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IORGU DE LA: SADAGURA



PERSOANE:: ACTORI: 

Pitarul Enachi Damiean. .... . D-nul Greceanu. 

Iorgu, nepotul lui Damican .... „ Carageali. 
Sulgerul Gângu .......... op Idiertu 

Comisul Agamemnon Kiulafoglu. . „ Bono. 
Zoita, femeca lui Ktulafoglu . . . . D-la Marghiola. 

Gahiţa Rosmarinoviei. ...... D-na Masse. 

Baron fon Klaine Şwabe. . . . . D-nul Teodorini. 

Ițic, zaraf . cc... n Urzică. 

Un prieten ..,... cc... n Nastase. 

Iftimi, fecior a lui Damicau. ... 2 Sterican, 

Musicanţi, şarlatani, slujitori, prieteni, sătoni, 

lăutari, 

  

Damiean, de 55 ani; portă haine largi: antereii, brâu, bla- 

nă şi căciulă brumărie. 
Gângu, de 50 ani; portă asemene costum ca pitarul Damiean. 

Prietenii, de deosebite virste: sântii înbrăcaţi ca boierii pro- 
vineiali. 

Xiulafoglu, de 45 ani; purtă ochelari, cravată albă, gileteă 

albină, surtuc lung şi fes roş mare pe cap. 

Zoiţa, de 22 ani; este simplu înbrăcată. 

Gahiţa Rosmarinovici, de 40 ani; portă toaletă preten- 

ţissă şi ridiculă: beretă cu pene, rochie nnflată de culore vie si 
evantai. Umerile şi bracele ci sântii gole, obrazul dres cu roş şi 
înpestriţat cu benghiuri. 

Klaine $wabe, e un neamţ sarac de 35 de ani.
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sEU 

NEPOTU să SALBA DRACULUI 

COMEDIE ÎN TREI ACTE 

representată pe teatrul naţional din Iaşi, în bene- 

ficiul artiştilor români, la anul 1844. 
  

Scenele se petreci în Moldova. Actul I-iii se “petrece la moşica-- ! 

pitarului Enachi Damican.. 

  

” N ACTUL |. 
„Teatrul represintă o odae mobilată după moda veche. în provincie: 

vin pat lung în stânga cu perine la părete, şi may în fund o sobă; uşă 

în fund; altă uşă în stânga care Qă în odaca pitarului Damican; o a 

treia uşă în dreapta, care duce în sala de mâncare, şi o forestă alăture, 

  

SCENA L. - is 

- Damian, — (intrână în fana) SE dai degrabă curcanii 

la bucătărie, să "i -pule ?n frigare... şi să spui lui 

Gheorghi bucătariul: ca să. mii. rumineasci, frumos, că
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„-oiă da bacşis bun... twiina'în scenă Ah?,. diua de as- 

tăgi este cea mai norocită pentru mine!.. Astădi vine 

lorgul de la Sadagura, unde "l-am trimes să 'mveţe car- 

te!.. De doi ani nu "l-am vădut, şi când gândesc că 
poate peste-un ceas am să "1 string în brae... par! 

că "ml furnică ceva pin inimă... ochii mi se painji- 
nescii. .. şi "mi vine sughiţ,. . . (cu aragoste şi ştergânau'gi ochii) 

lorgule! dragul--moşului!.. Gugulea: moşului!. . cât ne- 

caz o mâncat el pin ţări străine!.. cât s'o strădănuit 
drăguţul cu învăţătura pin afcademiile din Sadagura! . 
par” că '] văd gi şi noapte cu ochii pe carte, nemân- 

cat, nebsut şi nedorind: altă:?n -lume- de:cât să se pro- 
copsască, după cum ?mi-aii scris în toate răvaşele... 

Dragă gugule! bine gicea răposatul dascalul Ieni, Dumne- 

găii să 71 erte, c'al s'aglungi om mare!.. SE dee Domnul, 

fătul mei, să mi te 'nalţă “ca ctocârliea, şi cu tine șă ţi 

înalţi şi. neamul! . ..S6 dee, Domnul; s'aglungi.: şi. isprav- 

nic, pentru ca să:faci:stare-mare!:.. Dar" ce staii eii 
ca să vorbesc singur ca un nebun, când am o grămadă 

de trebi?.. Astădi dai masă.,mare prietinilor de buna 
venire a lui Iorgu... Am poroncit să "I facă borş cu 

găluşcele, şi .curechiii cu..raţă,. şi mămăliguţă.. . că ştii 
că "% plăcea pn” anu să: porni, şi: le-a-fi dorird-:ca 

nişte zaharicale, dragul moşului!.. Am adus înadins pe 
Barbul de la laşi, ca să "Y cânte: „Frundă verde...* 

pentru că pe-acolo, pin afcademiile din Sadagura, nu cred 

să mal fi audit cântece de-a. noastre de cele bătrâneşti... 

Măcar. că şi. pe-acolo or fi-mojicanţi. . ." da geaba.. . .n'aii 

haz. .. Eă când aud ţirliituri de cele nemţeşti, îmi vine
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“săi leii cu. toropala.,... Îți :scârţie, :frate, câte: două: cea- 
suri la ureche nişte bazaconii, de nict“dracul nu %:în- 
țălege..... ş'apet--gicii -că faciit corgent..... -mări, - ducă-se 
a, nalba :cu corentu-le cu:tot!. . 

SOENA IL. 

Dazieaa, Ittimai, 

-Tâtimi,- — -(întrână cu ateată pe uşa din: fund) Cucoane Ena- 

ch... cucoane 'Enaclii. 

Damiean. — Ce este, prostule*? 

“Iftirai, — 'Cucoane!.. am-dat curcani Ja bucătărie... 

Damiean. — Ş'al spus bucătartului să "i rumineas- 
că bine? | aa 
 Tftimi. — Ba nu... 
Damiean. — Ce 'fel, 'ba nu? 

- Iftimi, — D'apol.., mare cu ce să "i ruminească, 
Damiean. — Ce dici, măi? 
Iftimi. — După ce n'al' cumpărat rumineală din târg... 
Damiean. — EŞĂ. afară, dobitocule... Audit-aY ton- 

tul!.. să ruminească curcanii. cu rumineală! 
“Iftimi.. — EX; doar” nu sânt 'bucătar.. 
Damian, — Hai, lipseşti şi du-te de stă la poartă 

“ca să "mi dai de ştire când a, veni Iorgu, 
Iftimi. — Eaca mă duc. 
Damiean, — Aşteaptă!... Fost-al, după cum “l-ar 

dis, să poiteşti la masă bolerii la care te-am trimes? 
Iftimi. — Am fost şi la -boleri şi la boteriţe...
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Damiean. — Nu cumva al făcut car vr'0 dobitocie, 

- după obicelul tăi? . - 
Iftimi.. — Da cum, Doamne cartt-mă?. : am fost pe 

la toţi şi le-am spus curată vorbi: Jo -poftit - boieriu 

să vă poroncesc ca să veniţi la masă la d-lui. 
Damiean. — (e fel? să le poronceşti?.. măi, ho- 

ţule, tot pe dos at să vorbeşti? | 

Iftimi. — EI; car" m'al apucat la sucit ca pe-un 

fus... Di?mt pace st vorbesc cum pot... ce dracu! 

dac aşi fi şi cii prost ca d-ta, n'aşi fi un biet boler. 
Damiean. — Ear'?.. bată-te cucul să te hată!.. 

Hai, du-te de te pune la pândă. 

Iftimi. — M5 duc. +, Şi cum ol videa pe cuconaşu 

Iorgu. . - 
Damiean. — alergi ate sămi dat de ştire. 

Iftimi. — (în parte) MY duc la crâşmi peste drum, 

doar” "l-ofii sidea mai degrabă. (ese prin funa.) 

SCENA IL. 

Damiean. — Mal pe dos. om n'am vtdut. de când 
sânt, şi slavă Domnului! sânt de "multişor. Toate lucru- 
rile le spurie şi le face anapoda; când îl gic simi aducă 
dulceţă, el îmi aduce ligheanul de spălat; când în die 

simi aducă de spălat, îmi aduce cafe. Mai diunăqi îl 

„trimet în târg s&mi cumpere de dăce pazale tabac, şi 

d îmi. aduce piperuşi TOŞĂ. . 

——
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SCENA IV. 

Damiean, Gabhita (întrând prin fund mânioasă.) 

Damiean. — Cine vine?.. A!... Cucoana Gahiţa 

““ Rosmarinovici! . . S&rut mâna, cucoană Gahiţo. 

Gahiţa„— (aânau'şă vânt ca evantatul) Bonjour mon cher 

arhon pitar. .. Ean spune'mi, je vous prie, de unde-ai 

luat moda să trimeţi mojicil din ogradă ca st facă în- 

vitaţii în case cinstite? i 

Damiean. — Ce spul, cucoană Gahiţo?.. argaţii 

mei ai ficutii vro bazaconie la d-ta în casi?.. nu 

mă 'nehuni! 

Gahiţa. — Nu te face, m rog, că nu ştii. .. 

Damiean, — De ştii ceva, se fii afurisit!.. Da 

cum socoți c'aşi dacii vole să se facă acest fel de lu= 

cruri?:. ME rog, cucoană Gahiţă, nu mă socoti un om 

aşa fir” de ispravă, în cât că însuşi să poroncesc slu- 

gilor mele ca, să facă pozne în case străine. . „ Pă&n' acun, 

slasă Domnului! pitariul Enachi Dămiean n' ai dat sămne 

de nebunie, şi numele lut 'aîi fost tot-de-auna cinstit. 

Gahiţa. — Dă cine "i vorbeşte de nebunie şi pozue?, 

Cine"ţi dice. că n'al reputaţie bună ?. 

Damiean. — Apoi dacă am respuntaţie bună, cum 

o chiemi d-ta. . . ce gici că am trimes “oamenii din 

ogradă?.. . - 

Gahiţa, — Da n'a! trimes pe Iitimi să mă poftească 

la masă ?.. şi tocmai pe el "l-ai găsit mai cu: cap pen- 

tru ca, să 'mi facă invitaţie? 

Damiean. — Da ce ţi-ai ficut? peâtru numele lut 

Dumnegtii! .. ce" înghitaţiea ceea? 
63
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Gahiţa, — Nici învitaţie nu ştii ce însămnează?.. ! 
Elei! on cher arhon pitar, tare eşti ariâre. 

„ Damiean. — Ce sânt?.. iercl? Mări, ce vorbe sântiă ! 
aeste? Ia, ha, ha... Audi, înghitaţie, rierd, Donjur?.. 
Audi parascovenii pocite?.. Nu cumva, soro dragă, s% 
mutat ţara Moldovii din loc?.. Nu cumva sântem fran- 
guzi, nemți, jidovi?. . şi noi, ca nişte proşti, ne credem : 
tot Moldoveni!.. Ha, ha, ha, ziercl, înghitaţie!. . 

Gahiţa, — D-ta ridi, pentru că nu te-ai adipat de 
delicateţa, de eleganța şi de sublimitatea limbei frangese. 

Damiean. — Ce să fac?,. Să mă adip? .. Trebuie 
să ştii, cucoană dragi, că numai vitele S'adapă, dar 
oamenii bei... şi să mă ferească Dumnediii de cateţie, 
de ganț şi de bliblitatea d-tale!.. Când mii sete; eti 
bei vin de Cotnar şi de Odobeşti; beti vin de cel mol- 
dovenesc curat, car nu ganțuri nici dliblităţi. .. Aşa 
să ştii, 

„ Gabiţa, — ÎI supor/lu să mal cozarisim împreună 
asupra acestui sugeţ, pentru că nu ne înțilegem. 
„„ Damiean. — Superfliu» saii nesuperfltur.. nu ştii... 
dar' că nu te înţăleg?.. asta "1 adevărat... şi mă pot 
giura pe cet patru-găci de sfinţi părinţi, de pricep ceva 
din toate cimiliturile câte le înşiraţi d-voastră, işti de . 
vremea nouă, care vă diceți... cum Doamne earti-mt?.. 
civirasilisiţi... Wa!.. cirirasalisițy; d-voastră, ipochime= 
ne alese, cărora vă este ruşine a trăi şi:a griii ca pă- 
rinţii voştri; d-voastră, oameni procopsiţi şi mat ales: 
pricopsiţi, care vă faceţi momiţele altora, împrumutând 
de la străini numai cele rele, ne mai putând trăi de
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cât cu Bonjur, cu blamange şi cu parle, marle chesche- 
vu; şi cărora.în sferşit vă e ruşine să fiţi Moldoreni cu- 
raţi, Români get beget. .. tin parte) De 'mi-a veni şi 
Iorgu cu saperfliururi, îl ciomăgesc, 

Gahiţa. — Cucoane Enachi... n'am venit în casa 
d-tale pentru ca st mă ofansariseşti. „.-Şi dar te poftesc 
să "ţi mai ţii gura, c'apol... 

Damiean. — C'apoi poate mii cere duel?.. Atât 

ar mai trebui... să easă şi femeile la, duel!.. c'apol 
S'aii pricopsit de tot biata Moldovă! teu blânaeță) Ban as- 

cultă-mă, dragă cucoană Gahiţi. .. nu te mânica... ci 

te-am vădut mititică cât o şchioapă, ş'am fost bun prie- 
tin cu tatăl d-tale şi cu bărbatul d-tale, Dumnediii sii 
erte!.. în urmare, mi se poate trece câte le die. În 

vremea mea, dragă cucoană Gahiţi, bătrânii aveaii voie 

să grăească ce le plăcea, pentru că pe-atunci tot omul 
cu părul alb era cinstit... şi cred că străinit: nu ne-ai 
stricatii încă toate obiceiurile cele bune. - 

Gahiţa, — Departe de.a.ni le strica, arhkon pitar, 
străinii ni le-ai adusii în perfecţie. | 

Damiean. — În ce, mă rog? 
Gahiţa. — În gradul civilisaţici care domneşte as- 

tădi în Europa. . 

Damiean. — Unde?.. . 

Gahiţa. — Aici în provinţie nu poţi efudeca refor- 

maţiea care Sai întrodus în ţară; dar' du-te je vous 
prie, în capitalie; du-te de vedi magaziile lui monstu 

Miculi; du-te de. vegi pareoa cea nouă... 
Damiean, — (în parte) Ba că chiar! hodoronc-tronc. 

- 63*
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Gahiţa. — Du-te de te întelneşte cu cavalerii de 
acolo. .. şi st admirezi amabilitatea lor... să "i audi ce 
complimente delicate îţi facii; ear” nu cum faceţi d-voas- 

tră, care vă slujiţi de cuvinte groase şi diceţi fie-cărui 
lucru pe nume, fără a vă închietarisi de urechile dame- 
lor? .? Du-te... întră în saloanele Drilfante, unde ardi | 

sute de Bugiă, car” nu luminări de săi ca pe-aici... i 

du-te de vegi oslindile acele mari care îți reflectarisescii 

tot trupul... canapelile acele elastice care te saltă cu . 

plăcere, ear" nu scaune de lemn ce "ţi întră în oase... 
Du-te mai ales de vedi damele acele educarisite, care : 

staii toată diua la oglindă de "şi împodobescii grațiile 

fizurei şi a trupului, ear nu ca pe la no, să -ncargă 
la bucătărie şi la spălătorie, ca să 'ŞI feştelească rochiea 
şi degetile. Du-te de le vegi toate acele, ş'apoi mi di- 

ce dacă influența străinilor ne-ai stricati! mintea, saii 
dacă ne-ai developat-o. 

Damiean. — Vel-Lopată?.. Destul!.. Am îuţă= 
les. (ia parte) Săracă limhă!.. de te-or fi sucindit şi pe- - 
acolo tot aşa, apoi te-a! sfințit! eştt buni de pus la 
sventat în pod... tare) Cucoană Gahiţă! ay toate dreptă- 

țile, şi ei sânt un nătăriii!.. te mulţămeşti cu atâta? 
- Gahiţa. — Fie... îţi dait pardon. 

Damiean, — Foarte mulțămesc. (in parte) De 'mi-a 
veni şi Iorgu în doaga ei, îl trimit la Goliea.
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SCENA Y. 

Damiean, Gahiţa, Gângu (viină din tuna.) 

Gângu. —  tvorbină tare ca un surd) . Fi, măi Enachi!,. 

adevtrat că vine astădi Iorgu de la Sadagura? 

Gahiţa, — Ga parte) Carnacst! că -m'aii 'spăriet. . 

quel manant! 
- Gângu. — "Mi-ai spus-o adi Iftimi, când 0 venit 

st mă poftească... Când at şti cât îi de veselă Mar- 
; ghioliţa, filcă-mea, că "1 vine logodnicul?.. par" că are 
“argint viii întinsa... Sare pin casă, frate, şi eloacă 

" drăgatea ca o nebună!.. Măi, măl, măi!.. Ce 'sii fe- 
tele eşte! „cum le pomeneşti de bărbat, sp sarii . în 

cap de bucurie, ., Marghioliţa, cât pe ce cra st mă 
gâtule. , 

Gahiţa. — din parte) Of! nu pot să sufăr surdul ista... 
răcneşte par carii fi toţi surgi ca dânsul. 

Gângu. — (cătră Gaita) Aud?.. bunătatea matale... 

"ei sânt sănătos... da mata? 
Gahita. — Nu te-am întrebat cum te afli. 
_Gângu. — Eşti sănătoasă ?.. îmi pare foarte bine... 

Vedi mata, dragă... sănătatea "i ca o capă albă... cun 

trece dealul, nu se mai vede. . 
“Gahiţa, — (în parte) AugY vorbe de provinție! 

Gângu. — s te păzeşti, dragă cucoană Gahiţă, pen- 

tru că la virsta noastră, cataroile sântii foarte şugubeţe. 

Gahiţa, — mânioasă) Cine "l-ai spus d-tale că am - 

cataroi?,, | 

Gângu. — Precum dici foarte bine... ele de-odată,
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nitam nisam, te trântescii alivanta plăcinta 'n groapă... mai ales la virsta noastră, 
Damiean. — (in parte, rigâna) Alta "1 dice, alta "% răs- punde... are haz... 
Gahiţa, — lapropiinâu-se âe Gângu şi strigându'i tare la ureche) Naugi, surdule?, . ține'ţi vorbele 'n gură şi nu te obrăz- nici may mult,,, 
Gângu, — EX!.. aud!.. ce strigi aşa tare?.. că doar nu *5 surd, 

| Gahiţa. — (ia pane) Îmi! vine nu ştii ce să "1 fac... Qucl manant, ol, ciel! . 
Gângu. — Măi Enachi! ce are Rosmarinovictoaea, de "mi gice că mă obriiznicesc?.. a 
Damiean. — tare) Ce-o năpăstueşti şi tu de % gici că pitimeşte de catarot ca: babele? A 
Gângu, — Papoi n'o Spus-o ea singură mai dini- 0are?.. ce dracu, doar' aud bine... nu 8... 
Gahiţa. — Destul, je vous prie, cu astfel de vorbe, apoi mă *'nchin cu plecăckune. 
Gângu. — Bino-ay face, bine-al face, cucoană Ga- hițo... Ceatul de Soc, după cum gici, îi tare folositor “pentru cataroi; dar socot că floarea telului îi şi maj bună. ., Întreabă, dacă nu mă credi, pe baba Angheluşa ştii, . „Cea care face dresuri de_obraz,.. o cunoşti... Gahiţa, — aur Darian) JZoni Cher arhon pitar, se vede că doreşti ca si es din casa d-tale, de vreme ce SXuportariseşty 0 astfel de înfanie. (ee pune pe ua Jet în drespta, mânioasă.) .
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Gângu. — (Gahiţen Aud?.. Grăsimea, de gâscă îţi 

pare mal bună? 

Damiean. — (trăgână âe o pazte pe Gângu) Taci, Măi Gân- 

gule,.. nu vedi că cucoana Gahiţa "i damă de moda 

nouă, care cu cât înbătrâneşte, se socoate mai tântră 2.. 

Ce dracu "i vorbeşti tot de leacuri? 

Gângu. — teiqâna) Ba 9&i?.. Eaca dracul! . - Şi poate 

mai gândeşte la măritiş? 

Damiean, — Mai ştii pozna? 

Gângu.. -— triqâna) Da bine, măt Enachi, dacă le-a 

veni în cap babelor să se mărite... ce-or face fetele?.. 

de pildă: Marghtoliţa mea? | , 

Damiean, — Pentru dânsa nu”! nici o grijă... Ştii 

Cami hotărită amândoi s*o dăm după Iorgu... 

Gângu. — Şi când giucim la, nuntă? 

Damiean. — Într'o săptămână. 
Gângu. — Işala! - 

Gahiţa, — (in parte) Carnacsi! car mail sărit, 

par” că “l-ati umflat Rusaliile. 
Po ea 

(Se audă paşi la uşa din funâ.) 

SCENA VL 
Damiean, Gângu, Gahiţa, prieteni. 

Damiean. — Ce saude?.. vinii prietinii... Batăi 

- buluc!., Bine-aţi venitii, prietini buni, să vă împărtă- 

şiți de bucuria mea!.. Astădi soseşte Iorgu, şi cred 

căţi bea cu toţii voiniceşte în sinătatea lui. 

Un prieten. — Las? pe noi, vere Enachi, . „dacă 

* F e Era 

Ps 

s 
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treaba pe "nghite-Agachi. .. Helbet! nu te-omii da noi 

de ruşine. 

Gahiţa, — (în parte) Ean audi! cum vorbescii! .. Ş'a- 

pol mai ai curaj să critice tinerii noştri ! 

Prietenul. — Vere Enachi! scos-ai încalte vin de cel 

din vremea lut Han-'Tatar? 

Gângu. —  (apropiinău-se de el) Aud? Ei sânt sinttos, 

slavă Domnului! da d-voastră? cum o mai duceţi? 

Prietenul, — Ce să ducem, vere Gânsule?: 

Gângu. — 0 duceţi bine?.. mt bucur... Videţi 

d-voastră că sinttatea "1 şugubeaţă!.. când îi gici: 

„Sus Gahiţo!* îţi răspunde: Ofrc Frangoleo! (toti riai, a- 

fară de Gabiţa.) 

Gahiţa. — (n partey Bar” să leagă surdul de miue..: 

se vede_că'1 paşte păcatul astăgi. 

Damiean. — Da can poftim, fraţilor... ce şideţi în 

picloare? că doar”.nu vinit 'Turcit... Poftim de şideţi în... 

Gahiţa. — (curmându'r vorba) Pe scaune, . 

(Toţi se pună pe divan şi pe scaune. Gângu şede în pickoare.) 

Damiean. — Vere Gângule, da nu şti? 

Gângu. — Ba mii foame, dar ofii mai aştepta pin 

ce-a veni Jorgu. 

Prietenul. — Vere Enachi... Ean mal spune-ne ceva 

de Iorgu... ce-o mai făcut el pe-acolo, pin ţara Nean-. 

țulut?.. ce-o mai învâțat?.. trebute să fie acu plin 

de az buki ca un stup. 

Damiean. — Mal ştii că, fraţilor, câte-o mai învă- 

țat bietu copil!.. EL "mi-ai seris că aii trecut din scoarță 

"m scoarță şi Miftorloghia şi Fisolofica și Mantemadica” şi 
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Bistoria!.. unde să le ţin minte câte "mi-ai înşirat 

ăi pe hârtie? - 

Prietenul. — Bre! sta fi făcut. dobă de carte, ş'a 

fi întrecut je răposatul dascalul eni, Dumnegăii s&] erte! 

Damiean. — Ce întrecut, vere!.. "l-o lăsat în ur- 

mă, cale de-o poştă. 

(S'audii afară pocneto de bicliă.) 

Prietenul. — Na poştă; când vorbeşti de lup, lupu'i 

la uşă. Qare nu cumra îi Iorgu, vere Enachi? . . 

SCENA VII. 

Cei denainte, Iorgu. 

Damiean. — talergână la uşa) Ba "| el!.. Inima "mi 

spune că el... Eatiil!. | | 

Iorgu. — țintră si se aruncă în bracele moşuluil scii) Illon 

oncle ! 

- Damiean. — Vin, guzulea moşului ! (î sărată şapot 

caută la el cu dragoste) Ean videţil ce moţpan mare s'0 

făcut! par că Alecsandru Machedon. 

: Torgu,— (in parte) Ul! (tare) Jon cher and, d cât sânt: 

de fericit! . „= . 

Damiean. — D'apoi cei, fttul mei! d'apol” căt. i 

Vin' să te mat sărut odată... (ptângâna) Când gândesc că 

pu 'l-am vtdut doi ani de gile!.. Ce vă pare, fraţilor?.. 

aşa cit. nostim? aşa ci'mi samănă, mio? 

Gângu. —' Aud?.. câte ceasuri? 

Damiean, — (luână pe Iorgu de mână) Vină SE faci cu-
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noştinţă cu prietinit mei. D-lui ît slugeriul Gâugu, un 
prietin vechii a băbacă-tăii. Nu "ți aduci aminte de el? 

Iorgu. — Ha... Ban stă... Nici de cum. 
Pamiean. — Da cum dracu "l-a şi uitat?,. EI te-aii 

purtat în brațe... adă'ţi aminte când te giucal de-a, 
baba-oarha cu Marghioliţa, cu fata lui. 

Iorgu. — (căutâna cu lornyonul la Gângu) Ha... acum mă Sao 
venarisesc. (aproptinău-se de wingu) ]J0n cher monstu Gân- 
gu, îmi pare bine că reinnoese amiciţiea cu d-ta. 

Gângu. — Aşa ş'aşa, nici prea prea, nici foarte 
foarte. .. numat că mi S'aii cam lungitii urechile de foa- 
Te, (in parte) Ce dracu are de se uită la mine prin geam?.. 
(tare) Ean ascultă, Iorguşorule, nu cumra ai prins orbul 
giiinilor ? 

Damiean. — Cu aderărat; Iorgule, ce însămnează 
stecluța asta care "ţi-o tot bagi în ochi? 

Iorgu. — Jon cher oncle, cetirea necontenită a uvra- 
jelor, "mi-aii cam slăbit puterea radelor visuale. 

„ Damiean, — Ce "ţi-aii slăbit, fătul mei? 
Gahiţa. — Puterea radelor visuale... Aceste cuvinte 

tehnice, vreaii să gică că "I-ai slăbit ochelnica. : 
Iorgu, — tin parte) Cine st fie dama asta care mă 

înțelege atât de bine?.. tapzopitnau-se de Gabiţa) JMadamă, 
cu toate că n'am avut felicitatea de aţi fi recomendat, 
dar” mă folosesc de ocasiea aceasta, pentru ca să te rog 
să mă noroceşti cu declinaţiea numelui d-tale, 

Damiean. — (en mirare, în parte) Ce dracu "| dice? 

Gabhiţa. — Jlonstu Georges, desirul unul cavaler 
amabil ca d-ta nu poate rămânea neimplinit. .. par
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conseguence, mă grăbesc aţi declinarisi numele mei... 

cii mă numesc Gahiţa de Rosmarinovici, votre servante. 
Iorgu. — Eii sânt, au contraire, votre serviteur 

madamă, şi de doresc ceva, este numai să se presen- 

teze vr'o ocasie, pentru ca săţi pot dovedi admiraţiea, 

de care sânt cuprins pentru grațiile persoanei. d-tale. 
Gahiţa. — (în parte) Na cavaler! 
Damiean, — (luână pe Gângu de o parte) Măi Gângule, 

înţălegi tu ce limbă vorbeşte Iorgu cu Gahiţa? 
Gângu. — Dici ca ploua?.. Nu cred... n'am au- 

git huraticul adi dimineaţă. 
Prietenul. — (cătră alt prieten) Pare-mi-se, vere Con- 

standine, că şi Iorgu so nemţit. 
Damiean. — (in parte) Qare nu cumva o uitat şi lorgu 

romăneşte, (tare) Iorgule, Jorgule! ean mal întoarce-te şi 

spre nok... mai spune-ne ceva de la Sadagura... des- 

pre călătoria "ta... 

Iorgu. — Pardon, mon: cher onele; n'am rreme 

acu, că presentez omajurile mele secsului frumos... as- 

ta "i datoriea fie-cărui galant om, ” 

Damiean. — Miări, băete, lasă de-oparte majurile şi 
sescul şi răspunde"mi curat la ceea, ce te ?ntreb. 

Iorgu. — Apoi ce săţi spun, mon cher oncle?. . | 

Când ai trăit cinera într'un târg civilisat ca Sadagura, 

şi când este silit în urmă a veni într'o ţară ticăloasă 

ca a noastră, contrastul i se pare atât de piraridal, 

în cât nu poate găsi cuvinte destul de energice, pentru 

ca să esplice ceea ce simţeşte în Iăuntru. 
Gahiţa. — Roz 20%... are rezon, monstu. Georges!..
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Eaca de pildă ci, care am volajarisit, şi care am fost 
la Cernăuţi... nu pot să mă deprind nici de cum cu 
Moldova... 0f!.. de-aşi scăpa mai degrabă de țara asta! 

Damiean. — Da bine, mă rog, ce are Moldova de 
nu vE mal place cum aţi căleatii peste graniţă ? 

Iorgu. — Ah mon cher oncle!.. nu mă sili săţi spun câte are şi câte mare... | 
Damiean. — Da spune, spune... X'are şi ca târ- 

guri?.. Mare şi ea. oameni ca şi cele-l-alte ţări ? Nare munţi, copaci, ape, vite? | 
Gahiţa. — Ba are prea multe, .. prea multe! 
Damiean. -— Nu te întreb pe d-ta. qui zoreuy Spune 

co “i lipseşte bietet Moldore?.. Nu “sii oamenii -buni şi - 
cu frica lui Dumnegăi?.. Nu este grâu bun? Nu este 
vin bun?.. Nu" în Sferşit belşug în ţară !.. co vă tre- 
bule mai mult?.. N'am dreptate, vere Gângule? 

Gângu. — (căutâna 1a ornie) Aud?,. opt 'ceasuri, 
Iorgu. — Ah mon cher oncle!.. Ce'my pomeneşti 

d-ta de grâii, de vin şi de vite?.. Aceste materiealuri 
sântii bune cu adevărat, dar” nu aducii nici o înaintire inteligenţii.. .. Ce ne foloseşte că avem cele trebuincioase 
pentru hrana trupului, dacă mintea moare de foame? 

Prietenul, — (cătră alt prieten) Fan audi, vere Constan- 
dine, gice că mintea moare de foame, . . (putnesce de zis.) 

Iorgu. — Ce "% o ţară fără canaluri, firă comer, 
fără industrie, fără drumuri, fără lib... 

Gângu. — strenută tare) Aferim! , 

Prietenul. — (căteă alt prieten) AU(I, vere, dice că n'a- 
vem drumuri? .. dar? el pe ce-o venit cu poşta? ,
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Damiean. — Ban ascultă-mă Iorgule... dacă vrei 

s&my facă mulţămire, te poitesc... alti dată st nu mă 

mal amețeşti cu astfel de fleacuri... "Ţara Moldovei îi 

“binecuvântată de Dumnedăii! şi cine nu ştie s?o Yubească 
şi so prețulască, nu”! vrednic săi mănânce pânea şi sarea, 

- Gângu, — (eteenută) Aferim!.. vrei tabac? 

Damiean. — (laână o prisă) Foarte mulţimesc. (strenută.) 
Toţi. — S5ţi fie de bine. 
Damiean. — Amin. 

(Se audă lăutarii afară.) 

Damiean. — Eaca şi seripearii!., Hai să ne punem | 

la masă. ps 
Toţi, — Haldeţi, haldeţi! 
Iorgu. — (% bracul Gabiţen) J/adamă, fi-voli destul 

de felice ca st numi refusariseşti bragul? 

Gahiţa. — Ce se potriveşte!., sânt foarte fata- 
risită. 

Iorgu, — Fiind lângă d- ta la masă, mă voii crede 

în sînul civilisaţiei din Sadagura. 

Gahita. — Nu mai puqin şi ei mă solii suvenarisi 

de Cernăuţi. 
(Lăutarii întră cântând pe uşa din fund, trecă scena şi esti pe uşa 

din drepta. După et esă Iorgu şi Gabiţa dându'şi bragul, pe urmă esii 

prieteniy, şi în sfârşit Damiean și Gângu). 

Damiean. — Qui Gângu) Tare 's îngrijit, măi Gân- 
gule, despre lorgu!.. ce socoți şi tu? 

Gângu. — Dac'a ploua, pun rămăşag, (esă amânăor) 
(În tot timpul scene! a 8-a, se audă lăutarii în culisele din drepta 

şi din timp în timp câteun Vivat !)
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SCENA VIII. 

Iftimi (întră beat pe uşa din fună.) 

Pin" acu am şădut la pândă 'n crâşmă, şi degeaba... 
cu toate că m'am şi uitat ci într'o părere, doar” "l-otii 
zări,.. Se vede că cuconaşu Iorgu n'are de gând să vie 
astădi... Facă cum a, vrea... De-a veni, a fi bun ve- 
nit; ear' de nu, nu. Ean să videm cii pe degite: (numa. 
rând pe degete)... n'a veni, a veni, n'a veni, a veni, n'a 
venit... curată socoteală... 1% due dar ear la crâşmă 
stl pândesc... Moş Niron mvaşteapti co sângeapă de 
pelin... şi ce pelin! .. când gândesc, îmi vine să cânţ: 
(cântă) „Fruudă, verde peliniță,: 
i (Se audă răcnete de Țivaţ! atăturea.), 

Măi!.. cine chiue în sofragirie?.. Îra!.. boleri sii 
la masă... Ean vegi-ii cum chilese!. . Înshite-Agachi,.. 
să te văd... ânc'odată... ha... dăl, dă, dăr.. ca parte) 
Dacă “sii boleri, tot mar vornici de cât n0i!.. heii boke- 
reşte, cu Oca. (ultânau-se ear" pe ușă) Cine Y flăcău cela care 
nici nu bea, nici nu măntncă?.. ce dracu "Y tot. şop- 
teşte cucoanei Gahiţet la ureche?.. și 1 place babei... 
îi place, da... Dec! se scoală flăcău de la masă şi vi- 
ne "mtracoaci?.. dos la facă, ş'amandea la moş Ăiron, 
(ese, alergână pe uşa din fund.) 

SCENA IX, 

Iorgu. — (intră pe gânduri, avenă şervetul prins de frac) Uf:.. 

am scăpat!.. SE mă mal r&sullu puţin... Borşul "mi-ai
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inăcrit stomahul; mămăliga mi s'aii prins în gât, şi cu- 
rechiul cel cu rață... toserinau-se) brrrrr.., de-aşi avea 
un pic de colonie să "mi mai dreg mirosul... (ea desperare) 
Ainsi done! Eată viitorimea ce mă aşteaptă! .. ceată 
viața ce mi se pregăteşte!.. Bucate ţărtineşti cu ceapă 
şi usturoiii, pentru plăcerea gurei!.. Miros de curechiii 
„murat, pentru plăcerea nasului!.. Scârţiituri şi răcnete 
figăneşti, pentru plăcerea urechilor!. . şi prireliştea unor 
persoane urite, ruginite şi necioplite, pentru plăcerea ochi- 
lor!.. Eată în. ce se 'nchee tot tratul ce am să sufăr, 
pă” la moartea me!.. 0! Sadaguri, Sadagură?.. Unde 
sântii mulţămirile ce cuprindi în sînul t&i?.. Unde 'si 
chiflele? Unde "1 berea? Unde 'sit cartofele? Unde." şni- 
țelul tăii cel chesaro-erăesc?,. Dar valţurile tale cele 
şrăbeşti?,. Dar soțietatea ta cea plină de grații?. . Vai 
gamar!.. Ce-o să mă fac?.. îmi vine să leii câmpii, 
să fug în lume... departe de casa părintească ; departe 
de provinţialii aceşti” fără de sentimente şi fără ideile 
veacului meii; . departe de toţi... şi de rude, şi de ţi- 
gani, şi de curechiii cu rață... | 

Ar 

m SCENA X. 

Iorgu, Gabhiţa; ma! pe urmă Damiean, 

„Gabiţa, — Monsiu Georges... 
Iorgu. —. (tresărina) Cucoana Gahiţa ! 
Gahiţa. — Ce at, mon.cher monsiu Georges 2... vt-
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dend că te-ai sculat de la masă, am gândit că te-ai 
apucat vro durere la... 

Iorgu. — La suflet?.. dar! 
Gahiţa. — Eşti cu adextrat indispos6? 
Iorgu. — Şi mă mat întrebi?.. Ah! nu vedi palida mea 

faţă?.... nu vedi progresurile dureril pe trăsăturile obra- 
zului?.. nu vei că, de :când am întrat în casa, asta, 
mă usuc, mă topesc din picioare, ca o pansa arsă de vânt, 

Gahiţa. — Ce nu bel o leacă de apă de nintă ? 
Iorgu. — Apă de nintă!.. Ah!.. nici o băutură 

nu poate vindeca, patimile sufleteşti şi intelectuale, 
Gahiţa. — totâna) Te înţăleg! 
Iorgu, — (aproptinău-se de ea şi luând-o de mână) Mă înţă- 

legi?.. A! Slavă donmului! că am găsit în sferşit un 
suflet, botezat care să mă înțeleagă ! 

(Damiean cu gervetul legat de gât apare la Tşă şi ascultă.) 

Damiean. — (in parte) De înţăleg ceva să mă feo 
dracul! .. ean s'ascultăm. .. 

Iorgu. — (ea foc) Simţeşti ce sufere inima mea aici, 
în atmosfera asta barbară, unde nu risbate nick o radă 
a civilisaţiei?.. Ei care sânt copilul ci şi care 's hră- 
nit cu laptele ej!.. 

Damiean. — (in parte) Cu a cut lapte? 
Iorgu. — Gândeşte ce efect “ţi-ar. pricinui, când *ți-ar 

pica peste cap turnul 'Trisfetitelor... Asemine efect îmi . 
pricinuescii toate lucrurile ce mă *ncunglură, .. Nimic 
nu *my place, nimic nu mă mulţămeşte !.. par” că 'mi 
stă o greutate nemistuitoare la stomah.,. Nu ştiii ce 
să fic? mămăliga, sai altă ?., dar” te rog, scapă-mă  
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din haosul acesta în care, cu cât merg, mă dati de-a ros- 
togolu mai afund. 

Damiean. — (în parte) 0 'nehunit,! 

Gabhiţa. — Îlon cher monstu Georges!?. . eii nu do- 
resc altă de cît să te scap... dar” cum? 

Iorgu. — (eu mare foc) Cum?.. jărtfindu'mi toate 
simţirile înimei tale celei pline de poesie, de melodie, şi 
de melanholie !.. Di'mi amoriul tăi cel de ânger tute- 
laire; căci de mă poate scăpa ceva pe lume, este numai 

„ dragostea, ta, zergură divină şi senină! 

Damiean. — (in parte) Co să “i de6?.. Îmi vine mie 
să "i daii o palmă. 

Gahiţa., — (în parte) Ah? guel bonheur! mă  tubeştet 
(tare) Piudâr ea secsului meii nu mă cartă ca să r&spund 
îndată dorințelor d-tale, dar?. .. (coboară ochix) 

Iorgu. — Ah! Gahiţo!.. sunet ceresc şi 'naripat!., 
nu mă ecrâzarisi cu astfel de vorbe!.. Lasă modestiea 
oamenilor de rcnd; las'o la de-al de Gângu... la per- 
soane ne "nsufleţite de spiritul veacului, precum sântit 
provingialil de aici. 

„ Damiean, — (în parte) Aşa! 

Iorgu. — Ear” tu, Gahiţo!.. tu care "ţi-ai desvătit 
mintea ca 0 “conopidă, la căldura civilisației; tu care at 
făcut voeajuri; tu care al vădut Cernăuţii!.. nu te su- 
pune la nişte cuvinte deşărte, precum modestiea şi pru- 
dărea. .. Mărturiseşte ritos sentimentele inimei tale. . . 
spune'mi: Georges te lubesc!.. precum îţi gic eii în 
patru limbi: Gabiţo! Gahiţo! te fuese! sas _agapo! ich 
liche ilmen! je tous aime! ţeade în genunehn Ah! fiieţi 

, 64 
7 

PT?



1010 IORGU DE LA SADAGURA 

milă şi mă mângâie de nenorocirea ce-am avut a mă 
întoarce în ţara mea şi ?n casa asta!.. 

Damiean, — (apropiindu-se de Iorgu, tare) Aşa, tălhariu- 
le!.. Casa părintească "Io nenorocire pentru tine? . Afară să eşi, neruşinatule!.. afară, ticălosule. , . şi să 
nu te mat arăţi în ochik mei, că, să n'am parte de bt- 
trâneţile mele, . . 

(Prieteni! întră, unul cu şervetul la gât altul cu paharul în mână, şi încungiură pe Damiean, căutând să 11 liniştească.) 

  

SCENA XI. 

Că denainte rietenii; mat pe urmă Gângu » P 
, şi Iftinai, 

Prietenii. — Ce este?.. co este?.. 
Damiean. — Audiţi, mă rog, fraţilor?. . Dummealui 

cuconu Iorgu, nepotul mei, giiseşte casa moşului săi o 
năpaste pentu dânsul? . audit-aţi aşa lucru?.. Bă care. 
n'am strădănuit, Dumnegăi ştie! pentru ca st “] trimiţ 
în şcoli, cu cheltueli mai pe sus de cât starea mea... 
Ei care "l-am dorit şi "l-am plâns doi ani de dile. ., 
Fi care "l-am aşteptat din di în gi, din ceas în ceas, 
cu bătaie de inimă... şi toate aceste pentru ca să ?] fae 
om de treabă!.. augiţi răsplătirea ce'mi dă, ticălosul2,, 
audiţi!.. casa moşu-stii! casa unde s'aii niiscut el! casa 
unde-aii muriţ mateă-sa!.. îi o nenorocire pentru dân- 
sul!.. Afară, pân” nu uit de tot că 4I sânt moş. 

Iorgu. — (in parte) Îmi vine să mă 'npuşe!.. (ese pri 
fund foarte turburat.) 
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Gahiţa. — (în parte) Acu "i vremea să "i dovedesc ce 
este pasica amoriului... Mă due să fii îngerul fute- 
laire a lui non cher Georges ! (ese anpă torgu.) 

Damiean, — De geaba vreţi să mă mângâeţi, fia- 
ților!.. de-acum toate nădejdele mi stai stinsă! . Un 
nepot am avut, şacela... "l-am perdut!,.. Blăstămat 
să fie ceasul când "mi-ai venit în gând să "] trimit peste 
graniță, la Sadagura! 

Gângu. — (întră tute) Cum ai gis, vere  Enachi?, . 
vrei tabac? (ÎI dă tabacherea.) 

Damiean. —  (evtrlinduy tabacherea jos) Du-te la dracu 
cu tabacu'ți cu tot, surdule, 
"Gângu. — (în parte) Baca!.. Se vede că s*0 cârchit 

vărul Enachi. 
Iftimi. — (alergână pe ușa din fana) Cucoane, cucoarne, . . 

de când zăresc n'am pândit pe nine, 
Damiean. — (tarios) Lipseşti, prostule, că te Ye dracul. 
Iftimi. — (eşina, tusa) SE te duci duluţă. . 

(Cortina cade.) | 

cae .
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ACTUL II. 

Actul se petrece în casa comisnlui Kiulafoglu, la laşi, 

Teatrul represintă o sală nemobilată cu tre! uși; una în fund, care 
duce afară; alta în drepta, ce ă în odăile lui Iorgu; şi 0 a trefa în 
stânga, care se deschide în apartamentul lui Krulafoulu. Lângă uşa din 
fund, un dulap mare cu pendulă și cu 0 ferestutcă sub cadran, Scaune 
pe 'npreglur, 

SCENA 1. 
Iorgu (intră pe uşa din drepta, posomorit și pe gânduri.) 

De când m'o alungat moşul meii din casa lui, fatali- 
tatea s'a legat de capul meii!.. toate 'ny mergă pe 
dos, şi nu "% gi în care să nu am câte-o Supărare! ,. 
Am alergat aic în Iaşi, nidăjduind c'oră găsi distracţii 
care să "mi gonească gândurile cele posomorite; în ză- 
dar!.. Cine caută distracţii în capitala noastră, samâ&nă 
cu hehunul ce cauti cat morţi să le scoată "potcoavele. . . 
Am cercai de toate, fir” a da de mulţimire!. . "Mi-am 
sdruncinat şelile pin droşce pe paveoa noastră... cea 
vândută carâtaşilor!. . fir” a câştiga altă plicere, de câţ 
o durere în şolduri, care m'ai ţinut la pat vr”o dout 
septămâni. .. Am alergat ca un Yepure [e câmpul Copo- 
ului, fă” a căpăta alt ceva de cât o ocă de Colb în 
pept, şi deplina încredințare că locuitorii Iaşului ai fostii 
şi sântii oamenii cei mal colăiţi din toată lumea, . 
Am fost la balurile măscărite... vreii să dic, miscuite. ., 
şi m'am întors acasă cu ideea, că cel mal mulți care 'SY 

" pună mască, o facii pentru că le "1 ruşine de obrazele 
lor!,. În sferşit m'am dus la opera nemţască, la Yo= 

,
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devilul franțez, şi la bietul teatru naţional, sărmanul!. . 
când moare, când învie... da "! mal mult răposat!,.. 
Şi ce mulţămire am tras din toate aceste pitreceri a le 
laşului?.. Nimic! . (ee preumblă pușin pe gânduri) J'apol 

creditorii! care "mi staii de straţă la uşă, cum se face 
giuă... dă!.. par” că ci le-am dis st "mi facă cre- 
dit... D'apol Ițic zaraful cărui sânt dator două sute de 
galhini, cu dobindă de şăi-dăci la sută pe lună!.. şi 
care mă îngrozăşte pe tot ceasul c'a da jalbă la Azgie... - 

cea mânie) Dă!.. cine dracul "mi-ai dis mie să mă po- 
trivesc Gahiţei!.. Las? că din pricina et nvaii dat moşul 

meii afară din casă... dar apoi s'aii şi legat de mine, 
nebuna, ca un scatit!,. Nu pot să mă desfac de dânsa 
nică pintr'un chip!.. De şăse luni acum de când şăde, 
cu mine tot într'o casă... Ce st fac?.. Am scris 

moşului meii să mă erte, şi nici nu "'mi-aii răspuns... 
Cum dracul să scap de Ițic şi să plătesc chiriea odăilor 
comisului Agamemnon ?.. (stă pe eânăur 0! co idee!.. 

Comisul Kiulafoglu şăde tot într'o casă cu mine; (arătâna 

în stânga) cată apartamentul săi... cati şi al mei... 

(azată în arspta) Comisul Agamemnon îi, după alte păcate, 

şi însurat cu 0 femce frumuşică ce nu 'mi pare prea 
haină... "Tot îi fac ceva curte.... can sto string mai 

de-aproape... poate că... mai ştii ce?.. Îubindu-mă 
cu nevasta, bărbatul negreşit trebule să 'mi facă credit, 

şi poate că m'a şi împrumuta cu bani!.. Bărbaţii ati 
fostă tot de-a una birnicii amorezaţilor. .. Bravo lor- 

gule! se vede că "ţi-at ascuţit mintea pe tocila cirili- 

sației din Sadagura !.. A!.. cine vine?.. De-ar fi cu- 

pi 
e
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“coana, Zoiţa, femeca comisului! (zărina pe Gabiţa) A !.. caca 
dracul pe uscat! 

———— 

SCENA II. 

Iorgu, Gahiţa, (intrând pe uşa din fund, cu capela pe cap 
şi cu galul pe umeri.) . 

Gahiţa. — Ah! Georges, îmi vine leşin de mânie! 
Iorgu. — Ce ai? 
Gahiţa. — Pune'ţi în gând, 7mon adort, că m'am 

dus la Miculi ca să "mi aleg o coafuri, verde cu pene 
roşii, şi aflu că aii luat-o comisoaca. 

Iorgu. — Care comisoae? | 
“Gahiţa. — Femeea Iul Agamemnon Kiulafoglu, gaz- 

da noastră, | 
Iorgu. — Și numai pentru atâta iţi vine istecicale?. 
Gabiţa. — Numai pentru atâta?.. Ce "ntrebare *f 

asta... ÎmY pare curios, Georges, să *mi faci o astfel] 
de *ntrebare mie, care am jărtfit pentru tine şi reputu- 
Zie, şi nume, şi... 

Iorgu. — ME rog, nu mă mal ameţi cu pomelnicul 
jărtielor d-tale... le ştii şi car” le ştii pe de rost... 
Slavă Domnului! nu "1 qi în care să nu *mi aduci aminte; 
că te-ai legat de capul meii ca boala de om sănătos. 

Gahiţa. — Ce vorbe sântii aceste?.. Tu, Georges... 
care mă numeai ângerul tâii futelaire?.. tu care mă 
numeal zergură lină şi senină! tu să "mi dict că "ti-am 
picat năpaste!.. Al! câtă deosebire "1 între tine Şi în- 
tre nobilul baron von Kleine Schacabe, care. . .
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Iorgu. — Care te slărea când ai fost la, Cerniuţi?.. 
ştii, .. "Mi-ai spus povestea asta, de-o mie de ori... o 

„cunosc! Îi chiar degeaba dar st *mi mat pomeneşti de el.. 
Gabiţa. — Audi, aug tiranie!.. nici nu me lasă 

acum “să vorbese! tmlângena) Ah!.. văd că amoriul tăi 
începe a să rtci, şi că nu 'mi mai rămâne altă, de cât 

să mort. | 

Iorgu. — Nu “ţi mal uda basmaoa degtaba!.. Schi- 

mositurile aceste mă stringii de gât!.. În toate gilele 

tot ţipete şi bocete!.. destul, pentru numele lui Dumne- 

dă! că m'am săturat acum. 
Gahiţa. — Te-al săturat de-a mă videa plângend, 

om fără suflet ce eşti!., Când tu însuţi eşti pticina 
că mi staii schimbati ochii în pîrae de lacrimi... Vai 
de mine! cât sânt de nenorocită!.. Eii care "i-am jărt- 

fi toate palpitațiile inimei mele! şi care "l-am ridicat 

în fantasiea mea până la al nouă-spre-dăcelea cer! . . 

Ce descepţie crudă! ce deşteptare filoroasă!.. ce... 

Iorgu. — Şi cele-l-alte multe... Le ştii pe de rost... 

şi de vrei, pot să ţi le spun că insumi... „imitână pe Gabiţa) 

Ce desnădăjduire amară! ce lovire cumplită pențru inima 

mea! ce durere sfăşiitoare!.. "Toate aceste, soro dragă, 

sântii bune în Malvina şi în Gonzal de Cordova... ear” 

pentru mine, toate aceste suspinări mă facă să case piu” 

îmi strămut fălcile... şi cât pentru lacrimile cu care 

m$ stropeşti necontenit, trebuie să ştii că "mi dail gu- 

tunariii, a 

Gâhiţa. — (eu mânie) Infame!. . cum de îndrăzneştă 

să mă calci în picioare, pe mine care te-am învtluit în
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toate fericirile limeşti, şi te-am legănat pe sînul mei ca 
un copil rătăcit în calea vieţir?.. 

Iorgu. — Şi aceste le ştii... așteaptă... timitâna pe 
Gabiţa) Pe mine care te-am legănat şi te-am înviat. ca 
pe-o floare vestejită, la radele amorului meii! .. Şi care 
priveshind ca un înger binevoitor asupra ta, am de- 
părtat toate furtunele ce arii fi pututii să sbuctume coar- 
dele inimei tale!.. şi cele-l-alte... Vegi, cucoană Ga- 
hiţă, că le ştii toate de-a rendul, de şi nu le-am în- 
vățat şi eii din romanguri ca d-ta... În sferşit însă, vrei 
să mă tălmăcesc curat... Cucoană Gahiţă, m'am săturat 
de toate parascoveniile şi de toate farafasticurile d-tale. 

Gahiţa. — Farafascovenii, ei!.. O cidl! | 
Iorgu. — Dar; din pricina d-tale am făcut pe mo- 

şul mei să mă dee afară din casa lur,.. Atunci eram 
un nebun, ş'acum mă căesc... at înțâles?.. De ştse 
luni de dile, de când te-ar legat de mine, nat scos din 
toate minţile şi mai adus aici în Iaşi... 
„Gahiţa, — Ingratule! 
Iorgu. — Aid, nu numa! că m'ai înglodat în da- 

torii pân" în urechi, ba âncă m'aY şi făcut strat lepăd 
numele tătâni-meii!.. şi să foii pe-al d-tale... Augi 
poznă! . . să nu mă mat chtem eii Dămican, ci de Ros- 
marinovici!.. gicendu'mi că Rosmarinovict hate mat bine 
la urechi. 

Gahiţa. — JMiserable! 

Iorgu. —' Și ci, ca un prost, mă potrivesc ef!. , 
Ce-ar dice moşul mei când ar afla, că *mt-am schimbat 
porecla familiei, şi că mă alungit datornicri pe uliţi?..
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Destul, cucoană Gahiţă!.. foarte'ţi mulţămesc de dra- 

goste, şi te rog de-acum înainte să'mi dai bună pace. 

Gahiţa. — 0! que) iînfame! .. Săi dai pace, după 

ce mat comprometarisit?.. Ah! ştiii eii de ce mă de- 

părtezi tu acum de la sufletul tăi... pentru „că tubeşti pe 

alta, pe comisoae. 

Torgu. — A! *nebunit? 

Gahiţa,. — Te-am înțăles eii de mult că "mi calci 

întrafurea. .. însă bun îi Dumnedăi!.. "M-a veni pri- 

lejul să'mi răsbun... ş'atunci... ceriul va fulgera, mările 

sor clătina şi pământul s'a cutremura! (ese turburată pe 

aşa din drepta), . 

“ zorgu. — Şi dracul te-a lua! 

SCENA III. 

Torgu. — Du-te Rusalie pe ceea lume, şi să vii îna- 

poi când or eşi caraşii fripţi din Bahluiii!.. ME mir 

cum de-am putut trăi şăse luni de gile cuo dihanie în- 

veninată ca dtnsa?.. Da de-acum, st ştii coli videa 

târgul Iaşului curat şi fără jidani! mă duc de-aici. . . 

fug unde mor duce pictoarele, ca să scap şi de Gahiţa, 

şi de Iaşi, şi de Ițic... 

  

„SCENA IW. 

Iorgu, Iţie (în fund) 

Tie. — Par che: vorbeal de mine, chicănaşule. . . 

poate che al bani? 
[T



pn
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Iorgu. — Piei drace! 
Iţie. — Acum o trecut de mult vadeoa sinetului. , . Cred che mi% pleti acei două sute de galbini... 
Iorgu. — Giupâne Ițic, nici vorbă nui că "ţă-olii plăti, dar... mat târgii, . Iţie. — Mal tirgiii nu pot; trebue se me refueşti îndată... destul de chind me porți cu vorbe. i Torgu. — Dragă glupâne Ițic... mat îngădui-mă măcar vr'o două luni. 

Ițic. — Două luni?..-nici două ceasuri, .. Pleteşti indată, sai me due pe Agie? gic dei! 
Iorgu. — Iţicule dragă! nu e mâniea; ce dracul! doar' sântem prietiny. 
Tţie. — Nu ştii nimichi,,. Frate, frate... brânda *% pe bani. | | 
Torgu. — Iţică, Iţicuţule, .. 
Iţie. — Aşa mi se cade mie dache am a face cu birbauţi. | . 
Iorgu. — (mâniinau-sc) Mi târtane, ce e obrăzni- ceşti?.. nu te gândeşti că "ţi-orit smulge perckunit ? 
Ițic, — (eam cu frică) Percfunii? nu me tem... Per- Clunil mei sintă sudiți, 
Iorgu. — Eau aşteaptă să (i! sudiţesc cii mar bine. 
Ițic. — Nu veni, nu, che strig ghevalt, die dei! Ce! vrei să mi şi baţi dache numi pleteşti?.. Am se te spun pe Conţu. 

Iorgu. — Măl târtane, se vede că te mănânci chica, Ițic. — Ei n'am chichi; ci sint ras, - | 
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Iorgu. — Batt?i crucea. Îudi!.. de M-ar da mal de- 

gravă afară din ţară, să scăpim de denşil... 
Iţie. — Mie numi pasă, che am bani. 

Iorgu. — Du-te dracului cu bani'ţi cu tot, Littă 

afurisită ! . 
Ițic. — Me duc, dar” se ştii che am se mi 'ntore cu 

totă Agie, ca se te ridic pe sus. 

Iorgu. — (alergând după e Eaca, Lita, că nu ese.. 

Ițic, — (fagâna) Ghevalt !. . 

SCENA T. 

Iorgu. — ÎN în stare so facă târtanul... Cum să 

scap?.. De m'aşi întelni cu cucoana Zoiţa, poate caşi 

indupleca-o să pue pe hărbatu-sti chizăş. .. Cine esă din 

apartamentul comisului Kiulafoglu ? (s apropie e uşă şi se uită) 

EL îi tocmai, cu femeea, lui... M& duc degrabă să'mi fac 

toaleta, şapol... val de capul tăi, Fir Agamemnon ! 

(ese pe uşa din drepta.) 

SCENA YI. 

Kiulafoglu, Zoiţa, (intrând amândoi pe uşa din stânga) . 

Kiulafoglu. — (fără surtuc, cu fes mare şi cu ochelari) Î/a 

“ psihi mu, Zoiţa, nu nai inselato.. . crede mu che nu 

nvai inselato... eți na ziso! » 

Zoita. — FĂ! “te cred, te cred... dâ”muY pace. 

Krulafoglu. — Ma ohi eţi. Se me creţi din tot 

sufletu mataluţi.
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Zoiţa. — Şi din tot, sufletul mataluţi, dacă. vrei... Te cred... mal mulţ pofteşti?.. De când amii pusii Yedeş amândot, n'am cap să mă odihuese, 
Kiulafoglu. — Ifite Co; ma ge se facem?.. Ya- desu'i mare... stif?.. Un salo pentru mata daca mi” insala, fe o. chisa de capnos cusuta pentru mine, daca te-olii insala, ego pe mataluţi... Lipon, fiind che mune nadazduesco a me face ispraynicos, elpizo se castigo tot odata si chisaoa, pentru solpeti. Sa Zoiţa, — (cu bucurie) Dăii, mâni te faci ispravnic ? Kiulafoglu. — Oviste? 

Zoiţa. — Mâni te punii în slujbă 2 - Kiulafoglu, — Alalista; de mulţ alergo, Psihi mat; Omos imprezurerile nu 'my-aii fostu cu favori.. . Osto- son tora îme Siguros. 
Zoiţa. — Cât îmi pare de bine! îmi vine să te să rut de bucurie, 

- „ Kiulafoglu, — tzimbina) Saruta, matia mu, saruta. 
(Zoiţa volesce să sărute; Klulafoglu o opresce.) | 

Kiulafoglu. — Ba nu, sirata ce esti; ref s&mi daf o sarutare, S'apol se dişi tadesi?.. (ridând) Acus si- rata! cum vrea se me insele ca se castize to sali... Ma si ei Palicaris... nu me prinâo asa lesne, Zoiţa, — Ha, ha, ha... da fricos may eşti? Kiulafoglu. — Ego sinto comisos Agamemnon Kiu- lafoglu, si am capo nu hefali.... ge dic ei?,. nu bos= tani,.. A! vrei mata numat de chit se porţi salo de ispravnicesa ? ma cu asta fel de fesmecherii nu me prindi pe mine... Vedi... Zoi ma Sint necontenit cu 

D
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ghindul tot la Yadesi, si pentru ca se nwl uit, am ho- 

terito se gic stii! de dimineaţa cos tin seara... Pa- 
radigmatos harin; chind mi aduce ficorul dulceţi, eii 
dic stiă!.. chind me *ntreaba qinera de sint senatos, 
die stiii!.. de'mi dice qinera: Arhon comise, femeea 
d-tale... stii, fraţico, si ear" stii! 

Zoiţa. — (în parte) Bine, bine. 

Kiulafoglu. — Ja se lasemu Yadesu de o parte... 

Fan spune'mi, psihi mau, a platito chiriea odailor mm0nsu 
de Rosmavinopulos ? 

Zoiţa. — Ba încă nu. 

„ Klulafoglu. — Ge fel nu?.. omos vadeoa a tre- 
cut- -0 de mult, fos mu, si ei am trebuinţa acum de 

parale, pentru ca se me fac ispravnicos mai degraba. 

Zoiţa. — Lasă, frate, că “ţi-a plăti; mai îngădue'l 
pușintel. | 

_ Kiulafoglu. — Pentru /atiro mataluţi ge n'asi 

faţe?.. daca vrei, zocu to piperi. 
(întră o slugă cu un răvaș.) 

Sluga. — Eaca un răvaş pentru d-ta, cucoane Agă- 

memnule. 
Zoiţa. — (luând răvaşul) De unde să fie oare?.. na, 

dragă, deschide'].. 
. Kiulafoglu. — (intingând mâna şi trăgena'o Yute înapo!) Stil... 

„A! sirata! ear” a! vruto se me prini, ma "ţi-am spuso 
che sint palicaris. . . ea zăvaşul riqina) Se videm gine'mi 
Scrie, teitesce): 

«Cu, frăţască dragoste mă închin d-tale arhon Agamemnon!> 
- . . . 

„Mai ântei "nu lipsesc a cerceta despre întregimea, fe-
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„ricirei sănătăţii d-tale, ca aflând că eşti după cum do- 
„Tesc, nu puţin să se bucure sufletul meii; al doilea vei 
„Şti că, din mila ceresculuY împărat, şi că sânt sănătos; 
„al 3-lea te înştiinţăz că vin la Iași, că să caut pe ne- 
„potul meii Iorgu, care "mi-ai scris că s'a pocăit pen- 
„tru celo trecute. Deck, în puterea prieteşugului nostru, 
„am gând să trag la d-ta în gazdă, rămâind al d-tale 

„prea plecată şi supusă slugi 

Enali Dămian, pitav.* 

Zoiţa. — Pitariu Enachi Dămian?.. cine, dragă ? 
Eiulafoglu. — Un prietinos vechii a meit, cu care 

am fuzito peste Pruto, in vremea Turţilor, 
Zoiţa. — Ce fel? ai fugit?.. Par” că "mi-ay spus 

că te-ai bitut cu dânşii la Sculeni?.. 
Kiulafoglu. — Jalista psihi mu, n'am .batut-o, 

ma de departe... Fii sidemu pe celalalt mal a Prutu- 
lui chind a sosit urdiea tureesca si recneam „Llate la- 
lohrononali diaroli... Ela incoațe, daca ve da îni- 
ma, se ve aretu ci“... oma niți unu n'a indreznit-o se 
treca Pruto, che pe toţi îi faceam les. 

Zoiţa. — triqena) Audi vornic? 
Kiulafoglu. — Ma cum socoți ? - 
Zoiţa, — Știi că eşti din cel care întră ?n doi ca "n 

dol-spre-dăce şi nu'i potii scoate nici dont-dăcă şi patru. 
Kiulafoglu. — Fan lasa saga; e se gatim mai bine 

conacu pentru pitaris Enachi. 
Zoiţa. — Odaca”i gata, nu te mariji. 
Kiulafoglu. — Un lucru numa! nu ințelego in ra- 
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vasul ista... dice che vine se caute un nepoto a dimi- 

Sale ge s'a pocaitu... ce nepot? Ni 
Zoiţa. — Las că te'i tilmici cu pitariu Enachi. 

Kiulafoglu. — A! natos ke monsu de Rosmari- 
nopulos. 

SCENA VII. 

Kiulafoglu, Zoiţa, Iorgu, 

Iorgu. — Bonjur cucoană foiţă; Donjur cucoane 
Agamemnon; de mult nu am avut norocire să vă văd. 

Kiulafoglu. — HKalimera sas monsu de Rosma- 

rinovică. | | 
Iorgu. — Îmi pare curios să ne întâlnim aşa de 

rar, mal ales că şidem tot într'o casă. 

2ooafoglu, — Nesli; ma ge face cocona d-tale? 
senatosa'y ?. 

Iorgu. — (în parte) Duct-s' ar pe pustii! ttare) ÎL cam 
zaită, drăguța! 

Zoiţa. — Zaifă?.. ce are? 
Iorgu. — Ai răsuşit. 

Kiulafoglu. — A! poli me Ialofeni!.. Par! ca 

esti gata se esi?.. unde te duci? 
Iorgu. — M5 duc să teii o lojie pe desară la tea- 

tru naţional. 

Kiulafoglu. — Ha, ha, ha... la teatro moldove- 

nesco!.. Nu "ţi e mila se dat parale de zeaha, ca se 
vedi niste Daeţi care nu stiii nici se vorbesca. macar... 
si se asculţi niste piese ca val de ele? 

i
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Iorgu. — Dac'arii giudeca toţi ca d-ta, domnule, apoi 
teatrul naţional nu star putea intemeca nică odată în 
țară; dar”, slasă Domnului! sântii persoane care ştiii să 
preţucască greutăţile unei scene începătoare ca a noa- 
stră; care nu se ruşinează de a merge să vadă piese. 
naţionale, şi care în sferşit ertând greşele'e actorilor, îi 
încuragează şi le dă aglutorul cuviincios... Acele persoane 
sântii vrednice de toată lauda, şi teatrul naţional le va 

"fi tot de-auna recunoscător. 
Kiulafoglu. — Sţiii che ei nu am curazi ca se 

mergo se casco patru geasuri pentru hatirul patriotis- 
mosului. . . 

Iorgu. — Cât pentru d-ta, domnule, teatrul naţio- 
nal te lasă ?n pace să faci ce "ţi-a plăcea; cu astă con- 
diţie însă, ca şi d-ta săi dal pace ca să'şi urmeze ca-" 
riera, cum poate, şi să nu'l critici cu ochii închişi. 

Zoiţa, — (trecând între amendoh Lăsaţi, vă rog, vorba 
teatrului, că ear” o să 'mcepeţi a vă sfădi. 

Kiulafoglu. — Bine (işi, psihi mu. Lipon, monsu 
Rosmarinovici, ma inchino cu plecaţune... ma duc si 
ei se ma imbraco. Ela Zoiţa mau. tese prin stânga) 

(orgu se face că ese pe uşa din fund; şi când vede că Klulafoglu 

a eşit, se intoarce Xute pe scenă şi opresce pe Zoiţa.) 

SCENA VIII. 

Iorgu, Zoiţa. 

Iorgu. —- Slari Domnului! că mă găsesc în sferşit 
singur cu d-ta, cucoană Zoiţă,.. a  
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Zoiţa. — (voina să easă, în parte) Degrabă "ţi-a î?., 

Iorgu. — Xu fugi ângeraşule!,, nu mă lipsi de fe- 

ricirea ce simt a te videa şi a'ţi spune cât te Yubesc, 

Zoiţa. — Domnule... 

Iorgu. — Ah!.. când ai şti câte pitimese în su- 

fletul meii din ceasul cum te-am zărit! Di şi noapte te 
visez cu ochii deschişi, şi nu pot nici să mănânc, nici 
să bei, nici să trag clubuc, 

Zoiţa. — Vai de mine!.. vorbeşte may încet că te- 
aude bărbatu-meii. 

Iorgu. — Te Yubesc mat pre sus de cât cum -Îu- 

beşte un gtudecător aurul!.. Pune'ţă dar în gând cât 
te iubesc!., 

Zoiţa._— Adevărat grăeşti?. . 

Iorgu. — SE n'am parte de bărbatu- ti, dacă Li 

spun minchună, . -. Zoiţo. . Zoiţo! 

'Kiulafoglu. — (atrigâna atm culise) Zoiţa. . . Zoiţa. 
Zoia. — ur dorgu) Fugi, că vine, 

Iorgu. — (soină să fugă) M'am dus. 

* Zoiţa. — (in parte) Îmi vine-0 idee. aur 1orga, oprinăur) 

Nu pe-acolo. 

Iorgu. — Da pe unde? 

Zoiţa., — Ascunde=te aici în ceasornic, pn" ce-ofii 
depărta pe bărbatu-mei. 

Iorgu. — Cum dracu? în ceasornic? 

Zoiţa, — Dacă mă iubeşti! 

Iorgu. — 'Te iubesc; dar” ce are-a face dragostea 

mea, cu ceasornicul ? 

Kiulafoglu. — (asemene) Zoiţa. .. Zoiţa. 
- 63
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Zoiţa. — Întră degrabă că "ţi-otă tălmăci cti mat 
pe urmă... 

- Xorgu. — Da nu se poate, soro... 

Zoiţa. — i” frică poate? 
Iorgu. — Frică?.. ha, ha, ha! Xu cunoşti pe Iorgu. 
Zoiţa. — EI; apoi ce te mai opreşte? 

Iorgu. — Di dintâi că mă iubeşti, ş'apoi întru şi 

în tartar. 

Zoiţa. -—  (deschigâna ornicul) Te lubesc, 
Iorgu. — Încă odată. . . (ântză în oznie). 

Zoia. — Te Yubesc, ţin parte) Am câştigat rămăşacul. 

(Agamemnon întră şi vede pe Zoiţa închidend uşa ornicului.) 

SCENA IX. 

Kiulafoglu, Zoita, 

Kiulafogiu. — Zoiţa, te strigo de un qeaso... ma 
qe faqeal la qeasornico ? | 

Zoiţa. — Au făceam nimică. 

Kiulafoglu, — (în parte) S'a tulburato... ltare Cu 

cine crai aice? 

Zoiţa. — Cu nimine. 
Kiulafoglu. — țin parte) Negresit, a ascunse pe qineva 

îs to qeasornico... mesa. (tare) Zoiţa!.. Zoiţa, Jital:se 

drept la ochi a mele, 
(Zoiţa coboară ochil.) . 

Kiulafoglu. — (mâniindu-se) Pes mu drepto, cine “i 
in orologhion ? 
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Zoiţa, — Da cine vrei să fie?.. nui nime. 
Kiulafoglu. — Nime? sirata ce esti!,. vrei si tu 

se me faţi de mascara! Nu augi che a statute geasor nico? 
”Uorgu imitează cu limba baterea orniculut.) 

Zoiţa. — Ce fel s'aii oprit? "n "audi că merge? 
Kiulafoglu. — Merze?.. ina 'de “ce mârze” asa fute? 

(Iorgu imitează ma! rar.) 

Zoiţa. — Se vede că'ţi ţiue urechile. 
Kiulafoglu. — Fan asculta... Acum merze incet. 

(Iorgu imitează Yute.), 

Kiulafoglu. — Zeița, Zoiţa, a! ascunso pe. gineta 
acolo... Unde "i chela? o 

Zoiţa. — Nu i la, mine, 
Kiulafoglu. — (mânios) Da'mi cheta, che m'am aprinsv 

ca un zaratico, | 

Zoiţa, — (aânâu'ă ehea) Dacă nu mă credi, poftim chela... 

deschide Şi VedI. . . IRrulafoglu tea chera) ladeş! am câştivat 
rimăşagul, 

Kiulafoglu. — (scăpâna ehera jos) Karnal:si! n'a! iu- 
salato! (se vate cu pumnii peste cap) Na, na bostani fără /;e- 

fali ! se perdo eii remasagu! ei care mi sinto' palicaris/ 
„Ah, Zoiţa mau! îţi cero ertagune in zenunchi, pentru che 
am prepuso nevinovaţiea ta, sirata ge esti! 

Zoiţa. — Mai bine hai să'mi cumperi şalul. 

Kiulafoglu. — alde psihi mau... harde. (n parte) Tin 
patzirisa hiotilii. 

fesii amândot prin fund.) 

Ge
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SCENA X. 

Iorgu, (deschidâna ferestuica dulapalui.) 

AL vădut, diavolul de Zoiţă cum "şi-o bătut gioc de 
bărbatu-săi şi de mine!.. şi toate aceste pentru ce?.. 
pentru un şal!.. Apoi, pas de nu di că interesul poartă 
fesul... UI! mă înnăduş aici... m'am săturat de cea- 
sornicărie... Cum dracul să es? (ezânţie usa) Uşa "7 închisă 
cu chela pe din afară... Ar avea haz să mă lase ca 
să mă svântez aici!.. ha ma! bucuros aşi fi să mănânce 
mere acre, de cât... Pav” c'au întrat cineva 'n casă... 
la loc Iorgule. (inchide ferestulca.) 

  

SCENA XI. 

Damiean, (iniră prin funa.) 

Măr, măi, măl!,. ce casă pustie! Nici că ași întâlni . 
vrun suflet botezat!.. În sferşit, eată-mâ's în Iaşi! 
Nepotul meii "mi-aii seris că s'ait pocăit, berbantul !.. Augy 
d-ta, să fugă din târgul nestru la Iaşi, cu cine?.. cu 
Rosmarinoriceoaea !.. ce blăstămat!.. Da ce dracul!.. 
ma st vie nimine astăgi s&'mi spuie dacă comisul Aga- 
memnon îi acasă?.. EI, Toader, Nastasă, Kirilă. 

Iorgu. — (deschiqend ferestulca, în parte) Par! cam du 

dut un glas de rudă, 
Damiean. — Vasile, Gavril, Prikoki!.. 'Tufă, pustii, .. 

ca când aii trecuti Turcii. 

Iorgu, — (asemene) Săracul de mine! Moşu-meit ! . 
de m'a găsi aici, sânt prăpădit... Numal de nu “m-ar 
veni st strănut. ttrinuta,)
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Damiean. — Dec! cine strănută ?n dulap? 
(Iorgu ma! strănută.) 

Damiean. — Ce să fie?.. Ban să videm. tvoresce să 
desebiaă aulapul) ÎN închis cu cheta... Het! cine” acolo? 

(Iorgu face ca cucoşil.) - 

Damiean. — Ean audi] acu... îmi cântă ca cuco- 
. Spune, măr... cine acolo? 

(Iorgu face ca măâţite:) , 

Damian. — Ştii că are haz?.. Poate că "% vrun 
ceasornic cu mojică... 'Tocmat... ha... ha:.. ha!.. 
Răposatul dascalul Îeni, Dumunegăi st? erte! avea unul 
care cânta ca cucul, i 

- (Iorgu face ca cucul.) ” | 

„ Damiean. —.Măr!.. da aista cu ma multe meş- 
teşuguri, . . Când aşi g găsi chela, ca să văd cum dracu "i 
Muerat în luntru, (găaină cheta jos) Eaca o chee; oare nu 
cumva "i de Ja ceasornic? (aescniae) Piel drace!.. Iorgu!,. 
în ceasornic!.. Ce faci aici, tălhartule? 

Iorgu. — ME... mă primblu, moşule. 
_ Damiean. — Aşa mi te-ai pocăit, blăstămatule? "Te 

„ascundi prin dulapurile oamenilor, şi cânţi ca cucoşit, şi 
miorlieşti ca mâţile, pentru ca săţi baţi gioc de mine? 

Iorgu. — Moşule... , 

Damiean. „—— St mă facă să cred că "1 ceasornic cu 
mojică! A! hoţule, mă faci de mă scol de-acasă, ei om 
bătrân, şi vin la laşi pentru tine! şi tu în loc să te 
arăţi înaintea mea blând şi supus, te-apuci:să'mi cânți 
cucul? Las" că t oki învăţa eii... Socoţi că te-oli face 
clironomul mei? Pune" ți pofta "m cuiiă, dragă... Îi cânta 

P
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tu mult ca cucoşii, şi % miorlăi ca mâţile, pn” ce "* 
videa o para de la mine. ” | 
„Torgu. — Moşule, ascultă-mă şi pe mine... 
Damiean. — Lipseşti dinaintea, mea... Audi în- 

o puşcă "n uni aşa! îl trimet în ţara nemţască ca st se 
facă om a treabă, şi el învaţă acolo aşi uri pămontul 
unde s'aii născut, 

Iorgu. — Nu”! adevtrat... nu'i adevărat... Ei îm 
Yubesc Patriea mal mult de cât d-voastră, pentru că 
ştiii cum s*0 fubese. 

Damiean. — Aşa! vrea st dică, spun şi minciuni? . 
Atâta "mi-ai ma! rămas, ca să mă faci şi minciunos. 
Trage'mi încalte ş*o bătale, ca să se mântue comedica... 
M5 niir ce mă opreşte de nuţi sfirm capul: 

Iorgu. — Moşule, eşti aspru cu mine... N'am me- 
ritat. să mă tratezi astfel. i 

Damiean. — "Ţi-oiii da un tartat acuşiide nu "1-4i 
putea duce. 

  

SCENA XII. 

"Dâmiean, Iorgu, Itic, doi comisari. 

Ițic. — a comisar Veniţi cu mine. se'] ridicaţi. 
“Iorgu. — ţin parte) Baca şi Ițic! ca când dracul 

"I-a adus. 

Damiean. — Pe cine cauţi, gtupâne? 
Ițic, — Pe chicănaş Rosmarinovici. 
Damiean. — Care Rosmarinovici?.. Elo murit de mult. 
ţie, — tzăriud pe 1orgu) Ba nu; cată'] după d-ta.:
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Damiean. — Cine? lorgu? 
Iţie. — Dumnelui. | 

Damiean. — (lui Iorgu) Vrea să dică "ţi-ai schimbat 
şi numele?. . "ţi-o fost ruşine de numele tătâni-tiii? 

Iorgu. — Nu crede, moşule... | 
Ițic; — Ba crede, chicone... die dei. Dumnelui chi- 

con Rosmarinovici mi”i dator cu 200 de galbeni, şi nu 
vrea se'mi plitească. 

Damiean. — Îucă şi dator cu 200 de ealbini! Da 
bine, cât bun de dat la Qenă. 

Iţie. — Şi dache nu "mi-a pleti acu îndată... an 
adus porouchi de ia Departament ca se'l ridic cu comisari. 

Damiean. — Dar, dar, sl închideţi! bine'ţi face. 
Iţie. — Pliteşti, chicon Rosmarinovici, ori nu? 

Iorgu. — Aloşule... pentru numele lul Dumnedti, 
scapă-mă de-o necinste ca asta... nu mă lăsa. st mă ri- 

dice... Gândeşte că'ți sânt nepot. 
Damiean, — Tu, nepot mie? Să fercascii, Dumnegăi! 

Bi mă numesc Dămian, ear” nu Rosmarinovici. .. Du-te 

de “ți giiseşte moşi aiurea. 

Jorgu. — Moşule, mă aduci în desnkdăjduire. 

Damiean. — Ba la agie, dragi... Du-te la închi- 
soare, fătul mei; acolo "i fi mult mai în huzor de cât 

în dulapul ista, şi "1 putea cânta cucul cât “ţă-a plăcea. 
Itie. — Nu pliteşti?.. Giupâne comisari, umilaţi'. 

(Comisarii pună mână pe Iorgu.) 

Iorgu. — Pick, târtane, că te rup bucăţi. 

Ițic. — (fagână ae-oparte) Ghevalt?.. nu lesaţi.
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Iorgu. — (eaură comisari) Nu vă % apropieţi, suleraţilor. 
că vE sdrobesc săbiile de cap. 

(Comisari! volasciă st'1 ducă; Iorgu se sbucumă.) 

Damiean. — Au te da monstu baron... Nu te da 
odată... să te văd... virtos, , 

Iorgu. — Să dai samă, moşule, de nenorocirile ce 
s'or întâmpla. 

Damiean. — Augiţi, domnişorilor, vi” dai în samă 

  

SCENA XIII. | 

Cei denainte, Gahiţa, Zoita, Eralefoglu, 

Toţi. — Ce vuet? ce este? - 
Damiean. — Monstu baron Rosmarinovici se duce 

la agie... ha, ha, ha. 

Toţi. — La agie! 
Gahiţa, — La agie!.. Ah! eşină) 
Damiean. — Vrea să cerce dacă temniţele din Iaşi 

sântii ca cele din Sadagura. 

(Comisaril duci pe Iorgu ) 

Eiulafoglu. — Arhon pitaris! 
Damiean. — Arhon comis! . 

(Se imbrăgizează amendoy.) 

Zoiţa. — (in parte) Sărmanul lorgu! 

(Cortina cade.)
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ACTUL III. 

Actul se petrece la moşiea lui Gângu, 

Teatrul represintă o piaşă de sat; în stânga o crâşmă cu Iaiţi d'in- 
ainte; do! stâlpi mari de lemn pentru ecserciţiile acrobatice ale luy 
Kleine Schwabâ; în drepta un scrânclob; în fund gatul, 

  

SCENA 1. 

Ţerani şi ţerance jucând hora.) 

Eată hora se pornesce 

Sub stejar la rădăcină; 

Fată hora se 'nvârtesce, 

“ Vină, puico vină, 

"Mi-am pus flori la pălărie, 
"Mi-am pus flori, 'mi-am pus mărgele, 

St caţi vese] cu mândrie, 

Puicuţo, la ele, 

Sint sătul de biruri grele 

Şi de plug şi de lopată, 

„De ciocoi, de zaptiele 

Şi de sapă lată. 

Daţi copii într'o lovire, 
Să vnească "n fund pământul; 

- Lumea 'ntrâgă st se mire -- 

Şi Dumnegeă sântul! 

| SCENA 1. 

Cei demnainte, Iorgu. 
4 

(Iorgu întră prin drepta în costum de vrăjitor, țeranii spărieţi fugă 

în erâșmă, strigând: Baca dracu, mă! eaca dracu.) 
Iorgu, — (cătră țerann Îi fugiţi, oameni buni, că doar”
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nu 'S Scaraoţehi!.. Când vrea dracul să muncească va- 
menii, el se face gtudecător sai ispravnic... Ai fugiti! . 
sai dusii!... Aşa fugii toţi cei ce mă 'ntâlnescii. Eată- 
m&'s în sfârşit şi şarlatan... De patru luni de dile 
alerg acum din sat în sat, şi daii representaţii acroba- 
tice... Ei, Iorgu Dămian!.. Şi ce dracul cra să fac? 
Când m'aii găsit moşul mei în blăstimatul cel de cea- 
sornic, şi când m'aii daţ pe mâna comisarilor, cra să 'ne- 
bunesc; însă m'am smuncit voiniceşte din ghiarele ce mă 
prinsestră de gât; "mi-am luat călcăile de-a umere, şi 
man dus, m'am dus, m'am dus pân ce m'am vădut 
departe de capitalie, şi de Iţie, şi de agie, şi mai ales 
de stahiea cea de Gahiţă. Atunci am întrat într'o crâş- 
mă ca să mă odihnesc!.. Când în crâşmă, ce să văd?.. 
pe herr von Kleine Schiwwabe!.. un neamţ ce cunoseu- 
sem la Sadagura, şi care se ducea la laşi ca să dee 
representaţii gimnastice... De-o dată *mi trăsneşte prin 
cap o idee de cele cornorate... ME apropilii de neamţul 
meii şi "! die: „Măl, şonţule!.. deschide'ţi urechile *p. 
patru la glasul adevărului... “Tu te ducă la laşi ca să 
arăţi locuitorilor lut că ştii să te dat de-a tumba, şi că 
poţi ridica multe oci de bere şi de fer?.. Sărmane car- 
toflariule! Nu ştii că aculo sântit acrobaţi care potii stţi 
fie profesori în meşteşugul pataţilor!. . “Tu poţi, de pil- 
dă, ridica 50 saii 80 de ocă de fer; car' acolo Sântii 
voinici care umflă stări întregi! 'Tu ştii să te dai peste 
cap; ear” acolo sântit pataţi care ştii a st da, nu nu- 
mal ci însuşi de-a tumba, dar” a da şi pe alţii. peste 
cap!.. Nu “ţi cerca norocul în Iaşi, nefericitule şonţ!
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că “ muri de foame... Viu mai bine cu mine, şi har 
deți amândoi să facem o asogiaţie pentru ca să speculim: 
nevinovăţiea provingialilor... Tu te "1 face că "mi eşti | 
rob, şi ei te-olii arăta peste tot locul, ca pe-un : sălba- 
tic din America... ÎL videa, cât de bine % fi priimit sub 

“numele de sălbatic, într'o epohă ca aceasta mai ales, 
unde oamerii civilisaţi sântii socotiți de nebunt!= Neam- | 
ţul meii se uita la mine ca o broască la soare, şi în 
storşit ai priimit... De-atunci, slavă Domnului, ve curge 
bine laptele n păsat!.. Nu “1 sat unde să nu câştisin 
câte 50 de ouă şi câte 10 ul de găină... SE trăcască 
şarlatanismul!.. EL şi aurul sântii domnitorii veacu- 
luy!.. Cine ştie dacă prin agiutorul lui, nu voii agiuage 
un om însămnat?.. Poate să mă fac vr'un prinţ... de 
Sadagura... (răgena pe Kleine Schwabe) Bac şi baron von 
Kleine Sclucabe!.. Bre!.. posomorit îl! 

  

SCENA III. 

Iorgu, Svabe (întră prin dreapta foarte posomorit.) 

Iorgu. — Ce ai, măi ncamţule, de "i-ai sbercit 
sprincenile? 

Şvabe. — Am superar la inima. (ottează.) 
Iorgu. — Nu cumva te-aii înecat vr'o cartoflă ? . 

Trage o stacană de bere, că "ţi-a trece. 
Svabe. — 0! pils Ir dăpfel!.. "M-am adus aminte 

de un madam ce am Xubit la Cernoviez! 
Iorgu, — Ce cra? spălătoriță sai bucătiriţă 2
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Şvabe. — Zerteifel! spălătoriţ!.. Wein... un ma- 
dam de la Moldau. 

Iorgu. — Ce spui, şonţule?.. de la not?.. Cum o 
chiema ? 

Şvabe. — Gahizen! | , 
Iorgu. -- Gahiţa Rosmarinovici poate? 
Şvabe. — Mein Got!.. o cunoşti?.. 
Iorgu. — (in parte) Ha, ha, ha... Aista “i graful cel- * 

vestit despre care 'mi rodea urechile cucoana Gahiţa? 
ha, ha, ha... 

Şvabe. — (minios) Ce ridi, domnule?.. Ich bien 
baron... E 

Iorgu. — Nu te bosumfla, şonţule... Ean spuno'mi: 
Gahiţa te Tubea? E 

Şvabe. — O îa!.. şi ci pe dens o beam mal. 
mult de chit cel mai bun dier în Oestereich. 

Iorgu. — tiu parte) Îmi vine=0 idee... (tare) Mă, neam- 
țule, ce-ai gice dacă te-aşi însura cu Gahiţa ? 

Şvabe. — Vai mir? te-aşi învăța ciubotăriea. 
Torgu. — Ține-o pentru tine... Şi du-te-acum de 

te găteşte ca să începem representațiea!. . May pe urmă 
îți făgăduesc să te pun la cale. 

Şvabe. — 0! ich danhen! tese prin arcpta) 

SCENA IV. 

Iorgu. — Augit-al gust din partea Gahiţei?.. sg 
se drăgostească. .. cu cine? cu şvabul meii!.. M& mi- 
ram că de ce "i cra aşa de dragă ţara nemţască ?. ,
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Ar” avea haz să "I însor... Dar... cu chipul acesta scap 
pentru tot de-a una de Gahiţa, cu toate c'am numit-o 
ânger tutelaire... Să te ferească Dumnegăii de âugeri, 
când se îndrăcescii de *X stai năpaste!., 

  

SCENA YV. 

„Iorgu, teranii (eşiud din crâşmă.) 

Iorgu. — Veniţi oameni buni... nu să temeţi. .. 
veniţi mat aproape, că doar' nu *s privighitor. .. şi ei 
sânt om pământean ca şi vol!.. Augit-aţi de vestitul 
Cocus AMocus imperator. ce-ati sosit acum din America, 
aducend cu densul un om sălbatic? 

Teranii. — Ba nu, giupâne. 
Iorgu. — Ei sânt acel vestit vrăjitor! . şi ştii 

să proorocesc tot ce are să se întâmple: peste două sute 
de ani. | 

Ţeranii. — Eau augi. poznă şi minune! 
Iorgu. — Dacă vreţi, vă pot spune la fie-care ce-o 

să pățască pănă mâni... dar” fiind că nu vreţi, apoi 
volii arăta omul cel sălbatic care mănâncă foc şi bea. 
smoală clocotită... Hal, duceţi-vă de dați de ştire stă- 
pânilor voştri şi tuturor boferilor vecină, ca să alerge 
degrabă aici, să vadă minunea minunilor! tai parta) Miu 
luna minciunilor. 

(Câţr-va ţerant esi.) . 

Iorgu. — Nu: uitaţi însă a le spune ca să aducă 
Svanţihi fără bortă şi galbini netăleţi, pentru'ca să cer=
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ce €i- însuşi cu ce pliicere sălbaticul miinâncă bani... 
Fii mă duc să mă sătesc; dar” st înştiințăz să nu căs- 
cați gura prea tare de mirare, pentru că sălbaticul are 

„patimă pe guri căscate.. 

(Ese prin stânga). 

  

SCENA YI. 

Câţiva ţerani şi terance. 

Un ţeran. — Aţi augiti, mit?.. dice că bea smoală! 
Alt ţeran. — ări, las* măi loane, nu mal crede... 

Mincfuna nemţască, ca şi cea boierească, trece 'n ţara un- 
gurească, .. ştii vorba ceea... o 

Cel dintâi. — Ba qâii, mai ştii ce?,. Xemţir istiea 
sântii cu dracu. ., iN 

Cel â'al doilea..— Poate de-acea ii şi Ye dracu .. 
-păn' în sferşiţ!., 

  

SCENA VIL. 

Ţeranii toţi, Gângu, Damiean, prieteni 

tintră toţi prin stânga.) | 

Damiean. — Ce giceţi, mă! proştilor, de Cocus Jo- 
cus Şi de stlhatic?.. unde '1? să] văd şi cit cum mi- 
nâncă foc şi bea smoali clocotită ? „audi poznă, mii 
Gângule? 

Gângu. — Cine? Flenuţa?.. sărmana!.. toată giua 
plânge de când ai aflat că "i-ai perdut pe Iorgu, lo- 
goinicul ei.
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Damiean. — Nu 'mi mal pomeni de el, că mă-supăr. 
Gângu. — Pi; da şi tu tea-ai arătat prea aspru... 

ce dracu!.. Iorgu "i tânăr şi trebue să "Y ertăm dacă "1 
sburdă inima... Adă*ţi aminte ce făceam no! când eramii 
de virsta lui... când beamii vutca în fesuri şi "m papu- 
cil cucoanelor, , . 

Damiean. — Foarte bine; dar” pentru ce să mă 'n- 
şile?.. de ce să "Şi lepede numele tătâni-sti2.. de ce 
st facă datorii ca un boier mare?.. Ag. „ Monsiu 
Rosmarinovici şi nu Dămiean!.. asta, frate, nu Y-ofă 
erta-v nici o dată... Cine se ruşinează de numele tătâ- 
ni-stii, nu merită să fie nici om!.. De-aceca 'l-am lă- 
sat şi eii pe mânile comisarilor... doar? i s'a mal linişti 
sângele şăderid câtă-va vreme la răcoare. 

Gângu — Aud?.. să se 'mpuşte?.. mat ştii ce? 
Ea!.. se poate. .„. Tinerilor de astăgi nu le prea suf 
"n borş. .. 

Damiean, — (e vorbeşti, siirilule, de înpuşcat?.. 
"EI!.. Iorgu!.. Ba să ferească Dumnedâii!.. Augi?.;. 

vu Gugulea moşulu!. .„ SE ferească Dumnedtii! 

(Se preumtlă turburat.) 

Un țeran. — Cucoane Enaki, s'aude-o poştă. 
Damiean. — Cine să fie? 
Kiulafoglu, — (în culise) la staso Joița, psihi nu, 

se vino si cii, ge fuzi asa Yute? ca o capriţa ? 
Damiean.. — Îi comisul Agamemnon... 
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SCENA VIII. 

Cei demainte, Zoia, Kiulafoglu (urmărit de un slujitor 
ce "! ţine ciubucul.) 

Xiulafogtu. — E! natos si veru Enaki ! Ma cum 

de te intilnesco aice? 

Damiean. — Da d-ta, arhon comise, de unde şi 
până unde?,. Eaca şi cucoana Zoiţa!.. Sărut mnile, 
cucoană Zoiţă. 
Kiulafoglu. — Ego sinto ispravnicos telos panton!.. 

cu mila lui Dimnegeu m'am facuto ispravnicos la ţinutul 
aqesta; Je acum vin de la lasi ca se mi suiii pe scauno 
ispravnigiel! .. Am munat tatareste... Adeca chind die 
tatareste, eţi vine vorba, dioti cail de poţta nu mergo 
nigi ca vintul, nigf ca ghindul, ma ca... nu stii qe... 
Deziaba suruzii... dos tu ke dos tu cu harapnico! di- 
mialor din pas nu ese... din pricina fe nu stii 'care 
filosofos a giso: ințet merzi, mai departe azunzi!.. Se 
vede che agel filosofos nu se facuse niţi o data, isprav- 
nicos... ha, ha, ha!.. fa se nu spuneţi, ma, 'rogo, 
che am riso de poţte, pentru che ma cam temo de chihai... 

Damiean. — N'ai frică, arhon comise... La noi 
ce întră pe-o ureche. ese pe alta. 

Kiulafoglu, — Nu de alta, file, ma fiind che sinto 
ispravnicos. .. inţalezi ?.. Chind nu eram in sluzba, avem 
tota voce se racnesco... si racneam chit septe, dioti cram 
patriotis. Patrida frate!.. alt cusiut nu'mi esa din 
gura... omos tora... iuţalezi! 

Damiean. — Da cum nu?.. lupul când vrea tă se 
apropie de turmă, latră ca cânii pân” ce prinde oafea.
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Kiulafoglu. — Sss!.. sas paralulo, îvate... nu 
vedi che sinto ispravnicos?.. ma. se lasemo asta... Spu- . 
ne'mi unde ma gasesco, si cum se face de te intilnesco 
aiși linga poţta, in mizloco drumului? 

Damiean. — Aici sântem la moşiea lui Gângu, unde 
amii veniti de vr'o două dile ca să sărbiim diua Mar= 
shioliţii. 

Kiulafoglu. — Pios?.. Ghingos? 
Damiean. — Nu "1 cunoşti?.. Eată 1]. 
Kiulafoglu. — (eu un aer ae protecţie) A!., Arhon Ghin-. 

gos, mi pare bine, mi pare bine... | 
Gângu. — Câte fălti?.. numai patru sute. 
Kiulafoglu. — (tu Damiean, încet) Se vede che are po- 

dagra la urechi, arhon Ghingos? (etae. E 
Damiean. — Norvtire pentru densul că n'aude toate 

dobitociile ce dicăi unit şi alţii. 
Zoiţa. — Frate, d-ta star la vorbă şi biata cucoana 

Gahiţă, ne-aşteaptă m trăsură. 
„Kiulafoglu. — Las'o se astepte. 
Damiean. — Ce dici, cucoană Zoiţ%2.. Gahiţa” cu 

dumnevoastră? | 
Kiulafoglu. — Neshi, fraţico... I cocona Gahiţa 

ne-a rugato, chind ne-am pornito de la Iasi, ca s*0 luam 
cu noi, Je sto aducem inapoi la casa dimisale... Ja 
ce nebuna fira?!.. A!.. me sinhorese... uktasem che 
"ți este nepoţiea... ha, ha, ha... 

Damiean. — Lasă şaga, arhon comise, că mă supăr. 
Kiulafoglu. — Ge berbanto! Se ne insale, si pe 

Zoiţa, si pe mine, si pe d-ta, si pe toţi!.. 7; pushis? 
v6
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Ala pes mu, e al mai facuto cu el?.. "l-ai scoso de 
la adzie?.. 

Damiean. — Ba nici n'am gândit. 

(Se aude în culisa din dreapta trimbiţe şi o dobă,) 

» Kiulafoglu. — Ge este asta? nu vine vare vre o 
urdie de Turci? 

Damiean. — Nu te teme... Se vede că tot îţi aduci 
aminte de la Sculeni? 

Kiulafoglu. — Katergari!.. ha, Ja, ha. 

SCENA IX. 

Cei denainte, Iorgu şi Şvabe (intră prin dreapta întovără- 
giți de "dor oameni inbrăcaţi ca garlatant, din care unul sună âin trim- 

biţă şi cel- l-alt d'intr'o dobă. Schwabe este în costum de acrobat.) 

Iorgu. — (în parte) Valeii ?.. moşu-meil aici!.. am: 
păţit-o. . . ! 

Kiulafoglu. — (e labazlili asta, arhon Enaki? 

Damiean. — Aşteaptă că" videa. aur ore Domnule, 

am audit că vre! să ne-arăţi nişte lucruri de pe ceea, lume. 
Iorgu. — (în parte Nu mă cunoaşte... curaj! tare) 

Oameni buni! tin parte) Ce dracu! par” că 'Şi-aii datii cu- 
vânt cu toții... Eaca şi Gângu, şi Kiulafoglu, şi Zoiţa... 
numai Gahiţa lipseşte, din norocire. ttare) Creștini bla- 
sosloriți ! . . 

Damiean. — (în parte) Curios last 
Iorgu. — (suinău-se pe o laiţă) Qameni bun!! boleri, ț- 

rani, ţigani, jidani!.. Gătiţi-vă urechile şi ochi, că o" 
s'audiţi şi să videţi Incruri care n'aii văqutii neam de



-. 
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neamul vostru!,. Bă sânt vestitul Cocus Afocus sm- 
perator, care-am încungturat pimentul şam trecut peste 
nout mări şi peste nouă țări. 

Damiean. — Chiar ca Făt-frumos din poveste, 
Iorgu. — 'Tocmai!.. Eii ştiii toate descântecele de 

dragoste şi de diochet, şi pot prooroci viitortul!.. Am 
descântat în Iaşi şi în Bucureşti câteva cucoane de slu- 
țenie, şi le-aii trecuti... Am descântat, de dragoste unei 
babe de 60 de ani, şi peste 5 minunte ai Țedut, ind pe 
tubitul ci călare pe prăjină... prăjina tisă Bra:de- ur. 
Am descântat câţiva, patrioţi de tahărfiig....ca e şi 
tot tâlhari ai rămasii!. Vei top NA 

„ Flulafoglu. — Bre, bre, bre! ce iubfaistricăta! 
Damiean. — Augi, mă! Gângule? ei E : 
Gângu. — Ce st fie, franţuz?.. ba Aneamţe: 2 
Iorgu. — Am descântat... N 
Damiean. — W'augi, domnule, nu ştii să Satseâuiţi - 

şi de lehăit? Sao 
Iorgu. — Am descântat şi de lehăit pe oare-cine 

care poartă minciuni pin casele oamenilor, răstălmăcind 
toate Imcrurile în răi, şi "I-ai crescut 70 de puşchi- 
neţe pe limbă. Dar” toate aceste nu “sii nimică, oameni 
buni!.. ştiinţa mea cea mare stă în proorocii. ' 

           A.
 

Damiean. — Lasii, domnule, proorociile mai pe urmă... 
Arată-ne acu ce-ai să ne-arăţi... Nu ne trece vremea 
cu vorbe, 

„Iorgu. — Foarte bine. tarătina pescăwave) Vă arăt acum 
un om sălbatic din codrii Americej, care-aii venit în not 
pin Ocean pân” în Juropa... EL îi fictorul: împăratulul 

66*
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Ghildiririm Kleaf-Kleaf! ş'aă fugit din palatul tătâni-stti, 
pentru ca să vie să facă volajuri pin Moldova... fiind 
că audise că" o ţară foarte poznaşă... adică, o țară 
unde se facii multe pozne... Acest tânăr şi interesant 
străin are o mare procopsală, căci ati fost crescut în Aca- 
demica Azbucovniană, unde p'intre multe altele ai în- 
vețat a st da de-a tumba, a să aciţa pe frânghil, şi a 
ridica mii de ocă de fer în mâni... 

Damiean, — Frumoasă poveste, dar” mare minciună! 

Iorgu. — El se hrăneşte numai cu jăratie, şi bea, 
numai smoală clocotită! . În ţara lut doctorii ait hotă- 
iti că acest solii de hrani prelungeşte vicaţa, şi că în- 
puterniceşte vinele întocmai ca apa răce. ată, spre pildă, 
tentrul Ghildiririm Kleaf-kleaf!.. el ai dobindit o pu- 
tere atât de mare... în cât acum poate se fee turnul 
Trisfetitilor în spinare, şi să fugă cu el pt” la irită... 

Damiean. — Îşi bate gioc de noi şonţul! dare Ean 
aşteaptă, domnule... De vreme ce gici că sălbaticul mă- 
nâncă foc... să ?l videm şi noi... (ezteă un ţerau) Du- te, 
măi, în crâşmă defadă un tăciune aprins. 

Iorgu. — (in parte) Ail păţit-o neamţul!.. care) ÎL de 
prisos să mai aducă foc, pentru că sălbaticul îi sătul,. 
Ţii foame amcricanule? 

Şvabe. — Ju. 

Iorgu. — Augiţi că nu?.. nu i e foame. 'Ți'Y sete? 
Svabe. — O în. ! 

Iorgu. — “Nică sete, i 

Damiean. — fan săi spun, măr ueamţile. : .. 2 după 
.
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cât inţălez, tu vrei să ne "nşăli... Or începe comediea 
şi lasă vorba, ori îţi trag o bătale de cele sfinte. 

Iorgu. — in parte) Ar avea haz să teii un kafian... 
(tare) De vreme ce "! treaba pe clomag. .. apul încep în- 
dată. feătră trimbiţaş şi toboşez) Cântaţi uvertura. 

(Trimbiţaşul şi doboşerul sună din instrumentele lor.) 

Damiean. — Destul, că ne-aţi asurgitii. 
Iorgu. — Se vede că nn vă placii concerturile?.. 

fe! tăceţi, măr. Acum înalta nobleţă, şi onorabilul pu- 
blic sântă poftiţi a ştdea, căci comediea are st înceapt... 
Vestite Ghildiririm Kleaf-kleaf!. . cin, zuci, drei... 
mag 

(Schwabe face Bragele de fer.) 

Iorgu. — VE rog, domnilor, să însemnați puterea 
pineJor prin care sălbaticul se pune în posiţie orisontală... 
„Această ecserciţie se numeşte Bragele de fer, sai sptu- - 
durătoarea... Cine din d-voasifi” doreşte a să spândura... 

"este rugat a st grăbi, pentru că o să trecem la Roti- 
rea de moarte. 

Damiean. — Ce gic, măi Gângule?.. ar gust să 
te spânduri? | 

Gângu. — Ean nu vorbi de-aeste, măi Enaki... 
Fiţi cruce mat bine. 

(Schwabe face Rotirca de moarte.) 7z 

Iorgu. — Eată Rotirea de moarte!.. Această ecser- 
ciţie primejdioasă aii atras laudele tuturor capitaliilor 
din lume, tin parte) pe unde n'amii trecută!.. Bravo, bravo 
omericanule!.. Domnilor, vă poftesc să bateţi în palme. 
(toţi batii în palme.) 

- 
(Schwabe face Piciorul de Jer.)
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Iorgu, — Eeserciţica aceasta este numită Pictorul 
de fer... Toată puterea stă în virful călcărului... Ves- 
titul Ghildiririm Kleaf-kleaf va ridica deosebite greutăţi, 
precum şi un boi de câţiva rșiţer... Nu cumva aveţi, 
domnilor, o asemine vită la îndtmână ? 

Kiulafoglu. — Ha, ha, ha... sos che socoţi, anoite, 
che purtamu zirezi de boi îs fo buzunari? ) 

Iorgu. — În locul boului, dacă vrei, te poate ridica 
pe d-ta, 

_ Xiulafoglu. — Du-te îs to diavolo, pushi! 
(La finele acestuY esercițiti se aude vocea Gahiţel.) 

Gahiţa. — (în cutise) Jlonstu A samemnon, Mons 
Krulafoglu. 

Iorgu. — Ce-am audit? glasul Gahiţer! 
Damiean. — Îra! Biata cucoana Gahiţa!.. aţi ur- 

tat-o ?n trăsură... Haldeţi s*o aducem aici. 
(Toţi se ducă în fund, înaintea GabiţeL) 

Iorgu. — (incet 2ur Sewate) Al audit ceva, neamţule ? 
Şvabe. — Ia?.. am audit un glas care m'a pe- 

truns în das Herz. 
Iorgu. — Xorocul s'apropie de tine, măi şonţule. . 

fugi de te-ascunde, 
Şvabe, — Ich verstehe nicht. 
Iorgu. — Gahiţa zon Rosmarinovică vine aici. 
Şvabe. — Jlein Got! , 
Iorgu. — Fugi degrabă st nu te vadă; că de te-a 

cunoaşte sântem prăpădiţi. 
Şvabe. —  (atergână în crişmă) Sapperment! noch cin 

mall! fort...
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SCENA X. 

Cei de'nainte, Gahiţa, (sina ata tuna.) 

Gahiţa. — Frumoasă politică... Jonstu Agamem- 
non... Bravo!.. vă duceţi şi mă lăsaţi în mijlocul dru- 
mului, de vă aştept un ceas. 

Kiulafoglu, — Au" vina nostra fera mu... Ma 
a lui arhon Enaki, care ne-a ţinuto cu de-asila. 

Gahita, — (wEdenă pe pitarul Enachi, coboară ochii) (iuconu 

Enaki !. . - 
Damiean, — Nu'ţi cobori ochii, dragă cucoană,.. 

cele ce-ati fostii s'aii trecuti. | 
Kiulafoglu. — Omos bine che al venit si d-ia, co- 

cona Gahiţa, ca'se vedi omul agel selbatico, care face o 
mulţime de Jabazlikia. 

Gahiţa. — Ce om sălbatic? 
Kiulafoglu, — Afla pu ine, bre? 
Damiean. — Ba că ăi, unde '12.. ce-s'v făcuţ? 
Iorgu. — Xu ră îngrijiţi de el ca veni acuşi.:. Sw 

dus s&'şi răcorească gâtul c'o stacană de smoală. 
Kiulafoglu. — Lipon, qe mal sidem aice?.. as 

pame si noi, se ne recorimo. .. 

Iorgu. — Mal staţi că âncă n'am sferşit comediea... 
Acum aii să înceapă proorociile. .. Cine vrea din d=voas- 

„tră să" spun trecutul şi viitoriul?.. Ei vestitul Cocus 
AMocus imperator, am proorocit de mult că are să vie 
0 vreme unde oamenii ai să meargă pe brâuci, şi slavă 
Domnului!.. agi videm mulţi culbect cu, fcce : de om. 
Am proorocit ear” că vengătorii ai să fie schimbaţi în 

a
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măzari, şi Moldovenii în... jidant! .. Am proorocit unui însurățel că femeca luy,.. , 
Kiulafoglu. — mânios) Cum indreznesti latergari, se varbesti de surăței me latigoria?:. .Nu stil che si ci sinto suraţelos> 
Iorgu. — Ba eşti sur cum se cade, nu surăţel, Kiulafoglu. — Ghidi puski. .. Mol sluzitori, umfla “la dinsu, 

Damiean. — Fan lasă', avon comise, să sfârgas- Că... Ant 1ore) Diceal, domnişorule, că ştii să spui toate lucrurile trecute şi viitoare ?. . Spune'mi dar mic, unde se găseşte acum Iorgu, nepotul mei? 
Iorgu. — EI se află aici în sat, , , Damiean. — Minciuni spui, şonțule, că la Iaşi în- chis la agie,.. Audi cum le croeşte! 
Iorgu. — EI; pul rămăşae că că, vestitul Oocus AMocus împerator, ÎI aduc pe Iorgu aici pân” într'un ştert de ceas? 
Damiean. — De la laşi în 15 minunte?,. cale de 5 poşti? - | 
Kiulafoglu.— Cu caii de puţta de-acum, ce nu se pote! Iorgu. — Însă, daci m'osii ținea de cuvent, d-ta să] erți pe Iorgu şi s&[ plăteşti toate datoriile. . . 
Damiean. — Ear' de nu? 
Iorgu. — Să mă faci chisăliță de bătare 
Gahiţa. — ME mir, mon chey arhon pitar, cum de stai ca un prost de'l asculți?.. Nu vedică domnişorul vrea să ne Ice în ris cu minunile d-sale ?.. D-luy S0- coate poate că nici unul din not nat făcut vofajuri, .
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Iorgu. — Știii d'inprotivă, cucoană Gahiţă, că d-ta 
ai fost la Cernăuţi. > 

Gabhiţa. — Cine "ţi-o spus-o? 
Iorgu. — apropiinău-se de Gabiţa, încet) Baronul 04 Klei- 

ne Schavabe. 
Gahiţa, -- Oh ciel! îl cunoşti? 
Iorgu. — Pe cine nu cunose ei? 
Gahiţa. — Care... nu "l-ar putea şi pe dânsul aduce 

de la Cernăuţi... tot în 15 minunte? 
Iorgu. — Şi mai degrabă, dacă vret, 
Gabiţa. — Cum uu? mai virtos, te poftesc. 
Damiean. — (căutând la ornie) Domnule, aii trecuti 

dece minunte!.. îţi mal rimâni âucă cinei, . + dacă "n 
vremea asta n'a veni lorgu... te stropşesc. 

Iorgu. — Bunătatea d-tale... Staţi puțin să *mi fac 
descânticul. trace semne cabalistice cu băț) Cocus JMocus îm- 
perator, ein, zvei, drei:.. (a parte) SE vii, Iorgule, să mă 
scapi de bătaie, că de nu veni, îi răi de pelea mea. 

Damiean. — Şfertul o trecut!.. Unde" Iorgu, şonţule? 
Torgu. — Acuşi trebuie să vie, | 
Damiean. — Pe 'densul băcţi!.. învăţaţi să "ŞI 

mai bată gtoc de creştini. 

(Toţi se răpeâă spre Iorgu.) 

„Iorgu. — Ho ţară! să "mi sfârşesc deseânticul... 
Jlurş pantalon, cin Cocus, zvei Dlocus, drei împe- 
rator.. . tin pazte) Marş şi tu Iorgule, că atât 1 scăparea 
ta. (tare) Marş pantalon... (fuge Tute p'intre oameni, de întră în 

crâşmă şi închide uşa după el)
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Damiean, — Nu "1 scipaţi, flăcăi; stricaţi uşa, şi 
mi "| aduceţi aick, ca să “1 dai un pantalon pe spinare. 

(Câţi-va țerant se îucercii să deschidă uşa.) 

Kiulafoglu. — iturios) At vaduto maslaralihi! se ne rida un sonţi pe toţi, si mat ales pe mine care sinto 
toscoze ispravnicos!  . prindeți"], moi. | 

Gahiţa. — (furioasă) Infame charlatan.! să mă facă să cred că "mi aduce pe Kleine Schmeabe!. , 
Damiean. — ca țeranp Da ce dracul!.. nu puteţi da glos o biati uşă?.. Fan să *mi pun că umerile... Mă Gângule, vin” de ne-agiută şi tu, 
Gângu. — Ce să faci?.. să dat foc caset?.. Da cum, Doamne eartă-mă, să "ml ardi crâşma. 
(Uga se deschide, şi de o dată se înfăşişează Iorgu şi Kleine Schwa- be, schimbaţi in haine civile. Iorgu merge de, pică în genunchi la mo- şul sei şi Schwabe d'inaintea tahiţel.) 

Toţi. — Ce minune " asta? 
Damiean. — Iorgu, aici? 
Gahiţa. — Kleine Schwabe! o, ciel! 
Iorgu. — A! făgăduit să mă erţi, moşule!. . 
Şvabe. — Ah! liche Gahizen ! 
Damiean. — Bre, bre, bre! 
Klulafoglu. — Bre, bre, bre! ge boţearie! 

„Damiean. — (rlâicina pe lorgu) Par' că nu “i lucru curat... Da spune'mi, măr băete, cum aj scăpat de, la agie?.. cum şi când ai venit? ia 
Gângu. — MăY Enaki, crede şi mu cerceta... Au vedi că ginpânu Alocus cra dracu pe uscat?,, 

(Toţi îşi facă cruce, dicând: piei drace.)



IORGU DE LA SADAGURA | 105! 

Kyulafoglu. — Yevghe satana... Ja e s'a fa- 
cuto jir Mocus ? 

Un ţeran. — (aducână costumul vrăjitorului din crâşmă) Ba- 
Ca, cucoane.,. numai plelea 'i-0 rămas, 

Zoiţa, —- țin parte) Pare-mi-se că nici vrăjitorul nu" 
departe. 

Kiulafoglu. — Na scaso an den itan Slara- 
oţhi!.. Zoiţa, Zoiţa. .. vin" linga mine, se nu. te umfla 
0 diavolos cornoratos. _ 

Iorgu. — (în parte) Ba că chfar!.. scapă de unul şi 
dă peste altul... (tare) Nu vă mat spărieţi de geaba. ,. 
Mal bine hakdeţi cu toţi! să sărbiim diua astă fericită, 
în care un copil nebun aii câştigat ear” ertăctunea şi 
dragostea moşului săii. .. (extra Gângu) Unde mi"! logod- 
nica, cucoane Gângule ? 

Gângu. — Acasă... caută ?n cărți. 
Iorgu. — Prietinilor!.. vă poftesc peste trit dile 1, 

nunta me cu duduca Marghioliţa, firea sulgeriului Gângu. 
Gângu. — Ura!.. strigaţi ura, măt! 
Teranii. — Ura! 
Gahiţa. — Tot o dată, domnilor, vă poftesc şi ei 

la nunta me cu d-lui baronul von Kleine Seluvabe, 
Gângu. — Îra! 

Teranii. — Îra! 
Damiean. — Dec!.. da aista de unde-o eşit ? 
Iorgu. — (incet moșuluy sei) "Ți-olii spune mal pe 

urnă, ,. - 
Şvabe. — Liebe Gahizen! du Diest meine lichen ! 
Gahiţa. — Pour toujours?
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Şvabe. — Tuşur! 
Iorgu. — încet Gabiţey) Vrea să dică noi sântem cfit 

de-acum? . 
Gahiţa, — (furioasă) Jlonstre! 
Gângu. — Măi, Enaki!,. ştil ce?.. De vreme ce 

Iorgu tăi sto îndreptat pe calea adevărului, hai să tra- 
gem o horă cu toţii. 

Damiean. — Mări bine Aici, surdule... Unde "sii 
scripcarii?.. Batăr... Ban ascultați, dancilor.. . să "my 
cântaţi o horă de cele bătrâneşti, cum le pliicea părin- 
ților noştri. 

(Scripcaril cântă hora, Damiean, Gângu, Zoiţa, prietenif Și țeranii se prindă 1a joc.) - . : 

Damiean. — Măi, lorgule!.. da tu nu viy să joci? 
Tot nu "ţă placă obicerurile noastre? 

Iorgu. — Ba acum în sânt dragi... Acum ştii 
se preţuesc bunităţile care ne-ai rămasă de la stri- 
moşi, şi să dec Domnul să le păstrăm tot de-a una, 
pentru ca să rămânem tot Români, şi să ne fie dragă 
țara noastră!. . (se prinde în horă.) 

Toţi. — Ura!.. să trăcască Moldova! 
-(Toţi jocii hora, afară de Eiulafogiu care trage clubuc de o parte, Gabiţa şi Kleine Schwabe jocăi valţul inpregIurul horel.) 

Cor final. 

Sânt Român si tot Român 
E în veci volti să remân! 
Ţera nostră să trăcască 
Şi "n veci steoa să "i. lucească! 

(Cortina cade.) 

———————
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CREDITORI 
COMEDIE ÎNTR'UN ACT 

representată pe teatrul naţioual din Iaşi, în be- 
neficiul artiştilor români, la anul 1844. 

  

Scena se petrece în Iaşi, 

Teatrul represintă o odae cu patru uşi: două în fună, din care una 
duce afară, și alta întrun cabinet; ear” cele-l-alte două, în dreapta şi m 
stânga. O masă în dreapta, pe care sânt două luminări stinse, chibri- 
turi şi un bust de ipsos; o canape în stânga şi o masă între uşile din 
fună, 

  

SCENA L 

Alecu, —  (ţiina o broşură în mână) Bată "1 cucu rol, 
că grei îi de 'mvăţat!.. şi ptn' desară, trebue negreşit 
să "1 ştii, c'apol dai cinstea pe ruşine... Desară % be- 
neficiul Aglăiţey, şi etucăm la teatru o tragedie în 5 
acte: Amorul şi Eroismul,.. Ei am rolul cel may în- 
semnat! rol de împărat înamorat!.. Am să fii încoro- 
nat, cu hlamidă îmbrăcat, şi cu sceptru înarmat... nu- 
mal de n'aşi fi şuerat.,. Bre! de când învăţ versuri de
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șia e. ” Ec a “nam făcut şi poet!.. Încalte de "mi-ar aduce [ 
NT iun fplos poesiea! de m'ar plăti de creditori... de 
măr scăpa de-aceste lighioi înfricoşate ce m'alungă di 

a “şi: “noapte cu socotelele încărcate!.. Ei mă mir de ce 
| “ Diimuggeii ait zidit trei dihăni! în lume?.. muştele, ţin- 
: [iei creditorii! . şi mă mir âncă mal mult, de ce 

Gamenii care-aii aflatii chipuri de a să desbăra de muşte 
şi de ţințari, nu caută vr'un mijloc de-a sterpi şi cre- 
ditorii de pe faca pimeutului. Dac! aşi fi un împărat, aşi 
da poroncă să le frigă ochi la toţi... cu toate că şi 
fără asta el ne încarcă tot cu ochi închişi. .. însă 
apropo de împărat, can s%mY cerc rolul de pe desară. 

(Declamă, cetind în broşură.) 

«Ce'mt folusesce vleaţa, şi tronul, şi puterea, 
Când, vai! în al meă suflet s'a încuibat durerea ? 
Ei sânt puternic, mare; sânt Domn, sânt Împrat! 
Poprele se 'nchină la glasu'mmi adorat. 
Cu un cuvânt din gură'mi... pot să restorn o lume, 
ŞI, amar mie! tremur... că, tremur la un nume! 
Dar" acel nume ginsaş, sânt, dulce, ângerese, e 
E a fiinţei blânde pe care o iubesc! 

Untindena bracele spre figura cea de ipsua,) 

0! tu, necunoscută şi mult frumisă fisre! 
Tu ce trăesci departe de ragele-ardătere 
Care "ncunună fruntea, eroilor slăbiţi...» 

worbit) Ce fel? slăbiţi?.. A! Slâviţi... A dracului 
buche! . . 

«Cure "nconună fruntea eroilor slăsiţi; 
Pentr'o singură rugă din ochiţi mult iubiţi,
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Pentr'o zimbire dulce, Şo dulce mângâere, 
Aşi da şi tron, şi sceptru, şi vieaţă şi puteri 
Vină! Va ta poroncă eii voii st mă supun, 
Eii voiii pe a ta frunte cotona să depun! 

(Pune chitiea lu pe capul bustului.) | 

  

SCENA II. 

Alecu, Aglae ţintrâna pe uşa din fund.) 

Aglae. — Ha, ha, ha... Brayo, bravo! Desară pu- 
blicul are să te turtească sub coroane de flori. 
Alecu. — Tu eşti, Aglăiţă? 
Aglae, — Ei şi cu mine, pulule... Am venit ca să 

facem o repetiţie împreună, | ' 
Alecu. — Bine-ai făcut, pentru că desară aro să se 

hotărască soarta noastră dinaintea unui “public întreg. 
Aglae. — Desară aii să plone coroane şi bucheturi 

cu răvaşe de amor... pline de ah mor! | 
Alecu. — (e -dici?.. "Ţi-ai aruncat vro dată cineva 

vro declaraţie în obraz? 
Aglae. — Di mai bine în ochi, că ş'acum m& doare 

cel stâng. 

Alecu. — Cum? 
Aglae. — Ştii, mai dăunăţi,' când am glucat  co- 

mediea cea în tret acte?,. La sferşitul piesei publicul 
m'aii chiemat; dar' când am eşit, de-o dată nu ştii cine 
Sapucă şi "mi trânteşte peste ochi coşcoge buchet, care 

67   
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Alecu. — Yrea poate să ţi'l bage în ochi, pentru 
ca să vegi răvaşul ce era în nuntru. 

Aglae. — Aşa se vede... căci în adevăr, în pome- 
nitul buchet era o declaraţie de amor plină de foc... un 
pirjol întreg. 

"Alecu. — Şi... nu "ţi-ai fript inima?,. 
Aglae. — Ba nici măcar nu "mi-ai pirlit-o. 
Alecu. — Unde ") răvaşul? : 
Aglae. — Fată]. (eitesce) „Frumoasă Melpomenă 1% 
Alecu. — Bre! ştie şi Mitologia. 
Aglae. — De vreme ce "i bătrân, cum să nu cunoas- 

că vechimea? teitesce) „Frumoasă Melpomenă! De când 
„te-am vădut, mă usuc la focul dragosteY pentru mata. 
„Peptul mei s'a prefăcut întrun jăratie ce mă chinu- 
„eşte peste măsură.& 

Alecu. — Sărmanul! | 
Aglae. — „Scapă-mă, că mor!.. Sufletul mei ar- 

„de... arde mai avan de cât focul cel mare din Sără- 
„rie. De vrei să fii pentru mine ca o tulumbă cerească, 
„ei sânt gata a face toate jărtfele,., toate! pentru 
„mata, scumpa mea Afrodită, e 

Alecu. — Trebuc să fie run pojarnic. 
Aglae. — Iscălit: Zali Jăvreseu. ÎL cunoşti ? 
Alecu. — Ba mi'aii ferit Dumnegăi! Dar? tu? 

- Aglae. — Astăidi când am cşit de la repetiţie... un 
solii de provinţial, ea de vr'o cinci-găci de ani, S'aii apro- 
piet de mine şi "mi-ai pomenit de buchet şi de răvaş. | 

Alecu. — Tocmai el a fi fost, Jiivrescu. 
Aglae. — Tocmai, dar. Pe urmă 'mi-aii cerut voe,
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ca să vie să "mi facă visită, şi ei "l-am poftit desară aici; ha, ha, ha... 
: Alecu. — Cum? La mine? 

Aglae. — La tine! “am spus că şt aici... Cum îţi pare, să] Yedi desară că vine, în vrame ce noY omul fi la teatru!.. şi "n locul mei să găsască 2, - Alecu. — Păreţii goli? 
Aglae. — Ba nu. (arătâna bustul ac ipsos) Faţă persoana, care "l-a priimi şi cărica va putea spune în toată voca jăraticul ce "1 arde inimioara... Dar” can spune'mt, îţi ştii rolul pe desară? » Ă 
Alecu. — Mal am âncă scenă de repetat... sce= na în care te omor. 
Aglae. — Hal s% repetăm împreună. 
Alecu. — Halde... însă n'am pumnar, şi nu şti cu ce să te înglunhilii. 
Aglae. — "Ține evantailul mei, 
Alecu. — Dar” coronă?. o E 
Aglae. — Pune capela mea... (i așeaqa, rigenă, capela pe cap) Par” că eşti un muţunaki. o 
Alecu. — (rigâna) Ar avea haz să mă înfăcoşez aşa - desarii pe scenă. Pune-te la locul tăi şi te fă că eşti nevinovată. .. dacă poţi. a 
Aglae. — Ce fel, dacă pot?.. Nu "my spui că eşti isteţ, să te cred? | 
Alecu. — Crede şi nu cerceta. 

67*
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Alecu, (viina din fund, declamă.) 

«Ascultă-mmă, copilă! Un împărat ce ţine 
A lumii sortă "n mână... acum, tremurând, vine 

Să "nduplece-al tăii suflet, să câră mila ta!> 

Aglae, — (riqina; Vrei pomană? naţi un fifirig. 
Alecu. — Ean lasă şaga acu, soro... 

«E te imbese, copilă. Ah! nu te "nspăimânta 
D'acest curânt, vai mie! Numai Dumnedeii pote 
Durerea st misore şi lacrimile tote, 

Ce simte al mei sufiet, ce ochi'mi aii vărsat 

De când amorul aprig în sinu'mi a intrat! 
Dar; te iuhesc şi sufâr! Nu $e "dura copilă... 
Eşti ânger, şi ca ânger tu trebui să ai milă. 

Aglae. 

Glasul slăvirei tale, măreţe Domnitor, 

În inimă "mi aduce cutremur şi fuior,> 

Alecu. — Ce fel? fulor? 
Aglae. — Vream st dic fior... Mi s*0 incâleit limba. 

«Fii sint o Diată fată, o tristă orfelină 
Crescută prea departe de-a tronnlui lumină. 

Sceptrul nu se cuvine să 'mcarce mâna me, 

Şi pentru a me frunte carona e prea ere.» 

fe sama să nu 'mi hoțăşti capela. 
Alecu. 

«Tu mt urăsci pe mine! Ah! altă nu'mi remâne 

De cât st caut mortea... 

Aglae. 

Nu te urăsc, stăpâne, 

Fii îţi slăvese puterea... mă "chin în prejma ta. 

Cad în genunchi şi tremur... 

Alecu. 

De-ai vrea a m'asculta,
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De-a'% vrea st curmi durerea ce inima "mi apasă, M'aşi face eii supusul şi tu împărăteasă ; 
Lumea, întrega lame, când ei te-aşi arăta, 
Vimită, la picioare'ţi îngenunchetă-ar sta, 
Taci însă?.. 0 idee în minte-acum îmi vine. 
Ori tu iubescă pe altul, ori mă urăsei pe mine! 

” Aglae (cu spalmă,) |. 

Nu te urăsc, stăpâne... 

Alecu. 

Pe altul dar” fubesci? 
A! înţeleg acum de ce ta nu primesci 

"Nici sceptru, nici coronă,... A! sceptrul ţi se pare 
Prea greii, şi pentru tine corona me prea mare? 
Dar' scii, nenorocito! că pot cu nn cuvânt 
S5 fac, de vii să intre iabitu'ţi în mormânt? 

Aglae (ingenunchind) 

Fii milostiv, Stăpâne, pentru o biată fată, 

Alecu. 
Pe cine iubesci?,, spune! 

Aglae, 

Nu; 

Alecu. 
Spane! 

Aglae. 

Nici o dată! 
(Cântâna.) 

De mi'i pune 

Pe-un cărbune, 
Ibornieul nu "ţi-oii spune. 

| Alecu (ficâna că o înjunghie.) 
Mori, mori dar, ticălisăt :
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Aglae. 

Ah! 

Adă'mi un scaun să cad moartă. tAtecu'raduce un fotoliă). 

Pentr” al meii amor 

E dulce st 'mi dai vieaţa, e dulce ca să mor! 

Parapanghelos, .. De-acum di să 'mi tragă clopotele... 
An muriţ! (se face că 'şI Qă sutietul.) 

Alecu. | 

Ce-am ficut? Ce vtd? sânge!.. Blestem! ea mortă, mârtă! 

Şi ei "i-am răpit vieaţa... O! ticălosă sortă! 
Ce furie mult cruntă înpins-a braul mei? 

Turbez; inima'mi arde... Morte, ah, inârte vreii !» 

(Aceste patru versuri, Alecu le declamă, umblând ca un nebun pe 
scenă şi apropiindu-se de uşa din funa cu evantallul ridicat. 'Tocmat 
atunci intră jidovul zaraf, şi găsindu-se facă "n facă cu Alecu, se sparie 

de el şi fuge indărăt, strigând: Ghevalt. Alecu ride.) 

Aglae, — (sărind de pe fotolii) Ce este? 
Alecu. — Litfa de zaraf sait spăriet de mine ş'ait 

fugit, par" că "l-ai umflat năbădatea... ha, ha, ha... 
Aglae. — Augi luda? Poate că venea să "ți ceară 

parale ? 
Alecu. — D'apoi ce altă2.. Unde face visităi de- 

geaba vrun zaraf? Acestuia sint dator vr'o trei-dăci de 
galbini, cu procent de 500 la sută pe an. 

Aglae, — Şi ai de gând st "i plăteşti vr'o dată? 
Alecu. — Cât se poate mal târgiii... Cu toate aces- 

te însă visita lui mă umple de groază, pentru că "mi 

vestește visitele tuturor creditorilor mei... şi "sti cam 
mulţi, slavă Domnului! . Creditorir sântii ca, locustele. .. 
când vine unul, vină sute şi mil. 
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Aglae. — De ce % primeşti? 
Alecu. — Da unde” primesc, mânca'i-ar moliile! . . De câte ori m'am închis în casă, pentru ca să scap de 

ei... De câte ori am dormit pe alurea... De câte ori M-am dat afară!.. În sferşit astădi "mi-ai scrisii dor din cel mat colțaţi, că de nu le-oti plăti ai să mă închidă. 
Aglae. — Să te 'nchidă2.. şi tocmai astădi?.. îna- intea benficiului mei! + Mad bine închide" tu pe dânşii. Alecu. — Cum nu "Y-aşt închide, dac” aşi putea ?. . La Ocnă “-aşi trimete. , . 
Aglae. — Ştii ce?.. "Mi-ati venit în cap o idee 

minunată, 

Alecu. — Care? 
Aglae. — Las' pe mine, că te scap ci. . 

  

SCENA III. 

Alecu, Aglae, croitorul, 

Croitorul. — Bonjour. 
„Alecu. — A! bonjour, domnule croitor... Eştl bine? 
Croitorul. — Zrâs bine, merci, 
Alecu. — Madama "i sănttoasi ? 
Croitorul. — Senatos: 
Alecu. — Dar" copilul d-tale ce mat face? 
Croitorul. — Care?.. Napoleon?.. Ah7 est gaillard ? 
Aglae. — (aducând un scaun) Poftim, domnule. .. 
Croitorul. — 447.. Madame... 
Aglae. — 'Tragi țigare, domnule? 

4
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Croitorul. -- Cigare?.. merci. 

Alecu. — Ce mat novitale spună sazetele franceze? 
Croitorul. — Nol batuti pe Abdel-Kader. 

Alecu. — "L-aţi bătutii?.. Bravo! Dar” "l-aţi scăr- 
mănatii bine? 

Croitorul. — Ui, bine... schermanat... ha, ha, ha. 

Alecu. — M5 bucur... socot că de-acum s'a: as- 
tempara. . . , Sa 

Croitorul, — Conment?.. para?.. Oh! ui; vrem 
para. Eac' nota. . A 

Aglae. — A! nota?.. prea frumos! Vrei bani? 
Croitorul, — Vrem. 

Aglae. — Cât e numărul lor? 
Croitorul, — Comment? de Por2.. Ah! ui... de Por. 
Aglae. — Faci calambururi, domnule? : 

Croitorul. — la, la, ha.. BE 

Aglae. — (în parte) Te-olii face ci acuşi de nu'! mai 

ride. ttaze) Poftim de treci în cabinetul ist din dreapta, 
şi aşteaptă-mă puțin că “ți aduc banii îndată. 

Croitorul. — Vous, madame? 

Aglae. — Dar; cii sânt vara lu Alecu. 

Croitorul. — (eu galanterie) D-ta un vara formos ca 
un primavara, 

Aglae. — (e se potriveşte... Poftim în cabinet, 
Croitorul. — Poftim. (intră în cabinetul din Greapta. Aglae 

închide uşa şi Yea cheta.) 

Aglae. — Xa calambur dacă "I place, francuzule... 

"L-am pus platcă pe unul. 

Alecu. — Bravo Agliiţă; eşti un ânger. .
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Aglae. — Un lucru numat mă cam îngrijește. 'Tu 
al numai trei odăi şi creditori o mulţime. Unde să "Y 
închidem pe toţi? 

Alecu. — Totul e să scăpăm de cet mai vajnici, 
măcar până mâini dimineaţă, pentru ca să nu 'mi facă 
vro şotie înaintea, beneficiului tăă. 

Aglae, — De-aceea trebue st "i primim pe toţi. 
Alecu. — Ban să "1 vegi cum o să curgă acum unul 

după altul ca, furnicile. | 
Aglae. — Las că le-amii gătitii noi furnicar bun. 
Alecu, — Ha, ha, ha... Cât eşti de nebună, Aglă- 

îţi!... Îmi vine să te sărut. to serată) - 

  

SCENA IV. 

Alecu, Aglae, cibotarul, 

Cibotarul, — (stqâna pe Alecu că serată pe Aglac) Sap- 
perment, das ist gut! | 

Alecu, — Fată şi herr Şniţel von Kaiserlik, clu- 
botariul care are cinste a să îngriji de picioarele mele. 

Cibotarul. — Ia, ia... Ei am das chre să incalţ 
pe herr graf de dot ani acum, aber... parale... pics... 

Alecu. — Crede, herr Şniţele, că prin aceasta ay 
câştigat mult în opiniea mea, 

Cibotarul, — Ce folos!.. alt nu cheştigat nimic. 
Alecu. — Și asta puţin 0 sotoţi horr Kaiserlil:? 
Cibotarul. — Sehr 1ccnig. 
Alecu. — A!.. Şniţele dragă! te socoteam un cțu-
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botar cu ambiţie; dar” văd că m'am înşălat... At obraz 
de săftian. 

Cibotarul. — De seftian oder glanz, îst ales eine. 

Poftesc plateşt la mine sechs Paar clubot. 

Alecu. — Fă bine; “ţi-o plăti mai pe urmă, că 
mam să fug. 

Cibotarul. — Să fugi cu sfiefel a mele? Gott besahr! 
Alecu. — Mii neamţule, fe sama cu cine vorbeşti, 

capol te trimet la berărie. 

Cibotarul. — La berarie?.. Am fost acum la berarie, 
Alecu. — De-aceca eşti cârpit. 
Cibotarul. — (mâniinâa-se) Ich nicht papuc, îch micht 

cherpit.; verstehen si mein herr? ich bien laiserliche 
keniglische stiefel meister. Sapperment! Plateşti? ori 
me duc li Aghenţie. 

Aglae. — în parte) S'0 înferhentat berea! (tare: Are 
dreptate, domnul Şniţel; de ce'l năcăjeşti degeaba? Nu 
te mâniea, domnule Kaiserlil:... nu ve(I că Alecu vrea 
st te supere? Întră ma! bine în cabinetul ist din stân- 
ga şi mă aşteaptă acolo vr'un şfert de ceas, c'ofii reni 
că singură să "ţi plătesc. 

Cibotarul. — A! s02 gut, gat. 
Alecu. — (incet Agtăiţen Ce! vrei să "| închidi şi pe 

densul ? 

Aglae, —  fasenieue) Au cumva vrei s5'l lăsim ca să 
meargă la Aghenţie? teătră eivotary Poftim, domnule Șsziţel, 
că căi aştept posesorul moşiei mele s&'mi aducă câştiul. 

Cibotarul. — Sehr gut. (întră în cabiuetul din stânga, A- 

glaca inchide uşa şi Yea chefa.!
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Aglae, — "L-am pus în calup pe clubotar. 
Alecu. — 0! Agliiţă, Aslăiţă! Dumnegăi trebuea să 

te facă împărat, pentru ca să scapi lumea de creditori... 
Acum sânt sigur că nu m'or mai opri ptnă mâni. 

Aglae. — Ba, gi, nu prea... că bate nu ştii cine 
la uşă. 

Alecu. — Încă o lighione bălțată! Spuner dragă că 
dorm. (se culcă pe canape.) 

  

SCENA Y. 

Alecu, Aglae, tutungiul. 

Tutungiul. — (incninânau-se) Sarut muna la dumneta. 
Aglae. — Țist... nu face vuet că doarme huteriul,,. : 

e pofteşti ? 
Tutungiul. — Puttim la mine plata pe opt oca tutun. 
Aglae. — Doarme bolerlul. O | 
Tutungiul. — Aşa, bre! pacate al met!.. De câte 

ork vin la mine aici, tot doarme!.. bre! 
Aglae. — ÎI zait. 
Tutungiul. — Zaif... nu plateşte; senatos... nu 

plateşte! asta belea mare!.. Vine, geii, la mine sa cânta: 
Frunda verde mer, per, valef pacate al mef! 

Aglae. — EI; las că "ţi-o plăti cii.-Prect mat apoi. 
Tutungiul. — D-ta?.. E! sa fie udaaciii la obraz 

a d-tale... Sarut muua. (ese) 
Alecu (sculindu-se ȘI întindenad mânile spre uşă.) 

Du-te Agop, altrgă pân' tei preface "n fur, 
Şi tidra'ţi în ciubeică, şi oasele'ți în scrum!
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Am scăpat şi de arman! slavă ţie Doamne! Numa! cofe- 
fetarlu "mi mat râmâne... poate că m'a fi uitat pe astă. 

SCENA YI. 

Alecu, Aglae, cofetarul. 

Cofetarul. — Ba nici de cum, arhonta: mu, cu 
toate că d-ta m'at uitat de tot pe mine. 

Alecu, — taziăiten Nu 'ţI spuneam drept Aglăiţo, că 
creditorii sântii ca locustele ? 

Cofetarul. — Di mai bine că datornicii sânti ca 10- 
custele, pentru că mănâncă la cofeturi de le prăpădoscă, 
şi la plată nici gândescă. 

Alecu. — Dar' cine "țI-ai spus că ci mam de gâna. 
săți plătesc?.. De unde ştii că că alta nu visez, că 
altă ambiţie n'am de cât să mă cfituese de d-ta? 

Cofetarul. — (e folos că nu se mai împlineşte vi- 
sul şi ambiţiea! | 

Alecu. — Sa împliui, dragă “aha Maro s'a 
împlini. 

Cofetarul. — Te poftese, cu toate aceste, să se îm- 
plinească acum îndată, c'apoi, după cum "ti-am scris adi 
dimineaţă, oii fi silit să întrebninţăz mijloace. . 

Aglae. — A! se poate să te mânit d-ta pir Zaha- 
raki?.. d-ta care eşti umul cel mai dulce din târgul 
Iaşului! şi care trăeşti în dulceţuri! 

Cofetarul. — D-voastră vă este a ride; mie însă 
nu. Îmi plăteşti arhonta mu?
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Aglae, — Nu te-aprinde fir Cofetaki. Gândeşte că 
eşti un om care lucrezi îngheţate, şi că nu trebue să te faci foc... Una cu alta nu merge: 

Cofetarul. — Văd că d-voastră vreţi să mă luaţi 
peste pictor. Aşa? apot dar ştiii cii ce *mi rămâne de Îăcut. .. mă duc. 

Aglae. — Așteaptă, sufletul mei, nu te bosumfla, că noi amii şuguitii... Alecu vrea săi plătească astă. 
Cofetarul. — Adevărat? | 
Aglae. — Mal al vr'o îndotală? EI aşteaptă pe mo- „şul stii ce are să vie acuși. A 
Cofetarul. — Şi cred că "f-a da, ceva? 
Aglae. — Cum nu?.. Unde staii întâlnitii vr'o dată moş cu nepot, fără ca nepotul să smulgă bani de la moș? Cofetarul. — Lipon, pot să mai aştept? 
Aglae. — Dar; aşteaptă în odaea cea din fund, pen- 

tru ca să.nu te radă moşul, cc 
Cofetarul, — Pola hala; am priceput. (întră în odaea 

din fund. Aglaea închide uşa şi Yea chera) 

Aglae, — "L-am "pus la formă şi pe cofetar. 
Alecu. — Bravo! Acum sântem scăpaţi de tot; acum 

putem merge la teatru. Cât sânt de norocit! îmi vine 
să gioc de bucurie, 

Aglae. — Ştii că "1 bună idee? Să giucăm pe la na- 
surile creditorilor. 

Alecu. — [Hal să tragem un contradauţ, 
Aglae. — Punc-te în facă. OO 

(Alecu şi Aglaca se aşeaă ca pentru contradanţ.) 

——————_—
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SCENA YVIL 

Alecu, Aglae, droşearul. 

Droşearul, — Coconaş, plateşte la mine dva gal- 
bine pe droşca. 

Alecu, — Bine c'ai venit să ne duci la teatru. 
Aşteaptă-ne afară. 

Droşearul. — IHaraşo. (ese) 

(Orhestra cântă contradanțul. Alecu şi Aglaea joci.) 

Croitorul. — (bătina 1a uşă) Quzrez! 

Cibotarul. — (asemene) JMachen si auf! 

Cofetarul. — (asemene) Anil'se, bre! 

Aglae. — Entrez! 

Alecu. — HMerein! 

Croitorul. — (egâlţiină ușa) Sacre nom de nom!.. 

Ouvrez... 

Cibotarul. — (asemene) Sapperment noch cin mall! 
“Cofetarul. — lasemene) Kako hrononali diavole! 

- (ălecu și Aglaca se prindii la galop, şi trecii jucând pe d'inaintea 

tustrelelor uşă, dicână: aa retoir Abdel-Kader; gute nacht 
„ herr Şniţel; le îs hronus polus Zaharilal:i, șl apol 

esăi.pe uşa din fund. Musica încetează și creditorii se liniştesciă.) 

Croitorul. — Comment? ” 
Cibotarul, — !Vas? 

Cofetarul. — Oriste? 

Toţi trei, — Se mal aşteptam?.. Bien!— Gust! — 
Pola-lala ! " 

(Tăcere şi intunerec pe scenă.)
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SCENA VIII. 

Jăvreseu, — Aice'Y!., Pată-mă's în locaşul Melpo- menii!.. a zinci care m'aiă firmăcat atât de mult mai alalti-sară la teatru... în cât "mi-am uitat şi casă, şi nevastă, şi copil, şi tot! (se prizablă pușin pe gânduri şi se 10- „ vesce de canape) Valeă!.. Ah, Aglăiţo! de când te-am să- | dut, toate gândurile mele sântii cu tine!.. inima'mi bate mereii ca un ciocan, şi simt că departe de ochişorii tă, vicaţa este pătată cu NeSTU! (se lovesce ae masă) Valeii ! .. MăT, că întuneric 1 aiq!,. Par'că zăresc nişte lumi- nări pe masă... Ean să videm de n'or fi şi chibrituri? (găsind cutiea cu chibrituri) Ba sânti; cată-le. (aprinaenă lumină- | rile) Ce, fericit om sânt ei, Taki Jivrescu, ei care, prin deosebite biruinţi asupra secsului frumos, am dobindit la Hirlăi titlul de leii paraleii!.. Xu mi stai întâmplat. frate, nici o dată să "mi arunc ochii asupra unei dame. fără ca so farmec prin căutătura mea. ,. Am augit că este o dihanie cu ochi de vasilisc, şi că sântii păsări care ameţescii vrăbiile la care se uită?.. Dar ce ai a face gângiiniile acele pe lângă mine?,. De pilăi, am vedut pe Aglăiţa şi "mi-ai plăcut. A doua gi am întâ]- nit-o cşind de la repetiție, .. %-am aruncat o ochire de cele tătăreşti, şi ea, fără a şti ce fiicea, ai priimit ră- vaşul ce "Y-am dat! Am rugat-o pe urmă s&'mi dee voe ca să "% fac visită, şi sărmana copilă, m'aii poftit fără doar" şi poate, ca să vii în astă sarii aicl... toate aceste din pricina ochilor mer!.. Dă, îmt vine de-acum să port ochelari, că *s prea primejdios! .. mă te să mam
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a da samă pe ceea lume de toate nenorocirile câte-am 
făcut! .. Cine vine? 

(Întră o slugă cu un paner plin de farfurii, pahare, cuțite, sticle, 

dout butilil de Şampanie şi deosebite lucruri de mâncare.) 

A! tu eşti Gheorghi?.. AI adus toate câte "ţi-am po- 
roncit? Bine... Aşeagă masa. 

(Feclorut "pune două gerviciuri pe masa din fund): 

“Îmi închipuese mulțEmirea ce s'a zugrăvi pe chipul 
Aglăiţii când a videa de-o dată o masă împodobită cu za- 

haricale şi mai ales cu două butelcă de Şampanie!.. Nu 

mă îndoesc că recunoscinţa o va îndupleca-o în favorul 
meii, mai ales ci, după deosebitele însimnări ce-am fă- 

cut în vicaţa mea, am descoperit că, cu cât amoriul e 

mai mare, cu atât şi stomahul e mai lacom. tstugip At 
sferşit 2. du-te de-acum. 

pi (Feciorul ese.) 

'Trehue să mărturisesc că 's un berbant de frunte ! (cântă. 

"Dar, dar, eă sânt berbant, 

Sint un berbant galant 

Şi un galant amant... 

(Croitornl bate la uşă.) 

Dec!.. cine bate la uşa asta? Cine "i acolo? 
(Cibotaru! bate Is: uşă.) 

Şi dincolo? Par" că ne giucăm de-a Puca-gaea! (tare) 

Cine bate? 
(Cofetarul bate la ușă.) 

Şi colo ear"? MAT, dac'aici par” căi la teatru! “ltare) Ci- 

ne "i acolo? 

Croitorul. — Quvrez ă la fin!
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Cibotarul, — Deschid, Ssapperment ! 
Cofetarul. — Anil:se pusti! 
Jăvreseu. — Cine sânteţi vol, bre? tin parte) A dra- cului casă " asta! 
Croitorul, — 

Cibotarul. — h (tuzioș) Strietim Uşa, 
Cofetarul, — 

Jăvrescu. — Ştii că "cepe a'mi fi frică?.. May că'mi vine să spăl putina, Ş'așa şi... (voesce să easz) 
(Creaitorir strică ușile, intră furioși. şi se răpeaă asupra luY Jă- Yrescu, socotind că *[ Alecu.) 

E 

———— 

SCENA IX. 

Jăvrescu, croitorul, cibotarul, cofetarul. 

Croitorul. — A ca animal! vous 2oguez vous? 
Cibotarul, — Duoner terl! / 
Cofetarul, — Rakohrononali. .. 
Jăvrescu. — (spăriet) Ho fară... ce vreţi? 
Croitorul. — 

Cibotarul, — Î cu mirare) Nu "Y el! 
Cofetarul, — 

Jăvrescu. — Nu 3 ee... 
Croitoru], — (primblându-se pe scenă, furios) C'est une 

înfamie ! 
. 

Cibotarul, — (asemene) Das. işt eine schulerei ! 
Jăvrescu. — (in parte) Ce... dracu "Y-ait apucati? 
Cofetarul, — (trăgânaur pe amendol de o parte) Nu răc- 

68
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niți degeaba... Jai mai bine să'ne unim ca să ne ris- 
bunăm. D- voastră aţi păţită ca şi mine, după cum râd?.. 
vaii închis în loc să vă plătească? 

Croitorul. — Ui, sacre... 
Cibotarul, — Ja, sapper. . 
Cofetarul. — Cu sacher şi cu saper nu faceţi ni-: 

mic. Haideţi cu mine la agie să dim jalbă, şi pe urmă 
să ne întoarcem aici cu comisari ca săi "venim de hac. 

Jăvreseu. — (în parte) Ce-am audit! să vie cu comi- 
sari la Aglăiţa? tare) Fan staţi, domnilor; spuaeţi'mi 
şi mie ce-aveţi de sânteţi aşa, de tulburaţi ? 

Cofetarul, — Ce am? Avem că ne- ai închis, în loc 
să ne plătească datoriile ce are cătră îti, Da, las? căi 
rom arăta noi cum să 'mchidii şi datornici), nu numai 
creditorii. 

Jăvrescu, — (in parte) Aglăiţa datoare! și creditoril 
vrei să pule mâna pe dânsa!.. Asta n'olă suferi nici 
o dată, de-olii şti că m'oti calici. 

Cofetarul. — Mergem, domnilor? 
Croitorul. — ) Merj, .. 
Cibotarul. — 

Jăvrescu, — at îngăduiţi pun. Ca cât aveţi să 
luaţi cu toţii ? 

Cofetarul, — Ce'ţi pasă d- ale 
Jăvrescu. — Poate ci vreii st i plătese că. 
Croitorul. — Vous? 
Cibotarul. — Sie? ţin parte) hr îst der posesor! 
Cofetarul, — D-ta? fin parte) Aista'! moşu luf Alecu, 

(tare) Dacă “i aşa, apoi se schimbi treaba, şi de vreme
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ce d-ta af bunătate să ne despăgubeşti, ne facem hlângdi 
ca nişte provata, | 

Jăvreseu, — Cât aj să iei d-ta? o 
Cofetarul. — Opt galbini. Oriste şi socoteala, 
Jăvreseu, — (luând nota şi cetind) Cinci ocă de cofeturi, 

zaharicale, înghețate, tin parte) Măi, că tare "% plac cofe- 
turile.. (tare) Poftim, cată opt galbini, dar' ţi "să cam să- 
rate cofeturile, Pa 

Cibotarul.— Und ic, am să Yeii dot-spre-gece galbini. 
Jăvrescu. — Pe ce? 
Cibotarul. — ţăânau't nota) Poftim... vegi. 
Jăvreseu. — (cetina) Şăse părecht clubote nout; că- 

putăiuri.... dot-spre-dăce galbin. (în parte) Cel fel! Aglăiţa 
poartă clubote? tare) Nu te 'nşăli, domnule? 

Cibotarul. —. Nein, mein herr. Şese părechi nouă 
şi trei căputături. Ia 

Jăvreseu. — Cum, Doamne cartă-mă, să poarte chu- 
bote?.. Măcar!.. modele de astăgdi sântă aşa de poz- 
naşe!,. bărbaţii aii începută a pune corsete; nu "1 de 
mirare ca femeile să "mcalţe clubote. tare) Eată, domnule, 
doi-spre-găce galbini. (cătră croitor) Dar” d-ta? 

Croitorul. — Patru-deci ducats. | 
Jăvreseu. — Patru-dăci de galbini! şi pentru ce | 

atâţia bani? 
Croitorul. — Dot surțuc, 20 ducats; trei gilet, 6 

ducats; 3 pantalon, 7 ducats, 

Jăvrescu. — Pantaloni!., 
Croitorul. — Un costum de teatru, 7 ducats... 

total: 40 ducats. 
. 

68*
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Jăvreseu, — (in parte) Ha! am înţăles acum. Aceste 'si 
strae de teatru. Mă miram şi că... ce dracu! panta- 
loni!.. Cu toate că n'ar fi prea de mirare, grudecând 
după bărhaţii care poartă fuste în casele lor, 

Croitorul. — Patru-deci ducas. . . 
Jăvreseu. — Foarte bine; am augit. Eată'ţi banit. 

(in parte) Ah! Agliiiţo, Agliiţo, amoriul tăi mă ţine cam, 
scump! şi pot dice că surtucile tale mă stringii uriti 
în spete. 

SCENA X. 

Cer -denainte, tutungiul (întră in timp ce Jăvrescu plătesce - 
croitorulu.) 

Tutungiul, — (in parte) Boler plateşte la francuz!.. 
artic la boler a nostru. taze Plateşti şi la mine opt 
oca tutun... Sa fi udaaciii la obraz.. 

Jăvreseu, — Opt ocă! Ce dracu! Un beşleagă nu 
trage ciubuc așa de mult, Na şi d-tale, şi mergi sină- 
tos. tin partey Opt ocă! Se vede că şi Aelăiţa stai luat 
după moda de astădi. Ah! bine dice, nu ştiă cine, că 
lumea "! plină de fumuri! 

Creditoriă, — tinchinându-se 1a Jăvrescu) Je 20445 salue.— 
Ze habe die ehre. — Filo to heri. — Sabansatrosumi. 

(Se gătesci să easă) 

Jăvrescu, — (în parte) Duceţi-vă la dracu! a. ştii - 

că m'am spetit plătind? Da 'mealte acum sânt sigur 
de Azlăiţa. 
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SCESA XI. 

Jăvrescu, creditorii, Alecu, Aglae. 

iălecu purtând pe de-asupra hainelor civile o hlamidă de impărat şi o corotă pe cap. Aglaea în costum de fantasie. EI ţină în mânt 
buchete şi corone de fior) a 

Alecu, — intră ântîn Întră Melpomenă minunată, tu 
care al câştigat în astă sară aplaudele cu sutele şi co- 
ronele cu merţa, 

Aglae. — Toate le înpărțesc cu tine, imptrăţele dra- 
gă... Ce văd? Creditorit ai scăpatii de la gros! 

Cofetarul. '— Și vaii aşteptatii înadins ca. să vă mulțămaască, 

(CreditoriI e îachinii.) 

Alecu. — Pentru ce? Pentru că vam pus la r&coare? 
Cibotarul. — Ba, pentru che posesorul d-tale ne- ai plătit aleş. ă 
Jăvrescu, — (in parte) Posesor! 
Alecu. — Cine v'aii plătit? 
Creditorii. —  (arătână pe Jăvrescu) D-luj, 
Alecu. — .Ce-aud? D-lui ai plătit datoriile mele? Jăvrescu, —- Datoriile d-tale? - - 
Alecu. — Ah! Domnule, cât sânt de recunoscător! îm să te inbrăcoşiz, să 
Jăvreseu. — Eau staţi... Ei am socotit că "sii da- riile Aglăiţii; dar? de vreme ce "sii ale altula, apot aim! banii înapot, 

- 
Creditorii, — (grăbindu-se să casă)  Bonsoir, — Gute achi. — Kali spera. 

(Esă Xute prin funa.)
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Jăvrescu, — Ean staţi, domnilor, să ne 'nţălegem, că 
doar” pu sântem în codrul Herţit... (aleargă după et pănă 1a ușă.) 

Alecu. — (incet Aglae) Nu cumva aista "i Jăvrescu? 
- Aglae. — Tocmal, (aur Jăvrescu) Ce? vrei, domnule 

Taki, să "i întorci darul?.. Asta nu "1 galant. 
Jăvrescu. — Galant, negalant, nu ştii. Ei n'am 

gust să mă fac bancherul tuturor ştrengarilor, tn parte) 
ME miram şi ei... pantaloni, tiutiun!.. 

Alecu, — (apropiindu-se de Jăvrescu şi arătându'! ravaşul lu) 

A! mă numeşti ştrengar?,. Ef apof, can spune'mi: cu-. 
noşti răvaşul ista? . 

Jăvrescu. — tin parte) Scrisoarea mea! 

Alecu, — Ce-ai dice... dacă, făcend cu adevărat ca 
un ştrengar, aşi trimete Tăvaşul ista cucoanei d-tale? 

Jăvreseu. — (in parte) M'aii prins la mână, blăstă- 
matul! dă! cine dracu mă punea să serii? 

Alecu. — Iotărăşte: să trimet răvaşul, ori ba? 
Aglae, — Da cum st faci un lucru ca aista unef 

persoane care te-aii scăpat de datorii! 

„Jăvrescu. — Ce fel?.. "l-am scăpat? Ba nici de 
cum; eă socoteam că “sii a d-tale, car” nu a d-sale. 

Aglae, — Tot una”. 

_Jăvreseu. — Cum? 

„Aglae. — Negrezit; pentru că ne cununăm mâni 
împreună. 

“Jăvreseu, — VE cununaţi? (in parte) Şi că ca un 
prost îi fac curte şi mt calicesc plătind! Ştir că “ncep 
a crede că 's neghlob?.. SE nu 'ntreb eii a: cui sântii
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datoriile! Ce să fac acum? Să "nghit mat bine găluşca 
cât e de ferbinte şi să tac. tată pe gânauri) 

Alecu. — (agtac) are ce are de gând st facă? 
Aglae. — incet) Nu te 'meriji, că af Tăvaşul lul. 
Jăvrescu, —  (viină lângă Aglaeaj Madmoaselă, de vre- 

me ce vă cununați împreună, apoi te rog să socoţi plata 
datoriilor d-sale ca presentul ce "ți fac pentru benefi- 
qiul d-tale. | 

Aglae. — Ah! domnule, meritezi o coronă. 
Alecu. — Ce ici o coronă?.. dout coroane. 

(Î pune fe care câte o coronă pe cap.) 

Jăvreseu, — (în parte) Ce coroane... Coarne "mt tre- 
bue, coarne! (taze) ME duc; daţi'mi răvaşul şi rmâneţi 
sănătoşi, ” 

Alecu. — taânăutrravaşai) Poftim. Da cu ce te duci... 
că "i glod afară? 

Jăvreseu. — Puțin îmi pasă... mă duc... 
Alecu. — Da cum să mergi pe gios? Le droşca noas- 

ră. (etrigă 1a uşa ain funa) Ivanuşea, Ivanuşea. 
Droşearul: — (intrând) Seceas, 
Alecu. — Du'l pe dumnealui acasă. (incet) "L-am în= 

sărcinat să "ţi plătească tot ce ai să lei de la mine. 
Droşearul. — Haraşo. (lut Jăvrescu) AO... mer= 

gem, Cuconaş. (ese) | 
Jăvreseu. — Mergem. (în parte) De mi'ţi mal prinde 

pe la actriţe... să mă batoţi la talpe. (ese turioe)) 
Alecu. — ținehinându-sey Cu toată plecăciunea; mă rog 

să nu ne dat uitării; fe sama la scări, că "sii cam răpegi. 
(Jăvrescu so aude picând pe scări.)
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Alecu. — sia ușa in funâj Hodorone tronc. 
Jăvrescu., — afară) alei! 

Droşearul. — Thrrr. 

(Alecu şi Aglaca se ultă unul la altul și ridă.) 

SCENA XII. 

Alecu, Aglae. 

Aglao. — Ha, ha, ha, ha. Sârmanul cuconul Taki!.. 
Nu numai că sai spetit plătind, ba âncă se mat spe- 
teşte şi pe scări. 

Alecu. — Dumnegăii să "1 dee sănătate şi coaste 
bune! Aşa om de preţ nu cred c'aii mal fost, nici ca 
mal fi?.. Augi, să mă scape de creditori fir'a mă cu- 
noaşte? Ce dici tu Aglăiţo? 

Aglae. — Vic că, de şi multe comedii în lume se 
sferşescii în tragedil, noi ami făcutii tocmai d'inprotisă, 
în astă sară; amii începută prin tragedie şamii sferşitii . 
prin comedie... Un lucru numa! ne lipseşte. 

- Alecu. — Ce? 

Aglae. — 0 masă... că mor de foame, 
Alecu, —  (vEgână masa din fund) Vivat! Norocul sai 

îngrijit atât de pungile cât şi de stomahul nostru. 
Aglae. — Cum? 

Alecu. — Uită-te în fund, 

Aglae. — Cu adevărat. Ah! Jăvrescule, unde eşti
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să “ți mai trântese o coronă pe creştet.' Se vede că tare 
mă iubea, sărmanul ! 

Alecu. — Te slăvea din tot sufletul și din toată 
punga, precum se dovedeşte prin aceste două butelei de 
Sampanie. 

Aglae. — Şampanie! Ah! Taki, ângeraşul meii, eşti 
hun de pus la cabinet! Hai să mâncăm. 

(Aducă ameudoi masa în faca scenei și aşeadă două scaune.) 

Alecu, — (se apropie cu galanterie de Aglaea) Duducă Ag glae, 
vrei să 'mi faci cinste 2. . (x aă bracul.) 

Aglae, — Ce se potriveşte... cum nu?.. mai rir= 
tos. (alecu o tea de mână o duce la masă, şi se pună amândor fa- 
<ă 'm facă.) 

Alecu. — De unde să 'mcepem, mademoiselle Aglae? 
Aglae. — De la Șampanie, monsieur Alecsandru. 

(Alecu deatupă o butilie, şi umple două pahare.) 

Alecu. — În sănătatea ta! | 
Aglae. — Ba nu; în sinttatea lut Jărrescu, că el 

ai plătit Şampaniea. 
Alecu. — Acum să bem pentru căsătoriea noastră. 
Aglae. — Ba fucă nu; aşteaptă. S5 bem în săn- 

tatea... tarată publicul cu capul) 

Alecu. — Cui? (face semn cu capul, arătând publicul.) 

Aglae. — incet) Dar, 
Alecu. — (incet) [deea "1 minunată! dar”... al curaj? 
Aglae. — Nam băut două pahare de Șampanie?.. 

S5 cercăm.
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Alecu. 

CREDITORII 

— Să cercăm. 

(Se scolii amendoY cu paharele în mânt şi vină în faca publicului.) 

Aglae. 

Alecu. 

Aglae, 

— (neinarăznina) Di tu. 

— Ba gi tu, că tu at avut ideea. 
— (âupă pucină neindrăzneală) Domnilor şi doam= 

nelor, bem în sinătatea d-voastră! 

(Beă amândor.) 

(Cortina cade.)
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Postelnicul 'Taki “igăteseu 
Tarsiţa, fomeca lui: d. 
Jignicerul Vadră ot*Nicoiesci ,,. 
„Alecu, nepotul sei, cc... 
Leoni, cadet de cavalerie. .,.. 
Şatrarul Săbinţă, comisar şchlop . 
Cati, modistă, cc. 
Marghiolița, fica lu... 
Trei prieteni a postelnicului 'Taki, 
Un comisar, ,... 

Un ]rod. ... cc... . 
Un păzitor de nâpte .. î.... 
Un ture ” 
Un jidov MĂ, 
Un drac N 

Un neamţ beat ......., .. 

ACTORI: 

D-ul 2, Neculau. 

Enale. 

AN. Teodoru. . 

Poni. 

Luchian. 

Teodorini, 

Dimitriu, 

Gabriela 

E 

bi 

2 

„ 

Irodi, stea, păpuşi, lăutari, slujitori, măsci, 
draci.



   IAŞII ÎN S 
TABLOU ÎN 3 ACTE 

representat pe teatrul național din Iași, în benefi- 
ciul artiştilor români, la anul 1845. 

  

ACTUL 1. 

Acest act se petrece în casa postelnicului 'Taki Luniitescu. 
Teatrul represintă un salon bine mobilat cu uşi în stânga, în drâpta. 

şi în fună; două divanuri: unul în dreapta, altul în stânga, și în: mijlo-. 
cul scenei o masă de cărţi întinsă cu scaune pe 'npreglur, 

  

SCENA 1. 
Lunătescu, Tarsiţa (amândoi lungiţi pe divanuri, dormi 

: horăind). 

Lunătescu, — (trezinău-se şi căscând) Soro? 

Tarsiţa. — (asemene) Ce 12 
Lunătescu, — Câte ceasuri. sfintii? | 
Tarsiţa, — Câte-ai fostă şi Teri pe astă vreme.
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Lunătescu. — Da mult am mai dormit! bre! bre! 
ean cată caii însărat, 

Tarsiţa. — Cum nu "1 dormi dacă eşti cât un somn. 

Lunătescu,. — Aud, dragă? 

Tarsiţa. — Dic că alta nu ştii să faci, de cât să 
horăoşti. 

Lunătescu. — Aşa să trăieşti? 
Tarsiţa, — Mal bine le sama să nu te trezeşti în- 

ti”o dimineaţă mort de damla. 

Lunăteseu. — Ba să ferească Dumnegtii! audi ror- 
bă?.. nu destul c'am visat erozăviile lumii; încă mă 

şi sparii cu damlale! Foarte'ţi mulţămesc de bunătate. 
Tarsiţa, — Ce grozăvii gici cal mat visat? or fi 

ear niscalva fleacuri. | 
Lunătescu. — (serios) Ba nu, dragă. Astă dată am 

avut un vis, care m'aii încreţit din talpă păn' în creştet. 
Tarsiţa, — Ce vis? | 

Lunăteseu. — 0 revoluţie! un complot înfricoșat! 
Tarsiţa. — la, ha, ha. 

Hunăteseu. — Nu ride, soro, că, tii, nui de șagă. 

De câteva ile mi se bate ochiul stâng; şi_sânt sigur 

că are să se temple în curând vro băstemăţie grozavă, 
"Warsiţa. — Ha, ha, ha, ha. > 
Lunătescu, — Fan audi-o cum ride când ît sor- 

besc de revoluție! ş'apol pas de nu qi: poale lungi, min- 
te scurtă, | | 

Tarsiţa. — Di mai bine: haine strimte, minte *ngustă. 

Lunătescu. — Da "nţălege-mi, fiinţă „nătingă ce eşti. 
Acum lumea s'aii deschis... s'a deschis peste măsură! 

  

cc
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Acum toți vrei să fie de-o potrivă, dicând că toţi sântii 
de-o făptură: cu ochi, cu nas, cu gură... şi că nici 
unul nui coborit cu hârzobul din cer. Audi vorbe! de-o 
potrisă! dacă se potriveşte... et să fii.tot una cu un 
cocolă... şi tu, ce eşti cucoană protipenda, să fil tot 

„una co giupineasă din casă! 
Tarsiţa. — "Taci, frate, că'mi vini istericale... a 

căpchiet lumea! 

Lunătescu. — De tot, dragă Tarsiţă!.. de-aceea 
mă şi tem de comploturi. | 

Tarsiţa. — Da cine vrei să le facă aceste? 
Lunătescu. — (ine?,. Par” că nu sânt eco mul- 

țime de Vonjură care ne numesci pe noi ruginiţi. 
Tarsiţa,. — (furioasă) Ei, ruginită ! 

Lunăteseu. —. Dar, dar; nu te-aprinde de geaba... 
Las” că nu se mal tatadicsescă să ne sărute mâna ca 
mai 'mainte; apot îi audi că'ţi stropşescii urechile cu 
vorbe de pe ceea lume: cu opiniea publică! Audi? opi- 
mica publică !. . par” că eii am trehuinţă de dânsa, când 
moșii şi strămoşii mel ai trăitii foarte bine, făr'a şti 
ce solii de mâncare "1 ea... Ah! soro, în răle vremi ami. 
asiunsii!.. Xumak. Dumnegăi să'şi aibă milă de noi, că 
toate mergii pe dos! (bate âin palme) Bre! fa! 

  

SCENA IL. 

Lunătescu, Tarsiţa, Safta, (întră prin fun.) 

Safta. — Aud, cucoane. 
Lunăteseu. — Adă dulceţi, Safto.
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Tarsiţa. — Și să spul ficiorului să meargă la mar- 
şan-de-mod so poftească aici. 

Safta. — Aud, cuconiţă. (ese prin tuna.) 
Lunătescu. — Îşa, aşa, soro dragă! Diu di în gi 

lumea se face mai sumeaţă şi trebile să incâlcescă mat 
urit. E unul, ştii că m& tem!.. îmf; mărturisese pă- 
catul. .. mal ales de când am visat complotul de care 
"l-am vorbit, 

Tarsiţa. — (ingrijit) Mări hu şugueşti, frate? 
Lunătescu. — Au, suflete, nici de cum. Revoltanţii 

işi daseră cuvânt să se îmbrace în costrume de Irodi, pen- 
tra ca să nu dee prepusuri, şi... par” că! ved 'avidoma 
șacum alergând pe uliţi cu coifuri de hârtie poliită, şi 
strigând în gura mare: Ioood/ opiniea publică 1. Uf! 
Imi curgii sudori ferbinţi pe spinare. 

(Safta intră cu dulceţi.) 

Tarsiţa. — Bea apă răce că te “1 răcori. 
Lunătescu. — ţtuâna aulcețe Eii unul,: mă "marijăsa 

foarte mult... Ce dulceţi sântii aeste? 
Safta. — Şerbet de nufăr. 
Lunătescu. — Nu pentru mine, “ci pentru obştie. .. 

dulceţi de chitru mar avem? 
Safta. — Mal sântii âncă două chisele. 
Lunătescu. — Îmi vine st daii de ştire poliţiei. ca 

să Yee măsurile cuviinctoase, 
Tarsiţa. — SEI fie de bine, drasa. 
Lunătescu. — Strut ochişurii, tist aprinde cIubucul.) 
Tarsiţa, — (luând dulceţi, dice încet Satier) Ma] trecut-aă 

24 călare pe-aici?
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Safta. — Cine? Oficeriul? 
Tarsiţa, — (ea blindeță) Dar, Săftico. .. oficeriul Leouil. 
Safta. — Aii trecut de vro două ori, 
Tarsiţa. — (petransă) Şi... S'ait 'uițat la ferestri- 

le mele ? 

Safta. — Ba nu. 

Tarsiţa. — tmânicasă) Lipseşti, toanto, 
Lunătescu. — SEţI fie de bine, soro. 
Tarsiţa. — S&rut guriţa. 
Liunăteseu. — Safto, qi unui ficlor ca să pofteas- 

că aică pe şatrariul Săbiuţă, comisarul cfartalulut nostru. 
(Safta voesce să easă prin fund, dar' să lovesce în uşă cu Alecu, și 

paharele se strică.) 

Tarsiţa, — Carnaesi! 
Lunătescu. — (resărina) Ce este? revoluție! 

  

SCENA III. 

Lunătescu, Tarsiţa, Alecu, 

Alecu. — (intra prin tuna) Ba nu, cucoane Taki... un 
duel între chisele şi pahare. 

Lunătescu. — A!,. tu eşti, Alecule? 
Alecu. — Ei care mă închin cu sara bună... (seru- 

tână mâua Tarsiţer) Cucoana Tarsiţa "1 sinătoasă ? 
Tarsiţa, — Noi sântem bine; dar" d-ta cum te mai 

proslăveşti cu slujba dicanicească ? 
Alecu. — E primblu şi ei printre cele dele cum 

* 
dă Dumnegeii, 

v9
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Lunătescu. — Şi nu te înpedici vr'o dată? 
Alecu, — (cu mânărie) De şi slujba. mea este favori- 

toare cârclocurilor, mă pot însă făli că âncă n'am făcut 
nici un pas necumpănit, şi că w'ani picat în opiniea 
publică. 

Lunăteseu. — Na şi altul cu opiniea publică !.. Nu 
"ţi-am spus, soro, că toţi se molipsescii de boala asta?.. 
Sărmane Alecu! . ce-ar gice moşul tăi, bietul jignice- 
rul Vadră, din fundul Nicoreştilor, când ar afla că tu 
în loc să te foloseşti de slujbă, ca oamenii, pentru ca 
să te l-ivorniseşti, alerai după visuri „deşărte şi te în- 
chini la nişte cuvinte săi? 

Alecu. — Cât "mi-a fi cugetul curat, numi pasă 
de cele ce-ar gice moşul meii şi alţii. Mai bine să fiii 
sărac şi curat, de cât -bogat şi hulit de lume; pentru că 
cinstea "1 cea mai frumoasă avere pentru un om cu sim- 
țină bune. Cât pentru moşul mei... el care wati eşit 
nici o dată din Nicorești, ştie să facă vin 'Şi bani; ei 
ştii să cheltuesc banii şi să bei vinul. Prin urmare ea- 
răşi cfit. 

Tarsiţa. — Bravo, Alecu! bine fact. 
Lunătescu. — (in parte) Ș'aista”l Donjour. tare Ei! da 

ce mai veste prin târg? 
Alecu. — Bine; veselie peste tot locul, căci sântem 

în carnaval. În toate uliţile întelneşti măşti, păpuşi, Irodi... 
Lunătescu. — (epăriet) rodi! tin parte) Revoluţiea 

gata!.. Visul mi se împlineşte! 
Alecu. — Da ce at, cueoane Taki, de te-ay însăl- 

hinit?
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Tarsiţa, — (miină lângă Lunătescu: Cu adevărat! ce? nu 
“(i e bine, dragă? 

Lunăteseu. — Vam nimică,.. Eşti sigur că sânt 
Irod pe uliţi? 

Alecu. — După ce "Y-am vtdut cu ochit, dar, 
ce arc-a face?,, 

Lunătescu, — in parte) Sântem perduţi ! a duc 
s&mI încare pistoalele. (fuge pe ușa ain stânga.) 
„Tarsita. — tspărietă) Săracan de mine, că "mi-ati 'me- 

dunit bărbatul! A& duc să mă 'mchid în casă, că 'mle 
frică, (fuge în dreapta.) 

Alecu. —- Eaca pozna că ai sturluibati amânădol!.. 
Care ce dracul W-aii apucat?.. Mări, ducă-se maibel! 
ce "mi pasă ? teantâna îa oznie) Şise ceasuri... mam vreme 
de perdut. 'Trebue să mă "ntelnesc cu prictinit cu care 
am vorbit să merg la bal masche. Avem să ne îmbricăm 
în păpuşeri; ha, ha, ha! Ce-or să mal ridă pin lojii! 
fîş Tea pălăriea) Pan s&nil fac socoteală... Pănă la înce- 
putul halului mal sfintii âncă vr'o două ceasuri şi glu- 
mătate... aşa dar, -am toată vremea ca să tree pe la 
Marghioliţa, fitea comisariului Săbiuţă. . . (scoţena o serizoa- 
ze din buzunar) Dar? ce dracul să fac acun cu răvaşul 
moşului mei? EL mi "l-ai trimes ca, s%] dati cuconului 
Taki, şi cuconul Taki s*aii făcut nevălut... Ce să fac?,, 

"A! cată vine cineva. (văgăna pe cati Demuazela Cati, mo- 
dista! (se închina Catir) | ' 

69*
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SCENA IV. 
Alecu, Cati (intră prin fund aducând o cutie cu bonete.) * 

Alecu. — Negreşit, cauţi pe cucoana Tarsiţa, ma- 
demuasel Cati? 

Cati. — Dar, cucoane Alecule; îi aduc o bonetă nouă. 
Alecu. — (e? mă cunoşti? Cum de "mi ştii numele! 
Cati. — Tot asemenea precuni mi ?] știi şi d-ta pe 

al mei, 

Alecu. — Pentru d-ta nui de mirat mademuaselă, 
pentru că cine te vede, doreşte să te şi cunoască. 

Cati. — De vreme ce ml faci complimenturi, apoi 
dă'mi voe săţi spun şi ei că al mult talent pe ghitară. 

Alecu. — tziqtua) Da de unde-af ailat? 
Cati. — Las” că te-am augit eii însumi; dar” "mi-ati 

spus-o $'o persoană care Tubeşte foarte mult musica de 
când te-ai augit pe d-ta cântând pe sub ferestrile sale. 

Alecu. — Marghioliţa! o cunoşti?. . Si 
Cati. — Mi "1 bună prietină, şi ne videm în toate 

dilele. . 

Alecu. — Cu adevărat; şideți facă n facă. 
Cati. — Şi vorbim adese ori de d-ta. 
Alecu, — Ah, mademuaselă, câţ mă noroceşti cu cu- 

vintele aceste! Dă *mi voce dar să mă număr şi eii de- 
acum pintre prietinii d-tale. 

Cati. — (aânda% mâna) Cu mare bucurie. 
Alecu. — De-acum te rog să'mi poroneeşti la câte 

te vol putea sluji. | 
Cati. — Bucuros; dar* şi d-ta s& urmezi asemine 

cu mine,
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Alecu. — Frăţeşte... şi spre dovadă, cată o seri- 
soare pe care te rog s'o dar cucoanci 'Tarsiţei ca s'o 
dee hoteriului. d-sale, 

Cati, — ţinând scrisoarea) Adă. 

Alecu. — Mademuasel Cati... sărut mânile... (voesce 
- să casă.) 

Cati. — tzimbina ȘI... ce să spun Mareghioliţii? 
Alecu, — Spune! co jubesc din tot sufletul. 
Cati. — Foarte bine. Ofii spune că tenirul ce-o iu- 

îrşte meritează dragostea el. 

(Alecu se închină și ese) 

Cati. — (singură) Ce detreabă tenir!.. D'apol şi Leo- 
mil al mei... mor după el când îmi gice că mă tubeşte 
ca o sabie turcească... numai îI cam nebun, cam ber- 
bant... dar” ce s%1 faci? nu'[ degeaba -cornet la cara 
lerie... Ean să videm ce'mi scrie ? (scoate un ravaş din sin 
şi” 1 citesce.) 

„dAngerul mei! 

Tu eşti steagul la care ochii mel stai ţintiţi cu 
dragoste şi cu fală. Glasul tăi e mal dulce de cât trim- 
bița scadronului!.. Peutru tine doresc cinurt şi slavă; 
pentru tine aşi birui lumea toată. Desară mă duc la 
bal masche! Vini şi tu, putule, să petrecem împreună. 
Ei vii fi îmbrăcat în Irod imptrat. Al tăi pentru vecii 
vecilor, atita ? 

Leonil Crişu.* 

Aur cât e de nebun! ha, ha, ha. 
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SCENA 7. 
Cati, Lunătescu lintră prin stânga posomorit și cu aong 

pistoale in mâny.) 

Lunătescu, — (cu glasul amorţit) Revoluţie! 
Cati. — tepăriinau-se) A! 
Lunătescu. — Ce vtd?.. Modista cea frumoasă + 
Cati. — (în parte) Dare nu cumta "Y turbaţ? 
Lunătescu. "— (lăsând pistoalele pe canape și apropiindu-se 

Yate de Cati) Madmuaselă. .. vădut-af Irodi pe uliţi ? 
Cati. — ţeu frică) Ba... nu... 
Dunătescu. — A! slavă Domnului!., par” că m'am 

mai” r&corit! 
Cati. — tin parte) Negreşit că lipseşte o doagă. 
Lunătescu. — Când ai şti, madmuasclă, cât bine. 

"mi-ai făcut cu două cuvinte... crede că *mi-ay dat vieaţă, nând-e de mână) şi de Ja voința matale atirni ca să "mt 
daf şi inimă, 

: 
Cati. — ţeu mirare) "Ți-am dat vieaţii? :şi vrei ini- 

mă 2... nu te *nțăleg, | 
Lunăteseu. — Xu "uţălegi, scumpă şi frumoasă mo- 

distă ce eşti, că ochit matale m'aii prinsit de suieţ? 
Cati. — trigâna) Ochil mel te-ai luati de Suflet 2 (în parte Vorbeşte m bobot, | 
Lunătescu. — Xu "mi întoarce vorbele m cabazlic. 

Vrei stți dic, că, din ceasul ce te-am veEdut, "mi-at plă- 
cut aşa de mult, în cât sânt gata a cheltui pentru mata, 
tot venitul moșiilor mele. 

Caţi. — Și ce "7 va rimânea cucoanet d-tale? 
Lunăteseu. — Tarsiţii ?.. Ah, nu te îngriji de
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densa; îngrijeşte-te mai bine. de starea în care m'aă 

adusă nuri! matale. | 

Cati, — De câţi ant eşti? 

Lunătescu. — Nu căuta că %s sur, îs verde âncă, 
Cati. — Eşti sur-verde? fvarte bine. MS duc s*o spun 

cucoanei Tarsiţii, pentru ca să se bucure, (voesce să easă 
prin dreapta.) , 

Lunăteseu. — Au face pozna, niadmuasel Cati... 

aşteaptă. 

Cati. — teşină) A! vrei sămi dat dăstrea cucoanii? 
ha, ha, ha. 

Lunăteseu, — (aleargă aupă ea) Cati, Cati... ascultă, 

modistă împeliţată. Ai fugit!.. Ar avea haz să mă p6- 

„vaseă nevestii!.. Ba, dăii, mar avea haz nici de cât, 

pentru că Tarsiţa "mi-ar scoate ochii... A dracului mo- 

distă! să nu vree st se boierească!.. Ce să fac ca so 
înduplec ? (stă pe gânăurr.) 

SCENA VI. 

Lunătescu, Săbiuţă (dând busta în odae pe uşa din fund.) 

Săbiuţă. — FPată-mă "5, cucoane Taki. Ce "mi po- 

ronceşti ? . 

Lunătescu. — tresărind) Ho, că m'ai spăriet!.. Dar” 
bine cai venit, arhon şatrar, pentru că am săţi des- 

copir nişte lucruri care aii să te 'mgrozască din talpă 
pin' în creştet. 

Săbiuţă. — Sânt vata să te-ascult, cucoane,
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Tiunăteseu. — Prea bine!., dar maj ântei r&s- punde: te simţi în stare ss te jirtfeşti pentru Patrie? Săbiuţă. — finuriji) Co fel... să mă jărtfesc? Lunătescu. — tserios) Cu totul... şi cu vieaţa poate!.. după împregturiuri. , 
Săbiuţă, — fapariet) Cu vieaţa mea? ort cu alta? Lunătescu. — Cu a d-tale! 
Săbiuţă, — Cu... a... mea? 
Lunăteseu, — Dar! 

„ Săbiuţă. — D'apoi ştii ci? 
Lunătescu. — Ce fel? dacă ştil 2... Nu cesti tnsăr- cinat cu liniştea şi cu siguranța publică ? Xu "eşti un mădular al Poliţiei? Nu eşti comisar?,. 
Săbiuţă, — tottâna) Ba sâut. 
Lunătescu, — Aceste cinstite titluri trebue deci să te “demne a nu cruța nimică pentru binele obştesc. . . pentru Patrie! Patriea! înțălegi? 
Săbiuţă. — Înţeleg, dar nu te pricep. | 
Lunăteseu, — Mi 'ţ pricepe prea mult, nefericitule, când “țoli împărtăși taina înfricozată de la care spân- Alură vieuţa noastră! 

- Săbiută, — Săvacan de mine, cucoana! Ce tană? 
“Lunătescu, —— se apropie de Săbiuţă, îi trage de o parte, și”I “ice la ureche serios) Vălut-al [rodi pe uliţi ? 

Săbiută, —— (se uită la Lunătescu lung, Ţapol dice A vedut. Lunătescu. — Sânten perduţi! 
Săbiuţă. — Cum? 
Lunăteseu. — Acei IrudI pe care “I-ay vălut d-ta, nu erai rodi, cum nu sânt că Nastratin-Hosea, ci comm-
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plotişti ascunși în costiumuri de Irod... buntaşi care 
ai de: gând să dee foc târgului în astk noapte! 

Săbiuţă, — (eesărina) Elej! 

Lunătescu. — Ba mal bine di: Ririe eleison/.. 
Dar să nu "1 lăsăm, arhoa şatrar, ca si'şi împlinească, 

planul cel nelegluit.., Şi dacă vom isbuti a'i prinde, 

dragă Săbiuţă, să știi că te faci asi. 

Săbiuţă, — Agă! da... d-ta? 
Lunătescu. — tzimbină) Fi?2,. Helbet! 
Săbiuţă. —  tapringenau-se) Bine dici. cucoane Taki; 

datoria noastră de patrioți este să înnăduşim complotul 
în faşă. 'Trebue să facem, şi să dregem, și st iuchipu- 
im... şi să facem... şi să dregem... întrun cuvânt, 
viuă cu mine. 

Lunăteseu. — Ba nu... căi șăd acasă... Du-te 

- d-ta de fă ce" şti pentru ca să depărtezi primejdiea, 

și alăţI aminte că Patriea aşteaptă scăparea sa din 

mânile unui comisar de cfartal! 

Săbiută. — (cu entusiasm, voesce 8% "ȘI scoată sabiea) Mă 

giur. E 

Lunătescu, — (tăindu'r vorba) Lasă glurământul pe 

altă dată, că nu "7 vreme de perdut. 
Săbiuţă, — M'am dus... (ese tute prin funa.) 

Lunăteseu. — St ne videm sănttoşi. 
Săbiuţă. — intrâna ear) Agi? 

Lunătescu. — Agă!. 

(Săbiuţă ese.) 

Lanătescu. — Când ar şti Moidova ce slujbă "i-am 
făcut ei, "mi-ar ridica un monument de patru lei...
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aduşi de peste graniţă!.. Dar” aud glasul nerestii. Dare să" f spus ceva modista?.. Ce" bine. nu răi ; mă duc să mă "'mbrac. (eşina prin stânga) Nici pe dracu să] vedi, nici cruce să "XI faci! 

———— 

SCENA VII. 

Tarsiţa, Cati (siina ain arcapta.) 

Tarsia,. —— (purtând o bonetă încărcată cu fiory multe, pene şi cordele) Și dici, Cati, că mă prinde boneta astă nouă? Cati. — Cum să nu te prindă?., Când ÎI cineva, te- nără şi frumoasă... orI ce pune pe cap îi merge. Tarsiţa, — (eu cochetărie) Aşa "1? Asta diceam şi ei cumnăţicăi mal alaltaeri, şi nu vrea să mă creadă. 
Cati. — A fi bitrână,., poate. 
Tarsiţa. — Dar; ar putea să "ul fie bunică. 
Cati. — Do-aceea!.. îl zuliară de tincreţile d-tale, Tarsiţa. — Nu "1 vina mea dacă nai îngăstrat na- tura cu graţii. tin parte) Ah! când avar videa acum Leonil, Cati. — (în parte) Când ar videa-0 Leonil ar ice că "I stahiea, casarmei, 
Tarsiţa. — Şi cât gică că ținii Donetele amendous? Cati, — Dot-spre-dăce galbint, 
Tarsiţa, — Nu % prea scump? 
Cati. — Poate fi cova scump în lume pentru o cu- coană mare ca d-ta? Eat nota. 
Tarsiţa, — anina nota) Socoteală veche: 20 de gal- Din; două bonete, 12 zalhini; peste tot 32 de galbini. > 

(ăând nota Catix, Poarte bine; sto arăţi boleriuluț,
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Cati. — Da oare "mi-a plăti îndată 2... Vedi c'aştept 
acum de-un an. 

Tarsiţa. — Cum st nu plătească? că don” nu dă 
din banii lui, | 

Cati. — Prea bine... Sârut mânile; cuconiții. voesce 
să east) A! uitam răvaşul curonului Alecu. 

Tarsiţa. — Ce rătuş? 

Cati. —  Cuconu Alecu m'aiă' însărcinat să "1 dai 
d-tale ca să 1] dai boieriului. 

Tarsiţa, — Adă'l încoaci, tea raragul.) 

(Cati se închină şt ese.) 

SCENA VIII 
Tarsiţa. — Ce răvaş să fie?,. de la cine?.. îi des 

pecetluiţ... ean să videm. (deschide ravaşu) Ce văd?.. de 
la Leonil! Ah! pică peun scaun) Loonil îmi serie!.. Leo= 
nil! Leonil ! (serută ravaşul şi citesce:) 

„Îngerul mesi! 

Ta eşti steagul la care ochii me staii ţintiţi cu 
dragoste şi cu fală !* txorvina Ah!.. mă asemelueşte: cu. 

un steag! voinicelul mei, volnicel!.. cât de frumos 

serie! teetina 

„Glasul tăi e mat dulce de cât trimbiţa cscadronu- 
lui!..% wworhina; De cât trimhița scadronului!.. cât 

mă iubeşte! rcetinay „Pentru tine doresc cinuri şi slavă! 
pentru tine aşi birui lumea toată!: tworbina» Te cred, 
îngerul meit, dacă m'ai biruit şi pe mine! teetina „De- 
sură mă duc la bal masche; vină şi tu, puiule, ca să



1100 IAȘII ÎN CARNAVAL 

petrecem împreună. Ei of fi îmbrăcat în Irod împă- rat.* (ozbină) Irod împărat! Vei dacă "1 militar, tot a 
vitejie trage! 

(cetind) „Al tăi pentru veci! vecilor le 
(vorbină şi sentânau-se) Ah! Leonil, şi ei sant a ta peu- 

tru vecii vecilor. Ce fericire!.. unde "i Cati s*o săruţ 
de mil de ori că "mi-ai adus un rivaş atât de slăvit!.. 
Și cît oii merge la bal masche, şi mvotii întelni cu tine, scumpul meit Leonil! viteazul meii Irod împărat ! (striză) 
Safto, Safta. 

  

SCENA IX. 

Tarsiţa, Safta, (intrâna prin funa.) 

“Safta. — And, cucoană, | 
Tarsiţa, — Du-te degrabă, Siftico, la teatru, şi s "mi Yi două domino de catife, 
Safta. -- Ce mâneare aceea, cucoană ? 
Tarsiţa, —- Du-te de spune acolu cum îțI gic ei: să “ţr dee două domino... domino, ani tu? şi să le duci Ja cumnițica, 
Safta. — Ş'apor? 
Tarsița. — Ş'apoi să m'aştepţi acolo, pă" ce-o ve- ni că. Na şi bani, dir az o unsă) 
Safta, — Poarte bine; două... cum le-ai dis? Tarsiţa. — Domino. 
Safta, — (ese rin rana, atciză) Duuă domino, două do- nimo, două dimono. ..
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Tarsiţa. — (alergând după Safta) Domino, proasto! tsiina 
în faca scene) Cât îmi bate inima de tare! parcam aler- 
gat două poşte pe gts... Ah! ce putere are amoriul 
asupra inimilor celor gingaşe! 

  

SCENA X. 

Tarsiţa, Lunătescu. 

Lunătescu, — (in parte) Tarsiţa!., Aflat-aii oare cora? 

Tarsiţa, — (in parte) Bărbatul meii!.. de p'ar afla... 
Lunăteseu. — (cu dragoste) Dragă 2. 

Tarsiţa, — (asemene) Friţioare?, . 

Lunăteseu, — Ce facem în asti, sară? 

Tarsița, — Ei mă duc să petrec la cumnăţica; dar 
mata ? 

Lunătescu. — Ei, surioară? qăii, nu ştii. 
Tarsița, — Nu gioci cărţile, pulule? 

Dunăteseu. — Ba aşi giuca, sufletul mei, dac' aşi 

avea cu cine. . 

Tarsiţa. — Fată, tocmai, că ne vinii prietini! pen- 

tru partidă. Puneţi-ră la gtoc, că eii mă duc să mă gă- 

tesc. (ese prin areapta.) 

  

SCENA XI. 
Dunătescu, trei prietini. 

Lunătescu. — Bine-aţi venitii, fraţilor, că waştep= 
tam cu nerăbăare.
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Un prieten. — Aşa, hoţule, pentru ca să ne lei paralele, 

Lunăteszu. — În puterea prieteşugului. . , 
Prietenul. — Foarto'ţi mulțămesc de pricteşug, vere, Fată tril sări de-a rândul de când perd necontenit. Nu mă pot scula o dată fără ca să nu întru plateă. 

„Dunăteseu, — A cul e vina, dacă nu ştii să gloci ? Prietenul. — Nu mi"! învăţa d-ta cărţile? Ei care le gioc de deuă-dăci de ani!.. Fan să vegi cum am să te frec în astă, sară, 
(În timp ce vorbesci, un fecior aşeudă masa de cărți, aduce lumi. Mări, cărți, a. e. 1) 

„Lunăteseu. — Vorbă multii săriicie. (arătâna masa) În faptă se cunoaşte omul... Poftim. 
(Tati cu do! prieteni se pună la cărți; al treilea privesce.) . 

Prietenul. — Preferanțul sfucăm? Cate dice pa- rale fisa? Ş 
Lunăteseu. — Cum îți vroi... Ei fac cărțile, tames. tecă cărțile şi le inparte) Ce noutăţi aţi mat aflati astădi ? ! 
Prietenul. — Tot cele de feri şi de-alaltateri, .. Nimic. 
Dunătescu. — Cum? n'aţi văduti pe uime? 
Prietenul. — Ba am vădut o mulțime de Irogi 

pe uliţr. 
"Lunătescu. — (scăpând cărţile din mâny) IrodI! (în parte) 

Ear' roţi, şi tot Irodr! 
Prietenul, — Xa! cai făcut mal-donne.., şi ce 

cărți bune aveam! 
Iunătescu. — Pardon!
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Prietenul. — Pardon, pardon; dar preferau "4 
pe Dani, 

  

SCENA XII. 

Cei denainte, Tarsiţa, (cu mantelă şi capelă.) 

Tarsiţa, — (intrână prin âreapta.) Sluga d-voastră, boieri. 
Prietenii. -— ținchinându-se) Sărut mânuşiţile, cucoană 

Tarsiţă, 
Tarsiţa. — apropiindu-se de Lunătescu) (um îţi merge 

norocul, dragii? 

Lunătescu. — De-abia am început; dar” nădăjduesc 
că "mi-a (i în favor, de vreme ce te înteresezi mata, 
Sufletul mei. 

Tarsiţa. — ÎţI proorocese că al să câştigi mult în 
astă sară. 

Lunătescu. — (in parte) De-ar fi şi Cati modista cu- 
prinsă în acel mult! 

Tarsiţa. — Fii vă las cu sara bună. (serutâna pe Lu- 
nătescu pe frunte) Noroc bun dragă, şi gioacă cu minte, (ese 
prin „funa.) 

Lunătescu. — S5 nu mă laşi multă vreme singur, 
sufletul mei, că mor de urit făr' de mata: 

Prietenul. —  (eătră ceta-talțp Cât de bine trăescii 
împreună ! . 

Lunătescu. — (în parte) S'aii pornit! De-acum mă pot 
duce unde mă chfamă amorul... la magaziea modis- - 
tel!... şi cât pentru Irodi, *mi-otii lua pistoalele, — (eatră 
Prietenul care nu joacă) Vină, te rog prictine, de toacă în
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locul meă vro etumătate de ceas, că am puţină treabă 
pen” în târg, (se scoală; prietenul se pune în locul luk Lunătezcu ) 

Prietenul. — Da bine... ne laşi? în cotre? 
Lunătescu. — ME duc să cumpăr o bonetă nevestei. 

(ÎŞI Yea pălăriea şi pistoalele, şi ese prin fund.) 

Prietenul 1. — Ce casă blagoslovită ! se Lubescii de 
20 de ani ca nişte hulubaşi. 

Prietenul 11. — Protos, 
Prietenul III. — Defteros. 
Prietenul. 1. — Preferang. 

(Cortina cade.)
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ACTUL II. 
Teatrul represintă partea aliţel mari despre Trit-Erarhi. În dreapta 

magaziea modistex Cati, având pe la fereste bonete şi capele, în stânga, 
în facă, casa comisaruluY Săbiuţă. Uliţa este pustie și întunecoasă; nu= 
mal un culuceiă se zăresce iu stânga, la colţul case comisarului, La 
ridicarea cortinel un orologiit depărtat bate șepte ore, şi după ce ince- tează, culuceiul strigă: Rața! 

SCENA 1. 

Deonil (eşind din magaziea moâistey.) 

Adio, scumpă şi nepreţuită modistă!.. ânger cu ho- 
netă şi cu papillote, care "mi îndulceşti vicaţa şi 'mi ti- 

„Veşti basmalele! Aşteaptă-mă pin" într'un ceas, că am sg 
“mă "ufăgoşez ochilor tăi de şopârlă în costium de Ircd 
împărat, căci eşti vrednici a te numi împărăteasa mo- 
distelor şi amoresa unul (rară! 

Cati, — (ese pe prazul uși) Adio, craiule, berbantule. 
(inchide uşa.) 

Deonil. — tviind în fașa scene Ca modista lighioae plă- 
cută nu este pe faca Pământului. Cu inima, te tuheşte 
şi cu degetele "ţi coase cămeşi. .. dacă mu "ţi scoate 
ochii... Dar” apropo de bal masche... cu ce-olii st mă 
duc la teatru? .Prietinit care=or să vie cu mine, imbră- 
caţi în Irod, "mi-ati mărturisitii că "să tuf de parale ; 
pe de altă parte, casierul nu face credit, şi cât pentru 
bătuţi... tişr pipăe buzunarele) "[-aii bitut vântul de mult!. 
gaşa de mult, în cât ati rămas pustie ?n urmă.., 

Mări, ce'mi pasă! bun îi Dumnegtii, mal ales pentru ca- 
deţi de cavalerie, (se pune arept ca un soldat) În stânga! pi- 
ciurul drept înainte, IAIŞ ; (porresce cătră furd, făcână marş) 

“ 10
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ranplanplan, ranplanplan, plan, plan, plan. (ese prin fana 
în stânga.) 

  

SCENA II. 

Săbiută (eşind din casa lul), Marghiolița (pe pragul uşil.) 

Săbiuţă. — Închide bine uşa pe din lăuntru, Mar- 
ghioliţă, şi nu mă aştepta în astă noapte, că cii poate 
moi veni acasă pân” în diuă. 

Marghioliţa.—Cum?.. toată noaptea al să te trudeşti? 
Săbiuţă. — Aşa cere slujba, fata mea. Cu sara bună. 
Marghioliţa. — Noapte bună, tată, Gînehiae uşa) 
Săbiuţă, — (siina în faca scenen Ag! agă!.. Do când 

gândesc să mă fac agă, eii şatrariul Săbiuţă... îs bun 
de dus la agie... Brrr... da frig 1I!.. da frig î.. 
Augi comploturi de Irogi, brrr... par” că*my curgii slofuri . | 
de ghiacă pe spinare... Desară 's rânduit la teatru, 
Am să mă "'mbrac şi cit în Irod, să m'amestee p'intre 
măşti şi să trag cu urechea, doar” ori descoperi ceva... 
Her! culucciii. . 

Culueciul. — Aud. 

Săbiuţă. — SE tei sama, dacă”! videa Irogi s'asculţi 
ce-or vorbi. Audi? 

Culuceiul. — Aud. 

(Săbiuţă ese prin funa, în dreapta)
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SCENA III. 

Cati, Marghioliţa,. 

Cati. — (eşina pe pragul uși) Marghioliţă, Marghtoliţă. 
Marghioliţa, — (asemeue) Ce dorești, Cati? 
Cati, — triină în mijlocul scenei) Vin” degrabă s&ţi spun ceva. 
Marghioliţa, — (asemene) Ce lucru? 
Cati. — M'am întelnit astăgi cu iubitul tâiă, cu Alecu 

înti'o casă, şi m'aă însărcinat: săţi die că nu te iubeşte 
nică de cum. 

Marghioliţa. — Ha, ha, ha, nehuno... Dar" Leonil 
al tâi cum se mai poartă cu tine? 

Cati. — Ca un leii. ME fubeşte mat mult de cât 
trimbiţa scadronului, şi 'mi-aii făgăduit că ma lua. 

Marghioliţa. — Ce bine-ar fi să ne nvăritiim o dată 
amândouă ! 

Cati. — Poate-a da Dumnedăi... Da can Spunem: 
sătitu'ţi-at costumul de bal masche? 

Marghioliţa. — ÎI gata... însă mă tem să mă 'm- 
brac cu el. 

Cati. — Pentru ce? 
Marghiolița, — Când gândesc să merg la bal mas- 

che fără ştirea tătâni-meii, mi se tale tot gustul. 
Cati. — Nu fl copilă, Ce te-stemi, după ce ai să 

mergi cu mine? pi 

Marghioliţa. — Ştii; dar” “daca afla tatii-meii ? 
Cati. — ÎN gice că stai înşălat, şi te-a crede. 
Marghiolița. — Dar Alecu ? 
Cati. — Lui Alecu îi spune că te-af dus la bal masehe 

70*
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cu nădejde de al întâlni pe dânsul. Şi cine ştie... poate 
să] găsim acolo, 

(Trece prin fund un neamţ beat care qice: Got vevlast ein 

deitscher nicht! . .) 
Marghiolița. — (snărietă) Vine cineva, (tuge în casă.) 
Cati. — La opt. ceasuri să vii la mine. (intră în magazie) 

  

SCENA 1. 

Alecu (vine prin funa din stânga, purtând o ghitară pe 
sub manta.) 

Oare să fi eşit comisariul de-acasă? (se apropie de casa, 
Iul Săbiuţă şi caută pe fereastă) Perdelile sânti trase. Nu se 
vede nimic. Ean să cerea da de ştire Marghtoliţii, după 
chipul ohicinuit... să&f cânt pe sub fereşti. (ist acoraă gui- 
tara) Bre! da frig îi! îmi îngheacă degctile pe strune... 
Ah, Marghloliță! cât trebue să te Yubese, pentru ca să 
fac strajă noaptea pe la megul Yernet!. . numai un amor 
înflăcărat ca al mei poate răbda 17 graduri de fris. 
Haide!.. cum a da Dumnegăii... întrun noroc! (se prim 

„blă sub ferestele Marghioliţii, cântând din Ehitară şi din gură :) 

Vină, drază, pin! te-aştept, 
SE te string la pept, 

Că de frie şi de-al tei dor 
Ei îngheș şi mor, 

[Caută car' la fereasta Marghtoliţii.] 

Nimic nu se iveşte!.. oare ce-ati Păţit aq! de nu 
m'aule, Cam răguşit cântând... Să cere şi de-al doi-:
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lea oară. [eeazeă ghitara] Trone! S'aii discordat ghitara!. 
Pas acum de-o acordează cu mânile înghețate ! [o acoraă.] 

  

SCENA Y. 

Alecu, Lunătescu [invălit în manta, întră prin fună din 

dreapta, urmat de patru lăutari.] 

Liunăteseu. — [eătră Iiutari) Staţi aici în colţ pucin- 
ie], şi vă gătiţi scripeele. lviina în faca magazier Catir, fără a 

„vedea pe alecu] Eati-mă's în sferşit lână casa Afroditei îni- 
mii mele!.. "Mi-ati venit în gând să "1 daii o serenadă 
prin care să" pot face cunoscută starea jalnică a su- 
fletului mei... şi nădăjduesc că după oftările ce va audi, 

„Se va milostivi a priimi câte "I-am propus adi, după masă. 
[caută pe fereasta Catir.] 

Alecu. — (nevăqină pe Lunătescuj În sfârşit am acor- 
dat-u! [cercâna gaitara] Sună bine acum. 

Lunăteseu. — Îl acasă! Acu'Y vremea. (face sezon ţi- 
ganilor să inceapt.] 

Alecu. — Curaj Alecule, 

[in timp ce Alecu cântă, lăutarii se pornescii din fund grămadă şi 

vină pă” în faca scenel, cântând: Ah noroc noroace!“ pe ur: 

mă se iutoreii înapoi, ear” vinii și ear ge ducă în fund,, Lynătescu stă 

cu dosul la Alecu şi privesce cu dragoste la ferestele Catir.] 

Alecu fcântâna.] 

Vină, dragă, păn' te-aştept.... 

Lunăteseu. — Cântă cu suflet, bălaure. 

Alezu, — [mânios] Cine dracu ati adus ctoarele aeste? -
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-[Voesce să cânte, dar nu poate din pricina lăutarilor carii răcnesciă în gura mare: „Ah noroc noroace!:) 
Lunătescu. — Oftează, baragladină! 

Alecu [cântână.] 

Să te string la pept, 

EX; geaba! nu” chip de cântat! tcăteă Lunătescuj Maudi, 
domnişorule? May putea să te duci să urlt may deparie? 

Lunătescu, — [ncîntoreându-se] Uliţa "1 cât a mea, cât 
a d-tale. rcatră intari] “Trage of. grozar, clorotule! 

| (Lăutarii ţipă cât le ține gura.) 

Alecu (o dată cu lăutarii.) 

Că de frig şi de-al tâă dor 
Eă îngheg şi mor. 

[Ferestele se deschidă la amândouă casele, Cati şi Marghioliţa se arătă.) 
. 

  

SCENA YI. | 

Cei denainte, Cati, Marghiolița, 

Cati. — 

Marg: — 

Alecu. — [zătina pe Marghiolița şi alergând 1a fereastă) Mar- 
shiolița ! 

Marghtolița. — Tu eşti, Alecu? 
[Se punti amenâol la vorbă, încet.) Ă 

Lunăteseu. — [zărind pe Cati] Modista ! reătra lăutary] Ţă- 
ceți, mMăl. (se apropie de fereustă.] 

[Lăutarii taciă şi se ducu.] 

Cati. —" Ce 'vtd? cuconul Tati! 
Lunătescu. — Fii şi car” cii, frumoasă Afrodită? 

) Ce vuct îl în uliţă?
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Cati, — Da ce cauţi noaptea pe uliţi cu lăutari?. 
Lunăteseu. — Nu mă osîndi, scumpă modistă ce 

eşti, că numai amoriul ce am pentru tine ai putut să 

mă scoată din sărite, 
Cati. — Nu "I e ruşine să vorbeştă aşa, d-ta, on 

însurat ? 

Lunăteseu. — Fi! dragă, cu ruşinea astădi n'o 
scoţi la cap. Dar” nu "i rorba de ruşine... îl vorba că 

te Yubesc aşa de năstruşnie, în cât acum sânt adiafor 
pin” şi de ciubuc! ei care cram în stare să "ml vând 
sufletul pentr”o lule de tiutiun, 

Cati. — Ha, ha, ha! Ş'apol al obraz să "ml gici că 

mă fuheşti ca sufletul? . 
Lunătescu. — Asculti-mă: Ce vrei de la mine? 

capele? bonete ? 

Cati. — Foarteţi mulțămese, că am prea multe. 

Lunătescu. — Cu adevărat!.. ţii magaziea plină? 
Spune 'mi: dar” ce doreşti? Droşcă de hirji cu luna? 
mobile ?., Poronceşte supusei slugi a matale. 

Cati, — [scoțând o notă din buzunar) Vreit s%'mi plăteşti 

socoteala cucoanei d-tale. | 

'Lunătescu, — (în parte) Mai prins în căpcană, dia- 
voloaiea. tare] Cu mare bucurie... Cât îi acea socoteală ? 

Cati. —. Trii-dăci şi doi de galbini. 

Lunăteseu. — 0 bagatelă.., Eată banii, spre do- 
vadă că sânt gata a împlini toate dorinţile matale... 

numai de mi” da o dulce nădejde... scoate punga şi nu- 
meră banii pe fereastă ] 

Alecu. — Păi? mergi la bal masche, Aarghioliţi ?
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Marghtoliţa. — Merg cu Cati... Nădăjduesc însă că mi” sluji de cavaler, Alecule ? 
Alecu. — Pân' la moarte, Scumpa, mea. [vorbesei ear încet.) 

Tin timp ce I.unătesca numeră, jignicerul Vadră întră din dreapta, »rin fund, $uerând cu mirare și căutând cu curiozitate înpregturul luy, Jără a vedea insă pe Alceu şi Lunătescu.] 

SCENA ŢII. 

Cei demainte, Vadră, 

Vadră. — Măi! măi! mir!.. da mare târg!.. Ce de minunăţii!, . Ean priveşte uliţi, să mergi cale de-o poştă şi să nu le mai daf de fund. Bre! bre!.. şi când gândesc... puteam să mor făra videa Eşu, ci, jignice- rul Vadră ot Nicorești, care de când naii făcut mama nică c'am eșit din Nicorești... Slavă ție Doamne că may învreduicit: a întra şi ei o dată în capitaţie!.. Atâta numai îmi pare râi, că am sosit noaptea. .. şi nu ştii cum st fac ca să gisisc gazda nepotului meii Alecu... Sai măcar casa cuconului 'Taki Lunătescu.. . Pe alţii nici că cunose în capitaţie, . . 
î'Tot vorbind se apropie incet de culuccită fără a'l vedea.] 

Lunătescu, — [numerină] Trif-Atc), tril-dăci şi unul, tril-găcl şi dor... Tocmar? 
Cati. — "Toma... Foarte “ţi mulțămese, 
Culuceiul. — [la urechile In Vaăra] Raita! 
Vaâră. — [spăriet] Ho! lviina Yute în faca scenei] (e dracu 

ai vamenit pe-aici de se spargii așa, noaptea? iși stapes- 
ce iu sin.)
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[La răenitul culucciului Alecu şi Lunătescu se întorcă și zăresci 
pe Vadră; ear' Cati şi Marghlolița închidii degrabă ferestele,] 

Alecu. — 
tin parte) Xu cumra m'aii rădut? Lunăt: — ) e 

[Se apropie amândoi de Vaară, ascunși în mantale, şi apucându'l 
fe care de câte o mână, îl Qică cu voce groasă.] 

Alecu. — De "i spune ce-ai vădut, te stropşesc! 
Lunătescu. — [arătâna pistoalele] Do "1 dice-un singur 

cuvânt, eşti mort! 
Vadră, — (spăriet] Elei! 

[Vadră remâne încremenit; ear” Alecu și Lunătescu se Gepărteziă de 
cl, mergână spre fundul scene] 

SCENA VIII. 

Ce de'naiute, Leoni] ținbrăcat în costum de Iroa.) 

Leonil, — (eşind din stânga, se pune dinaintea Iul Alecu şi a 

lu! Lunătescu, declamând cu voce tare:) 

Ei sânt Irod împărat, 

Care pe cal am încălecat, 

Şi pământul sa cutremurat! 

Alecu. — Să fil d-ta sănătos, (tuse în dreapta.) 

Lunătescu. — (spărict) Valeii! (scapă pistoalele jos, tremrâud.) 

Deonil. — Închină-te dinaintea stăpânului teii, fiinţă 
Tricoasă, supusă sabiei mele. | 

„Lunăteseu, =— (plecându-se pănă la pământ) Nu te 'ndu- 

ra de mine ptcătosul, domnule reroltant, că am o casă 

de copil... şi sânt patriot bun, moldovan curat. 

Deonil, — Moldovan ?., 'ba, mai degrabă jidan, că 

1
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eşti prea volnicos da fricos, Haide, caută“ţi de drum şi 
alăți aminte cât îi trăi de vestitul şi prea puternic 
Irod împărat, luceaferul Răsăritului! 

Lunătescu. —  (fugâna prin stânga) Aud, Slăvirea Ta. 
Deonil, —  (tuâna pistoalele ae jos) Ha, ha, ha!.. fri- 

coasă lighioae! şi âncă purta, pistoale ca glupânul Lekba 
din codrul Herţit... Ştii că 'si bune pistoalele ?. . Nu- 
mal bune de scos plata de la bal masche. de pune Ia brâti.) 

Vadră. — (pe gânaurn Unul n'a stropşi şi altul ma 
omori de-olii dice vun cuvânt... Unde m'am verit 
eii?.. Nu cumva am întrat într'un târg de .Ieniceri ? 
(stă cu ochit ţintiţi în jos.) 

Leonil. — (zărină pevaără) Cine să fie acest blagoslo- 
vit creştin încoronat cu căciulă brumărie şi înfăşurat cu 
contiş de vulpe?.. Amirosă a provinţie cale de-o poştă! 
Fan să videm, (se apropie de Vadră pe d'inapol şi strigă) 

Ei sânt Irod împărat! 

Vadră. —  (resărina) 0, drace! Ce dihanie "7 asta ? 
“Leonil. — (ia parte) ÎI chiar provinţial!. . Am să *] 

spariiii şi pe dânsul. ae) Răspunde?mi cine eşti?.. şi ce 
cauţi noaptea, fără fânar, pe ulițile capitaliei noastre? 

Vadră. — (in parte) Da... vorbi "1? Numai de cât 
“ți-olii răspunde, ca să mă omoare ceia-l-alţi doi. 

Deonil. — FI!.. audi? eşti surd ori muţ? 
Vadră. — (in parte) Sfinte Pantelcimoane!.. Sfinte 

Nastasi!. . 

Leonil. — Vită-te la mine, Provincialule, şi te su- 
pune la poroncile lui Irod împerat, că de nu mit as- 
culta, va fi reii de pelea ta.
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Vadră. — (in parte) Na şi altul!.. aista m'a ucide: 
dacă n'otii grăi! Mări, unde dracu mă giisăsc? [tare] Nu 
te mânia, Măria Ta, dacă nu "ţi răspund... ME tem de: 
cela-l- alţi. 

Deonil. — Care ceta-!-alţi? tin parte) Ha, ha, ha... 
Se vede că 'Şi-aii mai biătutii gine cinc-va de dânsul. 
ltare] Fi îţi dai voe să vorbeşti. 

Vadră. — Aşa? Et! apol spune'mi, te rog, Măria 
Ta... nu ştii unde şăde nepotul meii, Alecu Mădiau? 

Leonil. — Nepotul d-tale? (in parte) SE fii al dra- 
cului de "1 cunosc, 

Vaâră. — E sânt jignicerul Vadră ot Xicoreşti, 
şam venit la Eşă ca să 1 văd. 

Leoni. — Să vedi Iaşul saii nepotul? 
Vadră. — Pe-amândoi. 
Leonil. — Dacă vrei să cunoşti Iaşul, caută "mpre- 

giur şi I-il videa; mirosă şi "1-3 simţi. Cât pentru 
cuconn Alecu Mărtian, trebue să te hotăreşti a veni cu 
mine unde te-ofi duce că... dar" să nn "PI fe frică. 
lin parte) Am SE I duc la bal masche să "mi plătească 
bileturile. ttared Parale ar? 
“Vadră. — Am vro câte-va; dar”... pentru ce? 
Leonil. — Au "ţi pasă, şi nu te teme, că te Tei 

sub ocrotirea mea. 

Vadră. — Sărut mânile. tiu parte) Detreabă împărat! 

Leonil. — Dar” pentru ca să poţi întra acolo, unde 
vrei să te duc ca <ă vedi pe nepotul tăi, trebue să "pă 
pun 0 decorație neapărat, 

Vadră. — Ce i cocorațiea cura?
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Deonil. — Un sămn de cinste. Vin dar să ta de- 
orez. Întinde nasul. ! 

Vadră. — Nasul? 
Leonil. — Of! nu mă supăra şi întinde”l fără srijă. 

[il anină lui Vadră un nas minctunos.] 

Vadră. — Da ine, mă rog, acole se punii cocorațiile? 
Deonil. — Unii le poartă la pept, alţii le spândură 

de gât; dar" fiind că decoraţiea ce "ţi hărăzesc este ma! 
şucada, 'ţ-o anin de nas. 

Vadră. — fmiqâna) Pentru că nasul îl mai sus de cât 
gâtul... am gâcit? | 

Deonil. — AI gâcit, o! prea cinstite Vadră!... Acum 
te sfătuesc să il nasul tot mai sus, pentru că sâutem 
într”o vreme unde ridicatul nasului o de bon ton. 

Vadră. — De monten? 
Deonil. — Dar, de monton. tin parte) Bravo, Lconil; 

te-al pus la cale despre bileturi. Acum hay să dim de 
ştire Catii. 

Vadră. — Ei! mergem? 
Deonil. — Acnşi... Aşteaptă-mă puin aici că vin 

îndată, [merge spre magaziea Catir.] 

Vadră. — (e!.. mă laşi singur? 
Leonil. — Nu te teme, că eşti decorat... ridică 

nasul mal sus, frate, fintră 1a Cati.]
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SCENA Iă. 

Vaără; mat pe urmă Marghiolița, 

Vadră. — Mă, că şugubaţă "% capitaţiea asta! Bie-. 
tul frate-meii, Dumnegăii sl erte! îmi spusese cu ade-. 
sărat că aici se faci multe pozne giua meada mare; 
ear” de cele ce se întemplă noaptea nu 'mi-aii pomenit. 
Se vede că şi aici, ca şi la Nicoreşti, el se culca o dată, 
cu găinile. 

Marghiolița, — linbrăcată în costum de fantasie, și purtând. 

pe obraz mască de catifo negră, ese din casa el şi dice în parte] Când 

ar şti tatăl meii că mă duc la bal masche, m'ar închi-. 
de la monăstire. trece pe lângă Vaără şi întră 1a Cati] 

Vadră. — [resărina] Mai eată o dihanie! asta "i cu 
obraz negru!.. trebue să fie vro arăpoalcă. „. Bre, bre, 
bre! a dracului târg! 

[Trecă prin fundul scenei ma! multe măsci, cu fanare în mâni și. 
cântând :] 

Haideţi, fraţi, să trăim bine, 

Să trăim noi între noi, 

Căci curând timpul ne vine 

Încărcat tot de nevoi. 

Vadră. — Mal cati şi alte lighioi! Bre, bre, bre!: 
da multe soluri de dihănii mal sânti în Eşti! 

[După măsct, treci dot draci sărind şi îimpungână cu coarnele pe. 
un jidan care strigă:] Al, vei? ghevalt ! 

Vadră. — [spăriet de tot] Eaca, şi dracu. [işi ascunde ca-. 
pul în blană şi 'şt face cruce qicând: ferghe satana ! După ce nu. 
se mal aude nimic, el scoate capul din blană.] Am asudat!.. stra.
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mane Vadră! cine te-o îndemnat să și tu în capita- 
ţie?.. 0f, of!.. Se vede cam agluns în vremea lui Antihirţ. .. Tise tace eruce Bre... tare mil frică... şi 
când aşi putea... tare-aşi fugi înapoi la Nicoreşti. . . 
Lehamite și de nepot şi de Eşii, dacă nu poţi face două 
pasuri fâr' a da de dracu pe uscat... A6 duc, fug în 
lume, de-olit şti că morii întoarce pe sios acasă, (face. 
-dok paşi cătră fună şi se opresce] Far dihănit! 

  

SCENA X. 
"Vadră, Alecu [intrăcat în păpuşer, întră prin dreapta, purtând . 

un coş cu păpuşi), doi prieteni (costumaţi al lut Alecu, îl ur. 
mează, ducând cuşca păpuşilor), un lăutar (cântâna âin 

vioară, vine după el), Irodi, prietenii lui Leonil 
(întră prin stânga tot o dată, fina precedați de steoa pe 

care o ducă dol băeţi. Toţi portă nasury minclunoase.) 

Alecu. — [strigă intrând] La Dăpuşi! păpuşele romă- 
ueşti! tot să stai si le priveşti! 

rodii. — “strigă rodi! Irodi! Steoa! 
Vadră. — Aşi giura că “5 pe ceca lume. 
[lrodir şi păpușerii se opresc fașă 'n fașă, la mijlocul sceney.] 
Un Irod. — Fă-te 'n lături Păpuşăriule, şi dă pas 

dstaşilor Iul Irod împărat. 
Alecu. — Faceţi voi în lături, Irogi nerodi ce sân- 

teţi. Au ştiţi că trăim în veacul păpuşăriilor ? 
Trodul. — În lături îţi die, pen” ce nu te rup în 

două ca pe-o păpuşă. 
Alecu. — Tu pe mine? ha, ha, ha? Vină dacă "ți



  

IAŞIĂ ÎN CARNAVAL 1119 

dă curtoa, şi dacă vret să te vir în coclugul ista cu 
Vasilaki ţiganul, 
Irodul —  (eătră cela-l-alți Iroqi] La săbii copil, în nu- 

mele lui Irod împărat. 
Alecu. — fcătră păpuşer] La pari băieţi, în numele lut 

Vasilaki țiganul. - 
” [Irodil tragă: săbiile. Păpuşeril ridică cromegele.] 

Vadră. — Baca pozua!.. Păpuşile or să facă moar- 
te de om! 

  

SCENA XI. 

Ce denainte, Liunătescu şi Săbiuţă farătându-se în fund), 
Leonil, Cati şi Marghioliţa, leșină din magazie cu 

măsci de catite negră pe obraz. Leonil poartă nas minctunos.] 

Leonil. —  [cătră dame), Veniţi cu mine. [văgena scena 
din fana) (e v0d? Irogii met încăeraţi cu niște păpuşă! 
[aleargă tute de se pune între dtaşii] Staţi, voinicilor, că mal 
Sint şi eii pe-aici. Ce2., vreţi să vă bateţi în vreme 
de pace? şi să vaprindeţi în vreme de carnă?.. Cine 
„Vaă însuflat dorinţa de-a tulbura liniştea publică, toe- 
mai sub nasul cinstitului culuceii care vă priveşte din 
colţ?.. VE poroncesc în numele meit să puneţi satirele 'n 
teacă, şi vouă, să lăsaţi ctomegele m odihnă pân” ce-a, 
cânţa cucoşul, . . 
„Alecu. — Și cine eşti tu ca să ne dat poronci? 
Leonil. — Ei sânt Irod împărat care pe cal am 

încălecat şi pământul s'aii cutremurat!
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Cati. — [cunoseând vocea Iuf Alecu] Şi cii sint Cati, priz- 
tina d-tale, cucoane Alecu. 

Alecu. — Madmuazel Cati? 
Tiunătescu. — (în pane) Cati! 
Cati. — Şi mal cată ş'o tenără copilă care doreşte 

a st face păpuşa d-tale. Larată pe Marghioliţa.] 

[Marghtolița se duce lânsză Alecu.] 

Cati. — Haideţi dar cu toţii împreună la bal masche. 
Toţi. — Haideţi, hardeţi. 
Leonil. — Care vra să gică. am închiet. pace! şi 

din ceasul acesta sântem prietini? Pipuşile cu Irogil se 
prindii fraţi de cruce!.. hatdeţi dar să glurăm cu toții 
pe steoa aceasta, farată steoaj că ne vom da tot sotul de 
aglutor, la tot sotul de întempliri ce vom avea în astă 
noapte ! 

Toţi. —  [întingină mânile spre stea] Glurtm! 
Lunitescu. — AI audit giurimântul complotului, 

dragă “Săbiuţă ? 
Săbiuţă, — "L-am audit, cucuane ali, 
Leonil. — Acum, daţi'mi voe să vă recomendez un 

suflet blagoslovit care-aii venit înadins din fundul pro- 
vinţiei pentru ca să ne plătească Dileturile la locul Ştiut. 
[arată pe Vaară) Faţii sufletul! 

Vadră. — (în parte) Ce dice? 
Toţi, — Hura! să luim în triumf. 

[Irogil se aruncă asupra lul Vadră şi '1 umaă pe sus.] 

Vadră, —  [sbăteudu-se în Lragele lor) Da dați? mt pace 

că miţi rupe vr'o mână. tin vaze) Ah, sfinte Pantelei-
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moane! scapă-mă din. ghiarele lor, că “i-olii da til 
paraclisuri. 

Leonil. — lHaldeţi, fraţilor! balul ne-aşteaptăi; glo- 
riea ne chiamă! Steoa aceasta st ne lumineze drumul, 
căci fânarele de pe uliţă stai lăsatii în nădejdea lunci 
pe astă sară, şi luna în nădejdea fânarelor. 

(Se pornescii cu toţii prin dreapta. Stcoa merge înainte; după dân- 
sa, Leonil dând braţul Catii; pe urmă Iroqii, ce ducă îi în triumf pe Va- 
dră; după acestiea, Alecu cu Marghioliţa, şi în aferşit păpuşeriă cu cuşea, 
În timpul acestei eşiri, Leonil comanâă în “wura mare marșul; Trodit 
strigi : Irodul ; păpuşerii răcnescii: la pipuşi ; orhestra cântă un 
marş triumfal.) 

Lunătescu, — ţviind în mijlocul scency) După denşii, vol- 
„nice Săbiuţă. Patriea are ochit asupra noastră ! 

Săbiuţă. — Agă? : 
Lunăteseu, — Azi, 

(Se răpeaă amânaor după Irodr, Cutucciul strigă: Raita !) 

(Corlina cade.)
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ACTUL III. 
Teatrul represintă sala teatrului în timp de bal masche, Luminaţie 

mare. Măsci multe în diverse costume jocă polea în fund, 

  

SCENA 1. 

Tarsiţa, şi Safta fin domino.) 

Tarsita, — (cetina ravagul luy Leoni) „Vină, puiule, la 

bal masche. Fii voii fi îmbrăcat în Irod împtrat!..* 

Pati acum un ceas de când aştept, şi nici un Irod âncă 
Wam zărit. Safto! nu "l-a! întâlnit pin sală? 

Safta. — Pe ofigerul? 
Tarsiţa. — Dar; pe Leonil. 

Safta. —: Nu, cucoană. Am, augiţ însă că S'aii su- 

iti la buntet câte-va mişti nout... Poate-a fi acolo? 
Tarsiţa. — ai degrabă, Săfiico, să Iuiim un ceajii. 

(în parte) Ah, Leonil! Cât trebue să te Tubese, pentru ca 

să mă pun în primejdie de a Dea un ceaiii la bufeţ! 
(Esi amândouă prin stânga.) 

(Polca incetează.) 

SCEAA II. 

Măseile. — strigi) Mazurea,.. valţul... polea... hora! 
Un ture. — (eătră orhestră) Danabal:? cânta la mine 

un mane ghăuzel, ghtuzel, ha! sa dicem la tine: afe- 
rin clugiul. : 

Un jidov. — (asemeue) Inchi si veţi, jupine cu doba, 
chinta pe balabusta, că “ţi-oiit lua măsur de-un ctubot.
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Un drac. — (împingând pe jidov) Fugi ladă. 
Jidovul, — AzeY? ghevalt... Urzichi. 
Dracul. — ţa musieaut Vă poroneesc, în numele luj 

Scaraoţehi, st "mi cântați un val driicese, „că de nu, 
vă umilu pe sus. 

(Orhestra cântă valţul pe jumătate de ton. Măscile jocă în funa, 
Dracul joacă valţul cu jidovul.) ' . 

  

SCENA III. 

Leonil, Cati, Alecu, Marghtoliţa, Vadră, Irogi, 
păpuși, Steoa (toţi întră prin stă anga, păstrând rânducala 

însemnată la finele actului al II. Valţul contenesce, și măs- 
“ cile s'adunii înpregiurul Irogilor.) 

Deonil. — Izod! Irod! 
Alecu. — Pipuşele romineşti... tot să stai st le 

priveşti ! 
Vadră. — (căntână cu sparmă înpregtur) Siiracul de mi- 

ne! ce de mai drăcii! Ce de mai minunăţii ! Bre! bre!.. 
par că "1 halima! - 

Turcul, — aux alecu) Hei, banabal;! nu i jucam la 
mine laraghkoz? | 

Alecu. — Ba giucan, efendi,.. dar tu ce dam 
la mine? 

Turcul. — Dam balişiş!.. cinci butelcă de vin cu 
buzau ! 

Alecu. — Aferim,. kapioldaş ! Hat dar la bufet 
îndată să mat prinden la inimă, Camil înghecatii de 
îriz afară, 

71*
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Tureul., — Pelii, peli. lade sus la cafenea. 
Toţi. — Haideţi... hai. 
Deonil, — (muy vaară) Vin cu noi, provinie blagoslorită. 
Vadră.. — Unde? 

Deonil. — La bufet! să bet Şampanie... de la Ai- 
coreşti, | 

-Vaâră. — Ce să bei? Şampan?.. ba, mă ferească 
Dunineqtii ! 

Deonil. — (împingendu) FĂ! marş înainte, şi nu mal 
cârcni, 

Vadră., — Mări, unde dracu m'aii adusă păcatele? 
Bre, bre! a 

(Toţi esă prin dreapta, afară de câteva măsci ce stati în fuud.) 

SCENA IV. 

Lunătescu, Săbiuță (înbrăcaţi în Iroqi şi purtând nasuri 
minelunoase, întră prin stânga. Trei comisari îl urinează.) 

Lunătescu. — (arătând măscile ce esă) ÎI vedi, azhon 

şatrar ? 
Săbiuţă. — ÎL văd, cucoane! 
Lunătescu. — Ceasul primejdiei se apropie!.. 
Săbiuţă., — Aşa mă tem. 

Lunătescu. — Te temi?.. 
Săbiuţă, — Vorba vine. | 
Lunătescu., — Că te poftesc să nu cumva să mă 

laşi la dică. Ei am venit cu d-ta, precum nai rugat. . e 
car” apol m'am gust să *mi daii pelea popii, 

Săbiuță. — Nici popii, nici preutesii, cucoane, ci
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doar” sântem în putere; şi de vreme ce ne-amit îmbră- 
catii şi no! în Irogi, revoltanţii ne-or crede din pal 
tida lor. 

Lunătescu. — Din partida lor? cii!.. asta "ml vi- 
ne cam paraksîn, arhon şatrar... dar d-tale? 

Săbiuţă. — FĂ, cucoane!., mal bine paral:sîu așa, 
de cât pe spinare. (eătră comisazn Vol, făcut-aţi pregătirile 
trebuincioase, precum vam poroncit.? 

Comisarii. — Avem vr'o tril-găci de slujitori. 
Săbiuţă. — Nu "sii tocmai destul. 
Lunătescu, — (spiriet) Dare? | 
Săbiuţă. — Cu toate aceste, duceţi-vă de vă împăr- 

țiţi... pe la locurile ştiute; şi când oii striga turuş!? 
st săriţi cu toţii. V'am spus că revoltanţii sinti îmbră- 

caţi în Irodi? 
Comisarii, — Dar; ca d-voastră? 
Săbiuţă. — Hi, hi!.. Ilaj, duceţi-vt!.. dar” să nu 

mă lăsaţi când îţi augi strigând: Yuruş 
Comisarii. — Ni boksa. 
Lunăteseu. — Gfudiţi că Patrica îşi îneredințază 

soarta în mânile a patru comisari: Voi tril şi şatrariul 
al patrule. 

Săbiuţă. — Cu adevărat... Unul şi cu trii faci patru. 
Lunăteseu. — Aşa 112.. Îai... duceţi-vt, 

(Comisaril esi.)
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SCENA Y. 

Lunătescu, Săbiuţă, (se primblă turburaţi) 

Săbiuţă, — Acum ai sosit vremea să dovidesc lu- 
mei că această sabie nu “i în zădar aninată de Săiuţă, 
vel şatrar şi biv-vel comisar! 

Lunătescu, — Dar, Săbiuţă Aragă; să dovideşti ce 
"ţi-a plăcea, şi mal ales să dovideşti complotiştii, căci 
Patriea, .. 

Săbiuţă. — Patrica?.. 0! Patrie! uu aj frică că ei 
te-aşi lăsa în primejdie... când e nădejde de agin. 

Lunăteseu. — Mal ales... 
Săbiuţă. — Am să "i fac praf!,. 
Lunăteseu. — Și pulbere, ca să nu mai rămâte ni- 

mic din ci. 

Săbiuţă. — Aimic! 

Lunătescu. — Nimic! 

Săbiuţă., — Da unde “sii ticăloşii st ”] mănânc! . 
Unde "sii să "i hăcuesc ca... 

Lunătescu. — (in parte Măi, că lapstn îi şatrariul! 
Săbiuţă. — Unde "sii să le-arăt cii răsmiriţi Şi Yo- 

lintiril. 

Lunătescu, — Sail dusii la bufet sus ca st „bee 
Şampanie, 

Săbiuţă. — Sampanie? ticăloşii!.. vrei să prindă 
la curaj... A 

Lunătesecu. — Ştii ce?.. n'ar fi bine oare să tra- 
gen şi noi o duscă? 

Săbiuţă. — Doar” pentru hatirul d-tale.
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Lunăteseu, — Eii plătesc... Mergi înainte că te- 
aslung... SE caut numai de am parale. teaută prin buzunare.) 

Săbiuţă. — Vin” degrabă că mi s'aii uscat gâtlejul. 

(ese prin stânga.) 

Lunăteseu. — Unde, Doamne cartii-I -mă, să 'mi fie 

punga 2... Oare nu cumva "mi-ai şters-o vr'un moțpan? 
(În timp ce Lunătescu în caută buzunarele, Tarsiţa şi Safta intră 

prin stânga.) 

SCENA VI. 

Tarsiţa, Safta, Lunăteseu, măsci. 

Tarsiţa, — În zădar am aşteptat la butet.... man 
zărit nici un Irod. | A 

Safta, — arătâna pe Lunătescu) Faca unul, cucoană!. + 
Tarsiţa, — Bine gici, Săftico... EI trebue să fie... 

Leonil ! | 

Lunătescu. — Ba, 'mi-ait şters-o ca mul bine. 

Tarsiţa. — Stii de-oparte, Săftico!.. Ah! cât îmi 
tremură “inimtoara.! .. | 

(Safta so amestecă cu măscile în fund. Tarsiţa ec apropie incet de 

Lunătescn.) - 

Lunăteseu. — tin parte) Pas de bea Sampanie da- 

că poţi... 
Tarsiţa. — La cine gândeşti aşa, lubite Irodulo? 

- Dranătescu, — (resărină) Ce face? 
Tarsiţa. — Ştii că, sufletul tăi arde în flacitra unul 

amor învăpăcat pentru un alt suflet ce tot asemine se 
usucă la para dragostei nemărginite.
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Lunătescu. — Ce face? , 
Tarsiţa, — Ah! când al şti cât de mult te adoreazi 

acel suflet. .. tu mai sta cutundat în gânduri triste, ci 
ai sări în pod. 

Lunătescu. — Să sar în pod? (în parte) Mări, ce pa- 
coste "i asta, de se leagă de mine nitam nisam ? - 

Tarsiţa. — Dar, scumpul mei; bucură-te şi te ve- 
seleşte, căci dama gingașă ce Yubeşti. .. te. Yuboşte!., 
şi cum să nu te Tubească, tu care sameni chiar un Fit 
logofăt cu părul de aur!.. A 

Liunătescu. — (in parte) Ei! o parolsilose ! tare) Fan 
ascultă, madami, cati”ți de drum şi "ţi găseşte logofeţă 
alurea, că cit n'am vreme de-ascultat poveşti cu Feţi- 
logofeţi. tin parte) Mări, că a dracului!.. 

„ Tarsiţa, — Poveşti!,. Ce vorhe sint aeste?.. 
Da... nu *mi-ai scris tu astădi cal să vii aici îmbră- 
cat în Irod împărat, şi că glasul meii e mai dulce de 
cât trimhiţa scadronului ?. . , 

Lunăteseu. — Fan fugi în colo, nehuno, că *ți-olii 
da acuşi o trimbiţă. .. ” 

Tarsiţa. — Aşa, blăstematule?, . aşa mă priimeşti, 
când ci pentru hatirul tt "mi-am lăsat bărbatul la cărţi, şi "l-am făcut să creadă ci mă duc la cumnăți- 
ca1.. Da, nu ştii că *$ în stare să "ţi scot ochii? 

Dunătescu. — ţin parte) La cumnăţica!.. Qare nu 
cumra "i Tarsiţa!.. - | 

Tarsita. — Audi, puşchiii! să m facă să beii uu 
ceali la bufet... să mă pule în primejdie de moarte!
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şapoi să se facă că nu mă cunoaşte. . Va i! furnica-te-ar 
dracii, calindroiule, . . 

__ Dunătescu. — (in parte) Calinărotale! + îi Tarsiţa!.. 
pe-aici mi'i drumul! . . (uge prin areapta.) 

Tarsita, — A! îs nebună?.. Ban aşteaptă, mMango- 
situle, să "ţi arăt ci... (aleargă după Lunătescu.) 

Safta. — Dec! da unde-aleargă cucoana 2. Cucoană, 
Tarsiţă. .. cucoană, .. (vocace să cas dură 'Tarsiţa 

  

„SCENA VII. 

Sata, Vadră (ţiina calea Sarter.) 

Vaară. — lo, cumătră! că mal sânt şi căi pe-aici. 
Safta. — Fan şădi binişor. 
Vară. — Ba, dă, nu, puiule, că doar ci nws din 

capitaţie, cu je vous prie şi cu pardon, mardon, le- 
sebon şi triton... eă sânt, dragă, tocmai din Nicoreşti. 

Safta. — Poţi fi şi de la Cotnari... Ce *mi pasă mic? 
Vadră. — Că de-al videa... nici mie nu "mi pasă 

de “ţi pasă saii de nu "ţi pasă. Fii vreii să goe o horă 
cu tine, că de când am băut sus, în sofragerie, vin de 
cel cu spumă, par” cam întinerit de 20 de ant... 

Safta. — Da ce?.. eşti poate şi bătrân? 
Vadră. — Sânt ca vinul cel de Nicoreşti, Cu cât îi 

mai vechi, cu atâta "i mai bun. - 
Safta. — (în parte) Ştii că are haz moşneagu! tare) 

Di'mi drumul să mă duc. 
„Vadră, — Ba, găi, nu; n'al să scapi din mânile
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mele cu una, cu două. A să sioci, de-o şti că stor 
prăbuşi schindurile. Doar” n'am băut cit de geaba un şi) 
de vin, de cel cu dopu "m pod. 

Safta, — fin parte) Adică de ce maşi giuca şi ci? 
dtare) Prea bine, cucoane; dacă vrei numai de cât, omil 
giuca ; dar' ştii costrădanțul? - 

Vadră, — Ştiii!.. îi ca cel de breii. 
Safta. — Şi poala? 

Vadră. — Şi... o băteam virtos când eram mic. 
Vrea să dică,- te-ai domolit?.. Cu atâta mar bine, că al- 
mintrele, dăii, n'aveai ce face. Acun scoate'ţi cocoraţiea. 

Safta. — Ce să "my scot? 
Vadră. — Cocoraţiea... să te văd cum eşti la faci? 
Safta, — Ba, mă cartă. Numai maşca nu "mi-orii 

mai. scoate-o. 

Vadră, — Da cii nu "i grăese de maşcă, sorv dra- 
sii... ÎŞI grăesc de cocoraţie, 
„Safta, — Fie aşa, dar" no scot. 
Vaară. — Nam şi cii atâta hatir la mata? 
Safta, — Nu, 
Vadră. — ME rog matale, puică. 
Safta. — Nu te mal ruga de geaba. 
Vadră. — Puicuţă.: 
Safta. — În zădar, 
Vadră. — Pulculiţă. 
Safta. — Nu se poate. 

Vaâră., — Suflete. (în timp ce dice aceste, îl deslcagă masca 

ze furiș) Lumina ochilor mel... Să. mă vegi mort...
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Safta, — Măcar se te şi "ngrop.,. (masca cade de pe 
obrazul Saftei.) ” 

Vadră, — Pei drace!. 

Safta. — Ce-ai păţit? 

Vaâră. — Ean vedi dihanie! 
Safta. — Dihanie eşti tu, blăstâmatule. 

Vadră. — Şi ei o numcani lumina ochilor. mei!.,. 

ine aşa ruşine! (fuge prin "st: inga.) : 

Safta. — (furtoasă) Val! mânca-te-ar coarale, shârcio- 

gule,.. SEți dai cil dihanie! . . (aleargă după Vadră.) 

SCENA. VIII. 

Alecu, Cati, Leonil, Marghioliţa,. păpuşi, Irodi, 

măsci şi la urmă Săbiuţă (vină prin tuua.) 

Alecu. — Păpuşi! păpuşi... 
Leonil. — rogi! Irogi! . 
Turcul. — Ei Banabal,.. Băut la cafenea, vin cu 

Daataem, . hade joca la mine laraghloz. 

(Păpuşerii aşeaqă cuşca pe două scaune în faca publicului. „Alecu 

se pune în dos, Măscile s'aduni înpreglur. În timpul acesta Săbiuţă se 

arată în areapta.) o . - 

Săbiuţă, — (in parte) Cu sătul „uscat m'am suit la 

bufet, cu gatul uscat, m'ani iitors. Par'că am cască cole,.. 

Turcul. — El! gata, captan? 

Alecu. — Gata, efendi... deschide ţi ochii şi ure- 
chile în patru.
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Săbiuţă, — (în parte) Baca Irodil mel... ce ai de 
gând să facă?.. S6 gloace piipuşile în bal?.. 

Alecu. — Mii, copil! cum vreţi “să spun... de- 
adreptul? ori pe delituri? 

Toţi. — De-adreptul! de-adreptul! 
Săbiuţă. — (în parte) De-adreptul?.. Că -atâta le 

trebue! .. ” | 
Alecu. — Bine; fie şi de-adreptul. Tăceţi chitic de- 

ACU. (cl scoate o păpuşică mică şi o închină publiculuyY prin cuşcă.) 

„Ileă!.. bine vam găsit, bine v'am vădut, cinstiţi 
boieri şi cavaleri de toată mâna, şi mal mari, şi mai 
mici! Ei sânt vestitul Statu-palmă-Barba-cot din poveste, 
care trăesc în lume de când se potcovea puricii cu nout- 
dăci şi nouă de ocă de fer şi sărea pân' în cer şi tot 
le părea uşor. Ş'acum am venit aici tocmat din ţara pă- 
puşilor, unde multe pozne-am vădut şi multe-am audit... 
De vreţi să vi le povestesc?.. eti sânt gata... aud?.. 
vreţi 2... bucuros...“ (eătră tzutazy Mă, bălaure, cântă ţii- 
tura. .. dar” pe gâtul scripeel, ca să nu te-aud nică ei 
nici tu. 

(Lăutarii cântă slab cânticul păpuşilor şi Alecu acompancază :) 

Într'a păpuşilor ţii, 

Din hotare, la hotară, 

Am vădat şi buni şi rei, 
Şi cu duh, şi nătărei, 
Unii mândri şi 'ngânfaţi, 
Ca beşici cu vânt anflaţi! 
În cea lume cât trăesciă, 
La tot vântul se "nvertescii, 

(eătră 1ăutarn Cântă cu inimă, baragladină !
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Săbiuţă. — fin parte) Aud), tălhariul, cum batglocoreşte 
lumea ? 

Alecu. 
Alţii ear cu fudulie, 

„De neam mare vrând să fie, 

Se lipeseii tot de cei mari... 

No'sii nici copoi, nici ogari! 

Săbiută, — (în parte În mine bate... lasă, lasi... 

Alecu. 

Alţii, vrednici patrioţi, 
Dar' mai vrednici Patrihoţi, 

_Latră, urlă furios 
“Pin” ce-apucă câte-un os. 

Săbiuţă, — (în parte Unde 71 cuconu Taki s'asculte? 

„Alecu, 

Într'a păpuşilor ră 

Mulţi netoţi pe bani se ” nsoară; 

Fie fata cât: de rea, 

- Lada numai de-a fi grea. 

Fie stahie, fără dinţi, 
Galbenii să aibă zimţi. 

Săbiuţă, — (în parte) Asta " cam aşa; n'am ce dice 
nică cil. 

Alecu. 
Într'a păpoşilor ţeră, 
La mulţi cinstea'i chiar de câră; 
Cât ruşfetul se ivesce, 
Cinstea 'ndată se topesce! 

Săbiuţi, — (in parte) Valeii! că cau” ne-aii pocnitii! 

Alecu. : - 

În cea ţâră de păpuşi 
„Tălharii poartă mănuși,
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Și se jură pe Dreptate, 

Că le 'sii mânile curate! 

Săbiuţă. — teăutânau'şi mânile) Asta nu 7 în pilda mea. 
Alecu. 

Aşa "i lumea! aşa "i veacul! 
Unii semenă cu dracul, 

Alţii cu nisce momiţe 
Care sară din schiţe "n schiţe ; 
Alţii cu painii postiţi 
Ce tot prindii la museuliţi; 
Alţii cu lei paralei , 
Ce nu facă nici chiar doi | 
Că'sii păpuşi, păpuşi lumesc 
Tot să stat să le privesci. 

În 

! 

e 
i 

Turcul. — Aferin... aferim... aferim ! 
Toţi. — Bravyo!.. Dravo!.. 
Săbiuţă. — (in parte) Acu "i vremea să pun mâna pe 

dânşii: (tare) Rorug... (ese pucin prin dreapta.) : 

(Păpuşerii ridică fute cuşea şi se retragă în funa.) 

  

SCENA IX. 

Cei demainte, Vadră, ţalerâna spăriet aia stânga), Lună- 
: tescu (viina fuga din dreapta.) 

Vadră, — (trecând răpede scena) Anc'aşa, dihanie, să m'a- 
lunge de-un ceas!.. bre!., | 

Leonil. — la, ho! provinie!.. cale bună!,. 
(Yaară întră pucin în culisele din stânga şi se întoarce îndată foarte 

spăriet.)
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Lunătescu. — (trecână răpede scena) La fugă, 'Taki, că 
nu i şagă. .. Tarsiţa vrea săţi scoată ochii! 

Alecu. — Bre! da aiştiea se gioacă de-a puea-paea,... 

(În timpul acesta Lunătescu se întoarce 'răpede din culisele din stân- 

ga, şi ajungeud la mijlocul scenel, se lovesce de Vadră, care fuge ca şi 

dânsul.) 

Vadră. — Ho! 

Lunătescu, — Io! 

Vadră. — Na, că "mi-ai tuntit cocoraţiea.. 

Lunătescu. — Valei!: că "mi-ai strembat nasul. 

Vaâră. — Chiorule! 

Lunăteseu. — Chilor eşti. tu! 
Vadră, — tridicâna palma) Te cârpese. . . 

Imunăteseu, —— Ean dă, can dă, să te văd... Ban dă... 
Alecu. — ţăespărținau'y Hek, domnizorilor. .. nu er- 

tat să să bateţi în bal. | 
Vară. — Da, cum nu "l-ofit cârpi, când mă batgio- 

coreşte de la ochi? 

Lunătescu, — Sărace... sărace! că nu de *mpinse 
păcatul. . , 

(Alăscile despartiă pe Vadră şi Lunăteacu; cI se sfădescă în fund, În 

timpul ucesta Săbiuţă se arată cu comisari şi slujitori.) 

Săbiuţă. — Eată 1 toţi buluc!.. acu "i vremea... 
Îu uși. . pe denşii, flăcăi! 

(Comisarii şi' slujitorii încunglură pe IroqI și păpuşeri, între carii 

se află: Lunătescu, Vadră, Leonil, Cati, Marghioliţa şi Alecu.) 

Poţi, — Ce vrea, să dică asta? - 

Săbiuţă. — Juruş!.. prindeţă Irogii şi mii le- 
gaţi vrtos, : : 

(Comisari! legii cot la cot pe Vadră şi Luanătescu.) i
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Toţi. — Da pentru c6? pentru ce? 
Săbiuţă. — N'am să vă fac raporturi rouă, vo- 

lintirilor! .. 'Țineţi”i bine, vornic. 
Leonil. — Dacă”! astfel treaba... apoi cine-a face 

un pas spre mine, îl trimet să vadă pe hunică-sa. (scoate 
dont pistoale.) 

| i 

Săbiuţă. — tupilinău-se) SE nu cumva să trazi,_ că 
te-am prăpădit! 

Vadră. — (sbucrumânau-se) Că cii nu mă dai cu una, 
cu două... La ce să mă opriţi? pentru c'am turtit o co- 
coraţie?.. Ei sânt boter, măi!.. neam de meamul meii 
0 fost legat... audiţi voi, boier! 

Săbiuţă. — Dacă cşti boier, nu te face complotar. 
Vadră. — Clopotar o fost ficiorul tătâni-tiii, Augi, 

tu, guleratule ? 

(În tot timpul acesta, lupta urmează între IrodI și slujitori.) 

Tunăteseu. — (estză săbiuţi) Arhon şatrar... ay 
hon şatrar... Nu mă lăsa, frate, că doar nu 'S diu 
taraful lor. | 

Leonil, — (aruncându-se asupra Imi Săbiuță) Pe dânsul, 
Irodi... aista aii poroncit să ne oprească. .. Pe dânsul 
cu toţii, o 
- Săbiuţăi, — Cine? cit? Doamne fereşte! Bii sânt Irod 
ca d-voastră. (în parte) Na, cam Păţit-o!.. 

(Luptătorii, după o scurtă luptă, se înpartă în dou& cete, una a slu- 
jitorilor în stânga, avâna între dânşii pe Vadră și Lunătescu legați, ceez-l-altă a Irogilor, în dreapta, cu Săbiuţă legat între ex.) 

Lunăteseu, — Măi, surdilor... vă Spun. de-un ceas 
că ei mvs revoltant... Arhon şatrar, . . e sbuctumaă)
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Vadră, — (ur Lunăteseu) Mări, omule, nu te sbuciu- 
ma aşa, câ'mY rupi coastele, | 

Săbiuţă. — aa troqn Fraţilor, st dic cinstit că n'an 
poroncit eii nimic. (arătâna pe Lunătesen) Ba, dumnealui ati 
strigat Zuruş. 

Lunătescu. — Cine? cii?.. augi minctună „ba tu. 
Săbiuţă, — Ba tu. 

Lunătescu, — Ba tu. 
Vadră. — ttarios) Fan audi"! cum se tuescii! ba tu, 

ha tu, ba tu!.. Da cine sănteţi voi, în sferşit? scoate- 
ți-vă cocoraţiile, ca să se lămurească pricina. (eine răpeae 
în mijlocul sceney, trăgână după el pe Lunătescu.) 

Lmunăteseu. — Încet, bre, ci doar” nu's cotlugi. 
Vadră. —  tarătâna pe Săbiuţă) Înpingeţi”] în coaci și 

pe moţpanu cela, ca să ne cunoaştem la fere, 
Leonil. — ţinpingena pe Săbiuţă) [ăi în colo la spraf/ lil. 

  

SCENA X. 
Alecu, Leonil, Cati, Marghiolita, Irodii (in areupia), 

comisarii cu slujitorii tin stân), Săbiuţii, Lu- 
nătescu, Vadră, tin mijlocul scenei), măseile: 

(în fund), Tarsita, Safta (intrâna prin fund.) 

Tarsița, —. Ce este-aici? ce este? 
Vadră. — Gios cocoraţiile, 'apot omii videa ce este. 
Toţi. -— Glos miştile cu toţii. 
(Poţi îşi desnodă măscile unit la alţii. Marghiolița deslcagă mânile 

și nasul luX Săbiuţă, în timp ce acesta îf dosleașă ci matca; 'Tarsiţa 
asemene lui Lunătescu ; Alecu asemene Iul Vadră,) 

> iă
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Vadră, — Alecu! 

Alecu. — Moşu-meit ! 
Săbiuţă, — Marghioliţa ! 

Marghio: — (răpede şi cu mirare) Tatii-meii ! 

Tarsiţa. — Daki ! 

Lunăt: — Tarsiţa!. 

(Cele-l-alte măsci ridă cu hohot.) 

Săbiuţă, — Orarentoliţin Ce cauţi aici, dimoni ? 

Tarsița, — Qur Taki) D-ta la bal?.. în Irod!.. 

" Lunăteseu, — la păcate, soro. 

Tarsiţa., — Ba "că şi legat? frumos! 

Lunătescu, — Frumos, nefrumos... nu mă supăra. 
Tarsiţa. — Ce face?.. poate că te-al şi hosumflat?.. 

Ban poftim acasă. .. să ne răfuim. (il tea de mână) 

Lunăteseu, — Daci "i pe răfueală. .. apoi can pof- 
lim să te spovăduesc despre cel losoftt cu părul de aur! 
şi despre trimbiţa seadronului. . . 

Tarsiţa, — (în parte) Ai aflat tot! tare) Ah... ah... 
Mor... am murit! 

Lunăteseu. — Faca poza! 

(Taki duce pe Tarsiţa în brace în mijlocul seenel, o pune pe scaun - 
şi caută să o desleşine.) 

(În timpul acesta Alecu vorbesce cu Vadră arstându'! pe Sibiuţă şi 
pe Maruhioliţa.) 

Vadră, — aur Alecu) Bine, fătul mei... am înţeles, 
ÎI place fata şatrariului Sihiuţi... i stai aprinsă 
călcăile? Las” pe mine, că ţi le sting căi. tse inareaptă 
cătră Săviuţă.) 

Lunăteseu. — X'are cineva apă de Colonie... sai 
ocet de trandafir ?
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Vadră. — Da ce este? ce '[2., (zărina pe Tunătescu) 
Ce "mi văgură ochir?.. Cuconu Taki Lunitescu! 

Lunătescu, — Ei, arhon jignicer. . . "Mi-ati leşi- 
nat odorul, şi n'am cu ce să] disleşiu. 

Vadră, — Chiamă un tulumbagiii săi toarne o cofă 
de apă din cap. | | 

Lunătescu. — Că doar” îi botezată, o dati... 
Vaară. — EX, stă că ci îi sânt doftor, .. ora, 

măr, împregturul cucoanit 'Tarsiţit. .. hora pe sdravn. 

„Toti. — Hora, hora! , 

(Orhestra începe o horă răpide; toți se prindiă la joc înpreglurul 

lui Lunătescu şi a Tarsiţej.) 

Săbiuţă. — Brargnroliţi) Ce-ai (is?.. că nu vret st 
mergi la monăstire?.. audi, driicoalea! to rea ae mână şi 
voesce să casă.) 

Vadră. —  toprină pe Sabiuţăy Ho, viteazule! Stăl pe loc, 
şi nu "mi mai clondini nepoţica. 

Săbiuţă. — Care nepoţică, boieriule? 
„Vară, — Fan, Marghioliţa. .. mireasa nepotului 
meii Alecu. 

Alecu. — (inchinându-se lut Săbiuţă) Alecu, biv el pipu- 
şăr şi supusul ginere al d-tale. 

Săbiuţă.. — Cum... boteriule? Vrei să te "ncusereşti 
cu mine ? 

Vadră. — Se vede că vrei, măcar că- 'mi-al dis 
clopotar. .. Da, mă rog, can spune'mi, ce te-apucase mal 
dinioare, s'anuţi cazacii asupra noastră? 

72»
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Săbiuţă, — Ea, nebunii de-a lui cuconu Țaki... 
Visază un complot, 

Vadră. — Ear' compot!.. De ră 'nţăleg, să fiii 
anaftima. .. Hora, măr... virtos, vîrtos! 

Săbiuţă, —— (în parte) De nu agă, dar” măcar socru... 
Tot m'am căptușit cu ceva! (mergă amândor de se amesteeii 
în horă.) 

(În vuctul horei Tarsiţa se trezesce, ai voesce să înpă cu Lună 

tescu, dar' nu ai pe unde.) 

(Cortina cade.)



KIR ZULIARIDI



PERSOANE: ACTORI: 

Kir Zularidi, arnăul cărunt. . . D-nul Millo. — 
"Afrodita, femeea lu... D-na Alcrişuscu. 
Papă-lapto, calfi de spiţerie . . . D-nul Luchian. = 
Măndica, ţerăncuță ........ D-la Gabriela.



KIR ZULIARIDI)) 
COMEDIE ÎNTR'UN ACT 

representată pe teatrul din Iaşi, în beneficiul artis- 
tilor români, la anul 1552. 

  

Scena se petrece în Galaţi. 

Teatrul represintă un salon mobilat după moda veche, cu o uşă în 

dreapta pe planul I, care duce în etacul Afroditei; mai în fund, tot în 

dreapta, o altă ușă care se deschide pe scara din dosul casei; în fund 

uşa care dă in tindă, şi lângă ea un dulap mare; în stânga alte donă 

uși şi o fercastă cu perdele; scaune, divanuri şi o mesuţă, pe care este 

o besccte deschisă... 

_ SOENA IL. 

Măndica, Afrodita. 

Măndica (măturână, cântă) 

“Frungă verde nu sciii ce 

De-aşi avea o oare-ee... 

Afrodita, —  (eşină din ctacul et, cu lene) Doamne! . ua 

mult am mai dormit!.. doui-spre-dice ceasuri în ca- 

Pit... Măndico, fa Aăndico, ” 
. 

- 1) Le tigre de Bengale, par Ed, Briscbare ct Murc-AMicuel.
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Măndica. — Aud, cucoană. 
Afrodita. — Unde bărbatu-meii ș 
Mindica, -- Boleriu?.. se rade. | Afrodita. — De-abia acu se rade? pe la ameadă? Dumnealui care se culcă o dată cu găinile şi se trezeşte 0 dată cu cucoșil! 
Miăndiea, — Ba că chiar, „. Mat dinioarea s*0 tre- zit şi dumnealui. 
Afrodita, — Vai de mine! a fi bolnav cumva. « Măndica. — Cum, Doamne cartă-mă! bolnav, cucu- niţă?.. cacu o mâncat o ocă de masline şo: putină de hala. 
Afrodita. — Apoi dar... 9 păţit ceva. 
Măndica. — Ce să pățască ?.. Eau o hojbăit toată noaptea prin odăi ca un strigoii, şi pân" în diuă n'o închis ochit. 

? 

Afrodita. — Far'?.. “l-ay vEdut tu cu ochii tăi Măndico ? 
o a Măndica. — Ii, hi! 0 eşit pe furiş din odaca d-sale, de cole, tarată ușa din stânga) când dormea toţi... cu scufiea "n cap, cu luminarea n mână şi cu eartaganu ?n dinţi... Afrodita, — Cu cartaganu?,. 

Măndica. —  Coşcoge spală-vardă!, , Ştii, cel din cui... Ba âncă may ținea cu mina dreaptă şi Şuşa- scor cea de-o prăjini... Par" că cra să meargă să tee Brăila. | | 
Afrodita. — (pe gânuz» Curios lucru! te apropie de micsuţă, gede pe scaun, scoate un fes de catife din besecte şi începe a lucra la cL) 

Dai > 
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Măndica. — Saşa, cum ţi'l spun, o venit de-o as- 
cultat la uşa etacului d-tale; apoi s*o dus de-o pus ure- 
chile pe la toate uşile... o eşit pe-afară, o umblat p'in- 
presiurul casei, ca un zăvod; s*o uitat pe fercasta, asta, 
o bucată bună de vreme, şi n Sferşit s'o întors în odaca 
d-sale, făcâna ca aşa: (face semne de desnădejănire comică) 

Ah! Vah?.. . 
Afrodita. — Mare minune! 

„Măndiea. — Ban ascultă, cuconiţă... poate că % 
lunatic? | | | 

Afrodita. — Da cum, Doamne, că de tri luni de 
când n'am măritat cu fir Leonidas Zuliaridi, nu mi s%o 
întâmplat nici o dată să 1 văd astfel. 

Măndica. — Apot ştii una, cuconiță?.. te teme... 
îi zuliar. : 

Afrodita. — Ha, ha, ha... zultar?.. at 'nebuniţ?.. 
el zullar ?.. 

Măndiea. — Mai ştii păcatu?.. Ci că, după cun 
spunit megieşii, cu nevasta d-sale cea Winter era zulfar 
cât, un motan şi giumătate... îi făcea dile- fripte. . . 

Afrodita. — Aşa spunit megieșii? 
+ Măndiea, — Aşa!.. Ş'apol şi alta... Ci că, pistoa- 
Iele îsi încărcate tot de-a una. 
„Afrodita, — Ha, ha, ha... da pentru ce? | 
„ Măndiea, — Ştii cii?,. Să ucigă hamorenjiţii. 
i 
+ 
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SCENA II. 

Afrodita, Măndiea, Zullariai (inbrăcat cu fustanelă, . ese 
încet din odaca 1uy şi ascultă.) 

Buliaridi. — (în parte) e puno la cale amundoa? 
Afroaita. — Cum at dis, fa. Mindico?.. hamoren- 

jiţii?.. ha, ha, ha... 
Măndiea. — Apoi di, ştiii eii- cum îi mai chiamă, 

hatt”i cucu!.. hamoran... hamoreu.. 
Zuliaridi. — tin parte) Amori!.. vorhesco de amori? 

To prolopsamen! . . Ă 
Măndica. — (spărietă) Pie drace!,. 
Afrodita. —  (ascungena fesul în besecte) Bărhatu-meii! 
Zuliaridi. — (iu parte) Ce a ascunso la saltari mesa 2 
Afrodita. — (seulându-se, merge inaintea IuY Zuliaridi) Buna 

dimineu aţa, dragă! 
Zuliariai, —- (zimbina şi țintina | ochil la saltar) Nu se hq- 

70, matia ama. .. Ge at?2. 

Afrodita. — Cum ai dormit astă noapte, puiule? 
Zuliaridi. — Ca un amorasi..; la... ce ai?.. 
Afrodita. — Eşti cam galben la. facă... “e doa- 

re ceva 2 i 

Zuliaridi. — La mine?.. -Nu mi dore nică macari 
virfo nasolui. Sinto voinico ca un balilari îs. lu ce al 
ascunso aiţe la besacta? 

Afrodita, — Nimic, dragă. 

Zuliaridi. — Ba al ascunso... Minţunia Spui... 
“ca SE Video, (aesenide besecteoa) Vu feso? straino., . Pen- 
tru cap a cui feso acesta, fer mu?.. 
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Afrodita. — Pentru a matale. Pentru a cut 'să fie? 
Yrocam să "i fac un dar cusut de mâna mea. 

Zuliariâi. — ţi na zisis? tin parte)” (e Vudalus 
mai sinto! na! işi aă o tisă) Afrodita... e ros mu, hate 
la mine. te pleacă în două) Comagesti la mini. Fa-ma bu- 
cațele... f:omatia, che nu sinto vrednic. . . | 

Afrodita, — „e ert.. . dar alti dati... ea esua il 
aşeaqă i în besecte.). 

Zularidi. — Alta data se mi dal tifla: cu parte) (e ?i 
in muna nu "% 'minţuna. Ma rog... puteam s'0 paţesco 

„Hotika si acum ca si cu lera a nie cea de'ntei... 0 
vedo intr'o gi cu o cutiora... intrebo ce'i? Mi raspanle 

„ dimiaii: udagaci. Smungesco' cutiora... deschido, si ce g 
sesco in launtro?;. un oliero di pozarniei. : “ augravile 
pe fildisi. Asa m am aprinso atunţe! si "mi-a venito un 
paral:seno; “che piste trii ceasuri m'am disparţito. . . 
dligor a, gligora a. „AQicena aceste, se apropie de fereastă.) 

Afrodita, — trtina spre Zuntarian Ce vorbeşti singur, 
dragă 2 

Zuliaridi. — tin parte) Natos: par acolo *%  bizbanto! 
Măndica. — ţincet Afroditen Ean priveşte, cuconiță ; aşa 

se uita astă noapte pe fereastă. 

Zuliaridi. — (in parte) (e pushi?.. A! katergari ! 
de te-ast prinde, la muna me... - | 

Afrodita. —. Da ce cauţi aşa pe. fereastă, suflete? 
Zullaridi, —  (zimbina) Privesco la rindunelele. Ma 

can spune'mi, Afrodita, -psihi ma: Cum petregi mata 
chinto ma duco de acasa?.. 'Te pă la fereasta ?...
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Afrodita. — M5 pun câte-o dată... pe la ceasul 
când ştiii că te ?'ntorcl acasă. 

Zuliaridi. — Eţi?.. lipon da'mi o pliroforia. . . 
nu poţi se "mi spui ine "i baetu cela care sede tota 
diulica in gerdaco lui, faca "n faca cu fereasta mata- 
luţi 2... oriste?. . 

Afrodita, — Care biet? 
Zuliaridi. — (arătându'! pe fercastă) ela... cela, care 

traze qibuki. .. cu perol creţo ca un satunalii, .. 
Afrodita. — Șiii eii cine să fie?.. nu "l-am în- 

simnat nică o dată. Ă 
Zularidi. — Se mi ingropt?.. Ala stil che" nos- 

timo, diavolo2.. are muria. 
„Afrodita, — A fi avend; ce "mi pasă? 
Zuliaridi. — Niţi mie nu "mt pasa ; omos asi vrea 

se aflo de ge sede qi si nopte in qerdaco?.. tragundo 
gibuki ca un pasa, cascundo ca o stridia si stropindo 
necontenito doua oale de flori, ca un gradinari ? 

Afrodita. — Se vede c'aşa "i place. Ce-avem noi 
cu dânsul! 

Zuliaridi, — (mânios) la el ce are cu noi? de qe 
se-lega de nof?.. pusi nerusinato! 

Afrodita, — El? 

Zuliaridi. — Dimialui... priveste... Bar” uda flo- 
rile, .. kala?.. car” îsi aprinde qibuki... pole hula... 
si inchide fereasta... Kirie eleison !.... traze perdeoa 
stinga... Zo prolopsamen!.. De ge a traso pe cea din 
stinga si nu pe cea din drepta! ha? | 

Afrodita, — tin parte) Qare nu cumva o 'mebunit?
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Zultaridi. — De ge! pentru chei amorezato de tine, 
Afrodita mau. ' 

Afrodita. — Amorezat? 

Zuliariai. — Chit, un motanis. Ola ce de flori in- 
semneza: era mu, coconiţa, psihi ma... cum vref 
Asa este? 

Afrodita. — Poate, 

„ Zulariăi. — Perdeoa din stinga... inţalezi ?.. în. 
stinga inima! . lipon, coconița, inima me... cibuki 
aprinso vra se dica: arde, se topeste pentru mataluți. 
Piste tot, cu ola, cu perdeoa si cu qibuki, birbauti ţi 
fage o declarație de amori: Coconiţa, inima me arde 

“pentru mataluţi. . . sosta, sosta. 

Afrodita. — Ce obrăznicie!.. nici o dată aşi fi 
credut ca îndrăzni!.. Audi blăstimatul! EX, las! de 
noiit mai pune cii la fercasti de adi înainte... 

Zuliariăi. — Ha... ha, Afrodita; bine digi, psihi 
mă; Se nu te mai areţi la feresta, ca sei venimo de 
hac birbantului, Se te inchidi în etacu mataluţi, . la 
intunerico, .. se crape el. de cuda. 

Afrodita, — Cum îl vrea, suflete, aşa oii face; pen- 
tru că doresc să w'al nici o griji. . 

Zuliaridi, — Ego, psihi mu? Da că sinto bar- 
bato cel may linistito din lume. Ma incredo in mata cu 

: ochit „inchisi, (in parte) Am se pun chetrari se zidesca 
tote ferestile casei... Aa nu se pote!.. amartia? mai 
hine ma duco se alego alta casa. cu chirie. ttare) os 
mu?.. Eso pucintelo ca semi cumpar un fustancla noua ..
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Pentru mata, Afrodita, pentru ca se placo mataluţi nu 

stiii ce nu *mi-ast cumpara. 

Afrodita. — Și eit mă due în ctac să mă gitese. 

Zuliaridi. — Verzi, zoi mat, matia mau, elpidu mu... 

che vii ma intorco indata acasa. . .. to serută pe frunte) Nu 

se haro... 

(Afrodita întră în etacul ct.) 

SCENA UL 

Zuliaridi, Mănâica. 

Zuliaridi.. — (în parte) Ali place a crede che Afrodita 
este inca nevinovata... omos si cea de'intti era nervi- 

„ novata pun'a nu fi vinovata!.. Zipon, am se mergo se 

cauto pentru Afrodita un casa in fundo unei ograji, in 

fundo unef. mahalale care se fie in fundo tirgului... tvor- 
bind, se apropie de masă, deschide besecteoa, găsesce un ghem şi începe 

a disface aţa) Un ghemo de bimbachi!.. fe simţesco che 
este harti in launtru... qe harti se fie?.. Nu dora ch 

ma temo de vo pacoste... Am tota incredinţarea în 

Mrodita... Ala ce "1 în muna nui minţuna. .. (desface 

ehemul sute) Mandica. .. Îa Mandica. .. tin parte) Țarancuţa 
asta prosta pote semi fie de mare azutori... Mandica, .. 
fa Mandica. . 

Măndiea. — ţintrând, AUd,: cucoane, 

Zuliariai. — Ela do, le asculta frumos: Ti place 
rochia feinaria si bosmachil rosi ? 

Măndiea. — Cum roşi?.. roşi de guzeani?
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Zuliaridi. — (in parte) (e prosta! ttare) Ohi de guz- 
zani... Da rosi ca fosa me... Ți place?.. raspunde. 
Măndiea.. — El; ha nu "mi-a plăcea, că "mi-a fi 

ruşine poate. 

Zuliariai. — Pola lala. Vrei se ay rochiţa lin 
ria Si bosmachii rosi? - î 

Măndiea. — De vreii?.. ME ntrebi de vrei 2, 
(ride prost) Ia, ha, ha, da poznaş mal eşti, encoane, 

Zuliaridi. — Poznasi. Daca vret... apoi trebue se. 
faci ce "ţi-olii dice ei.” 

Măndiea. — Fac tot... spune degrabă ce trebue 
să fac ? 

Zuliaridi, — Qasă ghemul şi mergând la fercastă se pune pe 
seaunul de lingă ca) Alta nimica de chit eți. Se deschidi un 
ochiii si se] ţii tota diua țintito asupra cerdacului celui 
din faca. 
Măndica. — Unde "! cuconaşu cela? 
Zuliaridi. — esti... Unde "1 birbanti acela... si 

semi spul pe. urma ritos tot ce a fi făcut el de dimi- 
neţa puna sera si de scra puna dimineţa. 

Măndiea. — Ele! 

Zuliaridi. — Sopa. Cu gela-l-alt ochii se urma- 
resti tote pasurile duduchi! Afroditei, draguța me era, 
si car? semi sput tot... d/a tot, tot, tot. 

Măndica. — Da, cum Doamne carti-mt?., 
Zuliaridi. — Vrel rochița cinaric si hosmachil ?. 

„atita'ță dico... Vret2... 
Măndiea. — Îi, vrei. :, aer. .
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Zuliariai. — Atita "ţi gico. tse auce 1a mesuţă, în parte) 
Am puso in cofa mesa pe țarancuţa. 

Măndiea, — Ce s*0 apucat de disfăicut acolo? 
Zuliaridi. — Ha, ha... am dato de harti... Se nu 

lie un ravaselo de amori?.. Ban se videmo... (deschide 
hârtiga şi citesce) 15 parale maslinia; 30 parale halvas.. , 
le ta Lipa... (vorbina) Acesta” un ÎSVOZelO, (aruncâna hirtiea) 
nu '% ravaselo de amori... masliniea nu merze cu amori... 
e scoată) Alta data pote olii ave mat multo noroco... Lipon, 
Mandica. .. căi ma duco... Ela do. to pune pe scaunul de 
1a fereastă) Staso eţi... si fa straza buna... se îndreap- 
tă spre uşa din fund) Ă i 

Măndica. — D'apol bine, cucoane,. . | 
Zuliaridi. — Vrei rochiţa şi bosmachii?.. Alta nu'ţi 

(co. ,. (ese prin funa.) 

Mindica. — (hineură) $5 mă ferească Dumnedăii de- 
aşa bărbat! | 

Zuliaridi, — tarătânau'şă capul la uşă) Alta nu'ți dico. 
Măndica. — Da du-te pârlil!.. audi? să vând et 

pe stăpână-mea care m'o crescut?.. Atunci s'agiungă 
parpalecu... Măcar sfmi dee fesu lui plin de albină... 
Nu minâne ei astfel de pâne. 

  

SCENA IV. 

Măndica, Afrodita, 

Afrodita, —  taduceo scrisoare) A! tu eşti Miindico ? 
Fan spune”ni, bine's gătit ? Socaţi c'a plăcea boieriului? 

Măndica. — Că, di, nu'i de obrazu lui, cuconiţă. ..
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Afrodita, — fsuptrata) Mindico... uiţi cu cine vorbeşti. 
Măndiea. — Nu te supăra, cuconiţă. .. Când at şti ce vorbe "mi-o dis boteriu?.. "M-ar scoate ochii. 
Afrodita. — Ce vorbe? 
Măndica. — "Mi-o figăduit rochie de nurei şi buş- machii, că să “1 spun tot ce face în lipsa d-sale... A augit, cuconiţă, aşa batgiocură ? ” 
Afrodita, — (în parte Sărmanul! cât mă iubeşte! 

tare) Aista "1 cel mai bun chip ca să se liuişteaseă... 
Te îndemn dar şi ei, Măndico, să "1 spui tot ce vi- 
dea... afară insă de-un lucru, 

Măndica, — Care? 
Afrodita, — Vegi răvaşul ista?,. să "1 duci “degrabă euconaşului celui din facă... ştii? cel de cole, din cer- 

dac; dar” să nu cumva să afle boieriul, 
Măndieca. — (eu mirare) Ba dă... vrei... să "7 duc... lui... un răvaş?., ' 
Afrodita, — Cât se poate mal degrabă... Hai, să 

te văd... Cât ot bate 'n palme, să fil înapol.: 
Măndica. — ME duc. tin parte) Raca!,. caca... caca... 

se 'ngroaşă treaba... 9 pățit-o grecu! .. (ese prin tuna.) 

  

SCENA Y. 
Afrodita. — Nădijduese că după ce-a ceti răvaşul, 

mei, 'şi-a pune minte 'n cap... Audi, mă T0g?.. Bă 
care nici uu şticam de cra el pe lume... ar fi putut 
sşi ude florile, săşi închidă perdelele şi să tragă ciu- 
buc pă la sfârşitul lumii... şi ei nică habar SE Iran, 

7
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Doamne! tare *să îndrăzneţi tinerii de astăgi!.. cum 
vădit o femee... frumuşică, s'anină de ca ca scalul... 
Da, încalte nădăjduesc că monstu ista din facă "şi-a 
căta de nevoe, după ce-a ceti rivaşul.. . (se mită pe fereastă) 
De urit nu % urit... apoi îs măritată, şi nu pot 

  

SCENA VI. 

Afrodita, Măndica, 

Măndica. — (intrâna vate) Cuconiţă, cuconiţă... Eată'] 
că vine. | 

Afrodita. — Cine? 
Măndiea. — Cuconaşu cel din facă. 
Afrodita, — Cum se poate? 
Măndica, — După ce-o cetit răvaşul d-tale, o în- 

ceput a striga: Ce vra să dică asta?.. ce labaziie 
îl aista ? 

Afrodita. — Kabazlic?2 o 
Măndica, — Ș'indată "şi-o şi luat băţul şi pălă- 

rica, ş'o alergat după mine. .. (merge spre uşa din fund.) 
Afrodita. — Na! acum "mi-am găsit beleoa. .. 

Daca veni aici, spune"! că nu's acasă şi fă toate chi- 
purile ca să se "mtoarcă 'napol. tin parte) Vai de mine! că 
amarnici îsii cavalerii din diua de astădi!. ; 

Măndiea. — Las”, cuconiţă, că ți] dreg ci cum 
se cade. | 

P
P
R
 o
 
r
a
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SCENA YII. 

Măndica, Papă-lapte. 

Papă-lapte. — wpe pragul uşi) Eaca țărăncuşa... aice! 
Gănaicăr) Du-te de spune stipână-ta Cam venit, 

Măndica. — Degeaba, cucoane; cuconiţa "mi-o po- 
roncit s&ţi spun că nu'Y acasă... în pazte, bătână în pumni) 
Şi "i acasă. 

Papă-lapte. — Foarte bine; ofii aştepta pân" ce-a, 
veni din târg. 

ă 
Măndica. — Ce dici?.. aj S'aştepţi aici? , 
Papă-lapte. —— Până mâni, pEnă polmâni, păm la 

Sân-Chetru, dac'a trebui... 
Măndica. — Șugueşti ? 
Papă-lapte. — tpuindu-se pe scaun) Eaca cum şuguest,.. 

îmi fac răsadniță în odaca asta... 
Măndiea. — Da bine, ce vrei? 
Papă-lapte. — Vrei să am tălmăcirea răvaşului care 

"mi-al adus... al inţăles?.. Hai, du-te de spune stă- 
până-ta să vie, şi numai cârâi... 

Măndica, — Ce fel? cârâese!.. Maud monstu 
Flaimue. . . | 

Papă-lapte. — Dusu-te-al... ori mă due ci?., 
Măndica, — Măi, măl, mii, că năting mal eşti.. : 
Papă-lapte. — Cât un catâr şi glumătate, .. înco- 

tro "i ctacul cucoanei? 

Măndiea. — Baca mă duc... mă duc... tin parte) Atâta 
ar mal trebui acu să vie şi grecu.., gapol să vedi îu- 
căeratu dracului. .. (intră în etacu Afroditei.) . 

——————
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SCENA VIIL 
Papă-lapte (îşi pune pălărica pe mesuţă şi 'şI razimă băţul 

de scaunul care e lângă dânsul.) 

Nu mă duc de-aici pen" ce n'otii afla ce "nsămnează pa- 
rascoveniea asta de răvaş... doar” nu sintem în car- 

naval, nici la di "ti April... Ean priveşte: teetina) 
„Domnul mei, te poftesc să încetezi de a mai face nişte 

simne cu totul zădarnice, şi care îmi tulbură liniştea. 

Nu am trebuinţă să iscălesc acest bilet... şti prea, bine 
cine " persoana care ţi'l serie.* Ce fel ştiii?.. nu știi 
nimic... Da să "mi cadă guşterul ca la copii, de ştiii 

cota... Fii nici nu fac, nici nu gâcesc logogrifuri... 

Slavă, Domnului, mo ferit Dumnedăii de-asemine. meteah- 
nă!.. Îs spiţer... caltă... da nu logogrifar... aşa 
să ştiţi. .. 

SCENA IX, 

Papă-lapte, Afrodita, Măndica. 

Măndiea. — Aşa, cuconiţă, aista "i alt păcat... dice 
că s'a culca aici. 

Afrodita. — (intrând, în parte» (0 obrăznicie! (tare) 

Domnule. , . 
Papă-lapte, —  (inchinându-se) Cuconiţă, sărut... dn 

parte) Brir,.. frumoasă cucoună! 

Afrodita, — (incet Măndicăn Nu te dețărta, Mindico, 

că'nil pare cam stropşit, 

Măndiea. — N'ai frică, cuconiţă... că te pizeşte 
Miândica. (ese prin fună.)
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SCENA X. 

Afrodita, Papă-lapte, 

Papă-lapte. — (în parte) Da frumoasă... coz! 
Afrodita, — Domnule, îmi pare foarte curios... 
Papă-lapte. — Să am pardon, cuconiţă... şi mie 

“mi pare şi mal curios... pentru că "mi-ai scris un ră- 
vaş plin de talpa gâştii... adică un răvaş neințălegihil. 

Afrodita, — Ce fel?.. Da nu eşti d-ta persoana 
care şăde 'n facă. 

Papă-lapte. — Ba cii,: cuconiţă;-al matale prea ple- 
cat şi supus... 'Timofti Papă-lapte. 

Afrodita, — Papă? - 

Papă-lapte. — Lapte... familie veche de când vacile, | 
Afrodita. — Si trăcască, 
Papă-lapte. — Strut pictoruţile. . . 
Afrodita. —: D-ta, al obicelii de petreci toată diua 

n cerdac?., 
Papă-lapte, — Nu pot tăgădui “una ca asta, de 

vreme ce-aţi însămnat-o. Dar, cucoană ; petrec toată 
diua în. cerdac, între două oale de Tozmariu, ear” una 
de bosuloe. Si 
Afrodita, — Apoi dacă eşti d-ta vecinul din facă, 

ai trebuit st "nţălegi noima scrisorii mele. 
Papă-laptă, — Ba, (tii, nică bechiti, .. să am pardon. 
Afrodita, — Dacă "1 aşa, "ţi-otii spune, domnule, că 

“nu “i frumos din: partea, d-tale să ahușezi de_vecinăta- PA m a 

tea noastră... şi că, dâcii annie asterapărai cale: fe si=a Pub! 
. îi 
1. lită a mă "nchide ?n casă- ca întro-temniţit;--şta-uur- mat ——-—- 
7 

4 Re Laz 
îndrăzni să mă pun la foregti din prioiura pd-tatez rr 

.. 4 

m... - samă . Lan 
Ş aj : a toni
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Papă-lapte. — Din a mea?.. mare minune! Da 

ce-am făcut? Poate că fără să gândesc... am ultat vo 
dată să trag perdelele, . . 

Afrodita, — Ba chiar d'inprotivă, domnule... le tragi 

prea mult. 

Papă-lapte. — Di? (în parte) Eaca pozna!.. în 
pare râii? - 

Afrodita, -— Mai ales perdeoa cea din stânga. 
Papă-lapte. — tin parte) Perdeoa care 'mi ascunde cri- 

vatul? Mi... măi... măr... 

Afrodita. — Ș'âncă asta nu "i. nimică.,. 
Papă-lapte. — Nimică?., | 

Afrodita. — Şăji toată giua "n cerdac de tragi ciu- 
buc, şi udi necontenit două oale de flori. 

Papă-lapte. — Cu adevărat... Am două oale de roz- 
marin, din care una cu bosuloc.... dar” ce are-a face?,.. 

Afrodita, — Nu te face că nu 'mţălegi, domnule... 
şi mal bine... te sfătuesc să. 'mcetezi de adi înainte 
cu nişte cercări cu totul zădarnice. 

Papă-lapte. — (in parte) Qare nu cumva "7 lipstşte-o 
doagă ?.. Păcat! tare Da bine, cuconiţă, cu ce gând 
socoţi că ştd eii în cerdac şi trag ciubuc? 

Afrodita, — Dacă vrei numa! de cât să "ţi-o spun... 
Cu gând de ami face o declaraţie. de amor, 

Papă-lapte. — Fii? declaraţie?. . „Ei MA Cine "ţi-o 
spus una ca asta? A 

Afrodita. — Cineva care... întrun cuvânt, băr- 
batu-meii,
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Papă-lapte. — I! că mare nătărăii îi!.. groaznic 
s'0 înşălat bietul creştin! 

Afrodita. — Cum? 
Papă-lapte. — Da... să mă prindă ştpte gutuna- 

ruri, dac'am ştiut pămacum că eşti micar pe lume... 
eu galanterie Dovadă, că n'am avut uici o dată fericirea 
de a te videa... 

Afrodita. — Adevărat spui? 

" Papă-lapte. — Căci dacă te-aşi fi zărit. "(n parte) 
Brrr... mare chior am fost!.. (tare) Căci dacă te-aşi fi 
zărit... doar nu sânt necioplit, cuconiţii... sânt tânăr 

„cu educaţie... calfă de spițer,,. 
Afrodita. — Calfă? 
Papă-lapte. — De-o cam dată... însă cum m'oiii 

însura, mă fac spiţer cu dugheană. 

Afrodita, — A! ai să te "'nsorl? 

Papă-lapte. — Am.;. cu madama Flaimuc... stii cea 
care vinde bastoane şi corteluri... Acum se află la earma- 

„roc la Fălticeni; dar” o aştept să vie din ceas în ceas. 
Afrodita, — A! Domnule, cât îmi pare de răi că... 
Papă-lapte. — Că mă 'msor? 

Afrodita. — Ba mu.. : 

Papă-lapte, — Madama Flaimuc îi păstrată, cât se 

poate de bine; şi când o vede cineva de departe... pare 
chiar ca un trandafir. .. in parte) De-aproape "% cam borş 
cu ştir.. ! 

Afrodita. — 0 cunosc, 

Papă-lapte. —: Atâta numai că are o meteahuă... 

îl zuliară... da zuljară... să fugi în lume...
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Afrodita. — Apoi eşti de jălit. 
„Papă-lapte. — Şi mal are ânc'o metealnă... Pa- 
ne'ţi în gând, cuconiţă, co luat una şi bună să 'mi dă- 
ruească pe toată luna câte-un baston... Pin" acum "mi-o 
dat opt-spre-găce bețe, . . | 

Afrodita. — (eigina) Opt-spre-găce! Da ce vrea să 
faci cu ele?.. 

Papă-lapte. — SE mă primblu!.. ÎŞI închipueşti pe 
supusa sluga matale, Timofti Papă-lapte, eşind la prini- 
blare cu opt-spre-găce bastoane 'ntr'o mână ?.. ha, ha, 
ha... Bar” apol'ce să " faci?.. Madama Flaimuc mă 
Yuheşte. .. şi dragostea şugubaţă.. de firea că, 

Afrodita. — În sferşit, domnule... ce-o fost sto 
trecut... Nădăjduesc că "i uita, răvaşul ce "ţi-am scris, 
şi de-acum... 

Papă-lapte. — Să "1 uit?.. Da cum, Doamne car- 
tă-mă, să uit o scrisoare care "mi-o prilejit cunoştinţa 
unci persoane atât de... vorbă '19.. Nici o dată, cuco- 
niţă ; doar îs tânăr cu educaţie... calfă de spiţer.... 
şi nădăjduesc d'inprotivă că mi da voce, cucouiță, ca să 
vin câte-o dată să “ţi aduc ale mele complimenturi, îm- 
preună cu puşi zăhar de ghiacă pentru tusă, 

Afrodita. — Nu se poate, domnule... nu se poate 
să vii aici... pentru că băirhatu-meii îi foarte zuliar, 

Papă-lapte. — Zuliar?.. (eu gatanterie)  (ired şi că c'a 
fi zullar de-o persoană atât de... adieă.. "cum S'ar 
prinde. .. 

Afrodita, — Lasă complimenturile, te roz... şi da- 
că vrei să "mi faci o mare plăcere... -
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Papă-lapte. — Poroncă. .. 

Afrodita. — Făgădueşte'mi să eşi mai rar în cer- 
dacul d-tale. 

Papă-lapte. — (dând parola) ÎţY daii parolă... 
Afrodita, — Şi să dai oalele cu flori într'o parte. 
Papă-lapte. — Am să le-asvâri în pod. Pentru 

d-ta, cuconiță, ce maşi face!.. aşi înghiţi o spiţtrie 
"trează. . 

Afrodita, — (în parte) Ce detreabă tânăr! 
Papă-lapte. "Mi-aşi pune opt-dăci de lipitori la 

stomah, dac” ai poronci. 

Afrodita. — Ar fi prea mult atâta.. 

Papă-lapte. — Ei; fie 50. 

Afroaita. — Ba nu... ceea ce te rog coste, ca să 

te faci că, nici mă mal cunoşti de adi înainte. 

Papi-lapte. — Asta] cam greii... dat” dacă aceas- 

ta “i înalta reseloie a matale... . sânt gata a urma 
intocmaj. 

Afrodita, — tin parte) Mai detreabă tânăr nici că 

se află. 

Papă-lapte, — (în parte, căutâna 1 Afrodita) IIiibsch, ii- 

bsch, hiibsch.. GL aruucă o sertare pe nevădute.) 

Măndica. — (intrând jute din fana) Cuconiţă, cuconiţă, 
vine boieriu! , 

Papă-lapte. — Aud? 

Măndiea. — 0 întrat pe poartă. 

Papă-lapte. — (uându'și degrabă pălăriea) Cuconiţă, pri- 

imeşte ale mele... Prea plecată şi supusă slugă. (merge 
spre uşa din funa.)
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Afrodita. — toprinau' Na pe-acolo, domnule; nu pe Win facă, ca să nu te "ntelneşti cu d-lui. 
Papă-lapte, — Da pe unde? - Afrodita, — Pe-aici, pe Scara d'in. dosul casei (îl arată uşa din dreapta, spre fund.) 

Papă-lapte. — M'am dus. . » (ese pe uşa din dreapta, în fund. Măndica îl arată drumul.) ” 

SCENA XI. 

Afrodita. — Ce spunea hărbatu-meii că "1 berhanţ?,. Mai cum se cade tânăr, nici că se dă... De-ar fi fost amorezat de mine, star fi obrăzuicit... da e] d'inproti- Vă... Dacă mar fi detreabă, aşi crede că “i prost 

SCENA XII. 

Afrodita, Zuliaridi tintrâna prin funâ), Măndica, 

Zuliaridi. — (in parte, ostenit) Ani umblat toate ma- halalele ca se gasesco casele. . .. dezeaba! Uf! che nu mai poto... am obosite! 
Măndica.— (intrână pe ușa scărir arin dos) Cuconiţă, s*o dus. Zuliaridi, — tresărina) Sa duso? gine ? 
Afrodita şi Măndica, — (epăriete) A! 
Zuliariai. — (ine? | . 
Afrodita, — (msergena la Zunaridi) Aj venit, drăguță >,. Zuliaridi. —  wurios) (ine s'a duso? raspunde, . . Gine
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a [osto? cine s'a duso?. A fosto cineva, daca s'a duso 

cineva. . . 
Afrogita, — Da ascultă, frate, 

Zuliaridi. —- (vătena din picroare şi răcnina) Cine, cine, cine? 

Afrodita. —— (în parte) Săraca de mine, că mă sparie! 
Zuliaridi. — turtâna) Ala ţine? 

Măindiea. — Cine să fie, cucoane?.. Sacagiul. 
Zuliariai, —- Q sacazis?2.. Staso se videmo. daca 

au spune. minţunia. (întră în sofagerie.) 
Afrodita, —- (eătră Măndica) Cine te-o pus să “i i spul 

minciuni? 

Măndica. — Apo dă! dacă urla, par” că “l-ar fi 

muşcat un câne turbat. Gimitânau) ine, șine, cine? 
Zuliaridi, —  (întrând cu un pahar în.mână, plin pe jumătate 

eu apă) Sacaziul? ha?.. Ia daca s'a duso sacaziul, a ve- 

nito sacaziul; daca a venito sacaziul, a aduso apa saca- 

ziul; lipon dacă a aduso apa, de ce n'am gasito de chit 

un paharuţi de apa la polobocelo mesa? 

Măndica. — Stă să "ţi spun... îi 
, a: LL / 

Afrodita. — Taci din gură, Măndico. 7 
Zuliariai. — Ohi, ohi, si mi ertas, hera mu; lasa 

se vorbeasca î Mandica... Ea" de Jaţara... prosta... 
si nu stie se chircheasca nana: Graeste, Mandica. . . 
de ge nu este apa în eluega de la cuhne, daca a ve- 

nito sacazio?. . - 

Măndica. — Pentru că n'o venit nici un sacagiii, 

cucoane, | 

__  Zuliaridi, —, Lipon cum s'a duso, daca, n'a venito? 

Măndica. —. Baca cum: Văând un. sacagiii că trece
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pe la poartă, am alergat după cl ca să "1 dic să ne vendă vro două cofe de apă; dar” pân a nu agiunse la poartă, el se ficuse nevădut.. . atunci m'am întors îna- poi, ş'am dis cuconiţii că so dus, s%9 dus... | Afrodita, — (în parte) Audi cum le crocşte ? Măndica. — AI înţăles acum ? 
Zuliaridi. — qiniştinau-se) Neski. .: asa pricepo si cil... Vegi daca vorbeste sura adeverului, che ma linis- tesco indata... che nu sinto zuliaris, sa... (aruncând ochi! asupra fereste) Oyiste2.. a fuzito herbanti din cerdaco si a inchiso ferestile!.. ge insemneaza asta? him... Mi amirosa a ceva... De ce a fuzito din ferestile? de ge a inchiso cerdachi?.. alta Hatergaria ! (şi trage musteţile, pe Bâuduri j | 

Afrodita. — Da ce al, frate, de stai car” pe gânduri 2 Zuliaridi. — Nimica... E 
Afrodita. —  tvădena băţul lur Papă-lapte răzimat de scaunul de Iiugă mesaţă) Vai de mine! că 'Şi-o uitat băţul aici d-] Papă-lapte, rea beţu şi "1 ascunde d'in dosul ex) 
Zuliaridi. — (rosărina) Oviste?,. la ge al paţito, Psihița mu, de ţii munile Winapol... ca Napoleon o zu- silevs ton Galon? - 
Afrodita, — (tuzburată) Fă, 
Măndica, — (incet Afroditen Adi în coack. tea băţul, îl ascunde la spatele ex și caută să casă pe furiş.) 
Afrodita, — (arătinau'şi raântre) Eaca. .. priveşte, . , am ceva? 

Zuliaridi. — (zimbtna) Am suguito... (:tqâna pe Măndica) Ei! ora ali... în cotro, zupiuesa Mandica.?
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Măndiea. — Mi duc să daii demâncare găinilor. 

Zuliaridi. — Ja ce ascundi dupa spatele? 

Măndica, — Nimică, - . 

Zuliaridi. — Arata munile... se vedo... Nu asta... 

ceea-l-alta. .. Pe amundouă odata... 

(Aăndica schimbă băţul d'intr'o mână intr'alta şi le arată pe rond; 

ear' când e silită să le arate pe amândouă o dată, ea anină băţul din 

dosul rochiei. Zullaridi nemulțemit de atâta, o tea de mână, o întoarce 

şi zăresce bățul.) 

Măndica, — (în parte) Am codălehito! 

Zuliaridi, — Quând bțul) (e maslavalihi "i asta? 

Măndica, — (e să fi0?.. ca, un bf. 
Zuliaridi. -— (furios) Un Dastoni de coconasi! 
Afrodita. — (căutâna să liniştească pe Zultariai) Aşteaptă, 

frate, să "ţi spunem... - 
Zuliariei. -— ăcninâ) Cum a intrato bastoni acesta 

in casuța me?.. 
Afrodita, — Frate!.. 

Zuliaridi. — Nu mi'ţi spune che "i bastoni a saca- 
ziului. .. care nici nu a venito aice. 

“Afrodita, — Apoi dacă nu vrei s'asculţi... 

Zullaxidi. —  (bătena din pietoare) Eaca asculto... as- 
culto... cu liniste... Mai linistito ca, mine ine mal 
este?.. Spune... graeste... 70... graeste adi. 

„Măndica. — (în parte) ArdY] focu, că mare capchiii îi? 

Zuliaridi. — turbat) Kalohrononali !. . 

Măndiea, — Paca, cucoane, să "ţi spun cit cum îi. 

Afrodita. — "Taci... nu te-amesteca. 

Zuliariâi. — Oki... mesteca, mesteca Mandica...
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spune tu adevero... în nu stiț se chirchesţi mințunia. . . osti prosta de la țara... ingepe: starro toifise... alfa... Afrodita, — (in parte) Săraca de mine!.. Oare ce-a să. spule ? 
Zuliaridi. — Ei... lipon, ce bastoni e agesta ? Măndica, — '[,-0 cumpărat cuconiţa ca să ți] dă- ruească de diua d-tale. 
Afrodita, — (în parte) Audi poznă! bastonul vecinului! Zuliaridi. — (contunaat) Sinto un budalus?... Afro- dita... matia mu... Psihi mu... z0i mu. elpida 0... e Se faco ca se ma erţi ?.. Marturisesco che sinto un natareos,. . 
Măndica. — Maf aşa. 
Zuliaridi. — Sopa esi... teară Afrodita) Oriste hoţo,.. hate la mine, Afrodita, .. sdroheste la mine... face bu- cheţi pe Leonidas... Se barahalo, .. che nu sinto vrednico. . , 
Afrodita. — Fie!.. te erţ Şacum... dar” altă dată... Zuliariai. — Esti buna ca un Pallavas. .. alta data se mi face Jushebali... De acum am tota incredere in mataluţi. (dicând aceste se urtă la baston și Qice, în parte) Curiozo Praga... samena che nu noi, 
Măndica. — Așa căt frumos VE, cucoane? Zuliariai. — Neshi... nostimo... tare nostimo, .. (în parte) Virfo îi ros!.. a Sluzito la cineva heţo!.. la cine se fi Sluzito?.. him, . Leonidas, deschide ochii in opto!
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SCENA XIII. 

Cel denainte, Papă-lapte (întrâna prin fund.) 

Papă-lapte. — (in parte) i se pare că "mi-am uitat 

“aici bastonul. 

Afrodita. — 

Măndica, — 

Zuliaridi. — tresărind) Opiste? 
Papă-lapte. — (in pazte) Brrr... am dat peste arniut! 
Zuliaridi. — (in parte) To muţunalii edo! 
Măndica. — (incet lut Papi-lapte) Ţist, . 
Papă-lapte. — (cu mirare, în parte) ist? Ce văl? bi- 

ţul mei în mâna arnăutului! | 

Zuliaridi. — - (grațios). Poltimo, arhonta mi... em- 

ba mesa. 

Papă-lapte. — Ce se potriveşte, tin parte) A dracului 

figură maj are!, 

Zuliaridi, — (pipăindu-se, în parte) Incarcate “sii ta pis- 

tolia 2... meski... Aksiologo! 
Ă Papă-lapte. — (eu trică, în parte) Am sfeclit-o! 

Zuliaridi. — Ge poftesti?.. ce doresti? ge poron- 

"cesti, coconasi? 
Papă-lapte. — Fii2.. ce... poroncese? 

Zuliaridi. — Neoski... mataluţi... neski... 
Papă-lapte. — Aşi dori... s6 vorbesc... puţin... 

cu d-ta. 

Zuliaridi. — Orismo sas... orismo -sas; gracsti. .. 

lipou ? 

) (zărina pe Papă-lapte) Val de mine! 

Papă-lapte. — Lion...
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Zuliaridi. — Lipon?,. 
Papă-lapte. — Dar... poate aveţi treabă... şi cil vă sinhisese. Jay binc-olă veni altă dată... Zuliaridi. — toprinau Se mi ertas,.. nu me sin: hisesti. Nu am nici o trebuința... Graesti... gracsti,., ce poftesti 9 

- 
Papă-lapte. — Sg grăesc numai de câţ? Zuliaridi. — Westi... . a Papă-lapte, — (in parte) Aşi di doj sorotoveți ca să fil într?o droşeă... ci ceasul. 
Zuliaridi. — tea nerăvaară) [EI spune astai ce aj se spui... . 
Papă-lapte, — Faca... ea... frumos băț ai, ctipi- tanc... unde "l-af cumpărat ?.. i Zuliariai. — Se mj ertas., . che nu "l-am cum- - . parato. .. 

Papă-lapte. — Nu? 
Zuliaridi. — Oheshe, | 
Papă-lapte. — Mare minune! o Zullaridi. — (eu nerăbiarej Minune, ., neminine, ., nu" vorha de bețe, 
Papă-lapte. — (u adevărat. .... însă înţelegi. ,, Zuliaridi. — [lat pote che voesti se TeMunemo singuri?. pola Hala... 
Papă-lapte. —- (iu parie, svăriet Singur cu dânsul! . nu'mi place. | 

"* Zuliaridi. — Mandica, merzi se dai dimuncato la gainia, ., AMrodita, intra pucintelo în etaco mataluți, ,, Afrodita. —- Da pentru ce? rr
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Zuliaridi. — Pentru che asa .voesco, psihița mu... 
(ea pe Afrodita de mână și o duce pănă la uşa ctacului.) 

Măndica, — (apropiindu-se Yute de Papă-lapte, îi Qice încet) 

Păzeşte-te, cuconaşule, că "1 amarnic grecu cât .un 
strigoii. . . 

Papă-lapte. — Flei!., 

Măndica. — Şi să nu cumva să.“ pomeneşti de 
haston, co păţeşti răi... 

Papă-lapte. — Elei!., | 
Zuliaridi, — (intoreându-sc) Oyiste?., Mandica, "ţi-am 

poronţito se merză la, gainia. . . 
Măndiea. — Faci mă duc... (în parte) Manca-le- al 

fripte!., * (ese prin fund.) 

SCEAMA XIV. 

" Zuliaridi, Papă-lapte. . 

Papă-lapte. — (în parte) MăT!- Vapol aici că îs plat- 
(i... dos la faţă. broesce să fasa.) 
Zularidi. — (oprinău'I) Ora lali? unde” speli putina, 

file lir muţunal:i ? 

Papă-lapte. — M5 duc s”mi cumpăr 0 perie de dinţi 
Zultaridi, — Sterze-te pe dimăalor acum de o cam- 

data. „At. tora sintemo singurel... spune'mi ge cauţi 
la casuță a a m6... graesti. .. te asculto cu pasis ha- 
ras... mai aleso che'mi plae cum graesti... AT zios- 
tima des la vorba. ” 

Papă-lapte. — Bunătatea d-tale... 
Zuliaridi, — Ge. se potriveste... poftinio, ma rogo, 

de sezi.,, (se pune pe scaun, ţiină vâţul Winaintea lut.) - 
îi 74 

——
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Papă-lapte. — Nu... foarte mulțămesc, ..: ît de Prisos. 
Zuliariai, — (puindu'l cu de-a sila pe scaun) Si mi cr- tas... nu” de prisos... poftimo. 
Papă-lapte, — (in parte) Ce dracu sti dic? (aupă o mi, că tăcere, pune mâna dreaptă pe virful bastonului, Qicena) A! an găsit! care) Căpitane. ,. . > 
Zuliariai, — (puindu'şi mâna peste mâna lu Papă-lapte) 

Oriste? 
Papă-lapte. — Frumos bă al... cât ?l-ay cumpărat ? Zuliaridi. — Ala mi a mul spuso o data, fraţico.. . Papă-lapte. —— (puind ceea-l-altă mână peste mâna luyY Zuliaridi) 

Cu adevărat... 0 altasem... te rog dar s&'mj Spul... . dar" cred că nu te superi c'am luat îndrăsneală a veni în. casa d-tale, fără a fi cunoscut de d-ta?., 
Zuliaridi. — Nici de cum... din protiva.... pe urma? Papă-lapte, — (foarte turburat) Aşa dar... te rog să muţi pară curios dacă te-olii întreba de câtă vreme 1o- cueşti în casa asta? 
Zuliaridi, — De un-spre-deci luni şi un-spre-deți dile. .. sosta... 
Papă-lapte. — Numai atâta?.. apoi dar văd. că nu Poţi s*mă. dal limuririle de care am trebuinţă. . . troesce 

st se scoale.) 

Zuliaridi. — (e?.. alimuri?.. staso pucintel. al trebuinţa de alămuri?.. 
Papă-lapte. — Ba nu... dar? aşi vrea să ştii dacă nu ese fum din sobe? 

Zularidi. — Da... cc?.. esti d-ta horvaris?. , Papă-lapte. — Ba no ferit Dumnegii.
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Zularidi. — Au esti hornaris ?.. pote che esti 
sacazios ? | 

Papă-lapte. —. Sacagiit?.. să am pardon... îs 
calfă de spiţer. 

Zuliaridi. — Calfa de spiţeria ?.. eţi?,. fași hapuris?.. 
Papă-lapte. — Precum dici... şi fiind că doresc a 

lua casa asta cu chirie... înţălegi?.. 
Zuliariâi. — Am inţeleso! „. [ia parte] Ghidi pusli ne- 

rusinato!.. se scoală] Am inţeleso che a mai venito pe- 
aice si che bastoni îl a dimisale... am se il strico de cap. 

Papă-lapte.: — [in parte) Ce are de gând parpalecu? 
Zuliaridi, — ttare) Sinanustrofia dimitale mi a pla- 

cuto peste masura... l:e lipon doresco se faco cu îpolime- 
no mataluţi o cunostinţa'mai. de aprope... [invertesce băţul.] 

Papă-lapte, — Cum de-aproape 2. ce fe! de-aproa- 
pe?.. stăi.. 

Zaltoridi, — "e tubesso, hatery gari; mi plagă, her- 
banti; par” che esti un pzațunali cu perul ista incre- 
țito. . + [il pune mâna în păr.) ” 

Papă-lapte. — Nu pune mâna, mă! tapule. 
Zuliaridi, — apa... țapa? ghidi lateramene. . 

se te invața ci... A!.. Afrodite ţi trebue dimitale. 
paţavura?.. astepta se... (i alungă prin casă] | 

Papă-lapte. — Măi! că ?l-o lovit strechia... vrea 
să mă stropşască... să nu dal că mă mânită... 

Zuliariăi, — A!,. hakohrononali diavoli. .. de 
te-asi prinde. . „. 
Papt-lapte.. — Ba % prinde tu 1  cine-al mat prins, 

Kârjaliule, 
74% 

A 

4
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Zuliariai, — [oprindu-se] Kirzali !.. Stelea, [scoate aa 
pistol din sin, şi se gătesco a'] trage în Papă-lapte.] 

! __ Papă-lapte, — Săracul de mine! c'a să mă "npuşte,. 
curcanu dracului... [scoate o tabachere, o deschide şi asvârle tabac ! 
în ochiY Iu ZulYaridi] Xa, grocule. «. [fuge prin funâ,] 

Zuliaridi, — [ascungend pistolul, ţipă şi se freacă la ochi] Al! î Pah 1... Ma chiorito pusi. . . 

  

SCENA XV. | 
Zuliaridi, Afrodita şi Măndica, fatergâua.] 

Afrodita, — 

Măndica, — 

Zuliaridi, — [zimbina) Tipote, lera mu... nimica... 
Sugucam cu tinero cela, stil... îi tare nostimo ! ţin parte] Lasa che "l-ofi prinde cil... "I-0ră invaţa cii semi arunce tabaco la ochi. 

Afrodita. — Da ce af la ochi, suflete?,. tare “sii roşi! Zuliaridi. — Sa rosito de mult e am riso cu ți- nero cela... asa fabazi!,, ha, ha, ha... fin parte] Aa prifaco ca s?o prindo ma! bine la laţo. 
Afrodita. — Îmi pare bine -că te-aY liniştit despre dânsul... aşa că'ţi era prepusurile minciunoase ? Zuliaridi. — Jalista. 
Afrodita. — Şi de-acum înainte nădăjduese că nui may. fi zuliar. ! 
Zuliaridi. — Niși atitica, .. tin parte] Tot ma pri- faco!.. Jfa cum se drego ca se” prindo in capcana ?. [țipâna tare ca cum ar fi păzit un cuip) A? am vasito! 

) Ce este? ce-al păţit?
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Măndica., — Io! că mat spăriet... 
Zuliaridi. — Prosta, 
Afrodita. — Ce te-ai apucat, frate, de răcneşti 

aşa2,. te doare ceva? 

Zultariăi, — Mi am aduso aminte che ferf am in- 
taluito la cafenes pe prietin a m6 Palilavasoglu, care 
m'a poftito pe astadi la carabia lui ca se facem un 
zaifeti puna muni dimineţa. 
"Afrodita. — Cum?.. pănă mâni n'at să vii acasă?,, 
Zuliaridi. — Nu, psihi mu... inţaleză... zaifeti 

de palifaris!.. lipon... vina se te saruto; .. to serută] 
Na se haro. i 

Afrodita; — Da caută să nu te mbolniy eg dragi: 
Zuliaridi. — N'ai griza, elpida mu. . « tin parte) Am 

se”l casapesco pe pusl:i!.. (so duce epre tună.] 
Măndiea. — Cucoane. . 

Zulariăi, — Ho? 
Măndiea. —- Nu uita buşmachiii... 
Zuliaridi. — Pa's to diavolo. .. Lese.] 

SCENA XVI. Da pf 
„Măndica, Afrodita, 

Afrodita, — fin parte] Ânc' aşa zultar nici cam au- 
dit să fi fost vro dată!.. i se năzare ca la caii cei 
cu năray. . Sa 

aănăica, — Cuconiţă... ştii una? 
Afroâita, — (e? ”
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Măndiea. —- Fereşte-te de boferiit. că umblă cu mâ- 
ţa m sac. 

Afrodita. — Cum? 
Măndica. — Pare-mi-se că s'o dus să se pule la 

pândă undeva... 
Afrodita. — Ce fel? la pândă?.. el s'o dus la co- 

rabia lui fi Pallavasoglu. 
Măndica. — S5 dee Dunmedăii să.nu fie cum dic 

eii!.. dar' când aşi fi în locul d-tale, cuconiță, ştiii ei 
ce M-aşi face... „? 

Afrodita, — Ce "-al face, Măândico? 
Măndica. — Ea... şotii peste șotil... ca să "i 

pun minte. 

Afrodita, — lin parte] Ba că, dăii, i star cuveni... 
Măndica, — Aşa li se cade celor zultal. 

  

SCENA XVI. | 
- Afrodita, Măndica, Papă-lapte lviina din una cu al vit 

în mână.) 

Papă-lapte, — Bată-mb's car' ci... 
Afrodita. — Ear' aici? 
Papă-lapte. — Precum veji... Si | 
Măndica. — fin parte] 0 caută spiţeriu cu lumina- 

rea... ME duc car” de strajă.  Lese.] 
Afrodita, — Da bine, ce cauţi? 
Papă-lapte. — S%I spun... Nu te supăra... Am 

vEJut chiar acum arnăutu eşind de-aict... | 
Afrodita, — EI! şi pentru astă pricinai venit?..
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Papă-lapte. — Pentru asta şi pentru alta numai 

pușin însămuată. .. almintere poţi fi sigură că nași fi 

mal întrat în bârlogul ursului cu care te-ai însogit. 

Afroâita. — Te poftesc să numi batgtocoreşti soțul... 

Papă-lapte. — N'ai nici o grijă despre sogul d-tale... 

"mi-am luat cii măsurile cuvenite în predmetul lui... 

lazată bau Că mal dinioare, cât pe ce era să mă tri- 

meată pe ceea lume, că st fac cunoştinţă cu bunica, . . 

Afrodita. — Apoi dar ce pofteşti? 

Papă-lapte. — Eaca!.. am priimit o scrisoare de 

la madama Flaimuc, în care mă "nştiinţază c'are să 

sosasci chiar astădi în Galaţi. 
Afrodita. — Şi ce'mi pasă mie de-a, veni sai nu? 

Papă-lapte. — Nu "ţi-a fi pisând, dar... însă mie 

"mi pasă foarte mult, şi tocmai pentru că'mi pasă, am 

venit să te rog ca să'mi dal bastonul care "l-am uitat aici. 

Afrodita. — Bastonul ?.. nu'l am la mine... "L-o 

luat bărbatu-mei, .. | 

Papă-lapte. — (um "l-o luat?.. bastonul meii, . . 

"1-0 luat?.. şi d-ta "l-ai lăsat? 

Afrodita. — D'apol ce era să fac?.. Pentru ca st 

nu afle cai fost adi dimineaţă aici... am fost silită 

să îl dăruesc. | 

Papă-lapte. — Eaca!.. asta "1 altă istorie... Da 

cum ai putut să dărueşti lucru străin? | 

Afrodita. — Nu te supăra, domnule, că, dă, n'a- 

veam ce face ca să scap de nevoe... Spune'mi însă cât 

ine bastonul... şi să ţil plătesc.
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„Papă-lapte. — Ce să mi'l plăteşti, cucoană ?: .. n'am 
trebuinţă de banit d-tale... am nevoe de baston. 

Afrodita. - Nu "mi-ai spus că aj opt-spre-găce 
bețe ?.. unul maY mult sai mat puţin. .. ce'ţi face? 

„ Papă-lapte. — Ce'ml face?.. Da nu ştii că mi le- 
au dat pe toate madama Flaimue?.. si că daca veni n 
Galaţi şa găsi că'mi lipseşte unul măcar, îi în stare 
să "mi scoată ochil... | 

Afrodita. — Apo ce să'ţi fac?.. Gludecă singur... 
Papă-lapte. — Ce si giudec?.. mic "mi trebue bas- 

tonul... făr' de el na's bun“de nimici... Madama Flaj- 
muc îl Înte... ş'aşai cam păţit calcavura 2... Nu mă" 
duc de-aici fir” de baston... să ştiii că m'otă mat în- 
tâlni o dată cu arnăutul, a 

Măndica, —  [viina Yute din fund] Fusiţi, că vine boieriu. 
Afrodita. — Bărbatu-meit vine 'napor? Vai de mi- 

ue!.. Pă-te nevăgut... E 
Papă-lapte. — [aâna ecmne ae mare spaimă] Pe unde, ]e 

unde să fug... [aleargă în toate părțile) Brrer, că frică mit. 
[Papă-lapte aleargă la ușa scării din dos; de o dată ușa se deschi- 

de, Papă-lapte se găsesce ascuns după uşă, Zullaridi întră.) 

  

SCENA XVII. | 

Zuliaridi, Afrodita, Mindica, Papă-lapto. | 
Zuliaridi. — Mi am uitato basmaca. * 
Afrodita, — (tremurând) A! 
Papă-lapte, — (in parce, tugină pe scara din dos) Supper- 

ment, pe-aiă mi! drumul.
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Zuliaridi. —: (in parte) Aice "i pusli?.. puno rama- 
sazo che aice. (tare, cu blândeţe şi căntând înpregiur) Ge ai, 

psihi ma... ce tremura munusuţa mataluţi ca o fruu- 

da de mastachino chindo sufla furtuna. 
Afrodita, — Nam nimică... dar” fiind că nu te- 

aşteptam. . . | 
Zuliaridi. — Neshi... ţi a sarito inima din loco... 

prigepo. .. aq... înţalezi che nu puteam se mergo la 

prietin a me, la Pallavasoglu, horis mandili. 
Afrodita, — Înţăleg... Mândico, adă o basma bo- 

Yerlului. 

Mănâica, — ţin parte) Biata cuconiţă!.. are sto bage . 
"n gălbănare. | 

Zuliaridi, —— (umblâna în toate părţile şi căutând cu prepus, 

găsesce jos cel-alt bă al lu! Papă-lapte, pe care acesta “l-a scăpat în 

tag) A! Talohrononali 7. . | 
Afrodita. — Ce mai este? 
Zultaridi. — Încă un bastoni! 
Afrodita, — (in parte) Altă poznă !.. 

Zuliaridi, — Curiozo pragma, lera mu!. : cum se 
face che de chite ori ma intorco acasa, gasesco bastonia, 

semanate pe schindure? ha? 

Afrodita. — Să ţi spun... 

"Zuliaridi. — (farios) A venito car” 0 pusliis. ..Ţaicel !.. 
acuma "l-am prinso!. „ (închide uşa din fund şi Yea chetea) De-a, 

mal scapa cl0, 'se nu fiii paliliaris.., tecoate eartaganul) 
Kera mu... unde "l-ai ascunso?.. in etaco?.. merză 
inaintea ME. (işi pune bastoanele subsuoară.) 

Afrodita, — Frate... .: .
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Zuliaridi. — Merzi gligora, he mi hirl-nis. (în parte) 
Amo se "1 faco chiseliţa pe-amundor. 

(Afrodita întră în etac spăriotă, Zulfaridi întră după ea) 

Miăndica, — (viind ain oaaca luy Zultaridi) Eaca basmaoa... 
ec! nu “i nime! 

Papă-lapte. — (deschide uşa scării și nevădend pe Zuliariai, 
întră căutâna peste tot locul, şi qice:) "Mi-am prăpădit şi cel-alt - 
baston. .. unde dracul să fie. 
Măndica, — "Tot aici cşti?.. da fugi, măi omule, 

că, de te-a găsi grecul, te tate bucăţi. 
Papă-lapte, — Puşchea pe limbă ți. . . (voesce să tugă 

spre uşa scăril.) 
| 

Zuliaridi — (în odae) ]fa unde Te. unde %, se '] 
mManinco, * 

Măndica. — Stii... nu pe-acolo. ++ întră degrabă ici, 
(Îl impinge" în odaca lui ZulYaridi.) 

Papă-lapte. — Fată-mă's... (intră în odaca lu! Zuliariai,) 
Zuliaridi. — (eşina din etacul Afroiter) Nam gasito nici 

un soarige în etaco Afroditei... ean se videmo in etac a 
TO, (merge spre uşa odăel lui, tot cu eartaganul în mână şi cu beţe- 
le subsioară.) 

Măndica. — [în parte] Pozna “i gata! . lopresce pe 
Zulariat) Cucoane, . . 

Zuliaridi. — Ge? 
Măndica, — Eaca basmaoa... 
Zuliaridi. — Pa'ş to diatolo, che n'am vreme se *mi 

suflo naso. .. am se faco morte de PuSki. [intră în odaca tul.] 
Măndica, — fin parte] O păţit-o bietu. Cuconaş! 

de-acum parapanghelos! Pa.
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Papiă-lapte. — (Eşina din oaaea lu Zuliaridi, se ascunde după 

perdelele ferestei, fără de pălărie şi ţinând papucii în mână) De mă 

găsa în odaea lui, mă hăcuea kârjaliu dracului... 

Măndica, — (zăeindul) Baca dracu!,. Val de mi- 
ne!.. fugi!.. 

Papă-lapte. — [scăpând papucii din mână şi stringându't) 

Să fug... st fug... da unde să fug?.. păcatele mele!.. 

Zuliaridi. — (in oaaca lui] A !.. anatema su, diavoli! 

Măndiea. — Fată']... ascunde-te ?n sofragirie. .. (il în: 

pinge Yute în sofragerie.] _ 

Zuliaridi, —  [vine,aducână o pălărie] (O palarie îs to 
etali mu mesa!. . bre! 

Măndica. — fin parte) Pălăria cuconaşului! ftare] Cu- 
coane, eaca basmaoa. 

_Bularidi. — More, pa's to diavolo cu basma cu 

tot... o palarie de birhanti! taruncâna pălăria jos gi călcând-o 
în pictoure] Na Su... DA... Na... POCOVUTA. 

Papă-lapte. — [eşind pe jumătate din sofragerie) Îmi tur= 

teşte pălăriea!.. nouă nouţă!. 

Zuliariai, —-Na... na... puna qe-olit putea se cal- 
co asa pe stapun a tt... Hafdemo acu la sofrazerie... 
[merge in sofragerie.] 

Papă-lapte. — (eşină mal înainte din sofragerie şi tupilând u-s6 

după un fotoliă lângă usa din fund, cu papucii în mână) Volei! 

Măndiea, — fin parte] ]lait... acu 0 păpat-o cu- 

COnaşu. . . 

Papă-lapte. — Lezind de după fotolii] Fa... 

Măndica, — lspărietă] Ha?
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Papă-lapte. — Di'mi drumu să es... că mă strâmb 
de frică... - 

Măndica, — [inpingândul pe uşa scăril d'in dos] Fugi pe 
scara din dos. . 

Papă-lapte. — Am să 'mi fac masii. .. [rage, scă- 
pând un papuc,] 

, 

Zuliaridi. —  [eşină ain sotragerie] Nimine nici in so- 
fra... (zărina papucul îl Sea cu virful bățulur] Ge vedo acu?., 
un bosmachi!., | | 

Măndiea, — [iu parte] Asta") char colac peste pupăză... 
Zuliaridi. — (mergână 1a fereastă) A[a unde esti 2, . un- 

de te ascungi, sopirlorii ge esti... unde te-âi hagato, se 
te turtesco ca un ghindachi. fAtearea prin toată casa, deschi- 
de dulapul din funa, bagă băţul pe sub toate mobilele, şi pe urmă se 
îndreaptă cătră ușa scării d'in dos] ACI. -. aiqi. .. ba ai. . e 

Măndiea. — [in parte) Cată tu de-acu cât "ţi-a plăcea. 
Zuliaridi. — foprinau-se) Oki... nu 1 pe scara, che 

nu "l-am intalnito chind m'am suito... [fuzios] fa un- 
dei?.. pu îne?... che mi vine se musco de cuda! 

Măndica. — [ia parte) Săraca de mine!.: ţIbă haită... 
Zuliaridi — Priveste labazlili!.. se nu gasesco 

de chit un bosmachi, o palaria si doua bastonia. Ah!.. 
Kaimene Leonida! . (tuzios] Ge l-aimene? sinto furio- 
70... Mi vine se strico tot. «e [asverle scaunele prin casă] 
Na... na... fe esena... na...
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SCENA XIX, 

Măndica, Zuliaridi, Afrodita, 

Afrodita. —  feşina din etacul ei) MY rog, nu te-al mal 
săturat de bodogănit pin .casă?.. al "nebunit ori . nu 
ţii mult? 

__ Zularidi, — Sopa, nelezuito. .. nu apuca cu gura 

inainte... che mi a necinstito mai dihai de chit fera 

Nastasia. .. de care m'am desparţito... Incalte dimraei 
si de na insalato, m'a insalato dupa doi ani... ma 

dimiata. .. nici trii luni nu s'a inplinito de chind te-am 

luato de la lbraila, si mi at zucato festa... (plângena) 

Nu al rusine la obraz... niţi trit luni... l:aimene 
Leonida! 

Afrodita. — At căpchiet, sărmane! 

Zuliaridi. — Am capchieto?.. pola hala... ma. 

de ce am capchieto?.. pentru che mi ai puso laludia 

pe Îesi. .. farătâna beţile şi pălăria] Ce cauta ageste fleacuri 
la casa me? 4 

Afrodita, — Fii ştii? 

Zuliaridi. — la, ha! nu stii dimiata?.. ma că 
stii... si am se ma duco se le arato la matusica dimitale, 

la hera Brustorovică, ca se vada ce nepoţica detreba 
are i laimeni! 

Afrodita. — Foarte bine... dacă mergi la Brăila, 
“la mătuşă-mea, merg şi cil. | 

Zuliaridi. — Ba si mi ertas... Dimiata at se segi 
aice, hera mu... si chindo m'olii intoarce de la Ibraila, 

am sc te duco la monastiri, se te spasesti.
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Afrodita. — Ce face?.. la monăstire ? 
Zuliaridi. — Nesli... car chit pentru amorezi di- mitale, care a spalato fiu putinica. .. amo se "1. dasca- lesco că, acus... aus? 

- Afrodita, —  [intoreându'y dosul] Da dute n colo... Zuliaridi, — Ma duco... naf griza. ... ma duco acasa la dinso ca se “i 'strico de cap aceste hastonia.,, mergând spre usa din fana) M'am închinato cu plecațune, 
PSihi mu... 

Măndiea, — Cucoane. .. 
Zuliaridi. — (e? 
Măndica, — Eaca basmaoa, [ese] - 
Zuliariăi. — (Iea basmaoa şi "1-0 aruncă în obraz] Xa bas- 

ma, unoiti. + e [ese prin fana și inchide uşa pe d'in afară cu chela.] 
Afrodita. — singură] ME "nchide "m odac?.. da bine, că “i de fugit în lume cu un capchiii ca aista. ,. audi, să mă pule -la monăstire?.. FI! apol o avut dreptate femeea lui cea d'intel. ” 

SCENA XX. 

Afrodita, Papă-lapte. 

Papă-lapte. ——  lscoţena capul pr uşa scării cu Vocea stinsă] Cuconiţi. .. s*0 dus?,, - | 
Afrodita. — Vai de mine! tot aici eşti? 
Papă-lapte. — Toţ.., da s'0 dus? [intră uumaY cu un 

papuc.] 
E 

Afrodita. — So dus; da bine, cum se face?.,
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Papă-lapte. — [stab] Cum să se facă, .. ea păcate!.. 

0 închis curcanu dracului uşa de-afară care dă pe sca- 
ră, şi de-un ceas acum tremur pin întuneric. .. ea cole... 

, Afrodita, — 0 închiso şi pe asta când o venit?.. 
„apol nu mai ai pe unde eşi. 

Papă-lapte. —  [ecăpătânau-se din pictoare] Elek! 

Afrodita, — Ce al?.. ce țit?,. 

Papă-lapte. — Nimică. .. "mi-o slăbit balamalele, . . 
[se pune pe un scaun în dreapta.] ” Ă 

Afrodita. — Eşti bolnav ?.. 
Papă-lapte. — en vocea stinsă] 'Aşa 'mi pare... 

Afrodita. — (dându'i sub nas Colonie) Bolnav, aici !.. Alt 

păcat acu... Xa, mă rog, de "ţi vină m simţiri.. 

Papă-lapte. — lut) AT!.. îmi frist virful nasului. 

Afrodita, — Au "i nimică... trage tare pe nas. 

Papă-lapte. — (strenntână; Foarte mulţămesc. . . tir se- 
rută mânile) ME simt mai bine, . | 

Afrodita. — Da ce faci, domnule? | 
Papă-lapte. — Nu băga "n samă... (sculânau-se) Bre!,,. 

ce de mal întâmplări!.. 

Afrodita. — Aşa!.. şi toate din pricina d-tale;.că 

dacă mai fi venit aici să "ţi perdi papucii ca jidanii... 

Papă-lapte. — Apropo... dă-mi'i st mă duc... Nu 

ştii că de la fereasta sofragiriei am zărit mai dinioare 
pe madama, Flaimuc în balcon la mine.., o sosit de la 

“earmaroc... Di'mi lucruşoarele, să mt duc acasă. 

Afrodita; —- SE te duci?,. da pe unde? Bărbatu- 

mei ne-ai închis pe d'in afară şi so pornit la Brăila, 

Papă-lapte. -- Tronc..., atâta *mi mai trebuea...
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Care vra să dică, ori să fit silit a şide toată noaptea 
aici... cu d-ta. 

Afrodita. — Apel dă!.. 

Papă-lapte. — Singuri. .. singurel... ca doi lu- 
lubaşi?, . 

Afrodita. — Ce vrei să dici, domnule?.. | 
Papă-lapte. — Nu te spărica... că's tânăr cu cdu- 

caţie... . calfă de spiţer... şi supusă slugă... 
Afrodita. — Nu mă 'mdoese... . 

Papă-lapte. — Nu te 'ndoi. (în parte) Brrr,.. da ştii, 
Qâii, că "1 pupuică de tot. | | 

Afrodita, — Cu toate-acste. , . trebue să gisim 
numai de cât un chip ca să te duci de-aici. 

Papă-lapte. — Las' pe mine... Cânda mopta de 
tot... olă sări pe fereasti. 

Afrodita.— A! donmule, mi'i imdatora pă la moarte, 
Papă-lapte. — Ce se potriveşte!.. sint gata la ce” 

poronci. . „(ÎI serută mâna.) 

Afrodita, — Far'? 

Papă-lapte. — Xu băga "n samă... că ştii să res- 
pectuesc secsul.., sânt tânăr cu educaţie... calfă de spi- 
fer. :. (în pare) Da pupuică. .. nu fleac. ttare) Valeă!. 

Afrodita, — Ce at? 
Papă-lapte, — tscăpătând din pieloare; Ah! 

Afrodita. — Far” îţi vine slăbăcrune ?.. vret Colonie?.. 
Papă-lapte. — Ba foarte mulțămesc. . . ași vrea mal 

bine aită ceva, 
"Afrodita, —  Aută cera?
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Papă-lapte. — Dar... am uitat st fac zacuscă adi 
dimineaţă, şi. ., 

Afrodita. — Ti" foame?,, 
Papă-lapte. — Ba "mcă astfel de foame, că "mi-o ve- 

nit slăbiciune la linguric... te-aşi soarbe cu lingura... 
Afrodita. — (în parte) Sărmanul copil! (aducânan't un pa- 

nazeu vin) Pine, domnule... bea degrabă un pahar de vin 
să mal prindi la puteri. 

Papă-lapte. — A! cuconiţă, cum să "i arăt recu- 
noscinţa mea vro dată!,. N 

Afrodita. — Bea şi lasă recunoştinţa, de-o parte... 
Papă-lapte. — (ânpă ce a beut) Aşa de bună... ş'atât 

de frumoasă ! „(ÎI Qă paharul şi "1 mat sermtă mâna) 

Afrodita. — Rar? 

Papă-lapte. — Nu băga de samă... sânt tontr cu 
educaţie şi..." | 
Afrodita. — Și calfă de spiţer... o ştii, ! 

/ 

Papă-lapte, — Și când gândesc că aţi dimineaţă 
nici nu ştieam de- al făcut ochi... adică ce "i lumea asta! 

Afrodita. — tzimbina) Aşa, (ăi... de nu era hir- 
batu-meii. ... putea! să mori, şi ei habar să n'am, 

Papă-lapte. — De nu era ligioaca cea de arnăuţ,.. 
pardon adică ci ţi so... vreii să dic, că de nu era 
dihaniea cea de curcan... maşi fi acum pe lângă prea 
nostima lui Afrodită. .. 

(Se aude la usa din fund un vuet de chee în broască.) 

Afrodita, — Țist., 

Papă- lapte. — Aud?! 

Afrodita, — Nu știi cine deschide Uşa. 

_
 Se
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Papă-lapte. — (spăriet A fi cârjaliul... ne- anii ta- 
pitii!, „ (tremură.) 

SCENA XXI. 

Afrodita, Papă-lapte, Măndica, 

Măndiea. — Ce "mi vădură ochil!.. car" împreună? 
Afrodita, — Ne-o închis bărbatu-mei, AMăndico. 
Măndica. — Pe-amândot la un loc? tin parte) 'Terea- 

cu!.. bun cap o avut! 

Afroaita. —. Da Dine, Măndico, cum at întrat tu 
aică?.. Cine "ţi-o dat cheile? — 

Măndica. — Le-o adus acu un slujitor, +. împreună 
cu-aeste două scrisori. . . 

Afrodita, — (uâna o serisoare) De la dumnealui ? 
Papă-lapte., —  (uână pe ccen-laltă) De la madama 

Flaimuc? | 

Afrodita. — tetiua) „Am stricato tot ce am gasito 
in casa lui birbanti, amorezi dimitali... "Y-am venito 
de hachi. ..& | 

Papi-lapte. — Frumos... . 
Măndiea, — tin parte) Apoi... dă! nu "i bun de Golia? 
Papă-lapte. — teetina) „Dumer ler]... m'am înțil- | 

nit cu ferr zon barbat a madamel cu care te-al dat în 
tragoste!* twvorvina) Am codălshito! | 

Afrodita. — ţeetindj „Lipon, 0 comisaris tis poli- 
țias ma inchiso la grosi mesa. Vina, psihi mu, si mi 
scote de aiţe, unde nu mi erta filotimia se sedo, pentru 
ca si poto si omor pe birbauti, amorezi dimitale.s
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Papă-lapte. — Audi capchiul?.. par” că 'S un pulii de eiinii ! teetina) „Din minut aist? ie, mache sie mein Îniz. nu may freă se mat fii matam Pap-lapte. Aber te aştept ca se "ți scot ochii. Fiu tegrabă.  tvozvit) Ba “i pune pofta ?n culă, madamo. ., 
Măndica. — Se vede c*o mâneatiă amendoi cucută, .. 
Afrodita. — FI! pace... nu mai este de trăit cu Leonidas. 

Papă-lapte. — Nu!.. da nici că cu madama Flaimuc. 
- Afrodita, — Îmi vine să 1 las la gros ca să se Tăcorească.. | 
Papă-lapte. — Și eii o las pe Flaimucoasa în cer- dac... s*0 bată vântul. 

Afrodita, — Pufnească el caţ "i-a plăcea. Ei una mt duc la mătuşica, la Brăila, _ 
Papă-lapte. — Că bine ici... hat la Brăila. 
Afroaita. — Cum hat?.. da eii merg la mătuşi-mea. .. Papă-lapte. — Fi! şi ei merg la moşu-meii.,, 
Afrodita. — AI vr'un moş la Brăila? d-ta? 
Papă-lapte. — 'Trebue să am... oki căuta, şi nu se poate să nu găsesc... 
Afrodita, — Măndico, aleargă 'de adă un harabagiii. Măndica. — Cum? gi... aşa şi luaţi tălpăşiţa? 
Afrodita. — Du-te degrabă, te rog, Măndico dragă, că mă tem să nu se 'ntoareă dumnealui. . . 
Măndieca. — Da pe mine mă lăsaţi aici? 
Papă-lapte. — Ba, ferească Dumnegăii... hai... pel, ca să pornim îndată... 

LI 
tv
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Măndica. — (*un papuc numai vrei să mergi la 

drum ?.. ca ctofu? - 
Papă-lapte. — Că bine ici... nică nu gândeam... 

cum să fac acum? | 
Măndica. — lesne lucru... boleriu "ţi-o luat pă- 

lăriea şi papucu... întră la dumnealui cole, şi Ye "% ce. 

"ţi-a trebui... 
Afrodita. —- Da nu se poate una ca asta, Măndico. 

Papă-lapte. — Apoi bine, cuconiți... ori vrei să 
merg la Brăila fără pălărie, şi păn" acolo să prind un 

gutunariii de cele tătăreşti... ori vrei să rămân aici şi 

să mă ucigi dihaniea cea de arnăut... hotăreşte.,. 
Afrodita, — Fă cum îi vra. Fii mă duc să "mi gă- 

tese lucrurile. | 
Măndica. — Ei mă duc s'aduc harabagiul. .. 

Papă-lapte. — Şi ei să "mcalţ ckubotele grecului; 

numai de war fi prea strimte, 

(Papă-lapte întră în odaea lu! Zuliaridi. Afrodita întră în etac. Mine 

dica ese pe uşa scăril.) _ 

SCENA XXII. 

Zuliaridi (vine atu fună galbăn la faşă, ostenit, măhnit și scărmănat.) 

Ma lasato se eso de la grosi, sub chezasia lui Palila- 
zasoglu, prietin a me!.. (e rusine! ego, Leonidas Zu- 
laridi la grosi!.. Ge face amori pe lume acesta!.. Ah! 

Afrodita! .. turios) Am venito s*o leii si s?o dluco hurduzi 

burduzi la braila, ca s*o dait pe muna matusei Brustu- 

Tovici... haide... de-acum mi s'a duso parigoria, amori



KIR ZULĂARIDI 1189 

ke bucuria! . « (seultă pe broasca uşii etaculul) Ge face nolezu- 

ita?.. boceele de rochii si de camasi!.. 
(Se aude în odaea IX Zullaridi o mobilă cădând jos.) 

Oriste?. . gine "% în odaea mo? (se urtă pe broasca oaz- 
elan Kirie ton dinameon!.. un barbato!...0 Dus- 
his din faca... incalța gibotele mele ele enuria ?.. 
pune pe.capo to fesi mul... Bree!.. ge pozna "I asta? 
A!.. prigepo acu... se gatesco se fuga amundoj... 
cți2. . (farios) da că ge sinto?.. de mascara?. . unde'si 
(a pistolia mat 2. (scoate pistoalele din ură) De mascara?,. 
se le arato ei cine "i Leonidas. .. na tos che vine... 
se m'ascundo pugintel... unde?.. ha! în dulapo!.. Mari 
nenoroțiri are se se *ntimple... a n'am ge fage... nu 
mi erta filotimia. (intră în aatap) 

  

SCENA XXIII. 

Zuliăriai,” Afrodita, Papă-lapta. 

Papă lapte, — (ese cu cibote foarte largi şi cu un fes care "1 
cade pe ochi. Da ce honărokefal îi arnăutu!.. îmi cade 
fesu pe nas... şi ciubotele "mi esă din picioare... can 
priveşte! 

Zuliaridi. — (in parte) Pax che vedo che o se "mi 
calge qibotele, . . 

Afrodita. — (aducâna o bocec) Bată-mă's gata. 
Papi-lapte. - — Şi ei... hatde. 
Zularidi. — (in parte, trăzâna oțelele) Si ci sintu ga- 

ta, se daii foc! E
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Papă-lapte. —- Nu mal sta la gânduri... şi halde 
a0i, pân" nu vine curcanu. 

Zuliaridi. —- Curcanis eyo?.. ghidi anoite! 
Afrodita, — Ascultă, domnule... cu toate că băr- 

batu-meii îi un zuliar de n'are margini. .. nu-vreiă nici 
cât de puţin st "i daii pricină de zulie... de-aceea socot 
că "i mat de cuviinţă să mă pornesc singură la Brăila. 

Zuliaridi. — (in parie, cu mirare) Oriste? 
Papă-lapte. — Da bine, cuconiţă. .. ce are-a face?.. 

ştii foarte bine că 's tânăr cu educaţie şi calfă. .. 
Afrodita. — Calfi de spiţer!.. "mi-ar mal spus-o. 
Papă-lapte. — Prin urmare poţi avea toată încre- 

derea n mine. 
Zuliaridi. — Oristez 
Papă-lapte. — Mat ales că de adi dimineaţă al avut 

toată vremea a te "mcredința că ştii a respectui secsul... 
Afrodita. — Cu adevărat... o mărturisesc că eşti 

un tânăr foarte detreabi... însă... 
Zuliaridi. — (în parte) fa ce spuno?,, ge spuno?.. 

nu stii ge se mai credo... 22 slaso daca stiti, 
Papă-lapte. — Xu mai sta la îndoială dacă 'my Cu= 

noşti haracterul. .. vrei să te "ntovărăşesc numai şi nu- 
mal ca st nu ţi se "temple cera pe drum... Q femee 
singură. .. şi frumoasă ca d-ta, poate mtimpina primejăit 
de tot soiul... prin urmare are trebuință de-un bărbat 
ca s*0 apere... IE 
„Zuliaridi. — (iu parte) Ama bine... bactu acesta *j 

un anghelali ! | | 
Papă-lapte. — Yref9..
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Afrodita, — Domnule, mă "ncred în d-ta ca 'mtr'un 
frate... hakde... 

Papă-lapte. — Haj.. 
Zuliaridi. — Ama bine... mi vine se plingo. . . 

Afrodita "1 nevinovata! Ah!.: Pah!.. (cade pe fotoliul 
din fand şi dă drumul unut pistol.) 
"Afrodita, — Vai de mine!.. 
Papă-lapte. — Și de mine... am murit, n'am dus... 

să tragă clopotele. | 
Afrodita. — Ce vtd?.. dumnealui?.. | 

„Papă-lapte. — Arnăutu ?.. săriți!.. agiutor!.. să- 
riți, oameni buni, că ne omoară. p 

Zularidi. — tiind în scenă) Nu va temeţi... che nu 
omor pe nime... Cu adeverato hotarisem se vi casa- 
PeSco... ma dupa cele ce am augito... nu pot de chit 
se ve stringo la inima, a me, or Papă-tapte) Esti un ga- 
rofalo de baet... ţi daruesco ibotele si fes0... si tu, 
Afrodita, esti un anghelali... un procato... si că... 
(plângna) un budalas. . . 

Papă-lapte. — (în parte) Eaca mă!.. caca măi!,. 
eaca mă!.. ” 

Zuliaridi. — :plângtna) Neski... un budalas... un 
anoitos. .. un zuliari care nu sinto vrednico... na țe 
se faco daca te tubesco, aia Mt... (plânge tare) 

Afrodita, — Ei!.. dă... linişteşte- te, drasă, că te 
ert ş'acum... dar” de % mai avea de agi înainte cel 
maj mie prepus. .. să ştii că te las cu lacrimile pe obraz. 

Zuliaridi. — De astagi ma zuro pe Leonida. cel ves= 
tito, stramosi a me, ca se prindo orbo gainilor.
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Afrodita. — AY vădut câte nenorociri :poate s'aducă 
zuliea ? . . 

Zularidi. — Bine gişi... proton: era se-ri ucido 
de flori: de chuchi... Firie eleison/.. ce reii mi- ar 
fi paruto!.. 

Papă-lapte. — Al doilea... tot din pricina d-tale 
am scăpat de la mână pe madama Flalmuc.... De-unde 
era să mă aşed;.. să "mi deschid: dugheană de spiţerie.. . 

Afrodita, — Cât pentru asta, domnule, nu:"% vr?o 
pagubă mare. - Şi dacă; mergea la: Brăila,- "ți-a“plăcea 
soră-mea' cea: mai 'mică: ... omiă fi” prea: fericiţi de-a. te 
avea de cumnat.. 

Zuliariai, — Bine digi: Atrodita:, - Dibon: carhon 
cumnaţele, vina: se te saruto:.. tii serută) . 

SCENA: XXIV. 
Cei: denainte, Măndica, 

Măndica. — Harabagiul îi la poartă... Faca poznă 
şi minune!.. boleriu sărută pe cuconaş ! . 

Papă-lapte. — (smuncinau-re din bracele lui Zuliaridi) Ef! 
destul, destul:.. că mă *năduşi. . 

Zuliaridi. — Oi... alomi, cumnaţele PSihi mu. 
De-acum al se fl cu noi... ena mu le ena su... ai 
cum, diazolo, te chiama?:.: 

Papă-lapte. — Timofti Papă-laptăt.. . 
Zuliaridi. — Timottos Papa-y gala ?.. Nu zisis. 
Papă-lapte. — Nu papagal. . Papă-lapte, familie 

veche de când vacile... i
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Zuliaridi. — Ke îs hronus polus... Hatde la 

Ibraila. 
Papă-lapte. — Pame, hai st luăm Brăila... Cât 

pentru FlaYmucoasa.. . ducă-se pârlii. . . 
Mindica. — Cucoane, da buşmachiii mei "-at uitat? 

Zuliariai. — Lasa che ţi'i cumpar la nunta lui Pa- 

pa-gala. .. Di se traga harabagiul la scara. 

- (Papă-lapte se îngâmfă.) 

Măndica., — (in parte) Măi... ean vedi cum se unullă 

"n pene papagalu... (ese | 
Papă-lapte. — Hai, cumnate, că mi sau apriusii 

călcăile, 
Zuliaridi. — Mat steli« oligo, che am se spuno doua 

vorbile. teătră public) Arhonta ma... paţito "1 si price- 
puto... am fosto zuliaris si aţi vaduto chite am paţi- 
to... he aţi riso toţi de mine... Lipon... zulia ine 

o patima de cele mai cornorate... dupa cum spuno fi- 

losofi. .. fin tatnă) Ma cu toate aqeste... patima nepa- 
tima.., că stiii un lucru: Paza buna fereste primez- 
dia rea. 

„ Măndiea. — (intrând) Harabagiu: "I la scară. 

“Toţi. — Hat la Brăila. — Is tin Ibraila. 

(Papă-lapte dă bragul Afroditei, Zuliaridi îi urmează şi toţi se in- 

dreaptă spre uşa din fund.) 

(Cortina cade.)
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PERSOANE: 

  

Princesa Emma. 

Doctorul Leonard, | 

Lina, fiea doctorului.



CONCINA 
PROVERB ÎNTR'UN ACT 

Scena se petrece în laşi, la princesa Emma. 

Teatrul represintă un salon elegant cu dout uşi, una în fund şi alta 
în stânga; un cămin de marmoră în drepta, cu pendulă de bronz aurit 
şi vase de porţelan chinez; lângă cămin fotoliul princesei; alăture o 

masă de cărţi, pe care este aşedată o lampă aprinaă; alt fotolii d'in- 
coace de masă, destinat pentru doctorul; în mijlocul acenel un piano pa- 
trat şi pe părețI tablouri. 

SCENA 1. 

Princesa, Lina (în toaletă elegantă de târnă, gal, cape- 

lă de catife, ect.) . 

Princesa. — (conducână pe Lina de lingă cămin spre came- 

ra din stânga) Șterge'ţi lacrimile, dragă Lino... Doctorul 
Leonard te-a erta... mai îndoeală, de şi e foarte por- 
nit asupră“ţă. EI are să vie în curând, după obicelii, ca 
să facem împreună partida noastră de concină, şi să ne 
sfădim, ca în toate serile... Oi căuta s&1l înblândesc... 

de şi e lucru cam anevoe; ici al un tată cam... urs 
de soiul lui... Tu, scumpa me, stăi ascunsă aici în ca-



  

A 
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mera me de culcat, și să te-arăţi când ori da un semnal... 
Co semnal? A! când otii suna din piano... Mergi, şi nu, perde spreranţa... Cunoscy proverbul: Ce vrea femeea... 

„(Lina ajungena lângă uşa din stâuga serută mâna princesei și ese) ez (et . , eva tf După o scurtă tăcere) (! tinereţe, primăvară a vieţi 4 flo- es ile tale atât de frumoase portii numele de nebunii... 
A Nebuni!.. Ferice de-acel care le culege 'm calea sa şi 

“Şi încunună fruntea cu ele! lintoreendu-se tute) Eaca!.. fac şi eii tirade poetice ca doctorul Leonard, când vorbesce de trecut. Nu cumva n'aude cineva? la virsla mo să 
duc dorul... nebuniilor? eii, o habă cu minte... (ottâna) 
Căci sânt babă... nam încotro face... şi cu minte... 
(zimbinăj de nevoe. .. te apropie de cămin) Opt ore... ce-a Pățit doctorul mei de ntârgie?.. focul pâlpâe vofos în cămin, masa de concină e gata, fotoliul săi îl aşteaptă cu bracele "ntinse... teu eri Să mi se fi ntemplat cova!.. E lunecuş afară... noate c'a cădut undeva bie- tul bătrân; căci are maniea să umble tot, pe jos, şi la 
60 de ani pictoarele'sii “cam nesigure, cam... cu nărav; ele te răstornă ușor, Bine-aşi face să trimit un fector: ca să" caute de pu s'a trocnit la vr*un colţ de uliţă. 
(Cana voesce să sune clopoţelul, se aude la usa din fund vocea dncto- rulny, dicând: Brrr !) 

SCENA I|I. 

Princesa, doctorul, 

Princesa. — (eu buenrie) A! eată ']!.. mulţănită, Dum- 
nului, nu s*a troenit, E a
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Doctorul. — Sărut mânile. Princesă. (vine ae serută mâ- na princesc)) Brrr! da frig îi! 
Princesa. —' Vino adi, doctore; am cregut că te-ay 

prefăcut în slorii de ghilacă. 
Doctorul. — (frecânău'şy minile la foc) Brrr! da ger î!,; 

Cine?.. că să mghieg?.. ha, ha!.. doar nu's un ţi- 
nerel din gina de astăgi, 

Princesa. — Nu, ce e drept... 
Doctorul. — Oamenii de pe vremea noastră... 
Princesa. — Sâuti deprinşi cu frigul, fiind agrunşi 

de mult în ierna vieţii... asta vrei să dici ? | 
Doctorul. — Ba, mă ertați, princesă. Vrocam să 

dic, că oamenii din vremea, noastră păstrează, chlar sub 
părul lor alb, focul tinereţii în suflet. . . (eu ermtus) ca nişte 
vulcani cu zăpada pe frunte, dar” cu lava aprinsă în sîn. 

Princesa, — triqâna) Ha, ha, ha... un vulcan care 
se 'mcăldesce la foc! Ma Ma 

Doctorul. — Da, da; de geaba rideţi. .. Noi sân- 
tem născuţi într'o epohi în care soarele era tânăr, şi 
prin urmare mal ferbinte; când. astăgi bietul soare ai 
agluns a pătimi şi el de catarolii, de podagră... may 
ştiii cil ?.. căci toată căldura luk "şi-o ţine pentru den- 
sul... De aceea generaţiea asta nonă e chircită ca un 
fruct necopt. . . 

Princesa. — Mai bine-aşa de cât prea copt. 
Doctorul. — turmâna) Sângele ci e amestecat cu Şam- 

panie stricată ; car” pulsul ef nu dă mat mult de 30 ile 
bâtă pe minunt. 

Princesa, — 'L-al pipăit?
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Dootorul. — Pipăit cu toată ştiinţa . medicală ; cu 
care m'am ghiftuit în curs de 40 de ani, ş'am desco- 
perit triste simptome de slăbiciune şi de desorganisare... 

Princesa. — (şeqenă jos lângă cămin) Văd că car ai să 
ncepi a băga scalpelul în stmana omenire... Ce vrea 
să dică de-a fi cine-va doctor, hirurg!.. Pănă ce n'a 
tăta, n'a clocârti, ma hicui, nu se ține mulţămit. .. 
Mat bine dă pace omenirii, şi vino deţi fă partida de 
concină. 

Doctorul. — (aşegându-se pe cel-alt fotoliă) Mulţămit!.. 
da cun: aşi putea fi multămit. când văd trecând sub ochii 
mei trista pamramă a unel geuerații palidă, shereită, 
gârbovită şi înbătrânită fără vreme? 

Princesa, — (amestecând cărţile) ea seama, doctore, 
că pătimeşti de eălbinare... - 

Doctorul. — Eii?.. Ce vreţi să diceţI?. . 
Princesa. — Societatea modernă ți se pare înbătrâ- 

nită pentru c?o priveşti poate cu ochi de 60 de ani. 
Doctorul. — Şăl-dăci de ani fără cincy luni; dar 

anit nu "1 oprescii de-a vedea bine... Cu dânşii, şi fără 
agiutorul ochelarilor, nota bene, descoper pe toată diua 
o mulţime de neghiobir, de deşărtăciuny, de nebunii, de 
miserii. 

Princesa, — Şi cele-l-alte. . . caânaur să tare cărţile) Tate cărţile. | 
Doctorul. — «tăiua) Pretutindene o ambiţie nemăr- ginită pentru scopuri de nimic... pretutindene oameni 

„pitici ce se credi uricşi, broasce care se umflă în pele 
ca S'agiungă Dol, viciuri care înflorescit şi dati “roade
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la lumina Soarelui, anarhie în idei, în obiceiuri, ba chiar şi în limbă, 

Princesa. —  (tăina cărție) Îea -scama să nu te mşăli ca tot-de-auna, toacă) 
Doctorul. — Ei... nu mă nştl nică de cum.., Ascultă pe toată diua declamările de principii;= de, liber- tate, de egalitate, de fraternitate, ecţ, cet,“ eci: is se 

pă pare că augi la moşi strigitul precupeţilor : înce, în ba cet, nu me Jrămădiți, că vorii da la toți, „când ni-. mene nu i grămădeşte. De Princesa, — Ha, lia, ha... mă facă Să zid 

    

      
     

Doctorul. — Se. poate; dar” ştiţi ce nstninează cu... 

  

ventul de libertate în giua de astăgi?.. înstmnează Ji- 2 bertatea de a sări cu amândouă picioarele peste regulele bunei, cuviinţă şi pesto infânarea legilor, libertatea de a lua zăbala în dinţi cu nătingie şi de-a lovi cu copita în tot co este respectabil şi respectaț, 
Princesa, — (eu intenție) Şi libertatea de a critica, timpul de facă în favorul celui trecut. . Vedi că arca libertate aii produs csalitatea taturor dinaintea criticer Fată concina cea mică... 0 Teii, (joacă.) 
Doctorul. — Concina?... egalitatea vrei să dic?. . 

hmn! o maşină inventată pentru a nivela toată ome- 
nirca pe aceeași măsură, pentru a reduce de o potrivă 
meritele cu. nulităţile, naturile măreţe şi generoase cu 
acele ticiloase, . frumuseţa cu sInțănia, curajul cu mişă- lia, patriotismul cu şarlatanismul 

Princesa.. — Ciuda noastră,. doctore, este că acea 
76 
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maşină unu peate să facă de o potrivă şi bătrâneța cu ti- 
nereţa. Gucâna) Eată concina cea mare... Cine are s'0 jea? 

Doctorul. Fii... . tamneâna o cazte pe masă) Eaca .. 
să i fie de bine... am luat-o! Fii am să câştig în 
astă sară... 

Princesa. — Cum?.. vrei să jel dice ochi de caro 
cu nouă ochi de treflă ?.. Frumos! 

3; Doctorul. — Pardon... Nouă ochi era?.. Nu "l-am 
vădut bine. 

Princesa,. — (rigână) N'ai vădut binc?.. cu ochii d-tale 
cel de 60 de ani fără cinci luni, care pătrundii aşa de 
adânc? 

Doctorul. — 0 greşală... FE liber dea greşi în 
diua de astădi. 

Princesa. — Vedi, docture?.. dacă poţi greşi în- 
tun stoc simplu ca concina, dar” apoi în gludecata ce 
faci asupra lumil, asupra progresului omenirii ?. . 

Doctorul. — Progresul. .. hmm! altă maşină! 

  

Princesa. — Ear'? 

Doctorul. — Ear'!.. Ce este progresul de astădi 2 
0 spoială înşălătoare celți tea ochil; o civilisare pripită 
fără rădăcini în ţară; o momiţărie generală de tot ce 
se petrece alure... Poporul nostru care este blând, îu- 
ț&lept, patriarhal; el care poartă cu mândrie opinca stră- 
bună, Sumanul strămoșesc, căctula româuă, noi vrem să] 
încălţăm cu botine strimte, s81 îmbrăcăm cu frac care 
1 stringe ?n coate, săi acoperim capul co pălărie nea- 
şră ce” face ridicul... Din Român vrem a'1 schimba în= 
trun. manechin cosmopolit, sub cuvent de progres.
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Princesa. — teidina, 0! retrogradule! 
Doztorul. — Pe timpul nostru că îşi giceaii fraţi: 

— Buna diua, frate Vasile. — AMulţemim d-tale, 
frate Grigori. — Astăgi că se poreclesciă cetăţeni !.. Pe 
timpul mnustru ei îşi doreaii belşug şi sănătate; astăgi 
badea Vasile roagă pe badea Grigori si- primească asi- 
gurățiunea înalte considerațiuni şi stime,- cu care are 
omoare a să substmna al săi dorotat serv! .. 4 

Princesa. — Ha, ha, ha. ae 
Doctorul. — Mărturiseşte, princesă, că dacă starii 

trezi părinţii noştri, s&manii! arii cădea car' în Mor 
mintele lor... leginaţi de ris. ” 

Princesa. — Cine ştie? 
Doctorul. — (aprindănau-se) Ei ştiii, ,. Augi progres?.. 

Anarhie! anarhie! OrI care perde-vară, când nu mai ştie 
ce să facă, se proclamă de la sine om de stat, şi pre- 
tinde a fi chlemat să regenereze lumea; ori care gură- 
căscată, în loc s&'şi caute de păcate, se preocupă numai 
dacă orizonul politic este posomorit saii neposomorit; ori 
care grămătic 'se crede gramatie şi vrea să fie refor- 
matoru! limbey romăneşti, şi prin urmare 1: vei făcând 

"proaşcă in aceistă comoară naţională, păstrătă cu sfin- 
țenie de strămoşii noştri. Unul ii adaoge o coliţă, un 
clune, altul un fiune, altul un țione, ect.; în cât nu 
maj ştie bietul neam romănesc ce este: nuţie, năckune, pi naţiune orl mațione!.. Ca mâne a veni un al cincilea 
reformator, care "I-a dice năctală, fiind că sânt cu- 
vintele cotleală,. veceulă, ameţeală, ect.: Pină şi anv- 
rului, princesă, "I-ai schimbati: secsul şi "l-ai hotezatii , : 70
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amoare?,. de aceea amorurile din giua de astigi sântii 
hermafrodite. Păni şi onorului, acestul sentiment nobil 
şi bărbătesc, "-aii schimbati înţălesul, poreclidu”l: onoa- 
re!.. Astfel în cât ar crede cineva-că Românii sântii 
lipsiţi de onor, şi că nu ambiţionează de cât a dobindi 
la onoare... De aceea vedem atâţi linguşitori ce se tirie 
pe brâuci, pentru ca să agfunsă la culmea onoarelor, .. 
Agesta e progresul... o amețali, o rătăcire, o anarhie, 
un delir! | Ia 

Princesa. — Doctore, ştii cu ce sament de-o oră de 
când te shuciumi ca un oare-care fost orator la tribu- 
nă?.. Cu un aricii de 60 de ani, ce star. răstogoli şi. 
“şi-ar înfişe ghimpil să în toate încercirile timpului 
de facă. 
„Doetorul, — protestând) Ei... vă rog... 
Princesa, — Ba nu, ai vorbit destul; acum e rân- 

dul meii să mă suiii pe tribună... Eşti un om învăţat 
şi nu vrocşti a înţălege că omenirea Piştşte de voe, de 
ueroe, cătră un ţăl cunoscut de Provedinţi numai. Eşti 
inteligent şi vorbeşti ca un om cu mintea întunecată de 
nourii patimei. "Timpul ce critici cu asprime are şi el. 
defectele sale, ca toate epocele trecute şi viitoare; oame- 
nii de astădi ati şi ei ridiculele şi nebuniile: lor, precum 
le-amii avutii şi noi pe-ale noastre, când eramă“ tineri; 
căci astfel va fi omenirea până la sferşitul lumit, un 
amestec de bine şi de râi, de mărire şi de: micşurare, 
de spirit şi de prostie... Însă caută să fim drepţi, de 
şi poate nu ne placă toate cele ce vedem, caută să măr- 
turisim că generațiea asta nouă este mişeată de-un. ne-
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astâmpăr generos, necunoscut: pe timpul nostru, că ca 
este condusă de-o putere nevădută, care-o împinge de 
umeri cătră un viitor măreț, şi că această putere este 
tocmai geniul propăşirii, adică progresul!... Dar, doctore; 
progresul ce desvoltă simţurile de dreptate, de libertate, 
de egalitate, pe care le porecleştă d-ta de maşini; pro- 
gresul ce înfloreşte în inimi, şi produce ca rod acea no- 

„bilă demnitate de om, prin care neamurile se facii pu 
ternice şi respectate... Românii de astădi nu ştiii poate 
săşi aleagă bine cărarea; poate că, în loc s'apuce pe-un 
drum drept şi bătut, că se abată pe de lături şi daii 
prin hăugâşe, nu dic ba... însă să li se certe acea abâ- 
tere, căci că âncă sânt cam... copii... sburdalnici, ca 
tot ce este tenăr şi pornit de îndemnul entusiasmuluj. 
Inima lor e mal mare de cât gludecata; ca îi duce câte 
0 dată în rătăciri, îi face să cadă în greşeli periculoa- 
se... fie; dar” fea sama, doctore, că: Românii nu daii 
îndărăt, ci din potrivi ci mergii tot înainte, urmând gla- 
sului celui tainic şi ademenitor ce le dice: Înainte, co- 
pi, înainte!.-. Viitorul este al vostru, înainte!.. Aşa 
este?.. răspunde dacă poţi... 

Doetorul. — Hmm, hmm!.. inainte... înainte... 
De aceea copiii nu mat respectează pe părinți, şi chiar 
fetele fugi din casa părinţilor. . . o 

Princesa. —. (in parte) Aice 1 doare! tare; Nu fil as= 
pru pentru bieţii copil, “dragă doctore; căci ori cât de 
mare fie prifacerea, întrodusă în legile omeneşti, ca nu 
va putea nici o dată să desființeze legile sfinte ale Na-
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turei. Cât va fi pământul locuit de oameni, tot va ecsista, . 
acea ferbinte legătură de inimi ce lipeşte părinţii de copil. 

Doctorul. — ţeu amărire) Părinţii de copii; dar” co- 
piil de părinţi, nu! 

Princesa. — Eşti nedrept. 
Doctorul, — Nedrept?.. Mă numiţi nedrept, când 

cunoaşteţi purtarea Linci cătră mine şi nerecunoștinţa 
Gu care aii răspuns la dragostea mea? 

Princesa. — Lina mai incetat nici 0 dată de-a te 
lubi şi respecta, ca pe cel mai bun părinte, 

Doctorul. — Frumoasă Yubire!.. curios respect! . . 
mam ce dice... Acea Tubire şacel respect maii oprit-o 
de-a să revolta în contra vroinţei mele şi de a părăsi 
casa părintească, luându-se ca 0 nebună după un străin 
şi lsându-mă pe mine. ,. pe mine... la bătrâneţe, sin- 
sur, măhnit, fără mânuăere. .. te îndufoșază şi plânsze.) 

Princesa, — (ca blânaete) E 0 greşală mare diu par- 
lei, o recunosc, Tubitul mei amic; dar” când inima în- 
cepe a st trezi şi a bate în sinul unei fete; când anv- 
rul îi ameţeşte. mintea... nimic nu "Y în stare de a 
ridica de pe och! acel văl aurit, prin care ea zăreşte 
ademenirile ralului. .. Gândeşte că Lina are 20 de ani, 
că ca se găseşte acum în acea epohă critică a vieţii, 
unde sufletul aspiră a sbura în lumea visurilor fărmă- 
cătoare... Eşti doctor, trebue dar să fil indulgent pen- 
tru slăbiciunile naturii noastre; eşti părinte, trebue să 
îl îudurător pentru greşelele copiilor... X'amit fostii şi 
noi odinioară în virsta Linei?.. X'amii cădutii şi noi
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“în păcat?.. Cine din u noi poate gura. c'aii fost tot-tle-a a-. 
una sfânt? 

Doctorul. — 'Pocmal sfout, nu die; însă pe vre- 
nica noastră... 

Princesa. — Pe vremea noastră nu eramii mal de- 
treabă... apoi, în sferşit, tenărul cu care Lina s'aii 
măritat într'ascuns este un om onorabil şi demn atât 
de iubirea ci cât şi de stima d-tale. | 

Doctorul. — “tporuit) Aşa este! însă cu drept îl ca 
noi părinții să "mgrijim şi să creştem 20 de ani o co- 

pilă ca pe-o floare gingaşă; 20 de ani sto consideriim 
ca pe-o avere neatinsă, pentru ca de-o dată cel ântâi 
hoț de tânăr cu pletile m vânt şi cu mustâța răsucită, 
să vie şi să ne-o fure de la sin? Legile osîndesc pe-un 

nenorocit, care, împins de foame, furi o pâne, şi pe cel 
care răpescii fete mari, ît lasă în pace!.. 0! cu drept îi? 

Princesa, — (zimbină) Dacă war fi cu drept, mal fi 
d-ta părintele Linei. .. 

Doctorul. — Cum? 

Princesa. — Pentru ca să ai această fericire, ai 

“trebuit mai ântet să te porţi şi d-ta ca un hoţ, pe 
când erai tonăr.cu musteața risucită, şi să răpeşti pe 

mama „Linci din sinul farilici sale... Prin urmare: 

cartă Doamne greşelile noastre, precum şi noi ertăm... 

Doctorul, — Nu "% tot una, princesi!.. Socia mea, 
şi cu mine ne jubeamii când ne-ami cununată, căci pe 
vremea noastră ecsista âucă amoriul. .. când în giua de 
aslăi n'aii mai rămas de cât un soi de dihanie sen- 
timentală, ce'i gicii amoare, |
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Princesa. — Amoare, amor... tot una e! Xumele s'aii stropşit, dar simţirea e tot aceeaşi. 
Doctorul. — Ba, mă ertaţi. . . 
Princesa. — Ba de cât să te ert ci, mai bine" 

eria pe Lina, care e disperată că te-a măhnit, şi "-ay întinde bracele, ca să scapi de trista singurătate în care te giseşti... Gândeşte-te la dulcea fericire de-a te ve- dea iubit, dismierdat, alinta de-o copilă ca Lina; ea st te ţie de vorhă, ca sEți citească” gazetele, ca săți aducă dimineaţa cafeoa cu lapte, ferbinte, zăhărită, cu chifle proaspete, cum îți place... căci de când lipseşte ea din casă, nu cred să fi_mai băut cafe bună. .. 
Doctorul. — eu jale) Xu... nime nu ştie s'% facă ca dânsa, 
Princesa. — Vegi?.. şi când îi fi bolnar ?.. 
Doctorul. — cu arii) Boluav?,. 
Princesa, — Dar... de şi eşti doctor, poți însă fi bolnav, ca toată lumea... Cine te-a căuta ? cine te-a privighea toată noaptea ?.. Ştii că nopțile sunt mai grele la boală... Cine? 
Doctorul, — auto Lina!.. 
Princesa. — Far" Lina!.. Şapol... cine ştie?.. poale că Lina săţi facă mulțimirea de-a te ridica la rangul de tată bun... Închipueşte-te încungiurat de vro giumătate de duzină: de nepoți şi nepoţele, o claie de tirani drăgălaşt. 

Doctorul, — fincânta Dar... 0 claie... o duzină... 
Princesa. — Care sățI sară "n spinare, st se agaţe 

pe genunchi, săţi tragă pletele cele albe. . ,
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Doctorul. — taprobina) Hi, hi... 
Princesa. -— Și să'ţi dică cu glasul lor de ângeraşi: 

OU... papucu... 
Doctorul. — (trausportat) Moșu, papuci... Moşu, pa= 

pucu!.. Ah! pringesă, de ce nu 'mi-aii ficut Lina acea- 
stă mulţimire făr'a fugi din. casa părintească ? 

Princesa. — triqina) Audi nătărăul! 
Doctorul. — De ce nu ră samănă Lina?.. De ce 

iai fost ca d-voastră, un model de virtute, de spirit, de... 
Prineesa. — Ca mine?.. EX!.. doctore dragă: nu 

mă ridica în nouri, căci mă tem să nu cad prea de sus... 
Doctorul. — N'am griji desrre asta... Vă cunosc cil... 
Princesa, — Nu? 
Doctorul. — Nu. 
Princesa. — ÎțI Agureză poate că m'am născut pe 

lume ca o statui... de marmoră. 
Dootorul, — ţeu convieție: De marmoră albă şi făi- 

ră pată. 

Princesa. — Şi fării sânge, care st fearbă, şi fără 
inimă, care să bată, şi firi închipuire, care să se aprin- 
82... 0! doctor lipsit de ştiinţă!. .. "Pi-ar “părea un 
fenomen, ca să fiii şi eii ca toate cele-l-alte fiinţi, şi nu- 
mal dac' aj discoperi vr?o pată în marmora albă a sta- 
tuci, numai atunci aY fi dispus a erta greşala Line? , 
ARĂ dar, că şi ei am săcuşorul meii de păcate, un să- 
cuşor mic, dar” rotund şi plinuţ... 

(Doctorul elatină din cap cu îndoeală.) 

Princesa. — Nu creţi, 'Toma necredinclosule!.. Să 
deschid săcuşorul?
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Doctorul. — Deschideţi. în parte). Sânt curios să văl 
cu ce solii de păcate se laudă pringesa. 

Princesa. — Ascultă dar... Am să'ţi fac o destăt- 
nuire din cele mai delicate, pentru ca să te conving că 
nu se cuvine să osindim tinerimea, când nu mai putem 
face nebunii plăcute ca dânsa... Ştii că m'am măritat 
teniră; aveam numai 18. ani, şi eram destul de fru- 
muşică. 

Doctorul. — Frumuşică?.. poeţii de pe Yremea 
noastră vă numea Afrodita,. în versurile lor, i 

Princesa, — Bram de-abia sosită dintr'un pension 
de la Viena, unde fusesem crescută, când părinții mei 
me cununară, în contra: voinţil mele, cu princul Mihail, 
un om mult mat în virstă de cât mine, slab, bolnăvi- 
cios, de un caracter aspru, temător... într*un cuvânt, 
nesuferit; căci pe timpul nostru, doctore, pe acel timp 
atât de lăudat de d-ta, copiii erai ades victimele despu- 
tismului părintesc; căsătoriile se făceaii nu în privirea 
fericirii copiilor, dar” în privirea mulțămirit părinţilor. . . 
Peste opt luni, de o vicaţă tristă şi amară pentru mine, 
princul căgu la pat; doctorii, deelarându'l că pătimeşte 
de pept, îi ordonară să meargă într'o climă mal dulce, în 
Italia sai în Sicilia... Xe duserăm dar la Neapoli, un- 
de princul muri după două luni de suferințe... Cunoşti 
Neapoli, doctore ? | 

Doctorul. — Cum nu?.. Pe când îmi făceam stu- 
diile de. medicină la Piza, mă duceam în toţi anii de pr- 
treceam carnavalul acolo... ME inamurasem ca un La- 

„zarou de golful Neapolii, şi trăeam mat mult pe Mare,
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scăldându-mă în radele Soarelui, visând şi cântând la 

„lumina stelelor... pe-atunci: aveam un glas de tenor, 

foarte plăcut... Ah! prineesă, ce ore de încântare am 
: gustat în acele nopţi senine şi poetice, când barca mea 
 luneca pe marginea malurilor înflorite de la Castellma- 

re!.. Îmi aduc aminte mai cu samă de-o noapte, de-o 

serenadă, de-o întâmplare romantică, care-aii lăsat urme 

neşterse în inima mea... Închipuiţi-vă... dar” pardon, 
vam întrerupt... VE rog să urmaţi, 

Princesa, — Tocmai la Castellmare îmi alesescm 
locuinţa, după moartea bărbatului mei, într'o villa încun- 
viurată de portocali şi de lauri, ca un cuib între fiori, 
şi aşădată chiar pe malul Mării... De la ferestele salo- 
nului, ochii se preumblaii pe minunata panoramă a Nea- 

polii, pe insulele Ischia şi Capri, ce parii ca două corăbii 
fantastice, şi pe acel poetic tabloi al golfului Neapolii, 

a cărui albăstrime limpede oglindează limpedea, albăstri- 
me a cerului Italiei. În timp de cincă luni petrecuiit 1n- 

tr'o contemplare neincetati ; nopți intregi stam la fereasta 

salonului saii în grădină, sub înriurirea unul farmec ră- 

pitor care mă îmbăta,! Parfumul florilor, adierea răcoritoare 

a nopţii, lumina dulce a stelelor, cântecele depirtate ale 
pescarilor neapolitani, produceaii o“ armonie, o atmosferă 

încântătoare, în care sufletul mei plutea cu o plăcere 

nemărginită. . .. Adese ori mintea'my se ccsalta astfel de 

mult, că uitam tot ce era pe lume, şi pare că întram 
intr”o vicaţă nouă, necunoscută, o vicaţă cerească!.. Mă 

simţam în acele minute cuprinsă ca de un delir, ca de-o 
nebunie, ce- mă aducea în stare. de a nu mal avea con-:
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ştiinţa faptelor mele, .. Ce să i mat spun, amice? 
Aveam 19 ant!.. înima*mi cra insătată de fubire. .. 
(stă pugin pe gânduri.) 

Ă 
Doctorul. —. Inima se deşteaptă! in tot cursul see- 

nei ce urmează, el âă semne de o mare uimire.) 

Princesa. — Într'o noapte mă coboriiii în grădină 
şi me apropieatii de malul Măriy,.. Sufla despre Sicilia 
un vântişor cald şi *ncărcat de parfumul florilor de por- 
tocali... Stelele sclipeati în-aer ca o ninsoare de dia- 
manturi... Inima "mi era plină de lacrimi... mintea "mă 
tulburată mai mult de cât tot-de-auna... Căduii plân- 
gând pe carbă!.. Pentru ce plângeam însă?.. nu şticam! 
De-o dată veni din depărtare un glas dulce şi pătruu- 
dător ce cânta o barcarolă venețiană, .. Acel glas părea 
că răspunde la dorul tatnie ce'my frămenta sufletul, . 
EI se apropiea încet, răspândind pe Mare notele sale ar- 
monioase, şi cu cât se inainta spre malul unde mă gi- 
sam, cu atât simţam că mă atrage cătră el!.. În sfer- 
şit... 0 barcă se opri lângă mine, în barcă era un t&- 
ner, necunoscut mie, care "mi dise: area % lină, 044 p)- 
tea % frumoasă; vin de te primblă *n barca mea, 
Signora, . . . 

Doctorul. —- ţremurina) Şi?, . şi?.. 
Princesa. — (zmbind) Şi, ... mă %% crede, ductore?, 

n'am dus cu tânărul acel străin pe Mare,. uitând luhiea, 
uitându-mă chiar pe mine!.. şi păn' în zori de di am 
fost legănată pe valurile Mării ca într'un vis din cele 
mai fericite, .. un vis de tinereţe şi de poesie, precum 
ştii a le face numai -imaginaţiile de 20 de ant... Et!
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doctore, ce mai gict acum de statua de marmoră albă... 
fără pată ? 

Doctorul. — (sub impresiea unu! suvenir) Şi de-atunci ?. 

Princesa, — Și de-atunci nam mat vădut nici o 
dată pe frumosul macii cântăreţ... A doua gi am plecat 
la Moldova. i 

Doctorul. —:.0! Dumnegtule... Dumnedăule! 
Princesa. — Da ce at?.. ce tulburare? o 
Doctorul. — Barcarola... barearola. -.. V'o adu- 

ceți aminte? E E 
Princesa. — Vedi bine?.. 
Doctorul. — Cântaţi'mi-0, vă rog, cântaţi-o. .. 
Princesa. — Doreşti s'o cunoşti?.. fie!.. ascultă: 

(se pune Ja piano, întorcend apatele spre doctor,) 

(Arie de barcarolă.; 

Cine "n gondolă, pe-o nspte lină, 

Atunci. când luna eşind din valuri 

Revarsă tainic a sa lumină 

Peste palaturi, peste canaluri, 

Cine-a plutit 
Și na iubit? 

(Figura doctorului se luminează ca de radele unul suvenir depăr- 

tat şi încântător,) 

"Princess, 

Cine 'n gondolă culcat se duce, 
Atunci când suflă vântul de ndpte 

- Şi de la Lido tainic aduce 
Suspine blânde, duicse şspte... .
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Cine-a plutit 

Şi n'a inbit? 
(Pe cânâ princesa „cântă a doua strofă, uşa din stânga se deschide 

să Lina se arati; ea re retrage în fund fără a A zărită de doctorul.) 

  

SCENA III. 

Princesa, doctorul, Lina (în tund.) 

Princesa. —, (intoreenău-se spre doctor) Am uitat sferşi- 
tul... strofa a trela... 

Doctorul. — (in estaz) Sforşitul ? (cântă acompaniat pe piano 
de princesa.) | | 

Cine "n gondolă plutind în pace, 
Pe-ale lagunei lucicse spume, 
Na simţit viaţa'i că se preface 
Și că re'nyie în altă lume? 

Cine-a plutit 
Şi n'a Xubit? 

Princesa. — (eu multă mirare) Cunoşti barearola mea?,. 
Doctorul, — (neputând să vorbească de nimire) Fi... ei. . 

eram... la Castelimare... cu barea... noaptea. .. pe 
Mare... ei... 

Princesa, — (tuzburată) D-ta ?,. (în parte) El! 
Doctorul. — (ea în aetir) E... acesta” suvenirul acel 

ueşters din inima mea!., dntinde braceley Q! scumpă nă- 
lucire a trecutului! vin” ânc'o dată în bragele mele! ,. 

Princesa, —. (zărină pe Lina, în parte) A | Lina! (inpinge 
pe Lina în bracele doctorului) Fată o realitate mult mal dră- 
gălaşă. .. stringe-o pe inima ta. (Lina se aruncă în penunchi 
dinaintea doctorului.)



CONCINA 1215 

Doctorul. — (trezinâu-se) Lina! Lina! to serută cu transport.) 
Princesa, — (luând pe doctor de mână) La virsta noas- 

tră, drasii Leonard, când deschidem bracele, nu ne este 
ertat a cuprinde cu ele de cât pe copiii noştri. 

Doctorul, — fştergându'şi ochit şi serutând mâna princeset) 

Aveţi dreptate... Eşti un ânger, prinesă! 
Princesa, — (zimbind) Aşa e cam câştigat ci con- 

cina ? tin parte, privină cu jale 1a doctor) Cine-ar dice c'aii fost 
tânăr, frumos şi poetic?.. 0! lume, lume!.. 

(Cortina cade.)
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PERSOANE: 
—— 

Hagi Petcu. 

Prinţul Radu Movilă. 
Stefan Movilă, vărul stii. 
Verdulescu. 

Adela, 

Sloim) . - 
Safăr j creditori, 

Un bucatar. 

Un vatav. 

Un fecior.



GINERELE LUI HAGI PETCU!) 
COMEDIE ÎN 2 ACTE 

  

Scenele se petrecii în Iaşi, în anul 1866. 

  

ACTUL |. - 
Teatrul represiută un salon foarte elegant, o ușă în dreapta şi în 

stânga: două fereste și o ușă în fund, care se deschidii în grădină, 

  

SCENA 1. 

Feciorul, Stefan lin name ae sub oficer.) 

Feciorul. —  (şedână pe vu fotolii lângă o masă rotundă și 

cetind o gazeiă) Ban să videm ce mal dice Monitoriul. 
țeitesce) „20 Mai 1866. Moşiea Situla fiind a să da în 
„arendă pe cinci ani, cu şăse mii de galbini pe an, do- 
„ritorit se vor adresa la domnul! popa, logofătul 
„(hitul ..* So îeii?.. să no feii2.. ha mai bine 

SE "mi caut de treabă. 

  

1) Această comedie e prelucrată după pieza francesă: le gendre de 

Mr. Poirier, - 

77%
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Stefan. — (întrâna) Acasă e princul Radu Movilă? 
Feciorul. —  sentânan-se! Acasă; dar âncă nu s?0 

sculat. 

Stefan. — Pe la 10 oare? in parte) Se cunoasce că "i 
însurat de curând... tare A!.. ea spunemi, la câte 
ore face dejun princul? 

Feciorul. — La unspregăce. . 
Stefan. — Caută să pui un tachim mai mult pe masă, 
Feciorul. — Pentru cine? 
Stefan. — Pentru mine. 
Feciorul. — Pentru q- ta? ha, ha, ha... Nu n) 

spui că ești mucaliţ? 
Stefan. — Şi mă faci haz?.. Na așa? 
Feciorul. — (riqâna) "Pe fac, dă? 
Stofan. — Îmi pare bine... Acum mergi de mă 

anunță la stăpânul tâi. 
Feciorul. — St te anunţ?.. Numai decât așa 2, 

fără doar şi poate?.. ca pe un princ? 
"Stefan. — Precum dici. 
Feciorul. — Și pe cine să anunţ, mă rog > 
Stefan. -— Pe princul Stefan Movilă. 
Feciorul. — triqâna şi mat tare) Princul... (în parte) Da “i 

mucalit de tot sergentul. 

  

SCENA II. 

Stefan, Radu (eşiua din stânga), Peciorul, 

Radu. — (e v&d?., Stefan?,. vărul meit. (inurăcizea- 
ză pe Stefan.)
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Feciorul. — în parte, spăriet) Iaca! caca!.. an pă- 
țit-o. +. dos Ia facă, hăcte. țese pe furiy.) 

Radu. — A!.. vere Stefane!.. cât îmi pare de 
hine că te văd! 

Stefan. — Wapui mie, Radule! 
Radu, -— Nici că puteat să sosesei mai la timp. 
Stefan. —: Cum? . | 
Radu. — “Ţi-oiii spune-o acuşi,.. Da ce ți saii 

intemplat, verizorule, de te-ai schimbat astfel?.. Cine 
ar cunoasce sub uniforma asta, pe modelul tinerimii cle- 
ante, pe cel mai de frunte resipitor din Principatele- 
Unite. 

Stefan. — Cel mai de frunte... după tine, Radule... 
Ce să facem, frate!.. Vremea vremuesce, cum dicea bu- 
nul nostru. Ne-amii lăsatii amândoi de nebunii, ca să îu- 
trăm în calea cuminției. Tu te-ai însurat, cit man fă- 
cut soldat; şi ori ce-ai spune, verişorule, îmă place mai 
bine regimentul meii de ostaşi, decât regimentul tăi de 
bărbaţi... însuraţi. . . 

Radu. — Foarte "ţi mulțămese. (se întoarce prinpregru- 
rul lut Stefan şi "1 esamină,) . 

Stefan. — Dar, dar... privesce, esaminează cât “ti-a 
plăcea uniforma me; dar” nu ride, căci e o. hatnă în 
care nu poate intra nici un sentiment uricios. 

Radu. — [Ha, ha!.. Văd că gloriea lui Stefan-Vodi 
"ţi-ai aprins şi ţie minţile. 

Stefan. — Chiar aşa să fie, n'ar fi de mirat, de 
vreme ce port ca şi tine numele de Movilă... dar” fără 
a ME urca cu gândul pănă la înălţimea eroului nostru,
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mărturisesc că "mi e dragă cariera de oștean... Sin- 
sură această carieră e demnă pentru un om cu.uume 
mare şi cu avere mică... Xu sânt obligat să mă supun 
decât disciplinei, şi de este ca să mă închin cuiva, 
încalte îmY plec capul numai dinaintea steagului  Pa- 
triei mele! 
Radu. — Prea frumos!.. înst opiniile tale politi- 

ce... spiritul de partidă ar trebui să "ți mai potoale 
focul entusiasmului. 

Stefan. — Ba uită cât de puţin... Înainte de toate 
sint Român! “Asta % politica me!.. Cat pentru spiritul 
de partidă ce mă ameţise când purtam frac negru, "l-am 
închis în garderobă împreună cu fracul, Ş'acum nu voese 
Sascult alt spirit decât acel ce mă îndeamnă a "mi 
vărsa sângele pentru Rominiea. 

Radu. — Întrun cuvent, eşti mulțămit?.. Noroc să 
dee Dumnegeii! Să te văd în curend general... dar! ca 
spune*mi: de mult ai sosit la laşi? 

Stefan. — Astă noapte am venit de la Bucuresci, 
uude am fost în sarnisonă. , 

Radu. — Şi pe câte dile “ţi-ai luat concedii? 
Stefan. — Pe o lună; cât ține carnavalul. .. 
Radu. — Ce-aud? nefericitule!.. aj alergat poate 

la petrecere în laşi ? 

Stefan. — Xegreşit. 
Radu. — Sărmane!.. Se vede c'ai comis: vr'o mare 

crimă dincolo de Milcov, şi de-aceca at venit aici spre 
pocăință, ... dar” nu scil tu că Iaşul aii agtuns a fi un 
schit de pustiră?
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Stefan. — Fie! "'mi-otii spăla păcatele în compa- 
uiea ta. | | 

Radu. — Ba chiar şi în casa me... Audi? SE uu 
cumva să ai de gând a te chinui la otel. 

Stefan. — Aşi primi bucuros... însă mă tem să nu 
pricinuesc supărare... stinghireală. . . 
"Radu. — Cui? 
Stefan, — Soșiei tale, socrului tăi... 
Radu. — Soţiei mele?.. Îţi închipuesci poate că eii, 

prinţul Radu Movilă, dacă m'am însurat cu fiica fostu- 
lui bogasier Hagi Petcu, m'am şi îngropat de vi într'o 
boccea de marfă? Cregi poate că soţia me face bibiluri 
şi corăbicle? că această casă în care ne săsim e o. 
dagheană, şi eii calfă de bogasierie? Fi liniștit, tubi- 
te... Ambiţiea me maii mers âncă pân" acolo!.. Ei 
trăesc din protivă, cum îmi place, ca un prin, arun- 
când banii pe fercastă ca mai "nainte, cumpărând cal 
frumoşi, tablouri şi dând mese. mari; căci am un bucă- 
tar cu 10 alint pe lună, un adevărat artist... ŞI, 

apropo, te ” încredința tu însuşi despre meritele lui nu 

mal târdii de cât mâui, fiind că "i-am comendat, un 
festin de Baltazar pentru diua me.. : - Într'un -cuvent, 
ce st "ţi mai spun, vere? Căsătoria nu "mi-ai schim- 

bat obicelurile întru nimic, ea aii adus o singură prefa-- 

cere în persoana me, 

Stefan. — Care? 

Radu. — M'aii scăpat de creditori!.. (cu tou tragic) 
Aşa îrate!.. Nu mai am nici o lipitoare de creditor!
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Stofan. — tragic) Te jălese! (vese) Dar bine soţiea 
ta şi socrul nu dicii nimic căi cheltuesci cu mâna spartă ? 

Radu. -— Nimnic!.. Adela [o copilă gingaşă, de- 
licată, care mă Yubesce; şi stiut sigur că, de când s'ai 
măritat cu un prinț, ca caută ades în oglindă ca să vadă dacă o prinde titlul de princes. Cât pentru socrul 
meii, carele după ce se numesce Petcu apoi e şi hagiii, 
îmi vine a crede că Dumnegeii "I-ai trimis de la leru- 
salim pentru ca să îndeplinească dorinţile mele. Visul lur cel mal drăgilaş ait fost tot-de-a-una de-a avea scum- pa fericire ca să fie prea supusul şi prea plecatul socru al unui prinţ... şi ct, care am suflet bun, "%-am rea- 
lisat visul, 

Stefan. — Ce'mi spui, fratez.. Și unde-ai giisit asemene odor de socru? 
Radu. — SE vegi: Duţă ce "mi-am ruinat starea cu tet solul de nebunii, precum scil, şi cu asiutorul cămă- tarilor Şloim şi Şafer am început a aduna în locul ek 

un capital de datorii, un capital astfel de spăimântătur, 
că mă hotărisem a scăpa de el în templul căsătoriei, . 
Tocmai atunci îngerul mei păzitor îmY scoase înainte pe lagi Petcu... 

Stefan. — Ce detreabi ânser! 
Radu. — Pravoslavnicul avea o sumă mare de mii „dle galbini şi căuta săi dea cu imprumut ; cit din partemi căutam o asemenea sumă ca so Tei cu imprumut; prin urmare eramii meniți de soartă ca să ne întelnim îm- preună. 

Stefan. — Şi»
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Radu. — Şi fiind că nui dam destule garanții ca 
datornic, el mă găsi minunat de bun ca ginere... Mam 

informat de moralitatea lui, m'am încredințat că averea 
lui provenea din isvoare curate, şi fără a perde timpul 

n'am băgat ginere la dâusul. 
Stefan. — triqina) Cu câtă leafi 2 

Radu. — Cu leafă de 40,000 de albină... destre. 

Stefan. — 40,000!.. frumoasă simbrie. 

Radu. — Dar asta nu "i nimică... Pravoslavnicul 
Sail îndatorat a mă scăpa de creditori, şi mi se pare 

că chiar astăgi are să se inltmple acest mare erene- 
ment. Xumai de nu s'ar cutremura pământul!.. 

Stefan. — Apoi bine, frate, Hagi Petcu" bun de- 

arătat ca un fenomen a Xaturei. 
Radu. — Aşteaptă... Simţirile lui de părinte ncer- 

tându'l a să despărţi de fiică-sa, hagiul aii pretins nu- 

mal decât ca să şedem în casa luf, şi să nu ne îngri- 

jim de nimică despre a le vieţii: în cât fiind hrănit, 

încăldit, primblat şi slujit degeaba, îmi rămâne 4,000 

de galbini pe an pentru buzunăritul Adelei şi al mei. 
Stefan. — Bravo! 

Radu. — Jai aşteaptă. 

Stefan. -— Da ce mai este?.. Nu cumra s'aii prins 

-cătră tine ca săi aducă şi luna pe tipsie? 

Radu. — După ceremonia cununici, Hagi: Petcu s'aii 
apropiet cu uimire de mine, şi 'şi-aii cerut ertăciune că 
mare mat mult de 60 de ani... însă "mi-ati dat a în- 
țălege că s'a grăbi st aibă în curând 80... ca st mă 
lase clironomul întregei sale averi... Fi nu 7] silesc,'
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sărmanul, pentru că "mi-ar fi cu grecii să găsesc un va- 
tav mai priceput de cât dânsul; socrul se ține la locul lui cu o modestie de bogasier înţălept; el se culcă o dată cu găinile, se scoală o dată cu cucoşii, regulează 
socotelele, poartă de grijă de toate, şi... şi nu mă fură 
ca alţi vatavi. 

Stefan. — Minunat!.. dar... dar... aşi vrea să te "mtreb de-un lucru. 
Radu. — Întreabă, 
Stefan. — Ce-aii dis svcietatea despre căsătoriea ta?,. Ai trebuit s*o critice amar, 
Radu. — Ba nu prea... căci lumea S'aii mai de- mocratisat de-o 'bucată de timp... Ş'apoi scil că aserea 

“i un talisman puternic, care în ochii oamenilor te facii Înumos când eşti slut, cu spirit când eşti prost, şi chiar onorahil. când eşti din protivă... Damele S'aii arttatii cam aspre la început, mar cu samă acele ce aveaii fete de măritat; dar în sferşit le-am îmblândit. .. şi chiar pentru asta sânt mulţămit tocmai acum. 
Stefan. — Pentru că ay îmblângit damele?., Ce m& privesce pe mine? 
Radu. — Nu 'nţălegi, tu care "mi-ar servit tot-de-a- una de secondanţ? 

Stefan. — Un ducl>,. 
Radu. — Dar, verişorule; un due] frumuşel ca pe timpul cel bun, când eram holtekă. : . EX! ce dici? aşa că nu m'am bogasierit de tot, de şi "mi-am ales do- miciliul căsătoresc în dugheana luY Hagi Petcu? 
Stefan. — Un duel!.. Cu cine? pentru ce? 

n
e
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Radu. —- Cu unul... care “şi dice conte de 'Tazieo. 
fiind că tatăl săi ati fost rădăş de pe malul Tazlăului... 

trebue să "1 cunosci? , - 

Stefan. — Cum nu? un personagiii ridicul ce n'are 
alt merit decât acela. de a fi văr cu doamua Rosescu. 

Radu. — Și care 'şi-aii pus de gând a să constitua, 
ca în poveste, Zmeul acelei dame... El pretinde ca nime 

să nu îndrăzncască a să apropiea de vara lui, şi ai 
face curte, ., . 

Stefan. — Preteuţia e ridicută ca şi dânsul, în ade- 
văr; dar” ceţi pasă ţie? Xu cumva, de abia însurat, al 

început a sări garduri prin grădinile vecinilor? 
Radu. — (e să fac, vere? dacă prin acele grădini 

săntii poame frumoase?.. Doamna Rosescu c'o răluvă 
cochetă ; eii precum scii... un... un... 

Stefan. — Un berbant... spune, nu fii modest. 

Radu. — Şi prin urmare înţălegi? trebue să mă bat 
cu Zmeul de Tazleo, 

Stefan. — Ca Fât-frumos!.. Prea bine!.. Când 

ali să vie secondanţii lui? 

Radu. — Îj aştept adi dimineaţă... SE "i primesei 
tu din parte'mi şi să regulezi condiţiile duelului. 

Stefan. — Bucuros... ofii ciiuta să înpac treaba... 

Radu. — 50 înpaci?.. de când, mă rog, ai luat de- 

prindere a termina prin înpăcare chestiile de onor? de 
când eşti în oaste?.. 

Stefan. — "Tocmai; de când sânt militar!. . ca oștean, 

cunosc prețul sângelui, şi găsesc că, putând cineva st 

şi] verse pentru ţâra, lui, e ridicul de-al vărsa pentru
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plăcerea de a combate cu un domnişor de pe malul 'Taz- tului ce. poartă un titlu falş. 
Radu. — Fie!.. te las în voea ta să pui la cale cum îi găsi mai bine de cuviință... Dar ce s'aude ? A! vine pravoslavnicul mei Socru, Înpreună cu domnul Verdulescu, vechiul său asociat de bogasierie.,. Aţine-te, vere Stefanc, că ai să Yeli o păreche nedespărțită şi foarte curioasă. 

SCENA III. 

Radu, Stefan, Petcu, Verdulescu, 

Radu. — Buna dimineaţa, domnule Verdulescu, 
Verduleseu, —. Plecăciune, erzade. 
Radu. — Iubitul meii socru. tresentâna pe Stefan) VY- rul mei, princul Stefan Movilă: 
Stefan. — Sub ofițer de cavalerie, | 
Peteu. — Mă simt foarte cinstit, bei au... e în- 

chină lux Petcu.) ă 

Radu. — Cinstit, precum diceţi, şi cu atât may mult, Yabite socrule, căci vărul mei ati bine voit a primi să găzduească aici... 
Stefan, — (căiză Pete) Mă ertați, domnule Petcu, că am primit această ospeție, fără a fi cunoscut de d-roastră, Peteu. —. Ce se potriveşte; beyzade!.. de vreme ce verul ezgheniel voastre vaii proskalisit, nu încape nic 

v aporie,.,
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Radu. — Se mţălege... Vărul mei va ocupa chlos- 
cul din grădină... Bine voiţi a poronci ca săl gătească, 

Petcu. — Qiii purta însumi de grijă... | | 
Stefan. — Da, mă rog... nu vă daţi osteneală.... 
Radu. — Din protivă! Hagi Petcu va fi prea, fericit... 
Petcu. — Prea fericit! 
Radu. — Veţi avea bunătate a pune asemenea la 

disposiţiea vărului faetonul cel albastru. 
Peteu, — Cu care mă slujesc cit2., Bucuros. 

Stefan. — Ba foarte vă mulţămesc; nu vreit să vă 
“ lipsese de caleasea donniet voastre. 

Peteu. —— Ce se potriveşte, bei ma... Sântit birje 
alăturea cu casa... olii umbla cu birja. 

Verdulescu, — (in parte, imitână pe Peteu) Oli umbla 
cu birja... Ghidi: colakiii! 

Radu. — Minunat!.. Acum, tere, hai la grajdii 
sEţi arăt caii... Am cumpărat Teri nisce telegari un- 
guresci care mit păreche în Iaşi... "i-am plătit 400 

„de galbini... Hat. 

Stefan. — (eătră Petcu) Vărul moi e ncrăbiător s&mi 
arăte lucsul cu care trăesce în casa d-voastră, pentru 
ca să mă corzingă că sânteţi socrul cel mat bun și may 
generos. 

Peteu. — Bunătatea pan eugheniei voastre și a 
d-sale... Fac şi eit ce pot... cum îmi dă mâna... 

Radu. — Apropo... sciți, iubite socrule, că mâni 
dai o masă mare amicilor mei din laşi... Cred că ne 
face mulţemirea să mănânci cu noi?
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Petcu. — Ba, să mă ertaţi, Lei anu... oră mânca 
mal bine cu Verdulescu... La ililia mea... un om bătrân. 

Radu. — A! Domnule Verdnlescu... o să ne sfă- 
dim înpreună. 

Verdulescu. — Pentru ce, beizade? 
Radu, — Pentru că ?mY iei pe socrul ineii, de câte 

Ori am mese mari. 
Verduleseu. — lii, bei mu?.. El nu vrea să fie 

în sinanastrofie cu musafirii etghenieă voastre. 
Peteu. — la /ilia mea... 
Verdulescu. — tstrimbându'l, în parte) La ililia mea, 
Radu. — Fie!,. A revedere... vină, Stefane. tese 

cu Stefan.) 

Peteu. — MY închin cu toată supunerea. 

  

SCENA IV. 

Petcu, Verduleseu. 

Verduleseu. — (in parte, strimbând pe Peteu) MY închiu 
cu toată supunerea. tare) Ean ascultă, Petcule, găsesc că 
ginere-tăii te lea cam peste picior... și «ăi tu te su. 
pui cu prea multă umilinţă. 

Peteu. — Fac cum îmi place, audi tu?,. Ştii cit 
doar” să mă port cu oanenil. 

Verduleseu. — Cum nu!.. 'Te porţi astfel cu ginere= 
tăi, că "l-ai făcut a avea pentru tine o buniătate [ 
sebită decât pentru cele-l-alte slugi în casă... Ce? 
drept. 11 drept.
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Petcu. — tridicâna din umer) Al vorbit de te-ai pri- 

Pit... Mat bine cată'ţi de trebile tale și nu te-ames- 
teca unde nu'ţi ferbe oala. 

Verdulescu. — Ba noii amesteca, c'aici îmi ferbe 

oala ca şi ţie... Sintem amândoi prietini şi tovarăşi de 
30 de ant; ne-amit deprinsii unul cu altul, ne s&mănăm 

în toate, par' camii fi făcuţi tot pe-un calup... încât, 
mii Peteule, când te văd în brânci inaintea ginere- 

tăi, nu mă pot ţinea bine pe picioare... 

Petcu. — În brânci!.. Ei în brâncă dinaintea lui 

Radu! da... pentru ce? pentru că” berzade? Socoţi tu 

că mă sparilii de exghenia lui? Da ei, măi Verdules- 
cule, am fost tot-de-a-una un om liberariii, o ştii tu?.. 

"Mi-am bătut gioc tot-de-a-una de arhontologhie. 0 
ştii tu? Audi? în brânci? cil, Hagi Petcu!.. Mi, în 

„Ochii mei numai omul cu merite şi cu ihtuzartă la 
treabă are îpolipsis. . 

Verdulescu. — Afor im... apol ginere-ttii are, se 

vede, multe merite, de vreme ce "i suferi toate, 

Peteu. — Da ce?.. al vrea poate să "1 scot pe nas 
binele ce “i-am făcut, scăpându'l de sărăcie? 

Verdulesen. — Adică, dându'i pe Adela cu ochii 

închişi?.. Hei, Petcule!.. de m'ascultat, mat bine ni- 

mereal s*o fi măritat cu un boasier de-al noştri. 

Peteu. — Ama!.: Atâta "mi-ar fi trebuit... să 
ascult pe d-lui, 

Verâuleseu. — Și de ce nu?2.. Nu *s răi sfetuil;, 
când s'atinge de interesele Adelei. 

Petcu. — 0!,. D-ta eşti un sofolog ghiotatos ! . . “un
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om cetit!.. ca proorocul Agatanghel. .. Cum nu?.. A 
vorbe cu parâmit; eksighiseşti lucrurile cu tropos: dar* 
încât s'atinge despre dreapta gfudecată, despre terti- 
pul lumii, nu nvagiungi nici la căleăi. 

Verdulescu. — Despre tertip, nu!.. tu ar făcut 
o avere de 100,000 de galbini, şi ci; de-abia una de 30,000. | 

Petcu. — Ș'incă tot prin agiutorul met. 
Verduleseu. — Toţ!.. 9 mărturisesc. . , De-aceca, 

fiind că astă avere am câștigat-o prin tine, tot în familiea 
ta are să rămâte; căci am s*0 las fitcel tale, când te-a 
ruina ginere-tăii. 

Petcu. — Pe mine! el să mă scoată silemet? 
Verduleseu. — Pe tine... şi asta nu târdiu. .. 

Peste câţiva ani. 
Petcu. — Ai 'nebunit? 

Verâulescu: — oi, trii ani, cel mult, gfudecând 
după cheltuelile ce face pe toată diua... Fă sototeală... 

Peteu. — Nam nevoie... Îmi cunosc ei catastihul. 
Verdulescu. — Acu de te-ar calici numai pe tine... 

nu mar durea măsaoa. .. 

Peteu. — Și pentru ce, mă rog, st nu te doară mă- : sa0a? Vra să dici nu te înteresezi nici de cun de soarta 
mea... puțin îţi pasă să român lipit pământului, ei care 
te-am făcut om cu stare?.. Vrei sEţI spun una, dacă 
aşa?.. Eşti un nerecunoscător, un adiafor, fără athihi. 
(se nimesce.) 

Verduleseu. — Se poate; dar? precum "ţi-am spus,
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„Du nrar durea capul despre - tine, find că nu "ți sînt 
nânaş, nu te-am botezat cil. 

Peteu. — Da al botezat pe fiicii-mea, Fnicertule! 
Verduleseu. — 'Ioemat: pentru asta n'aşi vrea st" 

mănânce starea hărbatu-stit:.. Adela mi” drază ca ochii 
din cap, o Tubese ca un păriute... şi mai mult... 

Peteu, — Mai mult de cât un părinte? mat mult, 
de cât mine, vref să dier? 
Verdulescu. — Știii eii ce vreii să qie, 
Peteu. — Și cit știii ci pretindariseşti a fi mat cu 

dragoste de cât mine!.. ba 'mcă aj și cercat. a face să 
creadă copila că % aşa. | 

Verduleseu. — Haide!,. Bar” ai început ohfoihad 
ista! Dă înainte că nu “ţi țin isonul. 

Peteu. — Să ştii cii i-oiii da înainte... Ta caţi să 
me mazileşti din înima copilei... fact intrigi ca Domni! 
vreci la "Țarigrad... ştacum Adela se merede mai mult 
în tine de cât în tată-săii, te dismleardă: mat adese ori 
pe tine, de cât pe mine. 

Verdulescu. — lii w'o sparijii, 
Peteu. — Da ce?.. ci o spariiii?.. Stahie sânţ> 

strigoii sânt? papalugă sint ca: s*o sparilii? | 
Verduleseu. — Au eşti papalugă... dar nici eşti 

un părinte blând, dismierdiitor... Eşti prea fuslomerit. 
Peteu. — Aşa; eii sânt tarkomerit, şi tu?,. Adică . 

numai tu'ştii să te porţi cu copiil2.. Adică “4 reii ma-   rafet de-a să "prieteni cu copiii, înplinindu-le toate 
„vroinţile!... Asta nu "1 dragoste, îi egoismos. 
„- Verduleseu. — Egoismos!.. Da can spunem, 

- 18
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când aii fost vorba, de căstitoriea Adelei cu Radu, cine i-ai 
apărat interesele ci? Cinc-aii citata să "nprotivi vroinţer 
sale? Ei şi uumaY cit, căci tu din protivă o îndemnai 
hojma să se facă pringesă. ., aşi ? 

Peteu. — Adela Tubea pe Radu... Xa puteam să le 
stric dragostele. (se pune pe un scaun si citeace Jurnalul.) 

Verdulescu. — Yorhi să fie!.. Tu "l-ar tras pe 
pringul aici cu s/:opos... 

Petcu. — (scntânau-se) Xa!.. Âncă unul scos la o0a- 
Meny!.. (ovesce cu palma peste jurnal) Piciorul lut fir Ma- 
noli aii agluns senator! 

Verdulescu. — Şi ce 'mi pasă mie? 
Peteu. — Cum? ce “ţi pasii? Nu “ți pasă de-a videa 

unul de-al noştri că s*aii înălţat aşa de sus2., să fie 
chiemat de Ocârmuire în numărul ipolimenelor siman- 
dicoase de Stat?.. să între în elpaeaoa Senatorlicu- 
lu!.. Da bine, omule, n'at în sufietu tăi nici un dram 
de hambiţion? Nu eşti mândru de-o epohii ca aceasta 
unde tot omul poate să /:atortosască prin vreduiciea 
lu(? Cum? eşti adiafor, când de 24 pănă mâni poţi 
chiar tu s'agiungi senator? Bre! - 

Verdulescu, — Fii? st mă ferească Dumnedăi! de, 
asemenea hambiţion. .. şi mal cu samă să fercaseă | 
Dunmegii ţara mea de senatori ca mine! 

Peteu. — Pentru ce? Ficrorul Iul fir. Manoli, .. | 
Verduleseu. — Pictorul lui fir Manoli, de şi ficor | 

: 

de bacal, aii fost crescut în străinătate, unde-aii vrins la , , p 
prokopsală. El îl advocat, cunoaşte toate pravilele şi % 
în stare să lucreze cum se cade în Senat; dar: oii ŞI tu.
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Petcu. — Fii şi tu? da mai cetit, măi prostule, ce 
spune gazeta cea din Bucureşti? Ea spune ritos că co- 
merţul este adevărata şcoală a oamenilor de Stat; prin 
urmare fiind comercant, ca unul ce-am fost bogasier, 
sint şi eii om de Stat ca ori cine, și pot să ridic în 
spinare sarcina politicalelor. | 
Verduleseu. — Dacă acea sarcină ar fi o boccea 

de cutnii, maşi dice ha; dar” țara nu "0 dugheană de 
hogasierie. , . 

Peteu. — Nu pricep parimia... Poate să fie filoso- 
ficească, dar” no pricep. 

Verdulescu. — Şi tu, Petcule, eşti din taraful ce- 
lor cu mania de Ocârmuiriii; şi tu te-al Hirotonosit om 
de Stat, nitam nisam... tronc! ca hatmanul Velişcanu?,. 
0! netoţilur! decât aţi gândi să ocârmuiţi ţara, mat 
bine waţi ocârmui casele cum se cade, şi nu vaţi da 
fetele după eughenişty, tufi de parale, care socotii că vă 
facii mare cinste plătind datoriile lor cu banii voştri, 

Petcu. — Pentru mine-o spui asta? 
Verduleseu, — Ba nu, pentru mine. 

  

SCENA v. 

Petcu, Verdulescu, Adela, (eşină din areapta.) 

Adela. — Buna dimineața, tată; cum te ali... 
(serută pe Petcu.) ” ” 

Peteu. — Ca un bujor. 
Adela, — Faca şi nânaşul. (serntă pe Verânlesen) Vii să 

faci dejun cu noi? 

78*
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Verduleseu. — Dar Adeluţi. 
Adela. — Eşti cât se poate. de gentil. 
Peteu. — ÎI gentil!.. el!.. Apor ei ce sint, eii 

care "l-am poftit la zacuscă ? 
Adela. — D-ta eşti cel mai bun din toți părinții. 
Peteu. — Dar! sânt cel mai bun... de câte ori 

poftesc pe Verdulescu. .. 
Adela. — Unde 1 bărbatul mei? 
Peteu. — Unde să fie? la grajăii... 
Verdulescu. — S'aii dus să 'şi vadă cail... 
Peteu. — Aşa! de n'ași şti că “i berzade, ași ere- 

de că "1 hergheleziii. 
Adela. — Un gentilom se cuvine să iubească cail şi 

armele, tată... 
Petou. — Fie; dar” aşi vrea să mat Iubească şi 

alt ceva. 
Adela. — lubesce artele, pictura, poesiea, musica... 
Petcu. — Armu!.. fleacuri, 
Verdulescu. — Îi vrea poate să ubească maţ hine. 

bogasierica, Petcule ? 

Peteu. — Prumos, Verdulescule; ține” partida ci, 
intrigantule, ca să te Xee la ochi buni... teăeră Adela) ha 
vedi, Adelo? Chiar acu 'mi gicea că bărbatu-teii te: 
ruinează. . , 

Verduleseu. — Dar! o spuneam... însă tu n'aj de 
cât st stringi bacrile pungii. 

Peteu. — Nu die ba... dar” cit socot că dacă Radu 
Sar îndeletnici, . , 

Adela. — Cu ce?
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Verdulescu. — Cu vândare de cutnii şi de meta- 
nii de calembec?. . 

Peteu. — Ba unu!.. Ştii că nu *] asiunge capul să 
facă asemene. pazarliluri. 

Verdulescu. — Fj!:. apoi? 
Petou. — Apoi să “cate a lua o slujbă de boleriii 

protipenda... să Yee un minister, . 
Verduleseu. — Un minister!,. “ar că să Tei mi- 

isteriele ca o cafea turcească. . . 
Petcu. —- Când se numeşte cineva princul Aovili, 

poate să pretindarisască la toate. 
Adela. — Însă este obligat a nu pretinde nimic. 

-Verdulescu. — Raison?/.. Ginere-tăi -are opiuii | 
care nul cartă a da mâna cu... - 

Petou. — Aşa!.. opinil!:, cl are numai una... 
lenea ! | 

Adela, — Esti nedrept, tată!.. bărbatul mei are tra- 
diţii de familie care "1 impună obligarea de a nu lua 
parte la lucrările regimului de astădi. 

Petcu. — Xu 'ţileg ce vrei să "mi spul cu regi- 
mul... Ei ştii ce ştii... “l-am: spudal:sit: pe Radu 
pân” a nu” lua de ginere, şi "1 cunosc mai bine de cât 
voi. EL îi un sturluibat. .. o vertelniţă care face sfârrr, . 
şi alt nimic. Cât pentru fuduliea lui de familiot;; da 
ar ţinea mult la dânsa nu star fi cununat cu fata. lui 
Hagi Petcu, 
„Verduleseu. -— Prin urmare? 
Peteu. — Prin urmare trebue să | facem a înţă- 

lege cu fropos subţire, că un om îndăstrat cu un nume
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vechiii ca al lui, şi cu rang de princ, îşi necinsteşte ce- 
Jhenia când se lasă pe lene, 

Verdulescu. — Aşa: este, Peteule; ai vorbit ca din 
carte; dar? cine să %Y erăească ? _ 

Peteu. — Cine?.. Adela! (cătră Adela) Dac al.vrea tu să "] aduci la prolimen... sara... când îţă desple- . teşte pirul... ştir2., tertip femeese, . . 
„Adela, — 0!., tată! 
Peteu. — (e v!.. ce tată!.. Astfel mată eugleu- 

disit neneacă-ta; când ai avut poftă s'o duc la teatru... . şi a doua di am luat numai decât o lojie la rendul 
al doilea. | 

Adela. — Xu aşi îndrăzni nick v dată să vorbesc lui 
Radu de un lucra aşa de serios, 

Peteu. — De ce nu? Dăstrea ta iți dă pital; la 
mână ca să poţi pretindarisi ce “ţi place. 

Adela. — Radu ar ridica din umeri şi nu "mi-ar respunde. | 
Verdulescu. -— (t-aud? EI ridică din umeri când Îi grăeşti! 
Adela. — Ba nu... dar... 
Verduleseu. — Paca, caca... de ce cobori ochii? Se 

vede că bărbatu-tăă îi cam... nepoliticos câte-o dată. 
Peteu. — Au cumva te tratarisarisariseşte cum, . . spune drept. | 
Adela. — Au, tată. 

, 
Petcu. — Nu te tubeşte cu sezus ca pe-o nekokera?.. 
Adela, — Ba... 
Petcu, -— Apoi dar ce?
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Verduleseu. — Ascultă, Adeluţă. .. arată-ne curat 
ce al la suflet, dragă... Tată-tăi şi cii santem născuţi 
pe lume pentru ca să privighem asupra ta... Spune: Ai 
vro supărare ?.. AY a te plânge de Radu? 

Adela. — De el?.. nici de cum... îi bun... îl 
amabil. .. 

Peteu. — Fi! apol?.. ce "ţi trebue mai mult? 
Verdulescu. — Bun, amabil... prea bine; dar” nu 

te bagă de samă mai mult de cât pe-o păpuşă frumuşi- 
că... aşa este? 

Adela, — Chiar aşa să fie... Nu e vina lui, ea 
mea!.. Sânt prea timidă cu dânsul, nu îndrăznesc s&'mi 
deschid inima în ochii lui... şi sânt încredinţată că mă 
consideră ca pe-o copilă eşită abia din pension, şi prea 
fericită de a fi pringesă. 

Peteu. — Audi, dobitocul! 

Verduleseu. — De ce nu te tălmăceşti cu dânsul? 

Adela. — Am cercat-o de mai multe ori; însă to- 

nul cu care 'mi-a respuns, se acoardi astfel de pucin 
cu gândirea me, -ci n'am avut curagiii să urmez. . , 

Sântii oare care coafidenţe care aii nevoe de a fi încu- 
raglate. .. Sufletul e ca o păserică ce se sparie de-o um- 
bră.... ME "nţelegi, nânaşule? 

Petcu. — Eaca!.. Da et nu te 'mţăleg poate? 

Adela. — Ba şi d-ta, tati... Cum să dice de csem- 
plu lui Radu ci ceea ce "mi-a plăcut în persoana luj, 

nu i titlul săi de princ, dar” nobleţa manierelor lui, 

veseliea luj de Vox fon, disprețul săii pentru cele mică 

ale lumil?.. Cum să "1 dic în sfârşit că el este eroul
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visurilor mele de copilă, dacă la cel ântei cuvânt ce TOs- (esc cl îmi tale vorha cu o glumă 2. 
Peteu. — Xa!,. dacă slumeşte, dovadă că "i Vesel, băetul, 

Verduleseu. — Ba. Peteule! dovadă că % e urit cu „nevasta luf, N 
Peteu. — (Adele Urit cu (ine? 
Adela. — tottână) Aşa "mi-e teamă ! 
Peteu. — Fleacuri!... Uritul îi vine nu de la tine, dar” din trândăviea vieţii sale. Uu bărbat nu “şi Tubeşte multă vreme nevasta, când n'are altă de făcut de cat so lubească, 

"Adela. — Aşa să fie, nânaşule ? ă 
Petcu. — jf de prisos să mai întrebf pe Verdulescu, dacă "ţi-o spun ei. | 
Verduleseu. — Are dreptate, tată-tăă ; amoriul tre- bue economisit ca şi averea. - 
Peteu. — Eacu, de pildă, căi... pentru ce-am slăviţ tot-de-a-una pe nineacă-ta ?.. pentru că n'am avut nici o dată vreme să mă gândesc la densa, 
Verdulescu, — Bărbatu-tăă are două-dăci şi patru de ceasuri pe di ca să te Tubească. . . 
Peteu. -— Giumătate mai mult de cât trebue... Ean SE lee un fearzmet, şi "i videa cum te-a fubi. 
Adela. — Un huzimet? 
Peteu. — Adică. o slujbă. .. 
Adela, — Bine; dar” cum să 7] înduplecăm > 
Peteu, — Lăsaţi pe mine... chiar astădi. .. voi să mă sprijiniți. .
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Verduleseu, — Astidi?.. înaintea zacuscăt? 

Petcu. — Ba nu, după... Am paratirisit că bek- 

zudeaoa îi mai vesel când mistueşte, 

SCENA VI. 

Petcu, Verdulescu, Adela, Radu, Stefan. 

Radu. — (presentâna pe Stefan) Dragi Adelă... îţi pre- 

sint pe vărul meii, princul Stefan Movilă... Nu "ţie 
necunoscut. - 

Adela. — În adevtr, domnul meă, Radu "mi-a vor- 

bit atât de des de d-voastră, că vă consider ca pe un 
vechii amic. | | | 

Stefan. — Aveţi dreptate, doamna me; şi mă simt 

fericit de acest titlu. tincet tar naamw E de tot plăcută 

cumnățica. 
Radu; — tincet tut Stefan) Dar; e gentilă. (cătră adela) 

Stefan e oaspele nostru în tot timpul concediului săi. 

Adela. — Sper, domnul meii, că e lung concediul. 

Stefan. —.0 lună numai, doamna me... după care 
sint silit a merge cu regimentul pe malul Dunărei. 

"Peteu, — Aferim!.. VEd cu mulțimire, betzade, că 
vă place a nu şidea cu mânile subsuori,.. | 

Radu. — (în parte) Bate şeoa, socru; dar” mă fac că 

nu pricep. o 

(întră un feckor aducând uu tabloit. . 

Feciorul. — Măria ta... o adus cadrul ista de la 

domnul Ponianu.
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Radu. — A! bine... aşagt”] cole pe scaun, lâugă fereastă. .. Vin: Stofane să "mi daf opiniea ta. 
Stefan. —  ţesaminând tabloul) Minunat!.. ce frumos efect de asfinţitul Soarelui. .. Cum îl găsiţi, doamna me? Adela. — În adevtr, minunat!.. Priviţi cât de na- tural se strecuri radele Soarelui p'intre frundele arho- rilor!.. cum se joci în linişte pe faca apet!... şi în depărtare ce pată de lumină ardătoare se întinde pe al- hastrul Cernlui!.. 0! e un tabloii frumos cât se poate!.. Peteu. — Ban să videm şi noi, Verdulescule,.. ce apropie amândoi.) 

Radu. — Cum il gilsesci şi d-ta, Tubite socrule > Petcu. — Îl giisesc... Mă rog ce înfăcoşază ? Radu. — 0 privelisce de (eră la culcatul Soarelui. Peteu. — Fleacuri!.. X'are nici 0 2i0imă... Să videţi portretul ce am în odaca mea... acela “i cu haz... îţi sare în ochi cât colo... 
Radu. — Şi ce represinti?.. "vro mâţă turbată 2 
Peteu. — Ba nu... Un Eniceriii cu musteața de-un cot şi cu coşcogea sabie în mână ; ear" gios, de glur în- breslurul lui, o mulțime de căpăţinl tătete, ,. Pricepi de-o dată cum îl vedi că le-ai făcut /yes pe toate, în vremea resmeriței... îi lucru cu n0imă care te oe- reşte şi te... 

Radu. —- Aşa?.. tablourile cu... noimă îţi placii, socrule?.. ce nu "'mi-af Spus mal degrabă?.. Am să comand, inadius pentru serhitoarea d-tale, un tabloă cu o noimă şi mai oșăritoare de cât Enicerul d-tale, Peteu. — Care tabloii?.,
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“Radu. — 0 ceapă... mică... o sărmană cepuşoară 

tăletă în patru bucăţi!.. pe-o masă de lemn... cu cu- 
țitul alăturea, ,. să nu te poţi ulta la ea fără aţi veni 

lacrimi în ochi. 

Verduleseu, — (incet tur Petcu) “He Yea în tril para- 
, Petcule. 

Peteu. — Lasă "1 să mă lee, că nu mă dail. 

Stefan. — Care artist a ficut tabloul acesta? 
Radu. — Un tânăr cu mult talent ce-a studiat la 

Roma, şi care moare de foame la nol. 

Petcu. — Și cât "-aţi plătită pe bucăţica asta de 
pânză ? 

Radu. — Cindeci de galbeni. 

Peteu. — Cinci de galhini!.. unui zugrav care 
moare de foame?.. Pe la vreme de masă ai fi putut 

s&1 cumperi. cu cingăci de let. 

Adela. — 0! îată!.. , 

Peteu. — Ce o!.. cetată!.. prețul pânze e un leii 

cotu,.. Nu “i aşa, Verdulescule... 

Verdulescu. — (incet tut Petcu) Al trântit o sosom- 

nie, Petcule. 

“Peteu. — Cum?.. ce fel? 
Feciorul. — tintrând) Poftiţi la masă. 

Peteu, — (eătră fecor) Spune stolnicului să scoată din 
pivniţă o garafi de Comandaria de cea bună... (căeră 

Stefan) Am adus-o eii însumi de la Kipru... ţine opt sute 

de lef balerea.,. Nici Sultanul nu bea mat bună... 
(incet tut Verdulescu) Nol n'omii bea... omii lăsa garafa lor.
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Radu. — Opt sute leţ balerca!.. N'a fi având bie- tul Sultan cu ce s% plătească, 
Verduleseu. — ţincet tur Petcu) Eur” te Tea în triţ pa- rale, Peteule. 
Peteu. — Să *% fie de bine! Peteu n'asudă nici de patru parale. 

(Esă cu toţii priu Stâna) 

A 

SCENA VII. 

Feciorul, Şloim, Şafăr. 
Șloim. — (văgena capul pe uşa din funâ) Sluga d-tale, dom-' nule lighifeti. 
Feciorul, — Ce cauţi, sfupâne? 
Şloim. — Acasă 'să boerii, me rog? 
Feciorul. — Sântii la dejun; dar ce vor e Șloim. — Am piţintichi treabă cu chiconu Magi Petichi, Feciorul, — Vină mâni. tese) 
Şloim. — (intrâna) uni, vu pot che intrăm in Sa- Dăş. tezigă încet ta ast) Şafărlă, ., 
Şafer, —— tarătându-se) Puş ist? 1) 
Sloim, — Rimt a hier. 2) 
Şafăr. — (intrână cu sfeală) Au "1 nimine? 
Şloim. — Kim, kim, Ă Șafăr. — (orivina în turul tu ei, Gott! frumoasă dugheană "1 act... tot mobile de Lipschi. 

  

„1) Ce este? 

2) Vin aicf.
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Şloim. — Azoi, 0... 5) cumperate cu bani a nostri. 
Şafăr, — A5, vei! banii nostri... Chind "i-omii mal 

vide... Şloim. 

Şloim. — Vas ist? 
Şafăr. — Credi tu che Hagi Petichi a vre si ni pli- 

tească datoria lui Fiirst Radu? 

Şloim. — Și de ce na, me rog?.. Nu "i destul de 
chind asteptim? Ziirst Radu so insurat cu o destre 
mare; Hagi Petichi v cumperat un giner grof. Acu 

vreme se ceren, banii nostri. Chit ai se fei tu? | 

Şaf&r. —- (acoţâna un sinet) Mult: 4831 de galbini, 27 
de lei, 30 de parale și jumatate cu dubunda peniă astadi. 

Şloin, — (scoţâna asemene un sinet) Și cii 5168 de gal- 

bin, 9 lei, 6 parale şi jumatate... Şafără... 

Safăr. — Vauris? (se pune pe colțul unul ecaun.) * 

Şloim. — Spune drept, cu chit “l-ai inchereat pe 
Fiirst? 

Şafăr. — Pe Radu? teoborâna cehi) Cu nimic, dei. 
Şloim. — tu chit?.. sută la sută? 

Şafăr, — (eiqina) Dubunda botrese. ... dar tu, Șloim? 

Șloim. — [ii?.. Ii sint Dencheer, nu zaraf ca tine, 

Am pus duhunda n capital: atita tot, die deiă. 

Şafăr. —. Vudis? bencheer?.. din colţ a vuliţii cu 
zur zur în palmă?,. 'Te chinosc eti. | 

Şloim. — Și eii nu te chinosc pe tine?.. nu te 

ştii de chind aj vinit de la Sniatin ş'al vindut mere 
murate in Tirgu-Cucului? | 

3) Aşa, dar...
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Şafăr, — Mere murate? minciuni. Am vindut perge 
putrede. 

Şloim. — Şi pe urmă ai fost brişcar cu keruţa cu 
un cal in 'Tirgu-de-sus. 

Șafăr. — Minciuni; am fost harabagiii. 
Șloim. — Și pe urmă ai dischis kercimă în Pecurari. 
Şafăr. — Minciuni; am disehis-o în Tataraşi. 
Șloim. — Ş'al vindut rachii misticat cu vitriol, 
Șafăr. — Miuciunt; cn vitriol şi cu ctomofati... dar 

tu ai fost mat detreaht? . 
Şloim. — [ii?.. Am vinit din țara rusase, de la 

Nijni-Novgorod. 

Safăr, — Minciuni; al vinit de la Novo-Suliţa şi ar 
vindut pe vuliți strae rupte, giletches, surtuches, ho- 
sentray. .., 

Şloim. —' tminios) Vuds? | 
Şafăr, — ȘI pistol riginite şi carabine, 
Şloim. — Carabine? Pus fer a carubin ? 
Şafer. — Veist nist vus a carabin 13t? 
Şloim. — Nu schoin... A enrahin ist tacă « 

carabiu. 

Şafăr. — Abăr zug mer vis îi dus fer a ding. 
Şloim. — 4... a... a... a! Nu hoiji; Eh vel 

dir a mul zugn! a carabin ist a zor a dinghi tus 
hat a Iifli; hertn a lkoălbân, un der saat a panafli, 
inta a enţisles; oXbin a logăţihi. Tust di dran cbs 
a lighilhe, a proh înd cbs a Ilațhes, înd macht di 
ențisles a ştos; ențisles malt jlosl:;. de» Togăltihy



GINERELE LUI HAGI PETCU 1947 

trosi:, înd în der lifli a grois hermider, und di 

bist toid zi a hind! 

Şafăr. — (spăriet cade pe scaun) AY! vei mir ghecalt! 

(Se aude sgomot de scaune alăture.) 

Sloim, --— . : 3 ftresărind)  Vus îst? 
Şafăr. — 
Şloim. — (ascultând la uşă) Şafărlă ? : 

Şafăr. — Ha... q... 4... a? 

Şloim. — Se scolii boerii de la zakuschi... [lat „de- 

grabă se nu ne ghisască aici. 
Safăr. — Hai, haj... (se răpeai amendor la uşa din fund și 

se lovesc, voind să casă iupreună.) 

Şloim. — ridicând palma asupra lui Şafăr) Nu impinge, che 

fac trosk. 

Şafăr.' — tasemene) Fan se daf, che fac şi cit trosk. 

Sloim. — teşina) Di dimer hind. 
Şafer. — turmânau) ȘHil, dau Dist a șmol. 

SCENA VIII. 

Radu, Adela, Stefan, Petou, Verdulescu 

(intorcendu-se de la masă.) 

Stefan. — În adevăr, domnule Peteu, vinul d-tale 

de Comandaria mare preţ. 

Petcu. — Mă simt prea cinstit că vă place, bei au, 

Radu. — Socrul meii e omul cel mai delicat din 

lume... or ce lucru bun are în casă, d-lui îl păstrează 

pentru mine şi pentru amicii mei, şi, deii, aşi fi fericit
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7 dacă Star înfiicosa vrun prilej unde să “i prohez recu- 
noscinţa me. 

Petzu. — Detzade.,. 
Radu. — Di 'ny Radule, pe nume. . . că doar* sânt 

copilul d-tale. 
Petcu. — (incet 1ur Verdulesea) Pare-mi-se că acu'i vre- 

mea, ttare) Apor... dragă berzarle... Radule... dacă vroiți 
numai decât să "my faceți o mare mulţămire. îX lesne. 

Radu. — ('nm? 
Peteu, — Priimind a întra pugin în filonihie cu mine 

asupra unui predmet care vă priveşte. 4 
Radu. — ilonikie asupra unui predmet!. . fie; 

Yubite soerule ; fie... sânt guta să te-aseult,.. D-lor.. 
seanţa este deschisă. „+ bine voiţi a şedea... doțrse puna 
pe scaune» D-nul orator Ilagi Petcu are cuvântul, 

Petcu. — Îubite Radule, de tri luni acum, de când 
Vați însurat, aţi dus-o una eu hencheturile, cu zaitetu- 
rile... Ar fi vreme poate dea vă mai schinha tabreted. 

« Radu. — Cum?.. domnule orator... nu vă "telez, 
Peteu. — Mă e/sighisese. .. 
Rau. — Llsiqhisiţi-vă, , 
Petcu. — De pildă, ce-aveți de vând, mă rog. a face de-acum înainte | 
Radu. — Cind? agi? 
Peteu. — Şi adi, și mâni... Je ta Tipa... aveţi 

negreşit vr'un plan pentru viitor?. 
Radu. -— Negreşit!.. planul mei este de-a face adi 

ceea ce-am fiicut feri, şi mâni ceca ce voii face ar.. 
vei, jubite socrule, că sânt” statornic în obiceiurile mele. 

s
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Petcu, — Adică, eşti hotărit a nu face nimică? 
Radu. — pol dă! ași face clubote dacaşi sci clu- 

hotăria. ... dar educaţia me ati fost necomplectă din ne- 
norocire, | 

Peteu. — Nu "i vorba de ciubote. 
Radu, — Dar” de ce e vorba? 
Peteu. — De ceea ce trebue să facă un etghenist 

ca d-ta... | 
Radu. — Un exghenist ca mine, când se însoară, 

nu poate avea mal bună ocupare de cât a'şi Iubi soțica 
şi a fi fericit. 

Adela. — În adevăr, Radule, această ocupare este 
cea mai plăcută; însă nu am mândrica de a crede căi 
cii aşi fi în stare să ocup toate orele vieții tale... 

Radu. — Pentru ce atâta modestie, dragă Adelă? 
Adela. — Pentru că un barbat e chemaţi a, juca un 

rol demn de numele săă în lume... car nu numai a 
trăi în atmosfera vieţii casnice, ca o fem6o. 

Radu, — Şi? 

Adela. — Și aşi dori, cât pentru mine, ca să ur- 
mezi esemplul vărului d-tale, . 

Radu. — Al voi să întru în oaste 
Adela, — Ba nu... dar, 
Radu. — Dar'9., 

Verduleseu, — Amii dori cu toţii ca să întrați în- 
îr'o carieră, , . a 

Radu. — Singurele cariere ce 'mi sâni permise 
mie, sântă cariera militară şi cea de plugar... 

79



1250 GINERELE LUI HAGL PETCU 3. 

Petcu. —— ME ertaţi... mat sâutii şi altele, precum 
ministeriile, senatorlicul. . . deputăţiea. . . 

Radu, — Nu ic ba... însă nu 'sii pentru mine. 

Peteu. — Patridu cere ca s'o slujim cu toţii, și 
cine nu vroeşte ca să facă parte din elpacaoa Statului, 
dovedeşte că "I împrotivitor Ocârmuirii. 

Radu, — eulinău-se; Păn' aici, Hagi Petcule... nu 
vreii să cad în politică cu d-ta; opiniile se potit discuta, 
ear sentimentele nu... tcătră stefan) Îţi cer pardon, Ste- 
fane; pentru ânteia oară se vorbesce politică aici, şi te 
asigur că va fi pentru cea de pe urmă oară. 

Verduleseu, —- (incet iur Petcu) Aşai cal cşit, al (3, 
Petcule ? | 

Petcu. — incet Iu! Verânleseu! Au face nimici... lu- 

ruşul cel dWintţi rare oră isbuteşte... omit mai trage 
alt uruş la vreme. | 

(Adela ese în dreapta. Un fector întră.) 

Feciorul. — 0 vinitii vr'o trii negustori care aş- 
teaptă în salonul. cel mic, şi dică cui să grăcască cu 

„euconul Petcu. 

Poteu. — Bine; merg îndată... 

Radu, — Ce nezustori să fie, iubite socrule? 
Petcu. — Creditorii ergheniei voastre, iubite ginere, - 
Radu. — Ai mel? ba ai d-tale... că ţi'i-am dăruit. 
Stefan. — Ca present de nuntă? ; 
Radu, — i "i-am dat în deplină proprietate. « “ca 

pe nisce monstruosilăţi ale Xaturei... buni de pusti în 
muzeul din castelul Qenei... 'Trebue să “1 cunosei, Ste- 
fane? Şloim şi Şaftr,  



GINERELE LUI HAGI PETCU 1251 

Stefan, — ÎI cunosc şi "i prea cunosc, mânca-ar 
Ocna! Cunoscinţa lor mă ține destul de scump: 100 
la 100 pe an. 

Peteu, — 100 la sută!.. ce talie! Sal avut 
dobitocica să le plătești? mă ertați, vreii să die. «+ N6- 
ehiobiea, . 

Stefan, — Am avut şi acea dobitocie, şi accea: ne- 
ghiobie, precum dici foarte frumos. 

Peteu, — Şi d-ta, Radule, tot aşa tobindi te-ai le- 
gat să plăteştt? 

Radu. — Tot!.. îmi mărturisesc păcatul. 
Petou. — Bine că "mi-ai spus-o... Am să le daii 

numai cât li se cuvine după lege. 
Radu. — Ba să nu faceți una ca asta, fubite so- 

“crule,, . Sineturile mele trebue să fie achitate fără nici 
0 scădere, 

Peteu. — D'apoi val priimit în nalt nică pe şiu- 
mătate din: soma cuprinsă în sîneturi,.. 

Radu. — Aşa este; însă datoresc acea sumă întreagă. 
Peteu. — (um?.. nu pricep. 
Radu. — (0 datorese nu hoţilor cei de cămitari, 

dar” o datoresc semnăturii mele!.. De vreme ce- an Tecu- 
noscut acea sumă, ca represintă datoriea me deplină, 

Peteu. — Să am ertăcăune, Eii sânţ negustor, sânt 
cinstit, şi cred că numărând soma ce-ai priimit în naht, 
cu dobinda ei leginită, ciustea d-tale rămâne neatinsă. 

Radu. — Cinstea... poate, dar onorul nu. 
Peteu. — Bar” nu pricep... Care vra să dică, cinstea 

mea şi cu onorul d-tale nu sântii tot de-o măsură, 
79%
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Radu. — Nu die... 

Peteu. — Care vra să dică, nasul unul bogasier nu” 
nas ca nasul unui eughenist. 

Radu. — Nu "i vorba de noj. 

Peteu. — Care vra st dică, cgalitaoa e o palarră 

deşartă ! ApoY dar, fiind că cinstea mea este însărcinatii 

a plăti datoriile onorului d-tale, mă duc si" liţuesc 
pe creditori, după cum ştiii cit. Vin” cu mine, Verdules- 

cule... Cu plecăciune.,, (ese inpreună cu Yerdulescn.) 

SCENA IX. 

Radu, Adela, Stefan. 

Stefan. — S'aii cam supărat domnul Petcu! 

Adela, — (intrând) Radule, domnii Leonil şi Bancescu 
te-aşteaptă în salon. 

Radu. — (încet ui Stefan) Secondanţii Tazleului. . . (tare) 
Sciii pentra ce-aii veniti... pentru ca să 'mi vadă caii 
cel noi... Stefune, fă bine de "i primesce tu în locul 

mii... şi le spune că am eşit. (incet) Regulează condi- 
iile duelului. 

Adela. -— De ce nu voesci să "i primesei, Radule? 

Radu. — Pentru că prefer să remânem înpreună 

amândoi. 

Stefan. — (incet lur Radu) Când ne vedem? tcăutâna la 

“Srnic) Acum sintit. două ore. 

“Radu. — (incet tur Stefan) Domna Rosescu mă aşteaptă 

pe la 3 ore... să ne mtelnim pe la 4. (stefan ese.)
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SCENA X. 

Radu, Adela. 

Radu. — (se pune pe canape, deschide un jurnal, cască, apul dice) 

Adelă, mergi desară la teatru? 

Adela. — Merg... daci i veni cu mine, 

Radu. — iii veni... Ce rochie al să pui? 
Adela, — Care "ţi-a plăcea. 

Radu. 0! cât pentru mine tot una 'mi ce... vo- 

esc să gic că toate te prindii de-o potrivă. 

Adela, — Radule... cşti cunoscut în lași ca un 

model de eleganță, ca un om cu gust mai deosebit; ar 

trebui să mă povăţuesci în alegerea toaletelor mele. 

Radu. —- Dragă Adelă... cil nu sânt un jurnal de 
modă... Dacă voesci să fil eleganti, nu af de cât să 

imitezi pe damele cele mari din societate, de esemplu pe 
domna Mezianca. . . 

Adela. — (eu intenţie) Pe dâmna Rosescu... maj cu samă ? 

Radu. — De co mai cu sanii pe dâmna Rosescu? 

Adela, — Pentru că ea "ţi place mal mult de cât altele. 
Radu. — Ce te face-a crede? 

Adela. — Mal alaltă sară, la operă, "i-ai făcut o. 

visită lungă în lojă... Dâmna Rosescu-e frumoasă, ele- 
pantă... cochetă!.. are spirit? 

Radu. — Dar! prea mult. 
(Sică tăcere.) 

Adela. — Radule, de ce numi dai de scire, de câte 
ori fac v'un lucru carți displace? 

Radu. — Pentru că pin” acum n'al făcut, nimic care 
simi f displăcut, 

2, 
|
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Adela. — 0! Nu'mi fac ilusij asupra defectelor mele; 
sciii tot cemi lipsesce ca să fiii demnă de tine; dar" 
daca! voi să mă dirisi, s&'mt desvolţi spiritul, să mă 
deprindi cu ideile lumir în care m'ay introdus, cii simt 
că te Yubesc îndestul pentru ca să mă metamorfosez 
îndată. 

Radu. — (serutinan'r mâna) Aşi. perde mult cu aseme- 
nea metamorfosă, dragă Adelă... chiar de-aşi voi să 
cit rolul de profesor cu tine, maşi fi în stare siţi daă 
lecţii... Studie lumea... în societatea cea aleasă se gă- 
sescii modelele cele perfecte. 

Adela, — Dar!.. în ea se află! demna Rosescu. . . 
uu i aşa? 

Radu. — Far dâmua Rosescu?.. Nu cumva “mi-ai 
face onorul să fit jalusă de mine? Fi! dragă... jalusia 
e un sentiment... bogasicresc. În lumea cea mare căsă- 
toria mi un măritiş prosaic; ca “Io unire de tot ce 
este nobil şi elegant în viaţă... aşa dar, când sânt ab- 
sent, departe de tine, Adelă, nu te griji de ce fac; 
gândesce-te numat la aceste: că'my scutur defectele afară 
din casă, pentru ca să mă 'ntorc lângă tine ca un bar- hat. perfect. 

Adela. — Se poate... însă defectul tăi cel mat 
mare în ochii mei este... absenţa ta. 

Radu. — Complimentul e delicat... și ceată răspun- sul meii. tii serută mâna) Cine vine? A! creditorii!
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SCENA XI. 

Radu, Adela, Şloim, Safăr. 

Şloim şi Şafăr. — tintrând) Her Fiirst, her First... 

ZY vei! pecatele nostre!.. chiconu Hagi Petichi ne-o 

calicit ca în codru Herţii... 
Radu. — (e v'aii făcut Hagi Petcu? 
Şloim şi Şafăr, — tinpreună) În Inc se ne pliteaschi 

tot ce ne este dator, maria ta... Ai vc? am remas 

lipiţi pimintului, 
Radu, —.Cum?., rorbiţi pe rând, şi nu vă mai 

scânciţi. | 
Şloim. — Socru d-tale, Iaşi Petichi ne-o dat nu- 

mai chite jumatate din datoria mariei tale, gichind che 

sintem nişte telherui, şi ne-o silit se întriim la invocală 
cu dinsul... Ra 

Şafăr. — tutâmzenai AY tel! banit nil,.. banii il... 
Radu. — Audi, Adel, ce ruşine "mi-ati făcut tatăl 

tăi 2... teătză jidano Nu "i nimic... tăceţi din ură... mă 
oblig să să număr ei restul. 

Safăr. — ten bucurie) Tot ? iot? 

Şloim. -— D-ta eşti un grof... dar” cu ce-ni si ni 
pliteşti, me rog, che nu te poţi atinge de destrea gro- 

finei, fără invoirea d-sale? | 

Şafăr, — Aşa o spus chiconu' Magi Petichi. 
Şloim. —- Aşa e scris în contractul de gdostre. Xu- 

mai maria sa domniţa, poate se ni dispegubeaschi, “da- 

che a lesa- -0 inima.
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Adela, — (la o masă scrie o obligă şi apot o dă lui ŞloYm) Eaca 
0 obligă din partea mea; Sânteţi plătiţi. 

- Şloim şi Şafăr, —— (se răpedă de apuci lacom obliga din 
mânile Adele) Gott! sein Gott! 

Radu. — Mai aveţi ceva de reclamat? 
Şloim şi Şafăr, — (esaminâna ovtiza) Nimichi.... nimichi. 
Radu. — Nimic... Afară canalil, 
Şloim. — Eaca me duc... dar”, me rog, chind îi 

mai ave novoe,,. 
Radu, — Afară. (se răpede spre denşit.) 

Şloim şi Şafr. — (fugâna) Ghevalț ! 

  

SCENA XII. 

Radu, Adela, 

Radu. — Quâna pe Adela la brag și serutând-o cu foc) (! 
Adeluţă, eşti adorabilă! 

Adela. — Dragul mei Radu... 
„ Radu. — Unde dracu Hagi Peteu aii luat inima astă 

nobilă care "ţi-ai dat-o? aşi Jura că nu eşti fiica lui. 
Adela. — 0! Radule, nu'! judeca cu asprime pe bietul 

tată-meii... EL e bun şi generos, deşi are idef cam 
inguste... Nu "mţelegze unele delicateţe care sântii des- voltate” prin educație; însă inima, sa are calități adevă- rat demne de stima tuturor, | 

Radu. — Fie, scumpa mea princesă !... nu voiesc să te contraic. . . (penauta sună tret ore) "Trei ore! (în parte) şi domua Rosescu m'aşteaptă. tzimvesce.) 
Adela. — Ce gândire te face să zimbesci ?
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Radu. — Adelo, votesei să facem înpreună o prim- 
blare? Dina e frumoasă. 

Adela. — Volesc, cu cea mai mare mulţemire, 
Radu. — Pune'ţă degrabă un şal pe umeri, şi haide... 

(în parte) Domna Rosescu poate să aştepte. 

  

SCENA XIII. 

Radu, „Adela, Petcu. 

Petou. - Ei! beizade, văgutu'ţi-ai creditorii? 
Radu. — “l-am văgut, să fii d-ta sănătos, 6suptrata 
Adela. — (încet lut Radu) Fii blând, Radule, te rog.. 

(ÎŞI aşcqă un gal pe umeri.) 

Radu. — tzimbind) I-am rădut, lubite socrule.. . şi 
nu mă pot opri de aţi csprima tâti admirarea ce 'mi-aă 
insuflat, dibăcia d-tale... “l-ai dat de-a tumba pe hoţii 
cei de zarafi. 

Pete. — Îţi place? mă bucur... 
protivă că te fi supărat. 

Radu. — Nic decum... fie, care se pârtă după ideile 
lu; d-ta al credut cu dreptul de a le plăti numai jumit- 
tate; ei am găsit şi mai cu dreptul a le îndeplini suma. 

Peteu. — Aud?,. d-ta? 
Radu. — Adică, Adela şi cil. 
Petou. — Cum ? „feătră-A dela) ea ja 

„ €ii credeam din 

“IScă]i tura, ţa dubii: | 
Adela, — Le-am datz diniatetaa tă: Aia ah ai lati d 
Petcu. — Brea tag ii tu al „ar a Asie LĂ | 

10,000 de galbint p BRET i CA La | 
emnati PD TATĂ ş Ni dt 3 

Pat E o sa T ţ i 
Bi _ 5 i N i 

et  
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Radu. — Nu plânge, socrule, că cine samtnă sal- 
bini, are mână cu ogur, .. Hai Adelă la primblare. 

Adela. -- Hai... nu mă seruți, tati? 
Radu, — Fugi de-acole... să nu te văd... Audi! 

10,000 de galbint! 
Radu. —- (eşină cu Adela) Astfel e amorul, dragă so- 

crule... Ila, ha, ha. 

  

SCENA XIV. 

Peteu. — Onorul!.. S&ţi arăt eii onor, măi badeo, 
dacă”i aşa povestea... Am fost un nătărtii păn'acum 
de “ţi-am suferit obrăzniciile şi nebuniile!.. Ean să may 
apuc hăţurile n mâni, că prea at luat frâul în dinți, 
şi prea faci proaşcă în averea mea, onorariule... Am 
credut aşi putea s%l aduc la prolimen, şi "l-am lăsat 
să5I facă de cap în casa mea; dar” văd că nu "7 bun de 
nimic altă, de cât semi afierosasei averea cu onorul 
Iul, Aşteapti... dacă i asa, s%țI arăt ci cine" Iasi 
Petcu ! sună un clopoțel și întră un fector) Spune vătavului şi 
bucătariului să vie sus, tteciorul ese) A! nu vrei. să întri 
iu slujbă... Eşti prea fudul ca să urmezi sfaturile unui 
hogasier ca mine? Prea bine... arhon beizade. . . prea 
bine... gustul filonilie mare... iți place să trăeşti ca 

"un haitută, trăieşte fătul mei... şi cii de adi înainte 
"mi-olii stringe băirile pungii
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SCENA XV. 

Petcu, vatavul, bueatarul, 

Vatavul. — M'ai chiemat, cucoane? * 
Petcu. — Dar!.. Ascultă Constandine, cunoşti pe 

doftorul Vanberg ? | 
Vatavul. — Îl cunosc, cucoane. 
Peteu. — El m'aii întrebat mai diunăgi dacă Waşi 

vra st daii cu chirie glumătate din casa mea. Du-te 'm- 
dată de" spune că sânt gata săi inchiriez rendul ist 
de sus. 

Vatavul. — Bine, cucoane. (ese) 
Peteu. — Domnule bucătar... vin" mat aproape, tin 

parte) ÎL gic domnule, pentru că ţine 10 galbină pe lună. 
Bucatarul. — Poroncă. , , 
Peteu. — Am audit că pregăteşti o masă mare 

pe mâni? 

Bucatarul. — Dar, cucoane.,. Mâni e sărbătoarea prin- 
gului, şi cred că va rămânea mulțămit de talentul meă. 

Peteu. — tin parte) Talent!,, şi e] are talent, ca şi 
zugravul cel care moare de foame. fiare) Ce bucate "ati 
poroncit să faci? 

Bucatarul. — (scoate o listă şi o citesce) ati lista : 0 

supă de - verdeţuri, numită printanitve ş'o supă nu- 
mită Origae, 

Peteu, — În locul lor îi face alta, numită borş de pui. 
Bucatarul. — Borş, la o masă mare? 
Peteu. — Borş... mi "1 poftă mie de borş... spune 

înainte. | 
Bucatarul. — 0 cişă feartă în salcie de frungde de
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dafin şi alămâe... pepturi de pui de găină în zalatină... 
muşchii de căpridri înpănat cu trujțe. . . jambou de 
Vestfalia fert cu vin de Maderă... friptură de fasan... 

Petcu. — Prea frumos !. în locul acestor lături, vei 
face o ihnea cu ceapă, un curechiii cu rață, nişte răci= 
turi cu usturokii, şun curcan fript... cu curechiii murat, 

Bucatarul. — Cucoane... mă crtați... nu "% obi- 
colul la mese mari... 

Peteu. — Lasă obiceiul de-o parte... că cit îl cu- 
nosc mat bine de cât d-ta... și te-apucă de lucru, 

Bucatarul. — Ba... să am pardon... Iaşi deso- 
nora dacă... | 

Petcu. — (in parte) Baca! şi cl îmi scoate ochil cu 
onorul, .. (tare) Hai, nu mai lungi vorba şi mergi la 
bucătărie, | 

Bucatarul. — Fii să mă "melosesc a face bucate ţi- 
săneşti!... mai bine *mt-otă arde mâna ?n foc. (ese. 

Peteu. — Ardei mâna cât "ţi-a plăcea, numai cală 
st nu argi bucatele... Hay... ctrecânaușr mânile) Ani pus 
la cale despre masă; acum nu "mi vemâne de cât să tri- 
met ca să poftească pe mânt câțiva din prietinit mer: 
pe ir Kor cu nevasta lui, pe ti Manoli băcalul, pe 
Iasi IIristolulo, cu care-am fost li Ierusalim... al... 
Aţine-te de-acum arhon bezade, sati schimbat Ifa- 
giul, nu mal e cum îl ştit... (ese prin stânga.) 

(Cortina cade.)
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ACTUL II. 

SCENA 1. 

Radu, Adela (ntrând.) 

Radu. — A!.. Ce minunată primblare!.. Ce aer plă- 
cut de primărară... Sar crede cineva în luna lui Maiii. 

Adela, — Nu "ţi-ai fost urit cu mine, Radule? 
Radu. — Urit!,. cu tine!.. Da nu scil tu, Adelă, 

că eşti cea mai drăgilaşă din toate damele ce cunosc? 
Adela. — Complimente?. . 

Radu. — Ba, geii, nu!.. Adevărul în toată sinecri- 

tatea... În câteva minute, am făcut adi cele mai fru- 
moase descoperiri. 

Adela, — Care descoperiri? 

Radu. — Ântâi, că al un suflet nobil de adevărată 

princesă; al doilea, că al un spirit încântător... şi al 

treilea, că am trăit pi acum lângă tine fără a te cu- 

noasce. .. Am fost ca un ţeran care ar fi găzduit o re- 
gină deghisată. .. De-o dată regina îşi pune corona pe 

frunte, şi bietul ţeran remâne încremenit, cu ochii hol- 

baţi şi cu limba legată de uimire. 

Adela. — Fii? o regină?.. pretențiea me nu se 

"malţă aşa de sus, Radule... 'Tot ce doresc este să ţi plac. 
Radu. — Dorinţa "ţi e realisată, Adeluţă, căci te 

ubesc ca un amant de 18 aul.. 

Adela. — Îubesce-mă mat bine ca barbatul meii ; 

volii fi mulț mai fericiti,.. |



1262 GINERELE LUI HAGI PErCU 

Radu. — Pentru ce? 
Adela. — Pentru că "mi inchipuesc că o femee poate înceta de a'şi tubi amantul; car" barbatul nică o dată. Radu. — Bravo!.. îmi pare bine că nu eşti cesaltată. Adela. — Nu!.. însă am unele idei care nu “sii de modă poate, dar' care "sii înrădăcinate în minte'mi, ca toate impresiile din copilărie. Când eram mică, în închipueam că tatăl mei şi maica me crai rude, și de- atunci căsătoriea o consider ca cea mai dulce şi strinsă rudire. Amorul pentru un alt um, de cât barbatul mei, „Pentru un străin, îmi pare uu sentiment contra Xaturej, Radu. — Eată idet de maâtroană română, dragă Adelă. . : Păstrează-le tot-de-a-una, în interesul fericirii şi onorului meă, o - 

Adela. — lea sama însă, Radule... sânt tot o dată şi geloasă... geloasă, dar... cu toate ci gelosiea. e o simţire. . .. bogasierească, precum ai dis... Pentru mine un singur om ccsistă pe lume; acelui om "I-am dat tot sufletul mei, şi pretind cu tot dreptul să am dragostea lui deplină. În diua când aşi descoperi că el o înparle cu altă femee, simt că toate legăturile între mine” şi cl sarii desființa!., Barbatul ar redeveni pe loc un străin în ochii mei, şi cât” pentru mine. . din minutul acela, nași crede că *s văduvă. 
Radu. — tin parte) Jim! tare) Var. grijă despre asta, scumpă Adelă. .. 0 să trim înpreună ca două turturele întrun cuib aurit... Şi apropo, voesc să dai un bal strălucit pentru tine; voesce să "ntuneck prin grațiile tale pe toate dâmnele ndstre; voesce ca toți barhaţii să "mi:
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pizmuească, fericirea... Mergi îndată de "ţi pregătesce 

toaletele, armele cochetăriei, ca să faci pe toţi a admira 
eleganța princesei mele. 

Adela, — Mă duc; da” să. vii ca salegem înpre- 

ună armele cele mal victorioase, 

Radu, — Voiii veni, scumpa me regii. (îi. 'serută 
mâna. Adela întră în dreapta.) 

SCENA II. 
Radu; apoi Petou. 

Radu, — (singur): Orb am fost pin' acum de n'am 

vădut ce comoară aveam sub ochii mei!.. Adela e de-o 
mie de ori mai plăcută, mai gentilă de cât dâmna Ro- 
sescu!.. SE mă ee dracu, dacă nu mă simt înamorat 

de dînsa!.. Binc-aii dis nu sciii 'care poet, că amorul 
e ca un vis incântitor ce te face a vedea pe... tvăgena 
pe Peteu) Hagi Petcu! Bine că te văd, Iubite socrule... 
eram nerăbdător s&ţi spun că eşti părintele unui ânger... 

Petcu. — ki? 

Radu. — Dar! de-ai mai avea dugheană, ai putea 

să pui marca următoare: Hagi Petcu, fabricant de âu- | 

seri... Păcat numai că eşti mânios pe mine. 
Peteu. — Fii?.. Nici de cum... D-ta cred că tei 

mâniea mai degrabă, când vei afla hotărîrea ce-am luat, 
Radu. — Ce-aul? a! Inat vro hotărire înspitmân- 

tătoare?. . în ce privire?., în privirea, creditorilor mei? 
„ Peteu. — Ba nu; în privirea d-tale chiar. 

Radu. — Cum asta?.. Sint curios s*o aflu,



1964 GINERELE LUI HAGI PETCU 

Peteu. — Arhon... ginere! Când "ţi-am dat, fata cu 0 dăstre de 40,000 de galbini, am nădăjduit că vot A om serios, şi că't întra în ekpaeaoa Ocârmuirii. . . 
Radu. — Far! 
Peteu. — Mam înşălat ca un prost, o inţăleg acum, de şi cam târgii... si tot ca un prost te-am lăsat să da Yama în averea mea. Fiind dar" că averea mea nui destul de mare pentru ca să poată acoperi cheltuelele ono- rului d-tale de berzade, am chitit Caşi nimeri, ca un om cu minte, făcend oare care forme neapărate în casa mea. Radu. — Forme?.. vrei să Mici reforme? 
Peteu. — Forme, reforme... tot. una... 
Radu, — Dacii tot una... bine Voesce, te rog, a mi le încunosciinţa şi mie, 
Petcu. — Bucuros!.. Cea ântei... 
Radu. — Formă?.. 
Peteu. — Pormă, fie... Cea ântei formă este, ca simi faci plăcerea de a nu mg mai lua peste picior, Mam săturat de duhurile d-tale, 
Radu. — Duhuri? 
Peteu. — Ştii că mă priveşti ca pe-un... negus- toraş, ca pe-un prostuleţ. 
Radu. — A!., socrule.,. 
Peteu. — Dar află, domnişorule, căi se găscşte mai multi gfudecată în papucul meii de cât sul pălăria d-tale; augitu-n'al, arhon berzade? : 
Radu. — 0!.. Fi!.: fi!.. Aste "să vorbe bogasieresei, . 
Peteu. — Se poate... cit nu 'ș heizade... nu intilom, ..
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Radu. — Te cred, te cred; at nevoe să strigi. 
Peteu, — Fii îs liberariii... şi "mi bat gioc de ar- 

hontologhie... o ştii d-ta? Ei giudec oamenii după me- 
ritul lor, ear nu după titluri... evghenia nu plăteşte 
nici un lot în ochi! mei... 

Radu. — Nu? 

Peteu, — Au! 

Radu, — Prea bine!.. care vra să dică, mă văsesci 
pe mine cu merit? 

Peteu. — Ba nici de cum... Nat merit nici de-o liţeae. 
Radu, — Apo! dar pentru ce "mi-ai dat pe fiica d-tale ? 
Peteu. — Pentru ce "ţi-am dat-o?.. 
Radu. — AI avut dar vr'un gând ascuns, când m'al 

luat de ginere? 

Peteu. —  (tuzburat) Un gând ascuns? 
Radu. — Negreşit.... Adela nu mă fubea, când m'at 

atras în casa d-tale; pe de altă parte cunosceai numi- 
rul datoriilor mele... și nu cred că acel număr mon- 
struos te-ai îndemnat a mă gineri; fină dar” că n'am 
nici un merit, şi că nesocotesci titlurile de nobleță, sint 
silit a crede cai avut an gând ascuns în privirea me. 

Petcu, — E1!.. chiar aşa să fie... Nime n'ar avea 
dreptate să mă Jatigorisască, c'am cătat să 'mpac în- 
teresurile mele cu fericirea Adelei... Scoţend din pungă 
40,000 de: galbini, am vroit să fe un ginere care să 
mă poată dispăgubi de jărtfa ce făceam în favorul luf 
pa copilei mele... Am gândit la Adela mal âutâi, căcă 
era o datorie pentru mine; dar am gândit şi la mine... 
Ce răi găsești d-ta întru aceasta? „ 

80
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Radu. — Nici cât de puțin rtii, iubite socrule. AI 
fost în dreptul d-tale..: De eşti greşit în ceva, este 

numai că mat avut destulă încredere în mine. 

Petou. — D'apoi cum cra să am încredere întrun 

om care hojma ride şi glumeşte? | 

Radu. — llaide!.. te-at supărat pentru nisce glume 

de nimic?.. ME mir, din partea unui om cu mintea coaptă 
ca d-ta... În adevăr, o mărturisesc, nu sânt un sincere 

foarte... respectuos; îmi place a ride, a glumi; dar 

în lucrurile serioase, sciii a fi serios ca ori cine, şi gă- 

sesc că “i cu dreptul să pretindi de la mine tot concur- 
sul, tot ajutorul de care al avea trebuinţă. 

„Petou, — (in parte) SE? cred?,. să nu] cred?.. 

Radu. — Ea să vedem, iubite socrule, la cc te put 

servi ?.. Spune'mi fără nici o sficală. 

Petcu. — Să spun... rifos? 
Radu. — Fie şi ritos. 

Peteu. — Daci "i aşa... îţi mărturisesc c'aşi dori 
să te văl bine cu Curtea. 

Radu. — Dar" ce” pasă Curţii de mine? Xu cumva 
al gust să joci la balurile cele mari? 

Petcu. — Nu”) vorba ve gloc... n'am asemenea de- 

ştrtăciuni. .. | 
Radu. — Dar" ce ai2.. în sfârşit... ce al? 

_Peteu. —: (ruşiuos) Am... hambițion!. . 
> 

Radu. — Ilumbiţion!.. Nu trebue să te roşesci pe 
obraz pentru asta, Magi Pelcule... hambifionul este 
dorul sufletelor miăreţe. 

Petcu. — (incureânan=sc) Nu”j aşa?
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Radu. — D-ta, în timp de 30 de ani de bogasierie, 
ai dobindit o esperiență ce'ţi dă dreptul de a pretinde 
or ce... Comerţul este scoala oamenilor de Stat. 

Peteu. — Tocmai aste cuvinte le-am cetit într'un 
jurnal de la Bucureşti... le-am rostit şi lut Verdulescu... 

Radu. — Ea st vedem, ea să vedem ce-ar putea con- 
veni mal bine lui Hagi Petcu?.. o prefecturi ? prea pu- 
ţin... Hal aşa?.. Un loc la Curtea de Casaţie? 

Peteu. — Nu prea cunosc pravilele. 

Radu. — Vr'un post diplomatic?.. Agenţia de la 
Țarigrad?.. Scii turcesce, socrule ? 

Petcu. — Ştii... însă aşi dori să nu mă depirtez 
de lângă Adela... şi... 

Radu. — Aşteaptii... til ovesce peste umer) *Ţi-am gă- 
sit un loc numai bun... 

Petcu. — E simandicos ? 

Radu. — Judecă însuţi... Senator! . 

„Peteu. — Senator!.. tin parte) (a fiul lui fir Manoli. 
Radu. — Îţi place?,. 
Peteu. — Cum unu? | 

Radu. — Îl primesci?.. spune rifos. 
Petcu. — Priimese... 

Radu. — Da să nuţi întorci cuvântul... 
Peteu. — Îţi daii parola mea, de bogasier. 
Radu. — la, ha, ha, ha!.. pardon... nu mă pot 

stăpâni... ha, ha, ha... Senatorul Hagi Pete! ha, ha, ha... 

Petcu. — iu parte) M'aii pus esa, herbantul! 

so*
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SCENA III. 

Radu, Stefan, Petcu; apoi vatavul şi bucatarul, 

Radu. — Vin" degrabă Stefane, aleargă... Scil tu 
pentru ce Aprodul Purice, în resbotul cu Ungurii pe Si- 
ret, aii fost poreclit Movilă de Stefan Vodă?.. Scil pen 
tra ce hatmanul Stefan Movilă ati murit vitejesce, lup- 
tându-se cu Turcii la Resboieni?,. Scil pentru ce pe tro- 
nul Moldovei ai domnitii strămoşi de-ai nostri, Movi- 
lesci?... Pentru ca în anul de la Cristos 1866, Hasi 
Petcu să devie senator!,. 

Stefan. — Ce voesci st gict?. 
Radu. — Eaca secretul asaltului ce-am susţinut 

ad dimineaţă, din partea lui Hagi Petcu cu tot nea- 
mul lui. 

Stefan. — Pentru ca să te facă a întra în serii- 
ci ?.. înţeleg acnm!.. 

Peteu. — Ştii, berzade, pentru ce-am lucrat 30 de 
ani în vieaţa mea? pentru ce-am adunat para cu para 
100,000 de galbini, lipsindu-mă de multe plăceri 2. . 
pentru ca pan exghenia sa beizade Radu Movilă, care 
nici s'aii luptat cu Ungurii pe Siret, nici ai murit la 
Răshoieni, mici aii domnit în țara Moldovei, să poată 
muri de bătrâneţe, pe-un crivat moale, după ce'i va! 
petrece vicaţa în trândăvie. | ” 

Stefan. — Bravo... bine-ai replicat, domnule Petcu. 
Radu. — Are apucături de orator... şi se pregi- 

tesce pentru Senat. 

(întră vatavul.)
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Vatavul. — Cucoane Petcule, am fost la doftorul, 
şi m'o însărcinat să vă spun că te cu chirie rândul de 
sus a casel. 

Radu. — Care rând? din care casă? 

Peteu. — Chiar aista în care ne aflăm. 

Radu. — Cum? daf cu chirie apartamentul meit? 
Peteu. — Aşa... şi asta "i una din reformele co'ţi 

spuneam mat dinioare. 

Radu. — Şi ei... unde-olii şedea? 

Peteu. — De desubt, în rândul de gios... înpreună 

cu mine... departamentul e încăpător. 

Radu. — A fi... ca corabica lui Noe... unde era 
tot sotul de dobitdce? 

Peteu. — Precum gici nu numai frumos, dar şi cu 
ştiinţă de Sfenta- Scriptură... Asemenea am de gând si 
inchiriez şi grajdiul... şura. 

Radu. — Dar' caii mei?.. unde ai de und sti 
pui? tot în apartamentul de jos? 

„_Peteu. — De vreme cei corabiea lui Noe... ar avta 
loc... însă îi vei vinde mal bine ca să nu te stin- 
ghirească. . . 

Radu. — Sti vcud?.. şi cii să umblu pe jos? 
Stefan. — Îi face mişcare, Radule, şi "ţi-a merge bine. 

Peteuw. — Dar; kihloforia "1 bună pentru sănătate. 

(Întră bucatarul.) 

Bucatarul. — Măriea ta... 

„Radu. — Ce este?.. Ce-af păţit artistule?.. de eşti 
aşa de posomorit? “Ţi s'aii răsturuatii tingirile pe foc ?
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Bucatarul. — Mărica ta... vă rog să primiţi di- 
misia mea, 

Radu. — Dimisia?,. 
Bucatarul. — Nu mai pot fi bucătar, fr a mă de- 

sonora, într'o casă unde mi se comandă borş, curechiii 
cu rață, răcituri. .. 

Radu. — Cine "I-ai comandat asemenea liituri ? 
Petcu. — Fii... borşul e stomahiton... curechtul 

cu rață sântii bucatele favorite a le lur fir Kor,.. şi 
Hagi Iristodulo se "nebunește după răcituri cu usturorii... 

Radu. — Kir Kor?.. Hagi Hristodulo? 
Peteu. — Și fir Manoli... prietiuil me!.. “-am 

poftit pe mâni la masă. 
Radu. — Înpreună cu amicii mel? teătră bucatar) Esti 

liber să te duci. (bucatarut ese) Ha, ha!.. vra să dică mâny 
avem s'avem bucate cu cheltueală, Hagi  Peteule?... 

Petcu. — După cum îmy dă mâna, arhon beyzade. . 
(cătră Stefan) Nădăjduesc căi erghenia voastră, nu s'a ru- 
şina să şadi Ja masă între ii Kor şi fera Varvara 
soția luY fir Manoli? 

Stefan. — Nici de cum?.. din contra... Kera Var- 
vara poartă. testemel? 

Peteu. — Poartă... cu ftong mare pe ureche, şi 
chiar cu fes alb, dacă “ţi place. o 

Stefan. — Minunat:!.. am să&Y presint simburi de mere 
pe vîrful cuţitului... şi după masă vom be 'vutcă ? 

Petcu. — De odogacii... ş'omii face-o partidă de 
mărieş, 

Radu. — Stii v continăe,.
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Stefan. — De gece parale... 
Radu. — Da bine... o să petrecem împărătesce... 

Casa d-tale, Hagi Petcule, are să devie un raiii... find 

însă că mă socot. prea cu păcate... mă vol grăbi a 

părăsi raiul d-tale, chlar mâuni dimineață. 

Peteu. — "Mi-a părea foarte răi... şi unde-o stţi 

duci cghenia? 
Radu, — Au "ţi pasă d-tale. 

Petou. — Şi de ce-al să te-apuci?.. de doftorie?,. 
de advocăţie?.. de geambaşlic?.. căci nu cred săţi poţi 
ținea ifosul şi ighemonikonul cu un venit de 300 de 
galbini. | 

Radu. — Cum? 500 de galbint>.. 

Petou. — Fă'ţi socoteali... al priimit 5,000 de 

galbini când te-ai însurat?.. îsii păpaţi de mult!.. 
aşi'Y? Am plătit 10,000 de galbini lut Şloim şi Şafăr, 
datorii de-a d-tale, faci: 15,000 de galbini. Adela le-ai 

mai dat o obligă de'alte 10,000 de galbini.. . faci 

25,000... Alaj adaoze alte 10,000 amanetaţi în mo- 

şioara ce "ţi-aii mai rămas, în Movileşti,.. facii 35,000... 
scade"! din banit găstrei 40,000 de galbini... ce ră- 

mânii ? 5,000... care puşi la dobindă cu qăce la sută, 

daii sorta 500 de galbini pe an! aşa este?.. Acum te 
"ntveb cu aceşti 500 de galbini at săi hrăneşti prie- 

tinii cu fazanuri, cu muşchi de căprioară înpănaţi cu 

truffe?.. şi cele-l-alte?.. Ascultă-mă, fătul mei... şădi 
maj. bine la mine şi te gândeşte la copiii ce'i avea, 

dacă "ţi-a da Dumnegăii... când or creşte mari, ei or 

fi mulțămiţi să găsască în buzunarul beizadelei Radu
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Movilă, economiile luy Iaşi Petcu bogasierul... nai au- 
dit... SE ne videm sănătoşi... tese prin stânga) 

  

SCENA IV. 

Radu, Stefan se urtă unul 1a altul uz moment. Stefan 
începe a ride.) 

Radu. — Îți vine-a ride, ţie? 
Stefan. — Ha, ha, ha!.. Acesta Pravoslavnicul 

cel de socru, sosit înadins de la Ierusalim pentru ca să 
realiseze toate dorinţile tale? Pare-mi-se din contra că 
"i-ai găsit pe dracul, vere,.. ha, ha, ha... 

Radu. — A!.. jupâne Petcule, te porţi cu mine 
ca cu 0 calfi din dugheană?.. foarte'ţi mulțemesc de 
lecţiea, ce "mi-ai dat... ori profita de densa cât mai 
în grabă, (îşi tea pităriea.) 

Stefan. — Ce voesci să fadi?,. 
Radu. —- Mă duc la dâmna Rosescu, ca să mă des- 

bogasierese, căci am început a mirosi a tarabă aici, 
Stefan. — "Te duci la dâmna Roseseu? dar femeea 

ta, ce faci cu dânsa? 
Radu. — Femeea me?., Închipuesee"ţi, vere, că era 

cât pe ce să m'acopăr de ridicul... înamorându-mă de 
densa... Noroc că m'aii treziţ Hagi Petcu la timp. 

Stefan. — Femeea ta nu responsabilă de mojiciile 
tatălui sti... Ba "i din contra delicată, plăcută, .. 

Radu. — Dim! bună pace... Somână eu tatăl stii. 
Stefan. — Adela ?.. Nu "i cât de puţin... te "nsăă! 
Radu. — Îţi spun cit că are un aer de familie bo-
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sasierească !.. De-acum înainte nu voii putea nick o dată 
s'o serut, fir” a gândi la Hagi Petcu... Adio. 

Stefan. — Radule... stăl... nu te duce. 
Radu. — Degeaba cauţi să mă opresci... 
Stefan. — Ascultă-mă, frate... 

Radu. — N'ascult nimic... Adio! 

Stefan. — Aşteaptă macar să "ţi spun două vorbe 
despre duelul tăi. 

Radu. — A!.. îl uitasem... ce-ai pus la cale? 
Stefan, — Vă bateţi peste-o oră, la Rediu. 
Radu. — Minunat!.. Am să "i tatii urechile comite- 

lui de 'Tazleo, 

SCENA Y. 

Radu, Stefan, Adela; mut pe urmi Verdu- 

lescu, Petcu. 

Adela, — Eşi, Radule? 

Radu. — ES, dâmna me.., (ese) 

Adela. — Radule!.. (eătră stern) (e are?.. Cine 
"l-a mâniet ? 

Stefan. — Părintele d-tale, 
Adela, — Cum?,. Când?.. 

Stefan, — Părintele d-tale e ambițios... 

Verduleseu, — (intrând âin stânga) Ambiţios Petcu ?.. 
lin parte) Ait 'nebunit! 

Stefan. — Visul săi este a să face senator prin 

“ajutorul lui Radu, şi de ciudă că ginere-stit refusă de
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ay servi ambiţiea, Hagi Petcu caută acum aşi răsbuna 
cu nisce şicâne mici, care poti să vă causeze multe su- 
părări chiar d-voastre, dâmna me. 

Adela. —. Mie? 

Verduleseu, --- Negreşit, ţie Adeli... Cu cât tută- 
tăi a face casa lui nesuferită, cu atât Radu a fusi din 
ca... şi a căuta petreceri aiurea. 

Stefan. — Domnul Verdulescu are dreptate, dâmna 
me... Xumal d-voastră puteţi depirta periculul... ce 
vă ameninţă, 

Adela, — Pericul!.. ce pericul2.. în contra cirui 
pericul am a mă apăra? 

Stefan. — În contra pornirei părintelui d-tale... 
Adela. — Ba uu... să "mi spul tot... pornirea ta- 

tălui meii nu poate să depărteze pe Radu de lângă mi- 
nt... El face curte unel femei!., mărturisesce, “dunmul 
mei... am orivală!.. ş'acum Radu se află lână dân- 
sa... Iuima me o presimte,... 

“Stefan. — Liniştiţi-ve. | « dâmna me... Radu vă 
ubesce. 

Adela. — le ce dar' n'a venit să se plângă mie 
de purtarea tatălui mei? de ce s*a dus ajurea? lav 
străină ? 

Stefan. — Dar... vă mştlaţi... mă jur... 
Adela. — Juri pe onorul d-tale de gentilon, că 

Radu nu se găsesce acum la domna Rosescu,: 

Stefan. — Chiar de-aşi face acest jurământ, el w'ar 
proba. nimic; căci un galant om are drept să mintă în 
asemene caz...
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Adela. — Vra să dică Radu?.. Ah!.. Am perdut 
înt'un minut tâtă iubirea lul!.. tâtă fericirea me!.. 

(Adela leşină şi cade pe canape.) 

Verdulescu. — Adelă... Adeluţă... teătră stetan) Alear- 

gi la un doftor, domnule Morilă. (Stefan ese.) 

(Petcu întră prin stânga) 

" Petcu, — Ce este?.. ce este?.. aii leşinat Adela ?..: 

Cum?.. din care pricină?.. (aleargă lângă Adela.) 
Verduleseu. — Din pricina ta, Petcule... nebunule,.. 

(ir dă Colonie la nas.) 

Petcu. — Ba din pricina hoţului de Radu... (arătâna 

pumnul spre usa din fun) Ghidi, berbantule! ghidi Paz- 

vantoglu! . . 

(Cautii amindo! să desleşine pe Adela. Adela se deşteaptă incet.) 

 WVerduleseu. — Eara!.. îşi vine "m simţiri, drăguță 

moşului. 
(Adela deşteptându-se, începe a plânge,) 

. Adela. — Ah! nânaşule, fârte 's nenorocită... 

Verduleseu. — Ba nu, Adeluţi... ba nu... (ptânze) 

Te însă... găii, te înşăi.,, 
Peteu. — Ean auţi'l cum se scâneşte?... 

Verdulescu. — Nu mai plânge, dragă Adeluţă; nuţi 

inchipui lucruri care na sânti. 
Petcu. — Dă-te de-oparte, Verdulescule, că tu nu 

ştii s'0 mângâi. (ea tocul tur Verâulescu) Nu mai plânge, 

Adelă dragă; nu "ţi închipui lucruri... 

Adela, — plângând) Oh! ce reii am făcut e pe lu- 

me ca să fiii astfel pedepsită?.. De-abia măritată de 
trei luni... să mă văd sacrificată unei cochete! Barba-
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tu-meii... Radu să mă şele... 0! Dumuegeule! . . simt 
că el are să:"mi pricinucască mârtea. 

Petou. — Ba ferească Pronia!.. De cât să mori, 
mai bine să ne rtsbunim, 

Verdulescu. — Au aţiţa focul, Peteule; nu vorbi 
de vesbunare. Radu nu "1 vinovat,.. 

Peteu. — Au "1 vinovat?.. Da cine "Y vinovat 2" 
Verdulescu. — Tu.,, 
Peteu. — Fi?.. 
Verdulescu. — Vedi bine... Ce te- al apucat să "i 

faci şicanuri, pentru că cl nu vrea să devie punea am- 
biţiei tale? 

Peteu. -— Ce punte, mii?., Ce ambiţie? . Ce dâr- 
dâcşti din gură? 

Verdulescu. — Dar, dar; ştiii cii ce die... “Ți-aii îu- 
trat în cap gărgăuni... Vrei s "agtunei senator!.. Ama!.. 

Peteu. — Ce ama!.. poate că n aşi fi bun de sena- 
tor. . „ (Verdulescu ridică din umeri) Ce dal din umeri ? 

Verduleseu. — Vrei să %ţi spun una şi bună?." 
AY strechiet la bătrâneţe, . . i 

Petcu. — Ce face?.. 

tUn fecior aduce o scrisoare.) 

Feciorul. — 0 scrisoare pentru luminarea sa princ ul. 
Petcu. — 0 scrisoare? de unde %2 
Feciorul. — 0 adus-o sluga “domne Rosescu. 
Adela. — De la domna Rosescu?,. Ad'o *ncoaci, 

(lea scrisoarea, caută la dânsa cu multă curiositate, şi dice în parte) 

0 scrisoare de la dânsa? îmdrăznesee să "1 serie chiar 
aici... în casa me... 0! tplânge)
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Peteu. — Ce este?...Ce ma! are, Verdulescule? 

Verâulescu. — Ce să albi 2., Nu "nțălegi, frate, că "i 

zuliară 2 
Petou. — Zullară... de scrisoarea asta?.. 

„. Verduleseu, — Ba de persoana ce-aii trimes-o 
lut Radu. 
"Peten. — (Cine?.. Roseasca?.. Roseasca să fie îbou- 

mica lut?.. Adă răvaşul să "1 deschid. 

Adela. — Taţă... nu deschide... secretul scrisori- 

lor trebue respectat. . 

Petcu. — ttuând scrisoarea) Respectat ?.. Fan să" arăt 
cit respect. (deschide ravaşul) 

Adela. — Nu ceti, tată, pentru numele lut Dumne- 

deii!.. Ce-a ice Radu?,. 

Petcu. -— Dică ce "-a plăcea... teitesce) „Îubite Ra- 
dule“ Brec, ce fiatergar! are îbovnică! (il cade serisoa- 
rea din mână.) 

Adela, — (Q!.. (plânge cu desperare.) 

Verduleseu. — Adeluţă... Adeluţă... nu te despera.., 

Petcu. — dur Verdulescu, furios) “hu eşti pricina, de ceea 

ce se mtemplă. 

Verdulescu. — ki? 

Petou. — 'Tu!,. De ce nu m'ai oprit să mărit pe 

Adela cu berhantul de Radu? 

Verdulescu, — Da unu te-am sfătuit îndestul?.. 

Ce te legi de mine? 

Peteu. — Ce neghlohie-am făcut eii! să "mi. arunc 
bunătate de copilă, crescută cu cheltucală prin pensioa-
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ne... În gura lupului... taânau'grpomnn Na, na... pros- 
tul... dobitocule!.. ginere ergenist îţi trebuea?.. na! 

Adela. — (sculânâu-se) Tată... nu te despera... că 
că... „privesce. «nu mai plâng... "mi-am luat hotări- 
rea... de-acum sciii ce *mY remâne de făcut. (ese cu ba 
tista la ochi.) 

Petcu. — Unde te duci?.. Verdulescule, n'o lăsa 
singură... mergi cu dânsa... mă tem să na cadă în 
apelpisie, 

Verdulescu. — Linişteşte-te, Peteule... nu fil co- 
pil. . , (ese după Adela.) 

  

SCENA YI. 

Petcu, Radu, 

Peteu. — Breee!., ce berbantlic!.. Îmi fea fata, îi 
mănâncă dăstrea, şi sare garduri! . (seaca pe Radu) Ea- 
tă]... Cauţi ceva, domnule? 

Radu. — Dar; o scrisoare. 

Peteu. — De la doamna Rosescu?.. N cituta de- 
geaba, îi în buzunar la mine. 

Radu. — Au cumva ai deschis-o? 
Petcu. — Ba, d-ta să fil sănătos. 
Radu. — Ai îndrăznit s*o deschidi?.. Da scii d-ta 

că asta "i o faptă de mişel? 
Peteu. — Mişel şi necinstit î1 ficiorul 'tătâni-tei. 

Augitu-m'ai? berbant neraşinat ce eşti? "Ți-am dat că 
în pârte!.. "ţi-am aflat cii blăstămăţiile, știi eti în 
sferşit. ce poamă eşti!
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- Radu. — Le-ai aflat "tote aceste, însuşinduţi un 
drept pe care unu ral avul... deschidend o scrisoare 
străină. 

Peteu. — Cum?.. un părinte n'are dreptul. .. Da 
ce "mi mai perd eit vorba degeaha.., Ne- -omii tălmăci 

la tribunal. 

Radu. —: La tribunal? 
Peteu. — Dar... unde-am să citesc scrisoarea 1hov- 

mici d-tale în public... ca so vorbească târgul... 
Radu. — Voesci să compromiţi-o blată femec? 
Peteu. — Vrei... dar! 

Radu. — S'0 desonorezi?., 

Petcu, — Are şi ca onor? 7o prolopsamen? de- 
aceca v'aţi îngurluitii împreună ? 

Radu. — Domnule Petcu... ea nu "i vinovată... ci 

singur merit toată asprimea. 

Peteu. — Cât pentru d-ta... te despreţuesc ca pe 

cel de pe urmă pehlivan din ţara Moldovii... Nu “ţi e 

ruşine obrazului!.. să -te porţi cu Adela ca un târâe 
brâii!.. Da ce "i lipseşte copilei, de-al apucat a călca 
în străchini verdi? Găseşte”! un cusur miicar cât de 
mic... are ochi frumoşi? mn'are nuri? w'are inimă 

bună şi creştere cum se cade?,. Dac am cheltuit şi 

ochi! din cap, până când am vidut-o mare şi spudal- 
sită. „. Gndutoşânău-se) şi d-ta, în loc să ştii a preţui un 
odor ca Adeluţa, îţi baţi sioc de dânsa !.. Hai la tribunal. 

Radu. — Hagi Petcule, te rog... lasă pănă mâni... 

Nu asculta îndemnul mâniei... Resgândesce-te. ... te rog. 

Petou. — At rogi?.. A!.mă rogi acum? Deizade
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„Movilă roagă pe Hagi Petcu!.. Mare cinste pentru mi- 
ne; dar” nu se prinde Petcu cu tertipuri... Hal... 
(voesce să easă) 

Radu. — Lea sama, domnule; Yea sama la reca ce 
voesci să facă. Nu mă aduce în desperare. .. înţelege că 
sânt responsabil de reputaţiea dâmnet Rosescu. . . că sint 
dator s'o apăr cu ori ce chip... tea sama, îţi dic...: că 
pe viul Dumnegeii!. . e 

Petou. — Ce face?.. mă omoriți în casa mea?.. 
(voesce să easă.) 

Radu. — Nu te las să eşi de-aici... Di'mi seri- 
soarea. ,, dă'mi... | 

Petcu. —  (apucână clopoţelul de pe masă) Do "| face-un 
pas mai mult, trag clopoţelul să vie slugile, şi te leg 
butuc ca pe-un apelpisit. „ 

Radu. — Aveţi dreptate... "mi-am perdut minţile. . . 
Ascultă-mă, Hagi Petcule; nu eşti un om răi... nu 
te-a lisa inima să 'npingi în prăpastie pe-o biată femce 
ce i nevinovată.., Eşti indigoat, eşti măhnit.. . o în= 
țeleg. .. al tâtă dreptatea... Îmi recunose greşelele. . . 
dar”... dacă m'aşi jura pe ce am mai scump, de a nu 
mal vedea nici o dată pe domna Rosescu... dacă m'aşi 
jura că de agi înainte, volti consacra totă vieaţa pentru 
fericirea Adelet. .. 

Petou. — D-ta?.. un om deprins a trăi în trândă- 
vie?.. Cine te crede? 

Radu. — În adevăr, trândăriea mat perdut... însă 
dacă nași hotări a întra în vrun servicii 2... 

Peteu. — Dacă... Vei d-ta că un dacă la mijloc...
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Radu. — Nu mă credf... Fi bine, îţi dai parola 

me de onor, 

Petcu. — Fleacuri!,. 

Radu, — Yoesci o garanţie mai mare?.. Păstrează 
- scrisoarea la d-ta, ca o armă... şi când nu 'mi-aşi în- 

deplini jurământul... te”Y servi de dânsa, cum "ţi-a plăcea. 

Peteu. — (in parte) Ş'aşa se poate. (tare) “Te gluri că 

nu mai fi leneş?.. 

Radu. — Mă jur, 

Petcu. — Şi că "i întra în ekpaeaoa Qeârmuirii. 

Radu. — Dar... Gândesce, Hagi Petcule, că prin 
mine al putea şi d-la s'ajungi... 

Peteu. — (in parte) Senator! .. helbet! la asta chitesc. 
Radu. — “Te primesci? 

Peteu, — Fie... cât pentru mine, aşi fi în pocare 

să mă "mblândesc şi să "ţi îndeplinesc rugămintea... dar. 
Radu. — (eu îngrijire) Dar”?.. 

Petcu. — Rămâne acum să dobindeşti ertăciunea 
Adelei. M& duc să "i fac cunoscut hotărirea ce-aY luat, 

şi slurământul cu care te-ai legat... şi crede, betzade, 
c'olii cerca toate mijloacele so împace... (ese prin dreapta, 
gicend în parte) Senator! ,. hajt!. . 

SCENA VII. 

Radu. — În ce grad de înjosire am picat! să atirne 
sorta me din mânile unui Hagi Petcu!.. şi asta... pen- 
tru o fantasie.., o intrigă de. amor... fir amor ade- 
verat; căci n'0 Iubesc pe domna Rosescu... şi însă on0- 

8:
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ral îmi comandă s*o apăr în contra furiei socrului mei... 
s'o feresc de un scandal spătmântător... 0! Radule! 
Radule!.. ce-ai făcut? În ce condiţii umilitoare te-ai 
Pus... (eade obosit pe un aeaun.) 

SCENA VINIL. 

Radu, Stefan. 

Stefan. — tintrâna) Ce at Radale de eşti aşa de 0w- 
sit?.. "i-a murit socrul? | 

Radu. — Ce am? Îți aduci aminte de pretenţiea lui 
Hagi Petcu? 

Stefan. —- Ca să intri în nu sciă care elpuea? 
Raâu. — Dar!.. Ce-ai gice, dacă "i-aşi spune că 

primesc ? 

Stefan. — Aşi dice că nu -sc poate, 
Radu. — FI bine!.. sânt silit să plec capul d'inain-: 

tea bogasierului. 

Stefan. — Tu?., 

Radu. -- Eii!.. Socrul meii a deschis serisorea d=uej 
Rosescu, şi, în. furiea lui, voesce s*0 ducă la tribunal, ca 
o dovadă în contra me... A trebuit, pentru ca să 7] 
opresc, a trebuit să mă pun la disposiţiea, luf. 

Stefan. — Sermane Radule! în ce haos.at picat! 
Radu. — A! dacă mar ucide contele de 'Tazleo în 

duel, ce mare servicii "mi-ar face!.. Când ne batem? 
Stefan. — Peste o jumătate de oră... Dar ce ici
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tu... să te ucidă un conte fals ca dânsul!.. ar fi un 
ridicul pentru tine. 

Radu. — Fie! aşi sciipa de-o vieaţi amărită! 

Stefan. — Vieaţă amărită!.. la vîrsta de 25 de ani? 
"Radu. — Şi ce "mi folosesce tinereţa?.. Privesce 

unde mă găsesc, Stefane!,. ruinat, sclavul unui socru 

despot şi ambițios, barbatul unei femei rănită în suflet 

prin purtarea me... "Tu cregi că vicaţa mai poate avea 

mulţemiri pentra mine!.. Dar” sânt desgustat, frate, de 

tote, şi de mine chtar!.. Nebuniile, rătăcirile mele m'aii 

adusii în aşa stare, în cât tâte "mi lipsescii de-o dată, 

şi libertatea, şi fericirea casnică, şi stima lumii... şi sti- 
ma me!.. 0! Stefane! tare "5 nenorocit! (plânge în bra- 

ele luY Stefan.) 

Stefan. — Curagiii, frate... nu te despera... 

Radu. — 0! sânt un mişel!,. Adevăratul gentilom 

are dreptul a perde tot, afară de onor!.. Sciii ce "mi 
remâne de făcut. 

Stefan. — (e? | 

Radu, — Ceea ce-al face şi tu în locul meii. 
Stefan. — Ei? nu m'aşi ucide! ” 

Radu. — Ba te-al ucide, de vreme ce m'ai Iufeles.. 

Stefan. — Radulc... 

Raâu. — Au cerca să 'nil schimbi hotătrirea. .. Sin= 

sura avere ce "mi remâne pe lume este numele părin- 
ților mei, şi voesce să “1 păstrez nepătat. 

8L* 

s.a:
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SCENA IX. 

Radu, Stefan, Adela, Verdulescu; ma% pe urmă 

Petcu. | 

Adela, — Degeaba, nânaşule, degeaba. .. de adi îna- 
inte princul Movilă ru mai este de cât un striin pen- 
tru mine. 

Verduleseu. — Da... aii făgiduit că n'a mal ve- 
dea pe d-na Rosescu... că te-a face fericită... 

Adela, — Au mal poate ccsista fericire pentru mi- 
ne!.. Prințul nu m'a labil pân" acum... 

Verduleseu. — Dar te-a fubi, Adeluţă, de-acum 
înainte, 

Adela. — Nu 'mi trebue Yubire cu sila. 
Verduleseu. — Da... răceşte şi d-ta, Radule... 

spune“. . . 

Adela. — D-lui scie bine că nu "l-aşi mai crede, 
ori ce-ar dice... şi face bine că tace... Scie că orice 
legiitură dintre noi este desființată... Nu ne remâne 
dar, de cât a ne relua fie care libertatea sa... 

Verdulescu. — 0 dispirțenie! 
Adela. — Dar! 

Verdulescu. — Da gândeşte, Adelă, la scandalul. . . 
Adela. — Durerea me e ma! pe sus de cât scanda= 

Iul... teătră Radu) Domnul mc, purtarea d-tale cătră 
mine cere 0 reshunare... Resbunarea o ţin în mâna 
me... Pat... (arată scrisoarea.) 

Radu. — Scrisrea domnei Rosescu! 
Adela. — 0 cunosci!.. domna... Rosescu n'a avut
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milă de suferinţile inimii mele... Ea; pentru o simplă 
fantasie de cochetărie, a stins fericirea şi liniştea vieţii 
mele... Spune'mi ce merită o asemene faptă? 

Radu. — Dâmna me... fil generâsă... 

Adela, — 0 aperi?.. îndrăzuesci s'o. aperi în fa- 
ca me? 

Radu. — Dâmnă... 

Adela. — Sciii că onorul d-tale de pring îţi coman- 

dă ca sto feresci de scandal... Fi bine! cati cum îşi 
resbună [ata lui Magi Petcu... fii mulţemit. trupe seri- 
goarea %'o aruncă jos.) 

Peteu. — ţintrând) Ce faci, Adeli? îţi dai arma 

din mână? 

Adela. — Datoriea 'mi fac, tată. 

Verdulescu. — Nobil suflet! (serută pe Adela) 

Radu. — 0! dâmna me, cum st vă esprim admira- 
rea şi recunoscinţa. me... D-ta porţi numele mei mai 

bine de cât mine... Eşti o adevărată, princesă... Ah! 

tâti vieaţa me vei fi pentru mine de-acum... 

Adela. — cu mânarie) De-acum sint văduvă, domnul 

ICil. (voesce să easă.) 

Petcu. — Ce dice? ce dice? 

Verduleseu. — (oprind-o) Adelă, ,. 

Stefan,  — Văduvă! dar' vă lubesce Radu, donna 

nic, vă Yubesce ca, un nebun. 

Radu. — Ah! taci Stefane!.. tacă, că nu mai vo- 

fesce să mă crâdă, 

Stefan, -— El s'a trezit din rătăcirea în care s'a
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găsit; ochii lui s'a deschisi şa vădutii în sfârşit cât 
sânteți de superidră. . . 

Adela. — Superi6ră domne Rosescu ?.. Mare. trium( 
pentru fata lui Hagi Petcu! | 

Peteu. — Ce fata lui Hagi Petcu! da tu eşti mai pu- 
gin de cât una ca Roseasca?.. pentru că tată-tăii ati fost 
hogasier, şi nu te-ai coborit cu hârzobul din cer, când 
al venit pe lume?.. Fata lui Hagi Petcu!.. 'Trebue să 
Îie cineva orb ca d-lul... (arată pe Radu) pentru ca să nu 
fi vădut din capul locului că eşti un luceafer în proti- 
pendaoa Iaşului. 

Radu. — Aveţi dreptate, domnule Petcu; am fost 
un orb!.. Fiica d-tale era demnă de amorul cel mai 
Angeresc, şi eii am Juat-o numai pentru destrea ei!., 
Am fost un orb, pentru că n'am cunoscut grațiile şi no- 

 bleţa sufletului sei... Am fost un orb ş'un nerecunoscă- 
tor, căci ea *mi-a- scăpat onorul de două ori într'o di, 
şi ci nu "i-am căgut la piciore ca săi închin tâtă vieaţa 
me. Vedeţi că'mY mărturisesc însumi greşala. .. Aveţi 
dar tâtă dreptatea să mă despreţuiţi, dâmna me ; despre- 
țuiţi o inimă nedemnă de d-voastră ; am perdut pănă şi 
dreptul de a mă plânge, şi nu'mi remâne de cât să vă 
dic adio pentru tot-de-a-una,.. alde, Stefane. 

Stefan. — Aşteaptă.... Sciţi, dâmna me, unde merge 
Radu ? merge să se bată la duel, ! 

- Toţi. — La duel! 
Radu. — Stefane... 

Stefan. — De vreme ce femeea ta nu te may fubesce,
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putem săi spunem tot... Dar, dâmna me; Radu merge 

si se bat la duel, căci votesce s& moară! 

Adela, — Să moară!.. 

Stefan. -- Să moară, dar! pentru ca să remâneţi 

văduvă, precum doriţi... Made... | 

(Radu și Stefan plecă spre ușă.) 

Adela. — Radule!.. 
Radu, — Adelă!.. 

Adela. — Radule... (i întinde mâna.) 
Radu. — (îi serută mâna) Îngerul mei! 
Peteu. — (în parte) Audi, pehlizanu! vruca să uvară, 

Ja duel, şi "mi făgăduise pe de ată parte ca intra în 

slujbă... ca s'aglung senator... Vra să gică, car” îşi 

pătea gioc de mine... EI!. las”, moțpane... tare) la, 

ha! D-lui boieriul e şi duelgii!.. frumos!.. Da can 
întrebă”, Adelă, pentru ce vrea să se bată?.. pentru 

ochii t&f, ori pentra ochii. alteia? 

Adela. — Ce voesci să dici, tată? 
Peteu. — "Mi-aşi pune mâna "n foc că d-lui e duel- 

iul domnei Rosescu. 

Adela, — Adevărat e, Radule?... Nu respunţdi? 

Peteu. — Nu"! dă curăoa să răspundă. 
Radu. —şi putea să mint, Adelă.., dar” uu e vhi- 

celul mei, .. E adevărat. 

Petcu. — Auţi?.. ş'âncă are neruşinarea a măr- 

turisi! | 

Adela, — A!.. domnul mei... mă căesc de slă- 

Vicăunea ce-am ăvut ca să cred Lp vărul d- d-tale când m 

iucredințat că me iubesci. . .
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Stefan. — V'am spus adevărul, dâmna me... însă 
fatalitatea cere ca Radu să se bată pentru d6mna Roses- 
cu, de şi n'o Yubesce. 

Petou, — Daci n'o fubesce, mare de cât a nu să 
duelgi pentru dânsa... Mi se pare căi bob numărat... 
Cer&'şi pardon de ertăciune de la protivnicul stii. 

Radu. — Fă! să fac scuse? 
Verduleseu. — E prea mare jirtfa, Petcule... un 

. cughenist. ... cu onor... 
Peteu. — Faca! şi tu te-ai onorlificarisit? Ama!,. 

Verdulescu onorlificarisit ! ” - 
Radu. — Aşi face cu mulţemire sacrificiul vieţii mele, 

pentru ca s&mi rescumpăr greşelele; dar' simi sacrifice 
onorul!.. Cred că nică princesa n'ar primi-o. 

Adela. — Și dacă te-al înşela, domnul meii?.. dacă 
"ți-aşi cere însami acest sacrificii ? 

Radu. — Cum, dâmna me, aţi pretinde? 
Adela. — Ce se pretind?... ca să facă pentru mine 

ceea, ce faci pentru d-na Rosescu?.. Dar, o pretind... 
Pentru dânsa at renunțat la datoriile d-tale conjugale, 
şi pentru mine n'a! renunța la un duel?.. la un duel 
ce mă 'mspălmântă? Cum voesci să cred în amoru'ţi, 
când el e mai mic de cât deşertăciunea d-tale? 

Peteu. — Ș'apoi!.. cine ştie?.. poți chiar să fit 
rănit... nu se poate?.. Crode-mă... paza bună fereşte 
primejdiea rea... frica păzeşte bostiinăriea. | 

Radu. — Aufiţi, domna me?.. Eată ce-ar qice lu- 
mea de mine. 

Adela. — Şi cine-ar îndrăzni să se îndoească despre curagiul d-tale?.. N'ai dat o sută de dovedi ?
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Peteu. — Şi pe de altă parte car”, ceţţi pasă de 

ceea ce-ar dice lumea... Îi destul să ai ipolipsul meii 

şa prictinilor mei, a lut ir Kor, a lui ir Manoli... 

Radu. — Vedeţi, dmna me... aşi ajunge de ris... 

şi nedemn prin urmare de stimă d-tale. 
Stefan. -— Nime n'a ride de tine, Radul... Voiti 

duce însumi scusele tale lui Tazleo, şi fil încredinţat că 

nici wa zimbi macar. 

Peteu. — Cine? 'Tazleo?.. Contele Tazieo!,. el îi 

duelgiul protivnic?. . Primejdie! 

Radu. — Cum? Stefane, şi tu mă "mdenmi să fac 

scuse?.. 

Peteu. — Faca!.. şi de ce nu?.. Eii unul aşi face 

fâră doar” şi poate. 
Verdulescu. — (incet Iuy Peteu) Da bine, măi omule, 

vrei numal decât să *] trimeţi să se bată? 

Peteu. — Eii?.. din protivă... cerc toate chipurile 

sl opresc... Nu redi? 
Stefan. — Hai, Radule... înplinesce dorinţa femeci 

tale... dăă acostă dovadă de tubire, 

Radu. — Ah!., ba nu... nu pot. - 
Adela. — Asta "i singura condiţie de "'npăcare în- 

tre no. 

Radu. — Mal bine să mor de-o sută de ori, decă 

să mă 'njosesc. 

Peteu. — Ta, ta, ta... Vorbe... palavre!.. fan- 

faronade !.. 

Adela. — Dacă te-ar ruga dâmna Rosescu te-ai su- 

pune?.. Adio dar pentru tot-de-a-una, (voresce să casă.)
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Radu. — Adelă!.. pentru numele lur Dumnedeii !. .. 
Adela. — A! văd că nat -nimie în sulletul tăi de 

cât o mândrie rbă,. 
Stefan. — Radule... curagiă... îţă jur că cit în lo- cul tăi aşi primi. 
Radu. — EI bine!.. unul ca Tazleo!.. fie! cum voiţi!... Eşti mulţemită, Adelă> 
Adela. — Dar, Radule!.. sânt fericită... te ert, 

te cred, te Yubese, (se apropie de Radu ce stă obosit, it ca capul 
cu mânile şi1 serută po frunte) Ş'acun mergi de te bate, mergi! 

Radu. — tsese) 0! Adelă!.. af un suflet nubil ca a maicei mele! | 
Adela. — Am sufletul maicei mele. .. Radule. 
Peteu. — tin parte) Doamne!.. adică proaste mai sinlii „femeele, pe lumea asta! 
Radu. — (ut stefan) Jaf degrabă la Rediii... să n'a- jungem cet de pe urmi: 
Adela. — Scii să maniezi armele, Radule?.. 
Stefan. — N'aveţi griji, e perfect şi a pistol şi 

la floretă. 
- 

Adela. — Să nu'l ncidi pe bietul conte, 
Radu. — Au; am de gând numai să “i sgâriiă tit- 

lul cel fals cu virful fioretet, .. Hai, Stefane. .. 
(Un fecior aduce o Scrisoare.) 

Adela. — Ear' o scrisoare? o 
Radu. — Deschide-o tu singură, .. " 
Adela, — (acachigenă ecrisoarea) E de la contele "azleo. 
Radu. — Dei? 
Adela. — teetina „Scumpul meii pring, . .&
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Radu. — E familiar rădeşul. 
Adela. — „Am dat amândoi destule probe de curagiii.“ 

Radu. —- Amândoi!.. Audi, Stefane? 

Adela, — „Prin urmare îmi este permis de a face 

„scuse unui om, care va sti să apreţieze purtarea me.“ 

Radu. — 0 apreţiez dar, precum merită. 

Adela. — „Şi nu mă îndoesc că le veţi primi cu 

„un galant om, precum sânt încredinţat că consideraţi 

„pe i d-voastră derutat... Conte de Tuzleo.“ 

Radu, — Ce se potrivesce!., galant om!.. (încet lut 

stefan) ca Hagi Petcu. 

Verâuleseu. — Vra să ici, pacea i închietă... 

aur Radu) Cred că de-acum înainte? 

Radu: — 0! de-acum înainte întru pe calea vieţii 

serioase, şi pentru ca să fac un început bun, am să mă 

apuc de plugărie... ME retrag la moşioara me. 

Peteu. — Cum?.. cum?.. Ear” te-a! lăsat de el:paeaoa 

Ocârmuirii? (în parte) SS rimăn ear" afară din Senatoclic? 

Radu. — Domnule, mai bine să faci un plugar bun, 

de cât un biurocrat prost. 

Peteu. — Da bine... la ce moşie atsăte retragi... 

că Movilescii s'a vândut la mezat agi dimineaţă. 

Radu. — S'a vândut moşioara me strămoşască ? 

Verâduleseu. — Însi am cumpărat-o că, ca s'o daii 

de dăstre Adelei... . 

Adela. — 0! nfinaşule, cât eşti de bun!.. (i serută)- 
Să vii să şedi cu noi... 

Peteu. — tin parte) Nânașul îi bun!.. intrigantul!.. 

Să marăt şi cii-cu megaloprepie... tare) Foarte bine,
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arhon ginere... îmi place să ie văd serios şi libera- 
“7... Acum mal vit de-acasă... şi ne putem înţălege 
"npreună. .. Un Veizade să se hotărască la plugărie. .. 
Aferim ! crai vrednic să te naşti bogasier... Vin" să 
dăm mâna... şi şEd ca păn'acum în casa mea. 

Radu. — În casa d-tale?.. Hagi, socrule?.. Ba mă 
cartă... "mi-ar fi prea bine, şi nu merit... 

Petcu. — Da ce? vrei s&mi fef copila ? să mă lă- 
saţi cuc aici?.. 
Adela. — Voli veni să te văd în toate dilele, tată... 

cu nânaşul.,. | 
Petou, — De la ţari?.. şăpte poşte !.:. cu Verdu- 

lescu!.. Pe dânsul îl luaţi, şi pe mine ba? Ah! toţi co- 
piii sântii nerecunoscători!.. bine dicea tată-meii. ., 

Verduleseu. — Cumpiri şi tu o moşie alăturea cu 
Morilesci. 

Petcu. — Bine dict... bună idee, 
Verduleseu. — Și te fi pluar... în loc de senator. 
Peteu. — Dar... dar... (în parte) MI fac proprietar... 

şapoi membru consiliului judegan. . . şi de-acolo... țup 
în Senatorlie, .. ca fiul lut Fir Manoli... Crişu eii! 

(Cortina cade.)
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COMEDIE ÎNTR'UN ACT 

  

Scenele se petreci la moşiea lui Dalbu lingă Siret, în anul 1871. 

  

Teatrul represintă un salon elegant; o panoplie în păretele din fund; 

tret uși: una în dreapta, una în stânga şi una în fuud; o fereastă în 

dreapta pe planul li; o canape cu gheridon dinainte, şi nliiture spre 

fereastă un fotolii, 

“SCENA 1. 

Ghiţă, — (aştdend pe gheridon un servicii de ceată) Paca 

ceaiul gata, cealii rusisc cu chifle nemţăşti, cum îmi place 

mie!.. Acum Wait de cât să vie ca să le 'mbuce stă- 

pâna-meii, d-nul Leon Dalbu, cu amicul săi d-nul Safir 

Balaur, un ofticos srânlat câre-o venit aici în gazdă de 

opt: dile, sub cuvânt ca să bee lapte de capră... Nu ştii, 
A8i, dacă "I prieşte: laptele, dar ştiii că suge virtos la 

vin de Cotnar, şi cât pentru chifle, mi le pune la cale 

pe toate, făr” a avea în privire că poate şi mie 'mi facii 

ele cu ochiu... Câte sânțit în talger?.. Șăse!.. auâna 

o cină) Adică dacă star îndopa ofticosul numal cu cinci,
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Sar cutremura pimântul?. . (mar Iuâna uua şi băgând-o în bu- 
zunar) Şi chiar dacă "-aşi lăsa numai patru, nu "l-aşi 
îndatora, ferindu'] astfel de patima lăcomiei?.. El pa- 
tru şi eii două; mi se pare că m'are ce bănui.. .(apropt- 
indu-se de fereastă, şi vorbind în cantonadă) NU %j aşa Martine?.. 
care "1 opinica ta?.. Am dreptate?., aşa 112... Na şi 
ție 0 bucăţică de zăhar... (aruncă pe fereastă o bucată ae za- 

har; cătră public) Martin îi un urs legat cu lanţug de-un 
stâlp colea sub fereastră, şi tot o dată legat de mine 
prin lanţul amiciei... cum dice d-nul Balaur... EI îmi dă 
tot-de-a-una sfaturi bune, şi cii îi daii zăhar, . . (seapro- 
pie de masă.) - 

(Leon Dalbu deschide încet uşa din stânga şi asistă la scena următoare:) 

Ghiţă. — (ecsaminând talerul cu chife) Patru pentru ofti- 

cosul şi două pentru mine; tottâna) însă de ce să n'aibă 
el două şi eii patru? par” că s'ar potrivi mal bine... 
Nu. să fim drepți... cl trii şi ci tri... frăţeşte, 

„Mea ochină) Han aşa... egalitate. şi fraternitate. 

  

SCENA II. 

Ghiţă, Heon. 

Leon, — (se apropie încet și apucă pe Ghiţă de brag, tocmal 
câna acesta volesce să bage chifla în buzunar) Bravo, Boscule! 

Ghiţă. — Aud? 

Leon. — (ridicând bragul 1ur Ghiţă) Bun sedmator eşti, 
Ghiţă. — Fii, cucoane?. . Ferească Dumnegdăii !. . Neam 

de ncanu meit n'o fost bosear. " 
Leon. — Dar chifla asta ce cauti 'n mâna ta?
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| Ghiţă, — Am luat-o m mână ca să văd de "i proas- 
pătă, cum îi “place d-lu Safir. 

Leoni — Aşa?. „ bietul Diet e. . şi eii:îl acusam. 
pardon Ghiţă... . aci! că: nb te- al ofensat 

Ghiţă, — Nu, cucoane; dar” mărturisăsc că: nu! mia 

şteptam să fiii poreclit scamatori. + tseândinaj Asta! 0! . 

jinit foarte adânc... Îmi placă, nu dic baş dar”, nu nva- 
ting „de ce " a stăpânului. 

Leon. — Nu? 

Ghiţă, — Nisa. Mai bine să mor de foame, 

Leon, — (în parte) Audi hop! aur Ghiţă) Ghiţă, ea . 
întoarce-te puţin. 

Ghiţă.. — (in parte) Am păţit-o. ttare) Eii să 'ntorc spa- 

tele inaintea stăpânului meii?.. 0 dată cu capu!.. 

Deon. —  (apucându' de ureche) Ghidi, potlogar neruşi- 

nat!..' Buzunarele ți "să pline de chifle... nu te-am 
văgut ei când le-ai furat? 3 

Ghiţă. — “(în parte) Na! (scoate chifiele din buzunar) În 

adevăr, ar putea crede cineva că le-am dat după persie; 

însă mă giur, st n'am parte de ele, dac am avut de 

gând să le... să le... 

Leon. — Să le. ful. , 

Ghiţă. — Mi so părut că nu "să destul de calde, 
şam chitit că ţiindu-le ?n buzunar pân” mat în sară... 

Leon. —- Ar fi numai bune pentru Martin?.. Da- 
că % aşa, aruncă-le "ndată pe fereastii, 

Ghiţă, — Să le-arunc? Poate că nu i”! foame ursului 
Leon. — Aruncă, “i dic... nu lungi vorba. 

82
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Ghiţă. —  taruncâna oenisă Na, Martine, prinde... 
(privind pe fereastă) (0 prins-0... cu ce gust o mănâncă!.. 

Leon. — ÎN place?.. mat aruncă una, 
Ghiţă. — Âncă una?.. SE nu 'Şă strice stomahul,.. 

Urşii îsi delicaţi, .. 
Leon. — Asvârle,,, 
Ghiţă. — (in parte) ME doare inima după ele. (aruncă 

încă o chină) Xa, Martine... dar mănâncă încetişor, fătul 
mei, să nu te *mneci. | 

Leon. — "Ţi-a mai remas una... asrârle=0 şi pe-aceca, 
Ghiţă. — (eu desperare) ('ucoane, .. doreşti moartea 

lui Martin?.. Să ştii că mă "% ucide... nu pot să fiii 
calăul amicului meii. 

Deon, — Hai eşi, obraznicule. 
Ghiţă, — lalergând spre uşa din funa) Ăsculț,. 

Leon. — Și mergi de invită pe d-nul Safir ca st 
luiim cealul înpreună. | 

Ghiţă. — Ascult, (aleargă spre uşa din dreapta; în parte, ară- 
tână chitda:) Tot "mi-o rămas una!.. Am sciipat-o de la 
moarte, ese.) 

  

SCENA III. 

Iieon. — (se pune pe canape) N'a sosit âncă curierul,.. 
Se vede că ear" s'a troenit drumul de fer!.. De când 
s'a aprins focul resbolului între Franția şi Prusica, de 
când mat cu semă, frate-mei Stefan s*a înrolat într'un 
batalion de frane-tirtori, aştept In toate diminețele cu- 
rierul cu nerăbăare. Stefan "mi-a scris numat o dată de
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pe câmpul luptei... Fată ravaşul lui, (scoate un Tavaş şi "1 
citesce) î] citesc necontenit : 

„Lubite Leon! 
„Îi scrii aceste rânduri d'intr'o pădure plină de ză- 

„Padă, unde nc-amii retrasii după o luptă grozavă cu 
„armiea generalului Verder ; iupreglurul meii zac mul- 
„țime de nenorociţi: unit ucişi, alţii murind de frig, de 
„Osteneală şi chiar de fome. Ei păn" acum am scăpat 
ateafir şi în mijlocul tristei miseri! în care mă aflu, 

„gândesc necontenit; la vot...: la scumpa me mamă, la 
|ntine, „Leon, şi la... qvordit în parte) la d-na Adeliva Do- 
iau... ma avut curagiiă st i scrie numele, feitesce) „Ah! 
„frate, dac a fi să mor, spune i cât am iubit-o, cât o 

| subesc!.. Adio... Cum se va închelea, pacea, volii alerga 
'„sE m'arunc în braqele voastre. Serută pe mama de-o 
„mie de ork.* tvorbt Biata mami! nimic n'0 poate mân- 
gâlea... oftează, plânge şi "ŞI cere copilul... Bine-a dis 
poetul : 

„Mama pentru-a ei copil are scumpe desmerdări ; 
„Are inimă cu ochi, are ochi cu serutări !.. 

  

| SCENA IY. 
Leon, Safir; mal pe urmă Ghiţă, 

(Safr strănută în dreapta.) 

Leon. — A! eaca Safir... îi cunâse str&nutatul, 
Safir, — întră, purtână halat şi chitie cusută cu îr) Don- 

jur, Leon. . 
82*
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Deon. — Cum iţi merge gutunarul, viteazule? 
Safir. — Merge ca deficitul din budeetul nostr 1; cresce 

şi înfloresce. 
Leon. — În adevăr, ţii cam înflorit nasul. 
Safir. — Oare? (îşi pipăe nasul.) 

Leon. — Ba chiar a început a da şi mugur. De te- 
ar vedea acum vr'o damă căreia să placă patlagelele 
vinete, dei că n'ar putea resista de a te fubi, 

Safir. — Ah! Leonaş dragă... AY atins coarda cea 
mal sbârnâitoare a inimii mele!.. Amorul!.. adică vi- 
sul, dorinţa, elementul vieţii mele!.. Amorul!.. Ah! el 
face pe om a deşerta cupa fericirii şi a durerii... El! 
m'a redus a bea lapte de capră roşie. ui 

Leon. — (presentându'! o tasă) Şi ceaiii 2 

Safir. — Şi; dar" chifle sântii? | 
Leon. — Privesce, .. (arată talerul) | 
Safir. — Xumai trei? (mâncâna) Ah! amice, amorul în 

scoate chiar poftă de mâncare; ciici am o natură gin- 
gaşă, poetică, vulcanicii!.. Vezuvul, frăţioare, nu ?i de 
cât o ghiecărie pe lângă focul. ce pâlpâe în peptul meii... 
(întinde mâna.) 

- 

Deon. — (dândut o chidă) Xa, hrinesce'ţi focul. 
Safir, — Adese ori cad în visuri cu ochil holbaţi la: | 

stele aştept să se coboare de sus un înger nurlii şi 
fără malacof, care să mă onoreze cu confiența sa şi st 
"mi declare că părăsesce Cerul pentru mine... Ah! când 
ar Yeni, "i-aşi dice: ânger cu păr galbăn !., 

Leon. — Dar' daca avea păr negru? 
Safir. — Nu face nimic: Înger cu păr galbtn! Spu-  
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me ce probă de amor volesci să'ţi daii?. Vofesci să întru 
| în vizuniea pardoşilor şi să le talii cogile? Pentru tine 
| mă simt în stare să întreprind lucruri imposibile, aşi fi 
“ministru constituțional, aşi mânca jaratec, aşi mânca... 

Leon. — (dânău” a treia chită) 0 chiflă ? 

Safir. — Asta”! cea de pe urmă? 

Leon. — Precum vedi, | | 
Safir, — Aşa treci toate pe lume!.. Haosul cter- 

| nităţii înghite tot:' oameni şi împărați, ect. Numai anv- 
| rul remâne vechnic netnehiţit 
„Leon, — Stă în gât, berbantul... nu trece? 

Safir, — Şi nici va trece cât va fi un Soare sus pe 
Cer şi un Safir Balaur pe pământ!.. (se restoarnă în fotohă) 
A! "mi-a prins bine ceaiul ista... M& simt dispus la 

| reverie. „56 ne-aprindem gigaretele. tişt aprinde o gigaretă) 

  
Leon, — Bucuros, (trage clopoţelui) 

Ghiţă, — (întrând prin fund) Poroncă? 

„Meon. — Ghiţă, ridici tablaoa cu ceară. 
| Ghiţă, — (in parte) N'o mal rămas nici o chifă... 
toate le-o îndopat oftisosu!, , ese, ducână tablaca,) | 

Safir, — (tamână) Cum se 'nalţă fumul în acr!.. aşa 
şi visul omului!.. 
| Deon, — (in parte, famâna) Cind mistuesce, tot-de-a- 
juna vorbesce într'alure. 

" Safir fabsorbit în gândurg 

Ce este omul? un sis, un fam, 
0 fire în drum, un pie de serum! 

Leon. — Bum, bun, bum, bum!



1302 NOBILA CERŞITOARE 

Safir, — ţtresăeina) Bum, bum, bum, bum? (eauts: st pricep) Ha!.. Ba nu... nu *nţeleg. 
Leon. — Nu faee-) nimic... vei pricepe altă dată, 
Saflr. — Fie!. „ Ah!.. Leonaş! Ce-ay gice, când al 

vedea întrând de-o dată în salonul ista o văduvă tânără, 
frumoasă, gingașă, elegantă şi zimbitoare ca d-na Ade- 
lina Dorian ? 

Leon. — (în parte) Şi €] gândesce la dânsa ? 
Sar. — Spune... ce-a spune?, . spune. 
Doon. — Ba spune tu. 
Safir. — Aşi spune că beţivului şi dracu "% ese cu 

oca, "nainte. LI ii 
Leon. — Nu e „tocmai poetic pentru un om care 

bea lapte. . 
Safir., — Am dis beţiv, şi declar că sânt beat de 

farmecul Adelinei. .. Ea "% o fiinţă adorabilă. 
Leon. — Și adorat? 
Safir, — Şi mal cu s€mă adorată. ... Am întelnit-o 

acum, doi anf pe virful Ceahlăului şi cara propus să 
m'asverl cu capul înainte într*o prăpastie fără fund, 
pentru ca să %i dai o mică nică probă_de amor... Şi scit tu 
ce "mi-a respuns ângeraşul ?., 
„Leon. — Ce? 

Safir, — "Mi-a respuns cu 0 voce trăgtnată. „Xu 
„acum, d-le Balâur... altă dati, dacă nu "ţi-a fi cu: 
„Supărare,.. las? pe altă datăi, * Şi dicend aceste cu- 
vinte, ca "mi-a aruncat o căutiitură lungă şi galeşă,. 
care m'a străpuns: din scoarță *n „Scoarţă.... Ea aşa. 
(caută galeş la Leon.) i
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neon. — Hiş... că mă "i deochia. 

_ Ghiţă. — (aducână un teanc de jurnale, Cucoauc, v sosit 

curierful; eată gazetele. . . | - 

Leon. — Dar vr'o scrisoare nu "1? 

Ghiţă, — Nu, Cucoane. (ese) 

Leon. —  (ăeschide un jurnal S5 vedem ce s'a mai în- 

" tâmplat în Franţia? | - 

Safir. — Citesce, Leon, citesce, în timp ce eit volă: 

visa la Adelina, şolă mistui cealul. 

Leon. — (eltesce) „În diua închierii armisticiului, la 

„Versailles, o lovire crâncenă a avut loc între trupele 

„germane şi mobilii francesi, lângă Orleans... Mobilii 

„ai fostii siliţi a să retrage, lisâind mai mulţi morți 

„Şi prisonieri pe câmpul bătălie. ..* Bar”! G% cade jurna- 

Jul ăn mână) Nu mal am curagiii arunc ochii pe jur- 

male... îmi pare că trec printrun vis de sânge... Ser- 

mana Franție! . o 

Safir (ăormitână) 

Amor, amor! 

Te chiem cu dor; 

Amor, amor, 

De tine mor! , 

Leon. — mână ese jurnatul) (e văd? (etesee) „În act- 

„eaşi di, la trecerea unul pod apărat de Germani, un 

„batalion de franc=tiriori dând năvală cu furie, o mare 

„parte din ei ai cădutii sub o cumplită ploaie de gloanţe. 

„Cei remaşi începeali a să retrage în desordine, când |. 

„un tânăr eşi în fruntea lor, şi strigând: trăească Prau- 

„qia! se îsbi ca un lei în contra tunurilor din capătul
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„Podului. Companionii lui, electrisaţi, năvăliră după den- „Sul şi goniră pe enemici din posiţiile lor, luându-le un „tun... Aflăm că tânărul franc-tirtor este român, şi că „a fost rănit la bragul stâng în acea luptă eroică. ,. „Onoare acestui demn şi curagios fiii a Romăniei, care „a Plătit cu sângele lui datoriea de Tecunoscinţă a Pa- „triei scle cătră Frangia nenorocită ! (vorbit) A!., par” că mi s'a luminat d'inaintea ochilor... Un român!., cine să fie? frate-meii poate?.. 0 Doamne când ar îi d!.. dar, el trebue să fie... Stefan e brav, entusiast, capabil de-a privi moartea *n facă, fără sfială,., Balaure, ai audit? 
Safir. — (tresărina) Ce? 
Boon. — Un român de-af nostri a făcut un act eroic pe câmpul resbolului, ., 
Safir. — Unde? Ce acţ? 
Leon. — A luat un tun de la enemici. 
Safir. — Numa unul!.. Eă aşi fi luat opt, dacă starea, sănătăţii mele nu m'ar condamna se boii lapte de capră roşie. 
Ghiţă. —  întrâna prin fund) Cucoane, 0 sosit doamna Adelina Dorian cu vărul d-sale... 
Leon. — (sărina ae pe canape) D-na Dorian, aici? 
Safir. — Adelina, ! (se restoarnă cu fotoliul pe spate; Ghiţă îl opresce de a cădea.) 

, 

| Ghiţă, — 'Ține-te bine să nu dai răi. 
Deon. — Cum a venit?.. X'am audit trăsură, 
Ghiţă. — 0 vinit călare. 
Safir. — Regina Amazoanelor !
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Leon. — Ghiţă, primesce'i aici iu salon. Ei merg 

s'0 anunţ mamei mele. (ese prin stânga) 
Safir. — Şi eii mă duc să mă mbrac, să mă fac îru-. 

NOS ca Arghir! (ese prin dreapta.) 

Ghiţă, — țăesehiqână uşa) Poftim, doamnă. 

SCENA Y. 

Adelina, Nicu, Ghiţă. 

Nicu. — Domnul Leon e acasă? | 
Ghiţă. — VE roagă s'aşteptaţi aici... vine mdati, 
Nicu, — Bine. (face un semn lui Ghiţă, care ese prin stânga.) 

- Adelina. — (în parte) Nu sciii pentru co mi se bate - 
inima, de când am întrat aici... (tare) Acesta "i salonul - 

a-lui Dalbu? elegant! | 
Nicu, — (cu ton sec) Nu prea. 
Adelina. — Cum? nu "i place, verişorule ? 

Nicu, — Ceea, ce nu 'mi place, este de a te vedea 

pe d-ta, o tânără văduvă, în apartamentul unui holteiii. 

Adelina. — Dac'aşi fi venit singură, aşi merita bla- 

mui persoanelor serioase şi venerabile ca tine; dar" fiind 

că te-am ales pe tine de cavaler... - 
Nicu. — Di mal bine că mai ales de paravan.: 
Adelina. — Ce volesci să dici?.. tu, paravan?.. 

aşa de ten! 
Nicu. — Volesc s dic că, de şi n'am mal mult de 

20 de ant... 

Adelina, — 17... nu 20,
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Nicu. — Ba 20... nu sânt aşa de. copil în cât să 
nu cunosc inima femeilor. : 

Adelina. — Tu!.. Ha, ha, ha, ha, ha. 
Nicu. — Ei, că, Nicu TȚifne,. . precum nai pore- 

clit. . . citesc foarte clar în sufletul Yubitel mele verişoare. 
Adelina. — Scil să citesci la virsta ta?.. Mare 

minune! Ce bine se face educaţiea în ţâră!.. Şi nu 
s'ar putea să *mi spui şi mie, verişorule, ce-ai cetit în 
sufletul mei? 

Nicu. — Un adevăr foarte simplu. . . Îubesci pe 
d-nul Leon. 

Adelina. — Bi? e 
Nicu, — D-ta. ţin parte) S'a ulmit... Mister! 
Adelina, — Sci ce, Nicule?.. Profesorul care "ţi-a 

dat, lecţii de cetit “i-a furat banir,.. Cere "ţi banii 
înapol. . . 

  

SCENA VL. 
Adelina, Nicu, Leon, 

Leon. -— (dând mâna Adelinen VE rog să mă scusaţi, 
doamna me, că nu vam eşit înainte ca să vă primesc 
ca pe-0 regină în castelul meii; însă am gândit mal. 
întâi la mama me, ş'am alergat s*0 bucur anunțându'i visita d-voastră. 

Adelina, -— Prea bine-af făcut, domnul mei, căci 
visita me este în mare parte pentru d-ua, Dalbu, şi pu- 
gin pentru d-ta.
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Leon. — Sânt prea fericit de părticica me, fie cât 
de mică... intingenă mâna tut Nicu) A! domnule Nicu. - 

Nicu. — (aţos) Domnule... (se închină şi dă mâna.) 

Adelina, — Ce face d-na Dalbu?.. Pot st întru 

în apartamentul d-sale ? 
Leon. — Îndată... Se gătesce să vă primească... 
Adelina. — Am audit c'a fost cam bolnavă? 

Leon, — S'a bolnăvit de scârbă, de când a aflat că 
frate-meii s'a înrolat în companiea de franc-tiriori... 

Biata mamă! preocupată de periculele resboiului, vede 

necontenit prin vis pe filul sei rănit... mort... - 

Adelina, — tuimită) Mort! | 
Nicu. — (în parte) Sa ulmit pentru Stefan ?.. Alt 

mister ! . N 
Adelina. — Însă... cred c'aţi primiti scrisoare de 

la d-nul Stefan?.. 
Leon. — Numai una... de mult... şi tăcerea lui 

ne "ngrijesce . serios. . 

Nicu. — Îngrijire legitimă, căci în cele din “urmă 

loviri dintre Francesi şi Prusieni, aii cădută mulţi | 

străini înrolați... Am cetit chiar. .. 

“Adelina, — Ear ai cetit?.. apol dar siint linişti- 

tă... D-nul Stefan ne va reveni teafăr, glorios şi demn 

de stima compatrioţilor sei. 
Leon. — (luână mâna Adeliney 0) sperăm cu toţii, d-na me. 

Nicu. — (în parte) Ne va reveni... acest me dice 

mult !. . |
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SCENA VII. 

Adelina, Nicu, Leon, Sar (elegant pretenţios.) 

Safir, — Graţioasa me doamnă, permiteţi'mt să de- pun omagele mele la picioarele d-voastră, Adelina. — D-nul Safir Balaur!.. Ce Surprisă ! Safir. — Surprisă este pentru DOI, graţioasă doam- Dă... surprisă plăcută... surprisă surprindătoare ca şi când ar întra o căprioară, o gazelă în b&rlogul unor urşi, Adelina. — Toţ amabil şi poetic d-nul Safir?.. Safir.” — În presenţa d-voastră pot să fiii altfel? Nicu. — (nervos, în parte) (e Secături!, . (tare) Apropo de urşi, d-le Safir... 
Safir, — A! Nicuşor?.. nu te zăream... Al maj crescut de an, 
Nicu. — fatins) Am, .. însă apropo de urşi, am vă- dut un urs legat cu lanţul cole sub fereastă,.. al cui e? Leon. — Al mei; mi "l-a dăruit de diua me ami- cul meii Safir, acum un an, 
Adelina, — (eătză Saar, zimbtnâ) Au cumva ']-aj Prins în Ceahlăii ? | 
Safir. — Tocmai... chiar în anul când wam îote]- nit lângă Pânaghiea. | 
Adelina. — Sciii. .. când "Mi-a propus să te-arunci într'o prăpastie... numi aduc aminte pentru ce... Safir. — Pentru ca să vă daii o mică probă de.., devotament. Fiind refusaţ de d-voastră, prin nise cu- vinte care 'mi-aii remasi întipărite aici, (arată inima) mam simţit atunci cuprins de-o desperare, ce m'a tăcut să ră-
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tăcese mal multe dile prin munţi... Într'o- dimineaţă 
mă "ntâlnesc bot la bot cu ursul ist de sub fereastă!.. 
Nenorocitul!.. se ridică ?n două picioare şi cearcă a să 

măsura cu mine!.. se apropie, îm dă o palm... Fii 
îi trag un pumn în bot şi '] ameţesc... pe urmă îl leg 

frnmuşel cu batista de gât şi '1 aduc acasă ca pe-un 

pudl. .. Baca tot adevărul... 
Adelina, — tzimbină) Ce eroism! 
Nicu. — fin parte) "L-a fi cumpărat de la un ţigan. 

Adelina. — Ce sânge rece în faca periculului! 

Safir. — Efectul amorului, doamna me... Eram îna- 

morat, şi sciți că amorul învinge chiar fiarele selbatice. 
Adelina. — Nu mă îndoesc, domnul meii; însă un 

lucru mă miri... Cum d-ta, care prin o simplă lovitură 
ameţesci urşii din codru, d-ta care pari a fi un eroii în 

soful â-tale, d-ta care eşti aşa de mare amator de pe- 

ricule, nu te-ai dus să fet parte la resbolul din Frangiea? 
Safir. — Qum?.. Un motiv prea simplu m'a înpedecat. 

Adelina, — Care? 
Safir. — Beii lapte de capră roşie; căci ahturile "mi-ai 

“slăbitii peptul. + 

Adelina. — Asta te face prea interesant, domnule 

Safir; însă în ochii mei al fi mult mai poetic, dacă te- 

aşi sci luptând ca un leii în focul resbolului... Şi, deii, 

poate că ai deveni neresistibil pentru secsul nostru, dacă 

te-amit vedea întors de la bătălie fără brage, fără pi- 

cloare şi chiar fără nas. 

Safir. — Fără nas!.. foarte muulțernese. (în parte) Unde 

mi. Sar încuiba gntunarul?
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Leon. — VEd cu: mulţemire, doamna me, că aveţi 
mare simpatie pentru biata Franţie, 

Adelina. — Dar, o mărturisesc... Mi se rupe ini- 
ma când gândesc la nenorocirile acelei ţeri frumoase, 
unde-am fost crescută în copilărie... De la începutul 
resbolului fie-care gi este pentru mine o gi de suferințe 
şi de doliăi; căci nu mă pot deprinde cu ideea căderii şi 
umilirii naţiei francese. . . Şapol când îmi închipuesc 
miseriile de tot soiul: foametea. .. gerul... Doalele... 
grozăriile luptet., .. mamele ce ŞI plângi copiil, copila- 
şii ce remânii fără părinţi. .. satele care se ardă, ora- 
şele ce se dărimă, şi mat presus de toate durerea mo- rală a Prangiei cădută din culmea prosperității. şi a glo- 
riel. .. Ce să vă spun ?.. ME doare în suflet, mă doa- 
Te! (plânge) 

Leon. — (eu cătăură) Nobil suflet!.. Ah!.. când var 
putea audi fratele mei, Stefan, s'ar bate de-o sută de 
ori mal cu entusiasm. 
Adelina. — Fratele d-tale e un tânăr cu inimă... 0 

natură nobilă şi generoasă... îl stim... îl admir... şi 
te rog săi scrif din parte'mi că ”] urmez pretutindene cu 
gândul, ca pe un frate... 

Nicu. — fin parte) Ce foc!,. Him! 
Adelina. — Însă... văd că entusiasmul mă duce 

prea departe, şi c'am uitat adevăratul motiv a visitei 
mele. 

| 
Safir. — (in parte) Adevăratul motiv sânt ci... să 

vedeţi însă că n'are s'o spure. | 
Adelina. — Domnilor, în urma luptelor grozave din
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Franția, sciți că numărul bolnavilor şi a răniților este 

considerabil. Ajutoare de bani şi provisii se organiscază, 

în toate părţile lumii civilisate; trebue.să urmăm şi noi 

acest, esemplu de umanitate. 
Leon. — Sâutem gata, doamna me... Luaţi d-roas- 

tră iniţiativa. 
Adelina. — Am luat-o, şi eaca pentru ce am înce- 

put a visita pe toţi propietarii cari îmi sânti vecini... 

Am deschis o subscriere şi o loterie în ajutorul sără- 

cimei din Franţia, ş'am venit acum aici ca să întind o 
mână cerşitoare pentru acel carii suferi firă să fi me- 

ritatii suferinţele lor. Gntinde mâna) 
Leon. — Aşi dori să depun o comoară întreagă în- 

traceastă. mână nobili; dar” în lipsă de comoară per- 

miteţi'mi, dvamna me, a depune acest inel de brilant 

ce "| am de la mama me... E tot ce am mat prețios. 

“Adelina, — Mulţemesc în numele nenorociţilor. .. 

Vom pune inelul la loterie... (intinde mâna 1ny Sar) D-le 

Safir, e rândul d-tale. 

Safir. — Ei, graţioasă doamnă, dacă "mi-ar îi per- 

mis, aşi depune bucuros inima me simţitoare în această 

mânuşiţă, în acest crin cu cinci degete. 
Adelina. — Voesci să "ţi pun inima la, loterie? 
Safir. '— Cum nu, dac'aşi fi sigur aţi câştiga-o 

d-voastră ?.. însă fiind că nu mă pot despărţi de ea, 

binevoiţi a primi o ofrandă mal prosaică, . . (pune punga 2ur 
in mâna Adeline.) 

Adelina. — Bravo!.. eroii şi generos!.. ai toate 

calităţile, domnule.
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Safir, -— fin parte) Cum mă. cunoasce de bine! 
Adelina. — Acum, verişorule, al aflat adevăratul 

motiv pentru care m'ai întovăr&şit aicl... spune, tot 
scii să citesc în inimile femeilor. 

Nieu. — Citesc în ochit matale, verișoară, că nu te 
înduri să ridi de mine... 

Adelina. — Acum al cetit adevărul... Meriţi să "ţi 
daii 20 de ani. 

Nicu. — Şi ei daii cu mulţemire pentru loterie ca- 
lul meii favorit. 

Adelina. — Adevărat present de gentilom. 

  

SCENA VIII, 

Cek de nainte; Ghiţă tviina din stânga) 

Ghiţă. — Cucoana gata şi vă „poftesce în aparta- 
mentul d-sale. 

Adelina. — Să mergem îndată. 
Leon. — Veniţi s'0 mingieţ căci vă Iubesce ca 

pe fiica ci. 
Adelina. —  (cătră Safir şi Nicu) La revedere, d-lor. 

(ese prin stânga cu Leon.) 

Safir, — tu sentiment) La revedere. .. aici... şi pe 
coca lume... (române în estaz d'inaintea ușii diu stânga.) 

(Ghiţă ese prin fund.) 
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SCENA. IX. _ 

Safir, Nicu; pe armă Ghiţă. 

Nicu. — (privind 14 Safr, în parte) (e personagiiă ridicul! 

Safir (ăeclamând. 

" «Sa dus!., a dispărut ea rada restăcată 

«Şi lumea "n lipsa sa, îmi pare-acum bălţată! 

Nicu. — (în parte) Îmi irită nervele cu strembătu- 
rile lui. 

Safir. | 

<0! dulce ângeraş! te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus 

«Şi eii remân pe jos, când tu eşti sus, sus, sus! 

Nicu. — tin parte) Îmi vine să ”] muge.. 

Safir (privind îuprejurul lut.) 

«Acum ori ce pritesc e bâcăn, trist, urât, 

<Amar, fatal!.. 

Nicu. 

Destul că, deii, mă stringi de gît.» 

Safir. — Te string de gât, cil? ce volesci să spui? 

Nicu. — Volese să spun că tonul cu care 'rorbesci 

verişoarei mele, îmi displace, domnule. ,. 

Sar. — 'Tonul?.. Ce ton? 

Nicu. — Tonul acest sentimental şi... ridicul cu 

care "ţi permiţi ai adresa declaraţii de amor... ca 
un năuc. 

Safir. — Niue că?.. Ea asculti Niculeţ... dacă 
mal fi de Yeri de-alaltaieri, m'aşi simţi ofensat; dar” 

83
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fiind, precum am dis, de terk de-alaltateri, mă mărgi- 
nesc a“ţi dice că eşti... un obraznic. 

Nieu. — (furios) Obraz... 
Safir. — nic, Xiculeţ, nic. 

“Nicu, — (aleargă e scoate două forete din panoplie) 'Obraznie ! 

Safir, — Ce face?.. strică panoplica? 
Nicu. —  (viină în faca lut Safir) Domnule, sei să mânu- 

esci floreta ? 

Safir. — Pentru ce astă 'ntrebare? 

Nicu. — Pentru că volesc 'să "ţi dai o lecţie de 
politeţă. | 

Safir, — lie? (în parte) Curios hăet! 
Nicu. — Nu respundi? (aâna o soretă ir Saâz) 'Ține, 
Safir, — Dar ce volesci să faci? : 

Nicu. — Volesc să "ți probez că, un obraznic ca 
mine poate să puie în frigare un bitlan ca d-ta... Apă 
ră-te. .. (se pune în posiţie de scrimă.) 

Safir, — Bitlan!.. Aşteaptă, coşcodane, să "ţi arăt că. 
(apucă o fiorctă ş'o esaminează; în parte) Floretele ail bumbi?. . 

Minunat ! 

Nicu. — Eşti gata? 

Safir. — Gata să te pun în rândul nenorociţilor carii 
aii avutii curagiul a să măsura cu mine, (se bată cu floretele.) 

Nicu. — Palavre. 

Safir. — Am ucis 10 duclişţi pân” acum; fea sama. 
Nicu. — Palavre... Xa, na, na. (atinge pe Sase) 
Safir. — Încet, încet, di'mi timp să mă apăr; omule. 
Nicu. — Apără-te, dacă poţi... Na...
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Safir. — ME gădili... mă gâdili, îţi gic... şi cil 

când mă gâdil încep a ride... ha, ha, ha, ba, 

Nicu. — (urmărind pe Saâr, care se retrag înapoi) Eşti Nor 

TOS, se vede. 

Safir, — Foarte nervos... Far? ha, ha, ha, ha. 

(ajunge lângă canape şi cade obosit.) 

| Nicu, — (oprinâu-se spărie) Te-am ucis? 
" Safir, — Ba... de cât îm! vine să mor deris; ha, 

ha, ha. (ride svircolindu-se pe canape.) 

Nicu. — EHaca poznă!.. Are st plesnească ferea 

"wtwinsul, (trage clopoteluL) , | 

Ghiţă. —  (atergână din fună) Poroncă.,. Le este? 
Nicu. — "L-a apucat isterismul pe d-nul Safir. Tri- 

| mite la un medic. 
| Ghiţă, — Nu % nevoie, îl vindec că. 

Nicu, — Cum? 
Ghiţă, —- ÎL videa. (se apropie de Safir pe d'in dosul cana- 

pelel) Dorimule Safir, o adus giupineasa chifle proaspete, 

Safir, — lincetâna ae ris) Unde 'sii? 

Ghiţă. — În cameră. qut Xieu) i-o trecut, 
Safir. — (sculânăn-se) Adă-le aici, .,. De mult ce-am 

ris *mi-a venit poftă de mâncare. 

Ghiţă. — Îndată, tese prin fund.) 

SCENA X 

Sar, Nicu, Leon, 

Toon. — Domnule Nicu,. vara d-tale doresce să plece, 
şi vă roagă să purtaţi de grijă pentru cai. 

83*
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Nicu. — Prea bine; merg să esaminez daca “sti în- 
şeiiați bine. La revedere, d-le Safir; când vel avea gust 
să mal „ridi, vol fi gata să "ţi mai dai o lecţie de 
scrimă, țese.) | 

Safir, — (în parte) Du-te val vârtej păn' la, Meru-roş. | 
Leon. — Dar' ce s'a 'ntemplat aici ?.. Văd floretele 

scoase din panoplie. 

Safir. — Nimic... am dat o lecţie de scrimă. luf 
Nicu, şi "l-am umplut de spăriet pe bietul băet, 

Loon. — De-aceea rideal cu hohot mai dinioare? 
Safir. — Cum st nu rid?.. Avea o figură aşa de 

comică!.. Dar” par" c'at spus că doamna Adelina vo- 
Yesce să plece? 

Leon. — Îşi tea acum adio de la mama me. 
Safir. — Scii una, Leon?.. îmi vine s*o întovărt- 

şesc ptnă la marginea moşiei... Cum sucoţi?.. Aşi pu- 
tea profita de fuga cailor, ca să "i declar din fugă 
amorul. . . 

Leon. — Minunată idee! 
Safir. — Sublimă!.. M& duc să "mi pun pinteni. .. 
Leon. — Du-te, şi "1 lua calul mei care * înşeiiat 

gata... Numai caută să nu te trântească. 
Sar. — Pe mine? cii sânt în stare să "mcalec pe 

zmei, pe balauri. 
Leon. — Dacă "i aşa, fugi degrabă. 
Safir., — ME duc ca vântul şi mă 'ntorc ca gândul. tese) 
Leon. — (singur) Uf!.. credeam că nu S*a mal duce 

nebunul, ş'aşi dori foarte mult să mă găsesc câteva mo-
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mente singur cu d-na Adelina... pentru ca să % vor- 
besc de frate-meii. - 

SCENA XI. 

Leon, Ghiţă (intră tainic.) 

Ghiţă, — (ea jumătate de voce) Cucoane... cucoane... 

Leon,. — Ce "1? 

Ghiţă. — wcăntâna inpregiuz) Nu ne-aude nimene? 
Leon. — Da ce este? 

Ghiţă. — Fratele d-v6stră, d-nul Stefan, o sosit. 

Leon. -— Stefan! Unde 1%? 

Ghiţă. — În capătul paroulul, „(arătând pe fereastă) Colo, 
în casa grădinariulul, . . 

Leon. — "L-ai seat tu cu ochii? 
Ghiţa. — Ba 'mcă "M-am şi vorbit... Eaca un ră- 

văşel pentru d-vâstră, ese prin fana.) 
Leon, — Adă. (âeschide ravaşul şi citesce) „Iubite Leon, 

„închiindu-se armisticiul, am părăsit Franţia; acum sînt 

„aproape de voi... Pregătesce pe mama... ş'atunci când 

„vei crede că pot să m'arăt, di'mi un semn cu batista 

„pe fereastă.  ttoarte agitat) Stefan aict?,. Alerg să] string 

în brage. (voesce să easă.) - 

- SCENA XII. 

Leon, Adelina, 

Adelina, — tintrână, vorbesce în cantonaâă) Fiţi încredinţa- 

tă, doamna me, că volii reveni în curend să vă văd.
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Leon. — (oprinău-se, în parte) Doamna Dorian!.. Nu % 
timp de perdut. (se apropie) Doamna me, VE duceţi aşa 
degrabă ? 

Adelina. — Dar; sânt siliti să plec pentru ca să. 
visitez şi alţi proprietari... Aşi fi foarte mulţemită dac'aşi 
obține şi pe alurea un resultat atât de bun... ca aici... 
Mama d-tale 'mi-a dat, pentru beţii răniţi, - cinci ocă 
de scamă, făcută cu mânile d-sale. E un present . foarte 
preţios. 

Leon. — Câte binecuvântări aveţi să vă: atrageţi 
din partea celor nenorociţi ! - 

Adelina. — Tot ce doresc, este s'aduc o alinare cât 
de mică suferințelor, | A 

Leon. — Cine scie dacă o parte din binefacerile 
d-voastră nu se vor revărsa chiar şasupra fratelui mei? 

Adelina, — pute) E rănit? - 
Leon. —. Sper că nu; însă am cetit în jurnalul de 

astăgi fapta eroică a unu tenăr român... care a pri- 
„mit o lovitură de glonţ la braţul stâng, şi mă tem să 

nu fie Stefan... 
Adelina, — (agitata) 0 faptă eroici?.. Unde "% jurnalul ? 
Leon. — (aducâna jurnalul de pe masă) Fată ']; cetiţi 

înşi-vă. 

Adelina, — (eu mare urmire, citesce) „De o dată un î6- 
„năr 6şi în fruntea franc-tiriorilor, strivând: trăească 
„Franţia, şi se ishi ca un leii... tori) E a fi, Ste- 

E fan! (în parte) Rănit!.. şi căi nu '%$ lângă dânsul! ,. 
Leon. — Doamna me... vă văd pătrunsă de milă.
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Uimirea d-voastră mă încuragează a vă spune din par- 

tea fratelui mei... 

  

SCENA XIII: 

Adelina, Leon, Safir. 

Safir, — Eată-mă înpintenat şi imcravaşat! . 

Leon. — lin parte) Lua "l-ar natba, strechiet ! 

Safir, — Doamna me, îmi permiteţi să vă 5 întovără- 

şase pănă la capătul moşiei, şi mai departe!. . Drumu- 

ile nu sântii sigure, de când cu poliţiile rurale... 

Adelina. — Bucuros, domnule Safir... un poteraş 

ca d-ta... 

Leon. — lincet aaetiue Depărtaţii], vă TOg... AM CETA 

să vă spun foarte important. 

“safir, — Doamna me... fie poteraş sii cavaler ser- 

vent, toată. ambiţiea me este ca să vă apăr în contra 

ori căruf pericul, cu preţul vieţii. mele... Pentru cel . 

mal mic favor, pentru un gaj neînsemnat, sânt în stare 

să devin un Alecsandru Macedon. 

„Adelina. — (zimbina) Pentru un simplu sa]? 

“Safir. .— Pentru... 

_ Adelina. — Ş'al face tot ca st] meriţi? 

Safir. -— Ah! doamnă!.. tot! 

Adelina. — (apropiindu-se de fereastă) Dacă "i aşa, pri- 

vesce batista asta. to agită 
Leon. — in parte) Agită batista, la fercastă? frate- 

mei va crede că "1 semnalul pentru ca să vie... 

Adelina. — Yedi batista asta, d-le Safir?
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Safir. — 0 văq. . 
Adelina. — Votesci să fie a d-tale? 
Saâr. — Ah! doamnă ! 
Adelina, — (aruncâna batista pe fereastă) Mergi dar de-o scoate din labele ursului, | Safir. — (se răpede la fereastă) Mă duc! (se opresce) Ursul a prins-o în labe!.. Diha Martine. ,, . Deon. — Pe dnsul, Safire.,. saj în spinarea lui, Safir. — Aşi sări, de ar fi cam sus, . + Alerg însă ca să mă leii la luptă dreaptă cu Martin, (ese, ater- gând prin funa.) 

. 

SCENA XIV. 

Adelina, Leon, 

Adelina, — Nenorocitul ! "l-a rupe ursul în bucăţi!.. Leon. — N'areţi griji, doamna, me; Safir e om pru- dent. (arătâna pe fereastă) Priviţi... a luat o Prăjină şi caută să scoață batista, făr' a să apropiea de urs. Adelina. — Bine dic. .. ha, ha, ha, ha, 
"(Se aude sub fereastă vocea lu! Saâr strigâna : Diha Martine). Leon, — ţăcpărtându-se de fereastă) Doamna me... vă rog să mascultaţi cu bunătate, . - Am o misie delicată de înplinit cătră d-voastră, din partea... 
Adelina, — Din partea?.. 
Leon. — Din partea frateluț mei... M& ertaţi de îndrăzneala ce teii... însă am sacra datorie a.YE cumu- nica cele din urmă cuvinte ale unul om care poate în . momentul acesta. , .
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Adelina. — 'Te ascult, domnule. Leon. 
Leon. — Pân a nu pleca în Franţia, Stefan "mi-a 

mărturisit că vă lubesce....fără nici o sperare de a fi 

vr'o dată iubit de d-voastră... EI "mi-a scris din câm- 
pul luptei că ar fi fericit să moară combătând, dacă prin 

- sacrificiul vieţii sale ar' atrage' compătimirea, d-voastră. 
Adelina. — (cu o nobilă francheţă) Domnul meii, eşti un 

om de onor, şi dinaintea d-tale nu voesce s'ascund admi- 
rarea ce "mi-a inspirat; purtarea fratelui d-tale... Pără- 

sinda'şi ţera, fratele, mama, pentru ca să meargă a 
lua parte la apărarea unui popor nenorocit, fratele d-tale 
a probat că posede o inimă nobilă şi demnă de a fi apre- 

țuită... Dee Dumnegeii ca să se 'ntoarcă din câmpul 
luptei, înfăgizeze-se în ochit mei cu prestigiul ce'a 

dobindit, ş'atunci "i-olii îutinde cu mândrie această 
mână... a 

SCENA XV. 

Adelina, Leon, Stefan. . 

Stefan. — (cu bragul stâng în eşarpă, se arată în fanâ) Leon! 

Leon. — Stefan! (se aruncă în brașele 1uY Stefan.) 

_ Adelina, — (în parte) E]! 

Stefan. — Mama me... Ce face mama me? 
Leon. -— Te-aşteaptă.... Ce văd?.. eşti rinit?2.. 

la braţul stâng?.. Tu ai fost eroul?.. bravo! Stefane. 
(îl mal înbrăcizază.) . 

Stefan. — (zărină pe Adelina) D-na Dorian!.. aici!..
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N 
i Adelina. -— Ei, domnul mei... Eaca mâna me... 

sânt fericită de a o întinde unui om cu suflet „măreț. 
(Stefan Yea mâna AdelineY în tăcere.) . 

Leon. — (intro amenaot) Stefane, vedi tu mânuşița 
asta albă şi delicată ?.. Este mâna unei nobile cerşi- 
toare în ajutorul răniților din Franţia. .. Tu şti: din 
numărul. lor, "ţi-ai vărsat sângele pentru sora. Patrick 
noastre. . , (eătră Adelina) Daţi! vote, doamria me, s*o păs- 
treze ca o dulce şi nepreţuită recompensă. 

Adelina. — Fie!.. din toată inima.. 
„Stefan. —— (transportat de bucurie) A!,, (serută mâna.) 

- Deon. — Acum 'vin' la mama me... 

  

SCENA XVI. 

Adelina, Leon, Stefan, Nicu, Ghiţă. 

Nicu. — tintrânâ) Caii sântii gata, verişoari. .. Ce 
văd? d-nul Stefan!.. sânt foarte fericit, domnul mei, 
de a te revedea... Cea mal vie dorinţă a me este de a 
deveni amicul d-tale. 

(Se aude vocea lui Safir sub fercastă strigând: Diha, “Marti= 

ne!.. lasă batista... Dila!..) 
Toţi, — Ce este? | 
Nicu, — (ezutâna pe fereastă) D-nul Balaur se hârjo- 

NESce cu, „ursul. .. Fati0l că vine călare pe prâjină,
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SCENA XVII. 

Cey denainte; Sar (intră cu un aer triumfal şi aduce o bucată 

de batistă în vîrful unei prăjini.) i 

Sar. —  Eaca batista!.. Eaca,. trofeul victoriei, 

doamna me!:: M'am luptat voinicesce cu Martin; dar 

în. fine "l-am învins! . | 

“ Adelina. — Bravo, domnule Safir! 
Safir, — (oterinau'I batista) Acest bravo din partea, d-v6s- 

tră e o scumpă recompensă pentru mine... nu gic ba... 
însă cred că merit ceva mai mult, | 

Nicu. Mai mult? 

Safir. — Permiteţi'mi, doamna me, să păstrez această 

batistă ca un gaj, precum odinioară cavalerii... . 

Adelina. — Gajul e cam rupt, domnul meii. 

Nicu. — Şi pentru un eroii cu gutunar ca d-ta, 

nu "1 destul de mare. 

Safir. — Nu 'nţeleg... 
Leon. — Ori cum, doamna me, daţi” acest trofeii 

glorios ca un present de nuntă. 
Safir. -— (încântat: De nunță?.. de nunta me? 

Leon. — Ba de nunta d-nel Adelina cu fratele mei 

Stefan. 
Safir. — (timos) A! Qur Stefan) Stefane... nu te zări- 

sem... dar” te felicit... Uff! m'a obosit ursul... (n 

parte) 0! femet!.. ângeri căptuşiţi cu drăcuşori! teaae pe 
canape şi de-o dată se scoală) Ghiţă. .. Ghiţă, .. 

Ghiţă. — Aud? . 
. Safir, — Adă'mi un pahar cu lapte, 

Ghiţă. — Lapte de Cotnar? 
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Safir. — Da, 
Nicu. — Votesci să bei în sănătatea verişoarei şi a, 

d-lui Stefan? 
Safir. — 'Tocmaj, | / 
"Adelina. — Mulţemese, domnul mei, .. Eşti un ade- 

vărat Safir. 7 
Safir. — 0 sciii; (en melancolie, privină 13 Adelina) dar” 

ce folos! . , | 
(Adelina dă bragul lui Nicu și se îndreaptă spre uşa din fună. Leon 

şi Stefan se duci să între în Btânga. Ghiţă aduce un pahar cu vin luf 
Bafr, care ] degeartă şi cade trist pe canape.) 

(Cortina cade.)
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PERSOANE: 
  

  

Ani 

Hatmanul Stefan Stâlpeanu 60 
Vornicul lorgu H&rzobeanu 50 
Postelnicul Evgheniais 50 
Polcovnicul Viteazovici, locoţiitor de general a miliției 50 
Aga Neamuș 45 
Banul Vulpe 50 
Arbore, rădeş 50 
Sulgerul Trufanaachi 40 
Pitarul Slugărică 40 
Lipicescu, om de casa lui Hârzobeana 30 
Elena, fiica lui Herzobeanu 18 
Princesa Lmţa 50 
Postelniceasa Evgheniâis .. - 35 
Cucoana Tarsiţa, sogia lui Neamuş . 30 
Radu, orfan 25 
Un stolnic - 
Un Paşă ture 
Invitaţi la bal, popor, lăutari, musica militară şi 

Goi lachei. 

  

Stâlpeanu, purtă haine curopene de formă seri6să: surtue 
negru... ete, 

Herzobeanu, pirtă surtuc, gileteă şi pantalon de colire deschisă. 
Evghenidis, » frae şi gravată albă; turnură de diplomat. 
Viteazovici, » uniformă de pe timpul lui Sturza-Vodă; 

cpolete late. 
Neamuș, > costum elegant, cam pretenţios. 
Vulpe, » haine orientale: antereii, giubea, şal, ilie 

şi metanii, - . 
Arbore, »  dulamă, ilic de postav, chingă şi căciulă, 
Slugărică, > haine curopene cam sărăcuțe, 
Trufandachi, » antereii cu flori şi fes. 
Lipicescu, > haine căocoesci, însă nu livrea. 
Radu, > costum eleant, de bon ton şi măsurat, 
Tarsița, > toaletă încărcată, fără a (i caricatură. 
Damele porti costume elegante, 
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COMEDIE ÎN 5 ACTE 

Scenele se petrecii în Iaşi, între anii 1840—1846, în casa 

rorniculai Iorgu Herzobeanu. 

  

“ACTUL |. 
Teatrul represintă un salon mare mobilat lucsos; el are trei uşi 

mark în fună, o uşă în dreapta şi alta în stânga, pe planul întâi ş'o 

fereastă în dreapta, pe planul al doilea; între uşile din fund se vede 

un portret mare a Sultanului; pe planul ântâi la stânga, sâutii aşedate 

"în rend: o canape, două totoliuri şi câteva scaune; sub fereastă este 

o masă cu tot ce trebue pentru scris, şi pe păretele din stânga se vede 

portretul sogiel lui Herzobeanu. i 

“SCENA 1. 

Lipicescu, doi lache!. 

Lipiceseu. — Hai, Iute, mergiţi de gătiţi tablalele 
cu dulceţi şi ciubucile de iasomie, c'aii să "ceapă acuş 

a vini boierii la risită de anul noii, şi cum a sosi Barbu 
lăutariul cu taraful lui, s&l puneţi să cânte în capătul 

scării. Hai!.. | 
(Lacheit esă priu fund.)
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Fată-ne cu anul noă în casă!.. Care _ce | present "mi-a 
face stiipânul meii, cuconul Iorgu Hârzobeanu ?.. Un COş- 
coge vornic, un boter de starea "ntță, trebue să'mi dee 
cel pugin o “păreche de strac. şi vr'o găce galbini, ca la 
0 slugă credincioasă ce"! snt de-atâţia anl... (pe gânaur 
Slugă eii!.. Slugă ei, care mă stmt în stare s&my cale 
pe inimă chiar, pentru ca să*mi fac o treaptă de înăl- 
țare!.. Ce n'aşi da, ce aşi... ca să prind vr'un rang, 
să mă boiresc ca col mulţi de sama me!.. de pildă : Slugărică, agfuns pitar acum dot ani, de unde cra bru- 
tar!.. pe dânsul "l-ai slujit. norocul, aii eşiţ Ia oamini.., 
şi ei tot nimic pân” acum, tot de casa boferlului, tot 
ciocoii !, În adertr, m'am înălţat cera în vreme de 
dăce ani, însă tot pe-aceeaşi scară; din liopetofleandură, 

" Căocolii de coada, trăsurii, am agiuns hop-clocotă, vătav 
de ogradă, şi din hop-ctocotiă, para-ciocolii, stolnic de 
curte... dar”, cătând bine, tot ciocoii !,. Hei!" când "mi-ar aştuta Dumnegăii să "nhaţ un post şun cin, Crişul 
eii!,. bine "mi-aş gTuca cit calul, bine *mi-aşi face men- drile!.. În câţiva ant nași înstări, cu bant m'aşi tot 
acăţa de poalele boierilor, păn” ce m'aşi încuiba frumos În arhontologhie, şi "n sferşit maşt însura, pentru ca să întru în neamuri... în neaniuri! (oftează și stă adâncit 
în gânduri.) 

  

SCENA II. 

Lipicescu, Arbore, 

Arbore. — intrând prin fund) Acasă "1 boterlul ?
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Lipiceseu, — ţin sine) Măcar un comisar de cvartal 
de-o cam dată!,. 

„Arbore. — (mar tare) Boteriul acasă "49. 
Lipicescu. — (tresăzina) Da cc vrei cu boierkul, ba- 

de... Cum te chiamă? 

Arbore. — Arbure rădişul. .. ME cunoaşte bine cu- 
conul Iorgu... Sântem. vecini de moşie. 

Lipicescu, — 'Te ştii. ă | 
Arbore. — Dacă mă ştii, ce mă mai întrebi de nu- 

me?.. AI prins orbul găinilor? 
Lipiceseu. — tobrazic) Bi!.. sapol?.. 

„Arbore. — Cum apot?.. Apot te mat întreb o dată, 
acasă "i boieriul ? 

Lipicescu. — Acasă; ce pofteşti ? 
Arbore. — Poftesc să ?] văd şi să "1 urez de anul 

noi. (în parte) Măi!.. că ţanţos ctocolii! 
Dipiceseu. — fin parte) Cum se cunoaşte mojicul! ltare) 

Aşteaptă afară... Boleriul nu "% sata âncă, 
Arbore. — Afară, eii?.. Ban ascultă, măi, linge-, 

talger. .. 
Lipiceseu. — Ce-al spus? 
Arbore. — Afară "1 locul celor ce stntii şi vreii si 

fie ciocol ca tine... şi! „(se pune pe un scaun.) | 

Lipicescu. — Măi!.. Bre!,. n parte) Hei!.. Căci 
nu sint Doferiit!. 

81



1330 „BOIERI ŞI clucof 

SCENA III. | 

Lipicescu, Arbore, Trufandachi, Slugărică, 

Trufandachi. — (întră prin fund gudurându-se şi zimbind) 

Cu plecaţune, file Lipigesco. 
Slugărică. —  timitână pe Trufandachi). Plecăciune. .. 
Lipicescu. — (măeunt) Sluga, lin Trufandaki ; mă 

"chin, cucoane Slugărică... Doriţi să strutaţi mâna 
Doieriului ? 

Trufandachi. — Neshi, se saruto la dimiail. ca 
Un Supuso ce sinto, 

Slugărică, — Supus şi credinclos. 
Lipiceseu. — Prea bine, prea bine... Cum s'a găti 

boleriul... Eaca!.. mi se pare că s'aii şi gătit... ee 
aude in stânga batate în palme.) 

Trufandachi. — Aa rogo, fraţica, spune la pan 
etghenestato, che a venito sulziaris 'Trufandaki la he- 
retismos, 

Slugărică. — Împreună cu pitarlul Slugărici. 
Lipicescu. — Bucuros; îmi place st 'ndatoresc oa- 

- meny cum se cade, 

Arbore. — (in parte) Care vra să dică, ei nu 1... 
tare) X'audi, logofete?.. Doieriul bate 'n palme ;" aleargă 
lute, ca să nu mănfinci o papară de anul noi. 

Lipiceseu. — X'auţi, bade Arbure?.. fe sama, c'aici 
nu te afli la Arbureni. (eseu 

Arbore. — Cred şi cii, ciocoroflcandură... Acolo '[ 
haştinii de rădăşi, g'aici ce rofii de clocol. 

'Prufanduchi, — tatius) Pentru mine, ma roge, le dici 
aste varbele?.,



Boteni şi ctocor 1331 

Arbore. — Ba nu... pentru tustrii, 
Trufandachi. — incet cătră Slugărică) Un mozico. 
Slugărică. -— (ince Un ţopârlan. 
Arbore. — (in parte) Dacă linguşescă pe slugi, ce 

dracul or mai face stăpânului ?.. 

SCENA IV. 

- Arbore, Trufandachi, Slugărică, Hârzobeanu, 

Lipicescu, 

Lipicescu. — (deschiqină ușile ain stânga) Vine boierlul!.. 
(ese prin funâ.) 

Trufandachi. — (făcâna temenale, se apropie smerit de Hâr- 
zobeanu şi "1 serută poals hakne!) La mulţi ani, elilambrota- 

te!.. Se dee Proniea se ve videmo logofetos mare fe 
megas postelnicos! . . 

_ Slugărică, —- (se apropie de Hârzobeanu, stringându'şi haina 
1a pept şi "1 serută ceea-l-altă poală, foarte umilit) Amin! S'asfun- 
geţi mare şi tare, ca s'agiutaţi pe nevoleşi şi să vă m- 
mulţiţă slugile ca năsipul mărit. 

Hârzobeanu. — (eu aer de protecție) Vă mulțămesc, vă 
mulţămesc. .. EI! moş Arbure, ce faci acolo în ungher 
ca un cu6?,. 

Arbore. — Aştept, cucoane Iorgule, s%”'mi cânte cu- 

cul în dreapta, ca sY'mi vie şi mie rândul a te ura de 
anul noii, după obiceiul striimoşese. (se apropie și presară pe 
Herzobeanu cu orez) La mulţi aut cu fericire !.. Belşug şi 
sănstate!.. Săţi fie vara vară, fearna Yearnă, casa casă 

şi masa masă, | 
84*
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Hârzobeanu. — trigina) Bine, bine; destul, moş Ar- 
bure, destul. 

Trufandachi. — Mu destule, bre, destule a diso 
arhontas, rrei se faci pilaf la dimialui ? 

Arbore. — Nu sbera, grecule! 
Trufandachi. — Sopa, bre. 
Arbore, — (in parte) (e te-ași măsura cii cu sopa, 

ca *n vremea Enicerilor!.. 
Hârzobeanu. —— (se pune pe cauape şi bate în palme) Naş- 

tasaki. E 
(Lipicescu se arată la uşa din funâ,) 

Lipicescu. — Poroncă. 
Hârzobeanu. — Adi'mi un clubuc. 
Lipiceseu. — Îndată, stăpâne. taispare) 
Trufandachi. — Ecyhenestate, tot aveţi capnos 

de ţel vestito de al Sultanului?.. 
Hârzobeanu. — n, dar, fi Trufandaki, 
Trufandachi. — fincuinându-se Se '] metahirisiţi sa= 

nat050, (eătră Slugărică) Ca mariea sa nu are nime fabieti 
he ighemonilon. 4 

A 

  

SCENA Y. - 

Cei denainte, Vulpe, Lipicescu. 

Lipicescu, — (intră prin fund sudână întrun crubuc lung, şi 
anuuță) Banul Sandu Vulpe! (apoi presiută clubucul lut Herzo= 
beanu cu talim ture.) 

Arbore. — țin parte) Ha! Vulpea răgişilor! Creştin 
cu crucea "m sin şi cu dracul de-a spinare,
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Vulpe. — (inbrăcat în hatne orientale, antereă, glubea, șal, fes, 

ţine șlicul într'o mână şi merge de serută mâna lu! Ierzobeanu) St 

trăiţi, precum doriţi, cucoane, şi să vă fie sfântul Va- 
sili ogurliii, cum s'ar prinde. 

Hârzobeanu. — Și dumnitale asemine, arhon banc... 
Lasă, lasă. (se face că'şi trage mâna.) 

Vulpe. — Da mă rog, cucoane, nu mă obijduiţi. 

(În lupta lor de politeţă, Vulpe scapă şlicul peste cTubue, Herzo- 

beanu scapă clubucul jus, Trufandachi aleargă de "1 culege şi "1 dă lui 

Lipicescu, care ese.) 

Trufandachi. — Nato?! s'a facuto primezădii ! To 

prokopsamen ! 

Vulpe. — (ruşinat) AS ertaţi, cucoane... 

Hârzobeanu. — Nu "i nimica, nu nimica... Pof- 

tim, arhon banc. (it arată un scaun.) 

Vulpe. — Sărut mânile. (se retrage) 

Arbore. — (eătră vulpe) AY păţit-o... cum s'ar prinde, 
Vulpe. — (ştergânânse pe frunte) Ohoroaca asta de şlic 

nalt dat de ruşine. | 

Arbore, — Pune de-acum să clocească găinile în- 

tr'ânsul. 
Lipiceseu. — (anuuţâna) Aga Neamuş!.. 

Arbore. — (în parte) ]la!.. ha !.. Aista nu "7 nici 

copoii, nici ogar... sărută veptul celor mari, ncindrăz- 
nind a'şi întinde botul pân la gură... î gicii vărul 

obştesc. .
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SCENA YI. 

Cer denainte, Neamuş. 

Neamuş. — (în frac, cu decorație rusă, întră țanțoş purtând ca- > 

pul ridicat; însă cum dă cu ochilde Hârzobeanu, incepe a'1 pleca, zim- 
bind. El se apropie de stăpânul cască şi "1 serută pe pept.) Vere. , . 
Cucoane Iorgule, daţi'mi vote. 

Hârzobeanu. — (serntâna pe Seamuş în frunte) Sluga, ar- 
hon agă... Ce mai face cucoana Tarsiţa, soţiea dum- 
nitale? . . ” 
__Neamuș. — Sărută mânile. Ai fost cam zaifă.., 
Se vede c'ai răcit pe drum, când s'aii întors de la ţară, 
mai alaltaferi, 

H6rzobeanu. — Adevărat că i staii troienit saniea, 
cale de trii poşti, tocmai la Teluş?.. 

Neamuş. —. Adevărat!.. ba 'ncă s'a şi răsturnat 
în om, 

Herzobeanu. — (e spui, frate?.. şi cum ai scă- 
pat de-acolo ?.. 

Neamuş. — Noroc caii trecut un călător care-aii 
cules-o şi "mi-ati adus-o ?n saniea Iul. 

Hârzobeanu. — Cine?,. | 
Neamuş. — Un tenir ce se 'ntorcea din străinătate. ! 
Hârzobeanu, — Cum îl chiamă?.. 
Neamuş. — Di, nu ştiii bine... Am întrebat pe 

Tarsiţa. .. dar "l-am uitat... 
Hârzobeanu. — Ș'aii veniti amândoi, .. singuri. , . 

toată noaptea ? i 
Neamuș. — Ce era să facă?,. de cât so miinânce 

lupii. (se retrage lângă Vulpe.)
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Hârzobeanu. — Că, dă, bună parte-ară fi avuti!.. 

-0 Afrodită!. 

Trufandachi. — (zimbină şi făcena cu ochiul lui Hârzobeanu) 

Neshi, neslii... Un garofalo. .. 

Vulpe, — (cătră Xeamuş) La mulţi ani, vere Alecule, 

cum s'ar. prinde. 
Neamug. — (mânăra) SE trăeşti, arhon bane. (în vazte) 

Prea mă verueşte banul! 
Arbore. — (în parte, imitând pe Neamug) SE trăieşti, ar- 

hon bane... Bine dice vorba ceea: Mare cu cei mici şi 

mic cu cel mari. 

"Lipiceseu. — tanunţâvă; Marele hatman Ştefan Stâl- 

peanu. 

- Hârzobeanu. — sculându-se inte) “Lipicescule, dulceţi 

şi cafele. (merge inaintea lui Stâlpeauu.) 

SCENA VIL.: 
Co de nainte stâlpeanu, Radu. 

Hârzobeanu, — Bine-ai venit, vere Ștofane!.. nu 

m'aşteptam la o mulțămire ca asta. 

(Stâlpeanu şi Herzobeanu se înbrăgişază înpreună,) 

_ Stâlpeanu. — Am sosit chiar asară de la Trotu- 

şeny, împreună cu Radu. 

(Radu se închină la H&rzobeanu.) 

Hârzobeanu.'— Radu? 
Stâlpeanu. — Dar... Radu; "M-ai uitat? 

Hârzobeanu. — Ha!.. copilul cel găsit în grădină?
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Stâlpeanu. -— Şi crescut în casa mea cu. filcă-ta, cu Ilenuţa. 
| 

Herzobeanu. — [la!,, îmi aduc aminte... Da unde= al fost pănacu, Radule?,. or îi vr'o opt ani de când nu te-am mai vădut. 
Radu. — Am fost la Paris, 
Hârzobeanu. — Şi ce-ai spudal:sil acolo ? 
Radu. — Am studieat legile, 
Hârzobeanu, — Vrei să te faci vechil ? 
Radu. — Arocat, judecător, jurnalist... tot ce pote ja de folos ţerii mele. 
Hârzobeanu. — Așa ?.. (cătră Stâlpeanu) Poftim, vere Ştefane. 

(Se pună înpreună pe canape. Radu ocupă un fotoliă în stânga) 
Neamuş, -— (incet cătră Vulpe) Vedut-ai aşa obrăznicie! Radu n'aii sărutat mâna vărului Iorgu. 
Trufandachi. — Lipsa de seras, 
Vulpe. — Ș'aista”j bonjurist. 

Arbore, — ţin parte) Îmk place mie băetul. "Stâlpoanu. — Ge mat face Tlenuţa ? 
Hârzobeanu, — Sinătoasă, pitrece cu clavirtul, Stâlpeanu. — A fi crescut mare, drăguţa. 
Herzobeanu. — Crescut, de n% mai cunoşti, 
Neamuș. ——  (voind a să amesteca in vorbă) Ba chiar şi bună de măritat, nepoţica. 
Stâlpeanu. -- Nepoţica!. . Aşa găsăşt! dumneta ? Neamuş, — (ingărmat) Adică... mi se pare... poate mă greşăse, credeam că la 18 an,.. 
Arbore. — (in parte) () încurcă agaoa, 

1
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Stâlpeanu. — Baca şi moş , Arbure, talpa răgăşilor ? 
„Ce caţi aici, ursule? | 

Arbore. — Cat dreptate, cucoane Ștefane, şi n'o 
giisăse, | 

Stâlpeanu. — Far” ai vr'un proces? 
Arbore, — Am o gâlceară c%0 vulpe şirată pentr'in 

petic de pămnt. 

Vulpe. În pilda mea o spui asta, rădăşule ?.. 
cum Sar prinde? 

Arbore. — Sc prinde chiar de minune. 

(Toţi ridiă.) 

  

(Stâlpeanu și Herzobeanu staă pe canape; la dreapta lor se află 

Neamuş pe un fotolii; apof Vulpe şi (Irnfandacbi stati pe scaune și se 

scolă de câte ory vorbescii boierii cei art. Arbore şi Slugărică stai în 

picloare. Doi lache! în livre aducă tablale cu dulceţi, şi mergiă de le pre- 

siută ântâ! la Stâlpeanu, pe urmă la” Xeamuş și Vulpe. Dol arnăuţi a- 

ducă caiele în felegene cu zarfuri. Arbore şi Slugărică nu teii dulceţi; 

ear' Trufandachi urmăresce pe lacheii ptnă la ușă, si acolo bea un pa- 

har cu apă.) 

Herzobeanu. — îcătră lacher, arătând pe Vulpe, Trufandacui 

și Slugăieă) Daţi dulceţi şi cafele la dumnealor... daţi şi 
la dumnealui, colo... Peftim, boieri, şi să vă fie de bine. 

Vulpe. — Strut mânile, 

T'rufandachi. — Saruto zenunchii. 

Slugărică. — Strut tălpile. 
Arbore. -— (în parte) Ştii că aii buze de dârvală. 
Stâlpeanu. — Ce mal .noii pe-aici pin laşi, vere 

lorgule ? 

Hârzobeanu. — Tot aceea şi ear” accea: intrigi, 

furături, dispărţănii, hatiruri, nedreptiiţi. . .
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Neamuş. — Aşa, aşa... bine dice vărul... cuco- 
nul Iorgu... latahrisuri şi ear hatahrisury, 

Stâlpeanu. — Eşti în vr'o slujbă, arhon agă ? 
Neamuş. — Ba m'aii ferit Dumnegâi... cu toate 

că, poate-aşi meritarisi şi eii de-a fi pristaclisit, ca 
evghenist. . . | 

Stâlpeanu. —  tîntorcânau-se spre Herzobeanu) Ş'aşa di- 

ceai, vere? 

Hârzobeanu. — Dic, vere, că ţara se găsăşte în- 
tro epohi din cele mai îngrozitoare, . . 

Stâlpeanu. — Cum, mă rog? 

Hârzobeanu. — Adiaforisirea de Patrie aii agiuns 
a îi o boală obştească, mat rea de cât ciuma! Putre- 
galul îi la meduvă. Administraţie " un codru plin de 
hoţi Dedurdisiţi; ramul dicanicesc o tarahă, unde se 
vinde sfânta dreptate cu dramul şi cu vurta. Posturile 
se precupeţăscii, se hareciluescii în piață... cîne dă may 
mult... Rangurile se cântărescii cu bani. Ciocoii se mân- 
drescit “cu cinuri cumptrate şi ue "nnăduşă pe noi, ade- 

„Yeraţii exghenişti. 

Arbore. — (incet cătră Valpe, Trufandachi şi Siugărică) Pi]. 

Hârzobeanu. — Obşteasca ohicinuita Adunare ai 
aşiuns o adevărată adunătură slugarnică, care încuriin- 

„ţază toate /-atahrisurile; ba "că ŞI însuştşte dreptul: 
la face Yama în iconomiile Yisterier şi a le dărui pe tot 
“anul lui Vodă, sub cuvânt de recunoştinţă. pentru feri- . 
|cirea de care s'ar fi: bucurând țara... şi însă!.. nok 
boierii cet mari, noi Stâlpenii, Horzobenii, protipendiştii,
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” sîntem lăsaţi la o parte ca nişte netrebnici şi osândiţi 
a priivi peirea Patriei, făr'a putea deschide gura, 

Stâlpeanu. — Cine vă opreşte?., 

Herzobeanu. — Cine?.. Teama de-a fi surguniţi 
pe la monăstiri!.. 

- Arbore, — ţin parte) Frica păzăşte hbostănăriea, 

Stâlpeanu. — Însă, pe cât am aflat, acea teamă 

nu Waii stânjânit a trimete memuare la Petersburg şi] 
jalbe la “Țarigrad, cerend amestecul străinilor în tre= 

bile ţării ? 

Radu. — (in parte) Ce infamie!.. [ 

H6rzobeanu. — Am trimes... dar, şi vom mal tri- 

mete, pănă vom isbuti a face tronul vacant; căci numai 
străinii, protectorii noştri, epitropii noştri, stnti în pu- 

tere a ne scăpa de răul ce ne bântue... Mat bine să 
vie străinii. . , 

Stâlpeanu. — "Taci, nemernicule! Xu "ţi minji su- 

iletul cu astfel de cugete păcătoase... Cine chiamă ş'a-. 

duce amestec străin în ţară, îi mai nelegiuit de cât 
luda vengătortul, şi ca luda el merită hula şi blăstămul 
omenirii. 

Radu. — (în parte) Bravo! 

Arbore. — St trăcşti, encoane Ştefane! 

Hârzobeanu. — iii, vere, că dumneta ai fust tot 

de-a-una de altă părere, şi că n'ai vrut nici o-dată să 

te uneşti cu noi, de şi eşti din protipenda; însă dum- 

neta trăeşti la moşie, unde eşti stiipân cât-un Domn şi 

“may prilej, ca noi işti diu oraș, a te tulbura de călcă- -
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rile ce se faci gilnic în arhontologhie şi în drepturile 
noastre. 

| 
Stâlpeanu. — Aşa este!.. X'am vrut să maj dat, 

mâna cu voi, căci vof aveţi îndrăzneală a să lupta. 
făciş şi peptiş cu puterile asuprituare, ci umblaţi cu peri 
ascunse pe la consuli, cu intrigi fanarioticeşti, cu mij- 
loace dostlnice, cu jalbe pe la împărății, par'că îm pără- 
țiile n'aii altă grijă de cât să cate de păcatele voastre... 
Ile! vere, în vremea de maj "mainte boierii, adevăraţi 
stâlpi ai ţării, în loc de-a cere agiutoruri de peste ho- 
tar, mergeait de-a dreptul la Curtea domnească şi di- 
ceaii lui Vodă cu glas bărbătesc: „Măriea ta! “țara su- 
fere, ţara geme, țara "1 sătuli de răi... sterpeşte răul, 
ca să nu te stârpească el pe Măriea ta!* şi Domnul 
asculta de glasul boterilor Pământeni... Far" acuni, voi 
singuri waţi nimicitii în ochiy Domnului, v'aţi mâncatii 
credinţa în ochii poporului, arttându-le că nu mai aveţi 
pept, nu mai aveți glas, nu mat aveți adevărată durere 
de țară, ci numai o ticăloasă ambiţie, hrănită când de 
ventul de peste Prut, când de cel de peste Dunăre, ., 
Faca pentru ce nu daii mâna cu Yok, | 

Herzobeanu. — țsculânau-sc supărat) Ambiţica, ambi- 
țiea !.. dar!.. cu acest cuvânt ne scotii ochii acei care 
nu vrei să "nţăleagă soiul nostru de patriotism... Am- 
biţiea!.. EX, fie! Aven ambiţie a nu ne cobori de pe 
treapta pe care ne găsim înălțaţi; din contra, vrem a 
ne înălța şi mai sus. 

Stâlpeanu. — Vrei să dici, a vă acăţa ? 
Hârzobeanu. — Avem ambiţie a săpa ş'a disrădt- 

,
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cina pălămida din pământul nostru, ş'o săpăm într'as- 
cuns, chiar cu aziutor de brace străine; căci de cât a 

sta de-o parte răce şi adiafor, mai mult patriotism 
arată cel ce se Tuptă cu oră ce armă în contra srijma- 

şului. .. Nu "7 aşa, boteri? 
Vulpe. — 

Neam : — 

Trufa ; — 

Slugă: — 

„ Hârzobeanu, — VE iei marturi pe toți; spuneţi: 
rămas-a ceva neprihiânit îu ţară ? 

Vulpe. — 

Neam: — 

Trufa : — 

Slugă: — 

Hârzobeanu. — Dreptatea, sfânta dreptate mai cesis- 

Aşa! aşa! 

Nimic, nimic.   
tă?.. Averile sigure *sii ?.. Cinstea apirati'i?.. chiar | 

vieaţa!.. Când toate posturile se Yeii în arendă pe trii ! 
ani, când oamenii Ocârmuirii sântii îngăduiţi, încura- 

jaţi chiar la pradă, pentru ca să'şi facă avere, mai poate 

fi cineva scutit de licomiea lor?.. Guvern îi aista?., 
vă mtreb boieri, Guvern Regulamentar ori paşalic, în 

care domneşte interesul şi samazolnicica 2.. Şi noi st 

privim cu adiaforie o asemine stare de lucruri, să răb- 

"dăm tiraniea şi să plecăm capul la giug ca nişte vite?.. 

Nu! la luptă, boieri, la luptă cu inimă!.. Eii voii fi în 

îruntea voastră păn” la moarte!.. Eii!.. (se prenmară aprius).
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SCENA VIII. 

Cei denainte, Lipiceseu, 

Lipiceseu. — fepăriet) Cucoane! cucoane! Ai năvi- 
litii în curte aga c'o ceată de slujitori ! 

Hârzobeanu. —  lturburinau-se) Să m'arestucască ! 
Toţi. — Asa! 
H6rzobeanu. -— (săbina S mă 'nchidă! st mă 'm- 

funde la S&cul. (cade pe canape.) 

Trufandachi, — (incet cătră cera-lralțn) Aga!.. primez- 
die, fraţico. . . ferga ! / (se furigază şi ese prin fund.) 

)  Slugărică, — Qare?., _ aic mii drumul. (armea- 
ză pe Trufandachl.) i 

N Vulpe. — Ş'al me că 
du'şI ear' şlicul.) Z 

Neamuş. — țin pari viza „câmpromitarist 1. La 
sănătoasa, Alecule !.. (esc; Mia, tare) ALE. duo să, „vu ce 
cată aga aici? : ; 

Arbore. — Dos la fag, vicii 
Hârzobeanu. — Nu mă. lăsa, râs Ştofane: că '5 

prăpădit. Ah! ah! dâşr trânge mânile; 
Stâlpeanu. — Da ţineţi firea, omule; ce te-ar spă- 

rict. de nimica şi te faci de ris? 
Hârzobeanu, — Nimic ?,, Aga cu slujitorii... să 

mă ridice! | 
Stâlpeanu. — Să te ridice? pentru ce? 
H&rzobeanu. — Pentru că fac împrotivire Ocârmui- 

rii... Eaca dreptatea din diua de astăgi!, Vodă mă are 

    

   sar. prinde, „raze, scăpân- 

   

  

la ochi ră! şi cată a să disbira de mine. EL m'aăă ame-: 
ninţat o dată cu monăstirea... Ah! ce să mă fac?:
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Stâlpeanu. — Fă-te om, dacă poţi, român verde în 

" faca prigonirii, boteriă de viți sănătoasă, car” nu un mi- 

săl din tulpină putredă. 
H&rzobeanu. — Vorbe, vere... vorbe late şi fru- 

moase!.. Dar cii sânt la dică... Săracul de mine!., 

Unde să m'ascund ? 

Lipicescu. — În gherghir, cucoane. 
- Hârzobeanu. — Bine dici, Nastasaki... uşa de 
fer... Haide... să nu afle aga.... Haide... (ese, aler- 

gând pe uşa din funâ, urmărit de Lipicescu.) i 

Stâlpeanu. — (en âieprep Ce mişălie!.. Mii greață 

să mal staii în casa „ast  Radule, rEmâl aici ca să 

veţi ce s'a pnteniias g la. Vodă. (ese prin tund.) 
aer 

   
   

  

Ar 227 (gueră cu mirare) Parc'aii dat uliul întrun 

cârd de vrăbii. teătră Raau) Cum îţi pare câte le viduşi 
aici, domnule Radu?,. 

“Radu. — Mă simt încremenit, moşule... Unde mă 
aflu?.. În ce lume trăesc? 

Arbore. — Unde te afli?.. întrun furnicar cioco- 

fesc!.. într'o mişină de jigănil pocite cu fece de om... 

Cuconul Iorgu Hârzobeanu 2.. ciocotii de starea "tei, care 
se crede coborit cu hârzobul din Cer, şi care se 'mchină 
adi la sfântul Neculai şi mâni la Mohamed... Aga Nea- 

muş? ciocolii în doi peri, giumătate acăţat de proti-
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penda prin măritişul unir mătuşi a lui “un boteriii mare, 
şi glumătate atirnat în Slos de rudele lut de starea a 
doua; fudul sati umilit, după oaminii cu care se giiseşte; 
dar tot-de-a-una gata a da cinstea pe ruşine... Vulpe? 
“clocot co treaptă sai ghuimătate mat gtos de cât Nea- 
muș, aprig, hrăpitor, spaima rădăşilor, molie de dula- 
puri cu dele afumate, faur de cârclocuri, şi cu toate- 

iaeste creştin cu frica luj Dumnedăi, dus la biserică, 
spovăauit, împărtăşit şi grijit.... Slugărică ? ciocoieş, cio- 
cofleandură, ciocorofleac, care se târâe pe urmile tălpi- 
lor boireşti, ca să le sărute şi chiar să le lingă la ne- 
voie... 'Trufandaki ? clocolă grecesc, intrigant, care se 

: furişază  p'intre Români, zimbind, gudurându-se, lingu- 
şind, făcend pellirăniy, pentru ca să ridă boteri), şi 
care ținteşte a prinde rădăcină în pămentul ţării, a să 
însura cu dăstrea unii cuconiți ertată de Dumnedtă şi 
de oameni, şa astunge "ntr'o di mtegas postelnicos,'. . 

“ Lipicoscu? ckocotii din snnoiii ce răsare pe nesimţite ca 
0 ciupercii veninoasă, nopercă încăldită la sîu, care vra 
să muște mai ântâi chiar pe stăpânul, pe făcătoriul săi 

„de bine!.. Eaca lumea în care te găseşti, domnule Radu! 
Numai doi oameni, afară de dumneta, care eşti acum venit din ceea lume, numai doj, din câţi oi vădut aici, 
siintii adevăraţi oamini: hatmanul Stefan Stâlpeanu, bote- 
riii de cet vechi, talpa ţării, român îiitice ca-Qiiă dremea - 
lui “Ttutu cel bătrân, şi eti, Arbure rădăşul, opincă ne- 
văesuită, ce-am trăit pân la bătrânețe cu inima lipită 
de pâmentul Moldovil, şi astfelrăi "mi-am păstrat-o tea-
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fără şi curată!.. Acum, fătul mei, cunoşti hora, întră 
"n danţ dacă“ţi cere inima, 

Radu. — ME 'ngrozesci, moşule ! 
Arbore. — (zărină pe Elena) Eaca leac dulce pentru 

spaimă, fătul meit. | 

  

SCENA X. 

Radu, Arbore, Elena, 

Blena. — (întră îngrijită, pe uşa din dreapta) Unde "i tatăl 
meii, unde "i tatăl meii? 

Radu, -— (urmit, în parte) Elena! 

Arbore. — Nu te 'meriji, duducă... Boterlu "f în 
odaca sa. 

Elena. — Adevărat e, moş Arbore, c'a venit aga stl?.. 
Arbore. — Nu... vorbe... nu crede... 
Elena. — Ah!.. nu cănta să mă "mel... MOŞ Ar- 

bore. .. inima'mi spune cil ameninţă un pericul. 
Arbore. — (în parte) Nici că se prinde mineluna. 
Elena. — Moş Arbore, nu'mi ascunde aderărul, că 

mal reii mă chinuesci, 
Arbore. — Apol... adevărul adevărat. .. Mi 
Radu. — finaintâua) Adevărul este, domniştră, că asa 

0 în ogradă c'o ceată de slujitori; dar” mă jur că pân 
a nu aresta pe părintele domniei vâstre, cel va trebui să 

„calce peste mine. 
Elena, — (cu zecunoseinți) Al un. sufiet generos, dom- 

nul mei... îţi mulţemese din fundul inimir... Ah! apt 
rul pe tatăl mei... el e bun şi merită... 

85
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Radu. — Îl vorii apăra ca pe însuşi părinţii mei, 
dac'arii mai fi pe lume. | 

Elena. — Eşti orfan?.. domnule... înţelegi dar în- 
grijirea me. 

Radu. — 0! dar; şi volii fi fericit a vă proba că 
mam uitat nici vol uita timpul din copilărie ce 'l-amii 
trăiti împreună la moşiea hatmanului Stâlpeanu. 

Elena. — turmită) Radu! Radu!.. dumneta eşti? 
Radu, — Ei; mă recundscaţi ? | 

Elena. — Radu!.. amicul mei din copilărie ! 

(Aică tăcere.) 

Arbore, — (în parte) Aii începuti a să 'nneca unul 
în ochii altula... Hm! Sămn bun. 

(Se ande sgomot afară.) 

Elena. — Ce s'aude?.. Vine aga? 
Radu. — Nu vă temeţi, domniştră... Întorceţi-vă 

în apartamentul domniei vâstre, . . Fă şi moş Arbore 
stăm aici pe loc. 

Elena, —  (intindând mâna lui Radu) A revedere, amicul 
metil. (ese prin dreapta.) 

(Radu scrută mâna Elenei şi remâne cufundat în gânduri.) 

Arbore. — (în parte) Xoroc!.. şi la anul cununie!,. 
tare) Domnule Radu... Domnule Radu, trezeşte-te că vine 
duşmanul. .. să" aţinem calea.
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SCENA XI. 

Ce denainte, Neamuș, Vulpe, Trufandachi, 

Slugărică (daă niăvală prin fund.) 

Toţi, — tintrâna, Ce-am audit? — Ce-am aflat ?. 
“Neamuş. — Vârul mei, Ainistru! 

TPrufandachi. — Cocuno Iorgo, Ministro! 
Toţi. — Ministru! 
Arbore. — (e Ainistru? Cine "i Ministru? 

Vulpe. — Boleriu 'i Ministru... cum s'ar prinde. 
Neamuş. — Aga aii tenit sl felicitarisască din par- 

tea, lui Vodă, ş'aii adus slujitori la poartă şi la scară, 

după ohiceiii,.. Şticam ci că nu putea fi altă ceva. 
„Toţi. —  tatară de Radu şi Arbore) Și eii, şi ei ştieam. 
Neamuş. — Și presimţam de mult că vărul meii 

era sagiungă la putere. 

Toţi. — D'apot ci? 

Vulpe. „— fii chiar "l-am şi visat astă noapte cu 
ceea, de Ministru... sub suoară... 

Arbore. — Ce-a fi aceea? : - 

Vulpe. — Porto... portofolnița... cum s*ar prinde. 
Toţi. — Şi cii "l-am visat. 

Arbore. — (lut Raâu) Sânti huni de-aritat Ja ear- 

marocul de la Pilticeni, pre legea mea! 

Trufandachi. — Sopa, che vine ceghenestato ar- 
hon Ministro. 

(Uşa din stânga se deschide.) 

85»
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SCENA XII. 

Cei demainte, Hârzobeanu, Lipicescu,. 

Lipiceseu. — Loc, loc!.. (anunță) Ecselenţiea sa, 
domnul Ministru din Liuntru! 

(Herzobeanu încărcat cu decoraţil ruse, turce şi nemţe:ci, întră mân- 
dru şi se îndreptă spre «anape, în timp ce dof comisari vinii de se pună 
lângă uşa din fund.) 

Toţi. — (afară de Radu şi Arbore) Uraaa!.. Să trăcascăi 
ecselențica sa! 

Hârzobeanu. — Vă mulţămese, boleri, vă mulţămesc.. 
Toţi. — Şi la mat mare, şi la mai mare! 
Herzobeanu. — Mal mare nu se poate, boieri, căci 

mai marele nostru este Măriea Sa!.. Să strizăm dar 
cu toţii şi din fundul inimii: 'Trăească Înălţimea Sa!.. 
Ani îndelungați părintelui Patriei, subt a cărui oblăduire 
țara aă atins culmea fericirif!.. căci fiind drepți, tre- 
bue să mărturisim cu mâna pe cuget, boieri, că. nici o 
dată Moldova mai fost mar bine ocârmuită, nici o dată 
ca n'aii simţit cu- aşa îmbelşugare binefacerile îngrijirii 
părintești... Administraţiea "i deşteaptă şi cinstită!,, 
ramul dicanicesc nepărtinitoriii şi cinstit!.. oamenii Gu- 
vernului vrednici şi cinstiți; întrun cuvânt cinstea şi 
dreptatea domnescă în toate, căci ele domnescii peste 
toate... Nu” aşa, boteri? 

Toţi. — (afară de Radu şi Arbore) Aşa, aşa! 

Radu. — (incet int Artore) Ce spune, moşule? 
Arbore, — [incet tut Radu] ine isonul de Ministru, 
H6rzobeanu. — Le ici acolo, moș Arbure?
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Arbore. —' Fii?.. nimică, cucoane. în parte) Doam- 
ne! pune pază gurii mele. 

Herzobeanu. — SE nu cârteşti, moşnege, că eşti h&- 
trân şi trebue să te 'nchini adevărului... Spune: Ai sfenta 

dreptate lipseşte în ţară ?.. Aii nw'sii sigure averile oa-. 

minilor ?.. Ai cinstea nu "i apărati?.. Spuneţi, boieri. 
Toţi. — [afară de Radu şi Arbore] Aşa, aşa! 

Arbore. — (în parte) Adică, aşa ş'aşa. 

Hârzobeanu. — De-aceea eii dic car fi o fir de 

lege a nu binecuvânta. Guvernul nostru, şi prin urmare: 
Vai de-acei ce-arii cugeta să urzască uneltiri în protiva 

luj?.. Dis-am! | 

Toţi. — afară de Radu şi Arbore]. Trăească  Mărica Sa! 
[Sc răpedii să serute mâna lui Hârzobeanu.] 

Neamus. — (incet, plecându-se să serute peptul lut Herzobeanu] 
» 

„SE te gândeşti la mine, vere... cucoane Iorgule... Pos= 
tul de president Divanului domnesc îi vacanţ. tese. 

Hârzobeanu. — Bine... omii videa... Îuchinăctună 

cucoanii 'Tarsiţei. 
Vulpe. — Lincel, serutând mâna lui Herzobeanu] Moată nă- 

dejdea mea "! în puterea mărică tale... cum s'ar prinde. 
Hâ6rzobeanu. — Ai procesuri ? 

Vulpe. — Un cârd întreg. tese.] , 

Hârzobeanu. — Să fii fără grijă, arhon bane. 
Trufandachi. — [serntână poala haine lui Herzobeanu] În 

sfirsito, Dei mu, n'a invredniţito Dimiledeo se ve vedo 

azunso la virfo, precum m'am rogato la iconele di si 

nopte. : . Se ve milostiviţi, stapune, si de mine, de liai- 

meno 'Trufandaki.
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“Hârzobeanu. — Am să te renduesc ispravnie, * 
Trufandachi. —- Na zisis, ellambrotate! [ese.] 
Slugărică. —  [serutâna poala haYnet lui Hârzobeanu) Săruţ, 

tălpile mărier tale, şi'mă pun capul sub ele, în pulbe- 
rea lor, 

Hârzobeanu. — Din ţiulbere te-omă ridica şi pe 
tine, Slugărică,. . A 

Slugărică. — S5 vagiute Prea Puternicul, milos- 
tive ! Lese.] | 

Radu. —  [inehimânan:se) Domnule Ministru, primiţi 
felicitările mele. 'Țira vă privesce şi aşteptă vindecarea 

N relelor de carc-aţi vorbit pân” a nu ră face Ministru, Lese.] 
Herzobeanu. — Ştii ei ce am de făcut, domnişo- 

rule... EX! moş Arbure, ce maj gici? 
Arbore. — Dic, cucoane lorgule, că lumea" ca un 

put cu două cluturi; când se urcă cea plină, se coboară cea dişartă. | 
Hârzobeanu. — (e parimic % asta > 
Arbore, — Ban... o dicătoare veche de. când puri- cele purta potcoave de fer şi Sărea pn” în ceriii. 
Herzobeanu, — Ha, ha, ha! toţ shiduş eşti... Dar' altă mal nimic de spus?.. nimic de cerut? 
Arbore. — Ba ași avea, dacă nu "ți-ar fi cu supărare. 
Herzobeanu, — Grăeşte, uncheşule... nu te. sfii. 
Arbore. — Apoi... să te fereşti de clocol lingă! şi 1 de noperci linguşitoare cât îă fi sus, la culme, şi să te 

! gândeşti câte-o dată la biata țari, care " tocmal ca 
firul de carbă crescut în mijlocul drumului, câţi trecii 
toţi îl calcă. E
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Hârzobeanu. — Bine, bine, moş Arbure; îţi mul- 

(ămesc de povață... o priimesc fării st mă supir, ca de 

la un om de ţară, simplu dar” înţelept. 

Arbore. — Apoi dă, cucoaue; ci că stejarul cel drept 
creşte pe munte, în aer viii şi "m ţlini sănătoasă, ear 

nu în bahnă. tese. 
Hârzobeanu. — tin parte) Ce trea să dici uncheşul? 

SCENA XIII. 

Herzobeanu, Lipicescu, 

Lipicescu. —  [apropiinău-se umilit] Îmi daţi vote şi 
mie, măriea voastră, să ră sărut poalele, ca o slugă 

credincioasă ce vă sânt? 
Hârzobeanu. — Strută, Nastasaki. 
Lipicescu. — ştergenâu'șt ochit) Bi sânt cel mal mic 

şi cel mai supus... Diua de astăgi oii pomeni-o cât 

ol trăi, căci îi diua înălţării stăpânului mei... 
Hârzobeanu. — Ş'a tale, băete,.. te fac şatrariii. 

Lipicescu. — (urmi:) Şatrarii !.. şatrariiă eii!.. că, 

boferiă!.. Ah! S'agiungeţi Domn, milostive stăpâne! 
Hărzobeanu. — Ş'aceca se poate... de ce nu?.. 

Acum însă, fiind are să vie consulul aici, pregăteşte 

toate pentru priimire... A! scoate din fund portretul ; 

Sultanului, ş'anină ?n loc pe-al împăratului Neculai. . . | 

Bii merg la Curte. (ișt rea pălăriea.] 

Lipicescu. — Ascult. [strigă la uşa din fună, afară) Să 

tragă carcta ecselenţiei sale.
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| Hârzobeanu. — (in parte) În Sferşit m'am făcut Mi- 
! „nistru! [ese prin fund.] 

——————— 

SCENA XIV. 

Lipiceseu, — Şatrariii!.. în Sferşit m'am făcut ho- | feriii!.. Una la mână, şi cele multe "nainte! 
[Se duce să desprinaă portretul Sultanului.] 

(Cortina cade.)
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ACTUL II. 

Acelaşi decor, ca la actul ântți; pe păretele din fund însă se vede 

portretul impăratului Necolae. 

  

i o SCENA 1. 

i Lipicescu. —  [resturnat pe canape] ('u mila lui Dum- 
| nedăi, ei şatrariul Lipicescu, eată-me's eşit din taraful + 

clocoilor, ş'agiuns secretariul, omul de încredere al Mi- 
nistrulul. „ Eau să videm câţi bani "mi-ai întratii în 
pungă de-un an şi mai bine, de când boieriul îi la câr- L, 

|. Ma țEril ? tacstașură o distă tungă) Frumos pomelnic! _teitesce) 
2800 de galhini de la comisul 'Trufandaki, pentru ca 

sl rânduim ispravnic la Hirlăi; 500 de galbini de la 
" pitariul Slugi ărică, pentru ca s”l numim vi-agă în aşi; 

725 de galbini în naht, şi mai multe lovaeriuri $ ar- 
gintării găsite asupra loțulut Grozan, prins în codri! 
Vasluiului; 37 de galbini, 14 irmilici, 8 carboare şi 
ceva mărunte, de la un căpitan de rohatcă, pentru nişte 
jafuri făcute țăranilor ce-aducii provianturi în oraş; 280 
de galbint, 50 de merţe de ord, 4 putini de brândă, 
stoguri de fân şi două poloboace de vin din viile luf Ti. 
draşcu ot Odobeşti, de la lady gi Iani Marathonopulos, 
posesorul moşiei Haramul, pentru ca să se respingă jalba 
locuitorilor dată în protiva lui; 600 de galbini de la ji- 
danii pitari, pentru ca st li se învocască a vinde mai 
scump jămle făcute cu făină aprinsă; 900 de galbini de 
la jidanii casapl, pentru ca să li se posrolească tăterea 
vitelor bolnave; 1500 de galbini de la otcupcicul "poş-
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telor ş'acel al Ocnelor; 1500 de galbini de la otcup- 
cicit vămilor ş'a pavelelor; 480 de galbini ş'o sută de 
testele, de la apaltd cărţilor de gloc; 7200 de galbini 
de la mat multe fece, pentru deosebite posturi ș cinurk; 
adică 14,522 de galbini, 14 irmilică, S carboave şi cera 
mărunte peste tot, bani în naht, pe care "-am depus 
la Leiba Kana, prietinul meii.* Alte venituri: Am îm- 

 Posesuit moşiea bolerăului, Herzobenii, cu 3000 de gal- 
bină pe an; însă posesorul este ţinut a'mi număra mie, 

şatrariul Nastasaki Lipicescu, câte 600 de galbial pe 
aa, drept Âlotim: Am priimit toate câştlurile înainte pe 
d ani, scădându-se dobinda banilor câte 2 la sută... 
adică numai 1 şi slumătate; dar” am socotit de cuviință 
a trece 2 la socoteală, după cum nvait sfătuit Leiba 
Kana. Ce stai cheltuit? Leitesee] 250" de galbini pen- . 
tr'o masă dată domnilor consuli, când s'ait rânduit bo- 
Yertul Ministru.“ vorbit! Am trecut în socoteală 350 de 
galbini. reitesce) „Pentru un bal gala dat de sfentul Ne- 
culai, şi la care ai asistat Măriea Sa Vodă, 400 de 
galbini.* sorbit) Adică 580 de galbini, citesce] „Pentru 
0 cartă cu roţile poliite, telegari ungurești, faleturi şi 
livrele, 840 de galbiny.: sorbi Adică 960 de galbint ; 
şi cele-l-alte şi cele-l-alte. Astfel își umilă guşa cine “i 
cu cap, cu prevedere şi cu credință cătră stăpân... Cine 
vine?.. Ha! stolnicul... avem o răfueali împreună..
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SCENA II. 

Lipicescu, Stolnicul [vine din funa.] 

Tipiceseu. — Stolnice, te-am chiemat ca săţi spun 
că nu sântem mulțămiţi de tine. 

Stolnicul. — Pentru ce. păcatele mele, cucoane Nas- 
tasați ? 

-Lipiceseu. — Încarci la izvod fără nici o măsură 

şi fără nică o durere de stăpân. 

Stolnicul. — Fereascii Dumnegăi, cuconaşule!.. De 
sa afla una ca asta, să mă dal în Criminal, pe mâna 
lut Gavril buzatu. | 

"Lipiceseu. — Deschideţi ochii bine, stolnice, ca să 
nu mă sileşti aţi face o daună de care "! pomeni cât 

îi irăi, şi te gândeşte că mănânci pânca şi sarea bo- 
Yerlului, 

Stolnicul. — Dumnegăi să% întărească puterile şi 

să"i luugească dilele! 
Lipicescu. — Bine... "i-am poruncit asară să dai 

vezeteului 50 de bice, pentru că s'a îmbătat în agiu- 

nul sfentului Vasile... P-at dat? 

Stolnicul. — Dat, cucoane... 50 în capăt... şi adi 

zace pe coaste. 

Lipicescu. -- Ba să] spul să se scoale şi să nu se 

fasolească, c'apoi îl -trimet la agie ca să] răfucască vi- 

asa Slugărică... A!.. "ţi-am mat poroncit să pui în 

feră pe Stanciu bucătarul, pentru cai greşit pirjoalele 

bolerlului. .. 'l-at pus? 

Stolnicul. — Ba 'ncă "l-am şi mpodobit Go păre- 
che de coarne.
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Lipicescu. — Binc;.. Leiba Lipţcanul era s'aducă 
pescheş 40 de căpăţini de zăhar şi 50 de ocă de cafe 
Martinica în zembiluri... le-ati adus? 

Stolnicul., — Adus; însă stai găsit lipsă tri cipă- 
țini şi două oc 50 de dramuri de cafe. 

Lipiceseu. — Îuda tot Îudă!.. Ispravnicul de Itrlăă, 
comisul Trufandaki,” îmi scrie că trimete câteva hârzoabe 
de păstrăvi şi două căprioare de la munte... sosit-at? | 

Stolnicul, — Ba 'neă NU, cucoane. 
Lipicescu. — Cum or sosi, îndată să trimeţi o că- 

prioară, cea mai mare, cucoanii 'Tarsiţii lui aga Aca- 
muş, din partea boterăului. 

Stolnieul. — iii duce-o chiar cti singur. 
Lipicescu. — Ca să jel bacşiş?.. fie!.. Acum du-te, 

stolnice, şi adă'ţi aminte de cuvintele mele: Sluga bună 
nu se Jăcomeşte Ia banul stăpânului. 

- Stolnicul, — Ascult, fin parte, eșină pein funal Culcă-te pe-acea ureche, 

SCENA III. 

Lipiceseu — (se scoală de pe canape] De când boferlul 
s'a înălțat la rang de Ministru, îl ocheşte cucoana Tar- sița, şi stăpânul mei, pentru hatirul ex, cată să ren- ducască pe aga Neamuș president Divanului domnesc, .. Bine dice Românul: Fusta femeii, faşa dracului!.. Ile!.. 
când mv'aşi însura şi ei co nevăstuică, .- frumuşieă, 
ce-aşi mal prohorisi în astă lume!,. cota pușin pe gânduri] Răbdare, Lipicescule. . . meşter îi cel cornorat... “ţi-a
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veni şi ţie rândul... Acum cuconul îi dus la Curte pen- 
tru ca să măslucască alegerile deputaţilor, şi trebue să se 
'ntoarcă în curând... Sar” cuveni săi ces cu plin înainte» 

pentru ca s&'mi meargă diua bine; însă păm'acum nu s'aii 
înfăcoşat nică un chilipir... 

-Sezeă mân de rușine?.. [zărina pe Vulpe) la!., pare-mi a 
5 caca un Dănilă... E fim 
| 
.—. pr 

5 E 
Sie 

SCENA IV. A 4] 
| GQ 

“ Lipicescu, Vulpe. Z 
| 55 < 

>= GO Vulpe. — lintrâna prin fund) Cu buna dimineaţa cu-:: 
coane Nastasaki. fa | E 
'Lipiceseu. — [preocupat] Sluga, . | 5 Ş 
Vulpe. — Ecselenţica sa, domnul Ministru $ 

Lipiceseu. —- Se găseşte la Vodă... Ai "pi Heat, 

cu „boleriul? d 

Vulpe. — Să vegi dumneta... Cum star prinde... 
aşi avea să" pristavlisăse o jalvă în predmetul unei 
peripisce ce am cu nişte rădă. 

Lipicescu. — (in parte) Chilipiriu”i gata. mur vulpe) Ai 
fost obijdauit prin vr'o samâzolnicie din partea lor? 

Vulpe. — Adică... să vegi dumneta...: Ei sânti 

vecină: cu moşiea mea, ş'aşi avea poftă... dacă star pu- 
tea... cum s'ar priide. + M8 "nţălegi?.. 

Lipiceseu. —- Cum nu?.. AI avea poltă să le r& 

şlaceşti o parte de pămtnt.. .'cu hapea. 
Vulpe. — Să vedi dumneta, cucoane Nastasaki: Fă- 

Cum să fac?.. să Mea DEE Fa re ap 
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Lipicescu. — Binc;.. Leiba Lipţcanul era s'aducă 
pescheş 40 de căpăţini de zăhar şi 50 de ocă de cafe 
Martinica în zembiluri... le-ati adus? 

Stolnicul., — Adus; însă stai găsit lipsă tri cipă- 
țini şi două oc 50 de dramuri de cafe. 

Lipiceseu. — Îuda tot Îudă!.. Ispravnicul de Itrlăă, 
comisul Trufandaki,” îmi scrie că trimete câteva hârzoabe 
de păstrăvi şi două căprioare de la munte... sosit-at? 

Stolnicul, — Ba 'neă NU, cucoane. 
Lipicescu. — Cum or sosi, îndată să trimeţi o că- 

prioară, cea mai mare, cucoanii 'Tarsiţii lui aga Aca- 
muş, din partea boterăului. 

Stolnieul. — iii duce-o chiar cti singur. 
Lipicescu. — Ca să jel bacşiş?.. fie!.. Acum du-te, 

stolnice, şi adă'ţi aminte de cuvintele mele: Sluga bună 
nu se Jăcomeşte Ia banul stăpânului. 

- Stolnicul, — Ascult, fin parte, eșină pein funal Culcă-te pe-acea ureche, 

SCENA III. 

Lipiceseu — (se scoală de pe canape] De când boferlul 
s'a înălțat la rang de Ministru, îl ocheşte cucoana Tar- sița, şi stăpânul mei, pentru hatirul ex, cată să ren- ducască pe aga Neamuș president Divanului domnesc, .. Bine dice Românul: Fusta femeii, faşa dracului!.. Ile!.. 
când mv'aşi însura şi ei co nevăstuică, .- frumuşieă, 
ce-aşi mal prohorisi în astă lume!,. cota pușin pe gânduri] Răbdare, Lipicescule. . . meşter îi cel cornorat... “ţi-a
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veni şi ţie rândul... Acum cuconul îi dus la Curte pen- 
tru ca să măslucască alegerile deputaţilor, şi trebue să se 
'ntoarcă în curând... Sar” cuveni săi ces cu plin înainte» 

pentru ca s&'mi meargă diua bine; însă păm'acum nu s'aii 
înfăcoşat nică un chilipir... 

-Sezeă mân de rușine?.. [zărina pe Vulpe) la!., pare-mi a 
5 caca un Dănilă... E fim 
| 
.—. pr 

5 E 
Sie 

SCENA IV. A 4] 
| GQ 

“ Lipicescu, Vulpe. Z 
| 55 < 

>= GO Vulpe. — lintrâna prin fund) Cu buna dimineaţa cu-:: 
coane Nastasaki. fa | E 
'Lipiceseu. — [preocupat] Sluga, . | 5 Ş 
Vulpe. — Ecselenţica sa, domnul Ministru $ 

Lipiceseu. —- Se găseşte la Vodă... Ai "pi Heat, 

cu „boleriul? d 

Vulpe. — Să vegi dumneta... Cum star prinde... 
aşi avea să" pristavlisăse o jalvă în predmetul unei 
peripisce ce am cu nişte rădă. 

Lipicescu. — (in parte) Chilipiriu”i gata. mur vulpe) Ai 
fost obijdauit prin vr'o samâzolnicie din partea lor? 

Vulpe. — Adică... să vegi dumneta...: Ei sânti 

vecină: cu moşiea mea, ş'aşi avea poftă... dacă star pu- 
tea... cum s'ar priide. + M8 "nţălegi?.. 

Lipiceseu. —- Cum nu?.. AI avea poltă să le r& 

şlaceşti o parte de pămtnt.. .'cu hapea. 
Vulpe. — Să vedi dumneta, cucoane Nastasaki: Fă- 

Cum să fac?.. să Mea DEE Fa re ap 
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când sprafcă în ispisoacele mele, am dosloşit din holdul 
lor, că unchiul mei, răposatul fiori-vist Nicu Hapcea, aii 
cumpărat la leat 1812 o hirtă de loc de la rădăşul 'Poa- 
dir Arbure, pe preţ de-un cal bălan, cu zdelcă întărită 
în presustviea: giudeciitoriei de Botşăni, aşa precum se 
poate dovidi din cuprinsul delilor scripisite şi şnuruite, 

„ce se află la Arhivă, în dulap, în predmetul sus pomi- 
nitei vengări; 1se resunsy însă la leat 1816 moare, cum 
s'ar prinde, Toadir Arbure de dropică. .. moare!.. 

Lipicescu. -- Să Y fiec de bine!.. , 
Vulpe. — Amin... Ear' ce să vegi?.. La leat 1817, 

se scoală ficiorul răposatului, unul Costandin Arbure, dis 
Cârnul, se scoală co povescă plină de ponos, arătând 
cu dovedi 2 mărturii, că tată-săi mar fi priimit de la 
unchiul mei, ftori-vist Nicu Hapcea, calul cel bălan din 
zdelcă, şi că sus pominita hirtă de loc ar fi fost luată 
de sus pominitul mei unchiă cu însovolnicie, ba chiar şi 
cu vigaror... Isprărniciea docladariseşte giudecătoriei, 
care şi trimete un stolnacealnic la faa locului în co- 
mandirorei, . , | 

Iipiceseu. -- Bun... di "nainte. 
Vulpe. — Cinovnicul vine cu podorojnă ?n căruţă 

de poştă, cere podpiseai, dă rospiscă şi, fără a să te- 
me de-a face osfanovcă în slujbă, aşterne o otnoşănie 
pe hârtie fricapel, prin care îndreptueşte- pe Costandin 
Arbure, dis Cârnul. 

Lipicescu. — Ce face-atunci ftori=vistu] ? 
Vulpe. — Unchiul mei aleargă la EŞI cu ponos în 

protiva stolnacealuicului care adiaforisise de raspo-
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lojănie, şi cere să i-se facă o nacuzanie, ca unula ce 

luase ruşfert în predmetul de mat sus... însă n'aii J:a- 

tortosit... cum S'ar prinde... şi deci... prin urmare... 

aşa precum. , . 

"Lipiceseu. — Iproct... i proci... Am înțăles cur- 
sul priciniă. .. “Ai-al lămurit-o de minune. 

Vulpe. — Vra să gică, al îndestuli obişnenie des- 
pre dînsa?.. Şi ce socoţi, cucoane. Xastasaki?.. 

Lipicescu. — Socot că al toate dreptăţile. Peri- 
pisca dumnitale atirnă de ramul administrativ, şi se 

poate mintui prin o simplă poroncii din partea escelen- 
ţiei sale .. Făcut-ai vr'0 jalbă citră cuconul 2 

Vulpe, —  (scoţend o hârtie din brâi) Bat'0 vata. 

Lipiceseu. — (luână birtiea) Ad?0,.. Vrei so prista- 
vlisesc Ministrului îndată ? 

Vulpe. — Dac'ai avea această bunătate. .. "ţi-o fi 
recunoscător. . . | | 

Lipicescu, — Nu mă "'ndoesc.. . (intinde zoâna, în timp 

ce se face că citesce) Di, mai iute, c'acuş vine ecselenţiea. 

Vulpe. — Dar' st pui şi dumneta vr'o două vorbe 
pentru mine. 

Lipicescu. — Las pe mine... Cât al adus? 

Vulpe. — 0 sută de galbini... cu zimţi. (ai un aşie 
luf Lipicescu.) | 

Lipicescu. — Numai un fișic?.. (Glumeşti?.. Mai 
adă unul. 

Vulpe. — Două sute de galhii pentr”o jalba... pt- 

catele mele!.. ÎI cam sărat... cum s'ar prinde.
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Lipicescu. — []!,, frăţico, cu două fişicuri mai lesne ucidY ursul, .. şi Arbure "1 urs chilos. 
Vulpe. — Fie!.. poftim... într'un ceas bun... Aşa dar, îmi este poscolit a nădejdui ?., 
Lipicescu. — Cum nu?... Acum fugi iute că vine 

Ministrul, şi mergi de-aşteaptă glos în odaea mea, pân” 
ce "-olii pregăti... 

Vulpe. -— (în parte) Jam stins, teşinai Te-am pus în cofă, hade Arbure. (ese) a | 
A Lăpiceseu. — Portofilul de Ministru ti ca o geantă La venător.. .. plină de fizicuri... Eaca boieriul. 

SCENA Y. 

Hârzobeanu, TLipicescu, 

H6rzobeanu, — (intră prin fund, puriâna un portofolii 
elegant) Xastasaki, .. pune să'mi giiteasci 'ndată carâta cea de drum, şi trimete să vie: 12 caţ de poştă, că tre- 
bue st plec astăgi prin ținuturi spre a face deputați. 

Lipicescu. — Să v'alute Dumnedzii, ecselențiea voas- iră!... tusă fie "nu certat a vă încunoştiinţa că, pe cât 
am tras cu urechea prin unele case, am aflat că o samă de ţinutaşi star fi pregătind a face oare care împroti- vire Ocârmuirii, 

| Herzobeanu. — Ştii; cet de la Vaslui mat cu deosehire... însă am căi leac de vindecat boala oposițiet, 
Lipiceseu. — Sinteţi a tot puternic... lumea o ştie... şi tremură!.. Numai domnul Radu pare că n'are
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griji de nime. EL ai deschis o gazetă, în care nu se 

sfieşte de-a atacarisi pe fașă actele Ocârmnuirii. 

H&rzobeana. — Radu? 

Lipieeseu, — De tri luni de dile el aii adunat îm- 

pregiuru'i mai mulţi cuconaşi cu idei franguzăşti, Bon- 
jurişti, duelgiy, care după ce “ţi gicii verde 'n ochi că 
eşti hoţ, apoi te şi ameninţă cu pistolul... Eii iusumi, 

„cucoane, nu mai departe de cât Ieri, am fost atacarisit 

de unul co palmi, şi mai mult!.. chiar batgiocorit cu 

porecla de ctocviii... de şi acum sânt şatrariiă, diu mila 

măriet tale... Dacă's ctocatii, îs clocoiul ecselenţiei voas- 

tre, ear” nu al lui... Ce are cl cu mine? 

Hârzobeanu. — (posomorindu-se) Da cine *] acela? 

Lipicescu. — Domnul Radu... Cine altul să fie? 
Hârzobeanu. — Bar”. Radu!.. Ai prins la nas, pen- 

tru că”) ocroteşte vărul Ştefan Stâlpeanu; dar cu toată 

protecţiea ce are, “l-otii înfunda 'ntr'o bună dimineață 
la monăstire, cât nu “şi-a toci limba şi condeiul. 

Lipicescu. — Asta o caută, se vede, dacă nu ştie 
a st pleca mat marilor lui. 

Hârzobeanu. — Dar” can spune mt, Nastasaki, dus-ai 

râvaşul meit cucoanii Tarsiţei? | 

Lipicescu. — "L-am dus chiar asari, stiipâne, 
Hârzobeanu. — Şi i 'l-at dat în mână?.. At găsit-o? 

- Lipicescu. — Era singură... pe gânduri... tristă... 

Hârzobeanu. — Tristă? i 

Lipicescu. — “Însă cum ati cotit scrisoarea ecselen- 

iei voastre, faca i s'a luminat... Ai cetit răvaşul o 

dată, ş'âncă o dată, şi ear”... părea că nu se satură 
86
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de-ai gusta dulceaţa. Pe urmă "mi-ati dis să vă spun că 
vă este foarte recunoscătoare, şi că va veni însaşi să vă 
mulţEmească, împreună cu aga.., | | 

Hârzobeanu, — Bărhatu-stii. îi de prisos- "L-am 
rânduit president Divanului domnesc, pentru ca sl mai 
scot, de-acasă, de lângi nevastă. 

Lipicescu. — Nu ştiii însă, cucoane, cum a duce-o 
cu slujba şi cu zulica? 

Hârzobeanu. — triqind) Trebue să se jărtfească pentru 
Ocârmuire, .. Xa, Lipicescule, portofilul ista... du] în 
cabinetul meii şi resulariseşte hârtiile din el. 

Lipiceseu. —  (uână portofoliu Îndată, măriea ta. 
ese priu stânga.) . : 

Hârzobeanu. — (singur) Cucoana Tarsiţa stai ari- 
tat cam năzuroasă păn'acum; dar nădăjduesc că de aqi 
„înainte, (zărina pe Elena) A!.. caca Lenţa!. 

  

| SCENA VI. 

„Hârzobeanu, Elena. 

Blena. — (ese din apartamentul e, din dreapta, şi vine de ae- 

rută pe Herzobeanu) Tătuţ, tătuţă. .. 

Hârzobeanu. — Buna dimineaţa, copila mea. 
Elena. — tzimbina) Cum?.. buna dimiudţa pe-la 2 

ore după amâgă ?- 
Hârzobeanu. — Că bine gi, Lenţo... 'Trebile 

Statului. .. , | 
Elena. — Trebile Statului te facă să uiţi multe lu= 

ircuri, tătuţă. .. chiar să mă negligt pe mine...
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Hârzobeanu. — Pe tine, dragă Ilepuță ?.. nici o dată, 
Elena. — De două gile nu m'ai serutat. .. A! dom 

nule Ministru, avem să ne certă inpreună... Yea s6ma.., 
de ţi s'a mal intemplă să comiţi o asemene călcare 'de 
regulament, să scil că te destituez. | 

Hârzobeanu. — (serutână-o) Nu vă supăraţi, măriea 
voastră, că n'olii mal greşi. , 

Elena. — Să lisăm gluma... 'Te prea ostenesci, tă- 
tuţă, cu serviciul şi 's îngrijită să nu te "mnbolnivescl... 
Când la Palat, când la "consuli, când la Minister, când 
prin provincil... şi prea puţin acasă... Nu cra mal 
bine "nainte, ptn'a nu te face Ministru?,. Şedeal cu 
mine, mă desmerdai, în vorbeat de mama me şi mă 
mângâcal de perderea et... Acum reimân dile "ntregi 
sinsură.. . şi plâng... ades, privind la portretul mamet 
mele. (arată portretul din stânga.) 

Hârzobeanu. — Singură?.. dar nu priimeşti o 
mulţime de xisite? Pririgesa Luţa, vorniceasa; Protipen= 
deasca, postelniceasa Evghenidis, cucoana Tarsiţa a lut 
aga Neamuş?., e 

Elena. — 0!,. cât pentru cucoana 'Tarsiţa, mat 
bine-ar face să nu mal vie. 

Hârzobeanu. — Pentru ce? 
Elena. — Pentru că. nu ne 'nţelegem... nu ne con- 

venim înpreună. i 
Hârzobeanu. — Ştii... mi stat jăluit că eşti răce 

cu dânsa... chiar şi fudulă... Asta nu Y .bine, draga 
mea... Cucoana Tarsiţaj de și nu tacmal de starea “tei, 

86
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ÎI priimită ”n toate casele cele mari, poftită la balurile 
de la Curte... 

Elena. — Se pote... însă simpatiile nu se impună; 
„şi mărturisesc c'astă damă nu ni inspiră nici o simpatie... 

Hârzobeanu. — Xu 'nţăleg... 
Elena. — Îşi permite cu mine nisce familiarităţi 

care "mi desplacii... nisee consili! care mă irită... Cine 
"i-a dat acest drept?.. Ce legături ccsistii între noi?.. 

H&rzobeanu. — lingătmat) Nici una. draga mea, nick 
una... dar” şti... la vrâsta ci... socoate,.. tzărina pe 
nada) A!.. cine vine? * 

  

SCENA VI | 
i Hârzobeanu, Elena, Radu, 

Radu. — (inirâna prin fund) Fă, domnule Ministru... 
Vin să vaduc complimentele mele cele mar siucere,.. 
(închinindu-se Elenei) Domnişâră. .. ” 

Hârzobeanu. — Complimente?.. pentru ce? 
Radu. — Pentru cuvintele elocvente şi patriotice pro- 

nunțate de domniea vostră Yeri în -consiliul de ministri, 
sub preşedinţa” lui Vodă. | 

Herzobeanu. — (măguli A!., în care pricină ? 
Radu. — În cestiunea văsălirii jidanilor în Moldo- 

va!.. AȚI arătatii cu argumente puternice periculul unei 
asemene năvăliri de vagabongi, alungaţi. din Rusica şi 
Austriea; aţi prevădulii că de nu s6 vor lua măsuri as- 
pre în contra reulul, peste puțini ant Moldova are s'a-
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jungă o- nouă Galiţie miserabilă şi demoralisată... A! 

credeți, cucâne Iorgule, că noi, tinerii surnumiţi Von- 
jurişti, vamă admirată, vami binecuventatii. . . 

Elena. — Ah! cât sânt. de fericită, scumpe tătuţă, 

a vedea compatrioţii nostri recunoscend serviciile ce facă 
țerii !. 

Radu. — Dar!.. Puteţi fi mândră de părintele dom- 
nici vostre, . domnişâră, căci a probat o mare tubire de 

Patrie; a probat că, dac'arii atirna de la votea domniei 

sale, lucrurile-arii merge mult mai biue 'm eră... 

„Elena. — Dar” ce?.. nu mergi bine? 
Radu. — Nu prea. 

__ Hârzobeanu,' — Ştii că vouă, celor tineri, nu vă 

“placii, mu se potrivescii cu ideile voastre... d'apol... şi Ş 

voi sânteţi prea aprinşi, prea nerăbdători, prea rerolu- 

ționari, după cum dice consulul... Vreţi ca toate să se 

prifacă după capul. vostru, îndată. cât aţi bate ?n palme, 

făra 6 gândi că o ţară nu'şi schimbă datinile de cât 

cu *ncetul, cu chibzucală... Mai ales tu, Radule, te-a- 

răți prea aspru în gazeta ta, şi asta poate sți căşu- 

neze vr'o supărare... Gândeşte-te bine... 

Radu. — Jam gândit şi m'am resgândit din capul 

locului, cucne Iorgule, şi m'am decis a primi ş'a tu- 

îrunta ori ce loviri, când. am întrat în luptă... Dato- 

riea cătră Patrie s%*ml înplinese, periculele nu mă sparie. 

Hârzobeanu. — Înţileg; te bizut pe protecţiea ră- 
rului Ştefan Stâlpeanu... dar” cu toate-aeste ei te sfă- 

tuese părinteşte s%(i mat ţii gura, săi mai înfrânezi
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condeiul, căci însuşi consulul, în numele Reglementului, ai protestat verbal... 
Radu. — Protestat?,. cu ce drept ? | Herzobeanu. — Nu vorba de drept... Vorba că Stăpânirea şi consulul sântii nemulţămiţi de-apucăturile voastre, ale bonjuriştilor. .. Spărieţi oamenii cu ider de Pe ceea lume... ba opinie Publică, ba libertate, ba ega- litate, ba naționalitate. .. may ştii eii?.. Prin urmare Yea sama, băete; atâta "i spun. : 
Raau. —.Yg mulțemese, cucâne lorgule, de intere- sul cemt arătați; însă. 
HErzobeanu. — Nu se "ncape însă... Să nu dici De urmă că nu "ţi-am dat de ştire... 'Toati păsărea Pe limba ct pere... Ei mă duc să resularisesc hârtiile Ministeriuluj, .. (se indreaptă spre stânpa.) 
Elenu. — 'Tătuţă, te duci fără să mă seruți ? Herzobeanu. — 'I'rebile Statului... (cerută pe tleva) 

ME cartă, măriea ta. (ese prin stânga.) 

. 

  

SCENA VIIL. 
Elena, Radu. 

Elena. — Ce voesce să dică tatăl mei, domnule Radu?.. Ce pericul te-ameninţă ?.. Ce crim'at comis? Radu. — 0 crimă care, de când e lumea, a fost con- siderată ca cea mai mare dintre: tâte crimele! .. o cri.. mă pentru care mulţi ait pătimitii şa primiti corona martirilor! o crimă notată cu negru ?n carteg despo- tismuluj !



BOIERI ȘI Cluco! 1307 

Elena, — Care crimă ?... ME sparii! 

Radu. — Crima de-a spune adevărul!.: Crima de- 
a'şi simţi inima revoltându-se "m faca abusului! Crima 

de-a cere dreptate de-opotrisă pentru toţi, fie mart stă 
mici, tari sâi nemernici, avaţă scă săraci!.. întrun cu= 

vânt, crima de-a visa pentru omenire o sârtă mai ome- 

n&scă, şi pentra Patrie o sârtă mat fericită, demnă, in- 

dependentă !: . Eaca crima de care sânt acusat, și care 
- negreşit mă va arunea "'mtr'o di pe calea ccsiliului. 

Blena. — (uimită) SE fil ecsilat?.. pentru că'ţi iu- 
bescă țâra ? - 

Radu. — Ca mulţi alţi!.. Dar” nu mă 'mgrijese, pe 
cât timp volii avea convingere că cuvintele mele vor găsi 
un resunet într”o singură inimă de Român. 

Elena. — De este-aşa, urmâză'ţi misiunea cu băr= 
hăţie, căci aceleaşi visuri de fericire şi mărire peutru 
neamul Român le fac şi ei în adâncul inimii mele... 
şi de-a fi să te eesilese Guvernul ori unde, inima me te 
va urma în singurătatea ecsiliulut cu tâtă compătimirea 

"de amică... de soră.., 

Radu. — 0! Dumnegeule! . . „Faca cea mat dulce 
mângâere pentru amarul ce "mi umple sufletul, când pri- 
vesc la starea Moldovei... Ah! de-acum nimic nu mă 
va opri de-a combate reul, nici persecutările, nici char 
mortea !.. ME simt tare, plin de curagtii, plin de abne- 
gare, gata pentru, luptele cele mal ncinpăcate; căci am 
găsit un suflet în care arde amorul Patrici ca o lampă 
cerâscă. .. Ah! domnişoară... ertaţi ecsaltarea ce m'a 
cuprins, .. dar” când ai vedea ce se petrece "n inima
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me... când aşi avea îndrăznclă a vă destălnui... a vor- 
bi... Ah! Elcnă, "ți-aduci aminte de copilăriea uostră ?,. 
"ţi-aduci aminte de-acele gile scumpe şi lumin6se, care 
ne-ai vădutii jucându-ne "preună pe malurile Siretu- 
lut?.. Eramii copil, ne tubeamii ca dof frăţiori. .. De- 
atunci înpregiurările ne-ati despărţitii. Dumneta ar fost 
crescută 'ntr'un pension din Germania, cii am fost tri- 
mis la: Paris de cuconul Stefan Stâlpeanu ca să "mi fac 
studiile; dar” crede-mă că m tote orele vieţii mele,. ore 
de veselie să măhnire, de studiii sei visuri, surenirul 
sororii mele din copilărie m'a însoţit necontenit; el n'a 
mângâet în străinătate, cl m'a încurageat, el m'a sus- 
ținut şi 'mi-a dat credinţă 'n viitor... Se dice că fie 
care om are 'n Cer câte-o ste tainic legată cu sorta 

„ni... Steoa me aj fost şi eşti dumueta, Elevă! 
Elena. — (pătrunsă) Ei! 

Qică tăcere.) 

Radu. — Stut un nebun... aşa "Ip 
Elena. — Ba nu; eşti un om cu simţiri nobile şi 

gener6se, Radule, şi mă simt fericită a te vedea astfel 
„entusiast pentru binele Romănici.... Curagti, amicul meu; 
steoa "ţI va zimbi tot-de-a-una pe calea 'm care aY în- 
trat. . „. (intinde mâna lui Radu. 

Radu. — (serutână mâna Eleuet) Ah! Elenă, de-acum lu- 
mea “i a me! 

(Elena ese prin dreapta, fuarte uimită.)



puiul și clocol jaci 

SCENA IX. 

“Radu, Arbore (se ivesce la uşa din fund.) 

Radu, — (privind lung la ușa pe unde a'eşit Elena.) Ce ân- 

ger! Ce suflet dumnedeesc!.. Cum să'n'o tubesc?.. Cum 

să resist pornirii inimit mele?.. 0! Dumnegeule!.. i 

cere de la mine. ceea ce nu mt este cu putiuţă. . 

jubesc, o Tubesc, o jubesc!.. (foarte ecsaltat.) 

Arbore. — (apropiinan-se) Îubeşte= 0, fătul mei, dar' nu 

striga cralnicul, pentru că lumea "Y plină de urechi lungi. - 

Radu. — Ah! moş Arbore, 'moş Arbore, simt că mi: 

"se perde mintea. | 

Arbore. — Ferească sfântul, copile; căci avem mare 

nevoc de dânsa, ca să baţi în metehnele noastre bitaca 

popuşulului... Sapot chiar dacă "ţi-ai perde puţin min-. 

ţile, îţi rămâne inima, şi vorba ceea: Omul înimos, ca 

un pom frumos; el te umbreşte, el te hrăneşte, el te 

"mcăldăşte. 
Radu. — Da bine, moşule, cum ai aflat?. 

- Axbore. — Ci lubeşti pe duduea?.. Xa, na, na... 

caca 'ntrebare!.. D'apoi bine, băete, ce mă socoţi pe 

mine?.. urs din berlog?... Nam fost şi ei tentr?.. 

Wam luat şi ci câmpii cel infloriţă ai tinereţii, când 

omul aleargă nuc şi bat de beţiea dragostit?.. 1, Doam- 

pe!.. doar” am fost şi eti pe vremea mea un puişor de 

“Român... ştii colea... făcut pe poronceală.. . “Unde "ţi 

aveam nişte plete negre ca pana corbului... Unde i 

aveam nişte ochi de vulturaş, care "mproşcaii în truspa- 

tru părţi a lumii... Unde "ţi aveam o musteaţă Tăsu-



1370 BOIERI ŞI CIoco! 

citi ascuţită care "mpungea cu sula ?n inimile neves- 
„ilor... Ce să maj spun ?.. 18 porcelisără fetele Făt- 
frumos... Ei? Fit-frumos! Fani priveşte-acum. .. Ha, 
ha, ha... Se potriveşte ca nuca ?n părete, | 

Radu. — fzimbina) În adevăr, te-ai cam schimbat 
de-atunci. “ i 

Arbore. — Nu cil... anii m'aii schimosită, mânea- 
-ar mama păduri! 

Radu. — Dar” iuima "i toţ verde, moşule? - 
Arbore. — Inima, f&tul mei, îi ca un armăsar din 

poveste, cu coama de aur, ca ochit de foc, cu nările dis- 
chise, şi care, când nechează, răsună lumea!.. si care, 
când se isbește, sboară prin nori, trece “munţi, trece şe- 
sbri, trece peste nouă mări şi nouă țări, şi "I pare că 
nu "i destul de largă lumea pentru el... Nu "Y aşa? 

Radu. — Aşa, aşa, moş Arbore... Mie'my pare adi că 's împăratul lumir! 
Arbore, -— (in parte) Drignţul! tincet 1ur Radu) Te iu- 

beşte?.. hei?.. Când siucim la cununie ? 
” Radu. — Cununie?.. Ea, o fată de boter mare, şi 

ei, un copil sarac, fără părinţi ?. . 
Arbore. — Taci. hăete, nu te 'ntrista, că doar ini- 

mile mai pitace, n'a ranguri... singura lor boferie “i 
îl irca, şicândiubirea le-ati dat aripă, ele sborii una la 

alta de pin fundul fundului... dar' să schimbiim vorba, 
că vină musafiri.
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SCENA X. 

Radu, Arbore, Neamus,! Tarsita. 

Neamug. — tatară) Acasă vărul Iorgu ?.. bine. (in- 
iră pe uşa din tund. J 

Arbore. — (zărindu”y, în parte) Aga Ăcamuş cu soșica 
dumnisale, cucoana 'Tarsiţa. .. Bună păreche!.. 

Neamuş. — (intrând) A Domnule Radu, ale mele 
complimente, | 

Radu. — îinchinându-se Tarsiţe») DOmna ne. 

Tarsiţa, — linchinându-se In! Radu, în parte) Ades vine pe- 

aici tenărul, | 

Neamug. — Vtrul Iorgu ", se vede,.în cabinetul săi ? 
Arbore. — Dar... 

Tarsiţa. — Şi Lenţa "i în apartamentul «2 
Radu. — Dar, dSmună. , . 
Tarsiţa. — (în parte) ÎN bine informat... ai vădut-o!.. 
Neamuş. — N'ai merge să n'anunţi, glupâne Arbure? 

Arbore. — Doar" nu. eşti Poriii împărat... Hai să 
intrăm de-adreptul, că boferiul nu fudul ca alţii. Uşa 

luj îi dischisă pentru toţi, fie asi-ca dumneța, fie giu- 
pâni ca mine. 

Neamuș. — Ha. ha, ha!.. Tot mucalit gtupânul 

Arbure. .. in parte) Mojie: obraznic! ttare) Hat dar st în- 

trăm sadea ca nişte... - 

Arbore. — Precum dici... iar 
Neamuş. — Tarsiţo, mata mergi la Lenţa? 

Tarsiţa. — Dar. 

Neamuş. — Sărut'o din partea mea. „. Domnule Radu, 

a revedere, +. (intră prin atinga.)
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Arbore, — tin varte) ÎI liuguşăşte pe biet, că se teme 
de gazeta lui. (ivtră în stânga.) 

  

SCENA XI. 

Tarsiţa, Radu, 

Tarsiţa. — (în warte) Sântem singuri. . . 
” (Radu se inchină şi voesce să plece.) 

Tarsiţa. — Domnule Radu... fugi de mine ? 
Radu. — Au, domuă; dar' credeam... 
Tarsiţa. — Dă'mi vote să te opresc puţia, pentru 

ca săţi spun că sânt fericită a te 'ntelni măcar. aici; 
căci la miâ-acasă am rareori mulţămire a te videa... 
juainte vineai ades”, car” acum... a 

Radu. — Sânteţi prea amabilă, dâmna me... 
Tarsița. — Amabilă... se poate; dar? mă neglija- 

Tisişti. .. eu sentiment) şi nu cred să merit a fi astfelti 
neglijarisită. .. Ei iţi sânt prictină. .. mă 'mteresez. de 
Soarta dumnitale.. , îţi vrei binele, .. iţi sânt mult re- 
cunoscătoare că m'ay scăpat din primejdie, în noaptea 
când m'al adus de la Teiuş la laşi... Ah! pentru mine, 
crede-mă, n'olii uita nici o dată acea noapte plină. de emo- 
il... săsindu-mă lâns dumneta, răpită n fuga cailor pe 
câmpiile-acele pustii. acoperite cu omt; nu mai simțam 
nici gerul nopţii, nici spaima lupilor care ne-alungaii... 
Mi se părea un vis, un vis prea frumos; căci trista 
realitate m'aştepla acasă... Şi dumneta nu te-al mar : 
îndurat st'mi re'nnoeşti visul... Jai părăsit cu totul...
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Radu. — Dâmna me... ocupările mele gilnice.... 
Tarsiţa, — Care ocupări?.. ale minţii sait ale ini- 

mii?.. Nu răspundi2.. A!.. Donmule Radu, te-a! de- 
părtat de-o prietinie sigură şi credincioasă ca, a mea; 

o prietinie care star fi schimbat poate într'un sentiment 

mat vi, mal dulce... mai înfocat, pentru. ca să cadi 

subt farmecul unei copile care nu :ştie nici măcar dacă 

are-o inimă de tubit, | 
Radu. — De cine volescă, să vorbesci, domna me? 

Tarsiţa, — De cine?.. de Lenţa... 0! "ţi-am gâ- 
cit cii de mult secretul... nu gice ba... Dar; te-al 

inamorat nebuneşte de Lenţa, o fată răi crescută, fu- 

dulă, “lispreţuitoare, care-a să'ridă de-amoriul dumnitale, 
în loc să ?] apreţuească cum "l-ar apreţui o inimă sim- 

ţitoare, ş'a să ridă pentru că eşti fără avere, fără po- 
siţie, fără părinţi... 

Radu. — Dâmna me, dacă vă credeţi în drept ami 

adresa mie mustrări cât de aspre, le primesc cu poli- 

teţă, de şi nu le-am meritat „nici de cum... ear” în 

cât privesce pe domniştra Elena, vă rog, fârte vă ros, 

să nu “i pronunţaţi numele de cât cu cel mai adânc 
respect, 

Tarsiţa: — Cum?.. să am eii considerație pentru 

densa, care nu mă respectează pe mine?.. pentru dân- 

sa?.. 0! nu te-adimeni cu-asemine idei... 0 urăsc din 

toate puterile sufletului !.. şi... Te sama, domnule Radu, 

Ye sama să nu nvaduci în posiţie a te cufunda şi pe 
dumneta în acea ură... Nu” pe lume duşman mat ne- 

'mapăcat de cât femeca ce se: simte 'dispreţuită. . .. Mit
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dice poate... căck nvaştept la toate insultele din parte- 
VE... AT dice “că "mil-am făcut ilusit, cam cădut de 
bună vole "n ridicolul de-a mă crede Yibită... fie! rs 
bunarea mea, va fi cu-atât maj cumpliti, asupra celor ce 
nai treziti din vis! 

Radu. — Dâmna me... cuvintele domniei vostre mă 
surprindă şi mă miihnesci... Încă o dată vă rog să mă 
ertați dacă, fără s*o sciii, vam ofensat, vam turburat. 
liniştea : însă, ânc'o dată vă rog să fiţi convinsă că dom- 
nişâra Elena... | : 

Tarsiţa. —  (tarioasă) Elena dumnitale,.. o urăsc ca 
pe-o rivală... o urăsc de moarte!.. | 

Radu. — Ura domniei tale pote să fie toţ aşa de 
crudă, pre cât e şi de nesocotită; dar” Elena *mi-e soră 
de copilărie, şi mă jur că vorti sei s*o apăr în contra 
furici domniei tale. | 

Tarsita. — Omii videa cum ți! putea 'mplini glu- 
rământul. . , - 

  

SCENA XII. . 
Tarsiţa, Radu, Blena. 

Blena, — A!.. Domnule Radu, tot aici?.. 
Radu. — n avut'o conversaţie interesantă cu dim- 

na Tarsiţa, care vă adoră. | 
Tarsiţa,- — (eu aragoste) Bonjour, Lenţo... Vin" să 

te sărut, ângeraşule, . :'“(inaintează spre Elena ca să o serute, L- 
Jena însă se retrage.) ” 

„Blena. — Bonjour, cucână 'Tarsiţă..; Domnule Radu, 

? 

o
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doresc să am cel dn pe urmă val de Lanner. „te rog 
să mil aduci... îl vel găsi negreşit la libririea lui 
Henig. | 

Radu. —. ME duc îndată să caut. | 
Elena. — (dânău'r mâna) A revedere, amicul. mei. 
Radu. — A revedere... (înehinânau-se Tazeiţey) Domnă... 

(ese prin fund) . . : . 

Tarsiţa, -— (în parte) Par! c'0 facii întadins ca să mă 
iriteze şi maj mult. 

  

SCENA XIII. - 

Tarsita, Elena, Arbore; ma? De urmă Vulpe. 

Arbore. — (eşina din stânga) Duducă Lenţă, te pufteşte 
boteriul împreună cu cucoana 'Tarsiţa. 

Elena. — Bine, 'nioşule. . . tcătră “Farsiţa) Dâmna me. . 
Tarsiţa. — Bucuros, âugeraşule. . . 

(Întră amendouă în stânga.) 

Arbore. — singur Nu'mi place mie 'nfipta asta de 
cucoană 'Tarsiţi... Aljture cu duduea, par” câ”! un uhu 
lâng'o turturică.. . | o 

Vulpe. — (intră prin funa, căscâna) [!,, bine-am mai dor- 
mit în odaea cuconului Nastasaki.: 

Arbore. —  Eaca şi Vulpolul... aur vulpe) “I-ai tras 
virtos, gal visat?.. Câţi răgăşI al mâncat pin vis?.. 
cum S'ar prinde... spune. 

Vulpe. — Las” că “i-oiii mânca et şalmintere; nul 
griji, bade. |
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Arbore. — Dbii!.. Se vede c'af dat vr'o hârtie Luk 
Lipicescu. .. Spune, cât te ţine? 

Vulpe. — Nam să "ţi daii ţie socoteală, 

Arbore. — Aşa să trăcşti... un fizic, două? 
Vulpe. — Două?.. cine te-aii pliroforisit? 
Arbore. — Cunosc preţul mărfil ş'a dughenil.. .. EI, 

apoi să "ţi spun una2.. "Ţi-a! dat bânişorii de sufletul 
tatii, ca ţiganul căcrula. 

Vulpe. — Puşchea pe limbă'ţi... Cum? 

Arbore, — Apoi dumneta, buiertule, credi că pen- 
tra 200 de galbini numai o să câştigi dreptul de-a dis- 
brăca un popor de*oameni?.. Ha, ha, ha... Xu te 

ştieam aşa de găgiuţă... 'Trebue, pravoslavnicule, să 
dischidi băerile pungii, să verşi la bani cu pumnul, ca 

să mirupţi pe toţi, şi pe cenuşeri, şi pe şefi de masă, 

şi mal cu samă pe ispravnici; după ce mal ântâi îl 
unge cu miere pe giudecători şi "i umbla cu pomana de 

la cel mai mic clocoeş pân” la... hăt... sus!.. Dar' 

ce staii eii de te 'mvăţ2.. Par” că nu eşti trecut prin | 
ciur şi prin sită, de când freci păreţii gludecătoriilor... 

Mal bine, crede-mă pe mine, lasă pe bieţii rădăşi în pace, 

şi nu “ţi încărca sufletul de blăstămuri; căck biăstemul 

de la săraci nu cade pe copaci. 

Vulpe. — Amal.. AL vorbit de te-af pripit... Dar 

caca şi cuconul Xastasaki... îmi aduce resoluţiea Minis- 
trului. .. Aține-te, : stupâne Arbure, . 
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SCBAA XIV. 

Arbore, Vulpe, Lipices cu, 

Lipicescu. — (in cantonaă) Aud, măriea ta... tintrânaj 
Ha, cucoane... bane, eată'ți hârtiea resularisită după 

toate formele. (ese prin fund.) 2 

Vulpe. — A! să videm... 

Arbore. — SE vide... 

Vulpe. — (eitină; „Priimit astădi în 13 Octomvrie 

184... Cererea jăluitoriului fiind de ramul dicanicese, 

rămâne ca subiscălitul să se adreseze la lucurile compe- 

tente,“ vorbit) Ce fel?.. ce fel?., Numai pentru-atâta am 
dat cit 200 de galbini... Breee! 

Arbore. — Ce "ţi-am spus ci?.. Hait!.. Căciula 
ţiganului. . . | 

Vulpe. — "Şi-aii bătut gloc de mine puşehiul, cum 
sar prinde, | 

Arbore, — Blăstimul săracilor! 

SCENA XY. 

Uey denainte,. Evghenidis, Viteazovici, boteri,, 

Lipicescu (în tund.) 

Viteazovică. — (e spui?.. Pleacă Ministrul thiar 
astădi ? 

Tipicescu. — Peste-un ceas, domnule ghinărariii. 

Evghen'dis. — SE mergem să 1 dorim drum bun. 

Lipicescu. — Bată ' că vine-aici, cucuane Evghenidis. 

87
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SCENA XVI. 

Cei demainte, Hârzobeanu, Elena, Neamus, 

Tarsiţa, 

Hârzobeanu. — Îmi pare râii că vă las, dar” w'am 
ce face... 'Trebile Statului... 

Viteazovici. — (dând mina lui Hârzobeanu) An aflat chiar 

de la Vodă că pleci astădi, şam venit... 

Evgheniâis. — Ami venitii st te rugăm ca să nu 

mţârdil mult, căci Ministeriul cam şchiopătează când 
eşti absent. | Ă 

H&rzobeanu. — N'aveţi griji, m'oiii întoarec ?'n cu- 

“Trend... Nok, miniştrii, avem obiceiii a trece prin ţară 

ca fulgerul, când mergem să facem reridii... O ştiţi, 
dumnevoastră, ca şi mine... însă păn'a nu mă depărta, 

vrei să vă dai o veste bună... Arhon aga Neamuz îl 
numit president Divanului domnesc! 

(Toţi felicită pe Neamuş.) 

Tarsiţa, — (incet tut Herzobeana) Prin influenţa dumnitale. 

Hârzobeanu. — (incet Tarsiţei) Ati fost destul S"0 do- . 

reşti mata... (tare) Lipicescule, vuteă... Să bem, boieri, 

câte-un păhăruț pe cursă, ca s&'mi meargă "m plin. 

“Un lacheii aduce o tabla cu o sticlă cu vutcă şi păhărnţe.) 

Hârzobeanu. — Poftim, boleri, .. 

(Afară de Neamuş, Vulpe și Arbore, carii se găsesc în dreapta, toți 

cela-l-alți formeză un grup în stânga, şi cfocnescă păhăruțele.) 

Neamug, — Dar, bojeri; s'aii milostivit Măriea Sa 

Vodă st mă 'nalţe pe scaunul presidenţiei, şi sânt hotă- 

,  
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„Tit a ţinea cumpăna dreptăţii cu nepărtinirea cea maj... 
cea may... (tugesce.) 

Arbore. — (în parie) Nu | dă m pir te. tse aprope de 
urechea stângă a lui Neamuş şi "I vorbesce încet.) 

Vulpe. — (în parte) Presidenţ!,. La el mi” nădej- 
dea. (se furişază încet la dreapta lui Neamuş.) - 

Arbore, — incet lut Neamuş) Cucoane Alecu, îmi dai 

voie să fac săftea, cumpenii? 
Neamuş. — Ce fel? 

Arbore. — SE pun într'unul din talere vr'o patru 
| îngicuri. 

Neamuş. —: Cum nu?.. dar” ce vrei de la mine? 
Arbore. — Să 'mi dai glasul dumnitale în procesul 

rădâşilor cu banul Yulpe... Cunoşti procesul?., 
Neamuş. — Trebue st cunosc... Adă. 

Arbore. — Poftim, şi siţi fie -cu ogur... 

Neamuş, — Fii sigur de glasul mei. 
Arbore. — (depărtându-se, în parte) “l-am dat în glas... 

ce să fac?.. obicelul pământului! 

Hârzobeanu. — Moş Arbure, vin” în caca 
plec pe câteva dile, şi fiind că eşti un urs de care se 

_temii căţeii, vreii să te las de pază Lenţii. - 

Arbore, — Bucuros, cucoane, numai de nu s'ar teme 

duduca s*0 mănânc, 

Elena. — (zimbină) Nu, moş Arbore, că te cred do- 

mesnicit. 

Tarsiţa. — Şi cu dinţii tociţi. 

Arbore. — Apoi dă, cucoană... la vrista noastră... 

Tarsiţa. — (ridăna, cam farioast! AuQĂ, uncheşul! . . 
87
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““Hârzobeanu. —- Na, moşule, un păhăruţ de vuteă 
pe cursă... d! pe gât. 

Arbore. —— ținchinâna) Drum bun, cucoune, şi fără nici 

0. cursă. 

(Toţi riaă.) | 

Vulpe, — (in dreapta lui Neamuş, încet) Ş'aşa, "cum S'ar 

prinde, cucoane Alecu, liind căi raspoloj-niea în pred- 

metul peripiscei cu rădeşii din Arbureni, . ... | 
* Neamug. — 0) ştiii... însă nu put să'ţi daii glasul. 

Vulpe. — Vai de mine!.. apoi ce mă fac ei? 

Neamuş. — Au te desnădăjdui, .. Spune: al vro 5, 
6 fişicuri? Aa 

Vulpe. — Am. 

__ Neamuş. — Pune "i în cumpăna dreptăţii, colea "n 

talgerul din dreapta, tarată mâna areaptă) şi te fac să câz- 

tizi procesul. 
Vulpe. — Cum asta? 

Neamuş. — Înjghebfindu'ţi majoritate "n Divan. Cu 

chipul aista mal. nevoe de glasul meii. 

Vulpe. — Și dici c'olii câştiga ? 
Neamuz, — (imitând o cumpănă eu amândouă mânile) Fan 

priveşte cumptina. În talgerul din stânga sântăi patru | 
fişicuri depuse de Arbure. (coborind încet mâna stângă) Pri- 

veste cum îl atirnă pe cel din dreapta... Vedi?.. Pune 

dumneta cinci, şăse fişicuri d'incoaci, şi "i videa minune. 
Vulpe. — (puntnd 5 fişicuri în mâna dreaptă a lui Neamuş 

Fată-le, 

Neamuş. — Bine.., Cată acun. (coboară mâna areaptă, 
în timp ce ridică mâna stângă) Voli cum atirnă talserul din 
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dreapta pe cel din stânga?.. Harde, ba... Na, na, na... 
Dumneta aj dreptate. i 

Vulpe. — SE te-audă Dumnedăii. tin parte) Mam spe- 
tit, cum star prinde. | 

Neamuş. —— tin paste, admirându'şi mânile pline) Frumos giu= 

vaer Îi cumpăna dreptăţii, când talgerile “să aurite! 

Hârzobeanu. —. Arhon ază, arhon banc... aţi 
mal sfârşită: de pusă ţara la cale? . 

Neamus. — Sierşitii, vere lvrgule..,. - Eaca venim. 

Lipicescu. — (în faua, la ușă) Mărica ta, carâta "i la 

scară cu 6 slujitori călări şi cu vic-aga. 

Hârzobeanu. — Hal!.. să nu perdem vremea. când 

îi de slujit Ocârmuirea... Nastasaki, adă'mi ghizdanul 

cel mare din cabinct, cel cu doftorii. 

“(Lipicescu intră în stânga.) 

“Toţi, — Doftorii ? o 7 
Arbore. — În protiva boalel vitelor: ? Ii 
Hrzobeanu. — (vesen Ba, uncheşule, în protiva epi- 

demici oposiţiei, care s'a tăţit în provincii. : - 
Tiipicescu, — (aducând un portofolii, un tricorn si o cravaşă) 

Eaca ghizdanul, cucoane, şlcapea cea nouă şi cravaşa. > ? a i 3 

Herzobeanu. — ideschidend portofoliul şi arătându'l plin de. 

hârtii) Eaca recetele destinate pentru oposanți: decreturi 
de posturi şi de ranguri. cu numele lăsate în alb. În 

sînul acestui portofil ministerial zace opiuica publică, 
conştiinţa alegătorilor şi soarta ţării !.. (inebiae portototia) . | 
Îmi cunosc căi oamenii... pentru unit posturi, pentru 

alţii cinuri, pentru alţii bani, şi pentru cei mai mulţi...
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(arată eravasa) Și astfel se complectează o Camerii de .de- 
„putaţi sub regimul Reglementului organic. . . 

Toţi. — (afară de Elena şi Arbore) Ha, ha, ha, ha! 
Arbore, — (in parte) Vai de bieata ţară! 
Herzobeanu. — Lenţo, vin' să te strute papa. te 

rută pe Elena.) 

Elena. — tristă) Adio, tătuţă.... să nu *ntârdii mult, 
Hârzobeanu. — Cucoană Tarsiţă, sărut mânile. te: 

rută mâna Tarsiţel şi” dice incet) Îi gândi la mine? 

Tarsiţa, — (încet şi cu sentiment) Te maj îndoeştă ? 
Neamuş, — (in parte, îngrijit) Par” că "şi-a şoptitii 

în taină! 
Hârzobeanu. — Să ne videm sănătoşi, boleri, 
Toţi. — Călătorie bună! 
(Hârzobeanu ese prin fund întovărăşit de toţi, afară de Elena și Tar- 

siţa. Elena merge de caută pe fereastă.) 

Tarsiţa, — (in parte) Iorgu mă tubeşte!.. Sint pre- 
sidentă Divanului... Am eşit la rândul cucoanelor celor 
mari! A! 

(Afară se audi vuete de trăsură și pocnete de surugil.) 

  

"SCENA XVII. 

Elena, Tarsiţa. 

Elena, — (in parte, vădând pe Tarsiţa) Tot aici e? (voesce 
să easă prin dreapta.) 

Tarsiţa., — Leuţo, Lenţo, unde te duci?.. şi dum- 
neta fugl de mine? 

Elena. — Aă duceam...  
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'Parsiţa. — Te duceai ca să nu rămâi cu mine... 

o ştii; căci nu mă Iubeşti. 
Elena. — Dâmna me... 
Tarsiţa. — 0! nu te priface... iţi sânt nesuferită, 

pentru că *mi Yeii voie câte-o dată să "ţi daii sfaturi ca 
0... soră mai mare; însă, draga mea, ar fi cu dreptul 

sapreţiezi almintere purtarea mea... Dacă nu te-aşi 
fubi, nu mi-ar păsa nici de cum să te văd apucând pe 

cărări unde nu trebue să calce pictorul unei fete de boier 

mare şi cu bună creştere. 
Elena. — totensată) Ce vulesci st dici, domină? 

Tarsiţa., — M5 "mţglegi... mă gâceşti. 
Elena, — Acâsta e, negreşit, o enigmă ingenidsi; 

însă nu sciii să gâcesc enismele. 

Tarsița. — Da lasă, mă rog, cnigmele de-o parte. 

Roşaţa obrazulul dovideşte cal gâcit de cine"i vorba. 

“- Blena. — De cine? 

Tarsiţa. — De Radu! 

Elena. — (aimită) Radu? | 

'Parsiţa., — Dar!.. am băgat de samă că prea ades' 
el vine-aici, prea ades” vă "ntelniţi şi staţi la vorbă 'm- 
preună. .. Asta, te compromitariseşte în ochii persoane- 

lor care ştiii a respecta rangul şi posiţiea lor... Radu 

“% un om de nimică, fără familie, fără stare, un bon 

jurist ce are ambiţie a eşi la neamuri, şi cearcă aţi 

fura, minţile, pentru ca să uiţi cine eşti. | 

Elena, — cu demnitate) Cucâni Tarsiţă, se vede că 

aveţi o-mare esperienţă de unele lucruri pe care mintea 

me nu le pricepe... Îmi vorbesci o limbă ce n'o înţe-
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leg; prin urmare în veți permite a nu mai prelungi 
0 convorbire ce nu'mi pare conformă cu buna educaţie, 

Tarsiţa. — Buna educaţic?.. Ce vrei să dici?.. Te 
sucoți poate mai bine educarisită de cât mine, pentru 
cai fost crescută la Viena? 

Elena. — Acolo unde-am fost crescută, am învățat, 
a mă respecta pe mine ş'a da fie cărufa partea de con- 
siderare ce merită, De-aceca mă retrag, cucână, și vă 
las în companiea unei persoane care cunvasce bine regu- 
lele bunti cuviinţă, în companiea venerabilei soții a lui 
aga Neamuş. (ese prin areapta.) 

Tarsiţa, —  telnsură) Soţica lui Neamuş!.. Augi?., 
ME Yea *m ris şi mă dispreţueşte, fiind că 's măritată cu 
Neamuş?.. dar” cel blirbatu-meii?.. Crocori?.. Pentru 
că nu "i tocmai de starea "ntei, nu "% nici din starea a 
doua... şi are chiar şi rude în protipenda!.. îi pre- 
sident Divanului domnese, şi că presidentă!,. A! gău- 
pineasă Lenţo, eşti fudulă pentru că tată-tăi îi Minis- 
tru?.. te uiţi la mine cu dispreţ, pentru că *s sugiea 
lui Neamuş?.. 0! de te-aşi videa măritată după gân- 
dul meii... cum "ţi-ar cădea nasul! (se preumblă agitată, Ve= 
nerabila soţie a lui -Neamuş... Venerabilă!.. Radu te-ai 
insețat a fi aşa de obraznică, duducă Lenţo!.. VE 'mţă- 
legeţi împreună ca să rideţi de mine... Las” că nvţi 
avea voi multă vreme parte unul de... altul... Vene- 
rabilă!.. Ah! er mtaşi face ca sămi răsbun de imper- 
tinenţile ei!.. Ce nași da s'o văd măritată cun ade- 
verat, clocoii, dar' clocolii... colea... cfocoiăi ca. .. 

————— 
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SCENA XVIII. 

Tarsiţa, Tipicescu;' mel pe urmă Neamuş, 
(Lipicescu intră prin fună şi se îndreaptă încet spre uşa din stânga, cc- 

saminând un decret.) 

Tarsita, — (zăriud pe Lipicesen, în parte) (a Lipicescu, de 
pildă. ., Lipicescu! .. Şi de ce uu?.: (observânăur]) Lipi- 
coscu "| tânăr... are turntură ciocoleascii. , . tocmai ce 
trebue... (tare) Lipicescule, ” 

Lipicesen. — Poroncă, 

Tarsiţa. — Ascultă: A vr'un cin? 
Lipicescu. — Din mila boiertului sânt satrariii, cu- 

coniţă. 
Tarsiţa. — Bine... Te jubeşte stăpânu-tăi? 
Lipicescu. — Ca pe-o slugă credincioasă... Măria 

sa are toată încrederea în mine... Ei mă îugrijăsc de 
averea dumnisale, şi dumnealui imi destătnueşte toate 
secretele, atât ale Statului cât şi... cele-l-alte. 
Tarsiţa. —- (Care cele-l-alte? 
Tipicescu. — Ale... inimii... Ştii, cucoană, că 

boleriul vă fubeşte ca ochii din cap... S& mă crtaţi că 
îndrăznesc. . . . 

Tarsiţa.. — Te ert, şi vrei să mă ocuparisese de 
viitoriul tai. . 

Lipicescu. — Strut mânile şi picivarele, milostivă... 
Tarsița. — Ascultă: AY vrea să te 'msori? 
Lipiceseu. — Cum nu? . dac'aşi găsi vr'o fată 

de boferiii.. . 

Tarsiţa. — Eşti ambițios? 
u Lipicescu. — On sânt şi ci... Şi am şi cera parale.
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Tarsiţa, — Multe? 
Lipiceseu. — Bunişoare... cum ai dat Dumnegti. 
Tarsiţa, — Bine... SE vii disară la mine, cam săţi 

vorbesc cera importent. 
Lipiceseu. — Ascult. 
Neamuş. — ăeschigână ușa din fund) Dragă, mergi să 

te duc acasă păn' a nu trece la Divan? (dispare.) 
Tarsiţa. — Vin. ami Lipicescu) "Mi-al spus că eşti şa- 

trariii... puțin lucru. . , (ese) 

  

SCENA XIX. - 
Lipiceseu. — Puiu... însă... ci nu *$ prost, «-. 

am scamotat un decret din ghizdanul Ministrului, .. 
(scoate o hârtie) Bată']!. , (cicesce) „Cinstit şi credincios bo- 
Yeriit Domniei Noastre, . .* (vorbi Numele "% lăsat în alb. 
(eitesce) „Pentru slujbele ce af făcut Ocârmuirii, Ne mi- 
lostivim a te înălța la rangul de spatariii...* trorbit Spa- 
tariii!.. bun număr am tras la loteriea boierie! .. Spa- 
tarii! . . Spatariul Nastasaki Lipicescu !.. bine sună la 
ureche!.. Ban să videm dacă bate şi la ochi tot aşa - 
de bine? (merge la mesuţa din fună de "ȘI serie numele în decret) 

Aşa... frumos! Spatariul Nastasaki Lipicescu. .. Minu- 
nat!.. Spatariii după şatrarii... Işala !.. Două la 
mână! (e îndreaptă spre uşa din stânga.) 

(Cortina cade.)
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ACTUL III. 

Acelaşi decor; pe părelele din fund insă este aninat portretul | 

Sultanului, în locul celut al împăratului Necolae. 

  

„SCENA 1. 
Hârzobeanu, Evghenidis, Viteazovici, Neamuş 

(stai inpreglurul unei mese, în inijlocul scene), Lipicescu 

(scrie la altă masă mai în fund, în stânga.) 

(Consilii de ministri.) 

Hârzobeanu. — Arhon postelnice Evghenidis, ar- 
Ron poleovnice Viteazovici şi chiar dumneta, arhon agă 

Neamuş, vam poftit din poroncă domnească ca să v'a- 
dunaţi aici, dumneta ca marele postelnic, dumneta ca 

locoţiitor de ghenerar miliției, şi dumneta ca president 
Divanului doninesc, pentru ca să chibzuim nişte măsuri 

înţălepte în nişte trebi vajnice a Ocârmuirii... Îmi pare 

răi că n'aii venitii şi vornicul Protipendescu, Logofitul 

Dreptăţii, precum şi arhon Visternicul, pentru ca să fie 
Sfatul în complect. 

-: Neamus. — Marele Logofăt îi zaif... îl doare sto- 
mahul. .: 

Hârzobeanu. — triqână) ÎI cam lacom Logofătul. 

(Toţi ridă.) 

Evgheniâis. — Cât pentru marele Vistiar, ît dus 
la Vodă cu prinosul obicinuit. a 

Herzobeanu. — Dar, ştii; cu ploconul bănese vo- 
tat Mărie Sale de obşteasca, obicinuita Adunare, pentru 
părinteasca oblăduire... le ta Lipa.
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Toţi. — Se cuvine... Se cuvine, 
H&rzobeanu. — Dar... se cuvine; nici vorbă nu... 

Acum, boieri dumnevoastră, să *ncepem lucrările. Avem 
de regularisităi trit predmeturY simandilouse: predme- 
tul Ocnelor, predmetul jidanilur şi predmetul tinerilor 
Vonjuriştă, care, precum ştiţi, "i-ai ridicati nasul prea 
sus de la c vreme 'ncoaci. 

Viteazoviei. — Ei sânt militar, boleri duminevoas- 
tră... sânt răpide la treabă... Cred dar Camit putea 
n două cuvinte să resularisim aceste trit predmeturi, 

Toti. — Cum? 
Viteazoviet. — ÎI vorha de Oene, de jidant şi de 

Vonjurişti?. .-Hal să băgăm în Ocne atât pe Vonjurişti, 
cât şi pe jidani... şi paşol. - 

Toţi. — (eigena) Ar avea haz: 
H&rzobeanu. — Aşa ar avea... dar” nu se poate... 

SE vorbim serios... În priivirea Ocnelor cată cum stă 
pricina: Kir Zaharaki în tovărăşie cu Leiba Kana pro- 
unit să cumpere oteupul Oenelor pe 5 ani, cu preţ des- 
tul de folositor pentru hazna; însă ek cerii aglutoriii de 
la Stăpânire pentru inlesnirea cărăturiy sărit la Dunăre 

“şi la Prut; ceri adică să li se poseolească a lepiida 
bani prin sate, pe la țărani, “cât or găsi de cusiinţă, 
car” Guvernul st obligarisască pe locuitori a face că- 
rătură pentru acei bani. , 

Evghenidis. — Cunosc pe 7aharaki, el îi Sim pa- 
triotul meii de la Saranta eklisiea, om cu stare şi 
cu hristoitie... Xu "i place să obijducască: pe săraci ; | 
prin urmare eii sânt de părere săi învoim cererea. 
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Hârzobeanu. — Dar? dacă nor vrea făranil să prii- 
mească bani şi s*or împrotivi?, . 

Viteazovici. — Olii merge cii însumi cu n soldaţii de 
-otă sili... Eă sânt militar, nu ştii multe. 

Neamuş. — Mojicul nu poate să gică ba, când po- 
ronceşte Guvernul. 

Hârzobeanu, — Care tra să dică, boieri, încu=- 
viinţaţi ? e 

Toţi. — Dar, dar; se cuvine... 
Hârzobeanu. — Xastasaki, gata "i anaforaoa cătră 

Vodă în predmetul sării? 
- Lipicescu, — taductna o hârtie) Hat'o, ecselenţiea voastră. 
Herzobeanu. — S*o iscălim dar, boferi. 

- Toti, — S*o iscălim, 

” *Boleriy subsemniăă, ) 

Lipicescu. — (în parte) Îsi îndulciţi cu' sare, ca mo- 
tonul... Zaharaki "i-ati presărat tu belşug, ş'aşteaptă 
resultatul în salonul de-alăture împreună cu Lefba kana. 

Hârzobeanu, — ţaână hârtiea lui Lipiceseu) Na, arhon 
şatrariă, pune" numărul. 

Neamus. — Lipicescule, un ciubuc. 
Lipiceseu, '— rin parte) Mie "mi poronceşte? (se face 

că uu aude, şi merge la masa din fund.) 

Neamug. — Lipicescule, adi'mi un ctubuc. 
Lipicescu. —— (pe scanu, în parte) , Spalarii nu "Și clu 

huccil. 
Hârzobeanu. — Nastasaki... n'af auțit?, . Surd eşti? 
Lipiceseu. — Ba nu's surd... dar” nici ctocolul 

„nimărui, N
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"Hârzobeanu. — tin parte) Ce-aii spus?.. Hmm! ai 

început a să obrăznici şi el. (tare şi cn un aer poroncitor) Un 

ciubuc îndată. 

Lipicescu. — (merge încet la uşa din fund, o deschide și strigă) 

Un ciubuc pentru domnul president Divanului. (apor se în- 
toarce ear' la masă, după ce a eşit puţin eu avaforaoa.) 

H&rzobeanu. — Boieri dumnevoastră ,. am pus la 

cale Ocnele, şi cred că tot aşa de lesne ne-omii înțălege 

ş'in predmetul jidanilor... Ştiţi că este a să ortudui 
comisii spre cercetarea vagabouiilor şta să lua măsură 

pentru a"i scoate din ţară... Ştiţi că numărul jidanilor 

creşte pe toată diua... Norodul ai început a să 'noriji 

de astă năvălire; Donjuriştit strigă că Guvernul îl ven- 

dut jidanilor... Ce credeţi dumnevoastră că “1 de fă- 

cut într'un cas atât de zajnic2.. Binevroiţi a vă rosti 
pe rând şi itos. 

Viteazovici. — Fii sânt militar, nu ştii multe... 

Rău "i răi, binele "! bine; răul trebue sterpit! 

Neamuş. — Stârpit, dar!.. căci năvălirea jidanilor 
în Moldova îI mai primejdioasii de cât toate cele-l-alte 
năvăliri de duşmani care-aii trecuti peste ţara noastră... 
Tătaril ai venită şi sait dusi!., 'Turcit aii veniti şi 
s'aii dusii!.. Nemţii cel cu coadă ati venită şi s'aii dusă!.. 
Chiar Ruşii prasoslaznici ai venită şi sai dusi! . . 
jidanii însă vinii şi rămânii, şi prindă rădăcină, şi se 
plodescii ca vermil, şi se tindă pe latul şi pe lungul 
Moldovii ca .o0 picingină otrăvită... 

Evghenidis. — Aşa este; însă... 

Neamus. — Priviţi în ce hal ati agtuns aşul!.. 
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Uliţa mare, Târgul-de-sus, Târgul-Cuculuj, Sfenta-Vineri, 
Podul-vechtii, Picurarit şi însuşi 'Tătiraşii, Tătăraşii pe 
unde nu se pomenea țipenie de udă, astigi sântii în- 
ghesuiţi de Litfe pângărite... Asemenea toate oraşele 
Moldovii; asemenea satele. . . tot îi prada lor. 

Viteazovici. — Aşa este; însă,. . 
-Neamuş. — Pretutindene ct se "mprăştie ca locus- 

tele ş'aducii cu dânşii toate năravurile cele mat vicioase: 
fanatismul, tălhăriea, camăta, apriga lăcomie de Dany, 
ura de Creştini, necurăţtuica, putoarea şi boalele!.. Ei 
hrăpescii negoţul din mina Românilor, e otrăvescii 10= 
cuitorii cu băuturi falsificate şi corumpii firea blândă a 
poporului, 
Evghenidis.. — Aşa este; însă avem Şun mic nu- 

mer. de familii vechi de jidani, născuţi şi crescuţi între 
NOĂ, şi care nu se cuvine să punem în rând cu vaga- 
bongii din Galiţiea şi de peste Prut... Et sântă Jidană pământeni, nu Litte străine... 

Neamug, =. Într'un cuvânt, jidanul 1 un element 
mârşav şi duşmănesc de care împărăţiile cele mart şi 
puternice a Rosiei şi Austrici cată a să disbăra, alun- 
gându'l la noi. Se urniim şi not pildei lor, dacă ne 
doare inima de soarta Moldovit,.. Să +] alungiim şi noi 
de la nof. 

(Un arnăut aduce un ciubuc lut Neamus.) 

Viteazovici. — Aşa este; însă vorii face şi ci v 
observaţie. . . | 

Hârzobeanu. — Fă, arhon polcornice; însă pa
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„DU începe, nu metuhărisiță, boieri, qigare minunate de 
la Viena. Mi le-ai adus Gaetan Miculi, înadins. 

Toţi. — (afară de Neamus) Bucuros. 

(Aprinaiă gigări.) 

Neamuş. — (voind să înme, găsesce clubucul astupat; ecsamină 

imameoa, descopere în ca o hârtie resucită și o scoate.) Ce dracu "i 

în imamea de nu merge?.. ÎN astupată?.. Cei asta?.. 

o hârtie Văgată "n c6a 2 (desfăşură hârtiea şi citesce în parte) 

„Beselenţiea voastră! o somă de 2000 de galbini vă 

aşteaptă la mine, la cantor, dacă veţi apăra pe jidant 

astădi lu Sfat... iscălit: ela Kana.“ tworuit Aşa?.. 
apoi se schimbă treaba. 

Evghenidis. — Dumnealui, arhon aga Neamuş, aii 

grăit ca un Dimostenes. .. E 
Neamuş. — Adică mu etil... V'am rostit cele ce-am 

cetit într'un jurnal Vonjurist... Cât pentru mine, vam 
nici o ură "m contra jidanilor... 

Evghenidis. — Nu 'să şi ci oameni? 

Neamuş. — Qameni dar!.. şi ca oameni, făpturi a 

luf Dumnegdăi!.. şi ca făpturi a lui Dumnegăii sânti 
fraţii noştri!.. Oare legea creştinească cartă ca fratele 

să prigonească pe frate?.. Su, dWimprotivă, ea ne poră- 

ţueşte să ne tubim unii pe alţii, să ne-agtutăm unul 

pe altul, să *mpărţim pânea şi halna cu aproapele nos- 

tru... Ce răă faci bicţii jidani că se "ncăldescii şi 

ei la Soarele Molduvii?.. Xu 'X acest Soare destul de 

mure, destul de ferbinte, destul de strălucitor, ca să 'n- 

căldască şi să lumineze pe toţi de la olaltă, fie Creş- 

tiui, fie jidani?.. S'ait dis că ci sânti fanatici?.. Este 
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oare-o crimă de-a urma cu fanaţism preceptele reli- 
gici” sale ? i e 
Hârzobeanu. — Fi!.. prea departe mergi cu *ndu- 

rarea, arhon agă. a 
Neamuş. — Se sparie Moldova de "mmulţirea ele- 

mentului jidovese?.. Care Moldovi ?.. poporul prosti. , 
însi, oamenii prolopsiţi, care s'a adăpatii la isvorul 
economici politice, nu trebuie oare să se bucure ' când 
vădi că se "*mpoporează câmpiile goale ale ţăril?,. Se 
mai adauge multe şi ma! multe, dar” toate fără temelii; 

“Căci jidanul îă harnic, econom, industrieal, comergant, şi 
prin el, numa! prin el are să "mflorească n viitorțăi ne- 
goțul Patriei noastre. aaa 

Hârzobeanu. — Şi nu uita, arhon president, că 
dar'averile lor nascii o mulţime. de proșesuri, care sântii 
mana ramului dicinieese.., a 

Neamuş. — Prin urmare eii sânt de părere să de- 
părtăm de noi ori ce gând de prigonire ?n contra. aces- 
tul neam atât de interesat... asta... atât de -intere- 
sant, vrocam să die... E | i 

Hârzobeanu. — Limba greşind adevărul spune. 
Evghenidis, — Fii volii tratarisi un punct de vi- 

dere mai politic, ca unul ce sânt Postelnic. Îmi pare 
lucru grei, şi chiar primejdilos, de-a lua măsuri în con- 
tra jidanilor, mai ântei pentru că ei aii toţi banii în 
mâna lor, şi dacă ek arii părăsi. Moldova, Moldova ar rămânea săracă... Al doile, pentru ci cu asemine' mă- 
Suri amii supăra, pe azhențiea nemţască. .. Ce mat mulţi 
Mintre jidani sânță, sudiţi; prin urmare nu ne putera 

” 88
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atinge de denşii, . . Boieri dumnevoastră, Moldora - are 

miniştri, are Domn, are obştească obicinuită Adunare; 

dar mal are şi pe domnul aghent şi pe gheneral consul 

al malestăţi! sale împăratului Rosie), protectorul nos- 
tru... Miniştrii şi chiar Domnul sântii ades' obligați a 

pleca fruntea d'inaintea vroinţii consulilor... şi dar po- 

litica cere ca să priimim cu bracele deschise tot ce ne 
vine din Rosiea şi din Austriea, fie jidan, fie holeră. 

Viteazovici. — Adânc ai vorbit, arhon Postelnice... 

Eşti un Meternich, un Xeselrod, şi cit mă unesc cu pă- 

rerea dumnitale. Fi sânt militar... 

Hârzobeanu. — Dar; nu ştii multe... nici măcar 
că însuşi ofigerii dumnitale de pe graniţi daii drumul târ- 

- tanilor să năvălească "m țară. 

Viteazoviei. — Ofișerii mel sântii înțăleşi cu isprav- 
nicil dumnitale... Însă aşi: vrea să cunosc şi opiniea 
dumitale, arhon YVornice. Dumneta care, sântii câtera 
săptămâni, te-a! rostit dinaintea lui Vodă în contra ji- 
danilor, "văd cu mirare c'acum păstrezi o tăcere... cam... 

Hârzobeanu, — Eii?.. Nastasaki, ad'aici besacteoa 
cea nouă, ” 

(Lipicescu aduce din cabinet o besecte șo depune înaintea luk Hâr- 
zobeanu.) 

_Viteazoviei. — Cum?.. îţi ţii opiniea "mchisă, ca 
st nu sboare? 

Hârzobeanu. — Precum gic... Boteri dumnevoas- 
tră!... Asară, târgiii, doi zarafi cunoscuţi ai venitit în 
cabinetul meii şi *mi-aii inchinatii această besactea, di- 
cându'mi: „VE rugim, ccselenţie, să priimiți acest dar 
din partea noastră a jidanilor... nu însă pentru ca să 
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ne sprijiniți mâni la Sfat, ci numaf şi numai ca să, nu 
diceţi „nimică. , „& (acschide besecteoa) Priviţi, boieri, aici 
sintii o păreche de şfeşnice de aur şi tri pungi, cuprin= dend fie-care câte-o mie de galbiur, .. Presentul îi fru- 05... aşa 119 

Toţi. -— Prea frumos! 
Hârzobeanu. — Aşa dar... ceată opinica mea în 

predmetul jidanilor, . . AțI vorbită cu toții -de minune în favorul lor... Staii acum şi mă gândesc: dacă mie mi stati plătit aşa de scump pentru ca să nu grăesc, ce- 
aii trebuitii să ră plătească  dumnevoastră pentru ca să deveniți advocaţii lor, şi să rorbiți cu-atata elocvenţă ! Viteazovici şi Bvghenidis, — A!., protestarisim. .. 
Hârzobeanu. — Prin urmare, domnilor miniştri, sân- teţi de părere ca să lăsăm pe jidani în pace; nu aşa ? 
Toţi. — Dar, dar, sărmani,.. sântii oameni buni, 

oameni cinstiţi, oameni darnici. . . 
Herzobeanu. — Fic!,, Maşteptam la răspunsul 

dumnevoastră. ., Nastasaki, adă anaforaoa cătră Vodă 
în predmetul jidanilor... | 

Lipieescu. — (aducâna o hârtie) Fat'0, ecselenţie, 
Evghenidis. —" Cum ?.. era char. gata ? 
Hârzobeanu. — Te miri?.. Bine-vroiţi a o iscăli, 

boleri; şi tu, Nastasaki, să duci besacteoa asta zarafi- 
lor înapoi... | 4 

(BoYeri subsemnă.) 

Lipicescu. — (Stringend besecteoa la sin cu dragoste, în parte) 
Cum?.. Vorbăi... Atuney S'aglungă el! (auce besecteoa în 
camera din stinga; apol se întoarce de lea anaforaoa, in parie) Mă duc 

88*
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să bucur pe Leiha Kana, cole 'n salon, şi st mă captt 
cu vr'0 câteva fişicuri. (ese prin fund în salon şi se întoarce 

peste puși, numerână vr'o 4 fişicuri în palmă.) 

Hârzobeanu. — Ce ne mal rămâne-acum de trata- 
risitii?. . Ha!. . predmetul Donjuriştilor.” Boteri dunine- 
voastră, observarisitaţă de câtva timp ce avent ai luatii 
tinerii întorși din Ghermaniea şi Franca ? 

Viteazoviei. — Bonjuriştiy? pantalonarii? 
Evghenidis. — Un avânt revoluţionar, asupra că- 

rula consulul aii trimes mal multe note... 
Neamuş, — Şi care 'mi pare de natură a îngriji 

serios pe-un Guvern înțălept ca al nostru. Las" că et 
ne tratarisescii pă noi, cei mari, cei simandiloşă, fără 
nici un sevas; dar” şi latigorisescii firă nici o sficali 
actele Stăpânirii. Cu critica "mn gură şi cu pistolul în 
mână, că pretindarisescii să formeze opiniea publică "n 
țara Moldovii, ş'astfeliii ai începutii a răspândi groază în 
sufletul amploacaţilor. 

Viteazovici. — Trebuie "nfrenaţi! 

Hârzobeanu. — 'rebule... însă cum? Ei sântii 
daclgit, nu se temi de nimică, ţinit frăţeşte *'mpreună 
şi sit în stare să facă o revoluţie... ş'apoi îsi toţi fi- 
ciori „de boieri. 

Viteazoviei. — Fii sânt militar, arhon Vornice. . . 

nu știi multe... îmi teii soldații cu mine, şi... 
Hârzobeanu. — Şi speli putina... 

(Toţi riaii.) 

Viteazovici, — (atins) Arhon Vornice... am fost 

cu Ruşii li Varna!..  
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Hârzobeanu. — AY fost, dar' mar lua-o... însă nu'i vorba de Varna... Boterk dumnevoastră, vreţi stau: diți lucru nostim?.. ascultați raportul lui vig-agă. .. „Nastasaki, aice”y pitariul Slugărică 9 | Lipiceseu. — Aşteaptă de adi dimineaţă la uşă. H&rzobeanu. -— Di'i să între, 
(Lipicescu deschide uşa lut Slugărică, g'apoi ese) 

  

SCENA II. 

Cei denainte, Slugărică (in uniformă de viş-agă) 

Hârzobeanu. -— A7hon pitar, ce ma! veste n oraş? 
Slugărică, — (închinându-se milităresce de câte ori respunde) 

Bine, ecselenţica voastră... Astă noapte doi caldărămgii ali spartii păretele casei lut Asrămică. 
Hârzobeanu. — (el din uliţa-mare ? 
Slugărică. — Şi "l-ai ucisi. 
Toţi. — Sărmanul!.. Şi l-aţi prinsi pe hoţi? 
Slugărică. — Ba nu... Sai făcutii nevăduţi. . 
HeErzobeanu, — (a tot-de-a-una, .. Altă 5 
Slugărică. — Bună pace, ecselenţie. .. Adi dimi- neață, într*o ie de la Copoiă, aii fost un duel. Toţi. — Far'? o 
Slugărică. — "Tocmai pe când se primbla Măriea Sa Vodă, în cât cait Sati spărietii de pocnitul pistoalelor. . . Poliţiea n'aii putut sosi la vreme ca să "mpedice duelul. 
H&rzobeanu. — (a tot-de-a-una, se 'nţtlege, 
Slugărică. — Asară, la teatru, aii fost un scandal



18398 BOIERI şi Coco! 

mare, Se parastuca două piese nouă pline de 'mpunsă- 
turi în ispravnici şi ?n giudecători... În cea dinti, un 
ţăran cânta: 

Din Focşani la Dorohoi 
Ţera "i plină de ciocoi, 

şi "m cea de-a doua, un aftor schimbat în păpuşăriii, spu- 
nea că ?n ţara păpuşilor, adică la noi, ttlharii poartă 
mănuşi, 

Şi se jură pe dreptate 
Că le 'să mânile carate. 

Toţi. — Cum se poate? Şi dumneta, -ca vig-agă, ce- 
al făcut? . 

Slugărică, — Am dat poroncă să 'uchidă perdeoa ; 
însă de-o dată-aii săritii toţi cuconaşii şi m'ai ame- 
ninţată.. , 

Toţi. — Cum? Aii îndrăznitii?.. ŞI2,. 
Slugărică. — Şi piesa s'aii glucat ăn” la sferşit, 
Viteazovici. — Dar" cine era 'n capul răsvrăti- 

torilor ? 
Slugărieă, — Domnul Radu. 
Toţi. — Radu? 
Slugărică. — Dacă nu mă credeţi, ecselenţie, puteţi 

să "I luaţi dopros chiar dumnisale; căci "l-am zărit mat 
dinioare aici, în salonul de-alăture, 

H6rzobeanu. — Mergi de *] pofteşte să vie“ d'ina- 
intea noastră. 

Slugărieă, — Ascult, (ese. 
Viteazoviei. — (mântos) Boleri, treaba se *ngroaşă,
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trehule asprime... Aug? din Focşani la Dorohoţi ţara "i 
plină de ciocoi!.. Care vra să dică, not?.. | 

Neamuş. — Raison... Sumeţiea Vonjuriştilor nu 
mai are margini!.. Aug? în ţara de păpuşi tălharii 
poartă mănuşt!.. Şi ci port mănuşi. .. Care vra să 
dică. . 

Hârzobeanu. — Eşti pâcâlit, „Ha, ha, ha. 
Evghenidis, — Ha, ha, ha. 

Viteazovici. — Nu se cuvine st ride, voteri. Re- 
voluţiea, "i în aer... - Datoriea noastră "1 s'o nn&buşim 
în faşă... militiireşte. . 

Hârzobeanu. — Jai, că viteaz îi prietinul. .. în 

parte) de departe. Ă 

SCENA III. 

Cei demainte, Radu, Slugărică. 

Slugărică, — "L-am adus... ecselenție. 

Viteazovici, — (eu severitate) Domnule. . . Radu, te-am 

chiemat d'inaintea, noastră .ca să ne dai samă de purtă- 

rile dumnitale. | 

Radu. — Pavdon, domnule colonel, îmi place a crede 

că vă înşelaţi... Ei nu vin aici chlemat de nime. Vin 

însărcinat de hatmanul Stefan Stâlpeanu să daii de scire 

cuconului Iorgu, că a sosit de la ţeră şi că doresce 

să ?] vadi. 

Hârzobeanu. — Când aii venit vărul Ștefan? 
Radu. — Îeri noapte.
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Viteazoviaj, — S8 fie dumnealuy Stinătos, Acum, fiind că eşti dinaintea - noastră, rEspunde, cum de-a în- drăznit asară la teatru ?.. 
Radu. — Pardon, domnule colonol, în ce calitate îmi faceţi interogatorii ?.. Mi se pare că nu mă găsesc înaintea unut tribunal... militiirese, 
Evghenidis. — Eşti în presenţa Sfatului, domnule, „în presenţa miniştrilor, şi trebuie să răspundă cu' respect. Radu. — Prea bine, domnilor ministri, Bine-voiţi a mă întreba, 

„__ Viteazovici. — Domnule! prietinit dumnitale, comen- daţi de dumneta însuşi, vă pPoseoliţi de-un timp încoace 0 mulţime de desfrenări care supără pe Guvern şi pe consuli. VE hateţi la duel, atacarisiţi oamenii Stăpânirii cu acuzări de hoţii... Declamarisiţi cuvinte late de opi- nic publică, de libertate, de egalitate, ca şi când aţi fi în Franca, . . Scriţi în gazete lucruri nepomenite pănă agi în țara Moldovii, în cât ameţiți lumea şi mergeţi cu anarhiea păn” a nesocoti poroncile Stăpânirii. Asară aţi ohligarisitii pe actori la teatru ca să gloace nişte. piese revoluţionare, pe care vic-aga vrea să le oprească, ,, şi cine i şeful rezvrătitorilor. .. dumneta! aşa este? Radu. — Aşa. . 
Viteazoviei. — Ştâncă o mărturisăşti. .. Vra să dică "% adevărat că Waţi Dătutii gioc de vig-aga ? Radu. — Adevărat, | 
Viteazoviei. — Augiţi, boferi?.. Arhon. vi-agă, mergi îndată: de găteşte căruţi “de poştă, ca să trimeți pe autorii pieselor de-asară la monăstirile de la Stcul 

4 

e   
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şi de la Soveja. Cât pentru actori, să "i ticseşti într?o 
trăsură de harabagiii şi să "% ecspedueşti la monăstirea 
Slatina spre „pocăință. 

Slugărică. — Ascult. (ese ca să dea ordine, şi vine ear 

înapot.) 

“Radu. — ţinăignat) Minunat! . apoi vă miraţi că 
tinerimea Moldovei e animată de spiritul revoluționar?, , 
Cum ?.. Oameni onorabili sântii, în seculul nostru, osân= 
diţi la ecsiliă, la inchisoare prin monastirile munţilor, 
osândiţi fără a fi judecaţi, numai după un simplu” ordin 
2 domnului Viteazovică, şi pretindeţi ca noi st remânem 
spectatori indiferenți în faca unul asemene act arbi- 
trar!.. Cum?.. Se di pradă un popor întreg unui Za- 
haraki şi unui Leiba Kana!.. Se deschidă froutierele 
ţerii unei grozave niăvăliri de vagabondi, de lipitori care 

"vinit să sugă măduva Rominiei, şapoi pretindeți ca să 
nu se revolte ?n noi simţul de omenire?.. A!.. Domni- 
lor ministri, luaţi s€ma!.. timpurile se schimbi, ele 
reclanii şi impunii adoptarea principiilor civilisătoare care 
nu se înpacii cu obiceturile barbare ale trecutului, . Luaţi 
sema!.. A început a sufla despre Occident un vent mân- 
tuitor care e menit a arde; a seca, a stârpi chirul ce 
înţelinesce pământul Moldovei... Luaţi s€ma!..-0 ju- 

„nime deşteaptă, onestă şi patriotică vă calcă pe urme; 
ca are o inimă ce cuprinde tot viitorul Romăniei; o ju- 
nime ce e neribdătoare aşi vedea Patriea cşită: din fi- 
gaşul putred în care zace de seculi, şi acea junime care 
are dreptul a purta fruntea sus fiind, că e gata a st 
sacrifica pentru sânta dreptate a țerii, acea junime e
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compusă din fiii, nepoţii şi rudele domniei voastre. EX 
sintii faţă cu bătrânii carii se găsescii astădi la cârmă, 
Nu "i faceţi marturi unor fapte ce ară fi de natură a 
stinge respectul lor filical; nu mal comiteţi sreşeli de 
acele care potii duce Patriea la peire, căcă ele vor sili 
pe tineri să smuncească cârma din mânile bătrânilor! 

Viteazoviei, — Audiţi, boleri?.. Ne-ameninţă ?n 
faţă cu revoluţii! . ttarios) Nebunule! te-olii trimete să 
te "'nchidă la Goliea. 

Radu, — Se poate, domnule; dar! vei comite un act 
de nebunie. | 

* Viteazovici. — Cu cine grăeşti aşa de obraznic, pan- 
talonariule ? 

Radu. — Cu un militar care cred că are obicelă să 
dea satisfacţie prin arme, când insultă pe cineva. 

Viteazoviei. — Șatisfacţie!. . Vrei duel cu mine?.. 
M& provocariseşti pe mine, generalul miliției? 

Radu. — Pardon. .. nu eşti general, eşti numai 
inspector. 

Viteazoviei. — Fii? 
Radu. — Dumneta... Reglementul organic îţi dă 

titlul de inspector general a miliției, adică inspector .0b- 
ştesc, și dumneta, schimbând ordinea cuvintelor, te-aY 
numit general şi inspector... Prin urmare înţeleg să 
nu al obiceki a te bate la duel... "Te las dar tot ins- 
pector, precum te-am găsit, şi mă retrag. (ese) 
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SCENA IV. 

Cry demainte; mal pe urmă Lipicescu. 

„Viteazovici. — (turios) Vic-asă, după dânsul, să"] îu- 
fungi la casarmă, (se preumblă aritat) şi să 7 închidă jurnalul, 

Slugărică, — Ascult, - . 
Hârzobeanu, — Stă pe loc, arhon pitariii. .. nv 

te vrăbi. e 
Viteazoviel. — Ce felii ?.. nu vrei să 7] arestuească, 

când m'aii insultarisit pe mine, Ministru! 
Herzobeanu. — 'L-omii arestui, n'at grijă; însă cu 

forme, cu tropos; căcă vărul Ştefan Stâlpeanu. aii sosit 
în laşi, şi vărul Ştefan îl ocrotește pe Radu. 
“Evghenidis, — 0 ştim... însă mi se pare că s*ar 

cuveni o pildă... 
Neamug. — 0 pildă care să cohoare nasul Bon- 

Juriştilor. 

Hârzobeanu. — Dar... o pildă serioasă... însă 
pentru aceasta trebuie să ne chibzuim ca oameni fără 
patimă, fiind că... ce să vă spun ?. . bonjurişti... bon- 
jurişti, da” sântă copii! noştri. . + şi cam ait dreptate ?n 
unele lucruri. a 

Evgheniâis. — Prea bine; hal să ne chibzuin. 
Neamuş. — Să iscodim vrun tertip.. 
Viteazovioi. — tpunendu-se la masă) SE facem un plan... 
Hârzobeanu. — S$ combinarisim. ,. 

(Se pună toţi cu frunțile pe mânt Ri gândescu.) 

Evghenidis. — Lucru "| delicat, ., 
Neamug. — ÎN grei...
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Viteazovici. — Nici de cum... 
Hârzobeanu, — Ai găsit cora ? ” 
Viteazoviei, — Ba... nu... dar',., 
Lipicestu. — (întră gi ice încet luY Hârzobeanu) Cucaane, 

ai venit cucoana Tarsiţa. . 
Herzobeanu. — (incet) Tarsiţa. .. unde 19... 
Lipicescu. — (încet) Am întrodus-o în salonul de- 

alăture cu cabinetul dumnevoastră. 
Hârzobeanu. — (sculinâu-se) Boleri dumnevoastră, văd 

că sânteţi osteniți de-atâta lucru... Să lăsăm dar pe- 
altă dată predmetul bonjuriştilor. 

Toţi. — (sculânău-se) Bucuros. 
Neamuș, — Ei mă 'mtore la Divan. AJ se trata- 

riscşte progesul lui Arbure cu banul Vulpe. 
Evghenidis. — Fii merg să fac visită Pașii carc-aii 

adus scrisoarea Vizirului. 
Hârzobeanu. — A!.. apropo... știți că astăgi 

Paşa, "i poftit aici la masă. 
Evghenidis. — Numai Paşa?.. fără consulul rusăsc? 
Hârzobeanu. — Aşa cere politica... Credcă mi "CX 

face mulțămire să veniţi şi dummnevoastră,. ca să facem 
cinste turcului. 

2ivehenidis. —] 

Viteazovici. — Bucuros. , . (esti prin fana.) 
Neamuş. — 

Hârzobeanu. — tis) Uf!.. mă plihtisisem cu 
sfeniciă tronului... Bine caii venit Afrodita să mă 
mângăe. (merge la ușa din stânga şi o deschide) Cucoani 'Tar- 

siță, poftim. 
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SCENA Y. 

H&rzobeanu, Tarsita, 

Tarsiţa. — (foarte agitată) Al! , lorgule, staii dus 
bărbatul mei ? : 

Hârzobeanu. — Dus la Divan. 
Tarsița. — Cât “imi tremură inima! (cade obosită pe 

un fotolii.) 
| 

Hârzobeanu. — Pentru ce?.. sufleţelule?.. Sân- - 
tem singuri, singurei. | 

Tarsița, — Neamuş are prepusuri... îi zultar,.. 
îmi face scene... mă pândeşte... JPaă ameninţat alal- 
taleri cu Dicasterica. CE 

Herzobeanu. — (e spui, soro?.. aii îndrăznit ?. . 
Dacă ?1 dai afară din presidenţie. 

Tarsiţa. — Alaltateri te-aii zărit eşind de la mine 
şi Sail făcut foc. .. dar” nu mă sinhisese de furiea lui, 
pe cât oii fi sigură că mă Tubeşti... Ah! mă Xubeşti, 
lorgule ? a 

Hârzobeanu. — May poate fi "ntrebare?.. Îmi eşti 
dragă ca Afrodita din Olimp, şi sânt gata să “ţi dai 
ori ce dovedi ai dori... Ah! PSihi mu, Singura mân- 
gâere ce am, în mijlocul supărărilor politice, este de a 
gândi la mata... şi, Qăii, adeseori uit chiar trebile 
Statului. .. | 

Tarsiţa. — Ah! lorgule, mă ştii... 
Herzobeanu. — Eii?.. Să mam parte de... minis= 

ter, dacă mint. 
Tarsiţa, — Te cred, scumpul mei ; însă. (se face 

că plânge.)
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Hârzobeanu. — Înst?.. Ce ai, matia mu, de 
plângi?.. pentru ce “ţi ard! ochișorii?.. AY vr'o măh- 
niclune?.. spune'mi-0... te rog... 

Tarsiţa. — Ah! Iorguşorule, sânt foarte nenorocită... 
(sculându-se şi schimbându'şi tonul) Sânţ furioasă; 

Herzobeanu. — Vai de mine!.. "Ţi-ai pricinuit 
vr'o daună cineva? 

Tarsiţa, — Dar!.. am fost insultarisită asară, la 
teatru... şi vrei să "mi răsbun. . 

Hârzobeanu. — (un?.. Cine-aii îndrăznit? 
Tarsita, — Radu! 

Hârzobeanu. — EIl!.. În ce. hip. Spune, ce 
s'a 'ntâmplat? 

" Tarsiţa. — Asară, la eşire, îmi trăsese. carta la 
scara teatrului, pe când m'aflam încă 'n lojie... am 
întârdiet ca vrun şfert de ceas pin! să mă gătesc, şi 
"m vremea asta, Radu cu prietinii lu, "mi-ati alungati 
vezeteul, subt cuvânt c'așteptaii alte cucoane... de sta= 
rea a doua... Ficlorul aii cercat a să 'mprotivi, dar' 
ei "l-ai împinsă în glod, şi când căi m'am coborit în 
antret, toţi aii începută a ride... De cine rideaii?.. de 
mine!.. Ah! ah! Iorgule, dacă pu mă"! r&sbuna, nu mai 
trăesc. .. Radu a să "mi scurteze dilele! 

Hârzobeanu. — Nu te despera aşa, epida mu... 
nu te-aprinde... Cine ştie?.. poate că s'a fi obrăzni- 
cit ficiorul... Ştii cum sântii slugile... 

Tarsiţa, — Aşa ?.. îl aperi pe Radu?.. când el m'aă 
făcut, de batgiocuri,?... Ş'apol pretindariseşti să cred că 
mă Tubeşti?. . (plânge) Ah! nenorocita de mine! la cine
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să giisesc protecţie, dacii mă adicaforiseşte chtar omul 
cărut am jărtfit tot!,. 

Hârzobeanu. — Te "mzăli, sufletul meă, nu ţin cu 
Radu nici de cum, şi de vreme ce at parapon asupră'i, 
sânt gata sl pedepsesc. 

Tarsiţa. — Nu te cred, căci ți! teamă de vărul 
dumnitale, de hatmanul Stâlpeanu. 

Hârzobeanu. — (atins) Teamă de Ştefan ?. . Spune, 
dacă "i aşa, ce pedeapsă merită ' Radu ? 

Tarsiţa. — : Degeaba mă 'utrebi... nu "1 avea cu- 
Tajul. 

Herzobeanu. — A! m'atingi la filotimie. Tarsiţo, 
"spune: Vrei să "1 trimet la un schit? 

Tarsiţa, — Dar!.. tocmai în fundul munţilor... să 
nu mai aud de dânsul. . 

Hârzobeanu. — Fi bine; ÎI dati parola mea că 
"ţi-oii împlini dorinţa, 

“Tarsița.. — Parola " bună... însă... 
Hârzobeanu. — Au te "neredi într'insa?.. Dacă "i 

aşa, dimoni drăgălaş... priveşte... (merge 1a masă Fată... 
îmi pun iscălitura în glosul coaley aste albe de hârtis, 
şi "ţi-o încredințăz, ca să ar singură. mata mulţenirea 
de-a scrie poronca de arestuire şi de surgun a lu Ra- 
du... Vrei mal mult? tiscăresce o coală de hârtie şi o dă în mâ- 
na TarsiţeY.) 

_ Tazsiţa. — (muțenită, mână băntiea) Ah! acum văd că 
mă iubeşti, Iorguţule... Mă simt fericită cum mam fost 
nici o dată... 

Hârzobeanu. — Te maj îndoeşti de Yubirea mea?
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Tarsița. — Ah! nu, scumpul meii... Jai robit pen- 
tru toată vieața. 

Hâ&rzobeanu. — ţeu dragoste, serutână mâna 'Tazsiţel) Giu- 

vaeriule ! 

  

SCENA VI. 

H&rzobeanu, Tarsiţa, Slugărică. 

(Slugărica deschide uşa, vede serutatul mâinii, se retrage, apoi 
tugesce, şi ear' se arată.) 

Tarsiţa. — (augină tusa) Vine cineva! (se depărtează ae 
Herzobeanu. ) 

Slugărică. — Ecselenţiea voastră! aii venit un aghio- 
taut... VE pofteşte Măriea Sa Vodă. fese) 

Hârzobeanu. — Mă duc îndată. 
Tarsiţa. — MS laşi, lubitule? 
Hârzobeanu. — Păcate, soro... trebile Statului... 

dar” nădăjduesc că "i veni agi la masă. 
Tarsiţa. — Cu cea mai mare mulțămire. .. Mai este 

cineva ? 
Herzobeanu. — Dar!.. Paşu... am poroncit să" 

facă un pilaf de-o baniţă de orez, 
Tarsiţa. — la, ha, ha, ha. 
Hârzobeanu. — Aşa *miă place să te vid... veseli = 

ca o garofi... A revedere... M& cartă că te las. . 
dar” dacă vrei sto vedi pe Lenţa... ca trebuie să se 
"ntoarcă ndată de la primblare... S8 vil la masă, . 
(îl serută mâna) SE '] ameţeşti pe turc. (ese prin stânga) 

Tarsiţa. — Ha, ha, ha... Ce nebun eşti, Iorguşorule ! 
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SCENA VII, 

Tarsiţa. — A!.. în Sferşit 1 ţin la mâni pe dom- nişorul Radu ! (arata hârtiei) Am prins în ghfare pe du- duca Lenţa cea fudulă, .. am să "mi r&sbun şi pe unul şi pe altul... A!.. Mult af să scârşneşti de ctudă, domnule Radu, când te videa închis la o săhăstrie! Mult aY să "x plângi odorul, duducă Lenţo, când te videa dispărţită: de donsul. . . Dar" nui destul atâta... May disprețuit?.. am să te fac Vaglung! clocoateă. . , "M-ai smomit pe Radu?.. am să "ți sting visul de că- sătorie cu omul care te Iubeşte... cu Radu! .. AI să" calei pe inimă şi- st dovit nevasta cocolului Lipicescu... Tatăl tăi 1 orbit de dragoste pentru mine, face ori ce vre că, îl port-de nas cum îmi place, şi chiar el, fără SE aihă niel un prepus, are să m'agiute ca să 'mj răs- bun de zuliea, de ura şi de suferințile co-aii deşteptatiă în mine Yubirea, voastră. „A! eaca Lipicescu. .. Să vi- dem dac'aii urmat 'porăiţiirilor mele, 

SCENA VIII. 
Tarsiţa, Lipicescu ese din cabinet.) 

Tarsiţa, — Lipicescule, spune'mi degrabă : întins-aY mrejele," precum te-am sfătuit, împregiurul duducăţ 2 Lipicescu. — 0 parte din ele le-am întins, cuco= coniță, dar” nu toate. 
Tarsiţa. — Cum asta? | 
“Lipicescu, — Am câţiva prietint, şi mal cu samă
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pe vig-aga Slugărică, în care mă pot încrede, şi care star 

bucura mult să mă vadă giuerile boleriului. 
Tarsița. — Prea bine, şi? 

Lipicescu. — Ei. aii început a răspândi vorbe pe 

ici, pe cole, că duduca s'ar fi ultând. cu ochi blângi la 

mine... că poate... s'ar fi dat şi "n dragoste cu mine... 

Tarsiţa, — Minunat!.. are s'o vorbească lumea... dar” 
tu dat-ai ceva a înţtlege duducăi despre dorinţile tale? 

Lipicescu. — Am cercat, cuconiță. ,. 
Parsița. — În ce chip? 
Liipicescu. — Precum naţi îuvtțatii, când aţi avutii 

bunătate a mă chema, la dumnevoastră acasă, am oftat 

privind la duducuţa, "i-am adus flori din srădină, am 

îndrăznit chiar a o siringe- tpSI] braţ, când am 
suit-o în trăsură... n 

Tarsiţa. — Și ea. vpahi puţbir? A 

Lipicescu. f— "Mi-a agițur, i ZA 
şi pe cât am tu foies, Fri ră ; 

Tarsiţa. — Şi_nu Rub 

starea inimi tale? 

Lipicescu. — Drept st vă spun, cuconiță, n'am în- 

drăznit. 

   

   
   

     

ami zinhi,.. 
samă, 

încă nimici despre 

Tarsița, — Eşti un prost... Fetele sânt tot-de-a- 
una. flatarisite de-amoriul ce aprindă în sufletul unul 
bărbat, şi gata de-a'şi da inima celui ântâi tânăr care 
le spune că le Tubeşte.... "Tu eşti tânăr, eşti curăţel, eşti 
Yubit, apreţiarisit de părintele Lenţii, ai avantajul de-a 
te întâlni ades” cu densa... Nu vtd nicio greutate de-a 

o putea scoate din minte... şi dac'al fi mai indrăzucţ... 
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- Bipilleseu, — Aşa, cuconiţă:.. ba "ncă "şi spatariii... Tarsița, — Spatarii:.. eşti spatarii ?,. Minunat !.. lu- crorile se simplificarisescit,.. Cu cinul de spatariii al în- trat în starea a doua... 0 singură treaptă te mal dis parte de protipenda. .. “Nu văd dar nică o pedică Care „Să te oprească a eşi la neamuri. 
Lipicescu, — Mal cu samă a am şi slare,. . Am 0 moşie cumpărată pe numele pitarrului Slugărică... Am bant depuşi la Leiba Kana... Când stăpânul” mei ii foarte mcurcat în averea sa. | - 
Tarsiţa. — Ce spui, Lipicescule ? a 
Tipicescu. — De când stai făcut Ministru, ati mers cu cheltuelile mai, departe de cât îl erta mijloacele, şi astăgi se găsită tnslelat în datoril. 
Tarsiţg. e = Iorgu? 

Lipicesău: : —. “Cucu: “Iorgu, în, cât de-ar vinde tot ce mai “re/, dez abica "i-ar românca Yo . 30 »000 de galbini. ri zi iz. - 
Tarsița, — lin i cu uci)  Dăstrea Lenţi ÎĂ com= 

promitarisită ! ttare) Ascultă,, Lipicescule, nui vreme de perdut... Vrei să te "nsorf cu Lenţa ? | 
Lipiceseu. — (um nu, cuconiţi, 2. 0 duducă de starea, nter | 

i 
Tarsiţa, — Trebute nuimat de cât să te dâclarariseşti astădi, s'o uimeşti. cu cuvinte de amoriii... 'să&%y rosteşti 

cova din Eretocrit. „AX cetit pe Eretocrit? : 
" Lipicescu, — Ba nu. 

Tarsiţa. — Păcat! (în parte) Pe mine Neamuş mai ÎN 89* 
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ameţit cu Erctoerit... tare În sfârşit spune'y ce'i şti... 
Altul în locul tâi ar fi isbutit ptn' acum. 

Lipiceseu. — EI!.. păcatele mele!.. dac'aşi fi şi 

cii crescut la Paris, ca domnul Radu, nu m'aşi încurca 

în vorbă cu duducile. | 

Tarsița. — Radu?.. el te 'ngrijeşte? 

Lipicescu. — Fl... căci mi se pare că"! şi place 
duducăi. .. Ştie francuzeşte. 

Tarsiţa. — i se pare cl place?.. numai atâta?.. 
Niăucule, orbule, mai vădut, mal priceput că se Yubescii 
împreună ? 

Lipicescu. — Vai de mine!.. apol ce mă fac eii? 

Tarsiţa. — Nu te văita, că “ţi port eii de eriji... 

Radu % un impertinent ambițios, nesuferit... îl urăsc 

din toată inima... Aaii insultarisit asară la teatru, şi 
de câte ori mă vede, mă tratariseşte fără respect... 

Yreii să 'mi r&sbun, Lipicescule, şi priv r&shunarea mea 

să lucrez în interesul tăi, 

Lipicescu. — S5 ţi agiute Dumnegăii, cuconiţă... 
dar” cum? Domnul Radu "i ocrotit de cuconul Ştefan 

Stâlpeanu, şi nime nu "ndrăzneşte-a să atinge de dnsul, 

nică chiar Ministrul ! 

Tarsița. — Aşa credi tu?.. EX: dar ascultă: Lenţa 

fubeşte pe Radu pentru că 71 socuate un om mai deose- 

bit, mal presus de cât alţii... însă sânt încredințată 

că amoriul ei ar scădea mult, sar stinge chiar, când 

Radu ar fi insultarisit, umilit în ochii că, desonorat de 

un :om mişel care să nu vrolească a) da satisfacţie. 
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Lipicescu. — Las" pe mine, cucoană... Ei șI 
sânt omul. 

Tarsiţa. — (ia parte) (e cfocotiă ! .. Numal bun pen 
tru rivala mea. 

Hipicescu. — Însi... dacă star întâmpla să mă păl- 
muească cl d'inaintea duducăt; atunci eii rămân platcă.., 

Tarsiţa, — Şi asta se poate... nu mă gândisem... 
Mijlocul cel mai bun îl să] depărtăm pe Radu din Eşi, 

Lipiceseu. — N'a vroi, cuconiţă,. . 
Tazsiţa, — Na vrea el, vrei cii!.. Chiar astăgi 

am să '] ecspeduese, 
Lipicescu, — Fără poronca Stăpanirit? .„ Nu se poate, - 
Tarsiţa, — (arătând hârtia) Faca, poronca.! 
Lipicesocu. — Aţi cipătat-0?., (eesamină hârtiea) ÎI 0 

hârtie albă. 
Tarsiţa. — Albă... dar cole gios nu vedi iscăli- 

tura Ministrului? Na, scrie tu de-asupra iscăliturit 
ordinul de arestuire şi de ecsil, şi dă hârtiea în mâna 
agăl... Păn' în sară să fie Radu pornit spre S&cul. 

Lipicescu. — (luâna hârtiea) Las" pe mine... Ei îi 
sânt popa de-acum... am s$"1 călugăresc, cât al dice: 
Tatăl nostru. A! *mi-aii căgut drăguş la căuş. 

(Se aude un vuet ae trăsuri.) 

Tarsiţa. — Ce s'aude? 
Dipiceseu. — (căutâna pe tereastă) Se "toarce duduca 

de la visite. | 
Tarsiţa. — Vine Lenţa?.. Nu vrei să mă găsască 

aici... Es prin cabinetul lui Iorgu... 'Tu, Lipicescule,
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urmează - cum te-am povăţuit: fă declaraţie, şi 'mdată pe 
urmă aleargă la aşa. (ese prin stânga, dicâna în parte) "MI-am 
răsbunat ! . : 

  

SCENA IX. 

Lipicescu, Elena. 

Lipicescu. —- (singur) SE: fac declaraţie!.. lesne " 
de gis, dar' cum?.. N'am făcut de când sânt, „. doar” 
să par astuesc ca actorii de la teatru. 
„Elena, — iintrâna prin fund) Doninule Lipicesou, acasă”i 
tatăl mei?" 

Lipiceseu. — Ba nu, daducă. .. (se turbură) îl dus 
la Curte... să facă... declaraţie... 

Elena, — Ce?.. teiae) . 
Lipiceseu. — ME ertaţi... nu ştiii ce spun. . + ME 

simt ameţit. - . | 
Elena. — Eşti bolnav? 
Tipiceseu. — Ba nu... dar... 
Elena. —' Cu-atâta mal bine,” fiind că astădi avem 

masă mare... Mă duc degrabă să mă giitesc: .. 
Lipiceseu. — Duducuţi.. . N 
Elena. — (opriudu-se) Ce voiesc 2... 
Lipicescu. — în parte) Hait,. întrun noroc! (cade în ge- 

nunehi) Duducuţă, f4'ţi milă şi pomană cu -mine. .. 'care 
te fubesc.,. de mă prăpădesc, -. Şi nu ştii cum să “i 
declararisese, după cum vrea cucoana “Tarsiţa, . 
Elena; E (cuprineă de. mirare) Tarsiţa !
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. Dipiceseu. — Cucoana Tarsiţa "mi vrea binele... 
Sant un biet tentr. cu inimă... şi cu stare... şi cu 
cin de spatariii... Sânt mai bogat şi mai boleriii de cât 
Radu... Nu mă lăsa *n părăsire, duducă. . .. şi eii sânt 
ficfor de oamini. | 

Elena. — ţin parte) Tarsiţa l-a îndemnat?.. 

SCENA X. 

Elena, Lipicescu, Stâlpeanu, Arbore. 

Arbore. —  (intrâna prin fund) Ce 'mi vădură ochil!,. 

Lipicescu bate mătănii! 

Lipicescu. — (in parte, spăriet) Na! c'am steclit- -0.. 

De-acu 's mort! | 

Stâlpeanu. — linaintâna) Lenţo, ce cată clocoiul ista 

la picioarele tale? 
Lipicescu, —— (in genunchi, intindenad mânile) Duducă, îţi 

milă şi pomană... 

Elena. — Moş Stefan... s'a înamorat, sermanul! de 

cameriera me, şi *mi-o cere de nevastă. 

Stâlpeanu. — Aşa?,. apoi die, strmanul, că "sii 
potriviţi împreună. 

Arbore. — (in parte, cu prepus) BIzzz! 

Stâlpeanu. — Lipicescule, mergi de "ţi scoate pe- 

clu]. . .. Te-oiii cununa chiar ei, băete. | 

Dipicescu. —  (senlându-se) Sărut mânile, milostive.. . 

(eşina, în parte) Din mare primejdie mai scăpat duduca. ., 
Am asudat... Hal la aga.
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Elena. — : (pe gânăuri, în parte) Care "I-a fost planul 
Tarsiţei? 

Stâlpeanu. — Lenţo, n'aii venit âncă nici un. mu- 
safir?.. Ei sânt cel ântei? 

Elena. — Aşa se cuvine, moş Stefane... Af fost 
tot-de-a-una, şi eşti în fruntea tuturor, 

Stâlpeanu. — Draga moşului!.. ce guriţă plină. de 
miere!.. Dar" tu nu te găteşti?.. Acuşi ai să "nceapă 
a veni poftiţii la masă, 
“Elena. — N'aşi voi să te las singur, moş Stefane. 
Stâlpeanu. — Au te ocupa de mine, draga mea... 

Remân cu Arbure... Hay, mergi de te fă mândră. 
Arbore. — Ca Ileana Cosinzana. 
Blena. — Aă duc, şi vin indată. (ese prin dreapta.) 

Stâlpeanu. — Ce bujorel de copilă!.. par” că 
primăvara n picioare... te îutiuereşte numai cătând 
la dânsa. 

Arbore. — Brânduşă, cucoane, brendnşă. 

  

SCENA XI. 

Stâlpeanu, Arbore, H6rzobeanu, Viteazovici, 

Evghenidis, 

Hârzobeanu. — (intrând prin fund) Poftim, boieri... A! 
vere Ștefane, îţi mulţămesc c'aY priimit să vit la masă... 
Paşa doreşte mult să te vadă. 

Stâlpeanu. — Ne cunoaşten impreună de la Țarigrad 
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Arbore. — Cucoane lorgule, aveţi un Paşă la masă 
astădi ? 

Hârzobeanu. — Dar, uncheşule; un Paşiă cu tril 
tuluri, 

Arbore. — De-acea ai scos portretul imperatulul 
ai pus pe-a Sultanului? 

Hârzobeanu. — Se 'mţălege... Aşa cere politica. 
Arbore. — A fi cerând... dar" nu mă dumeresc bine... 
Hârzobeanu. — Ha, ha, ha.... Nu pricepe creşti- 

nul... EI ştie numai să se 'mchiue pe la icoane. 
Arbore. — Apoi di... să am ertare... fie care se 

"chină la icoanele sale. 

  

SCENA XII. 

Cel demainte, Tarsiţa, Neamuș. 

„ Hârzobeanu. — (in parte) Eaca, şi icoana mea ! (merge 
înaintea Tazsiţey Poftim, cucoană Tarsiţă. Cat sânteţi de 
amabilă c'aţi venit!.. Văgendu-ră Paşa a să se creadă 
în ralul lui Mohamed. 

Tarsiţa. — Ce se potriveşte... 
Neamuş. — (în parte, en gelosie) Prea multe compli- 

menturi! 
Tarsița. — Dar Lenţa unde %?., 
Hârzobeanu. — Eat'o că vine.
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- "SCENA XIII. | 

Cei demainte, Elena tese din apartamentul ex)” : 

Hârzobeanu. — Lenţo, cati cucoana Tarsiţa care 
"ntreabă de tine. 

Tarsiţa. —  (inaintână spre Lenţa) De mult nu te-am 
vădut, surioară... Ce frumuşică ești!.. Ce tualetă de 
Don ton! (în parte) Nu "1 merge. 

Blena., — (trecână alăture cu Tarsiţa, se apropie de Stâlpeanu) 

Moşule Stefan, cum mă găsesci?.. Sânt după placul 
matale? | 

Stâlpeanu. — În ochi mei, drăgulică, ești tot-de-a- 
una 0 floricică. | 

Arbore. — (Ghiocel, cucoane, ghiocel. 

  

SCENA XIV. 

Cei denainte, Stolnieul, Pașa, 

Stolnicul. —  (deschigână uşile diu fun) Ecselenţiea Sa 

Mustafa Paşa. tese) 
(Toţi afară de dame, Stâlpeanu şi Arbote, se răpedii înaintea Pașii. 

Paşa întră închinându-se turcesce.) 

Hârzobeanu. —.. Beselenţie, daţi'mi vote. să vă pre- 
sentez pe filcă-mea Elena. 

(Elena se închină grațios.) 

. 

Paşa. — (făcând temenea) A/.. ghiuzel,.. ghiuzel. .. 
Hârzobeanu. -— (presentână pe Stâlpeanu) Vtrul mei, 

hatmanul Ştefan Stâlpeanu. 
Paşa, — (eu bucurie) Ha...2...a! Stefan efendi,.. 

Zoş gheoldum, efendi?.. Kefinis ci?..
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Stâlpeanu. — Mulţămesc, efendi... şi dumneta ? 
Paşa. — Allah amanetoolu.... țăâna cu ochix e por- 

tretul Sultanului, se închină respectuos.) 

Hârzobeanu. — Portretul Padişahului Abdul Medjid, 
suzeranul nostru. 

(Toţi afară de dame, Stâlpeanu şi Arbore, facă temenale portretului.) 

Paşa. — Aferim... aferim. .. 

(Se aude sgomot intre culisele din stânga.) 

 HErzobeanu. — (Ce este? 

  

SCENA XV. 

Cek denainte, "Radu, Lipicescu, Slugărică; pe 
ur mă Stolnicul. 

Lipicescu, — fatară) Stăi, nu "i vole de întrat, 
Radu. —: fafară) În lături, ctocoiule. 
Toţi. — Ce este? 
Radu. — (inteâna agita Domnule Ministru! vin să re- 

clam în contra agenţilor poliţiei. Votescii :să mtareste- 
ze... "Ali-aii 'căleatii casa şi mă alungii ca pe-un criminal. 

Stâlpeanu. -— Să te-aresteze!.. din a cut poroucă 2 
Slugărică. — Din ordinul domnului Ministru. . 
Stâlpeanu. — Tu?.. ere Iorgule ? 
Hârzobeanu. — Eii?.. nici nam. gândit. . . aux stu. 

gărică) Cine "ţi-ai adus ordinul meit ? 
Slugărică. — Șatrariul Lipicescu ai venit şi “l-ai 

spus, din partea cesclenţiei voastre, ca să pun mâna pe 
domnul Radu.
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Herzobeanu. — (tur Lipiceseu) Tu ?.. at îndrăznit? 
Lipicescu. — Dar... maţi hotăriții dumnevoastră 

astăgi în Sfat ca să "nchideţi Vonjurişti! la monăstire?,. 
Domnul Radu % un răsvrătitoriti... locul lut îI la temniţă, 
nu prin casele buferilor, ş'âncă ma! puţin aici. (inaintâna 
«pre Radu) Domnule, nu eşti poftit la masă, nu poţi ră- 
mânea în salon... Afară. 

Radu. — tinăignat) Ticălosule ! 
Tarsiţa. — (cu intenţie) Adevărat îi că nu invitat ? 
Elena. — (inaintâna spre Radu) Domnule Radu, vă rog 

să "mi daţi braţul ca să mă duceţi la masă... Veţi fi 
cavalerul mei, 

Radu, — (cu Tecunoscinţă) Domnişdră. . . (sc apropie de Elena.) 

Stâlpeanu. — Bravo, Lenţă. ... (intorcânău-sc cătră Li 
pieescu) Cât pentru tine, ciocolule, acu să cşi din casa 
verului Iorgu, şi să nu te mai arăţi pe-aici... eşi! 

Hipicescu, — (obraznic) Nu primesc porouci de la 
dumneta, 

Hârzobeanu. — (cu autoritate) EŞI! 
Stolnicul, — (deschigina uşite ain fana) Poftiţi la masă. 
Hârzobeanu, — (paşi) Butur, efendi. 
Paşa. — Poli. taă Dragul Tarsiţe şi ese.) 
(După Paşa trece Radu, dâna bragul Elenei, apoi celea-l-alţi invi- 

taţi, afară de Arbore.) 

Neamuş, — (incet mm! Arbore) Giupâne Arbure, af per- 
dut procesul cu banul Vulpe. tese 

Arbore. — Sta'ți-ar în gât! 

4
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SCENA XVI. 

Arbore, Lipicescu, 

Lipicescu, — (abătut) Afară !.. sânt dat afară... e! 
Arbore. — Ei!.. Lipicescule, aşă'i că s*aii adeverit 

vorba Românului: Nici din talpă cerc de bute, nici din 
mojic om de frunte... Păţişi ruşinea chiar d'inaintea 
Paşil... Ce-a dice Sultanul? 

Lipiceseu. — (furios) Hei!.. meşter îi dracul!.. 
Le-olii arăta ei cine "i Lipicescu!.. tscoţâna o hârtie din bu: 
zuuar şi arătând-o publieulu» Baca arma răsbunării mele! (ese. 

Arbore. — Ce dice?.. Bun îl de "fundat în Qenă... 
împreună cu aga Neamnş care-aii vendut pe bieţit ră- 
dăşi lut Vulpe... Hai de-acum la, moşie, Arbure săr- 
mane. Aik venit vremea să ne-apărăm dreptul cu parul... 
La pari, Români! (ese) 

(Cortina cade.)
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ACTUL IV. 
Acelaşi decor; cele trei uşi însă din fund siintă deschise și lasi să 

se vadă ealonul de alăture luminat pentru bal; pe păreți, în faca publi- 
cului, se văd portretele împăratului Necolae și a Sultanului; candela- 
brele sântă aprinse, și musica militară e aşegată intre culise, 

  

SCENA 1. 
Princesa şi Postelniceasa (pe o canape în stânga pe planul I), 

Viteazovici, Evghenidis şi N: eamuş Uocii prefe- 
' rangul la o masă, ma! în fund); Tarsiţa, (pe un fotoliă 

în drepta), Hârzobeanu (în picioare lângă 'Tarsiţa. 

În salonul de alăture mal multe grupe de dame si ca- 

valeri, Lachel în livre portă tablale cu inghecate, etc.) 

Evghenidis, — Protos. 

Neamuş. — Defteros. (în toate scenele pândesce en gelosie 

mişcările Tarsiţei şi ale lu Hârzobeanu.) ” 

Viteazovici. — Nouă "m: cupe cu onori mari. 
Piincesa. — Jlon cher Georges, te complimeu- 

tez... Balul e splendid!.. Nică la princul Meternich 
mam vedut mai elegante toalete. | 

Hârzobeanu. — AI îi giua de naştere a Lenţii, 
princesă. .. Balul e al ei, şi am nădejde că ne vor face 
cinste să vie atât consulul rusesc cât şi Mustafa Paşa. 

Princesa. — (privind portretele din fand) A! „. în ade- 

ver; ar fi trebuit s*o gâcesc după galeria de portreturi 
ce ornează salonul. 

Hârzobeanu. — Aşa cere politica. 
Princesa. — Și politeţa... Dumneta, ca om politic
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şi politicos, at simbolisat astfel amiciea protectorului cu 
suzeranul nostru, alieanţa Rosici cu 'Turciea... Bravo! 
diplomatule!. . (eăutâna înpregiur) Dar” balul € în adevăr 
foarte brilfant, şi ceea ce "ml place. a constata, este că 
şi la noi aii început a presida un ton elegant în adu- 
nări. Nu ca mai "nainte, când cavalerii întra în saloane 
cu clubote nevăcsuite şi cu clubuce aprinse. 

Hârzobeanu. — ţsesen Asta se făcea, princesă, ca 
un solii de omagii cătră dame... le tămiea ca pe nişte 
dumnedăițe. | 

Princesa. — Frumos omagiii!.. Bietele divinităţi 
era afumate şi srântate... 

(Toţi ridăy 

H&rzobeanu. — Trebuie însă ca să mărturisim, prin= 
gesă, că dacă ohicelurile soșietăţii s'aii mai poliitii, dacă 
bontonul S'aii introdus la noi, meritul e al dumnevoastră. 

Princesa. — Și al generaţiei nouă crescută în striăi- 
nătate... Ami găsitii buni auesililari în damele june 
şi în junii cavaleri de astăgi,.. în Vonjurişh, precum 
îi numiţi dumnevoastră. 

Evgheniâis. — Potos, 

Viteazoviei.. — Himm!.. Xouă :?n cupe cu. Jonju- 
rişti mari. 

Neamuş. — Far! 
Tarsiţa. — diucet lui Herzobeanu) “Pringesa are e dragoste 

de bunică pentru Vonjurişti. 
Princesa. — AI spus vr'o răutate... cu spirit, cu- 

coană 'Tarsiţă ? 
Tarsiţa. — Pardon, pringesă. nu "mi-aş permi-
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tarisi. .. Am observarisit lut domuu Ministru, că dum- 
nealui nu prea are a să lăuda cu protegeații dumnevoastră. 

Princesa. — Pentru ce? a 
Tarsiţa. — Pentrn că "sii nesupuşi... cam tulburiători... 
Postelniceasa. — Asta "i aşa... Nu “sii prea duşi 

la biserică. 
„ Parsiţa, — Nerespectuoşk. 
Princesa. — Curios lucru!., Mie nu "mi-ati lipsită 

nici o dată de respect... Xu ştii dacă dumnevoastră 
Waţi ecspusăi 2... . 

Postelniceasa. — Ba, ferească Dumnegăi! . dar 
cii una mărturisesc că mi”! frică de deuşii., And în toate 
dilele o mulţime de isterit care mă sparie... Ba se ucidii 
între et la duel... Ba kutigorisescii miniştrii... Ba se 
laudă c'or să facă revoluţii! . Ştii atâta că de câteva 
nopţi nu dorm liniştită, . 

Tarsiţa. — Nici ei. 
Princesa. — Curios lucru!.. ei n'am nici o grijă, 

şi dorm dusă, 
“ 

Viteazovioi. — Râii faci, princesă, 
Princesa. — Dorm în pace, domnule colonel, pentru 

că ordina publică este încredinţată unui militarii viteaz 
care a asistat la asediul de la Varna. 

Viteazoviei. — Himm!.. Nouă ?n cupe cu ouori mari; 
Neamuş. — Ear'? 
Evghenidis. — Ce noroc!
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SCENA II. 

Cei denainte, Stâlpeanu. 
Princesa. — Vină, vero Ştefane, în agiutoriul mei! 

ca st apărăm pe Dieţii tineri... care "să, acusaţi de lu- cruri monstruoase. pe | 
Stâlpeunu, — (saluănă şi mergând să serute mâna priueeser 

Mai! bun 'advocat de cat dumneta, verişoară, nu potii să 
găsască el... AI trăit prin ţări civilisate şi apreţiezi 
oamenii civilisaţi.: 

Princesa. — Vra st dică, ţii cu mine? 
“Stâlpeanu. — Se 'nţălege,.. Mie "my placii apucă- . turile tinerilor, de şi poate unele idei ale lor sântit cam 

nepotrivite cu starea 'n care ne aflim astădi., . dar” în sferşit ce vrei. ci?.. Vreti binele obştesc, vrei prosres, 3 
Y > Evghenidis. — Progres pripit. . . 

Neamuș. — Progres nebun. 
Viteazovici. — Progres francuzesc. 
Tarsiţa. — Progres obraznie. 
Postelniceasa. — Progres care "ml alungă somnul. „Princesa. — Ia, ha, ha... Sânteţi admirabili:.. 
Postelniceasa. — Dumneta rii, princesă, pentru că 

nu cunoşti ca mine ce se pitrece m târg... Bărbatul 
meă, Evghenidis, ca Postelnic, ştie multe şi "ml-aii des- 
tăinuit. .. | . 

Evghenidis. — Taci, soro, nu: divulgarisi secreturi - 
de Stat, | " 

Postelniceasa. — (e să tac?.. Nu *mi-at spus în- 
suţi c'aii străchieat lumea şi că ne săsim pe-un... cum 

90
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Evghenidis. — Un vulcan. 
Postelniceasa. — Fie şi vulcan... că de adi pănă 

mâni poate să ishucnească o răscoală ?.. Ş'apoi vreţi să 
dorm în pace?.. N'aţi observarisităi de adi dimineață 
0 mişcare may deosebită pe uliţi ?. . ME dusesem la Lekba 
Grosu din dughenile Mitropoliei pentru ca să cumpăr o 
ştofă de patrahire pentru biserica, de la țară, şi de-abiea 
vezeteul aii putut răsbate de multă lame. 

Princesa. — (e era, vere Ştefane ? 
Stâlpeanu. — Se trata la obşteasca Adunare chestiea 

jidanilor, şi 'n adevăr Uliţa-mare era înshesuită de oamenţ, 
Postelniceasa. — Aşa'Ţ?,. şi chiar astă sară, viind 

aici. la bal, m'aţi remarearisitii grupe de oament pe la 
răspinteni ? (se scoală agitata Of!.. of să mor de lipsă 
de somn!.. Am presimţiei care nu mă "nşală... îmi țiue 
urechea stânsă de tril dile... 

Princesa, — tsculându-se) Ha, ha, ha, ha!., Soarta 
noastră atiruă de urechea Postelnicesel... Frumos cercel! 

Viteazovici. —- Nouă “n cupe cu cercel mari. 
Evghenidis şi Neamus. — Far'!.. Brece!.. 

(Termină Yute partida şi se scoli de la masă 

  

SCEAA III. 

Ce demainte, Elena (ese din dreapta în toaletă elegantă.) 

Princesa. — Eaca şi Lenţa! regina balului!.. Vin 
la mine, mademoiselle, să te ccsaminez dacă meriţi tit- 
lul de regină? 

(Elena se închină la adunare, apol se apropie de princesa.) 

4 

| 

|
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Princesa, — Ean să videm... toaleta” perfectă. . . 
coaflura de minune... ochii limpegi şi strălucituri de 
veselie... faţa, cum ași dori s*0 am că însami, .. to- 
talul încântător!.. Vin să te sărut, ângeraşule... Nu 
"mi pare răii de trecut, când văd presentul atât. de fru- 
MOS. serntă pe Elena care serută mâna.) 

Tarsiţa. —. (în parte) Ce anostie!. 
Elena. — Presentul e fericit de aprobarea unei per- 

s6ne care represintă trecutul în tâtă nobleţa lui, 
Princesa, — (eu dragoste) Scumpa mea... de "mi-af 

fi noră, ei "ți-aşi fi mamă, nu soacră... Dar' se 'mce= 
pe valul... Treci fute *'n lumea plăcerilor... mergi ca 
să te-admire cu toţii... Nu?i locul tăi aici printre moş- 
negi şi. «+ babe. (privesce cu coada ochiului la 'Tarsiţa.) 

„ Tarsiţa, — (în parte, atinsă) Babe! 
Postelniceasa. — ţin parte) Babe! 

(Musica esecută un valţ.) 

  

SCENA 1Y. 

Cot denainte, Radu (vine ain salonul din fund.) 

Radu. — (apropiindu-se de Elena) Domuişră, ră rog să 
"mi faceţi onorul de a'mY acorda un tur de valţ. 
Elena. — Cu multă plăcere, domnule Radu... Îmi 

permiteţi, dâmnă princes ?, 
Princesa. — timitina-o) Cu multă pliicere, domnişâră 

Lenţă. 

(Radu dă bragul Elener şi es inpreună.) one 

90
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Tarsiţa. — (in parte. cu caz): Ban: priveşte”! 
Princesa,. -— Hai, cucoanelor, să videm regina dănsând. 
Tarsiţa. — (încet 1ui Hârzobeann) Peste cinci minunte 

să te găstse aici... am să "ţi vorbesc. 
Hâ6rzobeanu, — Voli fi, 

(Toţi se ducă in salonul balului, Viteazovici 4ă bragul princesei, 

Evghenidis Tarsiţei şi Neamuş Postelnicescl.) 

SCENA Y; 

Hârzobeanu, Stâlpeanu. 

Stâlpeanu. — Stăt, vere Iorgule... avem două ror- 
be *mpreună. 
Hrzobeanu. — Bucuros, vere... dar” aşi -vrea să 

văd dacă paii veniti consulul şi Paşa... 
Stâlpeanu. — N'aii veniti, şi poate că nick vor veni, 
Hârzobeanu. — Te 'mştli... "Mi-aii făgăduitii acum 

trii die... . 
Stâlpeanu. — Fie!.. Ascultă: Lucrurile mergi ră, 

poporu” neliniștit, tinerimea indignată, Vodă îngrijit, con- 
sulil ţinii sfaturi între ei... 

Hârzobeanu. — Ai vădut pe.Vodi?.. Când? 
Stâlpeanu. — Pe la „patru ceasuri... S'aii arătat 

pornit asupra tinerimel și nemulţămit de miniştri... Ştii 
că toată giua oraşul aii fost în picloare pe uliţi, aştep- 
tând hotărîrea Camerii în chestiea jidanilor, şi Camera 
aii făcut greşala să voteze propunerea miniştrilor. . : Pe 
la două după ameagă o deputăţie din popor, compusă de
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tineri, s'aii presentat la Curte ş'aii cerut schimbarea agăl 
şi chiar... a Ministerului... 0 ştir? 

Hârzobeanu. — Şi ce le-aii răspuns Vodă? 
Stâlpeanu. — Le-aii făgăduit că va chibzui... va 

- lua măsuri... dar” nu le-ai gis nimic hotăritor,.. N'ai 
luat nici un angageament, .. | 

Hârzobeanu. — Și nici n'a :lua, cât: a afla c'ai 
fostii la balul meii Paşa şi consulul. 

Stâlpeanu. — Nu te-adimeni, vere, cu năluciri,.. 
Ați câştigatii neincrederea ţării prin o mulţime de acte 
arbitrare, credend că, fiind la putere, vă este totul er- 
tat... Lumea ţipă şi are dreptate. pi 

Herzobeanu. — Țipe cât "W-a plăcea... Ce ne pasă? 
Stâlpeanu. — Nu vorbi copilării, că eşti om că- 

runt... Nu ştii că ţipetul unut popor îi mat puternic 
de cât tunetul, că el răstoarnă “cetăţi şi munţi, când îl 
pornit din durere? :Deschide'ţt ochii, căci orbirea duce 
la peire. | 

Hârzobeanu. — Vrei si mă 'ngrozâşti ca pe-un co- 
pil, dar nu: "ţi-ai găsit, omul, vere... Aştept pe consu- 
lul şi pe Paşa la bal... Presența lor va fi pentru mine 
un sprijin în contra paraponului domnesc... Cât pentru 
norod, avem slujitori, avem soldaţi... Omii şti noi să | 
aducem Ia supunere. | 
Stâlpeanu. — Deo Dumnedăi să nu să trediţi din 

ameţală prea târdiii... Bi "i-am arătat primejdiea. . . 
fă cum te-a povăţui mintea ca s*0 înlăturezi în înte- 
resul linişte oraşului şa țării. . » (voYesce să easă.)
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SCENA VI. 

Stâlpeanu, Hârzobeanu, Slugărică, 

Slugărieă. — Cucoane Ştefane, vă pofteşte "mdată 
Năriea Sa Vodă la Curte. 

Stâlpeanu. — Pe mine?.. Ce să mal tie?.. Merg... 
Hârzobeanu. —- drhon pitariii, mat veniti âncă Paşa 

şi consulul? | 
Slugărică. — Nu âncă, ecselenţiea voastră. 
Stâlpeanu. — Pare-mi-se că % aştepţi în zădar, 

vere. .. ME duc şi vin ear... ese) 
Hârzobeanu, — Du-te, vere, şi s%mi sput ce 

vorbi cu Vodă. 

  

SCENA VII, 

Hârzobeanu, Slugărică, 

Slugărieă, — (in tată) Ecselenţie. | 
H&rzobeanu. — (preocupat Ce este? | 
Slugărică. — Daţi'ml vole să vă raportarisesc că 

Sai întâmplatii multe neorânduelt în Oraş. 
- Hârzobeanu, — Când? 
Slugărică. — Acu "m spre sară... Tătărăşenii sati 

coboritii din mahalaoa lor cu ciomege şi spargi capetele 
jidanilor pe uiţi... E stati dusă de-ai stricati cu bo- 
lovant geamurile lui Jir Zaharaki, şi pe Leiba Kana îl 
caută ca stl arunce fu Bahlui. 

Hârzobeanu. — (um se poate?.. Mojicil aă în- 
drăzuiti 2. .
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Slugărică, — Pe Uliţa-mare, pin Târgu-de-sus şi 
pin Sfcuta-Vineri se primblă cete de oameni care pari 
turbați, şi chiar aici, la poartă, sânt adunaţi vr”o sută. 

Hârzobeanu. — tiverijit) 0 sută! .. şi ce vrei? 
Slugărică. — Au ştii bine, dar” -p'intre denşii am 

zărit pe şatrariul Lipicescu şi "l-am auţit aţiţând no- 
rodul în contra miniştrilor. 

Hârzobeanu. — Lipicescu! 

Slugărică. — Ce 'mi poronciţi să fac, ecselenţie? 
-Herzobeanu. — Nu te-a! priceput păn'acu, man- 

gositule?. . Lea "dată slujitori agiei şi "mprăştie mo- 
jicii cu bicele... Cât pentru „Lipicescu, st "1 prindeţă şi 
să mi 7] aduceţi aici... Hai degrabă. „+ nu holba ochii 
la mine... Mergi de te- arată vrednic. 

Slugărică. — Ascult, (ese) 

Herzobeanu. —  isingur, se preumblă turburat pe scenă) Să 
aibă dreptate vărul Ştefan ?.. SE ne găsim oare ?n agtit- 
nul unei reroluţii?.. Revoluţie la noi!.. Ce-a dice con- 

„sulul?.. Ce-a dice Paşa?.. 'Trebulescii luate măsuri as- 
pre... Trebule să mă consultarisesc cn colegii met, cu 
Erghenidis, cu Viteazovici... (privină în salonul aia fund) Ha,!,. 
cată "i colo, aproape de consulul grecesc. .. mă duc să 

"le fac cunoscut, 

  

SCENA VIII. 
Hârzobeanu, Tarsiţa, 

Tarsiţa, — (pe pragul uşii din fund) lorgule, . 
Hârzobeanu, — And?.
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Tarsița. — Vin" încoaci. .. Priveşte, mă rog... colo... 
Jângă fereastră, pe duduca Lenţa cu domnişorul Radu, cum se blizescii împreună... Nu se lasă unul de altul... 

Herzobeanu. — Şi ce rtii găseşti - dumneta ? 
Tarsiţa, — (coborină în scena) REul că “4 vorbeşte. lumea, Şi te atigoriseşte pe dumneta ca pe-un părinte fără prevedere. .. Toţi se 'ntreabă cu mirare, ce caută Radu n casa dumnitale?.. Ce autorisază a fi într'o- relaţie aşa de... strinsă cu Lenţa?.. Frate nu % e, văr nu je... “Prin urmare ce 9, Logodnicul ai?.. Amorezatul.. . Herzobeanu. — Cucoank Tarsiţă, Lena mea ai priimit o creştere care-o va opri. tot-de-a-una de-a să abate din calea bunei cuviinţă, şi care-o pune mat presus de toate bănuelele. 

Tarsița. — Nu mă "ndoese, - lorgule,. dar”... şti... Sura lumii numai pământul o astupă....Cu ce drept „Radu se găseşte 'm casa dumnitale ca “m casa lui? - 
“Hârzobeanu, — Radu aii fost crescut din copilărie cu Lenţa... EX sâutii ca doi. fraţi. 
Tarsiţa. — Fraţi... fraţi. Ei nu nași încrede *n asemine frăţie, 

(Începe a.să auqi sub fereastă un vuet surd gi depărtat.) 

Hârzobeanu, — Ce s'aude?.. poate că vine con- 
sulul?. + (merge de se uită în fund.) 

Tarsiţa. — (in parte) Ce are n astă sart?,. ÎL în- grijit, tulburat... tare) lorgule! 
Herzobeanu, —  (intorcânau-se) Aud? 
Tarsiţa. — Ce ai, scumpul meii?.. Eşti neliniștit... 

pe gânduri.
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Hârzobeanu. —.Ximic, nimic. 
Tarsiţa. — Poate că te-ai mălnit de procesul ce se 

dico că vrea să “ți facă Lipicescu? 
Herzobeanu. — Un proţes mie?.. Lipicescu?., 

Cine-aii spus aşa hazaconie? 
Tarsiţa. — Bărbatul mei, asară, "mi-ati dat a în- 

țălege că Lipicescu ar fi pretindarisit că "i eşti dator 
cu 0 sună simandil:oasă, : 

Herzobeanu. — Ei?.. lui?. .: leacuri... am să) 
dai nici o para. EI din contra are socoteli cu mine: pen- 
tru toţi banii ce "-aii trecuti prin mâni, cât a fost 
în slujbă la mine. 

Tarsița. — Nu ştii... se vorbeşte de-un: sinet al 
dumnitale de :30,000 de salbini, care. s'ar găsi în mâ- 
nile lu Lipicescu, 

Herzobeanu. — Un sinet?.. 30,000 de ainre 
Ma, ha, ha, ha... Frumoasă poveste! 

“Tarsiţa. — Xu "ţi face cruce, Iorguşorule, . . poveş- 
tile din diua de astăgi s'adeverescii: câte-odată. .. Băr- 
batul mei aii. şi: văgut sinetul. 

Hârzobeanu. — Aș'!.. a:fi avut orbul găinilor.: 
(Un noii vuet s6 aude afară în , depărtare.) 

Tarsiţa, — (in parte): Nu crede!.. , 
Herzobeanu. — ţtresărina) 'Bar'9. -"(%e apropie de salo- 

nul din fund) Nu... âncă wati venitii!.. oare ce]: Ă împe- 
dică 2 (se întoarce posomorit.) . 

Tarsiţa. — lorgule... ai ceva care mi tătnueşti, .. 
Nu eşti în apele dumnitale.. 

H&rzobeanu, — N'am nimică. +. DB. crede-mă,
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Tarsiţa. — (uânau' de bras) Iorguşorule. .. par” că nu 
mal ay încredere n mine, şi asta "ml sfăşie inima, .. 
Eii care te iubesc cum n'am Iubit pe nime m lume!.. 
cit care-aşi vrea, cu preţul vieţii mele,. să fe văl feri- 
cit!.. asculti-mă: Nu nesocoti cuvintele mele... Ştii 
de sigur că te-ameninţă o mare supărare. .. 0 nenoro- 
cire chiar, 

H6rzobeanu. — Pe mine? 
Tarsiţa. — Dar! scumpul meii... De când 'l-at dat 

afară pe Lipicescu, “i-ar făcut un duşman primejditos. . . 
El acum îi boteriă de starea a doua, căci în spatariii. 

H6rzobeanu. — Șatrariii, vrei să dict? 
Tarsiţa. — Ba spatariii!.. "I-am vădut. decretul... 

Are bani... mai mulţi poate de cât dumneta... Are 
Ş'0 moşie... 

Hâ&rzobeanu. — EI? 
Tarsiţa. — FI... Are trecere la bolerii divanişti... 

Se gice că"! bine priimit de însuşi Paşa... Precum vedi, 
s'au ridicat şi el între oameni, 'Şi-ait dobindit o posiţie 
destul de 'maltă. ... Nu trebuie despreţuit... Dacă "i ade- 
vărat că posedariseşte un sinet de 30,000 de galbini, 
mar fi lucru de mirare să câştige progesul şi să “ţi dee 
astfeliii o lovire serioasă ?n avere! 

„ HErzobeanu. — Vam erijă. 

Tarsiţa. — eu aragoste orguşorule. .. ascullă-mă pe 
mine, căci mă "nterestz mal mult de mata de cât chiar 
de mine însami... O ştii... 

Herzobeanu. — (pătruns, serută mâna Tarsiţe) Q ştiă, 

surioară,



  

  
| 
! 

| 
| i 
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Tarsiţa. — De cât să te eesposariseşti a fi tras în 
giudecată. .. a fi supărat... a fi calicit poate... Ma! 
cu minte-ai urma ertând pe Lipicescu, dacă "ţi-ai. greşit... 

Mai măreț ar fi din partetţă st 7 tratariseşti ca pe-un 

om de casă, .ca pe-un copil crescut de dumneta; să "1 
agluţi a să 'nălța, pe scara sogială, să 7] scoţi la nca- 

muri, să "i insori c'o fată de bolertii... chfar şi c'o fată 
din protipenda. . . 

Hârzobeanu. — Cum?.. 
Tarsiţa. — Căci urmând astfeliii. aX să fl admirarisit 

de lume. "Toţi aii să dică, cu toată dreptatea: Cât de mare, 

cât de erghenist, cât de puternic îi Vornicul Iorgu Hâr- 
zobeanu, dacă cireacii lui agiungii boleri mari! 

Hârzobeanu. — Poate să ai dreptate, draga mea, 
Tarsiţă. | 

Tarsiţa. — Am, lorguşorule, nu te 'ndoi, căci îţi 

grăesc din adâncul inimii... din dragoste... - 
Hârzobeanu. —  tserutându mâna) Scumpa 'mea! . 

odorul "mei! a 
(În tot timpul scenel acesteia, Neamuş se ivesce pe la uşile din fund 

şi urmăresce cu ochil pe Tarsiţa.) 

SCENA IX. 

Tarsiţa, H6rzobeanu, Neamug. 

Neamuş. — Frumos!.. bravo, cncoană Tarsiţă! .. 
bravo, cucoane Iorgule! 

Tarsiţa. — (in parte) Bărbatu-meii ! 

Neamuş. — VE retrageţi de-oparte din bal ca să î
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dismierdaţi; casă vă clugnliţi ca doi hulubaşt. A!.. de 
mult vă pândeam ei... În. sferşit vam privs! 

Hârzobeanu. — Se poate... dar te rog... nu 
răcni.... nu face scandal. 
Neamuş. — Ştii cit cum să mă port în adunare. 

(tare) Cucoană 'Tarsiţă, , . 
H6rzobeanu. — Jai incet, te rog... 
Neamuş. — (apropiindu-se ae Tarsiţa, îl dice furioa dar' may 

încet) era mu, mâni von merge la Dicasterie. 
Tarsiţa. — Alecule.. . 
Neamug. — 'Tacă, mutere nervși... 
H&rzobeanu. — Mai încet, mat incet. 
Neamuş. — tincet) Taci, mulere neruşinată, .. De 

mâny nu " mal fi agoae. 
Tarsiţa, — Ah! (cade pe fotoliă in dreapta, cu batista la ochi.) 
Neamuşg. — Cât pentru dumneta, vere.:. cucoane 

Iorgule. , . 
Hârzobeanu. — Sisss! 
Neamuş. — (incet) Cât pentru dumneta, vere... cu= 

coane Iorgule... aşteaptă-te la o răsbunare de care te" 
simţi cât îi trăi, 

Hârzobeanu. — Să nu te "mpingă păcatul, că te 
daii afară din presidenţie. | | 

Neamuş. — Mai degrab' 1 cădea tu din Minister 
de cât ci de pe scaunul de president, şi p&n' atunci 
am SE te rad în prugesul tăi cu: Lipicescu, să te osân- 
desc a "i plăti 30,000 de galhini. 

Hârzobeanu. — (um?,. ecsistă acel sineţ? . 

N
 
N
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Neamuş, — Eesistariscşte!.. A! cucoane Iorgule, 
mai necistit?.. am. să te calicese. 

Herzobeanu. — Sisss! 
Neamuş. — (eu vocea înnzaușită) SE te las. lipit pă- 

mântului. 

(Se aude afară un sgomot ma! accentuat, Musica încetează.) . 

  

SCENA X. 

Princesa, Postelniceasa, Elena, Radu, Evghenidis, 
Viteazovici, Tarsiţa, Neamuş, H6rzobeanu, Vul- 

pe, Trufandachi, Lipicescu, invitaţi, popor. 

Poporul. — tatară) Ho... ho!.. Capra... Prindcţi 
capra, măl... | 

- Trufandachi.: — fatară) Ah!.. ama... aman.. 
Poporul. — (afară) Aii scăpat ţapul... ha, ha, ha... 
Trufandachi, — (afară, Fyanastusiş!.. (întră în sa- 

lonul din fund, strigând: FEpanastasis, arhonta. 
Vulpe. — (alergând după Trufandachi) Răscoală. .. să- 

riți.. . aglutoriă!. . ă 
Toţi. — tin ealonul din fund) Ce este?.. ce este?,. 

răscoală ! . . i 
“Crin spăricţi în salonul de pe scenă, Mulţi dispară în toate părțile.) 

H6rzobeanu. — Răscoală ?.. Fugi, Tarsiţo, în ca- 
Dinetul mei. .. 

(Tarsiţa fuge în stânga.) 

Trufandachi. — (în uniformă de prefect, : fără şapcă şi fără 
sabie n teacă) Unde "! ellambrotato Ministro?
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» Herzobeanu. — 'Trufandaki?.. prefectul de Hirlăii ! 
Trufandachi. — Epanastasis, Dei mu... he la 

ţinuturi, fe la mosiile, le aice la Iasi. Y 
Heârzobeanu. — (um? 

Trufandachi. — Tarani s'a sculato. . . tirgoveţi s'a 
sculate. .. m'a alungato... m'a... 

He6rzobeanu. — Unde? 
Trufandachi. — La mosie la Arbureni, fe aice la 

porta cughenici voastre, 
" Toti. — Aici, la poartă? 

Trufandachi. — Ne eski. + . m'a rapito fo spati. 
(arată teaca goală.) 

"Vulpe. — Şi mie şlicul din cap... nişte blăstămaţi 
de pe uliţi. o | 
Trufandachi. — Nesli, neshi, .. hoţi!,. Eniceri!.. 

Ei cu arhon Vulpe veneam in fuga mare de la Arbu- 
reni ca se ne zaluimo che s'a rasvratito ţarani. 

Toţi. — .Cum se poate ? 
“Trufandachi, — Neshi,.. de-abea am scapato de 

la munele lor si am dato aice peste alta belea... Cum 
dige vorba: Am scapato de draco si am dato peste ta- 
taso dimisale. . 

Hrzobeanu. — Nu vă mţăleg... ţăranif?.. târ- 
goveții?.. dracu?,. tată-stă?,, Tălmăciţi-vă curat. 

Trufandachi. — Bei mu, la Arbureni... 
Vulpe. — Las să spun ei... la Arburent,.. 
Trufandachi. — Oli, ci... La porta ecselenției 

voastre,
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Vulpe. — Nu aşa... la poartă... bala moşiea ră- 
dăşilor. .. cum star prinde... i 

Hârzobeanu, — EI bine!.. La Arhureni ce stati 
întemplat?. . 

  

SCENA XI. 

Cei denainte, Arbore (se arată în fana)! 

Arbore. — Fată ce s'a intemplat, borer dunune- 
voastră! . Să v'o spun ei. 

Toţi. — Moş Arbure... grăeşte,.. răceşte, . 
Arbore, — (inaintână în mijlocul scenei) Dumnealuf banul 

Vulpe... îl cunoaşteţi?.. Eată "1! priviţi 1] bine... Aş 
că 'Şi poartă numele "m facă?,. Dumnealui îi vecin de 
moşie cu rădâşii din Arbureni, şi ca Vulporă şi ca ve- 
cin S'aii pus-la pândă de mat mulţi any ca să hrăpească 
pămentul bieţilor locuitori... că mare dulce ", se vede, 
bucăţica săraculut în gura bogatului!.. când mai cu 
samă bogatu " pravoslavnie ca dumnealui, om cu frica 
lui Dumnediii. care se spovădueşte şi se *mpărtăşeşte de 
cinci ori pe an!.. S'aii cercat cu binele... cum s'ar 
prinde... s'a sudurat pe lângă români doar” "i-a în- 
şăla, după obicei; dar? eşind abraş, aii luat în sferşit 
calea lungă şi sucită a gludecăţii... Pe la mijlocul ca- 
lei aii dat de-un pehlivan cucuet toat Sus... Sus pe 
scaunul presidenţiei Divanului. domnesc, . înțăleseţi de 
cine "| vorba? 

Neamuş. — De mine?
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Arbore, — D'apol de cine?.. de Nastratin - Hoizea?,. 
Marele aga Neamuş... ş'aista “i mare din păcate!.. Aga 
Neanuş de cum: ait prins la mână şuşaneoa: dreptății, 
"ai dis în gândul lui: Dumnedăi "mi-ai dat două 
brage... pentru ce?.. pentru ca să Yet cu-amândonă 
mânile, şi *n dreapta şi *n stânga, şi de la Stan şi de 
la Bran, şi de la creştin şi de la păgân... Creştinul 
sânt că, boferi, şi păgânul, banul Vulpe!.. Cum ai 
dis, aşa ati făcut... Ai luat de la mine patru sute de 
galbini, fgăduindu'mi. glasul: dumnisale, şi pe de-altă 
parte cinci sute de la Vulpe, făgăduindu” că “i-a, face 
matoritate în Divan. 

pi 
Neamuş. — Minciuni! . - 

Arbore. — 85 se sgârcească mâna celui care-aii luat 
banii ?.. Răspunde!.. Ş'aşa cumpăna dreptăţii aii tras 
în partea celui fără dreptate!.. Nu trecu o stptmână, „ 
şi Stăpânirea milostivă trimise poronci de *mplinire îs- 
pravnicului de Ilirlăii, lui J:ir Trufandaki. .. Yreţi să" 
videţi, boteri 2... Eată']!.. Nu "1 frumos, da 1 şiret... 
Dumu:aluf aii- fost jalvasiă vesti peste Dunăre, şi prin 
urmare dincoaci de Dunăre ai fost chitit ca numa! bun 
de-administrat ţara... Sărmană ţară!.. Cum aYagluns 
de risul veneticilor!.. Într?o gi Inminată cu Soare... 
Adică multe mai vede Soarele "m ţara 'noastră!.. Într'o 
di pomenitul fir 'Trufandaki, halvagii-ispravnic, impreu- 
nă cu banul Vulpolii, întovărăşiţi de-o ceată de slujitori, 
sosescii pe neaşteptate la Arbureni. ... ştiţi? ca boala ?n 
trupul omului!.. Ei aducă un plug şi 'ncepă a tălea — 
moşiea rădizilor în două... Boil tragi din grei, căcl 

,
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însuşi pământul părea a să lupta în protiara hoţiei! . 
brazda, se 'ntinde neagră ca picatul de-alungul câmpu-. 
lui... Când de-odată esi intr un rădiii o româncă "'naltă 
cu pruncuşoru”i la ţiţă... ea vine Sumeaţă "n faca ca- 
lăilor, pune copilul -la picioarele” boilor şi dice: „Aţă ve-, 
„nită să ne luaţi hoţeşte moşiea striimoş asc 2. Na! 
„trageţi în calte brazda peste unicelul mei, pentru ca 
„SE nu rămâte pe lume peritor de: foame!.. Trageţi! . .« 
Şi românca dreaptă, mândră, vitează, se părea atunci că 
crescuse 'naltă cât “naltul Ceriului şi fulgera, cu ochii 
impregiurul e!.. Aşa, este Vulpe?.. Aşa eşte ispravnice? 

Princesa, — Bravo, româncă! 
Arbore, — De- -o cam 'dati-aţi rămasii încremeniţă 

amândoi; dar” vidând dinaintea voastră numai o biată 
femee ş'un biet copilaş, aţi prinsti la inimă ș ş'aţi poron- 
citii SIujitorilor s'asverle copilu m câmp... Asa este is-. 
pravnice? aşa este"Vulpo?.. Când, ce să videţi?:. Unde 
*ncepe-a pârâi rădiul, unde esă de-o dată vr'o sută de 
români cu ciomege şi cu topoare, viindă ca zmei, răc= 
nindii ca leit... dar când să pufe . cangea pe hoţi... 
tufă!.. şi ispravnic! şi Vulpotă şi slujitori o Inasără la - 
sănătoasa, de nu le zăreat călcăile... Dusu-s*ată pârle, 

" ca: vertejul “de: toamnă; în răcnetul Romfinilor care stii 
ga în urma “lor: La oarha!.-.: la oarha!.. - -Eati ce 
Sail ntemplat la Arbureni! 
Radu. — : ateait, esaltat, cu lacrimile î în ochn Care” român- 

| ca ceea?.. Unde"i, să merg în genunchi ca să mă 'nchin 
d... Caril sântii românii acei volnici2.. să merg ca să”! 
string IL, „ peptul meii?.. (cătră Neamuş, Trufandachi și Yulpo 

91
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A! miserabili!,. miserabill !.. Yok sânteți răsvrătitorit, 
vol vengătorii sântei dreptăţi!.. Peste ok star cuveni să 
trecă ferul plugului! 

Toti. — (căutâna să liniştească pe Raâu) Radule. î. 

Radu. — Lăsaţi-mă!.. indignarea și lacrimile mă 
"nnăduşă când aud asemene infamit în biata Moldoșă!.. 
Ş'apol vă miraţi că “spiritele ferbă, că dorul de rtsbu- 
nare cresce ?n inimi?.. Ei mă mir cum de n'a isbue- 
nit păn'acum o revoluţie mântuitâre?.. dar” bun e Dum- 
nedeii! .. Ora va suna! 

(Se aude sub fereastă sgomot mare, strigăte și larmă.) 

Toţi. — Ce este?., ce este? 
Radu. — transfigurat) Ora a sunaţ! 

  

| SCENA XII, 

Cei demainte, Slugărică, Stolnicul, | 

Poporul. — (afară) 0... ho!.. — Nu da, gulera- 
tule! — Valeii! — Pe dânşii, măi! — La pari, la pari! — 
Daţi de moarte! — Prindeţi ctocolul! — Ho... hooot.. 

(Se aude sgomot de luptă, tropot de cat și zinghenit de săbilL) 

Slugărică, — (spăriet, rupt, stâleit) Ecselenţie... fugiţi... 
telharii! .. mai ucisă!.. , 

Toţi. — Vig-aga bătut?.. Cum, cum?.. 
Slugărică. — (căqcna pe un scaun) Norodul ! . . “M-ai 

poroncitii să jeii oamenii agiei ca să *mprăștilăi bandele 
de pe uliţi... Am eşit cu slujitorii călări, am dat tu- 

u ruş; dar” în loc săY alungim noi pe denșii, ne-ai alun- . 
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gatii ci pe noi păn'aict în ogradă. Priviţi în ce hal m'aiă 
adusii!.. Vale! 

Viteazovici. — Mojicii !. . trebuie "mpuşcaţi! 
Arbore. — Mojici, mojici, dar” mulţi... Nu cerca - 

marea cu degitul, 

Poporul. — tafară) Ce batglocură”t asta? — Să hăl- 
tucască norodul cu slujitori? — Răsbunare! resbunare! 
Glos Ciocoii! — Glos asa! 

Lipicescu, —- (afară) (los aga!., gros midiştril! 
Poporul. — tatară) Glos miniştrii! 
Viteazoviei. — Ce dicii?.. gios miniştril!.. Sol- 

daţi... să vie soldaţii... Vie-astă, aleargă *'ndată . la 
casarmă. 

Slugărică. — Ba, aleargă dumneta dacă rel... Ei 
m'am săturat de buchisală. 

Lipiceseu. — (afară) Afară Ministeriul! N 
Viteazoviei. — Bar"? țaeschiae ferâsta) NA, beţivilor, 

cum îndrăzniţi?.. otit aduce tunurile... 
„Poporul, — ţatară) Qarha!.. la oarha!.. 

| (Afară se audă querături.) 

Viteazovici. — Selma! 
Lipicescu, — (afară) Șelma "1 fiorul tată-tăii, 

(O peatră aruncată sparge un geam.) 

 Viteazovici, — Aruncă cu bolovan)?.: Ah! pad- 
leţ! (asverle un scaun pe ferestă) Na! 

Poporul. — fatară) [10... 0... 0! 
(Petrele curgi în fereste; una loresee pe Viicazovici la cap.) 

Viteazovici. — Valeii!.. “mi-ai spartii capul, tăl- 
harii ! 

91*
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Arbore. — Ban să văd. .„ (eesamină capul luY ViteazovicI) 
Nimică... o sgâriitură... Vin de? ți pune-un bleastur, . 
(ăuce pe Viteazovici în dreapta.) * 

(So 'audii lovituri de topoare în uşile din dreapta.) 

Stolnicul. —. (alergând) Cucoane, spargii uşile de gios 
cu toporul... Fugiţi. 

Postelnicoasa. — Vinii sus Enicerir! „Ah! ah? 
ah !. Qeşină) | 

Evghenidis. — Ai leșinat 'Podosica?.. (ateazeă lân- 
să ca, o ridică pe brage și o duce în camera din ârepta.) 

Arbore. —  (eșina din drâpta) Da ce mat este? . „A 
lovit-o şi pe cucoană ? 

Evghenidis. — Siintem perduţi. Poporul năvăleşte 
pe SCăr)... (intră în arepta.) 

Arbore, — De-aceea fugr?., 

(Sgomot mal apropiet.) 

Toţi. — S'aii suitii!.. sântii la uşa salonului din fund! 
Radu. — Dâmni princesă. .. Elenă... vă TOS, Te- 

trageți-vă ?n apartamentul de-alăture. 
Elena. — Fiiinu mă despart de tatăl mei, (setipes- 

ce de Hârzobeanu.) - 
— 

Princesa, — S5 mă retrag de-aici eă?.. Q! nu; 
spectaculul e prea interesant... (se pune pe canape) Şi chiar 
mă aşăd la locul ântei, ca să "| v&d mat bine... 

Poporul. —- (afară, egâlţiinad uşa salonului din funâ) Stricaţi 

uşa, măr... Adă toporul. - 
(Se audă loviri în usi, pa din afară.) 

Toţi. —  (ingrozip) A!
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Radu. — Au vă spărieți, nu vă desperaţi. .. Merg 
să vorbesc poporului. (se îndreaptă răpide spre uşa salonului din 
funa şi ese.) 

Elena. — ingrijiti Radule. .. 
Princesa. — Nohil sufict!.. EI se ecspune pentru toţi, 
Radu. — (deschide ușa din fună și se presintă poporulu) (a- 

meni buni! .. ” : 
(Se aude sgomot mare în popor.) 

Poporul. — afară) A... a... al. 
Poporul. —  (năvătină în satonut din tund) Dreptate, că 

ucidem tot!.. dreptate! 
Radu. — (nănţinendun Staţi, staţi!.. 
Toţi. — (ingriiiţn A! (e grupează de o parte.) 

  

SCENA XIII. 

Cei denainte, Stâlpeanu. | 

Stâlpeanu. —— (ese din cabinetul din stânga şi se presintă mă- 
reţ dinaintea poporului) Ce este, oamenk buni, ce vreți 2 - 

Poporul. — Cuconul Ştefan! .. SE trăcască cucoriul 
Ştefan ! m 

Stâlpeanu. — SE trăiţi cu toţii, feţii mei!.. Spu- 
neţi'mi ce să tulbură ?.. Ce doriţi 2 - 

Poporul. — Dreptate, cucoane, dreptate! — Aga 
ne-ai ucisii pe uliţi cu slujitorii. — Jidanit ne *nntdu- 
şi. — Pânea *I făcută cu făină aprinsă. — Carnea "I. de 
vite bolnave. — Sântem jăcuiţă din toate pirţile. — Ne-aii
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agluusti cuțitul la os. — S8 7] dee afară pe aga. — 
Gilos asa! 

Lipicescu. — tivindu-se pe deasupra capetelor poporulun (Os 

miniştrii ! 

Arbore. —  (arătână pe Lipicescu) Eaca, Luda, 

Radu. — Tiicere!.. Votii espune eii plângerile v6stre. 
Poporul. — (răceşte, grăeşte, domnule Radu. 
Radu. — (pe pragul uşii din mijloc) Domnilor ministri! 

țera sufere de multe rele... Poporul e călcat în picioare!.. 
„Poporul. — Aşa, aşa, păcatele noastre! 

Radu. — Poporul e bun, poporul e răbdător... dar” 
şi răbdarea are margini... El s'a deşteptat în fine din 
somn, s'a ridicat din înjosire, "şi-a adus aminte că e 
Român!.. El cere dreptate pentru toţi, pentru cei mici 
ca şi pentru cet mari... parte dr6ptă... Aşa e, oa- 
menit buni ? 

Poporul, — Aşa, aşa. 

Lipicescu. —' Toţi, afară de miniştri. - 

Radu. — Tăcere!.. Poporul s'a ocerit de monstruâsa 
învoire dată lui Zaharaki, ca, să fact din sătenii ţerii ro- 
bit luY; el cere st se desființeze acel pact de crudă şerbire. 

Stâlpeanu. — Se 'ra desființa! | 
- Radu. — Poporul s'a îngrozit de năvălirea, vaga- 
bongilor pe pămentul Moldovei; el cere să se renduească 
comisii pentru cercetarea şi isgonirea lor. 

Stâlpeanu. — Se vor rândui! 

Radu. — Poporul se simte umilit de a vedea în Ca- 
meră, ca represintanţi ai ţerii, oameni impuși prin CO
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rupţie şi ameninţări... el cere depărtarea lor din sinul 
obştescei Adunări. 

Stâlpeanu, — Vor fi depărtaţi! 

Radu. — Poporul a fost maltratat pe strade de: 

shirii agick... el cere schimbarea agil şi darea lui în 
judecată. | 

" Stâlpeanu. — Fie! 

Radu. — Sânteţi mulţemiţă, oameni unt? 
Poporul. — Dar, dar! — Să trăcască cuconul Şte- 

fau! — Să trăească domnul Radu! 

Lipicescu, — (arătânâu-se) Poporul cere maj presus. 

-de toate demisionarea miniştrilor care-aii făcutii tot răul. 
Poporul. — Dar, dar! — Afară miniştrii! 
Stâlpeanu. — Liniştiţi-vă, copil!.. Ministerlul în- 

reg ai demisionat, pentru ca să împace obştiea... Mă- 
riea Sa Vodă, m'aii însărcinat pe mine însumi ca st for- 
“mez noul Minister... Sânteţi mulţămiţi? 

* Poporul. — Sântem, sântem.. — Ura! — Să tră- 

“ească noul Ministru! — Hat să luim musică, st ne 
“primblim pe uliţi. — Ura...a,..a! 

Poporul te'retrage cu scomot pe sub ferstă în sunetul 'mueicel.) 

SCENA XIV. 

Ge denainte, Viteazovici, Postelniceasa, Tarsiţa. 

Viteazovici, — (intră furioa cn un bleastur pe frunte) AT. 

demisionarisit ei ?.. Când? 

Evghenidis, —  fesină din arâpta). Când am demisio= 

narisit?



1448 BOIERI ȘI CIOCOI 

Stâlpeanu. — Dacă m'aţi datii demisie, vai depăr- 
tat chiar Vodă, pentru ca st liniştească oraşul. 

Viteazovici. —- N'aveam oaste? n'avean tunul? 
Arbore. — Care?, „. cel dogit ? 

„__ Stâlpeanu. — Nu vă supăraţi... Mai bine mulțămiţi 
lui Dumnegiii c'aţi scăipatii teferi din ghiarăle norodului. 

Evghenidis. — Omi protestarisi la Petersburg şi la 
Constantinopoli. :, țese; 

Viteazovici. — IHat la Paşa. 2) 
Arbore. — Priviţi”i. .. dâ-abia daţi afară din sluj)ă, 

şi țup în oposiţie! 
Stâlpeanu. — Afară de verul Iorgu, care "i om în- 

treg la minte, 

(lerzobeanu şede abătut pe canapea lângă princesa.) 

Princesa. — (încet 2ur Icrzobeanu) Iorgule, ridică“ţi frun- 
tea că te priveşte copila ta. 

H6rzobeanu. —  (ridicână capul, întinde bracele Elenet) 

Scumpa mea Lenţă!.. | o 
Hlena, — (arancânau- -se în Vrașele tatălui să ză) Tătuţi tu, 

Princesa. —. (sculânău-se) În slerşit n'am învredni- 
cit şi cit a videa o revoluție în țara mea!.. Am pe- 
trecut de minune, .. fut Stâlpeanu, iuânău'r bracul) Domnule 
Ministru, reclam protecţiea dumnitale ca să mă duci acasă, 
(Toti se retragă. Herzobeanu, Elena, Radu și Arbore remânii de oparte. 

(Cortina cade.)
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ACTUL Y. 
Acelaşi decor; uşile însă sint inchise şi portretele Sultanului şi 

a împăratului Necolae sântii scoate. 

  

SCENA 1. 

"Arbore (eşind din stânga, pe gânduri.) 

Măi, măi, măl!.. adică mare farmec or fi mal având 
puterea şi mărirea, de vreme ce nu se potii mângâca 
boierii când cadii de-a rostogolul din culmea lor... Du- 
reroasă”i tumba!.. Bletul cuconu Iorgu!.. îl tot poso- 
morit din noaptea cea furtunoasă care "l-ai răsturnat 
din Minister... par'eti tot ninge şi"! plouă... oftează, 
mare poftă de mâncare, "i-ai perit somnul, ba "că ror= 
beşte câte-o dată şi singur... şi pare muncit de teama 
sărăciei. de când “I-ai: deschis proces nopârea cea de 
Lipicescu,.. Astă noapte mi'aii întrebat, dacă”! greii de-a 
fi sărac pe lume? Ba, ăi, mat uşor nici că se poate, 
cucoane, ?i-am răspuns, atunci când oriul îi sărac şi 
curat. Ei unul” ştii că n'aşi mai tânji după stcături 
ca acele cară fură minţile boterilor... Am fost şi ci 
boler odinioară, boier de nui mai ştii care stare... COŞ- 
cosea ban!.. Îmi gicea lumea banul Arbure!.. dar' de 
când am dat de bani calpi, ca banul Vulpe, m'am lepi- 
dat de bolerie şi m'am lipit de rădăşie, .. Sărac şi cu- 
rat!.. '(privesce împregiur și în salonul din funa) Breec!.. ce 
pustilii în casa asta!... Nici ţipenie de lingă pin sa- 
loane şi pe scări!,. Lipstşte mierea, se ducii muştele,.. 
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SCENA II. 

Arbore, Princesa (intră prih fand:; 

Princesa, — Moş Arbure, unde "1 lorgu? 
Arbore. — Cole, alăture în etac, cucoană. 
Princesa,. — Ce face? 

Arbore. — Duce dorul Ministeriului și srija pro 
:cesului, 

Princesa. — AJi se caută procesul?.. Luat-aă 
run advocat? 

“Arbore, — Nu cred, cucoană; boleriul nădăjdueşte 
in -sfenta dreptate a divaniştilor. . 

-Prinoesa, — Slabă nădejde! - 

SCENA II. 

Arbore, Princesa, Stâlpeanu. 

“Stâlpeanu. — (intrâna) Arbure! Ursule! 
Arbore. — (ine mă chiamă pe nume? 
Stâlpeanu. — Ce face vărul lorgu?.. Nu se gă- 

“teşte să meargă la Divan?.. Boteril divanişti aii înce- 
putii a s'aduna, 

Arbore, — 'Și-or fi ascuţind bricele; însă boterlul 
pare a uu să teme de-a fi ras. | 

Princesa. — Ce nebunie!.. 'Toată averea lui e în 
pericul. .. 'Trebute să "1 vorbim numai decât, 
Arbore, — Eatăl... faceţi"! un engomion. 

O



BOIERI ŞI CIOCoI 1451 

SCENA IV. 

Arbore, Princesa, Stâlpeanu, Herzobeanu, . 

Stâlpeanu. —  Vere lorgule, ce .faci?.. la ee te 
gândeşti 2... Peste-un ceas începe progesul.. . şi dumneta, 
stai. pe loc? 

Hârzobeanu. — Ce vrei să fac, vere Ștefane?;. 
Princesa. — Să mergi la Divan ca să te aperi. 
Hârzobeanu. — Fii?.. să mă duc ca st mă giisese 

fagă cu clocoiul meii d'inaintea gludecăţii?.. Prea mare 
cinste-ar fi pentru ticălosul de Lipiceseu. 

Stâlpeanu. — Au “i vorba de cinste... Când te 
calcă hoţii, cinstea nu te opreşte de-a te lupta în con= 
tra lor, 

Hârzobeanu. — Au, vere!,, Ctocoit potii să ne 
fure, să ne vândă, să ne calicească, să ne ucidă chiar.. 
fie! dar' noi să nu ne "nglosim a, ne măsura cu denşit 
nici o dată. | 

Princesa. — Îmi place mândriea ta, Iorgule, ş%0 
înţeleg. .. dar' Ye sama că găstrea Lenţel este în rizic, 

- Hrâriobeanu. —  tturburându-se) Dăstrea Lenţei! . . 
Princesa. — (a uşa din arepta) Lenţo. 

SCENA Y. 

Cei denainte, Elena. 

Elena, — tiina) Cine mă chiamă ?.. A!.. dâmna 
princesă? 
"Princesa. — Vin, dragă, de. uneşte glasul tăi cu
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al nostru, ca să convingem pe tatiil tăi că trebuie să 
meargă la Disan, pentru ca st se apere în contra lui 
Lipicescu... Toată averea voastră, tot viitortul tei 'sântii 
astăgi în goe... și tatăl tăi nu vrea, . 

Elena. — Nu votesce să cerşeascii dreptate? . (e arun. 
-ă în braele luj, Ilerzobeanu) Bine faci, tătuţă, 

Princesa. — (în parte) Drăguţa mea!.. 

  

SCENA VI. 

Cei denainte, Radu, 

Radu. — (intrâna răpiae) Cucoane Iorgule... . nu "% timp 
de perdut..; AMergaţi îndată la Divan... judecătorii ' 
s'a adunati, şi Lipicescu se laudă 'p: Sura mare că 
sigur de isbândă,.. 

Hârzobeanu, — Fie! 
Toţi. — (afară ae Elena) Iorgule. — Vere' lorgule. — 

Cucoane Iorgule, ., 
Hârzobeanu. — În zădar mă "ndemnaţi. „Nu mă 

duc... Facă-să cu mine ce-a vrea Dumnegtii. ” 
Radu. — Cucoane lorgule, dacă nu voiţi să vă gă- 

siți faci cu miserabilul ce șă persecută, daţi'mi voie mie 
st pledez în numele domniei vâstre.. . Am” venit numa! 
într'o fugă ca să st cer acestă învoire,.. Xu *mi-o 
Tefusaţi... vă rog... Aşi fi aşa de fericit să luşt din 
tote puterile pentru interesele domniei vâstre, şi să pro- 
bez că n'a perit âncă dreptatea în cra nâstră. 

Hârzobeanu. — Radule...
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Elena. — (inaintând şi dând mâna lu! Radu) Mer gi, amicul 
mei... Însami ei te îndemn şi te rog, în numele pă- 
rintelui meii, ca să demasci pe trădător, 

Radu. — Alerg... şi am încredere c'ojii. Teuşi. (ese.) 
Arbore. — Hal şi eii... Duducă Lenţi, audit- at 

vro dată pomenind de sfentul Ioan Guri-de-aur?.. Sg 
ii încredinţată, ci Radu a să vorbească lu Dian mal di- 
hal de cât el. tesey 

Stâlpeanu. — Acum, vin” degrabi, Iorgule, de fă o 
împuternicire lui Radu, ca advocatul dumnitale, şi "mi-o 
dă st ? i 0 due la Divan. (intră în stinga cu Hârzobeanu.), 

SCENA VII. 

Elena, Princesa. 

Princesa. — (după o mei tăceze) Lenţo... caută drept 
în ochil mei... 

(Elena se uită cu mirare la princesa.) 

Princesa. — Răspunde: Nu “ţi spune inima nimică? 
Hlena. — (coboriua ochiă şi uimită) Yu, ., 

Princesa. — Minţi!.. ochii îţi Strălucescii.. .. Alo 
“presimţire de-o mare bucurie. 

Elena. — (turburată) Bi? 
Princesa. — (inâna-o de mână) Nu te tulbura; drăgu- 

liţa mea... Bi te considerez ca pe copila mea, şi do= 
resc fericirea ta... Vin” cole lângă mine... am st ţi 
destăinuesc un mare secret... a 

(Se pună amendouă pe canape.).
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Princesa. — Ştii, scumpă Lenţuşoară, ce ne-amii 
pusii în gând ei şi cu vărul Ştefan?.. Ne-amit pusi în | 
gând st te măritiim... 0!.. nu te spăriea.., Dorinţa 
noastră. este ca să realizim visul tii cel mai drăgălaş; : 
ear” nici de cum să "1 stingem... Spune'mi dar fări : 
sficală. .. cu cine-ai vrea tu să te cununi?.. cun tânăr : 
„cuconaş de starea *'ntâi, fudul, crescut la Cuculi? 

(Elena zimbesce şi face semn din cap că nu.) 

Princesa. — C'un baron neamţ? 
(Elena face asemene semn negativ.) 

Princesa, — C'un Ineaz rus? 

(Elena face asemene semn negativ.) 

Princesa, — C'un Veizade de la Fanar? 
Elena. — Princesă, sânt Română şi vol să fii s0- 

„cica unul Român. 
Princesa, —  (serutând-o) Bravo, ângeraşule, naştep- 

“tam la acest răspuns din parte'ţi... Acum să videm cine 
“să fie oare fericitul Făt-frumos la care se gândeşte Ileana 
Cosinzana?.. Xegreşit el este de-o naturi mai aleasă, 
şi are un suflet măreț şi plin de ilusit frumoase ca al - 
tăi... EL iubeşte Patriea mai presus de cât chiar pe 
tine, şi tu eşti mândră de-a avea o asemene scumpă ; 
rivală ? 

Elena. — 0! dar, dar! 

„Princesa. — El are o misie sacră de *mplinit în 
țara lui, şi nimic nu'l sparie pe lume, căci are lângă 
dousul dof ânseri păzitori: amoriul Patriei şi amoriul 
tăi... EI despreţueşte chiar moartea, şi ştie a înfrunta
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cu bărbăţie chiar furiea unui popor turbat, precum a 
înfruntat-o în noaptea cea de răscoală. . . 

Elena. — feesattată) 0! dar, dar! 
Princesa. — Cine altul de cât, Radu poate fi dar 

etoul închipuirii tale?.. Este altul? 
Blena. — (ascungendu” ȘI obrazul în sinul princese!) Ba, nu, nui 

altul de cât el... 
Princesa. — Ângeraşule!.. De mult cit vam unit 

pe-amendoi în inima mea... Sânteţi demni unul de al- 
tul... Radu te iubeşte... o ştii? 

Elena. — tzimbina şi coborina ochil) () ştii, 

" Princesa, — (ee scoală) Dă? Şi eii credeam... Ei, 
_dac'o ştii, mademoiselle, primeşte din partea nunet tale 
acest şiras de mărgăritar pentru diua cununici tale.., 

Elena. — tiuână şiragal) A! princesă. . . 
Princesa. — Ş'acum hal în camera ta să te ornez 

cu el, pentru ca să mat văd o dati cum eram eii acum 
trit-dăci de ani. 

Elena. — (scratâna mâna prineesen Scumpa me protec- 
târe... eşti buni şi fubitâre ca mama me. 

Princesa. — (atmită) Taci, nu mă face să plâng... toc- 
mai acum când mă simt întinerită prin fericirea ta. 

  

SS SCENA VILL. > 
"Princesa, Elena, Stâlpeanu. 

Stâlpeanu. — leșină ain stânga) Bica imputernicirea... 
mă duc tute s% dai lui Radu.
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Princesa. — Şi *! spune, spre încurajare, că Elena şi 
eii îi pregătim -o surprisă care "l-a 'nehuni de bucurie. 

Stâlpeanu. — Am înţăles;.. alerg. (ese) 
„„Princesa. — Ce diplomat profund! intră cu: Elena 

în dreapta.) 

  

SCENA IX. 
H&ârzobeanu (intrând trist și pe gândurt.) 

„Vărul Ştefan mă "ndeanuiă s*0 mirit pe Lena cu Rădu, 
după ce va câştiga procesul mei... Strmana copilă!, . 
ca nu mal are nici o găstre!.. Cheltuelile nebuneşti ce- 
am făcut în vremea Ministeriului mei, şi tlhăriile lut 
Lipicescu, care *mi avea toată averea în mâni, mi'aii rui- 
natii!.. Şi de-a fi să mă osândească Divanul a plăti ba- 
nil reclamaţi de hoţul de ciocofii... rămân 'calic!.. 'Săr- 
mana copilă!.. deprinsă a trăi în lucs, ce-o să derie 
în miserie?.. Cum s'o mărit cun om care mare ni- 
mic?.. Ce-o să mă fac cit însumi?.. Să merg a trăi 
de pomană la vărul Ştefan sait la altul?.. Mat bine 
moarte!.. Ah! blăstămat să fie ceasul când m'aii muş- 
cat şărpele ambiţiei de inimă !.. Am perdut viitoriul co- 
pile! mele! (cade obosit pe canape.) 

  

SCENA X. 

H&rzobeanu, Tarsiţa (în aotiă.) 

Tarsiţa, -- (eu voce dureroasă) Torgule... 
Horzobeanu. — ttresărina) 'Tarsiţa! . .
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| Tarsiţa. — Ei!.. Vegdi în ce hal sânt?.. po 
Hârzobeanu. — Îmhrăcată ?n negru ?.. zi sm 

| Tarsiţa. — Vin de la Dicasterie!.. mam deșptr- ] 
| ţit!.. m'aii lăsat bărhatu-meii din pricina ta!.. i 

| Herzobeanu. — (um? a 
+ Tarsiţa, — A!.. mă mai întrebi cum?.. N St sa e 
Na era de zuliar?.. AI uitat scena cea de la bal, când! 7 

ae-aii surprinsi împreună?,. De-atunci man mai aşut! - a, 
| dile bune; am pătimit toate virviiriile din partea | E] IS 
| am fost tratarisită mat răi de cât o slujnică!.. şi îs-] be 
„_tădi, după ce ne-amii înfăcoşatii la Dicasterie, el n C 

alungat din casă... (ptânscua) Am rămas pe uliţi, | I6r-] i: 
gule, fără mici o protecţie, hulitii de toţi, ariita iul sa 
degital!.. şi toate-aeste umiliri pentru ce?.. p netu! 
că te-am Yubit pe tine, Iorgule, pentru că "ţi-am fiteub cocon 
toate jărtfele, pentru că, orbită de dragoste, am călcat. 
în picioare datoriile mele de soţie. ... Fată răsplata ce- 
am dobindit: singurătatea, sărăciea, dispreţul!.. Ah! 
Iorgule, nu mă părăsi... 

Hârzobeanu, — Sărmana,! . 
- Tarsiţa.- — Fic'ţi milă de mine... Nu mă lăsa peirei... 

__ H6rzobeanu. — Nu, nu, Tarsiţo. .. Liniştegte-te. 
„ Tarsiţa, — tplângtna mar tare) Ah! nu pot, nu pot, 

[căci mit sufletul plin ue amar... Simt că *nehunesc 
când privesc soarta ce maşteaptă... dacă tu nu mit 

„întinde-o mână de-agiutoriă, dacă tu nu mă “i ridica din. 
* cădere, dacă tu, care eşti bun, drept, nobil, Yencros, nu 

mă “i pune 'n faca lumii alăture cu tine, pentru ca să 
fie silită lumea a mă respecta... | 

EN 

92  
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Hârzobeanu. -— Drasă 'Tarsiţă... tot ce "mi-a fi 
prin putinţă. .. 

Tarsița, — "Tot îți este cu putinţă, scumpul mei, 

dacă mai păstrezi un pic de lubire pentru mine... Îu- 

birea ta "mi-aii dat cea mat mare fericire pe pământ, 

mie care mă credeam osândită a nu mai cunoaşte feri- 
cirea în vieaţă. .. ubirea ta poate să "mi dee tot ce-am 
perdut, posiţie, nume, considerație. . . pr 

„ Hrzobeanu. — Înţăleg că sânt datorii a şterge la- 
crimile ce verşi din causa mea, ş'a te ridica ma! presus 

de cât ai fost păn' acum... Aşa cere sfânta dreptate... 
dar” ce posiţie pot să“ţi dat cit acum, când nu mi mai 
xămâne de cât puţin, foarte pucin din averea mea... 

acum când mă văl ameninţat de-o ruină desăvârşită prin 
procesul lui Lipicescu?,. Ce trajii o să "ți pregătesc?,. 
un traii de lipsuri, de dile negre... 

--Tarsiţa, — Ah! Iorguşorule, nu mă sparie sărăciea 
cu tine *mpreună... dar' dacă mal asculta pe mine, noi 

amit putea duce ânc'o ricaţă plăcută şi *mbelsugată, 
Herzobeanu. — Cum?.. Nu mai am nimic, dac'ofii 

fi condemnat a plăti acele 30,000 de galbini. 

Tarsiţa, — Ascultă-mă: Am vădut pe Lipicescu... 

pe spatariul Lipicescu; “l-am mustrat că "ți-aii deschis 

proges, şi ştii ce *mi-ai rispuns?.. "Mi-ai răspuus că 

desperarea "l-ai împins să facă acest pas... EL tubeşte 
pe Lenţa. 

Hârzobeanu. — (10?.. cl? 

Tarsița, — El!., Ar fi 'n stare să te slujască toată. 

vieața lui în genunchi, numa! dac! ar putea căpsta mâna 

, 

= m
 
m
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Lenţel... Ce să" faci?.. îi tente... are inimă... are 

şi ambiţie nobili, de vreme ce visază a fi ginerele Yor- 

micului Hârzobeanu!.. Nu cred să merite osândă pen- 

tru asta... 

Hârzobeanu. — Audi,: ciocolul! 

Parsiţa. — Nu mai e ctocolii acum... îi boferiit ca 

toţi bolerii, are bani, are rang de spatariit. .. şi astădi 

el singur îi în stare să te ferească... să ne ferească 

pe-amândoi de sărăcie. - , ” 

N - Hârzobeanu. — Nu 'nţtleg... 
N 

 Parsiţa, — EI s'a giurat dinaintea icoanelor că “i 

sigur st câştige progesul.., şi nu mă "ndoesc, pentru că, 

staii asiuns c'o parte din divanişti... Cât pentru Nea- 

| muş, ştii caii luat o mie de galbini de la Lipicescu... 

Procesul îi perdut pentru dumneta. .. 

Hârzobeanu. — (ist) Perdut! 

| Tarsiţa. — Di un cusut, şi Lipicescu rupe sinctul. 

| H&rzobeanu, — Care cuvânt? o 

TParsiţa. — Di ci "1 priimeşti ginere. 

Hârzobeanu. — (sculându-se indignat) Fit 2, . nici o dată. 

Parsiţa. — Dragi Iorguşorule, . . gândeşte cât de 

fericiţi omii trăi *mpreună când ne-a mai rămânea 0 

avere de 30,000 de galhint... Lipicescu nu cere nici o 

gistre. . . el va î robul nostru, şi cii n'ojii mal avea 

altă grijă "n vieaţa mea, de cât să te mcungiur de mul- 

țămiri. .. Gândeşte că vinii bătrâneţele, şo dati Lenţa 

măritată, o să n giisim singuri, ,. La bătrânețe nevoea 

se simte mai grei... cai mal aspră... Averea numai 
. .. 99* . |



” 
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o poate "alătura, şi crede-mă, .-, 30,000 de galbint nu 
Suntii de lepădat... Căsătoriea Lenţei. . . 

Herzobeanu. — (pe ginduri) Lenţa... Lenţa n'a priimi 
nici o dată... 

  

SCENA XI. 
Tarsita, Hârzobeanu, Elena. 

Blena, — (intră vesclă, purtâna colierul da mărgăritare pe cap) 
Tătuţă, prirosce ce colier frumos! .  (văgend pe Tarsiţa) A! 
pardon. - e (Volesce să se retragă.) 

Tarsiţa. — Stii, Lenţo, nu te retrage, 
Elena. — 'Tătuţă, volesci să 'mj spui ceva? 
Herzobeanu. — Fii... nu... draga mea. 
Elena. — (apropiinau-se) Dar ce af?.. te „vEd trist, 

preocupat. . . 

(Ulczobeanu intoarce capul şi "3! aterge cchir.), ! 
Elena. — Plângi, tătuţă?. . Ce ai?.. pentru Dumne- 

dei, ce supărare ai?.. AqI dimineaţă erai vesel... Ce 
al, tătuţă... Nu vofesci să 'mi spui? 

Tarsiţa, — Eaca ce” munceşte, dragă Lenţuşoară.. . 
in două cuvinte... | | 

Herzobeanu. — Taci, cucoană Tarsiţă. .. te rog... 
Elena. — Ba unu; te rog, vorbesce, 
Tarsița. — Tatăl-tăi aii perdut o mare parte din 

averea sa, şi are un proces cu spatariul. .. cu spatariul 
Lipicescu pentr?o sumă de 30,000 de galbini, un proges 
pe care uegreşit are să] peardă,.. atunci rimâneți să- 
raci, Jipiţi pământului, . .
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Elena. — (desmlerdâna pe tatăl su) Asta te mălnesce, tătuţă 22. Ey bine, vom trăi ?n sărăcie inpreună, şi Dumnedeii ne-a purta de grijă, . Hârzobeanu. — Dragii copili!.. dar” tu rămât fă- ră dăstre,., | 
Elena. — Ş'apor? 
Hârzobeanu. —. Cum te “ mai putea mărita ?.. Elena. — ori mărita maţ lesne cun om fără stare, şi "ți-omii face-amândoi o comori din dragostea mostră, 

| Tarsiţa. — Nu “1 vorba de tine, Lenţo... tu eşti în timpul nălucirilor şi nu cunoşti nevoile vieţii... da “ --*orba de tată] tăi... EI, un boierii mare, unul din cei ântei în ţară, diprius a ținea punga deschisă pentru agiutoriul celor Strmani, diprins a trăi în lucsul şi con- siderațiea ce dă averea, cum "l-a condemna tu să cadă din rangul săii2,, să 2 lipsască pânea de toate dilele, . să fie miluit, de alți 2... 
Elena. — (lipindu-se ae tatăl săă) Tătuţă ! Tarsiţa, — Cum ai snferi să *% dică lumea: Nârzo- -beanu cel calic?.. Aşi" că, dac ay putea, af face toate jertfele ca să + Scuteşti de-o asemine "ngiosire ? Elena. — 0! dar... Ce pot face eii? Tarsiţa. — Poţi st daf Cea. mai mare dovadă de iubi= rea părintelui tăi, luând o hotărire sublimă de abnegare. Elena. — Care?.. Sint gata... Tarsiţa, — S$ te măriţi c'un Om, care stugur îi în stare să "myedice ruina tatălui tăi. Elena. — "Aşa e, tătuţă 2? . . (Herzobeanu Pleacă capul şi tace.)
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Elena. -— (câtră Tarsiţa) (ine "i acel om? 
Tarsiţa. — Spatariul Lipicescu! 
Elena. — Lipicescu!.. 0! Dumnedeule! ce "ţi-am 

greşit, să mă pedepsesci astfel... (plânge) 
Tazrsiţa. — Lenţo... Cinstea şi vieaţa părintelui tăi 

Xubit atirnă de la curajul inimii tale. 
Elena. — Aşa ce, tati? 

(Herzobeanu plânge înnăduşit şi tace.) 

  

Elena. — (Tarsiţen EI bine, dâmna me... primesc! 
Hârzobeanu. — (iresărina) Priimeşti să fil soțiea lui ; 

Lipicescu?., Priimeşti? . pf 
Elena. — Dar! | 

„„ Yarsiţa. -— Şi mautorisezi să duc acest răspuns luk ! 

Lipicescu ? | | 
Elena. — (stăbina) Dar! 

- Parsiţa. — M'autorisezi să'l aduc aici cu mine? 
” (Elena cade pe canape,) 

Tarsiţa. — ME duc şi vin îndată... Lipicescu m'a- 

şteaptă la poartă. (în parte, cu bucurie, eşind) A! "mi-am îm- 

plinit gândul!.. - 

SCENA XII. 

H&rzobeanu, Elena, 4 

Blena, —- (aruncându-se în bracele tatălui săă, plângtnd) Ah! ! 

tătuţă, tătuţă!,. 

Hârzobeanu. — (inâutoşet) Lenţo, Lenţo... eşti un 

înger... vrei să te jertfeşti pentru mine... dar” nu 
priimesc jtrtfa ta.
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Elena, — Ba s% primesci, scumpe tătuță.., căci nu Yolesc să cadi în lipsă... nu votese să fii miluit de nime... nu volesc să văd pe părintele mei umilit. . . despreţuit!.. Nu volesc să suferi, DU... 00... nu, Mai bine ci... mat bine ci... Sint tânără... am cu- 
rastă. » « (0 înncă lacrimile.) 

Hârzobeanu. — Lenţo, Lenţuşoară. . . 
Elena. — (sculinău-se ecsaltată) Dar!,. am curagiii !.. îmi împlinesc datoriea de copilă fubitore, .. şi mama me mă 

Ya binecuvânta din Cer. .. (căgână în genunchi Q'inaintea por- „tretalux mame scle) (| mamă! mamă sântă!,, priveșce: din culmea fericiri! eată-m's cădută ?n nefericirea cea mai cumplită! . Trebue să renunţ la Radu, la singurul „0 pe care 1 cere inima me, şi mă condamu a fi soţiea, unui miserabil, desprețuit de toţi!.. 0! mamă!.. spu- nemi că eşti mulțemită de sacrificiul mei, .. căci el scapă onorul şi vieața părintelui meii!., (se scoală şi ese 
prin drepta cu faca transfigurată.) ” 

Hâ&rzobeanu. —  teingur, privină lung la portretul soşier Iul.) Catmicul de mine!.. Ia ce-am agtuns! (de o dată se ogeresce și dice, dominat de o halucinare) 0! Dumnegăule! Ce-am vă dut!.. 0! Damnegtule! .. ochii portretului sântii plini de lacrimi! .. tremâue încremenit, privind ârept 1a portret) Um-= bra soţiei mele. . plânge!.. 

SCENA XIII. 

H&rzobeanu, Tarsiţa. 

Tarsiţa. — Iorgule, ..
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Hârzobeanu. — (tresăzioa) A!.. dumneta?.. at venit ? 
Tarsiţa, — Dar; şam adus cu mine pe spatariul 

Lipicescu, 
Hârzobeanu, — (în parte) E]! 

“ Parsiţa. — Îi dai vole să între? 
- (lerzobeanu.-tace.) 

Tarsiţa. — (cu rugăminte) Iorgule, adă'ţi aminte de fă- 
găduința ce mi-ai dat... Soarta noastră "1 în mânile 
lut... Lenţa” hotărită să se mirite cu densul.. . Prii- 
meşte”] să vie săţi sărate mâna... lorgule... te rog... 

Hârzobeanu. — Ej!.. fie... ce pune pe canape.) 
Tarsița, — Al! acum văd că mă Yubeşti. (aescntae ușa 

din înnd şi face semn luy Lipicescu,) 

ţ 

  

SCENA XIV. E 

Hârzobeanu, Tarsiţa, Xipicescu, 

Lipicescu. — (e apropie să serute mâna lui Herzobeauu) Cu- 

coane. , . 

Uierzobeanu retrage mâna; Lipicescu se dă îuapol.) 

" Parsiţa. — lorgule. .. Spatariul Lipicescu vine cu 
supunere să vă ceară ertare pentru greşelile Iul... Fiţi. 
milostiv şi 1 ertaţi, căci el ii gata să spele-acele gre- 
şeli cu dovedi de cel mal adânc respect şi cea mat adâncă 
recunoştinţă, 

Lipicesou. — Aşa este, cucoâne Jorgule!.. Am gre- 
şit; dar am greşit numai din desnădăjduire... Când 

D
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m'am vădut tratarisit ca un ctocotii, dat afară diu casa 
dumnitale în faca. unei adunări întregi de boieri... Când 
am vEdut mat ales pe domnul Radu aliture eu duduca. .. 
Om sânt şi căi, cucoane... Mai apucat furica, ş'am giu- 
at st'mi răsbun.. . 6 ertaţi. .. eram orbit de-o pati- 
mă necunoscută mie pEn'atunci... de patima dragostei... 
lubeam pe duduca, Precum 0 lubesc acum, ca un ne- 
bun... Cucoana Tarsiţa ati avut bunitate să vă spuie 
cât am suferit, şi ce sânt gata să fac pentru dumne- 
voastră, daci vaţi milostivi cu mine ca st mă priimiţi 
earăşi în casă... să mă priimiţi ca... ginere, ca un 
filii supus, care toată vieaţa lui... 
Hârzobeanu. — (se scoală indignat) Tu, ginere! tu, 

filul meă!.. Sai credut. .. aii putut săţi treacă prin 
minte, ckocotule, 'că eii, Yornicul Hârzobeanu, boierii de 
starea 'ntâi, m'aşi îugiosi păn'a te culege pe tine din 
gunoiii.. .. din gunoi ca să te ridic alăture cu filca mea, 
pe tine!.. aţi închipuitiă amândoi, şi dumneta, cucoa- 
nă, şi tu, ticălosule, vați închipuit că eti aşi face-o 
faptă atât de nelegluiti?.. 
“Tarsiţa, — lorgule... 
Hârzobeanu. —- Ei, Vornicul Herzobeanu, socrul cio= 

colului Lipicescu!. .
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SCENA XY. 

Cei denainte, Princesa (eşind din drcpta), Viteazoviei, 
"- Bvghenidis, Vulpe, Trufandachi, Slugărică 

bină prin fund. Trufandacui şi Slugărieă vinii înbrăcați 
ca la actul 1.) 

Princesa. — ţintrina) Ce este? 
Hârzobeanu. — Vină, princesă, ,. Veniţi, boieri, s'audiţi lucru ne audit în țara, Moldovii! .. Veniţi şi vi- deţă pini unde poate să meargă obrizniciea unui Ciocorii!,. Ticălosul acesta, crescut în casa mea, boierit de mine, scos din întuneric la lumină prin mila mea... Ştiţi cum "mi-aii plătit binele ce '%-am făcut 2... Sai îngrăşat din averea mea, s'a încolăcit şărpele în sînul meă!.. aă abuzat tălhariul de *ncrederea stăpânului sti, *mi-ait fu- rat iscălitura pentru ca -să facă 0 plastografie, cu gând de-a mă calici de istov!.. şi astădi vine, acest nele- Siuit.... vine... aţi crede, boleri?,. vine şi "ndrăzneşte s&mi propule ca să vând eii fata mea pe suma de 30,000 de galhini, ce nu” sânt datorită !.. Şi cine'] sfătueşte?. . “cine 7] ocroteşte?.. cine *% îndreaptă pasul pe calea su= meţiei ?.. dumneei, cucoana Tarsiţa !.. A! mutere fără suflet !.. te-ar gudurat cu vorbe dulci peutrn ca să Yok în casa mea locul mumel copilei mele, 'şi cea ântet faptă de mamă vitrigă este ca st'mi lepegi copila în mânile celui mal mirşav clocot dintre toţi Ciocoii?.. Afară să eşiţi amândot, procleţilor!.. afară. ,. periţi din ochit mei! Tarsiţa. — Pe mine m'alungi? (araeninţătoare) 0)! "mi-0ri 

răsbuna ei! (ese) 

Hârzobeanu, — Afară, clocoiule,
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Lipiceseu. — obraznic) Nu es, pin” ce na mii plătii 
datoriea de 30,000 de galbini... În ceasul aista Diva 
nul îmi recunoaşte dreptul... Peste puțin 'ți-ojii vinde: 
tot la mezat... şi chiar pe tine te-okit vinde. 

„ H6rzobeanu, — (ridicând un scaun) 'Ticălosule! 
Princesa. — Georges, nu te cobori cu mânica vin” 

'a. dânsul. o 
Toţă.— tvoinăii să aline pe Herzobeanu) Cucoane...— Iorgule...- 

  

SCENA XVI. 

Col demnainte, Arbore tviina răpiae) 

Arbore. — Cutoane Iorgule... te-aii rasi divaniştii!. .. 
de şi Radu te-aii aptrat cât un viteaz... Eaca vine şi 
presidentul. | 

Lipiceseu. — A! .boferkule. ..: să "ţi arăt eii acum: 
ce * Clocolul. 

  

SCENA XVII. 

"Cex denainte, Neamus, boieri divanisti, 

Neamug. — Cucoane lorgule, pricina dumnitale s'ai 
căutat chiar acum la Divan... 'Trit boreri divanişti ai 
fostii pentru, şi tri contra... Rămâne acum ca ei, pre- 
'sidentul, să fac a attma cumpăna dreptăţii -de-o parte 
saii de alta.... Datoriea mea este să "i adresarisesc o 
de pe urmă întrebare... arată o hârtie) Fată sînetul de
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30,000 de galbini.. «A dumnitale "1 iscălitura ? te apro 
pie de Herzobeanu.) . . 

(Herzobeanu, în faca £ceuci, Yea hărtica şi o ecsamiui.) 

Neamug. — (incet) Fie a ta sati ba... eli sânt ho- 
tărit să 'mi răsbun şi să daii dreptate lut Lipicescu... 
A!.. îţi place să spargi case?.. of să te-adue la sapă 
de lemn. (tare) A dumnitale "% iscălitura ? 

Hârzobeanu. — tprivina 1a Neamuş cu dispreţ) A mea!,, 
dar giur pe Dumnedăi că sinetu' fag... 
"Neamuş. -- Prin urmare majoritatea Divanului de- 

clară în conştiinţă că: dumnealui Vornicul Iorgu Herzobea- 
nu este datorii spatariului Nastasaki Lipicescu cu suma: 
de 30,000 de galbini, pentru care dumnealui Yornicul ra 
fi împlinit până în 24 de ceasuri. 

Toţi, — (eonsternaţi) 0! 

Lipicescu. — (triumfător) A! | 
H6rzobeanu, — (abătut scapă hârtica din mână ni Qice trist, 

în parte) Dumnegiii mă pedepseşte!.. Asta'i coala de hâr- 
tie albii ce-am dat-o scorpici cet de Tarsiţi ca să serie 
pe dânsa poronca de arestuire a lut Radu... Şi el, săr- 
manul, aii fost apărătoriul ici! (remâne adâncit pe gândurt, 
gi cade pe canape.) 

Arbore. — (enlegend hârtiea de jos o esamină în zare; deo 
- dată gura lu se luminează) Ce văd? 

Lipicescu. — (soină să casă) SE ne videm cu bine, cu- 
coane lorgule.., Când te-a trage foamea la pimânt, să 
vii la pomană la cfocotul Lipicescu, . . 

Arbore, — (en voce tare) Staţi, boieri... mai. staţi pe 
loc... A! cucoane Ştefane... - a .
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SCEAA XVIII. 

Cei denuinte, Stâlpeanu, Radu, 

Stâlpeanu. — (e 'ţ9 
Arbore. — Eşti Ministru! poronceşte slujitorilor să păzască uşile. . tmergâna la uşa din fună) Unde'sii sluji- torit?,. Veniţi: dic)... (aduce 1a uşa din fund doi subeomisari și 1 aseagă Ia ușă) Staţi cole... şi să nu lăsați să casă nici dracul. 

! 
Stâlpeanu. — Dar ce te-ai apucat, Arhure?., Arbore, —— Uuând pe Radu ae mână şi aducându'l În faca ur Lipicescu) Radule, pune-te cole "n faca ctocoului ca uu ştejar în faca unui putregaiii. .. şi, dacă sta mişca din. loc, să mi'] trânteşti cun pun în genunchi, 
Toţi. — Dar” co 9 

| Arbore. — Ant prins hoțul în căpcana lui... A? Liop- ciolleandură... A! Clocorofleacule! . . facă plastografir ca st caliceşti pe stăpânu-tăii 9... terra Neamus A! giupfine presidentule al Disanului domnesc, dai mâna cu plasto-— grafii ca să apeşi în cumpăna dreptăţii? 
Neamuş, — imiânaru) (e? 
Arbore. — Ş'aţy crodutii voi că vi stor trece coț- căriile aşa ghioşgorea, ca ?n satul lui Cremine? Dacă doar" mai perită toţi cânii de pază din sat!.. doar? Mai murit âncă Arbure rădăşul! 
Stâlpeanu. — Bine, uncheşule... unde'y plastografiea ?- „Arbore. — tarătâna hărtiea) Priveşte, cucoane Ştefane,. .. priviți cu toţii, boieri, cole în zare hârtiea” astă afuri=. sită!... Care “i data hârtiei ?.. 1848!.. acum cetiţi.
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data sinetului= 1846!.. apoi cum s'aii putut scrie un 

sinet la 1846, pe-o hârtie care-aii eşit din fabrică la 

1848, cu doi ani mai în urmă? 

Lipiceseu, — Vai de mine!.. sânt perdut! tremură 
Arbore. — Ean videţi nelegiuitul!.. "l-ati apucat: 

tremurul lut Cain! 

Stâlpeanu, — ta comisar) Comisari! .. puneţi mâna 
pe ticălosul ist de plastograf, şi la Criminal! 

Lipicescu, — (cade în genunch Frtare, boferi, ertare!,. 

Fie-vă milă. . . 
Stâlpeanu, — La Criminal! 

(Comisari! apucii pe Lipicescu, şi "1 tragii afară.) 

Stâlpeanu. — (ut Xeamuş) Cât pentru dumneta, dom- 

nule Neamuş, din minuntul acesta nu mai eşti president 

“Divanului domnesc, pe care "l-ai desonorat! 
Neamuş. — Qlii protesta la consul şi la Paşa! (ese. 
Stâlpeanu. — Ila!.. apropo de Paşa. Domnilor Vi- 

teazovici şi Bvghenidis. .. Fată, jalba ce-aţi datii Paşii 

în contra Guvernului, după ce-aţă căgatii de la putere... 

Eato!.. Vă invit ca să faceţi o primblare pe la mo- 

şiile dumnevoastră ” 

„Witeazovici. — Asta “i un abuz! teze) 

-“ Bwghenidis, — Kutahrisis! țese) 

  

Vulpe. — Samavolnicie ! teze.) 

» Prufandachi. — „blilie? tese.) 

„Arbore. — Ilait!.. S'aii curăţit copacul de omi- 

_qă... Sfenta dreptate=aii eşit în undă pentru toți!.. 
Vivat! 
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Princesa. — Ba 'ncă nu pentru toţi... Aşteptaţi!.. 

(merge în apartamentul din stânga și aduce de mână pe Elena.) 

SCENA XIX. 

Cei denainte, Princesa, Elena. 

Princesa, — Lenţo, şi tu, Radule... tapucă de mână 

„pe Radu) veniți de 'mgenuncheţi înaintea părintelui vostru 
ca st binecuvinteze cununiea voastră... . 

Radu şi Blena. — (cadă în genunchi d'inaintea InY Hârzobeanu) 

Ah! tătuţă... 
Herzobeanu, —  (ridicându'! şi stringându'! în brace) (0- 

pill mei!.. 
Princesa. — Bravu!...aşa se cuvine, căci adevă- 

rata nobleți 7i scrisă în inimi, nu pe pergamente. 

:Stâlpeanu. — Bi, frate Arbure, nu tragi un chiot 

de bucurie? 
Arbore. — (uimit) Ba trâg,., (cârcă să tragă un chiot, 

dar îl înnâeă plânsul) [.., Î... Î....Nu pot, cmi stă un 
nod în gât... ME "uuccă lacrimile de bucurie!., 

(Stâlpeanu şi princesa se apropie de Herzobranu. Radu se aruncă    

   

    

i în brașele lut Stâlpeanu. Elena e aruncă în bracele-princesel.) 

(Cortina cade.) 
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