


  

V. ALECSANDRI 

OVIDIU 
Dramă in 5 acturi şi in versuri 

ÎTI? 
VOL. XI al Operelor complete si IV al teatrului. 

Ye
 n 

4 

ei SL YRI 
gara 

d 

“ ur,
 

BUCURESCI 

Editura Librariei SOCECU & Comp, 

” 1890   
   



IN 

LT
 

pia 
ai 

"e
 

o
a
l
a
 

nr
 

Lo
 

O
m
 

cd
ea
a 

cât
e 

ma
na
 
Si
 
p
p
 
3 
a
p
 

pr" SD Cr rame a a AI ta. 

j LI CTEDA CERB! 
i „DUCUR 

| Ce d 
Inveniar aaa ff 

   ză 

Stabilimentul grafie 1, V. SOCECU, Bucuresei 

9 Strada Derzii 6 

90,200 

B.C.U. Bucuresti 

INI 
„CA22960 

|



  

OVIDIU. 

Dramă în 5 acturi şi în versuri 

DEDICATĂ CU CEL PAI PROFUND RESPECT 

MAESTĂȚEI SALI 

ELISĂVETA, REGINA ROMANIEI. 

      N



  

  
OVIDIU 

   



  

PERSONAGI 

  

AUGUST OOTAVIU OESAR, 
OVIDIU, 
MECENA. 

„ ALOIDIU PINAX, histrion, 
IBIS, 
HILLARIUS, atigur. 
TIGELIUS, | 

COENEIIUS, patriciani. 

BARRUS, 
RUTUBA, gladiator. 
MUSS, ştrengar din Roma. 
SABMIS, locuitor din Tomis, 
GETTOR, oştean sarmat. 

UN LIOIOR. 
MAROIANUS, 
AMBASADORUL REGELUI COTISON, 

IULIA, nepoata lui August, 
CORINA, 
AOTEA, | 

COE e | curtizane. 

GLICE, 
SABMIZA, tintră fată din Tomis. 
DAVA, 

SAGA, precupeaţă. 

Popor roman, popor sarmat, patriciani, lictori, 

octofori, slavi, slave. 
  

Acţiunea so petrece în 127-lca an după Christos. Primele 

patru acturi la Roma, cel după urmă la Tomis, in Sarmaţia. 
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OVIDIU 

ACTUL I. 

Grădina palatului impărătesc în Roma. — Rediuri des- 

părţite prin straturi de flori. In stinga actorului fațada pa- 
latului cu peron do marmură şi ușă do bronz. In dreapta o 
stincă acoperită cu lier, purtând statua lui Julius Cesar. — 

Noapte cu nori, printre care luna se ivește din cănd in cănd. 

O fercastră luminată la răndul do sus al pulatului. 

  

SCENA 1, 

IBIS şi HILLARIUS, venind din fund 

1BI8 

Hillarius,. aigure, doresc sd te consult. . 

Tu eşti talmaciui de visuri şi mi-al predis de mult 
O tristă catastrofă, o şotia ciudată. 

   



OVIDIU 
  

HILLARIUS 

AşaJ, Ibis; grăcşte, tu eşti om bun de plată, 

i bun de sfaturi. Spune, a! iar vr'un neajuns? 
Ss 

IBIS 

Al! de-o amarăciune cumplită sint pătruns! 

HYLLARIUS 

'Ți sa mecat flotila cu sclave lesbiune, 
Frumoase, investite in stofe diafano? 

IBIS 

Nu; sint muncit în crieri de-un gănd mult mai amar! 

HILLARIUS 

'Pu, Cartagen, tu rudă cu insuş Amilcar, 

Tu implăntat in aur din cap pănă ?n picioare, 

Cum? Co? Nu te mai bucuri de-a zeilor favoare? 

IBIS, posomorit 

Amice, pretutindeni, vat! sînt intimpinat 
De semne 'ngrozitoare ce m'aii inspaimăntat. 
Ducăndu-me la ţeară ieri să prănzesc, o cioară 

A cărăit in stinga. 

HILLARIUS 

Semn re! fire-ar să moară! 
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IBIS 

Apoi trei iepuri sprinteni, v&naţi do dot ogari, 

Tăiatu-mi-au cararea eşind de prin tufari, 

HILLARIUS 

Semn şi mal reu! 

IBIS 

Aiigure, crezi tu că inzadar 

Ieri, sternutănd la masă, stricatram un pahar? 

HILLARIUS 

Grozav 1 

IBIS 

Vezi ?. provostirea de tine, an, facută 

Sa implinit! 

HILLARIUS 

Corina?,. 

IBIS 

Corina e perdută! 

HILLARIUS 

Şi oa? 

IBIS 

Dar; astă noapte de-acasă a eşit 
Și 'n taină cu Ovidiu la el s'a intălnit. 
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HILLARIUS 

Ovidiu ? 

IBIS 

O! pe lume nu 6 nici-o fâptură 

S& poată ca s'aprindă in mine-atăta ură 
Precât acest Ovidiii corupt, corump&tor, 

Pescuitor de-amoruri prin versuri de amor. 

Do cănd el mai cu samă a scris Arta inbirei, 

Femeile, perdute pe câmpul rătăcirei, 

In braţe-i se aruncă orbiş, intrun noroc, 

Ca fluturii de noapte ce dai sburănd in foc. 

HILLARIUS, rizănd 

Co vrei ?.. berbantul aro un farmec de plăcore 

Co ?n veci adimeneșşte o minte. de mulere, 

Căci oa se 'ngănă lesne cu 'nşelătorul gănd 
De-a proschimba in eroii pe un imişel deo rând, 

IBIS 

Corina, inzestrată de calităţi inalte, 

Căzut-a şi ea 'n cursă ca toate celelalte, 
Sa el deşertăciune pe-un vers măgulitor 

Jertfit-a lui Ovidiu și cuget şi onor, 
Uitănd fără mustrare geloasa mea iubire 

Şi respunzendu-i numa! cu-a sa dispreţuire. 

HILLABIUS 

Te mingăo; chiar Venus pe Vulcan a "'nşelat. 
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IBIS 

Si insă ori-ce visuri i le-am realizat. 

Ori-ce dorinţă, fie nebună chiar, el bino, 
A fost un ordin sacru, o loge pentru mine. 

A vrut prin lucs de stofe aduse dela Tir, 
De sclavi, de giuvaeruri, do villa in porfir, 

Să "treacă pe-alo Romei bogate patriclane? 

Ea le-a 'ntrecut pe toate, pân” şi pe curtizane, 
Căci mo simţeam ferice şi mândru de-a vedea 
Ca stea in fruntea Romei lucind Corina mea. 

Și ?n adevtr, Hillariii, cănd ea pleca de-acasă 

În lectică, lasată po perno de matasă, 

Frumseţea e! superbă năştea un viu fior 

Prin gloata imbulzită de simţ, admirător. 

Toți: o doreau... zadarnic... 

HILLARIUS 

O crezi ? 

IBIS 

Căci neputința 
De-a fi iubit de dinsa descuraja dorința. 
Eu, orb! mo credeam singur pe lume-alesul ei, 

Ah! nu cu, dar Ovidiu era.... infern! 

HILLARIUS 

Co vrei? 
Muierea-i ca o rază ce luce când pe-o floare, 
Când pe un scaii de toamnă şi ?n veci e schim- 

batoare. 
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IBIS 

Ah! co mi să intămplă imi pare că-l un vis, 

O rană săngcrândă in sinu-mi s'a deschis 

Şi mintea-ml se fr&:nintă in dor de resbunare. 

HILLARIUS 

Te cred. 

IBIS, in taină 

Augure, spune-mi, la viea mea turbare | 

Poţi tu să-mi faci complico infernul? 

HILLARIUS 

- Pot... plătit. 

IBIS 

Intreaga mea avere stă gata do jertiit! 

BILLARIUS 

Averea ta intreagă ? 

IBIS! hi 

Şi ştii căt e de multă! 
Aşi da-o st dispară Ovidiii.., 

HILLARIUS 

Dat?.. Ascultă: 

Cunosc in pleava Romel un brav gladiator 

Ce are meseria de crunt omoritor, 
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El pentru-o sumă bună e gata s8 ucidă 

Pe cine vrei, şi 'n urmă e 'n stare ca să ridă 
Murind in aspre chinui!, făr” a destăinui 

Secretul tei! 

IBIS 

Ah! unde-i ?.. Voios l-oiti dărui 
Cu mil de mil sesterţii, dar vreii a me ascunde. 

Grăeşte tu cu dinsul. 

HILLARIUS 

Eu ? fio, insă unde 

St-l afle pe Ovidiu? 

IBIS 

Aice sub palat. 

HILLARIUS 

In parc? 

“IBIS 

Dar; de cănd Cesar din Roma a plecat 

La insula Caprea, Ovidiu ca o fiară 

După vânat aice in fiecare seară 
Se furişă prin arbori şi are intălniri 

Cu-o fată ameţită de-a lul adimeniri. 

(arată uşa de bronz) 

Ea vine tremurândă pe uşa ceea m taină, 

Purtănd un vel pe frunte şi o bogată haină, 
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A fi vr'o fiică jună de nobil scapătat, 

Crescută cu nepoata lui divul impărat. 

De-ar fi ucis aice mişelul, no! vom spune 
Ca fost surprins de gardă. 

HILLARIUS 

Dar; planui do minune. 

Nu crezi tu insă, Ibis, că dacă măni in ziorl, 

Şi el şi ca ar zace morți colea, pintre locul, 

Cu mult mai drept in Roma uşor s'ar presupune 

Că insuşi tatul fetii a vrut să se resbune, 

Sati poate că custozii in sânge au spalat 

Onorul locuinţei lui Cesar ? 

IBIS 

Minunat! 

Dar!.. amândoi odată şalăture st pearăl!.. 
Prindendu-i moartea crudă pe amăndol in ghiară, 

Ei recăştig amorul Corinei! şi 's ferit 
De-orice prepus de crimă... aşa-i mal nimerit, 

Mergi, scumpul mei Hillariii, mergi de te înțelege 

Cu ucigașul... 

EHILLARIUS | 

Bine, dar eu ce voiti culege 
Din rolul de complice ?.. 

IBIS 

“Tot cei dori. 
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HILLARIUS 

Ce-oiii vrea? 

Mo duc, tu ne aşteaptă. (iese, in parte) ŞI ţin in 

măna mea. 

SCENA II. 

1BIŞ 

In fine-o s& ved smulsă o plăntă otrăvită 

Din calea vieţi! mele, prin ea nenorocită. 

Am s8 disbar eti Roma de-un trăndav desfrănat 

Care *n onorul casnic loveşte nencetat, 
Pe fete şi neveste scoțtndu-le din minte 
Și pe bărbaţi insultă, soţ fie sai părinte. 
O! scumpă resbunare, al furiilor dar! 

Mi-oii potoli ei setea din acrul teă nectar, . 

Când voiu videa pe-Ovidiii zăcând fără suflare, 

Precum un şerpe putred lungit po o cărare. 

SCENA III. 

IBIS, CORINA, vine agitată din stînga. 

CORINA, in parte 

Aici să fie oare? | 
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IBIS, in parte 

Corina ? Negreşit 
Ea cată po Ovidiă, 

CORINA, in parte 

Ml-e sufletul uimit 
De-o crudă tulburare... Nu-l ved aici, 

IBIS, tare 

. Corină.,, 

CORINA, tresărind 

Ibis ? 

IBIS 

Pe cine cauţi acuma prin gradină ? 

CORINA, ingăimată 

Pe... tine! ” 

IBIS, cu sarcasm 

Cum? Auzul nu me inşală?.. Eu 
Recaştigat-am astfel un loc în găndul teii, 
Ca tu, nepasătoare de frică și ruşine, 
Prin Roma ?n sinul nopţei s'alergI tu după mine? 
Ne ?ntreb, uimit, Ja care zei bun şi *ndurător 
S& mulţemese de. pasul ce faci în al mei dor? 
Cui să inchin prinoase că ţi-a! adus aminte 
De-a tale numeroase şi sacre juraminte ? 
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CORINA 

Sarcasmul nu te prinde nici cum; mat bine taci 
Şi "ndreaptă cătră insuţi mustrările ce-mi faci. 
Tu crezi că o femes preschimbă cu placere 

Averea-l sufletească pe-a sculelor avere ? 

Crezi tu că sub povara de aut mânjitor 
So stinge intr'un suflet tot simţul iubitor ? 
Şi că, sorbind în treacăt a lucsului otravă, 
Femeea-l destinată a deveni o sclavă ?. 
Nemernice!. N'al dreptul, grăina precum grăeşti, 
S8 stat cu mine față. 

IBIS 

Tu me dispreţueşti! 

Ovidiii te deprinde cu-atâta sumeție 
De me infrunţi pe mine, Ibis? 

CORINA 

Ovidiu ?.. fie! 

IBIS 

Pe dinsul caţi? | 

CORINA 

Pe dinsul.. Mi-al spus, şi te-am crezut, 
Că el in toată seară aice, nevăzut, 
Prin umbră se strecoară şi vine, se. *ntălneşte 
Cu o necunoscută cu care se iubeşte.     
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AI vrut să-mi pul un ghimpe in inimă, a! vrut 

S8-l depărtezi de mine, om prost şi prefăcut, 

al respănâit asupră-l o neagră calomnie. 

IBIS 

El nu a venit ăncă şi speri că n'a st vie? 
Cap secl.. şi tu la rănducţi acum te măguleşti 

Că pe a lul simţire tu singură domneşti, 

Ş'atăt e de 'ntețită a ta mândrie oarbă 
Că toată judecata din crieri ţi-o absoarbă. 
Cum? 'Tu, Corina jună, frumoasă, ce priveşti 

De sus la omenire cu ochi impărăteşti, 
Tu care vezi in juru-ţi o vastă 'ngenunchere 

De adorări sfioase şi fără mîngăere, 

Mai lesne ai admite chiar cerul resturnat 
De căt a ta cădere din visuţi adorat. 

EI bine, azi Corina cu toată mîndra-l fală 

Pe sinul lu! Ovidii posedă o rivală, 

, CORINA, indignată 

Ibis! 

IBIS 

Ş'acea rivală superbă, fără preţ, 
La rândul e! spre tine priveşte cu dispreţ. 

CORINA 

Ibis !..(stipănindu-se)Dara ta gură zadarnic me insultă. 
Invidia, când latră, Corina nii-o ascultă. 

- Cuprins eşti de mânie că sufletu-ml trezit 
Din umbră spre lumină voios s'a repezit 
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Şi, despărțit de tine, scăpând de-a ta robire, 

Găsit-a in Ovidiă o nouă 'nsufleţire. 

IBIS, furios 

Ovidiu ? 

CORINA 

Dar, Ovidiu; in el, numai in el 

Me "ncred căci el nu minte cu vorbe de mişel. 

IBIŞ 

Ei mint.. cu mişelie? Ei mint?, Dar ce al zice 
Când Vai videa tu insăţi cu ochi! tel aice: 

Ţinând pe-a sale braţe un fraged, nuoă odor, 

Jurăndu-i ca şi ţie tot vecinicu-l amor? 

CORINA 

A! taci, e clevetire, 

IBIS 

Ce-al zice ?. spune, spune 

Ce-ai face? 

CORINA 

Cu-a mea mână ei vieaţa le-aş repune! 

IBIŞ 

Aşa ?. Deci al rabâare; cur&nd-o să te 'ncrezi 
De minte sat nu Ibis, vezănd ce al să vezi. 
Şi de-a fi adevărul ? 
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CORINA 

(8; ceruri | 

IBIS 

Vrel să moară ? 

CURINA . 

Vrei, yreă, şi el şi dînsa... Ol turba mo 'nfioară! 

i BIS 
Mergi dar şi stat ascunsă, cu ochiul pănăitor, | 

Te-oii 'resbuna eă insumi de-al tei inşelător 
Ş'atunce ve! pricepe căt eşti tu de nedreaptă 

Cu mine. 

CORINA, cată 'n jur 

Dar nu vine... nicl a veni. 

IBIS 

Aşteaptă 
Colo, după copacii din fund, şi-l vei zări. 
Dar... de-a muri Ovidiu ?.. 

CORINA, depărtăndu-se 

Eu ăncă voii muri. 
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SCENA IV. 

IBIS, privind după dinsa 

Ba nu-l muri; amorul ce âncă me cuprinde 

Pe capul tei cu milă aripile-şi intinde. 
El prin a lu! putere va deveni un scut 

Ce te-a feri de moarte... deşi val! te-am perâut, 
Ah! cine ştio?.. poate că jalnica-mi ființă 
Va deştepta in sinu- -tI a ta A rocunoştință, 

Şi... 

SCENA V. 

IBIS, RILLARIUS, RUTUBA 

HILLARIUS 

Ibis, eată omul. 

IBIS, observă pe Rutuba, in parte 

Cioplit e din topor. 
(Lui Rutuba) Eşti om cu hotărire? 

BRUTUBA 

Ei ?.. sînt gladiator 
Şi me numesc Rutuba; in faţă me priveşte. 
Un om nici căt o găză in ochi-m! nu plăteşte. 
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IBIS 

Aşa-m! convii, Rutuba, viteaz, neomenos. 

RUTUBA 

O ştii, n'am preţ; intreabă pe ori-care gelos, 

Eu il feresc onorul de ori şi ce ispită 
Căci am o imeserie de mulţi aprețuită . 
In Roma,., Nu me laud, dar in glas mare-o zic: 

Morala-l susţinută de braţul met voinic. 

IBIS 

Te-admir | 

RUTUBA 

Şi al areptate;... sdrobesc de porunceală, 

- Ucid sau răn6sc numai, cur vrei, după tocmeală. 
Atăt pentru-o bătae şi pentru-o rană-atăt, 

Ear pentru-o injunghlere sati străngere de găt 

Ceva mal mult. 

IBIS 

| - Prea bine; deci spune căt mi-l cere 

Pe-o moarte de'om? 

RUTUBA 

Tiner ? 

IBIS 
ra 

-- Dar, tinere 
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RUTUBA 

Şi ?n putere?. 

IBIS 

RUTUBA 

Preţul se socoate pe neamuri şi pe ani, 

Pentru străini mal eftin, mal scump pentru Romani. 
Pentri-un bătrin cinci sute sesterţii, pentrii-un june 

Cinci mil, căci el posedă mai multe zile bune, 

Un mai! bogat tesaur de fapte şi iubiri. 

Fac pagubă prin moarte-l sermanel omeniri, 

IBIS 

Nu cinci, dar chiar şi zece iţi dati pe a lui moarte. 

BRUTUBA 

Om generos! Se vede că nu "ţi-e drag prea foarte. 

Primesc, insă Rutuba e un artist de soi. 

Aş vrea să ştiu pe cine doreşti ca s&-l despoiti 

De zile, st-l trimitem prinos pe ceea lume? 

IBIS 

Pe un infam netrebnic. 

RUTUBA 

Şi care-i al său nume? 
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IBIS 

Ovidiu! 

RUTUBA 

Ce? Ovidiu? poetul glorios? 

Ovidiă, fala Romei, ce căntă-armonios? 
Amicul lui Mecena? el, fldrea tinerimei, 
Nalţat de insuşi Cesar pe treptele nălțimei? 

Hol Ho! se schimbă treaba .. . voeşti ca să disbar 

Presentul, viitorul de-un genii aşa rar? . 

E faptă făr de lege ce mintea-mi oţereşte... 
Cinct-zeci de mil sesterţi! nu-t scump cine-o plăteşte, 

EILLARIUS 

Cincl-zeci de mil!. Rutuba, e prea... 

RUTUBA 

Pentr'un aiigur 
S5 poate, 

IBIS 

Te juri insă că-l vel ucide? 

RUTUBA 

Jur. 

IBIS 

Ții daă fără tocmeală, dar vrei ca tot-oâată 
Alăture cu-Ovidii să mai ucizi ş'o fată, 
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RUTUBA : 

O fată? O ființă plăpăndă? Un odor 

Ce lumea "'nveseleşte cu chipu-i zimbitor? 
O fată ce-l menită ca să devie mumă, 

S8 nască poate-un eroi, un Cesar?... Nu e glumă. 
Ah! Imi slăbeşte braţul şi tremur cănd gândesc 

S5 *'mplânt pumnarul rece in sinu-l fecioresc .. 
Căt dai? 

1813 

Cât vre! in totul? 

BILLABIUS 

Dar, căte mil?. O sută? 

RUTUBA 

S5 ne 'nţelegem bine... De-a fi copila slută, 
Cincl-zeci de mii pe dinsa, cu alţi cincl-zeci pe el, 

Far de-o fi patriciană cu chipul frumuşel, | 
Nu pot pentru-acea sumă să curm a sale zile. 

Eu sînt milos, imi place privirea de copile, 

Deci ca să 'ncheiem t&rgul ce facem intre noi 

Cer numai două sute de mii:pe amândol. 
Nu-i mult. 

IBIŞ, dănd măna lut Rutuba 

Nu! Adă măna... Hillarii, vin? de tae,. 

HILLARIUS, atingănd mănile lor 

S8-1 rupă 'n bucățele a cănilor potae 
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Şi s&-l incolăcească toţi şerpil din pămînt 
Pe-acel ce s'ar desface de sacru-l jurămint! 

SCENA'VI. 

IBIS, HILLARIUS, RUTUBA, CORINA. 

CORINA, alergănd 

Soseşte, eată-ll 

RUTUBA, scoțănd pumnarui 

Unde-i?.. e mort! 

IBIS, oprindu-l 

Aşteaptă ăncă. 
Nu a sosit momentul. ,, Aice lăngă stincă 
Curând are să vie odoru-l aşteptat. 
Când amândoi vor face un grup îmbrățișat, 
Cu-o singură lovire ca fulgerul de iute 
1 vei schimba, Rutuba, in Qouă leşuri mute. 

CORINA, revenind 

S'apropie .. .:şi-l singur. 

IBIS 

Mult singur nu va fi. 
Veniţi să stăm la păndă şi gata de-al jertfi. 
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CORINA, in parte 

O ceruri! 

IBIS 

Haide 

HILLARIUS şi RUTUBA 

Halde! Ese cu toţi in drepta. 

SCENA VII. 

| OVIDIU, şi apol IULIA 

O! noapte *ndurătoare, 
Intinde a ta umbră dorită, protectoare 
Pe cel ma! viu, ma! dulce, mai dragalaş odor, 

Pe al Iuliei ş' Ovidiu misterios amor. 
Şi tu, o Venus, zee născută 'n marea lină, 
'Pu cărel al meii sufiet in veci cu drag se 'nchină, 
Pe Iulia-mi iubită indeamn'o cu-al tei glas 

Aice, lăngă mine st 'ndrepte al et pasi 

(priveşte. la fereastra luminată) 

Ah! eată sus fereastra cu tainică lumină 
La care se arată.precum o stea divină. 
V&d umbra-l in mişcare... Ea pleacă, a plecat. 
Lumina de fereastră acum s'a departat. 
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Ah! inima uimită saltă 'n batae deasă 
Şi pare că din sinu-mil vroeşte-acum s5 easă, 
(Ascultă.) Dar, vine. (exaltat) Fericire, puteri Dum- 

nezeeşti! ,,. 
(lulia deschide uşa.) 

(Ovidiii aleargă spre ea.) 

Ah! Iulie-adorată | 

IULIA, coboară scările 

Ovidie!.. Tu ești? 

Nu-l nime in grădină? Nu-i nime să ne vadă? 

OVIDIU 

Nu, nu, priveşte, noril s'aii adunat gramadă 

Ca s5 ne-ascundă lumel şi zeilor din cer. 

Priveşte, ceru-i negru şi stelele co pier 

Cu toate-ale lor raze s'aii concentrat in tine 

Ca numa! a ta faţă in ochi-mi s5 lumine. 

(Se apropie amăndol de bancă, lingă stincă.) 

IULIA vu 

La glasul tei, amice, simt grija că s'a dus. 

Tu me iubeşti? 

OVIDIY 

Amorul me 'nalţă-atăt de sus 

Căt uit in fericire-mi, ei, om perdut in gloată, 

Că eşti in culmea Romei, a lui. Atigust nepoată, 

Şi mintea-mi nebunită me face să *ndrăsnese 
Ca să apropii doru-mi de-un crin impăratesc, 
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IULIA 

AL inimă cu aripi ce'n sus la cer aspiră. 

Semeaţa nebunie im! place şi-mi inspiră 
O dulce 'nduioşire co găndul mi-a furat 
Şi-l duce tot la tine, amice, nencetat. 
Un geniu are drepturi ce nime nu le are, 

Căci geniul posedă şi tronuri şi altare. 

OVIDIY 

Semeţ, sint, dar amorul ar fi zeul amor 

De-ar mesura distanța cănd ei s'avintă 'n sbor? 

Dar inima ce bate în toată-a el simţire 

La scumpa aspirare cunoaşte *'mprotivire ? 

Am fost nebun, st poate, că ochii n'am inchis 

Când Iulia părut-a in ceru-mi ca un vis, 
Dar este cu putinţă de-a 'nchide *n zi senină 
Şi sinul la iubire şi ochii la lumină ? 

IULIA 

O! nul nu ii inchide când e ca să priveşti 
Căt te iubeşte 'n lume fiinţa ce iubeşti 
Şi cătă fericire necunoscută ăncă 
Re'mnvie şi mingăs simţirea sa adincă... 

Po culmea inalțată pe care m'am născut 

Nu poate să s'oprească nici dorul cel tăcut. 
A lui August odraslă de soartă e menită 

Se-apară ca o zeo de-abia intrezărită 

Şi s& inspire teamă in loc de dulce dor. 
Dar zeea când tresare de-al dragostel fior 
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Spre omul ce-o slăveşte din culme so coboară 
ŞI-I pare, la tot pasul, că tot mat sus ea sboară. 
Aşa voit-a Joe ca Olimpul ceresc 
S8-l lege prin iubire cu raiul pămiîntesc, 
S5 şteargă dintre inimi orlcare departare, 
Iubirea-i cea mal dulce şi sacră nobilare! 
Regina Cnidel, Venus, iubit-a un păstor, 
Eu te iubesc pe tine, poete *ncăntător | 

OVIDIU 

Eşti dulce şi Atgustă!,. mărire ai şi milă, 
Mărire de regină şi farmec de copilă, 
Incât ades imi pare un vis norocul mot 
De-a îi iubit do tine făra fi Dumnezeii,- 
atăta maestate în jurul teii domneşte 
Că de-aţi atinge măna. dorinţa-m! se sfieşte 
Şi mintea mea in luptă cu sufletu-m! robit 
Me pleacă la picioare-ţi ingenunchiet, uimit. 

(Cade 'n genunchi.) 

CORINA, lingă stîncă in parte 

Infamul | | 

IULIA, ridicind pe Ovidii 

Eată măna-m!... Amorul cănd ne-adună, 
Eu uit că sînt princesă şi mt-amintesc că 's jună. 
Intăia-oară Eros me duce 'n Empirei, 
Şi sînt a ta, Ovidit, precum tu eşti al mei. 

(Şed amindot pe bancă.) 

    
30 

 



OvIDIY 
  

Ei te iubesc, amice, chiar din copilărie. 

Amorul mei cu mine crescut-a in frăție, 

Căci te-am vezut adese la bunul meii venind 
Cu toţi posţii Romel in Roma strelucind, 

Cu-amicii te!, Mecena, Virgilii şi Horaţiti 

A căror genii falnic strebat al lume! spaţii. 
Stimaţi, iubiță de Cesar, vam auzit ades 

Cetind a voastre imnuri, şi ?n taină te-am ales 

Pe tine ca poetul inchipuirel mele. 

Ador a talo versuri și am undit in ele- 
O gingaşă comoară de visuri cu fiori --., 
Ce zioa me incântă şi noaptea pănă ?n zlori... 

Ah! spune-mi in ce plaiuri culegi a tale cănturi? 

Co muză iţi inspiră poeticile-avinţuri? 
Corina? Ce-l Corina?. Bxistă 2? Cine-i ea? 

OVIDIU, ingăimat 

Tu, lulio, tu numal eşti, dragă, Muza mea. 

Corina e un nume... poetic... co de lume 

Fereşte-a noastră taină şi dulcele'teii nume. 

Simţirea iubitoare ne vine de la cer, 

Ea fuge de lumină ca cel ma! sfint mister, 

Şi sacră e fiinţa cu suflet generos 
Ce face din iubitu-l un rege glorios. 

(Se scoală.) 

Ah! Iulie-adorată, de-aş asculta măndria 
Ce simt găndind la tine, aş face nebunia 
S8 strig in lumea 'ntreagă cu glas triumfător: 
A mea, a mea e fiica lui Jupiter Stator. 
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Dar nu, al tei Ovidii in nime nu so 'nerede. 
Sub soare şi sub stele necontenit to vede 
ŞI-I place 'n tăinuire, redevenind poet, 
S5 spue numa! nopţe! mult scumpul lui secret, 
Atunci cănd pacea umbrei, domnină peste cămpie, 
Indeamnă la iubire, la vis, la poesie, 
Când mil de şoapte blănde, sub cer trecând in sbor, 
Deşteaptă ?n al. mei suflet resunote de dor, 
Atunci cu 'nvâpăere ei le descrit pe toate 
Sperând c'a mele versuri to vor pâtrunde poate. 

. IULIA 

O! dar, ca dulce fulger in sinu-ml a pătruns, 
Şi vezi, amoru-m! gingaş ei nu ţi-"am ascuns. 

(Pleacă capul pe sinul luY Ovidiiă,) 

OVIDIU, o stringe in braţe 

Ah! Iulie 

IULIA, cu glasul slab 

„Ovidiu ! 

OVIDIU, arătănd luna plină 

Iubita mea, priveşte, 
Regina albă-a nopţel din ceruri ne zimbeşte, 
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SCENA VIII, 

OVIDIU, IULIA, CORINA, IBIS, EILLARIUS, RUTUBA 

CORINA, cu durere, în parte 

Ah ! inima-mi se rumpe. 

IBIŞ, lut Rutuba venind de după stîncă 

Ucide-l.. Moarte lor! 

(Ibis, Hillarius şi Rutuba se inaintează repede cu 

fevele ascunse sub mantale.) 

CORINA, voind se-i oprească, desperată 

O! nu, nu, nu pe dinsul..,. 

IBIS, se apropie de Ovidiii 

Infame trădător! 

OVIDLY 

Ce vreţi voi, miserabilt?.. 

IBIS 

Acum mi-a! căzut pradă, 

(Lui Rutuba.) * 

Ucide-o 'mtăt pe dinsa.,. El moartă se 'Şi-o vadă. 
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OVIDIU, vrind st apere pe Iulia 

In lături, hol... 

(Ibis şi Hillarius il apucă de braţ şi-l ţin in loc. 

(Rutuba ridică pumnarul asupra Iuliet.) 

IULIA, ridicăndu-și vălul şi arătindu-se 

In lături! Priviţi in fața mea, 
Sint Iulia, nepoata lui Cesar! 

IBIS, lăsănd pe Ovidii 

Cum? 

CORINA 

Ea? 

RUTUBA, scapănd pumnarul 

Ea? 

(Toţi remin incremeniţi. Ovidiii şi Iulia se apropie unui 

de altul). 

IULIA 

Ovidiă vin” cu mine .. Ear voi., 

(face un semn poruncitor cătră ucigași ca să se depăr- 

teze; Ovidiii și Iulia pleacă repede şi intră in palat), 

CORINA 

O durere! 
Rivala mea-i Princesal 
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HILLARIUS 

Sintem perduţi! 

IBIS 

Tăcere. i 
Ovidiă dispărut-a cu Iulia 'n palat... ! 
Triumf! . . de insuşI Cesar voii fi ei resbunat! 

(Cortina cad). 

eo 

  
     



  

  

  

  

  

ACTUL II. 

Forum al lul Cesar. — In dreapta și in stinga, dealungul 
culiselor, galerii cu coloane de marmoră (portice) începând de 
la al doilea-plan și intindânduse pănă în fund; ele sint riai- 
cate de la pămint pe do5 trepte. — Fundul scenei e ocupat cu 
templul Zoci: Venus Genilrice, precedat de o largă scară co 
so coboară în plaţă, — Pe laturile lui se deschid doă strade 
ducănd spre Capitol ce se vede în fund. — Patriciani şi ma» 
troane se primblă sub portice unde sint espuse tot soitil de 
mărfuri.—Miscare animată de popor în piață.—Trecătorii intră 
prin culisele liboro atăt in dreapta căt și in stinga. Unii 
intră în templu, alţii se opresc pe treptele porticelor şi for- . 
mează grupe variate. 

SCENA 1. 

RUTUBA,-MUSS,-PYRREHA,-SAGA,-BISTRIONI,-POPOB 

(Mal mulți precupeţi intră din toate părțile strigând măr- 
furile lor). 

PREQUPEȚUL I, purtănd o cutie 

Pastel 
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PRECUPEȚUL 11, purtănd doă ulcioare 

Apă de Virgo! 

PREOCUPEȚUL III, purtănd dinţi de elefant 

Ivorii de Lybia. 

PYRRHA, cu un paner pe cap 

Naramze de la Chius! 

SAGA, cu un paner pe braţe 

Lămil de Mesenial 

MUSS, luănd o lămie 

Dulce's? 

SAGA 

Nu pune laba. 

MUS3 

Sbircite sint de ger. 

Priviţi, numa! mătuşa lipsesce din paner. 

(fuge spre fund) 

SAGA 

Ce-ai zis, piciler obraznic? (aleargă după Muss. Popo- 
rul ride cu hohot.) 
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RUTUBA, apropiinduse de Pyrrha 

De unde vii, svirlugă? 

PYRBHA 

La Forum Cupedinis am dat numa! o fugă 

Ca să v'aduc naramze.. Uf! căt m-am osteniti 

MUS3, revenind in scenă 

Cum, Pyrrha, la Ovidii azi nu te-al odihnit? 

PYRREA 

Ce vre! s8 zici, găndace? 

RUTUBA, impingind pe Muss 

Fugi, Muss, lipsesci de-aice. 

MUSS, răstit 

Nu *mpinge că pe Hercul.... 

RUTUBA 

Pieri, soarec de portice. 

MUSS 

Gladiator de crăsmă, zevod flamănd, năuc. 

RUTUBA, ameniţăndu'l 

MAI, piciule. .. 
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MUSS, cu o demnitate comică 

Gios pumnil; te-am priceput, me duc. 

PYRRHA, strigă, plecând spre fund 

Naramze de la Chius! 

RUTUBA, oprind'o 

Frumoasă Pyrrha 'm! spune: 

De ce cănd vind naramze, naramzele 's mai bune? 

PYRREA, rigend 

Sci ei? 

MA MULȚI TRECĂTORI 

Dăml mie una. 

PYRREA, impărţindule portocale 

Na, na. 

RUTUBA 

Şi mie opt. 

SAGA, revenită in scenă 

Ce vra să zică pofta de fruct ăncă necopt! 

Ea vinde poame crude, ar vinde porumbele 

Și proştii, zăui, ar crede că cumpără mărgele, 
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Când eu, ca val de mine! pe strade strig mereii 

(strigi) Lămii de Menenia!.. dar le mănânc tot ei, 

(merge de se amestecă intre poporul retras in fund), 

SCENA II. 

IBIS,-EILLARIUS 

(întrănd din dreapta şi primblănduse in fața scenit) 

18183 

Aiigure, n'am odihnă de-acum o septemănă, 

Ovidiu tot trăescel.. 

HILLARIUS 

El ne-a scapat din mănă 

Ca apa. 

IBIS 

Şi Corina de şi chiar Pa surprins 

Cu Julia, amorul nu scade, nu s'a stins! 
Din contra! .. 

HILLABIUS 

Cum? 

IBIS 

Se luptă cu găndurile sale 
Şi singură pe sine tot cată să se'nşale. 
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HILLARIUS 

Ear tu? 

IBIŞ 

Ii sint, al crede? tot mai nesuferit, 

HILLARIUS 

Aşa ţi se cuvine; de ce n'al reuşit? 

Succesul incunună orl care faptă, fie 

Sau rea sati bună... Lumea! o vastă neghiobie. 

IBIS 

O sciu, insă crezut-al că Iulia 'din tron 

Să cadă 'n injosire iăbind un... histrion 

Ce minţile-ameţesce cu şiruri de cuvinte ? 

EILLARIUS 

Eu are foc in sânge.. Ce vrei?. iţi adă-aminte 
De mama sa co 'n Roma prin lubrice purtări 

Atras'a pe-al el nume blastemuri şi ocâri. 
Pe unde-a sărit capra mal sus căprița sare. ” 

IBIS 

Ce-ar zice imperatul de-a Iuliei purtare? 

HILLARIUS 

Grozav ar pedepsi-o, sint sigur. 
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1813 

Dar pe el, 

Pe-Ovidiu ? 

HILLARIUS 

L'ar ucide cu moarte de mişel. 

IBIS 

A! de-am putoa a 7] face să afle adeverull!., 

HILLARIUB 

Dar cine să 'ndreznească a 'nfige 'n peptu-l ferul, 

Şi inima-i de tată să o stropungă? 

IBIS * 

Eu. 

HILLABIUS 

Tu 2. speri că el te-ar crede? 

IBIS 

O sper, insă e greu. 

La un grozav pericol cunosc că m'aş expune. 

HILLARIUS 

August căte o dată are furori nebune. 

IBIS 

Aşa-l. 
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HILLABIUS 

A lui mănie, in primul sei avint, 
Ii dă porniri de fiară ce urlă pe-un mormint. 

IBIS 

Cum dar, feriți departe de crăncena lui ghiară, 

Să facem pe Ovidiii in cangea oi să peară? 

Ascultă: Un custode de la palat ml-a spus 

Că la "1 Tunonel! templu azi Iulia s'a dus 
Pe-altarul zeitățel ofrande ca st facă, 
Cortejul e! pe-aice, prin Forum, a să treacă... 

Eu am urzit indată un infernal complot. 

HILIABIUS 

Cum ? 

IBIS 

S'o insulte pleba... Pe bani ea face tot. 

HILLARIUS 7 

Tot, insă... | 

IBIS 

No! in piaţă hat să 'mparţim mari sume 
Din partea lui Oridii, lucrănd in al sei nume, 
Şi asfel imperatul, gelos de-al seii onor, 

Va crede pe Ovidiu un laş insultător, 
Şatunci nici chlar Apolon nu ?] scapă de osindă 
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HILLARIUS 

Complotul bun, dar cere ban! mulţi pentru isbindă. 

IBIS, dănd tre! pungi lut Hillarius 

Na bani; merg! de-i imparte la cine crezi, mergi, 

sborl. 

HILLARIUS 

Privesce, plaţa-i plină de bravi resvratitori. 

IBIS, arătănd pe Rutuba in fund 

Rutuba e cu dinşii, me duc la el; tu cată 

S5 ne căștigI pe Pinax, el are limba lată 

Şi multă influenţă in clasele de jos. 

“EIULARIUS 
Ca dinsul in batjocuri nu-i nime generos. 

IBIS 

Găseşte] şi-l vorbeşte dar fil cu chibzuinţă. 

(Merge in fund de se sfâtuesce cu Rutuba.) 

HILLARIUS, singur 

Antăi găndesc la mine ca om de consciinţă. 
(Căntărind pungile) 

Tre! pungi rotunde, pline şi scumpe la privit... 

Ca să-mi remăe mie ce-ar fi de chibzuit? 
(Pleacă spre stînga și se intălnesce cu Pinax care întră.) 
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SCENA III. 

RILLARIUS,-PINAX 

Pinax histrionul, cărunt, slab şi imbrăcat in hatne sarace 

intră posomorit prin stinga şi se intălnesce cu Hillarius, 

EN se privescii lung cu un aer de sarcasm. 

HILLARIUS, in parte 

Hal eacă tocma! Pinax... E istovit la față. 

PINAX, in parte trist 

Nu am mâncat nimică de astăzi dimineaţă. 
(oftează grei) 

HILLARIUS 

Tot slab? 

PINAX 

Şi tu tot gras? 

HILLARIUS 

Privesce, în pele nu-mi incap. 

PINAX 

Dar; seameni! cu Silenus. 

HILLARIUS 

Şi tu cu un proțap. 

Pe doă câi contrare ne-am apucat noi drumul, 
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Ei, imbucănd coliva, tu, mirosind parfumul. 

Ei, speculănd prostia, cămp lat, bogat, cu rod, 

Tu, mila omenească, pomana... ol nerodi 

PINAX 

Dar; eşti dibaciă, Hillarii, o recunosc aice. 

Tu eşti atigur do piaţă; sciinţa ta prezice 
Tot ce doresce omul supus la slăbiciuni 

Şi riqi de el, şirete, purtăndu'l cu minciuni, 

Te-a! inrudit cu Plutus prin falşa-ți meserie. 

HILLARIUS, rizend 

Şi tu r&mas-at rudă cu trista sărăcie. 

PINAX 

Decăt bogat ca tine prefer sărac să fă. 

HILLARIUS 

Dar ; histrion şi leneş. 

PINAX, mindru 

Aşa, din tată 'n fiu. 

Strebunii mel în Roma, toţi filosofi ca mine, 

Avut-aii mare faimă in gloatele latine 

Lăsăndu-mi o maximă ce-am practicat merei: 

„Mănăncă de la alţii iar nici cum dintr'al teii, 

HILLARIUS 

Macsimă inţeleaptă ! Ea te-a adus in stare 
Prin pelea ta uscată să te provedi in zare. 
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Stomahul teii se 'ntinde păn” la calende greci 
Căci, bute- Danaidă, el nu se umple *'n veci, 

Şi insă prin mulţime de chipuri... ruşinoase 

Cercat-a! să prindi carne pe şirul tări de oase. 

PINAX, cu amărire 

Aşa-i! Ah! pentră-o păne căt genii cheltuesc! 

Minciună cu minciună neincetat cărpese, 

Dar val! din toată-această macastră cărpitură 

Nu me cărpesc adese cu nic! o 'mbucatură. 

Zadarnic dimineaţa patronilor dau zor, 
Fi mistuit-ati lacom chiar inimele lor, 
Şi numai la "mptratul găsesc câte-o pomană, 

Când sînt cu istovire' lihnit, lipsit de hrană, 

HILLARIUS 

Şi insă-al fost o dată un acrobat uşor. 

PINAX 

Dar; ce entusiasmuri nasceam ei in popor 

Când alergam pe-odgonul intins lung peste Tibru, 

Saltănă, facând chiar tumbe cu meşter equilibru.. 
(aratăndu'ș! genunchii) Dar aste balamale acum s'aă 

| ruginit., 
„(cu emfaz) Sint, soare fără raze ajuns la asfinţit!. 

HILLARIUS 

Şi al mal fost, im! pare, poet chiar in junie. 
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PINAX 

Dar; şam comis atunce o vastă tragedie 

Sperănd că voii intrece pe insuşi Buripid. 

HILLARIUS 

Tu ?,. care? 

PINAX 

Cleopatra! 

BILLARIUS 

A? spunemio să rid. 

PINAX 

Antoniii in Egypet triumfător sosesce... 

S5 vezi cum Cleopatra de-amor il nebunesce. 

Pontifiii, Val ei ordin plecând vroinţa lor, 

Inchină lui Antoni un lung şi lat covor. 
Ei il aduc po umeri cu alte scumpe-odoare 

- Şi-l dai de-a tăvălucul în faţă-i, la picioare, 
Jar cănd intreg covorul pe scenă s'a destins, 

Ce ved în el eroul şi publicul surprins? 

HILLARIUS 

Un leii, sai boul Apis fript gata in frigare? 

PINAX 

Ba, Cleopatra 'n Venus cănd s'a născut din Mare! 
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HILLABIUS, ridind 

Sublimă tragedie! aş fi vroit s'o ved. 

PINAX, cu amărire 

Şi însă-au şuerat'o rivalii mel. 

BILLARIUS 

Te cred... 

Ş'acum ce faci, sermane? 

PINAZ 

Politică de strade 
Cu pleba care 'n Roma stă gata ca s'o prade. 

HILLARIUS 

Aş plănge a ta soartă dac'aş putea s5 plăng. 

Tot ce pot face, Pinax, dâmi mâna... 

(Pinax intinde măna deschlsă ca pentru pomană) 

Se ţi-o string. 

PINAX 

O! suflet bun şi nobil!.. Ce? măna ta-i deşartă? 

HILLARIUS 

S'a deşertat şi-i goală de mult ce a fost spartă. 

PINAX, cu dispreţ 

Eşti grec. 
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EILLABIUS , 

Ca tine, Pinas, sint grec şi me fălesc, 

PINAX 

Dar; insă n'aduci daruri, 

HILLARIUS, ridind 

Din contra, le primese, | 

PINAX 

Om scump! cănd il fi bolnav, me cată-aici in piaţă, 

HILLARIUS 

Eşti medic? 

PINAX 

Nu. dar vesel te-aş vindeca de vieaţă, 
(Hillarius ride cu hohot, Pinax furios) 

Mâncâi de şese prănduri pe fie care zi, Gras egoist! de mine tu pari a te păzi Credănd că foamea tristă e boală lipicioasă, Hei! căci nu am avere Şi masă ?n veci mănoasă, Ți-aş arăta eu, Pinax, co este-un om fudul Şi ce e mai cu seamă un egoist sătul. 
„(Pleacă spre fund) 

HILLARIUS, arată o pungă 
Pinax, privesce—, 
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PINAX, intorcindu-se grabnic 

O pungă ?.. om infernal!.. şi plină? 

Panta! renasce 'n mine; fugi aprigă jivină 

Că pe Mercur... 

RILLARIUS 

Ascultă şi nu te agita. 

Această pungă plină vrei tu st fie-a ta ? 

PINAX 

Me ?ntrebI?.. Degrabă spune-nii ce vrei tu dela mine? 

O crimă?.. căci degeaba nu cred s'o daf... 

HILLARIUS 

Vedi bine. 

Vrei o manifestare in piață cu ocâri, 

Cu huiduiri, cu sgomot, cu svon de fluerări. 

PINAX 

Ceva complet? E lesne dar trebăe bună plată 

Căci o. s% am nevoo de-o plebă imbătată, 

De marinat, de leneşi, de histrioni, de hoţi. 

HILLARIUS 

Găteşte-ţi tu amicii şi-ţi daii toţi banil. 

PINAX 

Toţi? 

Toţi?.. spune-mi cui să facem aşa ovațiune? 
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HILLARIUS 

Te prindi s'o faci, respunde. 

PINAX 

Cum nu, amice; spune. 

HILLARIUS 

Pe-aici prin Forum, Pinax, o să vedeţi trectnd 
A ui August nepoată... 

PINAX 

Ce? Iulia? şi cănd? 

RILLARIUS 

Chiar astăzi pe Vameazi. 

PINAX 

Ea! ruda maestoasă 
A lui Octavii Cesar!.. Scii tu că gluma-t groasă ? 

RILLABIUS 

Sciu, dar şi punga-i grasă... Privesce-o, hei? ce nur! 

PINAX, lacom 

Ah! dămt-o şi sint gata st fluer, st... 

HILLARIUS 

Te juri?   
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PINAX 

Jur! fapta-l indrăzneaţă, e demnă de Alcidiu. 

Dar cine o plătesce? 

HILARIUS, dăndu-i punga 

So spul la toţi... Ovidiă! 

PINAX, mirosind punga 

Hum. Bine zică Evrei: monedele nu put. 
(in parte) Cu ele de la Roma me fac azi nevăzut. 

(Ese pe furiș din piaţă) 

HILLARIUS, singur, căntărind pungele 

Mi-ai remas doăl 

SCENA IV. 

BILLARIUS, IBIS, revine din fund 

HILLARIUS 

Ibis, ţl-al pregătit resplata? 
Rutuba? 

IBIS 

Se aţine; dar Pinax? 
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HILLARIUS 

Este gata. 
(S& aude risete multe in dreapta. Ibis se uttă intre culise) 

IBIS 

Oviditi vine-aice ; ca să nu-l dăm prepus 
Hal not să stăm la păndă in templu, colo sus. 

(Pleacă amEndoY spre fund) 

  

SCENA V. 

OVIDIV, COTTA, CLEVETIUS, TIGELLIUS, IBI3, HILLARIUS 
Mal mulți tiner! Patriciant intră cu Ovidiii vesel! și eleganţi, 

OVIDIU, zărind pe Ibis 

Pe Bachus Corniferul 1... e Ibis!.. Salve ție, Om ghiftuit de toate, de-amor, de avuţie. Cum ? mat consulţi augurii? Ce Vre!, ce mat pretind! Când al tu pe Corina şi'n ochi-I te oglingi? 

IBIS, posomorit 

Rig! tu, Ovidiu, astăzi dar poate măini vel plânge. Câna nu S'aşteaptă omul atunce capu-şi frânge... 
(Se sue scările templului cu Hillarius şi intră în el) 

COTTA 

Vorbesce ?n aforisme ca un filosof grec. 
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TIGELLIUS 

Şi are miez la vorbă. 

CLEVETIUS 

Cât are fructul sec. 

COTIA 

Hei, voi glumiţi dar Ibis îl scii, e re de gură. 

S5 me ferească Joe de-a lu! ascunsă ură! 

OVIDIU 

Ei nu cunosc ce-l ura cu infernalui chin. 

Am numai oaspeţi veseli şi blăngi in al mei sin: 

Amor, prietinie, senin, compătimire, 

Tovarăşi scumpi de cale ce duc la fericire ; 

Ti îmi arată lumea prin văl trandafiri 

Făcându-me-al iubirei poet iibit st fiii, 

Şi-mi spun că nu-l ființă mal tristă, mai muncită . 

Ca omul ros de ură şi 'nvidie urită. 

COTTA 

Tu eşti un om în vieață condus de năluciri 

Şi aerul din Olymp in Roma il respiri. 

OVIDIU 

E âulce acel aer cănd trece 'n resuflare 

Prin buze alipite cu dulce sărutare. 
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COTTA 

Cum să cunoasce omul de-amoruri îmbătat! 

Corina ta, amice, deplin te-a fărmecat, 

Zimbirea-l to conduce pe-o cale inflorită 
In care "nţelepciunea se perde rătăcită, 

OLEVETIUS 

Corina ş'alte multe sburdalnice frumseţi 
Cel ţinu legat de pragul nebunei tinereți... 

S%5 spune chiar in taină că falnicu-l avint 

V&nează dulci amoruri nu numa! pre pămînt 

Dai mal presus mult âncă, in regiuni inalte 

Spre care numa! vulturi ai dreptul ca să salte. 

OVIDIU, ingrijit 

Ce vrei să dici, Clevetiii? 

CLEVETIUS 

O veste din senin 
S'a respăndit in Roma că ?n parcul Palatin 

Indurătoarea lună şi stelele mişcate 
Zăritraii doă umbre cu drag intrulocate 

Şi că din ele una erai tu insuşi. 

OVIDIU 

CLEVETIUS 

Ear cealaltă-o fiică de neam de semi-zei.   
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OVIDIY 

Clevetius prin gură-ţi birfeşte ?n veci minciuna. 
Tu minţi, făc&nd să minte şi stelele şi luna 
Căci n'a! nimică sacru în găndu-ţi uricios. 
Eşti un Zoil de strade, un reii invidios 
Şi nu permit ca limba-ţi in faţiă-ml s5 profane 
Divina inocenţă a filcel suverane, 

COTTA, lui Clevetius 

Dac'ar afla *mperatul ce vorbe 'n lume porți 
E! te-ar trimite 'n Tartar să minţi pintre cei morţi. 

OLEVETIUS 

N'am grijă căci lui Cesar ei am făcut pomană. 

COTTA 

Tu? 

OVIDIU 

Lui? 

CLEVETIUS 

TIGELIUS 

Unde? 
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CLEVETIUS 

Lăngă Colona Pompeană 
Atigur m-a intins măna şi datu-l-am un as. 

COTTA 

Şi nogreşit cu gura căscată al remas, (Toţi rid) 

OVIDIU 

Nu rideţi... Intr'o noapte August din inâălţare 
Vezutu-s'a prin visuri cădut in cruda stare 
De cerşetor... De-atuncea in fiecare an 
Cerşesce-o zi intreagă sub haine de serman. 
Aşa vroit-ai Zeil ca 'n culme de putere 
Să scie ce 'nsemnează nălţare şi cădere. 

CLEVETIUS 

Ba e sgărcit şi lacom... E] insuşi a dat foc 
Căsuţei sale proaste vrănd un palat in loc.. 
Apol prin mii de chipuri tirane sai viclene 
'ŞI a căptuşit culbarul cu ale ţeril pene. 
Schimba-sar toate 'n spinuri mortale | 

OVIDIU 

- Limbă rea | 
Aiigust, opt-deci de statul de-argint ce le avea 
In Roma ridicate, a pus de le-a topit 

"Şi la poporul miser in bani le-a împărţit. 
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OLEVETIUS 

Dar, el a vrut ca ?n Roma st albă fiecare 

O mică părticică de Cosar spre gustare, 
Şi astfel să căstigo renume in popor 

De om cu dărnicie, de binefăcător. 

a, sale fapte insă, de lume lăudate, 

Nu gloria "1 indeamnă ci seaca vanitate. 

In minte-i tot e calcul profund de ipocrit. 

Simplicitatea-i?,. mască de măndru parvenit, 
Clemenţa-l aparentă ?.. crudime "ndestulată, 

Mărirea-l?.. pe nisipuri o statue 'nâlţată. 

OVIDIU, cu dispreţ 

Orb! 

„CLEVETIUS 

Tu ești in orbire de nu vezi sub August 

Cum s'a cuprins junimea de-al vieţii chiar desgust. 

OVIDIU 

O! sciii că voi, junimea Romană... Ce junime! 

Nimic nu ve mal place și nici iubiți pe nime. 

A voastre inimi stoarse in nesimţire zacti. 
Sermani! nici chiar lumina, nici Venus nu ve placi. 

Ve sinucideţi zilnic in modul cel mai jalnic 

Vr&nd să ucideţi timpul... (aprindăndu-se) In secolul 

ist falnic 

Când artele frumoase ajunse 'n culmea lor 
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Schimbat-ai Roma 'n splendid muzeu noperitor, 

Cănd geniul păşesce la templul nemurire!, 

Incunjurat cu fală de stelele-omenirei, 

Horaţiu şi Virgilii, Tit-Liviu şi 'Tibul 
Nu e permis in Roma de vieaţă-a fi sătul. 

Nu! când acest imperii domnirea lul intinde 

In patru părţi a lume! şi 'n mănă-l le cuprinde, 

Tot omul, tot Romanui privindu!l e dator 

S8 aibă-un suflet mare ca el predomnitor, 

S5 simte vleţi.o sută in nobila sa vicață 

Sun foc care topesco a nesimţirel ghiaţă. 

A fi Civis Romanus este-a fi om de fer! 

Aşa diceaii strebunil şi nu 'ncăpeauă sub cer. 

Nol ne am schimbat credinţa cădănă din inălţime. 
Privi iți, eată-un specimen de-a Romei tinerime, 

(Arată pe Barrus) 

ACTUL VI. 

PRECEDENȚII, BARUS, istovit şi grotesc intră prin: 

stinga intovităşit de do! negri, servitori! Luk. 

CLEVETIUS 

He! bun sosit o! Barrus!,.. tot ăncă pintre vii? 

Noi te credeam ad patres. 

BABRUS 

Bufon !.. 
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COTTA 

De unde vil? 

BABRUS, cu glas femeesc 

Amici, vin de la bae şi am eşit la soare,,. 
Am căpătat o tusă şi... (tușesce) - 

OVIDIY 

Barrus, pun prinsoare 
Că ear ţi-ai smuls in bac tot ptrul de pe trup. 

BARRUS 

AI zice că-s Diana; im! vine să mă pup. 
Am muşchi vinjoşi ca dinsa... Priviţi, aşa-1? 

(își golesce braţele) 

TOȚI, pipăindu-le 

Aşa e. 

OLEVETIUS 

Dar ai perdut, imi pare, căţiva din ei in bae. 

BARRUS 

Nu, căci mal dinioare svirlit-am uşurel - 
YVr'o zece javaline şi discul de oțel 
Pe cămpul lui Mart. 

     



„ OVIDIU 

  

TOȚI 

Bravo! 

BARRUS 

| Apo! la Capenea 
Am intilnit pe Chloe, pe Glyce şi Actea. 
Mi S'au jurat tustrele că port pe cap un nimb 
Şar vrea a lor figură cu-a mea st facă schimb. 
Tuspatru me urmează in stofă diafană 
Mergend ca să se primble pe calea Apiană. 
Acolo me aşteaptă, sburâănd catirii mel. 
Me duc st-l mân, cu caru:m! să alergăm tustrel. 
(privind în culise) A | eată-le tuspatru. 

CLEVETIUS 

Catirii ? 

BARRUS 

Ba nu, ele, 

CLEVEZIUS 

Acuma zici tuspatru, acuma zici tustrele. 
Incalte zi tusşepte, să fie-un cont deplin. 

BARRUS, supărat 

Cum de mal eşti cu vleaţă avend atăt venin? 
(Toţi rid) 
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SCENA VII. 

PRECEDENȚII, ACTEA, TYNDARIS, CELOE, GLYOE, intră 

din dreapta in tualete elegante și urmărite de tinerk 

patriciany. 

BARRUS 

Hal eaca şale mele frumoase-admirătoare. 

ACTEA 

Ovidii, Salve. 

CELELALTE 

Salve. 

OVIDIU, dăndu-le măna 

Fragmente vi! din soare, 
Ce zei propice noă aice v'a 'ndreptat? 

CLEVETIUS 

E negreşit Manasiti, zaraful cel bogat 

Ce vinde sub portice parfume indiane, 

Şi scumpe sulimanurl şi coame lungi germane, 

Tot ce frumseţii poate s'adaoge un spor. 

ACTEA 

Secaţi-ar limba ?n gură, obraznic lătrător. 

    . 
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TYNDARIS 

Năpircă de lagumuri... 

CHLOE 

Paingăn minjitor, 

OVIDIĂ 

Nu ve 'njosiţi, iubite, a sta la convorbire 
Că-un om ce face pată in toata omenire; 
Mal bine sub portice veniți s5 ve primblaţi 
Şi că-ale voastre graţii pe noi să ne 'ncântaţi. 

AOTEA 

Unde-i vroi s& mergem nol mergem bucuroase, 
Ovidiu, de-a ta liră sîntem prea amoroase. 

COTTA 

Invingstor ferice! Priviţi toate 1 iubesc! 

CLEVETIUS, cu sarcasm 

_Pân şi fiinţi inalte de sânge 'mp&rătesc, 

OVIDIU 

De-i mal rosti, nebune, acest cuvint o dată, 
Eşti mort! (se inaintează spre Clevetius ameninţător, 

Amicii lut il opresc). 

CLEVETIUS, depărtându-se 

MB face-a ride mănia-ţi ingămfată, 
(luY Barrus) Pe calea Apiană vin” Barrus să te-admir... 

(Ese)         
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AOTEA 

Ba, vină cu noi, Barrus, şi fugi de-acest satir. 
(Curtizanele intovărășite de toţi junil PatricianY se sue pe 

treptele porticelor şi se primblă pintre colonade, admi- 

rănd stofele, obiectele de artă, etc. espuse de vinditori 

greci, indiant, etc. 

SCENA VIII. 

OVIDIU, remas in urmă este abordat de Corina care vine 
din dreapta. 

.. - "CORINA, foarte agitată 

Ovidiu, stăl. 

"OVIDIV . 

Corina ? 

CORINA 

De astăzi dimineaţă 
Te caut... Un pericol te-ameninţă in piaţă. 

OVIDIY 

Cum ? 

CORINA 

Un complot sub mână, în contra-ți e urzit 
De-un om ce te urăsce, un duşman nemblănzit, 
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OYIDIY 

Ibis ? 

CORINA 

Orl-cine fie... pe-ascuns din a ta parte 
La pleba de pe strade mari sume se imparte 
Ca st insulte astăzi pe Iulia in drum 
Ş'astfel să 'nfurieze pe-August asupraţi. 

- OVIDIU 

Cum ? 
Şi tu, Corină, insăşi atăta eşti de bună 
Cât aperl pe Ovidiu cu Iulia *mpreună ? 
Eu sint nedemn de mila ce âncă imi păstrezi. 

CORINA 

Ol nu, prea generoasă orl simplă tu me crezi. 
Mi-ai dat lovire crudă prin crudă ofensarse, 
Corina ca şi Ibis doresce resbunare. 
EI vrea a ta peire căci ei te-am adorat, 
Eu vreaii de-o infamie st nu fi acuzat... 
Te-am prevestit... Adio | de-acum iţi sint streină, 
E moartă pentru tine de-acum a tă Corină... 
(cu indutoșire) Corina ta... Ol ceruri, am fost dar 

nu mai sint... 
Ovidii, fil ferice, Corina e 'n mormint, 
(cu lacrimY) Adio 

OVIDIU |. 

Ah! Corină, intoarce âncă-o dată   
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Asupra lul Ovidiă privireaţi impăcată 
Căci dacă-a fi să peară poetuti favorit 
Şi care pe Corina căntănd a nemurit, 
S5 albă mingăerea, de-o moarte liniştită 
Gândind că-şi perde vleaţa certat de-a lul iubită, 

CORINA 

Dar nu vre! a pricepe că nu vrei ca să morl? 
Nu vezi că sînt cuprinsă de-a groazei recl fiori 
Căci intrevad ce soartă cumplită şi fatală 
Te-aşteaptă |... Ah! acuma uit chiar pe-a mea * 

rivală 
Şi me gândesc la tine şi simt că nebunesc 
Şi vreu să scapl de moarte căci încă te iubesc. 

- OVIDIU 
Corina mea... 

CORINA 

Ovidiu, la luptă, fil om verde. 
Mergi, apără-m! rivala de-un scandal ce te perde. 
Tu o iiibeşti, iiibeşte-o ferice, cu onor, 
Corina se resbună jertfind al ei amor... 
Adio... (se depărtează răpede şi ese din scenă). 

OVIDIU singur 

Suflet nobil!,.. sa dus, ol: umilire! 
Cat me simt; mic in faţă cu nobila-i jertfire! 
(Ese pe ginduri, trist şi se duce sub porticul unde sunt 

amicii lut). 
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SCENA IX. 

RUTUBA, MUSS, POPOR, IULIA, un LICTOR, 

(Poporul inșirat pe piaţă de-a lungul porticelor, avănd 
pe Rutuba in frunte. — Cortegiul imperătesc intră prin 
fund precedat de patru lictort şi urmat de alţi patru, toţt 
inarmaţi cu scutnri şi spade, Opt Syriant duc pe umerit 
lor o lectică aurită în care Iulia st& intinsă şi rezemată 
pe perne de purpură. Două sclave pe lăngă lectică poartă 
una un cortel infipt intr'o trestie de India, şi alta o apă- 
rătoare de pene de piun cu care face vint și recoresce 
pe lulia. — Dot sclavi în urma lor duc două scărf poleite 
pentru coborirea din lectică. — Cortegiul inaintează incet.— 
Ibis şi IHillarius se arată la ușa templulul). | 

MUSS, alergănd din fund 

Cortegiul vine, eata-l. 

RUTUBA, la un grup de oamen!Y 

„Colea voi ve grupaţi. 
(la alţii) şi voi in ceea parte fiţi gata să strigaţi 
„Jos lectica! la Tibru!“ cănd și s'a da semnalul. 

(Cortegiul intră), 

RUTUBA 

Muss, piciule, incepe. 

MUSS, scoţănd un fluer din sin 

Stă! să-mi gătesc cavalul, (fueră)     
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CAPUL LICTORILOR 

Co? (alte şueraturi se aud in grupuri). 

RUTUBA 

Daţi gură. 

PLEBA 

La oarba! 

| LICIORUL 

Hoţi bunt de spăndurat! 

PLEBA 

La Tibru | 

MUBS, aratănd pe Lictor 

Ce-mi v&d ochii ? Un morcov degerat | 
(Risete in grupurt). 

RUTUBA 

Taci, Muss ; el e Lictorul mănăncă-foc. 

MUSS 

Ba pae. 
Grozav e!... că-a lut spadă chiar vintu 'n doă/l tac. 

RUTUBA, apostrotănd pe Lictor 

Ce duceţi vot pe umeri? e marfă de vândut? : 
E proaspătă ? căt cereţi în preţ de tot scădut ? 
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MUS3 

Cât poate ca să ceară ? Un as, atăta face. 

(Pleba se 'ndeasă imprejurul lecticer). 

LICTORUL, scoțind spada 

In lături, plebă sclavă, 

MUSS 

In lături tu, măi Dace.. 

RUTUBA, inaintănd 

Jos lectica in faţa poporului Roman! 

La Forum şi la Circuri el este suveran. 

(Lectica a sosit în mijlocul scenit. — Sub portice Curti- 

zanele și Patriciant privesc. — Sgomot). 

IULIA, ridicăndu-se pe coate 

Sus lectica, octofori, sus, pleba să me vadă, 

Căt de mal sus pe dinsa disprețul meii s& cadă. 

PLEBA 
La Tibru! 

SCENA X. | 
PRECEDENȚII, OVIDIU şi AMIOIĂ LUI 

OVIDIU, se arată sub porticul din stinga 

(indignat cu glas tare) Miserabili !   
    

Ti



  

OYIDIYU 

IULIA, zărindu-l, in parte 

Ovidiu ! 

OVIDIU 

Sacrilej ! 
Vol atacați in Forum al Iuliei cortej ? 
Amici! pe dinşil! Moarte acelor ce-o insultă... 
(Coboară grabnie treptele porticului cu Patriciani, se 

isbesc asupra grupului ce aii incorjurat lectica și-l resping). 

POPORUL 

Ala! al moarte voă! 
(Luptă crăncenă. — Ovidiii se apropie de lectică), 

IULIA 

, Ovidiiă, ploba-l multă, 
Voi n'aveţi arme, 

OVIDIY 

Privesce şi ascultă ce trebue cu &. 
(cătră plebi) Popor măreț, eroic, al Rome scump 

tezaur! 
Cunosci moneda nouă, moneda cea de aur 
Ce poartă a lui Cesar atigustă efigie? 

Arme că-aceşti boţivi mişei ? 

GLASURI DIN GRUPE 

Ba nu — nu ăncă— unde-i ?- arat'o —s5 ne vie. 
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OVIDIU, aruncănd în aer un pumn de monede 

Eat'o ! 
PLEBA, vesel şi lacom 

He! 

OVIDIU, aruncănd ear bani 

Na, în ţernă cădeţi şi adunaţi. 

Spapol pentru Ovidiii cinstiți şi v&-mbătaţi, 

(Pleba se depărtează de lectică cătănd bant pe jos), 

IULIA, coborită din lectica 

Ovidiii, (I-o1 fi vecinie mult recunoscătoare (îi în- 
tinde mâna), 

OVIDIU, sărutindu-l măna 

Nu cer de căt o rază ferbinte de la soare 
(incet) Şi soarele meii dulce s'aprinde 'n ochii tel. 
(cătră amici! set) Acum să mergem grabnic. Vo! toţi 

” amici! mel, 
Şi vol Lictori, Octofori, toți in cohortă deasă 
Să ducem la palatu-i pe-a noastră imp&răteasă. 
(Cortejul pleacă şi ese prin dreapta, Patricianii incon- 
jurănd. pe Iulia. — Hillarius şi Ibis ai coborit scările tem- 
plului şi s'ai amestecat cu plebă fără a fi zăriți de Ovidiii). 

IBIS, lut Rutuba 

Pe urmăi, 

BILLARIUS plebei 

După dinşii. 

  
 



OVIDIV 

OVIDIU, remănănd in urma cortegiului 

Erol, acum strigaţi 
In chor: Evohe Cosar şi Iulia | 

PLEBA 

Bani daţi ? 

OVIDIU, asvirlind ear monede 

Na, na! 

PLEBA, strigă 

Evohe Cesar şi Iulia. 

OVIDIU 

- “Prea bine. (Ese), 

IBIS, in faţa sceni! 

N'a reuşit complotul; o! plebă, o! ruşine |! 

EILLARIUS 

Antel de toate banii, virtutea după ban. 
Aceasta e devisa modernilor Ronan! 

(Cortina cade). 

  

     



  

  

  

ESD ERE IESE,     
  

ACTUL III. 

Sala de primire in palatul lui August cu statu! între 

coloane și ferestri ce dati pe grădină. — In stinga usa care 

duce in apartamentul imptratului. — In dreapta altă uşă po 

planul ăntel şi tronul, — Galerie cu colonaâă în funa. 

SCENA |. 

MARCIANUS, — IBIS şi PINAX, intră in galerie unul din 

stinga, altul din dreapta şi vin in scenă. 

PINAX 

Marciane, favorite al lui August slăvit. 

MARGIANUS 

Ce este? 

PINAX, inchinăndu-se 

Salve | _ 
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IBI3, asemine 

Salve ! 

MARCIANUS, lut Ibis 

Ce cauţi? 

IBIS 

Am venit 
Ca să salut pe Cesar in casa palatină. (vrea să inain- 

teze). 

MARCIANUA, oprindu-l 
Nu-l voe. 

IBIŞ 

Cum? 

PINAX 

Iubite, la faţa lui divină 
Vrei s5 me-nchin. , 

MARCIANUS 

Nu-l voe. 

PINAX 

Ce spul?. Acest palat . 
Deschis e ca şi măna lul Cesar, ne'ncetat. 
Ori cănd, orl cine poate să vie-aice, frate, 
S8 ceară de la Cesar sati milă sati dreptate. 
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MARCIANUS 

Aga-i, dar astă-noapte abia s'a inturnat 

Din insula Caprea in care el a stat 

O lună 'ntreagă bolnav, acum se odihneşte! 

PINAXZ 

Odihna fie-l dulce! 

MARCIANUS 

E! astăzi nu primeşte. 

Mergeţi. 

IBI3, dănduY un papyrus 

Aşi avea insă al spune tăinuit 

Ceva care-l priveşte; te rog dar umilit 

S&-i da! papyrul ăsta chiar astăzi dimineaţă. : 

PINAX, asemine dănd un papyrus 

Ş'al mei mal "nainte. 

IBIS 

Respunsul. Voiu aștepta in piață 

PINAX 

Şi e. 

MARCIUS 

Mergeţi la poartă amândol. 

(Întră in apartamentul iul Aigust). 
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PINAX, luY Ibis 

Şi păn'atunce, vere, ce crezi s5 facem noţ? 

IBIS, cu dispreţ 

Cum?,,. Vere?... Iml zic! vere, aşa de o potrivă ? 
Tu me compari cu tine? 

PINAX 

Cu mine ?,., din protivă Nu se compară prostul cu omul invă&ţat. 

IBIS | 

Nici cel pe brânci ca: tine cu omul inălţat, 

PINAX 

Te-al inălţat?, Această isbândă e prea mică. 
Şi fumul din gunoae in acer se ridică, - Te crezi şi tu o găscă din vechiul Capitol, 
Şi eşti un puii de curcă, fără tiulee, gol. 

MARCIANUS, revenind 

Ce? tot sinteţi aice? 

IBIS, lui Pinax 

Tu ai noroc, sermane, 
Că ne găsim in templul Putere! suverane... 

PINAX, cu emfaz 
Nu se uimesce-un vultur de-un bizet de ținţar. 

| „MABOIANUS 
Eşiţi, vine *'mpăratul, fugiți i. 
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IBIS 

Me duc. 

PINAX 

Dispar. ese cu Ibis prin fund. 

SCENA II. 

AUGUST 

(eşind din stinga, se dirige spre fereastră, pe ginduri), 

Căzut-a rouă noaptea ?... (privind in grădină) Dar, 
" vesela natură 

Pe tot firul de earbă a pus o picătură, 

Semn bun!... Ajute-mi zeil gacest prielnic semn 
Prin fapte bune astăzi de mine să flii demn... 

Opt lustri de domnire aproape sunt la număr 

De cănd acest imperiu il port pe al mei umăr, 

Şi căt mai multă lume sadună ?n măna mea, 
Povara 'mptrătească devine tot mai grea. 

Sub jugul Romei pusam mulţime de popoare; 

Scyţi, lupi flămănzi de earnă, Indian! striviţi de 
soare, 

Cantabri, Suevi, Ilyri, Egypţiani, Dalmaţi. 
Respins-am in trei renduri pe Dacii ne'mpăcaţi... 
Ferice, pus-am capăt resboaelor civile 
Ce spintecai moşia şi o scurtat de zile, 
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Şam resbunat in sânge pe Cesar, tatăl meă... 
Azi Roma-l capul lumei, sal Rome! cap sînt oii, 
Sint tot: August şi Cesar... Pontif cu daruri sfinte, 
Imperator cu nume de-al patrie! părinte. 
Am tot: putere, falmă, a lumei avuţii, 
Şi insă n'am nimică căci nu ma! am copil!.. 
A morţel ş'a rusine! familia mea toată 
A fost şi e victimă !... O singură nepoată 
Imi mai remăne 'n casă, şi pentru ca me tem 
Căci malcă-sa atras-a eternul mei blestem 
Prin desfr&nări hidoase... şi sângele corupt 
Ades din sinul mamel cu laptele e supt... 
Dar nu... Iulia-i albă in suflet și pe frunte 
Intocmai ca zăpada lucind pe vărf de munte. 
In inima”! vergină, mult limpede isvor, 
Nu-l âncă nici o umbră lasată de vre-un nor... 

Ea-i dulce ca lumina frumoase! diminoţi 
ŞI "n ochi are văpaea fecioarei tinereţi. (priveşte pe 

fereastră) 

Eat'o!... Colo 'n grădină se primblă şi citeşte, 
Ea m'a zărit, se 'nchină la mine şi-mi zimbeșşte. 
O! farmec al prunciei, putere, blând mister! 
Când ne zimbesc copiil fug nori! de pe cer. 
Un prunc in faşe este precăt un zei de mare, 
Cu cât el e ma! fraged cu-atăt el e ma! tare. 
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SCENA III. 

AUGUST, IULIA, vine alergănd din dreapta 

IULIA 

A! Scumpul mei părinte! (s'aruncă “n braţele luy) 

AUGUST 

Copila mea, 

IULIA, mustrăndu-l 

Frumos... 
Te duc! din Roma singur, fugar, misterios, 
Petreci o lună ?'ntreagă departe 'n tăinuire 
Ş'apoi revil cu noaptea şi tu nu'mi dat de ştire. 

AUGUST, zimbind 

Me cartă; să-ţi cer voe, drăguță, am uitat. 

IULIA 

Nu ride... n'al dreptate... Ești mare, impărat, 
La tine universul cu fală se închină. 
Nici o profană mână de toga'ţi cesarină 
Nu poate să s'atingă... Eşti zei şi fii de zei! 
Şi insă vezi ce splendid e privilejul mei. 
Fii vin orl-cănd imi place şi Cesar se *'mblânzeşte, 
Şi ochiiil seu de Vultur pe loc se limpedeşte. 
Il cert... cu dismierdare, me joc cu sceptrul sei 
Şi-mi pare că *s uu flutur pe coama unui let. 
Deci care-i mal puternic şi cine pasul are? 
Eni ? 
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AUGUST 

Tu, 

IULIA 

Cul se cuvine să dee ascultare 
Stăpânul lume! ? 

AUGUST, cu dragoste 

Ţie. 

IULIA 

Aşa val impăcat. 

AUGUST 

Ne erţi? 

IULIA 

Ca totdeauna c'un dulce sărutat. (il sărută), 

AUGUST 

Ce-ai mai făcut in lipsă-my? 

IULIA, confuză 

Nimică. 

AUGUST. 

Cum ? nimică ? 
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IULIA 

Ba, ţi-am cusut o togă, nici largă nici prea mică, 
Precum iţi place ţie... so porţi la zile mari, 

AUGUST 

Ce mândru-oiii fi la circuri in loja de Cesar! 
Dar spune-mi, în grădină primblăndu-to citea! 
O carte, şi cu dânsa dulci ore petreceal, (II ia ma- 

, nuscrisul) 
Unde-l? care-1?... Ovidiă!... Ce văd? „Arta iu- 

birel !“ (in parte) 
Cum de-a ajuns sub ochi-1?... (luliet) A! te-al qe- 

dat citirei? 
Iţi place poesia ?.. Şi spune-mi cum găseşti 
Acest nămol de versuri... uşoare ?,.. 

IULIA, cu entusiasm 

O! cereşti! 

AUGUST 

Cereşti ? (in parte) Ea le declară cereştil... Şi ca-l 
cuprinsă 

In mreaja lui Ovidit, cu mintea sa aprinsă... 
(Iuliei) Ş'al inţeles subiectul poemet.... lămurit? 

IULIA 

Ba... n'am priceput totul, dar multe am ghicit 
Din el. 
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AUGUST 

Ghicit ? (in parte) Ovidiu corumpe Roma 'm- 

treagă. 
Veninul de pe buze”! in miere se descheagă 
Şi curge dulce 'n inimi,.. (Iulier) Spune-mi, te-ai 

intălnit 
Cu el in a mea lipsă ? 

- IULIA 

Cu cine? 

AUGUST 

a Ai vorbit 
Cu dinşul vre o dată? 

IULIA 

Cu cine? 

AUGUST 

Cu poetul 
Ovidiu ! 

IULIA, confuză 

Nu! 

AUGUST, in parte 

Cum oare să aflu tot secretul ? 
O ved că e confuză... Ce se petrece ?n ea?. 
Enigmă e femeea.., 

    

81 
     



OvVIDIY 
  

  

IULIA, in parte 

Ce aro ? 

AUGUST - 

Draga mea, 

Purtarea, ta-l corectă precum ţi se cuvine. 

* Distanţa e prea mare intre-un poet şi tine. 

IULIA 

Cuvsntu "mi pare aspru eşit din gura ta, 

Când ştii că ?n tinereţe cercat-al a cănta 
In versuri hexametre Sicilia stincoasă. 
Un genii poartă bine corona imnaiestoasă; 

O ved, privind la tine, poet şi impărat! 

E rudă cu Apolon poetul inspirat! 
Şi dar nici o distanţă n'o pot et inţelege 
Intre-a, lut Cesar fiică ş'al poesiel rege. 
A zis chiar Iuliu Cesar: „E mult mal glorios 
„De-a *ntinde "n ochil lumei hotarul spaţios 
“AI geniului sacru cu-avrânt de inălțare, 
„Decăt a lărgi cercul romanelor hotare.“ 

AUGUST 

Pentru poeţii noştri ce vii entusiasm | 
Faci versuri poate ? 

IULIA 

Cesar, me mir de-al tău sarcasm, 
Tu care cu poeţii trăeşti in confrăţie . . 

Horaţiu şi Virgiliu posedă-o “mpărăţio — 
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Ca tine; al lor geniu cti-al teui în sbor unit 

Clădesciă din timpul nostru un secol strelucit. 

Ovidiu... 

AUGUST 

Taci; Ovidiu, profanator de muze, 
Nu vreati prin al sei numo s$ spurce-a tale buze... 

IULIA 

Profanator de muze, Ovidii care-a scris 

„Metamorfoza“, „Arta iubirei“ ! 

AUGUST 

Taci, am zis. 

Tu eşti copilă âncă, nu ştil co otrăvire 

Ascund unele plante sub măndră inflorire, 

Şi nu poţi inţelege şi nu vreau să 'mțeleg! 

Cât reu Ovidiu face Italiei intregi. 

(Asvirle manuscrisul pe fereastră) 

Asvărle-această carte co mănele-ţi pătează 

Şi *n sin pe nesimţite otravă infiltreăză, 

IULIA, in parte 

Ce sacrilej! | 

AUGUST, imblănzindu-se 

Ascultă, tu ştii căt te iubesc. 

Mal mult decăt la tronu-mi la tine me gândesc, 

Şi vreau să. calci ferice in cursul vieţe! tale 
Pe treptele virtuțel strebune şi regale. 
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Ajunsă esti acuma pe al juniei plaiă 
Când inima se mișcă de-un dor venit din raiii 
Şi eu, privind la tine, visez de-o insoţire 

Cun rege supus Romei şi domn de-a ta mărire. 

IULIA 

Un rege? care? cin8? Vr'un Part, vr'un Get turbat 

Ce vrei prin inrudire sol faci un aliat? 

Nu me simţ, demnă, Cesar, de-a ta marinimie. 

Jertfirea 1 prea antică, nu sint Ifigenie. 

N'am sânge grec in mine. 

AUGUST 

O! nu te revolta... 

Ti-a linişti pornirea de-al vrea a m'asculta. 
Alesul mei e rege al ţărilor Daciane, 

E Cotizon cel tiner... Fruntarele romane 

Adese-ori supuse la crunte năvăliri, 

Imperiul mei simte grozave sguduiri, 

E timp să pul tu captt la luptele barbare 

Şa m'ajuta cu fală Va Romet apărare. 

IULIA 

Ce vis! Cum? Sint chemată a salva Roma, eu? 

Se i fac de-a lung pe Istru un zid cu braţul mei? 

(Devine din ce in ce mat nervoasă) 

Al tori imperiu, Cesar, e putred, e de milă, 

De-şi cată astăzi reazem un umăr de copilă ? 

A tale legioane intrate's în pămint, 

Şi singura putere a Romei azi ei sint? 
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O! dacă-aui decis zoil ca Roma să dispară 

Si tu din cartea lume! să fil respins afară, 

EI bine, peară Roma cu toţi bărbaţii sei 
Decăt a fi datoare cu zile-une! femol! 

AUGUST 

Găndeşte-te la rangul ce il ocupi... Tu eşti 
A Rome! fiică; trebul cu drag să te jortteşti. 
Mărirea ne impune indatoriri măretțe, 

Si lauru "'nfloreşte in suflete 'ndrăsneţe. 
Eşti Iulia! Domniţă de neam împărătesc... 

Şi nu uita că-s Cesar... Să faci ce-ţi poruncesc. 

IULIA, demnă 

Cesar Atigustul poate in oarba-l părtinire 

S8 infr&neze-o lume, iar nu a mea simţire, 

Voința ta-l deprinsă să pleco tot sub ea, 

Dar se găseşte față azi cu voinţa mea 

Ce-mi! spune: de o crimă să te scutesc pe tine, 

Pe mine de-o jertfire, pe Roma de-o ruşine! (Ese in 

dreapta). 

AUGUST, singur 

Copilă! .. Am deprins-o a-şi face tot pe plac... 
Cunoaşte slăbiciunea-ml... Mi-e dragă... Cum să fac? 
(cu măndrie) Ce foc! Ce axaltare! Co splendidă mânie! 

E malcă-sa 'n picioare, şi-mi seamănă şi mie. 
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SCENA IV. 

AUGUST, -MARCIANUS 

, AUGUST 

Ce este? 

MARCIANUS, dăndul papyril lu Pinax şi Ibis 

Pănă *'n ziuă dol oameni ati venit 

Cu-aceşti libeli. 

AUGUST, deschizind unul 

Jar Pinax? bufonul flămânzit ? (citeşte) 

„Cănd intre linguşire şi tine inchizi uşa, 

„Nu 'ntoarce de tot cheea pân” ce ne-om umplea 
guşa,. 

„Eşti tare, 'ntinde măna sermanului slăbit. 
„Eşti mare, te coboară spre cel mai mic, smerit, 
„Şi nu ulita pe Pinax ce n'are drept avere 

„Decăt o foame vastă ş'o mână caro cere.“ 
Marciane, unde-i Pinax? 

MABGIANUS 

In plaţă el sa dus, 

AUGUST 

S8-1 dai ce se cuvine! 

(Deschide al doilea papyrus şi citeşte) 

„Atgust, cel mai supus, 
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„Cel mat cu umilinţă, cel mal cu devotare, 

„Voeşte ţie grabnic să spue-o taină mare.“ 

— O taină. mare? (lui Marcinus) Unde-l străinul co 

l-a dat 

Acest libe] ? 

MARCIANUS 

Aşteaptă aici lăngă palat. 

AUGUST 

Să vie.(Marcianus ese) Taină mare ?. A fi ca totdeuna 

Vre-un basm ţesut maestru de muma sa, minciuna. 

SCENA V. 

AUGUST, IBIS vine prin fund 

AUGUST 

Tu scris-al aste r&nduri? 

IBIS 

Eu, Cesar. 

AUGUST 

Eşti străin ? 

Şi cum te chiamă? 
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MUSS 

Ibis, rob ţie şi hain 

Acelor ce ai gânduri în contra ta țesute. 

AUGUST 

Un fapt ai să-mi descoperi? Co lucru ?... Spune iute. 

IBIS, ofiănd 

Un lucru fâră seamen, un fapt atăt de rei, 
Cât nu se poate spune făr' a ofta din grei. 

Tu ştii, acum o lună, scandalul fără cale, 

Insulta cea fâcută... 

AUGUST 

Cui? 

IBIS 

Chiar nepoatel tale 

De pleba Romel. 

AUGUST, sculăndu-se 

Pleba, zici tu, a insultat 
Pe Iulia ? Când? Unde? 

IBIS 

Cum? âncă n'a! aflat?.. 
Pe când lipseal din Roma, aăgusta ta nepoată, 

Trecând in Forum, fost-a oprită ?n loc de gloată 

Si, sacrilej de moarte! infam! nepomenit! 
Expusă fluerărei-poporului plătit. 
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AUGUST 

Plătit?.. plătit de cine? 

IBIS 

De-un om la gând subțire 
Ca verful unu! ghimpe otrăvitor din fire. 

AUGUST 

Dar cine-l el? 

IBI3 

Ovidii ?... 

AUGUST 

Ovidiu ? 

IBIS 

L-am vezut 

Svărlind cu pumnii banii poporului căzut 

In turbă de beţis; apoi cănd pleba strinsă 

De el, fu de lictorii cortejului respinsă, 

Ovidii, luănd masca de falnic salvator, 

A aruncat o ploae de aur in popor 

Şi l-a făcut s& schimbe insulta in urare. 

AUGUST 

Dar cu ce gănd Ovidii?.. De: ce astă purtare? 
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IBIS 

Cu gând de-a naşte 'n sinul Domniței dulci simțiri, 
Recunoştinţă vie, plăpănde-adimeniri. 

AUGUST, indignat 

Ce indrăsneşti a zice, mişel defăimător? 

IBIS 

De nu spun adevărul sint gata ca să morl 
Pe Iulia vezut-am, ulmită. măna dănduil, 
Şi 'n ochil tuturora el măna sărutăndul. 

AUGUST, se repede furios şi-l apucă de git 

Minciună!... Calomnie !... Infame, o huleşti! 

IBIS, cade 'n genunchi 

Tai martor Roma 'ntreagă... Tu poţi să me turteşti 

Ca pe un fr de earbă... A lui Ovidii gănduri 

Le ştii... dar n'am curajul... 

AUGUST 

Grăeşte. 

IBIS 

*'n multe rânduri 

Ca umbră nevăzută pe urmă-l lunecănd, 
In casa palatină surprinsu-l-am intrănd, 

Colo. jos, in grădină, l-a stelelor clipire 

Cu Iulia avut-a ascunsă intălnire. 
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AUGUST 

El? Ea?... Mintea'mi s'afundă in hăă intunecos... 

IBIS 

Stăpăne... 

AUGUST 

Destul, du-te... mergi şi aşteaptă jos. 

SCENA VI. 

AUGUST 

Ce?.. adevăr să fie?. Cum? Ea, nevinovată 

Ca frunza ăncă 'n mugur de vânt nesărutată ? 

Eal o copilă ăncăl... născută pe un tron! 
Eal limpede-auroră din rastu-mi orizon, 

S&'şi fi perdut mănâria, onorul, ruşinia, 
S8 fi căzut!... Ce este dar nevinovăția? 

Un putregaiă, un verme, in fruct atrăgttor? 

Sub mască de virtute un viţiu zimbitor?.. 
In ce să cred de-acuma cănd me 'ndoesc de dinsa, 

Cănd roua dimineţii ascunde glod intr'insa? 
O! de-a fi adevărul, amar va fi de ea! 
Amar va fi de dinsul expus la ura meal 
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SCENA VII. 

AUGUST, MECENA, OVIDIU, vin din fund, 

AUGUST 

Adevărat, Mecena, că Iulia pe stradă 
A fost victima plebei şa, hoților grămadă, 
In Forum, ziua mare ? 

MEOCENA 

Dar, este-adevârat. 

AUGUST 

Şi cum de-această crimă n'am fost eu informat 
In insula Caprea ? 

MEOENA 

Avut-am ingrijirea 
De orice supărare să-ți apăr liniştirea. 
Culpabilil de-atunce ai fost ca piste boţi 
Supuşi pedepsil aspre, executaţi. , 

AUGUST 

Nu toţi. 
Cel mai culpabil, şeful acele! oarbe gloate 
Trăeşte Ancă. 

MEOENA 

Cine-l? 
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AUGUST, aratănd. pe Ovidiii 

Eată-l, 

OVIDIU 

Eu? 

MECENA . 

Nu să poate. 
August, eşti in eroare! 

OvIDIY 

Oricine ţi-ar fi spus 
Aceasta, minte, 

MEOENA 

Cesar, respinge-orice prepus. 
De tot ce se inalţă invidia-i legată. 
In urma strelucirei stă umbra tupilată, 
Ovidiii a fost vecinie leal şi cumpănit. 
Lealitatea are un suflet liniştit, 

AUGUST 

A! Crezi tu pe Oviditi lea]? 

MEOENA, zimbind 

Ovidiă este 
Un venător ferice de versuri şi neveste. 
Poeţii şi amanți, de visuri ingănaţi, 
N'ai timp pentru comploturi, e! sunt prea ocupați. 
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AUGUST 

Orb eşti de-l judec! astfel... A! tu nu-l cunoşti ăncă. 

Cinismul fără margini, brutal căt şi o stincă, 

Nebuna cutezare şi viţiul abject 
In mintea lui secat-aui tot simţul de respect. 

Corumpător de inimi, poet de saturnale, 

E! ofensează cerul cu scrierile sale, 

Incât după opt lustri de lupte, de anl grei, 

Ved Romu ?n decădere zăctnd sub ochil mel. 

Am vrut s& fac din Roma regină suverană, 
El cată ca s& facă din ea o curtizană. 

OVIDIU 

Pre căt eşti just in toate, cu mine eşti nejust. 

Prin glasul tei grăeşte mânia, nu Atigust. 

Mănia, umbră deasă, intunecă gândirea... 

Alină al tei suflet, chemând nepâărtinirea, 

Și-l recunoaşte, Cesar, c'al tei admirator 
Nu poate să devie un laş insultător. 

Tu m'al primit aice, in casa palatină, 

Cu toţi poeţii Romei ce ţie se inchină, 

Căci însuţi, fiind geniu pe tron imperial, 

Protegi in orice spirit av&ntul genial, 

Comis-am poate versuri de tine reii vezute, 

Dar jur pe mânaţi dreaptă, pe sacra ta virtute, 
Că n'am avut in viaţă-mi alt țel şi alt indemn 

Decăt, stimat de Cesar, s5 fii de dinsul demn, 
Un pom produce fructe şi bune ş'ades rele, 

Nu se condamnă pomul secure! pentru ele. 
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Cu timpul tot ce-l putred se scutură perind 

Şi fructele frumoase remăn pe crengi lucind, 

AUGUST 

Ştii bine-a te preface... În ne:ecunoştinţă, 

Ultând insă prea lesne a mea bună vroință, 

Uitând că n a mea casă al fost oaspe 1ubit, 

Prin neagră laşitate iubirea mi-a! plătit, 

OVIDIU 

Care mt-e crima? 

AUGUST, indignat 

Crima? zi crime, şi de-acele 
Ce merită asprimea intrege! uri a mele, 

MECENA 

Atigust, te rog alină furtuna de amar 

Ce-ţi tulbură simţirea, 

AUGUST 

Mecena, in zadar... 

| OVIDIY 

Dar ce-am făcut ? 

AUGUS? 

Intreabă 'mărşava-ţi conștiință. 
Pe când ei la Caprea zăceam in suferință, 
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Pe Iulia in Forum cu scop al insultat, 

Cutezător infame'! 

OVIDIU 

Eu? 

SCENA VIII. 

AUGUST, MECENA, OVIDIU, IULIA care ascultase la 

uşa din fund, 

IULIA, intră repide 

Nu-i adevărat! 
E neagrâ calomnie asupră-i aruncată, 

La Forum prin Ovidiu de plebă-am fost scapată. 

El a 'nfrănat-o singur, facendu-mi el un scut 

Cu braţul sei ş'aice, luptănd, m'a petrecut. 
Acesta-l adevtrul; iati martor insuşi cerul. 

AUGUST 

Taci, nu cerca, semeaţă, a me orbi... Misterul 

Ce intre vol există, îl ştiu, 

OVIDIU, in parte, oţerit 

O! Cer! 

IULIA 

Şti 2 
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AUGUST 

Tot, 

IULIA 

Il ştii 2... Decidă soarta !... In sinu-mi nu mal pot 
S&-l țin ascuns... Natura-ml cu taina nu so'mpacă 
Şi inima-mi trezită nu poate st mal tacă, 
Amor pentru Ovidii in sufletu-mi simţesc, 
Fă tot ce'i vrea cu mine, ol Cesar, il iubesc, 

AUGUST, revoltat 

Ce zici acum, Mecena, de-atăta indrăsneală? 
Ce zici de-al tei Ovidiă, de inima leală ? 

MECENA 

La greapta-ți tulburare cu tine me unesc, 

Dar şi. Va ta mărire permite-m! să gândesc, 
Nu te 'nteţi 'n asprime când poţi să dai ertare, 
Şi fie-ţi măna blăndă căt simți că e mat tare. 
Nu intreba el cinei ?. Intreabă cine eşti? 
Ertarea-i o podoabă in gurile domneşti. 

' AUGUST 

Nu:s Cesar ci părinte atunci cănd desonorul 

S'apropie de mine mai crunt decăt omorul, 
Şi vine de'nferează pe frunte-al me! copil. 

MECENA 

Ba Cesar eşti! şi Cesar voesc în veci să fi, 
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Căcl sceptrul nu dă roade când e stropit cu sănge, 

Și cerul nu zimbeşte cănd omenirea plânge. 

AUGUST, cu durere 

Ah!. N'ai copil, Mecena. 

MECENA 

Dar am mai mult, căci vrei 

S5 poarte acest secol inăret numele tei. 

AUGUST, incet lui Mecena 

Ah!.. de ce simţ in mine, Mecena, nu-ţi dal seamă. 

De furia'm! aprinsă chiar mie ml-este teamă. 

(lu! Ovidiă) Ce meriţi? 

OVIDIU, plecănd capul 

Merit moarte!.. Culpabil, o aştept. 
N'am dreptul nic! speranța in ochi-ţi sd me'ndrept. 
Cuvintele rostite de Iulia sublimă 
Dictează-a mea, osindă... Loveşte!.. de-i o crimă 
A ne iubi "impreună şa spune-o'n faţa ta, 
Pe mine numai, Cesar, e just de-a nu erta. 

Am fost atras spre ceruri de-a Iuliei splendoare. 

Distruge'n mine-atomul ce sboară către soare. 

IULIA, ingenuchiază 

AI fost şi tu ?'n junie ca mine simţitor. 
Ah! fii, o! scump părinte, cu noi indurător, 
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AUGUST 

Destul! Lipsiţi din ochi-mi, perfid şi tu vicleană... 
(ameninţător) Aproape-i Capitolul do stînca Tarpeeană. 

(Face semn lui Ovidiii, care ese abătut), 

IULIA 

"Alu. Nu vrei să te 'ndupleci la ruga mea?... Nu vrei? 
Găndeşte l'a mea mamă, am tot săngele ci. 
M'oii compromite ast-fel Ş'aşa departe-oii merge 
Căt lustrul de coronă pe frunte-mi se va şterge. 

AUGUST 

Un pas greşit de-l face, pedeapsa cea mal grea 
Te va lovi, nebuno! 

IULIA, amenințătoare 

EI bine, vei vedea, (vrea să casă) 

AUGUST, apucăndu-o de braţ 

Stăl! Stăi pe loc. 

IULIA, furioasă 

Al 
(Se aud fanfare in curte, Clienţi! incep a intra prin galerie) 

MEQENA 

Cesar, derii stăpân ps tine, 
Fanfarele resună, al Daciei sol vine. 
E ora salutărei, Clienţi! au intrat, 
In faţa lor te-arată nu om dar impărat, (Ese prin fund) 
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SCENA I£.. 

AUGUST, IULIA, COTTA, TIGELLIUS, OLEVETIUS, 

BARRUS şi alţi patrician! intră și se așează in rind in 

fața tronului. — IBIS, mal de-o parte în stinga. 

COTTA 

Noroc, Aiguste Cesar!. a ta reinturnare 

In Roma, peste Roma ca soarele apare. 

(Clienţii se închină) 

AUGUST 

Prea binel... Salve voâ! 

CLEVETIUS, cu umilitate 

Ani mulţi, in toate bunil 

AUGUST 

Amici, clienţi! Cunoaşteţi o vorbă din strebuni: 
Destinul ne aduce in timpurile grele 

O mănă cu veşti bune şi aita cu veşti rele. 
Azi el e favorabil... Viteazul Cotizon 

S'apropie in pace de-al Romei splendid tron. 

(Fanfare mat apropiate) 
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- SCENA X. 

Cei din nainte, MEOENA, apoi SOLUL intră prin fund 
cu cortejul sei 

MECENA, anunţănd 

Solul 1 

SOLUL, inaintează şi vine in faţa luY Aiigust 

Salut pe Cesar şi Roma glorioasă ! 
Venit-am sol de pace din Dacia muntoasă 
Şi zic tot ce-a!” meti rege ml-a poruncit să zic: 
Poporul vostru-l mare, poporul nostru-i mic, 
Dar el sunt de-o potrivă ca două vil şioae 
Ce vin clocotitoare, umflate după ploae, 
Şi se'ntălnesc in cale şi'n frunte se lovese 
Păn' ce cu iufrăţire ei apele-şi unesc. 
Vol tari! Noi tari!. şi ura mat mult ne întăreşte, 
E timp s5 ne dăm mâna cu toţi prietineşte... 
In numele şi'n dorul lui Cotizon deci viă 
S8 cer pe-a ta nepoată, Aiigust, pentru-al sei fiă. 
Saii luptă necurmată, sai pace... Hotăreşte. 

AUGUST, indignat de atăta indrăzneală face un semn 
de mănie; apoi, privind la lulia, se stăpăneşte 

Primesc! 

SOLUI 

Insă Domnița ?... 
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IULIA, demni 

Domnița... nu primeşte! 

Lui Cotizon îl spune tu, sol, din partea mea 

Că inrudiri cu barbari nici eu, nici Roma vrea. 

Nepoată sint de Cesar! mal mult, eii sint Romană! 

Şi nu dau astă mănă pe-o pace de pomană! 

(Ese maestoasă'n dreapta. Ambasadorul se'nchină 

şi ese prin fund.—'Tabloii.) 

IBIS, apropiindu-se de Cesar coborit de pe tron 

Ți-am spus tot adeverul? 

AUGUST, posomorit 

| Aşa-i!.... Grăeşte ?ncet, 
Dar te-a impins pecatul să afli un secret 

Ce pune de-o potrivă in ochi-m! ş'osindeşte 
Pe cel pirit de-o crimă cu cel care pireşte. 

IBIS 

Stăpăne-aste cuvinte me umplu de fiori... 
Sint criminal în ochi-ţ!? 

(Aiigust face un semn afirmativ) 

Şi ce-mi ordoni? 

AUGUST 

St mori! 

(Aiigust pleacă in dreapta, Toţi remăn consternaţi. 

Tabloii.) 
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ACTUL IV. 

La villa lut Oviăiii. — Salon de lucs despărţit de Tricli- 

nium prin o cortină de purpură. — Masă mare în Triclinium, 

in fund, asedată pe o estradă. — Candelabre, mobile de bronz— 

panere cu flori. — In salon statuele zeitelor Venus şi Hebo. 

— Ușă în stinga și altă ușă în dreapta. — Din dosul cortinei 

din fand ce este inchisă se aud instrumente executănd un 

„byma și următoarele toasturi: „La Chloe ! —la Aclea 1 — la 

Tyndaris ! —la Glyce!* 

SCENA I. 

OVIDLĂ, intră pe ușa din stinga urmat de un sclav. 

OVIDIY 

Zici tu că o străină me caută aice? 

S5 vie.. (sclavul se'nchină şi .ese pe ușa din dreapta) 

OVIDIU, singur 

— Insă de-amoruri simt un profund desgust. 
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SCENA II. 

OVIDIY, JULIA intrănd răpide pe ușa din dreapta 

IULIA 

Ovidiu, fugi, te-ajunge urgia lui August., 

OVIDIY 

Tu, Iulio ? 

IULIA 

In grabă, nebună, ingrozită, 
Am alergat... 

OVIDIU, luind-o de mină 

Tu insaşi, copilă mult iubită, 
AI indrăznit prin Roma ?.. 

IULIA 

- Ovidii, eşti espus 
La trăsnetul de moarte ce fulgeră pe sus. 
“Nam teamă pentru mine de ori şi ce 'nt&mplare Căci n'am altă găndire decăt a ta scăpare, 
Fugi! 

OVIDIU, coprindind-o in braţe 

Iulie... 

IULIA 

Fugi grabnic, amice, eşti perdut.,. 
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OVIDIU 

O sciu. 

IULIA 

Octaviă Cesar do tine-i cunoscut, 

E blând ca primăvara cănd e în amicie 

Dar aspru căt şi earna când e in duşmănie. 

In contra ta, iubite, grozav el e pornit. 

Cercat'am s8-l induplec dar nu am reuşit. 

Amorul nostru sacru în ochii lul e crimă, 

Lui Cesar ne 'mpăcatul îi trebue-o victimă.   OVIDIU, cu amărire 

Ti trebue-o victimă, zici tu, pentru căn sin 

Port flacăra şavintul amorului divin? 

(Se aude după cortina din fund, toasturt) 

„La Venus, zeca blondă !. la brună Aslerie [* 

IULIA, tresărind 

Co ?.. Villa ta resună de glasuri de orgie ?. 

Când ei de grijă tremur şi plăng şi simt că mor, 

In valul desfr&nare! arunci al teii amor? (se depăr- 

tează de el) 

OVIDIU 

Ah! nu vezi tu in astă nebună desfr&nare 

Cea mat vădită probă de cruntami desperare ?.. 

Din casa Palatină eșit-am azi nebun, 

Am vrut pe pragul vieţii amicii să-mi adun 

Şi ultima mea noapte s'o fac ca să devie     _——— 
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O epohă sinistră de falșă veselie. .. 
De stinca Tarpeeană August ml-a pomenit. 
E un decret de moarte, o scii, sînt pregătit. 
Pie!. a mea cenușă de-acum pe vinturi sboare, 
Remăn a mele versuri a Patrigl odoare, 

„IULIA 

O! taci, şi to ascunde o zi, O zi macar. 
Dă vreme lui Mecena să cere... 

OVIDIU, uimit și trist 

In zadar! 
De-acum grăbita moarte ori unde me aşteaptă. 
Octaviiă, triumvirul, sub Cesar se deşteaptă 
Ca sb resbune tronul co” crede ofensat. 
August la bătrinețe, de nori intunecat, 
Nu sufere privirea juneţel ardătoare. 
Nimic mal plin de jale ca un apus de soare! 
Nimic mal plin de umbră ca un apus de tron! 
Octaviii vede golul de jur în orizon, 
Şi'n ceruri pretutindeni o deasă, neagră ceață, 
EI simte și respănde fiori mortal de ghlață, 
Acel fiori din sinu-i in sinumi at intrat, 
Vae victis!. fie Cesar de mine salutat ! 

IULIA 

Trezeşte-te Ovidiu... rațiunea ta declină, 
Alungă desperarea, urmează-me,. | 
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OVIDIU 

TULIA 

Vină. 

OVIDIU, desperat 

Dar vleaţa pentru mine ce-a devenit? Nimic 

Când Iulia-l perdută din vieaţămi. 

JULIA, apucăndu-l de braţ și trăgindu-l spre ușă 

Vină-ţi zic. 

Nu vrei s& perdi din ochicți pe Iulia?. Ei bine 

Ort în ce parte-a lumel ea va fugi cu tine. 

OVIDIU, pătruns 

Tu să imparţi ecsilul cun biet nenorocit? 

Vai! nu-i destul, iăbito, că te-am adimenit 

A nimici distanţa ce ?n lume ne desparte, 

Din razele coronii făcăndu-ml mie parte ? 

Ah! dute, fugi do mine căci sint un om fatal. 

Respir in a mea casă un aer infernal. 

Mergi, lasă-me în umbră, şi tu cu-a ta splendoare 

Tu, rază virginală, te *ntoarce ear în soare. 

IULIA 

Eu să te las aice de Cesar prigonit? 

Renunţ, la tot, la Roma, la tronul strelucit, 

Şi te urmez ori unde pân” şi 'n pustietate. 
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Nenorocirea crudă te face al met frate 
Precum amorul nostru in zeii te-a prefăcut, 
Vin” ah! iiibite, vină ; timp nu e de perdut. 
Im! pare aud pasuri in Atrium; ai milă 
De-a mea durere, vină, 

_OVIDIY 

- Sublimă eşti, copilă, 
Dar glasul consciințer..., 

IULIA 

Ol nu, nu'l ascutita, 
Ascultă-me pe. mine, Ovidiă, sînt a ta, » 
Avem acelaş suflet, avom aceleaşi soarte, 
E drept aceeași .vieață s'avem gaceeaşi moarte. 

(Sirigăte in fund după cortină) 

Ovidiu, hel, Ovidiăl,. 

OvIDIY 

Aug amicii mel? 
Te rog, nu te espune a t6 'nt&lni cu el, 

IULIA 

Nu-mi pasă; desperarea ce inima-mi sdrobesce 
Stă faţiă cu rușinea și o nesocotesce,. 

OVIDIU, rugător 

O! nobilă Princesă, o! suflet inzeit, 
Ascultă rugămintea acelui osindit. 
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IULIA, decisă 

OVIDIY . 

Mintea mi se perde sub crăncena mustrare, 

In numele ibirei implor a ta 'ndurare. 

Fugi. 

IULIA 

Nu. 

(Glasuri după cortină ma! apropiate) 

Ovidiu. 

OVIDIY, desperat 

Eată-l!.. Nu vrei? dec! iți ordon. 
Nici. pată pe-a ta frunte nici pe al Romei tron. 

(Iulia surprinsă de tonul poruncitor a luf Ovidii 

pleacă capul. Ovidiii o apucă de mină cu violenţă şi ese 

cu dinsa pe uşa din dreapta.—Indată, după plecarea lor, 

cortina din fund se deschide, lăsănd a se vedea masa 

din trichinium şi oaspeţii ce vinii în salon.) 
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SCENA III, | 

AOTEA, CHLOE, TYNDARIS, GLYOE, in splendide 
costumuri, — COTTA, GLEVETIUS, TIGELLIUS și alţi 

patrician! vesel! şi puţin ameţiy, 

ACTEA 

" A dispărut Ovidiii, s'a dus leul orgiel 
Şi ne-a lăsat aice cu drojdia beţiel. (arată pe bir. 

baţi cu dispreț) 
Priviţi, sorioare, cum şovăese merg&nd. 

TINDARIS, ridind 

Să juri că-l bate vintul. 

TIGELLIUS 

Sciţi vol ce'mi trece ?n gind? 

TOȚI 

Ce ? ce? 

TIGELLIUS 

S8 dăm foc Romel. 

COTTA 

Ba nu, alta mal bună. 
In Circ să facem praznic cu fiarele *'mpreună. 

CLEVETIUS 

Ba, să le dăm pe Cesar hrană,. 
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TOȚI, rigănd 

Şi ma! bun plan: 

AOTEA 

Dispare zilnic faima, stomahului Roman! 

O singură amforă de vin mal generos 
Invinge azi pe-un tînăr şi îl restoarnă jos, 

O! tinerime tristă, bastardă, 'n decădere! (curteza- 
ncle rid) 

COTIA 

Cum vreţi până la urmă să mal păstrăm putere 

Când vinul şi frumseţea ne varsă foc in sin? 

AOTEA 

Se stinge lesne focul movilelor de fin... 

De vol e numa! vorba şi lauda pompoasă. 

Sinteţi uscate plante nevrednice de coasă. 

Aveţi în vine lapte, nu sănge de strebuni. 

In lături pitici vestedi, născuţi in şepte lunl. 

COTTA 

Ce mindră eşti, Actea, in juna ta pornire 
Când ea pe noi revarsă a sa despreţuire! 
Imi plac in gură dulce accente de furori, 
Pe fruntea mea cad ele ca frundele de flori. 

TINDARIS 

A! șerp! de linguşire, cum sciți pe nesimţite 

Din noi s& faceţi lesne victime... fericite 

    
115 

 



OVIDIVU 
  

  

COTTA | 

Ah! scumpe 'nşelătoare, cum rideţi de bărbaţi! 

CELOE, ridind 

Bărbaţilor le place să fie... înşelaţi. 

COTTA 

Femeilor le place să rupă 'n nopăsare 

Şi inima ce crescoe şi floarea ce resare, 

Dar dacă-at vrea, Actea, să nu rigi cănd iţi spun 
Că te iibesc, aş trece 'n Empireii. 

AOTEA, intorcindu-i spatele 

Drum bun... 

OLEVETIUS, rigEnd 

Ha, ha, can admiraţii, ha, ha, ce parodie 

A scenil lui Horaţii cu gingaşa Lydie. 

SCENA IV. 

PRECEDENȚII, BARRUS sculăndu-se de la masi, vine 
in scenă şovăind 

BARRUS, 

Trăit-am ieri? să poate;.. trăivoiti mâini? nu sciti. 
Dar azi am trăit. bine; me simt par'că mal vii. 
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AOTEA 

Ha, eaca Barrus ! 

TINDARIS 

Hercul. 

OLEVETIUS 

Cu muşchil sei de aţă. 

CELOE 

Apollon. 

ELYOE 

Eros. | 

CLEVETIUS 

Vultur clocit in oii de rață, 

BARRUS 

Destul! de-a voastre daruri nu vreii să ve dispoiil. 

Fă sînt Pontif! în sinumi port zeul cel de soiii, 

Pe Bachus drăgălaşul!.. Golitam o amforă 
Ce-a pus pe fruntea nopţii lucire de-auroră - 

S'acum me cred în Olymp veg&nd cu ochi mei 

Pe luno, pe Minerva, pe Venus... cu al sel, 

(Arată curtizanele) 

Ce grup! ce scump tezaur de forme-a tinereţii! . 

Sinteţi cu toate demne de premiul frumseţii. 

Cui să dai merul oare? (Scoate un mer din buzunar. — 

Curtizanele intind mănile ca st priimească merul) 

  

  
117 

 



OVIDIU 

  

  

Staţi să găndesc adinc, 
(oferă merul Acteit) Cut?, ţie. 
(oferă merul Chloct) Ţie. 
(oferă merul lut Tyndaris) Ţie... Ba mie, și'l 

mănăunc. 
(Muşcă din mer. — Patriciani! rid.) 

CUBTIZANELE, indignate, se depărtează de el 

Al 

BARRUS 

E cam acru merul... Voi Aspazi! de frunte 
Ce faceţi peste inimi şi pungi o largă punte, 
Priviţi: sînt june, tare, isteţ, jigăt, frumos, 
Chiar Paris in fiinţă. (tragic) Şi insă ce folos! 
Aş vrea să mor, o credeţi? căci vleaţa-mI' pare 

. . - seacă, 
Puah! ghiftuit de toate, desgustul me ineacă. 

AOTEA 

Cum ?. să ne laşi în lacrimi? 

BARRUS | 

O! dar căci mie destul 
De lume. 

OLEVETIUS | 

Mistuesce cam grei cănd e sătul, 
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BARRUS 

Clevetius, respunde, așai că am dreptate? 

Stomahul şi averea no sint azi ruinate.. 
Ei nu mat am nimică; tu at cova?.. dar rid 

"Căci măml în ziori de zică am gănd s& me ucid. 

OLEVETIUS 

Ucide-te, iubite; il face, zei, prea bine. 

Şi tu să scapi de lumb şi ea, Barrus, de tine. 

BABRUS 

A! mulţemese, amice, de sfatul ce mi-a! dat, 

Deci lasă-me 'n extremis să-ţi Qau şi eu un sfat. 

Esti lacom; pune capet aceste! pofte slute 

Ce te-a 'ngrăşat, privesce, de seameni cu o bute. 

OLEVETIUS 

Beţie fericită!. Me vede impătrit. 

BARRUS 

Dar bute care-o umple veninul otrăvit. 

(Toţi rid. Clevetius incepe a se supăra) 

Eşti trăndav, cuib de viţiuri, bătrin, cam smuls 

de pene, 

Şi cine-ar putea crede?. Alergi după sirene! 

Mal bine fă odgoane de vînt sati de nisip 

Decăt să-ți cerci norocul cu ele.. Tu ai chip 

Nurliii, plinuţ şi rumen ca persica gustoasă, 

AL nurl chiar-de bachantă, nebună, voluptoasă, 
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Rotund eşti ca bobiţa ce s'a umflat do must 
Şi peliţa-l plesnesce la ploi.. A! cap ingust 
Şi o guriţă largă ca o ciăpercă veche. 
Când rizi, te musc! cu dinsa de nas şi de ureche. 
Amice, te păstrează ca un specimen rar 
De tot ce-i in natură mal estraordinar. 

(Toţi rid) 

AOTEA 

Portretu-i de minune. 

OLEVETIUS, lui Barrus 

Obraznică dărdală! 

BARRUS, atins 

Ce? uiţi că-s Hercul? 

CLEVETIUS 

Hercul?. Vai de a ta Omfală! 
Lămie stoarsă, grier svintat, sarbed moroiă. 

BARRUS, sufecăndu-şi mănicele 

Vegi tu aceste braţe ?.. De-aş vrea... insă nu vroiă. 
Mânia me sluţesce şi gâtița ml-o uscă. 
(măreț) Nu se restoarnă-un munte ca să turtească-o 

muscă, 
Te las âncă pe lume să tirii trupul tei. 
Eu măini, găndind la tine, otravă am să bei, 
Sai poate-mi voii deschide in bae patru vine. 
(cu indutoșire) De mal iibi, Clevetiă ... 
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| OVIDIU 

CLEVETIUS 

Ce? 

BARRUS, stringEnd la pept pe Clevetius 

AY muri cu mine. 

AOTEA 

Clovetit, n'at ce face, mergi să mori. 

OLEVETIUS, respingind pe Barrus 

Eşti nebun ? 

BARBUS, cu dispreţ 

Adio dar; eşti numa! de vieaţă demn și bun. 

| AOTEA, cu o jale prefăcută . 

Adio deci! 

, COALOE, asemine 

Adio! 

GLICE 

Adio, scump tezaur! 

TINDARIS 

Adio!. Noi te-om pune in sarcofagit de aur,   
  —P 
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OVIDIU 

BARRUS, plăngind 

Adio, merg in haos! (se duce pănă la ușă) Ba nu, 

decăt st mor, 
M'am resgăndit, mal bine me fac gladiator. (se in- 

- - toarce) 

(Ris cu hohot) 

SCENA V, 

PREJEDENȚII, OVIDIU revine din dreapta 

OVIDIU, palid 

Amici! 

AOTEA 

Ovidii, vină s'asvirii un snop de raze 
Pe-aceşti lihniţi de istov cu sarbede obraze. 
Dar ce ved?. ca şi dinşii eşti palid, aiirit. 
Ce al? 

OVIDIU, nervos 

Eu?. ţi se pare.. Sint vesel, fericit 
Şi vin să rid de moarte cu risul nebuniel. 
Veniţi pe lângă mine, regini a veseliet, 
S& beii pe-a voastre buze nectarul plin de toc. 

ACTEA 

Venim cu fericire. (Curtizanele incunjuri pe Ovidiă) . 
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COTTA 

Ce om plin de noroc! 

OVIDIY 

Aşai |. din tinereţe me bucur de-a fi 'n lume 
Scriind pe sinurl albe a lui Ovidiu nume. 

Amicil a noastre zile se sting ades în ziorl. 

E drept să le aşternem un lung covor de fiori. 

Si să gustăm estazul ave&nd pe cer un soare 

Şi pre pămint femeea de-amor inspiratoare. 

CLEVEIIUS 

Femeea ?... rătăcire. .. 

OVIDIU 

Im! place-a rătăci” 

In lumea cea menită pe om a-l ferici 

Şi unde la tot pasul cu farmec scănteează 
Zimbirea de femee ce vleaţa luminează. 

COTTA 

Pygmalion ca tine inamorat, artist, 
Nebun de Galatea... 

OvIDIY 

Si cum vreţi se-i resist 

Cănd darnica natură t-a dat ca la 0 soră 

O formă-atragătoare şi albă de amforă, 
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Un glas care pttrunde şi varsă, dulce dar! 
Ureche! armonie şi inimel nectar, 
Un sin cu doă cupe rotunde, adorate, 
Din care sorbl şi vleaţa şi dulcea voluptate. 

AOTEA 

Poete, peste inimi tu cum să nu domnesci. 

Cănd scil atăt de bine să ne adimenescl. 

CLEVETIUS 

Serman poet! ajuns-al in tristă nebunie! 

OVIDIU 

Vol rideţi ? risul vostru e ris de comedie. 
Toţi vol sinteţi ca mine supuși femesi, sclavi, 

- Dar faceţi ca fricoşii ce vrei so pară bravi. 
Bu le iubesc pe toate:şaş vrea pe toate ele 
S8 le confund intruna, să fie toate-a melel 
Pân' la sfirşitul lumei, lungind al vieţii fir, 
Aş vrea, câte s'or nasce, cu drag să le admir 
Căci ei iubesc în ele acea divinitate 
Ce vleaţa ne-o urzesce cu zile: incântate 
Şi leagă faptul vieţii cu apusul e mâhnit 
Prin Janţ în infiorire de-amor fără sfirşit. 

" OLEVETIUŞ, sarcastic 

Dar timpul nu-ți şoptesce, trecând de bătrineţe ? 
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OVIDIY 

Căt am simţire 'm suflet am parte de junețe. 

Iubesc căci am menire in veci ca s6 iubesc. 

Do sint poet, talentu-mi femeei datoresc. 

COTTA 

Orl care-ar fi fâptura-l femeea pentru tine 

Posedă sevirşirea făpturilor divine? , 

OVIDIU 

Dar... tot ce altor oameni lo pare un defect 

In ochil mel lucesce plăcut, vioiii, perfect, 

De-i mică, nu e mică ci astfel nimerită 

Cât poate st incapă in inima-mi răpită. 

E 'nattă ? V&d pe Iuno cu mersul mălestos 

Chomăndu-mi! adorarea prin chipul ei trumos. 

E gingașă? in minte-mi ea-l gingaş comparată | 

Cu trestia mlădie de zefiri legănată. 

E brună? velul nopţii, pe fruntea sa întins, 

Ascunde *'nflăcărarea amorului nestins. 

E blondă ? Coama'i lungă in vint filfiitoare 

Maestru se 'mpletesce cu razele din soare, 

E simplă ? un ce tainic me face să doresc 

Natura-l adormită in braţe-mi so trezesc. 

E vio? mă 'nviează: isteaţă ? imi promite 

Un drag şi scump tezaur de zile 'nveselite. 

Şi astfel eul, Ovidii, nepreţuind nimic 

Mai sus decăt femeea, mă 'nchin la ea şi zic: 

Mal dulce-i resuflarea din buzele copilei 

Decat aromul nopței sorbit de faptul zilei! 

  

125 

 



OvIDIU 

  

  

Ferice dar de omul setos de sărutări 
Ce soarbo fragezimea vergine! resuflări ! 
Ferice de acela ce 'n farmecul ei crede 
Şi raiă, dumnezeire in ea numa! le vede, 
Căci soarele undesce lumina 'n ochii ei, 
Şi ea de n-ar fi'n lume n'am crede 'n Dumnezei. 
Deci adămi tu, Actea, o cupă ne *ncepută 

" Sântel cu-a tale buze fierbinte o sărută 
Ca s'o deşerţ în fala sburdalnicel juneți 
Şi ?n dragostea cternă a veselei frumseţi. 

AOTEA, presentăndu.t o cupă 

Ovidii, eată cupa. 

OVIDIU 

Lasat-al tu să cadă 
In ea a ta iubiro? 

AOTEA 

O! dar, Ovidiă. 

OVIDIU, luind cupa 

Adă, 
Acum, amici, ca mine durerile uitaţi 
Şi pănan ora morţei beţi vesel şi strigaţi: 

(declamă) 'Toarnă ?n cupa mea de aur 
Vinul roş ce 'mbărbătează 

-Şi aprinde şi turbează 
„Ca şi sângele pe taur. 
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„OVIDIU 

Io Bachus! cănd oii zice 

Că *s sătul de vin ş'amor 
Pe-al mei cap din ceri pice 

Trăsnetul fulgerător ! 

„TOȚI, bind 

Io Bachus şi Venus! 

SCENA. VI. 

PRECEDENȚII. — IULIA, apare in fund pe estradă din 
triuelinium 

JULIA, cu glas tare 

Noroc şi veselie! 

OVIDIU, scăpănd cupa din mină 

A! Iulia! 

TULIA 

Ovidiu, fă-ml parte la orgie. 

Nepoata lui Octavii ie loc azi pintre voi, 
Frumoase curtizane a Romei! 

ACTEA 

Pintre no! ? 

    
193 

 



OVIDIU 
  

IULIA 

Și ea 'nvocănd pe Venus, sub ochii zeităţel 
1şI schimbă tronul splendid pe-altarul voluptăţei. 

(Se coboară in scenă) 

OVIDIU, apropiindu-se de Iulia, tulburat 

O! ceruri! scil tu bine ce faci? scil unde eşti ? 

IULIA 

Aice îmi e locul, aico te găseşti. 

OVIDIY 

Dar tu te pergi, copilă, desfiqi aspra furtună. 

IULIA 

O sciti, mă perd, nu-mi pasă ; ne perdem impreună. 
Nu ne iubim? 

AOCTEA, către amicele! eY 

Ce spune? 

IULIA 

„Ni dacă-al tei destin 
Te duce la peire, ei iângă tine vin. 
Vreii Roma să mă vadă, vrei Cesar s& mo scie 
Tronănd lângă Ovidiă in ultimai orgie 
Şi astfel dobindindu-mi in lume dreptul mei 
De a dispune liber de mine precum vreti. 
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(cătră curtizane) Deschideţi-vă rîndul, în chor să so 
*ntrunească, 

Cu voi, Lais a Romel, odrasla impărătească, 

Si-n daţi o cupă largă de vin imbătător, 

Cu vot să fac libaţii nebunului amor! 

AOTEA, cătră curtizane 

Strigaţi cu toate: Erghe rivalei suverane 

Co se proclamă soră cu-a Romei curtizane. 

CURTIZANELE 

Bvghe ! 

OVIDIU, atrăgină pe Iulia de-o parte 

Ah! pintre ele, iubito, nu şedea. 
Gândeşte-te la Cesar, din ceruri nu cădea. 

IULIA, depărtându-se 

Prefer azi chiar infernul, n'am teamă de nimică. 

Remăn ; 

OVIDIU, apucănd'o de mână cu violenţă 

Nenorocito ! perdi mintea, 

IULIA, privindu-l drept în faţă 

_ Ce? al frică 

De moarte ? ! 
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OVIDIU 

Frică ? mie?... Al! dacă at decis 
Se 'nfrunţi or! ce osindă păşina peste abis, 
Se intri 'n gura lumel mal neagră, mal grozavă 
Decăt a unul! şerpe cu limba de otravă, 

Vină *n orgia nopţei voloşt să ne-aruncăm 
Şi 'n cupele de aur norocul să 'necăm. 

(esaltat cu desperare) 

Amicilor! dați sborul nebunelor avinturi! 

Intunece-se mintea şi ducă-se pe vinturi! 

Și valurile măre! inalțe-se ?n zenit 
Şi cadă, pe nol cadă tot cerul prăbuşit, 
No', imitând Satiril şi datina cea veche 

S&6 ne 'narmăm ferice cu-o gingasă păreche 

Şi fie-care facă-şi un scut apărător : 
Din doă braţe albe ş'un sin incăntător, 

A mea păreche eat'o, din cele ma! alese, 

Frumoasă, iubitoare, coronă ?ntre Princese. 

Desiid cu dinsa 'n braţe pe Cosar şi pe zet. 

Plecaţi-vă toți capul şi toate 'n faţa ei, 
Şi tu, a mea iubită, tu dulcea mea soție, 
Inchinăte la Venus... De-acum ce-a fi ss fie! 

IULIA 
merge în faţa statuei lui Venus şi ridicănd cupa declamă 

Venus! Zeea voluptăţei, 
Varsă m mine focul tei 

Ca să las eternităței 

Falnic suvenirul meu. 
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Vieaţa noastră e divină, 

Cerul nostru e senin 
Când de spume-i cupa plină 

Și de-amor sufletul plin! 

(Se aude un sgomot de pasuri afari) 

OVIDIU 

Co sgomot se aude ?... Mergi Cotta şi vedi, cine ?. 

COTTA 

(se sue pe estradă şi privesce în dreapta, sperieat) 

E insuşi Cesar! Cesar! 

TOȚI, ingroziţi 

August? A! 

COTTA 

Eată-l vine!... 

OVIDIU 

Ah! Iulie, fugi grabnic; amicilor fugiţi, 

Lăsaţi-me-aici singur. 

IULIA, (cu glas poroncitor) 

Nu, staţi, nu ve clintiţi. 

(in fund apar Lictoril care precedă pe August)     
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SCENA VII. 

PRECEDENȚII, AUGUST, MECENA, LIOTORE. 

AUGUST, pe estradă 

Aice-!! eat'o!.. fiica Cesarilor cădută | 
In lupanar la rindu-i, şi ?n vel de-acum perdută ! 
O! lume *nchideţi ochii, o! cer te-ascunde 'n nori 
S5 nu regi tu ca mine... 

IULIA, indrăzneață 

Co? 

AUGUST 

Cum me desonori | 

Cum Roma devenit-a lagum de putredime 

Co 'nfectă şi altarul ş'a tronului nalțime. 
Ruşine ! degradare! miserie! gunoi! 

Vai! aquila Romană e roasă in noroiti 

De verm!! Ea cătră ceruri, murind, ochil ţintesco 

Spunăndu-le ca Roma ca dinsa putredesce. i 

Grozavă decădere !.. a fi Romani, nepoți: 
De cel mat falnici erol ga deveni iloți! 

A fi de-acelaş sănge cu 'nvingttori de-o lume 
Ş'a geme sub povara măreţului lor nume! 

Ce ziceţi, umbre sacre, gigantici luptători, 

Tu Romulus, tu, Remus, al Romei fondatori, 
Privind aceşti nemernici ce zac în infamie, 
Nedemni de libertate şi copţi pentru sclavie! 
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A căror braţ, in ţeara batrinului Tarquin 
Nu poate să ridice decăt un teas do vin 

Pe cănd strebuna spadă da regi umilitoare 

Le stă cu umilire călcată sub picioare! 

Dar nu, nu so va zice ca judelo suprem, 

August, permis'a Crimei st poarte diadem 

Si 'n Roma lui virtutea se fie nimicită. 

(cătră Ovidii) Tu, coruptor infame. (Iulie!) Si tu no- 

norocită, 

Ecsilul vecinic fie al vostru crunt martir! 

MEOENA 

August, ertare. 

TOȚI, umiit şi rugători afară de Ovidiii și Iulia 

Cesar! 

AUGUST, arttind pe Ovidiii, ca se-l aresteze 

Lictori ! 

OVIDIU, faţă cu Aiigust 

, Crunt triumvir! 
Tu ţi-ai proscris amicii, copil tel chiar... fie! 

La rindui viitorul pe tine te-a proscrie, 

AUGUST, lictorilor 

La 'Tomis intre barbari să moară neertat. 
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IULIA, imbriiţișind pe Ovidiu 

Trimite-ne "'mpreună pe ţermul depărtat. 

Nu me despart de dinsul. 

OVIDIU, strîngiind'o la pept . 

O! scumpa mea iubită | 

IULIA 

O! scumpul mei Orvidiă ! 

AUGUST 

| LictorI... (face un semn) 

(Lictorit apucă pe Ovidiă și-l trag de-o parte. Iulia vrea 

se'l urmeze) 

AUGUST 
(smuncesce pe Iulia din braţele lui Ovidiă) 

Prostituită!.. 
(Lulia scoate un răcnet dureros şi cade in braţele lui 

Mecena, toţi remân încremeniţi. — Tabloii). 

(Cortina cade). -.- 

c%o 
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ACTUL YV. 

La Tomis.—0O cameră cu mobile simple.—In dreapta, pla- 
nul întăiă un horn cu vatră in care arde focul.—Dincolo do 
vatră un pat roman, lăngă el o masă mică cu manuscrise 

și tăblițe de ceară. — În stinga o fereastră largă, prin care 

se vede portul şi în depărtare dealuri acoporite cu zâpadă.— 

In fund ușă. 

SCENA 1. 

SARMIZA, DAVA, QĂTE-VA PEMEL SABMATE, 

“(Vent mare afară). 

SARMIZA, pe un scăunaș lăngă vatră aţiţă focul, 

Ce criv&ţ! Ce furtună! cum văjie prin horn! 

DAVA 

Bătrîna earnă albă mereii suflă din corn, 

    
135 

  

 



OVIDIU 
  

Do şepte nopţi şi zile, ca lupit din răstoace 

In Tomis să s'adune pe ghiaţă şi să joace 

La nunta el cu gerul. 

0 FYEMEE 

Ai nun viscolul orb, 

ALTA 

De frig in cuiburi crapă şi outle de corb. 

DAVA 

Grozav timp!.. Nu ţin minte să fi vezut vrodată 
Aşa cumplită earnă, furtună-aşa turbată. 
S5 cregi sfirşitul lumei!.. Si bieţil de bărbaţi 
Se luptă-acum sub ziduri cu Geţii nempăcaţi, 
Care-ai trecut calare pe istrul prins de ghiaţă, 
Şi "'nconjură oraşul... (s'apropie de fereastră) 

EI se zăresc prin ceaţă 
Precum un cărd de vulturi la prada lor sburănă 

- Şi zidurilor noastre cu toţi navală dăna. 
S'aude 'n cămp, departe, nechezuri sunătoare 
Şi larmă, raget, vuet de roţi scărţiitoare 
Şi ?n aer văjiitul de malduri de săgeți; 
Dar nu ne pasă noă de fiarele de Geţi 

„ Cănd astăzi chiar Oviditi s'a dus chiar el, Romanul, 
- Ca să comande gloata 'Tomiţilor. 

SARNIZA 

Sermanul! 
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DAVA 

De co oftezi, Sarmiză? La Gottor te gândeşti? 

N'ai grijă, el e tiner, viteaz şi tu-l iubeşti. 
N'are ce faco moartea cu el. 

SARNIZA 

Aşa e mamă, 

Dar oaspele Ovidiii... Oh! pentru el mi-o teamă. 
Slab, suferind şi gingaş, el ăncă nu-i deprins 

Cu-a noastră climă aspră. La faţă pare stins, 

De-abea stă pe picioare, cu grei se mail resuflă, 

Şacum el e 'n zăpadă sub crivtţul ce suflă. 
S'a fi sleit intr'insul şi măduva din os... 
Me duc st-l dai să beo vin fiert şi călduros. 

(lea un ulcior dela foc) 

DAVA 

Drăguţa! "l-ingrijeşte intocmal ca pe-un tată 

*Şi el o adorează ca pe-a lui insaşi fată 

Căci seamână avea cu-a sa copilă, 

SARMIZA 

Dar, 

Şi astă-asem&nare cuprinde scumpul dar | 
De-a alina in treacăt cumplita lui măhnire. 

E rar cănd pe-a lui faţă luceşte o zimbire, 
S'ori cine-l întălnesco îşi pleacă fruntea jos 
Câăcl sub durerea 'naltă e chipul maiestos. 
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DAVA 

Aşa? el te uimeşto, şi graiu-i cu plăcere 
L'asculţi curgend din buze-! ca cea mal dulce miere. 

SARMIZA 

Il roade dorul ţări! de când el a plecat 
Din Roma... Vai de omul pe lumo 'nstrâinat! 
EI esto zi şi noapte muncit de-a lui gândire 
Ce ?n lumi de intuneric pttrunde 'n rătăcire, 
Când vine primăvara şi cămpul e 'nverzit, 
Atuncea mal cu seamă Ovidii e mâhnit 
Căci urmăreşte jalnic cu lunga lui cătare 
Po valurile mărel corăbiile ?n zare, 
Şi nori şi pâsărele ce vin din țoara lul... 
O credeţi ?.. recunoaşte suflarea ventului ! 
Atunci el pleacă ochii, suspină greu şi plănge. 
I-a dor, i-e dor de ţeară şi inima-l se frânge. 

(Vuet de glasurt afară) 

Dar ce s'aude-afară ? (asculti) E svon îngrozitor. 
(ese) 

DAVA 

Puternice Zamolxis, ne vină *n ajutor. (Sarmiza re- 
vine iute) 

, FEMEILE, speriate 
Ce-i ? 

SARNIZA 

Veste bună—Ovidiă cu-ai noştri într'o clipă 
Respins-aii năvălirea şai pus-o în risipă. 
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Toţi Sciţil fug, toţi Geţii luaţi de goană fug, 
Si Gettor cu Tomiţii din fugă îl distrug. 
Acum a noastre cete revin triumfâătoare. 

Furtuna trece, Tomis e azi în serbătoare ! 

ACTUL IL. 

PRECEDENȚII, OVIDIU, SARMIS, LOGUITORIĂ DIN TOMIS 

Ovidiii apare slab, ostenit, ingheţat, cu părul sur şi 

înaintează încet, cuprins de fiori. 

POPORUL 

Ural! Ura! trăească Romanu 'nvingător! 

OVIDIU, in parte, obosit 

Zadarnică urarel.. 

SARMIS, luY Ovidiii 

Mărețe luptător! 

Poporu-ţi hărăzeşte onorul cel mal mare, 

Coroane de verzi lauri, 

OVIDIU, in parte 

Cotoane funerare! 
(Cătră popor) Amici! Vol lul Zamolxis ofranda. o 

"mehinaţi, 

Depuneti-o ?n altarui, la templul alergaţi. 
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El ne-a condus la luptă, el e triumfătorul, 
Lul se cuvine ruga, mărirea si onorul ! 

POPORUL 

La templu! 

SARMIS 

Fală ţie, Ovidii, şi noroc !.. 
(Ese cu toţi! prin fund, afară de Sarmiza) 

SCENA III, 

OVIDIU, SARMIZA 

Ovidiă cuprins de fior cearcă a se apropia de vatră 

OVIDIU 

Noroc şi fală mie?... Ma! bine-un pic de foc... 
Din tălpi şi pănă ?n creştet imi trec fiori de moarte 
Picioarele 'mgheţate nu pot s& me mai poarte. 
Sarmiză, vină, dragă... Qă-ml sprijin braţul tei. 
(Sarmiza il susține ca să S'apropie de vatră şi trage un 

jilţ în partea focului), 

? 

SARMIZA 

Agează-te pe scaun... Aşa...: Cum te simţi? - 
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CVIDIU 

Rei. 

(Îşi întinde măinile tremurănd spre vatră) 

A! bun e focul!.. dulce pătrunde el in vine 

Ca glasul mingăere! in peptul cu suspine. 

Amic răpit din ceruri de divul Prometeii, 

Eşti cel mai scump tezaur plătit cu chinul sei. 

Tu ne dal! tot: lumină şi veselă căldură, 

Si el, legat pe-o stincă de Joo ?n a sa ură, 

Sub căngi de vultur rabdă martirul cel deplin... 

(trist) Aga-l decretul aprig al orbului destin... 

Tot omul ce se 'nalţă, supus e la cădere... 

Inving&tor? mărire!,. Invins?.. ingenunchere!.. 

SABMIZA, in parte 

In găndurile-l negre el iar s'a adâncit... 

Cum tremură |.. Ja faţă căt e de istovit!.. 

(ÎI presintă un teas de vin fert) 

Bea vinul ist ferbinte cu miere *'n jumătate, 

Din pept-alungă frigul gaduce sănătate. 

OVIDIU, luăind teasul şi bind 

Al me simțesc mal bine... Ades tu te-a! espus : 

Săgeţilor dușmane in cămp, şi mi-al adus 

O caldă beutură pe când, alb de zapadă, 

Luptam sub asprul criveţ cu-a Geţilor gramadă. 

O! lume ne *nţeleasă!.. Din Roma alungat, 
Nici o induioşire in urmă n'am lasat 
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aice, pe-aste ţtrmuri selbatice, mortale, 
O gingașă străină de mine-i este jale!.. 
Ah! vină lângă sinu-mi, de-aproape să-mi vorbeşti, 
S8 te privesc de-aproape cu ochi! părintești, 
Tu care pentru mine inlocueşti, copilă, 
Pe fiica mea iubită, pe gingaşa Perillă. 
Sermana! 'nstreinată departe, lingă Nil, 
Ea mi-a lipsit din braţe in ora de exil. 
Şi vai! n'am avut parte în cruda-mi desperare 
De-a ei mingăetoare şi dulce sărutare,. 
(Sarmiza plănge. Ovidiii o dismYardă pe obraz cu măna) 

” Tu plăngi, Sarmiză dragă, tu plăngi?.. Perilla, mea 
Ca tino cu durere mult ar plăns şi ea 
In noaptea cea fatală de jalişte adincă, 
Pe care ?n ori ce noapte o ved Şo reved ăncă, 

SARNIZA, duios 

Stăpăne!.. 

OVIDIU, scoțind un vaet de durere 

Ah! 

SARMIZA 

Ce este? 

OVIDIU 

In piept ici am simţit 
Trecând ca o săgeată cu vârful otrăvit... (mică pauză) 
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Lictorii de acasă veniră sd me ice 
Şi ca pe-un om de crime osindei st mo dee. 

Sub trista rază-a lunii plangEnd şi suferind, 

Plecaiii cu moartea ?n suflet prin lume pribegind. 

Trecuiti şi câmpl şi dealuri şi mări, tâmpit do 

minte, 

Mergend tot inainte, *'nainte, tot *nainte. 
Pănă ce-am pus piciorul pe acest pămînt pustii 

In care m! pregătise exilul un sicriu... 

Şi eată-moe aproape de pragul veciniciei ! 
Pe dinsul numa! piere amarul nostalgiel. 

SABMIZA, in parte 

Cum sufere! 

OVIDIU 

Ştii, dragă, ce ţeara-l ţeara mea? 

Tu meritai, Sarmiză, ca st te naşti in ea, 
Atât e de frumoasă şi de 'nveselitoare 
Cu sinu-i dulce, verde şi poleit de soare, 
Cu proaspătul seii aer de vieaţă dătător, 

Cu-a sale vil isvoare pe câmpul roditor, 

Cu florile-i deschise, cu fructele-l de aur, 

Gu al naturei blănâe în veci mănos tezaur ! 

In dulcea Aiisonie cu nume-armonios, 
Lin curge riul vieţii sub soare luminos, 

Cu drag el se strecoară prin rediuri vuetoare - 
De cântice voioase, de şoapte uimitoare, 

Şi pe mişcarea lină a mărei de smarald 

In care la lumină copilele se scala... 
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OVIDIU 
  

  

(infiorăndu-se) Aice-l intuneric, tristeţă necurmată ! | 
In loc de flori, zăpadă... și marea-l ingheţată | 

(arată fereastra) 

Privesce prin furtuna co viscolă sub cer, 
S& pare că vtzduhul chiar tremură de ger! 
In norl se sue corbil să vadă alba earnă 
Cum vine pe cămpie troene se aştearnă, 
Şi luptă grei cu ventul cumplit, văjiitor 
Ce ca pe frunzi uscate îl spulberă din sbor.., 
Dar ce ved?.. două vase cu penzele latino 
In port, colo... De unde-s? 

——— 

SCENA 1V. 

OVIDIU, SARMIZA, GETTOR şi mal pe urmă IBIS 

(intră prin fund) 

GETTOR 

Sarmiză ! 

OVIDIU 

Cinel? Cine? 

GETTOR 
Ei, Gettor ; dela goană acum am revenit 
Şaduc un rob. 

SARMIZA, s'apropie de Gettor 

„ Al Gettor, pe frunte eşti rănit ? 
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GETTOR, vesel 

M'a indrăgit in luptă o sabie duşmană 

Şin semn de-a ci favoare m'a dăruit co rană, 

SARMIZA 

To doare re? 

GETTOBR 

Nu. 

OVIDIU, privind la Gettor 

Gettor, mi-e drag cum te rosteşti, 
Unde țk-e robul? 

GETIOR.. 

Eată-l! (aduce pe Ibis) 

OVIDIU 

Ce? Ibis!. Rob tu eşti? 

IBIS, posomorit 

OVIDIU 

Tu. aicl ? tu 'n vleață? 
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OVIDIU 
  

1813 

August me urgisise 

Şi, fără nic! o vină, se mor imi poruncise. 
La ordinui năprasnic n'am vrut să me supun, 
Căci mai! ântel de toate aveam sd me resbun. 

OVIDIU 

De cine? 

IBIS 

Chiar de tine căci ura mea tot cresce... 

OVIDIU 

Cum ? duşmănia ?n tine şi astăzi mai trăesce?. 

IBIS 

Dar ? Şi va fi tot vie căt fi-vom amtndol 
Pe lume... Ura umple v&zduhul dintre noi. 

OVIDIU 

Nu, Ibis; exilatul cănd vede-un om din ţeară, 

Chiar duşman fie, ura-i o lasă ca se piară, 

Şi "'ntinde cu drag măna zicănd cu glas uimit: 

Fil in aceste locuri, o! frate, bun venit! 

D 

IBIS 

Nu vin din Roma; frate nu vrei se fi cu tine, 

Tu nu-mi inspiri, Ovidiă, decăt simţiri haine, 
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GEITOR, făcind un pas 

Mişel ! 

OVIDIU, lu! Gettor 

'Tăcere, Gettor! (lui Ibis) De unde vil acum? 

Şi cum tu rob ajuns-al?.. Respunde 'n pace. 

IBIS 

Cum ? 
Ascultă... De şi Gettor un semn numai aşteaptă 
Ca unui rob din luptă se-mi tao mâna dreaptă, 
De şi a mele vorbe ai se aprindă 'n sbor 

Furoareu ta cumplită, setoasă de omor, 

Voesc, rizând' de vieaţă in ultima-l clipire, 

Se-ţi spun c'am fost unealtă l'a, ta nenorocire, 

OVIDIU 

Tu? 

IBIS 

Iţi aduci aminte de timpul depărtat; 
Când pleba sgomotoasă în strade-a insultat 

Pe Iulia, nepoata lui Cesar?., Ei plătisem 

Insulta, şi complotul cu bani îl pregătisem 
Din parte-ţi. 

QLTIOR 

Infamie ! 

(vrea se s'arunce pe ei, Ovidiii il opreşte c'un gest) 
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IBIS 

Aşteaptă ăncă... Eu 
Am întărtat pe Cesar, pirănd amorul tei 

Cu Iulia, şi astfel avendu-l de complice, 

Din culmea fericirei te-am aruncat aice. 

Ţi-am otrăvit nectarul din cupă, dar am vrut, 

Pergdend eu pe Corina, se fil şi tu perâut. 

OVIDIU 

Din inima-ţi vrăşmaşă a! stors, zimbind, amarul 
Şi fără de mustrare tu mi-al umplut paharul, 

Om reă şi fără suflet! 

IBIS 

Dar tu fost-at niustrat 

Cănd dragostea Corinei din sinu-i mi-at furat ? 

Ascultă tot: In urmă, cu:o dreaptă aşteptare 

Dorind ca s8 me bucur de mizera ta stare, 

“În Dacia fugit-am pe-ascuns, la Cotizon, 

Ca să te am aproape sub ochi, in orizon, 

Și prin a uril mele dibace uneltire. 
Pe Geţi condus-am insumi la-a Tomil năvălire, 
Sperănd să fac din tine, fiind învingător, 

Un sclav, pe brânci, in ţărnă căleat d'al mei picior 
Ş'ajuns in, cea mal tristă g'adingă degradare... 

OVIDIU 

Ş'al dat o vleaţă 'ntreagă pe-un dor de resbunare?.. 
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Orb in mormint de ură tu insuşi te-a! inchis. (ride) 
A... Sub a mea povară sint ant de cănd n'am ris. 

Sermane!. Conştiinţa-ţi de intuneric plină, 
Precum o neagră buhnă fugit-a de lumină.... 
Şi vezi cum a vrut soarta, rizend de planul teii, 
S5 fim, nu sciav ei ţie, dar tu, tu sclavul meu! 

IBIS 

Sclav insă a ta soartă o 'n măna mea cuprinsă, 

Nu cregi?.. Tu scii co luptă de mult este aprinsă 

Intre Romani cu Dacil.. Aigust po-al morţii pat 
N'a vrut să lase 'n urmă-l un duşman no'mpăcat, 
Şal Dacilor noii Rege, condus de-a mea povaţă, 
Cerut-a de la Cesar ca să te erto 'n vieață. 

Erţat eşti tu, Ovidiu. 

OVIDIU 

Ertat ? 

IBIS 

Şacuma poţi 
S5 te re'ntorci la Roma; eşti aşteptat de toți, 
Cu braţele deschise, şi'n semn de serbătoare 

Atisonia "nflorită te-aşteaptă cu-al el soare, 

OVIDIU, palpitănd 

Eu să mentorc?.. O! ceruri !... Ce zic? me'nşeli 

amar. 
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IBIS 

Sigilul lut Octaviu tu il cunosci? 

OVIDIU 

O! dar. 

(Ibis desfăşură un pergament sub ochit lui Ovidiit) 

IBIS 

Privesce, eată'1ll eată'l pe-acest papyr.. Cetesce 

OVIDIU, cetind 

„Ertare lui Ovidiu !“., A! mintea mi aiăresce.. 
Sint liber, liber!.. dămi'l decretu *mperătesc. 

Vroesc să plec indată, 

IBIS, cu zimbet infernal 

Vroesci?.. ei nu vroesc. 
Ti-am spus că astă mănă cuprinde a ta soartă. 
Corina-l moartă!. fie și libertateatţi moartă! 

(aruncă papyrul in sobă) 

OVIDIU, desperat 

Ah! barbar, ce lovire in inimă mial dat!. 

GETIOB 

A! fiară *nveninată ! 
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OVIDIY 
  

IBIS 

Acum m'am rosbunat! 
Cu mine fă ce-ţi place; aştept a ta lovire. 

OVIDIU 

Te-a! coborit prin faptă-ţi ma) jos de omenire. 
Nu meriți. nici osindă, nici milă chiar, nimic 
Om crunt, pentru:o lovire din parte-m! eştI prea mie, 
Purta-vel pe al tei nume eterna inferare. ” 
Mergi... fugi! . 

GEITOBR 

Il laşi ? 

OVIDIU 

Cănd omul pogoară spre mormiînt 
Cuvintul de ertare e ultimu-i cuvint 

(Ibis ese cu fruntea plecată) 

Acum Sarmiza, Gettor, veniţi ic! lăngă mine. 
Privirea voastră *mi faco plăcere şi mult bine. 
Voi ve iubiţi in floarea junie! şi zimbiţi 
Cu vesel! ochi la ceruri.. Copii, fiţi fericiţi! 
Şi cănd in calea voastră veţi intâlni morminte 
De cainicul Ovidii aduceţive-aminte. 

(Rarmiza şi Gettor se apropie de Oyidii şi ii 
sărută mănele) 

Sint ostenit... Ve duceţi in port şi cercetaţi 
Dela străinii astăzi in Tomis desbareaţi, 
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Din caro parte a lume! vin vasele uşoare 
Şi dacă pentru mine nu ati vre-o scrisoare? 

(Sarmiza şi Gettor oprindu-se la ușă) 

GETIOBR 

Mergi tu la port, Sarmiză, eă după robul mei. 

SARNIZA 

"0um ? L/a ertat Ovidiii... 

GETTOB, scoțind un pumnar 

Dar nu l-am ertat ei. - 

SCENA V. 

OVIDIU 

Sint singur... e mai! bine; pe marginea de vieaţă 

Cu moartea voesc singur s5 me găsesc în față. 
S'apropie sfirşitul... cu ochiii păingenit 
S5 mal admir cerescul abis nemărginit, 

(S'apropie şovăind de fereastră, se reazemă de ea 

şi privesce in departe) 

In orizonul tainic, prin a zăpadet valuri 

Ved Roma ce se 'ntinde pe şepte 'nalte dealuri, 

Cu templuri mari, cu Circuri, cu Foruml spațioşi 

Şi pretutindeni statul de oameni glorioşi. 
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Tot ce-a fost mare, nobil, model in omenire 
De-amor pentru virtute, de-a patriel iubire 
Sub chipuri făurite in bronz neperitor 
Domină 'n nemişcare poporul misşcător, 
Şi eloria-l aclamă cu voce triumfală. 
Poeţii sint cu dinşii... Ear ei ?... Soartă fatala ! 

(se apropie incet de masi) 

Te naşti, te credi un geniii; in sborul te inalt 
Aspiri să iel, piemee, Olimpul cu asalt. 
Da! lume! ce te-admiră o singură clipită, 
Intreaga ta comoară din inimă-ţi undită, 
Şi care e resplata măreţului teii dar? 
Amara nepăsare! Exilul mult amar! 

(luănd manuscrisele de pe masă) 

Copiil mel, vol Tristii şi vor Metamorfoze, 
Şi tu Arta iubiror... Ce măndre-apoteoze, 
Ce lauri vt așteaptă in timpil viitor? 
Paingănul urzi-va pe vol invălitori. 
Şi eu, căzând in haos ca grindina in marea, 
Avea-voii două giulgiuri, şi moartea şi uitarea! 

(se pune pe jilţ, obosit, şi ia de pe masă o tăbliță 
de ceară) 

Fie ce-a fi de-acum... om sint... un paiă in vân. 
S& cerc ăncă odată pe lira mea să cânţ. 

(scrie pe tăbliță cu stiletul, declamănd) 

„O! Soare, veselie, isvor de 'ntinerire, 
„A lumilor podoabă, a cerului zimbire, 
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„Ochii splendid care "n tine oglinzi tot universul, 

„Tu Iuliei şi Romel pe raza ta du-ml versul. (slXbind) 

Pe raza ta... du-mi versul... pe raza... 

(adoarme cu capul rezemat pe braţ) 

SCENA VI. 

OVIDIU, IULIA, SARMIZA, intră prin fund 

IULIA 

Tu mi-a! spus 

Că-i aice? 

SARNIZA 

Dar... 

IULIA 

Unde-l? 

SARMIZA 

Colo pe jelţ s'a pus 

S5 caute odihnă. “ 

G 

IULIA, in parte 

Mi-s minţile perdute 

Şi tremur de uimire, (Sarmizet) Ca face? 
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OVIDIU 

SARMIZA 

Doarme. 

IULIA 

Du-te. 
(Sarmiza iese) 

SCENA VII. 

IULIA, OVIDIU 

IULIA, se aproprie de Ovidiii şi-l privesce 
i oțerindu-se 

El e?. Cum? EL? Ovidiu ? Acesta? Nu mă inşel ? 
O! Ceruri! un cadavru apare'n ochi-ml... El 
Pe care-odinioară cu-o tainică ardoare 
Vezutu-l-am la Roma in toată-a lul splendoare ? 
Crunt destin! Cum sperasem aicl s5-l intălnese 
Şi cum... durere cruntă!... in ce stare-] găsesc! 
Nu pe al mei Ovidiu din timpul strălucirei, 
Dar spectrul seu!,. un spectru in ghiarele peire! 
Slab, palid, pe-a lui frunte purtând asprul sigil 
Infipt cu nendurare de crăncenul exil. (cu furie) 
O! Cesar Atigust, flară odată *ncoronată, 
Nu poate chiar infernul să-ţi dee o resplată 
Mai lungă, mal grozavă decăt a f silit 
Să vegi pe-Ovidiii astfel, de tine prigonit, (induio- 

. șindu-se) 
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Ovidiu, fala Romel, Ovidii a mea fală, 

Il stringe 'n braţe moartea, cumplita mea rivală, 

(plăngind) 

Şi ei. 2.. Val pe ce lume fiinţa-i rătăceşto, 

Cănd Julia-! aproape şi el nu o simţeşte, (chemiindu-l) 
Ovidiu ! 

OVIDIU 

Ce glas? Cine-1?.. sint prada unul vis? 

IULIA 

Nu, Iulia: cu tine. 

OVIDIU, privind lung la ca 

Tu, Iulia, mi-al zis? 
Dar, tu eşti umbră sacră... văd forma ta divină. 

Venit-al să me mingăl cănd soarele declină, 

Venit-ai mult departe, val! după ant de dor... 

Te ?ntoarce iar la Roma şi lasă-me să mor. 

IULIA 

S8 mori tu ?... Nu se poate căt sînt ei lingă tine... 
Nu-s umbră... me privesce, simte-a mea mână... ţine. 

(i apucă mnăna) 

| > 0 

OVIDIU, tresărind 

O1 Ceruri! dar, tu insăţi, tu vieaţa mea. tu eşti. 

(atrăgănd-o in braţe) 
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La Tomis... lăngă mine!... Puteri Dumnezeeşti ! 
Mi-aţi invoit cu milă in ora de plecare 
St string in braţe vleaţa-m! pe-a zilelor hotare. 

(desmferdănd.o plăngind) 

Ah! dulce, neultată, stea vie, scump odor, 
Tu patrie, tu Roma, tu glorie, amor, 
Tu ești!... tu eşti!... O! Venus, indurătoare zee, 
Aprinde-m! focul veţi! din ultima:l scăntee... 
Dar co zic? Inşişi zei! sunt surat la al meii glas. 
Ce-mi mal remăne ăncă po lume?... Abia un pas. 

TULIA 

Un pas numai, amice? De ce aste cuvinte, 
Când viitorul vesel ne luce inainte 
Cu-a sale dulci promiteri de scumpe desfătărI? 
Amorul nimiceşte a morţe! incercări. 

OVIDIY 

Amorul poaten braţe! tot cerul să cuprindă 
Dar nu cenuşa rece din noi s5 o aprindă... 
Din cale al mei suflet pe buze-mi s'a oprit 
S5 se 'ntălnească-o clipă cu sufletu-ţi iubit, 
Grăeşte-mi, ah! grăește de nu vre! să-şi ia sborul 
Şi pune moartea crudă in luptă cu amorul, 
Abia, abia resuflu... (arată inima) Me doare-aict cum: 

plit. 
Ah! Inima-mi slăbeşte. 

IULIA 

O! Nu, căci am venit! 
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Din recea nepăsare in fine deşteptat-am 
Pe-amicil tel din Roma şi grabnic alergat-am 
La Tomis, lângă tine, de aicea să fugim 
Şi restul vieții noastre iubind să-l mal trăim. 

OVIDIU 

Speranţă goală, oarbă!... sînt gata de intrare 
In lumea unde-i umbră şi mic Cesarul mare... 
Ani mulţi cu umilire la el m'am prosternat, 
Rugindu-l să me erte... şi el nu m'a ertat. 
Cur&nd, ca dinsul umbră, voii zice umbrei sale: 
Octavii, a mea moarte e pata vieţii tale. 

IULIA 

Aşa-l! Octaviii Cesar a fost ne'nduplecat, 
Dar Roma te doreşte, cu fală aclamat. 

" Exilul luY. Ovidii va fi celebru ?n lume, 
Legănd numele Rome! cu a lu! Tomis nume. 
AI suferit, destinul cu tine-a fost barbar, 
Dar pentra mine fost-a el mai puţin amar? 
Opt ani ei, lepădată in lacrimi pe o stincă 
C'un singur trist tovarăş, durerea mea adincă, 
Trăit-am cum trăeşte un val rătăcitor, 
Cănd fărămat de maluri, cănd preschimbat in nor. 
In ziori, in miezul zilei, in orele de noapte, 
Am aşteptat din ceruri ale 'adurăret şoapte 
S&-mi! spue că urgia lui Cesar va cădea, 
Că Iulia cu-Ovidiă iar, iar s'or revedea, 
Şi iată-me acuma, o! lucru necrezut, 
Aproape de Origiii!... Trecutul e trecut!... 
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Avuta-am zile negre? s'aii şters ca o părere 
Vit tot ca prin minune, exil, lacrimi, durere, 

Şi-ml pare că-s eşită dintr'un grozav mister. 
Te vtd?.,, renviă ferice; te simt, mt nalţ la cer. 
Priveşte, in extazu mi! de gingaşă răpire 

Iau o transfigurare de indumnezeire, 

Şi-mi! vine să strig lume!: iubesc, iubesc, iubesc! 
Ovidiu e cu mine, nimic nu ma! doresc. 

OVIDIU 

Dar eşti dumnezeire sub chipu-ţi de femee 

Şi farmecul tei poate iluzit dulci s&-mi dee. 
Ah! mal vorbeşte, spune-mi de timpul neuitat 

Când pe-am&ndol amorul la sin ne-a adunat. 

IULIA, in parte 

O! Crud e de-a ascunde in ora de jălire 
Amarul trist din suflet sub buze cu zimbire, 
Şi de-a grăi ca mine de timpul fericit 
Când glasu- plin de lacrimi şi sufletul sdrobit. 

„OVIDIĂ 

1ţI mai aduci aminte de prima intălnire 
La Bajes, intr'o noapte ? 

(ascultă cu uimire, cănd reinviind, cănd slibind) 

TULIA 

O! scumpe-suvenire | 
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Era o noapte lină cu cerul instelat, 
Duios indemnătoare de vis indelungat. 
Febe, regina lumei, din faţa ei bălao 
Lăsa, zimbind, să cadă o ploac de văpae 
Pe undele mişcate a-lene de zefiri 
Şi ?n larg acoperite cu for de trandafiri. 
Deodată-o barcă mică trecu în repejune 
Şun glas uimit imi zise: „Olimpică minune! 
„Acel ce-ar avea parte de tot amorul tei 
nÂT fi, mă jur pe Venus, rivnit in Empireu !* 
Surprinsă, ofensată, de-atăta sumeţie... 
Ovidii, intr'o clipă mi-am dat inima ţie, 

OVIDIY, palpitănd . 

Dar... par'că te văd ăncă in barcă lunecăna... 
Măriai cu-a ta frumseţă al nopţel farmec blănd... 
Ma! spune... Ah! mal spune. 

IULIA, emoţionată ştergăndu-șI ochit pe ascuns 

De-atunci in exaltare 
Găndind 1a tine numai, la tine poet mare, 
Ni-am imbătat simţirea cu-a tale poesil 
Ce pot să redeştepte pe morți intre ce! vil. 
O seară prin frunzișul grădinel, fără ştire, 
Te-m întâlnit... O! Ceruri!.. cuprinsă do uimire 
Era să cad... (cu dragoste) Căzut-am, iubite, pe al 

teu sin, 
Destăinuind amoru-m! intr'un duios suspin. 
Mi-al zis atunci, Ovidiu, iți ma! aduci aminte ? 
Mi-al zis: „Amorul nostru căt soarele ferbinte, 
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„Prea mare pentru spaţiul acestul nic pământ, 
„Din templul nemurire! ne-a faco un mormânt 1% 

OVIDIU, căzind treptat în aiurări - 

Mormânt şi nemurire... Cuvintă mari, deşarte... 
Absurdă antiteză, fâră ?nțeles.., De-o parte 
O urnă ce aşteaptă ca să inghiţă 'n ea 
O mănă de cenuşă râcită... A cut? A mea! 
Do aita, o speranţă co naşte inchipuirea,.. 
Mormânt şi nemurirea... mormânt şi nemurirea... 

IULIA 

Ovidiu l (în parte) A lui minte se perde, e ?n delir. 

OVIDIU, cu o zimbire amară 

Şi nemurirea... VIeaţa atirnă de un îr... 
Un liliac in sboru-i il rupe de-l atinge... 
Şi carba creşte grabnie pe omul ce se stinge... 

(cu un țipăt de durere) 
Ah! iar săgeata cruntă! 

IULIA 

Ce al? Spune-mi co ai... 

OVIGIU 

Ni-e inima 'ncolţită de-un dinte crăncen... Varl... 
(perdut) Co plaiuri incăntate colo mi se arată? 
E patria "'nflorită... Sulmone regretată, 
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Un vultur plană, plană sub ceruri sus, mal sus, Iini face semn din aripi... me chiamă... dar s'a dus... M'afund in oceanul de noapte şi tăcere, 
Ah! Tulio... dă-mi măna... mo doare... Co durere! Aici Aici!.. (leșină) 

TULIA 

Espiră!.. Năprasnici Dumnezel !.. 
Cum de-l răpiți vor mie acum sub ochil mel? 
Ajungă-v& blestemul ce vi-l arunc in faţă !       (privind la cl) 

Ovidiu!.. Nu m'aude. (il îa de mini.) E măna luj 
de ghiaţă. Val! Tatăl in a morţei cumplite *mbrăţişărt.,. 

De-abia se mişcă sinu-t in slabe resuflări.   (aleargă la ușă nebună) 

Săriți in ajutoru-nii, bărbaţi, femei, vo! care Nu rideţi cum rid zeii de cruda-m! disperare. 
(Usa din fund se deschide, Sarmiza intră repede urmată de Sarmis şi de poporul din “Tomis, aducind o Cunună de lauri, După dinşit intră amicit luY Ovidiii 

purtănd coroane cu frunze de aur.)         
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OvIDIU 

SCENA VIII. | 

IULIA, OVIDIU, SARMIZA, SARNIS, POPOR, apot GETTOR 

TOȚI, intrănd grabnic prin fund 

Co esto? 

IULIA, desperată 

El espiră, 

SARMIZA, alcrgănd lingă pat 

Sermanul! 

GETTOR, intrănd 

Vă vestesc 
Mal mulți străini din Roma ce?n urma mmoa sosesc. 

  

SCENA IX. 

PREOEDENȚII, COTTA şi AMIOIt LUI Ovinri 

COTTA 

Ovidit unde-i? 

SARMIZA, arătindu-l 

"Eată-l in ultimele-l ore 
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OVIDIU 
  

IULIA, in parte 

Anicil lul in Tomis! (se pleacă pe mort şi strigă) 

Ovidiă, in picioare! 
Roma lui Iuliti Cesar, priveşte, a venit 
„5% to salute. 

OVIDIU, tresărind 

Roma ? 

IULIA, in parte 

Din moarte l-a trezit 
AI patrie! scump nume. 

(Ovidiii se reazimă pe braţ și-și privește amici!) 

COTTA 

Ilustre, tu, Romane, 
Ovidii, fala Romei şa gintel suverane, 
Victimă neferico al cruntului destin, 
Azi Roma te rechiamă cu drag lăng” al ol sin. 
Primeşte-asto coroane; prin noi ți le trimite... 
Salut şi onor ţie, poete strălucite ! 

OVIDIU, se scoală 'n picioare rezemindu-se de pat 

Din morţi la glasul Romei pe lume iar revii. 
Sint rechemat de Roma, im! spuneţi vo!?.. Tărzii! 
Opt ant de exilare, opt an! de lungă jalo 
M'aă dus pe-a veciniciel nemărginită cale... 
Pe mine-a vieţii poartă, amicilor, s'a 'nchis 
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Şi ce mai vea in faţă-mi il vea ca printr'un vis. 

Ah! ved, şi mo cutremur, cum timpul aprig vine 

Mărirea sacră-a Rome! s'o schimbe ?n mari ruine, 

Şi cum din depărtare potopul cel barbar 
Se "'ntinde s% distrugă al zeilor altar... 

Ved Roma cum expiră... Vail Roma nu ma! este! 
Puterea e1? legenaă!.. Istoria-i? poveste! 

A fost, s'a şters cu nume, cu glorie, cu tot... 

Ved multe, multe, multe, dar.a grăi nu pot... 

Fiorul me cuprinde... şi glasul mi so curmă. 

(mică pausă) 

Staţi !.. Norul grei dispare... lumina creşte'n urmă... 

Trec secoli... o! minune... Aici, în răsărit 
Vlăstarul, fii al Romei, stejar a devenit, 

Și Istrul moşteneşte al Tibrului renume... 
Se ?nalţă-o nouă Romă, renaşte o nouă lume. 
Mormiîntu-m! se deschide... din el in viitor 
Un lung torent de vieață se "'ntindo roditor. 

(cu entusiasm) 

Dumnezeiri!.. Nu, ginta latină 'n veci nu moarel 

(şovăe şi cade pe pat 

Ah! eată.. noaptea.. noaptea, ah! mor... ah!.. soare! 

soare ! 
(expiră) 

IULIA, c'un strigăt desperat 

Mort ! Mort 

(cade *n genunchi și-i sărută măna plăngănd) 

(Toţi cad in genunchi) 
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COTTA, intinzind coroana spre Ovidiii 

Adio, geniii in veci neperitor! 

IULIA, cu lacrimi 

Adio, sullot nobil, iubit şi iubitor! 

(Cortina cade. — Sfirşi!). 
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