit mereu, 

| „Şi mă 'ntorc ostenit sara 

a . | La bordeiul mev, 

: „Să vezi tu, nene Terinte 
. Nevăstuica mea, 
Cum îmi sare înainte 

Ca o turturea, 

| Hopa, ţupa, ţupa, ţupa, ) 

- - " Amândoi cântăm, | 
Hopa; ţupa, ţupa, lupa, [ 

Râdem şi jucăm. J 

„„ TERINTE, — Aşa! Apoi dar n'am ce mai zice. 
. MIRON: — Bine, măi române, dacă ni'ai nici o grije, pentru ce 

eşti aşa de sborşit? 

TERINTE. — Pentru ce? — Pentru tine, dacă vrei s 'o ştii! 

MIRON. — “Pentru mine? Mării.ce spui? 

TERINTE. —— - Aşa s'o ştii, pentru tine, sărmane omule! Am 

văzut ieri pe, coconaşu vorbind cu Domnica, şi ea unde- U as- 
cultă şi. unde-i râdea... 

MIRON. — Nevasta mea, ba că chiar! N'ai văzut bine cu- 

metre, Nevasta mea a îpst fată în curte, nu-i de acele care 

„socoţi tu. Dar pentrii Vochiţa nu m'apuc. Am văzut-o dăunăzi 
şoptind cu coconaşul, şi zău m'aşi apucă că dacă... . 

:TERINTE. — Te'nşeli cumetre! Ba cu m'aş apucă că dacă 

cuconaşul ar umblă, Domnica... 

MIRON. — Domnica! E, cerce dumnealui, şi-i vedeă cum 

mi ţi l-a Ină cu prăjina. Dar Vochiţa... Ha, ha, ha. 

TERINTE. (îngânânâu-, — Ha, ha, ha. Dacă ţi-i aşa povestea” 

pun rămăşag că dacă cuconaşul s'a legă de nevasta ta, păţeşti 

pozna. lar de Vochiţa ca mai ba. 

MIRON.,— Bine. Eu pun cinci cârlani rămăşag. 

TERINTE. — Fie, adu mâna. Aşi dan mâna). 

MIRON. -—'Ai să pierzi cârlanii, cumetre ! 
TERINTE. —Da, ce are a face, Domnica ta î îi cuminte, doamne 

iereşto! He, he, he!
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“DOMNICA (în parte), — Aşa, bade Terinte? Ţe- -oi face eu de-i -i 
da cârlanii. Aşteaptă, 

MIRON. — Om videă, om videa. 

TERINTE. — Om videă — Ştii ce? Acu trebui să ne chiemăm 

nevestele, şi să ne luăm ziua bună. 

MIRON. — Bine zici. — Da unde să ne ducem? 
TERINTE. — Vin cu .mine. Ţi-oi spune eu ce gând am. 

MIRON. — Haidem, cumetre. (zsc)- 
/. 

pi] 

SCENA V. 

DOMNICA, (singură). Aşa marţafoilor! Vreţi să vă cercaţi fe- 
meile! Bine, bine. Jucaţi-vă. cu focul,.:dacă vi-i voia să vă. 

îrigeţi. (Bate Ia Uşa Vochiţii), Vochiţo! Vochiţo! Vin degrabă.” 

SCENA VI. 
VocHiŢa, DOMNICA 

“VocHiŢa. - — Ce vrei cumâătră ?.. | 

DOMNICA. — Nu ştii, Vochiţo. Mangosiţii noştri de bărbaţi 
ne tem de cuconaşul. 

VocHIŢA. — Zâu, cam au dreptate. Cuconaşul îi îi tânăr şi 

frumos. Mi se pare-că d-ta i-ai cam luat sama. 

DOMNICA. : — Nu ştiu, cu ori. tu ai jucat Duminecă la horă 

cu dânsul. 

VocniŢa. — Nu-i vina mea dacă joc mai- bine decât altele. 

DOMNICA. — Ce are a face! — Da en las”, nu-i.vorba să 

ne sfădim. Trebui să ne întoarcem ciuda pe bărbaţii noştri. 

pentrucă n'au incredere în noi. 

VOCHIŢA. — Bucuroasă. Cum să facem ? 

„DOMNICA. — Terinte zice că: eu ascult şăgile cuconaşului, 

şi bărbatu-meu zice că tu-i eşti dragă. | 

VocHiŢa..— Auzi nătărăii ! Pentrucă mi-e drag să şed la
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vorbă, hop! li se 'nazare . nu ştiu ce. - Sărmanilor bărbaţi 
sunteţi buni de legat la gard! | e o 

DOMNICA. — Nătărăi, fa, şi nătângi, nătângi.. A. 
“Vochița. —'" Cei mai gingaşi se arată. 

> Până nu-s căsătoriți, . 

Dar cum s'a "'nsurat îndată 
, Se şi fac nesuteriţi. 
L „ Dragostea lor acea vie NE : . 

Nici de Cum n'o mai simţim. 
“Ei hărbareţi vor să fie ) bis. 
"Noi credinţă să păzim.. ) 

DOMNICA. — „Zău, bine zici, cumătră. NI 
VochiŢa. — Da ce să facem noi, spune ? 
DOMNICA. — Ei au pus rămăşag cinci cârlani, că ori tu ori: 

cu, ne-om. plecă la vorbele cuconaşului. Or să se facă că se 
duc la. târg, ca să ne poată pândi. mai lezne: Ştii “ce ? Noi 
să ne arătăm scârbite că se duc. Ş'apoi ca să-i necăjim, să 

„ne facem c'ascultăm pe cuconaşul. Aj să-i vezi cum or să 
crăpe de ciudă. | Si | 

VocHița.— A! dumnealor vor. să - se joace cu „noi?, „Să- | 
racii,!. N'au. văzut încă pe dracu! . 

DOMNICA. — lacătă-i. vin. — Să intrăm în casă, şi nu uită 

SCENA: VII. 

_LERINTE, MIRON. - 

TERINTE, — Aşa! tocmai aşa. Nici visează ele de asta. 
MIRON, —.E! ce zici ? Ai văzut cum am pus lucru la cale? 

Vezi tu, cu-s-lup bătrân, bre.: 
„_ TERINTE. — Ce are â face! parcă cu nu m'aş fi pricepiat 

* dacă aş îi vrut, Dar să începem. Să vezi pe Vochiţa cum 
are să se scârbească. — Vochiţo ! Vochiţo ! 

MIRON, — Da că şi Domnica s'o vezi. — „Domnico ! ! Domuico! *
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SCENA VII. 

Cei dinainte, „VOcHIŢA şi Dokica. 

VocHiȚA. — Cum îi, bădică ? lată-mă-s. 
- TERINTE, — Vrem să-ţi spui, 'nevăstuica, 'că eu şi cu 1 cu-! 
mătru ne ducem pân' la târg 'c'aveni treabă. |, - 
VocHiţa. — Cum ! vrei să te duci şi să mă laşi singură. 

Hi, hi, hi. (Se face că plânge). | 

„TERINTE. (incet 1ui Miron), — Vezi, Miroane! ştii ce ? Dă cei 
„cinci: cârlani, şi nu mai zice nimic. | 

MIRON, — Aşa! asta nu va să zică nimic, — Domnica! 
Da n'ai să vii aci ? 

DOMNICA (eşind). — Dar ce-ai păţit azi 3 Ce esțe? | 
MIRON. — la, Domnico, o să ne ducem - la târg cu cu- 

mătrul, ION îi 
- DOMNICA. — Cum ? te duci şi mă laşi? Nu ştii, badicuța, 

că nu pot şedeâ im ceas făr' dumneata ? Hi, hi; hi. (răcându-ne 
+ că plânge). . 

MIRON (către Domnica), —Nu plânge, fata mea, 'om umblă 
degtabă ! Rămâi sănătoasă, puică ! (0 sărută, ea se face” ci plânge). 
Vezi tu, Terinte, cum i-s de drag ? Asta”. nu-i prefăcătorie, 

„ Crede-mă, nu te mai pune de pricină, şi dă cârlanii. 
TERINTE. — Bă, ba, pân'acu-i tot una. — Să te găsesc să- 

nătoasă, Vochiţo, şi pe d-ta; cumetriţă. Vin, Miroane. | 
: DOMNICA. — Să mergi sănătos, bădică, Păzeştezte pe drum. 

Nu te osteni; şi; dumneata, cumetre “Terinte! (Biirbaţii es). 

„SCENA IX.. 

Vociuţa şi Domnica, (butnese de râs). 

VochiŢa. —  Sărmanii proşti ! Socot. că ne înşală. 
„Domnica. — Gândeă că plâng. - 

„ Vocurţa. —'Eră cât pe ce să se mântue” rămăşagul. 
DOMNICA. — Ţs! iacătă-i se: pun la pândă în clopotniţă. - 

„Vin. (Intră amândouii în casă)
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SCENA X. 

TERINTE şi MIRON (n clopotniţă). _. 

MIRON. — De aicea putem vedeă bine. Dar ştii tu că eşti 
tare îndărătnic? Ai văzut cum mă iubeşte nevasta mea, ce-ţi 
mai trebui ? Crede-mă, dă cârlanii.: o 
„TERINTE. — Mai avem treabă, nenişorule, — A! iaca -mer- 

loiul. Taci să vedem acu: 

NI . — 

SCENA XI. | 
"ŢARANII (în clopotniţă). LIONESCU, 

LIONESCU. — Ce osândă pentru mine, să fiu. silit a şedeă 
Ja blestemata . asta de țară, unde:mor de urit. Eu nu ştiu 
ce i-a: abătut tătâni-meu să vie să şadă toată vara aice ? Zău, 
dacă n'ar mai fi Vochiţa şi Domnica, m'aş uscă pe picioare. 
„ TERINTE. — Auzi tu? A zis Domnica. 
MIRON. — Ba a 'nceput cu Vochiţa. | . 

" LIONESCU (puindn-se jos), — Tot cărţi şi iar cărţi, ce dracu ! 
Vor să mă facă tobă de carte, când aş puteă vedeă pe Vo- . : 
chiţa care-i aşa de frumuşică ! | 
MIRON. — Nâ! te pricepi aci ? După Vochiţa umblă. 
LIONESCU. — Ori pe Domnica. Tare-mi place nevasta aceea. - 
TERINTE. — E, ce zici aci ? —-Tare-i place nevasta ta. 
LIONESCU. — Sărmanele femei! Câtu-s de nenorocite să 

aibă nişte bărbaţi aşa gogomani ! 
TERINTE şi MIRON. — Bun ! — Mulţumim, cuconaşule ! 
LIONESCU.— Ce s'aude ! biraţii sascund). Aşa, pre legea mea, 

chiar de mila lor, ar trebui să le mângâi. 
TERINTE. — Mai bine ar fi să le dai pace. 
LIONESCU. — Ce dracu! parcă este un ecou aice. 

2 
,
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“SCENA XII. | 
„Cei de Sus, VOCHIȚA (eşind). II 

LIONESCU. — A, iaca Vochiţa. — Te aştept : de o grămadă 
de vreme; nu mai puteam de dor să te văd. 
-Voctirţa, -— Dă-mi pace, cuconaşule ; am treabă. 
LIONESCU. — la stăi puţinel,. dragă Vochiţo ! 
VocuiŢa. — Baiu, baiu, nu se poate. — Când ai şti câtu s 

de scârbită ! 
LIONESCU. — Mată scârbită ! cum se poate ? şi de ce, su- 

- fletul “ineu ? „- 
Vocuița. — Bărbatul meu s'a dus la târg. 
LIONESCU, — Ha, ha, ha, ce norocire! Te jălueşti de cca 

mai 'bună treabă. — Bărbatu-tău îi un țărănoiu, un prost, un.. 
VOcCHIŢA. — E, destul, cuconaşule ; nu-l lăudă aşa tare. 
LIONESCU. — Mări las”. Omul acela nu-i făcut să aibă o 

floricică ca mata. Îi un păcat că. ţi-e bărbat. 
TERINTE. — 1! căţelule! când n'ai fi: feciorul boerului... 
MIRON. —Ţs! taci: Ai răbdare. * 
VocHiȚa. — Ce-i drept, aş fi putut. găsi mai bine. 
TERINTE. — Auzi, spurcăciunea ! 
LIONESCU. — Eşti aşa de frumuşică, aşa de bianişoară, că... 
Vocuira. — Da las”, las”. Dumneavoastră cuconaşii aşa sun- 

teţi deprinşi' a zice la toate. 
“LIONESCU. — Să „fiu nu ştiu cum, dacă nu- i spun drept. 

(O sărută). . + 

VOcHIŢa. — Astâmpără- te, cuconaşule. Ce-e -ar zice bărbatul 
meu dacă te-a vedeâ? 

LIONESCU. —- Dă-l încolo pe bărbatul tău, 
TERINTE. — Las' că te-oi dă eu încolo, mojpâne! 
MIRON. — N'ai să “taci, măi creştine ? 
LONEScU. — Vin, Vochiţo, să şedem pe laiţa asta. 
VOcHIŢA. — Aşa! Da ce a zice de mine lumea. Bărbatul - 

meu a face un calabalic... 
LionEscu. — Nu mai gândi la nătărăul acela. 
TERINTE, — Bun! ” i a.
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LL . 

Voctua. — Apoi dă, dacă: mi-i, barbat Ma tem de Dom-. 
“nica să nu umple satul.  - * i 

„IONESCU. — N'ai nici o grijă, atu, | LL 
* VocuiŢa. — Da-i şedea biriişor, aşa-i ? şi nu- i. mai zice 
nimic de bărbatul meu ? ? 
LIONESCU. — Nu, nu. -. 
TERINTE. — — Eaca; « se duce — se duce: — Nu mă lăs'a, cu- 

| mătre,! . 
LIONESCU. Asa: Vochiţo, ' că-i veni în „toate. zile să 

“şedem aici la:vorbă! : i 
VocniŢA. — Şi ce-ai să: te! ncălzeşti dintr asta. Mai bine ai 

face: să-ţi caţi de. cărţi. E . 
A LIONESCU, — Cărţi! Ba. că, chiar. Nu vreu .să! mai învăţ 

. . 

'de acum. Nu gândesc decât la mata, te visez când: mă culc 
“şi când mă scol, 'şi dacă nu te văz, mor. | | 

TERINTE. — Măăăă ! A turbat, nu-i de şagă. i... yo. 

„VocniŢi. — Dar ce o zice babaca Dumitale, şi dascălu ? 
-LIONESCU. — Zică ce le-i voiă.: .? 

De. cu ziua: pân'in scară : O cu ce dulce plăcere.» 
„Dascălu mă necăjeşte, „2 Lângă tine-aş învăţă! 
Cu latina şi greceasca - „Lecţiile le-aş culege 

| Capu hojma-mi ameţeşte. Pe dulce 'guriţa ta, 

EL tot spune, spune,. spune „ Şaş tot spune, spune, spune 
Dărdăeşte cât de mult, „.* Răzămat de al tău. sân; - 
EI tot spune, spune,; spune Ți-aş tot spune, 'spune, spune, 
lar eu case şi nu-l ascult. - Lecţia mceă prin suspin. 

ca ând mi-ai fi tu dăscăliță.- "Când mi-ai fi tu dăscăliţă 
Ai vedea cum m'aş 'sili, „Ai vedea cum m'aş sili, 
De mine-ai. fi mulţărnită „De mine-ai îi mulţumită 

"Şi'n curând aş” procopsi. Şi'n curând m aş procopsi. 

TERINTE. — Las că te- -oi pricopsi cu, papă- lapte. 
- MIRON. — N'ai să „taci, mă! 
TERINTE. — Crăp de. mănie! . . e 
VocHiŢa. — Nu te? njeleg. Spune « ce vrei dela mine, cuco- 

naşule ?
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* Dă JONESEU, i m 

Când băbaca- la nenicaca'- < 
Vre un. mic favor cerea, --, 

- Nencaca cu bucurie. -- 
Dorinţă îi implinea : 

o Tu fă cum, făcea neneaca, 
Ri „Eu € oi: face ca a Dabaca: 

ERĂ N Vociua. E 

- Când tătuca cu mămuca 
Se jucă:şi şuguia, . | 
Măimuca-i da- peste mână 

„ Când -se mai -obrăznicea; 
: Dumncata faci ca tătuca, 

Eu fac. cum făcea mămuca. 
(Lioneseu vrea! so imbriițişeze, ochita: -i „dă peste mână), 

Sa aa Loxescu şi Vocnrța.. a = 
-Gâna babaca la neneaca .. . Când tătuca cu mămuca - 

| Şc. gel. ” Sel şei, 

“TERINIE. — Bre! abia mă răsuflai: Mă cum o' luase de. 
iute a 

MIRON, - — Cât! pe ce eră s'o: păţeşti. cumetre, 
LIONESCU. — Zi 'ce' vrei; nu te las dacă nu mi-i făgidui 

că-i veni aici în toate zilele. 
“VocHiŢa,. — Fugi de aici, cuconaşule. lacă mi se e pare ne-a. 

văzut Domnica. 

SCENA! XIIL. | 

Domnica, fi e cei de sus). 

DOMNICA. — Bravat frumos! ce vă pasă î Bărbatul nu-i 
acasă, CE 
- LIONESCU. — - Dacii: aşa, nâ.'(0 stirati), 
MIRON. — Eaca' bre! să „leagă. de, nevasta mea aci.
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DomnNICA. — Ei, i-a să-ţi spui, nu te prea, prea;. 
LIONESCU, — Cehe mânii? E bine, să-ţi dau Înapoi, să- 

rutarea ce ţi-am luat-o. 
DoMNICA. — Ba mă rog. | 
LIONESCU. — Fie ş'aşa dacă vrei. Dar măcar primeşte ine- 

dul ăsta. | a 
Vocuiţa. - — 1! câtu-i de frumuşel. 

„MIRON. — Vezi tu, cumetre, tâlharul umblă cu nadă; „tei 
miră de nu l-a luă nevasta ta. , 

LIONESCU. —- Ţine Domnico, nime nu. te vede, 
DOMNICA. — Baiu, baiu. (utră în casti), 

SCENA XIV. 
Ceilalţi, afară de Domnica. 

LIONESCU. — Domnico! Domnico! am scăpat- -0. Naţi-l 1 ma- 
tale, Vochiţo! Ă 

VocriŢa. — WVorbă-i! Să iau cu ce- au u lepădat altele, 
LIoNESCcU. — Ce gândeai c'o s să i-l dau ei! Nu ştii că numa 

mata imi eşti dragă? 
VocmiŢa. — la dă-mi pace. Is mânioasă. (Ese)." 

„ NE _LIONESCU, BARBAȚII, (în clopotniţă). 

LioxEscu. — Na! Că mi-au fugit amândouă, dar nu mă 
 desnădejduese eu.aşa lesne. Sărmanilor bărbaţi! Trebue să 

vă slujesc când nu sunteţi acasă; almintrele nevestele voastre 
mar şti ce face de urit. ” 

MIRON şi TERINTE. — Foarte mulţămim de slujbă. 
LIONESCU. — Vine Domnica.—Să te văd Lionescule! 
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SCENA XVI. 

Cei de mai sus, DONNICA. 

„DOMNICA, (in parte), 1 tot aici. O să râdem acu. 
LIONESCU. — Mata eşti, Domnico. De ce-ai fugit dinioarea, 

şi mai lăsat? 
DOMNICA. — Imi pare c'aveai cu. cine vorbi. 
LIONESCU. — Ei, eşti mânioasă. Vin de. şezi colea lângă. 

„mine, să facem pace. : 
DOMNICA. — Bine, dar cu tocmeală că-i fi cuminte. 

„ LIONESCU. — Să fiu cuminte? e 

Imi cei un lucru peste putinţă. 
"" Domnico, dragă, căci de-aş şi vrea 

Să ţin această făgăduinţă, Ă 

Mă jur pe ochii-ţi că n'aş putea. 

Pot îi cuminte stând lângă tine, 
Când: pentru tine amor simţesc ! 

Amorul este stăpân pe mine 

Şi lui viața îmi hărăzesc, 

Domnica. — Dacă-i aşa, fug. 
LIONESCU. — Ba, ba, ascultă- -mă, Domnico, numai o vorbă, 
DOMNICA. — Ei -bine, ce vrei ? (se pun oa). 

LIONESCU. — Ține incluşul ăsta. , 
DOMNICA. — Aşa ! da' dacă m'a vedea, Vochiţa. 
LIONESCU. — Nu te teme,.nime nu te vede. di pune inelu). 

MIRON. — Nime! A, tigoare! a E 
TERINTE, — Taci! 'că merge treaba bine, 
DomNICA. — Doamne! când m'ar vedea bărbatul meu ! 
LIONESCU. — Ce-ţi mai „baţi capul de gogomanul acela, | 
MIRON. — Mulţămim. . 
LIONESCU. — Acu să-mi dai o. guri, aşa- -i? 
DOMNICA. — Degrabă ţi-i : 

Caută vre-o fetiţă 

Dacă-ţi trebui sărutat, 

Sau vro mândră cuconiţă 

„Ce doreşte măritat: 

Nu umblă după neveste,
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  Te ee nm aa 

Cuconaşule că zău! Ă 
Ţi-a -face urâte feste . 
Vre un bărbat nătărău. 
Noi femzile de ţară RER 
Nu ştim iubi ca la târg, 

"Şi pe birbănţei afară. bi 
li dăm iute şi de sârg f. Se 

LIONESCU. — Şi asta a fugit, nu:: nimic. Acu să pândesc "vreme doar oi găsi pe Vochiţa singură.  Qzsc). 

“SCENA XVI 
| TERINTE, MIRON, 

TERINTE, (râzând). Ha, ha, ha. E, cum îți part, cumetre ! MIRON. — Dă-ini pace, n'auzi tu? — A, ţolina, auzi câ-imi face? Las c?oi dobzălă-o cu... i a TERINTE.-— Nu mai gândi, cumetre, „Şi trimite argatul la . „stână s'aducă. cârlanii. | Ia - MIRON. — Cârlanii! — E, mai avem treabă. 
TERINTE. — Cum ! n'ai pierdut rămăşagul ? | 
MIRON. — Aşa-i, am pierdut, am pierdut, dar — n'am pierdut. TERINTE. — Cum H'ai pierdut ? N'ai văzut chiar cu ochii tăi? "MIRON. — Aşa-i, am văzut, am văzut, dar n'am văzut destul. TERINTE. — Da ce vrei să mai vezi, omule ? | | MIRON. — Vreau să văd şi pe Vochiţaisingură cu  cuco- naşu, şapoi atunci:om vedeă, -. | „TERINTE, — Bine, bine, ai cuvânt, Femeea mea ma fost fată *n curte, aşa este. (Râăe). 

" MIRON. — Râde, râde de mine. Să vedem. E , TERINTE (îngânând pe Miron), —- Nevasta mea? ba că chiar. : * N'ai văzut bine, cumetre ; nevasta mea a fost fată 'n curte ; nu-i de acele” care socoţi tu. Ha, ha, ha, ha. | . 
MIRON (ingânând şi el). — Ha, ha, ha, ha! Du-te. la! naiba şi 

nu mă -necăji! Zău, o să mă facă să - intru într'un păcat, muerea dracului! Ri 1 

s
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TERINTE.:— Nu te amări de 
Ha, ha, ha, ha! 

MIRON. — Du-te la dracu! (Se plimbă, mânios). , Ă - - TERINTE, — Ce are a face? Cuconaşul şi-a pus ochiul pe Vochiţa, „nici gândeşte la Domnica. Ha, ha, ha! MIRON: — Mă, vrei să mă faci să dau “râsul tău. 

Ra o, 
geaba. O fată crescută în curte! 

într'o poznă cu 

- TERINTE iugânând pc Doninica), — Doamne! când mar vedeă bărbatul meu ! Doamne, când... | ă MIRON. — Când... 
“vedem acum. - 

TERINTE. — Aşa, aşa, ai cuvânt, Femeia, mea n'a fost fată "n curte, şi... . ' | 
: MIRON. — ŞI, şi, ŞI... 

când... când... iaca şi femeia” ta; să 

tacă-ți gura, şi haide la pândă. 
(Es amândoi). 

  

r
a
 -.
 

N. SCENA XVUI. | . O 
, . N | | Vocuiţa, DomNIcA.. ! 

- II DOMNICA. — Vochiţo, Vochiţo, vin de grabă. . N VOCHIȚA. — lacătă-mă-s,. ce- i2 II 
: : 

- 7 1! DOMNICA. — Bărbaţii noştri s'a pus; iar la pândă. laca vine - . cuconașul, să faci cum te-am învăţat. o VocuiŢa. — Bine, bine. (Domnica intră “n casă), 

„SCENA XIX. 
VocruȚa, :LIONESCU, TERINTE şi MIRON Ga clopotniţă) 

V OCHIȚA (făcându 
mătră ; viu acuş. Si e 

LIONESCU. — la stăi, Vochiţo. Ce, fugi de mine? VOcHIŢA. — Te'nşeli, cuconaşule. Poate că vorbeşti cu Dom- nica ? Rae a | m CAB LIUOTECA C. Negruzzi. Vol, IL, pe Susteaia N 

-se că esec dela Domnica), — Rămâi sănătoasă, cu
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LionEscu. — Ah, Vochiţo! ce- e-ţi trece prin gând: 2 Nu ştii 

că cu numai la mată gândesc? 

Vocuiţa. — Ce se potriveşte ! 

LIONESCU. — Zău aşa! şi ca să facem pace, na-ţi ineluşul ăsta. 

VocHiŢa. — Baiu,. te-a vedeă Domnica şi sa mâniă. 

LIONESCU. — Ce-mi pasă mie. de Domnica, când eu numai 

pe Vochiţa itibesc. 

VocHița. — Pe mine? ţi se pare,. cuconaşule ; mai “bine 

dă- mi pace, şi mă lasă să mă duc. | - 

. . ÎS 

. LIONESCU. — "Ah, de ce eşti mânioasă ? 

Ce nu ţi-i milă de mine, 

Când eşti aşa de frumoasă, 

; "Şi vezi că mor pentru tine? 

Tu eşti înger de viaţă, 

Tu eşti dulcea mea lumină, 

__ Când sunt foc, tu eşti de ghiaţă, 

- Spune-mi, ah! de ce pricină? 

Vocuiţa. — Cuconaşule, dă-mi pace! ! 

LIONESCU. — Frumuseţea ta îmi place. 

N 
i 

. 

VocuiŢă. —' Lasă-ină! mi-i drag bărbatul, . 

Eu lui î-am jurat credinţă. 

IONESCU. — lau asupra mea păcatul, 

- „De-a “nşelă aşa fiinţă. > 

VOCHIŢA. '— Eu vreau să fiu credincig: să, 

” Să fiu femee de bine,! 

Măcar de. şi sunt frumoasă, 

Şi zici câ mori pentru mine. pe 

Eu nu sunt o magopaţă, 

Care dă la toţi pricină, 

„Eşti de foc eu sunt de ghiaţă, 

Cici n'am gând să cad în vină. 

VocuiȚA şi LIONESCU. 

Eu Vreau ă fiu credincioasă "Ah! de ce eşti mânioasă 

ş. c ă ş.ce.l ş.c.lşce.l. . 

LIONESCU. — Vochiţo! nu ştii cât de mult te iubesc. 

. 
Gi aă incetul, 

VocHIŢA. - — Zău nu ştiu să te cred or ba.
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SCENA XX. 

VocHIŢA, -LIONESCU, TERINTE şi MIRON. 
TERINTE (către Vochita). — A 

a, folină! 

„MIRON, —la las, cumetre, nu te necăji. 
TERINTE. — Cum să nu.mă necăjese, bre? — Ni | 

| poznă vreă să-mi facă ? , MIRON. — Nu-ţi bate capul e, şi hai la j 

  
auzit ce 

, cumetre, şi hai la joc. 
(ÎI ia de mână şi-l face sii jouc e). 

Sub potcoava cizmei mele 
Buf, mocane, buf, 

- Şade dracu ş'o muiere, 
-Bui. mocane, buf, 

Şi mă'nvaţă-a face rele, 
NI But, mocane, buf. 

TERINTE: lapiirându: -se),-— Lasă. mă, lasă-mă, lasă-mă, bre: nu njelegi? 

| SCENA XXI, 

Cei din urmă, DOMNICA (osia) 

DOMNICA. — Ce huet?: Ce sfadă-i aice ? Ați sculat s 
gura voastră. 

MIRON. — Mai ai încă obraz. de vorbă. 

atul in 

Muiere nelegiuită, DE ! 
Las că nu te scap, 

Socoţi tu că sunt o vită, 
Să-mi pui coarne n cap? 

TERINTE. — Ce varbă-i asta, cumetre, nu- ui “ aduci aminte 
ce-mi ziceai? | 

Când la boeresc eu vara, | 
+ „Am muncit mereu, A 

- ” „Şi mă'ntore acasă sara, 
La bordeiul 'meu, 

„ jupăneasă, de asta îmi eşti d- ta? - 

N
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„Să vezi tu, nene Terinte, 

EN - Nevăstuica mea, 

Cum imi sare înainte, - i 
"Cao turturea, ” 

Hopa... ţupa, ţupa, lupa, 

Amândoi cântăm , E 

“Hopa, ţupa, țupa, lupa, di 

 Râdem şi „jucâm., A 

MIRON | (ciitre. Dominica). — Am aflat « eu. trebile tale, leleo ! 

DOMNICA. — Nebunit-ai ori nu fi-i mult? „i 

“MIRON, — Nu te mai făjărric, tigoare “veninoasă ce eşti | 

îmi vine să te... (0 ameninţă). 

TERINTE (Il îă de mână şi-l sieşte să jonee). 

Sub potcoava cizmei mele 

Buf, mocane, buf, 

"Şede dracu ş'o muiere, aa 
But, mocane, but, 

ŞI -mă'nvaţă-a face rele. 

Buf, mocane, buf. 
(Aceluș joc de scenă), 

MIRON. — Dă-mi pace, dă-mi pace, mă ! n'am chef de joc.. 

DOMNICA. — Bărbăţele, drăguță ! Ea 
MIRON. — Lipseşte, scorple: că intru 'ntr'un păcat! 

- (0 ameninţă). 

e DomsIca. — Iartă- -mă, bădicuţă, am greşit, şi. ca. să-ți.arăt, 

| ține, (Îi dă o palmă). 

TERINTE. — Puf! aşa ai deprins-o -țu de când ai, luat-o 

din curte? 
VocHiȚA (Către Terinte), — = Şi eu, bădiţă, te rog să nu bă- 

nueşti. di dă şi ea o palmă). ? ÎN 

(Terinto- -şi Miron 'se uită ă unul laâltul). 

DOMNICA. — lar dumneata, cuconaşule, i-aţi incluşul şi te: 

di de "nvaţă carte. Nu umblă după nevestele oamenilor, 
di dă inelul). 

- VOCHIŢA (diinău-i și ea pe al ci). — Nu te jucă cu femeile, - că-i 

păţi ce nu-i gândi. 
MIRON. — - Cum 2 Ce va să zică?
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DOMNICA. — Va să zică că altădată nu trebui, să vă te- meţi femeile, şi să vă *ndoiţi: de dânsele. , VOCHIŢA. — Şi mai ales să v'ascundeţi . mai bine, dacă vreţi să vă cercaţi nevestele, ca să nu vă audă, i TERINTE. — Va să zică ne-ați auzit ? | VOCHIȚA. — Negreşit şi vam pedepsit cum vi se cade. TERINTE. — Uf! aci niă răsuflu, i | MIRON. - Dar să vă spui, tare _ne-aţi speriat! NE LIONESCU. — Adică dumneavoastră vaţi bătut joc de mine? VocHița şi Domnica. — Cam aşa! | : „LIONESCU. — Vă foarte mulţumesc de lecţia ce mi-aţi, dat. TERINTE. — Mă erţi, Vochiţo ? . RE VOcCHIŢA. — Cum ? o femce necredincioasă, o ţolină... ba, ba, badeo, ba. 
TERINTE. — Vochiţico, drăguță! Ma MIRON. — Domnico, ia Terinte e pricina, cu nici gândeam puică, ieartă-mă.. | | o 
DOMNICA. — Ce face? Să te: iert? Eu o.tigoarc, o scorpie? MIRON. — lartă-mă, Domnico, m'a luat gura pe dinainte! „ TERINTE. — Vochiţo, iartă-mă ! E DomNICA. — Pune-te în. genunchi. SE VocHIȚA, (ui Terinte.) Şi dumneata, jupâne, - | N DOMNICA. — Aci sărută-mi mâna, a | - __VOCHIŢA — ŞI dumneata, badeo. (ărbuţii fac ce le zic), „DOMNICA. — Nu-i mai face! 
MIRON. — Doamne fereşte. 

“Vochira. —- Da dumneata ? a TERINTE. — Să fiu al dracului de-oiu gândi măcar. Domnica şi Vochița. = Bine, sculați-vă, „ LIONESCU. — Acum spuneţi-mi care-i pedeapsa mea, căci . eu sunt cel mai vinovat. . | . . DOMNICA. — Te icrtăm .pentrucă fără să ştii, ne-ai ajutat să dăm' o bună învăţătură bărbaţilor noştri. | | LIONESCU. — Dacă-i aşa, primiţi ineluşele asta nu ca dela
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un amorezat, ci ca .dela un bun prieten. Cred că şi dum- 

nealor s'or învoi la aceasta. Ci : | 

TERINTE şi MIRON. — Bucuroşi. isa 

VODEVIL. - 

„-: IONESCU, MIRON. 

Dacă brudnica junie „Voi ce-aveţi gogomănie 

Amor caută, visează, __Să ispitiţi pe neveste. ' ” 

Cingaşa. prietenie, Nu faceţi aşa prostie 

“Patimile alinează. Căci femeea... dracu este. 

- Dulce, blândă. liniştită, - “Ea de cer îi osândită, 

- Ea nu cade în ispită. | Ca să cadă. în ispită. 

“TOŢI. - TOŢI. 

— Dulce, blândă, liniştită, "Ea de cer îi osândită. 

Ea nu cade în îspită. Ca să cadă în ispită., 

Si TERINTE. ni VOCHIŢA, 
N * i - 

Ne-am făcut închipuire - - Autorul azi vă roagă, 

C'o să dăm de supărare, "Şi plecat acum vă cere, 

Omul oricum îi din fire Să i spune-ţi dac'astă şagă 

Girgăuni în cap tot are. V'a adus vreo plăcere. 

Aibă cerul mulţumită Aştepiarea lui dorită, 

Că n'am dat peste ispită. - N'o aduceţi în ispită. 

„TOTI. | TOŢI. 

Aibă cerul mulţumită „ Aşteptarea lui dorită. 

Că n'o dat peste ispită. - N'0 aduceţi în ispită, 

i . (Perdemuu euile!. 

/



„NOTA AUTORULUI LA ÎNTÂIA EDIŢIE 
9 | o n DE 

Succesul ce a căpiitat această: mică farsă, se cuvine mai mult nimeritului jocal 
actorilor şi frumoasei muzice a D-lui." Flechtenmaher. Autorul se cunoaşte dator 
a le mulţumi. . Ă A . N 

D. Teodorini şi a. Luchian au caracterizat eu un natural minunat pe țăranii | 
noştri Pi Mă Ie , | 

D-na Gabrielă a arătat în rolul Yochiţii toată naivitatea unei tinere ţărăncuţe. 
D-na Teodorini şi d. P. Nicolau au contribuit mult la saccesul piesei. 
S'au gisit însă câteva persoane “din numărul — din nenorocire foarte mic—' 

acelor ce: critică tot ce este naţional, cari stau scandalizat de nişte cuplete foarte 
nevinovate. Acestora le-a răspuns aplaudele publicului, dar le-am răspuns şi noi,. 
dacă nu i-am cunoaşte că sunt, cum zice Alolitro: , - ” - 

«Plus chastes des orcilles que de tout le reste du Corp&. 
+ ,



+. MUZA DELA BURDUJĂNI). 
Pa FARSĂ INTRUN ACT, | 

| 

1) Ed. 1 în broşură, la laşi 1851 în 37 p.



DISTRIBUŢIE 

PERSOANELE: 

CucoaAnA CALiopi BUSUIOC 

şat. TROHIN, vameş şi amor. de C-na Caliopi. i 

' DRĂGĂNESCU, nepotul săi 

TEODORINI, actor român 
BAROX FLAIMUC ” 

* SIGNIOR TURLUPINI 
CHiR LACHERDOPOLOS 

STANICĂ, băiat de ţăr., slugă la C-na Caliopi. 
* 

Sceria se petrece la Burdujăni, în” casa Cucoanei Caliopi. 

a
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SCENA 1. 

(Teutrul înfăţişează uu salon) 

 DRAGANESCU, | fsingur), — Insfârşit ceată zioa cea mare... Of! 
şi tare's îngrijit ! Până a aici, slavă Domnului, toate merg bine. 
“Cucoana Caliopi a primit tustrele răvaşele, şi a rămas în- 
cântată de dânsele.. Aşteaptă cu cea. mai vic nerăbdare vizita 
peţitorilor, ei; şi ideea unor izbânde aşa de frumoase o fac 
rea şi amarnică cătră moşu-meu. Măcar de l-ar face să se 
lasă de dânsa! - 

Când se'ntămplă de se leagă | 
Amorul de vr'un bătrân, 
Să mă crezi că nu-i de şagă, 
Leagă-l de gard şi-i dă fân. 
Toată mintea-şi prăpădeşte 
Ca şi bietul moşul meu! 

i “Stăricica-şi răsipeşte,  Î. - 
Ş'apoi umblă teleleu, ! bis 

N 

SCENA. II. 

” DRAGĂNESCU, STANICA, s'apoi TEODORINI. 

„STĂNICĂ. — -Cuconaşul, tentreabă. .- Rai 
„DRAGANEBSCU. — Cine ?. L N | 
STANICA. — Unu cu strae nemţeşti care zice că viue dela 

dumneata şi nu te-a găsit. 
DRAGANESCU. — : Nu-l cunoşti ? 

„STANICĂ. — Nu l-am văzut de când sunt. | 
DRĂGĂNESCU. — Zi-i să între,
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STĂNICA. (n culise). —' Poftim înăuntru, domnule. (Teodorini 
întră), : 

DRAGANESCU. — Ce? tu eşti, Teodorine? «4 „(eitre Stă nică). Ce 
face cuconiţa ? - 

STANICAĂ. — S'a pus. la toaletă. 2 
DRAGANBSCU. — Bine, du-te de- -ţi caută a de treabă. (Stănică ese). 

Avem vreme de vorbit. 
TEODORINI. — Viu dela tine, mi- -au spus că eşti aici, şam 

"venit înadins ca să-mi dai cele de pe urmă ştiinţi. 
" DRAGANESCU. — Tronc! tocma când o să ne apucăm de 
treabă! Eşti aşa de struluibatec, încât sunt sigur c'ai uitat tot . 
ce ţi-am spus? a 
” "TEODORINI. —- Aşa ţi se pare? Ascultă dar să-ţi repetez 
lecţia mea. Tu iubeşti pe duduca Anica, fata unui proprietar 
de aice; părinţii ți-au făgăduit- -0, dacă moşu-tău s'a face danie” 
ție, dar moşu-tău nu vrea să se iege, pănă nu s-a incredinţă 
de vreă sau ba, să meargă după dânsul Cucoana Caliopi 
Busuioc, care-i făgădueşte că l-a luă de zece ani acum. Deci, 
ca se desbăr cu totul pe moşu-tău, eu Teodorini, actor ro- 
mân şi prietenul tău, am scris trei ravaşe sus-pomenitei Cu-- 

“coane Busiocese, în care sub trei nume deosebite îi cer de 
trei ori mâna sa, mâna aceasta ce o aşteaptă moşu-tău de 
atâta vreme ; şi nădăjduiesc. că voiu izbuti ca până în sară, 
să aleagă numita Cucoană 'Busuioceasă macar pe unul din 
tustrele persoanele ce o să reprezentez, de nu pe tustrele. 
DRAGANESCU. '— Minunat! Ce vrei dar să mai ştii? 
TEODORINI. — Vreu să ştiu, mai lămurit, aceea ce tu mi-ai 

spus din fugă. De pildă, ce lucru-i astă Cucoană Caliopi Bu- 
suioc care de atâta vreme face să suspine inima cea de va- 
meş a moşu-tău ? | | Ă 

DRAGANESCU. — O alcătuire de toate ridiculele trecute, pre- 
zente şi :viitoare, o fată bătrână şi nebună care- şi închipueşie 
că nebuneşte pe toți bărbaţii . şi socoate că nu-i poţi zice 
bună dimineaţa fără să-i faci o declaraţie de amor. Când rea 
şi nesuferită, când 'simtimentală şi cochetă, s'aprinde şi se 
alintă ca o copilă brudnică, şi de odată o vezi că se aruncă
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în dizertaţii metafizice şi în dispute. literare, . de n'o mai. în- țelege nici dracul. Toată dorința ei e s'audă vorbind 'de dânsa. Inchipueşte-ţi că se socoate poetă şi muzicantă, incât bietul târguşorul nostru geme de versurile şi de sonatele ei; de „aceea noi toţi o numim Muza dela Burdujăni. - 
TEODORINI. — Cum dracu moşu-tău; un om aşa de rece şi . de îlegmaiic, s'a înamorat de dânsa? 

i DRAGANESCU. =. O cunoaşte de mult. S'a deprins văzând-o în țoate zilele; şi-apoi au fost odață. amândoi tineri ; lumea. a şi vorbit multe de dânşii pe vremea! aceia. .Vre pesemne: „să-şi răscumpere păcatele tinereţilor. Ma 
TEODORINI. — Mai are ea niscai resturi de frumuseţă ? _ DRAGANESCU.— Ce area face? O groază, îrate ! orice ţi-ai “închipui e mai putin decât cum e în fiinţă, 

„ “ TBODORINI. —.Mări, ce spui ? 
DRAGANESCU. — Te-i încredinţă când îi vedea-o. 
TEODORINI. — Planul meu e gata. Sub. numele de neamț o să atac simţitatea ei, cochetăria sa subt acel de italian, şi s'o- apuce năbădăile subt acel de grec; las pe mine, şi: haidem acasă la tine, trebue să-mi fi adus costumele ; şi fiind că şi | casa ta e chiar alăture, n'a să urmeze zăbavă intre vizitele . mele. NE | i : 

_ DRAGANESCU. — Toată nădejdea meâ-i,la tine! 
(Ese amândoi:. Stănică intră). 

SCENA III. 
| . STĂNICAĂ, (singur). | | | 

“ laca bre! coconaşii iştia se duc, parcă se tem de cuconiţa.. Doamne ! cât îi.de amarnică azi! nimic nu-i mai place. An „închiet-o. de trei ori şi tot s-o rupt sferile, curgea apa „de pe: mine; pe urmă o trebuit s-o văruesc Ndin cap -până: în pi, 'cioare, da incai apo-i albă şi roşă ca'o păpuşă.



20 NEGRUZZI 

    

Parcă-i scoasă din cutie, Se găteşte la izvoară 

„Zeu aşa-i de pupuică . Cu ghioci şi 'viorele, 

Însă geaba! n'a să fie - Nu ca aste târgoveţe “ 

Niciodată frumuşică, '- Ce se dau hojma cu humă, 

O fetiță dela. ţară . .. " Încât seamână-a lor feţe 

N'are-atâtea festesele, - Văzdogi bătute_de brumă. 

Eu nu ştiu de ce: nu-şi tocmeşte o fată în casă? M'o luat 

“pe mine, pentru că m'o crescut şi m'o învăţat carte; zice că 

fetele umblă după băieţi, parcă băieţii nu umblă după fete, 

hă, hă, hă! la'n să-i gătesc benghiurile, şi să-i pun. oglinda 

la soare ca să'se vadă ghine. Aha! o aud cântând, pesemne 

so schimbat vântul. Dinioarea eră poznă! 

SCENA W. i . 

__CUCOANA - CAL10Pp1, STANICA. - 
1 

CUCOANA CALIOPI, teântând). 

Azi cu o petiţiune 

M'adresaiu către Amor, 
Şi-l rugaiu cwncordăciune, 

Să astâmpere-al men dor, a 

De-a mea tristă -pusăciune, - 

N “Te îndură, zeu de foc! 

.- De nu vrei protestăciune 

Să întind în orice loc.. | | 

Azi am compus: versurile aceste. Cum îţi par Stănică ? - 

„STĂNICA. — Frumos, 'cuconiţă, tare frumos. Cam mult ciune 

şi tăciune. o E 

Cauopl. — Taci, nătărăule, dacă nu “conprinzi limba cea 

frumoasă, şi dă-mi un scaun. (Stănică aduce un scaun). Nu aice; 

pune-l dinaintea oglinzii, prostul ! (Se pune jos). Aşa-i că-s bine, 

' Stănică ? hal cum îi pare! Ce zici, de pana asta care an 

pus-o în vârful capului, aşa-i că mă prinde minunat? 

*STĂNICĂ, (în parte). — Parcă-i de cei care joacă pe frânghie. 

”Cauiopl. — Ce-ai zis? : » , |
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 STANICĂ. — „Zic, că. tare bine, îți şade. 
“ CALIopL. — Aşa-i ? fine, caută aici în ridicol şi fă-mi' lectura DT 

celor trei bilete, în vreme ce eu îmi.voi „pune benghiurile.. 
STANICA. - — Cuconiţă ! Papei ţi. le- am mai cetit: de vro 

trei ori. 

CALIOPI. — Nu. face nimic; nu se satâră cineva de ceea ” 
ce place.  . . x îi - 

STANICA. -— Dela câre să "mcep ? E Pa 
Caiopi. — Fie ori dela care. : - îi - 
STANICA. — Eaca a neamţului. (coteşte). 

N 

Cuconiţă. : _ 

«Mulţi prietini a mele mi-au “spus că in di ganţe Moldau 
„«nu. e nimic mai curioz . decât dumta'; şi fiindcă eu vreu la 
«mine un femee curioz, purced astăzi dela Cernoviţ cu aine 
«iudişe ailvagen ca să aduc în fuga mare inima. mea la pi- 
«cioarele dumitale, cu care ih habe di ere... ș. c..1.» 

Baron Flaimut, 

_Caiopl. — Ştii că-i curios om germanul. acesta ? - Treci la - 
al italianului, stilul lui îmi plate mai mult, decât a celorlalţi, 
se servirarisarisește de expresiuni mai alese. Ceteşte zicu-ți. 

„ STĂNICĂ, (citeşte). — «Principesa. mea! 
CALIOpI, (eurmânuri). — Principesa mea! cât e de gentil, cât 

e de galant! să-ţi spun drept, Stănică, inima mea simte o! 
- neinvigibilă atășăciune pentru amantul acesta ! „Urmează... 
Principesa mea! - Ea | 7 

„ STANICA. — Nu ştiu unde rămăsesem. 
Cauopl. — E, gogomane, la Principesa mea! 
STANICĂ (giteşte). — «Principesa mea ! . ' 
«De. este adevărat că siete corta e grosa...» Cuconiţă parcă | 

nu-i cinstit lucru ce spune cl aici? 
CALIOPI. — = Aşa se pare de-odată, dar să vezi inadins o 

zice ; se, cunoaşte că-i om de gust. Zi înainte... Să vezi cum . 
inobilează el ceea ce spune. 

STANICĂ. (eetind). — «Că siete corta | e grosa, precum mau.
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«asigurat mai multe persoane, mă jur... Dacă va fi cu volia - 
«dumitale... să te: ieau de spoză».: Spuză ? ? „ce va să zică el 
cu. spuza ? - 
„CALIOPI. — Spoză, va să zică. soţie, ne mvăţatule ! 
STANICĂ. (eitina). — «De când „am speranţă că vei îi mia, nu 

mai trăesc, mor, am murit! aşa, “principesa animei mele !. 
CALIOPI. (eurmânda-l). — Auzi tu? Nu-s numai principesă 

“simplă,s unt principesa animei lui. Ah! mă încântă! | 
STĂNICĂ. (citind). — «Aşa, principesa animei mele! mă 'dau 

dumitale cu totul, vei fi zeiţa mea.. Ă | 
CALIOPI. (eurmându-l). — Zeița sa! ce stil! zeiţa .sa! un zeu 

mă face părtaşă divinității sale! pare că văz Olimpul, tot ce 
este sublim şi mare la poalele tronului meu... zeiţa mea! ah 
gust ambrosiune,; beu nectar ! asta mă: 'mbată! - 

STANICĂ.. (citind): — «Vei fi zeiţa mea, şi eu iţi voi fi sclav»... 
CALIOPI. (eurmându:1). — Eu îi voi fi zeiţă, şi el îmi va fi sclav. 

„Ce antiteză o zeiţă şi îndâtă un sclav! O cât de uşoare.vor 
fi lanţurile .sale! Nu te teme, gingaşe străine ! Iţi voi sămănă 
viaţa cu roze, toate zilele tale se vor petrece în lăngori amo- 
roase, şi puterea mea: va îi întrebuințată numai ca "să aduci 
gelozie la' lumea întreagă. Destul, Stănică fătul meu, nu mai 
urmă, că. mă prăpădeşti. — Dă-mi biletele. 

STANICA. — Da să nu cetesc pe acel al grecului dela Galaţi 2 
"Catopl,-— Fi!. stilul său cade greu; persoana sa trebue 

să-ţi fi dând colici. | - 
STANICA. — Poate: cuconiţă, mie însă îmi pare răvaşul lui 

tare cu gust; sunt multe lucruri bune de mâricat „într'însul. 
" CALIOPI. — Citeşte-l, dar, &ri cum 'şi aceasta este o consi- 

derăciune adusă frumuseţilor mele, şapoi cum zice poetul :. 
Cine are gust să-mi creadă că amorul! am iubit, 
Nu în ranguri, nu în titluri, ci în omul iscusit.. 

STĂNICA, (citind). 

o Cheranuţl 

« Eu sinto un boear neguţitor, pentru că deşi: sinto Slu--. 
«ziăris sinto şi” Bacalis. Am auzito de dumniata că eşti foarte 

N 
7  
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«<mucalită, poznaşă şi bogată, şi fiindcă mie "mi plac ta. cabaz- «lichia, che ta groșachia, am luat cai de posta, şi vii să-ţi . «spun, că de-i voi să fii femeca mea, te fur, te duca Galaţi, |. «şi-ţi aştern la poale toate putinele: cu icre, -cu masline, toate «chiupurile cu marinate şi licorini, şi toate cutiile cu halva, ” «rahatlicumia, care sinto: isto bacalico „tu dulu sas.» " a . -  «Sluzearis Lacherdopulos,> 
CALIopI. — Ce-i drept,.e deşănţată scrisoarea lui ; ideea să mă fure e originală. a e: STANICA; — Mă mir numai: de. un lucru, cuconiță ! cum dracu s'a potrivit ei, 'să vie tot într'o zi? a „ CADIOpL. — Bizarerie, băete,- a-micului 'zeu' Cupidon care - vrea să mă lovească prin întreite. asalturi! | a E 

(Se aude bătând la uşă). STANICA. — Saude bătând, ae CALIOPI. —' Ah! atacul a să 'nceapă; vezi cine-i, Stănică. (Stănică ese). Caliopi, Caliopi, păzeşte-te! struneşte-ţi inima; ştii . că ţi-a făcut destule poze, Ea - 
. 

  

„î SCENA V. 
A CUcoANA CaLiovi, ŞATRARUL. TROHIN, STANICA. .. 

STANICA. — Cuconu "Trohin! - e 
-, CALIOPI. (în paşte). — Of, nesuferită gânganie ! Stănică, dă-mi degrabă” colecţiunea poeziilor. mele. (Siănică îi dă cactul). -- TROHIN, — Bună, dimineaţă, cuconiţă, 

CALIOPI. (Cu glas moale). Aj gând să şezi mult, arhon Şatrar! am o migrenă grozavă, ş'aș vrea să .fiu singură. TROHIN, — Găteala dumităle. nu seamănă - a bolnavă; mi se pare că cine. nu se simte bine, nu' trebue' să se strângă aşa tare, -- Se | E CALIOPI. —. Cine ţi-a spus. că's strânsă ? -. TROHIN. —-Se vede cale, de-o poştă. . Me CALrop, — Ai, vrea poate să umblu în habacii ca dumneata Nu ştiu ce manie e asta să umbli aşa încotoşmănat. 
SA Negruzzi, — Yol. III. 

+
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TROHIN. — Aşa m'am deprins dela părinţi. 
Caniopi. — Când te văd aşa, mi se sgârcese nervile. 
TROHIN. —— Ce pot să-ţi fac cu? 

CaLiopl. —- Ce poţi să faci? Poţi să te imbraci după modă. 

„In locul nădragilor acelor roşii, să pui un pantalon elegant, 

botine de glanţ, un bonjur făcut după jurnal ca toată lumea 

„bine educată, şatunci aş puteă suferi vederea dumnitale, dar 

în halul acesta; o cerule! mă sparii! a 

TROHIN. — Mă! de când te-ai făcut aşa spărioasă, cucoană! 
Ţiu minte că într'o vreme, nu te prea spărieam... 

CALIOpI.: — Ce vrei să zici, boierule? o 

„TROHIN. — Mă pricepi dumneata, dar vorba multă sărăcic, 

spune- mi cuconiţă, luatu-ţ-ai de samă ? O să sfârşim vr'odată 

ori ba? Destui-s zece ani de când mă porţi cu vorbe. Zău 

m'am. săturat; aş vrea să 'mă văd şi cu pus la cale: i 

CaLiopi. — Trebue să se cunoască cineva, până a nu se 

„determină a-şi legă soarta. 

TROHIN. — Mi se pare că de douăzeci de ani am avut 

destulă vreme să. ne cunoaştem bine. 
CaLiopl. iute) —Du-te afară Stănică! (Stinică ese). Ai nişte vorbe 

incovenante care sunt insuferibile. Ne cunoaştem de douăzeci 

de ani! Aceste mai țrebuia să le spui dinaintea băietului aces- 

tuia. N'ai nici o delicateţă şi când te porneşti la hodorogit, nu 

te mai poate nimic opri... douăzeci de ani! 

 TROHIN. — Dar, dar, douăzeci de ani, dacă nu mai mult. 

Cariopi. — Haide, haide, zi. boierule, zi ce-ţi ese înainte. 

Douăzeci de ani! — N'oi fi niciodată femeea. unui om care 

mă cunoaşte de douăzeci de ani. 
TROHIN.. — Bun! însfârşit ţi-ai călcat pe inimă, mai bine 

aşa; încai să se ştie; mie-mi plac lucrurile pe faţă; ş'apoi 

să-ţi spun una, pentru ce gândeşti că vreau să mă'nsor cu 
dumneata ? Pentru că sunt singur şi vine o vârstă unde are 

cineva trebuință de o tovărăşiţă. Dumneata eşti cam vorba- 

riță, cam neștimpărată, m'aş fi luat cu dumneata şi mi-ar fi 

trecut poate de urit... Dar să nu mai vorbim de asta. Am 

pus la cale să insor pe nepotul meu, lucru care- mi pare mult
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“mai cuminte decât să te iau pe dumneata; mă fac danie lui 
cu tocmeală c'a veni cu femeea lui să şadă cu mine, ş'atunci 
fireşte oi avea cu cine- mi petrece vremea, fără să mai am 
bătae de cap.. 

Caulopi. — Minunat! înzestrează- -ți nepotul, “ însoară-l, fă 
ce ştii cu dânsul, ce-mi pasă mie? Ştii că nu-l pot suferi, un 
impertinent care caută toate chipurile să mă ice în râs. Dar 
fireşte, pottesc în casa. mea să nu mai calci. Destul e de când 
mă comprometezi, depărtând partizile ce mi se înfăţoşază. In 
adevăr când vede cineva pe un om, 'că se ţine litcă de poa- 
lele unei biete tinere femei, cine mai „are curaj să se prezen- 
teze?. Intre noi dar s'a sfârşit, riu mai avem nimic de împărțit | 
împreună. Vezi că şi cu fireşte ştiu a mă hotărî ca şi dum- 
neata -de lesne. Sluga, Arhon Şatrar. Sluga. 

„ TROHIN. — Plecăciune, cucoană; ne-am hotărit fireşte a nu 
ne mai vedeă ca nişte oameni ce se cunosc de douăzeci de ani, 
dar poate, cine ştie, ţii mai luă de samă. (Ese. Stiinică intră). 

SCENA VL. 
CUCOANA CALIOPI, STANICA. 

CALIOpI. — “N'am ce să-mi mai iau de samă. (Li Stimică). 
Ea'n spune-mi, băiete, uimită” ' 

STANICA. — Unde, cuconiţă ?. ă 
CAIopI. — Faţa nu mi-e schimbată ? Figura nu mi-e tulbu- 

rată, prefăcută-s ?. . 
„STAĂNICĂ, — Zău, cuconiţă, ai pus atâta“ zugrăveală, încât 

nu se mai'cunoaşte, 

CaLiopl. — Dă-mi să beau ca să mă liniştesc, (Stănică îi dă de 
viu.) Parcă s'aude nu ştiu cine ; vezi cine-i, Stănică, întreabă 
numele „i anonsează frumos. (Stănică ese.) N'oi mai auzi vorbind - 
de vârsta mea de-acum, slavă Domnului ! 

Dacă crud timpul cu a lui ravagiuri, 
Natura noastră: o vestezeşte,
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“Ne rămân încă multe- avântagiuri ; 

Inima arde şi sfârâeşte. . .-.- A 

Precum şi vinul când se “nvecheşte 

E mai puternic, mai cu.-plăcere, E 

Astfel femeea de ce iubeşte 

De ce tot încă amor mai cere. 

SCENA VII. 
” Cucoana! CĂLIOPI, BARON FLAIMUC, SAnIcA. 

STANICA (auanţăua.) — Baroti Flaimuc. 

„CALIOPI. — Bonjur, Domnule Baron. (Sculânduse lasă să cadă. 

basmaoa.) - 

- FLAIMUC. — Untertenigter. Fon di cuconiţă ai dat jos... 
(Arată Vasmaoa). îi . 

CALIOPI, (luându-s şi basmaoca) — Mersi, Baron. 

“FLAIMUC. — Se-pare poate curioz: la cuconiţa vizita meu, dar. 

- zo “precum Diogenes grihişer căuta un om, eu gnedige Îrai- 

lain, caut un Baronesa pentru mine, un curioz Baronesa. Caut 
mult un curioz Baronesa, şi acum mi se pare am găsit pe: 
“dânsul. tArătâna cu degitul la C-na Caliopi-) 

CALIOPI, (alintându-se:) — Diogen căuta un om desăvârşit. . 
FLAIMUC. — Eu am gasit un femee, care sare tot sfârşit. - 

Cariopi. — Galanteria dumitale, domnule Baron, mă încântă: 
de şi mă îngrijeşte că n'oi putea îndestul răspunde. la opi- 

niunea ce vă faceţi de mine. 

FLaAIMUC. — O, ia; la noi, cuconiţă, femeile au obiceiu să 

se. mărite ca să facă chinder; cu doresc un femee care să 

„facă la mine poezii zo vi' der Şiller, vi der Ghete... 

„= (CALIOBI. — Ghete ! Şiller! ce nume înalte ai rostit, Baron! 
Feblele mele talente cum vor răspunde-la aşteptarea dumitale ? 

„ FLAIMUG, —- Sileşte şi poate. Aber nu trebui să .ghindeşti 

. . che asta. “opreşte pe noi de a face chinder, und chinder und 

“ poezi. la main şaţ! pl ” , 

Cauopi. — Ah! „Limbagiul a acesta testimoncază că simţibilul 

7
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-gilă, neavând stejar de care să mă sprijinesc, 
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:amor şi- au stabilit lucrătoria înfocatelor ale darde' în Sânul 
vostru, : " 

FLAIMUC. — Frumos, aber, ferştee niht. —. — Câţi « ani ai la 
-dumneata ? 5 n i a 

“CALIOPI. — Douăzeci,. -. | 
- FLAIMUC. —-Tânăr, pre tânăr... “Saperment | asta supăr mult 

la mine... Atâta tot 5 Du 
“CaLiopr. — Nu ştii, Baron, că 0 femee. asupra! vrâstei nici 

“odată nu-şi sloboade cel de pe urmă cuvânt, : | 
FLAIMUC. — Sloboade, sloboade, ih bite.. 
Canion. — Trebue daf să mă mărturisesc ca unui duhov. 

nic; am donăzeci. şi trei. 
- FLAIMUC, — Zer venig. Nu se poate”: să faci treizeci 3 2 

CaLopl. — Doamne fereşte, Baron, nu se poate. Pune două- 
'zeci şi cinci, şi să nu mai fie vorbă. 

FLAIMUC. — Fie, finf un țvănţig... Când îi îi Baronesa n mea,. - 
îi spune mai mult la mine. - : | 

CaLiopi. — Cu neputinţă. Eu sunt pân” acuma o ederă fra- 

cz 

FLAIMUC; — Eu oi fi. der stejar şi ne-om sprijini ale baide, N 

CALIOpI. — An, ce grabă ! ! Dă vreme sfielei mele să se gân- 
„dească pân' a nu răspunde.. 

FLAIMUC. — A ! zi zind bolnava de sticala? O... până mâni, 
trece, - aşa-i ? 

„Cauopi. — O! cât eşti de grabnic, 7. 
- FLarmMuc: .— O, ia, trebue până mâni-să treacă sficala ; şi 

apoi du bist maine, ih bin daine, „om cântă, onr sări, om 
jucă. — Apropo danţen=zi ? | i 

Cauropr. — Ceva. | 
FLAIMUC. — O, himel ! 'Uzaron Flaimuc ia pe cucoana Caliopi şi face” 

„un tur de valţ. Ornestru cântă: o du liber. Augustin. Baronul Şi cucoana Caliopi fac o promenadă cu trei paşi cu mare, flegmă. Trecând pe lângă rampă cucoana Caliopi strigă la orhestru: Plus vite. Ornestru joacă repede, baronul face un tur "iute şi cu multe „grimase cu cucoana: Caliopi, pănă ce ea obosită cade pe un jălţ.) 

..
 

FLAIMUC. — Ţum' viderzeen, maine libe; dain pur tujur. 
CaLropi (abia răsuflânda- sec): — Ah! ah! adio, baronaşul meu! 

(B: aronul esec).
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SCENA VII. 
CUCOANA CALIOPL, STANICAĂ.. 

(Cucoana Caliopi se scoală şi-şi face vânt cu ev: anti sila. . 

STANICĂ, -- Ăra! cuconiţă! Da ce fel de ibovnic ii aista! 

Nici te-o luat încă şi te-o pus la joc; ştii că-i poznaş? Eu. 

de-aşi fi femee, nu l-aş luă, Doamne. apără, 

“CaLiopr, — N'ai luat seama, Stănică, că mau conferit nimic 

despre figura mea? * 

"STANICA. — Eu nu ştiu, pesemne are orbu găinilor. Hi, 

hi, hi! au fost degeaba toată: boiala. Hi, hi, hi! 

_ CALIOBI. — Ah, dragul meu Stănică! cât e de tănguibilă 

o. jună femee, când urmează a-şi decidă soarta! Dacă şi cei- 

alţi doi or îi tot aşa,'o să fiu silită să mă 'ntore la Şatrarul, 

de care însă mă cotorosisem din toată inima. 

STANICĂ. — Te-ai cotorosit de cuconu Trohin? Zău bine 

ai făcut cuconiţă. Dacă. este să am stăpân, mai bine pe cu- 

conu Baron; el mai tare-mi place. ” 

Cauopi. — N'ai grijă, băete, n'a fi nici unul nici altul: Nu 

am 'o presimţire şi inima-mi spune, că scumpul meu Turlu- 

“pini va luă mărul. . 

„_STANICĂ. — Eu socot, cuconiță, car îi bine dumneata să 

nu-i dai nici măr nici pară, păn' nu-i vedeă şi pe Grecul cel 

cu putinile şi cu chiupurile... Acela are multe lucruri bune. 

Caruopi. — Nu te teme. : 

- STANICA. — Vezi dumneata; cuconiţă, că nu ştiu cum dum- 

neata nu te prea ţii; ce nevoe cră să joci ştair cu neamţul, 

şi să-i zici Baronaşul dumitale ? | 

Caiopl. — Asta nu va să zică nimica. Trebuia să-i dau, 

o idee 'bună de mine, ca'să nu-l las să se răcească, 

Amorul glumeşte De-l slobozi prea tare, 

«Jucării iubeşte, Dai de supărare, _ 

Deci trebui strunit, „Deci trebui strunit, 
„Menajarisit. | Menajarisit. 

- De-l ţii în respect 

li făr' de efect, ps 
Deci trebue strunit, 

Menajarisit.
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SCENA IX. 

(Cei din urmă). TURLUPINI, 

+ TURLUPINI. — (Iute): Întru fără a vă anunţă, adorabilă mea” 
aşa de mare impacienţă am de a'ţi'cădeă la picioare. (Schim- “ 
bând tonul. Ma mă inselo cu bună seamă, madamigelă ; "voi 
nu sunteţi persoana che io. caut; nu sămănaţi după „vristă 
să fiți damigelă de măritat. a . 

CaLiopl. — Ce înţelegeţi cu vrăsta domnule ? 
„ TURLUPINI. — Este foarte giovine, foarte teneră. 

-  Cauiopl. —'E! când are cineva şeapte-spre-zece ani, nu-i 
aşa tânăr, (Se alintă).” Se , 

TURLUPINI. — A, - minunat! sono transportato, incantato! 
CALIOPI. (incet lui Stiinică). — Aşa-i' c'aveam dreptate, Stănică; 

vezi cât e de amabil? a 
TURLUPINI. — Che ochi! che gura! che figura! ia să văp 

“dinţii ? (Cucouna Caliopi îşi arată dinţii. O perle di oriento!. non du- 
bito che la Siniorina salta,:joca, danţa, canta. (Rugându-o). O, 
la sua voce! 

| 
- Catiopl. — Sunt cam răguşită, sinior! E 
“TURLUPINI. — Nu-i nimica, cvalche coza, una barcarola, una 

arieta Italiana. 5 
CALIOPI. — Trebue să mă supun. SO 
TURLUPINI. — Faciamo una şena dramatica e tragica. 

! 

TURLUPINI, , 

Che mi servi chie sei bella, - 

Se non m'ami 6 crudella! 
Sveniro quel nero cor, 

Che tradissi il mio amor. 

" CALIOPI. 

Pietă, Signore, chiedo. 

- 0 “TURLUPINI, 
Inumana, non ti credo.
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Dai -  Cauonl.. 

Son un povera donzella. ae 

TURLUPINI. 

Ma sei cruda, infidella ! 

" CALIOBI. 

Sventurata, a! son io! 

“TURLUPINI. | | i 

- Tu tradisti lamor mio. . 

Sveniro quel nero cor, 

Che tradissi il mio amor! 

(Aice o ucide cu evăntaliul ei). 

CALiopl. — Ai nu mă. „ că.mă gădil... | 

TURLUPINI. — - Crudela ! aş vrea să te pap, să te mănânc, 
să te înghit. - - . 

Cauori. —.O, sinior! tare eşti aprins? | 
-TURLUPINI. — Che delicioasă petrecere o să avem, Te-oi 

adoră, mi-i adoră, nc-om adoră, ş'apoi om sări, om jucă, 

om cântă... a | 
CALIOPI (eu nevinoriitie). — Numai atâta o să faceni, siniore? 

_TURLUPINI. — Aste :sono numai bagatele.... îi vedea, te-f: 
miră... Ma che băct este acesta ? ţi-i ficior, ţi-i frate, ţi-i văr; | 
fie ori che, carrisima, zi-i să iasă afară ; prezenţa lui mă su- “ 

pără. | 
CALIOPI, (eu frică). — Ba, ba, să nu te duci: Stănică, să nu 

cumva să! te duci. Dar.ce vrei dela” mine, siniore! Mă faci 

să tremur. O ceriule! ce amor! | 
„TURLUPINI. — Numai dumneata poţi inspiră asemenea umor; 

şi, zeița mea,.te ador. (Cade în genunchi și ne scoală îndată), Ma voi? 

“ CALIOpI, — In adevăr nu ştiu ce să răspund. 

„ “TURLUPINI. — Che? Nu vrei să te marita con il sinior Tur- 

lupini ? i 
“CaLiopl. -— Nu zic asta.
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TURLUPINI. —. Apoi. che zici, per-dio! răspunde; mă faci - să 'sufer -un milion de morţi, nu scii che... - „7 

A! când soția.vei fi | 
Lui Sinior Turlupini, 
Vom dânţă şi vom cântă 
Vom dormi şi vom mâncă _ 
Parmezan cu macaroane,  : , 
Şi confete şi bomboane. - | - 

A! când soţia vei fi 
Lui Sinior Turiupini, 
Ne-om duce la opera, 

| Ne'ncetat ne-om adoră, | 
- +. Şi vom merge la primblare 

Câte pe-un catâr călare. 

- At când soţie vei îi, eic. - 

CaLigol. — Ştiu, sinior, dar: sunt îngrijită. N'am rhai văzut 
"om ca dumneata. a a 

TURLUPINI, — Pricina este că tuti li-omeni sono di ghiaţa, 
e io sono 'di foco. Răspunde-mi, cara,. mă iubeşti ? m'ami?! CALIOPI; (6'0 oftare)— Poate să te vadă 'cineva: fără -să te iu- 
bească, când nutreşte în piept un tezaur de amor? Și TURLUPINI. — O graţie! “Mile. graţie ! S'a.ridicat' un mare 

„greu de pe sufletul meu... Acum, căra mia spoză, dă-mi:o 
idee de inima dumitale. Sunt cu. cel ăntâi care a făcut-o să | “palpite? Aa a i 
 CALIOBI. — Mai ai îndocală? a 

” TURLUPINI. — Ma nime altul nu te-a curtenit?... nu rispondi! (Cu turie). Corpo di Baco, cine-i obraznicul acela ? -. 
Canton, — Vamceşul de aici. e E a 
FURLUPINI. — Spusu-i-ai să nu 'ndrăznească, 'să gândească ? „Cauopl — Da. - î. e a 
TURLUPINI. — Mai. spune-i odată ; “scrie-i dinaintea mea, 

te rog. . Sa i 
„+ CALIOPI, — li de prisos, l-am înlăturat. a 
 TURLUPINI, — Molto: bene. Mă duc subito, să-mi trimit caii, 

+ 

p- 

„“caleasca, oamenii... » - e . ni
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CALIOpI. — Dar mai îngădue, mai avem treabă. 
TURLUPINI — Che a fost mai greu, e fato, 
"Cauiopi. — Nu cred. Es 
TURLUPINI. — Ha, ha, ha! "Bagatele ! Adio, adio)! 1 Vetigo 

subito, (Fe). 
7 

Pa SCENA X. a 
= CUCOANA CALIOPI, STANICA. | 

STANICĂ. — Aşa-i că-i gata ş'aista, cuconiţă ? po 
Cauiopi. — Nu ştiu, fătul meu, dar grăbirea lui care-i arată 

amorul m'a subjugat... 
STANICĂ. — Rămâne bietul grec cu putinile , 

Zau cuconiţă, picat mare! ” 

Eu văd că grecul aista are 
Lucruri plăcute, bune bucate . | 

Tot cam sărate şi chipărate, ÎN ' 

Ştiu că stomahul, mi-ar îi tot plin Ă A 
Dacă bacalul mi-ar îi stăpân. - A bis 

. i 

Zău cuconiţă ia-], mă ascultă, 
_Făr' a mai face vorbă-aşa multă, 

„Toate sunt bune când omul are . 

In toată vremea de-ajuns” mâncare. 

Ştiu că stomahul, mi-ar fi tot plin 1 i . 

Dacă bacalul mi-ar fi stăpân. j Ps ww 

Cauopl. — Să vedem. Încă n'am luat nici o deciziune. 
STĂNICA. — Parcă m 23 apucă: că. domnul Pirlipini a să-m 

hie stăpân. - : 
CaLIopI. — Dar ia spune drept, Stănică; ce foc! ce lim- . 

„ buţie! Eram' nătăroaică pe lângă dânsul. Cum ţi-am părut? 
STANICA.: — Ca totdeauna.. Da n'ai auzit, cuconiţă, că mă 

| socotea că ți-s ficior. | | 
CALIopI. — Sermanul ! ştiă el ce mai zice? Amorul îi în- 

'vârtise capul. E
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STANICA. — Pesemne şi a dumitale cap eră învâttit, dacă 
ziceai că eşti de şeptesprezece ani? 

CaAiopl. — Mă rog de unde ai luat să şezi în casă când 
am musafiri? Unde ai mai văzut o slugă să şadă înfipt ca, 
un par în odaia stăpână-sa, când nu-i singură? | 
STANICA. — Zeu cuconiţă, mi se! pare cam făcut eu bine. 

De nu mă intâmplam în casă, Domnul ştie ce păţeai cu 
domnul Pirlipini ; cum începuse... zeu... 

CaLiOpi. — Gândeai că mă temeam ? Cât eşti de prost! Aşa 
a trebuit să mă fac, c'aşa-i moda. | 
STANICA. — S'aude nu ştiu cine... îmi pare că-i Grecu... să 

şăd în odaie? E 
CaLiopI. — Ba. a Sa 

“STANICA. (Ese puţin și apoi întră de anunţă), — Cuconul Sulgerul 
Lacherdopulu dela Galaţi, (esc.) 

= SCENA XI 
CUCOANA CALIOPI, SULGERUL LACHERDOPOLUS, 

LACHERDOPOLUS.—Calimera, che chalos orisa! Ştii, cheramiu, 
că-ideparte dela noi şi pân” la voi? dela un capăt de ţară 

„la altul. i a i 
Caropl. — Vii dela Galaţi, Domnule? i 
LACHERDOPULOS. — Chiar din „politia Galaţii; da să vor- 

bimu de treaba hoastră. Ai primit ravăsul meu? Cum ti se 
pare ? Ha, ha, ha, ai_văzut că eu vreu să mă insor „co fe- 
mee cu duh şi cu parale, ca s'arăt Gălăţenilor. că: sciu alege. 

- Am auzito che joci şi chera Marghiola; me tin adian sas. 
. 2 (O ia lu joc şi cântă amândoi), su ! . 

ă N 

LACHERDOPULOS - - CALIOPI 
Ah chera Marghiola, Dac'am sparto ti che ti, 

„De ţe ui spart ola? ” Chi o horos cala crati. 
. 

. » .



, 

4. C. SEGRUZZIL 

! LACHERDOPULOS e "CALIOPI 

An chera Marghiola, ” | - „De eşti nebun ti che ti, . 

Scoate- -mă din bola. Chi o horos cala crati. 

LACHERDOPULOS. în CALIOPI 

Ah chera Marghiola, : „De eşti bolnav ti che ti, 

Amu nebuneala. n Chi o horos cala crati. 

 LACHERDGPULOS. — Paracseno - pragma! suntu lucruri care 

se înţelegu forte lesne. Paradigmatos harin, cu asi pute găci 

câte oca. tragi dumneata. (Ride). He, he, he, nici n'am trebu- 

inţă să_ întreb de esti 'tânără şi frumoasă, pentru că: m'ar ride 

"oamenii, (Ride). He, he, he, „dar de ai pnevma, asta n'o „pot 

cunoasce. :. 
Cauropl. — Când nu-i cineva gogoman, poate lesne cunoasce. 

LACHERDOPULOS. — "Iaca ce mi- am zis ego. Duduca asta se 

vede că are duh, de vreme ce i-a mers buhu dela Burduzani 

până la Galaţi... Zice parimia: de n'ar îi foc, n'ar îi fum; 

dar iar :bine că ţi-a rămas macar atâta, după ce le-ai prăpădit 

„pe celelalte. Ma, iă spune-mi, mă rog, ce “te-ai împopoţonat 

aşa? Duhul ce ai ar trebui să- ţi arăte că nu te prinde diolu,. 

Cau6pl. — De -unde vezi că m'am împopoţonat ?. sunt de 

“abia” îmbrăcată, sunt în neglije, în cel mai mare neglije. 

L.ACHERDOPULOS. — Ma cui te imbraci dar când ești gătită?. 

“ CALIOPI. — Ca muzele, Domnule Sulger, ca muzele ; fără 

şemizetă, cu. braţele, spatele, şaista, -(aritână pieptul) goale 

" LACHERDOPULOS. — Mort, să, nu faci mascaralicuri de aste: 

când îi îi la-noi. | 

: CALIOPI; — Mascaralicuri ! nu te teme că n'am gând să fac 

“nici de-aieste, nici de altele. - - „: 

LACHERDOPULOS. — Vezi că. gălăţenii noştri șuntu în stare 

să creadă că eşti nebună. E 

CALIOpI.: — Nebuni a! Auzi nebună! - a A 

LACHERDOPULOS. — Contos psalmos, aleluia ; eu am spus la 

„tot Galaţul că. eşti un ipochimen deosebit; te aşteaptă dar; 

“îi să fii ca „o didascalos a politiei, să. le” arăţi ta marafetia,- 

ta cabazlichia. care scii; să-i. inveţi să” facă stihus, che ta lipa... 

„che ta ipac 

p
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CALIOPI. — Le. -oi i arătă cum trebue să primească niște: obraz- 
nici ca dumneaia. .. 

LACHERDOPULOS. — Pola cala, arată- le tot « ce vrei, “numai 
-nu le-arătă ce mi- ai arătat mie. . (Arată peptul). - 

CALIOPI, (Mânioasă). — Mă rog mult ai să mă scoţi, din răb-* 
“dare? 

“ LAcHERDoPULOS. —"re irăbeşti să te. măriţi ? He, he, he 
 aali, agali. Te-i face Sulzereasa n'ai habar. ide). He, he, he, 

cum se uită la "mine ! Se cunoasce c'odinioară a fost cevă. 
'Fost- -ai, leleo, când ai fost, he, he, he!. . | | 

CALIOPI. (urioasă), — Stănică! Stănică, Stănică! | A 

  

Sa SCENA Xa 
N . "CEI DIN. URMĂ, SrAncă. | | 

STANICA. — E ce este cuconiță? E a 
CAopi. — Dă-l pe dumnealui afară. 
LACHERDOPULOS (către Stănică), — Nu te apropia,. “câtergari? 

(Către cucoana Caliopi) Ti ine, cherâmi? Iţi vorbesc creştineşte .şi 
îmi răspunzi alantala. Bre ti imusa! mort, ame sto calo! tetia. = 
“-mutra găsesc eu şi la Galaţi. tEse). 

„ CALIOPI, — A! (ene pe un scaun) A! mor! | 

SCENA XIII. 

 Cucoana Ciopi, STANICA: 

. STARICA Gu sine). — O! ce păcai; cuconița” n'o să-l.iee nici 
pe aista, şi-aista tare- -mi vine, mie la. socoteală. Cine ştie! se” 
- vede că nu a ştiut: cura: s'o' iee, "de s'a mâniat pe dânsul..Cu - 
“cuconiţa nu trebue multe maărafeturi.. (Vitânău- -se Ia euconiţa Caliopi” 

„Care seamănă leşinată). Cuconiţă, n'auzi cuconiță,, cuconiţă hăi! pe-
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semne ţ'o făcut ceva. “omul aista ? Iaca, dacă eram cu în casă, 
nu-l lăsam.. . ” 

CALIOPI tsculându-se inte). — Dă-mi + un pahar de vin curat. A! 

îmi vine leşin; zi să-mi' facă: degrabă nişte pârjoale. | 

STANICĂ (& duce până Ia culise şi strigă). — Condurache! cuconiţei 

nu € prea bine, fă degrabă nişte pârjoale. (Gătind de băut; în parte)-. 

„Asta-i bun, când o văd că cere vin curat 'şi pârjoale, ştiu că 

mare nimic, 

“SCENA XIV. 
CEL DIN URMĂ, TEODORINI. 

TEODORINI (văzând-e bând, cu accent memţese). — Das ist sut, ace 
bun di Baronesa. 4 

'Canopl. — Ce pofteşti dumneata? 
-TEODORINI, (aceentitalian). — Per che, principesa Mia, non co- 

-nosti pe îl sinior “Turlupini? 

CALIOpL. — Dumneata? . Lu 
TEODORINI. (accent grecesc). — O arhon Satraris o vamesis m'a 

- poftit “să-ţi. dau răvăselul aţesta. . (1 dă un răvas)-] 

CALIOPI. — Stănică, ce, însemnează asta ? 

TEODORINI (accent firesc). — Cuconiţă am venit să-mi cer ier- 

-tăciune. Pentruca să-ţi plac, aş fi dorit să mă fac în. patru, 

“dar nu m'am putut împărţi decât în trei, şi îmi pare foarte 

-rău. Am cinste a mă recomandă, că eu sunt Baron Flaimuk, 

sinior Turlupini, şi: Sulgerul Lacherdopulos, tot odată şi slu- . 

„guliţa matale. , | (Fuge), 

| SCENA XV. 
CucoOaAna CALIOPI, STĂNICĂ, 

CAOPpI. — Aşa-i că tu nai fi ghicit că-i tot o persoană? 
Eu m'am priceput îndată că trebue să fie o glumă a Şatra- 

.rului. Insă să vedem ce-mi scrie. (Ceteşte). - 

o
a
 m

a 
a
i
 

ae
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«Cuconifă, 

«Aşa precum singură ai hotărit, că între noi s'a sfârşit, - 
«apoi am sfârşit şi cu căsătoria nepotului meu, căruia mă 
„«şi fac danie; prin urmare aceasta firește mă împiedecă de 
«a fi ca până acum, a dumitale plecată Slugă ş. c. |.. 

- STANICA. — Aşa-i cuconiţă, că asta n'ai gâcit-0? Ştii că tare” 
"seamănă c'ai să rămâi fată? 

CaLIOPI. — Puşchea pe” limbă-ţi, prostule! Dă-mi colecţiunea 
de poezii. a 

STANICĂ. — lacătă-o. i-o aa). | | 
CALIOPI (către public). — Să vă cetesc o elegie de-a mele ? Ba 

“mai bine să vă cânt un cântec. - N ÎN o , 
„"„Când o fată tot alege Apolon o părăseşte 

Ea adeseori culege, po Dorul o îmbătrâneşte; | 
Insă ah! ce desperare Din a lumii visuri goale 
Când şi ce culege nare! Se deşteaptă cu... 

S'FANICAĂ (Aducând un taler cu pârjoale), — Pârjoale! 

- CALIOPI tmâncând). — Ah! în ce oribilă pusăciune, se gă- 
seşte o jună femee când trebue să despue... de inima sa, şi 

"se vede nevoită a face o transacţiune... cu sentimentul ono- 
rului! Ă 
“(In vreme ce cu mănâncă Şi vorbeşte, întră, şatr. 

reasa, Teodorini, tineri, dame, ete, 
liopi cântând.) 

arul 'TYrobin, Drăgănescu cu uri- 
şi formează o horă împrejurul cucoanei Ca- 

y 
7 

Să trăiască! să trăiască! | 
Muza dela Burdujeni, 
Buhul ei să se vestească, 
Dela laşi la Botoşeni. 

CALIOPL (uimită cu talerul de pârjoule în mână.) — Ce- va să zică ? 
'Ce -ghet apan? domnilor, lăsaţi-mă ! (Vrea să iasă din cercul horei. 
“are cântă iar: | ' | 

P 
Să trăiască, să trăiască, etc. 

(Perdeuna cade). .
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NOTA AUTORULUI 
4 „ x . 

. Noi am fost zis —'nu.ne mai aducem- aminte unde — că sunt mulţi 

"cari schingiuesc şi sfâşie frumoasa noastră limbă, şi în loc de creatori 

-se fac croitori, şi croitori răi. ” 

Asta ne-a îndemnat a compune această mică comedie, crezând că fa- 

-cem un bine arătând ridicolul unor asemenea neologişti. . 

Publicul rie-a înţeles, şi ne-a. răspuns prin aplaudele sale, din care însă 

partea cea mai mare se cuvine jocului artiştilor noştri. ” 

In adevăr, d.-Teodorini, e atât de, bufon în_întreita sa rolă, d. P. Ni- 

colau atât de prostăliu în Stânică,. încât şi nevrând, te fac să buineşti 

de râs. . : 

„Cât pentru a. Aitlo, directorul Teatrului Naţional, n noi i credem că după 

Nicşorescu, Chir Gaitanis şi Baba Hârca, nu mai are cum îi mai.comic; 

dar ne-am amăgit, căci originalitatea cu care a creat rola Muzei, ne face 

a gândi că d-sa'are o zină veselă care-l insuilă de ne vrăjeşte; şi că de 

la: indoitul său talent de autor şi actor, sau mai bine zicând dela iscu- 

sita 'sa pană şi minunatul ; său. joc, "Teatrul are incă mult? a aşteptă. 
“.
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a | scene DIN ACTUL: ui , 

DI A 
LES “FEMMES, SAVANTES Da 

"DE MOLIERE. | 
  

€ 

„: 2) Publicată în Convorbiri literare, din 1869, cu. următoarea introdu: cere: «In anul 1848, când clasele de jos ale poporului se găsiau de lipsele şi nevoile cele mari, societatea din laşi se hotări a le veni în ajutor, intre altele prin câtevă- reprezentaţiuni teatrale, date în -profitul lor Constantin Negruzzi îu atunci îndemnat de doamnele şi domnii cari se olerise de a jucă pe scenă pentru acest scop binefăcător, de a traduce în versuri comedia de Molidre «Les femmes savantes», care trebuiă să se joace la a treia sau a patra reprezentaţiune. Timpul însă fiind prea scurt, Constantin Negruzzi nu avu timp dea traduce, decât câteva scene ” din Actul III. Dar nici aceste nu îură reprezentate, căci înainte de ziua . hotărită, isbucniră” în Iaşi. tulburări publice, cari distraseră toate - clasele societăţii dela ocupatiuni şi petreceri pacinice chiar. pentru binefaceri - publice. Nici in volumui «Păcatele Tinereţelor»,. nici în alte cărţi şi bro- şuri publicate de Constantin Negruzzi, nu se găseşte această. traducere, - ' şi credem a face un serviciu cititorilor, publicând aceste scene.» - 

  

„CO. Negruzzi. — Vol. ur ” E e 4. ,



FILAMINTA. 

BELISA, sora ei. 

ARMANDA 
ENRIETA l fiicele Filamintei.. 

. 

PERSOANE 
N 

TRISOTIN, pedant. 

VADIUS, pedant. 
LEPINE, slugă.



    

în a 

  

: ii E e 

- SCENA L: 

FILAMINTA, BELISA, ARMANDA, ENRIETA şi TRISOTIN. 

FILAMINTA. * 

„Să ne aşezăm aici ca să putem auzi, 
Aste versuri ce cu dramul trebui a. le cumpăni. 

AÂRMANDA. -. 

Ah! să le-auzim degrabă. 

" BELISA.. 

FILAMINTA, (către Trisotin, ) 

Pentru mine-s giuvaeruri cele ce scrii dumneată.. 

ț ARMANDA, 

Pentru mine-i o dulceaţă care n'are-asemănare. 

BELISA, 

Pentru-a mea ureche este cea mai rosfimă mâncare. 
a, . 7 

pa ÂRMANDA, 

Ah! ceteşte mai de grabă, nu ne lăsă să, perim. 

FILAMINTA. 

Nu vezi că de nerăbdare curând o să ne topim ? 

   

je se: A > 

oz 

Mor de dor a le-ascultă,
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7 

“ Taisotnt. "(eiitre Filavinta) 

Acesta | e un prunc fraged, abia în lume eşit 
„Ce'n ograda dumitale eu astăzi L-am zărnislit. 

FILAMINTA. , 

Destul că are-aşă tată pentru ca să-mi fie drag. 

„TRISOTIN. 

- Cai voi, să-i. i-fi neneacă, zău ! aş pune rămăşag, 

| , ARMANDA.. Ia 

Ah! ce duh! ce steime! 

4 

SCENA 1 
» 

EnRIETA, Fiat, BELISA, ARMANDA, “TRISOTIN, “LEPINE. 
“i 

” “FILAMINTA, (către Enrieta care vrea să iasă.) - 

Pentru ce vrei să. te duci. 

ENRIETA. 

Mă duc să nu cumva tulbur nişte vorbe- atât de duri, 

” FILAMINTA, ca 

Stă mai. "bine de ascultă aste. versuri minunate. 

Care gâdelă auzul cu plăceri neimitate. 

ENRIETA, o 

"Pentru. mine n'au plăcere frumseţele: ce se scriu, 
Şi minunile acestea a le preţui nu ştiu. ”
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„ Tarsoris, (gătre arieti ) . 

Precum văd: de. mvăătură nu voeşti a te-adapă, - o 
ŞI simțeşti, plăcere numai să poţi inimi fermecă ? . PE 

Ti . e 3 EXRIETA.. 
“Ba zău, nici una, nici alta. 

BELISA. i 
Sa “Ah, mă rog ea'n să vedem. 

"Cum e pruncul dumitale. II aa 

a „Fara, eâtre Login). 

. 7 Dă scaune să i gederm. 
ULepine aducând scaune cade). E A , Aa . po 
i * ARMANDA. ă 

- Nătărăule! se cade să cazi aa? 

LENE. ae ii | 

- Dacă's grele. 

' | a , : 
„ TRISOTIN. 

Noroe că n 'ai i fost de. sticlă că te faceai bucăţele.. 

e „ARMAND. - 

Ah! e “ce duh ce istejime ! 

_BELISA. DE ae 

E un nesfârşit isvor.. 
. , , „! i i a (Se pune joa). - - E FILAMINTA.. 

Ne topim văzând cu ochii, drasa foame, dasa dor. 

- Sa TRISOTIN: 
După o foame-atât de „mare, pentru de a fi: sătule, 
Opt sărmane versurele pare că n'ar fi destule;
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Şi poate n'ar fi greşală ca pe lângă epigramă, 
Pe lâng' a unei balade şa unui madrigal zamă, 
S'adaog şi ihneluţa unui sonet micuşor, | 
Ce d'o tânără princesă a fost primit cu favor. 
Eu cu sare aticească peste tot l-am presurat, 
Şi că-l veţi mâncă cu poftă parc'aş fi încredințat. 

BELISA. 

O! nu este îndoeală. 
SN 

. a FILAMINTA, | 

S'ascultăm mă rog curând. 

_ĂRMANDA. | 

Simt cum inima'mi se bate înainte vrând, nevrând. 

FILAMINTA. 

Dacă n'om tăceă odată să cetească n'o să poată. 

ARMANDA. a 

Tăceţi mă rog. o. 
- E FILAMINTA, 

“Ah! lăsaţi-l să cetească. 

BELISA, (către 'Enricta). 

| Taci nepoată! 
* TRISOTIN, (eoteşte). 

Sonet cătră princesa “Uraniă asupra Frigurilor sale. 

«Nu "ncetezi cu îndurare 

<A tratarisi domneşte 

«Şi a ţine împărăteşte 
| «O vrăjmaș, atât de mare». 

, E BELISA. 

Ah minune de minune! -
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' n ARMANDA, 5 

O. ce galant sentiment! 

, .FILAMINTA, 

Pentru versuri uşurele numai el are talent. 

ARMANDA. - 
, / 

La nu 'ncetezi-cu îndurare mă închin şi mă supun. 

A tratarisi vrăjmaşa place cât nu pot să spun. - 

' 

FILAMINTA. 

A ținea împărăteşte şa tratarisi domneşte. o 
Să spun drept frazul acesta mă "ncântă, mă nebuneşte. 

„BELISA. o _ 
? 3 . a . - 

S'ascultăm mai înainte. 

* TRISOTIN, - (eetind). 

«Nu "'ncetezi cu îndurare . 

«A tratarisi domneşte 

, "«Şa ţine impărăteşte 

«O vrăşmaş atât de mare». 

ARMANDA. _ 

„Nu *ncetezi cu îndurare. . 

| | , BELISA. 

A tratarisi zrăjmaşa. e | E 

|  FILAMINTA, > | 

- Domneşte şi 'mpărăteşte. 

TRISOTIN. - - 

„«Isgoneşte-o ori ce-ar” zice 
«Din odaia-ţi cea frumoasă, , 
«Unde asta neomenoasă, - 
«Viaţa-ţi face neterice»,
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Ă _BELISA. 

Ah! destul, destul atâta; Jasă-ne a răsuflă. . 
“7 

- ARMANDA. Ra 
Ah! te'rog mai dă-ne vreme să ne putem minună. 

- i „ FILAMINTA. 

” Simt la versurile aceste oare ce că intră *n mine . , 
Ce mă face de plăcere leşin straşnic de îmi vine. 

N ARMANDA, 

„ Isgonește-o or ce-ar zice... 2 
| Dir Odaia-ți cea frumoasă. : . : 

Ah! cum odaea frumoasă este aice frumos pus. 
Odaea frumoasă are duh cât nu este de spus. | . 

LI 
, FILAMINTA. îi 

Isgoneşte-o or ce-ar zice. 
Oh, cum. acel ori ce-ar zice este de un gust isteţ, 
Acest vers neimitabil să mă credeţi m'are preţ. 

“BELISA, ! 

-De-acest frumos ori ce-ar zice zău P că m'am înamorat. 

FILAMINTA, 

Drept să spun de ori ce-ar zice sufletu-mi e încântat: | 
| q + Ş - . . Fi e“ ” ” Dar înţelegeţi ca mine toată frumuseţea lui ?. - 

Ei 
x 

N, ” BELISA. 

„„- Olo! nemai întrebi încă?- 

_ ARMANDA. 

Vers :ca ăsta altul nu-i.
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FILAMINTA.. - 
N 

” ISeonește- -0 ori ce-ar zice. | 
Nu- -ți bate capul 'de dânsa, dă-o pe uşă afară, 

„Astă. figură urită, „neplăcută şi amară; 
N 

 /sgonește- -o ori ce-ar zice 
„„Ori.ce-ar zice, ori -ce-ar zice. 

Acest ori ce-ar. zice, zice precum, i-am luat aminte,. 
Un nOian de idei naute, şi-un, milion. de cuvinte, 

. - ” i - „ ARMANDA către risotin. 

. 
Dar când ai făcut ea'ni. spune acest frumos ori ce-ar zice 

“Ţi-a venit în gând acele ce nfelegem noi aice ?. 

| TRIȘOTIN. a 
“He! he! . : SI 

. ARMANDA.! 

Nu pot uită încă. zicerea neomeioasă. 
Frigură- neomenoasă,: făţarnică, ticăloasă, Na 
Care maltratariseşte oamenii ce-o găzduesc. | 4 

FL ANINTA. 

In scurt versurile-aceste o lume "atreagă' plătesc. 
„Să vedem mai înainte. . 

"ÂRMANDA.. : Da 

Înc'odată ori ce-ar zice. - 

TRISOTIN, (eetina)! 
“Isgoneşte-o ori ce-ar zice 

_. “TUSTRELE. 

4 “Ori celar zice!!! m
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TRISOTIN. 

«Din odaia-ţi cea Îrumoasă .- 

TUSTRELE. a 

  

Odae frumoasă] 1! ni 

TRISOTIN. | ! 

Unde astă neomenoasă. 

_TUSTRELE, =: _ 

„Frigură neomenoasă ! 

po | / 
Se TRISOTIN. 

«Viaţa-ţi face neferice. ” 

” FILAMINTA, 

' Viaţă neferice !. 

ARMANDA şi BELISA. 

“ TRISOTIN. 

«N'o vezi cum făr'de ruşine. 

«Se vâr' întra tale vine, 

e. 

” TUSTRELE. 

TRISOTIN. 

«Zi şi noapte te munceşte. * 

«De-i duce-o la feredee, 

__«Ca de pre.pământ să pice, 
«O îneacă, ş'o găteşte. 

. 

FILAMINTA. 

S'a sfârşit, îmi vine leşin de plăcere. 

y
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BELISA. . 

„ O.să mor! 

FILAMINTA. 

“Te simţeşti pe nesimţite cuprins de-un dulce fior. 

- - a ARMANDA. 

«De-i duce-o la feredee | 
€. + 

BELISA. 
-. : N . 

„«Ca de pre pământ să -pice. 

" FILAMINTA. 

«O îneacă ş'o găteşte ; - 
Dă-o cu capul în apă, o îneacă ş'o găteşte. , 

ARMANDA, către Trisotin , 

In oricare vers al vostru întâlneşti câte-o - minune. 

BELISA. 

A lor nostimă dulceaţă nici de cum se poate spune. 

| - FILAMINTA. 

Nu întâmpini nimic altă, decât lucruri încântate. 

“ ARMANDA. 

“Vezi numai cărăruşi mândre tot cu roze semănate. 

LCR 

TRISOTIN. 

Cum vi se pare sonetul? . IN 

FILAMINTA : . 

"Minunat! înfricoşat 

Mai frumos lucru în viață de 'când sunt n'am „ascultat. 
x E
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o... ă 
„o . E E Pe  BEUSA, (către. Enrieta) | | | 

Când auzi asta, nepoată, cum „Poli s stă fără simţire?, Sa 

„Exareră. cai Ă * 

„Crede-mă, dragă mătuşă, că- noi nu suntera de-o fire | 
Dumneata vrei. să te primbli tot .pri stele şi prin lună, 

- Mie Viaţa cea „umească mi se pare-a îi mai bună. 

.. TRISOTIN,4 (cite Foricte) 

„Poate versurile” mele au supărat pre “madama? a 
a. 

: | “Exnieră. 

Ba că nici "Ie: -am „luat seama.. a | ă 

FILANNTA. 

Ean: să “vedem cpigrama, 

A Tao 
Asupra unei carăte ehiurenialii date unei pritene a. săle: Ă 

ps ee * FiLăvnra: /. 
| Titlurile sale toate au oare- -ce foarte rar. 

pe ARMANDA, - | | ! 
„Să încânte orice inimi; orice suflete au dar. 

 TRISOTIN, (eetin) 

«Atât de scump îmi plăteşte amorul a sa- plăcere; 

a -TUSTRELE . 
“Ah! - a - 

„ TRISOTIN, (eetind) 
 _ eIncât cheltuii Cu dânsul jumătate din avere. 
- «Şi când' vezi acea 'carătă 
eu «Tot cu aur poleită IA 

In care a mea Laisă se 'ntinde cu molătate,
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|  FILAMINTA, 2 i 

A mea Laisă, auzitaţi! eată: ce-i „învățătura ai 

.: BELIsA.! N, | 

- Minunile: care spune zau că, covârgese, masura 

“:TaisorIn: (eotina) ” îi - 

ii când vezi acea carătă 
„ «Tot cu aur poleită .. Ia iaca 

«In care 4 .mea Laisă se ! ntinde cu . molătate 
"<Când pe-a ei ghiurghiulii 'perini se lasă încet pe spate, 
«Să nu zici că ea atârnă pe dricuri şi pe curele - 

Mi «Ci zi “că, 0 ţin legată baerele pungei mele. >. 
„Fi . , ae 

i -“Beisa. 

“O! ol, ne-ai. trecut cu, şaga; 

„ARMANDA. 
d * 

Am rămas; încțemenitel + 

pa De FILAMNTĂ. 

Nurmiai dumneata ştii face .aşă versuri: "potrivite! 
Nu ştiu, însă din. “minutul” în care. te-am cunoscut 
„Poezia mpeliţată cum. că eşti am priceput. 

N : Pe 

„ TRisoTIN, (elitră Fiaminia) a 

“Din a dumitale scrieri, când. ai. vrea a ne-arătă, ” Ea 
Am, putea fără indoială şi noi a ne minună,, 

“Bananiră: 

Nam lucrat și nimic, în Versuri de. şi -?n n plecare: eram ; 
- Dară ţoiu spune, încă, ?n taină, că un mare plan eu am, i 
Mă ocup cu 'dinădinsul, „şi cu toate:avem de gând 
O academie nouă să: 'nființăm- în curând. 

O academie înaltă „precum vă inchipuiţi, 
„Tot din femei înjghebată,- căci A Dărpaţii nu's „Primii 

a.
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Voi să ridic neamul nostru din astă 'njosită stare, 
"Să-l călăuzesc cu slavă pe a duhului cărare! 

„Să scăpăm de-acea robie unde barbarii ne ţin, 
Gândind că nu suntem bune, decât a toarce la în, 

TRISOTIN, . -: 
. . . 7 

Acest: plan e de minune, şi-l găsesc “prea lăudat. 

. Da pa N 

- 

„SCENA II. 

” Cei mai de sus, LEPINE, 

LEPINE, (către 'Trisotin.) 

Domnule, un om te 'ntreabă tot în negru îmbrăcat. |, Î 

A Taise TIN, » 

Acesta e învățatul de care v'am fost vorbit; | 

Să-l recomand. dumneavoastră cu i-am fost făgăduit 

FILAMINTA. 

"O! de viziia aceasta să mă crezi că's încântată: 

Dumitale-ţi sunt datoare. — Pofteşte-l să 'vie 'ndată. 
(Lepine şi vine cu Vudius.) Ă 

e te 

SCENA IV. 

Cei mai de sus. VADIpS. 

TRISOTIN, (prezentând pe Vadius.) . 

Doamnelor ! acesta-i omul care arde de dorinţă 
"Ca să vă înfăţişeze adânca: sa reverinţă ; aa 

Il supun vederei voastre şi vă pot încredinţă | 

Că-i omul ce cu ştiinţa poate a se lăudă.
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_ FILAMINTĂ.: 

Mâna ce-l înfăţişază arată ce preţueşte. 

, 

- TRISOTIN. 

Am cinste să vă spun încă că 'nţe! ege. şi ceteşte 

Toţi autorii vechimei. Greci şi Latini nu2l întrec, 
Și ştie limba grecească, mai bine decât un Grec. 

ț 

FILAMINTA, 

Greceşte ! stie greceşte ! Sorioar' ai auzit ? 

| BELISA. 

Nepoată ! ştie preceşte! | 
- AÂRMANDA. . 

Greceşte !i de nebunit!. 

„ FILAMINTA, (câtre Vadius,)  - — 

Cum, domnule, ştii greceşte, Ah! mă rog să cutezăm, 
Pentru hatârul grecesc şi noi să ie înbrăţişăm. . ; 

(Vadius îmbriiţişează şi pe Belisa şi pe Armanda.) 

ENRIETA, (către Vadius cure vrea so îmbrăţişeze.) 

. - po. Li . ” y : _Mă rog, domnule, mă eartă! eu n'am învăţat greceşte, 

> FILAMINTA,. % N 

Pe mine limba grecească. mă "ncântă, mă nebuneşte. 

VADIVS. 

Poate că fiind aice, cu a mea înfăţişare. 

Convorbirii dumneavoastre aduc vre-o - supărare 

Vr'o discuţie 'nvăţată tulbur .poate ? 

FILAMINTA, a 

- : Ba, „ba, 
Acel ce ştie grecește poate tulbură ceva? | 

r 4
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| Tiso. A ă 
Şi în versuri şi. în proză” dumnealui este vestit 

„Şi. de: va.voi sunt sigur c'are ceva: de cetit. 

a -Vaoiţs. 
:. Sunt autori ce au -mania a te drmări ori unde 

Cu ale lor'rele producţii de n'ai unde te: ascunde 
" Cu care ostenesc auzul “tuturor ce întâlnesc ; 
Drept să spun aşa. purtare “foarte proastă o găsesc, 
Şi nu sufer pe: aceia. ce-i găseşti în ori. ce loc 

„Cetind şi recitind Versuri ce n'au nici rimă nici foc: 
- 

"(Scoţând un vălătuc de hârtie.) | . Eată nişte versurele. pentru doi amorezaţi. 
„Pe care de mi veţi d a 'voe voi rugă să” le-ascultaţi. . -. 

i 2 „i 

| 
! 

Ti RISOTIN, | 
Au nespusă frumusețe versurile dumitale. Sa 

A Vaoius, aa i 
La a voastră Atrodiiă au dat grație sale: E 
Li 

. 7 , e „ Taisorix, 
rr 

Eglogurile” ce e faceţi sunt de un aşa înalt. stil, 
Incât întrec foarte, foarte pe Teocrit şi Virei. 

" VAius. 
Da odelă. dumitale ?. Drept să vă spun între NOI, 
Ai lăsat pe- Oraş Sărmanul, cale de-o poştă * napoi, 

“i 

E “ Tarsorau, 

Poate fi ceva mai gingaş de a voastre cânticele ? - j 

VADIUS, 

Sunt mai dulcs. decât mierea. ale voastre soneţele.. 
. , 

N - Ă 
.
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TRISOTIN. 

Crede-mă toţi se închină baladelor dumitale, 

a VADIUS. 

Ce gust şi ce isteţime au a voastre madrigale ! 

„” TRISOTIN, 

Dacă însă veacul nostru ar voi a-ţi resplăti 
1 

VADIUS. . 

Dacă patria ingrată ar şti a te prelui, N 
. 

TRISOTIN. 

In carăte ; aurite pe uliţe te-ai plimblă. 

VADius. 

Obştia înminunată statue ţi-ar înălța. — 
Asia este o baladă... 

Z 

TRISOTIN. 

Nu ştiu dacă ai văzut 
“Un. sonet la nişte friguri ce. o princes” a avut ? o 

+  VADIUS. 

L-am auzit icri cetindu-l la un loc unde m'am dus. 

3 TRISOTIN. 
t 

Şi sonetul cum se vede nu ştii cine l-a compus ? 

Vapius, E 
Nu ştiu, dar « aş putea spune. ori şi la cine mă  "ntreabă; 
Că sonetul dumisale e un fleac şi nici de-o treabă. 7 

“ T RISOTIN, 
Mulţi îl găsesc. însă minunat şi de gust. 

C. Negruzzi. — Vol. III.
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VADIUS. 

Se Zău ! 
Asta nu va să zică că sonetul nu e rău;.... 

Cred că auzindu-l însuşi vei fi de ideea mea. 

TRISOTIN. | 

Poate dacă judecată şi bun gust nu aş avea; 

Ştiu că sonet ca acela. puţini oameni face pot. 
A , 

VADIUS. 

O așa gogomănie din pana'mi n'aş vrea să scot.- 

, 

TRISOTIN. 

Sonetul acela este de un duh foarte plăcut, _, 

Şi o sprijinesc aceasta pentru că cu l-am făcut. 

-  VADIUS, 

Dumneata ?” . Sa 

TRISOTIN. A 

Ei. Ă 

VADIUS. 
- ? 

Cum se poate? Apoi mă mir cum a fost... 

. 

TRISOTIN. - 

A fost că 'nadins se vede ai vrut.ca să'ţi pară prost. 
- + 

VADIUS. 

Sau că nu i-am luat sama; ori că mi l-a cetit rău, 

Dar să lăsăm vorba asta, să varăt sujetul meu; 
O baladă... | - « A ! 

TRISOTIN. | 

Ce baladă ! aceste sunt lucruri vechi, 
De care sunt desvăţate acum a noastre urechi. | 

e
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Vaplus. 

Aceasta nu va să zică că e rea, 

N | TRISOTIN. 

Ta, ta, ta. 
Dobitocii de aceste sunt sătul' de-a ascultă. 

„ VADIUS, 

S'ar cădeă să vorbeşti însă mai făr' de obrăznicie.. 

TRISOTIN. 

Te poftesc struneşte-ţi limba, feştelitor de hârtie ! 

VADIus. 

„Eşti ignoranţa'n persoană ! 

" TRISOTIN.. 

_ Eşi un prost poet sărmane! 

VADIVS. 
Tâtharule ! ' 

TRISOTIN, | | 

*Blestemate! . E Si ra 

VADIUS, . 

Mişelule !. 

TRISOTIN. | 

Gogomane ! 

- FILAMINTA, - 

Domnilor! ce va să zică ? 

| [) , | 

TRISOTIN, (ni Vadius). 

“Mergi de toarce înapoi 
Cate versuri ai: “furate dela vechi şi dela noi.
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ul 
__.  VADIUS, 

Adu-ţi aminte de cartea-ţi care nime n'o ceteşte.. 

-  TRISOTIN, op 

A ta prin băcălii astăzi o văd cum se tăvăleşte. 

VADIUS., 3 

Te desfid în proză,: versuri, latineşte şi greceşte.. 

TRISOTIN. 

. Pana mea te-a da pe bete aşa cum îţi trebueşte.. 

VADIUS. 

Pedant plin de ignoranță ! 

TRISOTIN. . 

Poezii... 

4 

FILAMINTA. 

Holă, staţi! 

(Pedanţii, “apucă de gât si es urmaţi de Filaminta şi de Armandai 

[i . 

ENRIETA, (către Belisa).. 

Mătuşică, mă rog spune-mi aşa-s toţi cei învăţaţi ?...



  

“TREIZECI ANI 
SâU 

MAȚA UNUI JUCĂTOR DE CARȚI 

ă MELODRAMĂ ÎN TREI ZILE 

(Traducere)



- PERSOANELE . 

D. DE JERMANI, bătrân neputincios — aproape de moarte. 

JORI DE JERMANI, (jucător) fiul săw— 25 de ani. 
VARNER, înşelător şi berbant; prieten lui Jorj —26 de ani. 
DERMONT, neguţător bogat; unchiul Ameliei — 45 de ani. 
RUDOLF DERICURT — 22 de ani. 

VALENTIN, sluga d-lui de Jermani. —.20 de ani. , 
AMELIA, bogată orlană, logodnică lui Jorj, crescută în casa D-lui de 

Jermani — 16 ani. | 
LUIZA, guvernanta sa — 35 ani: 

Un magistrat. | . - i 
Un oficer cu opt Slujilori ai Poliţiei. ! 
O slugă a casei de joc. 
Un bancher de cărți. 

Slugi, jucători, și alte persoane. 

Intâmplarea zilei întâi urmează în anul 1790. Scena se petrece. la Paris 
mai întâi într'o casă de joc, şi apoi la D. de Jermani. 

5 
.



PREFAŢĂ LA EDIŢIA | 
APARUTA LA IAŞI, 1835, ÎNTR! UN VOLUM.-DE LI] PAGINI. 

Traducătorul acestei drame nu a privit la nimic alta dând-o 
la lumină decât la folosul ce poate ar veni din ea și la mul- 
fumirea cititorului. EI a fost martor întipăririi ce au pricinuit 
asupra privitorilor când s'a reprezentat franțuzeşte şi cunoaşte 
că epoca aceasta poeticească a reformei şi a civilizaţiei nu mai 
puțin şi epoca literaturei, în care fiecare Moldovan ar trebui 
să stăruiască (precât şi în orice poate) a îmbrăţişă patria sa 
peste care, după atâta întunerec de nenorociri, începi a se 
revărsă o rază de lumină. 

Teatrul îi o oglindă. Tot ce este în lume, în Istorie, în om 
A se priveşte. El învie pe croul mort şi după trecere de vea- 

curi îl aduce de înflăcărează “iarăş simţirea şi inima privito- 
| rului. EL înfruntează pe cel rău arătându-i sub o alegorie fru- 

“moasă toată uriciunea şi degrăduirea năravului: său, şi criti- 
„când pe cel trecut,'loveşte şi arată cu degetul pe cel de faţă 
- Cât pentru cuvintele străine ce el a întrebuințat în tradu- 

cere, de îl vor: întrebă, de” unde. sunt zicerile aceste, va răs- 
punde cu un literat bărbat român, că «sunt de acolo de unde 
este toată limba noastră, de unde sunt zicerile : om, cap, ochiu, 
urechi, nas, dinte, limbă,- barbă, mână, apă, vin, făină, masă, 
casă ş.'a. Va mai adăogi că fiecare limbă, când a început a 

„se cultivă a avut trebuință de numiri nouă, pe care sau şi le-a
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făcut de sine, sau s'a împrumutat de acolo de unde a văzut 
că este izvorul ştiinţelor şal meşteşugurilor. Grecii s'au îm- 
prumutat dela Fenicieni, Arabi, Etiopeni, Asirieni ş; a; Romanii 
dela Greci; cestelalte” naţii ale Europei dela Români. Noi ase- 
menea urmăm, mai vârtos când avem de unde. Noi nu ne 
împrumutăm cu cuvintele ce ne-lipsesc, ci le luăm ca o moş- 
tenire dela maica noastră (Latina) şi ca o parte ce ni se cu- 
vine dela Surorile noastre. : 

In sfârşit traducătorul acestei drame o supune fără sfială 
criticii — se roagă numai lui Dumnezeu să-i dăruiască înde- 
lungul trai al lui Matusalem * că doar se va invrednici a auzi ; 
pe scenă limba ) patriei: şi a vedea în locul lui Polcinel şi a 
ui Arlechin. reprezentându-se virtuțile şi eroiceştile fapte ale 
Ştefanilor” şi ale Alexandrilor. 

1835, Martie.
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* Această: dramă a fost tradusă şi tipărită la 1835. De atunci 
„Sunt treizeci de: ani! şi cu toate aceste, actualitatea ei nu s'a 
perdut, căci în toate zilele vedem tristele victime ale acestui 

- fiu al trândăviei, ale acestui scârbos viciu, jocul cărților.! 
Credem că publicul nostru ne va fi recunoscător pentru că 

am scos o nouă ediţie'a dramei jucătorului, pentru că prin 
aplaudele cu. care a primit-o, de. câte: ori s'a reprezentat pe 
juna noastră scenă, a dat dovadă cât se interesează la tot 
ce este moral. 

. C. NEQRUZZI | 
Jaşi, 1863. 

,
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ZIUA |] 

Teatru, înfăţişează multe sale iluminate. care. dau din una, în alta: se 
„ vede în cea din fund o masă de joc pe lângă care se grămădesc o mul- 
țime de jucători. Dinaintea scenei este stobodă şi mobilată numai cu. 
scaune, — Este miezul nopţii. ! a 

| SCENA 1 

VARNE, RUDOLF, UN BANCHER, în urmă JORJ DE JERMANI 
Numeroasă adunare prin sale, jucătorii toţi umblă din loc în loc. 

BANCHERUL. — Domnilor, puneţi cărţile. „. gata... Valet câş-. : 
tigă:.. zece perde, 

Toţi jucătorii deosebit ocupați, se apropie cu grăbire de masă” Varner- 
vine dinaintea scenei iind un smoc de asignaţii şi sunând aur. 

VARNER. — Douăzeci de mii de franci şi două sute de gal-. - 
beni!... sunt câteva ore de când n'ave am nici o sută de franci... 

„pre legea mea! să trăiască cărţile!... Degrabă mi-am SCOS. 
banii; aveam frumos favor; trebuia să fac paroli... 

BANCHERUL. — Pune-ţi cărţile, domnilor! d 
RUDOLF. (vină dintro sală), — Pedepsească-mă cerul! mi s'a: 

căzut această nenorocire. ă 
VARNER. (in parte). A, prietenul Rudolf a perdut! (Tare) Eit 

ce ai, iubite, pare că nu eşti mulțumit de noroc? 
RUDOLF, — lartă-mă, domnule; norocul mă tratează cu chip, 

a mă îndreptă pentru de apurure... de opt zile de când m'ai' 
momit şi m'ai tras în casa aceasta, am văzut, am urmat, am 
cercat toate şansele jocului, şi am perdut douăzeci de mii de 
franci... Vai mie! aceasta-i a treia parte din averea ce virtuo-. 
sul meu părinte câştigase pe încetul prin o onorabilă muncă...
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Dar nu-mi pare rău după ea, de vreme ce cu acest preţ începui: 
a cunoaşte oamenii de care trebui să. mă: feresc, şi. locurile 
ce se cuvine să urăsc, , = . 

VARNER. — Ei! aceasta-i vorba « cea obicinuită a tuturor jucă- - 
torilor maltrataţi! O zâmbire a hazardului, şi îndată-şi schimbă . 
tonul. 'Aide! mângâe-te, şi să fim filosofi... ţi-oi arătă eu un 
meşteşug... Dar, tăcere! zăresc pe oare cine cu care Vreau ca. 
un prieten să faci cunoştinţă... 

RUDOLF. — Acesta-i D. Jorj de Jermani. 
VARNER. (incet. — Noi ne adunăm aici în toate nopţile. O!... 

acesta-i un jucător straşnic, să te... 

”RuDoLF. — Ba nu!... mă rog nu mă numi aici. 

JORI (Sosindci grăbire ş şi ştergându- “si fruntea). — Ah, însfârşit” sosii !,. 

Bună seara, Varner,: câte ore sunt? + 

” VARNER. — Miezul nopții. ” 
JORJ. — Aşa de târziu!.. ce păcat ! le. Speram pe noaptea 

aceasta; căci soarta de câteva zile s'a pus să mă prigonească. 
Tu ştii că am perdut 30 de mii de franci pe cari tatăl meu 

"mi-i dase ca să cumpăr ' diamanturile ce trebui să dau fru- 
moasei mele logodnice ? aşa dar, te poţi: pricepe că cu orice 
preţ îmi trebuea bani. Am alergat la cămătarul' nostru. Bles- 
tematul se pornise din Paris ; Vam gonit pân! la moşia lui; 
şi ceată că sosesc, . - . 

VARNER-— Trebuea să-mi spue mie... Eu -sunt în câştig. 
„JORI.— De unde puteam găci... Căpătasem nişte giuvaeruri 
care cu toată nătângia nemilostivului jidan, 's'a prefăcut ca 
Joie în astă ploae de aur, (Îi arata o puugă)., 

„ VARNER. — Te-aşi fi înlesnit eu aice, dar, fie; eată- te cu 
armele. în mână, Atacă norocul ca un brav, „ceva curaj! aceşti 
bani sunt noroc.. 4 

JORIJ. — Oare să joc cum mi-ai arătat tu ieri? am pierdut 
o sută de galbeni. - 

VARNER. — Ba nu. 

JORJ. — Dar tu aşa mă sfătuiseşi. 
“VARNER. Aşa este; dar am mai gândit; aştept când e fără. 

+
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“soţ; joacă şi tot îndoeşte cuşurile... trebui să spargi bancu la 
"a patrusprezecea dată. : e 

JORJ. — Noroace ! dărucşte-mi numai o jumatate de oră, 
-şi sunt de odată cel mai fericit 'diu oameni, din amorezi şi ' 
-din soţi. : ! 

VARNER. — Ducte, joacă şi câştigă! 
JORI. — Aşteaptă-mă. (Intră în o sală). | 
RUDOLE (fu parte) — Ticălosul ! ce desfrânare ! 
VARNER — (Insemnâud pe o hârtiuţi) Îi trebuesc giuvaeruri... Chiar 

o -aşa podoabă am văzut la dama ştiută care face aice o ne- 
gustorioară.. .. (Indoină biletul, către o slugă). 

Ascultă băete !.. Du îndată biletul acesta la dama Saraben 
aici deasupra. 

Suca. — Ştiu, Domnule, (se) 
RUDOLE (Iu parte). — Oare ce pregăteşte ? i 
„VARNER (Strângându-şi portofelul). — Trebuşoara nu'i rea... (Viiud 

spre Rudoli).. Ei, iubite, m'ai vrut să te infăţişez prietenului meu; 
“rău faci... un tânăr minunat: care în curând are să fie bogat. 

RUDOLF. — Cum? ,. Sa 
VARNER. — O însoţire slăvită! o femeiuşcă minunată!.. trebue 

„a-l face prieten. 
RUDOLF, — Ce, cunoşti toată familia sa 2 
VARNER. — - Negreşit; eu il formez pe junele acesta; eu l-am 

„aruncat în lume. i 
RUDOLF. — A ! înţeleg... Zic insă că tatăl său, q. de Jermani 

este un om cuminte, şi cu principii aspre. ? 
VARNER. — Cel mai cârtitor moşneag; dar să trăească is= 

“cusinţa mea. Bunul om, plin de slăbiciune zace într'un jăiţ 
+ Şi ne socoteşte nişte sfinţişori; şi ca unii ce aşteptăm o moş- 

tenire mare, ne împrumutăm pe speranţa viitorului; eu negu- 
“ţitoresc, aşteptând zestrea pe care avem să punem mâna mâni. 

RUDOLF. — Minunat!.. şi fără indoială că şi tânăra demoazelă 
ar fi ştiind... 
"VARNER. — Ba nici de cum !... Orfană din vrâsta de zece 

ani ea a fost crescută în însuşi casa D-lui de Jermani. Mai are 
-un unchiu pe care îl aşteaptă să vie de nuntă, şi de care atârnă 

îmi
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puţin; el vine mi se pare din Indii sau de la Mecsic, dar | 
fiindcă a dat voe, puţin ne pasă de el. Insoţirea aceasta, iubite, 
n'o să fie multă vreme liniştită: lui Jorj îi este dragă liber- 
tatea, nevinovata soţie e gingaşă, simtimentală; s-or învoi rău, 
RUDOLF. — Te temi. de aceasta? 
VARNER. — Din împotrivă... eşti. un copil. O să mai i avem 

o femee de mângâieat. | ÎI, 
RUDOLF (n sine). — Ticălosul ! | 
VARNER. — Dar eu şed la vorbă, în vreme ce iubitul acela 

Jorj se luptă cu toate armele ca să-şi capete diamanturile ce 
le-a perdut şi care are să le dee frumoasei-lui. Cere trebuinţa 
să. ştim cum îl tratează norocul.. A! uitam.,. de vei jucă în 
astă sară, te sfătuesc să cerci ceea ce ţi-am arătat: 3. 7. 9. 

tot fără soț... Adio! Ne vom mai vedea. (Intră într'o casă). + 
RunoLF. — O cerule! în ce vizunie m'am vârât? Osân- 

ditule Varner! şi. acest Jorj... Sărmana Amelie... or s'o jert- 
fească... aş voi să fug îndată; şi acum nu ştiu ce putere, 
ce interes mă. ţine aici... 
Un străin în vârstă, întră cun aer sfiit. Acesta'i Dermont ; îşi ţine pălăriu în mână. 

"Un. străin! ruşinea mă cuprinde cum zăresc o faţă străină... 
Dumnezeule ! îl cunosc! acesta-i un neguţător dela Marsilia, 

' 

l-am văzut într'o călătorie.; are şi relaţii. cu familia mea,.. ce 
„vine aici!... să'mă feresc de întâlnirea sa, şi să iau sama - 
lui. Jorj. (Se depărtează), , . _ 

2 - , i SCENA [i Ii 

Cei din urnă tin osebite sale), DERMONT. 

DERMONT. (vine ţiindu- şi pălăria fa mână). — Oare aici să fie? de 
abia pot călcă. Aceasta-i cea întâi dată ce intru în viaţa. mea - 

„într'o aşă casă. - 

„O SLUGA (aprepiinău-se). — Mă.rog, Domnule, pălăria. 
DERMONT. — ]ţi mulțumesc, prietene, de băgarea de scamă! 

| dar nu trebui, - Ma ' 

SLUGA. — Aşa-i obiceiul, Domnule. , /-
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DERMONT. — Aşa!, | 
SLUGA tia pălăria. şi-i dă un uumăr). —- Când veţi vrea să vă du- 

-ceţi, o veţi găsi la No. 113. (Deodată o gilecavă se aţâţă la masa de joc. 
" Multe glasuri amestecate), . Su - „> ÎN x 

' Aşteptaţi, aşteptaţi, Domnilor! — Cărţile-s făcute ! — Ba 
nu, nu! — nu-i drept! — taci! minţi! Dă banij ! — acesta-i 
D-lui — afară ! afarăd.. (Gonese pe un jucător), a i 

BANCHERUL (en răceală), — Pune-ţi cărţi, Domnilor. (liniştea se - 
„statorniceşte). 

, 

DERMONT (ee a riimas singur pe scenă). — Ce “mârşavă locuinţă! 
-ce adunare! :s'a putut oare 'ca Jorj de Jermani, fiiul celui 
mai bun al meu prieten, s'a putut ca cel.ce va să fie soţ 

__ nepoatei mele, se vie aici în toată noaptea să-şi peardă vremea 
-şi onoarea ? Trebue să mă încredinţez... aşă, am ales cel mai 
bun chip, nam vestit înturnarea mea... Dar oare mai cu- 
noaşte-l-oi în mulţimea ' aceasta de jucători, de 10— 12 ani 

“decând nu l-am văzut! La cine să m'adresez? Deabia cutez 
-a-mi înălţă ochii, şi simt că sudoarea îmi acopere faţa. 
Se vede Varner viind din fund, şi de cealaltă Tature 3 — 4 jucători iiu scuma lui „Dermont, arătându-l unul la altul. 

Să mai. răsuflu. (se pune pe uu scaun), . 
_ VARNER, (în parte); — Acesta se vede că-i vre-un jucător nou; 

-vre-unul dela țară... Zău, seamănă a om de treabă... Mări! 
ia 'să văd... (Se apropie). | : 

DERMONT. — Cu toată neplăcerea trebue să mă hotărăsc 
a vorbi. cuiva. “ 

- (Se Scoală și vede pe Varner care-l saluteuză: fi mulţumeşte), ) 
VARNER. — Servul Dumitale, Domnule. - , 
DERMONT. — Asemenea, Dumnule. 9 

""VARNER, — Se pare că vi-i cald ? Aerul circulează rău aici... 
„Băete! 40 slugă vine). Dă-mi voe... trebue să beţi ceva răcoritor. 

DERMONT. — Domnule, ce te superi... | NE 
VARNER. — Lăsaţi, -vă rog... (Câtee suga). Un pahar de orjad 

la dumnealui. " pu 
DERMONT. — Ba. nu. vreau nimic... (ru parte cu neerezare). Acest 

“om e tare politicos! o 
VARNER, „(eu dulceaţă). — Domnul se pare străin ?. 

“NDERMONTĂ — Aşă, aicea sunt foarte străin...



/ 
TEATRU - ! 19 
  

VARNER. — Am înţeles- aceasta; şi aşă dar dumneata nu 
“cunoşti pe nime din adunare? 

„ DERMONT. — Păn' acum nu. a. 
 VARNER. — Poate vreţi să cercaţi norocul? 

DERMONT. — Ba nu... DE 
VARNER. — Aveţi dreptate; trebue minte, iubitul meu domn, 

“aici parchetu-i lunecos;, s'or, ispiti să vă tragă, mai vârtos 
-dacă' aveţi vr'o sumă de riscat. Luaţi seama, avem oameni 
cari adulmecă galbenii. In o aşa împrejurare puteţi fi: siguri 

„de servirile şi sfaturile mele. . - 
DERMONT. — Adevărat! e 
VARNER. — Pe onoare. La cea d' întăi vedere mi-aţi insuflat” 

“un interes... Care joc vă place mai ales? Crepsul sau ru- 
Ieta? Cât pentru mine, eu: găsesc mai bun bancul farao: 
.Şansul se inoeşte, şi jucătorul luând. seama.. | 

=. DERMONT, (eu tărie). “Domnule, nu viu. să iau acest fel de: 
lecţii, şi este de ruşine, nevrednic, mârşav... . 

-(Aicea o £ sâlceavă, un vălmășag mare saude în salu alăturată), 

MULTE! GLASURI, — „Opriţi! Opriţi! ţineţi pe furiosul acesta! 
DERMONT, — Dumnezeule ! 

- (O mulţime de jucători, între curii .Jorj se sbuciumă, întră i stricând şi prăvălind tot), 

„ JORJ. tfarios). — Lăsaţi-mă, lăsaţi- mă luu: Să sfărm uneltele 
aceste blestemate!.. 

RUDULF. (apucându- î duze pe scenă), — Nenorocitule ! ce furie? 
VARNER. (apticându-l și el. — E, ce este!... Jorj! 
„DERMONT, — Jorj!... (In parte). O cerule! el este! îl cunosc. 

- (Toţi jucătorii s'au sculat de pe lu mese, se uită, asculti, şi lasă jocul. Uşile sălii 
din fund se închid). 

VARNER. —.Dar ce- a fost? Vr'un “înşălător.. cărţile erau 
“făcute? " E E 

JoRI. — Ba — am perdut tot. - 
" VARNER. — Tot... Nu-i frumos; dar cu toate acestea nu-i. 

JORJ. — Am perdut tot îţi zic! Banii ce aveam cu mine, 
cei 20 mii de franci co mi-ai dat tu, şi 60 de mii încă pe 
parolă... Ce! iadul.n'a să oboare aceste ziduri pe capul meu. 
Ce! postavul acesta, cărţile, aceste unelte a diavolului, n'or 

„să, se cufunde” în prăpastia focului! ticălosul de mine! 

4
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DERMONT. — Ce grozavă aiurare! 
RUDOLF. — Vino-ţi în sine. Ma 
DERMONT. (uând seama lui Rodoit). — Tânărul acesta... , 
RUDOLF. (aitându:se lu Dermont).'— M'a văzut, i 
VARNER. (eâtre Jorj). — Ea-las! te socoteam om pe sine, şi 

pentru o sută de mii de franci îţi perzi mintea de disperaţie!... 
JoRJ. — Ba, ci: de turbăciune, asupra sorții cei îndărătnice. 

S'a putut de 12 Gri dearândul să tot perd?... măresc cuşul, 
şi îmi împărțesc banii; fac douăsprezece grămezi. Nici odată, 
însemnează, nici odată pân” l'a 9-le oară n'am perdut cartea; 

„Viu la zece, şi perd! mă mir... dar încă tot statornic şi li- 
niştit merg înainte... perd earăşi!... fiori mă cuprind; degetele . 
pe peptu-mi trag dungi de sânge; însă m'arât netulburat, şi 
cu o mână îngheţată, 'zâmbindu-mă ca: moartea la cel. de. 
pe urmă suspin, întind a douăsprezecea grămadă; ea acopere 
masa, toţi ochii o sorb; o bodogănire se ridică... cărţile merg...” 

„Sângele mi se opreşte... s'a sfârşit! sortul a grăi... ochii mi 
Sacoper cu un nor, şi aurul meu se duce! — Precum lu- 
ceşte fulgerul, mă deştept ca trăsnetul şi fac puzderie orice'mi 

„cade sub mână. : i Ă 
RUDOLF. — Această straşnică învăţătură este o înştiinţare a 

cerului. Ah! crede-mă, Domnule, părăseşte... 
- JORJ. — Ce treabă ai dumneata... .Eu să mă plec hazar- 
dului pentru că. mă prigoneşte odată? Ba nu; l'oi. birui, şi 
„dacă eram mai cu luare aminte la mersul sorții, şi urmam 
şansul dimpotrivă, acum aş aveă un milion. 
VARNER. — Făr' îndoială — ar fi spart... - 
JoRI. — Taci... Am urmat sfatului tău, tu m'ai făcut d'am 

păgubit, tu m'ai sfătuit, i 
VARNER. — Ce! te-am sfătuit să joci fără băgare de seamă? 
JORI. — Dă-mi banii câţi ai; şi na-ţi iscălitura mea! 
VARNER. —- Negreşit... mâine vei îi bogat; eu sunt încă 

prietenul, tău. 
DERMONT. — Mâine! | N 
JORI. — Mâine ! însoţirea mea se va strică !. 
(În vremea aceusta toţi jucătorii se depărtează și întră prin ale).



, TEATRU -. 31 

VARNER. — Pentru ce 2.. pentru nişte giuvaeruri ?.. Ei, dacă 
acestea îţi frământă duhul, eu ţi le pot găsi. 
JoRI.— Tu! - 
VARNER. — Eu. . 7 

"JORJ. — Când? | 
VARNER. — Acum îndată. - 
JoRJ. — Unde? 

VARNER. — Aice. | - , | 
JORI. — Ai putea ?... O, prietenul meu! Scumpul. meu 

Varner! Ţi-oi da de zece ori, de douăzeci de ori pe cât fac; 

şi tu iar vei fi geniul meu ocrotitor. * 

" VARNER. (în sine). — Al meu este. - 
JORJ. — Unde le pot găsi? 
RUDOLF, (uitându-se la Dermont). — Îmi ca seama. A, 

VARNER. — Nu: mai departe decât aici deasupra; aşa, în 

rândul de sus, o onorabilă şi tainică damă face. oareşcare 

negustorioară de folos jucătorilor nenorocoşi; îi cad câte 

odată lucruri de mare preţ... Eu îi sunt prieten, am credit 

la dânsa; şi. din întâmplare chiar astăzi. am văzut la ca o 

podoabă de petre minunate. 

DERMONT. (în parte). — Şireţii ! 

- JORJ. — Este: cu putinţă!;.. S'alergăm, s'alergărm, scumpul 

meu! O! tu eşti'cel mai adevărat, cel mai credincios al meu 

prieten. _ N 

"RUDOLE. — Domnule!.. pentru numele lui Dumnezeu as- 
cultă !... e e i 
"Jong. — Mări îa lasă-mă! Domnule... vin, iubite Varner. 
(Ei ese; Rudolf îi urmeuză).r 

EN 

SCENA, IT 

DERMONT (singur, mai în urină) RUDOLF. 

DERMONT. — Am rămas încremenit... „Ce, acesta-i Jorj de 

Jermani !' Acesta-i acel tânăr asupra căruia se rezemau atâtea 

pante? şi mâni acest neruşinat jucător eră să fie soţul 
i Seprnzzi. — Yol. III. 6
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iubitei mele Amelii!... Ah, să mulţumesc cerului, am apucat 
la vreme... s'alerg îndată... 

“RUDOLF, (inturnându-sc), -— Domnule, mă „cunoaşte-ţi ?... Văd 
că staţi in gânduri; vă pare cu neputinţă” ca” fiul unui om 
de ispravă, unui neguţitor cunoscut să se afle în un aşa loc; 
dar nu mă despreţuiţi pân” a nu mă ascultă; şi mai vârtos - 
_mă rog nu spune-ţi tătâni-meu... 
-_DERMONT. — Dumneata eşti Rudolf Dericurt? 
RUDOLE. — Aşa, şi vream să mă ascund de vederea voastră, 

„dar câteva. cuvinte ce aţi zis în vremea scârboasei scene ce 
văzurăm, şi mai ales tulburarea, sfiala dumitale, toate imi 
dau a cunoaşte că veniţi în casa aceasta pentru cea întâi dată. 

DERMONT. — Aşa, Domnule. . A 
* RUDOLF, — Eu mai fără minte, las şi o parte din averea 
mea, dar încaltea am cu sine onoarea; şi gata de a eşi 
pentru de apurure, socotesc, Domnule, că răscumpăr un mo- 
ment de: rătăcire, dându-vă de ştire că aice chiar acum am 
auzit nişte mărşave proecturi care ameninţă averea voastră... 
Crede-mă, Domnule, de nu eşti jucător, fugi din casa aceasta. 

DERMONT. — Tinere! ah, ori care este greşeala ce ai făcut 
Cai venit, această înştiinţare îţi capătă pentru totdeauna stima 
mea ; încrezarea voastră meritează. pe a mea. Nu, eu nu sunt 

“un jucător; venirea mea aici este o faptă onorabilă. Dar să 
ne grăbim a eşi; într'un loc mai curat ţi se cuvine a primi 
încrezarea şi prieteşugul unui om onest. 

Pleacă să ieasă împreună cu Rudolf. 
Vălmăzag, se văd soldaţi a poliţiei cuprinzând uşile și tot odată ulţii aduc îmbrân- 

"cind pe jucători spre sala din fund. — Dermont şi Rudolf se înturnează în- 
dărăpt, . 
DERMONT. — O cerule! ce văd? 

SCENA IV. 

» Cei de mai sus, UN OFIȚER DE POLIȚIE CU SOLDAŢI. 

- OFIȚERUL. — Nu sloboziţi decât pe acei ce se vor spune 
cine sunt. (Oprina pe Nudoli şi Permont) Nu-i voce, domnilor. . .. 
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RUDOLE. —"Cum !.. | 

DERMONT. — Vrei să mă opreşti... (Se văd jucătorii trecând câte 

unul printre soldaţi arătându-şi hârtiile,) . 

OFIȚERUL. — Aşa sunt ordonat. Arătaţi-mi pasaporturile. De 
vor. fi în regulă, veţi îi liberi. A 

DERMONT. — Cum! să fiu silit a mă dezonoră, arătându- -mi 

într'un aşa loc numele şi calitatea 2... 
OFIȚERUL. — Trebuia să nu fi venit... Unde ţi-s hârtiile? 

DERMONT. — Dumnezeule ! Pentru ce această silă ? 
OriţeRuL. — Nişte diamanturi de mare preţ s'au furat într'o 

casă vecină, şi este prepus că s'au adus aice. | 

DERMONT. — Şi poţi avea prepus... 
RUDOLF. — Stăi... oti ce ruşine este să mă fac cunoscut aicea 

dar nu mai stau în gânduri. Eu mă numesc Rudolf Dericurt 

şi sunt chezaş pentru dumnealui. | 
IDDERMONT. — Vrednice tinere, poţi să fii fără grijă. 

OFIȚERUL. — Răspunzi de dumnealui deşi se zice străin? 

' Cum îl chiamă ?' : 

DERMONT. — Mă... (Oiiţerul îi curmă vorba.) * | | 

RunoLe. — Te încredinţez... Ra 
OFIȚERUL. — Cum îl chiamă? i 

DERMONT. — Mă numesc Dermont; sunt neguţitor şi lo- 

- cuesc la Marsilia; am sosit în astă sară. Atâta vă ajunge? 

OFIȚERUL. — Aşa, Domnule, când însă acestea se vor do- 

vedi; până atunci sunt nevoit a te duce dinaintea Magistra- 

tului. ! 
DERMONT. — Pe mine ?... O cerule ! | 

RUDOLE. — Domnule ! (Uu poliţai sapropie şi dă ofițerului o hârtie). 

- OFIȚERUL, (eetind). Patru persoane oprite. (Se vid patru jucători 

ţinuţi de jandarmi 2 

(Că itre Dermont). 

“Domnule, mă vei intovărăşi şi dumneata. | 

DERMONT. — Eu !... Nenorocito Amelie ! ! cine îi va da de ştire 

în vreme!,.. CI Di 

RuvoLe. — Ce zici?. Amelia? Ah Doamne! nu cumva 

eşti ?.... N - ” 
.
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"DERMONT,. — Părintele, €pitropul său, şi veneam s'o scap. 
RUDOLE. — Ah! Cuvântul acesta descopere tot; încredin- 

țează-te mic... dă-mi un ordiri şi alerg. | 
DERMONT, tdându-i o hârtie), — — Indată la gazda mea..; Generos 

prieten, arăbeşte- -te, ţi-oi rămâne dator imai mult decât cu 
. viaţa, ce . , pi 

OrițeRuL. — Să mergem. 2 caise cu toti), 
Teatru se preface, Se arată o sală de vară cu totul desehisii spre grădină, Ea este 

mobilată cu scaune şi mese; şi se vede şi şilţul domnului de Jermani. Sant 10 
ceasuri de dimineaţă, 

SCENA V. 

VAL ENTIN, Luisa, (două sluinice, și mui târziu) AÂMELIA. 
. 

Slujnicile idac un voal, mănuşi și flori care sunt pentru mireasă. In acecuși vreme 
Luisa vine înnainteu lor, Va aentin intră pe uşa lăturaluică. 

LUISA (privind dorite; — Bine, minunat ! puneţi-le toate acolo, : 
aice... A, iată Valentin! Ce- face domnul de. Jermani ? 

VALENTIN. — Nu face bine: Doctorul eşind. eră tare îngrijat, 
vrea să vorbească fitilui său; acum de-a ircia oară i-am spus 
domnului Jorj, dar în zădar. Mă tem să nu se tulbure bă-. 
trânul, . 

LUISA. — Ai cuvânt, şi nu “eşti dumneata numai căruia pur- 
tările domnului Jorj îi dau grijă, dar nu mai este vremea a" 
mai zice nimică şi a mai luă 'sama. (arâtână podoutcle de nuntă). 
Uită-te, peste câteva ceasuri or să se cunune, 
"VALENTIN. — Cum! poate ai aflat ceva!... 
Luisa. — Ştiu că. şi astă- noăpte a mas acasă, şi € a venit 

tocmai în ziuă. | : . 
VALENTIN. — Este cu putință? de cumva va află tatăl său... 

Şi logodnica lui nu ştie oare?" 
Luisa. — O, nu!... Dar am văzut-o plângând: îmi vine'a 

crede c'a începul a prepune, mai vârtos pentru acel D. Var- 
ner care a stăpânit duhul d-lui Jorj. Însă nu cutez să zic nu- 
mele de jucător.
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“VALENTIN. — Doarane fereşte, mai ales dinaintea bătrânului; 

e destul atâta că să-l bagi în groapă. ă 
"Luisa. — Taci! lată domnişoara, nu zice nimic; ne inşelăra 

Du-te degrabă unde ţi-a poruncit domnul. 
Vulentiu'ese pe usa din fund; Amolia întră, 

| AMELIA — Ah Luizo !... mă depărtez pentru -un minut de 

adunare. Complementurile, vuetul, căldura... de abic mai pot 

răsuflă. | | 
LUISA. — Pricep, domnişoară ; şi pe lângă acestea uimirea. 

şi frica care aduce minutul acesta. 

AMELIA. — Frica!..; ce vrei să zici? 

Luisa. — Nimic de care să vă îngrijiţi... "Ah! dacă-i drept 

cerul, trebue să fii fericită, şi aceasta cine o. doreşte ca mine!. 

ARELIA. — Aşa, ştiu că tu mă iubeşti... Pentru aceia nici 

nu-ţi tăinuesc nimic. 

LUISA. — Dar însă, domnişoară, văd că verşi Jacrămi? 

AMELIA. — Plângi şi tul... - | 
LUISA, (rând să-și ascundă lacrimile). Eu!... 

AMELIA, — Nu-ţi” pare că îusoţirea mea se împrejură cu gro- 

zave meniri ? Domul Dermont, singura rudă ce am, pe care-l 

aşteptam cu atâta 'nerăbăare, nu vine, mă părăseşte: Aud 

spuind că 'se îngrijesc, şi de zilele domnului de Jermani: ce 

moment pentru o serbare! şi pentru cel intăiu martur a unui 

act atât de. solemn :vom aveă pe D. Varner.... Nu-ţi pot arătă 

depărtarea” şi frica ce-mi insuflă acest om; căutătura lui cea 

-obraznică mă tulbură şi: mă înfiorează. - 
LuISA: — Prietenii. voştri vor 'fi. toţi faţă. 

AMELIA. — Jorj pare că nu se iubeşte decât pe sine; de 

abia mi-a zis câteva cuvinte azi diminează. N'ai luat sama. 

încă cum eră de îngrijat şi tulburat! Ah, Luizo! cum se sparie 

inima mea! 
„LUISA. — Te măhneşti fără cuvânt; şi eu... îSaurle sgomot). Dar 

aud ? Mi se pare că vin după dumneata. 

"AMELIA. — Aşa degrabă!... _ | 
Luisa. — Trebui să-ţi mântui toaleta. - 
AMELIA. — Îngăduic!... Îmi pare că-i D. de Jermani.
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LUISA. — Aşa... De abia merge. (Citrii modiste): Intraţi. 
Femeile iau podoabele şi esă. D, de Jermani intră sprijinit de două slugi. Jorj: 

s'arată în fund, viind prin grădină. Ameliu și Luisa aleargă înaintea domnului 

de Jermaui. . Ă ” 

| SCENA VI. 

AMELIA, D.-DE JERMANI, LUISA, JORI, slugi. 

AMELIA, — Părintele meu ! 

Amelia şi Luisa sprijinesc pe D. de Jermani şi-l pun în Şâlțul său. B: itrânul îmbră-. 

ţoşază pe tânăra logodnică şi o priveşte cu dragoste. 

D. DE JERMANI, (după ce a şezat). — Dar unde-i fiul meu ? Lp „am 
întrebat de multe ori dimineaţă, şi mai dinioare... 

AMELIA. — Vine îndată. (Către Luisa). Aleargă. 
LUISA. — lată-l... (Citre dori). Vino degrabă. . | 

JORI, (in parte, apropiindu-se). Varner n'a venit încă; oare a pus. 

mâna pe bleștematele giuvaeruri ! (Inchinăndu-se tătâni-său.) Dom= 

nule, viu la ordinile voastre. Domnişoară, se îngrijesc de 
“lipsa dumitale, te doresc în sală. | 

D. DE JERMANI. (Oprind pe Amelia). Lasă-mă să mă "bucur o- | 

minută de presenţa fiicei mele: n'o s'o pot întovărăşi la al- | 
tar, şi! aceasta îi o mare măhniciune pentru inima mea... Dar 
mi se pare, fiul meu, că Amelia nu-i de ispravă impodobită.. 

„uitat'ai 2... | 

JORJ. — Ba nu, domnule; dar multele trebi...: dn sine). Var- 
ner nu mai vine... (Ture). Nu eră încă gata, a trebuit vreme... 

(Varner sarată.) 
, 

A! lată-l! 

SCENA VII. a | 

Cei de mai sus, VARNER. 
4 

JORI, încet lui Varner. — Diamanturile ? 
VARNER. (incet). — Le am, (luaintânda-se). Frumoasă Amelie, şi  
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voi, , domnule, bine- voiţi a mă ertă că viu aşa târziu, şi când 

acum toţi prietenii voştri s'au adunat. (Scoate o cutie). “Făgă- 

duisem prietenului meu acest lucru, pe care, nu mă îndoesc, 

că îl aşteptă cu nerăbdare. (Dă cutin lui Jor)). 

_JORI. — Cunosc îndatorirea ta. , 

"D. DE JERMANI. — |ţi mulţumesc pentru fiul meu. (Varner se 

retrage spre Jorj). 
-. 

JORI, tdând cutia Ameliei). — Scunipa. mea Amelie; pleacă-te 

a adăogi pe lângă grațiile ce te impodobese, strălucirea acestor 

diamanturi. 

AMELIA. — Cerule! Ce, o podoabă aşa de bogată! 

JoR3. — Nu este de cât un slab gaj al amorului meu. 

VARNER. (în parte). — Scump ne ţine! DN 

D. DE JERMANI, (în parte). — Frica mea eră fără cuvânt. 

AMELIA. (arătându-i cutia cu diamantarile). — Uită-te, părintele meu! 

D. pe JERMANI. — Jorj a împlinit dorinţa mea. 

VARNER. Gneet lui Jorj). — Am făgăduit să dau în astă seară 

20 mii de franci.. : | - 

JORA. tine. — S'or da. 
AMELIA. —— Mă duc, prietenul meu, să mă împodobesc î în- 

dată cu darurile dragostei tale. , 

VARNER. (dându-i braţul). — Dă-mi voe, domnişoară... 

AMELIA. (trăgându-sc). Domnule. | 

D. DE JERMANI. — dori, aş vrea să rămâi un moment cu 

mine. : - ' 

JORJ. — Bucuros, domnule. (Către Amelia). Nu Zăbovi. (Către 

Yaraex).  Aceâsta-i dăscălia cea de pe urmă. Lasă-ne. (Yaruer . 

tse prin fund. Amelia şi Lisa pe altă uşă), 

. 

  

SCENA VIII. 

D. DE JERMANI, JORI.. 

D. DE JERMANI: — Fiul meu, ai să rămâi slobod. de au- 

toritatea părintească; ai să-ţi cârmueşti în voe averea. Jorj, 

neatârnărea pe care .0 răvneşti, nu-i fără primejdie pentru
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"tine; cea mai înfricosată din patimi, jocul căr ilor, din co- p J 
„pilăria ta ţi-a fost isvorul tuturor rătăcirilor... Dar mi te-ai 
jurat că acest. odios viciu a secat: pentru “deapururea din 
inima ta; Jorj, sper că nu m'ai înşelat!. .. .. . . 
JJORJ. — Pentru ce această îndoială !.... Nu, domnule; de 

trebue, nouă jurământuri, mă Ur o 
"D. DE JERMANI. — Cerul „Citeşte în inima ta şi-lui-ai să 

dai seama de soarta Amelici. Dar dacă mă vei fi amăgit; 
sau dacă tras din nou de o patimă osâudită, te 'vei însemnă 
cu numele de jucător, Dumnezeu miar. ertă că, înşelat fiind 
de jurământurile tale, am jertfit pe cea mai gingaşă femee 
însoţindu-o cu 'soarta ta. lar tu, fiul meu, tu vei fi pedepsit 
cu toate relele ce aduce acest scârbos viciu: Defăimare, de- 
sonoare, ticăloşia, crima... Şi ochii mei s'ar slinge pân'a nu fi marturi pedepsei tale. 

“JORIJ. — Părintele meu... In „momentul acesta.. 
D. DE JERMANI. — Aşa fiul meu, pentru că momentul a- cesta .are să: hotărască de soarta ta. - 
JORI. — Vin... Mă rog... 
D. DE JERMANI. — Jorj, încredinţează pe prietenul tău, îm- brăţoşind pe tatăl tău, 3 a e 

In momentul ucesta, Varner şi toată adunareu sosesc prin grădină; tot odată Amelia cu femeile sale, ese din odaia ei, Amelia este gătită pentru nuntă, 

* 

îi SCENA IX. 
SN 

Cei măi din urmă ŞI TOATĂ ADUNAREA. 

VALENTIN. — Câtre Jerj. Domnule, trăsurile aşteaptă. 
D. DE JERMANI. — Mergeţi, copiii mei, şi bine-cuvântările 

mele să vă urmeze! 
Amelia îngenunche dinaintea D.-de Jermani 'eare o rărlică şi o înnbrățişeuză, pe urmă toată adunarea ese ca să incargă la Biserică, 
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SCENA X. 

D. DE JERMANI, VALENTIN. 

“VALENTIN, — Nu vrei, domnule, să 'intri în odae? 

D. DE JERMANI.—Nu, voi şedeă în sala aceasta, voi aşteptă 

aici înturnarea lor... inima mea-i uimită... ochii mei se umplu 

de lacrimi. Vedea-voi oare împlinindu-se speranţele ce “am 

întemeiat pe însoţirea aceasta 2... S'a lăsat de joc, mi s'a ju- 

rat.  Varner, prietenul său, şi el mi s'a jurat... Acum sorţul 

- sa-aruncat: ei rostesc vecinică legătură... Cât mi-i de cum- 

plit a nu fi lângă ei)... Dar pot să aflu... Aşa. -— Valentine! 

VALENTIN. — Domnule? a. 
D. DE JERMANI. — Aleargă la biserică; vreau să fiu de aici 

martur unirei. lor. Vei verii să-mi dai de ştire când va trebui 
să unesc bine-cuvânțările mele cu rugăciunile preotului. 
„VALENTIN. — Pricep,, domnule, alerg. (Esec). . » 

D. DE JERMANI.-— Nu ştiu ce neliniştire, ce presimţire mă 

“tulbură... Dar îmi pare că simt o tainică căinţă, Mudoli se arată 
„sii despre grădină.) , - 

. 

o o. SCENA XI” 

D. DE JERMANI,. RUDOLF, VALENI 

D. DE JERMANI. — Cine-i streinul acesta ?... 
RUDOLE. — Cu domnul de Jermani am onoarea a vorbi? 

D. DE JERMANI. — Aşa, domnule. 
RUDOLF. — Mă numesc Rudolf Direcurt, Cunose pe p. 

Dermont prietenul dumitale. 

D. DE JERMANI, — Dermont!... a sosit? Cum de nu- 1 văd? 

RUDOLE. (tinzându-i ua răvaş). — Scrisoarea aceasta vă va tăl- 

măci scopul venirei mele. . 

D. DE JERMANI, (în parte). — Ce mister? (Deschide şi citeşte). «Prie- 

„«tene! eri sosind numai, am descoperit un prea trist şi du- 

„_«reros secret»... (In parte). Ce vrea să zică? «toate trebue schim-
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«bate pentru măritarea nepoatei mele>... Cerule! «Te rog să 
«nu sfârşeşti nimic până la tălmăcirea ce alerg să-ţi dau! 

„«Nu am vreme decât a-ţi însemnă cu grabă aceste cuvinte. 
«Dermont>. O Dumnezeule!... Ştii, domnule; ce-i pricina ?,.. 

_Mă cutremur să te întreb... Chiar acum fiul meu e la altar... 
„Legături vecinice... 

RUDOLF, — Ah! ce spui, domnule? 
D. DB JERMANI, (rând să se scoale). —-De mai este vreme, 

trebue a opri... Cheamă oamenii.. . slugile, mele... 
RUDOLE teyrijininau-l). — Opreşte-te, domnule... Acest zgomot... 
"VALENTIN (viind cu gribire), — Domnule ! Domnule! 
„D. DE JERMANI. — Cerule! 
VALENTIN. — Sau cununat!.. Ah! de-ai i văzut ce duioasă. 

cerenionie ! (Dermont se arată). | 

RUDOLF. —. Domnul Dermont ! (Rudoit aleargă înaintea lui Dermont_ 

Valentin xprijineste şi pune pe D. de Jermani în jălțul său), 

„SCENA XII. 

D. DE JERMANI, DERMONT, RUDOLE, VALENTIN. 

RUDOLF (înect lui Dermont). — E. -prea- târziu, s'au „cununat... 

Ascunde adevărul. 

D. DE JERMANI (tinzând braţele spre Dermnont), — Dermont! 
DERMONT. (imbrăţişându-D. — Prietenul meu! 
D. DE JERMANI. — Scrisoarea aceasta ? 

DERMONT, — Te jur să uiţi... 
“D. DE JERMANI. — Ba nu! Trebui să-mi tălmăceşti îndată. 
DERMONT. —- De vreme ce ceri, află că astă noapte într'o. 

casă defăimată, jocul cărţilor... | 
D. DE JERMANI. — Sfârşeşte... Cum ? (Zgomot vestind inturna- 

re nunzuşilor). , 

RUDOLF. -— Tăcere ! lată se înturnează dela biserică; cruţă. 

* 

pe "nevinovata soţie şi onoarea fiului vostru. Un secret ne- . 
desvâlit...
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D. DE JERMANI. — Ba! vreau să aflu... (Dermont şi Rudolf de abia. 

sprijinese pe D. de “Jermani care vrea să se scoale; toată adunarea soseşte înto-— 

vărăşind pe tinerii însuraţi. 

SCENA XIII. 

Cei mai din urmă, JORI, AMELIA, LUISA, VARNER, 
şi toată adunarea. 

AMELIA (arunendu-se în Vraţele lui Dermmont). — Ah, unchiul „meu * 

Prietenul meu! Părintele meu! Ah, cât sunt de norocită?: 

(Dermont vo strânge în braţe). 

JORJ (în parte). —- Ce văd! ! 

VARNER (asemene). — Acesta-i streinul!... 

„JORJ (incet Ii Varner). — Nu eră astă noapte ?.. - 
VARNER (asemene). — Da... Taci! | 

JORJ. — Dar Rudolf? 
VARNER. — Eu nu Pam invitat. 

JoR3. — Nu ne descoper oare?... 
AMELIA (uitându-se la Joia D, de Jermani şi Dermont). — Dar vă în- 

turnaţi ochii... Nu-mi grăiţi... Jorj, acesta-i unchiul meu! 
JORJ. — In adevăr, îmi aduc aminte de fisionomia dumi- 

sale. Imi. pâre foarte rău c'a sosit aşa de târziu, şi n'a. auzit 

jurământul ce am. cuvântat. 

D. DE JERMANI. — Poate trebue să  muiţămeşti lui Dum- 

nezeu ! 
VARNER. (în parte). — A spus... . 
D. DE JERMANI. — Lasă-ne pentru un inoment, fata mea. 

AMELIA. — Eu! 
DERMONT, RUDOLF (domnului de Jermani), — - Ce.vrei să faci? 

D. DE JERMANI (Ameliei). — Du- te; am să grăesc. fiului meu.. 

AMELIA, — Dumneata !.. Părintele meu... 

JORJ. — Stăi, Amelie, îţi ordonez 'să nu te duci, tu nu mai 

ai aicea alt stăpân decât pe mine... De prisos este să se în- 
făşure cu misteruri ca să sfâşie vălul cu care ar vrea s'aco-- 

4
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“pere defăimarea ce-mi pregătesc. Pricep de unde vine această 
mişelească faptă. Urzitorul ai (urătâna pe Rudel?) este faţă. Da! 

" “dumneata îmi vei dă seamă de o aşa neruşinată pâră.. 
„-  RupoLe.—Eu? - ÎN e 

AMELIA, — Cerule ! 
D. DE JERMANI. — Sumeţule ! 
DERMONT. —.Nu insultă pe nime; eu am.... 
JORIJ. —-N'ai fi cutezat ; astă noapte ai. fost cu mine, şi 

trebue să taci. ' 
TOŢI. — Astă-noapte la. | , 
VALENTIN, (alergând înspăimântat), — Domnule ! Domnule ! un 

“magistrat a venit; cere să 'intre îndată. ” 
JORI. — Un -magistrat... 
D. DE JERMANI. — Ce caută ?... 

"RUDOLF, — Ce însemnează ?... 
VARNER, (in parte). — Suntem perduţi : e pentru diamanturi... 
DERMONT. — Cerule ! Prevăd. (Către 4, ae Jermani). Scapă o- 

noarea casei durhitale ; zi să se' depărteze toţi streinii. 
„După ordinul dat de Dermont slugile trec în grădină, şi” în vreme ce persounelee nouă intră pe scenă, se vede cțind toată adunarea. 

. : . : x 
1 

SCENA XIV. | 

- Cei de mai sus, UN MAGISTRAT, DOI SLUIBAȘI. 

„MAGISTRATUL, (către D, de Jermani), — Domnule, cu părere de 
rău vin să tulbur înalta ceremonie ce vă adună, dar aşa 
cere datoria mea. Fă, mă rog să se depărteze persoanele 
streine. - | 

D. DE JERMANI. — Aice nu este nime străin ; tălmăceşte-te, 
domnule, E | 

MAGISTRATUL, (câtre Jorj), — Dumneata eşti d. Jorj de Jermani? 
D. DE JERMANI. — Fiul meu ? “ 
JORI. — Eu, domnule.: „- - 
MAGISTRATUL, — Nişte diamanturi s'au furat lângă o casă 

„ «căreia poliţia îi iea seama. Mărturiile multor persoane ce s'au 

+
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oprit, doyedesc că dumneata, domnule Jorj de Jermani, eşti” 
unul din cei obicinuiţi- ai casei aceia; şi că astă-noapte ai 

primit în casa îâceasta, dela o femee cu prepus, nişte giu-- 

vaeruri ce nu puteau fi ale unei persoane de aşa clasă. , 
AMELIA, dlui Jorj).— Ai... 

JORI. — Taci! 

D. DE JERMANI. — Ce! sa putut! ticălosule !. iată-te deci: 
însemnat ca un jucător! eată numele meu pătat! Indreptează- -te , 

sau nu te mai numi fiul meu! 

MAGISTRATUL. — Dumnealui nu poate tăgădui. 

„JoRI: — Nu; şi pentru ce să tăgăduesc? Nu sunt oare: 

stăpân faptelor mele ? Imi este oprit de a cumpără un.lucru 

ce-mi place? şi, dacă acest lucru vine dintr'un izvor necurat,. 

sunt dator şi trebue s'o ştiu? 

" VARNER (încet Imi Jori). — Bine! ţine-te, | 

- JORI. — Şi ce vrei în sfârşit, domnule? 
MAGISTRATUL. — Poţi înțelege; mărturisirea dumitale înaintea 

judecătoriei este neapărată ! şi viu să te'invit.să mă urmezis 

JoRI. — Eul. 

AmELiA. — Dumnezeule ! E . 
D. DE JERMANI. — Ce batjocură ! să “te arăţi dinaintea unui. 

tribunal împreună cu vinovaţii şi criminaliştii... „Ah, mă rog! 
domnule ! 

AMELIA, . imagistratalui), — Pentru numele lui Dumnezeu! Bi 

Cruţă pe soţul meu; priveşte desperarea tătăni-său ; ne temem 

acum de zilele sale. Ah, mă rog, nu-i da lovitura morţii ! - 

MAGISTRATUL. — Doamnă, rugăminţile voastre, lacrimile: 

unui bătrân, sfinţenia, legăturii ce.vă uneşte, toate mă invită. 

a mă plecă. Dar soţul dumitale, trebue să-mi dee îndată... 
Ce văd? O Doamne!... Giuvaerurile ce sunt- - pe dumneata... 
„AMELIA, — Cerule !;;, 

JORI (vrând sto tragă la o parte). — Amelio... , 

" MAGISTRATUL. — Opreşte-te, doamnă, cunosc pe dumneata 
podoaba ce mi s'a însemnat! aceste: diamanturi trebue să fie. . 

acele furate. | 
AMELIA. — Ah Pa | (Rumpe zgarda şi brăţelile şi le arunci). 

7
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VARNER. (apucâad pe Jorj de mână). — Nu mă numi ! | 

" ANELIA. (spăimâutată). — Eată-le! O Dumnezeule ! ajută-mă; | 
scapă-mă din defăimare !... 
+ DERMONT. (primind îm braţe). — Copila mea | | 

D. DE JERMANI. — Lumină osândită !.... Zi de blestem !... 
„Ah, simţesc „că mor... - 

AMELIA, Luiza, RUDOLE, —' Ah!!! 
“Se. repede ln D. de Jermani, e care leșină în braţele lor, şi îndată toate slugile sale 

îl încongiură, 

DERMONT. (rnagistratului). Domnule, vezi ce primejdie ame- 
ninţă zilele “acestui bătrân; cred că fără îndoială nu învino- 
văţeşti pe acest nemintos tânăr de o aşa faptă, de un pră- 
dăşug? Te rog să nu cei să te urmeze în momentul acesta. 
Răspund eu că se va -înfăţoşă la cererea judecății. 

MAGISTRATUL. — Aceasiă încredințare dată 'de un om ca 

dumneata, sper că va ajunge ca să îngădue dovezile ce se 
“cer: de. la dumnealui. (Către oamenii săi). Bşiţi. 

(Magistratul ese, în vremea aceasta ridică pe d. de Jermaui leșinat, Varner , 
ese şi el), 

e 
e
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A SCENA. XV. |   DERMONT, JORJ, apoi AMELIA. LUISA, D. DE  JERMANI şi toți 

oamenii casei sale.. | 

DERMONT. — Până aici domnule, durerea şi respectul m'au .. : 

făcut să tac dinaintea unui părinte oborit sub' sarcina ruşine 
şi batjocurei unui fiu nevrednic de el, Ni 

JORI. (eu furie). Domnule!... ! îi 
DERMONT. — Ascultă-mă; din nenorocire am drilul a fie -0. 

pretinde. Nu trebue să mai sperezi că după straşnicul vutt_! 

aţâţat viciurile inimei voastre şi isprava lor cea grozavă, ei i 

te pot lăsă arbitru soartei nenorocitei mele nepoate. Nuc- i]. | 
. . a i 

această” însoţire pe care n'am putut'o preveni; această mâr- : 
şavă unire, de care şi eu voi fi răspunzător, nu poate să fie; : 
Nu, domnule, nu vei „face'o jertfă din fiica frăţini-meu. Eu  



TEATRU , a 95 
  

am s'0 ocrotesc, s'0. apăr, s'o scap din prăpastia în care ai 

s'o îmbrânceşti; şi o voi scăpă, sfărâmându-ţi insoţirea. 
"JORJ. — Să-mi siarmi însoţirea! ai îi plătit cu viaţa cu- 

vântul acesta... Dar nu nu ţi-aş fi dat timp să-l rosteşti, dacă 

această Amâlie, a căruia sunt acum bărbatul şi stăpânul, nu 

ţi-ar fi unită cun nod ce te protectează încă. Ce! pentru ca 

să te faci părăşul meu, mă prigoneşti? şi cu ce drit vrei 
să-mi. priveghezi “purtările, să-mi pui la cale faptele, şi să-mi 

înlănţueşti voile? Sunt liber acum, fac ce-mi e voea cu a- 
verea: mea pe care: legea mă face stăpân; aici sunt în casa 
mea, şi bagă samă că am dritul a da afară, pe cei ce se ating 

de onoarea mea. 
DERMONT. — Nemulţămitorule ! când su am: oprit.- 

JORIJ. — Când ai obrăznicia.., - 
DERMONT. — Sunt în casa părintelui meu, şi nepoata mea. 

nu va fi nici odată soţia unui jucător. 

JORJ. — Prea despreţueşti mânia mea! eşi! eşi de aice, 

sau nu mai răspund... ! 
AMELIA, (alergând inspăimântată). Stă! stă!.. . ” 
DERMONT, (alergând in dânsa). Amelio ha 

AMELIA, (ui Jori). Pentru numele lui Dumnezeu, potolește-ţi 

pornirea; înăduşe aceste groaznice răcnite. Părintele  dumi- 

tale şi-a venit în fire; e acolo lângă noi... Ştii cât ne temem 
de cea mai mică tulburare pentru el: s'a sfârşit de-ţi va mai 

auzi glasul. Acum mâhniciunea sa îi stânge puterile şi mânia 

sa a să-l omoare. . | 

„DERMONT. — Vezi ticălosule, ai să omori pe tatăl tău. 

JORI, (eu furie). Omul acesta să iasă de aici... 
" AMELIA, Qui Dermont. Unchiul meu.!... Mă 
-LUISA, (alergând). Doamnă! doamnă! ah! domnule, tatăl du- 

“mitale s'a sculat mai mort, se trage, vine, te ameninţă... 

AMELIA, (către Jorj). Ah! cazi la picioarele lui. a 

DERMONT. — N'a să-i fie milă de tatăl său... 
„JORJ, (en turbăciunc). Nu! în câtă vreme vei aţâţă tu mânia 

mea! lăsaţi-mă, lăsaţi-mă să dau afară pe omul acesta... 
(Traşi de strigările lui Jorj, o mulţime de persoane venite la nuntă aleargă despre 

3 
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&rădină. În vreme ce d, de Jermani in cea mai nare neorânduială si zmucindu-se- “din braţele slugilor sale şi a lui Rudolf. ese din oaia sa şi se opreşte pe pra-: gul uşei...), - i - - ” 
D. DE JERMANI, (fiului său). — Opreşte-te! . 
JORJ. (intemnit). Cerule!! 4 | 
AMELIA ŞI LUISA, (a picioarele d-lui Jermani). —— Ertare! ertare | D. DE JERMANI. — Ba nu! glasul lui Dumnezeu să se audă. în cele de pe urmă cuvinte a celui ce! moare. Ascultă !... soarta jucătorului - este scrisă pe porţile iadului. Fiu ne- - mulţămitor! Fiu acum şi. ucigaş de părinte! tu vei fi soţ vi-. 

novat şi părinte - neomenos. Jocul îva deschide pentru tine: 
prăpastia” relelor ; zilele tale se vor numără prin crimele tale 
şi viața ta se va stânge în. ticăloşie, lacrimi şi mustrarea. cugetului! . 

JORI. — Părintele meu! 
D. DE JERMANI. — Te blestem! . 
ȚIPET OBŞTESC. — Ah!!! 

Amelia şi Luisa rămân îngenuchete In picioarele domnului de Jernani, şi toţă vei de faţă pitrunşi de mâhniciune şi spaimă. 

  

 



ZIUA 1 

PERSOANELE. 

JORI DE JERMANI, în vârstă de 40 ani. 

VARNER > so dl o 

DERMONT o» » o 60 

RUDOLF po IT a ” 
_ VALENTIN » o» 4» 

AMELIA n o lo 

„LUISA pn 30 o - 
CARL; mic jocheiu a lui Varner. 

„Persoane a balului, slugi, şi a. 

+ Cincisprezece ani âu trecut între cea întâi şi a doua zi. Întâmplarea 
are loc acum în anul 1803, şi scena se petrece în Paris în casa lui tori 

de Jermani. - 

Teatrul infâţoşază un cabinet ceface parte din apartamentiu Ameliei şi 

care dă în camera ei de culcat, Acest cabinet are câte o uşă de amân- 

două “laturile şi una în fund. i 

7 SCENA |. 7 

“AMELIA, LUISA şi apoi VALENTIN, 

„La ridicarea perdelei, Amelia se vede şezând dinaintea unui. scriitor; 

scrie şi-şi şterge ochii. Două lumânări stinse şi mai trecute vădesc că 

aşa a petrecut noaptea. După puţin, Luisa intră. 

Luisa. — Aşa de mănecat sculată!... Ba nu, lumânările's 

D. Negruzzi. — Vul. UL.
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trecute. (Se uită în odaeu de culcat). Aşternutul nu-i răscolit, doamna: 
nu s'a culcat; iar a scris toată noaptea... (âmelia lasă condeiul şi 

îşi pune basmaoa la ochi). Plânge! aşa face totdeauna când e singură. 

“ Sărmana mea stăpână | de cincisprezece ani “iată viaţa sa! 

cincisprezece ani de când s'ă măritat, şi nici o zi... nici o" 

minută de fericire ! se vede tare ocupată, (Aşează prin oăae). 

“ AMELIA. —- Aşa, trebue să cerc şi această de pe urmă si- 
linţă, nu ca să mă scap pe mine din prăpastie: sunt femeea 

unui jucător, se cade să mă hărăzesc suferinţii; dar „măcar ca 

să scap pe fiul meu... (Relnând condeiul). Să: sfârşesc, 

- LUISA. — Vorbeşte de fiul său. — Doamnă! 
AMELIA. — Tu eşti, Luiso ? 

"LUISA. — lartă-mă; pare Cai întrebat de fiul dumitale ? 
“Doarme încă, dar dacă vrei să-l vezi.. 

AMELIA. — Iți mulţumesc, buna. mea Luisă; aşa, numai ve- 

derea scumpului meu Albert, îmi poate alină măhniciunile ; 

dar acum de dânsul, de viitorul lui mă ocup. 

LUISA. — Şi pentru aceasta priveghezi! N'ai minte, doamnă, 

şi trebue să te mustru... Am dritul, eu prietena voastră cea 

mai veche, bătrâna voastră guvernantă ; destul e că toată 

ziua iţi înghiţi necazurile, trebue să mai petreci şi nopțile 

plângând? - . 

AMELIA. — Acesta-i singur momentul în care: pot gândi în 

voe la starea mea! Bună Luisă, iubirea ta către mine, tăi- 

, nyirea, mintea ta, meritează să-ți deschid inima mea : -aceste 

"răvaşe ce mă vezi scriind când bărbatu-meu lipseşte, le adre- 
sez unchiului meu. . 

Luisa. — Cum ! doamnă, domnului Dermont! Rudeniei du- 
mitale pe care D. Jorj l'a gonit după moartea tătăni-său 2... 
(Amelia face semn Luisci). Aşa, ai dreptate; să nu mai pomenim 
acea grozavă epohă, de câte. ori m'am dojenit că n'am în- 

drăznit să-ţi încredinţez prepusurile mele !... Dar, doamnă, 

unchiul dumitale va veni să te ajute ? | 
AMELIA. — Il chem şi de. mulţi ani îi ceiu ertare. .Acesta-i 

singur ajutorul pentru fiul meu... Poţi înţelege că tată-său nu 

„ştie; iată pentru ce scriu, noaptea, când el joacă cărţile. 

A
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LUISA. — (Cu oţărire). Jocul?,.. To jocul !. . Şi tot cu osânditul 
“acel de Varner ! ființa cea mai rea, cea mai vicleană! Cum, 
de cincisprezece! ani D. Jorj nu vede că omul acest făţarnic 
îl înşeală, îl ruinează, îl trage la peire, şi merge cu. sumeţia 
şi . vicleşugul pân” a îndrăzni să ridice ochii asupra soţiei... 

(0 mişeare a Ameliei o opreşte), Eşti prea bună, şi prea răbdătoare, 
doamnă, ţi-o zic în toate zilele, în locul dumitale aşi des- 
mască pe şiretul acela. . 
„AMELIA. — Ah ! n'oi cuteză niciodată ! Tu cunoşti pornirea 

şi iuţeala lui Jorj, mă înfior când gândesc că pot să-i aţâţ 
gelozia ; şi însă văd că mă pui în primejdie... (Sanae vuet). Dar 
ascultă. Oare-i Jorj... Vezi... De a perdut şezi lângă mine. 
"LUISA. — Purure, iubita mea stăpână. (Se duce să vadă). Ba nu; 

e Valentin, (Yâtentin întră). e | _ 

* VALENTIN: — Doamnă, D. Varner, 
Luisa. — Varnera - ” 
AMELIA. — Ştii că nu vreau să-l priimesc, când nu-i băr- 

- batu;meu acasă: | 

VALENTIN. — Ştiu Doamnă. Dar asta-i a treia oară ce vine! 
de dimineaţă încă până a nu se face ziuă. În tot rândul mi-a 
părut mai îngrijat, mai turburat. In sfârşit, neputând întâlni, 
pe D. Jorj, mi-a zis că trebue numai decât. să-ți vorbească 
îndată, pentru o mare nenorocire. , 7 

AMELIA. — Cerule... O mare nenorocire !... „Jorj a perdut 
“fără îndoeală, şi poate disperaţia ! — Primesc... 

LUISA. — Doamnă... i. | 
AMELIA. — Ba nu!... Ne amăgeşte, n'a văzut pe . bărbatu- 

meu; aceasta-i o cursă ce ticălosul acesta vrea să-mi tindă. — 
Valentine, nu-l lăsă să intre, şi pe. urmă să duci această scri- 
soare... S'o închid. : 

Merge la scriitor, închide şi pecetlueşte scrisoareu. 

LUISAS (eu jale). Sărmana femee ! 
VALENTIN, (încet Laisei arătând nişte hârtii), N'am îndrăznit să-i 

spui... Uită-te, iar protesturi, hârtii de tribunal + Ori să îm- 
plinească astăzi, dacă... i 
LUISA. — Ascultaţi. (S'aude vuet). 

.
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AMELIA. — Valentine, cine se aude? 
Luisa. — Domnul vine!.. | e 

AMELIA. — Bărbatu-meu!... S'ascund serisoarea.. Baga ră- 
vigul în sân). | 

LUISA, linturnându-se spiiieântată). Domnul a lăsat pe „Varner, 

vine singur; dar sc vede că noaptea a fost viforoasă, căci e 

tare supărat! . _ DE | 

| „AMELIA, — Ah! tremur... (Către Laica) Nu lăsă să vie fiul 

meu să nu fie martor acestor întricoşate scene. Du-te, şezi 

“lângă copilul meu. 
Luisa vrea'să iusă dar Jorj întră; se opreşte în mijlocul casii si Vi entin 

vrinează trist ş Amelia si Luisa rămân ca încromenite. 

SCENA Ul 

Cei din urmă, JORI. 

JoRJ. —i Doamnă, de când ţi-ai însuşit drit a închide uşa 

mea prietenului: meu celui mai bun, lui. Varner? 

 AMELIA, — N'amzobiceiu” a primi aşa dimineaţă... şi în ne- 

fiinţa dumitale. - | 
„ JORJ. — Indreptarea dumitale=e deşartă. Urăşti pe Varner 

pentru că-mi e prieten. 

AMEUA. — EI ţi-e prieten !... 
"JORI, ui Valentin). Te-oi da afară dacă de acum înainte 

_nu-l vei respectă după cuviinţă. * 
"VALENTIN, — Să mă dai afară, domnule; pe mine, sechea 

slugă a .părintelui dumitale. Pe mine care l-am văzut murind 

- în braţele mele. - 
i JORI, (c'un ton infricoşat). Taci... 

" AMELIA. — Valentine !-(1i face semn să tacă). 
"JORI, tin vaste). Îmi aduce aminte totdeauna... îluimi. Ce 

faci acolo? | 
Luisa. — Stam spre slujba doamnti. 

JORI. — Nu-i vreme acum... Eşiţi.



TBATRU | | 101 

VALENTIN, (dând lui der nişte hârtii). Domnule, de dimineaţă 

mi-au adus aceste hârtii; mi-au spus c'or să împlinească 

-. astăzi, a Si 

JORI, "boţin hârtiile cu mâuie)., Imi bat joc! Aide duceţi- vă, 

Valvatiu ese prin. fund, şi Laisa întră în camera de culcat. Jorj şi Ami 

rămân singuri, 

JORI. — Soarta m'a tratat în astă noapte « co nătăngie ne- 

pilduită... Te rog, nu cuvinte; n'am umor s'ascult dăscălii ; 

răspunsul meu ar fi fără replică ; nu eră, mai greu hazar- 

dului a mă îmbogăţi de cât a mă ruină; dumneata însuşi 

în mai' multe rânduri ai simţit isprava favorurilor sale ; şi 

- aceste rămăşiţuri de. îmbelşugare a cărora resturi ne împre- 

_jută, sunt încă dovezi. Imi va'veni rândul în capriciile soartei... 

Dar în astă noapte mai ales ! s'a jucat de toate cumpănirile 
mele. Ce-i dreptul, aveam puţine ajutoruri; şi am perdut tot! 

Imi trebue bani. 
AMELIA. — Bani! Ă 

JORI. — Aşa astăzi, în- astă dimineaţă... sau sunt perdut! 

AMELIA. — Perdut ! Prietenul meu, cunoşti starea noastră : 

ţi-am dat giuvaerurile mele, nu mai am nimica; nu ne-a 

rămas decât mobilele acestei case. - 

Jokd. — Sunt zălogite. | 

AMELIA. — O Dumnezeule ! Aşa dar nimic nu-i al nostru: ? 

“Jon. — Aicea ; nu... Dar, îţi rezic — şi m'ai ascultă fără 

sfătuirile ce ţi-a dat unchiul dumitale — îmi trebui bani sau 

sunt perdut. (5e pune jox- posomorit)- ÎN : 

AMELIA. — Mă înfiorez, prietenul meu... Ah! dacă cerul, s'ar 

“plecă a-ţi deschide ochii! Priveşte cât am fost de nenorociţi . 

până astăzi ! Mai pururea în ticăloşie, uncori până şi în mijlocul 

unei luciri amăgitoare; coprinşi de griji, de prigoniri, de grozi, - 

dese ori de ocări şi de defăimări, am petrecut cincisprezece 

ani fără a cunoaşte o singură zi de odihnă, cu cât încă mai 

puţin de fericire... (orj face un semn de nertudare). Nu-ţi descriu a- 

cestea, ca să-ți mustru lacrimile mele, dar ca să-ţi cei ) soartă . 

mai puţin ticăloasă. O parte din zestrea mea, despărțită de ave- 
rea-ta ne rămâne, pentrucă este a mea: venitul ei, şi care trece
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pe nesimţite în nerândueala traiului nostru, ne ajunge să vieţu- 
im în pace, în un loc depărtat, într'o stare întunecoasă, dar cel. . 
puțin ticnită. Ah! prietenul meu, de ai vrea, de azi am lăsă 
casa asta mare; oraşul acesta atât de primejduincios pentru 
tine; mincinoşii tăi prieteni care te viclenesc. Ai află un duice 
repaos: aş jertfi toată viața mea ca 'să fac pe a ta norocită 
prin îngrijirile, dragostea şi munca mea de va trebui.: Copilul 
nostru ar creşte sub ochii noştrii, şi în curând ai gustă fericirea 
'vieţei ! On! prietenul meu! să fugim de iadul în care suntem; 
părăseşte-te de acest blestemat joc; fericirea ta şi viața mea 
iți cei în genunchi. (ngenuncke). | 

JORIJ :(Ridicând pe Amelia și sculându-se şi el). — De o mie de ori mi 
le-ai zis acestea; un venit de câteva mii de franci, un sat de 

locuit; o viață ticăloasă ! m'oi putea-o suferi; bogăţia ambi- . p 2 
ționez; n'am avut-o odată? Acum e prea târziu. — Amelio, | 
îmi dai- restul zestrei tale, aceasta îţi cei şi eu. 
AMELIA. — Cum !.. a 
JORI. — O sută de mii de franci pe care cşti-tu stăpână.- 

Incredinţează-mi suma aceasta numai până mâni;.mâni ţi-oi 
da-o îndoită. a . “ 
” AMELA — O Dumnezeule! Ce îndrăzneşti a-mi propune ? 
Aceasta-i singur viitorul fiului meu. | 

JORJ. — Mâni îţi zic!.. | | | 
” AMELIA. — Astăzi vei. jucă, şi mâni “fiul meu va rămâne 

muritor de foame! ” | Da 
JOR'..— Amelio, îţi sunt bărbat,. şi ştii că-ţi pot ordonă. 

" AMELIA. — Jorj, sunt fără apărare, poţi să-mi iei viața; dar 
nu mi-i face nici odată să desmoştenesc pe fiul meu. - 
- JORJ. — Aşa dar tu alegi mai bine să mă vezi în mânele 
călăului ! | | Da 
ANMELIA. — Vai mie! Ce zici? o Dumnezeule! 
JORI. — Află dar, de vreme ce trebue, află că împins de 

nevoe, turbăciune şi despetaţia, într'o zi, zi deapururea osândită 
în care soarta mă apăsă, fiind fără 'nici o speranţă, am făcut 
hâriii mincinoase! | "
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„ AMELIA, — Ah! ! tatăl tău prezisese în blestemul său, că'ți vei 

“ sfârşi prin o crimă, 
JORIJ: (Apucând-o de mână), __ Ticăloaso ! le. 

AMELIA — Ertare ! Ertare ! (Valentin şi Luisa, traşi de strigări, aleurgi), 

VALENTIN şi Luiză. — Doamnă ! 

JORI. — Cine vă chiamă? 
VALENTIN. — Mi s'a părut cam auzit:.. 
LuISA. — Mi-a părut că doamna chemă. 

JoRJ. — Ba nu; eşiţi! 
AMELIA. — Duceţi-vă prietenii mei... Vi s 'a părut. Vrem să 

fim singuri. (Stugile es). - | 

JORIJ. — Cunoşti acum tot “adevărul; aşa, bileturi de poliţe 

mincinoase „c'o iscălitură făcută de mine:;.. Mâni... 

_AMELIA. — Mă îngheţi — care-i. suma ? ee 

„Jon. — Mai pe atât pe cât ai. 
AMELIA. — Pe atâta !.. O Dumnezeule! 

JORJ. — Dacă aşa, şi în astă sară, n'oi scoate aceste hârtii 

e. mi-au făgăduit că le-or ţine în: depozit, mâni... la termin 

sunt perdut! - ă | 
AMELIA.' — Aşa, perdut! 

JORI (Scoţând o hârtie din sân). — Am făcut acest act. ns Acestei i 

o împuternicire dată de dumneata: ui Varner !.. 

AMELIA. — Lui Varner !. 

JORI. — Ca să ia în numele dumitale banii ce ai la bancher. 

" AMELIA. — Oh! fiul meu! | 
JoRJ. — Eu nu pot să m'arăt. — Amelio, vezi poziţia mea 

cea disperată; iscăleşte actul acesta, sau aici în ochi-ţi mă omor!. 

AMELIA, — Stă !... Poli să te temi că te voi părăsi ? 
JORI. — Priimeşti...? - 

“ AMELIA. — Adă... Scăpându- te pe tine de infamie, scap şi 
pe Albertul meu. (Merge. la scriitor şi isci ălesto). 

JORI, (în parte). — Iscăleşte! . N 

AMELIA. — Ţine, aleargă; sfarmă dovezile „crimei... „ori. 
spre răsplătire: îţi cei numai să te laşi de joc. 

JORJ. — Pentru deapururea, scumpă Amelie. (Cheami). Valen-. 
E tine! ! Oamenii - mei | ! (Valentin, Luiza şi slugile intră).
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„"AMELIA. — Ce vrei să faci ?... 
 JoRI. — Nu te mai teme ; soarta noasiră se va preface cu-£ 

„Tând. (Către simgi). Valentine, pune să gătească. sala ceâ mare, 
să fie bogat impodobită. Am adunare în astă seară ; dau bal. 

" AMELIA. — Bal !... In momentul... 
* JORI. — Trebue să-mi ascund supărarea. Toată lumea-i in- 
vitată. Va fi bal şi concert; nu te îngriji de cheltueală, curând 
ți-oi aduce aur. Adio, iubită Amelie. 
AMELIA. — Pentru Dumnezeu ! aleargă de scoate... 
AJORIJ. — Bine ; am timp. (In parte). Mai întâi trebue să îndoesc . 

această sumă. Am perdut mult astă-noapte, astăzi trebue 'să 
am favor. Varner m'aşteaptă ; s "alerg !-—Spre revedere, Amelio. 
Să se îngrijască de pregătirea balului. (Es; stușite îl urmează). 

| SCENA III. 

i AMELIA, Luisa, apoi VALENTIN și la urmă DERMONT. 

LUISA. — Dumnezeul meu ! Draga mea stăpână, ce a urmat? 
Tremur încă ! şi însă domnul Jorj ese plin de veselie. 

AMELIA. — Ah! Luiso... De abia văd... Simţesc că nenoro- 
cirea mea este mai presus de puterile mele. Am făcut jertfa; 
"nenorocitul meu copil va trăi în ticăloşic... 
VALENTIN, — Doamnă! când eşia domnul, un om a căruia 
chip pare că mi-e cunoscut, dar de care nu mi-aş putea 
aduce aminte, s'a apropiat de mine, mi-a dat acest răvaş, şi 
m'a rugat cu oare care uimire să ţi-l dau îndată. 

„ AMELIA, — Un răvaş!... Trebui 2. 

Luisa. — De ce te paţi teme? 
AMELIA. — Nu ştiu ce tremur mă apucă... Poate ear vr'o 

nenorocire... (Geteste); Cerule! Ce văd 2... Unchiul meu; este 
aici !... Dumnezeul meu, îţi mulţumesc; îmi trimiţi în sfârşit 
un protector ! (Siirută scrisoarea, Dermont sarat i), 

DERMONT. — Amelio ! 
AMELIA, (aleargă spre el), — Ah! unchiul meu! (Se uruncă în bra- 

ţele sale; Dermont o priveşte cu întristare; Amelia plânsze; Valentin şi Luisa eso),
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SCENA IV. 

Ana, DERMONT, apoi LUISA. 

AMELIA, (uiazăn) — Nu m'ai numit încă” nepoata: dumitale. 

DERMONT. — Nu te-am strâns pe inima mea? 
AMELIA. — Nu-mi răspundeai ; socoteam că'm ai fost părăsit.. 

DERMONT. — Din nou lăsasem Europa ; toate scrisorile tale 

le-am primit odată; îndată mi-am lăsat toate trebile ; în .loc 

de aţi răspunde, am alergat, în loc d'a te cercetă, am venit 

să te aflu. Ştiu tot. Ei, Amelio, nu ţi-am prezis soarta ta? 

AMELIA. — Ah! unchiul meu, sunt foarte * nenorocită ! De 

mă vei părăsi, nu-mi rămâne decât moartea! . 
DERMONT. — Să te părăsesc!... Nici odată... Ştiu că acum 

Jorj nu mai are nimic din averea tătăni-seu.. 
_ AMELIA. — Nimic. : 
DERAONT. — Datorii multe... 
AMEIAA. — Aşa. | 
DERMONT. — Dar zestrea ta? 

AMELIA. — l-am dat şi rămăşiţa. 
DERMONT. — Ce! ai uitat că eşti mamă? - 

AMEUA, — Trebuia... Ah! de ai şti... 
DERMONT. — Aşa, sălnicia lui, tirania lui !.... Aşa dar, a că- 

“ Tătorit toată calea jucătorilor ! fiu nătâng, soj vinovat, părinte 

nedrept, nu i-a mai.rămas decât a se face criminalic. 

AMELIA. — Ah! | | 
DERMONT, — Poate şi este... Aşa, înfricoşarea ta mi-o spune.. 

"Pe drumul păcatului nu sunt hotare ; jucătorul îşi perde averea 

şi se face hoţ. | p 

AMELIA. — Stă!.;. Vai mie, cruță-l; e tatul fiului meu. 

_DERMONT, (irabriiţoşinău-o). — Jalnică jerttă ! Dar să nu mai gân- 

, dim decât la soarta ta... Curaj, Amelio, eu voiu fi protectorul 
tău; însă nu mai este vreme de stat în cumpănă; trebue să 

sfărâmi îndată nişte lanţuri... | | | 

AMELIA. — Nu mântui... Ah! unchiul meu, cât mă judec 
de reu! să las pe bărbatu-meu! Aceasta am făgăduit dinain- 

tea altarului 2. Ba nu! Sunt a sa; de ar fi făcut zilele mele
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fericite, aşi binecuvântă cerul; el le umple de amărăciune, 

sunt datoare să-mi sufer soarta şi să-l intovarăşesc până la 
- mormânt. 

DERMONT. — Apoi dar. ce aştepţi dela mine? 

AMELIA. — Ah! unchiul meu, sunt mamă; „cunoşti grija mea, 
„pentru fiul meu... 

DERMONT. — Tâlmăceşte-te, ce vrei? 

"AMEUA. — Eu nu mai-am nimic; viaţa mea este hărăzită 

lacrămilor şi nu aştept decât ticăloşia... Care mână se va plecă? 

DERMONT. — Ajunge; pricep. Unde-i fiul tău să-l sărut. 

AMELIA. — Ah! aici, dar nu îndrăzneam... 
DERMONT. — Se poate!... Să ini-l aducă. 
AMELIA, (chemând). — Luiso, Luiso ! (Luisa vine). Adă-mi pe fiul 

meu. Ingădue! Ce s'aude ? (Sranae gtasul lui Joij). _ 

Luisa. — Domnul vine; intră, vine în sală. 

AMELIA. — Cerule ! 

DERMONT. — Eu es îndată; nu mă pot întâlni cun: om ce 
m'a gonit din casa sa... Ne vom mai vedeă, Amelio, imi vei 
dă de ştire la Rudolt Dericurt. 

AMELIA. — Rudolf ?... 

DERMONT. — Aşă, am păstrat acest prieten; dar Jorj vine. 
Adio, nepoată. 

Luisa. — Opreşte-te, nu te poţi feri ; vine la doamna. 
AMELIA. — Stă... 

DERMONT. — Ba nu pot. 

"LUISA. — Dacă ai vreă... (Arată odaia de culcat), 
" DERMONT. — Această odac... 
AMELIA. — Este a mea. - 

“ DERMONT. — Aşă, până şi cu prețul acestei umiliri, mă voi 

feri de un om, a căruia vedere mi-ar revoltă inima. : 

LUISA. — lată- l, (Derimont intră în camera de enteat şi Luisa în cnbinete 

Jorj cu slușile intră vesel), a . “
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SCENA 
AMELIA, JORJ, VALENTIN şi Siugi. 

JORI, dâna o pungă Imi Valentin. — Mergeţi, împliniţi ordinile 

mele; vreau saloanele mele să fie strălucite. Nu cruțaţi banii; “ 

vedeţi că am, Outetia şi stugile ec). Buna dimineaţă, iubită 

Amelie; dar ce! Nu gândeşti la toaleta dumitale? 

AMELIA încet. — Binc, prietenul meu. — Scos'ai hârtiile ? 

„. JORI..— Deseară. Mâine... Avem douăzeci şi patru de ore... 

Să ne ocupăm acum de bal; nimic nu va fi mai frumos. Nu” 

iubesc adunările- cele ordinare unde urâtul şi cu eticheta pre- 

zidează, Dau bal cu mască... „Vor fi femei minunate : toată 

„opera costumată. E , 

" AMELIA. — Grăcşte mai încet. | a E 
JoRi. — Vreu ca scara mea să aducă mirare la tot Parisul. 

Ți-or aduce îndată podoabe... Varner le-a ales toate. Vreu să 
eclipseşti pe toate femeile din adunarea mea. | 

AMELIA. — Bine... Nu vorbi aşa tare... Ci A 

JORIJ. — Pentru ce? — Vor face muzică; Varner mi-a adus 

aminte că-ţi trebuca o harpă. 
Ameuia. — Ear Varner! Domnule n'oiu putea... NE 

JoRI. — Doamnă, ai să poţi face ce vreu! 

AMELIA. — Bine, bine; nu te porni. - 

JORI. — Dar de ce această frică? Pentru ce te uiţi spre ca- 
mera "aceea? 

AMELIA. — Ba nu; te încredinţez... 

„ORI. — Te tulburi! — Amelio, pesemne este cineva acolo! 

AMELIA. — Luisa. şi fiul meu, e 

JoRI. — De ce te ingălbeneşti?.. "Ba nu... Îmi tăinueşti 
„ceva... încă !... Trebui... | | 

AMELIA, oprindu-l. —' Prietenul meu... - e 

JORI, furios. — Tremuri! Amelio, dacă cândva un prepus 
s'ar vâri în sufletul meu, nu 1 poţisă prive şti până unde fu- 

ria mea... . 

| AMELIA. — O. Dumnezeul ! Ma 
JORI, vrea să intre în cimeră; perinont se arată, — — Vreau să aflu...
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! SCENA VI 

«+ AMELIA, JORI, DERMONT,-. . 

* DERMONT, lui Jori. — Opreşte- te! 
JORI. — Ce văd?... 

DERMONT. — Nu defaima virtutea însăşi. 
JORI, uitându-se Ia Amelia, — Dermont !... | 

AMELIA. — Pentru numele a ori ce am făcut pentru dum- 

neata! nu-l ofensă mai mult. 
JORI, Iui Dermont. — Ce cauză te aduce îu casa mea? Ce 

cauţi aicea? : 

DERMONT. — Am vrut să mai văd pe fiica frăţini- meu. Am 

vrut să judec prin ochii mei de soarta ce i-am fost prezis. 

Nu m'am înşelat, şi ţi-ai ţinut juruinţa. Cât pentru voi, dom- 

nule, speram să nu calc nici odată jurământul ce făcusem 

“de a nu te mai vedea. Prepusul vostru cel. nedrept, gata a 

se preface în pornire, a trebuit să mă facă să-l uit. N'am 

a-ţi mai zice nimic. 
Pleacă să iasă, Jorj se înturuează. 

AMELIA, bâratu-său, — Nu-l opreşti? 
JORI, cu asprime. — Nu. 

DERMONT, (oprindu-sa în fund şi primind pe Amelia în braţe). — Gin- 

gaşă şi. duioasă jertfă ! Păzeşte-te să nu cazi sub sarcina 

lanţului tău. Adă-ţi aminte că ai un părinte, şi că prive- 

ghiază asupra ta. Adio, fata mea! 
„(Dermont ese; Amelia plânge, Jorj vine lu dânsu mănioa). 

- + 

"SCENA VII 
AMELIA, JORI. N 

JoRI. — E prea mult: am suferit ocara, dar vei şti 'cu ce 

preţ, doamnă, îți ordon să nu-l mai vezi nici odată. 

“ AMELIA. — Pe dânsul ?... Ah, nemulţumirea dumitale îmi 

va revoltă inima... Ti-am jerfit tot: Nu mai am decât acest 

4
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prieten pe pământ: fiul meu  desmoşenit mare decât acest 

protector în lume, şi vrei să ne lipseşti şi de el! 

JoRJ. — Da; îl urăsc pentru că mă despreţueşte, şi pen- 

tru că te învaţă a mă uri. | 

AMELIA, cu blândeţă. — E]!... Oh, prietenul meu; niciodată 

nu vei cunoaşte inima mea. 
-JoRJ. — Taci! Vino; ştergeţi lacrimele, Pe 

Amelia îşi şterge ochii; Valentin întră urmat de multe modiste cari adue cutii cu 
podoabe, şi donă slugi o harpă Sntrun toc, Varner întră cun aer vesel.! 

SCENA VIE: e i 
Cei mai de SUS, VARNER, LUIsa, slugi, modiste, ş. a. 

VALENTIN. — Doamnă, din porunca domnului aduc pentru 

dumneata podoabe şi o harpă. 

JORIJ. — Bine, dar unde-i Varner? 

VALENTIN, — lată. 

VARNER. — Bună dimineaţa, scumpule prietene... Doamnă, 
dă-mi voie ca respectul Meu... (Vrea să sărute mânu Ameliei, cu se 

trage. În parte). A plâns... şi mai bine!..., (Lui Jorj). Prietene, vezi 

cam implini cu zelul prieteşugului dorințele şi voia ta. GAtolis- 

telor) : Intraţi la doamna... Duceţi harpa î în sală, şi tocul în 

astă odae. 
Arată odaea de culcat. Slugile tac eceu ce le-a zis. 

Jon. — Amelio, contez pe compliicerea ta ca să faci onoa- 

rele şi podoaba adunării. 

AMELIA. — Aşa, domnule, îmi voi şterge lacrimile, şi voi 

zâmbi prietenilor dumitale. | 
Jorj duce pe Amelia în cabinetul ci. Valentin şi stu zile es. 

VARNER. — Bine! Toate se împlinesc... Proectul isbuteşte, 

şi cursa-i bine tinsă... Jocheiul meu este isteţ şi priceput, în âstă 

noapte va fi la postul său... Trufaşă Amelie, trebue să te 

pleci... Mâini ai să fii a mea... Acum să depărtez pe Jorj. 
2 

Jorj se vede inturnându-=e cu gribire,
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SCENA, IX. Sa 
a „JORI şi VARNER. 

JORI. — Ei, iubite Varnere, dinioarea când te-am “1ăsat, ur- 

mata-i şansul meu ? Profitat-ai de favorul -meu ? 

VARNER. — Am jucat câteva bilete, dar norocul s'a schimbat 
„de odată. Am perdut.zece mii de franci. 

JoRJ. — O bagatelă; eu am fost câştigat treizeci de mii. 

Contam încă în câştigul ce gândeam că-i face tu, ca să scot 

- o. parte din blestematele cele de poliţi, pe care nu trebue s 'aştep- 

tăm să se ivească mâni. ” 

"VARNER, (c'un ace mincinos). — Nu-i să le plăteşti cu banii femei: 

tale ? . ” - 

JORI — Negreşit, şi suma o am, afară de vr'o câteva mii 

de franci ce mă ţine balul acesta... însă, d'oi da banii, nu ne 

„mai rămâne nimic, în vreme ce ei în mânile noastre î în puţine 

oare se pot îndoi. 

VARNER. — Fără îndoeală. În astă seară la miezul nopţii, 

toți jucătorii noştri s'adună. Are să fie kneazu Rus şi Dama! 

din Irlanda ; lupta o să fie vie; ştiindu- -te cu bani, am dat 

şi parola ta, - 

- JORI.— Bine ai făcut... Dar, balul meu:?.. 

VARNER. — Va fi femeea ta. 

JoR3. — Da, destul; nezom duce. Să las acest aur până a 

nu-l înmulţi norocul! De aş şti că m'a şi turti subt roata sa. 

“Vom împărţi suma aceasta; vom luă fieştecare câte jumă- 
tate ; şi amândoi, luători aminte, : statornici, liniştiţi ne vom 

urmă cu ochii... 

VARNER.—Ba, eu m'oi i fi cu tine; dar te-oi ajută într'o altă 

"luptă. La Ambasadorul Persienesc sunt, în astă noapte, cărţi; - 

am dat ştire prietenilor mei; trebue să povăţuesc partidile. 

JoRJ. — Bine. Cunosc iscusinţa ta; n'aţi pe jumătate de 

bani: 

VARNER, în parte. — L'am prins! | 
68, (dânău-i biletele). — Patruzeci şi câteva mii de franci ; îmi 

rămân şi mie pe atâţia, Mâine la şease ore ne vom întâlni. 

x
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VARNER, în parte. — Noaptea este a mea!. 

JORJ. — Şi cu câştigul, „vom scoate poliţie pe care au fă 

găduit că nu le vor da, şi vom rupe pe cele minciunoase. - 
__VARNER. — Taci! (Valentin intră i). 

"SCENĂ X. 

_JORI, VARNER, VALENTIN, LUISA, şi în urmă 

modistele eşind din cabinet. 

„În vremea aceasta Carl, jocheiu' lui Varner, se vâră furiş în odae. 

“VALENTIN. — Domnule, au începnt a se adună. 

LUISA. — Doamna e gata. - , ! 
_JORI. — lată viu. 

„VARNER, încet lui Jorj. — Nu uită că “te apteaptă la . miezu- 
nopții. . Na 

JoRJ. — N'oi lipsi. . | 
VARNER. — Mâni.. | 
JORJ. — Aşa mâni. 

Joij intră la femeea sa. În vremea aceasta modistele es şi jocheiul ME 

intră pe furiş fără să-i ea seama Valentin. Varner rămâind siagur pe scenă; 

face semn jocheiului care: se vâră în odaea de culcat. . 

VARNER, singur. — Aide! Toate merg bine, Cât pentru Jorj, 

va sosi prea târziu. Hârtiile plastografe sunt acum în mânile * 

Procurorului crăesc; din norocire, eu am bani d'ajuns, şi în 

astă noapte... a i 

VALENTIN, vina. — Domnule! | A , 
VARNER..— latămă's. Teatru se preface, . : 

SCENA XI. 

PANTOMIMA ŞI BAL. 

Scena înfăţoşează o bogată “galerie. În sninutul schimbării, se vede tot - 

fundul teatrului plin de cavaleri şi dame împodobite. Se pun în rând şi 

balul începe. La sfârşitul balului, începând a întunecă se vede Jorj şi cu 

Varner căutându-se, vorbindu- -şi în taină, apoi eşind... Amelia îngrijită le
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ia seama ; slugile intră. aducând lumânări ; toţi cavalerii iau câte o damă, 

unul ia mâna Ameliei, şi toată adunarea trece în sala muzicei. 

- (Teatrul se preface). 

Scena infățoşează odaca Amelici” care este de formă pentazonală. În 

fund este un pat bogat aşternut. D'amândouă laturile câte o fereastră, 

Mai aproape de privitori, şi inrăş de amândouă părţile câte o uşă de 

cabinet; în stânga se vede tocul unei harpe. Odaca este mobilată cu o 
toaletă şi câteva jilțuri, şi pe toaletă este un clopoțel. Pi 

SCENA XII. 

CARL, în urmă LUISA ŞI DERMONT, 

Este noapte. S'aude sfârşitul unui concert de harpe şi alte instrumente 

intr'o sală de alăturea. În vremea aceştii armonii, tocul harpii se des- 

chide cătinel, micul jocheiu Carl ese; se uită în odac, şi ascultă la uşă. 
Muzica încetează. Luisa deschide uşa cabinetului, şi. îndată Cari care 

pândeşte, aleargă de s'ascunde în toc, Luiza care a intrat c'o lumânare, 

aprinde două lumânări ce stau pe toaletă. 

“LUISA.— Oare ce s'a mai întâmplat 2... La miezul nopții vi- 

zita domnului Dermont! Nu ştiu. de fac „bine, dar p'ascuns 

“nu-l pot aduce decât âice... Odăile's pline de oameni; Valentin 

a să-l aducă pe scara din dos... Sand» birând încet, Jată-l. vaien- 
tin aduce pe Dermout şi se trage. 

DERMONT. — Trimmete să spuie domnului Jorj de Jerimani 

că trebue să-i vorbesc îndată. 
Luisa. — Domnului Jorj!... Ce! cu dumnealui vrei să vor- 

beşti ?... 

DERMONT. — Aşa. 
Luisa. — Nu se poate.: 

DERMONT. — Cum? 
Luisa. — Oh! Nu ştii pesemne că în toate nopțile nu-i a- 

casă, şi după obiceiu s'a dus să joace cărţile. : 

DERMONT. — Cărţile ! Ticălosul ! — Dar acest bal? 

“Luisa. — Numai doamna primeşte, silindu- -se a-şi înghiţi 

Jacrimile, 

DERMONI* — In ce oare! — Chiamă dar pe nepoată- mea. 

LUISA, — Pe doamna!... Mă îngrozeşti, domnule... Ce este? .
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“ DERMONT. — Vremea: trece.” Du-te degrabă. * 

LUISA."— Uni pute) S'a "mai întâmplat vre-o nenorocire. ! 

“DERMONT. — Este cu neputiriţă să-i “ascund lovitură ce a 
s'o oboare. Sărmană Amelie!... Şi ticălosul se lasă la turbă- 

ciunea jocului, în vreme ce-i gătesc. fere, poate şi. moartea. 
Luisa aduce „pe Amelia, ŞI se true, - 

e 

SCENA. XIII. 
“AMELIA, DERMONT, LUISA, În urmă Runo. F, CARLU, (în loc J. 

/ 

AMELIA. — Dumnezeule ! Unchiul-meu 1... In minutul acesta! 
Ce pricină te aduce noaptea? Ce neriorocire vii să-mi mai 

vesteşti ? e po | - 

. DERMONT. — O nenorocire... -Aşa, o nenorocire nevindecată. 

Curaj, Amelia mea, nu-ţi. mai pot tăgădui soarta ta. Jori. e. 

perdut de nu va fugi; a făcut poliţi plastograte. 

AMELIA, — M' aşteptam la „această groaznică lovitură ; ce; 

s'a aflat? ' 
 DERMONT. — Ştiai ?... | 

AMELIA. — De astăzi numai. 

_ DERMONT. — Şi de astăzi numai, crimul său s'a descoperit. 

Un ticălos cămătar, în mânile” căruia vinovatul tău soț de- 

dese“ aceste hârtii s'a înfăţoşat la. bancherul a cărui nume se 

vede pe mincinoasele. poliţi; bencherul . vede  plastografia, 

opreşte hârtiile, dă de ştire; şi curând ese, din. mărturiile 

“cămătarului, că aceste criminale hârtii sunt făcute de Jorj de 

Jermani. 
AMELIA. — Ah! Unchiul meu! Ajută-l... 

 DERMONT. — Aşa, pentru tine...oPentru fiul tău. Dar tre- 
bue să-l găsesc, să-i dau de ştire. 

““AMELIA, — Oh! nu ştiu. — Ah! nenorocita de mine! 

LUISA. — Alergând. Doamnă, un străin care zice că are a-ţi 

spune: un mare lucru, cere să-ţi vorbească îndată; se răs- 

punde dela domnul Dermont. a 
“:DERMONT, cittre nepoată-wu. Nu te. spăimântă : e prietenul meu 

C. Negruzzi, — Vol ML . , N
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- Rudolf Dericurt... Zi să. intre: îndată... Trebui... Fără sunet. 

Luisa. ese Eu l-am rugat să vie ca să ne sfatuim, Rudolf: te 

va servi cu n acelaş zel precum şi eu. os: A 

LUISA. — aducăndu-l, lată-l. - : - + 

RUDOLE. — Amelici, Iârtă, mă rog... m. 

DERMONT. — Nepoată- mea cunoaşte pricina ce te aduce ? 2 
grăeşte, ce ştii? 

" RUDOLE, — Amelici. Numai oara aceasta a mai rămas soţului 

dumitale ca să scape din : mânia poliţiei. "Ordinul s'a dat ca 

să-l. prindă ;: se gătesc a-l pune în lucrare; închisoarea se des- 
..chide. Mâine soțul dumitale va Îi în fere. 

"AMELIA. — Ah, nvau oborit groaza şi spaima ! 

- RuDOLE. — Doamnă... 

AMELIA. — Pentru Dumnezeu, ce trebue a face? | 

DERMONT. — Să scapi: în braţele mele. Albertul” tău s'a fă- 
cut fiul meu; ia. şi tu 'o,hotărâre ce-o comandă siguranţa ta, 
dă un sfârşit suferirilor. tale ; părăseşte... 

AMELIA. — Nici odată ! co Luisă alerg. 

SCENA XIV. > 

(Cei de mai sus), LUIZA şi apoi: VALENTIN. 

LUISA. speriată) — Doamnă ! doamnă! Dumnezeule ! ! ce-am 

auzit 2... în sală este mare vuct, zic... Zic că pe domnul dori. 

„or să-l închidă în astă noapte, 

AMELIA. — În astă noapte... 

DERMONT.. — S'a aflat tot! 
LUISA. — Ascultaţi!.... . Ps 
AMELIA. — Ce sgomot!s . 
RUDOLE. — Trebue să-ţi închizi casa. 

DERMONT. — Aşa; însă tu nu te mai poţi arătă, cu voi 
face să iasă aceşti primejdioşi prietini.: 

VALENTIN, (care intrase) — Este de prisos, groaznica novită 

a fost deajuns; toţi s'au imprăştiat. 

DERMONT. — Mai bine! Un scandal mai puţin. Mergi de /
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stinge, inchide . uşile ; toate să intre. în tăcere. (vulentiu- ese) Noi 
"iubite. şi vrednice prietine, aide să gătim tot pentru fuga lui 

dlorj. O! de ar putea să fugă în astă noapte! Tu, nepoată, 
in momentul acest înfricoşat, nu poţi nimic, închide-te în 
odaia aceasta. De se va arătă bărbatu-tău, s'alerge îndată la 

ă ne vom ispiti.apoi să rescum- 
părăm onoarea. | 

" AMELIA. — Oh! scapă pe soţul meu! 
DERMONT. — Dac'oi putea... Dacă providenţa n'a insemnat - 

ora pedepsei sale... 

SCENA XV. > 
AMELIA, LOISA, CARLU (in toc). 

AMELIA (cu disperaţie). — Eată deci sosit groaznicul : moment 
al deşteptării! Ruinat, desonorat, gata a pierde şi libertatea ! 
şi în vreme ce-l aştept în chinurile spaimii, el e încă în mij- 
locul tovarășilor şi a făptuitorilor crimei sale... O! Dumne- 
zeul meu! Când.o-să văd sfârşitul necazurilor mele! i 

Luisa. — Toate s'au liniştit; dar ce viitor ne aşteaptă... 
(Apropiindu-se de Amelia) lubita mea stăpână, 'ori ce noă nenoro-! 
circ te va ameninţă, făgădueşte Luizii :să nu-te lase, . 

AMELIA. — Ah! eu te jur! Să-mi rămâe măcar o prictină. 
— Dar fiul meu unde-i? | 

Luiza, —- Doarme'la mine, doamnă, 

(Ese amândoi pe scara din dos). 

AMELIA. -— Aş vrea să-l văd... Ba nu, lasă-l, nu-i turbură 
somnul. Sărmanul copil! (terge să se pud jos, se atlă dinaiatea 
oglinzii; îşi vede împodobireu şi se trage.) Ah! gătirea aceasta şi ti- 
căloşia ! (Către Luisa) la-mi podoabele aceste, giuvacrurile aceste; 
greutatea lor- mă încujbează... O haină de doliu -ar fi trebuit: 
să port de la -măritarea mea. Vin, Luiso, vin să nu mă vadă 
nime în starea aceasta care m'ar osândi la mai mare. de-. 
fdimare * . 

. .. : Luiza în'o lumânare şi urmeuză pe Amelia în cubiuvt, 

N
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SCENA XVI, 
Pa » * CARLU APOL VARNER 

Indată-ce Amelia şi Luisa au eşit, tocul harpii se deschide cătinel şi Carlu ue 

pui întăi ascultă şi îneredinţândn-se se duce de se uită la usa cabinetului; upoi 

ărbătându-se, deschide încet fereastra și fuce Remn CO basma albă. Cum i se 
   

"“păre că u răspuns semnului seu, se îinturuvază la toc, diu care scoate o seară de 

i leagă capătul de eereevea. Varner intră cu chipul 

  

mătase. o aruncă pe fercustr 

acesta, ţinând o sabie în mână. Cum a intrat, îi arată cu dezetu cabinetul unde 

se dezbracă Amelia, pe urmă în clopoțelul de pe toaletă, şi-i rampe Vima ș în 

- sfârşit, stujindu- se şi el de seară. ese pe fereastră, Varner asvărle scara şi rămâne 

singur în odae. 

 VARNER, — Am: isbândit!, a mea este. „Jorj nu va veni, 

lam încurcat cu bine. Aide, curaj, Varner ! cată fapta tu cea 

de căpetenie. Tu ai bani; poţi fugi; poţi răpi pe Amelia... 

Aşa, această noapte va vedea triumful tău, Curând o să 

rămâe singură... S'aşteptăm: — Femee nemulţumitoare ! nu-ţi 

va fi zadarnică desprețuirea amorului meu... Eată-le! să las 

pe Luisa să iasă... Pare că toate îmi i ajută, ca să-mi asigur 

„biruinţa, - 

Cc
 

* - . Le. 

Intră în toc și xuscunlete 
. 

  

SCENA XVIL.. 

Aer, LUISA, VARNER (in acd. 

Ameli ae se înbrăcată i în albe si cu capul gol. 

AMELIA. — Acuni te poţi duce, iubita mea Luisă. 

LUISA. - - Să te las singură !... Dă-mi voce să pelrec noaptea 

lângă - dumneata... i " 

„AMBLIA.. — Ba nu, buna me sa Lu isă ș- cine ştie ce necazuri 

ne aşteaptă mâini? Du-te cruță- -ți puterile ; odihneşte-te, o 

cci--aceasta, Incredinţează-te numai dacă-i închis tot şi ia cheia 

“scăşii -din dos. Dacă unchiul meu sau d. Rudolf vor veni.lu 

moapti,. îi, vei“aduce pe acolo ; de va veni bărbatu-meu, voi 

deschide. dincoace, aa 
Arata coalalti use, 

LUISA. — Bine, doamnă, voi face ce ordonezi. Dar nu so- 

coti că: m'oi putea odihni. când o mare primejdie te ame-
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nință ; voiu “aşteptă ca şi - dumneata, voiu priveghiă Tănigii 

fiul dumitale. i 
-“AMELIA: — O, aşa! îți recomand pe copilul meu 
"Amelia se pune pe un scann: Luiza încut uşi scării, și îi chein, 

LUISA. —-De vreme ce vrei, mă duc. Adio, dragă stă-: 

până. (x). 

SCENA XVII... 

” „ AMELIA, VARNER 
* Tndată ee Amelia a mita” singurii. Varner deschil? tocul şi ese cătinel, Se fu- 

„rişează pe lângă perete, pune sabia pe un scaun și înuintează în vârful degetelor. 

spre aşa cabinetului, 

AMELIA (eăcotinelrese sinieură). — Nu-mi pot închipui toată lă-. 

ţimea nenorocirii mele. Ticăloşie, defăimarea, şi spre vârt du-. 

rerilor, va trebui să fug, să mă- despărțesc 'de copilul meu + 
Viurner ia cheia de la ușa cabine “tului; aceasta priv inuieşte un mic;sunet care 

= fuer pe Amelia să tresară., . 

“” AMELIA, (speriată) — _ Dumnezeule t. . Tu eşti, Luizo? (rarice! 

= erăzze eat îudărăt)e Nu mi răspunde nime. Ge scoală): Este cineva: 

aice... „cine-i ? : 

VARNER. — Eu. 

ANELIA. — Ah! i 

: VARNER. — “Tăcere !: Nu . ini, nu face sgomot! Amelio, as- 

cultă-m . . 

AELIA: —:Ce cauţi aici ?.. Lasă-mă... oi să chem (Atenei? 

să ia “lopotelul şi vede că e stricat). Ant nu pot... 

VARNER. — Nu; uită-te, am prevăzut tot. - (li arată eheia). 

AMELIA. — Vai mic... Sunt pierdută! mi 

VARNER. — Ba nu; viu să te scap; cu toată asprimea ce! 

mi-ai arătat, amorul meu... ....: . 

AMELIA. — Ce grozăvie! Noaptea. „| Ah, vad toată: adân- 
cinrea cursei unde vrei să mă tragi. Dar toată casa- mea cu: 

noaşte ura ce-mi insufli; nici odată nu'mi voiu propune pă-! 

catul a-ţi fi tovărăşiță ; nu — mama mă teme de nimic: 

chemând într'ajutor, şi te voiu izgoni. ca ::pe cel mai înjosit: 

om, şi ca pe cel mai ticălos făcător de rel... Eşi, eşi îndată
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fâră să te “ascunzi, fără. taină. Acest fel o) femee CE se: respec- 
tează trebue să astupe gura prepusului şi clevetirii.;. Eşi! 

VARNER. — Şi.o gândeşti aceasta ? eu, să mă duc, după 
toate câte am. uneltit ca-să te pot vedea Sirigură ! eu să mâ 
las de “fericirea de a :te sili să m "asculţi ? 

- AmEuIA. — Dumnezeule! ce? ai cuteză |... 
VARNER. — Nu mă tem de nimic acum ; bărbatul nu-ţi va 

„veni; slugile vi's departe; a mele priveghează subt fereastra 
aceasta ; şi dacă vre-un cutezător... Uită-te, am arme. 
AMELIA. — Ah! Mă înfiorez!,.. - 
VARNER. — Linişteşte=te, nu te teme nici cum... Un amore- 

zat trebue oare să insufle atâta spaimă ?. Aşa, cumplită 'Ame- 
lie, te iubesc cu nemărginire, şi cu tot disprețul ce-mi arăţi 
vreau să te scot din cea mai groaznică nenorocire. Nu căută 
a te mai amăgi. O prăpastie îţi stă deschisă subt. picioare: 
Jorj: e desonorat... perdut, o ştii; mâni, ticăloşie, difăimare... 
Nu mai are azil decât fiindul unei închisori... lată peste câteva 
ore, ce soartă o să ai cu Jorj. Sfarmă deci acest lanţ de fer; 

- priimeşte un protector, şi mai bogată cu mine de cum ai 
fost vre-odată, vei avea iarăşi desfătările, îmbelşugarea, jeri- 
cirea; şi te-oi da iarăşi la lume, unde trebue să împărățească 
frumusețile | dumitale. - 

AMEI. IA. — Ticălosule !... Nu ştiu cum puiui să te ascult fără 
să mor de ruşine şi de îngreţoşare... Nu, un suflet ca -al tău 
nu-i de natură omenească. Tu, ce sigur eşti pricinuitorul şi 

„unealta tutulor greşalelor soţului incu, şi a nenorociritor ce 
ne impilează ; tu ai înveninat inima sa cu scârboasele viţii, 
ce degrădează pe a ta; tu l-ai tras la desonoare, la: ruinare, 
la peirca sa. Şi vrei să-ţi încoronezi crimele răpindu-mi onoa-- 
rea !... Ba nu, căci te-oi desmasci î însuşi dinaintea soţului meu. 

VARNER. — ȘI. ai îndrăsni 2... Aşa dar iarăşi arunci propu- 
nerile- mele! De vreme. ce este aşa, atâta ură trebue să înso- 
țească. răsplătirea cu amorul. — Nu mă mai tem de soțul tău”. 
şi vei:fi a mea, m'am jurat. ” 

AMBLIA, — Ah! “moartea imi arăţi ! 
- VARXER, — Amelio !.. 

+ 

x 
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AMELIA, '(zărina- sabia pe na sean). — A... Am Scăpat! - (Apuca arina). Mai bine moarte decât desonoarea. pt 
VARNER. —— Nebuno |... | ” 
i Ti Zmuceşte arinu, Şe arunei jos, + 

pi 
„AMELIA. — Mor!.. | Lc 

Cade leşinată ; părul său se desleagă şi se resfiră pe lângă ma... 
" VARNER. (sprijinindu-o). — Ah Ma | 

N În mivatul acesta Saude bătând la aşa cabinetului, - 

. 
. 

SCENA XIX... 
Cei mai. de sus, JORI. 

„ORI“ (linntari). — Deschide, deschide, Amelio!! „-  VARNER. — O blestem! Jorj ! 
-""AMZLIA. (viindu-și "tn sine). —- Ah! soțul meu'!... , "JORI. (eu tărie). — Deschide, deschide, îți zic! Amelioli, “AMELIA. (câtre Varner), — Fugi, fugi! | ÎN VARNER. -— Nuci cu putinţă. însă... tăcere 1. (sting lu mână- ritc). Cugetă că eşii desonorată de mă vei descoperi! (e vagă în toeni harpei), „ NR ” “Ioa. — Îţi ordon să deschizi, sau 'stric uşa! & . : - O zszălţăe, ” - + "AMELA. — Ah! Aceasta-i moartea mea! 

„Merge să desehidă. dar se povâriteşte și cade leşinată lângă toaletă, ori, spărgând . uşa, intră-și îşi leapădă mantaoa. - - SÎORI. — Nime !... întuneric, tăcere !- Mi Sa părut însă Cam auzit vorbind ;. imaginaţia m'a amăgit.- Amelia doarme fără | îndocală. Nu ştie incă peirea, ruinarea, primejdia ce. mă “îm- prejură 2... Eram prăpădit; dacă din întâmplare nu aflam toț... Şi Varner mă părăseşte în momentul acesta groaznic ! şi prin o soartă osândită, iarăşi am perdut!. Ursită blestemată ! Aide, trebue să fug îndată! Să fug... Singur?.... Ba nus Amelia trebue să mă urmeze; care ar fi mângâerea mea ?... Ah, simt că-mi este pururea scumpă, sunt încredințat că mă iubeşte... Mă va urmă pretutindine... Trebue s'o deştept. (aere spre pat. și se” împiedică dee: sabia ui Varner). Ce lucru... (e piaacă. și ridică sabia). O sabie!... Cerule!.. A cui să fie ferul acesta? Nu-i
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al meu... A intrat cineva la mine! Aşa, îmi aduc aminte... 

Uşa eră incuiată pe. dinlăuntru; am auzit grăind, au tăcut 

“când am bătut... Ah! descoperire a iadului! Sunt trădat, trădat 

de dânsa în momentul când şi soarta mă iurteşte! Vai şi 

amar nelegiuiţilor ! In furia ce m'aprinde m'oi răsplăti în sân- 

gele lor! Amelio! (weenide perdelele: umblă pin toată duca si vine 

la jiltul lângă came ca stă Ieşinarii). Iată-0 1... Ingheţată... moartă !... 

(0 riaică). Amelio ! | 

AMELIA, — Ah! Soţul meu! ertare! ertare! 
Cade în genunchi. 

JoRI. —- Ertare zici ? Cuvântul ' acesta te osândeşte! eşti 

vinovată ! 

AmEua. — Ba nu, nu... Dar tremur... Fugi! (Văzând pe dar 

cântând împreiur). Nu-l căută ; sia dus. i 

JoRI.— Sa dus... Ticăloaso 1... Priveşte acest fer. asupra 

capului tău, şi răspunde judecătorului tiu, — Care-i infamul 

tău. amorez ? 

AMELIA. — Nu iubesc pe nimeni. 

"JoRJ. — Osânditul ce a fost aice! 

AMELIA, — Nu îndrăsnesc ; îl vei omori ! 

JORI. —- Aşa, îl voi omori! — Ți se cuvine să-ţi lauzi vir- 

tuţile, să-mi imputezi greşelile şi. rătăcirile! Tu fărădelege, 

soţie pângărită ! care te foloseşti de peirea mea, ca să faci 

cea mai neruşinată nelegiuire! Dar, Dlestematul tău tovarăş 

va peri subt ochii tăi! Unde s'ascunde ? 

AMELIA. — Nu Ştiu. Am vrut să-mor; Nam mai văzut 

nimic. | 

JORI. — - Aicea este; nu. va cşi viu ! — Unde te mistueşti ? 

“Umnlă prin codare, şi mere de zşălţie uşa scării din dos, 

AMELIA, (ţiindu=se de dânsa). — Soţul meu! soţul meu! 

JORI. —- Unde-i cheia ? 

- Amerta: — N'o am... Fugi |. 

JORI, (imbrâneiurl-o), O Limişte, de vrei să- i cruţi viaţa. 

Sparue tsi și exe. |
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SCENA XI. 

AMELIA, LUISA, VARNER (în toc), RODOLE, apoi JORI şi mai în 

- urmă DERMONT,: VALENTIN, slugi, soldați. 

AMELIA. — Dumnezeul meu ! Duranezeul meu ! opreşte 

această crimă !... 
; LUISA, (ţiind a umânare). — Doamna, D. Rudolt + vine ; trebue 

„Să-ţi grăiască, Se îveşte de zii 

AMELIA, (utergâna înaintea Mi). — Ah! Cerul îmi trimite acest 

ajutor! 
RUDOLE.—Doamnă, caut pe soţul dumitale, Tau văzut viind - 

acasă ; soldaţii au încunjurat casa, trebue să fugă... 
„In vreme ce vorbesc, Varner exe pe Furiş din tocul harpei, si trecând pe nesinr- 

ţite pe dindărătul lui Rudof, ese după Jorj. i 

ANEI IA. (ete Rudoi). — Ah !. domnule! Nu mă lăsă; sca- 
pă- mă, scapă-mă ! o înfr icoşată amăgire rătăceşte pe bărbatul 

meu ; sânge o să. se verse... | 

REDOLE. — O Dumnezeule !... cum !... me 

VARNER, (apucând pe dori care ţine pistea le în mâni şi arătăuilu- 

pe Rudoit — Eată înşelătorul Ameliei ! | 

AMELIA. — Ah! ME 
“JORI. —- O să mori osânditule! aie 

AMELIA ŞI Lulsa. — Stă! stă! 
Anwtia saruuei înaintea bărbatului său, Luisa true pe Rudolf spre cabinet. 

JORIJ. — Dăcte în lături, ticăloaso! să-mi satur turbăciunea. 
Impinşze pe Amelia și sloboale asupra lii Rudolf amândouă pistoulele:. tudoli i 

cate 1nort, și Amelia Ie şiuată. 5 „aud strizări din toate piirţile, şi Derinoat întră 
cu uri ăhire pe uşa scării din dos; Valentin” îl urmează, i . 

DERMONT (ui Jon). — Fugi! nenorocitule! Nu te mai îm- 

protivi ; trăsură, cai ; tot este gata... | : 

TOŢI, | (zf de Ateliă) — Fugi l.. (Saude un agomot de paşi. de 

arme și dle strigări). 

JORI. Mă duc..: (a pe Dermunt de mână şi îi arată trupul lui 

Rador). — Dar mam răsbunat. (nturnănda=se spre Amelia). Tu, 

vânzătoare, vei fi părtaşe--soartei mele. (0.ridicii în brate şi fuge 
cu «duza pe scură din, dos), 

Dermont şi Luisa rămâu încremeniţi. valeutin încuv usi scării. În mormentul 
icusti, poliţia, care înconjurase casa, trasă de vuctul armelor, nivălaşte în odae 
prin uşa eubinetului urmată de toate slugile. O parte din soldaţi cuprind uşile ; 
alţii strică ușa scării și ge iuu după fugari ; ; dar Luisa,:ce stă la fereastră, arată 
prinesemu lui Valentin; că stăpânii, lor au scîipat.
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PERSOANELE | | 

JORJ DE JERMANI, de 55 ani. Nenorocit, îmbrăcat caliceşte, îmbătrânit 

de ticăloşie, mai mult decât de vrăstă, şi purtând în faţă desperarea şi. 

dovada “crimei. 

'VARNER, de 56 ani; ticălos şi cerşetor; trenţos i cu traista în şold: 

aţa lui zugrâveşte toată degradaţia crimei. 

ALBERT, fiul lui Jorj şi a Ameliei, de 21 avi, tânăr ofiţer. 

BURMA lractirgiu, . | , 

D-NA BIRMAN.. ” ” e ” 
UN CĂLĂTOR, 30—40 ani. 

AMELIA, “5 ani, îmbrăcată prost: însă “curat, perită la faţă, dar tot cu: 

infăţoşarea blândeţii. . - 

JORJETA, fiica lui Jorj şi a Ameliei, 'de 8 ani. 

Slugi,” fete; Hăcăi, drumeţi, țărani, soldaţi : 

Cincisprezece ani au trecut între actul acesta şi cel! din urmă, Întâim- 

plarea este, în Bavaria „pe drumul dela Minih, şi scena se petrece întâi 

într” un trăctir, şi în urmă în coliba lui Jorj. | 
. - . . 

- . , A . . 

. 

Fi -. , . . 
7 a po -. . . . . a i 
Feutrul înfățuzuză curtea unui tractir care dă în driunul mare în stângi, cas 

cu anarca Leului de aur. De ceea parte, uşa unii pivniţi. Dinaiutea cusii și prin 

uurudă mese cu luviţi, și feluri de jocuri obicinuite pe li cârcimele satelor, 
e . . | 

a SCENAI * 

„D-NA. BIRMAN, S/ugi și sluinice a casei, .berari. 

„D-NA. BIRMAN (eşind din casă), — Aide, Babeto, mişcă-tel: 

Jutel: Daţi degrabă ! Dunei măsa cea. nare în sală do sută 

dE tacâmuri ! — Tu -ce gezi? Du-te în pivniță şi pune bere
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proaspătă in ulcioare, ! (Se văd intrând: deoparte patru berari uda- 
când câte . doi, balerci de! bere, şi de ceealalti -o slujuicii, vine cun puner 

„mare. Ciitre borari). Bine aţi făcut c'aţi venit, or să beie azi, e 
“praznicul satului. Coboriţi.tot în pivniţă... (Către stujuiei).. Vin 
mai aproape... (Căutand în puneri. la să văd; “vânat, păsări; 
bine. Să smulgă puii aceştia, să puie doi în frigare, şi să 
ducă degrabă, unul fript la călătorul dela No, d... 

;. Birman soseşte prin fund, -slugile aleargă înaintea lui. 

SCENA 1 
BIRMAN, femeea lui, slugi 

- BIRMAN Gtrând), — Desiegaţi desagii ; - duceţi - pe sura la 
urajde şi-i daţi un mănunchi de fân. . i 
"D-NA BIRMAN. — Eaca bărbatul:meu li. ! , 
BIRMAN. —- Bună ziua, femeiuşcă. (1şi da mantaua, biet . si uu 

pachet lu o slugi care le duce în cast). Un mănunchiu' de fân, au- 
ziți ! (Către temea lui). Sărmană epuşoară, două mile= în trei 
sferturi: i 

- D-NA BIRMAN. — Te-ai întâlni cu “Bailitu ? Adus-ai voe ca 
să-punem pe marca. noastră : Armele Bavariei 3. | 

„ BIRMAN. — Mai rămâne îndoială! O tablă de 6: palme; şi 
litere de aur tocmai așa -de mari... Până. într'o lună, “vezi tu,. 
nai să mai auzi vorbind decât de ospătăria de la Leul de. 
aur, şi. care: să: aibă mai mulţi! „muşterii -pe drumul cel măre 
dela :Minih; iacă uită-te, tăate pe formă. 
Se oate din buzunar voca şi o dă femeii lni: mai: are, şi donă scrisori pecerluite 

D-NA BIRMAN (văzâna scrisorile), — Ce mai ai tu acolo? 
: BIRMAN. — Astea's două scrisori -ce le aducea cărucerul de 

la Vaisbrue ; lam întâlnit în drum. (pâna ma femeii Astaci 
dela "vărul tău Gurt: Ei irimete-o. 
„D-NA BIRMAN. — Bine... Da. cecalaltă ? i „. | 
„BIRMAN. — Ceealaltă 2... Oceealaltă...li pentru oare-cine ce 

„nu-l cunosc, şi care nu-i d'aci din ţară. E 
+ D-NA BRAN. —. Cum se poate? 

1 . , .
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-BIRMAN. — Pentru . un “căpitan "Francez, care călătoreşte, 

care. a să treacă pe drumul ăsta, şa să stee la noi: - 

D-NA BIRMAN. — De mirare! - | 

BIRMAN. — Zău aşa, caută deasupra, ține, uită-te, 

D-NA BIRMAN (citind) — Aşa... La D. Birman, la: ospătăria 

Leului de aur-pe drumul dela Mini. Strânge- -0, Şi d'o veni 

căpitanul Franţ, îi da-o. NE 

BIRMAN — Negreşit. (0 pune înr în buzunar). Ei, îa spune-mi 

cine ţi-a mai venit cât mam fost cu acasă? 

D-NA BIRMAN. — Un neguţător; a mas aici, „pleacă în astă 

dimineaţă ; dar tu cum ai umblat? 

: BIRMAN. — Eu! la aşa cum mă vezi, am şezut la masă cu 

domnul Bailif. 

"Dona BIRMAN. — Ce spui! | 
BIRMAN. — Ce vin! Ce ostropăţ de epure, şi ce oi. de. 

ispravă D. Bailif! Am să-ţi spui o straşnică veste, o veste 

care are să facă o sărbătoare în tot satul. 

D-NA BIRMAN. — Ce mă rog? , 

BIRMAN. — Tu ştii pe omul cel rău ce-a sosit într'o dimi- 

neaţă sunt doi ani de atuncea, care zicea că vine din Boemia, 

din ţara Ungurească, din toate ţările, c'o femee şi c'o 'co- 

pilă : care seamănă aşa de sărac, străinul cel. din muntele: 

roşu, ce zice că-l cheamă Jorj... -. + 

D-NA BIRMAN. — Jorj... Ei apoi? 

„ BIRMAN. =— Apoi; a-să “ne lase, 

D-NA BIRMAN. — Cum! Jorj se duce din ţara noastră? 

BIRMAN. — Aşa, slavă lui Dumnezeu ! N'a plătit pe un an: 

întreg. taxa şi chiria colibii. li un bun prilej, vezi tu, ca să-l 

goncască ; şi cum: mare gând nimeni din sat să-l primească, 

mâine: de dimineaţă îl alungă, ca pe un om fără căpătâi şi 

vagabond. - ă a | 

D-NA. BIRMAN. — Bine 1... zicând... o Doanine, dar sărinana 

femeeu lui şi copila! | 

"BIR MAN. — Pe drum cu dânsul! o! s'a hotărit; am văzut 

porunca scrisă pe hărtie ştempluită; aceasta, ştii tu, nu-i 

prea rău pentru casa noastră, pentrucă de când blestematul 

.
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aist de om a venit şi s'a aşezat în munte, e mai rău decât 

a când ar fi locuit de o turmă de lupi. Nimeni nu măi 

îndrăzneşte să treacă sara pe drumul dela Clainsfeld. Cum 

așfințeşte soarele, toţi muşterii noştri se duc fuga ca să nu 

cumva .să întâlnească pe omul din munte. Asta ne face să 

păgubim vânzare de 20 de ulcioare de pere €6l puţin; şi 

apoi când din nenorocire se întâmplă de trece. pe dinaintea. 

casei noastre într'o zi de sărbătoare ori! de Duminică şi intră, 

să. vezi cum işi iau toţi.paharele şi “fug dela masa unde “se 

„pune el. Pare că omul acesta poartă blestemul cu dânsul. * 

„D-NA BIRMAN. —' Of, tot aşa eşti tu! zici tot ca şi ceilalți. 

Poate: crezi că el a ucis şi'pe drumețu ce! l-a găsit în 'săp- 

tămâna trecută în fundul unui ponor? - i 

BIRMAN. — Zău! Ştiu pe mulţi care îl prepun.- Sa 

D-NA BIRMAN. — O Doamne! Mă ia groază! şi eu-care 

am fost săptămâna trecută la coliba lui! 

- BIRMAN. — Tu! Şi ai indrăznit...? 

: D-NA BIRMAN. —'O, Jorj nu eră; am văzut pe sărmana 

femeia şi copila lui... Doamne sfinte! ce ticăloşie! şi acum 

“mă doare inima; le-am dat un fiorin. i 

“BIRMAN. — Ai făcut tare rău, , 

: D-NA BIRMAN. — N'avea nici o bucăţea de pâne - 

BIRMAN. — Îţi spun cai făcut rău. Nu. trebue “nici odată 

să îmbărbăţeşti.. „(se văd oameni în fund). 

“"ȚARANI DRUMEŢI ŞI ALŢII. — Ei, „doamnă Birman | de balut! 

de băut !.. | 

D-NA BIRMAN. — Acum, teţii mei! Ade” Nuci me. 

Nauziţi? (Cham), | o 

“SLUGILE (din afară). — laca venim! € (Sugzile vin și slujese pe oaspeti). 

D-NA BIRMAN (câtre bărbatu-șiiu), — laca vin dela biserică; 

or-să tragă la ţintă. Ajută băcţilor; cu mă due să mai” văd 

la cubne. ls). 

OASPEŢI (pe: 1 mes). — De băut! de băut... 

“ AIRMAN. — Acum, voinicilor, la toţi.” Puţintică răbdare. 

- Ura futetoarele deşgarte şi se coboară în pivniţă).
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x ă SCENA III. 

„Cei din urmă, JORI. 
Oiuueni de toate stările, ţirani căruceri şi alții şăd pe la mese şi îu fund pe . 

nişte: boloboace deşerte, Unii fumă, alţii se joacă în cărţi, şi “la alte jocuri. Când 
Birmuu i întrat în pivniţii şi femeia Îni în cuhne, Jorj se arată în funa 3 faţa sa 
este galbenă, aerul său obosit și căutătura grozavă. Intru infăţoşarca .54 cei ce 
joacă continese, cei ce:şed- so scoală: şi-l arată: cu degetal... Jorj intrând încet şi 
fără a Ina scamu la ceeace urmeză, se trage până la masa de dinaintea casei Ri 
văzând un loc slobod, se pune jos... Indută doi ţărani se scoală dela masă, îşi iau 
paharele şi ulcioarele şi se puu mai departe, Jori pare că nu bagă seama: el cate 
<ufundat într'o adâncă şi posoinorită gândire. In momentul te țăranii se depâr. 
tenză de Jorj. Birman vine cu bere. a 

BIRMAN. —- Ei! iatămă's, feţii mei; unde vă duceţi ? -Pen- 
truce vă schimbaţi locul? (Qi îi arată pe Jorj). Â! Văd. ce-i 
pricina... Blestematul cel dir munte! (Doamna Birman vine Bir. 
nun fi ese nainte și arati pe dori). Femee, ce-ţi ziceam : dinea- 
oarea ţie? lacătă-l! o 

D-NA BIRMAN.- — O. Doamne! Da ia uită-te . cum. îi:de 
2 

slab, cum îi: de galben... Crede-mă, are trebuinţă de ajutor, 
BIRMAN. — De ajutor? Aşteaptă, aşteaptă, mai întâi oiu 

să-l poftesc să se ducă. 
D-NA BIRMAN. —— Nusi vorbi cu asprime, a 
BIRMAN. — la lasă.., — Domnule, ci, omule! Domnule 

Jorj LN (Acesta ridică capul, se uită în fața lui Dirman, enre”i se “n 
chină cu.ouregcare frică). 

| 

.. dona. — Ce mă vrei? | 
- BIRMAN.. — Este... li căl!... Să nu bănueşti ; dimpotrivă cu 

aş vrea să ştiu dumneata ce pofteşti ? , _ 
ORI. — Nimic. — Puţină odihnă p'această Iaviţă. 
BIRMAN. — Ştiu că. la aceasta nu se zice ha; dar. masa 

+ 
era prinsă. N a 

"- JORI. ——"Mui rămăsese un loc; aveam dritul să-l icu. 
„ BIRMAN.—-Dritul... Aş vrea să ştiu... (Femeia Ini îi traze de haină). 

" Lasă-mă să-i vorbesc; poate gândeşti că mi-i frică? Dritul, 
vezi dumneata poate să-l aibă cineva când cumpără ceva, - 
dar nu se cade a sculă pe oameni, când nu cumpără nimic. 
_ ORI (sculânda-se şi nitându-se grozav) — Eşti tare nemilostiv!. 
„BiRman. — O! Uncori... Cum se întâmplă...
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D-NA BIRMAN (către bărbatu-stiu.) —-O să te apuci de sfadă, 
JORI (en diseuraj). — Nu pot cere nimic; mam nici un ban. 

Dar am mers mult;. de-ai vrea să-mi dai numai un pahar: 
de apă, apoi aş putea să-mi Urme drumul. 

Birman si femeia lui 11- privesc cu milă. 

BIRMAN. — Auzi tu, î-i sete... | a 
D-NA BIRMAN, — Cere numai apă. | Po 
BIRMAN. — “Tine, vezi, “mi-i “milă:. nu-mi mai - vine să-l 

gonesc. po Se 
„D-NA BiRmax. — Nu, nu-l soni; şi el îi om; dă-i un pa- 

har de bere şo bucată de pâne. | | - 
BIRMAN. —-- Zări, bine zici; mă duc să-i aduc, mai ales 

că-i cea de pe urmă dată ce facem cu el pomană, pentrucă 
d. Bailifu mâni.a să-l încarce. Aa 

D-NA BIRMAN. — Aşa dar, pune-i şi ceva pe pâne. 
Când se întourea Birman, vede pe -orj guta să iasă, 

BIRMAN. — Ei! sărmane.- “omule, îngădue puţintel. Mă duc 
să-ți aduc Ceva. - (Intri în casti. D-na Pirman câută pe la mese dacă 
uu lipseşte cas, ţilor ceva), 

JORI. —- Cum o să intru acas să fără s'aduc pâne femeii 
mele, copilii mele? Cum o să. sufer văitările lor, s'ascult 
suspinările lor, şi să nu le pat potoli: foamea ?: Cum o să le 
zic: Mâni mi mai avem adăpost, ne izgonese dintro tică-: 
loasă colibă ; mâni n'o „Să avem altă aciuare decât stâncile !. 
(Aruncă împrejur o căutiiturii sălbaticii). D'aş Îi întâlnit pe cineva.  . 
(Pace mişearei unui om care se- înfioreazii de urozivie). 

        

D-NA BIRMAN  (siind tu dânsul). — Sărmane omiile, samâni 
tare trudit! A o 

JORI. am umblat toată noaptea. 
D-NA BRAN, — “Toată noaptea! Pesemne ai fost un- 

deva departe? 
JORI. — Ba nu. 
D-NA BIRMAN. -— Cum nu!: Apoi dar de unde vii? 
JoRy. — Din codru. - = - 

i D-na Birman face un semn de frică, şi so depărtează : de el. lirmau întră ş 
pune pe masă dinaintea lui Jorj o ulcică de bere şi o bucati de. păne, „pe care 
„ste puțiutică slănină. In vre mea,aceasta, ciilătorul de cure pi uriit, esf din casă 
și Bpropiindu- -se de Jori, îl priv este cu milă,
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m SCENA IW 
Da Cei mai de sus şi CALATORUL 

BIRMAN (ui dori). „— Ține, nu mai zice că tractirgiul. Leului de 

Aur nu-i milostiv: bea, mănâncă, şi Provedinţa să se „povâ- 

juiască dacă meriţi să-i fie milă. de dumneata. 

Se, slepărteari — îutru auzul ana lui «de Prov csliuţa, Jorj care apucase pal: arul 

sizera să bee, se opreşte. . , Ă | , 

-JORI (in harte), Prov edinţa!. .. ÎRlohoade o adâncă oftare, apoi li- 

niştindu=se, rampe în două bucata «le păne, şi pe jumătate o bagă în sin), 

Pentru familia mea. 
Incepe a mânca cu lăcomie; călătorul care îl privea a. vine spre “l, 

- CALATORUL.. — Sărmanul! 

D-NA BIRMAN, (bărbat). — A! eaca călătorul care o să 

plece pentru Minih. Sluga dumitale, domnule ; dormit-ai bine? 

fost-ai bine slujit? ” 

CALĂTORUL. (către d-na iri), — Foarte bine, draga mea 

damă. — Spune -mi, domnule, pesemne : aveţi mulţi săraci aici 

în ţară? 
: 

BiRMAN. — Săraci 2... Ba nu, slavă lui Dumnezeu ! 

CALATORUL. — Apoi, cine e, nenorocitul ucesta ? . 

BIRMAN. —A! omul acesta îi alt lucru.. i un strein care 

locueşte, în munte. Zice c'ar fi venit din Franţa: ” 

Car ATORUIL.. — Se pare foarte: de jelit; face o ticăloasă 

mâncăre. Păma nu plecă, îmi place să găsesc prilej -a face 

“run bine! Aceasta aduce noroc la drum. Dă-mi, aice la 

masă o butelcă de vin bun; oiu să beu paharul de ziua- 

bună ; şi cred că acestui biet om nu-i va părea rău să mă 

  

întovărăşască. . 

„BIRMAN. — Cum! Vrei să bei cu dânsul? -, A 

D-NA BIRMAN (ririzatusn). — Lasă-l, ce-ţi pasă; îi o butelcă 

vândută. — Babeto, în hruba cea mică; pecete.. verde... de- 

grabă... e Ă | a: 

CALĂTORUL (eătre traetiriţă). — Fă mi mă rog “socoteala. chel- 

tuelei:; am nevot: sâjung devreme la . Minih. - 

D-NA BIRMAN, — Indată; am numai să adun.. 

“Se pune pe un sean și își în ti Wa cca neizră si tereata  baheza acnee o putul
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paharul lui Jorj, varsă berea ce mai era şi îl umple eu vin, Jorj atunci ridică 
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N ă şi an palar pe care rălătorul îi face semn să le pure la masa unde este Jorj. EI pân atunee ma luat Samă streiunlui, Acesta îşi toarnă în pahar; pe urmă în - 
„capul și îl zixeşte cu mirare, - Ă , LR - CALATORUL (zâmbinducse de mirarea lui Jorj), — Gustă vinul: a- cesta, bunule om; cred că-ţi va: încălzi mai bine stomahul «lecât berea. - : o Tinde paharul cu să civcnească, Jorj în mirare, tinde şi el pe ul situ; toţi cei 
„le faţă fac o înisearv ca când ar frea să oprească pe strein; dar Birman Îi o- preste spuindu-le că este un druneţ eare nu cunouşte pe Jorj. 

2 . - 
“ CALATORUL. (eiveuina). — La milostivirea cerească care vine spre ajutorul celor. nenorociţi ! Crarj întoarnă; capul și “vrea să pue | paharul pe inasă). Bea, prietene. Pi a JORI. — Ah! cum mă însuflețeşte vinul acesta! . CALATORUL (zâmbinula=sc). =— Îmi pare bine Că-ți place. (rus nad inzăși), Aide, la' un mai bun viitor! „- po " JORJ. — Aşa, la un mai bun viilor... (In parte) Și mâini nu am unde îmi plecă capul! (Beu) e BIRMAN. (femeci sale). — Femee, mă tem să nu se întâmple Z dintr'asta vr'o nenorocire streinului. 

D-NA BIRMAN. — Patru şi doi fac şase fiorini, — Lasă-mă, o să mă faci să greşesc... + - - CALATORUL. — Spune-mi, bunule "om, cunoşti bine locurile? JORI..— Foarte -bine, domnule, ! | - i CALATORUL. — Mi-au spus că este un drum de mers la " Minih mult mai 'scurt decât. cel mare. 
“JORI: — Adevăraţ, domnule! Acela ce îi zic a muntelui "roşu, şi în jumătate cât celălalt. e Dai CALATORUL. — Ce dracu! deosebirea este. mare,. Poate merge cineva călare? - a Da JORI. — Prea, lesne, numai "să-l ştie. (ii priveşte cu “luare a- miate). Cum văd, nu eşti de p'aceste locuri ? , CALATORUL. — Nu, viu din Elveţia, şi mă duc în. Nord, E : D-NA" BIRMAN (lina lângă masă). — Domnule, iată socoteluța dumitale curată şi dreaptă; mâncare, culcare, gustare; dum. neata şi calul dumitale -opt fiorini; afară de buteleă, ; CALATORUL. — [i o- bagatelă... Seoate o pungă plină de aur pe care o deşartă pe jumătate pe masă; Jorj face o mişcare şi se uită cu lăcomic la aur. ” 

, 

"C. Negruzzi. — 70, iu o 
9 ,
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JORI (in parte). 7 Auri! 

| CALĂTORUL. — Noi uită: tractirul * dumneavoastră, draga 

mea damă, şi când moi înturnă iar mă veţi avea în. gazdă- 

D-NA BIRMAN. — Foarte mulţămim, domnule! 

CALĂTORUL. — Ji mă rog să-mi lege desagii, şi: să-mi a- | 

ducă calul. . 
- 

D-na BIRMAN. — Îndată. 

_JORI fân parte). — Ce drum a s'apuce ?... Aide, săi ies înu- 

inte... să-i ies înainte 2... El m'a miluit... Ah, nici odată... 

nu! nu! să, fug! (Dicacă să cast) 

_CALATORUL Gu "aine), — Mări! prilejul s'arată... Astăzi îi 

sărbătoare, voi găsi cu greu un călăuz; săracul acesta... (e 

„antoarnă spre Jorj când era gata să casă). E, bunule om, nu te - 

duce încă ; eu vreu s'ajung devreme la Minih şi mă notă- 

răsc a luă drumul cel mai scurt: însă mă tem să nu rătă- 

cesc prin munte; de vrei să-mi fii călăuz... 

joRI. — Eul... N 

CALATORUL: — le voi mulţămi.. _ 

BIRMAN. — Cum se poate! 

JoRJ. — Să-ţi fiu călăuz 2... Ba nu. 

CALĂTORUL. — Pentru ce 2... cunoşti „drumul; vei căpătă 

doi fiorini; fiindcă eşti “sărac, aceasta îţi va Îi o bună zi. 

Jos. — Aşa este... Primesc. 
, 

CALATORUL. — Aşa dar, găteşte-te” să: mergi, şi mântue şi 

butelca. NE | Si A 

JORI (vind la masă). Doamne, scapă-mă din ispita aceasta 

groaznică ! 
a 

BIRMAN (femeei ca). — li spui: că vreu să-i vorbesc; nu 

vreu să am aceasta în cugetul meu. (catre eătiton  Eartă-mă 

domnule..: 
- 

: D-NA BIRMAN (bărbatu-său). Nebunit-ai! ori nu ji mult? 

Vrei să opreşti pe săracul aceşta ce moare de foame dea 

câştigă o bucăţică de pâne? Şi de.ce te temi, într'o sărbă- 

" 4oarc, ziua meaza marc când sunt oamenii pe toate drumu- 

- rile? Nu gândeşti că mâni pe ticălosul cu femeca şi copila
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lui or să-l isgonească din coliba lui, şi că ceea ce a câştigă ; 

Va înlesni să se ducă din ţară şi să ne mântuim de el. 

BIRMAN. — Cam ai dreptate, însă... dacă... pentru că... 
"(in vremea aceusta călătorul şi-a îmbrăcat mantuou şi stă gatu să plece). 

„O. SLUGA. — Calul domhului este gata la poartă. 

CALATORUL. — Bine. „Adio, domnule tractirigiu. Să ne ve 

«dem sănătoşi, doamnă. (către Jorj. Aideţi. N 
D-na BIRMAN. — Călătorie bună, domnule! 
BIRMAN. — Dumnezeu să-ţi ajute! Nu te zăbovi pe drum ; 

sileşte-te s'ajungi de vreme. 

AMÂNDOI. — Adio, adio.... 
Cidătorul şi Jorj an eşit-se aude înda tă o muzică veselă, 

SCENA vV. , 
BIRMAN şi femeea lui, țărani, și tot tineretul din vecinătate. 

1 

BIRMAN. — Auzi, femee ; ţine, i iacă. tot tineretul locului ; "or 

să tragă la ţintă... 
Tot tineretul “intră cu “vOselic, | , 

Ei! iute, degrăbă ! Babeto! Gerle! Aduceţi arce. Şi voi, 
dragii mei, iscusinţă, chitiţi bine. Daţi-mi jos pasărea din cea 

dintâi dată, şapoi. veniţi de jucaţi până în noapte. (Ciitre ţărani), 

„Aide, prieteni, duceţi-vă ! Şi să trăiască dragostele şi vesclia! 
Toţi ţăranii şi sătenii ese veseli. Birman și femeea lui intră în casă. Se vede 

îndată un tânăr călător; hainele sale arată că este uşteitu, Acestui Albert de 

Jermani, ” 

Po e 

SC E N A NI. 

ALBERT, (şi mai pe urmă) BIRMAN 

ALBERT, (etutana o nârtie), — Ospătăria Leului de “Aur, pe 
drumul. cel mare dela Minih... Aice, după marşrutul meu, 

trebue să stau şi să primesc nouă ştiinţi. — Ei, cineva! 

“GERI, (atergâna), — Ce pofteşte, domnul ? | ” 
ALBERT. — Pe stăpânul casei. | . 

 GERL — Îndată domnule. 
Intră în pivniţă,
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ALBERT, (uruncânădu-și mantaua pe an seauti). Oare sosit-ain la 

sfârşitul cercetărilor mele ? Află-voi pe părinţii mei 2 Pe maica. 

mea cea. atât de virtuoasă.!: Şi pe statăl meu... Vai mie! care - 

2 fost foarte vinovet, dar care. trebue să-şi îi răsplătit cu 

amar greşealele, Cinci-spre-zece ani de când îi .desțărat, pă- 

timind în ticăloşie poate... Ah! aşi fi zburat mai degrabă în 

ajutorul lor; dar numai moartea. unchiului meu mă puteă. 

deslegă de ascultarea la care mă îndatorau bine-facerile' sale. 

Acum sunt liber, şi nu voi gustă o zi de odihnă până m'oi 

află azilul lor. Ştiu atâta că după îndelungate nenorociri și 

pătimiri au venit în părţile aceste. Me 

-Birman şi Gerl ese din pivniţă; Gerl poartă un pancr cu buteleie 

BIRMAN. — Aide, Gerl, du panerul acesta. (Către căliton 3Sluga 

dumnitale, domnule, ce doreşti ? 

, 

ALBERT. — Dumneata eşti stăpânul? . i 

„BIRMAN. —- Eu, domnule... “Aşteaptă !... Dumneata sameni 

străin şi oştean? , | 

ALBERT. — Aşa este. Sunt franțez. 

Bia. — Vii dela Minih? 

ALBERT. — AŞA. * - o i 

BiRitaN. — Eram sigur! şi ai să priimeşti o scrisoare ja 

_ospătăria Leului de Aur. * 

ALBERT. — Vream să te "treb... | 

BIRMAN. — Un minut... Pentru că, vezi dumneata, nu trebue 

să ahă înşcl... Numele dumitale? 

"ALBERT. — Albert de Jermani. 

BIRMAN, (căutând adresa serisoarei).  — Albert de Jermani, Că-. 

pitan... Aşa este... Ţine, domnule căpitan. Sa 

ALBERT. — Ah! dă-mi, îmi „este de cea mai mare trebuinţă.. 

(0 aeseniae). Toată fericirea vieţii mele o să atârne „din ceea: 

ce cuprinde. : 
Citeşte en ochii. 

BIRMAN, Ga pârte). —-Ce grabă!... Un căpitan franţez, aşa 

de tânăr. Cum se vede îi vro treabă de amor, sau poate... 

_ ALBERT, (în sine). —— Aşa !... Aceasta adevereşte... O Dume-. 

nezeule !-Şe vede că este aproape d'aice,.. (Către hirman)e- Pri- 

etene ! 
,
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BIRMAX, — Domnule! 
"ALBERT. = Trebue să capăt îndată vr'o ştiinţă; „de mă vei 

ajută, nu-mi va părea nimic de ajuns ca să te mulțămesc. 
BIRMAN, — Grăeşte; domnule căpitan, ți-oi spune bucuros 

ce-oi şti. _ 

„ALBERT, — Vei fi cunoscând pe toţi locuitorii de prin prejur ? 
BIRMAN. — Fără osebire. 
ALBERT. — Nuveste vi'un străinca de 55: ani, sărac (cred) 

şi căutând singutătate ? | - 
BIRMAN. — Nu! nu cunosc. 
ALBERT. — Nu cunoşti ?.. Insă” mă încredinţează. li scriu . 

că- sunt doui ani de când persoana de care-ţi grăesc sa sta- 
tornicit pe aceste locuri. 

BIRMAN. — Doi ani. | 
ALBERT, — Aşa; şi cred că este tăetor de lemne. | 
BIRMAN. =— De lenane. Oare să fie? Ba'nu, nu se. poate. 

Cum îl chiamă mă rog? . ” 
ALBERT. — De pastecază te tot numele său, trebue să-l cheime.. 

"Jorj.  - SA : 
BIRMAN. — Jorj? Tocmai Un om vânjos, tare; cum să 

muz cunosc. - | : 
ALBERT. — | cunoşti? 

BIRMAN. — O! nu doar că mă laud; şi, vezi dumneata nu 
ţi-l recomănduesc de prietenul meu. - 

ALBERT. — Să nu zici nimic rău. Eră însurat... „ Cunoşti şi 
pe femeca sa? 
"BIRMAN. — Fără îndoială. O! cât pentru dânsa îi mare ose- 

bire; o bună ființă, Şi DI - 
- ALBERT, Gştergându-şi ochii). —, Sărmană mamă! O să te mai văd! 
BIRMAN, (în parte). — Cât e de uimit ! . 
ALBERT. — Sfârşeşte a mă lămuri. Unde locuese acum ? 
BIRMAN, — O milă departe de sat, la: jumătatea drumului 

dela sehăstria muntelui roşu, într'o ticăloasă colibă părăsită 
“făcută pe năruirile unei Biserici vechi, pe malul Tâpei celei 
mari. 

ALBERT. — O cerule! Peserine soarta lor.c foarte jalnică ! 

,. -i, 

cc.
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BIRMAN. — Cea mai desăvârşită ticăloşie... Ţine, dinioarea: 

'wor fi zece minute de când Jorj şedea pe astă laviţă. 

ALBERT, — Aici? 
e 

BIRMAN. — La colţul „eştii mese ; Pam miluit c'o-bucată de- 

„pâne. A eşit chiar cum intrai dumneata; şi acum: slujeşte, de: 

călăuz unui drumeţ străin. Să dee Dumnezeu” să-l ducă IV 

“CAwert supropie dun scuun şi cade pe cl). E! ce ai domnule 2.0 

Doamne Ingălbeneşte ! Nu cumva Mi 
i 

ALBERT, (sculindu-se şi silindu-se a-și tăinui wimirea); — Aşa. Aşa: 

“prietene... Am umblat mult, căldura... 
| 

BIRMAN. — Doamnă Birman! Babeto! Gerle! 

, m 

SCENA VII. 

Cei din urnă, D-NA BIRMAN,: GERL, BABETA, Gor, și apoi 

săteni, fărani şi țărance. 

“D-NA BIRMAN. — Ce este? Ce s'a întâmplat? 

 BRMAN. — Degrabă, iute, aduceţi vin; daţi ceva ăstui tânăr 

ofiţer. | | i | | 

ALBERT (sculăndu-se). __ Nu trebui; vă mulţumesc, prietenilor;. 

“mam când zăbovi; trebue să plec îndată. In astă seară ou- 

menii şi trăsurile mele or să sosească dela Vaisbruc; să: 

ţineţi gata pe mâne cele 'mai bune odăi ce aveţi pentru fa-. 

milia mea. ” - | 

D-na BIRMAN. == Familia d-tale ! 

BIRMAN. — Ce! vrei să pleci acum ? 

(Vremea se întunccii şi un vifor se vesteşte). - 

ALBERT. — Aşa ; iată mai înainte pentru mulţămita îngri- 

jirilor d-voastră. (Dă câţiva galbeni). Arătaţi-mi drumul muntelui: 

roşu şi a colibei lui Jorj- 

: 
(Toţi se privese cu snirare)e 

BIRMAN. — A. colibii ? 

D-na BIRMAN. — Ce zici, domnule Căpitan? E, pentru 

Dumnezeu, ce o să faci acolo? | | 

ALBERT. — Grăbiţi-vă a-mi spune, prietenilor; fieştecare 

- moment de întârziere este un chin pentru inima mea. (Fulzeră):
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BizalAN. — Vrei să te duci fără să mănânci: ceva ? 
"D-xa BIRMAN, — Vremea se intunecă, iată că şi fulgeră ; 

0 să fie vifor. N o 
ALBERT, — Nimic pe lume nu -mă poate opri. Mă rog gră- 

biţi a-mi arătă drumul. ă Ii 
D-na BIRMAX. — Ţine, iaca tot tineretul locului aleargă de 

vin din” pricina vremii. (Saude muzicii). Uite, tună, plouă! 
BIRMAN. — Alergaţi fuga ; veniţi iute, băeţi! . 

Tuti sătenii şi fetele întră cu veselie şi se "cunoaşte între flăcăi şi fete împă- ratul şi împărăteasa „sărbătorii. Albert şi-u luat mantaua; slugile duc scaunele şi mesele în cusă, i Ă PR 
Ri 

ALBERT. — Nu mă mai zăboviţi. Care-i drumul la colibă? _ 
BIRMAN. — Dacă vrei numaidecât, ţine, domnule ofiţer; să 

treci prin. sat; să laşi codru în, stânga, şi. apoi ţine tot drumul ., 
ce] bătut, şi te tot sue. . cc 

D-NA BIRMAN. — Şi nu te apropiă. de prăpăşti. 
BIRMAN. — Şi nu te intârziă pe drum. (runetut se măreşte). 

Adio, adio! (Aer m)... , . 
D-NA BIRMAN. — Intraţi, intraţi, feţii mei. 

_ (Intră cu toţii în casă), , . Teatrul xe preface şi înfăţişează coliba lui “or pe costişa unui munte pietros sălbatice şi ocolit de prăpiăstii, Din stâuga privitoralui se vede un cuptor deşert; puţin nai încolo, o' bucată ste perdea de pânză spurtă, şi mai cu totul uscunsă " sul perdea marginea unui pat. În stânga este 6 a doua oda a căreia nşă este 

rii obluane, printre care se zăreşte privirea cea tristă şi sălhatică” ee înfăţişează munţii, şi ntre amândouă ferestrile o "să, a căria scânduri sunt rău încheiate, Multe dru- uri se "ncrucişesc prin munte care alcătucese un mare aunfiteateri de stânci şi de “prăpăstii, Și chiar în fund în depărtare se zăreşte. schitul pe culmea muntelui celui mai înalt. Totul în Tiuntrul colibii înfăţişează lipsa și ticăloşia cen- mui de- săvârşită ş este numai o masă făcută dintr'o bucată de scândură, pe care sunt două pherghefuri de făcur »londă, şi patru seauue rele, o cofă şi nişte oale sunt pe. coptor. Intrun colţ se vede un topor, ! 

    

desehisă, In fundul acestei ticăloase locuinţi se văd două fereste mari 

SCENA” VIII. 

AMELIA şi mai apoi JORI. 
Timpul este posomorit, fulgeră si vântul şueră «u pornire. Amulia vilud din , închisul eve este în dosul peritelii de pânză, întră arătând puţină frică, dar nui  . . zultă intristare, , . 

- AMELIA, — Viforul se măreşte, s'apropie de munte. Vântu
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_sgâlţâie. coliba. aceasta ticăloasă ; şi Jorj încă n'a venit de 

eri !... Nu va fi găsit de lucru; nu'va fi căpătat ajutor! Ce 
mă voiu face de n'a veni acasă în astă noapte... Sau de va 

veni fără să aducă o bucăţea de pâine pentru fata mea 2... 

(rană nai tare), Cerule ! Furtuna. a s'o deştepte.... [3 apropie şi 

se uită ta odaia din linntru), Doarme! Sărmană copilă, Dumnezeu 

să-ţi lungească somnul şi. să cruțe pe maica ta de durerea 

a te auzi zicând: «Mamă, mi-i foame !...» (Plânge în tăcere. Tu-. 

netul vueşte şi vântul suflă cu pornire). Dar natura nu îmi cere 

lacrimi pentru fata mea, să mă silesc a găti degrabă aceșt 

lucru; dacă Jorj n'a aduce nimic, m'oi duce de Toi vinde 
în sat 'cum l'oi isprăvi. (a: ui sherghet și începe a coase)” Dacă - 

cerul a hotărit ca viaţa mea să se petreacă în această groaz- 

- nică ticăloşie, oare trebuia să lase să fiu de două ori mamă ?... 

Ah! încalte Albertul meu va fi mai fericit! Ce 'va îi 'de 

“dânsul? Eră un copil când l-am lăsat; acum este om... Vai 

mie! eu: însuşi nu l-aş cunoaşte. Oare sunt osândită să nu-l 

mai văd? - i: 
Iși şterge ochii. Iu inoiue tul acesta viforniţa se porueste, vâutul creste şi uşa 

din fund zmulsă din ţâţâui cade în colibii. Amelia înspăimântată se scoală; slu- 

'boade un țipăt la care alt țipăt răspunde: aceasta e Jeorjeta care 

* speriată și saruncă în braţele murmi-sei, - 

AMÂNDOUĂ. — Drăga mea! (umelia o tine, îmbrățișat). 
” AMELIA. — Nuci nimica, Jorjeta mea ; furtuna a dat uşa jos. 

JORJETA. — Oh, mamă, mi-a fost tare îrică ! 

AMELIA (ciiurânde împrejur cu fete). — Vai mie! dacă vântul 

s'a mai porni.—Tatăl-tău va legă'uşa cum ştii ca mai legat-o. 

JORIETA. — Tata venit-a, mamă? : | 

AMEIIA, — Ba încă nu. O, Dumnezeule! - .. 

    wste din oduir 

AZ 

JORIETA. — Nu plânge, mamă; oi aşteptă şi cu 'ca tine. 

"AMELIA (turburatii), — Sărmană copilă ! 

JORIETA. — Mi-a trecut somnul ; vin să lucrăm amândouă! 

* AMELIA. — Aşa; aide să. ne silim, fata: mea. (isi în shershetul ; 

“ copila se pune pe un se ăunci lânsză eu). Lucrează şi tu... Curaj. 

"a JORJETA, — Aşa, mamă, curaj! Dar... nu pot lucră. | 

AMELIA. — Pentru ce, fata mea? 
JORIETA„— Mi-i frig,
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AMELIA (iăisându-şi dceruvă Imeral). — O, "Dumnezeule! Cuni s'o apăr? — Vin lângă mine; te-oi. încălzi! în sânul meu. (Staude vuer). Cerule ! Poate vine cineva în ajutorul. nostru, 
“ JORIETA (alergând spre fund). — Mamă, îi tata! ”. i AMELIA (alergând suainte). — Ah! ” 

- 

aaa 

SCENA IX, Si 

"AMELIA, JORJ, JORJETA, 
'Jorj iutră cu privire ca când sur ten, ținând un paner plin de merinde, faţa sa „este schimbată şi câutătura posomorâtă ; a pus jos panerul acoperit Cun șorvut, 

iar te văd! a 
e JORIETA, -— Tată, ne-au fust tare frică. . „i i JORI. — Frică ! de ce?: - : AMELIA,/— De furtună... dar, ţie nu ţi s'a întâmplat ceva ? JORI. — Cum ! ce vrei să: zici? | 

ANMELIA. — Ai petrecut noaptea afară... a JORJ. — A! Aşa este... Nu, nu mi s'a întâmplat nimic. (isi dă băţul și pălăria la Jorjera care le pune întrun colţ), , AMELIA. — Mă bucur prietenul meu; dar noi cu ce nerăb- dare te aşteptam. Primit-ai-vr'un ajutor?  - 
„JORI, (arătând panerul). — Nu vezi ce aduc? e 
AMELIA, Quând panerăl și descaperindu-l). — O cerule ! cine este acela care ne-a miluit cu atâta. dărnicie 2... Muncii tale, ru- găciunelor tale poate încă mai suntem datoare... Vin - Jorjeto, „Vin degrabă; binecuvintează mâna cea. darnică... Dar du-te mai, întâi de imbrăţoşează pe tatăl tău.., 

„dJorjeta aleargă lu Jorj, care o impieze înfiorându-se. JORI. — Nu mulțămi_ nimărui !: 

"AMELIA. — Ah, prietenul meu! cât îmi pare de :bine că 

Pi 

, Amelia îşi ia fata de mână, şi amândouă gătese masa = JORI, Curnivază “după puţină tăcere), — Grăbeşte-te, sunt obosit de. osteneală... o sete arzătoare mă usucă,.. Sângele clocoteşte. în vinele mele... Dă mai iute... Sede la masii, AMELIA. — Îi gata... Aşa, eşii obosit, schimbat... Ai suferit. „JORI. — Suferit!.:, ce-mi pasă? Aide, nu vă va lipsi nimic i ÎN - . 
Da



* 

198 C. NEGRUZZI 

astăzi... să fim fericiţi... Varsă-mi de acest vin ; cred că mă: 

vă întări., (Amelia îi varsă vin întrun pahar 3 el îl apropie de buze. 

şi îndată î dă în laturi fără să guste), Ba nu, ţineţi pentru voi; : 

-eu NL vreu nimic! (Aorge de se pune în cel unghiu a colibii). 

AMELIA, Geulăurutese). — Nu vrei să iei nimic, prietenul meu, 

şi însă ziceai... i - - 

JORJ. — Mi-i sete... Jorjeto, dă-mi un pahar de apă. 

AMELIA. (turnând). — Ţine, du la tată-tău. | | 

JORIETA. — Ţine tată... (Jorj în paharul, beu si SI dă apoi copilii 

care strigă). Tată! eşti rănit... Ți's mânile. pline de sânge. 

JoRy. — Sânge!! 

AMEILIA. — Sânge! eşti rănit! | ia 

JORI. (scnlâniluese). — Ba nu! Căţărându-mă pe stânci, m'am: 

zgăriet... Nu-i nimic... Mi-i Îrig; fă foc. 

AMELIA. — Foc... Şi cu ce? i 

JORIJ.-— Aşa este... Nu mai avem lemne. (mizând eu sită). Ei 

bine! Bucură-te; soarta noastră a să se prefacă; o să lăsăm: 

această "ticăloasă colibă. 
AMELIA. — Cum! 

JORI. — Aşa, trebue să plecăm mâni la răsăritul soarelui... 

“Eri Bailifu dela -Clainfeld mi-a dat ordin : când îl rugam în: 

genuchi să mă mai aştepte o lună pentru plata tacsiilor... 

Ceteşte: N 

AMELIA. (ectind). — Dumnezeule!... Izgoniţi... Nu mai avem: 

niciun adăpost! 
Plântize, 

TORI. baţi hârtia. — De ce plângi? îţi poate părea rău după 

aceste scânduri putrede ce nu te pot apără de vâut şi de 

ploaie? E bine!. De acum nu vei mai. dormi pe paile astea. 

udate de lacrimile tale. O să părăsim pentru deapururea. 

acest loc a durerii şi-a ticăloşiei... (Cu nerăbdare văzândn-o că tot 

plânge). Nu ţi-am spus că soarta noastră se preface? Mâni,. 

vom plecă pentru vr'un oraş mare, Viena, Hamburgul, Ber- 

linul... SI 

AMELIA. — Încă şi mai departe de Franţa, mai departe de 

fiul meu! 

JonJ. — Nu trebue să-ţi mai aduci aminte; fiul acesta este: 
[i
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perdiit pentru noi. Făr' îndoială unchiul tău Va învăţat a ne 
blestemă. Ne . 

AMELIA, (tot plângând). — Şi cum o să ne ducem aşa departe * 
fără de nicio înlesnire? - 
„JORI. — N'am purtat de grijă pe ustăzi ? (scoute o mână de aur 
din buznnar). Priveşte! iaca, um aur! E 

AMELIA, (eu bucurie). — Dumnezeule ! Cine ţi-a dat această 
avere ? | | 

JORI. (după v. lună tăcere). — ÂmM găsit-o. 
AMELIA. (ei spaimă). — Ai găsit-o !... O Dumnezeul meu. 
JORI. — Jumătate din suma aceasta ne va ajunge ca să ne- 

ducem la vr'un oraş mare, şi cealaltă jumătate... Norucul 
nu-i totdeauna împrotivnic, are şi el înturnările sale de favor. 
Mici destul să găsesc locuri undz aurul circulează, şi curând. 

“iar voi apucă norocul şi bogăţia. 
AMELIA. — Ah! lar .o să joci! | 
JOJR. — Taci !... 'oarecine s'aproţiie. Ascunde merindele: 

acelea... Nu spune că am bani. ” ” 
Amelia speriati vrea s'alerie ca sascundă cele de pe masă, dar în momentur estas un cerşetor trențos şi cu traista în şold, se apropie lu uşi colibei. Aresta-i > Varuer. 

  

SCENA X. 
„Cei de mai Sus, VARNER. 

VARNER, Ga usi). — Bunul meu Domn, buna mea doamnă, 
fie-vă milă de unsbiet cerşetor! Milostiviţi-vă pentru dragos- 
tea lui Dumnezeu! Tinde mâna îrcetisor în colibă 

AMELIA. — Îi un nenorocit. | 
JORJIETA. — Tată îi tare sărac! 
JORI. — Alungaţi pe ticălosul acesta, nu lăsaţi să intre ni- 

meni; daţi-l afară! a aa | 
AMELIA. — Să-l miluim, prietenul neu; nici noi nu sunterni 

mai norociji, şi poate-că nu merită de a fi într'atâta. 
„JORIETA. — Să-i dau numai o bucăţică de pâne; tare e 

Tau foamea |! Jorj tresare; e uimit, dar frica covărsezte mila, 7 Ă
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JoRI. — Ba, să nu-i daţi nimic ! 
VARNER, (care a intrat) — Eşti tare aspru! Din norocire că 

această bună: damă este mai miloasă decât dumneata; aşa 

dar şi Dumnezeu îi va răsplăti... (Se uită cn Iar aminte şi eu” 

noaşte pe Amelia şi pe Jorj).-Ce văd? El este!! .. .. 

JORI ȘI AMELIA, (ennoseânddu-l). — Varner ! 

VARNER. — Jorj ! 
JORI, (apmicând toporul). — Ticălosule ! ladul te trimite aici. ca 

să te deie răzbunării mele; vei muri de mâna mea! 

Vrea să-l luveiuscă, Varner vidică ciomaunl ş dar Amelia şi Jarjeta să 

„.xrăped înaintea lui Jorj. 

AMELIA ŞI JORJETA. — Stă! Stă! — Tată ! 
Amândouă opresc pe dori, a căruia braţ înarmat rămâne ridicat. 

» AMELIA. — Ah! Prietenul meu te jur, nu mai vărsă sânge. 

Tu ştii, ah! ştii ce nenorocire aduce! Priveşte pe gicălosul 

acesta, cerul nu l-a pedepsit mai. puţin decât pe noi; uite-te 

cum se răsplăteşte uciderea. | 

JORIJ, (cu spaimă). —Z, tjciderea ! 

Las să cadă toporul şi îşi înturnează fata avătută —Jorjuța îl a sic) 

send, a 

VARNER, (eu liniste). — Tot pornit eşti. Dacă femeia ta n'ar 

fi fost mai cu minte decât tine, Dumnezeu ştie ce s'ar fi mai 

întâmplat... Şi ce ai fi mai câştigat a mă vedea întins acole?.. 

Mărturisesc că m'am: purtat rău către tine... (Amclia îi face semn 

să tai). Dar tu vei fi ştiind acum tot adevărul şi, timpul - 
spală multe lucruri. Afară de aceasta, precum doamna zicea, 

dacă ai a mă mustră, norocul s'a însărcinat a te răzbună. 

După cinsprezece ani: de nenorocire şi'de ticăloşie, hazardul 

ne întâlneşte mai tot p'atâta de ticăloşi. De, aşi fi ca. tine, 

aşi urmă pildii ce-ţi dau; a-şi uită cele trecute, aşi tinde 

mâna vechiului meu tovarăş; şi am mai căută împreună chi- 

puri a conjură steaua noastră cea rea. 
„uri made, femeia lui este lângă dâusul ș el îşi ţine copila în braţe şi din vreme 

în vreme îşi pleucă capul pe dânsa, ca şi când nu ar vrea saudă pe Varnere 

JoRI. — Ba, ba, nici o alianţie d'acum între noi. Tu nai 

îmbrâncit în râpa peirei, făcându-mă să fac o grozavă moarte. 

VARXER. — În. oarba ta pornire, îţi trebuea o jertfă ; nu eră
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firesc oare să caut a-mi cruță viaţa ? Cu toate. că tot am îm- părțit pedeapsa crimei tale; învinovăţit “ca tine, osindit. ca tine, am fugit; şi făr îndoeală, ear ca şi tine, am trăit ti- 
călos, cutrierând lumea, ispitind. norocul, târând ticăloşia. În 
siârşit, după multe nenorociri, sosesc dela Ratisbona în starea ce mă vezi, şi mergeam calicind la Minih, când ploaea, os- 
teneala, foamea, şi mai ales apropierea! nopţii, şi a furtunii, m'a făcut să intru sîn singura coliba ce se-vede p'acest drum, „Pustiu. Nu gândeam că voi găsi vechi cunoscuţi, de vreţi încă, vechi prieteni. | , | AMEUA, — Prieteni! Poţi pângări într'atâta cel mai sfânt: “nume! - 
VARNER. -— Ah, draga mea doamnă! Contineşte cu morala, mă rog. În starea mea, m'are ce-mi fi bună... Mor de foame: şi de frig; găzduire daţi-mi numai în astă noapte, şi dacă. Jorj tot. va mai avea ceva pe mine, mâine cum s'o face Ziuă, toeagul, traista, şi pe drum. | ' | 
AMELIA (cătră bărbatul -xtn). — Jorj? 
JORI, (sculându-se şi intarnându-se). —- Fă cum vrei tu. | 

_AMELIA, (ţiinău-şi copila “de mânii), — Rămâi, domnule: nu vonr aveă a ne mustră cam gonit pe,un nenorocit ce ne cerea un adăpost. Această: locuinţă nu mai este a noastră ; mâine. şi noi o lăsăm, şi cred că soţul .meu nu mă-va îndatori la. - „grozăvia a te întovărăşi cu dânsul. — Vin, fata mea. Ese cu .Jorjeta ?JTorj o duce -până'n în fandul colibei, pe, urmă se înturucauză posomourit, . - . . 

” N ! 

  

SCENA XI. | C 
“ „ VARNER, JORI, (şi 1a' armă) JORJETA, 

VARNER, (lepădându-și traista şi „toeazuD). — Bucuros! Nu cei: companie... Dar de vreme ce tu-mi dai găzduire, fără'ndoială 
că-mi vei da şi rămăşiţa cinii tale. (Se: pune Ia. masă! Jorj “sado. în cecea margine u colibii). Ce dracu!.. Tu nu eşti aşa, precum văd, aşa sărac cum sameni. Minunatul vin ! (Bea), Ah! trebuia.
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a am 
a. o No 

această ca să mă întărească.— Jori, tu şezi deoparte... Aide, 

ia 'vino să bem câte un pahar... Tu nu vrei să bei cu mine?... 

Poate mai ai încă vro poltă de răsbunare ? 

- | Ma 7 (Pune mâna pe clonat) 

JORIJ, iposomorit). — Ba: nu;.un cuvânt ce tu nu Vai putut 

iinţelege, a desarmat mâna mea. Am perdut dorinţa de a mă 

răzbună de tine; poate am perdut încă şi dreptul... Dar pe 

Amelia, tu prea mult ai. ofensat-o; ea are cuvânt să te u- 

rască şi să te despreţuiască. ” . o 

VARNER. -— Adevărat, cam are dreptate... Şi însă e de su. 

părare! Aşa, e de "supărare, poate, mai vârios pentru tine. ” 

JORI. — Pentru mine,? o 

VARNER. — Dacă nu cumva vei fi având alte înlesniri. (Ur- - 

amine a dea și a mâna). Cât pentru mine, puţină răbdare şi cu- 

raj... Nu trebue decât o ocazie, o întâlnire, care: poate veni 

în toate zilele; şi starea mea iar se statorniceşte. 

JORI Unândaci seama). — Cum? 

VARNER. — Aşă. — Am descoperit un secret. 

JonJ. — Un secret: 
| 

VARNER, leauttmatu-se), — Nici nu gândeam la tine sosind în 

țara aceasta; dar găsindu-te într'o stare aşa de ticăloasă, ve- 

chiul nostru prieteşug, amintiri a juneţii, căinţa Cam uneltit 

ruinarea ta, aceste toate m'ar fi făcut a' împărţi cu tine, şa 

repară într'o zi răul ce ţi-am făcut. e 

JoRJ. — Ce vrei să zici?... Cum ai putea?.... Ticăloşia ta... 

VARNER. — O! Ştiu prea bine că trenţele mele îmi dau de 

minciună vorbele; sunt încă foarte sigur că tu mai vrea să 

mă crezi; aşa dar să lăsăm aceasta. Într'o zi vei avea dovadă. 

JORI, (eu nerăbdare). — Dovadă... De ce 2... 

VaRNER. — Nu mai este o amăgire, nu mai este o părere; 

am aflat secretul d'a câştigă totdeauna. (Jorj se apropie cu gră- 

pize ae dânsa). Aşa. — Sunt sigur să sparg toate bancurile Ita- 

jiei, şi-acum mă duc la Piemont. . - 

Jon. — Ce! Ai aflat?... 

VARNER. — Așa, îți zic; şi nu mi-aşi vinde secretul pun 

milion.
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JORI,. (privindu-l en ne "neredere, dar cu oaregece inturnare de prietenie „= 
Şi tu erai hotărit a împărți cu mine ? | 

VARNER, (eu viele mie). — Zeu, aşa !... Dar acum. e de prisos ; 
tu eşti prea pornit pe mine. Si 

JORI, (lândusi tabac). — A trecu furia dintâiu, 
VARNXER. — Bine... Dar mânia femeii tale... - 
JoRJ.— Voi face-o să tacă. 
VARNER. — Prea bine... Dar... Nu... Este o piedecă riai 

mare decât aceste toate, şi care ar face zădarnică mărturi- 
sirea ce ţi-aşi face. — - Trebue bani; şi nu te cred mai bogat 
«decât pe mine. 
_JORI. -— Poate... Si 
_VARNER. — Ha! Aa | a 
"JORI, (cotând aur dia buzunar). — Uită- te |... , 
„VARNER, (eu lăcomie). — Tu ai bani? Prietenul ! meu trebue 

:să ne întovărăşim... ia să vedem; numai atâta ai? 
JORI. — Atâta... Trebue mai mult? 
VARNER: — O! Negreşit. 

„JORJ. — Ce nenorocire! . o | 
VARNER, — De ai pirtcă... — Cum ai pus mâna pe suma 

aceasta? a a | 
-JORI. (dându-se iudăriipt cu spaimă). — Cum? Nu-ţi pot spune... 

“şi asen tele aurul). Dar. şezi cu mine şi. se (incepe a înoptă. Se vede 
“chiar în fundul muntelui trecâud! un tânăr oşteun ș acestaci Albert). Ce 
s'aude? 

VARNER. — Nimic; femeca şi fata ta în ceea odae,. Ce 
:ziceai 2 

| = Albert se face nevăzut, 

JORI. — Pot, plătind tacsiile cu care sunt dator să mai şez - „aice câteva zile, şezi cu mine, şi... . ” VARNER. — Ba, ba... Această alcătuire nu-mi vine la socoteală. Să şed cu tine, bine; dar aice nu ; sau cel mult până mâini di- 
-mineaţă, şi încă pentrucă e prea rea vremea şi întuneric ca: :să plec în astă noapte. - 

JORI. — Şi pentruce!... Coliba aceâsta. îi ticăloasă, dar cu
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VARNER. — Nu-i aceea; este un alţ-rezon... Eu sunt strein. 

fără hârtii, cerşetor din numărul. acelor ce le zic vagabonzi ; 

te pricepi că-mi poate da grijă cel mai mic lucru; Şi... Ala 

înet). Dinioarea viind încoace, pentrucă m'abătusem din dru- 

“mul mare ca să scurtez din cale, acolo subt-o. bucată de 

stâncă, dau peste o moviliţă de. petre, de burueni, de pă-. 

mânt aruncat... Prin curiozitate, am dat în lături cu capătul 

băţului. câteva. petre, şi subt ele, am “descoperit... “ 

JORI. (apucându-l dr amână). Tacil! 

VARNER. — Tu ştii 2... DR 

JoRI. — L'ai descoperit ?... 

.. VARNER. — Da. 
JORI (en srouzi).. — Vino; e” noapte, “cerul ce întunecat... 

| , 

Vin de-mi ajută să-l ascund. . 

_VARNER (se dă îndiărăt cu proază). Ce! tu... 

 JORI. — Ba. — Lipsa şi disperarea !... Vin, trebue să-l 

ascundem. 
a ” 

Varner îşi îu traista și ciomaul, dar când vor sii iasă, Jorjeta sarată co lu- 

- 1 
mânare în mână, . , 

JORIETA. — Tată, iată lumânare. Ă 

JoRJ. — Nu ne trebue; ne ducem. De ne va întrebă. 

maică-ta, să-i spui că ne-am dus... “la săhăstrie. (rise cu Varuen)- 
| _ 

9 

4 

  

SCENA ANII. 

| JORJETA și apoi ALBERT 

JORJETA. — Mă lasă singură şi furtuna iar începe. O să 

chem pe mama. (Albert întră şi se uită îprajurul ni. Jorjeta îl 

Vede și se întozree atergiănd). A! un strein ! i | 

„ALBERT, — Nu te spăria, drăguță, şi dă-mi voe să intru - 

ca să aflu unde sunt. - 

JORJETA. — Intră, domnule; ce doreşti ? | i. 

ALBERT. — Dumnezeule! oare aice să fie? — Spune-mi. 

drăguță, asta-i drumul muntelui roşu ? 

“ JoR3ETA. — Asta, domnule, A | 

ALBERT. — în coliba aceasta locueşie Jorj? Ă
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— JORJETA. —  Intr'asta, pentru că alta nu mai este pe munte. 
* Intru auzul cuvintelor acestora, Alburt îşi în pălăria cu înfăţoşarea respectului 

şi a mâhniciunii. Işi leapădă mantaua şi se pune jos, pătruns de întristare, 

“ALBERT. — Aice!... Ce grozavă ticăloşie ! — Drăguţa mea! 
Gia pe Jorjota ae mână) Unde este stăpânul casei ? ” 

JORIETA, — Chiar acum a ieşit.  - 
ALBERT.: — Dar ma;.. femeia sa? 
JORJETA (arătând €eulultă odac), — Al m mama îi acolo. 

ALBERT. — Maică-ta !... Este « cu putință ! — Mititico... Ce? 
âşti fata” lui Jorj? - 

JORJETA. — Aşa, domnule; cu sunt Jorjeta fata lui Jorj. 
ALBERT. — - O, Dumnezeule !.;. (a pe Jorjeta în brațe şi o să- 

rută; se aude glasul Ameliei care o: „chiumi). 

JORJETA. — Auzi mama "mă chiamă. (Pleacă să între în odae), 
ALBERT (sculânâu-sc). — Ah, maica mea!... Dar nu; să nu 

mă descoper încă, ea a pătimit atâta! trebue s'o pregătesc 
pe încetul la fericirea ce îi „aduc, — O cerule! lat-o! 

Pia | SCENA . XIII. . 

ALBERT, AMELIA, JORJETA. - 

AMELIA. — Un strein! — Unde-i tatăl tău, fata mea? 

JORJETA. '— S'a dus la săhăstrie cu săracul. i 

AMELIA. — La săhăstrie !.. Du-te în casă, (orjota îşi ia gher. 
gheful şi se duce). - . ' , 

ALBERT (în parte). — lată-ne: singuri...» avea-voi oare putere? 
AMELIA. — Mi-e de mirare, domnule, c'un strein ca d-ta 

vaţi plecat a vă opri'în locuinţa noastră, şi mai cu' samă 
încă auzind C'aveţi să-mi vorbiţi. 

ALBERT, — Doamnă... Un motiv însemnat... Dar dumneata 
nu mă cunoşti?! 

„AMELIA. — Ce! domnul, v'am ciinoscut vr'odată ? 

ALBERT. — Aşa... doamnă... departe de aici, . întrun timp 
când erai mai fericită. ai 

AMELIA. — N'am fost nici odată. 

C. Negruzzi, — IN, i 0. 
o 

s
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“ ALBERT. — „Nici odată! (vrea sto apuce de mână, Amelia se trage 

cu sfială). În Franţa. .. | - - 

AMELIA,,. — In Franţa?... Ah! Bine zici, atunci eram Îe- 

citi; aveam încă pe fiul meu.: (Luând sama lui Albert cu oareş- 

cate tălburare). Dar, cum se poate?... D'atunce e atât de mult... 

Văd că vă tulburaţi, domnule... Pare că te temi. Din: 

Franţa veniţi? i “ 

„ALBERT. — Aşa! , 

" AMELIA. — Din patria mea! 

„. ALBERT. — Şi îţi aduc veste de cineva... 

AMELIA. — De fiul meu ?... oh!... Trăeşte?... Văzutul-ai 2... 

Stă! cerule!... vrâsta, iacrimile... Ah Doamne! nu fie amă- 

gire, sau mor! 
ALBERT, —- Ah! Hotăisem să-ţi cruţ inima, 'dar nu mai 

pot opri pe a mea. Fiul pe care îl plângi, fiul ce te iubeşte... 

Mami !... Aa , 

AMELIA. — Ani! (Snruncă în grumazii ii). EL este! EI este! 

(n îmbrăţoşazii cu pornire). Acesta-i fiul meu! Âlbertul meu ! 

Ah, Dumnezeul meu! am tras atâtea cu bărbăţie, nu mă 

lăsă acum să mor de bucurie. a 

ALBERT. — Maica mea!... Iubita 'meă maică... Viu să-ţi 

sfârşesc necazurile ; îţi aduc bogăţia şi “fericirea. . 

AMELIA. — Ah! nu-mi -mai trebue nimic! sunt fericită! 

sunt bogată, căci am pe fiul meu. — Tu nu mă vei mai 

părăsi ? : 
ALBERT. —. Nici odatii. | 

AMELIA. — Nici odată!... Dar cum se întâmplă de te mai | 

văd? Cum ai aflat această ticăloasă locuinţă? 

- ALBERT. — Ah! maica mea! Aceste spuneri sunt prea 

lungi, şi inima mea e prea plină de bucurie!... Ții minte că 

m'ai încredinţat dragostei unchiului meu; cl mi-a. fost pă- 

rinte şi averea lui adăogită prin o mare moştenire, este 

toată a' mea... A ta, dragă mamă! | 

AMELIA. — Ce! fiul meu; unchiul tău a muritii.. — 

ertatune-a? | 

ALBERT. — Ah! maica mea; el vă iubia, şi n'a încetat



TEATRU | . 147 
  

de a face cele mai mari cercetări, care însă toate au fost 
zadarnice. Rămâind liber. am adunat puţinele ştiinţi ce el 

primise din .timp în timp; am prefăcut în bani moştenirea. 

sa, şi am plecat cu hotărire să vă caut însumi. Cerul m'a. 
povăţuit, soră-mea n'a primit întâi, şi sunt în braţele'voastre.! 

AMELIA. — Soră-ta!... Tu o vei iubi!... Aşteaptă... Jorjeto! 

JORJETA (Aleargă aducându-și “gherghetal pe care îl pane pe masă). — 

Mamă! 

ALBERT, — Nuci: spune încă... Vreâu ca. singură -să mă 
iubiască... po 

AMELIA (puind-o în braţele lui Albert). — Ah! acum sunt fericită. 

ALBERT, — Aşa; cu toţii o.să fim fericiţi! Aice, în porto-" 
felul acesta, aduc în asignaţii sumă de un milion. 

- AMELIA. — Un miliân! . 

JORIETA. — Mult e .un milion, mamă ? 

- ALBERT. —'Aduc însă o avuţie şi mai mare: -ertarea 
LN 

tătâni-meu, - 

AMELIA. — Este cu putință! Vom revedea Franţa. 
“ALBERT. — Aşa şi fără grijă. Judecă cu. ce. nerăbdare do- 
resc să -văd pe tatăl meu. . 

AMELIA. — Pe tatăl tău!... Aşa, dragul meu, vei primi 

îmbrăţoşerile sale. (Se depărtează gândind, Albert di Jorjetei o pungă 

plină cu aur; copila varsă banii pe masă). Ce eram să fac?,,, Să-l 

duc.la săhăstrie! Acolo ar găsi pe Varner „şi ticălosul acela 

văzându-ne în fericire, s'ar lipi iar de noi... oh!... Nu! Să 

nu cunoască niciodată pe fiul meu... Trebue 'să dau de ştire 

bărbatu-meu ; trebue să depărtăm pe Varner... Aşa!... Dar 

noaptea, viforniţa... Nu-mi pasă; nimic nu mă poate opri. 

Să tăinuesc de fiul meu. — Albert!... Dorinţa ta se va îm- 

plini, curând vei îi în braţele părintelui tău; aşteaptă-mă. 
ALBERT. — Te duci!... merg şi eu... - 

AMELIA. — Ba nul... Nu mă urmă, te rog... 

"ALBERT, — Ce! vrei... ! 
ANELIA. - — Pleacă-te la rugămintea mea; nu pot să-ţi 

“spun... Fericirea noastră aşa cere. 

ALBERT. — Ah! Pururea!... Mă supui. 

*
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AMELIA (câtre Jorjeta), — Tu, fata mea, fii supusă, ascultă- 

toare la cele: mai: mici ordine ce: ţi-a: da prietenul tău... Ah! 

tu îmi eşti şi mai scnmpă de când sunt fericită !. (şina). Aş- 

teptaţi, aşteptaţi. ” 

SCENA XIV. 
ALBERT, JORJETA. 

ALBERT. — Pân a veni, drăguță, dă-mi ce trebue pen- 

tru scris, 

"JORJETA. — Bucuroasă ; - şi incă şi lumânare pentru' că-i - 

întuneric. (ntră în odue alergând). 

ALBERT. — Câteva cuvinte la ospătăria Leului. de aur ca 

să-rhi trimată aici trăsura. Cel dintâ trecător le va duce. 

Mai trebue încă să pun în rânduială „hărtiile ce asigură pen- 

tru totdeauna fericirea tătâni-meu... 
JORJETA (întorcându-se cu tot: ce trebue pentru scris, şun fănar a- 

prins). Ţine, domnule; iată lumânare şi tot ce trebue ca să 

scrii, intră în odaia mea; nu-i aşa de frig ca aici, şi nu-i 

vedea cum. fulgeră. ÎN - 
- ALBERT. — Dar tu? 

JORJETA. — Eu mi-oi luă ghergheful, şoi coase lângă 

dumneata. ' 

ALBERT. — Aşa, tu vei fi pururea to rărăşița mea. (Albert 
ia lumânarea, călimara, portotelu, şi întră în odăiţă). a 

JORJETA. — lacă. viu şi eu... Tună, îi întuneric. Of! tare 

m'aş teme când aş. îi singură! Aide fuga! (Aeargă de îşi în 
„gherghefu şi vrea să intre după Albert; dar tună tare şi ea stă în loc, 

şi în momentul acela arată şi Jorj cu: Varner la uşă. Indată Jorjeta 

îşi pune gherghefu pesun scaun aleargă înaintea tatălui stu), A! Tata! 

II 

SCENA XV. 

JoRy JORJETA, VARNER. : 

Jorj şi Varner intră « cu grăbire. Jorjeta apucă de mână pe tută-său şi-l trage . 

spre odaia în care-i i Albert. — YVarner merge de îşi pune traista şi ciomagu pe masă - 

VARNER (vizând mantaua și pălăria lui Aibert), — Ce-i aceasta ?
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JORJETA  (titani-său). — Nu face vuet.... - 
„JORJ. — Să nu fac vuet!... Pentru ce? 
_VARNER (văzând aurul). — Aur! 

-„JORJETA (răspunzână tătâni-său). — Pentru ca venit un. strein. 
JORI. — Un strein!... 

JORJETA. — li acolo... scric..: . Ţine, uită- te. 
JORI (uitându-se). — Un oştean!... nu vreu... | 
„VARNER (31 apucă de mână şi îl trage spre masă). — Țt! Priveşte! 

JORJ. — Ce însemnează...? (Furtuna creşte). 

" VARNER (câtre Jorjeta).. — Aceşti bani ai lui sunt? 
JORJETA. — Ba îs ai mei, el mi i-a dat. (varner se-uită în 

„odaia unde este Albert). Ă 

JORJ. —-Ţi i-a dat!... Toţi? Peserune. îi tare bogat ? 
JORJIETA. — O! tare bogat! zicând... un milion. 

JORJ ŞI VARNER. — Un milion! - | E | 

„JORJETA. — A spus mamii că-avea un milion într'un por- 
tofel mare; şi-i prea adevărat, pentru că şi mama şi cu. 
l-am” văzut. Ţine, vezi portofelul cel. de lângă dânsul ? 

VARNER (uitându-se). — Văd!... 

"JORJ. — Şi de. uride vine streinul acesta aşa bogat? 

JORJETA. — Nu ştiu. 
JORI. — Cine l-a primit? 

" JORJETA. — Mama. | 
_JORI.' — Şi unde-i .maică- ta? E 

" JORJETA. — S'a dus să vă caute la săhăstrie, | 

_JORI. — Singură ?... trebuie... - e 
VARNER (oprindu-l de mână). —- Ingădue! : : (lorj stă cu ochii ţin- 

tiţi pe musă. Jorjeta vrea să-și in ghergheful „si- să intre în.odae, dar 

” Varner:o opreşte). Lasă-ţi ghergheful, şi mergi de te pune pe 
marginea drumului ce vine din munte, sub stânca € cea mare ; 

maică-ta n a să zăboviască ; cum îi vedea-o, să vii să ne 

“dai de ştire. .. , .. 

JORJETA. — De ce nu vă duceţi voi s'aduceţi pe: mama? 

VARNER. — Va veni cu:săhastrul. IE 
„ JORJETA. => Dar..., . DR o 
VARNER. —- Aide, aşa: vrea tatăl tău!. fă. ce-ţi zic, şi nu 

7
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intră până nu s'a întoarce maică-ta. (Varner o în de mână și o 

scoate afară, arătându-i locul unde să şeadă. Intorcându-se închide - tza 0= 

dăii din fund, — Jorj nu sa mişcat). ” . . 

VARNER. — Jorj! Ce ziceam noi dinioarea ' suindu-ne pe 

poteca cea stâncoasă? Să şedem împreună; saşteptăm. un 

prilej şi să nu-l lăsăm să scape; şi când vom avea bani de. 

ajuns, ne vom duce în Italia, vom pune în lucrare noul-plan 

ce ţi-am încredinţat, şi ne vom face “mai bogaţi decât nişte 

înipăraţi... Ei! Jorj, prilejul a venit. 

JORI Gnlemnit, posomorit, cu ochii ţintiţi). — Prilejul! 

VARNER. — Aşa; momentul este hotăritor. : 

JORJ. — Nu te înţeleg. , E a 

VARNER. — Dimpotrivă, Jorj, mă înţelegi prea bine; uită-te 

la trenţele noastre, cugetă la ceea ce ţi-am spus, priveşte în 

mânile noastre un milion! | 

- JORI (eu pornire). — Taci! tu eşti duhul iadului care vii să 

ispiteşti ticăloşia şi disperaţia mea; acum sunetul glasului 

tău frământă inima mea; acum văpaia iadului pătrunde în 

sânul meu-_cu graiurile tale: Lipseşte! ! 

„_ VARNER. — Jorj, ascultă-mă. „A 

JORI (ea în vis). — Ba, lipseşte, iți zic! tu eşti geniul chi- 

nuirii mele! N'am făcut până: acum trei morţi? Nu priveşti 

înaintea ochilor noştri leşul cel sarbăd ce-l îngroparăm ? Nu 

auzi cel mai de pe urmă gemet al tătâni-meu ?" Fiinţă a' ia- 

dului, ce mai cei? N'am umplut măsura? Nu m'am cobo- 

rit în veşnica noapte!... (Cade răsturnat pe masă, şi ca fără simţire, — 

Viforul, ploaia, vântul, erese pe tot minutul). 

- VARNER. — Nenorocitule !... Vino-ţi în sine... Eşti în bui- 

mhăcire... Jorj !... (n apucă de mână). | a 

JORI (ca când star trezi). -— A! — Unde-i femeia mea? 

VARNER. — Departe. | 

JoRJ. — Fata mea? 

VARNER. — După maică-sa. 

JoRI. — Fiul meu? i 

VARNER. — Sunt cinsprezece. ani de când nu-l mai ai. 

Jorj, vino-ţi în sine; adună-ţi simţirile... - n
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JORI. —  (sculându-se cun aer inmicost) — „Ce! Vrei: să ucid 

pe streinul care 'e acolo? | 

VARNER. — Este noapte, el e singur... Un: milion! Nicio- 

dată nu s'a află cacest tânăr strein a fost aici, 

„JORI. — Amelia Va primit, 
VARNER.: — fi vei spune că s'a dus. a 

JORI. -— Vor. rămânea semne, (Tunetul se "îndoeşte; ntaneate). 

VARNER. — Uită-te 1... Viforul se măreşte ; trăzneşte. i 
Oare dacă trăznetul ar cădea pe colibă şi-ar arde- 0, am îi 
noi răspunzători ? Pa | 

JORI.. —. Ce idee! o 
VARNER. — Priveşte... Scândurile aceste cad de putrede; 

vântul poate. s'aprindă focul ca şi trăznetul... Ţine! iaca a 

trăznit la o sută de paşi! dă-mi cel fier, şi ia un tăciune. 

Jon. — Nu pot... Sunt ca ghiaţa. 
VARNER. — Becisnicule!... este el mai straşnic decât - -cela- 

lalt călător? - 
JORIJ. — Îţi spui că inima mea e rece ca moartea. 

_ VARNER. — Ei! rămâi dar; nu lăsă să intre fata ta; şi 

de voi: strigă, vin numai de-mi ajulă. (a: un cuţit de pe masă): 

Veni-vei? n. 

“JORJ. — Voi veni. aa 
VARNER lariitând uşu). — Priveghiază. (Triizneşte). Trăznetul ... 

Aide! (Intră în odaia uide este Albert. — In. momentul acesta. trăznetul 

cade totodată pe colibă şi pe munte; fulgerile, ploaia, vântul, cresc şi na 

, „tura toată: “4 camănă răsturnată). | i . i 

“ JORJETA (utergând. spăriată), — Tată! Tată! Tunetul ! 

„ORI (Quând-o în vrae). — Sta! 1... Varnere.... stă!. ... 

7 

SCENA, XVI. n 

“Cei mai din urmă, AMELIA, ALBERT, sfreini, soldați şi alții. 

Varner eşind din odaiă întunecoasă, uruncă portofoliul la picioarele lui Jorj 

si închide uşa. Para începe a lumina înăuntrul colibei. Amelia aleargă în cea ma 

mure nerânduială, şi sătenii o urmează viind prin munte,
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-. SCENA XVII. 
JORIJ, VARNER, AMELIA, ALBERT, JORIETA, 

un ofițer, soldaţi şi alui. IE 

AMEL TA (atcegânl la Joi). — Frate! Frate! o ucidere s'a fă- 

cut aici aproape; au găsit un'leş... Soldaţii vin să te.oprea- 

scă; chiamă pe fiul tău. (Arătând odaia Intuneconsă). - 

- JORI. — Fiul meu !!... . 

:* AMELIA, — 'Albertul nostru ; el este acolo! 

JoRI. — Fiul meu!!! 
Acuma para gălgăeşte. Jorj suruncă în odaia aprinsă, Amelia vrea să-l urmeze 

dar ţăranii o opresc şi o trag de ceea parte. Jorj se vede eşind din foc; țiue în 

braţe pe, Albert care scamănă rânit şi 1 wiluce la Amelia, 

i- JORJ (eşit din sine). —— ată-l... hi dau - pe fiul tău, dar.. 

Ciasul meu a sosit. aa 
ALBERT: -— Mamă ! tatăl meu mi-a! scăpat viaţa ! . 
'Vaener, cure fugise, viue alungat de ţărani. i - 

VARNER (apucând. pe Jorj şi trăgându-l), — Vin, să fugim... 

Suntem pierduţi... | | - | 

„„.JORJ.-— Ingădue, să imbrăţoşez pe fiul n meu. (strânge pe Al- 

- bert în braţe şi-i zice). Tu ştii adevărul, fiul meu; cruţă pe - 

maică-ta! rămâi sănătos! (Apucă cu furie pe Varner ingroiie) Vin 

acum. — Nu te vei. mai despărţi de mine!.Mă jur pe lad!! 
Îi trage spre foc. Varner sloboaile, cole mui pătrunzătoare ţipete, Solduţii a- 

leargă să-i apuce; dar în momentul acesta coliba aprinsă se. răsipeşte peste „ori 

şi. Varner, care se pur îngropaţi sub foc, şi. se vede tot inuntele ucoperit de săteni 
şi soldaţi. In sfârşit soldaţii năvălesc şi ei în foc, ș şi priud pe amândoi vinovaţii 

dintre năruiri, şi Jorj cude ohorit între fomecu și copiii lui, cari stau îngenunchiaţi 

împrejurul lui, 

JoRa. — Ah! Nu'mă tânguiţi... Mi s'a căzut pedeapsa 

aceasta groaznică. — Fiul: meu..: să urăşti jocul... Vezi fu- 

iile şi crimele sale, — Scumpă soţie, iartă-mă... O să 
mor!... Virtuţile voastre să-şi capete răsplătirea lor, şi ier- 

tarea vinovatului. (Moare). -.



MARIA TUDOR 
(TRADUCERE DIN VICTOR HUGO) 

1



CĂTRE D. NEGRUZZI. 

" Domnul meu! 

Ca să vorbesc. .ceva de Victor Hugo, e -prea' puţin pana 

mea, când de atâţia ani se ocupă tiparul: Europii de:şcoala. 

lui, şi când şi chiar din: bătrânii: urmaşi ai şcoalii cei vechi, 

cu toate :.prejudeţele “lor, .au început a recunoaşte geniul şi 

adevărul autorului acesta.. Atâta zic 'că la ideile şi geniul lui 

limba franţuzească cea de acum pe “el nu-l încape; şi îl vezi: 

a. croi singur vorbe -noue, a-şi. numi ideile, şi a-şi face un 

drum. nou, a-şi. face un loc şi o limbă a <a. Mă mărginesc 

“numai a-ţi vorbi despre frumoasa dumitale traducţie.- 

Domniata urmând. pe tipul limbei noastre bisericeşti adop- 
tate de 'toţi românii de obşte, încât pentru aceea ce se atinge 

'de ideile cele nouă şi de stilul.lui Hugo ţi-ai ales vorbele, 
frasele şi chipul de a te exprimă, şi din ţara Românească şi 

. din Moldova, şi ai făcut un amestec fericit prin care ai putut. 

cu atâta justeţă şi înnemerire să arăţi Românilor pe autoru 

“d-tale. Văzând, domnul meu, traducţia dumitale şi după alte | 

încercări ce s'a întâmplat să am în limba, noastră cât făgă- 

dueşte ea. celor ce vor ajunge a o cunoaște şi după firea ei 

a:0 cultivă; parcă îmi vine a zice că dacă limba românească 

ar fi fost în mijlocul Europii,. sau dacă am fi avut noi de. 

vecini pe Franţezi, Englezi, Italieni şi. Germani, în cât obi- 

"ceiurile, instituţiile şi cunoştinţele lor să ne fi fost mai fami- - 

” liare; lui Victor Hugo, limba aceasta i s'ar fi cuvenit la ideile 

şi drumul său cel nou. Poate că această părere a mea s'ar
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părea un paradocs la mulţi, dar viitorimea crez că îmi va 

da dreptate. Şi domnia ta care văz că atâta de bine ai cu- 

noscut pe Hugo, mă şi înţelegi foarte bine. 

Pot zice în bună voe mulţi Moldoveni .că. domnia ta în 

multe locuri românăşti, şi mulți Români cum “că moldove-. 

„nâşti, dar acela e Român şi Moldovean adevărat care tot de 

odată e şi Român. şi Moldovean; cui îi place numai una 

sau numai cealaltă, acela nu e nici. una nici cealaltă. E un 

fanatic. ce nu se socoteşte, şi. ce e mai de râs, un fanatic 

fără fanatism şi cu sângele numai ghiaţă. În D-ta eu văz şi 

“un Român şi un Moldovean, adică un român adevărat, şi în 

limba d-tale din Maria Tudor văz pe Victor Hugo; iar în 

geniurile ce vor întrebuința limba aceasta şi o vor lucră după 

însuşimea şi bogăţia ei: văz ca printr'un- văl abiă transparent. 

al viitorului pe. Victor. Hugo, când ar fi avut o altă limbă iar 

:nu pe cea îranțuzească, dar nici englezească nici italienească ; 

văz aceea ce viitorimea va vedeă mai bine, şi va şi să şi 

zică -mai bine ceea ce am văzut.. 

Binevoeşte,, domnul meu, a primi încredințarea de cea mai 

deosebită şi adâncă a mea cinstire către vrednicile D-tale ta- 

lente şi: osteneli, cu care am. cinste a mă însemnă. . 

Al domniei Tale 
plecată slugă 

|. Eiap. 

DOMNULUI AGA A. STURZDA. 

Traducând această dramă într'un-stil mai 'potrivit cu civi- 

lizaţiă veacului nostru — voi a zice; în felul românismului, 

tăr'a fi: împănată de ziceri eterogene — o dedic domniei tale 

ca unui bărbat iubitor de cultura limbei, şi răvnitor de spo- 

rirea luminilor în” patrie. 
pi E c. Neonuza



PREGUVÂNTARE. 

Pentrucă D. Jurdan a făcut patruzeci de ani proză fără să 

ştie, îşi închipueşte cineva că. nimic nu e mai uşor decât a 

scri în proză. Pe ideea. aceasta, o gloată de scriitori a nă- 

buşit pe scena Franţii: au introdus pe teatru' sistema lui 

“Şacspir, *Goete, şi Şiler. Dar nu este dat tutulor a fi Şacspir 
sau Şiler. Scriind numai ca să zică că a scris; curând s'au 

„deosebit D-nii Jurdani, şi, opintirile lor mau slujit decât ca 
să facă să strălucească mai tare adevărații poeţi şi scriitori: 

precum : Hugo, Delavigne, Dumas şi alţii. Aceştia înțelegând : 

duhul parterului_ ce 'se săturase de tragediile înalte a lui Cor- 

neil, elegiace a lui Ratin şi filosofice a lui Volter, şi-au croit | 

“planul -după o sistemă mai potrivită cu veacul lor; şi-au luat 

scenele chiar dintre societate, precum în Jucătorul de: cărţi 

&te., sau din istorie, precum în Maria Tudor etc. Şi acum nu 

mai vedem pe Sudan concherant îalnic suspinând ca un tânăr . 

băeţel după amorul unei fetişoare. pentru care apoi se şi în- 

“junghe, nici pe Scapin bătând pe. stăpânul său în sac! Care 

aceste amândouă sunt atât de cu greu a se crede. 

Traducătorul Mariei d'Englitera cunoaşte că este o strava- 

- ganţă lui, Românului să grăiască astfel de nişte cap-d'opere. 
_a artei dramatice, dar el nu critică (doamne fereşte!), | 

"numai să arate că pe teatru (această şcoală de: moral) ar 

trebui să se înfăţeşeze scene grandioase, măreţe şi mai ales !. 
- adevărate. — 

Cât pentru stilul traducerii sale, el s'a silit pe cât a putut. 
a'l face înţeles şi corect ca să poată exprimă toată ideea au-
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torului. şi zicerile ce se vor socoti străine ce le-a întrebuintat 

în traducerea sa, sunt acelea de care limba românească pân'a- 

cum eră lipsită, care s'au primit de clasice de o societate de 

bărbaţi literați ce au lucrat și neîncetat se „ ostenesc pentru 

cultura limbei. - 

In sfârşit, traducătorul acestii "drame, nădăjdueşte că vii- 

torimea va şti preţui osteneala sa mai bine decât contimpo- 

ranii săi. Jar criticilor, fără a'i despreţui, le răspunde că, dacă 

el a făcut rău, facă alţii mai bine. . 

TRADUCĂTORUL. 

1837, Martie.
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ZIUA ÎNTÂIA 

OMUL DIN NOROD 

“PERSOANE 
Pi a 

GILBERT. 

FABIANO FABIANI- 

SIMON RENARD. 

LORD CHANDOS. 
LORD CLINTON. 

LORD MONTAGU. 

JOSHUA FARNABE, 

JANA, | 

UX JIDOV. 

Ţirinul Temzei. O piaţă pustie, O bucată de zid în dărâmare useunde malul 

pei. In dreapta, o casă proastă, La colţul casii o mică statue a Madonii dinaintea 

căria. arde o cundelă de fer. In, fund peste 'Temza, Londra. Se văd rani ales două 

inari zidiri, turnul Londrei și palatul Vestmister. — Ziua se pleicii spre seară, 

SCENA | | 

Mulţi oameni împărțiți în cete prin piață printre earii 

- SimoN RENARD, JOHN BRIDGES,. BARON CHANDOS, ROBERT 

_ CLINTON, BARON CLINTON, ANTHONY BROWN, VICONTE 

DE MONTAGU. 

LORD CHANDOS. — Ai dreptate, milord. Blestematul acest 

de Italian a fermecat pe regina. Regina, nici că poate fără 

el. “Trăeşte numai prin. el, el îi este bucuria, îl ascultă numai 

pe dânsul. De trece. o zi fără să-l vază, ochii ei tânjesc, ştii 

ca atunci când iubea pe cardinalul Polus. | 

C. Negruzzi. — Ul. 
H
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SIMON RENARD. — “Adevărat, e tare înamorată, prin urmare 
Şi tare temătoare, - - - 

LORD CHANDOS. — ltalianul a fermecat-o! 
LoRv Moxraau. — In adevăr, spun că'cei de naţia lui ştiu 

feluri de. farmeci pentru aceasta. - 
LORD CLINTON. — Spaniolii sunt indemănatici la otrăvi care 

omoară, şi Italienii Vacelea ce fac de iubesc, 
LORD CHAXDos. — Apoi dar Fabiani e şi Spaniol şi Italian. 

Regina e înamorată şi bolnavă ; i-a dat d' amândouă. 
LORD MONTAGU. — Spaniol e ori Italian ? 
LORD CHANDOS. — Se vede curat că e născut în Italia în 

Capitanata, şi c'a fost crescut în Spania. Se zice aliat co 
mare familie din Spania. Lordul Clinton o ştie aceasta de rost. 

Lonb CLINTON. — Un. vânturător. Nici Spaniol, nici Italian, 
şi mai puţin Englez, slavă lui Dumnezeu ! Oameriii aceştia ce 
mau. nici o ţară, mau nici o milă- de ţări când au putere 
în mână! Da 

LoRD MoxTAau. — Şandos, ziceai că regina e bolnavă, a- 
ceasta n'o opreşte d'a petrece viaţă veselă cu favoritul său. 

LORD CLINTON, — Viaţă veselă ! viață veselă ! In vreme ce - 
regina râde, poporul plânge şi favoritul este plin de toate. 
Mănâncă argint. şi. beă aur, omul acesta! Regina iza dat a- 
verile lui lord Talbot! Regina l-a făcut conte de. Clanbrasil * 
şi baron de Dinasmondi, p'acest Fabiano Fabiani, care se 
zice din familia spaniolă a lui Penalver şi minte curat! EI 
este Pair de Englitera ca tine, Montagu, ca tine, Şandos, ca 
Stanlei, ca Norfole, ca mine, ca Riga! Are ordinul Calţavetei 
ca şi infantut. Portugaliei, ca şi Riga Danemarcei, caşi Toma 
Persi, al şaptelea conte de: Nortumberland'! ! şi mai fost-a vreun 
tiran ca tiranul. acesta ce ne stăpâneşte din patul lui! Nicio- 

“dată altul mai greu n'a mai stătut pe Englitera. Şi cu sunt 
bătrân, am văzut destui! sunt şaptezeci de spânzurători noui! 
la Tiburn ; coptoarele sunt tot jeratic şi niciodată cenuşe ! 
securea gâdelui în. toate dimineţele este ascuţită, şi în toate 
serile tocită. Pe toată ziua omoară câte un. gentilom. Alal- 
tăcri pe Blantir, eri pe Norcuri,. astăzi pe Sutrepo, mâine pe
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Tirconel. Iu săptămâna viitoare vei fi tu, Şandos, şi în luna 
viitoare, cu. Milorzi! Milorzi! Este: ruşine şi păcat să cază 
astfel toate aceste bune capete Englezeşti pentru plăcerea a 
nu ştiu cărui ticălos vânturător care nici nu e din ţara aceasta! 

Este lucru grozav şi nesuferit a gândi că un favorit Napoli- 
tan poate scoate câte eşafode va voi de sub patul acestei re- 
gine! Petrec viaţă veselă,- zici, amândoi. “Pentru Dumnezeu ! 

e batjocură! A! petrec. viață veselă amorezaţii, în vreme ce 

tăetorul de capete la uşa lor face. văduve şi orfani! O! chi-! 

tara lor cea italienească este prea întovărăşită de sunetul lan- 

țurilor! Doamnă Regină! îţi aduci cântăreţi dela Capela din 
Avignion, ai în toate zilele în palatul tău comedii, teatre, 

strade pline de muzicanți. Zău, doamna meâ; bine ar fi ceva 

mai puţină veselie la voi, şi mai puţină jale la noi; mai puţini 

baladini. aicea, şi mai puţini calăi colo; mai puţine mese la 

Vestminster şi mai puţine eşafode la Tiburn! 

'Lono MONTAGU.— la sama noi suntem supuşi credincioşi, 
milord Clinton, Nimic asupra Reginei, tot asupra lui Fabiani; 

SIMON RENARD (puind mâna pe umiirul lui Clinton). — Răbdare! 

LORD CLNTON. — Răbdare! Dumitale ţi-e lesne a zice, 

domnule Simon Renard. Eşti Baili de Amont în Franş-Comte, 
supus al împăratului şi legatul său la Londra. Aicea înfăţo- 

“şezi pe prinţul de Spania ce va să ia pe Regina.” Persoana 
domniei tale este sfinţită pentru favorit. Dar cu noi e altă 

treabă. — Vezi că Fabiani pentru. voi e păstor; pentru noi 

e casap. (A inoptat cu totul). ! | 

- Simon RENARD. — Acest om nu mă supără mai puţin de- 
cât pe voi. Voi vă temeţi pentru viaţa voastră, şi cu mă tem 

pentru „creditul meu. Aceasta e -mult mai mult, eu nu vor- 

besc; lucrez. Am mai puţină mânie decât voi, milorzi, dar 

am mai multă ură. Eu voi obori pe favorit. 

'LoRD MONTAGU. — Oh! cum să facem! toată ziua gân- 
desc la asta. | 
-SIMON RENARD. — Favoriţii “reginelor nu se fac nici'se des: 

fac ziua, ci noaptea. - | 

LORD CHANDOS. — Aceasta este foarte neagră şi groaznică ! 
4
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„SIMON RENARD. — Mie imi pare frumoasă pentru aceca ce 
voi să fac. 

LORD CHANDOS. — Ce vrei să faci? 

SIMON RENARD. — Veţi vedea. — Milord Şandos, când îm- 

părtăşesc o femee, împărtăşesc capriţul. Atunci politica nu mai 
„este lucru de socoteală şi de noroc. Nu mai poate cine-va. 
punc temei pe nimic. Ce e astăzi nu este mâine, trebile nu. 
se joacă în şahuri, ci în cărţi! 

LORD CLINTON. — Acestea toate's: bune, dar să venim la 
prictină. Domnule Baili, când ai să ne mântui de favorit 2 
Trebue degrabă, mâine vă tae pe Tirconel. 

SIMON RENARD. — Dacă în astă noapte, voi întâlni un ou 
precum caut, Tirconel mâine seară va cină cu. voi. 

LORD CLINTON. — Ce vrei să zici 2... Dar'ce se va face 
"Fabiani ? ” 

SIMON RENARD. — Ai ochi buni, milord? ii 
LORD CLINTON. — Am, măcar că sunt bătrân şi că e tare: 

întuneric, 

SIMON RENARD. — Vezi Londra dincolo de apă? 
LORD CLINTON. — O văd, pentru ce? 

SIMON RENARD. — Uită-te bine: d'aci se vede. vârful şi 
poalele norocului oricărui favorit, Vestminster şi turnul Londrii.. 

LORD CLINTON. — Şi apoi? 
SIMON: RENARD. — De-mi va ajută: Dumnezeu, este un om 

care în ceasul ce grăim este înc 'acolo, (Arătând palatul "Vestmin- 
ster) şi care mâine la acest ceas va fi dincolo. (Arâtâna turnul). 

LoRp CUNTON. — Dumnezeu să-ți ajute |! 
LORD MONTAGU. — Poporul nu-l urăşte mai puţin decât 

noi. Ce sărbătoare a să fie în Londra în ziua ce va cădeâ! 
„LORD CHANDOS, — Ne-am dat în mâinile domniei tale. 
„domnule Baili, spune-ne ce trebue a face? 

SIMON RENARD (ariitând casa de lângă apă). — Vedeţi toţi casa. 
aceasta. Asta ce casa lui Gilbert strugarul, nu o perdeţi din. 
ochi. Imprăştiaţi-vă cu oamenii voştri, dar fără a vă depărtă. 
prea mult, mai vârtos să nu faceţi nimic fără de mine. 

LORD CHANDOS. — Am auzit. (Ex toţi prin diferite părti): -
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SIMON RENARD. — Un om ca cel ce' mi îrebue ui găsesc 

lesne. 
Ese. — Iutră Jeana și "Gilbert ținându-se de mână, Joşua Farnubi îi îutovără- 

  

» învelit în manta. 

SCENA II. 

JANA, GILBERT, JOSHUA FARNABY 

Josiiua. — Vă las âicea, bunii mei prietini. A înoptat, şi 

trebue să mă duc să-mi iau slujba de temnicer la turnul 

Londrii. Eu nu sunt slobod ca voi, eu!_ştii că un temnicer 

e un fel de închis? Rămăi sănătoasă, Jano. Rămâi sănătos, 

“Gilberte. Zău prietenilor sunt foarte fericit, pentru că vă văd - 

fericiţi! — E, Gilberte, pe când nunta? | 

GILBERT. — De. astăzi în opt zile; aşa-e Jano? 

Josnua. — Zău, poimâine avem Crăciunul. Aceasta e ziua 

„dorințelor şi a urărilor, dar n'am ce să vă mai doresc, este 

cu neputinţă a dori mai multă frumuseţe logodnicei şi mai 

mult amor logodnicului ! sunteţi fericiţi! =" 

“Guenr. — Bunule Joshua ! ce, tu nu eşti fericit? 

JosHua. — Nici fericit, nici nenorocit. M'am lăsat de toate Ă 

eu. Vezi tu, Gilberte. (isi dă în laturi muntaea şi arată un snop de 

chei tei spânzură ta brâu.) Chei de temnițe care neîncetat îţi 

sună la cingătoare, aceasta” vorbeşte, aceasta îţi insuflă feluri 

de cugetări filosofice. Când “eram tănâr, eram şi cu ca şi 

alţii, amorezat o zi: întreagă, ambițios, o lună, nebun tot 

anul. Aceasta era în vremea rigii Enric VIII. Era un deşănţat 

om riga de Enric VIII, eu eram june. Un om care schimbă 

la femei, cum” schimbă femeile la rochi, pe cea d'intâi a le- 

pădat-o, a tăiat capul celei de a doua, pe cea d'a treia a 

spintecat-o ; pe cea d'a patra a ertat-o, a gonit-o; dar, spre 

despăgubire pe cea d'a cincea a tăiat-o. Aceasta nu e po- 

veste, frumoaso Jană, aceasta e istoria lui Enric VIII. Eu, în 

vremea aceea, eram amestecat în războaele religiei, mă 

băteam pentru unul şi pentru altul; căci p'atunci m'aveai de. 

„ce să te apuci mat bine. Ş'afară de aceasta pricina era prea. 

Pi
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spinoasă, trebuia să fii pentru, sau impotriva lui. Oamenii. 
rigii spânzurau pe cei ce crau pentru Papa, şi ardeau pe cei! 
ce erau impotriva lui. Pe cei ce nu ținea nici cu unul nici. 
cu altul, îi ardea sau îi spânzură, cum se. tâmplă. Cine: 
putea acela scăpă. Aşa, ştreangul ; alimintrilea focul ; nici” 
aşa, nici altmintrelea, focul şi ştreangul. Eu, e care vă grăesc 
m'am dogorit de multe ori, şi nu ştiu de două sau de trei 

ri, am scăpat din spânzurătoare. Era o frumoasă vreme 
atuncea. mai ca aceasta de acum. -La dracul de ştiu - acum 
pentru cine mă băteam. Dacă îmi mai vorbesc acum de: 
Luter şi de Papa Pavel [II dau din umere. Vezi tu, Gilberte, 
când ţi-a căruntat părul, nu trebue a -mai cercetă pricinele: 

"pentru care se făceau războaie şi femeile pe care” le iubeai 
când erai de douăzeci de ani. Şi femeile, şi pricinele îţi par foarte: 
sute, foarte bătrâne, foarte: de nimica, foarte ştirbe, foarte: 
sbârcite, foarte. dobitoace. Aceasta e istoria mea. Acum m'am 
tras' din pricini. Nu mai sunt soldat al Rigii, nici soldat al 
Papei, sunt temnicer al turnului Londrei. Nu mă mai bat 
pentru nimeni şi, închid pe “toată lumea. Sunt temnicer şi 
bătrân ; mi-e un picior în groapă şi unul în temniţă. Adun 
bucăţile tutulor -favoriţilor ce se sfarmă la regina. Petrec mi-. 
nunat şi apoi am un. copilaş pe care“il iubesc, şi pe voi! 
amăndoi pe cari iar vă iubesc, și dacă sunteţi fericiţi, sunt - 
şi cu fericit! | | 

+ GILBERT. — Apoi dar, fii fericit, Joşua! aşa e Jano? 
Josnua. — Eu, nu pot face nimic pentru fericirea ta, dar 

Jana poate tot ;-tu o iubeşti! nici pot să-ţi fac vre-o: slujbă: 
în viața mea. Din norocire, tu nu eşti domn mare ca să 
aibi vre'o dată trebuinţă de temnicerul turnului Londrei. Jana. 
va împlini datoria mea ca şi pe a sa. Pentru că şi ea şi cu. 
îți suntem datori cu totul. Jana era o biată- copilă orfană 
lepădată, tu ai adunat-o şi ai crescut-o. Eu, mă înnecam: 
într'o zi în Temza; tu m'ai scăpat. 
"GILBERT. — Pentru ce tot vorbeşti de aceasta, Joşua ? 
JosHua: — Pentru. ca săţi spui că datoria noastră, a Janei 

şi a mea este să te iubim, cu ca un frate, ea..—Nu ca o COP...
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JANA. — Nu. — Ci ca o „soţie. Te înţeleg, -Joşua, 
” Ă Cade. iarişi în gânduri, - 

GILBERT (incet lui Joshua). — Priveşte-o Joshua ! aşa: că e fru- 
moasă. şi minunată, şi că ar fi vrednică şi d'un împărat? 

Când ai şti! tu nu îţi poţi închipui cât o. iubesc de tare! 

JOSHUA. — la seama, e nebunie, o. femee nu trebue iu-! 

bită atâta : un copil, e alt lucru!. | . 

"GILBERT. — Ce vrei să zici? Ai | 
Josnua. — Nimic — voi fi la nunta voastră de azi în 

opt zile. Nădăjduiesc, că” atunci trebile statului îmi vor lăsă 
ceva răgaz şi că s'or isprăvi toate. 

GUL.BERT., — Cun 2 Ce su isprăvi? 

Josita. O! tu nu-ţi baţi capul de lucrurile acelea, tu Gil- 
beri. Tu eşti îhamorat, tu eşti din norod. Şi ce-ţi fac ţie in- 

-trigile de sus care eşti atâta de fericit jos? Dar dacă. mă 

întrebi, ţi-oi spune că se nădăjdueşte că până în op zile 

poate, poate şi pân' în douăzeci şi patru de ceasuri, 0 să. 
ia altul locul lui Fabiano Fabiani lângă regina. 

GuBERT. — Cine e Fabiano Fabiani ? a 

JOSHUA. — Acesta e amorezul reginii,: un favorit foarte - 

„vestit şi minunat, un favorit care tae mai lesne capul unui 

-om ce nu-i-place de cât înghite un burgmeistru flămând o 

lingură de supă, cel mai .bun favorit ce a avut. gâdea al 

turnului Londrii de zece ani, pentru că ştii că-gâdea pri- 

meşte pentru un cap de un domn mare zece scude de ar- 

gint şi uncori îndoit când capul este însemnător. — Toţi do- 

resc căderea lui Fabiani. -- Adevărat, că în slujba ma la 

iurn, n'auz vorbind de dânsul de cât tot oameni supăraţi, 

oameni cărora o să le tac gâtul cel mult până într'o lună, 

oamenii nemulţumiţi. - 

GuBERT. — AMiănânce-se, lupii între “dânşii ! ce ne pasă 

nouă de regina şi de favoritul reginii? Aşa e Jano?- - 

JOSHUA. — O! este un straşnic complot asupra lui Fâbiani. 

De va scăpă, va avea noroc. Poate să se întâmple ceva în 

astă noapte. Am văzut dineaorea umblând domnul Simon 

Renard prea pe gânduri, a - .
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GILBERT. — -Cine e domnul Simon Renard? 

JOSHUA. —- Şi nu ştiii? E mâna dreaptă a împăratului la 

Londra. Regina o -să ia pe prinţul de Spania, al căruia Simon 

Renard este legat lângă dânsa. Regina îl urăşte, dar se teme 

de dânsul şi nu-i poate face nimic. Pân' acuni el a doborit 

„doi sau trei favoriţi. Mătură palatul din vreme în vreme. 

“Un om iscusit şi viclean care ştie tot ce se face, şi care 

sapă totdeauna treci pâiru rânduri de intrigi ascunse sub ori 

„ce întâmplări. Lordul Paget — pare că m'ai întrebat şi de 

lordul Pâget — este un gentilom vrednic care a fost în trebi 

sub riga Enric VIII. EI e.mădular al sfatului de taină. Cei- 

Talţi miniştrii nici crăcnesc înaintea lui. Atară însă de can- 

țelarul, milord Gardiner, care îl urăşte. Gardiner e om iute 

„si de bun neam. Paget, este din proşti, fecior de cismar. O 

să-l facă baron Paget de Bodezert în Staford. 

“GILBERT, — Cum le ştii de bine toate! 

JOSHUA. — Zău! tot auzind vorbind pe închişii statului. 

(simon Renard se arati în fundul geatrului). Vezi tu, Gilberte, omu 

care. ştie mai bine istoria vremei sceştia, este temnicierul tur- 

„nului Londrei. | 

SIMON RENARD. (din tund auzind vorhste ui Joshua): — Te înşeli, 

domnul meu ; acela ce o ştie mai bine este gâdea! 

JOSHUA, (încet îmi Gilhert şi anei.) — Se ne dăm mai în lături, 

(simon Renard ese ine.) Acesta ce Simon Renard de care vă 
spuneam. 

GI.BERT. —- Aceşti oameni ce tot umblă imprejurul casei 
mele, nu- mi plac. 

Josnra. —- Ce dracul caută el p'aicea? trebue să mă duc 

degrab ; cred că-mi găteşte de treabă. Rămâi sănătos, Gil- 

berte. Rămâi sănătoasă, frumoasă Jano; te ştiu numai atâta 

de mare! | 

GILBERT, — Mergi sănătos, Joşua. Dar, spune-mi, ce as- 
cunzi acolo subt manta? 

Josnua. —- A! am şi eu complotul meu. 
Gu.BERT. — Ce complot? | 
Josuua. — O! amorezaţilor care uitaţi toate! V'am. adus
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aminte că poimâine este ziua urărilor şi a darurilor. Domnii 

complotă o surpriză lui Fabiani, şi eu iar din partea mea 

am complotul meu. Regina poate să-şi deă un favorit nou. 

Şi eu o să dau o păpuşă copilului meu. facoate o pănisă de sub 

manta). larăşi nouă,. Vom vedeă carele dintr'amândoi işi va 

strică mai de grabă jucăria, Dumnezeu să vă aibă în paza 
, prietenii mei! 

 Guar. — Să ne vedem sănătoşi; Joşua. 
Joşua se depărtează, Gilbert ia mâna Janei, şi o săruta cu înfocare, 

JOSHUA, (în fundul teatrului), —- O! Cât este de mare Prove- 

dinţa! dă ficşcăruia jucăria sa: păpuşa— copilului, pe copil 

omului, pe om femei, şi pe femee dracului! (es. 

SCENA III. 

GILBETT, JANA. 

“GILBERT. — Trebue să 'te las şi cu. Adio Jano; dormi bine. 

JANA. — In astă seară nu vii la mine, Gilberte 2? 

Gu.Benr. — Nu pot. Ştii că ţi-am mai spus, Jano, că am: 

de lucru în astă noapte. Am să fac un mâner de cuţit pentru 

un nu ştiu care lord Clambrasil, pe carele de când sunt nu 

l-am văzut, şi care îl vreă numai decât pe mâine dimineaţă. 

JANA. — Apoi dar, noapte bună Gilberte. Să ne vedem 

sănătoşi mâine. N 

| "Gu.BERT. — Ba nu, Jano, mai stăi un minut. Ah! Doamne! 

ce durere am să mă despart de tine măcar şi pentru câteva 

trebue să mă duc să lucrez, suntem atât de săraci! Nu voi 

să intru la tine ca să nu zăbovesc, ce om slab sunt, nu pot 

-. ceasuri! e adevărat că tu eşti viaţa şi bucuria mea! şi însă 

să te las! Ține! să şedem puţin la uşă pe astă laviţă: îmi! 

pare că nu-mi va-fi aşa de greu a mă duce precum mi-ar 

îi dac'aş intră în casă şi mai vârtos în cămara ta! Dă-mi 

mâna. (se pune jos și îi apurii amândenă mâinile intrate sale), Jane, mă 
iubeşti 2 . 

JANA. — Oh! Gilberte! cu totul îţi sunt “datoare! O ştiu,
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-cu toate că te-ui: ascuns atâta vreme de mine. Alică, pot zice 

mai în leagăn încă, părinţii mei m'au părăsit şi tu m'ai luat. 

De şaisprezece ani, mâinile tale ca ale unui părinte au muncit. 

pentru mine, ochii tăi ca ai unei mume au priveghiat asupra 

mea. O Dumnezeul meu! De n'ai fi fost tu, ce m'aş fi făcut 2 

tot ce am, tu mi-ai dat, tot ce sunt, tu ai făcut. 

GILBERT. — Jano, mă iubeşti? E 
JANA. — Câtă - dragoste la tine, Gilberte! munceşii zi Şi 

„noapte pentru minc, îţi arzi ochii, te omori. Ţine, şi în astă 

noapte iar, şi nici odată, nicio dojană, nici o asprime, nici 

o mânie. Tu care eşti atâta de sărac! până şi micile mele 

„ cochetării de femee, ţi-e milă de ele şi le împlineşti. Gilberte, 

„când gândesc la tine, mi se umplu ochii de lacrimi. De miilte 

"ori ţi-a lipsit pâine, dar mie nici-odată nu mi-au lipsit cordele. 

"= GILBERT. —sJano, mă iubeşti? “ | 
JANA. — Aş voi să-ţi sărut picioarele, Gilberte! 

GILBERT, — Mă iubeşti? Mă iubeşti? Oh! toate acestea 

-nu-mi spun de mă iubeşti. De vorba aceasta am trebuinţă ; 

recunoştinţă, tot recunoştinţă! Oh! recunoştinţa o calc cu în 

picioare! voi dragoste sau nimic. O să mor! Jano, de şai- 

_sprezece ani, eşti fata mea, acum ai să-mi fii soţie. Te lu- 

asem fâtă, voi să-mi fii femee. De astăzi in opt Ale! Ştii, 

mi-ai făgăduit, ai primit-o; eşti logodnica mea! eră o vreme, 

nu ştiu de-ți mai aduci aminte, când îmi ziceai: te iubesc! 

ridicându-ţi frumoşii ochi spre cer. Eu tie voi tot aşa. De 

“multe luni mi se pare că este ceva schimbat- în” tine, mai 

ales de trei săptămâni de când lucrul mă sileşte a lipsi une- 

ori nopţile. Oh Jano! Eu voi să mă iubeşti, m'am deprins 

cu aceasta. Tu, mai înainte atât de veselă, acum eşti tot 

tristă şi pe gânduri; nu te arăţi rece, sărmană copilă, căci 

te sileşti cât poţi ca să nu te arăţi; dar simt bine că vorbele * 

“de dragoste nu-ți mai vin aşa bune şi fireşti precum odini- 

oară. Ce ai? oare nu mă mai iubeşti? Negreşit, că sunt un 

„om cinstit, negreşit că sunt un bun -meşter; negreşit, negreşit, 

dar aş voi să fiu un -hoţ şi un ucigaș şi să mă “iubeşti! 
__Jano! când ai şti cât te iubesc!
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JANA. —.Ştiu, Gilberte, şi plâng. | 
GILBERT, — De bucurie! aşa ec? spune-mi că de bucurie; 

Oh! am trebuinţă să o crez. Numai aceasta este în lume, a 
îi iubit. Eu mu sunt decât o săracă inimă de meşter, dar 
trebue să mă iubească Jana. Ce-mi tot grăeşti de aceea ce: 
am făcut pentru tine? Jano, numai o vorbă de amor din. 
gura ta, mă face pe mine îndatorat: M'aş da iadului şi aş 
face orice păcat pentru voia ta. Aşa e că vei fi femeia mea 
şi că mă iubeşti? Vezi tu, Jano, pentru o căutătură a ta 
mi-aş da munca şi osteneala, pentru 0. Zâmbire viața, pentru | 
un sărutat, sufletul! 

JANA. — = Ce nobilă inimă ai, Gilberte! _ 
GILBERT, — Ascultă, Jano ! râzi de vocşti, eu sunt nebun, 

aşa, dar nu te mâhni. De câtă-va vreme mi se pare că văz 
mulţi tineri domni umblând p'aici. Ştii, J ano, că sunt de trei- 
zeci şi patru de ani? ce nenorocire pentru un ticălos meşter 
nedeprins şi rău îmbrăcat ca mine carele nu mai sunt tânăr 
şi frumos, de a iubi o frumoasă şi minunată copilă de şapte- , 
sprezece ani, care trage pe frumoşii tineri gentilomi auriţi şi 

 împodobiţi, ca lumina pe fluturi! Oh! tare “săter! Nu te 
ofans. nici odată în gândul meu, pe tine atât de cinstită, pe 
tine atât de "curată, pe tine d căreia frunte n'a fost încă 
atinsă de cât de buzele mele! Găsese numai că uncori tu 
ai prea multă plăcere a-vedeă cum trec cortegele şi caval- 
cadele reginei, şi toate aceste haine frumoase de atlas şi de: 
catifea sub care sunt. atât de puţine inimi şi atât -de puţine 
suflete ! lartă-mă. Doamne! pentru ce trec p'aici atâţia tineri 
„gentilomi? Pentru -ce nu sunt tânăr, frumos, nobil şi bogat 2" 
Gilbert strugarul, atâta e tot. Ei, sunt lord. Şandos, lord 

. Jerard, Fiţ-Gerard, conte: d'Arundel, duca de Norfole! Oh! 
cât îi urăsc! îmi petrec viaţa strujind pentru ei .mâneze de 
săbii, a căror fer aş voi să li-l înfig în. pântece. 

JANA, — Gilberte |... | 
GILBERT. — lartă- -mă, Jano. Aşa e că amorul face tare rău 

pe om?, N a. 
JANA. — Ba, tare bun. Tu eşti bun, Gilberte.”



1172 | C. SEGRUZZI 

GiLBERT. — Oh! cât te iubesc. Din zi în zi mai mult. Aş 

voi să mor pentru tine. Tu ori mă iubeşte ori nu mă iubi, 

eşti stăpână. Eu sunt nebun. lartă-mă de cele ce ţi-am zis. 

E târziu, trebue să te las, adio. Dumnezeule! cât este de 

trist a te lăsă. Intră la tine. Ce,.ntai checa 2? | 

JANA. — Nu, de câte-va zile nu ştiu ce s'a făcut.” 

GU.BERT. — Ține pe a mea. Mâine dimineaţă te voi vedea 
Jano, nu uită că astăzi îţi sunt încă tată, iar peste o săptă- 

mână bărbat. 
E O sărută pe frunte şi use, 

JANA, tsinguri). — Bărbat! Oh nu, nu voi face păcatul 

acesta! sărmanul Gilbert, el mă iubeşte. Dar celălait!.... De 

maş fi ales deşertăciunea mai bine de cât amorul! Ticăloasă 

fată ce sunt, într'a cui atârnare mă aflu acum? Oh! sunt 

foarte nemulţămitoare şi foarte vinovată! auz viind, să intru. 
lutra în casă, 

SCENA IV. 

GILBERT, UN OM, învelit întro manta purtând 0 scufie 
galbenă pe cap... | o - 

Cuut upură pe Gilberr” dee mână: 

GILBERT. — Aşa, te cunosc, tu eşti cerşătorul jidov care 

de câteva zile te tot văz umblând imprejurul casii aceştia, 

Dar ce vrei? Pentru ce m'ai apucat de mână şi nvai adus 

iarăşi. aicea 2 

OmuL. — Pentru că aceea ce am să-ţi spui nu ţi-o pot 

“spune decât aici. . ă 

GILBERT, — Ei bine! ce este? Grăeşte de grabă. 

„OmuL. — Ascultă, tinere. — Sunt şaisprezece ani, în aceeaşi . 

“noapte ce lordul Talbot conte de Vaterfard â fost tăiat întru 

lumina făcliilor pentru vinovăţie de papism -şi de rebelie; 

partisanii lui au fost tăiaţi în bucăţi chiar în Londra de sol: 
laţii regelui Enric VIII. Sau împuşcat toată noaptea pe uliţi. 

In aceiaşi noapte, un prea tânăr lucrător, cu gândul mai 

mult la. treaba lui decât la război, lucră în coliba sa. Cea
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întâi ce este la capătul podului Londrei. O uşă mică în dreapta. 

Pe părete se văd încă semnele unei zugrăveli roşii. Puteau să 

fie două ceasuri după miezul nopţii. Se: bătea pe acolo. 

Gleanţele treceau Temza şuerând. De odată, a bătut la uşa 

colibei printre care lampa lucrătorului slobozeă lumină. Meş- 

terul deschise. Un om pe care nu-l cunoşteâ.a intrat. Acest 

om purtă în braţe un copil în faşe foarte speriat, care plângcă . 
Omul a pus copilul pe masă şi a zis: lată o fiinţă 'care nu 

mai are nici'tată nici mumă. Pe urmă a cşit încet. şi a tras 

uşa după sine. Gilbert, lucrătorul, şi el maveă nici tată nici 

mumă. Lucrătorul, a primit copilul, orfanul a crescut pe ortana. 

EI a luat-o, priveghiat-o, a îmbrăcat-o, a hrănit-o, a păzit-o, 

a crescut-o, a iubit-o. EI s'ă dat cu totul aceştii sărace mici 

zidiri pe care războiul civil o aruncă în coliba sa. A uitat tot 

pentru ca, tinereţea sa, dragostile sale, plăcerea sa: a făcut 

din copilul acesta singur obiectul muncei sale, iubirei „sale, 

şi iată şaisprezece ani de când ţine aceasta. Gilberte, lucră- 
torul, erai tu; copilul... 

GiLBERT. — Eră Jana. — Toate sunt aşa precum zici, dar 
"unde vrei să vii? | 

OmuL. — Am uitat să spui că “pe scutecele copilului eră 

o hârtie prinsă cun ac pe care scria: «fie-vă milă de Jana.» 

„GILBERT. — Eră scrisă cu sânge, am hârtia aceasta, o port 

totdeauna! cu mine, dar tu mă munceşti. La ce vrei să vii? 
spune. : | - 

Omul. — La aceasta. — Vezi că îţi cunosc trebile, Gilberte ! 
priveghează-ţi casa în astă noapte. 

GILBERT. — Ce vrei să zici? | Ă 

OmuL.'— Nici o vorbă mai mult, nu te duce la lucru. Şezi, 
prin prejurul aceştii case. Priveghează. Eu nu îţi sunt nici 

prieten nici duşman, dar îţi dau o înştiinţare. Acum, ca să 

nu-ţi faci rău ţie însuţi, lasă-mă. Du-te într'acolo şi vino 
dacă mă vei auzi chemând ajutor. 

GILBERT. — - Ce insemnează aceasta ? 
Ese cu paşi încet.
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SCENA V.. 

OmuL, singur 

Lucrul este bine rânduit astfel. Aveam trebuiuţă de un oare 

cine tânăr şi vârtos care să-mi poată da ajutor de va fi: 
nevoe. Acest Gilbert este aceea ce-mi trebue. — Ali se pare 

„că auz un sunet de vâsle şi de chitară pe, apă. — Aşa. 

Se duce la purupet. Se aude o chitară şi un glas, depărtat care câută: 

Când legănată cânţi 
Şi te ţin seara 'n braţe , 

La tine: e gândul meu i 

Tu ești a mea viaţă. 

Cântarea ta ceu dulce 

Fericire 'mi aduce... 
Cântă frumoasa: mea: 

Cântă iubita-mea ; 

OmuL. — Omul. meu este. « 

Ă *: GLASUL, 
. Sapropie la ficşeare cuplete 

ând râzi, pe gura ta, 

Amorul înfloreşte, , 
Sălbaticul prepus | 

Piere, se rătăceşte. 

Râsul pururea-arată- 

O inimă curată... — 

, Ah! râzi frumoasa "mea; 

& “Râzi,. prea iubita mea., 

. Când dormi, sullarea ta 

Curată, ueroasă 

Suspină când şi când - 

O şoapt' armonioasă. 
Trupu-ţi se desvăleşte 

Suiletu-mi se hrăneşte...—" 

Ah! dormi frumoasa mea ; - 

i. Dornii, prea iubita mea. ” 

Când îmi zici: Te iubesc! 
In dulcea ta zâmbire
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Eu văz cerul deschis 

Ma "'ncânt' a ta privire ME - 
Şi ochii-ţi scânteează 
Frumoasă 'd'amor rază. - 

lubeşte, scumpa mea: 

"Iubeşte draga mea; 

Vezi tu? traiul tot stă » 

Numa n patru cuvinte. 

. Ori ce bine, noroc, 

Şi fericită minte. 

Ori care veselie, a e 

Și orice bucurie:— 
A râde, a dormi - - - - 
A cântă, a iubi, 

  

Omul. — Desbarcă, bine. Dă drumul vâslaşului. Foarte 
bine ! (vi ine iarăși dinaintea teatrului.) lată]. vine, - 

Intră Fubiano Fabiani, învălit în manta ș se îndreptează spre uşa casii. A : 

SCENA. VI. 

OMUL, FABIANO FABIANI. 

OMUL, (oprind pe Fabi: aui), — Un cuvânt, te rog. 
FABIANI. — Imi grăcşte nu ştiu cine. Cine e blestematul 

acesta ? cine eşti ? | 
OmuL. — Aceea ce-ţi va plăcea să fiu. 

“FABIANI. — Nu se vede 'bine dela fănarul acesta. Dar mi 
se pare că ai o scufie galbenă, o scufie de jidov ? Jidov' eşti ? 

OmuL. — Dar, jidov; am să-ţi spui ceva, 
FABIANI. — Cum te chiamă? 
OmuL. — Eu îţi ştiu numele şi dumneata nu mi-l ştii ? 

Te întrec la aceasta. Dă-mi voce să nu ţi- o spui. 
FABIANI. — Tu îmi ştii numele, tu? Nu este adevărat, 
„OmuL. — Îţi ştiu. numele. La Năpoli, îţi zicea sinior Fa- 

biani; la Madrid, don Fabiano; la Londra te numesc lord 
Fabiano Fabiani, conte de Clanbrasil. .: a 

FABIANI. - — Dracul să te ia! -
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OmuL. — Dumnezeu să-ți ajute! 

FABIANI. — Ți-oi da bătae. Nu vreau să mi se ştie numele 

când umblu noaptea. RE 

OmuL: — Mai ales când: mergi unde te duci. 

FABIANI. —— Ce vrei să zici? 

OmuL. — De ar şti regina ? 

Fantani, — Nu mă: due nicăiri. | - 

Omu. — Ba, milord ! te duci la frumoasa .Jană, logodnica 

„lui Gilbert stiugarul. D “ 

FABIANI (în par. — La dracu! cată un om de primejdie. 

Omur.. — Vrei să-ţi spui mai mult? Ai înşălat pe fata a- 

ceasta şi de o lună te-a primit de două ori noaptea la dânsa. 

Astăzi este a treia oară. Frumoasa te aşteaptă. 

Fagiaxi. — Taci! taci! vrei bani? na .să taci. Cât vrei? 

OmuL. — Acuşi vom vedea. Acum, milordule, vrei să-ţi. 

spui pentru ce ai înşălat pe fata aceasta ? 

FaBlani. — Zău! pentru că-mi era. dragă. 

OmuL. — Ba nu-ţi era dragă. 

FaBlaNI. — Nu iubeam pe Jana? 

OmuL. — Precum nici pe regina: — Amor, nu ; ci socoteală. 

FABIANI. — N'auzi, ticălosule, . tu nu eşti om, tu eşti: cu-.- 

getul meu îmbrăcat jidoveşte! i | 

OmuL. — O să-ţi vorbesc ca şi cugetul dumitale, imilord.. 

Eată toată pricina. Eşti favoritul reginei. Regina ţi-a dat Or- 

dinul Calţavetei, contia şi sinioria, lucruri deşarte toate! Cal- 

țaveta, o petică; contia, un: cuvânt; sinioria, dritul d'a avea 

“capul tăiat. Iți trebuea ceva mai bun. Îţi trebuea, milordule.. 

moşii bune, posesii bune, castele bune, şi venituri bune în 

bune livre sterling, Riga Enric VIII confiscase averile lordului 

Talbot, tăiat, sunt acum şaisprezece ani. Ai făcut pe regina 

Maria să'ţi dea averile: lordului Talbot; dar pentru ca să fic: 

dania statornică, trebuia să Îi murit lordul Talbot fără ur- 

“maşi. De âr fi un moştenitor sau o moştenitoare a lordului 

Talbot, ca unul ce lordul Talbot a murit pentru regina Maria 

şi pentru maică-sa Caterina de Aragon, ca unul ce lordul 

Talbot era papist şi ca una ce şi regina Maria este papistă.. 

>
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nu este îndoială că regina Maria i-ar luă: îndărăt averile ori 

cât eşti de favorit, milordule, şi le-ar da iarăşi pentru da- 

torie, pentru mulţumire, pentru Religie, moştenitorului .sau 

moştenitoarei. Erai liniştit despre partea aceasta. Lordul Talbot 

“a avut numai o copilă mică ce se făcuse. nevăzută din lea- . 

gănul său la vremea tăerii tatălui. ci, şi pe, care toată Engli- . 

tera o credea moartă. Dar spionii ce ai, au descoperit nu 

de mult că în noaptea în care lordul Talbot şi partida sa 

perise din porunca Mui Enric. VIII, un copil fusese depuș în 

taină la un strugar dela podul Londrei; şi că era. de crezut ! 

că acest copil crescut sub numele de Jana; putea să. fie Jana 

Talbot, mica copilă ce se făcuse nevăzută, Adevărat, dovezi 

în scris de naşterea sa nu era, dar în toăte zilele se putea 

află. Intâmplarea era de supărare, a te vedea poate silit. în- 

“tr'o-zi a da înapoi unei mici copile Şrefsburi, Vecsfordul, 

carele este un frumos oraş, şi mândra Contie de Vaterford!. 

aspru lucru. Cum să faci? Ai căutat. un chip să sfărami şi 

„să nimiceşti pe tânăra fată. Un om cinstit ar fi ucis-o sau ar 

fi otrăvit-o. Dumneata, milordule, ai făcut mai bine; ai ne- 

cinstit-o. MA 

“FABIANI. — _ Obraznicule ! 

OmuL. — Cugetul dumitale grăeşte, milordule. Altul ar- fi 
luat viaţa tinerei fete, dumneata i-ai luat cinstea, şi aşa dar 

tot viitorul. Regina Maria nu ştie de glumă, măcar că are 

amorezi. | i 

FABIANI. — Omul acesta merge în fundul. a” toate. - 

OmuL. — Regina este bolnăvicioasă ; ” Regina poate .muri, 

şi atuncea dumneata, favorite, vei cădea în dărăpănare, pe 

mormântul. ei. Dovezile materiale a tinerei fete se pot găsi, 

şi atuncea; dacă regina ar muri, oricât ai. necinstit-o,. Jana 

tot va fi cunoscută de moştenitoare a lordului Talbot. E! ai 
prevăzut această întâmplare ; eşti un cavaler tânăr şi frumos, . 

ai căutat de te-a îndrăgit; ea ţi s'a dat, şi dacă nu. vei avea: 

ce face altă, te vei însură cu ea. Nu te apără de planul a- 

cesta, milordule, cu îl găsesc iscusit. De n'aş fi cu, aş vrea 
să fiu! dumneata. . , 

. - 

'c. Negruzzi. IL. - : ” , 2
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- FABIANI. — Mulţumesc. 

OmuL.. — Ai mânat lucrul cu meşteşug, ţi-ai ascuns nu- 

mele. Eşti fără grijă despre regina. Săraca fată crede c'a fost 

înşălată d'un cavaler din Somerzet, numit Amias Pavlet. 

„FABIANI, — (Tot! ştie tot!) Aide acum sfârşeşte, ce mă vrei? 

- OmuL. —Milordule, dacă cineva ar avea în stăpânirea sa 

hârtiile ce: “dovedesc naşterea, traiul şi dritul moştenitoarei 

Imi Talbot, : aceasta te-ar face sărac ca pe, strămoşul meu 

“lov, şi nu ţi-ar lăsă alte palaturi, don Fabiano, decât pe cele 

ce le ai în Spania, care ţi-ar cădea foarte rău. 

FABIANI. — Aşa este; dar nimeni n'are hârtiile acelea. 

OmuL..— Ba, le are. - 
- FABIANI. — Cine? 
Omu. — Eu.) 
FABIANI. — Ba! tu .ticălosule! Nu e adevărat. Jidov ce 

gtăeşte, gură ce minţeşte. 

OmuL. — Am hârtiile acestea. 
-FABIANI. — Minţi.. Unde le ai? 

OmuL. — În buzunarul meu. . 
„FABIANI. — Nu” te cred, sunt în rânduială? Nu lipseşte 

nimic? ! A | 

OmuL. — Nimic. 
FABIANI. — Apoi dar îmi trebuesc. 

OmuL. — Încet. 

 FABIANi. — Dă-mi-le, jidove. 
- OmuL.. — Foarte bine. — Jidove! ticăloase cerşetor ce trece 

pe uliţă, -dă-mi oraşul Şrefsburi, d ă-mi oraşul Vecstord, dă-mi 

contia Vaterfordului. — Milueşte-mă, mă rog. 
FABIANI.. — Aceste hâriii sunt totul pentru mine şi nimic 

pentru tine. 2 
OmuL.. =— Simon Renard şi lord Şandos mi le-ar plăti foarte 

“scump. . 
FABIANI. —- Simon Renard şi lord Şandos sunt amândoi 

câinii între cari voi pune să te spânzure. 
OmuL. — Alta nai nimic a-mi propune > Rămâi să- 

nătos. - 

x -
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FABIANI. — Stăi jidove! — Ce vrei să-ţi dau pe | hârtiile a- 
-celea ? 

OmuL. — Un lucru ce ai asupră-ţi, 
FABIANI. — Punga? - 5 - 

OmuL. — Ruşine! vrei să-ţi dau p'a mea? 
"FABIANI. — Apoi dar, ce? 

OmuL. — Ai un pergament care nici odată nu-l laşi de 

lângă sine. Aceasta e un blanchet ce ţi-a dat regina, -şi în. 

care se jură pe catolica sa coroană, să împlinească orice ce- 

rere i-ar face acel ce i-l va înfăţoşă. Dă-mi acel blanchet, şi 
vei avea documentele Janei Talbot. Hârtie pentru hârtie. 

- FABIANI. — Ce vrei tu să faci cu dânsul. . + 

“OmuL. — Să 'vedem. Jocul e pe masă, milordule, ţi-a am: 
:spus trebile dumitale, acum o să-ţi spui p'a mele. Eu sunt 

„unul din cei întăi jidovi din ulița Cantersten la Bruxele. Dau 

bani cu împrumutare, aceasta 'mi este meseria. Dau zece şi 

iau cincisprezece. Imprumut“ pe toată” lumea; aş împrumută .: 

"pe dracul, aş împrumută pe Papa. Sunt două luni de când. 

“unul din cei ce-mi, sunt datori a_murit fără să-mi plătească. 

“Acesta era o veche slugă surghiunită a familiei Talbot. Bictul 

-om_ nu lăsase decât nişte rufe, le-am luat şi în ele ari “găsit 

o cutie şi în cutia aceea hârtii. Hârtiile Janei Talbot, milor- 

dule, cu toată istoria ei arătată pe larg şi sprijinită cu. do- 

vezi pentru mai bune vremi. Atunci tocmai: îţi dedese şi re- 
gina averile Janei Talbot. Deci, şi cu aveam trebuinţă de 

regina Engliterei pentru un imprumut de zece mii mărci de 

aur. Am înţeles că se putea face o treabă cu dumneata. Am 

venit în Englitera în hainele acestea, ţi-am pândit eu însumi 
-căile, am pândit şi pe. Jana, am făcut însumi toate. Cu chipul 

acesta, am aflat tot, şi iată-mă. Vei avea hârtiile Janei Tal- 

bot, de-mi vei da blanchetul reginei. Voi scrie pe el, că Te- 
gina îmi dă zece mii mărci de aur. Mi se mai cuvine ceva 

dela: banc dar nu voi! face vorbă. Zece mii mărci de: aur, 

“nimic mai mult. Nu îţi cer dumitale suma această, pentru 

“că numai un cap încoronat o poate plăti. Cred: c'aceasta este 
"vorbă curată. Vezi ce,. milordule, doi oameni aşa de iscusiţi
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„brecum dumneata şi cu n'au ce câştigă inşălându- se .unul 

“pe altul. Dacă adevărul ar îi. surghiunit de pe pământ, nu- 

'mai în vorba a doi şireţi s'ar putea află. 

FABIANI. — Nu se poate. Nu pot să-ţi dau blanchetul acesta. 

Zece, mii de mărci de aur! ce ar zice regina? Şi apoi mâine 

pot să.caz din favor. Acest blanchet este paza” mea; acest 

blanchet, este capul meu. - 

OmuL. — Ce-mi pasă mie? . | 

FABIANI..— Cere-mi alt ceva. | 
OmuL. — Aceea. voi. - 

- FABIANI. — Jidove, dă-mi hârtiile Janei Talbot. 

„OmuL. :— Milordule, dă-mi blanchetul reginei. 

| FABIAN. — Aide, jidov blestemat! trebue să mă plec. 
(Scoate o hârtie din buzunar.) 

OmuL. — Arată-mi blanchetul reginei. 
FABIANI. — Arată- -mi hârtiile lui Talbot. 

Oul. — Pe urmă. ESI 
Sapropie amândoi de fanar. Fabiani mai în: urma jidorului, cu mâna 

stângă îi tine) hărtia sub ochi. Omul o caută. 

OMUL (eetina). — «Noi, Maria, regină...» — - Bine. —- Vezi că 

sunt ca şi! dumneata, milordule, le-am socotit toate, le-am 

prevăzut toate. . . - E 

"FABIANI (Scoate cuțitul cu mă na dre aptă şi î- i-l infige î în gât). — Afară 

de. “aceasta. | 

OMUL. — Oh! vânzătorule !.: — Săriţi ! 

Cade. — Căzând, aruncă în umbră d dosul lui un plic pecetluit, fără 

să-l vază Fabiani. 

FABIANI (Plecându-se pe. trup), =— A murit, zu | — De grabă. 

“hârtiile! (Caută pe jidev). Dar ce! n'are nimic ! nimic asupra lui ... 

nici o hârtie! bătrânul păgân ! minţea ! mă amăgea ! mă prădă!. 

vedeţi, - afurisitul jidov!. Oh! mare nimic, s'a sfârşit! L'am 

„omorât pentru nimic! aşa sunt toţi ăceşti jidovi. Minciuna şi . 

îurtişagul, asta € tot jidovul. — Aide, să ne mântuim de trup, 
nu-l pot .lăsă dinaintea aceştii uşi, (Ducându-se. în fundul teatrului). 

Să vedem de nu' sa dus văstaşul, să-mi ajute să-l arunc în 

Temza. A - 
Se coboară şi se face nevăzut după parapet.
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GILBERT (intrând, prin Improtivita latre). — Mi se pare Cam. 

auzit un răcnet. (Vede trupul întins jos sub fanar). Un om ucis! ze Ze 
i 

Cerşătorul ! 
OmuL (ridicându-se pe jumătate). — - AI, LR — Vii prea târziu, Gil-. 

berte. (Arată cu degetul locul unde a aruncat plicul). la acestea ! 

aceste's documente ce dovedesc că Jana, logodnica, tar este | 

fiica şi moştenitoarea celui mai “din urmă lord Talbot. Ucigaşul 

meu, este lord Clambrasil, favoritul reginei. — Ah! mă "'nec,— 
Gilberte! răsbună-mă. şi răsbună-ţi!... Gloare). .- - 

3 

GILBERT. — Mort! — Să-mi răsbun ? Ce va 'să zică? Jana! 

fiica lordului Talbot! | lordul Clambrasil ! favoritul reginei !Oh'! 

mă perz! (Sguduind tepul). Grăeşte! i încă un cuvânt! —A murit. 

SCENA . VII 

GILBERT, FABIANI. 

FABIANI, (intorcânsu:sc). — — Cine e acolo? 

GILBERT. — Ni “Ştiu cine a ucis un om. 

FaBiani. — Ba, un jidov. . , 
GILBERT. — Cine a ucis pe omul acesta? 

FABIANI. — Zău! ori tu, ori cu. 

GugERT. — Domnule !.. 
FABraNI. — Marturi nu's. Un trup mort; doi oameni lângă. 

el. Care e ucigaşul ? nimic nu dovedeşte că este unul şi nu 

altul; eu şi nu tu. ” 
: GILBERT. — Ticălosule !' ucigașul tu eşti. 

„ 

FABIANI. — E, bine, cu sunt! — Apoi? Si -- 

„GILBERT. — Voi chema streaja. 
“FABIANI. — Ba îmi vei ajută s'arunc trupul în' apă. 

GiLBERT. — Te vor închide şi te vor pedepsi. 
FABIANI. — Ba îmi vei ajută s'arunc. trupul îi în apă. 

"GILBERT, — Eşti fără ruşine! - 

„FABIANI, — Crede:mă, ia șă ştergem „toată urma. astora 

d'aci, căci tu ai mai mult interes decât mine. 

„GILBERT, — - Asta e: prea mult; ... .
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FABIANI. — Unul din noi a făcut fapta. Eu,.cu sunt un domn: 

mare, un nobil lord. Tu, tu eşti un trecător, un prost, un:: 

om din norod. Un nobil dacă omoară un jidov, plăteşte patru. 

“bani gloabă. Un prost ce omoară pe altul, se spânzură, ” 

“GILBERT. — Şi ai cuteză ?... 
FABIANI. — De mă vei pâri, te pârăsc. “Ma: vor crede mai. 

degrabă decât pe tine. In orice întâmplare, urmările nu sunt. 
d'o potrivă. Patru bani pentru mine, spânzurătoarea pentru tine. 

GILBERT. — Nici un martur! nici o dovadă! oh! capul mi. 

„se .rătăceşte, ticălosul n'a prins, are dreptate. - 

FABIANI. — Să-ţi ajut să arunci trupul în apă? 

GILBERT. — Eşti diavolul! - - | | 
FABIANI. — Aşa. (Gilbert ia trupul de cap. Fabiani de picioare: îl due 

până la parapet). Zău, iubite, nu mai ştiu în adevăr care din. 

noi a ucis p'acest OM. (Se coboară după parapet). 

- FABIANI (Intorcându-se). — S'a isprăvit. — Noapte bună, to- 
varăşe, du-te de-i caută de treabă. (Merge spre casă şi se întoarce, 

văzând că Gilbert îl urmenzi). E! ce mai vrei? să-ți dau ceva 

pentru osteneală? după drept cuvânt nu-ţi sunt dator nimic; 
. N Ei 

dar, ține. (Dă punga lui Gilbert, carele întâi nu vrea so în, și apoi o 

primeşte ca un om ce şi-ar fi luat de ceva samă). — Ei! ce maj 

aştepţi ? a : îi Sa 

GILBERT. — Nimic. | i. 
- FABIANI. — Prea-mea-lege şezi aici de- -ți place..Ție steaoa cea. 

frumoasă, mic” fata cea frumoasă. Dumnezeu să te aibă în. 

paza sa! (Se inareptează „spre “ușa casei și vrea ste deselizi.) 

GILBERT, —. Unde te duci aşa ? 

FABIANI. — Unde? la mine. 
GLBERT. — Cum, la tine? 

FABIANI. —- Dar. a 
GILBERT. — Care e acel ce viseuză dintre noi amândoi? 

„Dineaorea îmi ziceai că ucigaşul jidovului sunt eu, acum îmi 

spui că casa asta este a ta. 

FABIANI. — A mea sau a amorezei mele, care vine tot una. 

GILBERT. — Mai spune'mi ce-ai zis? 
FABIANI, — Zic, prietene, de vreme ce vrei. să ştii că casa
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asta este a: unei fete frumoase” numită Jana care-mi este. a- 

mMorează. -- a 

GILBERT. — Şi eu, milordule, zic că minţi! Zic că eşti un 
_calpuzan şi un ucigaş, zic că maică-ta a fost pălmuită î în piaţa 

publică de gâde, şi că-ţi voi luă capul cu amândouă mâinele, 

vezi, şi-ţi .voi tăiă limba cu dinţii tăi. : 

FABIANI. — E, e. Ce drac de om este acesta ? 

GILBERT. — Eu sunt Gilbert strugarul. Jana e logodnica” 

mea. o SI | - 

- FABIANI. — Şi eu sunt cavalerul Amias Pavlet. Jana e amo- 

reaza imca, i | 
GILBERT. — Minţi îți zic, “tu eşti lordul Clambrasil, favori= 

1 

„tul reginei, Nebunule, socoteşti că n'o să ştiu aceasta! 

FABIANI, în pârte. — Toată lumea. mă cunoaşte în astă noap- . 
te ! — Incă 'un om de primejdie, care va trebui pus la cale! 

GILBERT. —- Spune- mi. îndată cai minţit ca un „mişel, Şi că 

Jana nu € amoreaza ta. - 
FABIANI, — - Îi cunoşti slova ? (coste. un, răvuş din buzunar). Ci- 

teşte. (In parte. Iu vreme “ce Gilbert deschide spasmotienşte răvaşul). Aş 

vrcă să intre la dânsul şi să s'apuce de sfadă cu Jana, aceasta: 

va da vreme oamenilor mei să sosească. 
„Gu. BERT, citind, — _«Voi fi singură în astă noapte; poți să 

eşti un ncruşinat! Dă-mi cuvânt! ai 

FABIANI. scoțând spaga. — Bucuros. Unde- -ţi este spaga ? 

GILBERT. — (O turbare! a fi din norod !. a nu, aveă nimic. 

asupră, nici spagă nici cuţit), Las, te .voi aşteptă noaptea în 

unghiul uliţei, şi îţi voi înfie unghiile în gâtș şi te voi ucide, 

ticălosule ! , 

"FABIANI. — E, e, eşti prea iute, tovarăşe. Ş 

GILBERT. — Oh! milordule ! îmi. voi răsbumă cu tine! | 

FABIANI. — Tu ! să-ţi răsbuni cu: mine! tu, atât, de jos, ei 

ge 

„atât de sus! eşti nebun, nici voi să te Ştiu! 

Gu.BERT. — Nici vrei să mă. „ştii ? 

FABIANI. — Dar. -. 

GILBERT. — Vei vedea! : 
7
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- FABIANI;: în parte; — Nu trebue ca soarele de mâine să ră- 

sae pentru omul ăsta. (Tarc). Prietene, crede-mă, du-te în ca- 

să-ţi. Imi pare rău c'ai aflat aceasta; dar îţi las pe frumoasa. 

Mai vârtos că nici îmi eră gândul să-mi întinz dragostile mai! 

departe. Diu- te în casă-ţi. (Aruncă “o chec la picioarele lui Gilbert). 

De n'ai chei, iată-ți dau eu. Sau, dacă vrei măi bine, bate 
“de. patru ori în oblonul acela.. Jana va socoti că sunt cu, şi - 
iţi”va deschide; Noapte bună. î _ Se duce, 

SCENA VIII. 
GILBERT, ssinsur - 

S'a dus! nu mai este: aici! Nu lam frământat, nu lam 

sdrobit sub picioarele mele pe oinul acesta! a trebuit să-l 

las să se ducă! nici o armă pe mine! (Giiseşte jox cuțitul cu care. 

tera Clunbrasil a fost ucis pe jidov ; îl apucă en o grabă furioasă). Ah! 

tu prea târziu soseşti ! — Tu nu vei puteă să omori decât 

pe mine! "Dar tot una este, ori că eşti căzut din cer sau văr-" 

sat din' iad, te binecuvintez! Oh! Jana m'a vândut! Janas'a 

dat neruşinatului acestuia ! Jana este moştenitoarea lordului 

Talbot! Jana este perdută pentru -mine! — O! Dumnezeul . 

meu! iată într'un ceas mai multe groaznice lucruri peste mine. 

decât poate purtă capul meu ! (Simon Renard sarată în întuntree 
în fundul teatrului). Oh! Să-mi răsbun de omul acesta ! să-mi 

răsbun de acest lord Clanbrasil! De mă voi duce la palatul 

reginei, slujitorii mă vor asvârli afară cu picioarele ca p'un. 
câine! Oh! sunt nebun, capul mi se sfărâmă. Oh! aceasta 
îmi este tot una, să mor, dar aş voi să fiu răsbunat! mi-aşi 

dă sângele pentru răsbunare! Nu este cine-va pe lume care 

să vreă a face această tocmeală cu mine? Cine vrea să mă 

răsbune de lord Clanbrasil şi să-mi îi viaţa pentru plată 2... 
7
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SCENA IX: | 

GILBERT, SIMON RENARD | | - 
s 

SION RENARD, făcând un pas — Eu.. 

_ GiBERT. — Tu! Cine eşti tu? AR 
i SIMON RENARD. — Eu sunt omul ce doreşti. | . 
! “GILBERT: — Ştii tu cine sunt cu? | 

SIMON RENARD. — Tu eşti omul care-mi, trebueşte. 
GiBERT. — Numai un gând am, o ştii aceasta ? Să fiu răs- 

” Dunat de lordul. Clanbrasil, şi.să mor. 
"Simon RENARD. — Vei fi răsbunat de lordul Clanbrasil, şi 
vei muri. 

GILBERT. — Oricine eşti, îţi muljumese! po , 
- SIMON RENARD. — Vei aveă răsbunarea ce vrei, dar nu uită 

cu ce: tocmeală. Imi trebuie viaţa ta. , 
GILBERT. — la-0. | - - 
Simon RENARD. — Tocmeala e târşita? | 
GILBERT. — Dar. ii 
Simon MRENARD: — Vino după mine. 
“GiLBERT. — Unde ?; | 
SIMON RENARD, — Vei află. i - 
GILBERT. — Gândeşte- te că-mi făgădueşti să mă. răsbuni ! L 
SIMON RENARD, — Gândeşte- te că-mi făgădueşti. să mori! 

, 2
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REGINA. 

  

PERSOANELE: 

REGINA. JANA. 
| 

GILBERT. | i LORzI, 

FABIANO FABIANI.- GA 
SIMON RENARD. De a ADEA. _ 

> 

„O cameră din apartamentul reginei. — O evangelie deschisă pe o mesuţă. Corona 

risală pe alta, — Uşi.de amândouă laturile. O uşă mare în fund. —0O purte a pă- 

retelui din fund îmbrăcată eu o bogată tapiserie. ” * 

S SCENA | | 

REGINA, strălucit îmbrăcată, culcată pe o canapea; FABIANO 

FABIANI, pe un jeț atăturea; el este bogat îmbrăcat şi 

poartă ordinul calfavetei. 

FABIANI, (cu o chitară în mână cântând). 

Când dormi, sullarea ta 

Curată, aeroasă 

Suspină când şi când 

— O şoaptarmonioasă; 

” Trupu-ţi se desvăleşte 
Sufletu-mi se hrăpeşte ..— 

Ah! dormi frumoasa mea; 

_Dormi, prea iubita mea;
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Când îmi zici: Te iubesc; 

În dulcea ta zimbire 

„Eu văz cerul deschis 

” Ma ncânt'a ta: privire 

Şi ochii-ţi scânteiază 

Frumoasă d'amor rază .. | 
lubeşte, scumpa mea; . e . - 
lubeşte, draga mea; 

Vezi tu? traiul tot stă 

Nuima'n patru cuvinte - 

Ori ce bine noroc 

Şi fericită minte, 

Oricare veselie 
Şi orice bucurie : — 

A râde, a dormi, 
ae o A cântă, a iubi! . , 

L Le . - Pune chitara jos. 

Oh !.doamna mea, nu îţi pot arătă câi te iubesc! dar Si- 
non Renard! Simon Renard, mai ai puternic aicea şi decât Mă- 
rirea Ta! oh! îl urăsc. - 

REGINA. — Ştii că nu pot nimic, milord.: EI e este aici legat 
al- prinţului de Spania, care-o să-mi fie bărbat. 

FABIANI. — Care o să-ţi fie bărbat! 
REGINA, — Lasă, milord, să nu mai vorbim. d'accasta. Te 

“iubesc, alta ce-ţi mai trebue? Şapoi este. vremea să te duci. 
FABIANI. — Mario, încă un. minut! o 
REGINA. — Dar este ceasul când a să Sadune. Sfatul de 

“taină, pân” în ceasul acesta aici a fost femcia, trebue să lă-. - 
săm acum să intre regina. o 

" FABIANI. — Eu voiu ca femeia să facă pe regina aştepte 
la uşă. 

- REGINA. — Aşa vrei tu! aşa vrâi. tut Uită-te la mine, mi- 
lord! tu ai.un tânăr şi frumos cap, Fabiano! .. 

- FABIANI. — Tu _eşti frumoasă, doamna mea! Nu ai aveă 
trebuinţă! decât de frumuseţa ta ca să fii atotputernică ; este 

“pe capul tău un: oareşice care spune că eşti regină, însă. 
aceasta este -mai bine scris pe faţa ta decât pe -corona ta.. 
- REGINA. — Mă măguleşti! :
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FABIANI. — — "Te iubesc. 
REGINA. — -Mă iubeşti, aşa e? numai pe mine mă iubeşti? 

mai spunemi-o înc'odată aşa cu ochii aceia. Ah! noi sărma- 

nele femei, nu ştim drept niciodată ceeace se petrece în inima 

unui om; suntem nevoite a crede ochii voştri, „şi uneori cei 

mai frumoşi, sunt cei mai mincinoşi. Dar într'âi tăi, milord,. 

este. atâta - credinţă, blândeţe,- -atâta statornicie, încât nu pot:: 

minţi, aşa e? Aşa, frumosul meu paj, căutătura ia este ne- 

vinovată şi eurată. Oh! -a luă ochi cereşti pentru a înşelă, ar 

- fi grozav lucru. Ochii tăi sunt ori de înger ori de diavol. 

> FaBlanr. —— Nici diavol, nici. înger. Un om. tare te iubeşte. 

REGINA. — Ce iubeşte pe regina? 

FABiANI. — Ce iubeşte pe Maria. 

REGINA. —— Ascultă-mă Fabiano, şi eu te iubesc, Tu eşti 

tânăr, şi ştiu că sunt multe femei care te privesc cu -mare. 

dulceaţă. Şi în “sfârşit se satură cineva d'o regină ca şi d'o | 

alta. Nu mă curmă. De te vei înamoră 'vr'odată de alta, vreu. 

să-mi spui. Te-aş ertă poate dacă: mi-ai spune. Lasă-mă să 

grăesc. Tu nu ştii în cât te iubesc, nici eu însumi nu ştiu. 

- Sunt minute, este adevărat, în care te-aş iubi mai bine mort 

decât fericit cu alta; dar sunt minute în care te-aş iubi mai 

bine fericit. Doamne sfinte! nu ştiu pentru ce vor să-mi. scoaţă 

“ nume de femec rea. 

" FABIANI. — Numai cu tine pot a fi fericit, Mario: numai 

“pe tine te iubesc.> | 

REGINA. — Adevărat e? Uita- te la mine. Adevărat e? o! 

_Eu sunt temătoare uneori! îmi închipuesc — care e femeca 

ce n'are astfel de idei? — îmi închipuesc uncori că mă înşeli. 

Aş voi să fiu ncvăzută ca să te pot urmări şi să ştiu tot- 

deauna ce faci, ce zici şi unde eşti. Spun din poveste că este 

un inel care te face nevăzută: cu mi-aş da coroana pe inelul * 

acela... Îmi închipuesc neîncetat că tu umbli după cele mai 

frumoase fete. ce sunt în oraş. O! vezi tu, să nu cumva: să 

mă inşăli! . De o 

„FABIAN. — Dar; doamna mea, lipsească-ţi aceste idei. Eu 

să te înşăl, doamna mea, împărăteasa mea, buna : mea -stă-
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până! Ar trebui să fiu cel mai nemulţămitor şi mai ticălos: 
din oameni! Dar”n'ai niciun cuvânt casă mă socoteşti cel 

mai nemulțămitor şi mai ticălos - din oameni! Eu te iubesc, 

te iubesc îţi zic! Dar n'o vezi aceasta în ochii mei? O Dum- 

_nezeule! Şi însă ei ar trebui să te încredinţeze că iţi spun: 
adevărul. Să vedem, uită-te la mine, spune-mi seamăn, unuj 

om ce te vinde? Când un om înşală. pe-o. femee, aceasta se 

vede îndată. Femeile mai vârtos îndată-l cunosc, Şi ce minut 
ai ales, Mario, ca să-mi zici aceşte lucruri? Minutul vieţii 

_ mele în care poate te iubesc mai mult! In adevăr, mi se pare 

că niciodată nu te-am iubit ca astăzi! aicea nu vorbesc, re- 

ginci. Zău, îmi bat joc de/regina.: Ce-mi poate face regina ? 

Poate să-mi tac capul, şi apoi ce? Tu, Mario, tu poți să-mi 

sfărâmi inima!" Nu iubesc mărirea voastră, te iubesc pe tine.- 

„Mâna ta cea albă şi moale o sărut şi o slăvesc, doamnă, iar 

nu sceptrul vostru! - . 
- REGINA. — Îţi mulțămesc, Fabianul meu, adio. — Pentru 

-„Dumnezeu ! milordule, cât eşti de.tânăr! ce frumos cap şi ce 
frumos păr negru ai!— Să vii după un ceas. Pe 

FABIANI. — Acela ce voi îl numiţi un ceas, cu îl numesc 
- un veac, i De (Isse). 

Indată ce a eşit, regina se scoulă cu grăbire, merge la « o “ușă tăiuută si o des 
- chide, Intră S. Renard. - - 

SCENA 1, 

, REGINA. SIMON RENARD. 

REGINA, — — Intră, domnule Băili. E! fost- -ai! acolea? -auzi- 

tu-l'ai? 

„SIMON RENARD. — Dar, doamna mea.. 
REGINA. — Ce -zici ? Oh! E cel mai şiret şi mai mincinos 

om. Ce-zici? , 

SIMON RENARD. — Zic, - doamină, că se cunoaşte -că este 
“Italian. 

- Mario, te slăvesc!. Nici n'aş puteă să mă uit la altă femee!"
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REGINA. — Şi eşti sigur că merge noaptea la femeca aceia ? 

Vai văzut? IE : Ea 

SIMON RENARD. — = Eu, Şandos, Clinton, Montagu şi:ali zece 

marturi. o. - 

REGINA. — Ah ! întru adevăr, e de batjocură !' 

SimoN RENARD. — Afară de aceasta, pricina se va dovedi” 

* îndată către regina; tânăra fată este aicea, precum am mai 

“spus Măriei Voastre astă noapte am pus da. ridicat-o din 

casa ei. : 

REGINA. — Apoi aceasta, domnule, nu-i ;. destulă. vinovăţie 

ca să pui să-i tae capul? - 

SIMON RENARD. — Pentru c'a fost noaptea “la o fată fru- 

moasă ? Nu, doamnă. Mărirea Voastră aţi dat în judecată pe 

Trogmorton pentru -asemenea: pricină, şi ştiţi că Trogmorton 

a scăpat. 
REGINA. — Am pedepsit pe judecătorii lui Trogmorton. 

Simon RENARD. — Căutaţi să nu aveţi a pedepsi pe jude- 

cătorii lui Fabiani. » - 

REGINA. — Ah! cum să-mi răsbun de vânzătorul acesta ? 

Simon RENARD. — Mărirea Voastră vreţi « o răsbunare sigură? 

„REGINA. — Vrednică de mine. - 

__ SiMON RENARD. — Trogmorton a scăpat, doamnă. Nu este 

decât un chip, acel care l-am. spus Măririi Voastre. Omul ce 

stă afară. 
REGINA. — Face-va “tot ce voi vrea ? 

SimoN RENARD. — Dacă şi Mărirea Voastră veţi face tot ce 

„va vrea el. | - | 

REGINA. — şi va dă viața? - “ 

“SIMON RENARD. — Va face tocmeală; dar își va dă viaţa. 

REGINA. — Ce voeşte? ştii ? 

SIMON RENARD. — Aceca ce voiţi şi Mărirea Voastră. Să-şi 

răsbune. ă | 

“REGINA. — Zii să intre, şi să fii aproape când. te voi chie- 

mă... Domnule Baili ! a 

SIMON RENARD, (tntorcânaă-se). — Doamna mea ?... 

REGINA. — Zi milordului Şandos să steă în camera alâtu-.
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turată cu şease strejari d'ai mei gata să intre, — Asemenea 

şi femcea să fie aicea când voi chemă-o. — Du-te. 
REGINA, (singurii). — O! va fi groaznic! 

"Una din uşile Jăturalniee “se deschide. Intră Simon Rouard şi Gilbert, 

  

- r 

. = SCENA IL. 

REGINA, GILBERT, SIMON RENARD. 

- GILBERT. — Dinaintea' cui sunt? 
Simon RENARD. — Dinaintea Reginei. | 

- GILBERT. — Regina ! ” 

REGINA. — Aşa, Regina. Eu suit Regina. Nu este vreme de 

mirat. Tu eşti Gilbert, un strugar. Locueşti nu ştiu unde 

dincolo de apă pe mal cu una numită Jana al căria eşti lo- 

godnicul, şi care te înşală şi care are amorez pe unul numit 

Fabiano care mă înşeală pe: mine: Tu vocşti să-ţi răsbuni, şi 

“eu iarăşi. Pentru aceasta îmi trebue să fac cu viaţa ta ce voi 

voi. Îmi trebue să zici ce-ţi voi porunci să zici, fie orice: Imi - 

trebue să nu mai fie pentru tine nici minciună nici adevăr, 

nici bine, nici rău, nici drept nici nedrept, alt: nimic decât “ 
răsbunarea mea şi voca mea. Imi trebue să mă laşi să fac 
şi să te laşi să faci. Te învocşti? - 

“GILBERT. — Doamna mea... 
„REGINA. — Răsbunarea vei avea-o, Dar îţi spui mai nainte 

„„că va trebui să mori. lată tot, fă tocmeală. De ai o mumă 

bătrână, şi să trebuiască să-i copăr masa cu drugi de aur, 

“spune, voi face-o. Vinde-mi viaţa cât vei vrea de scump. 

GiLBERT. — Nu mai sunt hotărit 'a muri, doamna mea. 

REGINA. — Cum! 
GILBERT. — Ascultaţi, Mărirea Voastră: am gândit toată 

noaptea, nimic nu-mi este dovedit încă în pricina aceasta. Am 

văzut -uin om care s'a lăudat că este amorezul Janci. Cine-mi 

poate spune că n'a minţit? am văzut o chec, cine-mi poate 

spune că "nu “e furată. Am văzut un răvaş.- Cine-mi poate 

spune că n'a fost scris de silă. Şi nici mai ştiu dacă eră chiar
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slova ei. Eră noapte. Eram turburat. Nu vedeam. Nu pot să 

dau viaţa mea, care este a ci, astfel, Nu cred nimic, nw's 

încredinţat de nimic, mam văzut pe Jana. . 

REGINA. — Se cunoaşte că iubeşti! Eşti ca şi mine, te îm- 

protiveşti la orice dovezi ; dar dacă vei vedea- -0 pe acea Jană, 

dacă vei auzi-o mărturisind vinovăția, face-vei -aceea ce voesc ? 

GILBERT. — Dar, cu'o condiţie însă, 

REGINA. —— Îmi vei spune-o mai-târziu. (Către Simon - Renard). 

Să-mi aduc'aci pe muerea aceea, numai decât. (Simon -Renard 

use, Regina pune pe Gilbert după o perdea care este de o parte în fundul 

apartamentului). Stăi colo. Ă 

Intră Jana, galbenă şi tremurândă. 

  

SCENA IV. 

REGINA, JANA, GILBERT, după perdea. 

REGINA. —'Apropie- -te, tânără fată, ştii cine suntem ? 

JANA. — Ştiu, doamna mea. 

REGINA. — Ştii cine este omul care te-a mpa? 

“JANA. — Ştiu, doamna mea. 

„ REGINA. —- Te amăgise? trecea subt un nume de Amias 

Pavlet? n i Nea 

„JANA. —- Aşa, doamna mea. 

REGINA. — Acum ştii că este Fabiano Fabiani, conte de 

Clambrasil ? - 

JANA. — Ştiu, doamna mea. 

REGINA. — Astă noapte când a venit de te-a ridicat din 

casa ta îi dedeseşi întâlnire şi-l aşteptai.? 

“JANA, (incleştând mâinele). — Pentru Dumnezeu, doamna mea! 

REGINA. — Răspunde ! ” 

JANA, Acu plus slab). — Aşa. _ : - N 

"REGINA, — Ştii că nu mai aveţi de nădăjduit nimic nici tu 

nici el?  —- - 

JANA. — Decăt moarte. Şi aceasta este o nădejde. 

REGINA. — Spune-mi toată întâmplarea. Unde ai întâlnit pe 

omul acesta cea întâia dată ? :
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JANA. — Cea întâia dată ce l-am văzut, eră... — Dar ce 

“trebue aceste ? O ticăloasă fată 'din 'norod,: săracă şi zadar- 

nică, nebună şi cochetă, înamorată de podoabe şi de haine . 

frumoase, care. se amăgeşte de mândreţile unui domn rare: 

lată tot. Sunt amăgită, sunt: necinstităy sunt perdută. N'am 

alt ce mai spune. Pentru Dumnezeu, pesemne nu - vedeţi,. 
“doamna mea, fieştecare cuvânt ce zic mă omoară. 

REGINA. — Bine. 

JANA. — Oh! mânia voastră este groaznică, o ştiu, doamna 

mea! Capul meu se pleacă mai inainte. subt pedeapsa ce-mi 
gătiţi... - 

REGiNA. — Eu! pedeapsă pentru tinc! Ce, î imi bat eu capul 

de tine, nebuno !. Cine eşti tu, „ticăloasă zidire, pentru ca re- 

gina să gândească la tine, muere, este altul care se va în- 
sărcină a te pedepsi. ! 

JANA. — E bine, doamna mca,' ori care va fi acel -ce-l 

veţi însărcină, ori care va fi pedeapsa, voi suferi fot fără -a 

mă. jelui, vă voi şi mulţumi încă de veţi avea milă d'o ru- 

„ găminte ce o să vă fac..Este un om care m'a luat orfană 
în leagăn, care m'a ţinut, m'a crescut, m'a hrănit, care m'a 

iubit şi mă iubeşte încă; un om de care sunt tare nevrednică, 

câtre care am fost foarte vinovată, şi al cărui chip însă este 

în fundul inimei mele scump, înalt şi sfinţit precum al. lui 

„Dumnezeu ;'un om care fără îndoială în .ceasul acesta îşi 

găseşte casa deşartă şi părăsită, şi prădată, şi nu "înţelege 

nimic, şi îşi smulge părul de desnădăjduire. Aşa dar, aceea 

„ce cer de la Mărirea Voastră, doamna mea, este să nu în- 

țeleagă niciodată nimic, să mă fac nevăzută, fără să ştie nici- 

“odată ce m'am făcut, nici ce_am. făcut, nici ce aţi făcut cu 

mine. Ah Dumnezeule ! nu ştiu de 'mă  înţelegeţi bine; dar 

trebue să simţi că acesta e un om nobil şi generos prieten. — 

Sărmanul Gilbert! O aşa, este prea adevărat! — Care -mă 
cinsteşte şi' mă crede curată, şi care nu voi să mă urască şi 

să mă despreţuiașcă:.. — Aşa e că mă înţelegeţi, doamna 

mea ? Cinstirea omului acestuia” este pentru mine mai mult 

de cât viaţa, aşa! şi apoi aceasta i-ar pricinui o măhniciune - 

0. Negruzzi. — Vol. III." ” | A 18
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„straşnică! şi multă mirare! Intăi nici ar crede. Nu, n'ar crede. 
Dumnezeule ! sărmanul Gilbert! oh, doamna mea! fie-vă milă 

de el şi de mine. El nu va făcut nimic. Să nu ştie nimic 

de aceasta, pentru numele lui Dumnezeu ! Pentru numele lui 

Dumnezeu! să nu ştie că sunt: vinovată, căci s'ar omori. Să 

nu ştie că sunt moartă, căci ar muri. 

REGINA. — Omul de care grăeşii, este aicea; te ascultă, 

te judecă, şi vrea să te pedepsească. (Gilbert s'arată). | 
„JANA. — Cerule! Gilbert! ' 

GILBERT. — (Reginei). Viaţa mea este a voastră, doamnă. 

REGINA. — Bine. Ai să-mi cei ceva? 

GILBERT. — Am, doamna mea. 

REGINA. — Ce? Noi îţi dăm parola noastră de Regină, că - 
"primim mai înainte. 

GILBERT. — Eată_ ce, "doamna mea. — Este mic. lucru. 

Aceasta-i o datorie de mulţămire ce împlinesc către un domn 

al' curţii voastre care mi-a dat mult de lucru în meșteșugul 
meu de strungărie. Ă 

REGINA. —. Grăeşte.. 

GILBERT. — Domnul acesta are o; tainică legătură c'o fe- 

mee pe care nu o poate luă pentru că ca este dintr'o familie 

proscrisă. Această femee, ce a trăit ascunsă pân'acum, este 

fiică unică şi moştenitoare a celui mai de pe urmă lord Talbot, 
tăiat subt riga Enric VIII. 

REGINA. — Cum! eşti sigur d'aceea ce zici? loan Talbot, 
“bunul. lord catolic, credinciosul apărător al maicii mele de 

Aragon, zici că a lăsat o fiică? Pe coroana mea, de este ade- 

vărat, acest copil ste copilul meu ; şi aceea ce loan Talbot 

a făcut peutru Maria de Englitera, Maria de Englitera va face 
pentru fiica lui loan Talbot. 

GILBERT. — Aşa dar, va fi negreşit o fericire pentru Ma- 

rirea voastră, să inturnaţi fiicei lui loan Talbot averile părin- 
telui său ?.. 

REGINA. —- Aşa, fără îndoială, şi să le iau de la Fabiano! — 

Dar. sunt dovezi că trăeşte această moștenitoare? 

GILBERT. — Sunt. 
. 
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REGINA. — Şi de nu vor şi fi, noi vom face, Nu suntem Regină pentru nimic. i 
” GILBERT. — Mărirea voastră 'va- da fiicii lordului Talbot 

averile, titlurile, rangul, numele, armele şi deviza - părintelui său. Mărirea Voastră o va. ridică din toată proscripţia şi îi va chezeşui asigurarea vieţii. Mărirea voastră o va mărită 
după domnul acesta care este singur omul pe carele ca il. 
poate luă. Cu condiţiile acestea, doanina mea, veţi putea face 
cu mine, cu slobozenia mea, cu -viața mea şi .cu vocea mea, 
precum vă va plăcea.. SE | 

REGINA. — Bine. Voi face tot ce ai zis. pr 
GILBERT. — Mărirea voastră va face ce am zis. Regina 

Engliterei mi se jură mie lui Gilbert strungarul pe această . coroană, şi pe Evanghelia asta deschisă. aa 
p* REGINA. — Mă jur pe această rigală coroană şi pe! acea 
sfântă Evanghelie. « o 

GILBERT. — Tocmeala este sfârşită, doamna mea. Porunciţi „să gătească o groapă pentru mine şi un pat de nuntă pentru miri. Domnul de care grăiam, este Fabiani, conte de Clan- brasil. Moştenitoarea lui Talbot, eat-o. - 
JANA. —, Ce zici? ÎN a 
REGINA. — C'un nebun am aface? Ce însemncază aceasta ? “ Meştere ! bagă-ţi în minte că eşti prea -semeţ să râzi de re- gina Engliterei. Căci camerile'rigale sunt locuri unde trebue: a-şi luă cine-va seama vorbei, şi, că sunt prilejuri unde gura face de cade şi capul! E - 
GILBERT. — Capul meu, doamna: mea, îl aveţi. Eu am ju- rământul vostru ! 

"REGINA. — Tu nu eşti în sine. Fabiano ăsta! Jana asta!...—. Lasă-mă în pace. Se 
„GILBERT. — Jana asta e fiica şi moştenitoare lordului Talbot, 
REGINA. — Ba! părere! himeră ! nebunie! Dovezile le ai? 
GILBERT. — De plin. (Scoate un plic din sân). „Bine-voiţi a 

„citi aceste hârtii, SR | a 
REGINA. — Am eu vreme să citesc hârtiile tale, eu ? ţi-am 

cerut eu hârtiile tale? Ce-mi pasă mie de hârtiile tale? Pe
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sufletul meu, şi de. vor. dovedi ceva, le voi aruncă în foc, și 

nu va rămâneă nimic. -- 

GILBERT. — De cât jurământul . vostru, doamna 1 mea. . 

_ REGINA. — Jurământul meu ! Jurământul meu ! 

GILBERT, — Pe coroană şi pe Evangelie, doamna mea! 

adică, pe capul voştru şi pe sufletul vostru; pe viața voastră 

din lumea aceasta şi pe viaţa voastră din cealaltă.: 

REGINA. — Dar apoi ce vrei tu? Îţi jur că eşti nebun. 

GILBERT. — Ce voi? Jana şi-a perdut rangul, daţii-l! Jana: 

- şi-a perdut cinstea, daţii-o ! vestiţi-o fiica lui lord Talbot şi 

soţia lui lord Cianbrasil — şi apoi, luaţi-mi viaţa ! | 

REGINA.. — Viaţa ta! dar ce vrei tu să fac acum ci! viața 

ta? Nu o vream de cât ca să-mi răsbun de omul acesta, de - 

Fabiano! Tu pe semne nu înţelegi nimic? Eu: earăşi nu 

te înţeleg. Grăiai de răsbunare. Asfel îţi răsbuni ? Aceşti oa- 

meni din norod sunt aşa de nerozi! şi apoi, gândeşti că crez 

istoria ta 'cea. de râs a unei moştenitoare a lui Talbot! Hâr- . 

tiile ! îmi arăţi hârtiile! nu vreau să le văd..A! o muere te 

vinde, şi tu te faci generos! nici cum nu-ţi pasă! Eu nu 

sunt generoasă ; eu am turbarea şi ura în inimă. Imi voi 

păsbună, şi tu îmi vei ajută. Daf e nebun omul acesta! e 

nebun ! e nebun! o. Dumnezeule! pentru ce să am trebuință 

de, dânsul! e desnădăjduitor lucru a aveă a face cu astiel.. 

de oameni în pricini serioase! 

„GILBERT. — Am parola voastră de Regină catolică. Lordul 

Clanbrasil a amăgit pe Jana, şi trebue s'o ia. | 

"REGINA. — Dar de nu va-voi so ia? 

GILBERT. — Atuncea îl veţi sili, doamna mea. 

JANA. —: Oh nu! fie-ţi milă' de mine, Gilberte! 

GILBERT. — E bine, de-nu va voi neruşinatul.acesta, Mă- 

rirea Voastră veţi face cu el.şi cu mine ce veţi voi. 

REGINA, (cu bucurie) — A! atâta vreau! 

„GILBERT. — La o aşa întâmplare, dacă coroana de contesă 

de Vateriord se va: pune în obşte de regina pe capul cel 

sfinţit şi neatins al acestei Jane Talbot, eu voi face tot acea 

ce-mi va porunci: Regina. 

.
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REGINA. — Tot? 

GILBERT. — Tot. 
REGINA. — Vei zice ori ce va trebui zis? Vei 1 muri de ori 

ce moarte ? 

GILBERT. — De ori ce. moarte. 

JANA.. — O Dumnezeule ! 
REGINA. — Te juri ? 
GiBeRT. — Mă jur. , 
REGINA. — Aşa se poate pune la cale lucrul. Ajunge, am 

parola ta şi tu ai p'a mea. S'a: sfârşit. (sta putin în gând) (Către 
Jana). Eşti de prisos aci: eşi, te vor chemă la vreme. 

JANA. — O Gilberte! ce ai făcut? O Gilberte! sunt o ti- 
căloasă şi nu cutez a-mi ridică ochii asupră-ţi! O Gilberte! 
eşti mai mult de- cât un Inger, căci ai tot odată şi virtuţila 
unui înger şi patimile unui om! 

SCENA V. S 

REGINA, . GILBERT, apoi SIMON RENARD, lora SHANDOS, ga 
STREJARII 

REGINA. — (Lui Gilbert). Ai vro armă „asupra ta ? Un cuțit, 
sau altă? | 

GILBERT. — (Scoţănd din sân "cuțitul lordului Plamtrai). Un cuţit ! ! 

„eată, doamna. mea. | 
REGINA. — Bine. Ține-l în mână. (Cniataă, npucându-l iute de 

mână). Domnule Baili d'Amont! Lordule Şandos ! (intră Simon 
-Renuză, loză Şandos şi strejazii). Puneţi mâna, pe omul: acesta ! 
a ridicăt cuțitul asupra mea. L'am apucat de mână, în mi- 
nutul cârid era să mă lovească. Este un' ucigaş. 

GILBERT. — Doamna mea!... 
REGINA. — (Incet lui Gilbert). Uiţi acum tocmeala noastră! - 

7 

așa te laşi cum ai zis ? (Ture). Sunteţi toţi martutri.că era încă . 
“cu cuțitul în mână. Domnule Baili, cum se numeşte gâdea 

de la Turnul Londrei ?
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SIMON RENARD. — Acesta e un irlandez ce-i zic Mac Dermoti. 

REGINA. — Să mi-l aducă aci, am să-i vorbesc. 

"SIMON RENARD. — Însăţi Mărirea Voastră? 
REGINA. — Insămi eu. 
SIMON RENARD. — Regina să grăiască cu gâdea! 
REGINA: — Aşa, Regina va grăi cu calăul, capul va grăi 

cu mâna. — Să-l aducă! (Un strejar ese). Milord Şandos, şi 

-voi, domnilor, îmi veţi da samă de omul acesta. Păziţi-l a- 

colo dinapoea voastră. Aici au să se petreacă lucruri pe ca-. 

rele trebue să le vază. — Domnule leitenant d'Amont, lordul 

. Clanbrasil aice e? 
SIMON RENARD. — Stă în camera a zugrăvită, aşteptând când 

va fi bună plăcerea Reginei ca să-l vază. 

REGINA. —. Nu prepune nimic ? 

SIMON RENARD. — Nimic. 

REGINA. — (Lorăolui Şandos), Să -intre. ' 

SIMON RENARD. — Toată curtea stă afară aşteptând. Să nu 

vie nimeni înainte de lordul Clanbrasil ? 

REGINA.: — Care sunt printre domnii noştri £ acei ce urăsc 

„pe Fabiani ? 

SIMON RENARD. — Toţi. 

REGINA. — Acei ce-l urăsc mai mult? . 

. SIMON RENARD. — Clinton, Moniagu, Somerzet, ronte de 

Derbi, Jerar Friţ-Jerar, lord Paget, şi lordul Canţeler. 

REGINA, — (Loraului Şandos). Chiamă pe toţi: aceștia, afară 

de lordul Canţeler. Du-te. (Şanăos ese). (Către Simon Renara). Vred- 

nicul Episcop Canţeler nu iubeşte mai mult, de 'cât ceilalţi 

pe Fabiani, dar este om plin de. cârtiri. (văzâna hârtiile pe care 

Gilbert le-a pus pe, masă). A! trebue “însă să-mi arunc ochii 

p'aceste hârtii. (In vreme ce le caută, ușa din fund se deschide. Intră 

* 

domnii însemnați de Regina, închinându-se până la pământ.
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SCENA VI, 

„Cei din urmă, LORD CLINTON (și ceilalţi domni). 

REGINA. — Bună dimineaţă, domnilor. Dumnezeu să vă. - 

„aibă întru paza sa, milorzi. (Lordului Montagu). Anton Brovn, 

nu uit nici o dată că cu vrednicie ţi-ai dat pept cu loan, de 

Montmorensi şi cu domnul de Tulusa în negoţiaţiile mele cu 
împăratul. unchiul meu. — Lord Paget, vei priimi astăzi dip- 

lomele de baron Paget de Boderzet în Staford. —- E! dar 

eată vechiul nostru prieten milord Clinton! Noi îţi suntem 

pururea bună prietenă, milord. Voi aţi sfărâmat pe Tomas 
Viat în câmpia de Sent Jam. Domnilor, să ne aducem toţi 

aminte. În .ziua aceea coroana Engliterei a fost scăpată de . 

un pod pe care a putut oştile mele sosi până la rebeli, şi 

de un zid ce a oprit pe rebeli de a sosi până la mine. Po- 

dul, este podul Londrei. Zidul, este lordui Clinton. | 

LORD CLINTON. — (incet lui Simon Renard). Sunt şease luni de 
când Regina nu mi-a grăit. Cât e de bună astăzi! 

SIMON RENARD. — Îngădue, milord. Acum îndată îţi va păreă 

şi mai bună. 

REGINA. — (Lorăului Şandos). Milord Clanbrasil „poate să intre. 

(Lui Simon Renara.) Câte-va minute după ce va intră... 

i şopteşte încet la ureche, şi îi arată uşa pe care'a eşit Jana.) : 

SIMON RENARD. — Am înţeles doamna mea. (Pabiani întră) 

> SCENA VI e. 

(Cei din urmă), FABIANI. 

„REGINA. — A! eată-l!... (incepe a vorbi încet lui Simon Renard). 

FABIANI. — (Cărui i se închină toţi, în parte, uitându-se împrejurul lui). 

Ce va să zică aceasta ? sunt numai. vrăjmaşi d'ai mei astăzi 

aicea. Regina şopteşte cu Simon Renard, la dracu! o văz că 
râde ! rău semn ! - 

7
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REGINA. — (Cu blânăeţe 1 lui Fabiani) Dumnezeu să te aibă în 
paza sa, milord! | | 

FABIANI. — (Siratăndu-i mâna) Domna mea... (ta parte.) Mi-a zâm- 
bit. Primejdia nu e pentru mine. 

REGINA. — (Tot cu blândeţe) Am a- -ţi vorbi. (Vine cu dânsul dina- 
intea teatrului.) . , : NT 

FABIANI. — Şi eu am a-ţi vorbi, doamna mea, am să te 
mustru. M'ai lăsat, mi'ai depărtat'o mulţime de vreme. Ah! 
n'ar fi aşa, dacă în ceasurile când nu ne vedem ai gândi la 
mine, cum gândesc eu la voi: 

REGINA. — Eşti nedrept; de când m'ai lăsat, numai la du- 
mneata mi-e gândul. 

FABIANI. — Adevărat e? sunt aşa de fericit ? Mai spune-mi 
odată. | 

REGINA. — (Tot zâmbind). Mă jur, 
- FABIANI. — Mă iubeşti aşa dar precum te iubesc? 
REGINA. — Tot aşa, milord. — In adevăr îţi spui cam gân- 

: dit, şi ţi-am gătit o plăcută surpriză la întoarcere. - 
„ FABIANI, — Cum! ce surpriză ! i 
"RECINA. — O' întâlnire care- -ți va aduce multă plăcere. 
"FABIANI. — Întâlnirea cui ? 

REGINA. — Ghiceşte. — Nu ghiceşti? 

N FABIANI. — Nu, doamna mea. . 

REGINA. — Apoi dar întoarce- te, “Fabiani se întoarce şi vede pe 

Jana pre pragul uşei cei mici.) ae 

FABIANI. — (în parte) Jana? 

JANA. — "Ga parte) El este! 

REGINA. — (tot zâmbină) Milordule, cunoşti pe fata aceasta? 
FABIANI. — Ba nu, doamna mea. 

REGINA. — Fată, cunoşti pe milordul? | 
JANA. — Întăi adevărul şi apoi viaţa. Îl cunosc, doamna 

mea. | 

REGINA. — Aşa, milordule, nu cunoşti pe femeca aceasta ? 

FABIANI. — Doamna mea! vor să mă piarză, sunt împreju- 

rat de vrăjmaşi. Femecea aceasta este unită cu dânşii, făr” în- 

doială. N'o cunosc, doamna mea ! N'o ştiu, cine e, doamna mea.
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, REGINA. — (sculându-se şi lovindu-l cu mănuşa peste obraz) A! eşti 

“un mişel! — Vinzi pe una şi tăgădueşti pe celaltă! a!. nu 
ştii cine e ! vrei să ţi-o spui eu? Femeea aceasta este Jana 

- Talbot, fiica lui loan Talbot, bunul domn catolic ce a. murit 
pe eşalod pentru maică-mea. Această femee este Jana Talbot 
vară-mea; Jana Talbot, contesă de Şrefsburi, contesă de Vec- 
sfort! contesă de Vaterford, pairesă de Englitera! Eată. ce 
este femeea aceasta! — Lordule Paget, voi sunteţi comisari 

" osebitei peceţi, veţi ţinea socoteală de cele ce zicem. Regina 
Engliterei cunoaşte în obşte pe tânăra aceasta. pentru „Jana, 
fiică” şi unică . moştenitoare a celui de pe urmă conte de Va- 
terford. (Arătână serisorile.) Eată dovezile. şi documentele pe care 
le veţi întări cu pecetea cea mare. Aceasta poruricim. (Către 
Fubiani.) Aşa, contesa de Vaterford! şi aceasta s'a dovedit! şi şi 
vei da averile ei -ticălosule ! — A ! nu cunoşti pe femeea acea- “ 
sta! nu ştii cine e femeea aceasta ! E! ţi-o spui eu! "este Ja- 

“na Talbot! şi trebue să-ţi mai spui ceva mai mult?... (tai în- 
cet uitându-i-sa în. ochi.) -Mişelule ! ea este amoreaza. ta! 

FABIANI. — Doamna mea...- 
"REGINA. — Eată ce este ea; acum eată ce eşti t tu, Tu eşti 

un om fără suflet, un om fără inimă, un om fără duh! Eşti un 
şiret şi un ticălos! Eşti... — Zău, domnilor, m'aveţi trebuinţă 
să vă depărtaţi. Prea puţin î îmi pasă că veţi auzi ce am să spui 
acestui om! mi se pare că grăesc destul de tare. — Fabiano'! 
Eşti un ticălos, un vânzător către. mine, un mişel cătră 
dânsa; o slugă mincinoasă, cel mai nimicit, cel mai de pe 

„urmă din oameni! şi insă, este prea adevărat, te-am . făcut 
conte de Clanbrasil, baron de Dinasmondi, ce încă? Baron 
de Darmont în Devonşir. E! dar eram nebună! vă cer ertă- 

- ciune, milorzi, că v'am făcut de v'a cotit omul acesta. Tu; 
caveler ! tu nobil! tu domn ! Dar asemănează-te cu acei care 
sunt aşa. ticălosule ! Dar priveşte imprejuru-ți nobili ! Eată Brij, - 
baron Şandos. Eată Seimur duca de Somerzet. Eată Stanleii,: 
care sunt conți de Derbi de la anul o mie patru sute opizeci 
şi cinci. Eată Clintonii cari sunt baroni Clinton de la o mie 
două sute noăzeci şi opt! Ce, tu îți încnipueşti că semeni
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„cu oamenii aceştia ! te zici i aliat cu familia: Spaniolă de Pe- 
nalver, dar nu e adevărat, nu eşti de cât un rău Italian, nimic! 
mai puţin de cât nimic! fiu al unui din satul Larino! — Aşa,. 

domnilor, fiu al unui ciobotar! o ştiam şi n'o spuneam şi o 

ascundeam aceasta, şi mă făceam că crez pe omul acesta 

când vorbeâ de nobilitatea sa. Căci aşa suntem. noi femeile. 

O Doamne! aş voi să fie aici femei, aceasta ar fi o învăţătură 

pentru toate. Ticălosul! ticălosul acesta ! înşală p'o femee şi 

tăgădueşte pe ceealaltă ! neruşinat! întru adevăr, eşti tare ne-: 

ruşinat! Cum! de când vorbesc încă nu e în genuichi! î 
genuchi, Fabiani! milorzi, puneţi cu d'asila pe omul acesta în 

"* genuchi! . 

FABIANI. — Mărirea Voastă... 
REGINA. — Ticălosul acesta pe care l-am umplut de bunătăţi! 

ăst lacheu Napolitan pe care l-am făcut cavaler aurit şi conte 
slobod de Englitera! Ah! trebuia să m'aştept la aceasta! 

. Bine îmi spusese c'aceasta asttel e să se isprăvească. Dar aşa 
sunt eu de îndărătnică, şi pe urmă văz c'am greşit. Eu sunt 
vinovată. Italian, va să zică şiret. Napolitan va să zică becisnic! 
ori în câte dăţi tatăl meu s'a slujit “un Italian, s'a căit. Acest 
Fabiani! vezi tu, ladi Jano, la ce om te-ai dat, nenorocită 
copilă ! — Te voi răsbună 'eu, las! — Oh! ar fi trebuit să 
judec, că din buzunarul unui Italian nu se poate scoate altă 
de cât un stilet, nici din sufletul unui Italian altă de cât vânzare. 

FABIANI. — Doamna mea, mă jur... 
" REGINA. — Acum va să jure minciuni ! Pân” în sfârşit va fi de 

nimic ; ne va face să ne roşim păn' în vârt dinaintea acestor 
oameni, pe noi femeile slabe care l-am iubit! nici capul n'o 
să-şi ridice! Di 

FABIANI -- Ba îl voi ridică; doamna mea. Sunt pierdut, o! 
văz bine. Moartea mea e hotărâtă, Veţi întrebuinţă ori ce chip, 
cuţit, otravă... i Ă 

REGIN A.— lapucându-i mâinele şi trigăndu-l dinaintea tei itralui) Otravă! 

Cuţit! ce spui, ltaliane? răsbunarea vânzătoare ! răsbunare 
„Tuşinată ! răzbunarea dosită ! răsbunarea ca în ţara ta! Ba. 
sinior Fabiani, nici cuţit, nici otravă. Ce? Eu am să m'ascunz,  
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să caut unghiul uliţilor noaptea, şi să mă fac mică când îmi 
răsbun ? Ba, zău nu. Eu voi zioa cea mare, auzi tu, milordule-? 
Amiaza, soarele ce] frumos, piaţa publică, eşafodul şi paloşul, 
oameni pe uliţi, oameni la fereste, oameni pe case, o sută 
de mii de marturi!.voi să le fie frică; auzi tu, milordule ? să 
le pară aceasta strălucit, înfricoşat şi măreț, şi să zică; o. 
femee a fost defăimată, dar o Regină îşi răzbună! Acest 
favorit atât de zavistuit, acest tânăr frumos şi obraznic pe. 
care l-am acoperit cu catifea şi mătase, voi să-l văz în- 
cujbat în două, .speriat şi tremurând în genunchi -p'un postav 
'negru, cu picioarele goale, cu mâinile legate, şuerat de norod 
şi pipăit de gâde. In gâtul acest alb în care pusesem un lanţ 
de aur, voi să pui un ştreang. Am văzut ce însemnă acest 
Fabiani p'un tron. Voi să-l văz ce a însemnă pe un eşafod! 

FABIANI. — Doamna mea... 
REGINA. — Nici o vorbă! nici un. cuvânt mai mult, Eşti cu 

adevărat perdut. Te vei sui pe eşafod ca şi Sutolc şi Nor- 
tumberland. 'Aceasta e o sărbătoare ca şi altele ce dau bunei 
mele cetăţi a Londrei! ştii cum te urăşte buna mea cetate. 

„Pe Dumnezeu, e frumos lucru când ai trebuinţă a-ţi răsbună. 
Că eşti Maria, doamnă, Regina” Engliterei, fiica lui Enric VIII 
şi stăpânitoare a patru mări! şi când vei, îi pe cşafod, vei. 
putea în voe face un lung cuvânt norodulni ca Nortumberland,. 
sau o lungă rugă către Dumnezeu 'ca Sufolc,- pentru ca să. 
dai vreme ertărei să vie; martur îmi este cerul că eşti. un 
vânzător şi că ertarea nu va veni! acest ticălos şiret care îmi 
vorbea de amor şi îmi zicea Tu, azi dimineaţă! — E, pentru 
Dumnezeu, domnilor, vă miraţi poate că grăesc aşa.dinaintea A 
voastră ; dar. vă mai spui încă odată că prea puţin îmi pasă! 
(Lordului Soinerzet.). Milordule ducă, eşti Constablu al. turnului ; 
cere spaga de la omul acesta. | 

FABIANI. — Eată-o; dar protestez. De se va şi dovedi c'am 
amăgit, sau am înşălat: o femee.,. 

REGINA. — Şi ce-mi pasă mie cai înşelat o femee! Ce de. 
aceasta îmi bat cu capul ?. aceşti domni sunt martori că nici 
voi să ştiu de aceasta!
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FABIANI. — A înşelă o femee, nu e-vinovăţie de loc, doamna | 

„mea. Mărirea Voastră'n'aţi putut osândi pe Trogmorton pentru 
o asemenea greşală. 

REGINA. — Acum a prins gură! vermele se face şearpe. Şi 
cine îţi: zice că pentru aceasta te învinovăţesc? 

FABIANI. — Apoi dar care: îmi este vinovăția ? Eu nu sunt 
Englez, nu sunt supusul Măririi Voastre. Sunt supusul Rigi 

-de Napoli şi vasal al.sfântului Părinte. Voi chema pe legatul 

său, prea- sfinţitul Cardinal Polus, ca să mă reclame ; mă voi 

apără, doamna mea. Sunt străin. Nu pot fi dat în judecată, 

„ca şi când, aş fi vinovat, adevărat vinovat. — Care-mi este . 

vinovăția ? 
REGINA. — Întrebi care-ţi este vinovăția ? 

FABIANI. — Dar, doamna mea. | 

REGINA. — Milorzi, aţi auzit cu toţii întrebarea ce mi s'a 

făcut, acum. veţi auzi răspunsul. Luaţi aminte şi băgaţi samă 
toți ori câţi sunteţi, căci veţi vedea că am numai să lovesc * 
cu piciorul ca să fac. să isbucaească de subt pământ un 

"„ ecafod. — Şandos! deschide în laturi acea uşă! toată curtea! 
toată lumea! să intre cu toţi. (Uşa din fund se deschide; intră 
toată curtea.) 

„SCENA VIII 

Cei din urmă, LORDUL CANCELER şi toată curtea 

REGINA. — Intraţi, intraţi, milorzi. Imi pare bine că vă văd 

pe toți astăzi. — Bine, bine, partea judecătoreaacă pe. aici, 

mai aproape, mai aproape. — Unde sunt sergenții d'arme ai 
camerii lorzilor, Hariot şi Lanerilo? A! cată-vă, domnilor. 

Bine aţi venit. Scouteţi săbiile. Bine. Puneţi-vă din dreapta 

şi din stânga acestui om. Este subt paza voastră. « 

“FABIANI. —— Doamna- mea, care-mi este vinovăția ? : 

REGINA. — Milord Gardiner, învățatul meu prieten, 'voi 

sunteţi cancelar al Engliterei. Noi vă facem ştiut ca să vă
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adunaţi în grabă împreună cu cei doisprezece lorzi ai Ca- 
merii înstelate, pe care ne pare rău că nu-i vedem, aici. Se 
petrec. lucruri straşnice în palatul acesia. Ascultaţi, milorzi 
doamna Elisabeta pân'acum a aţâţat .mai mulţi vrăjmaşi co- . 
roanei noastre. Au fost complotul lui Pietro Caro care a făcut, 
tulburările din. Ecseter, şi ''care se corespundeă în taină cu 
“doamna! Elisabeta prin mijlocirea unei ţifre săpate p'o chitară. 
A fost vânzarea. lui Tomas Viat, care a răsvrătit contia Ken- 
tului. A fost rebelia duchii de Sufolc, pe care l-a prins! în 

“scorbura unui copaciu după sfărămarea oamenilor săi. Astăzi 
este o nouă daună. Ascultaţi toţi. Astăzi dimineaţă, un om 
s'a înfăţoşat la audiența mea. După câteva vorbe a sărit 
cun cuţit să mă lovească. l-am oprit braţul în vreme. Lordul 
Şandos şi domnul Baili d'Amont au pus mâna pe el. Ela 
mărturisit c'a fost pus să mă omoare.de lordul Clanbrasil. 
FABIANI. — De mine? nu se poate. Oh ! ce înfricoşat lucru; 

omul acesta nu este. Nu « se va găsi un aşa om. Cine e? 
unde e? - 

REGINA. —Aice, + | 
“GILBERT (eşind de după strejeri). — Eu sunt. 

REGINA. — În urmarea mărturisirilor acestui om, noi Maria 
Regina, învinovăţim înaintea Camerii  înstelate pe cestalalt 
om, Fabiano Fabiani, conte de Clanbrasil, de înaltă vânzare. 
şi faptă de ucidere asupra împărătesei şi sfiniitei noastre 
persoane. 

“FABIANI. — Ucigaş Reginei, eu ! grozav “Iueru ! Oh! capul 
mi se rătăceşte ! vederile mi se tulbură ! ce cursă este aceasta ?, 
(Lai Gilbert). Ori cine eşti, ticălosule, cuiezi a încredinţă” că 
Regina a spus adevărul? 
„GILBERT. — Aşa. ” 
FABIANI. — Eu te-am pus să ucizi pe Regina 2: 
GILBERT. — Aşa. 
FABIANI. — Aşa ! tot aşa! blesteaa ! Domnilor, nu vă puteţi. 

închipui cât este de mare minciuna! acest om ese din iad. — 
“Nenorocitule! vrei să mă perzi;-dar nu ştii că şi tu te perzi. + 
Păcatul cu care mă încarci, te încarcă şi pe tine. Mă vei |
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face să mor, dar şi tu vei muri. Cu o singură vorbă, ne- 
„bunule, faci să cază două capete, al meu. şi al tău. O ştii 
aceasta ? 

GILBERT. — O ştiu. | 
FABIANI. — Milorzi, omul acesta este cumpărat... -.. 

GILBERT. — De tine. lată această pungă: plină de “aur ce 

mi-ai dat pentru ucidere. Armăturile şi țifra îți sunt: cusute 
pe: ea. | 

FABIANI. -- Drepte cerule ! — Dar nu se vede cuțitul. cu 

care, zic, c'acest om a vrut. să lovească pe Regina. Unde e 

cuțitul? | 
LORDUL SHANDOS. — Eată-l. 
GILBERT (iui Fabiani). — E al tău. — Pentru aceasta mi l'ai 

dat. Teaca se poate găsi la tine. 

LORDUL CANCELER. — Conte de Clanbrasil, ce ai a ră- 

spunde? Cunoşti pe omul acesta? . - 
FABIANI. — Ba nu. ap 
GILBERT. — În adevăr, m'a văzut numai noaptea — Doamna 

mea, dă-mi voe să-i spui două vorbe la ureche;. poate că 

îşi va aduce aminte. (Srapropie de Fabiani. Incet.) Nu cunoşti pe 

nimeni astăzi, milordule? nici. pe omul batjocorit, nici pe 
femeea. înşălată. A ! Regina îşi răsbună, dar omul prost şi 

el îşi răsbună. Nici voeai să mă şti, aşa e? Eată-te prins 

între două răsbunări. Ce zici, milordule ? — Eu sunt, Gilbert 

strugarul ! 

"FABIANI. — Oh! te cunosc. — Cunosc p'acest om, milorzi ! 

„de vreme ce am a face cu el, nu mai am ce zice. 

REGINA. — Mărturiseşte! 
LORDUL CANCELER (lui Gilbert). — După legea normandă şi 

statutul douăzeci şi cinci al Rigăi Enric VIII, la intâmplare de . - 
inaltă vinovăţie asupra celui întâi 'cap, mărturisirea nu scapă 

pe tovarăş. Nu uită că este o pricină .la care Regina nu are 

drit de ertare, şi că vei muri pe eşafod ca şi pârâtul. Cugetă 
bine. Întăreşti toate cele ce-ai zis ? 

„GILBERT, — Ştiu că am să mor, şi le întăresc.
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JANA (in parte).. — Dumnezeul meu! de este acesta vis, este 

foarte înfricoşat ! E . 
LORDUL CANCELAR, ni Gilbert). — Primeşti a-ţi inoi mărtu- . 

- risirile cu mâna pe Evanghelie ? CTinde „Evanghelia la Gilbert, pe 
care pune mâna.) 

GILBERT. + Jur: cu mâna pe evanghelie şi cu' moartea 
înaintea ochilor, că omul acesta este un ucigaş; că cuțitul 

acesta, care este a lui, mi-a fost dat de el pentru ucidere 

Dumnezeu să-şi facă milă cu mine ! aceasta e adevărul.- 

LORDUL CANCELAR, (lui Fabiani). — _Milordule, ce ai să răs- 

punzi ? 

FABIANI. — Nimic. — Sunt perdut! 

SIMON RENARD. (incet Heginei). — Mărirea Voastră a poruncit 
“să vie călăul. El este afară. 

REGINA. — Bine. Să intre. 
Rangurile gentilomilor se dau în lituri, şi se vede călăul îmbrăcat cu roşu şi cu 

negru, purtând pe umăr un lung paloş în toc. 

„SCENA IX. . 

(Cei mai „ae sus), CALAUL.. 

“REGINA. — Milord, ducă de Somerzet, amândoi aceşti să 

se pue la turn! — Milord Gardiner, canțelerul nostru, jude- 

cata lor să îriceapă de mâine dinaintea celor doisprezece pairi 

ai Camerei cu stele, şi Dumnezeu să ajute pe vechea Engli- . 

teră !. Noi voim ca aceşti oameni să fie judecaţi până nu vom 

purcede pentru Ecsfort unde vom deschide parlamentul,. şi 
pentru Vindsor, unde vom face paştele. (Către cărău.) Apropie-te. 
Imi pare bine că te văz. Tu eşti o bună slugă. Ai îmbătrânit. 
Ai văzut până acum trei rigate. Este obicei ca stăpânitorii 
acestui rigat, să-ţi facă un dar, cât se poate mai însemnat 

când se sue pe tron: Tatăl meu, Enric VIII, ţi-a dat catarama - 

cu diamanturi de la mantaua lui. Frate-meu, Eduard VI; ţi-a 

dat o cupă de aur săpată. Acum e rândul meu: Trebue să-ţi
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fac un dar. Apropie-te. (Arâtâna pe Fabiani.) Vezi capul. acesta, 
acest tânăr şi minunat. cap, acest cap care azi dimineaţă încă 
cră aceea ce aveam mai frumos, mai scump, şi mai preţios 

“în lume; acest cap, îţi zic, vezi-i! i-l dau. -



  

ZIUA A TREIA 

CARE DINTR'AMÂNDOI 

PERSOANE LE: 

REGINA - JOSHUA FARNABI 
GILBERT | " ENEAS DULVERTON 
JANA. . ! LORDUL CLINTON 
SiMON RENARD UN TEMNICER 

PARTEA ÎNTÂIA - 
O eală în lănntrul Turnului Londrei. Boltă sprijinită de stâlpi groși. In dreapta 

" şi în stânpadovă uşi dela donă închisori. Din dreapta, o ferestrue asupra Temzii. 
” Din stânga, o ferestrae asupra uliţii. De ambe-părţile câte o ușă ascunsă în zid. 

Din fund, o galerie cu ua fel de balcon mare închis cu geamuri, care dă în o- 
grăzile de afară a Turnului. i 

SCENA 1. 

GILBERT, JOSHUA. 
4 

GILBERT. — Ce, ai aflat? 
JOSHUA. — Ah! 

GILBERT. — Nici o nădejde? | 
JOSHUA. — Nici o nădejde! "(Gilbert merge la fereastră), O! p'ai 

vedea -nimic dela fereastră !: - 
GILBERT. — Ai întrebat ? 
JOSHUA. — M'am prea încredinţat! 
GILBERT. — E pentru Fabiani ? 
C. Negriezi. — Vol. III. | . 14
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JOSHUA, — Pentru Fabiani. 

| GILBERT. — Cât e de norocit omul acesta! Blestem asu- 
pra mea ! 

JOSHUA. — Sărmane Gilberte ! va veni şi rândul tău. Azi 
pe dânsul, mâine pe tine. 

GILBERT. — Ce vrei să zici ? Nu ne înţelegem. De cine 
îmi grăeşti ? 

JOSHUA. — De eşafodul care îl fac acum. 

GILBERT. — Şi cu îţi grăesc de Jana! 

Josnua. — De Jana? 

GILBERT. — Aşa, de Jana! Numai de Jana! Ce-mi pasă 
de celelalte! Aşa dar tu le-ai uitat toate? Tu nu-ţi mai a-. 

duci aminte că d'o lună lipit de gratiile închisorii mele de 

unde se vede ulița, o văd umblând necontenit galbenă şi cer- 

nită la poalele Turnului acestuia în care sunt doi oameni 

Fabiani şi eu? Nu-ţi mai aduci aminte de chinurile, de în- 

doelile, de grijile mele? Pentru care dintre amândoi vine? 
Ticălosul de mine! ce şi noaptea imi fac această întrebare, 

ţi-am făcut-o şi ţie, Joshua, şi tu îmi făgăduiseşi asară că 

vei căută s'o vezi şi să-i vorbeşti. Oni spune-mi! ştii ceva ? 

“Pentru mine vine, ori pentru Fabiani ? 

Josnua. — Ştiu că pe Fabiani.o să'l tae negreşit astăzi, 

şi pe tine mâine, şi d'atuncea sunt ca un nebun, Gilberte. 

Eşafodul mi-a scos din minte pe Jana. Moartea ta... | 

GILBERT, —: Moartea mea! ce înţelegi prin vorba aceasta ? 

Moartea mea este că Jana nu mă mai iubeşte. Din ziua ce 

n'am mai fost iubit, am murit. Oh! cu adevărat am murit, 

Joşua ! aceea ce mid vieţuieşte din mine, nu plăteşte oste- 

neala ce-o să-ţi dea mâine. Oh! tu nu-ţi poţi închipui ce 

este un om care iubeşte! De mi-ar fi zis cu două luni îna- 

poi — Jana, Jana ta cea fără pată, Jana ta cea fără prihană, 

„dragostea ta, fala ta, floarea ta, comoara ta, Jana ta se-va 

da altuia. Mai ai vrea-o pe urmă? —- Aş fi zis: Ba nu, nu 

o voi mai vrea. D'o mie de ori mai bine moartea pentru ea: 

şi pentru mine! şi aş fi călcat în picioare pe acel ce mi-ar 

fi grăit aşa. — Acum! O vteau! — Astăzi, vezi tu, Jana nu
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mai este Jana cea fără pată pe care o slăveam, Jana a căria 
frunte abia cutezam a o atinge cu buzele: mele, Jana s'a dat | 
unui altui, unui ticălos, 0 ştiu! şi însă o iubesc. Inima mi-e 
Sfărămată ; dar o' iubesc. Aş sărută poala rochii sale şi i-aş 
cere ertare dac'ar vrea. Ar fi în povoiul uliţilor cu cele care. 
stau acolo şi aş adună-o de, acolo, şi aş strânge-o pe inima 
“mea, Joşua. — Joşua ! aş da nu o sută de ani din viaţa. mea; 
pentrucă nu mi-au mai rămas decât o zi, ci vecinicia pe 

„ care voi avea-o mâine ca să o văz zâmbindu- mi înc'odată, 
o singură dată înaintea morţii mele şi să-mi mai zică cu- ” 
vântul cel slăvit ce mi-l zicea odinioară: te iubesc ! — Joşua ! 
Joşua ! aşa e inima unui om ce iubeşte. Socoteşti că vei 
ucide pe femeea ce te înşală ? Ba, nu o vei ucide, cite vei 
culcă la picioarele ei şi pe urmă ca şi întâi, numai vei fi 
trist. Mă găseşti: că sunt slab! dar ce aş fi câştigat eu să 
ucig pe Jana ? Oh, mi-e inima plină de idei nesuferite. On! 
de mar mai iubi, ce-mi pasă de ori ce a făcut! Dar iubeşte 
pe Fabiani! iubeşte pe Fabiani! pentru Fabiani vine ! aceea 
ce este încredințat este numai Caş vrea să mor! fie-ţi “milă 
de mine, Joşua! : 

Josnua. — Fahiani o.să moară astăzi. 
GILBERT. — Şi eu mâine. 
JOSHUA. — Dumnezeu e în vârful a toate. e 
GILBERT. — Astăzi eu voi fi răsbunat de dânsul, şi mâine, 

el de mine. 

JOSHUA. — Frate,'eată al doilea conetablu al turnului, Eneas 
Dulverton. Trebue să intre. Frate, te-oi.vedea în .astă sară. 
“GILBERT. — Oh! să. mor fără să mă iubească! să mor fără 

să mă plângă ! Jano!.. Jano!.. Jano !.. (Intră tn temniţă). 
Jostua. — Sărmanul Gilbert! Cine ar fi putut să-mi spui 

vr'o dată că cele ce urmează astăzi o să se întâmple? (se: i 
„întră Simon Renard şi Eneas).
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„SCENA IL. 

SIMON RENARD, ENEAS DULVERTON (Simon Renarâ). 

Este foarte de mirare, precum zici, dar ce. vrei? Regina 
este nebună, nu ştie ce vrea. Nu se mai poate cineva înte- 
meea pe nimic. E femee, spune-mi mă rog ce caută aicea ?: 

Inima femeilor este o enigmă, a căria găcire Riga Francisc |, 
a scris'o pe geamurile de la Şambor. 

Femeea ades se schimbă 

Şi-i nebun cine s'increde 

- Ascultă, domnule Eneas, suntem prieteni vechi. Acestea 

astăzi trebue să ia sfârşit. Toate aicea spânzură de la voi. 
De te-or însărcină... (Ii şopteşte Ia ureche): Prelungeşte treaba să 

am numai două ceasuri încă, isprăvesc ce vreau în astă seară 

mâine nu mai este favorit, sunt a tot puternic, şi poimâine 

eşti baronet şi leitenand a! Turnului. Mai i priceput? 

" ENEAS. — Priceput. 

SIMON RENARD. — Bine. Auz viind. Nu trebue să ne vază | 

nimeni împreună. Eşi pe. acolo. Eu mă due înaintea Reginei, 
„(se despărţesc). 

SCENA III. 

Un temnicer, intră ca Inare aminte, pe urmă aduce pe LADI JANA 

TEMNICERUL. — Sunteţi unde aţi vrut, miladi. Eată uşile 
amănduror închisorilor. Acum daţi-mi mă rog mulţămita mea. 

JANA. — Ţine. (Desleagă o braţea ' de. diamanturi și i-o dă.) 

TEMNICERUL. — Mulţumesc. Mă rog să nu mă spuneţi. 
JANA. — (Singură). Dumnezeul meu! cum să fac? Eu l-am 

- perdut, eu trebue să-l scap. N'oi să pot. O. femee nu poate 
nimic. Eşafodul! Eşafodul! groznic! Ah! nu trebue lacrimi,
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ci fapte. — Dar n'oi să pot! Dumnezeul meu! Fic- “ţi milă de 
mine! Vin mi se pare. Cine s'aude? Cunosc glasul acesta. 
E glasul Reginei. Ah! nu mai este nădejde! 

" (Se ascunde după un stâlp. — Iutră "Regina şi Simon Renard). 
„. . . 

  

„SCENA W: 

REGINA, SIMON RENARD, JANA (ascunsă). 

REGINA.-— "A! te miri -de schimbare! A! îți pare că nu'. 
„sunt tot aceea! E, ce-mi pasă ? Aşa mi-e voea. Nu mai vreau 
acum să moară! 

SIMON RENARD. — Mărirea Voastră | însă hotărise eri ca 
„astăzi să-l tae. 

REGINA. — Precum hotărâsem alaltăieri să-l tae eri ; precum 
„hotărâsem Duminecă să-l tae Luni, Astăzi hotărăsc „ca să-l 
tae mâine. 

SIMON RENARD. — In adevăr, de la a doua Duminecă tre- 
cută, de când s'a dat hotărârea Camerii cu stele, şi s'au adus 
amândoi osândiţii la turn cu călăul înainte şi cu paloşul în- 
tors spre faţa lor, d'atuncea sunt trei săptămâni, şi Mărirea 
Voastră tot urniţi de astăzi pe mâine. 
_„ REGINA. — Şi ce, nu te pricepi ce. însemnează” aceasta, 
domnule ? trebue să-ţi spui tot, şi o femee trebuie ea să-ţi 
desvălească inima sa pentru că e Regină ticăloasă, şi pen- 
tru că înfăţoşezi pe Prinţul de Spania ce are să-mi fie băr- 

„bat? Pentru Dumnezeu, domnule, voi pesemne nu ştiţi că 
la o femee inima are ruşine ca şi trupul. Ei: bine, de. vreme 
ce vrei s'o ştii, de vreme ce te faci că nu înţelegi nimic, aşa, 
urnesc pe toată ziua moartea lui Fabiani, pentru că în toată - 
“dimineaţa imi lipseşte puterea când îmi fac idee că clopotul 
turnului Londrei are să tragă pentru moartea acestui 6m, 
pentru că-mi vine leşin când mă gândesc că s'ascute o secure : 
pentru dânsul, pentru că'mi vine să mor, când cuget că-i. 
-cioplesc secriul, pentru că sunt femee, pentru că sunt slabă,
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pentru că sunt nebună, pentru că-l. iubesc, la Dumnezeu ! 
— Ţi-o fi? mulțămitu-te-ai? Inţelegi? Oh! voi găsi eu chip: 

„ să-mi răsbun într'o zi de acele ce mă faci de-ţi spui acum, las! 
* SIMON RENARD. — Insă este vremea a -se da un sfârşit cu 

Fabiani. Ei 'să luaţi pe înaltul meu stăpân prinţul de Spania, 
doamna mea ! 

REGINA. — Dacă prinţul de Spania nu € mulţămit, să ne 

"spue şi vom luă pe altul. Nu ne lipsesc pretendenți. Fiul 

Rigăi Romanilor, prinţul de Piemont, infantul Portugaliei, car-- 

dinalul Polus, Riga Danimarcei şi, lordul Curtenai sunt ca şi 
dânsul de buni nobili.. | 

„Simon RENARD. —“ Lordul Curtenai! lordul Curtenai ! 
REGINA. — Un baron Englez, domnule, face cât un prinţ 

Spaniol. Afară de. aceea lordul Curtenai se trage din împă- 

raji Orientului. Mănie-te, dacă vrei! 

„SIMON RENARD. — Pe Fabiani îl urăsc toţi câţi au inimă: 
în Londra. , 

"REGINA. — Afară de mine. 
SIMON RENARD. — Orăşanii sunt una cu domnii în pricina. 

aceasta. De nu-l vor tăiă astăzi precum Mărirea Voastră a 
făgăduit, „ 
„REGINA. — Apoi ? | 
Simon RENARD. — S'a răsvrăti prostimea. 
REGINA. — Am. soldaţi. 

SimoN RENARD. — S'or complotă domnii. 
REGINA. — Am pe calău. 
SIMON RENARD. — Mărirea Voastră a jurat pe cartea de: | 

rugăciune a maicii. sale că nu-l. va ertă. - 
„REGINA. — Eată un blanchet ce mi-a trimis în care mă. 

jur pe împărăteasca mea coroană că-l voi. ertă. Coroana tă- 
tâne-meu face cât şi cartea de rugăciune a maicii mele. Un 
jurământ strică pe altul. Ş'apoi cine ţi-a spus că vreu să-l ert>: 

Simon” RENARD. — Foarte cu obrăznicie v'a vândut, doamna. 
mea ! - - 

REGINA. — Ş'apoi ce-mi pasă ? toţi bărbaţii sunt aşa. Nu 
voi să moară. Ţine, milord... — Domnule 'Baili, voi să zic! 
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zău! mi-ai tulburat într'atâta. mintea încât nu mai ştiu cu 
„cine vorbesc! — Ştiu tot ce o să-mi zici. :Că e un om de 
nimic, un mişel, un ticălos! O Ştiu şi eu şi mi-e ruşine, dar 
il iubesc! Ce vrei să fac? poate p'un om cinstit nu I- -aş iubi 

- într'atâta, Şrapoi cine sunteţi toţi câţi sunteţi ? Ori sunteţi 
mai buni decât dânsul? Ai să-mi zici că e un favorit, şi că 
naţia Engleză nu iubeşte pe favoriţi. Gândiţi că nu ştiu că 

„vreţi să-l omorâţi numai ca să puneţi în locul lui pe contele 
de Kildar, un îngâmfat, un Irlandez! care tae câte douăzeci 
de capete pe zi! şi ce vă pasă! Nu-mi vorbiţi. de: Riga de 
Spania, vă bateţi joc de dânsul ; nici de nemulțămirea dom- 

„nului de _Noaiel, ambasadorul. Franţii.: Domnul de -Noaiel, 
este un nătărău, şi îi voiu spune-o în faţă. Afară de aceea 
eu sunt femee, vreu şi nu vreu, nu sunt tot dintr'o bucată. 
Viaţa omului acestuia este trebuitoare vieţii mele. Nu luă 
acest aer de blândeţe feciorească şi de crezământ, te poitesc, 
ți cunosc toate intrigile, ş'apoi între noi vorbim, ştii că n'a 
făcut vinovăția pentru care e osândit. Au fost toate puse la 
cale. Nu vreu să -moară Fabiani. Stăpână sunt ori ba? Ţine, 
domnule Baili, vrei să vorbim de altceva? 

SIMON RENARD. — Mă trag, doamna mea. Toată nobilimea 
voastră v'a vorbit prin mine, 

REGINA. — Ce-mi pasă de ei! 
SIMON RENARD. — (a parte). Să cercăm norodul. (Ece închinân- 

da-se Reginei). 

REGINA (singuri). A eşit cun deşanţat chip. Omul. acesta e 
vrednic s'aţâţe vr'o revoluţie. Trebue să mă duc îndată la 
"casa oraşului. — E, cineva ! (Eneas şi Joşua s'arată). 

  

-  SCENAV, j 
REGINA, ENEAS, JOSHUA, JANA (ascunsă). 

REGINA. — Dumneata eşti, Eneas. Trebue ca. impreună cu 
omul acesta să te însărcinezi a face să scape îndată din 
Turn contele Clanbrasil.
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ENEAS. — Doamna mea... 
REGINA. — Nu mă'ncrez! îmi aduc aminte că eşti din duş- 

manii lui. Dumnezeule! va să zică. că imprejurul meu sunt 
numai: vrăjmaşi ai omului ce iubesc! aş pune prinsoare că 
şi temnicerul acesta pe care nu-l cunosc, 'îl-urăşte. 

JOSHUA. — Aşa este, doamna mea.. 

„ REGINA. — Dumnezeule ! Dumnezeule! Acest Simon Renard 
e mai mult Rigă decât eu Regină. Cine! nimeni în care să 
mă'ncrez ! nimeni cărui să-i dau deplina putere să scape pe 
Fabiani ! 

JANA. — (Eşină de după stâlp). Ba sunt eu, doamna mea! 
JOSHUA. — (in parte.) Jana ! 

REGINA. —.Tu! care tu! Jana Talbot! Cum, eşti aicea? A! 
ce-mi pasă! destul că eşti!-ai venit să scapi pe Fabiani. 'ţi 
mulțămesc. S'ar cădeă să te urăsc. Jano; s'ar cădea să fiu 
“geloasă de tine, am mii de dreptăţi. Dar nu, te iubesc pentru 
că-l iubeşti. Dinaintea eşafodului nu mai este gelozie, este 
numai amor. Eşti ca şi mine, văd că-l erţi. Bărbaţii, ei nu 
înţeleg 'aceasta, ladi Jano, noi să ne înţelegem. Aşa e că 
suntem amândouă tare nenorocite? Trebue să scăpăm pe 
Fabiani. Nu. te am decât pe tine, trebue să te iau. Sunt în- 

„cai încredințată că-ţi vei pune toată inima. ÎInsărcinează-te. 
Domnilor, veţi ascultă amândoi pe ladi Jana la orice vă va 
porunci și îmi veţi răspunde pe capetele voastre de împli- 
nirea poruncilor sale. Imbrăţoşază-mă, copilă! 

JANA. — Temza scaldă poalele Turnului despre partea a- 
ceasta, acolo am luat sama că este o eşire tainică. O luntre 
să fie acolo, şi fuga va urmă pe Temza. Este mai sigur. 

- ENEAS, — Mai puţin de cât într'un ceas este cu neputinţă 
a aduce acolo o luntre. 

JANA. — E prea târziu. , | a 
ENEas. — Vremea irece de grabă. Afară de aceasta până 

întrun ceas va amurgi de tot. Va îi mult mai bine, dacă Mă- . 
"rirea Sa vrea să se facă fuga pe taină. 

REGINA. -- Poate ai dreptate. Bine! fie peste un ceas! te
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las, ladi Jano, trebue să.mă duc la casa oraşului, Scapă pe 
Fabiani! 

JANA, — Linişteşte- te doamna mea ! (Regina esa; Jana o urmează 
cu ochii.) 

JOSHUA. — (Dinaintea teatrului.) Gilbert .avea dreptate, numai 
pentru Fabiani! 

pa" SCENA-VI 

JANA, ENEAS, JOSHUA 

JANA. — (Către Eaeas). Ai auzit voinţele Reginei. O luntre acolo . 
la poalele Tnrnului, cheile eşirilor ascunse, o pălărie şo 
manta. . 

ENEAS. — Aceasta nu se poate până nu va înoptă. Până 
“într un ceas, miladi.: 

JANA. — Bine, dut- -e, Lasă-mă cu omul acesta, (Eneas ese; Jana 
îl urmează cu ochii.) 

„JOSHUA. — (in partea dinaintea teatrului.) Omul acesta. Nu e de 
mirare, aceea ce a uitat pe Gilbert, nu mai cunoaşte pe Joşua. 
(Aerge spre uşa închisorii lui Fabiuni şi vrea să o deschiză.) 

JANA. — Ce faci acolo? 
" JOSHUA, — Ii previu- dorinţele, miladi. Deschid uşa aceasta. , 
JANA. — Ce uşă este aceea? 
JOSHUA. — Uşa închisorii lui milord Fabiani, 

"JANA. — Dar aceasta? : . 

„ JOSHUA. — Uşa închisorii altuia. 

JANA. — Care? altul? 
JosHua. — Un alt osândit spre moarte. Un oare cine ce 

nu-l cunoşti. Un meşter ce-i zic Gilbert. N 
JANA. — Deschide uşa aceasta! 
JOSHUA, — Cupă ce a deschis uşa.) Gilberte!
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SCENA VII. 

JANA, GILBERT, JOSHUA. 

GILBERT. — (din năuntrul închisorii) Ce mă Vor 2 (Srarată pe prag, 

„vede pe Jana si alignind se rezemă de perete.) Jana! — Ladi Jana 

Talbot !- | 
JANA. — (fără a<şi ridică ochii asupra lui.) Gilberte ! viu să te scap 

GILBERT. — Să mă scapi! . 
JANA. — Ascultă-mă. Fie-ţi milă, nu mă oborî. Ştiu tot ce. 

__ai să-mi zici. Ai dreptate; dar nu-mi zice nimic, trebue să 

te scap. Toate sunt gata. Poţi scăpă fără grijă. Lasă-te să te 
scap şi eu ca şi altul. Nu mai cer alt nimic, pe urmă nu mă 

vei mai cunoaşte. Nu vei mai şti cine sunt. Nu mă ertă, 

dar lasă-mă să te scap. Vrei? 

GILBERT, — ţi mulţumesc; dar e de prisos. Pentru ce vrei 

să-mi scapi viaţa; ladi Jano, dacă nu mă mai iubești ? 

JANA. — (eu bucurie) Oh Gilberte! ce de aceasta mă întrebi ? 

Gilberte ! Ce! te pleci a mai cercetă încă ce se petrece în 
inima sărmanei fete? Ce, Gilberte, dragostea ce mai pot avea 

pentru cineva te mai interesează şi îţi mai pare că merită ea 

s'o mai cercetezi? Credeam că peniru tine era tot una, şi 
că-mă despreţuiai prea mult, pentru ca să te îngrijeşti de 

aceea ce fac cu inima mea! Când ai şti Gilberte ce lucrare 

au făcut asupra mea vorbele ce-mi ziseşi. Aceasta e o rază 

a soarelui foarte neaşteptată în noaptea mea! oh ! ascultă-mă! 

De aş mai cuteză să mă apropriu de tine, de aşi îndrăsni * 

să-ţi pipăi hainele, de aş cuteză să iau mâna ta întru ale 

mele de aş cuteză să mai ridic ochii spre tine şi spre cer, 

precum odinioară, ştii ce ţi-aş zice în genunchi, plecată, plân- 

gând la picioarele tale, cu suspinurile în gură, şi cu bucuria 

îngerilor in inimă? ţi-aş zice: 'Gilberte, te iubesc! | 

GILBERT (apucână'o în braţe cu pornire) Mă iubeşti! 

JANA. — Ah! te iubesc! 

GILBERT, — Mă iubeşti! — Dumnezeule! ea mă iubeşte! .
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este prea adevărat. Însăşi ea' mi-a spus. Gura ei a grăit. 

" Dumnezule sfinte! 

Jana. — Gilbertul meu ! - 
GILBERT! — Zici c'ai gătit tot pentru fuga mea ? Degrabă! 

De grabă ! viaţa! viaţa voi ! Jana mă iubeşte. Bolţile acestea. 

s'apasă preste mine şi mă turtesc. Imi trebue aer. Mor aicea 

Să, fugim. degrabă !aidem, Jană! voi să trăesc! sunt iubit. 

JANA. — Încă nu este vreme. Trebue o luntre şi să înopteze. 

Dar nu te teme: eşti scăpat. Pân” într'un ceas, vom fi afară. 

“Regina” este la casa oraşului, şi n'o să. vie de grabă, Eu sunt 

stăpână aici. Ți le voi spune toate. | 

GILBERT. — Un ceas, e prea mult. Oh! s'apuc mai în grabă 
viaţa şi fericirea ! Jano, Jano, tu eşti! O să trăesc! tu mă | 

iubeşti! Eu viu din iad! nu mă lăsă, că, vezi tu, voi face. 

niscaiva nebunii, voi râde, voi.cântă.: — Mă iubeşti, aşa e? 

JANA. — Te iubesc! aşa, te iubesc! şi crede-mă, Gilberte, 

acesta e adevărul ca în patul morţii. — Numai pe tine te-am 
iubit! până şi în greşala mea, până şi în fundul păcatulu 

- meu, te iubeam ! Cum am căzut în braţele demonului ce m'a . 

perdut, am şi plâns'pe îngerul meu! 

GILBERT. — S'a uitat! s'a ertat! nu mai vorbi d'acestea, 

Jano. O! ce-mi pasă de cele trecute ! Cine este acel ce ar 

putea stă împotriva glasului tău ! cine mar face ca mine! O, 

aşa ! iţi ert toate, copila n.ea cea prea-iubită! Temeiul dra- 

gostei, este 'ertarea. Jano, gelosia şi desnădăjduirea au pârlit - 

- lacrămile din ochii mei. Dar te crt, îţi mulţumesc, tu eşti 

pentru mine. singur lucrul cel în adevăr încongiurat de raze 
a lumei acestia, şi la toată vorba ta simţ o durere murind şi 

o bucurie renăscându-se în sufletul meu ! Jano, idică-ţi capul, 

şezi dreaptă şi mă priveşte. — Îţi spui că eşti copila mea, 

„JANA. — Tot generos eşti ! prea-iubitul meu Gilbert! 

GILBERT. — Oli! aş voi să fiu acum afară, "să fug, foarte 

departe; slobod cu tine! oh! noaptea aceasta nu mai vine! — 

Luntrea nu e, — Jano! să lăsăm îndată Londra, în astă. 

noapte vom eşi din Englitera. Ne vom duce la Veneţia. Acei 

de meşteşugul meu câştigă mulți bani acolo. Tu vei fi'a
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mea... — Oh Doamne! mi-am eşit din minte, uitam ce nume 
porţi! este prea frumos, Jano ! 

JANA. — Ce vrei să zici? 
GILBERT. — Fiica lordului Talbot. i 
JANA. — Ştiu altul mai frumos, Ra 
GILBERT. — Care. - 
JANA, — Soţia strungarului Gilbert, 
GILBERT. — Jano!... 
JANA. — Oh nu! Oh nu socoti că îţi cer aceasta. Oh! mă 

ştiu că sunt nevrednică. Nu-mi voi înălţă ochii atât de sus 
de vreme ce m'ai ertat. Săracul strungar Gilbert nu se va 
păngări luând pe contesa de Vaterford. Nu te voi urmă, te 
voi iubi, voi fi totdeauna cu tine. Mă voi culcă ziua la pi- 
cioarele tale şi noaptea la uşa ta. Te voi privi lucrând, te 
voi ajută, iţi voi da cele ce- ți vor trebui. Voi fi pentru tine 
ceva mai puţin decât o sor; ceva mai mult decât un câine, 
Şi de te vei. însură, Gilberte — pentru că'în sfârşit o să vreă 
Dumnezeu să-ţi: găseşti o femee curată şi neprihănită şi vred- 

„nică de tine — de te vei însură, zic, şi dacă femeea ta va 
fi bună şi va voi, voi fi slujnica femeei tale. De nu mă va 
voi, mă voi duce să mor unde voi putea. Numai atunci te 
voi lăsă. Dacă nu te vei însură, voi şedeă lângă tine, voi fi. 
tare blândă şi supusă, vei vedeă; şi de vor gândi rău pentru 

- că mă vor vedeă cu tine, las să gândească. Nu-mi va mai 
fi ruşine, eu 1 Sunt o fată săracă. 

GILBERT. — (Căzi ând la picioarele ei). Tu eşti un înger! ! Tu eşti 

snţia mea. 

JANA. Soţia ta! tu erţi ca şi Dumnezeu, curăţind? Al! fii 
bine-cuvântat, Gilberte, căci îmi pui această coroană pe cap. 
(Gilbert se scoală şi o strânge în braţe... Joshua apucă de mână pe Jana) 

JosHua, — Eu sunt Joshua, ladi Jano. 
JANA. — Bunule Joshua! 

Josnta. — Dineaorea nu mi'ai. cunoscut. 

JANA. — Ah! pentru că de la dânsul a trebuit să "ncep, 
Uoşua îi sărută mâna.)
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GILBERT, — (Strângâadu-o în braţe). Dar ce fericire! Dar oare 
adevărată e această fericire ? 
De câte-va minute s'audezafară un vaet depiirtat. Strigări amestecate. Sgomot.. : 

Ziua pleacă în diseară.) 

JOSHUA. — Oare ce sgomot s'aude ? (alerge la fereastra cea 

din uliţă.) . , 

JANA. — Oh Dumnezeul meu! de nu s'ar întâmplă ceva! 
JosHuA. — O mulţime de oameni afară cu hârleţe, cu su- 

liţi şi torţi. Pensionarii Reginei călări şi gata de bătălie, toate: 
vin încoaci. Ce strigări la dracu ! seamănă chiar turburare: 
de norcd. 

"JANA. — De n'ar fi numai i asupra lui Gilbert. 

STRIGĂRI DE DEPARTE. — Fabiani! moară Fabiani ! 
JANA. — Auzi? 

JosnuA. — Dar. 
JANA.. — Ce zic? 

» JOSHUA. — Nu înţeleg. 
JANA. — Ah Dumnezeul meu !- Dumnezeul meu! 

(Eneas Dulv erton şi un luntraş intră cu grabă pe ușa tăinuită) 

, „SCENA VIII. 

Cei din urmă, ENEAS, un lantraş 

“ENEAS. — Milord Fabiani! Milordule! Nu este vreme de 
_perdut nici un minut. S'a aflat că Regina voia să te scape. 

Norodul din Londra s'a turburat asupră-vă. Păn'intr'un sfert 

„pot“să te facă bucăţi. Fugi, milordule! eată o manta şi o 

pălărie. Eată cheile. Eată un luntraş. Nu uită că mie îmi eşti 
“dator cu toate acestea. Grăbeşte-te,. milord! 

JANA. —: Acoperind iute pe Gilbert cu mantaoa şi pălăria, (Incet lui 

Josua) O cerule! de nu l-ar cunoaşte omul acesta... 

ENEAS, (uitându-se în faţa lui Gilbert). — Dar ce! nu e lordul 

' Clanbrasil !- Nu împlineşti poruncile” Reginei, miladi ! scapi 
pe altul!
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JANA. —- Ne-am prăpădit!... Trebuia să prevăz aceasta ! ah 
Dumnezeul meu! Domnule, aşa este. Fie-ţi milă... | 

ENEAS, (încet Janei). — Taci! fă! N'am zis nimic, nam 

! văzut nimic. (Se trage în fundul teatrului c'un aer nebăgător de seamă). 

JANA. — Ce zice?... Ah! provedinţa dar este pentru noi! 

ah! toată lumea dar va să scape pe Gilbert ! 

JosnuA. — Ba nu, ladi Jano, ci toată lumea va să piarză 

pe Fabiani. (In vremea scenei aceştia, strigările afară se măresc)- 

JANA. — Să ne grăbim, Gilberte! Vino degrabă! 
JosHua. — Lasă-l să se ducă singur. 
JANA. — Să-l las! | 

'JosHua. — Pentr'un minut. Nu trebue să fie nici o femee 

în luntre de vrei să sosească la bun liman. Încă tot este 

_ lumină. Eşti îmbrăcată cu alb. Trecând primejdia, vă veţi găsi. 

Vino cu mine pe aicea. El să se ducă pe acolo; 

JANA. — Joşua are dreptate. Unde să te găsesc, Gilber- 

tul meu ? 
GiBERT. — Subt cel întâi arc al podului Londrei. 
JANA. — Bine. Du-te iute: Sgomotul se măreşte. Aş vreă 

să fii departe. 

Josnua. — Ține cheile. Ai douăsprezece uşi de deschis şi 

“de închis până la apă. Iţi trebue-un sfert de ceas. 

- JANA. — Un sfert de ceas ! douăsprezece uşi! Grozav lucru ! 

GILBERT, fimbrăţişând-o). — Adio, Jano. Incă câteva minute 

despărțiți, şi apoi uniţi pentru viaţă. 

„JANA. — Pentru vecinicie ! (Către vuntraş.) Domnule, ţi-l în- 

credinţez. 
" ENEAS, (încet tantraalui.) — Poate să se întâmple ceva. Tu 

să nu te grăbeşti. (Giwbert ese cu luntraşul.) . 

JOSHUA. — A scăpat! acum este rândul nostru! trebue să 

închiz uşa aceasta. (Incue uşa închisoarei lui Gilbert.) Vin' iute pe 

aici. (se cu Jana pe cealaltă uşă. ascunsă.) - 

“ ENEAS. Gingun. — Fabiani a rămas în cursă. Fată o fe-: 

meiuţă foarte isteaţă care ar fi plătit-o foarte scump D. Simon 

Renard. Dar oare Regina ce va zice ? De n'ar cădea vina 

-pe mine! -
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". ENEAS.. — Ba încă nu. 

Iatră cu grabă prin galerie, Simon Renard şi Regia. Sgomotul de afură se 

-adaogă. A înoptat mai de tot. — Strigiri de monrte; făclii; torţi; vălmiăşagul no. 

rodului. Zăngănit de arme; împuşcări ; tropote de cai. Mulţi nobili cu sabia în 

mână întovărăşesc pe Regiua. Printre ei, eroldul Engliterei, Clarenţ, purtâud steagul 

-crăesc, şi eroldul ordinului calţavetei, Jaretier, purtând steagul ordinului. 

SCENA IV » 

REGINA”, SIMON RENARD, ENEAS, Lorâul CLINTON, amândoi Domnii 

şi Erolzii, pagi, ş. a. 

“REGINA, (încet lui Eneas). — Scăpat'a Fabiani? 

REGINA. — Încă nu! (i priveşte aţintat cun asr infricoşat). 

ENEAS, (în parte), — La dracu!. 

STRIGARI AFARĂ. — Moară Fabiani! 
SIMON RENARD. — Mărirea voastră trebue să luaţi îndată 

-o hotărâre. Poporul voeşte moarte omului acestuia. Londra 

toată este în foc. Turnul e încungiurat. Răsvrătirea este groaz- 

nică. Nobilii de ban au fost tăeţi în bucăţi la intratul podului 

Londrei. Pensionerii Măririi Voastre mai ţin încă; dar cu 

toate acestea Mărirea Voastră aţi fost urmată din uliţă în 

uliţă, dela casa oraşului până la Turn. Partizanii madamei 

Elisabetei sunt amestecați prin norod. Se simte că sunt acolo 

după viclenia răsvrătirei. Acestea toate nu sunt de plăcut. Ce 
porunciţi Mărirea Voastră. 

_NoRoDuUL. — Fabiani ! .Moară Fabiani! Gcăzait se mirese 
şi “ sapropie de ce merg). 

REGINA. — Moară Fabiani ! Milorzi, auziţi acest norod. ce 

urlă ? trebue săti aruncăm un om. Norodului îi este foame. 

SIMON RENARD. — Ce porunciţi Mărirea Voastră ? 
REGINĂ. — Pentru Dumnezeu, milorzi, mi se pare că tre- 

muraţi toţi împrejurul meu. Pre sufletul meu, ce, o femee: 

trebue să vă înveţe datoria voastră de nohili ! Incălecaţi, mi- 

lorzi, încălecaţi, ce, vă sperie canalia, ce, “săbiile se tem de 
ciomege ? -
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„SIMON 'RENARD. — Nu lăsaţi să meargă lucrurile mai de- 
parte. -Plecaţi-vă, doamna mea, până este încă vreme. Mai 
“puteţi zice canalia, dar peste un ceas, veţi fi silită a zice no- 
rodul, (Strigările se îndoese ; sgomotul s'apropie).. 

REGINA. — Peste un ceas! 
SIMON RENARD. == (Ducându-se la galerie şi întorcându-se). Peste 

un sfert, doamnă mea. Eată au intrat în cel întâi coprins al 
“Turnului. Incă un pas, şi norodul este aici. 

NORODUL: — La turn! La turn! Fabiani! moară Fabiani! 
REGINA. —— Au mare dreptate să zică că este înfricoşat lucru 

norodul! Fabiano ! | 
SIMON RENARD. — Vrei să-l vedeţi rupânduri în ochii 

voştri ? 

REGINA. — Dar ştiţi că este fără ruşine că nici unul din 
voi, domnilor, nu se mişcă! Dar pentru Dumnezeu, apăraţi-mă. 

LORDUL CLINTON. — Pentru Mărirea Voastră suntem gata 
iar pentru Fabiani, nu. 

REGINA. — Ah cerule !-Dacă e aşa, vă 'spui în gura mare 
că Fabiano este nevinovat! Fabiano n'a făcut vinovăția pen- 
tru care e osândit. Eu, şi acesta, şi strugarul Gilbert am fă- 
cut, am iscodit, am închipuit tot. Curat: comedie! poți zire 
că nu e aşa, domnule Baili ! Acum apăra-l-veţi, "domnilor ? 
E nevinovat, vă zic. Pe capul meu, pe coroana mea, pe Dum- 
nezeul meu, pe sufletul maicei mele, e nevinovat ! aceasta. 
este aşa de adevărat, ptecum € adevărat că te văz, lordule 
Clinton, apără-l.. Sfăramă-i şi pe aceştia, precum ai sfărâmat 
şi pe Tom Viat, viteazul meu Clinton, vechiul meu prieten, 
bunul: meu Robert! Îţi jur că nu e adevărat că Fabiano a 
vrut să omoare pe Regina. 

LORD CLINTON. — A vrut să omoare pe altă Regină, pe 
Englitera ! (Strigărie urmează afară). 

„ REGINA, — Balconul ! Deschideţi balconul ! voi arătă eu. 
insămi poporului că nu € vinovat! 
„SIMON RENARD. —- Arată-i că nu e Italian! 
REGINA. -— Când gândesc că acesta e un Simon Renard, 

o făptură a cardinalului de Granvel care îndrăzneşte a-mi
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vorbi acest fel! Ei bine, deschideţi uşa aceasta! deschideţi închisoarea aceasta ! Fabiano este acolo; voi să-l] văz, voi să-i vorbesc, ăi a - 
SIMON RENARD. — (Iacet). Ce faceţi ? Pentru însuşi interesul său, nu trebue să faceţi să ştie toţi unde este. ” 
NORODUL.. — Moară Fabiani ! trăiască Elisabeta ! *. SimoN RENARD. — Fată acum strigă să trăiască Elisabeta, 
REGINA, — Dumnezeul meu ! Dumnezeil meu ! i 
SIMON RENARD. — Alegeţi, doamna mea, să daţi, (Arată c*o mână uşa temniţii). Ori capul acesta norodului, (Arată ca cealaltă 

" coroana ce poartă regina), sau coroana aceasta Doamnei Elisabete. | 
NORODUL. — 'Moară ! Moarte ! Fabiani ! Elisabeta ! (o piatră 

sparge un geara' lângă Regina). “ , ” 
» SIMON RENARD. —' Mărirea Voastră vă puneţi în primejdie fără să-l scăpaţi. Au spart porţile de la al doilea „coprins. „Ce porunceşte Regina ? 
REGINA. — Sunteţi toţi mişei şi Clinton cel mai întâi! Ah ! 

” Clintoane, nu voi uitâ-o aceasta, prietene ! 
SIMON RENARD. — Ce porunceşte Regina. 

„REGINA. —- Oh! să fiu lăsată de toţi! să spui tot fără să 
dobândeşti nimic! Ce fel de nobili : sunt aceştia ? Norodul 
acesta e fără de ruşine. Aş vrea să'l sfărâm subt picioare. Ce, 
sunt întâmplări în care Regina e numai o femee! îmi veţi 
plăti-o scump aceasta, domnilor! - 

SIMON RENARD. — Ce porunceşte Regina? | E 
REGINA. — (obosita). Ce ştiţi ! faceţi ce vreţi, eşti un ucigaş ! 

In parte.) Oh, Fabiano! 
: SIMON RENARD. — Clarenţ ! Jaretier ! veniţi! — Domnule ; 

Eneas, deschide. balconul cel mare al galeriei. 
- Balconul din fund se deschide, Simon Renard ese in balcon cu erolzii. Claren în dreapta, şi Jaretier în stânga. Vuet mare afară, 

NORODUL. — Fabiani! Fabiani! | 
SimoN RENARD.—— (eu faţa spre norca) În niimele Reginei !- 
EROLZI. — In numele Reginei ! (Tăcere mare pe afară.) | SIMON RENARD. — Proştilor! eată ce vă face cunoscut Regi- 

na; astăzi în astă: noapte, un ceas după ce vor bate zorile, 
Fabiano Fabiani, conte de Clanbrasil, acoperit c'un văl riegru 

c. Negruzzi, — Vol. NL. - - 15
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din cap păn' în picioare, astupat la gură cun căluş de fer, 

țiind în mână o făclie de ceară galbenă de o oca, va fi dus 

întru lumina făcliilor de 'la turnul Londrei prin Şaring Cros” 

la sborul vechiu al oraşului, unde în vederea tutulor va fi 

ruşinat. şi tăiat, pentru. vinovăţiile sale de înaltă vânzare şi 

gând 'de ucidere asupra împărăteştei persoane a Mărirei Sale. 

Saude ufară o mare bătae în palme) - 

NORODUL. — Trăiască Regina ! Moară Fabini!. 
SIMON RENARD. — (urmâna) Și pentru ca fieşcare. din acest 

oraş al' Londrei să fie înştiințat, eată ce.porunceşte Regina ;— 

In câtă vreme va merge osânditul de-la Turnul Londrei pănă. 

la sborul vechiu, se „va trage clopotul cel mare al Turnului. 

După ce va sosi acolo, se vor slobozi trei împuşcături de tun. 
Cea întăi când se va sui pe eşafod; a doua, când va ingenuchia 

- pe postavul negru: a treia, când îi va cădeă capul. (Bătăi în 

palme). i _ i 

NORODUL. — “Inluminaţi | inluminaţi ! a 
SIMON RENARD. — (armâna) În astă noapte, Turnul ş şi cetatea 

Londrei se vor înlumină cu limine şi făclii spre semn de 

bucurie. Am zis. (Bătăi-în palme.) Dumnezeu să păzească vechile 

- pravile ale- Engliterei ! 
ERoLz. — Dumnezeu să. păzească vechile pravile ale En- 

gliterei. - 

NORODUL. — Moară Fabiani! Trăiască Maria! Trăiască Re- 

„gina. (Balconul se închide: Simon Renard vine lângă Rogina.) 

SIMON RENARD. — Aceasta 'ce .am făcut nici o dată nu mi-o 

va ertă princesa Elisabeta. 
REGINA. — Nici Regina Maria. — Lasă-mă domnule ! race 

(semn cu mâna, toţi ese afară. 

SIMON RENARD. —- (incet lui Ineas) Privighează. 

EnEAsS, — Las'asupra mea. 
Simon Renard ese. Când va să easă şi Eneas, Regina aloarză la dânsul îl apucă 

de mână, şi-l aduce cu iuţeală dinaintea teatrului.
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SCENAX 

REGINA, ENEAS 

(Strigări afară) Moară Fabiani! Fabiani! Fabiani ! 
REGINA. — Care. dintr'amândouă capetele crezi -tu că face 

mai mult în minutul acesta, a lui Fabiani, sau al tău? 
ENEAS. — Doamna: mea.. 

“REGINA. — Eşti un vânzător ! IN ” 
ENEAS, — Doamna mea !... (In parte.) Ce dracu! 
REGINA. — Nu voi tălmăciri. Mă jur pe maica mea, de va 

muri Fabiano, şi tu vei muri. | . 
ENEAS. — Dar, doamna mea... | SR 
REGINA. — - Scapă pe, Fabiano. şi vei scăpă şi tu. “Altfel: nu- 

"ncape. 
STRIGĂRI. — Moară Fabiani! Fabiani! 
ENEAS. — Să scape pe lord Clambrasil! Dar norodul este 

încă afară. Nu se poate. Cu ce chip?.. . 
" REGINA. — Găseşte, 
ENEAS. —- Cum să fac,. Dumnezeu meu ! 
REGINA. — Fă ca pentru tine. 
ENEAS. — "Dar norodul .n'o să se ducă pănă ce-l vor tăiă 

“Ca să se liniştească, trebuie tăiat cineva, 
REGINA. — Ori pe cine îi voi, | 
ENEAS. — Ori pe cine voi voi? Aşteaptă doamna mea |. — 

O să-l ducă noaptea cu făclii, osânditul o să fie acoperit c'un 
văl negru, încăluşat, strejarii n'o să lase pe norod 'să s'a- 
propie de eşafod, ajunge să vază căzând un cap. Se poate 
face lucrul. — Numai de nu s'ar fi dus luntraşul, eu i-am 
zis să nu se grăbească. (erge. la fereastra de unde se vede Teza). 
Nu s'a dus încă! dâr puţin -a lipsit. (So pleacă co torţă în mână 

“și face semn cu basmaoa. Pe urmă se întoaree la Regina), Bine: — Îţi 

răspund de milord Fabiani, doamna mea. | 
REGINA. — Pe capul tău? : 

- ENEAS. — Pe capul meu!



PARTEA A DOUA 

Un fe de sală la_care se mărginesc două scări, una ce se sue şi alta ce se co- 

boară. Intrarea ambelor scări cuprinde o parte din fundul teatrului. Aceea ce 

se sue se perde în sus, aceea ce se coboară în jos,-nu se vede nici de unde vine 

nici unde merge. — Sala este îmbrăcată cu un posomorit fel de doliu: păretele 

din dreapta, cel din stânga şi podul cu o draperie neagră pe care este o mare 

Cruce albă; fundul, care vine în faţa privitorului, cu o draperie ulbă c'o cruce 

” mare neagră, Aceste draperii albe şi negre se întind subt amândouă scările cât 

se vede. In dreapta şi în stânga, câte un altar îmbrăcat în negru și cu alb gătit 

ca la înmormântări. Făclii mari pe ele, dar nici un Preot. Câteva candele rari 

spânzurate de bolte unde şi unde, luminează abia sala şi scările, Aceca ce o 

luminează mai cu seamă, este pânza acea albă din fună, prin care trece o lu- 

mină roșiatică, ca cum ar fi arzând în dosul ei un mare foc. Sala este pardosită 

cu lespezi mormântale. — La ridicarea perdelii, se zăreşte pe pânzitura asta 

transparentă ambra neclintită a Reginei. ÎN 

* 

SCENA 1 

| - JANA, JOSHUA. 

liatră încet ridicând uşa din pânzeturile negre pe o uscioară ce este acolo) 

JANA. — Unde suntem, Joşua? 

JosHuA. — Pe cerdacul cel mare al scării “pe unde .se co- 

_boară osândiţii ce. merg la moarte. Astfel s'a îmbrăcat în 

vremea lui Enric VIII. 

JANA. — Nu este vr'un chip de eşit din Turn? 

JosHuA. — Norodul păzeşte toate eşirile. Va să fie sigur. 

astădată şi să-şi aibă - osânditul spre moarte. Nimeni nu va 

--puteă eşi până după tăerea lui. |
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JANA. — Proclamăţia ce a făcut din balcon, îmi răsună 
încă în auz. Ai auzit-o cârid eram jos? toate acestea sunt 
înfricoşate, Joşua ! ” . 

- JOSHUA. — A! Eu am văzut şi altele multe.. | 
"JANA. — De ar fi fugit Gilbert! Crezi ca scăpat, Joşua? 
JOSHUA. — Sunt. sigur c'a scăpat. 
JANA. — Eşti 'sigur, bunule Joşua? 
JosHua. — Turnul nu era - coprins despre apă. Şi apoi, - 

» când era el să fugă, răsvrătirea încă nu eră aceea ce a fost 
pe urmă. Ştii c'a fost o frumoasă răsvrătire! 
JANA. — Eşti sigur ca scăpat?. 

JOSHUA. — Şi că te aşteaptă acum subt cel întâi arc al! 
podului Londrei, unde-l vei găsi înainte de mezul nopții. 

„JANA. — O Doamne! şi el trebue să fie. îngrijat. (zărina 
umbra Reginei). Cerule ! Joşua ! ce e aceasta? / 

JOSHUA (incet, apucând-o, de mână). — Taci! — Leoaica pândeşte. 
„Iu vreme ce Jana priveşte cu spaimă umbra această neagră, snude un „glas de- 

vărtat ce se pare viind din sus, zicând încet şi Tar” aceste cuvinte: 

Acel ce merge in .urma mea acoperit cu acest văl negru, 

este prea naltul şi prea puternicul domn Fabiano Fabiani, 

conte de Clanbrasil, baron de Dinasmondi, baron de Darmut 

în Devonşir, cărui are a i se tăiă capul la sborul Londrei, 
pentru vinovăţie de ucidere asupra Reginei şi înaltă vânzare, — 
Dumnezeu să-şi facă milă de sufletul lui!- 

UN: ALT GLAS. — Rugaţi-vă pentru el! 
- JANA. (tremurând). — Joşua ! auzi? - 

„ JOSHUA. — Eu auz d'aceste lucruri în toate zilele. | 
“Un cortej de prohod s'arată în vărfal scării pe a căria trepte se întinde încet 

coborându-se, In capul său un om îmbrăcat cu negru, ţiind un steag alb cu o cruce 

neagră. Apoi Eneas Dulverton cu mare manta neagră, şi cu toiagul său alb de 
" conetablu în mână. Pe urmă,o ceată de strejari îmbrăcaţi cu roşu. Pe urmă, gâdea 

cu securea da umere şi cu tăişul întors spre acel ce'l urmează, Apoi un om co- 

perit peste tot cun mare văl negru -ce i se târăşte pe picioare. Nu i se vede de 

cât braţul. gol, care Tse printr'o spărtură a vălilui, şi în care ține o făclie de 

ceară galbenă aprinsă. Lângă el, un preot îmbrăcat ca la prohod. Pe urmă, altă 
cântă de trejari roşii. Pe urmă uu on îmbrăcaţ cu alb ţiind un steag negru co 

cruce albă. De ambe părţile, stau înşiraţi păzitori cu torţi în mână. 

JANA. -— Joşua, vezi? 

JOSHUA. — Eu văz d'aceste în toate zilele. (Câna o să intro 
pe teatru. cortejul se opreste), BI - - o. -
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ENEAS. — Acel ce merge în urma mea acoperit cu acest văl. 

negru, este prea naltul şi prea puternicul domn Fabiano Fa-- 

biani, conte de Clanbrasil, baron de Dinasmondi, baron de 

Darmut în Devonşir, cărui are ai se tăia capul la sborul 

Londrei pentru vinovăţie de ucidere asupra! Reginei şi înaltă. - 

vânzare. — Dumnezeu să-şi. facă milă de sufletul lui! 

AMÂNDOI STREJARII. — - Rugaţi- vă pentru el! (Cortegiul purcede: 

pre cealaltă seară). 

JANA. — Grozav lucru vedem, Joşua, Sângele-meu înghiaţă. 
JOSHUA. — Ticălosul acest de Fabiani! | o 

JANA. — Taci, Joşua ! prea ticălos, dar prea nenorocit ! “(cor-- 

tejat soseşte la cealaltă ' scară. Simon Renard care de câteva . minute s'a 

ivit la intrarea scării acelia şi a luat sara, îi face loe 'să treacă. Cor. 

tejul s'adânceşte 'subt Volta scării unde câte puţin se perde. Jana speriată . 

îl urmează cu ochii. . - _ 

SIMON RENARD, (după ce a trecut cortejul. — Ce însemnează 

aceasta ? Oare e Fabiani? El nu îmi părcă aşa mare, Nu 

cumva Encas 2... Pare-mi-se că Regina a grăit cu el. Să vedem ! 

(Se vâră subt “seară după cortej), | 

Gas, (care se depărteuză de ce merge), — “Acel ce merge în. 

urma mea, acoperit cu acest văl negru, este prea naltul şi 

prea puternicul domn Fabiano Fabiani, conte de: Clanbrasil,- 
"baron de Dinasmondi, baron de Darmut în Devonşir cărui 

are a i se tăiă capul la sborul vechiu al Londrei pentru vi- 
- novăţie de ucidere asupra Reginei şi înaltă vânzare. — Dum-- 

nezeu să-şi facă milă de sufletul lui ! | 

ALTE GLASURI, (ce d'abia Saud). — Rugaţi- vă pentru el! 

“ JosHUA. — Clopotul cel mare acuşi o să vestească eşirea 

sa din turn. Poate acum vei puteă scăpă. Trebue să caut a 

"găsi -vr'un' chip. Aşteaptă-mă aici. Viu curând. 
JANA. —- Joşua mă laşi? O Dumnezeul meu! o să- mi fie: 

tare frică singură. E 
Josnua. — Nu poţi. să'umbli prin Turn cu mine fără a te- 

pune în primejdie. Judecă că Gilbert aşteaptă. 
JANA. — Gilbert! aşa, orice pentru Gilbert! Du-te! tJosua 

ese.) Oh, ce privelişte spăimântătoare! când gândesc că aşa. -
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| eră să fie pentru Gilbert ! (Ingenunche pe treptele altarului.) Oh! 

îți mulţumesc! tu eşti Dumnezeu Mântuitorul! Tu ai scăpat 

pe Gilbert | (Pânziătura din fund se. dă puţin în laturi. Regina se arată ; 

vine încet dinuintea teatrului făr' a vedea pe -Janae 

. JANA, dându-se în laturi. '— Dumnezeule ! Regina ! 

SCENA |. 

JANA, REGINA. a - 

Jana se lipeşte cu frică de altar şi se uită la Regina cu spaimă şi groază. 

REGINA. — (Ştă câteva minute în tăcere dinaintea scenii cu ochii 

ţintiţi, schimbată * la faţă şi ca cum ar fi adâncită într'o mare gândire. 

Apoi sloboade o adâncă oftare! Oh! norodul! (Se vită şi vede pe Jana) 

Cine e acolo! — Tu eşti fată! dumneata eşti, ladi Jano! te 

speriu. Las, nu te teme. Temnicerul - Eneas ne-a înşelat, ştii? 

Aşa dar nu te teme. Copilo, ţi-am mai -spus că tu n'ai pentru 

„_ce.să.te temi de mine. Aceea ce c'o lună mai în urmă făcea 

-perderea ta, astăzi iți este scăparea. Tu iubeşti pe Fabiano. 

Numai tu şi eu pe pământ avem aşa inimă, numai tu şi eu 

îl iubim. Suntem surori. 

JANA. — Doamna mea... se 

REGINA. — Aşa, tu şi cu, două femei, atâta are pentrn 

dânsul omul acesta. Impotriva lui toţi ceilalţi! un oraş întreg 

“un norod întreg, o- lume toată! nepotrivită luptă a amorului 

cu ura! dragostea pentru Fabiani este tristă, speriată, îngro- 

zită ; ea are faţa ta cea galbenă şi ochii mei cei: înlăcrămaţi ; 
s'ascunde lângă un altar jalnic, prin gura ta.se roagă şi prin 

a mea blesteamă. Ura împotriva lui Fabiano este falnică, bu- 

curoasă, isbânditoare,. înarmată şi biruitoare. Are curtea, are 

„norodul, are uliţile pline de grămezi de oameni, rogu-mă tot 
odată strigări de bucurie şi ţipete de moarte, este mândră şi 

măreaţă şi a tot-puternică. Inluminează un oraş, întreg îni- 

prejurul unui eşafod ! Dragostea, suntem noi două femei 
întrun mormânt. Ura! eată-o! |



23 - C, SCGRUZZI 
  

Trage iute perdeaua albă din fund: se vede un balcon şi peste balcon cât ţine 
vederea” tot orașul Londrei strălucit înluminat. Partea câtă se vede din Ţurnul 
Londrei şi aceea este înluminată, “Jana se uită ca mirare la această privelişte, a, 
căria răspândire luminează teatrul, 

"REGINA, — Ah! oraş neruşinat ! târg răsvrătit ! cetate bleste- : 
mată! Oraş grozav care îţi împlânţi haina sărbătorei în sânge 
şi ţii torța gâdei! îţi este frică, 'aşa e, Jano? Nu îți pare ca 
şi mie. că ne priveşte cu mişelie p'amândouă, că se uită la 
noi cu acei o sută de mii de ochi scânteitori, la noi femei 
slabe şi părăsite ce suntem, perdute şi singure în groapa 
aceasta ! Oh! Englitera, Englitera o dau cui va risipi Londra! 
Oh! cum aşi vrea să pot preface aceste făclii în tăciuni, aceste! 
lumini în flacăre şi acest oraş înluminat într'un oraş arzând ! 

" Un mare sgomot s'aude afară Bătăi în palme. Strigări: <eată-l! eată-l! moară 
Fabiani!» — Incebe a bate clopotul cel mare al turnului. Intru auzul acesta, Re- 
gina râde c'un râs înfricoşat. . 

JANA. — Dumnezeule ! Dutanezeule ! ceată l duc sărma- 

nul. „.. — râzi doamna mea? . 

REGINA. — Aşa, râz! (Râde). Aşa, şi tu-o să râzi! Dar să 

trag mai întâi pânza aceasta, tot mi se pare că nu suntem 

“singure şi că oraşul acest grozav ne vede şi ne aude. (fucnide 

perdeaoa. cea “albă, -şi upoi vine lângă Jana). Acum, diipă ce a eşit 

din închisoare, acum după ce a trecut primejdia, pot să-ţi 
“spui. Dar, râzi, zicu- ți, să râdem amândouă de poperul acest - 
spurcat care bea sânge. O! e minunat! Jano! tu tremuri 
pentru  Fabiano, linişteşte-te, zicu-ţi! Jano! omul lor ce o 
să moară, acel ce-l socoteşti că este Fabiano, nu e Fabi- 
“ano ! (Rade). 

JANA. — Nu e Fabiano? 

REGINA. — Nu. ÎN 

JANA. — Apoi dar cine este? 
REGINA. — Celalalt. 
JANA. — Care celalalt? 
REGINA. — Tu îl ştii, îi cunoşti ; meşterul acela, omul 

acela... — Ce-mi pasă ? - 

JANA. — (Tremurâud ca frunza). Gilbert ? 

REGINA. — Dar, Gilbert, aşa îl chiamă: 

JANA. — “Doamna mea! oh nu se poate! oh! zi că nue
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„aşa, Doamna mea ! Gilbert! ar fi groaznic lucru ! El a scăpat. 
REGINA. — Cu adevărat fugeă, dar Va prins. L-a pus în 

locul lui Fabiano subt vălul cel negru. O. să-l tae noaptea. - 
„ Norodul mo să-l vază. Linişteşte-ta. 
„JANA. — Ah! doamna mea! acel pe care-l iubesc, este 
Gilbert! 

REGINA. — Ce? Ce zici? ai ncbunit? Ce şi tu mă amă- 
> geai? A! pe Gilbert îl iubeşti! E, ce-mi pasă? 

JANA. — (Sfărâmată de durere, la picioarele Reginri, târându-se pe 

genunchi, cu mâinele încleştate). (n vremea scenci aceştia, clopotul neiu- 

„<etat bate). Doamna mea, fic-ţi milă! Doamna mea, pentru 
- numele lui Dumnezeu ! Doamnă mca, pentru corona Măririi 
Tale, pentru maica Măririi Tale, pentru toți îngerii. Gilbert ! 
Gilbert! o să nebunesc. Doamna: mea, scapă pe Gilbert! 
omul acesta, este viaţa“ mea, omul acesta este bărbatul meu, 
omul acesta... Ţi- -am spus că a făcut tot pentru mine, că 
ma crescut, m'a hrănit,- că a ţinut lângă leagănul meu locul 
tătâne- -meu, care a murit pentru maica Măririi Tale. Doamna 
mea, vezi că nu sunț de cât o săracă ticăloasă şi că nu tre- 
bue să fii aspră către mine. Aceea ce mi:ai zis: mi-a dat o 
lovitură atât «de groaznică, în cât zău nu-ştiu cuim mai am * 
putere. de vorbesc. Vezi că zic ce pot. Dar trebue să porun- 
ceşti să întârzie tăerea. Indată. Să lase pe mâine. Numai 
până mâine. Norodul acesta poate s'aştepte până mâine. Vom 
vedeă 'ce vom putea face. Oh! nu da din cap. Nu este nici 
o primejdie pentru Fabianul vostru. Pe mine mă veţi pune. 
în loc. Supt vălul cel negru, noaptea cine .poate să ştie ? dar 
scapă pe Gilbert! Ce vă pasă el ori eu? In sfârşit, dacă vreu 
să mor! — Oh! Dumnezeul meu! clopotul, clopotul acest 
înfricoşat! Fieşte-care din loviturile clopotului acestuia este i 
un pas către eşafod. Fieşte-care din bătăile clopotului acestuia 
isbeşte în inima mea. — Fă, doanina mea; îndură-te! nu e 
primejdie pentru Fabianul Măririi Tale. Lăsă-mă să-ţi sărut 
mâinele. Te. iubesc. doamna mea, nu ţi-am spus'o încă, dar 

“tare te iubesc, Eşti o mare. Regină. Vezi cum îţi sărut . fru- 
moasele mâini.- Oh! o poruncă să lase pe mâine. Incă este -
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"vreme. Te încredinţez că este foarte cu putinţă. Ei merg în- 

„cet E departe de la turn până la- târgul vechiu. Omul - cel. 

din balcon a zis că'o să treacă prin Şaring-Cros. Este un - 

drum mai scurt. Un om călare poate să "sosească în. vreme. 

Pentru Dumnezeii, doamna mea, fie-ţi milă! în sfârşit, pune-te 

în locul meu, închipueşte că eu sunt Regina şi că eşti biata. 

fată, ai. plânge ca mine, şi eu aş ertă. Eartă, doamna mea. 

Oh! eată de ce mă temeam, că nu mă vor lăsă lacrimele să. 
vorbesc. Oh! îndată. Să :nu-l tae. Se poate,.doamna mea. 
Mă jur că nu este nici o primejdie pentru Fabiano ! Doamna- 

mea, îndură-te, fă aceea ce zic! - Ă 

REGINA. — indarată, o zidică. Aş voi din toată inima, nenoro- 

cito. Ah!-tu plângi cum plângeam şi eu, aceea ce simţi tu, 

am simţito şi eu.. Chinurile ce am tras, mă milostivesc spre: 
„ale tale. Uită-te, vezi că şi eu plâng. Este o mare nenorocire, 

sărmană copilă ! făr: îndoială, ar fi putut luă pe altul, precum 

„de pildă, pe Triconel; dar este prea cunoscut, trebuiă un 
om prost. Numai acesta s'a găsit. Vezi, îţi tălmăcesc ca să 

__ înţelegi. Oh Doamne ! vin nişte nenorociri aşă „preuzsite, te 

- găseşti prins şi nu poţi face nimic. ăi 

JANA. — Aşa, te ascult, doamna mea. Şi eu aş aveă încă. 

multe lucruri să-ţi spui, dar aş vreă'ca porunca, să rămâe 

tăerea, să fie iscălită şi omul purces. Oh! clopotul! clopotul 

REGINA. “—" Aceea ce voeşti, ladi Jano, nu se poate. 

JANA. — Ba se poate. Un om călare. Este un drum foarte. 

"scurt, Pe malul apei. Mă voi duce cu. Se prea poate. Este 
lesne. Vezi că vorbesc cu blândeţe. , - 

REGINA. — Dar norodul mar vreă, şi s'ar întoarce . d'ar': 

ucide pe toţi în turn şi Fabiano este tot aicea, înţelege, zi= 

cu-ţi. Tremuri, sărmană copilă, şi eu sunt ca tine, şi eu tremur. 
În sfârşit, aş putea să mă mai necăjesc a ţi le tălmăci toate. 

Vezi că fac aceea ce pot. Nu mai gândi la acel Gilbert, Jano ! 
“S'a sfârşit. Pleacă: te! 

JANA. — Sa sfârşit! Ba nu, nu sa sfârşit! Nu, cât va. 

trage clopotul acest înfricoşat, nu s'a sfârşit! să mă plec la. 

moartea lui Gilbert! Socoteşti c că voi lăsă pe Gilbert s să moară.



TEATRU ! 235 
  

acest fel? Ba nu, doamna mea. Ah! în zadar mă ostenesc... - 

Ah! nu mă:auzi! foarte bine! dacă Regina nu mă. ascultă, 

norodul mă va ascultă! aceştia sunt buni! Norodul este incă. 
în această curte. Pe urmă fă cu mine ce-ţi va fi voea. Mă 

duc să strig la ei că-i înşală, că e Gilbert, un lucrător ca şi. 

„ şi că nu e Fabiano. | 

Rear. — (0 apucă de mână şii se uită groaznic), Stăi ticăloaso!—-: 

A! tu o ei aşa? A! eu sunt bună şi blândă şi plâng cu tine, 
'Şi tu te faci nebună şi furioasă!. A! dar dragostea mea este 
mai mare de cât a ta, şi mâna mea mai tare de cât a ta... 

Să nu te mişti. Ah; amorezul tău! ce-mi pasă mie de amo-- 
rezul tău? Ce, acum toate fetele Engliterei o să vie să-nii. 
ceară samă de amorezii lor! zău! eu scap p'al meu cum pot 

şi cu paguba cui mi se'ntâmplă. Privegheaţi şi voi p'ai voştri. 

JANA. — Lasă-mă! — Oh! te blestem, muere rea! 

REGINA. — Taci! a 
. SI . . . ET] - > . A ăi 

JANA. — Ba nu voi tăceă. Şi vrei să-ţi spui un gând.ce 

am acum ? Nu crez c'acel ce or să-l tae este Gilbert. 

REGINA. — Ce zici? . 

JANA: — Nu ştiu. Dar Pam văzut trecând. subt vălul cel 

“negru. Mi se pare că d'ar fi fost Gilbert s'ar fi clintit ceva 

în mine, S'ar fi turburat ceva în inima mea, şi mi-ar fi stri- 

gat: Gilbert! Gilbert este! Eu nu am simţit nimic — nu e 

Gilbert ! | 

REGINA. — Ce spui? Ah Dumnezeul 'meu! ţi-ai eşit din 

minte, vorba ta e de nebună, dar însă mă sperie. Ah ! ai - 

atins cea mai tainică grije a inimei mele. Pentru ce răsvrătirea 

aceasta m'a oprit d'a privegheă însă-mi? Dece m'am încre=" 
„dinţat: In- alţii pentru scăparea lui Fabiano ? Eneas Dulverton. 

“e un vânzător. Poate Simon Renard eră acolo. Poate vrăş-. 

“ maşii lui Fabiano m'au înşelat înc'odată ! poate că nu e Fa- 

biano....! — Care e acolo! Degrabă cineva! Care e acolo! 

(Doi temniceri se arată. — Către unul). — Tu aleargă. Eată împă= 

" rătescul meu inel. Spune să nu 'tae pe vinovat. La târgul 
vechiu ! la târgul. vechiu ! ziceai că este un drum mai scurt, 

- Jano?
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JANA. — Pe malul apei. 
REGINA —(Cătza temnicer). Pe malul apei. Încalecă! aleargă fuga ! 

(Tomnicerul se duce. — Către celalalt). Tu, dute îndată la turnul cel 

mic al lui Eduard Mărturisitorul. Sunt acolo două închisori ale 
“osânaiţilor spre moarte. Într'una din ele este un om. Să mi-l 

“aduci îndată aicea. (Temnicerui ese), Ah! tremur'! picioarele se 

incovoaie subt mine; nu voiu puteă să mă duc însămi. Ah! 

mă faci nebună ca tine! ah! fată ticăloasă! mă faci neno-, 

rocilă ca tine! Te blestem, precum mă blestemaşi! Dumne-: 
„zeule ! oare. trimisul avea-va vreme s'ajungă? Ce înfricoşat. 

chin ! mi s'au întunecat vederile. Toate s'au turburat in.duhul 

nieu. Pentru cine trage clopotul acesta ?.Oare pentru Gilbert? 
Oare pentru Fabiani? . 

JANA. — Clopotul a “sunat. 

REGINA. — Va să zică că cortejul a ajuns, Trimisul n'o să 

i aibă vreme. (Se ande de depurte o detunare de tun). 

JANA. — Cerule ! - 

REGINA. — Se sue pe eşafod. (ai doilea tan). Acum îngenuche. 

JANA. — Întricoşat ! (AL treilea tun). 
AMÂNDOUĂ. — Ah... 

REGINA. — Numai unul mai trăeşte. Indată vom şti care, 

Dumnezeule ! acel care a'să vie fă să fie Fabiano! 

JANA. — Dumnezeule ! Dumnezeule ! fă să fie Gilbert. per. 
deaoa din fund se ridică, Se arată Simoih Renard ţiind pe Gilbert de mână, 

JANA. — Gilbert ! (5e aruncă în braţe unnl altuia). . 

REGINA. — Dar Fabiano ? . 
SIMON RENARD. — Mort. 

„REGINA. — Mort ?.. Mort! Cine a cutezat,? 

SIMON RENARD. — Eu. Eu am scăpat pe Regina şi pe Englitera.'



Si ANGELO 

„ TIRANUL PADOVEI ! | 

TRADUCERE DIN VICTOR HUGO 

 



CĂTRE DOMNUL ELIAD: 

Domnul. meu, " 

Incurajarea ce Domnia-ta binevoeşti a-mi da prin scrisoa 
-zea tipărită la traducţia mea a Mariei d'Englitera, ma făcut 
să: traduc şi pe Angelo, Tiranul Padovei. | 

Eu îl dedic - dumitale rugându-te să-l primeşti drept un 
semn al recunoştinţei mele pentru frumoasa tipărire a Mariei 
Tudor; ear mai ales, drept o „dovadă a prieteşugului şi a 
deosebitei stime ce am pentru "un bărbat care s! a ostenit şi 

“a lucrat atât spre desăvârşirea limbei româneşti. 
Al domniei-tale 

„plecată slugă - 

C. NEGRUZZI .
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PERSOANE. 

ANGELO MALIPIERI, Podesta DAFNE 

i 

CATARINA BRAGADINI | UN PAGIU NEGRU 
TISBE . - "1 UN STREJAR DE NOAPTE 
RODOLEO UN PORTAR 

* OMODEI DECANUL ST. ANTONIE DE 

-ANAFESTO GALEOFA PADOVA “ 
REGINELLA PROȚOPOPA 

Padovă. — 1549 - 
Fiind Doge Francisco Donato. -



ZIUA ÎNTÂĂIA. 

Sa “CHEIA . a 

PE 2sOAN E 

ANGELO MALIBIERI 
TISBE 

RODOLFO 

OMODEI . , | n ANAFESTO GALEOFA 

O grădini ilaminată pentru o serbăre de noapte. In dreapta un palat plin de: 
muzică şi de lumini, cu o uşă spre grădină şi o galerie în arcade la rândul de 
jos, unde se văd umblând oameni de ai baiului. Către uşă, bancă de piatră, In 
„Stânga, o altă bancă pe care se zăreşte în umbră un om adormit. In fund Cu 
supra copacilor, se vede în depărtare Oraşul Padovei în veacul XVI sut un 
cer senin. — Către sfârşitul actului,-ziua începe a sc ivi. 

SCENA |. -. , 
"TISBE, bogat costum de bal. ANGELO MALIPIERI, haine de Dacă, cu stola 

“ de aur. OMODEI, adormit; haină langă închecată dinainte, pantaloni roşii; 
lângă dânsul.o chitară. , - 

TISBE. — Aşa, eşti stăpân aici, domnul meu; eşti mărejul 
Podesta; poţi dă viaţă şi moarte,. ai: toată puterea, toată 
voea. Eşti trimisul Veneţiei, şi oriunde te văd, pare că văd 
fața şi mărirea acestei republice:. Când treci pe vr'o uliţă, 
stăpâne, ferestrile se închid, trecătorii s'ascund, şi tot lăun- 
trul caselor tremură. Ah! aceşti sărmani Padoveni dinnaintea 
voastră sunt atât de spăimântaţi ca şi când ar îi oamenii Con- 
stantinopolului, şi domnia-ta, turcul. Aşa, aceste's aşa: A! 
Eu am fost la Breşia. Acolo e altfel. Veneţia n'ar cuteză să 

C. Negruzzi. — Vol. [l. |, | , . 16
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trateze pe Breşia cum tratează pe Padova; căci Breşia s'ar 
apără. Când braţul 'Veneţiei loveşte, Breşia muşcă, Padova 

linge. Aceasta e o ruşine. Ei bine, măcar că eşti aici stă- 

pânul tutulor şi că ai pretinde să fii şi al meu, ascultă-mă,. 

domnul meu, eu voiu să-ţi spun adevărul;. nu asupra tre- 

bilor Statului, nu te teme, dar asupra trebilor domnii-tale. 

Aşa, aşa! Eu ţi-o spui curat; eşti un om ciudat, nu te pot 

înțelege nici cum; eşti inamorat de mine, şi apoi îţi temi 

femeca. 
ANGELO. — Ba te tem şi pe tine, doamnă. 

TISBE. —-Ah zău! nu trebuia să mi-o mai spuil şi însă n'ai 

nici un drept, căci nu sunt a dumitale. Aici toţi mă socotesc 

amoreza dumitale, prea puternica dumitale amoreză, dar o 
ştii bine că .nu sunt. 

ANGELO. — Această serbare, este minunată. 

TisBE. — Ah! eu sunt numai o sărmană comediană de 
teatru. Mi se dă voe să dau baluri senatorilor. Mă silesc a 

mulţumi pe stăpânul nostru, dar astăzi nu pot isbuti. Faţa 

dumitale este mai. posomorită: după cât este neagră masca 

mea. In zadar răspândesc lampe şi făclii; umbra rămâne pe 

fruntea. voastră. Aceea ce iţi dau în muzică, nu mi-o răsplă- 

teşti în veselie, stăpâne. — Aide ia râzi puţin. - | 
ANGELO. — Eată râd. — Mi-ai spus că îţi eră frate tânărul 

acela ce a venit cu tine de la Padova? 

TISBE. — Aşa, apoi? 

ANGELO. — Ai vorbit cu el: adineoarea. Cine € celălalt cu 

care erâ el? 

TISBE. — Prietenul său. Un Vicentin numit Anafesto Galeofa. 

ANGELO, — Şi pe fratele tău cum îl chiamă ? 

ȚISBE. — Rodolfo, stăpâne; Rodolfo. Ți-am tălmăcit-o a: 

ceasta de douăzeci de ori. Pesemne mai alt nimic mai grațios 

a-mi zice? 

ANGELO. — Eartă-mă, Tisbe, nu-ţi voi mai face întrebări. 

Ştii că eri ai jucat pe Rosmonda cu o încântătoare graţie, 

şi că oraşul acesta este foarte .norocit că te are, şi că toată 

Italia, a căria mirare eşti tu, Tisbe, zavistueşte pe aceşti Pa-.



TEATRU 243 
  

doveni pe care atât îi căeşti. Ah! toată năvala asta de oa- 
meni ce te aplaudă, mă supără. Mor de gelozie când te văd 
atât de îrumoasă pentru atâtea priviri. Ah, Tisbe ! — Cine 
era mă rog omul acesta cu mască cu care ai vorbit în astă 
sară lângă uşă ? | 

TISBE. — «Eartă-mă, Tisbe, nu- ți voi' mai face întrebări»— 
Foarte bine. Omul acela, stăpâne, eră Virgilio Tasca. 

ANGELO. — Leitenantul meu ? 

TisBE. — Sbirul domniei-tale. 
ANGELO. — Şi ce îţi trebuiă el? 
TisBE. — Bine ţi-aş face când naş i voi să-ţi spui. 

- ANGELO. — Tiske !.. 

„TISBE, — Ba nu, eu sunt bună, eată istoria. Ştii cine sunt. 
Nimic, o fată din norod, o comediană, un lucri ce-l des- 
merzi astăzi şi ce ai să-l sfarmi mâine, tot. jucându-te cu 
el. Ei bine, eu: oricât sunt de puţin, am avut o mamă. Ştii 
ce este a avea cineva o mamă? Domnia- ta avut-ai oare? 
Ştii ce este a fi prunc, prune sărac, slab, gol, ticălos, 
flămând, singur pe lume, şi a “simţi că ai lângă tine, 
împrejurul tău, d'asupra ta, mergând când mergi, stând 
când stai, zâmbind când plângi, o femee... — Ba,: nu se 
ştie încă dacă e femee; — Uni înger care e faţă, te priveşte, 
te învaţă a grăi, te învaţă a râde, te învaţă a iubi ! Care îţi 

„încălzeşte degetile cu mâinele sale, trupul cu _„genuchii săi, 
sufletul cu inima sa! Care îţi dă laptele 'său când eşti mic, 
pâinea sa-când eşti mare, viaţa sa pururea! Cărui îi zici, 
maica mea ; şi care îţi zice, copilul meu ! cu un. fel atât de. 
dulce, în cât aceste două cuvinte bucură pe Dumnezeu ! — 
Aşa miamă aveam eu. Ea era o femee săracă : fără bărbat, 
care cântă cântece moflace în pieţele publice la Breşia. Umblam 
cu dânsa. Ne aruncau ceva monedă. Astfel am început. Maică- 
mea avea obicei să şeadă la poalele statuei de Gata-Melata. 
Intr'o zi, se vede că în cântecul ce cântă ea fără a înţelege 
nimic, era vre o.rimă supărătoare, pentru domnia Veneţiei, 
care făcea să râză împrejurul nostru pe slugile unui ambasador. 
Treci un senator. Se uită, auzi i și zise căpitanului ce-l urmă: 

.
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să se spânzure muerea asta! In statul Veneţiei, pe loc se fac 

toate. Maică-mea îndată fu apucată. Ea n'a zis nimic: ce 

putea s'o ajute 7 M'a îmbrăţoşat şi o mare lacrimă mi-a căzut 

pe îrunte din ochii ei, îşi luă crucea şi se lăsă s'o lege, 

pare co văz încă crucea acea de alamă. Numele meu, 

Tisbe,.era săpat pe ea cu vârful unui stilet. Eu atunci eram 
de şaisprezece ani; priveam pe oamenii aceea cum legau pe 

maică-mea fără să pot grăi, nici ţipă, nici plânge, neclin- 

tită, îngheţată, moartă, ca întrun vis. Norodul iar tăcea. 

Dar era cu senatorul o copilă ce-l ţinea. de mână, . fiică-sa 

făr' îndoială, care s'a clătit de milă de odată. Era frumoasă, 

copiliţa, stăpâne. Sărmana copilă! se aruncă la picioarele se- 

natorului, plânse atât, cu lacrimi atât de rugătoare din nişte 

ochi atât de frumoşi, în cât a câştigat ertarea maichi-mei. 

După ce au deslegat pe maică-mea, şi-a luat crucea — mama 
— şi a dat-o frumoasei copile zicându-i: Doamnă păstrează 

astă cruce, ea ţi-a aduce noroc. Din vremea aceea, maica mea . 
a murit, sfânta femee; eu m'am făcut bogată, şi aş vrea să . 

mai văz pe acea copilă, pe acel înger, ce a scăpat pe maică- 

mea. Cine ştie? Ea acum este îfemee,. şi aşa dar nenorocită. 

Poate că are şi ea nevoie de mine. Prin toate oraşele -pe 

“unde mă duc, chem pe sbirul, pe Bargelul, pe omul poliţiei, 

îi povestesc întâmplarea, şi. acelui ce.ar găsi pe femeea ce 
caut, i-aş da zece mii țechini de aur. Eată pentru ce am vorbit 

.dineaorea la uşă cu bargelul dumitale, Virgilio Tasca. Eşti, 
mulţămit ? 

„ANGELO. — Zece mii ţechini de aur! Dar apoi ce ai da 
însuşi femcii când ai găsi-o? 

TisBe. — Viaţa mea, dacă ar voi-o... ” 

ANGELO. — Şi după ce ai putea-o cunoaşte? 

„_TISBE. — De pe crucea maichi-mei. 

ANGELO. — A! Ea o va îi pierdut. 
Tise. — Ba nu,nu! Nu se perde lucru] ce se câştigă astfel. 

„ANGELO, — (zărina pe Omodei).: Doamnă! Doamnă ! este un 

om -acolo! ştii că este un om acolo? Ce om e acesta? 
_TISBES — (Râzând cu hohot). E! Pentru Dumnezeu ! da, ştiu 

i
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că este un om acolo, care doarme incă! şi: doarme dus! Nu 
cumva a să te sperie şi acesta ? Acesta e.bietul meu Omodei. 

ANGELO. —- Omodei! ce lucru e, Omodei ala? . ! 
Tisse. — Omodei ala, este un om, stăpâne, precum Tisbe, 

asta, este o femee. Omodei, stăpâne, este un jucător de chi- 
tară pe care domnul Primicer dela sfântul Marco, care îmi 
este. foarte prieten mi l'a trimes dăunăzi cu o “scrisoare pe 
care-ţi voi arătă-o, urât gelos ce eşti ! şi încă cu scrisoarea: 

“era şi un prezent. 

ANGELO. — Cum! 
TisBe. O! un adevărat prezent Veneţian. O cutie în care 

erau două siropuri; unul alb, altul negru. În cel alb, este un' 
narhotic foarte tare care adoarme pentru douăsprezece ceasuri .. . 
cu un somn asemenea cu moartea : în cel negru, este otravă. 
Otravă de cea groaznică de care Malaspina a dat Papii întrun - 
hap de aloe, precum ştii. Domnul Primicer îmi scrie că aceasta 

"poate să-mi slujească la vr'un prilej. O galanterie a dumisale | 
precum vezi. În sfârşit cuviosul Primicer mă înştiințează că 
bietul om aducătorul scrisoarei şi al prezentului, este tont. El 
este aici, şi îl vei fi văzut de cincisprezece zile, măncând cu 
slugile, culcându-se în cel dintâi unghiu ce-i vine, după 
modul său, jucând şi cântând până când să se ducă la Vicenţa. 

"Vine de la Veneţia. Vai mie !' Maică-mea şi ea aşa nemernicea. 
Il voi ţinea cât va vrea. A veselit câtăva vreme compania în 
astă: sură. Balul nostru nu-l mulţumeşte, doarme. Ce vrei 
mai simplu de cât asta? 

” ANGELO. — Imi răspunzi de omul acesta ? 
„TISBE. — A, vrei să glumeşti ! Frumos prilej ca să ei aerul 

acest atât de speriat! Un jucător de chitară; un tont, un om 
ce doarme !. Da 'zău. domnul€, nu ştiu ce ai! Ii petreci viaţa 
a cercetă când 'd'acesta, când d'acela. Toate îţi dau prepus. 
Spune-mi, gelozie e asta, ori frică ? 

ANGELO. — Şi una şi alta. 
Tise. — Gelozie înțeleg. Te socoteşti îndatorat a păzi două. 

femei. Dar frică ! dumneata, stăpânul, dumneata care însufli 
frică tutulor! nu se poate !
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„ANGELO. — Cu atâta mai mult se cuvine să tremur. (Apro- 
piindu-se de ea şi grăind încet). Ascultă, Tisbe. Aşa, bine ai zis, 
aşa, pot tot aici; sunt domn, stăpân, şi despot al acestui 
oraş; sunt Podesta pe care Veneţia îl pune pe Padova, ghiara 
tigrului pe oae. Aşa, prea puternic ; dar-vezi tu, Tisbe, ori 

“cât sunt de neatârnat, d'asupra mea este un lucru mare, şi 
„groaznic şi plin de întuneric; este Veneţia. Şi ştii tu, sărmană 
"Tisbe, ce este Veneţia? aceasta e inchiziţia Statului, Sfatul de 
zece. Oh! Sfatul de zece! să grăim încet, Tisbe, căci poate 
el este acolo undeva, “şi ne vede. Oameni pe care nici unul 
din noi nu îi cunoaşte, şi câre ne cunosc pe toţi. Oameni ce 
nu sc văd la nici o ceremonie şi :se văd la toate eşafodurile. 
Oameni” cari au în mâinile lor toate capetele, pe al tău, pe 
al meu, pe al lui Doge, şi care nu au nici ţimară, nici stolă, 
nici coroană, nimic care să-i vădească ochilor, nimic care să 

„te facă să zici: acesta e ună din ei! Cel mult dacă au. un 
semn tainic pe hainele lor; agenţi pretutindenea, sbiri pretu- 
tindenca, gâzi pretutindenea. Oameni care nu arată norodului 

" Veneţiei, alte feje decât aceste tăcute guri de bronz pururea 

deschise subt porticii sfântului Marco, guri fatale pe care 

gloata le socoteşte mute, şi care însă grăesc cu un chip foarte 
puternic şi foarte groaznic, căci ele zic fiecărui trecător: Pâ- 
răşte | — Eşti odată pârât, apoi eşti şi prins. Eşti. prins, s'a 
sfârşit. La Veneţia, toate se fac pe ascuns, în taină, sigur. 
Osândit, omorit ; nimic de văzut, nimic de grăit; ţipătul. nu 
e cu putinţă, căutătura nu-ţi ajută. Osânditul poartă căluş, şi 

gâdea, mască. Ce-ţi grăii de eşafod? Greşam. La Veneţia 
„nu se omoară pe eşafod, se face :nevăzut. Deodată lipseşte 
un .om într'o familie. Ce s'a făcut? Plumbii, puţurile, canalul 
Ortano ştiu. Uneori s'aude căzând ceva în apă noaptea. Treci 
iute atunci. In “sfârşit, baluri, ospeţe, făclii, muzici, gondole, 
teaire, carnaval de cinci luni, ecată Veneţia. Tu, Tisbe, fru- 
moasa mea comediană, tu nu cunoşti decât partea aceasta; 
eu, senator, cunosc pe cealaltă. Vezi tu, în oricare palat, 
într'al Dogelui, într'al meu, fără să ştie cel care îl locueşte, 
este un drum ascuns, vecinic trădător a tutulor caselor, a tu-
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tulor odăilor, a tutulor cămărilor ; un coridor întunecos a 
"cărui intrări le cunosc alţii, ear nu cel cu palatul, şi pe care 

il simţi Şerpuind împrejuru-ţi fără a şti chiar unde este; o 
hudiţă tainică în care vin şi se duc, neîncetat oameni necu- 
noscuţi care fac oare ce. Şi personale răsbunări care s'ames- 
tecă cu aceste toate şi umblă în urma aceasta! Adese ori 

“noaptea mă scol, ascult, şi auz paşi în păretele meu. Eată 
subt ce strânsoare trăesc,. Tisbe. Sunt d'asupra Padovii, dar 
aceste sunt d'asupra.mea. Sunt însărcinat să domol Padova. 
Mi-e poruhcit să fiu straşnic. Nu sunt despot decât cu con-: 
diția să fiu tiran. Să nu cumva să-mi ceri eriarea cuiva, ori 
cine ar îi, mie care nu-ți pot tăgădui nimic, căci mă -perzi. - 

- Totul îmi este slobod pentru a pedepsi, .nimic pentru a ertă. 

m e m a e n a ri 

Aşa sunt. Tiranul Padovei. Robul Veneţiei. Oh! sunt bine 
pândit şi. privegheat ! ah ! Sfatul de zece! pune p'un lăcătuş 
singur într'o pivniţă, şi zi-i să-ţi facă o încuetoare, până a nu 
„se.găti încuetoarea, sfatul de zece are cheea în buzunar. 
Doamnă ! Doamnă ! sluga ce mă slujeşte, mă spionează, preotul - 
ce mă mărturiseşte, mă spionează, femeea ce-mi zice : te iu- 
besc — aşa Tisbe — şi ea mă spionează! | 

TisBE. — A! Domnule! 
"ANGELO. —-Tu nu 'mi-ai zis nici odată că mă iubeşti. Nu 

vorbesc “de tine, Tisbe. Aşa, iți mai rezic, tot ce mă priveşte 
este un ochiu a sfatului de zece, tot. ce mvascultă este o : 

- ureche a sfatului de zece, tot ce m'atinge este o mână a 
sfatului de zece. Mână groaznică care mai întâi pipăc mult, 

"şi apoi deodată apucă ! O! mărej podesta ce sunt, nu sunt - 
sigur “că nu voi vedea mâine arătându-se fără veste în ca- : 
mera mea un ticălos sbir care imi va zice să-l urmez, şi care 

"nu va fi de cât un ticălos sbir şi pe care îl voi urmă! Unde ? 
In vre-un loc adânc de unde va eşi fără mine. Doamnă, a 
îi al Veneţiei, este a atârnă de un fir de păr. Posomorită şi 
aspră este starea mea, doamnă, a fi aici, plecat pe acest 
cuptor arzător ce îl numeşti Padova, totdeauna cu faţa cope- 
rită co mască, făcându-mi slujba de tiran, înconjurat de şanse, 
de griji, de grozi, temându-mă neîncetat de vr'o_ isbucnire, 

* 
1
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"şi tremurând în tot minutul că voi fi ucis de lucrarea mea, 
ca alhimistul de otrava sa ! —.Jeleşte-mă, doamnă, şi. nu mă 
întrebă pentru ce tremur! Si 7 

Tise. — Ah Dumnezeule ! în adevăr grozavă e poziţia 
dumitale ! 3 | 

ANGELO. — Aşa; eu sunt unealta cu car. un! norod chi-: 
nueşte pe alt norod. “Astfel de unelte se strică curând şi se 
sfarmă adesea, Tisbe. Ah! sunt nenorocit. Pentru mine nu 
este decât un lucru dulce în lume, acela eşti tu. Şi însă simţ 
bine că nu mă iubeşti. Dar nu iubeşti pe altul, aşa e? 

Tise. — Nu, nu, fii liniştit. | 7 
ANGELO. — Nu-mi zici bine acest nu. 
TisBE. — Zău! i-l zic cum pot. 
ANGELO. — Ah! nu fiia mea, o priimesc, dar să nu fii 

a altui, Tisbe! Să nu aflu vr'odată că altul... 
TisBe. — De socoteşti că eşti frumos, când mi te uiţi astfel! 
ANGELO. — Ah! Tisbe, când mă vei iubi”? 
TISBE. —' Când 'te vor iubi toţi aici. 
ANGELO. — Vai! — Fie, rămâi la Padova. Nu voi să. laş 

Padova, auzitu-m'ai ? de te-ai duce, şi viaţa mea s'ar duce. — 
Oh'! văz viind. Este multă vreme de când ne vor fi luând 

„seama că vorbim împreună ; asta poate da prepusuri Vene- 
ției. Te-.las. (oprindu-se şi arătâgi pe Omodui). Imi răspunzi, de 
omul acesta ? 

. TISBE. — Ca pentru un copil ce doarme. E 
" ANGELO. — Frate-tău vine. Te las cu el. 9 7 

DA 

SCENA II. 

TISBE, RODOLFO, (imbricat cu negru, posomorât, cu o pană neagră la: 

pălărie, OMODEI, dormind.) | 

TISBE. — Ah! Rodolfo, e! Rodolfo! Vino, te iubesc pe tine. 
(Intorcâudu-se spre parteu care a eşit Angelo). Nu, tiran nătărău! Nu 
mi-e frate, mi-e amorez! — Vino, Rodolfo, viteazul meu soldat 

. 
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nobilul meu proscris, generosul meu om! uită- te drept la mine. 
Tu eşti frumos, te iubesc! 

RODOLFO. — Tisbe. 
TISBE. — Pentru ceai voit să vii la Padova? Vezi acum că . | 

ne-am prins în cursă. Acum nu ne mai putem duce. În starea 
ce te afli, eşti silit peste tot locul să zici, că-mi eşti frate 
Acest podesta s'a inamorat de biata ta Tisbe: ne are prinşi! 
nu vrea să ne lase. Şi apoi tremur neincetat să nu afle cine 
eşti. Ah! ce muncă! Oh! nu-mi pasă, nu va avea nimic de 
la mine, tiranul acesta! aşa e că de aceasta tu. eşti încre- 
dinţat, Rodolfo ? Voi însă să te îngrijeşti de aceasta ; voi să 

„mă temi, auzi? 
RODOLFO. — Eşti o nobilă şi minunată femee. 

„TISBE. —.O! vezi tu, eu te tem pe tine, eu? Dar te tem! 
Acest Angelo Malipieri, Veneţianul acesta care imi vorbea şi 
el de gelozie, care îmi închipueşte că este şi el gelos, omul 
-acesta ! şi care cu asta amestecă. tot felul de alte lucruri. A! 
“când este cineva gelos, domnul. meu, nu :vede Veneţia, nu 
vede Siatul de zece, nu vede sbirii, spionii, canalul Orfano; 
nare decăt un lucru înaintea ochilor, gelozia sa. Eu, Rodolfo, 
nu pot să te văz vorbind cu alte femei, măcar numai să le 
vorbeşti; aceasta mă bolnăveşte. Ce drept au ele la vorbele 
tale? O! o rivală! să nu. cumva să-mi dai vr'o rivală ! aş - 
omori-o. Ţine, eu 'te iubesc! Tu eşti singur omul. pe: care 
l-am iubit vrodată. Viaţa mea a fost tristă multă vreme ; acum 
e plină de raze. Tu eşti lumina mea. Aimorul' tău este un 

“soare ce a răsărit asupra mea. Ceilalţi oameni mă: ingheţa- 
seră. Pentru ce nu te-am cunoscut cu zece ani înapoi! Mi 
se pare că toate părţile inimei mele ce sunt. moarte de ră- 
ceală, ar viă încă. Ce bucurie dea putea fi singuri un minut 

„şi de a vorbi! Ce nebunie am avut să venim la Padova! 
Trăim într'atâta necaz Rodoltul meu ! aşa zău! el mi-e amorez! 
balnu, mi-e frate! Ţine, eu sunt, nebună de bucurie când iţi 
„vorbesc slobod ; vezi tu bine că's nebună? Mă iubeşti ? 

„RODOLFO. — Pe dumneata, Tisbe, cine nu te-ar iubi? 
TisBe. — De-mi vei mai zice dumneata, să ştii că mă mânii. 

7
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o Doamne! Trebue însă să mă duc să m'arăt la oaspeţii 
i. Spune-mi, de câtăva vreme îmi pari trist. Aşa e că nu 

eşti trist? 

RoDpoLFO. — Nu, Tisbe. 
- TisBe. — Nu eşti bolnav? 
RODoOLFO. — Nu. 
TisBe. — Nu eşti gelos ? „ 
RonoOLFo. — Nu. 
TisBe. — Ba. Eu voi. să fii gelos! sau va să zică că nu mă 

iubeşti! Aide ! n'aibi întristare. Dar eu, neincetat tremur, şi 
tu nu te îngrijeşti? Nimeni aici nu ştie că tu nu'mi eşti irate? 

RoDoLFO. — Nimeni afară de Anatfesto. | 
TISBE. — Prietenul tău. O! acela e sigur. (intră Anafesto Ga- 

leota.) Eată-l tocmai. Voi să te încredinţez lui pentru căte va 
minute. (Râzâna.) Domnule Anafesto, aibi îngrijire să nu vor- 
bească cu nici o femee. 

ANAFESTO. — (zâmbina.) Fii liniştită, doamna mea. (Tisbe, exe.) 
S . 

SCENA III. 

RODOLFO, ANAFESTO GALEOFA, OMODEI, dormind 

ANAFESTO. — (privind-o eşind), O, minunată ! — Eşti fericit, 
„. Rodolfo; ea te iubeşte. 

RODOLFO. — Nu-s fericit, Anafesto; cu nu o iubesc." 
„ ANAFESTO. — Cum! Ce zici? 
„_RODOLFO. — (săizâna pe Omodei) Oare ce om e acesta ce doarme 
acolo? 

" ANAFESTO. — Nimic; bietul muzicant care ştii. 
RODOLFO. — A! un tont. : 
ANAFESTO. — Nu iubeşti pe Tisbe! Cum. se poate! Ce-mi 

ziseşi? 
„RODOLFO. — A! ţi-am zis că n'o iubesc? Uită mă rog. 
NAFESTO. — Tisbe! femee minunată! - | 

: RODOLFO. — Minunată cu adevărat. Nu o iubesc.
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ANAFESTO. — Cum! 
RODOLFO. — Nu mă mai întrebă. 
ANAFESTO. — Eu prietenul tău! 
TISBE.. — (Intrând şi alergând zâmbină la Rodolfo). Viu numai ca 

să-ţi spui un cuvânt: te iubesc! acum mă duc, (Ese alergând) 
ANAFESTO. — (Privina-o eşind). Sărmană Tisbe! - 
RODOLFO. — Este în fundul inimei mele un secret cunoscut 

numai de mine. _ | 
ANAFESTO. — | vei. încedinţă într'o zi prietenului tău, aşa 

e? Tu eşti tare posomorit astăzi, Rodolfo! ! 
RODOLFO. — Oh! mă rog lasă-mă singur un minut. 
Anafesto ese, Rodolfo se pune pe banca, de piatră lângă uşă și îşi reazămă capul + pe.mână. Cum a eşit Anafesto, Omodei „deschide, ochii, pe urmă se duce cu paşi înceţi şi se pune lu spatele lui Rodolfo care este absorbit în gândire, - 

+ 

  

SCENA W. 

RODOLFO, OMODEI. 
Ormodei pune mâna pe umiăral lai Rodolfo, care se întoarce şi îl priveşte cu mirare, : - 

OmoneI. — Nu ţi-e numele Rodolfo. Te numeşti Ezzelino 
da Romana. Eşti dintr'o veche familie ce a domnit la Padova, 
şi care este desțerată de două :sute ani. Pribegeşti din oraş 
în oraş subt un mincinos. nume, îndrăsnind a te ispiti câte- 
odată şi pe staturile Veneţiei. Sunt şapte ani, chiar în Veneţia 
erai de douăzăci, ani, atunci, ai văzut într'o'zi într'o bi- 
serică pe o tânără fată prea frumoasă. In. biserica sfântului 
George cel mare. Nu ai urmat-o, căci la Veneţia, a urmă pe 
o femee, este a căută o lovire de stilet; dar ai venit ades 
la biserică. Tânăra copilă a venit şi- ea. Te-ai înamorat de 
ea, şi. ea de dumneata. Fără a-i şti numele, căci nici odată 
nu l-ai ştiut şi nici nu-l ştii încă; ea pentru dumneata nu 
se numeşte de cât Catarina, ai aflat chip să-i scrii şi ea să-ţi 
răspunză. Ai căpătat să te întâlneşti mai de multe ori cu ea 

“la o femee numită Beata Cecilia. Intre dânsa şi între dumneata | 
a fost un, amor straşnic; dar ea a rămas curată, Acea tânără
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copilă, era nobilă; atâta ştiai de ea.-O nobilă Venețiană nu 
„se poate mărită de cât după un nobil Veneţian sau după un 
Rigă ; nu eşti Veneţian,. şi nu eşti nici Rigă. Şi deosebit, ca 
un desțerat, nici nu puteai gândi la mâna. ei. Intr'o zi, ea 
ma venit la locul întâlnirei ; Beata Cecilia ţi-a spus că o mări- 
tase. Însă n'ai putut.află nici numele bărbatu-sâu nici a tatu-său. 

„ Ai lăsat Veneţia. Din. ziua aceea, .ai treerat toată Italia; dar 
“amorul te-a urmat. Ţi-ai aruncat viața în plăceri, petreceri, . 
nebunii, viiuri. Inzadar. Te-ai. silit să iubeşti pe alte femei, 
precum, de pildă, pe comediana asta, pe Tisbe. Tot în zadar: 
pururea amorul vechi s'a arătat d'asupra celor nouă. Sunt tre- 

„luni de când” ai venit la Padova cu Tisbe care te numeşte 
-de îratele ei. Podesta, domnul Angelo Malipieri s'a inamorat 
de ea, şi dumitale eată ce ți s'a întâmplat. Intr'o seară, a. 
şase-spre-zecea zi a lunei lui Februarie, o femee învălită a 
trecut pe lângă dumneata pe podul Molino, te-a luat de mână, 
şi te-a dus în ulița San-Piero. In ulița aceasta, sub ruinele 
vechiului palat Magarufi, ruinat de strămoşul dumitale Ezzelin 
III; în ruinele acelea este o colibă; în coliba aceea ai găsit 
pe femeea de la Veneţia pe care o iubeşti şi care te iubeşte 
de şapte ani. Din ziua aceea, te-ai întâlnit de trei ori pe săp- 
tămână cu ea în acea colibă. Ea a rămas, credincioasă tot o 
dată amorului şi cinstei sale, dumitale și bărbatului său. Dar 
încă tot tăinuindu-şi numele. Catarina, nimic mai mult. -In 
luna trecută, fericirea vi s'a rupt fără veste. Într'o zi, ea nu 
s'a arătat la colibă. Asta vine pentru că bărbatu-său nu se 
încrede in ea, şi o ţine închisă. — Curând a să se facă ziuă, — 
O cauţi pretutindeni, nu o găseşti, nu vei găsi-o niciodată. 

„Vrei so vezi în astă seară? - 
" RODOLEO. — (Privindu-l aţintit). Cine eşti? 

OMODEI. — A! întrebări. La astea nu răspund. — Aşa dar,: 
nu voeşti-să vezi astăzi p'acea femee? | 
" RODOLFO, — Ba! ba! s'o văz! Pentru numele lui Dumnezeu ! 

“so mai văd'un minut, şi apoi să mor! 
"OMOBEI. — O vei vedea.. | Aa 
RopoLFo. — Unde 2
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OmonEI. — La ea. ! Si Ronorro. — Dar spune-mi, ea! Cine este ea? Numele ei? "OMODEI. — Ți-l voi spune la ea. ” 
RODOLEO. — Ah! vii din ceruri! 

“ OMODEI. — Nu ştiu. — In astă seară, când va răsări luna — La miezul nopții, e mai înţeles — să te afli la colţul pa- latului. lui Albert. de Baon,. uliţa Santo-Urbano. Voi fi şi eu. şi te voi duce. La mezul-nopţii. - . 
RODOLFO. — Ii mulţumesc. Şi nu vrei să-mi spui cine eşti ? „OmoDEI. —. Cine sunt? Un tont. (se) 
RODOLFO. — (iiizur) Cine e omul: acesta ? A ! Ce-mi pasă! “mezul-nopţii! La mezul-nopţii! cât este de departe de acum pănă la miezul nopții !.Oh ! Catarina !-pentru ceasul ce-mi fă- gădueşte, i-aş da: viaţa ! 

SCENA v. 

RopoLro,TisBE. 
TisBE. — Ear eu sunt, Rodolfo, iubite! mam mai putut zăbovi fără să te -văd: Nu mă pot despărţi de tine ; te urmez pretutindenea ; -gândesc şi viez prin tine. .Sunt umbra ta, tu eşti sufletul meu. a Ma „RoDoLFo. — la sama, Tisbe; familia mea este 'o familie fatală. Asupra noastră este o prezicere, o ursită care se îm- plineşte mai todeauna fără. greşală din tată în fiu. Noi-omo- „Tim pe cine ne iubeşte.. 
TisBE. — Ei bine! Tu mă, vei” omori. Fie, numai să mă iubeşti. 

. "RODOLFO. — Tisbe... e 
| TISBE. — Şi apoi mă vei plânge. Alta nu voi mai mult, „RODOLFO, — Tisbe, ai merită amorul unui înţelept. (ii sărată mâna, apoi ese încet.) | e ” TISBE. —- tingâră) Ei bine ! cum mă lasă ! Rodolfo ! se duce. Oare ce „are ? (Vitânda-se spre bancă.) A |! Omodei s'a deşteptat ! 

(Omodei Sarată în fundul teatrului.)
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| SCENA VL Aa 
TisBE&, OmobEu 

Omonei. — Rodolfo se numeşte Ezzelino, vânturătorul- este . 
„un Prinţ, tontul este un om de duh, omul--ce doarme. este - o mâţă ce pândeşte. Oshiu închis, ureche deschisă. 

TISBE. —' Ce zice? . 
OMODEI. (arătându-şi chitara) Chitara asta are coarde care dau 

ori ce sunet va -cine-va. Inima omului, inima femeii au ase- 
menea coarde în care se poate jucă, 

- ” TISBE, — Ce va să zică aceasta ? 
OMONEI.. — Aceasta va să zică, doamnă, că dacă din în- tâmplare vei perde astăzi un frumos tânăr ce poartă o pană 

neagră la pălărie, eu ştiu locul unde să-l poţi găsi la: noapte. TisBE. — La o femee! „. 
OmMopEL. — Bălae. 
TISBE, — Tu nu eşti aceea ce te socotiam, nenorocita de 

mine! ah! Podesta avea dreptate, tu eşti un om straşnic! 
Cine eşti? Oh! Cine eşti ? Rodolfo la o femee 'la noapte ! 
asta voiai să zici! ha! asta voiai să zici? 

OmonEL. — Nu ştiu. E 
TiSBE. — Ah! Tu minţi! nu se poate. Rodolfo mă iubeşte. 
OmobEr. — Nu ştiu. Ie 
TisBE. — Cum! vrei să zici? Cine eşti ? .- 
OMODEI. — Nu ştiu. 

__ TISBE, — Ah! ticălosule! Ah minţi! — cum. minte! Tu „eşti un om plătit. Dumnezeule ! va să zică că am vrăjmaşi, "eu! Dar Rodolf6 mă iubeşte, Las, nu vei isbuti să mă turburi.. 
Nu te crez. Tu trebue să fii foarte furios de a vedeă că nu “mă supără vorbele tale. o | E 

OmonEI. — Vei fi luat negreşit sama că Podesta, domnul 
Angelo Malipieri, poartă la lanţul care are în grumaz un mic 
giuvaer de aur cu meşteşug lucrat. Acel giuvaer este o chee. 
Fă-te că îl-voeşti ca pe un giuvaer. Cere-i-l fără a-i spune ce „0 să facem cu el. 

x
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“Tisa. — O chee zici? Ba eu nu voiu cere-o. Nu-i voi cere nimic.  Neruşinatul acesta care ar vreă să mă facă să rrepui pe Rodolfo ! Nu o voi cheea aceea, Piei, nu te ascult. 
Omoner. — Eată tocimai vine şi Podesta. Dacă vei luă che- ea, iji voi tălmăci cum va trebui să te slujeşti cu ea la noa- pte. Voi veni peste un sfert de ceas. o 

TisBE. — Ticălosule ! pesemene nu m'auzi? îţi spui că nu . 0 voi cheea aceea. Eu mă încrez în. Rodolfo. Cheea aceea nici nu gândesc la ea. Nu voiu zice nici uri cuvânt! pentru 
ea lui Podesta.. Şi să nu mai vii, toate's îi zadar! Nu te crez. OMobEI. — Peste un sfert de ceas. înse: Angelo intră.) 

  

SCENA VI. 
. Z 

“TuIsB8&, ANGELO. 

TISBE. — Ah! eată-te, stăpâne. Cauţi pe. cine-vâ ? ” 
ANGELO. — Cauţ pe Virgilio Tasca, cărui aveam să-i spul ceva. i - „TISBE. — Spune-mi, tot gelos. eşti ? 
ANGELO. — Tot, doamna mea. | TisBE. — Zău eşti nebun. Pentru că să fii gelos ? Nu in- ;eleg. cum poate cineva avei gelozie. Eu dacă aş iubi pe ci- neva, n'aş fi nici de cum geloasă. 

„ANGELO. — Pricina că nu iubeşți pe nimeni. 
TISBE, — Ba, iubesc pe oare cine. “ 
ANGELO. — Pe cine? 

ANGELO. — Mă iubeşti! 'şi se poate! Zău, nu-ţi bate joc de mine! Oh !.mai zi-mi aceasta ce-mi ziseşi. | 
TISBE. — Te iubesc, (e s'apropie de ea cu hrăpire. Tisbe apucă de lanţul ce poartă Angelo la grumaz). Ţine! ce giuvaer este acesta ? - Nu-l văzusem încă la dumneata. Ştii că e frumos! Bine lucrat. A! lucrat de Benvenuto. Minunat! Ce e acesta ? Acest giuvaer - „e bun pentru o femee.
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ANGELO. — Ah! Tisbe, cu un cuvânt mi-ai umplut i inima. - 
de bucurie! .! . 

TIsBE, — Bine, bine. Dar spune- mi ce lucru e acesta? 
„ANGELO. — Aceasta e 'o chec. i - 

TIsBE. — A!. aceasta e o chee. Ţine, nici n'aş fi gândit: 
A! aşa, acum văz, cu aceasta se deschide. A!. aceasta e o chee. 

ANGELO. — Aşa, Tisbe a mea. 
TISBE. —' A bine! Dacă e o chee, nu o voi ţine-o, 
ANGELO. — Ce, Tisbe, poate că o vrei! 
TisBe. —' Poate. Imi place ca un giuvaer bine .luerat. 
ANGELO. —: Oh! ! ia-o (Desleagă checa de la lanţ). 

TISBE. — Ba! nu. De aş fi ştiut că este chee, nici nu ţi-aş 
-fi pomenit. Îţi spui că nu-mi trebue, Poate că te slujeşti'cu ea. 

» ANGELO. — O!. foarte rar. Şi apoi. mai am şi alta. Îţi jur 
că poţi s'o iei. . 

TIsBE. — Ba, nu o mai voi. Ce? se „pot deschide: uşi cu 
cheea asta? Este foarte mică. 

ANGELO. — Nu e nimic; aceste chei sunt făcute pentru 
încuieri tainice. Aceasta deschid mai multe uşi, între altele 

„pe acea a unei camere de culcare. Ă 
TISBE, — Adevărat !fic, de vremece voeşti, numai de cât o 

N iau. (Ia cheea). ” - 

ANGELO. —: Oh! mulțumesc. Ce nenorocire! ai primit ceva 
de la mine! mulţumesc ! 

TISBE. — Acum îmi aduc aminte că şi "Ambasadorul Franţa 
la Veneţia, domnul. de Montluc, aveă una asemenea ca asta. 
Cunoscut-ai pe D. Mareşal de Montluc? Un-om cu mare 

" duh, aşa e? A! măcar că dumneavoastră nobilii nu: puteţi 
vorbi cu ambasadorii, Uitasem. Fie; nu eră blând către Ughe- 
noţi acel D. de Montluc. De îi vor cădeă în mână vr'o dată! 
El este un straşhic catolic! — Ține, stăpâne, imi pare că: 

„văz pe Virgilio Tasca că te caută acolo jos i în galerie... 
ANGELO. — Oare ? ! 
TisBe. — Nu aveai să-i vorbeşti ? 
ANGELO, -—. Oh! firtar blestemat căci mă răpeşte de lângă 

tine, Tisbe! 
+
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TISE. — (Azătânduri galeria). Pe acolo. 

ANGELO. — (Sărmtându-i mâna). Ah! Tisbe, mă iubeşti, aşa el 

TisBE. — Pe acolo, pe acolo. Tasca te aşteaptă. (Angelo ese. 
Omodei s'arată în fundul teatrului. Tisbe aleargă la el. 

  

SCENA VIII. - 

TISBE, OMODEI. 

TISBE. — Am cheea !: 
OMODEI. — la s'o văz. (Căutând-o). Aşa, aceasta e, — "Este 

in palatul lui Podesta o galerie ce priveşte podul Molino. As- 
cunde-te acolo, în astă seară. După un mobil, după o tapi-. 
serie, unde vei voi. La două ceasuri după, mezul- nopții voi - 
veni să te găsesc. 

“ TISBE. — (Dându-i o pungi). Te voi răsplăti mai bine! d! ocam-. 
“dată ține astă pungă. 

OmopEI. — Cum îţi va fi voea. Dar lasă-mă să sfârşesc. 
La două ceasuri după miezul-nopții voi veni să te găsesc. |ţi 

„voi arătă cea întâi'uşe pe care vei aveă s'o deschizi cu cheea ” 
asta. Apoi te voi lăsă.. : Vei puteă face celelalte şi fără mine; 
„nai să aibi de cât a merge tot înainte. ” 

TISBE. — Ce o să găsesc după cea' întăi uşă ? - 
OMODEI. — O a doua, pe care tot cheea asta o deschide 
TISBE. — — Şi după a doua? „. 
„OMODEI. — O a treia. Cheea asta le deschide pe toate, 
TisBg. -- Dâr după a treia ?. 
OMoDEL. — Vei vedeă. - 

r 

„GC, Negruzzi. — Vol. 1. : , _ a 17



ZIUA A DOUA: 

CRUCEA 

PERSOANE 
ANGELO MALIPIERI * OMODEI 

„CATARINA BRAGADINI | _ REGINELLA 
TISBE DAFNE 
RODOLFO | . - 

O cameră bugat îmbrăcată cu roşu şi cu aur. Întrun unghiu în stânga, uu pat 
strălucit aşternut pe o stradă şi subt un baldahin ce stă pe coloane sucite, De 
tus-patru colţurile balduhinului spânzură perdele roşii "care se pot închide -şi 
ascunde patul. In dreapta în unghiu, o fereastră deschisă. Tot d! acea parte o 
uşă ascunsă în perete. Alăturea ua iconostas di asupra căruia spâuzură o Cruce de - 
alamă prinsă în perete. In fund o uşe mare cu două canaturi. Între uşa aceasta 
şi între pat este o altă uşă mică şi foarte împodobită. Masă. jilțuri, făclii, o nare - 
masă ridicată asupra peretelui. Afară se văd grădine, clopotniţi- lumina luuei. O 
angelică pe. masă, 

SCENAI - 

DAFNE, REGINELA, apoi OMODEI. 

REGINELA. — Aşa Datne, este adevărat. Toilo portarul de 
noaptea mi-a spus-o. Asta s'a intâmplat de curând, la cea. 
de pe urmă călătorie a doamnei la Veneţia. Un sbir, un ne- 
ruşinat sbir a cutezat să iubească pe doamna, să-i scrie, Dafne, 
să umble ca s'o vază. Auzit-ai? doamna a pus să-l dea afară, 
şi bine a făcut. | 

DAFNE. — (Deşchizâna puţin ușa lângă iconostas). * “Bine, Reginelă, 

dar ştii că doamna îşi aşteaptă cartea de rugăciune. 
_REGINELA, — (Aşezând câtevă cărţi pe masă). Cât pentru cealaltă 

m.
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întâmplare, aceea e mai straşnică, şi sunt încredinţată şi de. 

aceea. Ştii pe Palinuro, pentru că a înştiinţat pe stăpânul său 

„că întâlnise. un spion în casă, â murit sărmanul năprasnic 
într'aceeaşi seară. Otrava, înţelegi? Te sfătuesc să'ei foarte * 

bine aminte. Mai intăiu trebue să ei sama la ce se vorbeşte 

în palatul acesta, totdeauna este cineva în "perete care ascultă! 

DAPNE. — Aide,. grăbeşte- -te, vom 1 vorbi altă dată. Doamna: 

aşteaptă. - i 
REGINELA. — (Tot aşezând cu ochii pironiţi pe masă) Dacă te gră- 

beşti atâta, du- te tu înainte. Viu şi eu îndată. 

DAFNE. —  (Ese şi închide uşa fără sto vază Regiicla). Vezi tu, Dafîne 

îţi spui 'să fii tot cu tăcere în palatul acest blestemat. Aici, 

numai în camera asta „poate fi sigur cine-va. A! aici încai 

„eşti în ticnă. Poţi zice ce vrei. Acesta e singur: locul unde: 

când vorbeşti poţi fi sigur că nu te va auzi nimeni. 

Ju. vreme ce ea zice acestea, masa diu peretele din dreapta se înv ârteşte, şi lasă 

” iutrarea lui Omodei, fără să se bage de samă, apoi iar se închide la loc. 

„ OMODEI. — Acesta e singur locul unde când vorbeşti poți 
fi sigur că nu te va auzi nimini. 

" REGINELA. — (Intoreându-se). Cerule! .. | , 

OMODEI. — Tăcere! „(şi ai în laturi haină, şi arată -peptarul stiu 

de cutifea neagră pe care sunt cusute cu argint slovele C,::D. N. Reginela se 

uită cu spaimă la slovele acelea şi. la om). Când a văzut. cineva pe: 

vr 'urtul din noi, şi dă să înțeleagă cuiva prin vr'un semi 

oarecare că ne-a văzut, pân'a nu înnoptă, moare. — În norod 

este vorbă de noi, trebue să: ştii că aceasta e aşa. 

* REGINELA. — Dumnezeul meu ! Dar oare pe ce uşă a intrat ?- 
. OmopEr. — Pe nici una. 
_REGINELA. — Dumnezeul meu! - 
OmonEL. — Răspunde la toate întrebările mele, şi să nui 

_mă înşeli la nimic. Viaţa ta e la 'mijloc.- Unde dă uşa asta ? 
(Arată uşa cea mare din fund). 

REGINELA. — În camera de noapte a domnului. 
OMODEI. — (Arătână uşă mică de lâugă cca mare), Dar aceasta ? 
REGINELA. — Într'o scară tainică ce se comunică cu gale- |. 

„iile palatului. Cheea o are numai Domnul.
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OMODEI. — (Arătâna uşa de lăngă iconostas), Dar aceasta? 

REGINELA. — In oratoriul doamnei. 

OMODEI. — Mai are şi altă eşire acel oratoriu ; 2 
" REGINELA. — Ba nu. Oratoriul este într'un turn mic. Are: 

“numai o fereastră cu gratii. 

OMODEI. — (tergână la fereastră). Ca şi asta de naltă, Bine. 
optzeci de palme până jos, şi jos Brenta. Frumoase gratii.— 
Dar este o scăriţă in acel oratoriu. Unde se sue? 

REGINELA. — În camera unde şăz eu şi Daîne, stăpâne. 
OMODEI. — Are vr'o eşire camera aceea?" _ 
REGINELA. — Ba nu, stăpâne. O fereastră cu gratii, şi n'are 

altă uşă de cât aceea prin care se coboară în oratoriu. 
OmopEI. — Îndată ce va eşi stăpâna ta, să te sui în ca- 

mera ta, şi să şezi fără S'asculți sau să zici ceva. 
REGINELA. — Aşa: voi face, stăpâne. .. a 
OmopEI. — Unde:e stăpâna ta? | 
REGINELA.. — In oratoriu. Se închină. 
„OMODEI.: —. Apoi a să vie aici? Aşa e? 
REGINELA. — Aşa, stăpâne. | 
"Omopei. — Nu mai degrabă de cât până în jumătate de ceas? 
REGINELA. — Aşa, stăpâne. : 
OmonEi. — Bine. Du-te — Numai tăcere ! nimic din cele 

ce 0 să. se petreacă aici n'au a face cu 'tine. Las să se. facă 
toate fără să zici nimic. Mâţa se joacă cu şoricelul. Ce-ţi pasă 
ție? Nu m'ai văzut, nu ştii de sunt. Atâta tot. Ai priceput? 
De vei îndrăsni vr'o vorbă, o s'o auz; un semn -din ochi, 
o să-l văz;.un gest, un semn, un strâns de mână, o să-l 
simţ. Acum du-te. - | 

REGINELA. — Doamne sfinte! cine a: să moară aci oare? 
OmonEI. — Tu, de vei vorbi. (La un semn al său, Reginela ese. 

pe uşa mică de lângă iconostas. Indată ce ca a cşit, Omodei se duce la masa - 

de lângă pârete, care iar se învârteşte şi lasă. să se vază o hudiţă întunecoasă). Şi 

Domnule Rodolto ! poţi veni acum. Ai' “nouă trepte de suit, (Se 
aud paşi în scara pe care o ascunde masa, Rodolfo s 'arată). - 
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SCENA IL. 

Omobei, RODOLEO, (nvătit sn manta). 
+ 

OmobeL. — Intră. 

RonoLeo. — Unde sunt ?. 
__ OMODEL. — Unde eşti!. — Poate pe scândura' esatodului 

“dumitale. | ” 
RODOLFO. —. Ce vrei să zici ? da o 
OmoneI. — Venitu-ţi-a la auz că este in Padova o cameră, 

cameră groaznică, măcar că plină de îlori,- de miroase şi de.. 
amor poate, unde. nici un om nu poate pătrunde, ori cine 
ar fi, nobil sau supus,. june sau bătrân ; căci a intră, a des- 

"<hide numai uşa, este o crimă pedepsită cu moarte ? 
RODOLFO. — Aşa, camera femeii: lui Podesta. 

OMODEI. — Aceea, e _ | 
RoDoLeo. — Ei bine, acea cameră... 

OmoDEI. — În: ea te afli. a 

RODOLFO, — La: femeea lui: Podesta! | 
OmonEI. — Aşa. ' 

* RODOLEO. — Aceea pe care o iubesc... | 
OMODEI. — Se numeşte Catarina Bragadini, femeea lui | 

Angelo Malpieri, Podesta al Padovei. | NI 
"RODOLFO. — Cum se poate Catarina a Bragadini! femeea 

“ui Podesta ! a a 
"OMoDEI. —:De te temi, este încă “vreme ; eată uşa 'des- 

chisă, du-te, - - 
RODOLEO. — Nu mă tem pentru mine, mă tem - pentru 

dânsa. Cine- -mi răspunde de tine. | 
. Omoper.. — Cine- -ți răspunde de mine, o să ţi-o spui de 
vreme ce vrei. Sunt opt zile, târziu noaptea treceai prin piaţa 
San-Prodocimo, Erai singur. Ai auzit un sgomot de săbii şi 

"de strigări după Biserică. Ai alergat. 
RODOLEO, — Aşa, şi am scăpat pe un om măscuit de ti trei 

ucigaşi ce eră să-l omoare. | “ 
Omoner. — Care s'a dus fără să-ţi spue numele său şi
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fără să-ți mulţumească. Acel om măscuit eram eu. Din noaptea 

aceea, domnule Ezzelino, îți voi binele. Dumneata nu mă cu- 

noşti, dar eu te cunosc. Am căutat să te apropiez de femeea 
ce iubeşti. £ Aceasta e recunoştinţă, Nimic altă. Te increzi acum 

în mine ?: 
RonpoLEo. —. Oh! aşa! Oh!. mulţumesc! ; mă temcam de, 

vr'o trădare pentru ea. Aveam o povară pe inimă, tu mi-ai 

„ridicat'o. Ah! Tu eşti prietenul - mue, prietenul meu pentru 

d' apururea! Tu faci mai mult pentru mine decât am făcut eu 

pentru tine. Oh! n'aş fi mai putut trăi fără să văz pe Cata- 

rina, vezi tu. M'aş fi omorât, m'aş fi osândit. Eu ţi-am scăpat. 

numai viaţa; tu îmi scapi inima, îi scapi sufletul !. 
JOMODEI. — Aşa: dar rămâi? 

“RODOLFO. — De rămâi! Oh rămâi! Mă încrez în tine, îi 
zic! Oh! să o mai văz! pe dânsa! Un ceas, o minută, să 
o mai văz! Tu pesemne nu înţelegi ce va să zică aceasta, a 

o mai vedea! — Unde este ea? i 
_OMODEI. — Acolo în oratoriul său. 
RonoLFo. — Unde voi mai vedea-o'? 
OmMopEI. — Aici. i 
RODOLFO. — Când? 
OmopEI. — Peste un sfert de ceas. 

RODOLEFO. — Ah! Dumnezeule ! 

OMODEI, (arătânau'i i toate uşile una după alta), — la . seama. Acolo 

“în fund este camera de noapte a lui Podesta. Doarme acum 
şi nimeni nu priveghează în. ceasul acesta în palat,. decât 

doamna Catarina şi noi. Crez că.nu eşti nici într'o primejdie 

în astă noapte. Cât pentru-intrarea pe care am venit, nu pot 

să-ți arăt secretul care e numai de mine cunoscut; dar di- 

mineaţă îţi va fi uşor să scapi. (Mergând spre fund). Asta, cum 

ţi-am spus este uşa bărbatului. Cât «pentru. dumneata, dom- 

nule Rodolfo, care eşti amorezul, (arati fereastra) nu te sfătuesc 
să te slujeşti cu aceasta. In orice întâmplare. Optzeci de pi-. 

cioare nălțime, şi jos, râul. Acum te las. 
RODOLFO. — Mi-ai zis peste un sfert? 
OMODEI. — Aşa. | o.
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 RODOLFO. — Veni-va: singură ? 

OMODEL.. — “Poate că nu. Da-i te într'o o parte pentru câte-va 

minute. i 

*RODOLEFO. — Unde? 
Omopel. — In dosul „patului. A! ține! În. balcon. Te vei 

“arătă când vei socoti că e 'vreme. Mi se pare c'auz mişcând 

scaune “în oratoriu. Doamna Catarina a să vie. E vreme să 

ne despărțim. Adio. : - “ 

„RODOLFO, (lângă balcon). — Ori cine eşti, după o aşa slujbă, 

tot ce am este al tău, averea mea, viaţa mea! (Se duce 1a balcon, 

„unde se face nevăzut). Z , 

OMODEI, (wiiad dinaintea teatrului). — Viaţa! Nu „mai este a. 

ta, domnule. (Caută de nul vede „Rodolfo, pe urmă scoate din sân o seri- 

soare pe care o pune pe masă. Ese pe intrarea ascunsă, care se închide peste 

cl. —' Catarina şi Dafne intră pe uşa Oratorinlui. Catarina este în haine de . 

nobilă Venețiană. 

„SCENA Il: > 

CarraRna, DarxE, RODOLEO; ascuns în balcon» 

CATARINA. — Mai bine de o Jană! Ştii tu că e mai mult 

de o lună, Daîne. Oh! s'a sfârşit dar. Incai de aş puteă 
dormi, Paş vedeă poate în vis, dar nu mai pot dormi. Unde 

e Reginela? - | _ 

DAFNE. —' S'a suit în camera sa, „unde işi face ragăciunea. | 
- S'o chem să vie, să slujească pe doamna? 

CATARINA. — Lasă-o să. slujească pe Dumnezeu. Lasă- -o 

“să-şi facă rugăciunile, Ah! pe mine rugăciunile nu „mă uşu- 

rează. . | 
„DarxE. — Să inchid fereastra asta doamnă ? 

" CATARINA. — Pricina e pentru că 'sufer foarte, sărmană 
Dafne. Sunt însă cinci săptămâni, cinci veşnice săptămâni 

"de când nu l-am văzut! —Ba nu, nu închide fereastra. Aceasta 

A 

„mă mai răcoreşte ceva. Pipăe. Capul meu aşa e că arde? —
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Şi n'o să-l mai văd! Sunt închisă, păzită, în temniţă. S'a 
„ sfârşit, A pătrunde în camera asta, este o crimă de moarte. 
Oh! m'aşi voi nici să-l văa aici. Să-l văd aici! Gândind numâi 
mă cutremur. Vai! Dumnezeul meu ! pe semne acest amor 
eră foarte vinovat? Doamne! pentru ce a mai venit el la 
Padova? Pentru ce m'am lăsat să mă dau! iar. în această 
fericire ce eră să ie atât de puţin ? ]l vedeam câte un ceas 
când şi când. Acel ceas atât de strimt şi atât de curând în- . 

” „<his,'eră singură răsuflătoarea pe unde intră puţin aer şi soare 
„în viaţa mea,: Acum toate's zidite. Nu voi mai vedea acea 
„faţă pe unde-mi venea ziua.. Oh! Rodolfo ! Dafne, aşa e că 

- tu socoteşti că în adevăr nu-l voi mai vedea? - 
-. DAFNE. — Doamna .mea... . 

CATARINA. — Şi apoi eu nu sunt ca celelalte femei. Plă- 
cerile, serbările, petrecerile, aceste toate nu miar putea mân- - 
gâia. Eu, Dafne, de şapte ani am în inimă numai un gând, 
amorul; numai un sentiment, amorul! numai un nume, Ro-. 

„dolfo. Când caut în sine-mi, aflu pe Rodolfo, tot pe Rodolfo, 
şi numai pe:Rodolfo. Sufletul -meu este” făcut după chipul 
lui. Vezi tu, nu e cu putinţă altfel. Sunt şapte arii de când 
îl iubesc. Eram tare jună încă.. Oh!.cum ne mărită fără mi- 
lostivire! De pildă, bărbatu-meu, nu îndrăsnesc nici să-i grăesc. 
Socoteşti tu că asta face o viaţă fericită ? Ce poziţie este a 
mea! de aş avea măcar pe maică-mea! 
"“DArNE.' — Doamna mea, goneşte aste triste idei. 

CATARINA. — Oh! pe nişte asemenea “seri, Dafne, am pe- 
trecut el şi eu, foarte dulci ceasuri. Oare e vinovăţie aceste 
ce zic de el? Ba nu, aşa e? Aide, văd că întristarea mea 
te mâhneşte, nu voi să-ți fac necaz. Du-te de dormi. Du-te 
de găseşte pe Reginela. Si 
„DaFNE. — Dar dumneata... 
CATARINA. — Eu mă voi desbrăcă singură. Dormi bine, 

buna mea Dafne. Du-te. A 
DArNE. — Cerul să te păzească in noapte, doamna mea! 

(Ese pe uşa oratoriului).
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SCENA W.. 

CATARINA, RODOLFO, (in balcon): ? 
CATARINA. — (singură). Era un cântec pe care îl cântă. EL “îl cânta la picioarele mele cu un glas atât 'de dulce. Oh! sunt minute în care aş vrea să-l văd.. Mi-aş da sângele pentru aceasta! Mai vârtos cupletul acela ce mi-l adresă mie. (a 

chitara), Mi se pare C'aceasta e „aria, (Joacă câteva 'acoarde melau- holice). Aş vrea să-mi aduc aminte „de cuvinte. :Oh! Mi-aş. vinde sufletul -pentru ca să-l aud pe el cântându-le înc'odată! Fără să-l văz, de: departe, fie cât de departe... Dar glasul lui! să-i aud glasul! e E ai 
RODOLEO, (din balcon unde stă ascuns, cântă. | 

Te slăvesc ca pe un înger, şi femee te iubesc, “ Duninezeu care prin tine vru a: mă desăvârşi, , Amoru-mi pentru. al tău suflet, Fa făcut, l'a hotărit - Şi a mea căutătură pentru frumuseţea ta. . 

CATARINA. — (Căzându-ă chitfta).. Cerule ! . po i 
| « RoDOLFo, (urmând, tot ascuns). 

| _D prea-iubită! * 
Căci nu asculţi 

"1 Amantul, care 
, Cântă „plângând. 

“CATARINA. — Rodolfo ! 
, RODOLEO. — (Ariitându-se şi 'aruncându-și mantaua pe, balcon). Ca- 
tarină! (Saruncă lu picioarele ei). . IN ”. Da „CATARINA. — Rodolfo aici eşti? Cum ! aici eşti "O Duni- nezeul meu !zmor de 'bucurie şi de spaimă Rodolfo ! ştii unde eşti ? „Nendrocitule,: îţi închipueşti că eşti într'o cameră ca fiecare? Ah! capul iți „pui în primejdie! . SI Sa „_RODOLFO. — Ce-mi pasă! aş fi murit de nu te-aş -fi re- văzut, voi mai bine să mor pentru că te-am revăzut. 

CATARINA. — Bine ai făcut, Aşa, ai avut: dreptate să: vii, , şi capul meu este în primejdie. Te revăd, ce-mi pasă de alta ! „Un ceas cu tine, şi apoi măcar risipe-se acest palat! ,
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' RODOLEFO. — Şi apoi cerul ne va protectă; toţi dorm i în. 
palat, pot eşi cum am intrat. 

CATARINA. — Cum ai. făcut ? | 
RODOLFO. —. Un om cărui i-am scăpat viaţa... . |ți voi tăl- 

măci. Sunt sigur de mijloacele ce. am întrebuințat. | 
„-CATARNA. — Aşa e? Oh, tu eşti sigur, asta ajunge, O? 
Dumnezeule! Dar uită-te la mine să te văd! 

-„. RODOLEQ, — = Catarină ! 

CATARINA. — Oh! să _nu mai gândim decât la noi, tu 
„la mine, eu la tine. Aşa e că-ţi par tare schimbată ? ţi voi 

spune pentru ce. Pentrucă de cinci săptămâni  necurmati 
plâng. Dar tu, ce ai făcut toată vremea aceasta? Fost-ai 

. încai tare trist? Ce efect ţi-a făcut despărţirea asta ? Spune- -mi. 
Grăeşte-mi. Voi să-mi grăeşti. 
Roporo.— O Catarină, a fi despărţit. de tine, este a 

avea intunerecul în ochi şi deşertul în inimă! Este a se 
simţi murind câte puţin pe toată ziua! Este a fi în închi- - 
soare fără lumină şi în. noapte fără stea! Este a nu mai 
trăi, a nu mai gândi, a nu maişti nimic! Ce am făcut, zici ? 
Nu Ştiu. Ce-am simţit, eată. | 3 

„ CAȚARNA. — Aşa şi eu! şi eu tot aşa ! Tot aşa! Oh! văd 
că inimile noastre “n'au fost despărțite. Trebue să-ţi spui 

“multe lucruri, dar de unde să încep? - M'au închis. Nu mă 
mai pot duce nicăiri“ Mult am pătimit. Nu trebue să te mir, 
dacă nu ţi-am sărit îndată în grumazi, vezi tu; am fost cu- 
prinsă de bucurie. O: Dumnezeul meu! Când ţi-am auzit! 
glasul,- nu pot să-ţi spui, nu mai ştiam unde sunt. Să vedem 
pune-te acolea, ştii? Precum altădată. Numai să vorbim încet. 

„Vei şede& până dimineaţă. Dafne te va duce fără să te vadă 
“ nimeni. Oh! ce ceasuri desfătătoare ! Ei bine, acum, mi-a . 

lipsit frica ; tu m'ai liniştit. Oh! cât, sunt de bucuroasă că 
te văd. Intre tine şi rai, te-aş fi ales pe tine. Dafne ţi-a 
spune cât am plâns !. Biata fată multă grijă a-avut de mine. 

„Să-i mulțumeşti, şi ei şi Reginelii. Dar spune-mi cum mi-ai 
aflat numele? O! nimic . nu te învălmăşeşte pe tine. Când
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“vrei un lucru, eşti în stare să faci orice. Oh, spune-mi. A 
flă-vei_ chip să mai vii?. Na . 

RODOLFO. — Negreşit. Căci cum aş putea trăi făr'aceasta. 
Catarină, te ascult cu încântare. Oh! Nu -te teme de nimic 
Vezi cât e de lină noaptea asta. Totul e amor 'în noi. Totul 

_e repaos împrejurul nostru. Două suflete ca ale noastre care 
„se revarsă unul într'altul, Catarină, sunt un lucru “limpede 

şi sfinţit, pe care Dumnezeu însuşi n'ar “voi să-l tulbure ! Te: 
iubesc, mă iubeşti, şi Dumnezeu ne - vede! Numai noi. trei. 
suntem deştepţi în ceasul acesta! Nu te: teme. DE 

CATARINA. — Nu. Şi 'apoi sunt minute în care toate sunt 
uitate. Suntem fericiţi, încântați unul de altul. Vezi, Rodolfo: 

„ “despărțiți, eu nu sunt decâto biată femee închisă. în temniţă, 
tu iarăşi nu eşti decât un sărman om desțărat ; împreună | 
însă, îngerii ne-ar zavistui ! Oh! nu, în cer nu sunt atât de 
fericiţi precât noi. Rodolfo, nu moare cineva de bucurie, căci 
eu aş îi moartă. acum. „Toate's amestecate iri capul meu. 
Adineoarea ţi-am făcut o mie de. întrebări, Nu-mi mai pot 
aduce aminte nici un cuvânt din câte fi-am zis. Dar tu, îţi 

“mai aduci aminte ? Ce! nu este vis acesta ? Adevărat, tu eşti - 
„aici, tul. - 

RODOLFO. — Sărmană prietenă ! 
CATARINA. — Ba nu, ţine, nu-mi mai vorbi. Lasă-mă să-mi - 

adun ideile, lasă-mă să te privesc, sufletul meu! lasă-mă să 
gândesc că eşti aici. Ştii că sunt astfel de minute, în care 
vrei. să priveşti pe -omul ce-l iubeşti şi să-i zici: taci, te 
privesc ! taci, te iubesc ! taci, sunt-fericită ! (Rodoito 1i- sărută mâna. 

” Ea se întoarce şi vede scrisoarea de pe. masă.) -Ce este aceasta? O 
u „ Dumnezeule ! eată o hârtie ce mă deşteaptă! O scrisoare! “Tu ai pus aici. scrisoarea aceasta ? „. 

RODOLFO. — Ba nu. Dar se 'vede'c'a pus-o omul cea venit cu mine, ! . 
CATARINA. — A venit un „om cu tine? Cirie? Să vedem ! 

ce este în scrisoarea asta ? (Despecetlueşte” cu grabă scrisoarea şi ci- teşte.) «Sunt oameni cari se îmbată numai cu vin de Cipru. Sunt alţii care se bucură numai de răsbunarea cea mai -de-
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săvârşită. Doamnă, un sbir ce iubeşte, este foarte mic, un 

sbir ce-şi răsbună, este foarte mare». ă 

“RODOLEO: —"O Dumnezeule! Ce 'va să zică aceasta ? 

"CATARINA. — Cunosc slova. Acesta e un: neruşinat -ce-a 

cutezat să mă iubească, să mi-o 'spue, şi:să vie intr'o zi la 

mine la. Veneţia. Am pus de l-au dat afară.: Omul: acela se 

| numeşte Omodei. 

RODOLFO. — Aşa ește. 
CATARINA. — E un spion al sfatului de. zece. 
RODOLFO. — Cerule ! | 
CATARINA. — Sunţem pierduţi! O cursă e asta, şi eată-ne 

prinşi în ea. (e duce la balcon şi se uită.) Ah! Dumnezeule ! 

RODOLFO. — Ce este? : 
"CATARINA. — Stinge degrabă lumânarea aceca! 
Ă RODOLFO. — — (atingând lumânarea.) Ce ai? 

- CATARINA. — În galeria ce dă pe podul Molino... 
"RODOLFO. — Ce? 
CATARINA. — Am văzut o lumină care s'a arătat şi iar s'a 

făcut nevăzută. - 
RODOLFO. —.Ticălos nebun ce sunt! Eu sunt pricina pei- 

rei tale, Catarină! - 

„CATARINA. — Şi eu aş fi venit la tine, cum ai venit tu la 
mine Rodolfo. (Puind urechea la uşa cea mică 'din fund.) Taci ! — 

S'ascultăm. — Imi pare că aud zgomot în coridor. Aşa! 

Deschid o uşă! Umblă! — Pe unde ai intrat ? 
RODOLFO. — Pe o uşă ascunsă, „ acolo, pe care acel diavol 

a încuiat-o iară. 

CATARINA. — Ce să facem? | 
„RODOLEFO. — Uşa asta?... a | . 

CATARINA. — Dă în camera bărbatu-meu! : 

RODOLFO. — Fereastra ?,.. | 
„CATARINA. —' O prăpastie! , ă 
RODOLFO. — Dar uşa astălaltă? . 

CATARINA. — În oratoriul meu, unde nu e nici o eşire. Nici . 

un chip de scăpare. Fie, întră: (Deschide oratoriul : Rodolto întră. Ea 

închide. uşa.) S'o încui. (a cheia şi o ascunde îu sân.) Cine ştie 'ce a
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să se întâmple? EI ar voi să-mi dea ajutor. Ar eşi, şi s'ar 
- perde. (e duce Ia uşa cea mică din tund.) Nu mai auz, nimic. Ba 
umblă. Stau negreşit ca s'asculte. Ah! Dumnezeul meu! să 
mă fac că dorm. (Işi leapăaă rochea de d'asupra- şi se pune în pat.) Ah! 
Dumnezeul meu! tremur. Umblă la încuetoare! Oh! nu voiu . 
să i văd eine a. să intre ! (Inchide perdelile patului. Uşa se descide) ” 

SCENA V. 

CATARINA, TISBE, 
Intră Tisbe galbenă şi perită la faţă, cu un fanar în mână. Vine cu paşi inceţi- 

uitânduse împrejurul său. Ajungând la masă, ia seama- uinâne rei stânse, 

TISBE. — Luminarea fumegă i incă, (Se „întoarce, vede patul, aleargă: 
„si trage perdelile.) Singură este! se face că doarme. (Umblă impre- : 
jurul camerii “căâtând uşile şi păreţii.) Asta e uşa bărbatului. (Lovind: 

„cu mâna pe uşa oratorului care e ascunsă în tapiserie.) 

Aici mai este O uşă. (Caterina s'a sculat şi o priveşte cu mirare.) | 
"CATARINA. — Ce este aceasta? e 

TISBE. — Aceasta? Ce este? Să ţi-o spui. Aceasta este amo-; 
reaza lui Podesta ce. fine in mâinele sale pe femeea lui Po-. 
"desta! , 

CATARINA. —. Cerule ! . 
TisBE. — Ce este aceasta, doamnă? Aceasta eo comediană, 

o fată de teatru, o baladină, cum ne ziceţi, care ţine în mâi-- 
nele sale, ţi-am spuso, pe o damă mare, o femee măritată, 
o femee respectată, o virtute ! Care o ţine în mâinele sale, 

în unghiile sale, în dinţii săi! care poate face ce îi va fi voea 
cu această mare damă, cu această bună reputaţie aurită, şi 
care a s'o rupă, s'o sfâşie. s'o 'sfarme, s'o facă bucăţi! A! 
doamnelor: dame mari ce sunteţi, nu ştiu ce-ar putea să 'se 

„întâmple, “daf ceea ce. este încredinţat, este că am acolea pe 
„una subt picioarele mele, pe una din voi! şi că n'o's'o las? 

şi că poate îi liniştită! şi că pentru ea ar fi fost mai bine. 
să-i cază trăsnetul l pe cap, de cât să vază aşa-ceva înaintea:
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ei! la spune, Doamnă. cum ai semeţia a cuteză să-ţi ridici : 

ochii asupră-mi când ai un amorez la dumneata... a 

CATARINA. —' Doamnă.,. . - E 
TISBE. — Ascuns! 

- CATARINA. — Te înşeli.. | 

Tisge. — A! nu tăgădui. Aici era! Locurile.vă sunt însem- 
nate pe jilțuri.: Ar fi trebuit încai să le aşezaţi ca să nu se 

cunoască. Şi ce vă ziceaţi? Mii de tinere lucruri, aşa e? Te 

iubesc! “Te slăvesc! Sunt a ta... — Ah! îugi, nu te atinge 
de mine, doamnă'! . 

CATARINA. — Nu pot înţelege... | 
TisBe. — Şi nu sunteţi mai bune de' cât noi doamnelor! 

„Aceea ce noi zicem tare unui om ziua mare, voi i-o şoptiţi 

“xuşinat noaptea. Numai ceasurile sunt schimbate. Noi văuăm. -.: 

bărbaţii, voi ne luaţi amorezii. Aceasta e luptă. Foarte bine, 

"să ne luptăm! A! spoială, ipocrisie, trădări, virtuţi maimuţite, 

femei mincinoase ce sunteţi! Nu, zău! Nu sunteţi ca noi! 

Noi nu înşelăm pe nimeni, noi! Voi! voi înşelaţi lumea, vă 

înşelaţi” familiile, vă înşelaţi bărbaţii, aţi înşelă pe bunul 

Dumnezeu de aţi putea! Oh! Femeile virtuoase ce trec învălite “ 

pe -uliţi! Se duc'la biserică! Daţi-vă în lături! plecaţi-vă, în-. 

chinaţi-vă! Ba, nu vă daţi în lături, nuvă plecaţi, nu vă închinaţi; 

mergeţi drept la ele, smânciţi-le vălul, subt văl este.o mască, 
rupeţi: masca, subt mască este o gură ce minte! — O! mie 

“mi-e tot una, sunt amoreza lui” Podesta, şi dumneata esti 

femeea lui, şi eu voi să te perz! 

CATARINA. — Pentru Dumnezeu !. doarnă... 
TisBE. — Unde este el? 

CATARINA. =— Cine? a a 
- TisBg — El. : ei 

CATARINA, —. Eu sunt singurăaici. In adevăr singură. Numai 

„eu singură. Nu înţeleg nimic din câte mă întrebi. Nu te cu- ." 
nosc, dar vorbele dumitale, doamnă, mă îngheaţă de spaimă. | 

"Nu. ştiu ce am putut să- ă-ţi fac. Nu pot c crede că ai vr'un in- . 

teres la aceasta... 
- TISBE. — De am vrun interes? Crez, zău, că am! Te în-
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„ doeşti, : dumneata! Aste femei Virtuoase sunt necrezătoare ! 
ți-aş vorbi precum iţi vorbii de n'aş aveă turbare în. inimă! -- Ce-mi pasă mie că eşti o damă mare şi eu o -comediană! 
"Tot atâta-mi face, sunt cât şi dumneata de frumoasă! Am 

„ura în inimă, îţi zic, şi te batjocoresc cum pot! Unde e omul 
acela? Cum îl chiamă "pe omul acela? Voi să-l văz p'acel 
om! Oh! când gândesc că se făceă că doarme! In adevăr, asta e neruşinare! . aa 

- CATARINA. — Dumnezeule ! Dumnezeul meu ! Ce o 'să.mă 
" fac? Pentru numele lui Dumnezeu, doamnă, când ai şti... 

" TISBE. — Ştiu că este aici o uşă! Sunt sigură c'aici este el!, CATARINA. —: Acela e oratoriul meu, doamnă. Nimic “altă. Zău,- nu e nimâni în el. Când “ai şti! te-au amăgit pentru - mine. Eu trăiesc de o parte, singuratecă, ascunsă la toţi ochii... _ Tise. — Vălul! | o 
CATARINA. — Acesta e oratoriul meu, te încredinţez. Nu este acolo decât. iconostasul şi cartea mea de rugăciune. 

" TISBE. — Masca! 
CATARINA. — Zău că nu e. nimeni ascuns acolo, doamnă ! 

„TISBE. — Gura ce minte ! Ă : CATARINA. — Doamnă... | A 
TISBE. — Prea bine. Dar eşti nebună de vorbeşti astfel. şi - semeni cu o vinovată ce se teme! Nu tăgădueşti cu indes- 

tulă siguranţă. Aide, măreşte-te, doamnă, mânie-te, dacă cutezi,. . 
şi fă pe femeia nevinovată ! (Zi reşte mantaoa: ce a rămas jos lângă balcon ; aleargă şi o ridică). A! Ține, «de-acum nu se mai poate. Eată mantaoa. o i | CATARINA. — Cerule! a . 
i- TISBE. — Ba nu, asta nu e manta, aşa e? Nu e manta bărbătească? Din nenorocire, nu se poate cunoaşte a cui e,. toate-şi seamănă. Aide, ia-ţi seama şi-mi spune numele acelui om! „CATARINA. -&- Nu ştiu ce vrei să zici. i 
TISBE. — Acesta ţi-e oratoriul? Ei bine! Dâschide-mi-l. CATARINA. — Ce să “faci? SE 
TISRE. — Voi şi eu să mă rog, lui Dumnezeu. Deschide. CATARINA. — Am, perdut cheea.
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TISsBE. —. Deschide zic! 
CATARINA. — Nu ştiu la cine e cheea.: BR 

_ TISBE. — Â! La cine!.La bărbatuctău va fi! — Domnul 

meu Angelo ! Angelo ! ! Angelo ! | (Vrea să meargă la ușa din fund.- 

Catarina se repede înaintea ei şi o opreşte). | ă 

CATARINA. — Nu! nu te duce la uşa aceea. Nu nu te duce! 

Nu ţi-am făcut nimic. Nu mă pricep ce ai asupra mea. Nu 

mă perde doamnă. Fie-ţi milă de mine. Opreşte-te: un minut, 

„Vei vedeă. Ii voi tălmăci. Numai un minut. De când ai intrat, 
sunt cu totul uimită, spăimântată, şi apoi vorbele dumitale, 

-tot ce mi-ai zis, sunt cu adevărat turburată, n'am înţeles tot. 

Mi-ai zis că erai o comediană, că sunt o damă mare, nu mai 

ştiu. Îţi jur că nu e nimeni acolo. Nu mi-ai vorbit de sbirut 

acela, sunt sigură acum că el e pricina, el este un om grozav. 

ce te înşală. Un spion! un spion nu se crede! Oh! ascul- 

tă-mă un minut. Intre femei un minut se dărueşte. Pe un 

om de Vaş rugă mar fi-atât de bun. Dar dumitale îţi va fi 

milă. Eşti prea frumoasă pentru ca să fii rea, Ii spuneam 

deci, că acel ticălos om, spionul acela, sbirul acela e pricina. 

Numâi să ne înţelegem, apoi «te vei căi că mi-ai pricinuit 

- moartea. Nu deşteptă pe bărbatu-meu. El m'ar omori. Când 

-ai şti: poziţia mea, -m'ai jăli. Eu nu-s vinovată, nu atât de 

“vinovată, în adevăr îţi spui. Poate că am făcut vie-o neso- 

cotinţă, 'dar pentru că nu mai am mamă. ţi mărturisesc că 

nu mai am mamă. Oh! fie-ţi milă de. mine, nu te "duce la 

uşa aceea te rog, te rog, te rog! 
TisBE. +- S'a sfârşit. Ba! nu mai ascult nimic. Domnule! 

Domnule !. 
CATARINA. — Stăi! Ah, Dumnezeule! Oh! opreşte- -te. Pe 

"semne nu ştii c'a să mă omoare? Lasă-mă încai un minut, 

un minut încă ca să mă rog lui Dumnezeu! Nu, nu mă voi 
duce d'aici. Vezi, mă voi pune în genuchi acolo... (Arătâna 
crucea de alamă d'asupra jconostasului).: Dinaintea acestei cruci. (Ochii 

Tisbei se ţintese asupra crucii), Oh! ține, de milă, roagă-te lângă 

“mine. Spune, voeşti? Şi apoi, pe urmă dacă tot imi vei voi
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moartea, dacă bunul Dumnezeu iți va lăsă gândul acesta, vei 
„face ce vei vrea. 

TISBE, (se repede şi ia crucea din părete), — Ce cruce este aceasta? 

De unde-ţi vine? De unde ai luat-o? Cine ţi-a dat-o? 

CATARINA. — Ce? Crucea asta? Oh! sunt obosită. Oh! 
aceasta n'are la ce- ți sluji ca- să-mi faci întrebări asupra a- 
cestei cruci!" 

TisBe. — Cum i-a ajuns în mâini ? Spune de grabă! (Se 
apropie de fanar şi ia sama crucii. Catarina o urmează). , ” En 

CATARINA. — Aceasta e o femee. — Cauţi numele ce este 

-jos. Acela e un nume ce nu-l cunosc, Tisbe, îmi pare. — 

Aceasta e o biată femee ce era s'o închiză. Eu i-am cerut : 

ertarea, şi fiind-că era tatăl meu, mi-a dăruit-o. La Brescia. 

Eram încă copilă. pă Oh! Nu mă perde, fie-ţi milă de mine, 

doamnă! —. Atunci femeea mi-a dat crucea asta zicându-mi 

că-mi va aduce noroc. Eată tot. Zău atâta e tot. Dar ce- ți . 
fac acestea? Pentru ce mă faci să spui lucruri zadarnice? 

Oh! nu mai pot!. 
"TISBE. — (In pane). O cerule! O maica “mea! (Uşa din fana 

se de „sclhide, Angelo s'arată îmbrăcat îu hain+ de noapte). Ă - 

CATARINA. — (Viina + - dinaintea teatrului), Bărbatu- meu |! sunt. 

„perdută! 

SCENA VI. 

CATARINA, TISBE, ANGELO. 

ANGELO. — (Fără a vedea pe Tisbe ce a rămas lângă balcon). Ce în- 

semnează aceasta, doamnă ? Mi se pare c'am auzit sgomot 

la dumneata ? 

CATARINA. — Domnule.- 
“ ANGELO. — Cum de nu te-ai culcat până în ceasul acesta ? 
CATARINA. — Pentru că... . - , 

"ANGELO, — Zău, te văz tremurând. Este cineva la dur: 

„ neata, doamnă. 

C. N epruzzi. = — Vol. ll. - Ă . - 18 2 
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„_TISBE, — (naintându-se din fundul teatrului), Aşa, stăpâne. Sunteu; 

“ ANGELO, — Tu, Tisbe! 
TISBE. -— Aşa, eu.. 

ANGELO. — Tu. aici! Noaptea! Cum de eşti aici, la ceaşul 
acesta, şi Dumneaei... o 

TisBE. — E spăimântată şi tremură. Să: ţi-o spui aceasta, 

stăpâne. Ascultă-mă, căci ai pentru ce. - 

CATARINA. — (In parte). Al! s'a sfârşit. 

- TISBE. — Eată în două cuvinte. Era- să te ucigă mâine 
dimineaţă. E . a . 
„ANGELO. — Pe'mine! | 
TisBE. — Ducându-te de.la palatul dumitale la al meu. Ştii 

că dimineaţa ai obicei de eşi singur. Am prins de veste în 

astă noapte, şi am venit în grabă să dau de ştire dumisale 

ca să te oprească | de a eşi mâine. Eată” pentru ce am venit 

aici, pentru, ce sunt. aci noaptea, şi pentru ce dumneaei 

tremură. . 

- CATARINA. — N parte) O duninezeule ! Ce este femeea asta? 

ANGELO. — Cum se poate! Ei bine, nu. mi-e de mirare. 

„Vezi că: aveam dreptate când îţi grăiam de primejdiile, ce mă 

înconjură, De la cine ai aflat? a 

" TISBE. —- De la un om necunoscut, care mai întâi n'a făcut 

să-i făgăduesc că-l voi lăsă să fugă. Şi mi-am ţinut cuvântul. 

ANGELO. — Rău ai făcut. Făgădueşte. cineva, dar tot de 

odată şi pune mâna pe el. Cum ai putut intră în acest palat? 
 TISBE. — Omul acela m'a băgat. A aflat chip a a deschide 

„o portiţă care este subt podul Molino. - 

"ANGELO: — “Văzut-aţi! Dar ca să vii pân 'aci? 

TISBE. — Nu ştii că însuţi mi-ai dat „checa ? 2 

ANGELO, — Imi pare că nu-ţi spusesem că deschide camera 

asta... , II 

“Tispe. — Cum nu! Ai uitat. DN 
ANGELO. — (Zărind mantaoa), Ce manta e aceca? - 
TisBE. — Mantaoa ce mi-a dat-o “omul ca' să intru în pa- 

lat. — Aveam şi pălăria, dar nu mai ştiu ce am făcut” 0. | 

ANGELO. — Când gândesc că ast- fel de oanteni intră când 
7
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„vor la mine! Ce viaţă este a mea! am totdeauna o poală a 

hainei prinsă în vr'o cuisă. Şi spune-mi, Tisbe.. 2 

- TISBE, — Ah! lasă mă rog pe mâine celelalte întrebări, 

Stăpâne. Pentru noaptea asta, ajungă-ţi că-ţi scăpăm viaţa, 

mulţămeşte-te.. Şi nici măcar nu ne mulţămeşti, doamnei 
- şi mie, 

" ANGELO. —  Tartă-mă,; Tisbe, DEI 

TISBE. — Trăsura mea m "aşteaptă jos. Intovărăşi-mă-vei 
pănă acolo? Să lăsăm: acuma: pe: doamna să doarmă.“ 

ANGELO. — Îţi sunt gata la porunci, dona Tisbe. Să trecem 

te rog, prin apartamentul meu că 'să-mi iau sabia. (Mergând 

da uşa din fund.) Fi! lumânări ? ă : -ă 

TISBE. — Ia pe Catarina în partea dinaintea teatrului, '—=-Fă-l să 

iasă, să scape îndată! Pe unde am intrat eu. Eaţă ;cheea. 

(Iutorcându-se către Qratoşiu.) Oh! uşa aceasta! Oh! | „păţ sufăr! să 

nu ştii dacă cu adevărat este cl! 

' ANGELO. — Intorcându-se Te aştept, doamnă. - 

„ TISBE, —-în purte Oh! De:l-aş, putea vedea trecând măcar. 
-Nu nici chip! Trebue să mă „duci Oh! (Către Angelo). Aidem ! 

Aidem !. Vino stăpâne!.. 

CATARINA. — Găzăuduri eşind) Vis. este cesta !
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„PERSOANELE 

ANGELO. "|. DECANUL st. Antonie de Padova.= 
CATARINA. PROTOPOPA. 
TISBE. UN PORTAR. 

” RODOLFO a DO! STREJARI DE NOAPTE. 

PARTEA ÎNTEIA 
  

Camera Catarinel. Perdelele stradei ce e împregiură patul sunt închise. 

SCENA 1 

ANGELO. (doi preoţi) 

ANGELO. — (câtre anul din ei) Domnule” Decan a sântulni An- 

tonie de Padova, pune îndată să imbrace cu negru altarul şi 
lăuntrul Bisericii domniei tale. De acum în două ceasuri — 

_păn” în două ceasuri — să slujeşti cu tot capitelul pentru po- 

menirea sufletului, unei persoane care în ceasul acela a 
să moară. Să deschideţi racla sfântului. Să aprinzi trei sute 

„făclii de ceară albă, ca pentru regine. Să se afle şase sute 
săraci care vor primi fieşte-care câte un ducaton de argint 

„şi câte un ţechin de aur. Pe neagra tapiserie să nu pui 

alte impodobiri de cât armăturile de Malipieri şi arinăturile 

de Bragadini. Scutul de Malipieri este aur cu ghiara de vultur 

cel de Bragadini azur şi jumătate argint cu cruce roşie.
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DecăNuL. —, Mare Podesta... 
ANGELO. — Ha! — Să te cobori apoi cu tot clerul, domniei 

tale cu crucea şi prapurile înainte în hruba acestui palat du- 

cal, unde sunt mormintele familiei :Romana. O lespede sa 

ridicat, şi o groapă s'a săpat. Să blagosloveşti groapa aceea. 

Nu zăbovi. Să te rogi şi pentru mine. . 

DecâNuL. — Este vr'o rudă a voastră, Stăpâne? 
ÂNGELO.— Mergi. (Decanul se închină plecat şi ese prin uşa din fund. 

Celălalt preot'vrea să-l urmeze. Angelo îl opreşte.) Domnia 'ta domnule 

protopopă, rămâi. — Este aici alăturea, în cel oratoriu, 0 per- 

soană pe care ai: s'0 mărturiseşti îndată. | 

- PROTOPOPA. — Un om osândit, stăpâne? 
"ANGELO. — O femee.: 
PROTOPOPA. — Va trebui s'o pregătesc spre moarte? 

ANGELO. — Dar. — Te voi întroduce eu. 
UN PORTAR. — (intrând) Ecselenţia voastră aţi trimis după 

dona Tisbe. Ea a venit. 
ANGELO. — Să intre şi să m'aştepţi puţin aci. (Portarul esa. 

Podesta deschide oratoriul şi face semn Protopopii'să intre, Pe prag il opreşte). 

Domnule Protopopă capul ţi-e la mijloc de vei spune măcar - 

fie-cui pe lume, numele femeei ce ai să vezi. 
Irtră în oratoriu cu Preotul. Uşa din fund se deschide, portarul întroituce pa Tiabe, ? 

TISBE. — Ştii la ce mă vrea? 

PORTARUL. — Ba nu, doamnă. (3) 

SCENA II. 

TISBE, — (singură) Ah! camera asta! Eată-mă deci în sfârşit - 

în camera asta! Ce mă vrea Podesta? Palatul are un aer 

înfricoşător astă dimineaţă. Ce-mi pasă! Mi-aş da viaţa ca să 

ştiu de este aşa sau nu. Oh! uşa aceasta. Ciudat efect îmi 

face ziua vederea aceştii uşi 1 Cine ? Oare-cine era în dosul 

ei ? Nu sunt încai sigură c'a fost el! pe spionul acela nu l-am 
nai văzut. Oh! neîncredinţare, fantomă grozavă care nu te 
slăbeşte şi te priveşte c'un ochiu pieziş fără a râde, fără a 

> 

S
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plânge ! De aş fi sigură că eră Rodolfo, — sigură, să- aibi 

dovezi.. ! — Oh ! aş perde, Yaş pâri la Podesta. Ba nu. Mi- -aş 

răsbună' pe femeca aceea. Ba 'nu. M'aş omori. O aşa! Eu să 

fiu încredinţată că el mă înşală, să fiu sigură că iubeşte pe 

alta, ei bine! Ce mi-ar mai fi bună viaţa ? Tot de una mi- ar 

fi, aş muri. Oh! şi fără să-mi răsbun? Pentru ce nu? Aşa, 

o:zic aceasta acum,însă sunt vrednică să-mi şi răsbun! Pot 

răspunde de ce s'ar petrece în mine dară mi s'ar dovedi că 

orhulde astă noapte era Rodolfo ? O Dumnezeul meu, fereşte-mă. . 

de vr'o aţâţare de turbare! O Rodolfo, Catarina! Oh! de ar 

fi. aceasta, ce aş face? Oare ce aş face? Pe cine aş omori ? 

Pe ei sau pe mine? Nu ştiu! | 
(Intră Angelo) 

SCENA III . 

ȚISBE, ANGELO 

“TISBE. — Ai trimes să mă cheme, stăpâne ? N 

- ANGELO. — Aşa, bine. Am să-ţi vorbesc. Am să-ţi vorbesc 

într'adins, de lucruri înseminate, Ţi-am spus : în viaţa mea, pe 

toată ziua am o cursă, pe toată ziua o trădare, pe foată ziua 

trebue -să primesc o lovitură de stilet, sau să dău o lovire 

de secură. Eată în două cuvinte. Femeea mea are un âmorez. 

TISBE. —: Care se numeşte...?' 

ANGELO. — Care era la dânsa astă noapte când eram şi noi. 

TisBe-'— Care se numeşte...? 

ANGELO. — Eată cum s'a descoperit lucrul: Un om, un 

spion al sfatului. de zece... — Trebue să-ţi spui că spionii 

sfatului de zece sunt în preajma noastră a Podestaţilor ce 

suntem pe uscat într'o ciudată poziţie. Sfatul le are poruncit 
pe icapul lor, să nu ne scrie, să nu ne grăiască, să n'aibă cu 

- noi nici în fel de raport până în ziua ce-sunt însărcinaţi a 

ne aresta. — Pe unul deci dintr'aceşti spioni Pau găsit în- 

junghiat azi dimineaţă pe malul apei lângă podul Altina. Cei
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doi strejari de noapte l-au ridicat. A murit în duel sau ucis ? 
Nu se ştie. Sbirul “acela n'a putut grăi de câi câte-va vorbe. 
Işi da duhul. In ceasul când a fost lovit, a avut cum se vede 

înfăţoşarea de duh a păstră asupră-i o scrisoare pe care fără 

îndoială o luase de unde-va şi pe care a dat-o 'străjarilor. de . 

noapte ca să mi-o. aducă. Acei doi oameni mi-au adus-o. 

Aceasta e o scrisoare scrisă femeei mele de un amorez. 

TISBE. — Care se numeşte.,.? o | 
ANGELO. — 'Scrisoarea nu e. iscălită. Mă întrebi cum e 

numele amorezului ? Aceasta tocmai mă necăjaşte. Omul ucis” 

Va spus amănduror străjarilor! de noapte. Dar, nătărăii ! lau 

uitat. Nu-şi pot aduce aminte de el. Nu-l spun tot un fel. 

Unul zice _Roderigo, celalalt, Pandolfo. 
Tise, — Dar scrisoarea o ai aici ? 

ANGELO. — (Găutând îi sân) O am la mine. Tocmai pentru 

ca să ţi-o arăt te-am chemat. Dacă cum- va vei cunoaşte slova 

să mi-l spui. (Scoate serisoarea). Eată-o. 

TISBE. — Dă-mi-o. , 

„ÂNGELO. — "(Frământând scrisoarea în mâini), Ah! sunt intr'o 

groaznică trudă, Tisbe! Este un om care a cutezat să ridice 

ochii asupra femeei unui Malipieri ! Este un om ce a cutezat 

să facă o pată în cartea de aur a Veneţiei, la cea mai fru- 

„ moasă faţă, la locul unde este numele meu ! numele Malipieri ! 

Este un -om care era astă noapte în 'odaea asta, care a mers 
poate pe însuşi locul unde eu sunt acum! Este un ticălos 

, 

om care a scris astă scrisoare, şi no să pui mâna pe omul  - 

acela ! şi n'o să-mi. ţintuesc răsbunarea pe aîrontul meu! Şi 

omul acela, n'o să'l fac să verse o baltă de sânge pe parchetul 

acesta ! Oh ! pentru ca să ştiu cine a scris astă scrisoare, 

doamnă, mi-aş da sabia tătâne-meu, zece ani din viaţă şi mâna 

dreaptă ! ! | 

TISBE. — Dar arată- mi. acea scrisoare. 

" ANGELO. — (Dândui-0). Vezi-o. i 

Ă TISBE. — (Deschide scrisoarea şi îşi aruncă ochii) (In paxte) Rodolfo e. 

ANGELO. — Cunoşti slova ? 

ȚIsBE. — Lasă-mă să citesc, (Citeşte). «Catarin, sărmana
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mea prea-iubită, tu vezi că Dumnezeu ne protectează. O. minune 
numai ne-a scăpat astă noapte de. bărbatu-tău şi de muerea 
aceea. .» (Ia parte). „Muerea aceeă ! (Urmează a citi) «Te iubesc 
Catarina mea.. Tu eşti singura femee ce am iubit. N'aibi nici 
o frică de mine, eu sunt în siguranţă.» 
„ANGELO. — Ei, spune-mi, cunoşti slova ?. 
“TISBE. — (Dânduri scrisoarea). Banu, Stăpâne. 

"ANGELO. — Nu, aşa e? Şi ce zici de scrisoarea asta ? Nu 
poate fi un om care este de curând la Padova. Aceasta e vorba 
unui vechiu amor. O!o să răscolesc tot oraşul ! Trebue să-l 
găsesc pe omul acela! Ce mă sfătueşti, Tisbe 2? 

TISBE. — Caută, o. " 
ANGELO. — Am dat porunca să nu poată intră nimeni âs- 

tăzi slobod în palat, afară de tine. şi de frate-tău, de care 
paote să aibi trebuinţă. Ori care altul să fie arestat şi adus 
dinaintea mea. li voi cercetă eu însumi. Pân' atunci mi-e în 
mână jumătate din răsbunarea mea, , Şi o voi săvârşi. 

TISBE. — Cum ? 
ANGELO. — Voi omori pe femee. 
TisB5, — Pe femeea dumitale ! 
ANGELO, — Tot este gata. Pân' într'un ceas, - Catarinei Bra- 

gadini i se va tăia capul, precum se cuvine, . 
TisBe. — Capul! A 
ANGELO. — In camera asta, i 
TISBE. — În astă cameră | 
ANGELO. — Ascultă. Patul meu pângărit se preface în mor- 

“mânt. Femeca asta trebue să moară. Am hotărit. Am hotărit . 
cu atâta răceală în „cât nu poate a se mai face ceva de acum. 
Rugămintea n'ar aveă a stinge nici o mânie în mine. Cel mai 
bun al meu prieten, de aş avcă un prieten, ar mijloci pentru - 
dânsa, şi aş luă prepus asupra lui. S'a sfârşit. Să vorbim 
dacă vrei! Şi apoi, Tisbe, o urăsc pe femea asta !.O femee, 
pe care.am luat-o pentru pricini de familie, pentru că trebile 

„mele se desregulaseră în ambasade, şi ca să fac plăcerile un-; 
chiului meu Episcopul da Castello! O femee care a avut tot- 
deauna faţă întristată şi aer împilat dinaintea mea! Care.nu
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mi-a făcut nici de cum copii ! 'şi apoi, vezi tu, ura, ea este 
în sângele nostru, în familia. noastră, în tradiţiile noastre... 
“Totdeauna un Malipieri trebue să urască pe cineva. Ziua în 
care Leul sfântului Marco va sbură_de pe colona sa, atunci * 
şi ura îşi va deschide aripile'sale de bronz şi. va sbură din 
inima Malipicrilor. Strămoşul meu ură de Marchezul Azzo 
şi a înnecat noaptea în puţurile Veneţiei. Tatăl meu ură pe. 
procuratorul Badoer, şi la “otrăvit la un ospăț al Reginei 
Cornaro. Eu, pe femeea asta o urăse. Nu i-aş fi făcut nici 
un rău, dar este vinovată ; cu atâta: mai rău.pentru ea. Va. 
îi pedepsită. Nu sunt mai bun de cât dânsa, se poate, dar 

„a trebue să moară. Asta e o nevoe neapărată. -O hotărâre 
luată. Îţi zic că va muri femeea asta. Ertarea astei femei ! 
Oasele maicei mele de mi-ar'cere-o, totu-şi n'ar căpătă-o! .- - 

TISBE, — Dar strălucita domnie a Veneţiei, îţi dă voe..? 
ANGELO. — La nimic pentru a ertă. La tot pentru a pedepsi. 
TisBE. — Dar familia Bragadini, familia soţiei dumitale 2;. 
ANGELO. —: Îmi va mulţumi. Se 
TisBE. — Ziei că ai hotărit. Va muri. Bine. Şi cu o găsesc 

de cuviinţă. Dar fiindcă încă toate sunt o taină, fiindcă nici 
un nume n'a fost cuvântat, n'ai putea-o feri pe ea de o aşa 
„pedeapsă, palatul acesta de o pată de sânge, şi pe dumneata. 
de vestea publică. şi de sgomot? gâdea este un martur, şi 
un martur este mult, A 
-ANGELO.. — Aşa este. Otrava ar fi mai bine. Dar ar trebui 

o otravă iute, şi nu-mă vei crede că n'am 'aici. 
„TISBE. — Am eu. 

ANGELO. — Unde? 
TISBE, =—' Acasă. 

ANGELO. —. Ce otravă? o | - o 
„ TISBE. —, Otrava Malaspina. Ştii 2 Cutia aceea ce mi-a tri- 
mis-o primicerul de la sântul Marco, | 

ANGELO. — Aşa este, mi-ai mai vorbit. Aceasta e o otravă 
sigură şi grabnică. Bine zici, ai dreptate. Lucrul să se facă: : 
între noi. E mult mai bine. Ascultă, Tisbe. Am toată încre- 
derea în tine. Inţelegi că aceasta ce sunt silit-a face, este o
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aptă” legiuită. Imi răsbun cinstea, şi tot omul în locul mesi . 
ar face asemenea. Şi însă m'am încurcat întrun lucru întu-. 

„Hecos şi greu. Aici n'am alt prieten de cât pe tine. Nu mă 
pot încrede în altul. Săvârşirea grabnică şi secretul este atât 
în interesul femeci aceştia cât şi într'al meu. Ajută-mi. Am 
trebuinţă de tine. Spune-mi vrei ? . | n 

TISBE. — Vreu. a - - 
ANGELO. — Femeea asta să se facă nevăzută fără să se: 

ştie cum şi pentru ce. O groapă se sapă, un prohod se cântă, 
„dar nimeni nu ştie pentru cine. Trupul ei voi pune să-l ridice 
tot,acei doi oameni, strejarii de noaptea, pe care îi ţiu încuiaţi - 
Ai dreptate, să coperim cu umbra toate. Trimite după otravă. 

TisBE. — Numai eu ştiu unde este. Mă duc însă-mi.. 
ANGELO. — Du-te, te aştept. (Exe Tise). Aşa e mult mai bine. | 

In întuneric s'a făcut crima, în întuneric “facă-se şi pedeapsa. 
(Usa oratoriului se deschide. Ese Protopopa cu ochii plecaţi şi cu brațe încru- 
cite pe pept. Trece încet prin cameră. Când vrea să easă pe usa din fund, An- 
gelo se întoarce spre e). Gata şti ? . ” 
PROTOPOPA. — Gata stăpâne. (Esec. Catarina sarată pe praga? 

oratoriului), 

- SCENA IV A . 

ÎN ANGELO, CATARINA. 
- CATARINA. — Gata pentru ce? 
ANGELO. — Pentru ca să mori. | | 
„CATARINA. — Să mor! Şi este adevărat! Este cu putinţă! 

“Oh! nu-mi mai poate veni ideea asta! Să mor! Ba, nu sunt 
„gata. Nu sunt- gata. Nu sunt nici cum gata, domnule! 

ANGELO. — Câtă vreme îţi trebue ca să te găteşti ? 
CATARINA. — Oh! Nu ştiu, multă vreme! 
ANGELO. — Ce? N'ai să aibi curaj, doamnă? | 
CATARINA. — Să mor indată: numai aşa! Dar eu ştiu că 

„mam făcut nimic care să merite -moartea ! Domnule! Dom-
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hule!. încă o zi! Ba, nu o zi! Simţ că nu voi aveă mai mult 
curaj nici mâine. Dar viaţa ! Lasă-mi viaţa! lasă-mă să merg 
într'o mânăstire. Ce; cu adevarat nu se poate să-mi laşi viaţa ? 
ANGELO. — Dar. Pot să ţi-o las, ţi-am mai spus, cu o 

condiţie, . - 
CATARINA. — Care? Nu-mi înai aduc aminte. 
ANGELO. — Cine a scris scrisoarea asta. Spune-mi-l. Nu- 

meşte-mi pe om! Dă-mi pe om! i ii 
" CATARINA, Grângânân-şi mâinele). — Dumnezeul. meu ! : | 
ANGELO. — De-mi vei arătă pe omul acela, vei trăi. Eşa-- 

“îodul pentru “dânsul, mânăstirea pentru domnia ta, va fi de 
ajuns. Hotărăşte-te. . 

CATARINA. — Dumnezeul meu ! 
ANGELO. — Ei bine! Nu-mi răspunzi ? 
CATARINA. — Ba îţi răspunz: Dumnezeul meu! 
ANGELO. — Oh! Hotărăşte-te, doamnă. . | 
CATARINA. — Mi-a fost frig în oratoriul acela. Mi-e tare îrig. 
ANGELO. — Ascultă. Voi să - fiu .bun pentru dumneata, 

doamnă. Mai ai încă un ceas. Un ceas catre este încă al du- 
mitale, în care vreme te-voi lăsă singură. Nimeni nu va 
“întră aici. Inirebuinţează-l ca să gândeşti. Pun scrisoarea pe 
masă. Scrie de desubt numele omului, şi eşti scăpată, Ca- 
tarina Bragadini! O gură de marmoră îţi grăeşte: trebue să 
dai pe omul acela sau să mori, Alege. Ai un ceas. 

CATARINA. — Oh! Ozi! 
ANGELO. —'Un ceas. (ie). 

SCENAV 
CATARINA, (singură). — Uşa aceasta... (Se duce la ușă). Oh! îi 

auz cum Încue ! (Aterge la fereastră), Fereastra asta... (se uită). Oh: 
cât-e de nalt! (Gaae pe un jiy. Să mor! Oh! Dumnezeul meu ! 
Aceasta e o idee foarte spăimântătoare când vine să te apuce ” . a . a * 

. - . - - aşa deodată în minutul când nu te aştepţi! A” nu mai aveă 
decât un ceas. de trai şi a-ţi zice: numai un ceas mai am! 

Na
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„Oh! numai cui s'a întâmplat aceasta poate. ști cât este de 

“grozav! Mădulările mi-s sfărâmate. Nu mi-e bine pe jilţul 
acesta. (Se scoală). Socotesc că patul meu m'ar odihni mai bine. 

De aş puteă. aveă un minut de'alinare'! (Merge la pat). Un minut 

de odihnă. (Trage perdeaua şi se dă înapoi cu spaimă. In locul patului este 

„aşezat un trunchiu coperit cu postav negru, şi o secure). Cerule ! Ce văd! 

Oh! grozăvenie ! ! (Inchide perdelele cu o- mişcare convulsivă). Oh! nu 

voi să.văz aceasta! Oh! Dumnezeul meu! sunt singură aici 
cu aceasta ! (Se trage până ta ji). Dinapoea mea! dinapoea mea 

este! Oh! nu mai îndrăsnesc să-mi întorc capul. Ertare! 

Ertare ! ah! vedeţi că nu e vis acesta, este adevărat ceea ce Ă 

se petrece aici, dacă sunt astfel de lucruri acolo după per- 
dea !... (Uşa cea mică din fund se deschide. Rodolfo starată). 

SCENA VI: 

CATARINA, RonoLro 

CATARINA. — Cerule! Rodolfo. | 

RODOLEO. — Aşa! Catarină, eu sunt. Eu pentru un minut, 

Tu eşti singură. Ce norocire !... — Dar ce ai! Eşti galbenă! 

turburată ! | | i 

CATARINA. — .Negreşit. Nebuniile ce faci, Să vii acum aici 
ziua mare! ” | 

"“RoDoLEO. — Ah! Eram tare îngrijat. Nu m'am mai putut 
stăpâni. 

CATARINA. — Ingrijat, de ce? 

RODOLFO. — Să-ţi spui, prea iubita mea Catarină,..— — Ah 
zău, sunt foarte fericit că te găsesc aici atât de liniştită ! 

CATARINA. — Cum ai intrat? 

_RODOLEO. — Ştii cheea care mi-ai dat-o insăţi. 

"CATARINA. — Ştiu. Dar în palat? 
RODOLFO. — Ah! Eată tocmai unul din lucrurile de care 

mă tem. Am intrat uşor, dar nu voi cşi asemenea. 
CATARINA. — Cum ?
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RODOLEO. — Căpitanul strejei m'a înștiințat la poarta pa- 
latului -că nimeni nu va .eşi până la noapte. 

CATARINA. — Nimeni până la noapte ! (tn parte) Nici un chip 
de scăpare! O Dumnezeule! 

RoDpoLFO. — Sunt sbiri pe la toate trecătorile. Palatul este 
păzit ca o temniţă. Am izbutit: a mă vâri. în galeria cea mare 
şi am venit. In adevăr, îmi juri că nu se petrece nimic aici? . 

"CATARINA. — Nu. Nimic. Fii liniştit, Rodolfo - meu. Toate 
- Sunt aici precum totdeauna. Uită-te. Tu vezi bine că nu e 
"nimic schimbat în camera aceasta. Dar: du- te de: grabă. Mă 
tem să nu vie Podesta. 

RODOLFO. — Nu, Catarina mea, a, despre aceasta n'aibi îrică. 
Podesta se află în ceasul acesta pe, podul Molino, acolo jos. 
Cercetează pe nişte oameni ce i-a oprit. Oh! Eram îngrijat, 
Catarină ! Toate au un strein aer astăzi, oraşul ca şi, palatul. 
Cete de arcaşi şi de militari Veneţiâni umblă pe "uliţi. Bise= . 
rica sfântului Antonie este îmbrăcată cu negru, şi se cântă 
prohodul morţilor. Pentru cine? Nu se ştie. Tu nu ştii ? 

CATARINA. — Nu. 
" RODOLEO. — N'am putut pătrunde î în biserică, Oraşul este 
cufundat într'o. sperioasă tăcere. Toţi îşi vorbesc în taină. 
Cu bună samă se petrece vr'in groaznic lucru undevă. Unde? 
Nu ştiu. Destul că nu e aici; atâta-mi trebue. Sărmană prie-. 
tenă, în Singurătatea ta, ție nici prin gând nu-ţi trec acestea | 

CATARINA. — Nu. 
- RODOLFO. — Şi apoi ce ne pasă ? Spune, “liniştitute-ai. de 

urburarea nopţii „aceştia ? Oh ! Ce întâmplare! Nu înțeleg 
nimic încă. Catarină! Te-am mântuit de sbirul acela Omodei. 
Nu- -ți va mai face rău... 

CATARINA. —: Crezi ? 
RODOLFO. — EI a murit. Catarină, ţine, negreşit tu ai cevăt 

„Ți-e aerul atât de trist! Catarină ! Nu-mi. ascunzi nimic ? Nu 
fi se întâmplă nimic, aşa e? Oh! vezi tu, mai întâi vor aveă 
viaţa mea şi apoi pe ata! 

CATARINA. — Nu, nu este nimic. Numai aş vrea să fi eşit! 
„Mă tem pentru tine.
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RODOLFO. — Ce făceai tu când am intrat? | 
„CATARINA. — Ah, Dumnezeul meu !. Linişteşte-te, Rodolfo 

meu. Nu “eram tristă, dinpotrivă. Căutam să-mi aduc aminte 
de acea arie pe care o cânţi atât de bine, Ține, vezi, chitara 

„e lângă mine. 

RODOLFO. — i-am, scris azi dimineaţă. Am întâlnit pe Re: 
ginela şi i-am dat, scrisoarea. Spune-mi nu cumvă a căzut 

“în mâinile cuivă? Ai primit-o? a 
CATARINA. — Am primit-Q şi eat-o. (ii arată scrisoarea.) ? 
RODOLEO. — "Ah! O ai! Prea bine. Când cinevâă scrie, este 

totdeauna îngrijat. e 
CATARINA. — Oh! Toate eşirile acestui palat Dăzite, Nimeni 

nu va eşi până la noapte ! “ 
RODOLFO. — Nimeni, precum, ţi-am spus. Aşa e noruinca, 
CATARINA. — Aide! Acum mi-ai vorbit, mai văzut, te-ai 

"încredinţat, vezi că. dacă oraşul este turburat, aici sunt toate 
în, linişte.: Du-te, Rodolfo meu, pentru numele lui Dumnezeu. 

"Să nu vie Podesta! Degrabă! du-te. Fiindcă eşti nevoit Să. 
şezi în palatul acesta până diseară, vino, voi să-ţi închid eu | 
înşămi mantaoa. Aşa. Pălăria pe cap. Şi apoi dinaintea sbi- 
rilor, aibi aer firesc, n'arătă. grijă, fă-te că nu te'ngrijeşti de 
ei, că nu te fereşti. Fereala descopere. Şi de cumvă ar vrea 

“să te facă să scrii cevă, vre-un spion, cinevă care" ţi-ar în- 
tinde o cursă, află vr'un. pretext, şi nu scrie! - 

RODOLFO. — Pentru ce-mi dai aste stfătuiri, Catarină 2? - 
CATARINA. — Pentru ce ?.Eu nu voi să vază nimeni slova 

ta. Am aşa o idee. Ştii, prietenul meu, că femeile au idei! 
[ți mulţumesc c'ai venit, c'ai intrat, c'ai şezut; am avut bu- 
curia să te văd! Tu-vezi că sunt liniştită, veselă, mulţumită, 
„că am lângă mine chitara mea şi scrisoarea ta ! acum. şi 
iute. Voi să te duci. — Dar, încă un cuvânt... 
" RODOLFO..— Ce? a 

CATARINA. — Rodolfo, tu ştii că. nu ţi- am dăruit. nimic 
niciodată, aşa e? - : Ii 

RODOLEO. — Apgi?-:
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CATARINA. — Astăzi eu voi a-ţi. cere ceva.. Rodolfo! O sărutare ! Ea 

|
 

- RODOLEO. — (ătrângând-o în braţe), Oh! acesta e cerul! 
CATARINA. — Il văd deschizându-se !” - 
RopoLEFo. — O fericire! 

- CATARINA. — Tu eşti fericit? . - 
“RODOLEO. — Ah aşa! | aa 
CATARINA. — Acum -eşi Rodolfo meu! 
RODOLFO. — Îţi mulțumesc! 
CATARINA. — Adio! — Rodolfo! | . 
RODOLFO. — (Care 'este 1 uşă se.opreşte). Te iubesc! (Rodolfo es) - . | AA 

Pi . | » 

SCENA VI: 
. 

„CATARINA. (singură).   A fugi cu el! Oh! am gândit un minut! O Dumnezeule ! i a fugi cu' el! Cu neputinţă; L'aş fi perdut fără folos. Ah! | numai de nu i s'ar întâmplă. nimic! Numai 'de' nu lar opri 
sbirii! Numai de lar .lăsă să easă: diseară! O aşa! nu'e nici un cuvânt ca să cază prepusul pe dânsul. Dumnezeul meu! 

i Scapă-l ! (Se duce de ascultă Ia uşa coridorului). Aud încă paşii „săi, Prea iubitul meu! Se depărtează. Nu se mai aude nimic. S'a-. sfârşit, Du-te în siguranţă, Rodolfo meu! (“za cea mare se deschide), „Cerule! (untră Angelo și Tishe). 
* 

_- ! CATARINA, ANGELO, TISBE, . 
| „CATARINA, — (In parte) Ce femee e astâ? Femeea de astă -- noapte ! - o Sa 

ANGELO. — Făcutuţi-ai cugetările, doamnă ? | 
CATARINA. — Dar, domnule. Ă 

.$ 

SCENAVI, 

>
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ANGELO. — Trebue să: mori sau să-mi arăţi pe omul care 

ascris scrisoarea. Luatu-ţi-ai sama să-mi dai pe omul acela, 

doamnă ? 5 

CATARINA. — Ba nici n'am gândit un minut măcar, domnule, 

TISBE. — (in parte). Tu eşti o bună şi curajoasă femee, Ca- 

tarina! (Angelo face: semn Tisbei, care îi dă un sip deurgint. ELîl pune 

pe masă. . Ă “ 

ANGELO. — Apoi dar să bei aceasta! 

CATARINA. — Otravă ? 
„ANGELO. — - Aşa, doamnă. 
CATARINA. — O Dumnezeule! Vei judecă într'o zi pe omul 

acesta. Ii. cer ertare pentru el! 

ANGELO. — Doamnă, provăditorul Urseolo, unul din Bra- 

gadini, din părinţii domniei-tale, a omorit pe Marcela Galbai, 

„ îemeea sa, tot asemenea pentru asemenea vinovăţie. : 

CATARINA. — Să vorbim curat. Aici nu e vorbă de Bra- 
gadini, dar eşti neruşinat. Vii-astfel cu răceală cu otrava în 

mâini! Vinovată! Ba, nu Sunt vinovată, aşa precum mă so- 

coteşti. Dar nu mă voi înjosi a mă îndreptă. Şi apoi nu m'ai 

„crede ca unul ce de apururea minţi. In adevăr, te despreţuesc! 

M'ai luat pentru banii mei, pentrucă eram bogată, pentrucă 

familia mea are un drept asupra apei Sternelor din Veneţia. 

Ai zis: aceasta aduce o sută mii de galbeni pe an, să iau 

pe fata asta. Şi ce trai am avut cu dumneata de cinci ani, 

spune! Nu mă iubeşti, şi însă mă temi. Mă ţii în temniţă. 

Domniei-tale, ţi-e ertat să ai amoreze. Bărbaţilor le sunt toate 

ertate. Pururea aspru, pururea posomorit cu mine. Niciodată 
vr'o vorbă bună. Grăind neincetat de părinţii dumitale, de 

Dogii ce au fost in familia dumitale; umilindu-mă întru â - 

mea. De socoteşti că acestea "fac pe vu femee fericită! Oh! 

trebue să fi suferit cine-va câte am. suferit eu, ca să ştie ce 

este soarta femeilor! Ei bine, aşa este, domnule, până a nu! 

"te cunoaşte am iubit pe un om pe care îl iubesc încă. Pentru 

aceasta mă omori; dacă ai un astfel de drept, trebue a măr- 

turisi că vremea noastră este o grozavă vreme. Ah! Eşti 

fericit, aşa e?.Că poţi avea o scrisoare, un petec de hârtie,
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un pretecst! Foarte bine. Singur mă judeci, mă osândeşti 
şi mă şi omori! In întunerec. In taină. Cu "otravă. Ai 

“puterea. — Aceasta: e o faptă mişelească. (Întorcându-se câtre 
Zisbe): Ce gândeşti de omul acesta Doamnă? . . ._ 
ANGELO. — la-ţi sama !..: - i 

CATARINA. — (Cătră Tisbe) Şi domnia ta cine eşti ? Ce mă" 
vrei ? Frumos lucru faci! Eşti ţiitoare publică a bărbatu-meu, 
ai interes să mă pierzi, ai pus de m'au pândit, m'ai prins gre: 
şind, şi imi pui picioarele pe cap. Ajuţi pe bărbatu-meu,. în 
blestemata lui faptă! Şi cine ştie ? Poâte că dumneata îi da ..: 

ANGELO. — Doamnă, . De a 
CATARINA. — In . adevăr, suntem câte trei. dintr'o foarte 

blestemată ţară! Aceasta e o foarte scârboasă republică unde: 
un om poate călcă în picioare nepedepsit pe o nenorocită: 
femee, precum faci dumneata, domnule! Şi undeceilalţi oa-' 
„meni îi zic: bine faci. Foscari a omorit pe fiica sa, Loredario 
pe femeea sa, Bragadini... — Te întreb dacă nu e neruşinat 

şi otravă! (Către Angelo.) Ce'gândeşti de femeeâ asta, domnule ?i - - 

lucrul acesta ! Toată Veneţia în amândouă persoanele voastre!. 
“Nimic nu lipseşte, (Arătâna pe Angelo) Veneţia despotă, eată-o!. 
(Arătând pe Tisbe.) Veneţia curtizană, eată-o! (Câtră Tisbe.), Dacă - 
mă întind prea mult cu cele ce zic, doamnă, cu atât mai ră 
pentru dumneta, ce cauţi aci? - Si i 

ANGELO. —- (Apuciinduro ae braţ) Aide; doamnă sfârşeşte ! 
| „CATARINA, — (apropie de masă unde « şipul) Aide, voi împlini 
aceea ce vrei. (intinde mâna să îa şipul.) De vreme ce trebue....: 

„(Se'aă înărăt.) Ba, ba! E grozav! Nu vreu! Ni voi putea nici 
- de.cum! Dar mai gândeşte puţin pănă este încă vreme 
dumneata, care eşti a tot-puternic, cugetă. O femee, o femee 
care e singură, părăsită, care n'are putere, care e fără apă- 
rare, care n'are rude aici, nici familie, nici prieteni, care n'are 
pe. nimeni! S'o omori! s*o otrăveşti ticăloşeşte într'un unghiu 
al casei sale! — Maica mea! Maica mea! Maica mea! 

TISBE. —' Sărmana femee! | 
CATARINA. — Ai zis sărmana femee, doamnă ! Ai zis! Oh. 

Te-am auzit! Oh! Nu-mi zice că n'ai zis ! Domnia ta dar ai 
C, Negruzzi, î- Vol, (IL, _ - . 19 .
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milă, doamnă ! Oh ! aşa ! îndură-te ! Vezi că vor să mă omoare? 

Ce, şi dumneata vrei? Oh! Nu se poate. Nu, aşa. e? ine, 
„0 să-ţi tălmăcesc domnii tale, să-ţi. spui „toată -pricina.. Vei 

vorbi, apoi.cu Podesta. li vei spune că face un lucru grozav. 
"Eu c'o zic aceasta, este prea simplu. Dar dumneata, — va: 

face mai mult efect. De multe ori este: destul un cuvânt zis 

de o persoană străină ca s'aducă pe un om la cunoştinţă. 

Dacă te-am ofensat dineaoarea, eartă-mă. Doamnă n'am făcut 

nimic 'rău, adevărat, rău. Am fost pururea cinstită. - Văz, că: 
„dumneata mă înţelegi.-Dar nu o pot spune aceasia bărbatu- 
meu. Ştii, că bărbaţii nu vor nici odată să ne crează pe noi? 
Şi însă le zicem uneori lucruri foarte adevărate. Doamnă, nu 
îmi zice să aib curaj, mă rog. Ce, sunt silită să aib curaj eu! 
Nu mi-e ruşine că sunt o femee foarte slabă de care ar tre- 
bui să le-fie milă. Plâng, pentru că. moartea moartea mă spe-. 
rie. Nu e vina mea. 

ANGELO. — Doamnă nu pot atşeptă. mai mult. 
CATARINA. — Ah'! mă curmi. (Către rise.) Vezi că mă curmă. 

Nu e drept. A văzut că-ţi ziceam lucruri care era să te îndure, 
şi nu .mă lasă să isprăvesc. Imi tae vorba. (Catre Angelo.) Eşti 
o fiară! | Ă 

ANGELO. —. Asta e prea mult. Catarină Bragadini, crima 
făcută vreă o pedeapsă, groapa deschisă vreă un secriu, băr- 
batul ocărit vrea o femee moartă. Perzi toate vorbele ce- ți es 
din gură, mă jur pe Dumnezeul cel din cer! (Arătând otrava). 
Vrei ori nu? 

    

CATARINA. — Nu! 

ANGELO. — Nu? — Apoi dar mă întorc la întâia mea idee. 
Săbiile ! Săbiile! Troilo ! să se ducă să-mi chieme... Mă duc!: 

Tise cu iuțeală p» uşa din fund, pe cure se aude cum o încunie pe dinafară). 

oil ” - 
ta : 

SCENA IX. 
CATARINA, TISBE.  « 

TISBB. — Ascultă! degrabă! Avem numai un minut. De 
"vreme ce pe dumneata te iubeşte, trebue a gândi numai la .



TEATRU a 291. 
  

«dumneata. Fă ce ţi se zice; sau eşti perdută! Nu mă pot 

tălmăci mai curat. Dineaorea mi-a scăpat să zic sărmana fe- 

mee ! Dumneata ai rezis-o în gura mare ca O nebună dinaintea 

“lui Podesta, cărui aceasta putea să-i deă.prepusuri ! De i-aş 
spune lucrul, eşti într'o stare prea pornită, ai face vr'o ne” 

socotință şi s'ar perde tot. Pleacă-te ! Bea. Săbiile ştii că nu 

-eartă. Nu. te împotrivi. Ce vrei să-ţi spui! Dumneata eşti iu- 

'bită, şi voi să-mi rămâe oare cine îndatorat. Nu înţelegi cea 

ce-ţi spui, ei bine! a-ţi spune, inima'mi se  sfâşie ! - 
CATARINA. — Doamnă... 

“TisBe. — Fă ce ţi se. zice, Nici « o împotrivire. Nici « o vorbă. 
Mai vârtos nu, căută să strămuţi încrederea ce bărbatul du- 

_mitale are în mine. Auzi? Nu cutez aţi spune mai mult cu 
mânia ce ai de a rezice tot! Aşa, este în camera aceasta o 

biată femee” care a-să moară 'dar aceea nu' eşti dumneata. 

M'ai înţeles ? . 
CATARINA. — Voi face aceea ce voeşti, doanină. - 

-TISBE. — Bine. Il auz întorcându-se! (Tisbe se vepede spre uşa 

„din fand în minutul ce se deschide). Singur! Singur! Intră singur! 
“(Se zărese sbirii cu săbiile goale în camera alăturată. Angelo intră. Uşa se 

închide), 

SCENA. X. pf 

CATARINA, TISBE, ANGELO. 

TISBE. — Se hotărăşte pentru otravă. | 

> ANGELO, — Apoi îndată. | 
CATARINA (luând şipul, către Tishe). — Ştiu că eşti amoreaza-” 

bărbatu-meu. Dacă tainicul dumitale gând ar fi un gând de 
trădare, trebuinţa de a mă perde, ambiția de a luă locu! 

meu pe care ai greşi dacă l-ai râvni, aceasta ar fi o înrău- 

tăţită faptă, doamnă; şi deşi este amar a muri la douăzeci 

şi doi de ani, aş iubi mai bine .aceea ce fac decât aceea 

“ce faci,
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TISBE, (in parte). — O Doamne! câte vorbe zadarnice! 

ANGELO, (merge la uşa din fand și o deschide puţin), — Duceţi-vă i 

CATARINA. — Ah! Băutura aceasta îmi: înghiaţă sângele! 
(Uită ndu-se aţintat la Tisbe). Ah! doamnă ! (Către Angelo). — Eşti 

mulţămit, domnule? Eu simţ bine că o să mor; nu mă mai 

tem de tine. Ei bine, ţi-o spui acum, ţie care.eşti demonul 

meu, precum voi spune-o peste puţin Dumnezeului meu, am - 

iubit pe un Om, dar sunt curată. - 

ANGELO. — Nu te crez, doamnă. 
_ TISBE, (în parte). — Eu o crez! 

CATARINA. — Mă simţ slăbind... Nu, nu voi jilțul acela. Nu: 
te atinge de mine. Ți-am mai spus, eşti un om neruşinat. 

(Se îndreptează spre oratoriul său), "Vreau să mor în genunchi, Dina- 

- întea altarului de acolo. Să mor singură. In odihnă. Fără*să 

am căutăturite voastre. pironite asupra mea. (Sosind 1a uşă se ra- 
zemă de uşor). Vreau să mor rugându- mă lui Dumnezeu. (Către 

Angelo). Pentru tine, domnule. “Untră în oratoriu). | 

ANGELO, (enemâna). — Troilo ! . (Intră poztarul). Iă -din punga 

mea cheea .dela sala mea cea tainică. Intr'acea sală, vei găsi | 

doi oameni. Adu-mi-i aici. Fără să le zici vr'o vorbă. (portarii 
ese. Către Tisbo) Trebue acum să mă duc ca să întreb pe oa- - 

menii opriţi. După ce voi vorbi cu amândoi strejarii de. 

noaptea, Tisbe, îi voi încredinţă purtarea de grijă ca să pri-. 

veghezi asupra celor ce vor trehui a'se mai face. Secretul 

mai întâi. Untră amândoi strejaurii de noaptea introduşi de portarul care ese) 

x 

.. SCENA AI. 

ANGELO, TISBE, amândoi strejarii de noapte. 

ANGELO, (către strejari). — Voi aţi fost adese ori întrebuin- 

țaţi la ecsecuţiile de noaptea în palatul acesta. Ştiţi hruba -- 

unde sunt mormintele ? 
UNUL DIN STREJARI. — O ştim, stăpân. 
ANGELO. — Sunt niscaiva trecători aşa tăinuite, încât as-
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tăzi, de :pildă, când palatul acesta este plin de soldaţi, să vă 

puteţi cobori în hruba aceea, să intraţi şi să „eşiţi fără a i 

văzuţi de nimeni? 

STREJARUL. — Voi intră, stăpâne; și vom eşi fără a îi vă- 

zuţi de nimeni. 

ANGELO. — Foarte bine. (Deschide uşa oratoriului. Citre strejari). 

“Este acolo înlăuntru o femee care a murit. Veţi cobori pe. 

femeea aceasta pe ascuns în hrubă. Veţi găsi în hruba aceea 

o lespede ridicată, şi o groapă săpată. Veţi pune pe femee! 

- în groapă “şi veţi aşeză lespedea la loc. Aţi auzit?. 

STREJARUL. — Am auzit, stăpâne. 

ANGELO. — Sunteţi siliți să treceţi prin apartamentul meu. 

Mă duc să zic să easă toți. (Către Tisbe): Priveghează să se 

facă toate pe taină. (Ese). Sa | 

" TISBE, (Scoţână a pungă. Către amândoi strejariă) - — Două. sute țe- 

chini de aur sunt aici. Pentru voi! Şi mâine dimineaţă îndoit, 

de veţi face intocmai aceea ce o să-vă zic. 

STREJARUL., (uând punga), — Țocmeală sfârşită, doamnă. Unde 

să ne ducem? 
TiSBE. — In hrubă mai întâi.
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O cameră da noapte: In fund, tin alcov cu perdele și pat. De ambe părţile alco- 

vului, câte o uşe; aceca din dreapta, este ascunsă în tapiserie, Mese, mobile, 

jilţuri, pe Care sunt împrăştiate masce, apărători, scrinuri pe jumătate deschise» 

costume de teatru, . 

îi SCENA L De 

TISBE.— (Amândoi strejarii de noapte,-un pagiu negru, CATARINA, vavelită cu: 

giulgiu, -este: pusă pe pat; pe peptul ci se vede crucea de alamă. Tisbe ia o- 

oglindă şi des ălne galbena îaţă a Catarinei). 

TISBE. — (Ciitre pagiul negru) Apropie-te cu lumânarea. (Pune: 

oglinda dinaintea buzelor Catarinei). Sunt liniştită ! ! (inenide earăş perdelile 

alcovului). (Către amândoi strejarii). Sunteţi siguri că nu ne-a văzut 

nimeni când veneam de la palat aici? | 

“UNUL DIN STREJARI. — Noaptea este foarte întunecoasă. . 
Oraşul este pustiu în ceasul acesta. Ştiu că m'am întâlnit pe 

nimeni, doamnă. Ne-ai văzut puind” secriul în groapă şi aco- 
“perindu-l cu lespedea. N'aibi nici” o. grije. Nu ştim de este 

moartă femeca asta, ştim atâta că ea e pecetluită in groapă 

pentru lumea toată. Poţi face cu dânsa ce-ţi va fi voea. 

TisBe. — Bine. (Către pagiul negru). Unde's. hainele bărbăteşti 

ce ţi-am zis să aibi-gata? E 

PAGIUL NEGRU, (Arătândun pachet î în umbră). _Bata- le, doamna mea. 

TISBE. — Şi amândoi. caii ce ţi-am cerut, sunt în curte ? 

PAGIUL NEGRU. — Inșelaţi şi infrănaţi. 

Tise. — Cai bani? 

PAGIUL NEGRU, — Răspund de ci, doamna mea, . - 

: TisBE. — Foarte bine. (Către amândoi strejarii). Spuneţi-mi voi, 
« 

„.
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câtă vreme trebue cuiva, având cai buni, să easă din statul 

Veneţiei. E a 

STREJARUL. — Precum va voi cine-va.. Drumul mai scurt, 

este să se ducă d'a dreptul la Moitebaco care este al Papei. 

“ Trebue trei ceasuri. Drum frumos. 

"Tise, — Bine. Duceţi-vă, şi tăcere asupra tuturor acestoral! 

Veniţi mâine dimineaţă de vă luaţi răsplata făgăduită, (A mândoi- 

" strejurii de noaptea es. Către pagiul negru). Tu,- mergi de încue poarta 

casei. Subt ori ce cuvânt nu lăsă să intre nimeni. 

PAGIUL NEGRU. — Domnul Rodolfo. are a sa particulară , 

intrare, doamna mea. S'o încui şi pe aceea! - 

Tise. — Ba nu, lasă:o slobodă. De va veni, să intre. Dar 

numai el şi nimeni altul. Poartă grijă ca nimeni pe lume să 

nu poată pătrunde aici. Insuţi tu, ia sama să nu întri de cât 

dacă te voi chemă. - Du-te acum, AEse pugiul negru). 

, „SCENA IL 

TISBE, CATARINA, (in alcov). Ă 
, , - Su . ] ” 
[isBe. — Socotesc că nu este'de acum prea mult de aş- 

teptat. — Ea nu voea să moară. O, înțeleg, când se ştie cineva 

iubită ! — Dar de cât a-trăi fără dragostea lui. (intoreându-se 

“pre pat). Ah! Aşa € că tu ai fi murit cu bucurie ? Capul meu 

arde. Şi însă eată trei nopți de când nu dorm. Alaltăieri balul ; 

Cri, întâlnirea aceea unde i-am surprins, astăzi... — Oh! la” 

noapte, voi dormi ! ! (Aruncă o căutătură asupra toaletelor dle teatra îm- 

prăştinte împrejurul său). Oh aşa! Suntem foarte fericite noi! Ne 

aplaudă la teatru. Cât ai jucat de bine pe Rosmonda, doamnă! . 

Nătărăii ! aşa, se miră de moi, ne află frumoase, ne acopere 

de flori, dar inima sângeră dedesubt. Oh! Rodolfo ! Rodolfo! 

a crede în amorul tău eră o idee trebuincioasă vieţei mele! 

In vreme ce credeam în el, de multe ori am gândit că dacă 

aş. muri, aş voi să mor lângă dânsul, să mor astfel în cât 

să-i fie cu neputinţă apoi să smulgă, pomenirea mea din su-
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letul, său, umbra mea să rămâe pururea lângă el, intre toate 
femeile şi între el! Oh ! moartea nu este nimic. Uitarea este 
tot. Eu nu voi să mă uite. Vai mie! Eată deci la ce am venit! 
Eată în ce am căzut! Eată ce a făcut lumea pentru mine ! 
Eată ce a făcut amorul din mine! (Merge Ia pat, dă în lături per- 
dslile, îşi pironeşte câteva minute căntătura asupra Catarinei neclintite, și ia 

- crucea), Oh! Maica mea! Dacă crucea aceasta a adus noroc 
cuiva pe lumea “asta, negreşit că nu fiicei tale! (pune crucea pe 

„masă, uşeioara tăinuită se deschide. Intră Rodolfo). . . 

SCENA IIL. m 

TISBE, RODOLFO, CATARINA, (tot în aleavul închis), 

TIsBE. — Tu: eşti, Rodolfo ! Ah bine! am să- ți vorbesc. 
Ascultă-mă. 

RODOLFO.. — Şi eu am să-ţi vorbesc, şi ai să m asculți! 
doamnă ! 

TISBE. — Rodolfo 1... 

RODOLEO. — Singură eşti, doamnă ? 
TISBE. — Singură. 

": RODOLEFO, — Dă poruncă să nu intre nimeni. 
TisBe — Este dată. 

„ RODOLFO.— Dă-mi voe să închiz aste două uşi. (incue amândouă 
uşile cu zăvorul). , 

TISBE. — Aştept ce ai, să-mi zici, Pi 
“RopoLeo. — De unde vii? De ce ţi-e faţa aşa perită ? Ce 

ai făcut astăzi, spune? Ce au făcut mâinile acestea, spune?: 
"Unde ţi-ai petrecut blestematele, ceasuri a zilei aceştia, spu- 
ne ? Ba, nu spune, să ţi le spui: eu. Nu răspunde, .nu tă- 

„ gădui, nu isvodi, nu minţi. Ştiu tot! Ştiu tot, îţi spui, “vezi 
că ştiu tot, doamnă ! Dafîneera acolo. Doi paşi departe. O 
uşă o despărțea numai. In oratoriu. Era. Dafne care a văzut 

„tot, care a auzit tot, care era acolo alâturea, aproape, şi auzea 
şi vedea ! Eată vorbele voastre. Podesta z zicea : “N'am otravă,
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tu ai zis, am eu! — am cu! Zis-aiorinu? Minţi să te văz! » 

A! Tu ai otravă, tu! Ei bine! şi cu am cuţit! 

(Scoate unu cuţit din sân.) 

TISBE. — Rodolfo ! la 

RODOLEFO. —. Ai un sfert de ceas ca să te găteşti de moarte 
doamnă !. - 

TISBE.. — Ah! mă omori! Ahi! aceasta e întâia idee ce- ți 
vine! Vrei să mă omori, astfel, însuţi, îndată, fără a mai în- 

gădui, fără a îi încredinţat? Poţi luă atât de lesne o ast-fel 

de hotătâre ! Mă omori pentru dragostea altea ! Oh Rodolfo! 
Este deci prea adevărat, spune-mi cu gură ta, că nu m'ai iubit 
nici odată! a 

RODOLFO. — Nici odată. 

- TISBE: — Ah ! Acest cuvânt mă omoară, nenorocitule ! ! Cuţitul 

tău numai cât mă va isprăvi. 

RopoLFo. — Eu, amor, pentru tine ! N'am avut! N'am avut 

nici odată! Mă pot îăli, mulţumesc lui Dumnezeu ! Cel' mult 
„de mi-a fost milă. . | - 

TISBE. — Nemulţămitoare ! ! Şi încă un cuvânt mai spune-n -mi. 

Pe .dânsa ! Tu o iubiai deci foarte ? k 

RODOLEO. — Pe dânsa! De o iubiam! Pe dânsa !. Ah! 

_ Ascultă dar de vreme ce aceasta e o pedeapsă pentru tine, 

nenorocito !.De o iubiam! o fiinţă sacră, neprihănită, sfântă ; 

-o femee, ce este un altar, viaţa mea, sângele meu, comoara 

- mea; mângâerea mea, gândul meu,. lumina ochilor mei, iată . 

cum o iubiam! 

* TIsBE, — Apoi dar bine am făcut. . 

RoDoOLEO. — Bine ai făcut! 
TIsBE. — Aşa, bine am făcut. Dar eşti încredinţat d' aceea 

ce am făcut? | 

RODOLFO. — Întrebi de sunt încredinţat ! Eată a doua oară 

ce. ţi-o spui aceasta. Dar era .Dafne acolo, nu m'auzi că era 

Dafne acolo, şi cele ce mi-a spus, îmi răsună încă la urechi. — 

Domnule, domnule numai ei trei-erau în camera aceea, Podesta 

„. ea, şi:o altă femee, o grozavă- femee, pe care Podesta o numea. - 

Tisbe. Domnule, două miari ceasuri, două ceasuri de agonie! 

II 
> . 

1
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şi de jale au ţinut-o acolo pe nenorocita plângând, rugându-se, 
cerând ertare, cerând viaţă ! — “Tu cereai viaţă, preaiubita mea 

: Catarină ! —.In genunchi, cu mâinele încleştate, târându-se. 
la picioarele lor, şi ei ziceau, nu ! Şi otrava, femeca Tisbe s'a. 
dus de a adus-o, şi ea a silit pe doamna s'o bea. Şi sărmanul. 
trup mort, domnule, ea Va ridicat, muerea aceea, fiara acea, ' 
Tisbe! — Unde lai pus, doanină ! — Eată, ce a făcut Tisbe! 
De sunt încredinţat ? (Scoţâna o basma din sân). Basmaua asta. 
care-am găsit-o la Catarina, a cui e? A ta. (Arătând crucea). 
Crucea .asta care o găsesc la tine, „a cui e ? A. ei. — De sunt. 
încredințat ! Aide, roagă-te, plângi, ţipă, cere ertare, fă de. - 
grabă ce ai să faci, şi să isprăvim. ă 

TISBE. — Rodolfo... 
"RODOLFO. — Ce ai să zici ca să te îndreptezi ? Degrabă,. 

vorbeşte iute, îndată. | i 
TISBE. — Nimic, Rodolfo. Tot ce ți-au spus este adevărat.. 

Crezi tot, Rodolfo. Tu vii la vreme ; eu vream să mor. Cău- 
„tam un chip să-pot-muri lângă tine, la picioarele tale. Să 
mor.de mâna ta, oh, aceasta e. mai mult de cât m'aş îi cu-. 
tezat a nădăjdui ! Să mor de mâna ta, ah, aş cădea poate 
în braţele tale. Iţi mulţumesc, Sunt încai încredințată că tu 

„vei auzi cele de -pe urmă a. mele” graiuri. Cea de pe urmă a 
mea suflare, de şi nu o voeşti, o vei avea. Vezi tu, eu n'am 
nici cum trebuință de traiu. Tu nu mă iubeşti, omoară-mă. | 
Acesta e singur. lucrul ce tu.mai poţi face acum-pentru mine - 

- Rodolfo meu: aşa dar, tu bine-voeşti a te însărcină cu minei” 
"aşa e? ţi mulțumesc. | . * 

RODOLFO. — Doamnă... 
TisBE. — Să-ţi spui. Ascultă-mă, un minut numai. Eu am 

fost totdeauna prea de jelit, eu. Aceste nu-s vorbe numai, 
aceasta e o biată inimă năduşită care se răsullă. Greşesc. 
oamenii că n'au' milostivire asupra noastră. Nu ştiu câtă virtute. - şi curagiu'avem adese ori. Socoteşti tu că. prețuesc atât de mult 
viaţa ? Dar numai gândeşte că cu cerşetoream, încă pruncă fiind,. 
şi apoi la şeasesprezece ani m'am aflat fără pâine. Am-îost cu- 
leasă de pe-uliți de domni mari. Am căzut dintr'un noro. 

e.
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într'altul, foamea sau desfrânarea ! Ştiu că, lumea zice : mori 

de foame, dar tare am suferit! O aşa! Toată mila este pen-. 

tru damele mari nobile. Ele, de plâng, le mângâe, de fac rău, 

le găsesc îndreptări, şi apoi încă se jălesc. Dar pe noi, toate-s: 
bune pentru noi. Ne asupresc. Du-te, muere săracă, mergi: 

mereu ! De ce te jălueşti, toţi sunt împotriva ta ? Ce! Ori nu: 
- eşti făcută ca să. pătimeşti, fată de uliţă! — Rodolfo, nu simţi 

tu, că în poziţia mea aveam trebuință de o inimă care să 
priceapă pe a mea? Dacă nu voi: avea pe cineva care să 
mă iubească, ce vrei tu să mă fac? Spune. Nu-ţi zic acestea " 
ca să te îndur, de ce treabă ? Acum nu se mai poate nimic; 
dar eu, eu te iubesc! Oh Rodolfo! Până la ce punt această 
sărmană fată ce-ţi vorbeşte te-a iubit, tu nu o vei şti decât 
după moartea mea. Sunt şase luri de când te cunosc, aşa 
e? Şease luni, în care” din căutătura ta îmi făceam viaţa, din 
zâmbetul tău, bucuria, din răsuflul tău, sufletul. Şi însă ju- 
decă! De şease luni, n'am avut un singur minut idea, idea 
frebuitoare vieţii mele că tu mă iubeai. Ştii că ades te su-. 
păram cu gelozia mea. Aveam mii. de .prepusuri. ce. mă tur-. 
„burau. Acum acestea. îmi sunt descoperite. Nu-ţi bănuesc, Nu. . 
“e vina ta. Ştiu că de şeapte ani gândul era la femeea aceea. 
-Eu, eu eram pentru tine o imprăştiere, o -trecere de “vreme. 
"Se înţelege. Nu-ţi bănuesc. Dar ce vrei să fac? Să merg în- 
nainte-mi aşa, „să trăesc fără amorul tău, nu pot. Şi apoi 
trebue să răsufle cineva, eu prin tine răsuflu! Vezi, tu nici 
m'asculţi ! Ce! te supără vorbele mele ? „Ah ! în adevăr, sunt 
atât de nenorocită, în cât crez că ori cine- m'ar "vedea, i-ar 
fi milă de mine ! ! 

. RODOLEO. = De sunt: increăințat! Podesta S'a dus s "aducă. 
patru sbiri, şi în „vremea aceasta tu i-ai zis ei încet lucruri 
groaznice care au. silit-o să ia otrava! Doatină ! Nu vezi că 
„mintea mi se rătăceşte? -Doamnă ! Unde e Catarina ? răs-. 
punde. Adevărat, e :doamnă,. cai. omorit-o, 'c'ai. otrăvit-o ?-, 
Unde este ea, spune! Unde este ea? Ştii că aceasta “e sin- 

gura femee pe care am iubit- -0, doamnă !. Singura, singura, 
m "auzi, singura ! 

.
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TISBE. — Singura, singura Ah! Este rău a-mi da atâtea 
„loviri de cuţit! Fie-ţi milă. (Arătana cuțitul pe care el îl ţine), Şi-mi 
"dă năai curâud pe cea de pe urmă cu acesta! 

RODOLFO. — Unde este Catarina ? , Singura- femee pe care 
“am iubito-o. Aşa, singura. 
„ TISBE. — Ah! Tu eşti fără milostivire ! Imi sfărâmi inima ! 
Ei bine, aşa! O urăsc „pe femeea acea! Auzi, o urăsc! Aşa! 
Ţi-a spus adevărul, mi-am răsbunat, am otrăvit-o, am ucis-o! 

RODOLFO. — A! Aşa dar o “spui! A! Vezi că tu însuţi- 
mărturiseşti ! Pre Dumnezeul meu ! Crez că încă o ai de fală 
ticăito ! _ Nu 

- TISBE. — Aşa este, şi aceea ce am făcut, aş face-o încă. 
Loveşte |. 

“ RODOLEFO. — (Groaza). Doamnă !.. -. 

TISBE. — Am omorât-o, îţi zic ! Isbeşte! 
RODOLEO. — Ticăloaso ! (0 loveşte). 

TISBE. — (oăzâna). A! In inimă ! Tu m'ai lovit in inimă ! 
- Bine. — Rodolfo meu, dă-mi mâna! (ii în mâna, și î-e sărută). 
Mulţumesc.- M'ai mântuit. Lasă-mi mâna ta. Vezi că nu voi 

„să-ţi fac nici un rân. Prea-iubitul meu.: Rodolfo, tu nu te 
vedeai când ai intrat, dar cu chipul cu care ai. zis: ai un 
sfert de ceas, ridicându- -ţi cuțitul, nu” mai puteam trăi după 
aceasta: Acum că o să mor, fii bun, zi-mi un cuvânt de 
milostivire. Crez că vei face mult bine. N 

RopoLeo. — Doamnă... 
TisBe. — Un cuvânt de milostivire ! Voeşti ? (se aude un ela 

<şind de după perdelile alcovului). . 

CATARINA. — Unde mă aflu ? Rodolfo! 
RODOLEFO. — Ce:auz? Ce glas este acesta ? (e întoarce şi 

“vede faţa cea albă a Catarinei cara a deschis perdelile). 

CATARINA. — “Rodolfo ! A | 
-RODOLEFO. — (Aleargă la dânsa şi o ridică în braţe) Catarina ! O 

Dumnezeule! Tu' aici! Trăeşti! Cum s'a făcut aceasta ? 
Drepte cerule ! (Intorcânău-se spre Tisbe). Ah ! Ce-am făcut! 

ȚISBE. — (Trăgându-se -zArabind spre e. Nimic. Tu 'ai făcut 

“
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nimic, Eu am făcut tot. Voiam să „Mor. Eu ţi-am împins 

mâna. 

RODOLEO. — Catarino! Tu trăeşti !. O Dumnezeule Sfinte | 

De cine ai fost scăpată ? ” 

TISBE. — De mine, pentru tine. 

RoDoLEO. — -Tisbe! Ajutor ! -Ticălosul de mine! . 

“Tise, — Nu, ori-ce ajutor ar fi zadarnic, o simţ bine. 

Mulţumesc. Ah! lasă-te în bucurie ca şi când n'aş fi aici. Nu 

voi să vă supăr. Simţeam că tu trebue. să fii mulţumit. Am 

amăgit pe Podesta. Am dat narcotic în loc de otravă. Toţi 

au 'socotit-o moartă, şi ea era numai adormită. Caii sunt 

„gata, haine bărbăteşti pentru dânsa. Purcedeţi îndată. Pân "în 

trei ceasuri, veţi fi afară din statul Veneţiei. Fiţi fericiţi. Ea 

este slobodă. -Moartă pentru Podesta, vie pentru -tine. — 

Aşa e că le-am orânduit bine toate ? | 

RODOLFO. — Catarino !... Tisbe la. (Cade în „genunchi eu ochii 

"pironiţi asupra Tisbei murinde). 

TISBE. — (Cu un glas care se stinge câte puţin puţin). Eu, o să mor, 

eu. Tu vei gândi uneori la mine, aşa e? Şi vei zice: ori şi. 

cum era o bună fată acea sărmană Tisbe. Ah! aceasta mă 

va face să salt în mormântul meu. — Adio — Doamnă! 

Dă'mi voe să-i mai zic încă odată Rodolfo meu ! Rămâi să- 

nătos, Rodolfo meu. — Acum purcedeţi îndată — Eu mor — 

Voi trăiţi — Te bine-cuvintez ! — (toare).
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, Alexandru Russo, o pagină ignorată din literatura română 

(tipărită cu cheltuiala Fundaţiunii Universitare Carol rin) Bu-,, 

„cureşti, 1901 

, Din ineditele lui Nicolae Bălcescu — Manualul. Buntilui Ro-: 

S 

mân, Bucureşti, 1902, . [| cn. . . . .  .  . .. : 

. Desvoltarea limbii literare în prima jumătate a secolului al 

XIX-lea (premiată de Universitatea din Bucureşti cu premiul . 

Hillel de 1.000 de lei), Bucureşti, 1904... 
„. Alexandru Russo, Scrieri (tipărită: cu cheltuiala Academiei Ro- 

_ mâne), Bucureşti, 1008. cc... . . . cc... 

. Studii de literatură română. (Cum. trebuie scrisă istoria lit. 

rom. — Ediţiuni de texte rom.— Din ineditele lui Gh. Asachi.— 

M. Kogălniceanu. — N. Bălcescu. — O polemică între Ardeleni” 

": şi Moldoveni. — B. P. Hasdeu. — liiada în româneşte. — on 

- Ghica şi lon Creangă. — Delavrancea portretist literar, — Scrii- 

torii şi răsboiul independenţei. — C: Negruzzi şi pozatorii de 
astăzi. — Vlahuţă şi limba literară. — Motivele lit. pop. în lit. 

cultă. — Al. Lahovari ca orator). vol. tiu, Bucureşti, 1910; 

. Curs de limba română pentru învăţământul secundar al băie- 
2-0 

ţilor (cl. I—VIID, Bucureşti, 1904—1014 cc... . . . . 26.50 

„ ldem, pentru învăţământul secundar al fetelor (cl. 1—1V), Bu- 

„ cureşti, 1910 —1913 [o .. , . 1... . . . . . . . . . 

IN BIBLIOTECA SCRIITORILOR ROMÂNI (htinerva) 

M. Kogălniceanu, Scrisori (1834—1849) . - ea 
B. Katargiu, Discursuri Parlamentare. ..........- 

Ion Ghica, Serieri,, vol, l-iu. — Partea I-a a din Convorbiri Eco- 

. . 1... . . . . .
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In 1902, d-I1. Bianu. trimete d-lui 
|. Bogdan, pe atunci director al Con- 

| vorbirilor. Literare, o scrisoare ine- 
dită a lui lon Ghica către d-sa o şi o însoţeşte de.câtevă - 
rânduri explicative. lată o părte din aceste rânduri: 

“Curi e cunoscut 
Ion Ghica? 

ion Ghica este cunoscut generaţiei nouă ca un fermecător, po- 

„ Yestitor —"causeur. Este aproape uitat însă ca un om învăţat, ca 

naturalist, ca un neadormit ocrotitor și îndemnător al acelor ce 
. lucrau în ştiinţă şi în literatură. "Rolul lui mare şi rodnic în această.“ 

” direcţiune va trebui arătat pe deplin. : . 

Este de asemenea o misiune a viitorului să arate puternica şi 
neadormita „activitate politică a acelui mare patriot, român, care a 

avut parte de căpetenie in pregătirea şi conducerea unora din ac- 

țiunile mari politice, din cari a rezultat România de astăzi, a celor : 

din 1918 şi 1866. | . 
Când văd tinerimea :din zilele noastre cun 'se înfige cu dragi în 

cercetări istorice, nu am îndoială că în curând şi activitatea lui 

lon Ghica va fi studiată întreagă şi pusă la lumina adevărului. Un 

-. început s'a făcut 'prin publicărea Amintirilor: din pribegia după. 

"- 1818 şi prin documentele din 1866, publicate de d-l.D: Sturdza, 

"în tomul l-iu din publicaţia d- sale Charles 1 Roi de Roumanie ; însuşi . 
ilustrul : răposat a luat -bune măsuri c aceasta să se poată face 

bine și pe deplin. : ț . 

D-l Biariu este însă - prea îngăduitor în constatări. 
Nu numai pe lon.Ghica: om de știință şi om politic 
nu-l cunoaştem, dar nici pe. literat, fiindcă afară de



YI Ă 108 GHICA 
i . r 

Scrisorile către Alecsandri, ce altă scriere a lui Ghica 
„e bine cunoscută ; şi fiindcă nimeni nu ne-a dat câtevă 

- pagini cel puţin: despre o activitate atât de rodnică. 
Cursul de istoria: literaturii române al d-lui. Ovid Den- 
susianu, la care totdeauna trebuie să recurgem, merge 
numai până la Alecsandri; iar /sforia literaturii româ- 
neşti în veacul al XIX-lea a d-lui N. lorga, numai până 

- la 1866. D-l lorga a aruncat îndestulă lumină asupra 
"începuturilor .lui Ghica şi a stabilit deplin legăturile 
acestor începuturi cu literatura dela 1840— 1850.. De .. 
acum nu vom mai consideră pe (Ghica ca apar-: 
ținând jumătăţii a i-a a secolului xIx-lea, cum a făcut 
d:l Gh. Adamescu în istoria literaturii române din 
Biblioteca pentru toţi, unde aşază pe lon Ghica între” 
d-l lacob Negruzzi şi d-l Al. Vlahuţă (pag. 489)... 
“Dar nici d-l lorga n'a ajuns să vorbească despre ope- 
rele de seamă ale lui Ghica, cari, cronologiceşte, Cad 
toate după 1866.  - 

A cui e vina? 
Intâi, fireşte, a puţinei preocupări de istoria litera- 

turii noastre. Câte scrieri uitate, câte ziare şi reviste 

vechi, pline de produse. ale scriitorilor noştri, necer- 
cetate? Răsfoind volumul de faţă, câţi nu se vor miră 
că pe atâtea opere. ale. lui Ghica le-a putut învălui 
uitarea? - 

- În alu lea rând, lipsa de ediţiuni. “De unde să cu- 
noască lumea pe scritorii români, dacă nu se găsesc 
în librării? Articolele lui: Ghica despre învăţământ, 
despre ştiinţă, «Cugetarea politică» dela 1877, studiul 

„ „despre căile de comunicaţie, activitatea lui academică, 
toate acestea, cum să le cunoaştem, dacă nu se re- 
editează ? SE 

Li
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Scrierile ui Scrierile lui lon Ghica se pot grupă - 
„ton Ghica. - în: liferare, ştiinţifice şi politice. 

1 

-Î. — Cele Literare : 

1. CONVORBIRI ECONOMICE, apărute părţi în Convorbiri 
-Lilerare, apoi în broşuri intre 1865 şi 1873 şi apoi în trei 
volume în 1879. NE - : 
„2. SCRISORI CĂTRE V. ALECSANDRI, apărute, de asemenea în 
Covordiri şi apoi în volum întâi la 1884 şi a doua oară la 

9. ALTE SCRISORI CĂTRE ALECSANDRI, apărute în Revista 
Nouă din 1890 şi .1891, după apariţiunea în volum a celor 
dintâi scrisori către Alecsandri — reproduse aici la pag. 357. 

4. ACADEMICE, discursul lui de recepţiune la Acadeimie despre 
* Câmpineanu şi două rapoarte despre teatrul lui Sion, repro- 
duse aici la.pag. 47 şi urm. E - 

II. — Cele științifice. 

«+, 1. OCHIRE ASUPRA ŞTIINŢELOR, în revista Propășirea (1844), 
pag. 201, 207, reprodusă şi aici la pag. 262. E 

2. DESPRE IMPORTANŢA 'ECONOMIEI POLITICE în idem, pag. 57, 
reprodusă şi aici la pag. 276. Aa . 

3. MĂSURILE .ŞI GREUTĂŢILE ROMÂNEŞTI ÎN' COMPARAŢIE CU- 
ALE CELORLALTE NEAMURI, 238 pag., Buc. :1848. Ă 

4. DESPRE CĂILE NOASTRE DE COMUNICAȚIE, 'publicată în 
fruntea volumului precedent şi reprodusă aici la pag. 285. 

5. VADEMECUM AL INGINERULUI, 175 pag., Buc. 1865. 
-.6. AJUTORUL COMERCIANTULUI, AL AGRICULTORUL.UI ŞI AL IN- 
GINERULUI (greutăţi şi măsuri, formule întrebuințate în comerţ, 

„bancă, agricultură şi ingineria civilă), în colaborare cu D: A. 
Sturdza, 304 pag., Buc. 1873. - „i 

7. PĂMÂNTUL ŞI OmuL, partea 1, 146, pag. Buc. 1884 (partea 
i-a “ma mai apărut), reprodusă şi aici la pag: 133..In 1866 
apăruse “numai partea despre om, sub titlul Omul fizic şi. 
intelectual. i 
„8. ARTICOLE. DE ORGANIZARE ŞCOLARĂ: a) /nsemnări asupra - 
învățăturii publice, reproduse şi aici, b) Programul -şcoa- 
lelor pentru partea literară, reprodus şi aici, c) Păreri despre 
şcoală sub formă de scrisoare către directorul Foaie: pentru 

„minte (1841, pag. 249, 257 şi 265)... e
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III. — Cele politice: , Si 

l. AMINTIRI DIN PRIDEGLA după 1848, Buc. 1887, reproduse 
şi aici (numai părţile scrise de Ghica) la pag. 1 şi urm. 

2. ÎNSEMNĂTATEA MOLDO-VALAHIEI ÎN CHESTIUNEA ORIENTULUI 
(Poids de la Moldovalachie dans la question d'orient), 23 pag., 
1838. Semnată M. O. E analizată” pe scurt de d-l N. lorga 
în- sf. diţ. rom. în veacul al xix-lea, n, 100. 

3. CEA DIN URMĂ OCUPAŢIUNE A PRINCIPATELOR DE CATRE 
Rusia  (Dernitre occupation des Principautes Danubiennes par. 
la Russie), 126 pag., Paris. 1853. E 'semnată cu pseudonimul - 
G. Chainoi. 

4. PLeDORIuL, Buc., 1859, reprodus şi aici la pag. 346 (a se 
vedeă acolo alte lămuriri). 
5. REORGANIZAREA ROMÂNIEI, partea 1, , Comuna, 84 pag., 

“Buc., 1861; (partea: u-a n'a mai apărut), cuprinde un proiect 
de lege pentru o organizarea comunei. E împărţit în patru 
«titluri», precedate de o scurtă prefaţă. cu privire la nevoia 
“de a se organiză comuna : titlul r-iu cuprinde 263 de articole; al 
II-lea (despre actele stării civile cu modelurile necesare) 300 de 
articole ; a! ur-lea vorbeşte despre recrutare şi cere reducerea 

- serviciului militar la 2 ani ; al 1v-lea vorbește despre naturalizare. ' 
In anul 1861, data Unirii definitive, guvernul numise o: 

comisiune care să se ocupe cu: organizarea , administrativă a 
țării. Ca să vie în ajutorul acelei comișiugi, Ghica scrie broşura 
de mai sus. 

-6. O CUGETARE POLITICĂ, 38 - pag reprodusă şi aici la 
pag. %1) a | 

N 

) în Biblioteca Academiei române, “secţia manuscriptelor, se găseşte o 

-- toarte interesantă colecţie de scrisori franceze ale lui Ghica către soţia sa : 

"Ms, 2910, anii 1854—1860; Ms. 2911, anii 1$60—1868; Ms. 2912, anii 
-1668—1817; Ms. 2913, anii 1818—1862; Ms. 2914, anii 1883—1884; Ms. 
2915, anul 1855; Ms. 2916, anii 1586—1888. Scrisorile sunt datate din 

-- Samos, Constantinopol, Viena, Paris, Lisabona, Londra, etc,, etc. 

"Ce frumoasă ocupaţiune ar Îi pentru un tânăr să le citească şi să le' 

| publice ! | | 
"n Biblioteca Academiei Române se găseşte şi mesajul lui Ghica în 

senatul insulei Samos, mesaj rostit în grecește în şedinţa dela 23 Aprilie 
1856. ;
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No. 

“Scrierile literare. —  - Ca să. înțelegem pe lon 
” Convorbirile Economice 2), Ghica, trebuie să pornim 

dela următoarele trei consi-   

deraţiuni : ă 
1) că a avut talent literar; | - 

“2)-că a urmat în streinătate cursuri serioase de 
ştiinţă; - 

3) că -a fost în 1 deaproape contact cu scriitorii gru- 
paţi împrejurul revistelor Dacia Literară şi România 
Literară, în deosebi cu Bălcescu și Alecsandri. 

Preocupările lui ştiinţifice l-au îndemnat să încerce 
popularizarea la noi a ideilor economice în Convor- 

"„biri Econontice, a celor despre natură: în Pământul | 
și Omul, a'celor despre mijloacele de. transport în - 

- C dile noastre de comunicație, etc. - | 
Influenţa curentului literar de care ţineă l-a îndemnat 

- să adapteze la fiece pas problemele ştiinţifice la ţările 
noastre, să aleagă subiectele cele mai în legătură cu 
noi, să dea mereu exemple din vieaţa noastră. 

Talentul lui. literar l-a împins să “trateze cu “mult 
farmec problemele” cele mai aride, să le întovără- 

- şească şi chiar să le înece în povestiri din trecut şi 
să facă -din ele întâi opere literare și numai în al 
doilea rând ştiinţifice. Acesta e. cazul Convorbirilor 

Economice. .  : 

Ca să placă mai mult, recurge la forma dialogică : 
şi fiindcă e mai atractivă, .şi fiindcă îngăduie alune- 
carea discuţiunii pe terenuri felurite. In.privinţa aceasta 
te :și miri adesea ce legătură poate fi între ceeace: 
citeşti la un moment dat şi între punctul de plecare, 
ce legătură poate fi de pildă între nocturna lui Dăler,. 
chinuită - de fata lui Stoian: plăpomarul la un pian ho- 
dorogit, şi între asociaţiunile de lucrători (vol. 1, pag. 
229). Ca să vorbească despre efectele de_comerţ, în- 

» Despre Scrisorile către “Alecsandri, a se vedeă pret. vol al it-lea. 

7. 
/
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chipueşte un dialog între el şi-un prieten al său, 
„Manea, crescător de vite. Ca să vorbească despre 
proprietate, închipueşte un alt dialog, între el şi tâ- 
nărul subprefect al plăşii. Are însă grijă să ni-l des- 
crie atât pe el, cât şi clasa căreia aparţine: funcţionari 
numai cu gândul la mărirea lefei și la înmulţirea 
numărului lor, cu dorul de pensii şi de recompense: 
naţionale, amarnic de ignoranţi când e vorba de stat 
şi de organizarea lui şi crezând că cu biciul poţi dublă 
producţiunea ţării. Impresia de poveste o ai şi când 
vezi că scriitorul se repetă, întocmai ca bătrânii, cari 
uită că au mai spus un lucru şi-l povestesc din nou.. 
„Din punctul de vedere al repeziciunii cu. care se 
trece :dela un subiect la altul, Convorbirile Econo- 
mice se pot asemănă cu Psevdochinegheticos al lui.. . 
Odobescu. Acelaş amestec cu gust între chestii de 
natură deosebită, de pildă dela capital şi dobândă la 
amintirile istorice pe cari.le deșteaptă Târgoviştea. 
Deosbirea constă numai în problemele discutate : Con- 
vorbirile Economice, probleme sociale ; Psevdochi- . 

- negheticos, artistice. a 
| Unul din punctele de pro- 

gram ale Daciei Literare 
eră alegerea subiectelor din 

“vieaţa poporului nostru. In 
deosebi vieaţa de provincie eră “izvorul principal 
de inspiraţie a scriitorilor grupaţi împrejurul Daciei 

„Literare şi mai. în urmă împrejurul Propăşirii şi 
României Literare. Acelaş lucru în Convorbiri Eco- 
nomice. Provincialilor li se dă mare atenţie. Capi-- 
tolul despre proprietate începe cu.-sugestiva descriere: 

_a salonului d-nei Brioleanu din Târgovişte. Mai întâi, 
doamna : «o rochie. de atlas .verde,. cu crăngi gal- 
bene, întinsă pe sun malacof din cele mai umflate... 

“la cap, împodobită cu două ocă de păr, legat în cor- 
dele de catifeă roşie cu stelişoare de aur, cu moţurii 

Convorbirile Economice 

şi ideile „Daciei Literare: 

şi „României Literare. 
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de hurmuz şi cu ciucuri de fir. Apoi jocul de cărţi, 
- apoi preocupările gospodăreşti ale cucoanelor şi în- 

sfârşit singurul subiect mai de seamă: politica, despre” 
care vorbesc conu Tache Ţuică, d-l Zamfir Toroipan, 

„d-l Mâslescu, locotenentul Spadon. şi coana Zinca Lim- 
buţeasca (vol. 1 I, pag. 113). Mai facem cunostinţă cu 
d-l. Fanaridis, fost magistrat (|, 135), cu Fluturescu, 
fost casier de plasă, care găseşte în desființarea ca- 
sieriilor de plăşi izvorul nenorocirilor țării .(i, 140), cu. 
Jăpcănescu, «vechiu zapciu din timpul lui aragea, 
devenit democrat înfocat. şi procuror»! (1, 172), cu. 

„ Secătureanu «tânăr. de șaptesprezece: ani, elev dia 
„clasa w-aşi impiegat la cancelaria prefecturii» (, 120), 
cu Calemgioglu «vechiu scriitor la judecătorie şi care . 
aşteaptă prin telegraf numirea sa de «grafier» (, 120). 

"O altă trăsătură “comună între Convorbirile Eco- 
nomice şi ideile Daciei Literare şi României Literare 

'este dragostea de trâdiţiile ţării : «galanţii, trotuarului 
şi acei. cari au petrecut câţivă ani la Mabil... găsesc 
că tot ce eră bătrânesc e de lepădat» «i, 241) Rân- 
durile acestea par'că ar fi ale lui Negruzzi ori Russo. 

- Câtă părere de rău şi câtă duioşie în paginile con- 
„sacrate Bucureştiului industrial (n, 114), unde se arată 
dispariţiunea vechilor industrii româneşti, ca să' se 

„instaleze importaţiunile streine. ' 

"Ca şi scriitorii “dela 1840—1855, Ghica e adversar 
hotărit al latiniştilor - şi fonetiştilor. Ca să-i ridiculi- | 

„zeze, ne, prezintă doi profesori: pe Romiilus-Pom- 
pilius -Tulius-Trajanus-Tăurus, Român din Alba-lulia 
şi pe Vintilă: Moisescu. Cel dintâiu vorbeşte toată 
ziua de Roma şi de: Traian, cel de al u-lea nu iese 

“din râciiune (rațiune), defindciune (definiţiune), du- 
dităciune" (dubitaţiune,, îndoială).
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ae: _- Ca umorist Ghica face legă- I. GI C iale. aq . a ȘI aragae. ra între scriitorii. dela 1840 şi 
1855, mai ales între Negruzzi şi Alecsandri, şi între 
Caragiale. Negruzzi indică personajele pe cari le ridi- 

"culiză prin iniţiale. Alecsandri le da“nume în legătură 
cu . naționalitatea lor. Ghica, după profesiunea 'ori : 

"după defectele lor. Am cunoscut mai sus pe Mâslescu, 
Fluturescu, Fanaridis, Jăpcănescu, Secătureanu, Ca- 
lemgioglu şi pe Zinca Limbuţeasca.. Mai sunt şi alţii:. 
protopopul Ciomagovici, Guliţă Dolofan, d-ra Plăpo- 
mărescu, coana Economeasca, etc. Acesta e şi cazul ” 
lui Caragiale din schiţele lui umoristice, unde întâlnim 
pe d-nele Piscupescu, Dăscălescu, Sachelarescu, Ico- 
nomescu, Preotescu, pe Lingopol, Lache Diaconescu, . 
Mache Preotescu, etc. A Se | 

Ghica reamintește pe Caragiale şi în ridiculizarea - 
felului de a se face politică. O pildă în capitolul - 
«Centralizarea» (1, 118). şi în concepția politică a pro- - 
fesorului. Taurus, un fel de Caţavencu, care însă vor- 
beşte în Cişmigiu cu câţivă“tovarăşi şi nu în întrunire 
publică. Dar despre politica externă: şi despre chestiile 
economice se exprimă tot atât. de limpede ca şi Caţa- 
vencu: «Dar, ca să: ne înţelegem .mai bine la-vorbă,. 

“să părăsim pentru.:un moment tărâmul sintetic şi s'o. 
dăm pe coarda investigaţiuiilor; să luăm metoda ana- - 
litică, păşind pe exemple, pe 'lucruri pipăite, altfel 
zise naturale. sau materiale, tangibile şi palpabile», 
(1, 236—237). - aa | N 

De asemenea în ridiculizarea naţionalismului fals : 
«să iasă fum pe coșuri, ca la Lion şi la Manchester, în 
alte cuvinte, . să- confecţionăm noi, la. noi, prin noi 
şi pentru noi obiectele de care ne servim, să cumpă- 
răm numai dela noi, ca să “ne păstrăm banii, iar nu. 
să-i trimetem străinilor. Să ne îmbogăţim, ca să deve- 
nim tari înăuntru şi respectaţi în afară... Şi să ne: 
închipuim de exemplu. că am simţi trebuinţă- de a 

4 +
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îndulci lucrurile, că: am voi zahăr, cum s'ar zice, 
pentru -ceaiu, cafeă, îngheţate, vutci, cofeturi şi prăji- 
turi.- Ce ne-amizice mă rog? Ne-am zice ceeace ne-am 
zis, când am înfiinţat Chitila şi Sascutu; ne-am zice 
un ce foarte simplu: avem pământ cu prisos, ai să-l 
semănăm cu sfeclă, sfecla s'o plămădim, s'o prefacem. 
în zeamă dulce şi zeama în zahăr,- că să facem noi, 
la noi şi pentru noi substanţa îndulcitoare de. care 

„avem 'trebuinţă.. Nu-i aşă că. am. nemerit-o? Şi că 
astăzi acele zece milioane cari se duceau pe zahăr: 
nemţesc şi: franțuzesc rămân pe. tot anul în „punga 

„dări > : 
«Dar. voiţi un alt exemplu? Să vă dau postavul. 

Ne-am zis: 'avem oi, ai:să le tundem, să le luăm 
lâna şi s'o facem postav, nimic mai lesne...» (ui, 170). 

„Este însă” in Ghica şi o parte,din avântul dus 
prea departe al generaţiei lui. Nu totdeauna:a văzut 

„realitatea. Câte odată exagerează şi el, când e vorba 
“de însușirile noastre și de progresul pe care l-am 
realizat. Repetă .şi el fraza, devenită banală, că Ro- 
“mânia a realizat în 'cincizeci de ani ceeace alte ţări 
au realizat în timp de secole, şi că instituțiuni, cum 

„e: Curtea: de Casaţie), nu sunt întru nimic nfai pre 
jos decât instituţiunile, similare, din ţările civilizate. 

: 

AI daca Din scrierile ştiinţifice ale lui 
Scrierile ştiinţiiice. 

această populară. Ochire -asupra “ştiinţelor, Despre 
Ghica am republicat în ediţiunea- 

1 

Economia Politică, Despre „căile noastre de comu- . 
. nicaţie şi Pământul şi Omiul, fiindcă se adresează 
“şi: publicului mare, nu numai „specialiştilor. Ce va- 
loare pur ştiinţifică au, nu e rolul nostru s'o spunem, 
dar. mare serviciu ;ar face. un om de ştiinţă să le stu- 

  a: 

“1) In Memoriile Regelui Carol se spune cum Domnitorul; la prima. . 
vizită. făcută: acestei instituțiuni pe la“ 1570; n'a. găsit nici-un judecător.
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dieze din punctul. acesta de vedere şi să ne puie | la 
îndemână rezultatele, Ceeace totuș putem relevă şi 
noi aici, este dragostea de ştiinţă care reiese din ele 
şi claritatea cu cari. sunt ! expuse problemele, într'o 
vreme când nici vorbă nu. puteă fi de răspândirea 
ştiinţei la: noi. Ochire asupra știirițelor şi Despre 

“ Economia Politică sunt din. 1844 ; iar Despre căile 
noastre de comunicaţie, din 1848. La accă. vreme 
doar- Gh. Lazăr şi Asachi vorbiseră ici-colea despre 
ştiinţă, dar de tot rudimentar. Ceeace e de regretat, 
este câ înstşi Ghica s'a abătut din drumul pe care 
aşă de frumos îl arătă. Vremea nu îngăduiă preo- 
cupări de stabilirea adevărului : eram doar în vremile 
dinainte de Unire, înainte şi de divanurile ad-hoc.. 

Ochire asupra ştiinţelor î începe prin a constată cât 
se făcuse până atunci la noi pentru ştiinţă, vorbeşte 

apoi despre arborele ştiinţei al lui Dalembert şi dă 
pe rând explicaţii despre teologie, jurisprudenţă, eco- 
nomie politică, fizică, chimie, mineralogie, geologie, 
medicină. Ghica scoate în evidenţă şi confiictul pe 
care-l constată unii între religie şi ştiinţă şi, cu ci- 

tate din Kepler şi din Linne, trece: de .partea celor . 
“cari cred că cu cât se lărgesc orizonturile ştiinţei, cu 
atât se desvăluie marea putere a dumnezeirii. 

Despre importanța economiei politice dă cuvân- 
tului «industrie» un: înţeles mai lirg ca de obiceiu, 
ca să poată face. şi mai interesantă Ştiinţa economiei 
politice, şi expune efectele politice şi naţionale ale 
răspândirii industriei. După Ghica, unitatea Germa- 
niei, în drum de realizare atunci când scriă el (1844), 
se datoreşte industriei. Alipirea Indiei de Anglia, tot . 
industriei se datorește : «Acest groaznic imperiu din 
India, mai întins şi mai întemeiat decât al lui Ale- 
xandru, este fapta unei asociaţii de neguţători, a com.-. 
paniei Indielor, este rezultatul unei speculaţii comer: 
ciale», (pa 277). Industria :e „arătată ca a civilizatoare 

ai pa ue 
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şi se dă ca exemplu Statele-Unite, vorbindu-se de ele 
cu admiraţie. Să nu uităm că aceasta se face în 1844! 

„Şi aici, scriitorul discută un conflict: pe acela dintre 

s
 

industrie şi avânturile sufleteşti. Nu desvoltarea in- 
dustriei e pricina materialismului, afirmă Ghica, fiindcă 
dece dacă casa, strada şi orașul sunt mai curate şi 
traiul mai lesnicios, omul să-şi piardă din idealismul lui ? 

Pământul şi Omul expune pe scurt şi limpede 
problemele cele imai de seamă privitoare la originea 
pământului și a omului. “7 

Volumul de față cuprinde şi 48 
de scrisori inedite ale lui Ghica 

către d-l 1. Bianu din anii '1880-—1889. Sunt de mare 

Scrisori inedite. 

“interes, fiindcă varbusc de oameni şi lucruri despre: 
cari cu siguranţă că istoria noastră culturală se va 
-ocupă odată. Pe lângă lon Ghica apar acolo şi Băl- 
cescu, Haşdeu, Odobescu: Ispirescu, Eminescu, ni se 
dau date privitoare la istoricul. Academiei Române ; ne 
lâmurim despre condiţiile în- cari. apăreau şi se des- 
făceau scrieri de importanţa: Scrisorilor către Alec- 
sandri ori Amintiri dih Pribegie, etc. etc. 

Pasajele greu de descifrat-le-am citit cu ajutorul 
d-lui |. Bianu. Tot dela. d-sa am luat mare parte 
din lămuririle adăugate în note. : 

PETRE V. HANEŞ. 
e 

4 Ei 

Ianuarie 1915, Bucureşti. 
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