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_ ACTULI



ACTUL I 

VARA LA BĂL. —<HALL=-UL UNUI MARE HO- 
TEL, — IN FUND O UȘE MARE CARE DĂ PE O 
TER Asă, DE UNDE COBORI ÎN PARC:—DEPARTE, 
ÎN PERSPECTIVĂ, MUNŢI. — UŞI ÎN DREAPTA, 
UŞI ÎN STÂNGA, — SCAUXE, FOTOLIURI, MESE, 
MESE DE JOC. MESE DE SCRIS, SCAUNE LEA- 
GĂN, SCAUXE-COȘURI.— TABLOURI. PLANTE. — 
LUX MARE. — ZIUA, — VREMEA “LA ÎNCEPUT 
PLOIOASĂ, MAI PE URMĂ SE „ÎNSENISEAZĂ ȘI 
RĂMÂXE SEXIN PÂNĂ LA URM Xa :.



SCENALI 

Iorgu Zăvoianu, citeşte ziarele pe un fotoliu. D-șoara Stavrea 
şi D-șoara Jarosin, vorbese amândouă și râd întrun colţ. Vasile Pralea 
se plimbă necăjit de sus în jos și-l supără pe Iorgu care nu poate să ci- 

„_tească. Doamna Dornea și Doamna Lazu lucreuză amândouă pe o cana- 
_pea. D-șoara Lremiade pe un jeţ, mai la o parte, citește o carte. 

” N 

IORGU ZĂVOIANU. VASILE PRALEA. DOAMNA LAZU, D-NA DORNEA. 
D-RA STAVREA. D-RA MAROSIN. D-RA EREMIADE. 

IORGU | : 
'Tot plouă boerule? 

PRALEA 
- Tot! Dacă n'ar mai ploua, naș mai sta aicea. 

- TORGU | 
Te-am întrebat dacă plouă. Ce-ai avea de gând să faci, te pri- : 

vește. (se duce de: se așează pe alt scaun). i 

PRALEA . | 
(îl armărește.. După ce a stat, Iorgu, jos) Ai să mă mai sâcăi 

mult ? - a 

IORGU 
Giât o ploua. 

PRALEA ” - 

Şi pe urmă? . e , | d 

IORGU 
Pe urmă ai să te duci, “ - , 

PRALEA | | , 
„Asta e treaba mea dacă o să mă due sau nu. Cine ţi-a spus co - 

să mă duc. - -
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"IORGU 

D-ta! Mi-ai spus «după ce-o sta ploaia, plec». 

PRALEA 

Da, dar la -munte plouă mereu, așa că dacă pleci cînd nu mai 
plouă, s se poate să te prindă ploaia: pe drum și trebue să te întorci. 

S 

" IORGU _ 
Și toemai când tentorci numai plouă. . 

PRALEA - 

Atunci pleci iar. 

IORGU 
Şindată ce-ai plecat, pac! ploaia. 

| PRALEA 
Nu mai pleci. 

"IORGU | 

Dar dacă pleci și te-apucă pe drum 

PRALEA 

Ce ? 

IORGU Ă Ă 
Ploaia. - - 

PRALEA 

ȘI, ce-are aface ? | | | ş 

i IORGU 

Plouă ! Şi ai plecat crezând că nu mai plouă. 

| PRALEA N 

(își reia  umbletul) Ia slăbește-mă, Domnule, şi nu mă mai plictisit 
(după o pauză). 

IORGU , 5 
Pralea ? 

“PRALEA 

(supărat) Ai? | 

| IORGU 

__ Câte cărţi postale ai seris azi? 

PRALEA | 

Ce te. priveşte? : a
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IORGU ÎN 
Eri le-am numărat. Douiizeci. și patru! Ce-oi mai fi seris când. 

„nu eram eu, nu ştiu, 

D-RA MAROSIN - o 

(vine spre el) A! Domnule Pralea îţi mulțumesc! Am primit 
ilustrata dela D-ta. Si a - 

> 

IORGU | 
Poftim! Nu mai ni cui să serii și ai început să scrii celor din 

hotel. . E 

PRALEA 

D-ta poţi fi sigur că mai să primeşti nici odată. 

IORGU | 
Nu spune vorbă mare! Intro zi n ai să ai cui serie și o să fii 

nevoit. : e 

PRALEA 
Mai bine mi-o scriu mie. (privește afar 3 A! nu mai plouă. La: 

xevedere, (îrcce pe lângă cucoane) Sărut mâna! ” : 

“TonGv | | 
„Ja umbrela boerule, nu se ştie, Ă 

PRALEA 

Vezi de D-ta nu te îngriji de alţi. (pleacă fără aembr ed), 

D-RA MAROSIN 

(coboari) Vremea asta e nesuferită. 

IORGU 

„Sa stricat pământul la ctennis», - .. - 

D-RA STAVREA | - 

Vai de mine! Ce ne facem Alaric ? ă 

IORGU. e 

Să-l. puneţi pe Pralea. să umble de colo: până cole, să-l bat bine. 

D-RA MAROSIX - 

Ce-ai cu el, zău așa? 

| D-RA STAVREA 

Marie, hai cât a stat ploaia, 

Se IORGU 
u » . vu > IL i Pi ” . Ă : Ă | (după ce s'a uitat. afară) Nu vă. duceţi că iar plouă. "
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| D-RA MAROSIN 
Pnftim. Așa e! Vai nesuferită vreme! 

| IORGU | 
Dacă nu plouă, pică! 

D-NA” DORNEA , 
Apropo de pică, hai să facem o partidă d-le Zăvoianu? 

JORGU -. : | 
Acu e imposibil; citese, (sc-așează la masa din stânga). 

D-NA LAZU: o - 
Mai târziu faci? ” 

IORGU 
Probabil că nu. Sa 

| D-NA LAZU | 
fiu toată lumea petrece aicea, afară de mine. Toţi aveți o distracţie. - 

| D-RA STAVREA ” y 
(pe terasă) A stat! 

D-NA LAZU 

Cinc?- 

D-RA SIAVREA 

Ploaia! - 

TORGU , 
Norocul lui Pralea, tot era fără umbrelă. 

| D-RA MAROSIN 
- Haide, huide, nu mai Sta. In revedere d-le Zăvoianu. E ceva în= teresant? (arătând ziarul). 

IORGU 
Morți mulți! De câte ori citeze mă gândese cum o să fie anunțul. meu... d-l Grigore Zăvoianu, frate, Doamna... 

D-RA XMAROSIN - 

Nu, nu te rog scuteşte-mă. (D-rei Siaerea) haide! (celorlalți). Aurevoir. (D-rei Stacrea) "Ţi-ai lunt scrisoarea ? | 
| D-RA STAVREA | 

i Nu! am uitat-o (se duce 's'0 da și lasă săculeţul) 

. 

D-RA MAROSIN a | 

Mergem până la poşte să punem o scrisoare, “
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IORGU 

So văd! 
, 

D-RA MAROSIN | 
Poşta! . 

IORGU 
Scrisoarea, 

D-RA MAROSIS o, 
Știam cu că scrisoarea, dar nu se poate. 

IORGU 

Dece? Lasă-mă so văd... 

D-RA MAROSIN 
Uite-o ! (i-o arată). 

IORGU 
Adresa, 

- D-RA MAROSIN 
Aia nu se poate... (D-rei Staurea). Să nu spui cui! 

IORGU 
Eu tot wo iau. M-aţi făcut curios, 

D-RA MAROSIN , | 
Nume Dume Nu, (fuge). | 

IORGU e - 
(După ea) da... da... da... 

D-NA LAZU 
Stuţi binișor co să: daţi scuunele jos. 

- D-RA! MAROSIN 

(Când vede că e în primejdie să i se î-a scrisoarea o dă celeiPalie) 
Na! Na! inel, 

IORGU . . 
(Aleargă după cealaltă). Dă-mi-o că nu te las. 

| D-NA LAZU: 

D-le Zăvoianu ce-i asta ? 

IORGU | 

Ce să fac. Trece vremea. Tot e plictiscală aicea, m'ani nici o dis- 
_tracţie! (aproape să prindă fata). Vezi Madam Lazu, mă ţii de vorbă și... 

(a prins-o, dar D-ra Stavrea « dat scrisoarea celeilalte). 
.
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D-XNA LAZU. 

Vino mai bine de joacă.  - - | - 

D-RA MAROSIN. 

«-Zău lasă-ne să mergeni, uite tot a stat ploaia... lasă-ne,.. (aleargă în 
jurul scaunelor). - 

IORGU | | 
(Pune an scaun în drumul ei şi-o prinde). Aha!, 

4. 
| D-RA MAROSIN | 

- (supărată) Nu, nu te TOg„ , 

| - TonGu N . 

(Citeşte) Domnişoarei Elisa... 

D-RA MAROSIN - 
Dă-mi-o! o 

IORGU 

Poftim ! dacă știam că e scrisă unei fete... 

| D-RA MAROSIN a 

Vezi, eşti pedepsit pentru curiozitatea d-tale. 

IORGU _- . 
„Nu sunt pedepsit pentru -că eram sigur. 

_D-RA MAROSIN 

Vorbă să fie! 

IORGU E 
Numai ca să vă daţi aere că seriţi scrisori secrete nu. arătați 

„ corespondenţa, când, colo... 

„D-RA MAROSIN . 
In lasă-ne în pace, ştii !... am eu altele, pe care nu le arăt... 

_ IORGU 

Pun mâna în foc că nai nici una. (nerge spre cucoane) Grozav 
“ne place să fim mai răi de cât suntem. De-aia și “ vorbește lumea tot 
felul de lucruri. pe socoteala unora şi a altora, fără să fie ceva. 

. D-RA MAROSIN a 
Salutare Domnule, (D-yei Starea.) Ai luat parale? 

D-RA STAVREA , i 
-- Da! (caută sdculețul) Stai, stai Cam uitat sacu. (merge “şi-l da pe 

masa din drepta). . | . .
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D-RA MAROSIN . 

Poftim, era să plecăm fără bani. 

- D-RA STAVREA Di | 

„ Uite]! Mergem. (zor să iasă și.se întâlnesc în -scară cu Gorcea 
“care vine cu umbrela deschisă). - . - 

SCENA II o 

Aceiași. GORCEA (mai târziu PRALEA, DORSEA și D-ra LAZU) 

„  GORCEA . _ | 
Unde mergeţi bre? Timp de plimbare e aista? Nu videţi că ploaie!. 7 

i D-RA MAROSIN 

Iar? (se întore amândouă furioase şi coboară în stânga). 

| GORCEA o | 
Și şe ploae. Ia să vedeţi şe vini. Colo s'o acoperit șerul ca cu o - 

oghială ; şi e o zăpușală pe șinstea me, că-ți vine să turbi. Ă N 

IORGU a - 
Aşa e la munte, boerule, se schimbă vremea mereu. 

GORCEA | - DN 
Da, munte e aista? Am fost până di vale... o llume, de te soco- 

“teai în iarmaroc, - - 

D-NA LAZU 
Lasă moldovene că mai pui şi dela tine. 

„= GORCEA - | 
„ Parole dhonneur. Mă rog matale, dacă voiai să stupești, stupeai - 

pe șineva în şeafă. (Doamnei Dornea). L-am văzut pi Ștefănucă. 

D-NA DORXEA 
Care .Ştefănucă ? 

GORCEA 

- Ştefănucă, de! fişiorul lui: Ce.: Iorgu, Ştefănucă di la: Boloveni, 
şel cu aluniţa pe nas cât un papanaș di mare. Ștefănucă bre ! i 

(Prin fund tine Pralea, plouat leoarcă cu pălăria în batistă) 

| IORGU | | a Aa 
Ha ha ha! Lăsași umbrela boerule numai ca să nu faci cum îţi 

spun eu! 
a N 

PRALEA _ - | Si 

Numai când îţi vorbesc, te rog să-mi răspunzi, altminteri...
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GORCEA . Aa 
Șe e bre de vă tot şertaţi. Mersi Domnule Pralea pentru ilus- 

trată. i ! 

IORGU. 
Altul! Să știi că se apropie rândul meu. 

| PRALEA | . 
"-. Te poftese să tragi nădejde! 

IORGU 
Hai... du-te la bucătărie și culcă-te pe mașină să te usuci. 

GORCEA -- 
Nu fășea una ca aiasta că te friji. | 

IORGU 

Și nu mai poţi sta pe scaun când faci curte văduvei!. (Pralea! și Gorcea se așează în fund la șah). . 

D-NA LAZU i - 
M-aţi amețit -cu văduva aia. 

D-NA DORNEA 
Ziău așa, de când a venit aicea au înebunit eu toţi! Christache Christache !... Poftim și bărbatul ineu tot după ea trebue să fie. 

| | IORGU 

„Lasă. De el să naibi grije. Ii in alţii înainte, 

D-NA DORSEA” : 
Ea îi schimbă atât de iute, în cât le vine rândul curând, cu- 

rând... la fiecare! 

IORGU | . 
Strașnice sunteţi când e vorba de altele. 

D-NA LAZU 
Lasă Domnule Zăvoianu, că or cât sar zice, nimeni nu mini e ca diisa. 

IORGU | 
O judecaţi mai rău de cât e! _ 

(Prin fund pe terasă. trece Aira, cu un aparat fotografie în mână, 
urmată de Jlaghiran, Marosin, Dornea, Cârjan, Floareș, Marinescu Sadea și D-ra Lazu). a 

MIRA 
Păcat că nu e.lumină. Să fac un instantaneu, 
(Mira râde cu. hohote și trece înainte). -
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D-NA DORXEA | E MR 
Uite nebuna. Spune-mi și d-ta dacă se cuvine... (îl vede pe Dor- 

n ea. Cliristache ! Christache!... mauzi? (aleargă după dânsul pe terasă). 
Christache ! 

DORNEA 
Da!... da!... Aici erai... Ce mai faci? 

D-NA DORXEA i 
Cum ce mai fac? Iar te ţii de nebuna aia... parcă ai paisprezece ani; 

Da D-NA LAZU - 
(fuge după fisa) Marietto, Marietto !... 

DORSEA 
(în scenă) Nu știu cum se face dar în tovărășia ei, cum iii zice..: 

parcă întinerești, . „o . 

D-NA DORNEA | 
ut! (îi arată un scaun). Șezi colo!... (ia din mâna lui Iorgu 

jurnalul) Imi dai voe? (lui Dornea) Na! citește, 

D-NA LAZU . 
(pe terasă) Marietto... vii... ori viu cu? 

MARIETTA 
(afară) Da maman.. numai de cât. 

D-NA LAZU * ae 
Acum să vii! (celor din scend/ Toată ziua cu nebuna, ce poate 

ănveţe dela ea (afarâ) Vii?... să 
. 

MARIETTA 

(intră) Uite cum venit. 

D-XA LAZU 
(severă) Ți-am spus să nu mai umbli cu D-na Dăianu? 

MARIETTA | 
E atât de drăguță ! 

| | D-NA LAZU | | 
Ţi-am spus ori nu? Fată inare şi am.să te pedepsesc ! - * 

MARIETTA | E 
Ce rău poate să-mi facă, Doamna Dăianu? 

"D-NA LAZU. | 
Eyti prea mică să umblii cu cuccane măritate, =
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MARIETTA N . - 
Mai întâi că e vădavă și pe urmă când sunt cu ea, parcă sunt 

- mai mare! Pe i 

IORGU Sa a o 
Poftim! Unii întinerese alţii îmbătrânesc. Dracu gol e femeea asta! 

D-NA LAZU : 
Ce-ai să vorbeşti toată ziua cu dânsa ? 

„o MARTETTA 
Râdem. ” 

| D-NA - LAZU 
Pe socoteala cui? 

IORGU | 
Asta e, parcă totdeauna trebue să râzi pe socoteala cui-va. 

> MARIETTA | 
Nu-i așa, Spune-i și D-ta. . 

D-NA LAZU | 
Nu vreau să știu nimica. Uite colo-fetele, du-te de: stai. cu ele. 

"(Afarietta merge de vorbește cu cele-balte. două). . 

(Intră Alarosin) . 

SCENA III 

| Aceiaşi, MA ROSIN, 

- MAROSIN 
Ce faci Domnule Dornea ? “Te caută D-na Dăianu... ( Dornea rea 

- sd plece). a 

e D-NA DORXEA | 
Christache!... E ora când d-l Dornea citește «Universul». 

| DOREA. | 
- Dau. e... cum îi zice... citesc... (se așează din nou). 

D-NA _DORSEA 
După amiază citeşte ziarele, 

. MAROSIN 

Și înainte ?. A 

. D-NA DORNEA * 

Baia, plimbarea și vine acasă !
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DORNEA . | 
” Da... cum îi zice, viu acasă. (lorgu il ia pe Marosin şi urcă a- 

mândoi în stânga).. E 

.  MARIETŢA | 
Maman mă lași să merg cu fetele până la poşte ? 

D-NA LAZU - - 
Du-te ! ” 

DORNEA 

N Am şi cu o scrisoare. 

D-NA DORXEA 

Dă-le-o lor, tot-merg la poşte ! - - 

o DORSEA - = 

Au plecat... lasă, cum îi zice, că o pui pe urmă. 

IORGU 
(lui Marosin), Ia ascultă dragă să te întreb ceva... dar pe cinste... 

(se îndepărtează). 

- D-NA LAZU 

(D-nei Dornea). 'Toată ziua cu dânsa. Lasă că nu e frumos să 
umble o fată, cu o femee de astea... dar ia tot soiul .de apucături rele. 
Uite chiar eri... (îi spune ceva la ureche) 

D-NA - DORNEA 
Taci, soro! 

| = DORNEA ar 

(Se apropie). Ce zici ? Ce zici ? 

D-NA DORSEA 

Lasă că-ţi spun altădată. 

"D-NA LAZU 
De! Spune și D-ta! Să-ţi aduci fata la băi şi să: înveţe tot soiul » 

de prostii. ” ' - 

DORNEA 
Ce prostii ? 

D-NA DORNEA 
“Lasă că-ţi spun altă dată! - 

(intră D-na Galeriu şi Dnă Boldea)
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Aceiaşi. D-NA GALRRIU, D-NA BOLDEA. o 

D-NA BOLDEA 

Bine, cucoanelor, ce e asta, vă căutăm de un ceas. Era vorba că, 
ne punem la cărţi numai decât după masă și-acum e trei ! 

D-NA GALEINIU 

- Pe unde nu v am căutat ? Incă bărbatul meu zicea, să știi că Sau 
dus cu nebuna... 

D-NA DORNEA 

„Așa e Consilierul mucalit. 

-XA BOLDEA 

Sunteţi de mult aici ? 

D-NA DORNEA .- 

După masă ne-am retras în hală. 

| NA GALERIU. 

In hală ?   DORXEA 
"Ți-am mai spus că se zice <hul»! 

NA DORNEA - i 
ti Si am mai stat nici de vorbă ba de una, ba de alta... să ne treacă 
impul, 

D-NA LAZU , 

Zău aşa, pe 'noi ne-a uitat Dumnezeu... 

! "D-NA GALERIU | 
De când a venit nebuna nici nu mai au cine să faci o partidă. 

D-NA DORXEA - 

Și tineri, și bătrâni, după ca! Parcă mau mai xăzut femee. So fi 
„văzut-o adineaorea. când trecea pe aicea. (o miti) Ha, ha ha... hi hi, 
hi... niște sachisme, de ţi-e și silă. . 

4 
D-NA GALERIU | 

S'o fi văzut-o alaltăieri... a! r/aţi văzut nimic. 

D-NA DORNEA 

Taci... ia stai jos... ești tot pe ducă. 

| D-NA GALERIU. 
Dacă nu faceţi partidă... ce să fac?
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(Christache se repede să deă Doamnei Boldea scaunul lui și vrea să îasă, când îl opreşte privirea severă a Doamnei Dornea). . 

D-NA DORXEA . 
Stai de ne spune! Ei ?... alaltăeri ?,.- 

D-NA GALERIU , | . a 
E Alaltăeri, la serbarea aia, D-ta nai fost... Toate eram cu pălăria ca, nu, cu capul gol!- a 

| D-NA DORNEA 
„Ei şi? Nu i-aţi zis nici una nimic? 

- D-NA GALERIU 
„Ce să-i zici ? 

D-NA DORNEA , 
Cum ? aici sunt fete, trebue să umble cuviincioasă... 

D-SA GALERIU 
"„ Dar stai să vezi... cînd să se isprăvească,.. 

IORGU 

(Pufneşte de râs). Și aşa, boerule, am dus-o bine ca un vătaf, “. tânăr într'o mânăstire de maici! (coboară). Se | 

D-NA LAZU , _ . > 

Ia vino de ne spune și nouă. Unde ai dus-o birie ? 

D-NA GALERIU ă > 

Spune, spune zău să mai râdem, că dostul navem ce face. 
(Dornea se scoală și încetul cu încetul pe nesimţite o tuleşt: afară pe când povesteşte Iorgu). ă 

1 
SCENA vV SI - 

cp” P-SELE DORSEA, GALERIU, BOLDEA, LAZU, D-RA FREMIADE, 
GD IORGU ȘI MAROSIS, GORCEA ȘI PRALEA (în fund la şah) 

Di IORGU : ş 
Spuneam cam fost într?o vară la Slănicul din Moldova. Pe vre- 

mea aceea, cine nu p leca în streinătate, se Ştia... la Slănicul din Moldova, 
toată lumea, - NR | 

„D-NA DORSEA 

Am fost şi noi doi ani dearândul,.. 

| D-NA GALERIU 

Lasă să spue... Da 

       

Go ore 
SEXTRILA DastESITAa: 
AN - DA i
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IORGU | a 
Aveam... două zeci, două zeci și doi de ani. Și era acolo, trebue. 

"so fi cunoscut-o, una, Anicuţa Vraja... . 

D-NA GALERIU 
Anicuţa Vraja ? 

IORGU | 1 
No ştii D-ta !....zicea că e rudă cu Panaiotache Moruzi ; văduvă, „avea vre-o trei zeci și patru de ani şi bogată putredă. | 

D-NA LAZU Pa 
Păi Vrajă, fusese consilier la curte pe vremea lui Stirbey. 

IORGU | | 
Așa e! L-ai cunoscut ? . 

D-NA LAZU | 
Cum să-l cunosc, dar am auzit prin casă. 

D-NA ROLDEA | 
Ei şi spune... cum era cu Anicuţa... 

IORGU 

-. Când am sosit acolo, vre-o cincisprezece înşi se ţineau de ea. Cum am venit, uite așa, i-am risipit pe toţi, Ce crezi, boerule; eram frumos 'cum numai e unul azi..Un păr buclat adus peste urechi și ochi, ochii, am «Să vă arăt o fotografie. Madame Galeriu miai iubi astăzi pentru cum am 
fost odată. Ce să vezi? într'o lună, cât am stat acolo, am încheiat o dragoste... o dragoste... ştii cum ştiam noi să iubim pe vremea aia, D-nă Boldea. Ă 

D-NA BOLDEA 
De! Că noi fi după vremea lui Știrbey. 

IORGU | 
Nu zie asta, dar ştii d-ta, pe grecoteiul ăla, care nu era bal să: nu fii d-ta să nu fie și cl. 

D-NA BOLDEA | 
(roşie) Ei lasă, spune mai departe... 

, IORGU | | 
Ce să spui, am trăit cu dânsa un an,. ca Bimbașa, 

D-NA LAZU a 
Numai un an ? 

D-NA DORNXEA 
Un an! Sigur, ce crezi că astea te țin mai mult? 'Trebue să fi . fost, ca nebuna de aicea!. . |
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D-NA LAZU 
Şi ai cheltuit ? 

IORGU . 

Cinzeci de mii de napoleni ! ... 

- " D-NA LAZU , m e 
(speriată) Ai d-tale? | e E | 

IORGU ae “ 

“Ai ci! Eu de unde cra să am parale În vârsta aia ? 

D-NA DOREA - 

Păi fireşte. Și Dăianca aste, se zice că are avere. Ia lăsat băr- - 
bat'său o groază de moșii. O să den de unul și'o o lase pe "drumuri. 

IORGU 
Și ţi-e milă deea! 

MAROSIN. 

Ba, bine că nu! 

e D-NA! DOREA 

Dar cu. câţi a mai trăit, crezi că n'a dat... 

MAROSIN 

Cum o să dea? Femee tânără. 

| D-NA LAZU | | 

Fireşte ! Dimpotrivă am auzit că alţii îi dau ei. 

_ MAROSIX 

Așa, am auzit și eu! 

D-NA DORXEA 

Şi noi venim să ne căutăm de sănătate, cu bărbaţii noștri, cu 
copii... ea 'de' pildă dumneata, cu fata, şi dai aci de nebune de-astea că-ţi 
vine să-si ci lucrurile şi « să pleci. Şi pe câ „când o auzi, ştii, parcă a ar 
fi o sfântă! 

D-NA GALERIU. 

(ui dlarosin) „Cum se face că nu te-ai dus cu nebunii după 
dânsa. | 

a MAROSIN i a 

„(se apropie de ele) Nam nici un zor. 

D-NA DORXEA 

Brayo! Așa băiat îmi place. Serios şi aşezat,
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| IORGU | 
Grozav i sau aprins călcâile, dar nu'spune, ca să nu-l ţineţi de rău. 

MAROSIN Ă | 
Mic ? Nu mă cunoşti. Crezi că mă uit la femei. de-astea. 

IORGU | e 
Cum ? Văduvă, tânără, frumoasă ! 

s | D-NA LAZU | 
Ba, mai bine îmi plac alea, care mărturisesc, de cât astea care fac pe “sfintele și fiindcă au fost sau sunt măritate trebue să închizi ochii. 

| MAROSIN 
__ Yemei, da, cu reputaţie bună, care să te iubească „pe care să le “iubeşti; nu așa, să ştii că poate mâine îţi închide ușa în nas, 

ă IORGU | 
Mi se pare că asta ţi-a închis-o înainte să fi fost vre-odată înnăuntru şi de-aia o vorbeşti de rău! 

- MAROSIX 
Mie?- Elle men demanderait pas micu! Dar ce sunt eu... așa, flueră vânt. Imi pare rău, nu mă cunoşti. Mi-au plăcut. totdeauna femeile cum se cade. Asta? Ştii D-ta cine e asta? . a - | 

N D-NA GALERIU . | _ 
Ia spune ? | 

MA ROSIN , | 
Nu mai spui, că iar îmi ese vorba că vorbesc de'rău. 

„D-NA DORNEA - 
"Iutre noi poţi să spui știi că noi nu spunem la nimeni. 

MA NOSIN 

Nu, dar nu vreau să am aerul că. şi pe urmă nu vorbesc de rău. Spune și D-ta... când e, e! Inţeleg să scornești din capul tău, dar așa. constaţi un fapt. Dacă ești priceput. observi Și 

„D-NA GALERIU | 
Tocmai, ia spune! 

_MAROSIN 
Nu! Nu! Lăsaţi altă dată! 

D-NA GALERIU. 
Spune că ne supărăm! 

| MAROSIN o 
(După o şovăială). Nu: știu dacă e adevărat...
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D-NA GALERIU . tt 
Trebue să fie. Spune ! 

2 i MAROSIN- | Da 
Acum câţiva ani după ce sa măritat, pe când trăia încă băibâtul ei, avea pe unul... nu -vă spun cum îl chiamă, ofiţer, 'de jandarmi. Ăla o bătea regulat cu biciuşea. . e 

pp 

D-NA DORNEA 
Să-i dea bani ? 

IORGU . 
„Ce-ai D-ta mereu, că să-i dea bani, . 

Y 

MAROSIN |. | Sa 
Nu, o bătea că regulat o prindea cu altul, 

D-NA GALERIU E 
Auzi Madame Lazu, măritată, avea pe ăsta şi-i mai trebuia și alţiii Ce să zicem noi care ne-am sacrificat, că de... am fost. ce an fost ?,.. “suntem, încă bine! - a Ia 

D-NA DORNEA 

Să mă fi gândit eu, vre-odată? Bărbatul meu era sfânt "pentru „mine! Când se întâmpla să iasă fără mine, nu ştiu cum, dar parcă nu-mi erau boii acasă, - o , 

D-NA GALERIU 
Și-acuma tot cu ăla e! 

- MAROSIN e ama 
Ce să fie? A lăsat-o ăla după o lună. - i 

D-XA GALERIU 
Sigur ! Și bărbatul vrea să aibă siguranţă ! 

| | IORGU a | 
Bine le potriveşti Madame Galeriu ! 

D-NA DORXEA | - 
Şi p'ormă ? 

Ni MAROSIN | 
„Pe urmă a trăit cu un magistrat dela Curtea de Apel. Se ducea cu el noaptea 'la Enescu şi venea la ziuă acasă, a 

a D-EA LAZU. - a | - 
Dar bărbatu'său ! SE a a 

 MAROSIN e atei 
Murise ! O lună dela nuntă, s'a. prăpădit, -
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a: ! D-NA DORNEA a 
" Săracu ! Ce crezi D-ta — de inimă rea.. 

i D-NA GALERIU | Sa 
: Păi aşa se şi spuhe că Va omorât ea, ca să rămâie singură, stăpână pe avere. - A . 

MAROSIN 
Nici cu ăla n'a dus-o. 

D-NA LAZU , 
Nici cu ăla ? Ce stricată !., 

! 
D-NA DORNEA 

Şi zi bărbatu-său a murit din pricina ei. Bietul om! - 

D-NA GALERIU 
EI, ştia că! înşeală? 

IORGU 

Știa! Cum se întâlnea .cu unul şi-l întreba de sănătate, el numai de 
cât : «Ce să fac, iar sa încurcat nevasta mea cu ultul>. 

| D-NA GALERIU . 
Ştia şi tăceal!l 

IORGU N 
De tăcut nu tăcea, de vreme ce spunea și pe la.alții ! 

« 

D-NA GALERIU | 
Nu știu, dar pentru mine un bărbat; care știe că-l înșeală femeea şi 

tace, e mai de despreţuit ca femeea însăși. | | 

IORGU 
Iar ai potrivit-o Madame Galeriu. 

| D-NA DOREA | . - 
- (lui Marosin) Ia spune, dupe ăla dela Curte ? (D-ra Eremiade a lăsat. de cât-va timp cartea şi ascultă)... uite şi D-ra: Eremiade e scandali- zată.... sigur, nu-i așa ? 

| D-RA EREMIADE 
"Nu-i așa de loc! (se apropie, de cucoane). 

| D-NA DORNEA i | 
Cum nu te scandalizezi..., când vezi o femee cum e asta? 

D-RA EREMIADE - 
„_. Dece o judecaţi atât de rău? O femee tânără, petrece, râde, poate prea 

„mult, îi place.să vorbească mai mult de cât trebue... dar, ce vreţi ? Ti- nerețea ? Omul când e tânăr!...
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N D-NA LAZU Me: 

Lasă Mademoiselle Eremiade. am fost. şi noi şi suntem încă bine... 
de! nu cum e ea, că poate să aibă douăzeci și doi de ani!. 1... 

D-NA DORXEA 

Ce? Cât? zice ea, două zeci şi doi... de no avea ' două zeci Şi 
opt. capul mi-l pui... 

IORGU 

Să nu-l pui că-l perzi și la vârsta d-tale o femee nu trebue să-și 
mai piardă capul! 

D-NA LAZU 
Hai, douăzeci şi cinci să nu fie nici cum zic eu. 

D-NA GALERIU 

Douăzeci și șease, douăzeci şi șeapie. 

D-NA DORNEA 
(sentenţioasă) Douăzeci și opt împliniţi. 

D-XA LAZU 
Bine, douăzeci și opt... dar ce face ea... e din cale afară ! 

D-RA EREMIADE 

Copil ! Ware cine să-i spue, 

D-NA LAZU 

“Cum copil astea numai sunt copilării !” 

-D-RA EREMIADE | | 

Și chiar așa să fie... ce ne pasă nouă... a 

D-NA LAZU 

Ba ne pasă, uite venim cu fete... 

D-NA. DORNEA 
a 

Cu bărbaţi... (code: că d-șoara Bremiade își în cartea si vrea să 
iasă) Da, untte duci? | , 

D-RA EREMIADE SR E, 

Mă: duc să citesc, | 

i D-NA DORNEA 

Se vede că nu-ti place sindrofia noastră ? 

D-RA EREMIADE | E 

Vai 'de mine INu! dar mă duc jos pe o bancă (ese).
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D-NA DORXEA a 
„Jos pe bancă și banca udă de”ploae. Su dus că nu ştiu ce are de Nu-i place să vorbim de aiPaltă ! -. - 

D-NA GALERIU 
Sunt soi amândouă. 

_ 
IORGU 

Ce Dumnezeu ! Asta e şi bătrână și d-șonră! 
, D-NA DORXEA 

Trone!: O mai fi și d-șoară ! 

D-NA LAZU 
- Chiar să fie. Nesuferite sunt fetele astea bătrâne. 

IORGU : SR 
Da, și cu zic tot așa. Miroase a tămâe. 

MAROSIN d - . A vechitură, cum sunt cărţile alea vechi cu paginile înoălbenite. 
IORGU N 

Cărţi vechi, dar cu paginile netăiate. 

„MAROSIN 
Asta e d'alea, care scriu “scrisori toată ziua și noaptea copiază poezii de Lamartine, de le trimite la nepoate, - 

- 
7 D-NA DORNEA 

Ia lăsaţi-o) ncolo... Ia spune. Domnule Marosin, că ne-a întrerupt adineaurea, ziceai că după ăla de la curte ?,. : a - 
> 

MAROSIN 

A, da! După ăla dela curte, s sa dus în. streinătate, 

D-NĂ GALERIU 
Hoho! acolo ce de-a mai făcut! 

- MAROSIN 
Nu vă spun eu!. Ce asta e femee so iubeşti, In „Streinătate a trăit cu un conte italian şi l-a tocat. 

IORGU 
Bine, boerule, de unde știi D- ta ce-a fucut acolo? 

-  MAROSIN | a NE Sa întâlnit italianul cu un român la Pesta și i-a spus—<uite- aşa ŞI aşa>, e
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IORGU a | o 
Am înteles! Pe urmă... în spune, văd că ai o memorie! Măcar să-i ţie "minte ea, ca D-ta! - 

D-NA DORSEA |, - 
„Mă rog dar ce a fost ta-său, , 

o MAROSIN | Si a 
Mare alegător în coloarea de verde. 

IORGU a _ E 
Se vede că dela tat'său a învăţat să aleagă! - 

D-NA LAZU | 
dicia s'o vedeţi ce face. Toată vremea cu instantancul. 

D-NA DORNEA 

Ce e aia? - 

D-NA LAZU | 
Aparat fotografic. * Are o odae neagră unde zice că face foto- : grafiile. Ii strânge pe toţi și trage la sorţi, cine să meargă cu dânsa în odaia neagră, chipurile so ajute, că se murdărește pe mâini. 

| D-NA DORXEA e „. 
Așa e! Ieri căzuse sorţul pe Christache al meu! (UI caută şi n Lvede). 

i D-NA LAZU , - - N 
Și „l-ai, lăsat ? 

D-NA DORNEA. - 
Doamne fereşte! (ridică Universul) Christache! Iar a plecat Christache! Christache (merge spre fund) Christache! Aș!-de unde! Christache ! - e e 

(ese fugind) - . ” 

SCENA VI | 
Cei Vali mai puțin D-NA DORSEA Şi D-RA EREMIADE 

D-NA LAZU . - 
Și asta, toată vremea «Christache!> <Christache i „parcă no știe „lumea ce-a făcut! - - ” 

. 

* 

IORGU 
Ei comedie! Ce-a făcut? - ” 

D-NA LAZU , De , i Cum nu știți! Mai tău ca astă Paltă, I?a ofticat pe bietul Chris- tache. Cine mai era ca dânsa, cu coșul ridicat la șosea, -
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„IORGU 
De unde ştii? | - 

D-NA LAZU i 
Păi sentâlneau la mine și de acolo luau trăsură; 

IORGU 
Nu mai spune! Noroc ca dat de o prietenă bună ca D-ta că 

de'ncăpea pe gura alteia... 

D-NA LAZU 
N'a venit Christache la mine întro' seară... 

* 

IORGU | | a 
„Şi i-a găsit ? | . | 

D-NA LAZU - 
Tocmai plecase !.. Madame Boldea, să nu care cum va să zici 

Cam spus eu ceva! 

| „D-NA BOLDEA Se 
„Vai de mine! Dela mine nu scoţi o vorbă: 

D-NA LAZU - - 
Ma întrebat numai atâta. <Știi că Irina mă înşeală ?2 zic: «nu 

ştiu». «Știu eu», spune el «și de acuma o înșel și eu». Şi-a pus pălăria 
pe cap și-a plecat. 

N 

D-NA BOLDEA 

(se scoală) Staţi că viu numai de cât. Mi-am uitat cheia în ușe și... 
aici se fură grozav (ese). | 

D-NA LAZU | | _ i 
Se. duce să mă spue. N'ai mai văzut cum sunt femeile astea. Nu 

- pot să audă ceva, nu pot să vadă ceva, fără să nu se ducă numai de cât 
să spue! 

IORGU 

Ei, dac'ar fi toată lumea ca D-ta. 

, D-NA LAZU - - , - _ 

„Apropo, îi spuneai adineaorea de un grecotei, ce ? știi ceva ? 

SCENA VII 

„Cei Palţi mai puțin D-NA BOLDEA 

IORGU 7 
A fugit odată cu iin grec la Smirna... ba nu'la Pireu,.. ba nu „la 

Smirna. Iei i
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D-NA LAZU 
Vezi! şi ea spune că o supără răul de mare. a 

„0 IORGU ARS 

Grecu avea lămii la el. 

D-NA LAZU 

Așa? poate! că altfel, de... mai ştii! Spune numai ca să nu bănu- » 
iască bărbatsău, dac?o auzi vre-odată. Mergi Madame Galeriu? (se scoală]. 

D-NA GALERIU 

Nu. Eu mai stau. . , - ED 

“NA LAZU . ” 

Păi dacă stai stau și eu. (se așează din nou), 
+ 

D-NA GALERIU | 
Ce crezi Po fi găsit pe Christache ? - . ” 

D-NA LAZU | 
Ce să găsească, ăla e în odaia neagră. 

IORGU 
Dacă ?i-a căzut sorțul eri! 

D-NA GALERIU 
Şi cine s'a dus în locul lui ? 

MAROSIN , e - ” 
Sa dus Florini. ” a 

D-NA GALERIU 

| D-NA LAZU | | 
Nu știi, ăla care s'a întors dela Paris, Inalt şi oacheș! 

D-NA GALERIU | 
- A da! Mi se pare că și ăla umblă după ca. 

a IORGU 

Toţi umblă, boerule. Uite și eu cât sunt de bătrân, dacă nu-mi | 
mai umblă picioarele îmi umblă ochii şi tot e ceva. : -: 

D-NA GALERIU 

D-ta să te mai astâmperi 

D-NA LAZU 
Eu tot o să mă sui sus! Mergi? 

v
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„D-NA GALERIU A 
Nu, rămâi puţin și mă sui numai de cât. 

. 

D-NA LAZU 
 Aurevoir. Să-mi spuneţi dacă Pa găsit pe c Christache, (ese) 

SCENA VIII 

Cei Palţi mai puţin D-NA LAZU 
- D-NA GALERIU a 
Am vrut să rămâi la urmă, așa sunt sipură că nu mă vorbește nimeni, IE 

IORGU | Da 
Bine ai făcut, că de rămânea D-na. Lazu, îi și spuneam de băr- „batw'său care,.. n 

D-NA GALERIU 

Te rog să taci. 

IORGU 
Ce prietene bune sunteţi! ' 

D-NA GALERIU 
Chut!, Acuma pot să plec! 

IORGU | 

Rătânem noi. 

D-NA GALERIU , Ă 
Nu-mi pasă. Aveţi despre cine să vorbiţi. (ese) 

SC0ENA IX 

IORGU, MAROSIN 

- MĂROSIX | 
Despre ce să vorbim? 

- TORGU. | Ei a Sa 
- Cum despre ce? Despre cine? Despre Ea? (o arată pe D-na Ga- leriu care se depărteaxd). 

 MAROSIN 
Aș! Sunt femei a căror viaţă nu te interesează. - 

IORGU i 
"Vii la vorba mea, boerule. Viaţa Doamnei „Dăianu, te interesează.
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- MAROSIN . a” 
- Sigur e picantă! 

. IORGU - , 
Am bănuiala că e mai puţin picantă, de cum o crezi D-ta și eu „Și toată limea. D-ta o vorbeşti de -rău, pentru că se vede că nu te-a: 

luat în serios. Meci A - 

MARO a ăi - 
“Nici gând. Des blagues. Nici nu i-am! dat prilejul să : mă. in sau 

să nu mă ia, ! : | 

„IORGU | | 
Totuși alaltăeri când se trăgea la noroc, cine va fi fericitul care - - So însoţească în odaia neagră, D-ta te rugai de.ea, să umble cu suveica, - „cum se umblă la aiegeri, să eși D-ta. 

MAROSIN 
Ca să-i fac plăcere, 

IORGU 

Esti sigur că i-ai făcut? 

„ MAROSIN 
Nu mi Wa întâmplat încă contrariul. 

IORGU , 
Ieri de dimineaţă când mă întorecam dela apă, pe cinc să văd la capul podului nelăsând-o să treacă? Pe D-l Marosin ! 

MAROSIN 
Pe mine? 'Tenșeli 

IORGU 
Cum o să m%nșel dacă am plecat pe urmă împreună? 

7 

MARUSIN 
„As da! Bine, tocmai D-ta să te miri? Ii fac cutte pentru că la băi, « vara, trebue să faci curto la toate femeile. Ele socotesc tăcerea. ta ca. o jienire. 

IORGU 

Nu tinere. Ascultă-mă pe mine. Când vorbeşti pe o femee de rău e însemnează că femeca aia nu te-a vrut, 

MAROSIN 
Dar când no vrei tu, cum o vorbeşti? Ă 

”- IORGU. SI 
Niei de rău, nici de bine, ţi-e indiferentă.
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MAROSIN 

Ciudat! (coboară în stânga). 
.? ! 

IORGU (merge după el). 
„Da, da ascultă-mă că eu ştiu bine. Nu te uita la astea care dacă 

au îmbătrânit îşi uită trecutul și rup: în dinţi femeile tinere care petrec ! 
Ai văzut singur cum le dau în plac și le aţâţ, D-ta eşti tânăr, îţi place. 
No iubeşti pentru că dacă ai iubi-o i-ai lua apărarea; i-ai făcut curte . 
și nai vorbitlo de cât de bine; te-a nesocotit și o vorbești de rău. 

MA ROSIN | 

Sur ma parole d'honncur. 

: IORGU i | 
„_» “Te asemeni. cu babele astea și de aia îţi place să stai cu ele. Babele 
mo pot înghiţi pentru că nu mai pot fi ca dânsa, D-ta o urăști pentru 
că nu poţi fi cu dânsa. | 

N MAROSIN , - 
„Mergi ? - , 

(de afară se aude râsul. Afirei) . 

IORGU | Ă | | 
Nu,:stau ! Râsul ăsta, care se aseamănă cu cântecul privighetoarei 

noaptea în codru singuratic, cu apa' care curge cristalină. dintrun izvor 
ascuns printre brazi, mie îmi dă sănătate pentru că nam nici O nădejde, 
pe D-ta te face să suferi pentru că ai perdut nădejdea. 

N: SCENA X 

MIRA, D-RA LAZU, MAROSIN, IORGU, MĂGHIRAN, CÂRJAN, FLOARE$, 
SADEA, PRALEA ŞI GORCEA, DORNEA, MIRCEA FLORINI (întră pe partea opusă) 

D-NA: DOREA (nai târziu), 

MIRA. | 
„2 „(se oprește în fund) Cum ?. Și eu care mă pregăteam să găsesc aici 

pe ilustrele. mele tovarășe și bunele mele prietene. ..  .. 

D-RA LAZU 
Eu nu stau aici cu D-ta, pentru că iar mă ceartă maman. 

Du-te fetița mea, du-te! Ne vedem diseară, da ? 

D-RA LAZU | 
Sigur. (se sărută şi ese) 

DORNEA N i 
(plictisit) Intr'adevăr, aicea... cum 'îi' zice...
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IORGU (lui Dornea) | 
Te căuta d-na Dornea adineaorea. : 

MIRA | o 
Du-te că dacă te-o găsi aicea te pune la arest diseară, (Băeţii vor să-l gonească dar Dornea se împotrivește cu multă energie). 

_ CÂRJAN 
Aduceţi biletele. Azi e rândul meu! . . | - 

MIRA | 
Nu se ştie! ! Se 

CÂRJAN 
Nu înţeleg ce socoteală e asta. Câte unul cade de trei ori pe rând şi eu n'am văzut încă odaia neagră, . 

Bună ziua, Domnule Florini. (își dau mâna). 

MĂGHIRAN e . 
Biletele în urnă, Domnilor. 

| MIRA 
D-l Zăvoianu, D-ta ? Nai bilet? : 

"IORGU | 
Am bilet dar nam noroe! 

MIRA | e a 
D-l Florini? 

FLORINI, - IN 
: Norocul meu a fost ieri, de două ori nu vine la mine: * 

FLOAREȘ o . 
Staţi! Staţi! Al meu nu e! - a Da 

MIRA 
Nu se poate! Căutaţi bine. 

- PLOAREȘ - 

(număr) Unu... d 
Trebue să fie opt. 

0i... trei... patru... cinci... . şense,.. șeapte... șeapte! 

| MIRA A aa 

De unde știi că lipsește al d-tâle? - e 
FLOAREA Sa 

"Știu eu, că mil scot băeţii, când nu mă uit, i
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CÂRIAS | A 
Și pe-al meu îl scot, de-aia nu ese nici odată. 

SADEA N 
Mi-a venit o ideie. 

MIRĂ . . | 
Spunc-o, că trebue să fie bună, ca toate care îți vin fără să te gândești, 

SADEA 
Să le desfacem ca să "vedem al cui lipsește! 

MIRA 
Strașnică idee! 

FLOAREŞ | 
De oarece, insă, sa făcut ora trenului, trebue să renunţ la al meu 

(sendreaptă spre lira). 

: MIRA 

Cum, pleci la Bucureşti? 

| FLOAREŞ 
Sunt nevoit. 

_ “MIRA | 
Congediul D-tale se isprăvește la 20. Azi suntem în 14. 

MĂGIIIRAN 

Să-ţi spun eu ce e! Numai are bani! 

"MIRA - _ 
Trebuia să-mi dai banii mie să-i păstrez și îţi dădeam în toate 

dimineţile de tutun și de masă... 

E > FLOAREȘ | 
Cu condiţiune ca să fi venit în persoană în toate dimineţile să-mi 

„dau tainul la D-ta în odae, - 

_ MĂGHIRAN 
Iar ai întrecut măsura. | . 

| CÂRJAN - 
Da! Da! Eşti obraznic, 

MIRA 

Protestez! Floareș ma întrecut măsura, pe simplu motiv că n'a . 
avut măsură ci odată! - | 

N 

CÂRJAN 

Bravo! Ă
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MIRA... E , | 
“Totuşi, pentru că îmi place să mă ocup de cei lipsiţi de mijloace am de gând să dau o serbare în folosul D-tale. Aşa o să mai poţi sta - până la 20, - : 

FLOAREŞ . 
Stau cu o singură condiţie, dacă vrei să ne cânţi cântecul pe care ni l-ai făgăduit de-atâta vreme şi nu te-ai ţinut nici odată de vorbă. 

TOȚI 
Așa e! Cântă-ne zău! 

MIRA 
Bine, am să vă fac plăcerea pentru că e în scop de binefacere, 

TOŢI 
Bravo! (dlira, la mijloc, cântă)*), 

” MIRA BE | 
(După ce a isprăvit) Să-mi spui însă ce-ai făcut cu banii! 

MĂGHIRAN 
I-a tocat la cărți. 

FLOAREŞ , 
Să-ţi spun. drept, Femeea şi leafa nu stă multă vreme cu mine, una . „mănâncă pe cea Valtă. Dă 

_(Pocea. Doamnei Dornea : Christache! Christache! Dornea fără să “spue o vorbă se face nevăzut). i 

MIRA , j 
(îmitând'o) Christache ! Unde e Christache? Christache nicăeri. Se ține mereu de mine ca un obicei de care nu te poţi desbăra. 

x D-NA DORNEA | 
(în scend) Christache? Mă rog nu Paţi văzut pe bărbatul meu”. 

e MINA J | | 
Ba da. Până mai adineaurea, cum îi zice, era cu mine, acum nu știu “ce s'a făcut! ” | - A 

_D-NA DORNEA 
(înfepată) Cu D-ta? Hm! (ese) 

MIRA 
Ce mai faci Domnule Zăvoianu? Ne-am Gat mâna? a 

N 

= 

  

*) Artista care interpretează rolul își va alege un cântec uşurel franțuzesc, Doamna Giurgea a cântat « Paraguiţa». pf 

4
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IORGU ' 

„De mai multe ori. 

MIRA SI Ş : 

Nam băgat de scamă. “ 

IORGU 
“Am și numărat, 

, MIRA | | 

Cum petreci, ziceai că te plictiseşti. 

IORGU 
- Am găsit o ocupaţie, citese desbaterile corpurilor legiuitoare din 89.. 

Singurele corpuri, de care vârsta îmi mai permite să mă ocup. 

MIRA N 
Dela S9? Corpuri cam... cum să spun, trecute. Eri te plângeai de 

odae. Ţi-ai schimbat-o ? | 

j .. IORGU 
Numai oglinda. Aveam o oglindă cu pete, în cât când mă uitam . 2 A 

întrânsa, mi se părea că sunt ciupit de vărsat. 

NIRA a 
Și odaia mea nu era bună. Noroc că D-l Florini a schimbat cu mine. 

| FLORINI 
Şi nu mă plâng. 

ME „MAROSIN . 
Cum. o să te plângi când dormi în patul dumneaiei. 

| MIRA 

In patul în care am dormit! | 
- N 

"MAROSIN . | 
Ce-are aface! Mirosul părului D-tale trebue să fi rămas pe pernă. 

MIRA 

Iute că sunt grăbită. Unde e urna? 

SADEA 
Urna e gata? 

MIRA 
Bravo, Domnule Marinescu-Sadea. De ce îţi 'zice D-tale <Sadea> 

SADEA 
Pentru că la: noi în familie toți au câte o poreclă. Marinescu Că- 

lărași, văru meu care a făcut armata la călărași. Marinescu-Frunză, frate
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meu, care când era în şcoală cânta din frunză. Marineseu-Ciclop, unchiu 
meu care are un ochiu de sticlă. Eu mam gândit pentru: că pe toţi îi 
chiamă Marinescu și încă ceva, să rămii fără nimic: şi "de aia îmi spune toată lumea Marinescu Sadea. 

MIRA 
Să fii sănătos. 

MĂGIIIRAN | 
(eu pălăria) Cine trage? . Do 

MIRA 
Să tragă q-] Sadea!, 

 SADEA 
(caută) Care-o fi al meu? - 

CÂRJAN 

Iute iute, nu te uita! 

FLOARE$ 
Vezi dacă am rămas, încailea... 

SADEA ' 
Ăsta! 

MIRA „- o 
(citeşte) Iorgu Zăvoianu, 

IORGU : Sa 
Doamne Sfinte. "Ţine-mă în paza ta, boerule! 

. FLOAREȘ . | 
Ce. Iorgule îţi dau un pol să schimbi cu mine, 

IORGU 
Să văd! 

TOŢI 
Să vedem. 

| FLOAREŞ 
(scoate din toate buzunarele) Zece... 

MIRA 
Nare ! . 

pa FLOAREȘ , 
Am ! Cincisprezece !- 3 | “ 

e MAROSIN . 
Asta e turtit! .
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FLOAREŞ 
Tu mi l-ai: dat la poker... şeaptesprezece,.. ” 

- IORGU - 
Ei?. 

FLOAREŞ 
„eaptesprezece... (încet lui Marosin) Passes=mos cent sous! 

IORGU 

Ţi-am spus eu? Haide! 

MIRA | | 
Haide, sânt curioasă să văd ce-a eșit din aia pe buturugă. Haide... (merg spre fund) Di 

MĂGHIRAN . - 
Vezi Ce. Iorgu să nu torni fixatorul peste revelator... 

CÂRJAN | | 
La fisaj aprinzi lumina galbenă. 

MAROSIN 
Să nu amesteci apele. 

IORGU 
Să isprăviți cu sfaturile. 

MIRA E | , 
(trecând pe lângă Gorcea) Numai D-ta nu <joși> la loterie. 

GORCEA | 
Sărut mânuşitele dudue! Șe să fac. Sânt bine! Mata? numai cu ploile aistea a mun gutunar cumplit! 

(Mira ese cu Iorgu) 

| SCENA XI 

Cei alti afară de D-na LAZU, DORSEA, MIRA Și IORGU 

CÂRJAN NR 
Strașnică e, dacă și pe moldoveanul îl poate distra dela joc. 

| "FL.OARES ÎN 
Am încbunit cu toţii. E ca un păiajen. In pânza lui ne prindem toţi 

MAROSIN 

Dacă sunteţi muște!
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FLOARE$ Pa | 
Muște! Nu vezi că și Zăvoianu, care de!.. nu se prinde cu una - cu două... a | | . 

“ "FLORINI | , (care stătea mai la o parte) Ai dreptate. Ne prindem în pânza care , și-o ţese, dar nimeni nu se apropie de dânsa; ca musca, nici musca nu se apropie de păiajen. Ă 

MAROSIX 
Vine păiajenul la „muscă. 

FLOAREŞ , 
Şi e vai de muscă. - - 

MĂGHIRAN | 
Dar și când o trece pasărea prin pânză, ia și pânza și muștele moarte. 

MAROSIN 
Vrei să zici, că tu ești pasărea. 

MĂGIITRAN 

Nu se ştie, 

MAROSIN | 
Fugi că te lauzi. Nu e femee pe care s'o fi văzut?o şi să nu te lauzi, 

MĂGHIRAN 

„Nu mam lăudat nici odată, dragul meu. 

| FLOAREŞ | Ă 
- Dacă ar fi să te credem, mau fost nopţi câte femei ai cunoscut “ . de-aproape. - | - 

- 7 

CÂRJAN “ | NE 
"Mi-e și silă de oamenii ăștia, care nu pot -vedea o femee, fără să lase să se înțeleagă... că...., Știu pe unul care după ce îmi spunea Ga . trăit cu cineva — şi cu îl credeam — lam viizut după două: zile, că ruga un prieten să'l prezinte. Nici n?o cunoştea când vorbea cu mine, 

- | . MĂGHIRAN 
Cine era ăla? " 

! CÂRJAN 

Tu! 

MĂGHIRAN | 

Eu? 

CÂRJAN 

Ia nu'te mai face.
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| MAROSIN e 
„Dragii. mei, mi se pare: că femeea asta nici nu merită să vă certaţi 

pentru dânsa! 

| FLORINI 
(se-apropie) Care femee? 

- MAROSIN | 
Mira Dăianu. 

o FLORISI | 
Pentru ce? - , a 

MAROSIN - | N 
Pentru că toată lumea ştie ce face și cine e! 

o PLORISI- 
D-ta ştii? 

, 

MAROSIN a ; 
Cum să nu! Toată lumea ştie că a fugit odată cu un fabricant de 

lămi la Smirna, ba, 'nu la „Pireu... ba, da, la: Smirna! Și acuma spune 
„> că marea îi face rău, 

+ 

| FLORINI 
N-am auzit-o, 

SADEA 

In sfârşit ușă de biserică nu e, dar e plăcut să petreci cu dânsa. R 

FLORINI 
Să petreci?" 

SADEA . 
Ei asta e! Veniși dela Paris și te faci că nu ştii ce e o femee, 

FLORINI 
Sunt femei și femei! 

| - SADEA 5 | 
Asta e cum vrei so iei. O întâlneşti, îi faci curte, dacă să prinde 

bine, dacă nu, adio... 

FLORINI 
Cum se face că nu s'a prins cu nimeni de când e aici? 

SADEA 
- Poftim. Maghiran. 

FLORINI - , | 
Il crezi? - Si
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4 Ă 

MĂGHIRAN . 
Dragul. meu dacă crezi sau nu, puțin îmi pasă... 

FLORINI | | , 
Imi pasă pentru că e necinstit ce faci. Daci nu e nimic nai drep- * 

tul să vorbeşti și dacă e ceva eu atât mai puţin trebue să vorbești. 

> MĂGIIRAN - o - 

Fac cum vreau și nu dau soecteală numinni. 

| MAROSIX 
Dar tu ce-ai de-o ici așa că cocure, 

| FLORINI 
„Drept să-ţi spun, nu știu pentru ce. 

| _MAROSIN 
Ai aerul că te coripilează>, 

"FLORINI o | 
Nu, dar spuneţi și voi dacă e cutiincios, 

FLOAREȘ , | , 
Cuviincios nu e, dar fiind dat femecea... 

FLORISI , i | 
Ă Cum femeea? Ce-a făcut femeea asta, ca să merite ușurința cu care 
vorbiţi despre ca, . | . N 

SADEA. 

| Ce-a făcut? Sa măritat! 

| „FLORINI | ” 
Bun! | 

SADEA 

Bărbatul ei a murit după o lună. 

FLORINI | 
Bărbatul „ei, pe cât ştiu, a fost un viţios și un destrăbălat. 

SADEA | 
Dar de ce a murit nu întrebi? 

FLORINI 

“Nu mă. interesează, 

MAROSIN 

„Să-ţi spun eu, a murit.subit într'o seară, când a găsit-o în brațele * “unui tip, Da 
.
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FLORINI | 
"Aveţi siguranță? |, ” 

MAROSIS 
Pe gaura checi nu: m'am uitat, 

SADEA | | | 
A. trăit cu... dar 'mă rog cu cine n'a trăit... 

, CÂRJAN | | 
„ Ascea în otel s?o fi văzut-o, înainte de a fi venit tu, era o nebunie. * 

MAROSIN 7 

Intr'o. seară mă duceam la mine -sus și trebuia să trec pe sala în care dă odaia. ei. De-abea mă'ndepărtasem și aud că se deschide o ușă în urma mea. Măntore, ce să văd? Incet cu ghetele în mână eșea cineva dela dânsa. Şi-a pus ghetele jos și și-a aprins ţigara. La lumina chibri- tului am văzut,,.. - 

|  MĂGHIRAN 
y „Pe cine? a e 

MAROSIN . 
Navea grije nu te-am văzui pe tine. Era un domn strein care a, ȘI plecat două zile după sosirea mea. 

" SADEA 
(lui Florini) Vezi! | | 

. 
1 

FLORINI r 
Minciună. Minte..Nu se poate să nu fi căutat să aflii cine e. Și „dacă i-ai şti numele, ni Pai spune. Asta cu chibritul ţi s'a întâmplat ție » _vre-odată, pentrucă un om inteligent -nuși aprinde ţigara în momentul când ese dela o femee. 

MĂGHIRAN | 
Dacă ţi-aș arăta scrisorile pe care mi le-a seris? 

| FLORINI | , 
Atunci te cred! - | 5 N 

MĂGHIRAN : SE E 
Da? Poftim! (scoate portecartul. Toţi se grămădesc) Uite !... 

FLORINI 
(urea s'o ia) Dă-mi-o. 

MĂGHIRAN 

Nu! În mâna mea.
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FLORINI 
Să văd plicul! 

MĂGIITRAN | 

L-am rupt. 

FLORINI | 
Le-ai rupt pe toate ? CR 

MĂGIIIRAN DE | 
Pe toate! Nu erau de cât două. A, pardon uite unul. fii arată 

stampila) E de aici? a 
| FLORISI 
Arată-mi iscălitura, 

MĂGHIRAN o. | i 
„ Poftim. N'ai să înţelegi pentru că iscăleşte cu un nume convenţional. 

FLORINI 
(citește) “«Mireille». (urcă, turburat, în dreapta) 

SADEA | | 
Așa e, Mira... Mireilie, Ce mai vrei? Vrei probe, poftim ! 

TOȚI 
"ALA tăcut advoeatul, 

FLOAREȘ 
(supărat) Cum mă, ţi-a seris ţie? 

MĂGHIRAN | , 
Asta e, ce zor aș avea să mă laud! 

FLORINI 
(coboară) Imi dai voe să-ţi spun că eşti un laș? 

MĂGHIRAN 
Cine? 

FLORINI 

D-ta ! “ 

„ MĂGHIRAN : 

Domnule, nu-ţi permit... - 
a 

| FLORINI | 
" Eşti un laş, da! Corespondenta dela femei nu se. arată. E semnul 

celei mai mari încrederi pe care ţi-o dă. E o mișelie... o mișelie! |
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| CÂRJAN | 
(se-apropie de el) Florini!, 

- MĂGHIRAX - a 
„(Ge degajează) Ia lăsaţi-l! Ia ascultă, D-le, ești în mințile D-tale? 
î PLORINI | 

Da, ţi-o repet ești un laş. - 

+ “ MĂGHIRAX | 
(orea să se repeadd) “Mizerabile ! (Sar cei ; Patţi sd-i despartă). 

- FLORINI | | 
(calm) Domnule, sunt or când la dispoziția martorilor Dumitale. 

Bună ziua. (ese) 

SCENA XII 

Cei Valţi afară de FLORINI 

GORCEA : a E 
"(din fund) Nu mai mântui aiștia cu politica! 

PRALEA 
la joacă Domnule, că-ţi iau tură, 

CÂRJAN 
Ii plăcu? Si pentru cine? 

MĂGHIRAN 

Lasă că-l învăţ eu minte. De nu i-oi rupe urechile. 

„ MAROSIN 
* Până una alta să vezi de martori. 

MĂGHIRAN 
Pe: tine și pe cine mai? (cei Palţi se e depăr toazd). 

FLOAREȘ | . - 
Pe mine nu, că eu nu mă bag. 

" MAROSIN 
Pe Ce. Iorgu. Să-l chemăm! 

CÂRJAN 
o Nu poţi că nu deschide până no termina plăcile! “, 

sandra Ă 
„ (oodumerit Uite Doze ș așa din vorbă în vorbă.



PĂIAJENUL . . 43 

| MĂGHIRAN 
Pe cine şi-o alege el? 

MAROSIN 

Poate că -Zăvoianu n'o să vrea! 

> MĂGHIRAN - 

In sfârşit, fă, tu, cum crezi că e mai bine. Eu mă ure puţin până sus. 

MAROSIN. 
Iţi faci testamentul? 

MĂGINRAN | 

Nu, vreau să: beau puţină apă. (ese) 

, 

Ss: 0 EN A SI Il I 

Cei Valţi afară de MĂGUIRAN și FLORINI 

FLOAREȘ 
Lasă că bine i-a făcut. Să se aveţe minte. 

„ MAROSIN 
” Rămâneţi voi aicea, că eu mă duc să/l cant pe: ZA ăvoianu. (ese) 

, 

| „FLOAREŞ 

No să vrea îţi spun eu. 

CÂRJAN 
__O să afle şi ea și o 'să ne întrebe pentru co e duelul ăsta? Noi o. 

să spunem... ce'să spunem? 

| SADEA E 

Trebue neapărat să nu-i lăsăm să se bată. : 
, 

FLOAREŞ | 
„De, dragă, cui îi place săşi bată joc de alţii trebue să se bată. 

CÂRIAN 7 

Ce credeţi voi, Florini e turtă după ea. a 

„FLOAREŞ - 

Fireşte. Nu se bagă, nu vorbeşte și odată i-a sărit muștarul. 

SADEA ” 
„Credeţi că ca să-l facă haz? 

CÂRJAN | 
De ! Nu se ştie; de multe ori când cu gândul nu u gândeşti, ţi-o în altul, 

+ FLOAREŞ 
(care se plimbă agitat) Uite-l pe Zăvoianu ! (hai Zivoiana) Ţi-a spus?
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SCENA SIv 
Cei Valti ronau și MAROSIN, 

IORGU 
„Mi-a spus ceva... dar în sfârșit trebue să-mi povestiţi lămurit cum S'au întâmplat lucrurile. Haideţi dincolo să vorbim pendelete. | 

SADEA 
Primeşti să fii martor ? (se dreaptă toți. încet spre cșirea din stânga și se oprese din când în când). * . 

! IORGU ! 
Asta în nici un caz, 

CÂRJAN a A 
Păi atunci ? 

IORGU | 
Nici nu trebue S'ajungă lucrurile acolo ! 

FLOAREŞ _ | Ce să majungă, că erau să se cârpească. (Eșind prin stânga pl. 1 . 
| CÂRIAN | Dacă nu eram eu să-l ţin pe Florini... - | a 

SADEA 
Ce tu, Domnule ? Florini nici nu sa mișcat. Eu Pam ținut pe Mă- | “ghiran că altfel praf îl făcea. (4 oprește pe Iorgu) Ști D-ta ce putere are - omul ăla ? a E Pe ia -MAROSIN | 

“Pe Măghiran l-am oprit cu. 

| IORGU 
Staţi băeţi că astea sunt vorbe de clacă. Hai să mergem că ne-apucă noaptea. (au eșit). 

- o (După: o pausă întră ]lira cu o placă de fotografie în mânâ). 
. 

. SCENA xv : 
MIRA (mai târziu) D-RA EMERIADE 

MIRA | | aș fi crezut să iasă atât de bine. Nam avut soare de loc și sunt clare. a!.. (lui Pralea)- N'aţi văzut pe D-l Zăvoianu ? (Pralea nu-i rds- „Dunde, ocupat la joc) Pardon ! 
| (vine în față deschide ușa, o închide la loc,'se duce spre. ușa cea baltă) De moi mai mărita, cu un șahist mă mărit! (deschide pe ai Palta). Nu e! (vrea să dasd și se întâlneşte cu D-ra Emeriade) A ! ce rău îmi “pare că nu te căutam pe D-ta. ai
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D-RA EMERIADE N 
-De ce? " 

MIRA | 
Pentru că te-aș fi găsit! ” - 

D-RA EMERIADR 

Eu te-am căutat și te găsesc. Am fost'la D-ta sus nu erai, M'am 
dus în sala de musică, nu erai. Zic, stai să văd poate că te-ai abătut, 
pe aicea ! - : 

MIRA | 
“Locmai vream să es. Mergi ?. 

D-RA EMERIADE 
Nu. Stau! Aș vrea să stai și D-ta. 

MIRA o 
(plictisită) Să-ţi ţin de urât ? Bine dar nu mult. Știi bunică mea... 

0, pardon |... - 

D-RA  EMERIADE 
Da, da, spune..., bunica D-tale... p 

„MIRA - 7 
Bunica... 

„. PRALEA 
2 (din fund) Nu-i aicea, 

MIRA 
Bunica? Sigur, bunica, a murit de mult, 

. PRALEA . | 
Nu, coniţă! Zăvoianu! Nu mai întrebat de Zăvoianu? 

MIRA | . - 
A! şi-mi răspunzi toemai acuma !? Mersi! Mersi şi pentru ilustrata „pe care mi-ai trimis-o, (D-rei Eremiade) Ce să-ți mai spun de bunica, spune D-ta, ce vrei.să spui. Nu cumva mă iei confidentă într'0 dra- goste de-a D-tale. 

_ D-RA EREMIADE 
Mie mi-a trecut vremea dragostei. 

, MIRA | ” 
- (luând-o în bătae de joc) Așa e! O să-mi treacă și mie curând, curând. Ce trist trebue să fie. Nu? 

P-RA EREMIADE 
Mai ai vreme, e . , 4
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Când stai colo seara în odae, după ce-ăi închis ușa de două ori cu cheea, deschizi sertarul dela scrin Și scoţi scrisorile din trecut, legate cu panglicuţa care și-a perdut coloarea. Și eu le-am întro panglicuţă, dar panglicuţa mea e nouă. Când o văd îmi „pare bine. Numai când voi vedea-o pălită de vreme, am să mă uit în oglindă să-mi număr firele de păr alb. (râde). Dacă nu moi vopsi. (fuge în dreapta) 

D-RA EREMIADE . E | 
(dojenitoare) Nu e frumos să vorbeşti așa. Uite, de-aia vream să te găsesc și să-ţi spun. (erea să înceapă). Fata mea. 

MIRA 
: 

O ! o morală! (se „aşează De an scaun ca un copil care așteaptă să (fie certat Să nu mă cerți rău ! 

D-RA EREMIADE 
Nu te cerţ de loc... dar vreau să-ți spun că,.. 

MIRA (Sincer) 
Vorbese prostii. | . 

y 

D-RA EREMLADE 
Multe! 

MIRA 
Se vede că D-ta de-aia nu te-ai măritat, că erai prea serioasă, 

„ D-RA EREMIADE! De 
Când te-ai măritat întăia oară, te-ai măritat mulţumită ușurinţei cu 

MIRA Na 
O! nu! atunci eream proastă, proastă de tot, 

Mi D-RA EREMIADE - 
“Şi tot te-a luat răposatul D-l Dăianu. 

„ AIRAĂ 
"Din nenorocire. 

_ D-RA EREMIADE 
Și-acuma nu vrei să te mai măriţi, 

MIRA i zi | 
O! nu, să mă fereaseă Dumnezeu! Adică, nu știu... dacă voi găsi 

un băiat care să-mi placă... . 
D-RA EREMIADE | ru 

Băiatul ăla wo să te in co să-i fie frică, fato dragă.
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„ MIRA o 
Dacă i-o fi frică, însemnează că nu mă iubeşte şi nu-l iau eu. - 

 D-RA EREMIADE | | | 
Poate să -te iubească. şi tot nu te ia pentru că pari o femee ușoară. 

MIRA 

Curios ! 

D-RA EREMIADE | 
Știi ce spune lumea pe socoteala D-tale? 

MIRA | e 
Lumea?" Adică Doamna Dornea. D-na Lazu. D-na Boldea.. 

D-RA EREMIADE 
"Da, da, asta e lumea. 

MIRA E 
Așa e lumea! De mi-oi schimba purtarea crezi co să vorbească. altfel ? - 

, _D-RA EREMIADE N 
Lasă lumea să vorbească, dar nu-i da de vorbă. 

| MIRA 
Mi-e milă, zău, dacă toate femeile ar fi serioase, n'âr mai vea su- biect de conversaţie bictele cucoane la coai! E 

D-NA EREMIADE DT , 
Nu zic să stai acasă, nici să nu râzi, nici să nu petreci, dar D-ta . "parcă faci într'adins... - o 

MIRA a. 
Imi place. să petrec și să petreacă Și. alţii cu mine... 

| D-RA EREMIADE j 
Să petreacă cu D-ta, dar nu pe socoteala D-tale., Câte odată mă îngrozești când te aud vorbind... 

RE MIRA 
(râzând) Bine... D-ta! 

D-RA EREMIADE 
Eu! Și alţii judecă tot ca mine. Fri scara erai eu trei domni în- tun boschet și le cântai niște cântece... 0! 

"MIRA 
(curioasă) Ai auzit? 

N 

D-RA EREMIADE 
Sigur ereaţi sub fereastra mea !
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MIRA î 

Și-ai priceput? 

D-RA EREMIADE 
Asta e! aa 

"MIRA | ! | (foarte severă Domnișoară Eremiade nu ești serioasă, 

D-RA “EREMIADE 
Unul din ci ţi-a spus. 

MIRA . , 
Știu, știu, nu mai repeta, — dar vezi, când sunt trei pot să spună + ce le place, unul singur, dacar fi... ăla da! 

„D-RA EREMIADE 
Ce i-ai face? 

| MIRA | 

I-aş da o palmă. 

N D-RA EREMIADE 
Bravo! Asta e frumos. 

MIRA SE ÎN , Vezi, vezi, că nu sunt cum crezi, | 
D-RA. EREMIADE 

Imi pare bine! Ştiam că fondul d-tale e al unei femei cum se cade “Şi de-aia te povăţuese să-ţi schimbi felul de a fi. Ce crezi d-ta, — băr- , baţilor le place, petrec dar pe urmă nici nu știi cum râd și cum te ca- tegorisese. - . - - 

MIRA | 
Și mult îmi pasă! Să ştiu eu, că sunt cum "se cade... 

” D-RA EREMIADE 
Să ştie și lumea cealaltă, crede-mă, nu pierzi nimic. 

MIRA " . 
Eu nu pierd; dar ce câștigă lumea ? 

D-RA EREMIADE | 
Câștigi d-ta. Uite la iarnă să vii de câteva ori la mine. Deși sunt. singură, dau câteva serate să petreacă tineretul. Eşti tânără, trebue să te remăriţi . pf | 

MIRA 
O! asta cu nici un preţ. Am fost măritată o lună. Jen ai assez. (fuge în ştânga). 

,
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Bllud 2 vu ÎNND-RA.ERIĂNTADE 05101) oI-C[ 1 alai of-l ! now) vi-l Pentru că nu eraţi potriviţi.. Dar acuma poţi găsipereindvatl: (ra 
după dânsa). | UAI 23-u | 

MIRA. „ou vino oi nu 
"A! Am priceput, se vede că'mi vorbeşti din partea d-lui Florini nepotul d-tale, .., . Pe N o | p Ai ip „isolsori za no une Îți enagzolui Out ru io 

D-RA EREMIADE - 
SLIDE Z31=ct 

Nici de cum! EI nu se gândește să se însoare, Pleacă pestero lună la "Paris să-și ia doctoratul, | - a 

MIRĂ LU 

Atunci de ce îmi vorbeşti de măritiș? De obicei fetele tina de AȘA, e nemăritate ca d-ta, își fac un 'apostolat în viaţă, să însoare pe alţii. belit 

D-RA EREMIADE „Dilun îver a9ul Lo uta, MR 
Eu n'am făcut nici odată căsătorii. Nu fac pentru alţii ce mam făcut pentru mine. ! i | Ă p P € idrend um) 

MIRA | ES . . CUL ULM. Act . N'ai găsit sau nai vrut? 7 

D-RA EREMIADE 
= a _ Aia Nam vrut. (se întristeaxă) 

Tien m) | MIRA 204 1tr-tata var 

Ca mine! Numai că eu mam măritat odată şi nu mai. vpeag, pen-. tru că știu cum e! o e nr 
- 

e 7 . D-RA EREMIADE LU, 
Lasă, ce să intrăm în amănunte?oii. sh seiid a pis fa af 

MIRA | o HCCABEASUA Zalal - 
- Ba intru grozav! Nici nu ştii de când mă tot tin oşă: tentreb de ce nu te-ai măritat nici odată. 

| | , tza ci e aa DBA EREMIADE fa EN e si iti i x XEO fai bi ai Li jsocut pa Vf if rus) 7 sottooirs”l asă s : asta. ţ. pi asă să nu vorbim de asta Abia boot 
MIRA “OALA pă Nu te-a cerut. nimeni sau ai, iubit pe, cineva și mai putut să'l iei. Dio 754 Si 1707 30594 BUT Ț 31 Out Bl 
D-RA.. EREMIADE 

"zi Lasă că-ti spun în altă zi! acu 
“i . MIRA 

| Va să zică D-ta să mă deseoși şi eu in'âm'dreptul'să tentreb ? Ți-e teamă că nâ-aude:cine-va? Nu::e nimeni: De doninii de colo; să mai erije. (strigă din ce în ce mai tare) D-le Pralea! D-le Pralea, i: D-le: Gorceat 

4
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D-le Goreea ! D-le Pralea! D-le Goreeal!, — Vezi surzi cum € cutia 
dela, ah Ia spune!.,, | 

D-RA EREMIADE| 
Nu te poate interesa. 

MIRA 

Dacă nu m'o interesa, îţi spun eu să încetezi. Ai iubit? 
> 

D-RA EREMIADE. 
Da! 

MIRA 

Pe cine! ” - e - 

„_ D-RA EREMIADE 

Asta e! Prea. vrei multe. . 

MIRA „a | 
Cu barbă? | " | 

„D-RA EREMIADE 
Nu. 

MIRA „o 
Cu mustăţi? 

D-RA EREMIADE 

Nu! 

MIRA 

* "Va să zică, un băiat de liceu. 

D-RA EREMIADE „o 

Avea ' favorite. 

MIRA 
N 

Favorite ? Cum ţi-a venit să iubeşti un om cu favorite? (ine în 
mijlocul scenes). | a: 

D-RA EREMIADE 

Era frumos. Pe vremea aceea toţi purtau favorite. 

MIRA 
şi? „o 

D-RA ERENIADE 
ȘI n'a putut să mă ia, că nu voia tata. EI S'a ?nsurat și eu mam ; 

vrut să mă mai mărit. |



PĂIAJENUL ! Bl 

MIRA | | i _ 

Pe urmă? 

D-RA EREMIADE 

- (âncepe să devie serioasă). Numai atât ? Cum, toată viaţa d-tale stă 
în trei cuvinte? 

Asta e! 

D-RA' EREMIADE E . 
- Trei! | 

MIRA 
Şi Vai-iubit ? 

D-RA EREMIADEC 
L?am iubit, 

MIRA = - 
(după o pauză). Nai idee ce simpatică îmi eşti ! 

D-RA ERENIADE 

Pentru că am iubit? D-ta nu vrei să mai iubeşti, 

ATRA cc , 
Nu e vorba de mine, e vorba de d-ta. Şi-ţi pare rău? 

_D-RA EREMIADE 
Acuma, da! 

MIRA 

Că nu te-ai măritat ? 

D-RA EREMIADE | 

Sigur. EL sa ?nsurat, “a dus, m'a uitat. Eu am rămas singură! Vre- 
mea trece și te pomeneşti de-odată, că începe să se rărească rândurile în 
jurul tău, — azi unul, mâine altul, poimâine numai e nimeni, — Anii. pe .. 
care nu-i mai mărturiseşti, îţi şoptesc la ureche că ţi-ai perdut timpul și 

„viaţa trece, zilele tree 'ușor, până când îţi vine un văduv sau un becher 
să te ceară, totdeauna în vârstă... și de, aceia trebue să te fereşti, 

MIRA 

Asta e viaţa D-tale? Atât de tristă! 

D-RA EREMIADE | . 

. De-aia îţi spun, nu perde vremea. Nu te arăta altfel de cum eşti. 
Folosește-te cât eşti tânără și frumoasă. D-ta ca văduvă ai să te ?ncurci 
mai târziu cu .un, om, care: nefiind insurat cu D-ta nu-ţi prezintă nici o 
siguranţă. 'Zău, crede-mă, fetiţa mea, o viaţă are omul și-i e dată so tră- *: 
iască. Dar... ce vream să-ţi spun și ce-am ajuns să vorbim.
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MIRA | a Ant “. Lasă Cam priceput. Iţi mulțumesc. Și va să zică “tindă “iii vor- beşte de rău ? Riu, de tot? - UA NEINA Anca | | 
D-RA EREMIADE 19 pi Rău de tot, A! uite pe nepotul meu. (intră 70 orină stânga pl.. 1) 

Se ș Si b ajnio tao cum) € ta încru «hanoirea ns Sa aaa) 
! “siui 7u9 inTi ni 

SCENA heliu 
MIRA, D-RA EREMIADE, FLORINI Vor 

FLORINI | LR, 

“ jidai în iz Mi sa „spus că mă caută D-l Zăvoianu, 
ATATIA Asta 

„Hui url 

ZII, 

MIRA 
Nu e aicea; poate să vie. 

| D-RA EMERIADE 
, - u „Li DITac niz, 9 „Pi În A „În: NB 0 De Dacă ţi-a spis că vine, aşteaptă XI! 

CANA po | 
itasdui &re  ! Sara, nishte Ţpidui in îi irina NA XV 

iun d FLORINI, D-RA EREMTADE, IORGU, “ BÂL 9I2q Dr 'ni-b b Sb cd107 9"5ntat 5 rduor 9 uY „IORGU (intrând) - 
ZII 3 Hi A! uită-te, Imi dai vo, vreau să-ți vorbes 

3a IOD MIRA 
(lui Plorini) Ştiu ce e. D- l Zăvoianu Seas săli poystească de ce sin ince nu sa însurat nici odată. IRI în-9i un i 

14: a IORGU | UAI Aaa 
pu 4 f- erp ra 

Tei n Că d altă d EreAbă - mâint Sl ale A fiti "iduieă + Aire as troeiit Em nu-mi firă e BE Cale”: uni 1 Aâd5 'vădica “luţa ei ep in "zândese că Sta sclirtat: “dincolg “r] | “E Dropia! Stările „S(Tili 709) Vp reni, ST! spui, Qaida ua e Sri tr 15 îi) 19 outserir nl vediqoz îi ocină inta î-n Org (mmblăpa « țin: “vubăr cu oaty iii buâo iiniq oz 21 cot olslis „D931t aţa „tz970% 9 MIRirduaţ sido 9b în uldentr si naun5b)os ALEA oi Ba Lasă, lasă, rămâneţi aici, ne ducem noi amândouă. Am făcut o în- voială cu D-ra Eremiade să stăm împreună. 
Fisa ES 507. * ol SCI 9 iaz, IORGU | , 

SPIN disc „.- Cu mine să mai stai nici odată? „zd uino 9 ob PIGTR dd UA sorti obq Lu „rLiucţa i pia-s(l îdinori si Fa în ANA a si-l, Bznonuri iş Einfă ile ji df-odavaolo”] o Îviri Cad sfiitzoldătvgt- “DutiineacirAPahiius sub: epitropie'! Spune: liciuri interâsântitb Bi du nu MilfinIperdat Cyrâmea::] lifol adela, (șiSese) ui Dragă Domnișoară, s sătit6“îitiehesti luterate( ds) un iti minor 49 seunll „Bozui,
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Ş 
SCENA XVII SION | _ iz 99 mova înm sn salirzood IORGU, “FLORINI vc ini ! ti-as 12. 

IORGU a Astbtar Sh 39) !mtouvq2 or 
Știu tot ce sa petrecut, Mi-au povestit adineaori, prietenii d-tale, 

“He 09 niz un PLORINDtI în? „Erm-ăsiei anrtoră oi-([ „n o uoTe Prigteilii foii nazo inna nora lirzni ni rue a diuazido ob îs dun? “ue ln-e ilor -09 mon oi dm-oruq „foorio ai bosoni im ka IORGU | - 
In sfârșit, boerule, așă suntem obișnuiți să nuniira! Oamenii cu care ne vedem toată ziua. Știu ce sa petretăt: și! d6''aceia» vreati săi) spun că nu vă puteţi bate, pentru că dânsa nu trebue, să șție pricina duelu- "lui d-voastră. Pa “ „sarea în toasăuo(l - FLORINI 

TOI Scuze, nu, cer, . Aa Hinq i 18 ra-b ideatoi si rapa En Sos ! ctqnoe în isoxănoll 
„are Îuliqoo îi 

IORGU : 
:Nu e nevoe să ceri, nici d-ta, nici el. - Ezislo.a4 

| "ÎRLORINT 1 sis) miri o piluoen 30 mrd diooan 
„o Atunci? o otuen 
a IORGU , , pp Î29 TEL Une eta ot rio l-a pui tăi ST lu fu ZO bag M&„VOiU împăca, eu, așa, cum , trebue, ără „ca „cinstea + vpeunuia, din DI titi e a tTi i e) a TD e Sta TES cu RUA sila 0 îi) doi să'fie atinsă. Am vorbit eu Măghirati, şi, e „dispus. Spune-mi, te rpe . 

ata lei). îti gta) e Mi Vie dl un singur lucru. Revolta d-tale a fost pricinuită 'de un sentident cinstit sau numai ca să ştie dânsa-că i-ai luat apărarea și: prin! urmare să-ţi cre- 
ezi oare-cum, 9 APTOPIEreuv:5: insp 5) iat ta op no daso ont 

FLORINI -. "TOOL 
siîo dată: ce, doresc, ca: incidentul, și, fia, închis „numai, ca.csă:nu) afle, vezi că nu m'am gândit de fel să audă dânsa. “ pantb vupeoh nu ve 

IORGU Wainoarg 7 
ob „-Bparte bine, Atunei,cum, îi „spuneam şi; lui „Maroșin,adineaori; când vorbeşti, pe;0, femee, de rău, Însemnează,,că.nu, te-a vrut ;când, o vorbeşti, « de bine, însemnează că nădăjdueşti, să;.te. vrea ;eând..n?o vorbeşti. nici de, . bine nici de rău, însemnează că te lasă rece, când însă îi ici apărarea, faţă de aceia care o bârtese, însemnează eo iubești.::'O: iubeşti ? ! 

“iisbosrr sicdoz inf FLORINI | | | 
! | ÎL ATA 

«-b în Diodor îi umor sa 

S'o iubesc? 

! IORGU 
Da! O iubeşti! “ȚoOI 

Olgtdraie? 10 inbo ioni dozei că ael * adu 0 - 
Nu știu dacă o iubesc! In orice caz nu înţeleg, pentruce te ames- teci d-ta întrun sentiment intim care nu .te poate Privis îr-obo) 

. esa > 

fst) itzi Sao A it 

+
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IORGU | 
A! Iartă-mă! Imi pare rău, dar atunci, boerule, nu mai avem ce să 

ne spunem! (îi dă mâna). | 

FLORINI Ă | , 

(Lo îa). D-le Zăvoianu, iartă-mă. Sunt turburat şi nu știu ce spun. 
„ Sunt așă de obișnuit să am în jurul men numai canalii, în cât mi-e greu 

să mă încred în cinevă. Spune-mi, te rog, ce voiai să-mi spui? 

- IORGU | 
„Câţi ani ai, dacă nu' te superi? 

FLORINI ! 
Douăzeci și șeapte! 

"IORGU 
Douăzeci şi șeapte! Dacă mă însuram la treizeci, d-ta ai fi putut 

fi copilul meu. 

FLORINI 

Te ascult cum aș asculta pe tata, dacă ar mai trăi!. 

LO TORGU | IE . E 
O! Nu! Nu! Pe tata trebue să-l .asculți ca pe tata; nu poţi eşi 

din voia lui. Pe mine ascultă-mă ca pe un frate mai mare. Sfaturile unui 
frate le poţi. urma sau nu, cum vrei! : i 

ă - PLORINI | 
Sfătueşte-mă ca pe un frate; te voiu asculta ca pe un tată. 

| IORGU a 
"O cunoşti pe d-na Dăianu? Ai mai auzit de ea vreo dată? Ştii câte 

se spun despre dânsa ? N | 

FLORINI 

„„ Se spun multe, dar cei care spun nu pot fi crezuţi, O cunosc de 
aici... am întâlnit-o în seara balului. MPa prezentat Marosin. I-a spus cine! 
sunt, ce sunt și ea a răspuns: «Știu». 

i; . - _1O0RGU o n 
Vaţi vorbit. vreodată? . | a 

, | FLORINI | 
Aşa precum îi. vorbeşti și d-ta. . 

IORGU Ă | 
„O iubeşti? Iată te întreb încă odată, cu voia d-tale, 

FLORINI o 
Crede-mă, că acum mă gândesc întâia oară,
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IORGU | N 

A fost o iubire tainică. A dormit în sufletul d-tale ca un foc su 

cenuşe și a fost de ajuns să scormoneşti puţin jăraticul și Sa aprins fla- 

<ăra. Înţeleg !... Ştii ca fost măritată ? 

FI.ORINI 
Ştiu. 

IORGU i 

Că are avere? 

FLORINI 

Nu mar ademeni averea, de oarece sunt tot atât de bogat ca şi dânsa. 

IORGU 

Ai lua-o? _ 

FLORINI 

Mă întrebi aşa de iute... încât... Aș lua-o?! De! Ştii că nu e așa 

cum credem. O femee liberă și bogată te ia, n'o iei! Şi mam vorbit nici 
"odată în felul ăsta cu dânsa, că să pot ști. 

IORGU 

D-le Florini, femeea asta îmi face impresia unei enigme. A. suferit 
mult și suferă mi se pare... „= 

FLORINI 

Din pricina cui? 

IORGU , 

“ Din pricina lumei. Când vorbești pe cineva de rău ai grijă să-i vină 

la urechi. De aceea îţi spun, nu spândări, focul, dacă nu ești sigur co: 

iubeşti. 

FLORINI  - - 

O iubese! Adineaori îmi venea să crăp capul aceluia care o batjo-" 

corea, Să nu crezi că era gelozie. Nam crezut un moment în spusele 

ticălosului ăluia, poate chiar de aceia nu m'am putut: stăpâni. Cine e? 

-Ce face ? Care a fost viaţa ei de până acum... nu știu. 

IORGU - 

Să-ţi spun. Suferă de.boala care e la modă... Azi fetele toate vor 

să pară <demi-vierges» și femeile toate vor să pară <demi-mondene». 

„Adineaori, boerule, nişte fete voiau cu orice preţ să mă facă să cred că 

au o corespondenţă 'amoroasă. Nici gând! D-na Dăianu sa molipsit şi 

crede căii stă mai bine imitând pe femeile uşoare, decât să fie ceeace e... 

-o femee cinstită. Asta e credinţa mea. Naș vrea să mă înșel. 

| De femeia asta se vorbeşte multe. Lucruri groaznice... dar nu poţi 

pune temei pe ele. Mavem nici un indiciu asupra caracterului ei. A trăit 

“
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„Prea puţin cu Dăianu, — o lună — de Dăianu, se știe; Va fost nimeni ca „<li: lat20 de rani-iera, putred, din, pricina vieţei ipă;;carerp: ducea: 4 -sit antrena ÎL răi ni); Întru, jin pumir n inot % iz dn99 Sc spune că l-ar fi omoraţ, * iiitittir Jz0i 19 Ie al molozul „trio 
| N IZINOra - IORGU 

ip Mofturi.. Pemeia asta mare nici ochi să te înfricoșeze, bici: inimă, să te ucidă, E un copil. Nu se ştie dacă a avut amanți unul sau doi — | nu se știe pe cine ar plăcea. De obiceiu, boerule, “pe,.,femej,, le')judeci după amanţii lor. O femee care trăește cu un om de bancă, e o femee interesată, să te păzeşti că e primejdioasă ; o fenite.ăâre trăește cu un Sul! ipolitie este”g “intribantă, să: te 'păzeşti „căste: icomptomite,; 9/ femee. care trăește cu un artist este o visătoare, prin Mrmare predispusă la neu- rastenie ; o femee care a trăit cu un militar estc''5'femee energică și mo poţi conduce. Femeia ideală e femeia care na avut penitieni: şi na „* fost a nimănui, Doamna Dăianu e dintre aceste, de, oarece soţul ei nu Preţuește imi, în «Viaţa Ei A, murit, când, începea Să trăiască, dânsa. 4! Dacă ași, Ei avut vârala” pe! car&"g Pi tot/t, “i Spun “ditâle iii le-aș 
PI aici ză Iti pi 10 tf (zf a 10190) Ema |» Sa Set Dep: XI Ep aca 

1 spus mie însumi în” gând ȘI azi, Waș fi TăsAt, si „Fie haţiGboite Gta „a fost. Incearcă, poate că ani dreptate” (intră "Alirl). cs Tor ai ideho ; | - Pa ! ao totu de atrrzinie focul ESC E NAS i Xa Lives diitoli al-C MIRA. MIRCEA. IORGU] n în dia iz Slra 
MIRA | Zori | D-ra Ereminde sa dus sus! MPam plictisit singliză': po 'ătaiăi (pe pus- tiu tot hotelul de când au plecat cei mai mulți -în;eşcursie. Naţi mai isprăyit? Dar ce-mi pasă ie, „pseaad înte es) Na, vorbiți, vă făok- 

pd a RE fe pat mie. (ce spneaă. zurre ea) Ne, abili „Pie 14 (pi, intră pe urechea astă se pe ăi Taită Și 's6'dacti14'idăresă. 
PA PD) DOL fiti Se PA au Ii noa: DEL io if IORGU 

„itzodai Am isprăvit. boerule! Vorbeam cu D-] A lerini.eare pleacă, și îl rugam să vorbească cu cineva la - Bucureşti. Vă as, mă duc să păsese. . 
De Magnitău, siloor urci “iti de sorry ici Hossu ft ozodluri O 
PSEDQZ 0 3uorocatet duete MEA vitoloa no în INTO un 32 moto 
2 on) «iti 52 MIRĂ rata zisa sh arid Io stinlii inlnaolsoii - (risti) Pleci gi: D-ta.2 roi: big ol io suie da0) ji 1189) Cooui t) 

MIRCEA 
Ta 107 naiul Eui nu plec, (Iorga inainfe, sii dasăi 3, face, 1$0)220, 86. SpuezedaJ. A dică,-da.i plec... pențru::căam treabă... darsumă întore,:-( Jot;gu; ese n dia 59 Dot fe jo item ia big. s9io no nici? oo] Viei leo inonaniD 

i: size ARĂ pr i i ee 
12 Jizetloaa uta arii: | nl] ge ivi torte ji Daia tor Ir 
„5 n bleci, și “rtăronja inceput, să, plece fă lumea RUR, APRUT a preeni JTROBARO a 7 moi rinibero o păte, Îi ovaol ca 
Ioa ae oi rargaia io | cc tura alune i Editii gat nl 1 
sii; Moamnă; "ali "fost pă de. putin Împreuli! în pie ta "Cred “ta lipsa. 
iliri Să DHU TE ir Pa His Bu Iu ul Sg 190 ori 

Li 1... . .
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MIRA " fi ni ratie: 

  

i-vn săbigar::că în'6] săuplângi, alici n?o să-ţi adie “flori .la gări, dar, vezi; E când incepe să plece lumea, însemnează că vine toamna:-si i srGza pi 
întristează toamna. (râde). 'Ți se pare ciudat? Mă vezi veselă totdeauna, 
crezi că așa sunt de felul meu? Nu! Crezi că. sânti'ca fluturii cari se. 
nasc și mor în. lumină, zburând din -flvăre în:floare!? Bir: rana: i 

MIRCEA Fi ie 

Nu cred că eşti un fluture, dâr un păiajen în pânza: căruia se! prind - 
toţi bărbaţii cari se apropie de d-ta. Pe 

„ÎQOMIRAZ îe cimrrnia îboaăo fe sia zei nb iei si 
„Vezi, la asta nu m/am. gândit. Aşa e! (râde). Un păiajen. Cu pi- 

cioare multe, multe. de; tot, Haţ, o muscă, haţ, alta și ţipă musca şi „păia- stiati pi ee ID ia ptr asa 1 045 dia ii 9 Ci jenul” hâţ! Ni tau linii suit Tea” iii 945 sia 1t dci nai | . - „die size olei- d romb? 
MIRCEA | - 

Nici păiajenul nu e rău, se nutreşte, . | | „iii Bo rliutnod îjnteposz 2 artsteaarl zice ur 
MIRA IN , , .u Pa e a „+ Vai de, mine, sunt așa de mică, nu Cumva, crezi Că mă nutrese cu căngb d "grai? Da IO og ze g „afe) NU m ud] „ui _ 

di snur ni iu o cat iure oi 1OIatiiţu 

LAU 

MIRCEA 

Nu, dar. veselia, .pe ca pi dot erat a Caiet ro) otel atare 314 par ie Coe ea .. pândești în” jurul” d-tale:"'6! suptă” dili: iubirea: De câre: ți:0” arată! bărbaţii. da i 
! 

  

    
a IMA SA Duo a D907 Dita ala da nt) tai ate til 

" MIRA 
: - pe _ Asta, da!. Nu mi sa întâmplat încă să vorbesc n un bărbat fără pa ii ab Stă Ela stea ema edi cip ae parai por Pe fi ti e să-mi spună că mă 1ubește. Uitei"aite.! încă puţin 'și”ești'-gata să! cazi la picioarele mele, să-mi spui că mori de dorul meu, Mă miră un singur 

lucru, ;Dintre, toţi; de „aicea, numai d-ta nu mi-ai făcut curte—adică curte 1 ) da ll ii crai tai şa ! i . 
a si di . i Ade de SARI ad tt ip „Lat ) . așa să te te ţii toată ziua de mine, și de-0dată, pac, când, cu. gândul, nu 

ci ei iile "i „gândeam văd că ai de gând să începi și d-ta. Nu spun că-mi pare TĂU, 
dar mă miră! Sau poate fiindcă pleci, vrei să-ţi plăteşti tributul! O! nu 
te isilesc,„+Xtai „neyoe,- Imi, poţi; lăsa, impreșie., bună. și, fără, asta.) Poate " Chiariimai:bunăsvnusrrs fin=03 buy ii | | „olane BEn9 0 rMIRGBAz î0 vag Pia a Dart 
Miine Mi-ar părca:rău săţito istrieti> ch ins 
EEĂI MGE Intesa strici Duo ate reia nt n i : : „EdiD MURA: poor ici on n cb robii fut 3 cl ras „De stricat nu strici nimic, 'Toemai ce vorbeam şi cu mătușa d-tale __adineaorea... pia 

   
Bat Heat peprina 

   

    

NIRGEA “noi i bib oh îs d 

Aţi vorbit de mine? :  - pr arta 
MIRA | | e 0 

De d-ta! Dacă vrei, iţi spun și ce i-am spusl'Ești serios, poate prea serios pentru vârsta d-tale, 10: oo c- aPrttizu) 9 af . 
. 

ie ji - sa xe o arăţi, dragoştea de viaţă pe care, o răs- 

    

.
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MIRCEA | 

Prin. urmare impresia a fost rea dela început. Unei femei tinere nu-i 
plac bărbaţii serioşi. 

MIRA - 

Şi acum văd că nu ești serios. -: 

MIRCEA. . 

De unde vezi? 

MIRA | i 

"Ţi-a fost de ajuns să mă găsești singură și să incepi.. 

MIRCEA | 
Poate că aşi fi avut de gând să încep, dar d-ta mi-ai tăiat avântul, 

Atitudinea. d-tale m'a oprit. 

MIRA 

Am pus bariera. Așteptaţi domnilor, trece trenul. 

MIRCEA ! 

Da, tocmai ca un -tren. Rece şi disprețuitoare ca un' tren, ce trece : 
nepăsător de aceia care se uită în urma lui, 

MIRA 

- Eşti. în vervă! Mă compari odată cu un păinjen, odată cu un tren; 
merge bine! Ori se vede fiindcă vrei să pleci te gândești la tren? -. 

MIRCEA A | 
Da! Pentru-că mi-e grozav de greu, să mă despart de d-ta. 

MIRA | | 
Haide! Am pus bariera şi tot ai trecut. “Tmprudentule, » nu te vâri 

în roţile vagoanelor. a 

MIRCEA 

Când simt că va trebui să plec, să mă despart de locurile astea 
unde te-am cunoscut, unde te-am iu... unde te-am cunoscut, simt: în su- 
flet aceeași jale care te cuprinde, când vezi că se dărâmă, o casă veche, 
pe care te-ai obișnuit so vezi de câte ori treci. Niciodată n'am simţit 
mai mult zădărnicia vieței ca în clipa asta, când trebue să-mi iau rămas 
bun dela d-ta, fără nădejdea de a ne mai revedea vre-o dată. 

| MIRA 

Ce, ai de gând să mori? 

, | MIRCEA 

O 

a MIRA | 

-„ Nu e cuminte să vorbești astfel.
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- MIRCEA | 

Mi-am luat licenţa, acuma trebue să mă întorc la Paris. să-mi iau 

„doctoratul, dar. nu mai pot să plec din țară. Rămân. Rămân ca să te 

urmăresc pe străzi... să văd unde mergi, unde intri, de unde eși. 

MIRA ” 

O! nai nevoe! Poţi veni să mă vezi. 

MIRCEA A 

Ai să mă primeşti ? 

. MIRA . 

O! desigur, că no să-ţi fac o primire grandioasă, dar o ceașcă cu 

„ceai vei găsi totdeauna doi la 5. 

MIRCEA 

Când .vine toată lumea. 

MIRA Ă 
„Poţi veni ş”n alte zile când nu e: nimeni, dar... atunci nu sunt 

nici eu. IE 

| MIRCEA Aa | 

- Wei găsi un ceas când să te pot găsi singură și atunci încet, în 

taină, în amurg... a 

. MIRA | 

... Amurg. vasăzică pe la 6.. 

e MIRCEA | | 

| „ua când nici nu.vei bănui ce se petrece în mine, îţi voi povesti toată , 

suferinţa pe care “ţi-o lasă în suflet femeia care trece prin viaţa ta pustie 

(îi da mâna, ea se lasă o clipă şi apoi se reculege). 

| MIRA Sa 
„Nu, nu-mi săruta mâna. Am developat fotografii și n'am avut vreme 

să mă spăl. Aa 

MIRCEA | | ' . - 

Nu face nimic. 

MIRA | 
(speriată). Ce vrei? 

MIRCEA De | ) 

Ce vreau ? Nu înţelegi ce vreau? | 

MIRA po . 

A! ba, da... dar trebue să știi că mulți au vrut. -. |
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ut ;Să „te -iubească, cum «vrea șă teiubese.eu 2. Au. yrut să-i şti, pe «mine 2 Nuuse, poate ză 

“MIRCEA ” aia 
uzi Ievr 
iubeşti eur: grea, să.mă iube    

DT aaa la e , 

„z9 she piu Shi dirt shau bă 3 i z 
(fuge speriată). Nu... nu vreau, Mi-e frică de:d-ta, d-le Florini... zău, mi-e frică... nu „te supăra;..; i da însa. eri aozsn isa 100 

Ia MIRCEA . | 
Mira ! | | - 

MIRA 

AA EL 

€ aenitig îra de îi 

    19 ien Q ph ferellorze 
0) N 

. ă a 
ÎI MIRCEA ni iol. ruuestios iso fasa " Jartă-mă, doamnă, dar nu mi sa întâmplat încă în viața mea să. 

  

„ întâlnesc o ființă ca d-ta atât de copil, 'atât de fermecătoare, atât de drăgălașe; uite, îmi vine să te iau în brațe și'isă :fugeu d-ta, iii 
2 “ . - MIRA „ia | Pi a fe: „_ să roădari taria ie na tie aaa FI 

Îi Asta iSăriiio faci, cloisă căderii ahâridoiiii: a e no îi 
    

  

aia MIRCEA | | , iei „__„ Ştii, ea d-ta nu mai e.alta pe lume. Eşti cum sunt vorbele_acelea. pentru: cari “pâcţii inu: găsese rimă, Eşti “femeia "aleasă, care trece. pe/lângă tine și te ia în vârtejul farmecului ci, m Tia i Biiizad 
MIRA 

(schimbă atitudinea). Când pleci ?.! si 

  

. „MIRCEA. - , A 
slot YEpa! să “plee--mhine:i azi 9E 9a innăd în na Înizi Er Di ni cntr MT ati] oii pom doliua at ji c-ta 9 MIRA uta rea cea n Digi a Bi azi Pleacă astă seară. - 

  

   
tata Maia 4 

Titi oi [ir - Nu mă pot despărţi de d-ta mâine Și vrei să plec înainte, de; când hotărâsem. 

    
orei rea sii MIRCEA iei apepesteeralo iu 

MIRA Eee at ap | 1 ai ÎI Dl « Da... vreau eu, vreau eu... pentru că d-ta... nu știu. d-ta nu-mi placi... " | Air 
Coe 3) apa ra MIRCEA UT i 

Nu-ţi plae pentru că-ţi vorbesc altfel de cum, ţi-au vorbit toți până, acuma... Nu-ţi plac pentru că ţi-e, frică, să. nu, mă iubeşti. Da!.. De aia. 

    

-“. o 9. . pede oi Pi ae . 
„l-a spus să plec, că ţi-e frică. ţi-e frică; de dragostea 'care :se apropie să ne învăluie pe amândoi în vraja ei. Ei bine, nu «plec! Nici naveam, de gând să plec... a, ost,.o minciună... , A ii je cpt ef J 4 ; Al da a SE III vai) me bi e a 

>
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MIRA 
„Vezi! Vezi! Așa sunteţi toţi. Iubiţi o femee și de întâia oară când îi vorbiţi aţi minţit-o. De ce ai minţit ? Nu vreau să minţi. 

_ MIRCEA 

Pentru ce nu vrei să mint? 

MIRA 
Pentru că... pentru că... vreau să pleci! Vreau! 

| MIRCEA | | Ă 
Plec, dar să-mi spui unde și când te revăd. 

MIRA: - a | - 
„Unde? Acasă la mine. Când? Am să-ţi scriu, ' 

MIRCEA ai PE 
 Nai să-mi serii. | 

MIRA 
Eu plece de aci la 26... dacă până la 10 Septembrie nu primeşti nici o vorbă dela mine, atunci... Doamne, ce fac, Doamne? (începe să plângi). 

“ MIRCEA o 
Atunci ? 

, MIRA Sa 
(n lăcrimi) Atunci, vino D-ta la mine în prima Joi care vine după... 

(lircea îi sărută mâna şi pleacă fugind. Alira rămâne cu lacrămile în ocls) 

PRALEA ” 
(în fund la șah) Șah și mat! 

- GORCEA 
(este amărât că a perdut partida). - 

N 

CORTINA - 

 



RCTULI



SS
 

JUTOA 

: ACTUL II 
"UN BAL LA D-RA EREMIADE. — IARNA. — 

UN SALONAŞ UNDE SE FUMEAZĂ ȘI SE ODII- 
NESC DĂKNȚUITORII. — ÎN FUND DOUĂ UȘI 
MARI, DESPĂRȚITE PRINTRUS CĂMIN, USA DĂ 
ÎS SALONUL CEL MARE, UNDE SE DANSEAZĂ, 
CEA I/ALTĂ, DREAPTA, în SALONUL UNDE SE 
JOACĂ CĂRȚI. — LA DREAPTA ȘI LA STÂNGA 
UȘI. — LA STÂNGA SALA DE MÂNGARE UNDE 
E BUFETUL, LA DREAPTA UȘA CARE DĂ ÎN 
SALĂ LA EȘIRE. — MOBILĂ ÎMPESTRIȚATĂ, 

.. 1. vs. c. se se ce sa sc. s. VECHE ȘI MODERNĂ. î: îi îi 43 îi zi ce 00 ce ca se se



SOENA I 

FLORISI, IORGU, MAROSIS, FLOAREŞ, GORCEA, STREJEA, CÂRJAN 

„(La ridicarea cortinei se dansează în fund şi se văd perechile care 
trec în ritmul valsului. Cei din scenă fac un 'grup în jurul lui Ion -gu 
pe canapea). | 

| FLOAREŞ 
(întră) Un pocker ! Cine face un pocker ? 

IORGU 

Dute de joacă fetele, boerule, mai venit aici să joci cărţile. 

STREJEA 

 (despăr țindu- -se de grup) Dacă vreți să mă credeţi, dacă nu, cu atât 
mai rău. 

IORGU 
(lni Strejea) Stai, stai de ne spune cum ? Asa, vorbe în vânt, nu 

se prind. , . 

STREJEA 
" Cum ? Așa cum vă spun cu! O știu chiar dela șeful, pe care rara 

văzut astă seară. 

| GONCEA 

(încântat) Cu Răzor, bre! Ii: minunat! 

| STREJEA 
Cu Răzor! de ce altul și mu e1?. 

_ TORGU 
Tocmai! De ce el şi nu altul? 

STREJEA 

Pentru că lui Răzor i se şi cuvine. A luptat în partid zece ani de 
ile şi nici odată uu s'a gândit cine-va la el.
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MAROSIS | | A fost vice-președintele Senatului, , 
| STREJEA | | | 
Şi-atât! Adică, Răzor, nu poate fi ceva mai mult? 

IORGU 
Bine, boerule nu zie ba, dar în împrejurările de faţă, nu știu pen- tru ce Răzor ar limpezi situaţiunea,! 

GORCEA . 
(convins) Se cuvini, pentru că Răzor îi moldovan șe pentru ce Moldova care o făcuţ atâtea sacrifisuri, să aibă un reprezentant în gu- vernul di față? - “ 

IORGU i 

„ȘI asta e bine, nu înţeleg însă... 

N MAROSIN . 
Și pe urmă Răzor e o figură! 

IORGU | : - . Fără îndoială. De câte ori a fost ceva ne-a făcut figura. Și trebue să știi D-ta, că un partid, mai ales în 'situaţiunea de astăzi, are nevoe de capete, nu de figuri! - 

STREJEA | 
(se scoald) Cu chipul ăsta no să nențelegem nici odată, 

| IORGU 
Tocmai de-aia, boerule, hai s?o lăsăm și să ne facem. datoria. 

a STREJEA 

Unde? | 
| IORGU : 

La dans. De-aia ne-a chemat femeca, pe noi, ăștia tinerii, ca să, aibă fetele cu cine să joace, | | 
MAROSIX 

Lasă, că sunt alții, 

, IORGU 
Alţii ? Cei chemaţi văd că 'vor să joace pocker. şi fetele stau pe scaune gata s'adoarmă. După mine copii... (ese singur). 

SCENA II 

Aceiași, afară de 1ORGU - 
MAROSIN _ | | | 

Anost tip. “Tot unde nare ce să încă, acolo se vâră,
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CÂRJAN 

(lui Alarosin) Mă, e un bufet apelpisit. Nu știu cum să mă strecor 
înainte să veniţi voi. : N 

S 

STREJEA . ! 

(îl îa pe Gorcea) Pentru că mi'nţelegi, Răzor... 

GORCEA 
Ştiu bre! Şe mie îmi spui? Răzor îi cum e pionul la șah.!. (se duc 

amândoi la o parte). - | 

, FLOAREȘ | 

(lui AMarosin) Faci un pocker ? 

MAROSIN 
„Nu! 

FLOAREŞ 
(lui Cârjan) 'Tu ? 

" CÂRJAN 

Haidem întăi la bufet și pe urmă vom vedea. 

FLOAREŞ 
Haide ! Să știi că nu scapi de mine. (es amândoi) 

MAROSIN . 
(lui Plorini) Ce e? De câte va zile te văd fără chef? 

MIRCEA 

-Ală pregătese de plecare. 

AA ROSIN ” 
A Gautres ! Mie să nu-mi spui povești, Să pleci acuma când ţi-e 

lumea mai dragă. 

MIRCEA | 
O să vezi. (dlarosin se-așează lângă Florint). 

SCENA III. 

Aceiași, afară de FLOAREŞ şi de CÂRJAN , 

(intr) D-RA EREMIADE, D-XA LAZU, D-NA STREJEA , 
| D-XA LAZU: o 
Știi! Nici odată nu s'a petrecut atât de bine la D-tal 

_D-RA EREMIADE 
Nu se petrece de loc. Tineretul stă ascuns prin odăi..
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D-NA STREJEA [| 
Asta e adevărat. Bietul Zăvoianu mai joacă... (lui Strejea) Tu, nu NR ioa i joci? 

- a. 
STREJEA 

Eu? Sa isprăvit cu mine, nu mai am vârsta. 

D-NA STREJEA 

“Dar Zăvoianu ? 

STREJEA 
EI a rămas neînsurat, tot. trage nădejde și omul neînsurat rămâne 

tînăr. 

- - DNA LAZU 
Foarte cicălitoare e nevasta D-tale! 

STREJEA | | | 
Și când joc nvii place, când nu joc îmi face mutre! 

D-NA STREJEA 
E Doamna Dăianu, dece nu încerci să-i faci curte? 

STREJEA 
Că altă treabă vam! 

D-NA LAZU 
In sfârșit uuul! 

MAROSIN | 
(de dincolo). Doi! Cu mine! | „ 

D-NA STREJEA - 
“Trei cu D-l Florini (la Ifircoa) I! adevărat? D-ta nui faci curte Mirei Dăianu? Cel puţin așa se spune! 

D-NA LAZU | 
„Nu! Că și astă vară la băi nu se prea arăta, 

O D-RA EREMIADE E | 
(li Florin) Du-te te rog de joacă. (lui :dlarosin) şi D-ta, (lui Gorcea) și D-ta, du-te de joacă. 

_ GORCEA 
Şah! + | 

D-RA EREMIADE | 
E Pralea dincolo, du-te de-l întâlneşte ! 

* 

GORCEA 
Pralea ! Bine co venit, sbor. (ese prin. așa din fund, dreapta).
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STREJEA | e 
(soției sale) Pe urmă e și târziu. Ar fi bine să plecăm 

N 

| D-XA STREJEA 
Pleacă singur. 

. STREJEA 

Şi tu? | 

D-NA STREJEA 
Mă duce D-l Florini. (lui. Plorini) Nu-i așa că primeşti povara 

aceasta ? , A . 

STREJEA Sa : , i 
(mergând 'spre Florini) 'Te însărcinezi ? 

FLORINI 
(eu gura pe jumătate) Da! 

STREJEA Ş | | 
(strângându-i mâna) Iţi mulţumesc! (dă inâna cu toată lumea și 

eşind spune D-nei Strejea) Vă trimit trăsura! (ese). 

D-NA 'LAZU | 
Foarte frumoasă, rochia D-tale. Tot acolo ţi-ai făcut-o ? 

D-NA STREJEA . 
| Tot. Lucrează admirabil și eftin. Lui bărbatu-meu nu-i spun că 
mi-ar tăia din buget! , IE “ 

D-NA LAZU | 
Am încercat și eu,dar n'a isbutit.! I-am spus: <Fă-mă şi pe mine 

ca pe D-na Strejea». Aș, de unde! Tot scurtă și bondoacă, am rămas! 

D-RA EREMIADE i , » 

Zie să trecem la bufet .în sufragerie, poate că acolo să-i. ad 
pe toți, | 

D-NA STREJEA |, 
O idee minunată, : a 

(D-ra Lremiade eșind se întâlneşte cu Iorgu care vine din fund la braț 
cu D-ra Jlarosin şi cu D-ra Stavrea. Iorgu e nădușit) 

x 

SCENA IV 

Aceeași, IORGU, D-RA MAROSIĂ, D:RA STAVREA 

, IORGU - , 
Cu amândouă, boerule !
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| D-RA EREMIADE 
- Bravo, ești un om de zahăr, - 

” IORGU 
(ștergându-se de nddușeală) De-aia am şi încetat; mi-e frică să nu mă topesc. Cu amândouă! Când cu una, când cu cealaltă! 

D-RA MAROSIN 
(D-nei Strejea) Știi ce bine bostonează și e ușor! 

IORGU 
Ușurinţa ma nenorocit pe mine. Dar ce vrei? Când văq baeții ti- neri_că stau prin colţuri, zic, bietele fete, căci mau fost ele pe vremea mea. Madame Lazu, ţi-aduci aminte colo la Rămniceanu ? 

D-NA LAZU | 
Tempi passatti ! 

IORGU | 
Și încă ce passatti!,.. pentru mine! a . 

D-RA EREMIADE DE 
Tocmai vream să vă chem la bufet. D-ta să mergi cel dintâi, 

IORGU 
Nam avut dreptate ?- 

-. "D-RA EREMIADE | 
Fără d-ta ce mi'aș face ? Totdeauna păţese așa, 

" IORGU" 
"Lasă că ai o artă îna da serate! 

D-RA EREMIADE 
„Ce vrei, parcă întinerese. Unde mi-am pierdut eu tinerețea, vreau să văd cum petrece alţii. Crezi că e chip ? Când îi chem la masă, stau cu ochii în farfurie şi cum lasă lingura din gură o și tulesc, care pe la | teatru, care pe la șantane,- de rămân bietele fete să le spun eu basme, ca»: o bunică. Ii chem la bal, nu dansează nici unul ! Colo e poker, colo șah, ici politică, dincolo ceartă, Sfârșitul lumei! Hai să te duc la bufet. 

Iona | 
(dându-i brațul) Cel dintăi, pentru că şi la joc sunt cel dintăi. 

“+ D-RA EREMIADB 
(eșind cu el) La multe ai fost D-ta cel dintăi. . EI 

IORGU 

Dar n'am rămas nici odată cel din urmă, (es amândoi împreună cu D-na Lazu) a -
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SCENAYy 
MAROSIN (cu fetele în fund) | 

MIRCEA ca D-NA STREJEA (la masa din dreapta) 

D-NA STREJEA | 
N'ai dausat nici odată ? 4 

MIRCEA 
Nici odată! 

! D-NA STREJEA 

Nu ştii sau nu ți s'a dat voe. 

MIRCEA | i 

Nam prea cerut voce ? Știu, dar nu-mi place. 

- e D-NA STREJEA i | a 
| Când mam măritat bărbatu-meu nu juca de fel, Lam învăţat eu. 
Nu-mi plac bărbaţii care nu dansează, și cu atât mai mult nu-mi plăcea 
să nu danseze al meu. Pe urmă m'am căit. A început să prindă gust şi 
mai ales în primul an de căsătorie, grozav as fi vrut să știu ce le spune 
femeilor În ureche, pentru că ştiam ce mi se spune mic. Intro seară... 
dar, ce-ai ?... mi se pare că nu asculţi ce-ţi spun ! “ - 

MIRCEA | 
Ba, da! E foarte interesant. 

D-NA STREJEA 
Să te pui să repeţi ? 

MIRCEA 

„ Pune-mă. 

E "D-NA STREJEA, 
*Mi-e că m'aș supăra. 

x 

D-RA STAVREA | | 
(lui Marosin) Vai de mine ! Şi ea? ca, ce făcea? o 

D-RA MAROSIN | | 
Bine, draga: mea, cum poţi să întrebi astfel de lucruri ? 

D-RA STAVREA 
“Tu cum știi? 

D-RA MAROSIN - 
Eu am doi ani mai mult câ tine. 

| _ D-NA STREJEA . . | | 
- (hui Dircea). Lasă nu te mai căsni co să te apuce o congestie.
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Văd că eşti preocupat şi te las. Astă seară nu e chip să vorbească ci- neva cu D-ta. 

MIRCEA 
(se scoală) Mă doare, capul; o să mă și duc. Nopțile nedormite, pentru mine, sunt îngrozitoare. “ ” 

| SCENA VI 
Aceiaş. MIRA (intră însoțită de) vĂGHIRAN (care îndată ce-l vede pe - Alircea se opreşte pe prag şi ese dansând cu D-na Strejea). 

NIRA 

Nu mai am cu cine juca. I-am dat gata pe toți. (lui Mircea) D-ta nu joci?: : ! , 

MIRCEA 

Tartă-mă, Nu! 

- MIRĂ | 
(se-apropie) Ai putea să-mi explici pentru ce te-ai dat afund?. 

v MIRCEA 
Lucrez. - Sa ! 

MIRA | | 
Și înainte lucrai și tot aveai timp să stai ceasuri întregi la mine. Ți-am telefonat de două ori, bn odată mi-ai răspuns D-ta — că ţi-am cunoscut glasul (îl imită) «Conașul 1 eșit și nu se întoarce la masă>. Să-ţi fie ruşine, - 

D-RA MAROSIN 
(lui Marosin) Nu vrei? (D-rei Stavrea) Haidem amândouă. (cele doud fete es dansând IMarosin stă în ușă și se uită în bal). . 

MIRA 

Poate că D-na Strejea te interesează mai mult? Cum se face că, n'a avut, atâta putere, să te facă să valsezi cu dânsa? ; 
. 

MIRCEA . 
Cu Doamna Strejea, vorbeam despre. bărbatul ei! 

MIRA 
Sigur. Așa se începe. La început vorbeşti despre bărbat, ca săi uiţi mai pe urmă,  - E 

MIRCEA 
| Nu ştiam! Iţi mulţumesc. Eşti chiar în măsură să poţi da sfaturi. (se îndepărtează) aa 

!
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MIRA 
Eşti anost. Mă duc! (lui Jarosin) Vreau să dansez cu d-ta. (întră Cârjan cu Floaveș din stânga) | 

. MAROSIN E -. - 
„Cu mine? Da!... Uite] pe Cârjan. Ia-l pe el! (Cârjan o îa pe 1lira ş? se îndreaptă spre. fund, stânga). . 

| | PLOAREȘ | 
(lui Cârjan) Te-aştept! Să viil i 

CÂRJAN 
Bine, Bine! ” 

MIRA , 7 
(eșind) Aşteaptă-l că ţi-l aduc en. (ese și Ploareș). 

SCENA VII 
MIRCEA, MAROSIN | 

_ MAROSIN | | - 
“Te uiţi după ea şi... apropo, tu nu mai vorbeşti cu Măghiran? 

MIRCEA | 
De astă vară. (coboară și-și aprinde o ţigară). - 

MAROSIN 
Bine faci! E un tâmpit. E adevărat că vrei s'o iei? (se așează pe - Jețul -din stânga, aprinzându-şi igara pe care i-o dă Mircea). 

MIRCEA 
Pe cine ? o 

MAROSIN ” 
Pe Mira Dăianu. 

MIRCEA i 
Tu de ce nu te ?nsori? 

MAROSIN 
Am destui prieteni ! 

| „MIRCEA 
Dida, ce face ? 

| MAROSIN | . 
E bine! Mă costă o grămadă de parale. Când m'am încurcat cu - 

ea, credeam că e mai de treabă, aș!... ce să vezi!... femeea e ca automo- bilul; îl cumperi eftin și te costă întreţinerea. Ştii că am făcut cunoștință 
„cu fostul ei,
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La început... ştii... nu cam! Dar pe urmă ne-am împrietenit. 

MIRCEA. 

Da? , 

MAROSIN 

MIRCEA 

“Te-a întrebat de Dida ? 

MAROSIN 
"Ii venea greu și i-am spus eu! 

MIRCEA 
Nu i se părea curios? 

„ MAROSIN 
Aș, de unde. 

MIRCEA . 
N'ai întrebat de ce a lăsat-o ? 

MAROSIN 

MIRCEA , 

Tot prieteni vaţi despărţit ? 

MAROSIN 

Prieteni buni ! Ne-am strâns mâna ! 

"MIRCEA 
Călduros. . 

" MAROSIN 
Foarte, 

MIRCEA 
Dar astă vară cum de-ai venit la băi fără ea? 

MAROSIN ! 

Se dusese la mă-sa la Câmpina. Ştii -mă-sa e una d 
săruţi mâna, zice: <Mersi maică». 

x MIRCEA 

MAROSIN. 

Didei? Cum să nu! 

MIRCEA 

- Li părea bine? . . 

Fi i-ai spus C'ai întâlnit pe tipul dinaintea ta ? 

st
 

p. .. 

“Ba da! Din pricina mea. Vedea că mă uit după dânsa mereu. 

, 

. 

e-aia, când îi
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- MAROSIN | 
Nam vorbit. Nu trebue să vorbeşti cu o femee, despre un bărbat pe care Pa iubit și nu-l mai iubește. Regulat îl vorbeşte de rău. 

MIRCEA o 
Așa e. E grozav să iubești o fomee și să te gândești că poate mîine te va vorbi de rău. 

" MAROSIN , 
Pe urmă mai e ceva. Nu-i place când se intâlneşte amantul de acuma, cu amantul 'de eri, pentru că află lucruri pe care nu le-a băgat. în seamă încă; cu cât e mai târziu, cu atât e mai bine. 'Tu ce mai faci? Nu te mai vede nimeni. Toată ziua stai cu Zăvoianu,- 

_ “MIRCEA 
"IL văd des, 

“ MAROSIX: 
Anost tip. i 

MIRCEA 
| 

De ce? E un om foarte de treabă. 7 
MAROSIN | 

O fi, nu zic ba — dar ăştia bătrânii sunt anoşti. Din pricină că au trăit mult îţi toarnă mereu experienţă în vorba lor și tenebunește, 
MIRCEA a 

Mie îmi place. Stâu cu el de vorbă ceasuri întregi și nu mi se urăște. E foarte glumeţ şi de... om cu greutate. 

MAROSIN | 
Da! L/am văzut eri când se urca în trăsură, se lăsau arcurile. 

MIRCEA 
La vârsta lui se lasă ereu. gr 

MAROSIN 
| | La umblet; la vorbă, nu! Mi-am aduc aminte . când cu duelul tău <u Măghiran. Atunci când nu vaţi bătut. Ce de ne-a spus! Apropo. Mă, ăla trăește cu ca! 

MIRCEA 

Cu cine ? 

MAROSIN | 
Cu Mira Dăianu, IN 

MIRCEA 
Poate.



78 - -. ” “PĂIAJESUL 

_ MAROSIN i E 
„Am Stat cu el într'o seară și vorbeam. Venea dela ca. 

„MIRCEA 
Măghiran ? La. câte? 

MAROSIN 
Pe la 12. 

MIRCEA , 

Noaptea. . . 

MAROSIN 
Noaptea. Ziua, zice, că nu merge; nu vreaca. 

MIRCEA 

"Pentru ce? a ! 

MAROSIN 

El zice că e, ca să nui vadă cineva; dar en cred că ziua vine altul. 
Şi pe tine te-au văzut băeţii într'o zi. 

MIRCEA 

AMPam dus să-i fac o vizită, 

MAROSIX 

E “bine, nai cei face! Dar dată dracului. (insinuant) Acum. am 
aflat. A trăit cu ăla... cum îi zice... i-am uitat numele... de la Finanţe... 
a Dunea! 

MIRCEA 
Când ? 

MANOSIN | 
Când a venit astă vară la băi se despărţise de el. 

MIRCEA | 
Tu crezi că e adevărat de Măghiran? 

MAROSIN 
De ce nar fi? Imi spunea, într'o seară: .-: Mă, e a mea: Şi nu-mă 

vine să cred». “ 

MIRCEA 

Niei mie! NR 

MAROSIN 
Dar tu; tu nai nimic cu ea? Spune-mi, frate, între prieteni. 

MIRCEA 
Nu mă cunoşti.
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MA ROSIS 
* Aşa spun toţi, ca să lase să se înţeleagă că e, dar nu .pot să spună, 

| MIRCEA 
Nu sunt dintre ăștia. 

MA ROSIN 
| "Adevărul ce, că-ţi place! | : | | 

MIRCEA | 
Cum. vă place la toţi. Voi aţi lua-o de nevastă ? 

"MAROSIN | - a 
(se scoală) Pe cina ? pe.asta? Ce-am mâncat lauri? Mai bine Dida mea. Cel puţin despre ea nu vorbește nimeni. (+nerge în dreapta): 

MIRCEA 
| Afară de tine. Asa de obișnuit eșit să vorbeşti pe toată lumea de rău, în cât și de. femeile cu care trăeşti tu, trebue să spui ceva. 

i " MAROSIN - 
Dragă, de Mira Dăianu, vorbese cu tine, pentru că nu vreau să te las să faci o prostie, 

MIRCEA - 
Iţi mulţumesc. (frece în dreapta). 

| MAROSIN 
Dar ce ai de ești așa de înțepat ? 

MIRCEA 
* Nimic. Sunt preocupat. 

MAROSIN | a , 
Tu ai fost pe la dânsa?. 

| MIRCEA : | . | "O singură dată. | -- E 
MAROSIN : 

Numai odată? Vezi cumie lumea. Cârjan se jura că te-a văzut, de “<inci ori cşind noaptea dela ea. ” e, 
MIRCEA (revoltat) 

Noaptea zici că Vai, văzut pe AMlăghiran ? 
- MAROSIX . | 
"Tocmai. Teribilă e lumea, domnule, nu lasă omul să trăiase sc

 
—
 

IORGU. (intrând din stângaj 
Așa! Forțe noi și ?ncepem iar,
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MAROSIN o i . 
-Mă due că iară mă pisează. (se îndreaptă spre fund). 

SCENA VIII 

MAROSIN. MIRCEA. IORGU 

MAROSIN. * 
+ Vream să merg în sală, să nu crezi că plec fiindcă ai venit d-ta! 

IORGU. 
Du-te! Du-te! Fă-ţi datoria. (Jfarosin ese prin fund). 

- De-mi spunea că 'pleacă din pricina mea, îmi făcea mai mare plă- 
cere. Ei! ce e nou? N - 

! N 
MIRCEA 

. Nimic. ” 

IORGU - p 

Nu se poate. Dacă nu-l găseam pe Marosin aicea treacă-meargă, dar 
așa e imposibil.. | 

" MIRCEA 
Mi-a spus multe. 

IORGU „. 

E! să vedem ? 

MIRCEA aa _ 
O! dacă ai ști cât sufer, D-le Zăvoianu. 

, - TORGU - 
| Aşa! (se așează pe jețul din dreapta) Stai mașez, Puţină odihnă nu 

strică, Spune! Ştiam eu co nemerese bine. , 

MIRCEA | 
O femee, pe care o iubești ca ochii din cap, care te-a ameţit, care 

te-a smintit, care te-aduce în halul în care m'a adus pe mine... „„.'uite! 
nici nu pot să mai lucrez... nu pot: m'așez să citesc... îmi fug literele * 
prin faţa ochilor; dupe câteva pagini îmi dau: seama că citese demeaba, 
trebue să mă întorc... acelaş lucru, mă scol, umblu prin casă, es, viu în 

“apoi. ('Tăcere) Știi să m%nșele în halul ăsta ! 

IORGU 
Te-a înșelat ? 

MIRCEA , 
Sigur. Crezi că e'o femee.... în sfărșit... o femee cum se cade. Te 

apropii de ea și-vezi că e o femee uşoară. Vrei să dai înapoi, — nu 
se poate ! Incepi so iubeşti și s'a isprăvit. . 

+
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IORGU | i - 
Ai văzut'o mereu ? 

MIRCEA 
In toate zilele. 

“IORGU 

Ultima oară, când ? 

MIRCEA 
Acum 0 săptămână şi astă seară, | 

- IORGU 
„Acum 0 săptămână ? 

MIRCEA. 

- De atunci nam mai văzut-o. Ultima oară am plecat dela ea, Mer- curea trecută, hotărât să nu mă mai întore și nu m'am mai dus, 
- IORGU 

Dânsa ? 
+ 

MIRCEA 

Nu ştiu ! (începe să umble). O! ma desgustat. Spune D-ta, judecă, mă duceam la dânsa, începea, cu prostii, cu glume, cu snoave, cu basme. De câte. ori yream să-i vorbesc serios, schimba vorba... tot ce'i spuneam, întorcea pe dos. Bine, astea la început, dar în sfârșit până când? Cu mine "face" pe sfânta și cu alții... 

IORGU 
Ei ce face cu alţii? 

MIRCEA 
| 

Nauzi. A trăit şi cu Dunea dela Finanţe. (. Jorgu scrie înt”'un carnet Ce scrii ? 

IORGU 
Dunea! Mi-am făcut un carnet şi-i scriu “pe toţi. Când o înbătrâni am să i-l dau. | i 

MIRCEA 
| Iţi va fi recunoscătoare: Sunt atâţia în cât no să-i mai ţie minte 

IORGU .- 
Şi D-ta crezi? 

_ MIRCEA 
"De ce naș crede. Cu cât treceau zilele cu atât îmi întăream bănu- iala... Mă rog... vrei, ori nu vrei, scurt.: (a ajuns la ușa din fund şi se acită în bal). Poftim !- Uite-te te Tog, s*0 vezi! O lasă unul, o ia altul 

/
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Când nu vine nimeni se: duce dânsa. Poftim ! Măghivan (cu înâne). A! 
Măghiran ! (coboară). | 

IORGU ! LI 
I-ai vo:bit de căsătorie ? ! 

MIRCEA 
_ Da de câte ori! 

. IORGU i 

Şi? - 
MIRCEA 

„ Râdea! Fireşte râde și dânsa de un om care vrea so ia. 'Trebue. 
să fie un nerod, din cale afară de nerod! Ştii D-ta de ce nu vrea ? Pentru 
că odată măritată trebue să se astâmpere și unul nu-i e de ajuns, ; 

IORGU | 
(dojenitor) O! 0! Cum vorbești, Doamne, Doamne! (se scoală) Dacă 

ar fi aşa, slavă Domnului că ţi-a arătat că te place, de ce nai fi și D-ta 
în tovărășia celor Pali ? i e 

MIRCEA 

Se vede că acuma o păzeşte. 

IORGU | 
Cine ?, o 

MIRCEA 
Ala cu care e! 

| „TORGU | SR 
Cât s'o păzeşti, o femee când vrea să te înșele, boerule, te pune s'o 

duci până în ușa amantului și pleci mulțumit c/ai lăsat-o la eroitoreasă. 
y MIRCEA 

“Acuma e cu Măphiran? O Da | 

IORGU 
Iar Măghiran ? 

MIRCEA 

Da! Mi-a spus şi Marosin. 

| IORGU - 

Iar Marosin ? 

MIRCEA | 

Ia întâlnit la 12 noaptea când vedea de ln ea! 

IORGU | 
Azi noapte mam întors la unu acasă. Crede-mă nu sunt în stare să 

mă fi întors dela toate femeile care locuese pe străzile pe unde am trecut.
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MIRCEA | 
Domnule, femeea asta e stricată. Când rămâi văduvă la douăzeci şi 

doi de ani şi nu vrei să te mai mării, însemnează că-ţi arde de petreceri. 
De cinci ori i-am vorbit de căsătorie, de cinci ori mi-a râs în nas, 

"IORGU | 
A zecea oară n'o să-ți mai râdă. 

MIRCEA | | | 
„No să-i dau prilejul. Vezi! La început n'am crezut nimic. Ah! 

minciuni! Dar acum când văd că se vorbeşte despre ea cum nu se mai vor- 
beşte despre altă femec, mi s'a ridicat vălul de pe ochi și văd limpede. 
Râsul ei e râsul unei femei ușoare, purtarea ci te face să'nțelegi ce ce. Mă duceam pe la dânsa să încere so fac să mă iubească și în schimb 
mam făcut alteeva de cât să mă conving despre ce spun unii şi alții. 
(se uită în bal) Uite! Uite-te la dânsa, râde întrun colţ cu Măghiran ŞI 
cu Marosin. Uite-te și spune-mi dacă e femee să-ţi perzi timpul cu ea! S'a isprăvit. Nu mă mai vede. | - 

4 IORGU 
Eu zic să-i vorbeşti... să-i spui cai avut treabă, c'ai lipsit din Bu- cureşti. In săptămâna asta, trebue” să-și fi dat seama dacă te iubește sau. 

nu,— mai mergi câteva zile! Uite să nentâlnim peste opt zile și dacă atunci îmi vei mai vorbi ca acuma să-mi zici: <Boerule eşti un prost și...» dă-mi o ţigară. (Jlircea i-o dă şi lasă figările pe masă). Mulţumesc: Adică de „ce vrei D-ta... ia vezi mi se pare că. se apropie cineva, 

MIRCEA Iu 
(se uită) Nu e nimeni. 

IORGU 

Adică, de ce vrei D-ta... (se oprește de ascultă). 

MIRCEA | 
„Mătușă mea. Poţi vorbi. (întră D-ra Lremiade din stânga). 

SOCENA IX | 

MIRCEA, IORGU, D-RA EREMIADE 

"IORGU i: 

Adică de ce vrei D-ta ca femeca asta să ți se dea cu una, cu două... (D-rei Eremiade) Nu e vorba despre D-ta, boerule. 

. D-RA EMERIADE 

Rămăsei încremenită! (ese prin fund).
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SOCENA X 

IORGU, MIRCEA . 

IORGU e - 
De ce vrei să se încreadă în spusele D-tale şi nu-i dai răpaz? 

MIRCEA 
O lună! 

"IORGU | 
Un an! Doi! Toemai pentru că glumeşte trebue să vezi că e se- 

rioasă. Zici ca avut atâţia amanți. Eu până acum am! însemnat... (caută 
în carnel). Treizeci și doi. Zi că a ţinut pe fiecare câte două luni, — cum 
te ţine po D-ta —de treizeci și două de ori două luni fac? 

MIRCEA 
Șeaizeci și patru, | 

IORGU 
o " Şeaizeci .și patru. Şeaizeci și patru de luni însemnează? 

_ MIRCEA N 
Cinei ani şi patru luni. aa 

IORGU | LE = 
Cinci ani şi patru luni. Sa măritat acu doi ani, vasăzică începuse 

cu îrei ani înainte, la 17 ani, şi dă-mi voe să cred că o lună cât a trăit - 
cu bărbatu-său, înainte să Moară. de !... va să: zică o lună mai mult. 
Cât a trăit cu fiecare? : | 

MIRCEA 
D-le Zăvoianu, D-ta glumești şi-mi pare rău. 

IORGU 

De glumit, glumeşti D-ta! Ori n?o iubeşti, ori o iubeşti. Și cu cred 
„că n'o iubeşti. Te-ai aprins... dar n'a fost un. sentiment adevărat !. 

MIRCEA 

Na fost un sentiment adevărat ? Na fost? Când-am iubito ca un 
scos din minţi. Cu dragostea unui copil de școală. E dragostea mea dintâi, 

„ pentuucă nici odată n'am fost atât de prăpădit după o femee, nici odată 
mam stat ceasuri întregi să-i vorbesc, so silose să scoată o vorbă, din 
care să pricep de mai pot avea nădejde sau nu. Mă întoreeam acasă şi 
casa mi se părea pustie. Aș fi vrut să vie la mine să stea un ceas, să 
mă facă să-mi iubese casa. în care a stat, mobila, pe care a văzut-o. 
Eşeam dela dânsa și stăteam trei ore pe stradă să văd cine intră, cine 
ese. Mă duceam noaptea să văd dacă e lumină la dânsu! Când mă în- 
torecam acasă, mă cuprindeau fripurile, aveam căldură... Mi era frică să 
stau singur!.. Aveam o batistă a ci, pe care o puncam sub pernă; în
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fiecare zi mă duceam so parfumeze ca să dorm în parfumul ei. Steteam” 
ceasuri întregi, D-le Zăvoianu, ceasuri întregi la picioare ei, să-mi spună, 
ce are, pe cine arc, ce gând are cu mine şi nu-mi răspundea!.. Ştiu, tre- . . 
bue s'o fi făcut-o să sufere. Trebue să se căiască de viaţa pe care a 
dus-o şi dacă are ceva pentru mine, are ce e drept o prietenie, pentru 
care îi mulțumesc, căci altfel aşi fi luat-o și m/ar arăta lumea cu degetul 

"pe stradă: «Uite, uite pe nerodul, pe care l-a legat la ochi, Pa îmbro=. 
bodit... Uite-l..> Şi-am iubit-o... am iubit-o, Domnule Zăvoianu! (se în- 
duioşeazd). 

IORGU | 
(hotărât) Mă duc eu să-i vorbesc, - , 

MIRCEA 

(îl oprește) Nu! Nimeni! Sa isprăvit. Mam oprit o clipă. Acura 
merg înainte. Viaţa își urmează cursul ei, 

IORGU 
Omule. te nenoroceşti, ascultă-mă pe mine. Dânsa a cerut să-ți 

vorbească ? 

MIRCEA 
Mi-a scris că dacă sunt bolnav, vrea să vie să mă vadă! Jam spus 

să nu vie. Ce idee îţi poţi face despre o fâmee, care vrea să vie la un 
bărbat singur, ziua în amiază mare. 

IORGU 

Mai bună decât despre o femee, care vine noaptea în amiază mică, 

MIRCEA - . 

„.. Imnseamnă că e o femee fără Dumnezeu. O femee care poate să vic,. 
pentru că n'are nimic de perdut. 

, 

IORGU 

(serios) Insemnează, boerule, că e o femec care poate . perde tot, 
numai să nu peardă pe omul, pe care-l iubește. 

MIRCEA | 

A (privind în bal) Uite-te. Uite-te câți sunt în jurul ei? Doi, trei, 
cinci, șease... a _ 

IORGU 

Du-te și D-tn să fii 2] șcaptelea. 

„MIRCEA . a | 
Toţi! Toţi! Chiar și cei care nu joacă, tot au jucat, 

| IORGU e « 
O place toată lumea!
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MIRCEA a 
Dânsa merge de-i în. 

„„ D-RA EREMIADE 
Nu'i adevărat. Ei aleargă după dânsa. 

MIRCEA 
(eoloară) St! Nu vorbi, că vine ?ncoace, Măghiran e după dânsa, 

IORGU 
Dă-mi mâna! 

MIRCEA 
De ce? 

IORGU Si 
(îa. nâna lui Îireta) Intreabă-te, D-ta, de ce tremuri ? 

ă MIRCEA E 
Eu? Pentru că... pentru că... am vorbit... 

7 

IORGU - | 
(îngânându-l) Pentru că.. pentru că... (intră Mira. Măghivan, când l-a văzut pe Jircea se întoarce, în sald). Ia 

SCENA XI 

MIRA; MIRCEA, IORGU (ai târziu) D-RA EREMIADE 

MIRA | 

Viu eu să te inu D-le Florini, Vii? 

| MIRCEA 

Nu, îţi mulţumese?. 

MIRA 
| Atunci, vezi că Doamna Strejea a rămas singură. -- 

| MIRCEA 

Mă duc (ese. Mira se uită după el). 

MIRA 
. (coboard) Puteţi să-mi spuneți... D-ta! (lui Iorgu)! D-ta care ştii toate. Ce e cu I-na Strejea? 

IORGU 

(aferat) A! Doamna Strejea? E soția D-lui Strejea. 

! N
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MIRA a 
Știam. Vroiam să știu însă ce amestec are D-l Florini în căsnicia lor? 

" IORGU | | | 
Nici una. 

MIRA 

Atunci de: ce s'a schimbat atâta de cât-va timp. Nu-mi puteam în- 
chipui, dar astă-seară am înţeles. (D-rei Iremiade). Și D-ta îmi spuneai 

- „astă-vară ca să mă încred în cine-va! In nimeni, înţelegi, în nimeni, toţi 
sunt la fel. Trebue să-ţi râzi de toţi! 

IORGU 

Dar de ce nentrebi pe noi, boerule, D-ta nu vorbeşti cu dânsul. 
Întreabă-l! 

“ 

Pa 
MIRA 

Crezi că poţi. Iţi răspunde alandala. 7ău, na, dacă ştiu ce se pe- 
trece în creerul lui. A venit la mine, timp de o lună, în. fiecare zi, și 
pe urmă s'a făcut nevăzut. (D-rei Eremtade). 'Te-aşteptai co să ne iu- 
bim în felul ăsta! Adică să-l iubese, nu să mă iubească... în sfârșit să 
ne iubim, aşa! Lasă să nu mai vorbim că iar plâng. Ce păcat că nu e om: 
de înţeles! “Toată ziua stătea la mine. Când i-am spus că vreau să viu 
să te văd nu m'a lăsat; credea că e un prilej ca să mă duc cine ştie 
unde. N'ai mai văzut! Odată sa folosit că nu era servitoarea ca să în-: 
„chidă ușa la plecare și. ce crezi ca făcut? A deschis ușa şi a închis-o 
fără să iasă. S'a pitit în dosul unui stâlp. Peste un ceas aud ceva că 
mișcă în sală. Jam speriat. Credeam că e un şoarice! Când colo, dum- 
nealui pândea să vadă de nu vine .cineva la mine. Noaptea! Zău, ai avut 
dreptate când mi-ai spus, că foarte rea mă crede lumea! De lume nu-mi 
pasă, dar de el îmi pare rău. Adică îmi părea rău, pentru că acuma nu 
mai are de ce să-mi pară. Uite, să-i spui că-i stă bine în frac! 

IORGU 

Vrei să-l aduc aicea să î-o spui d-ta? 

MIRA | 
„Dacă erezi că vine, încearcă, (Iorgu ese) Nu! Nu! pentru că o să 

"se supere şi pe urmă cu nu mai vreau să-l văd. (Iorgu se. face că aude) 
Ce semnează purtarea asta? D-ta știi că eu am plâns toată săptămâna! 
Se vede? (se uită în oglindă) Să dau ca pudră pentru că nu vreau să 
vadă că am plâns. Nu-i așa? B mai bine. Vreau: să fac -pe indiferenta. 
Te pomenești că și cl o să facă pe indiferentul “şi iar o'să plâng. Ah! 
ce îngrozitor e să iubeşti! Așa a fost şi cu d-ta atuncea? Numai că iu- 
bitul d-tale trebue să fi fost om de înţeles! Cu ăsta n?o seoţi la căpătâi. - 
Îi zici alb și vede negru. 'Toate le vede în negru. Pe semne că așa sunteți 
d-voastră în familie; familia cernită, aşa am să vă spui. (găsește pe masă 

" jigările de adineaorea). Uite ţigările lui; să nu-l mai lași să fumeze; fu-
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mează prea mult şi-i face rău. Ultima oară când a fost la mine tușea. Pe urmă la telefon mi-a spus că nu poate veni că e răcit. Așa a fost? 
D-RA EREMIADE | | 

Da. . Îi ' 

MIRA a 
Bietul băiat! Sti... nu ne-aude nimeni?,. (se-apropie de ea), cână răceşte el, tușese eu! Zău! Crezi cam făcut rău de sa dus să-l chome! 

| _* D-RA EREMIADE 
Nu cred. In sfâșit să vedem. 

MIRA | i . 
Să stai și D-ta când o veni. Mi se pare că dacă e şi alt cineva, pot fi niai serioasă, mă stăpânese mai bine. D-ta îl iubeşti ? 

| D-RA EREMIADE 
„Dacă mi-e nepot. 

MIRA. ME 
Ce-are aface, mie nu-mi e nepot şi sunt nebună după el! Nu ți Pa părut că vine! Inchide ușile. 

D-RA EREMIADE 
Navea nici o grije, toată lumea Sa pus la cărți. 

7 

= MIRA | 
Mai ales acuma că nu mai sunt acolo, numai dansează nimeni. S*o fi supărat cam dansat prea mult. Aș! Acum o săptămână nu dansam? 

(Iorgu vine cu Jireca) 

SCENA XII 

IORGU, D-RA EREMIADE, MIRA și MIRCEA 

(Alircea se opreşte în use) 

IORGU | | 
Intră! Intră! Mă iertaţi, Doamnă, credeam că nu e nimeni aicea și vream să-i spun două vorbe D-lui Florini. 

| D-RA EREMIADE 
” Intraţi, Ne ducem noi dincolo. 

- MIRA | 
„încet D-rei Eremiade). Să nu ne ducem ! 

, 
-IORGU DP 

(tușoşte şi face semne “Mirei să înceapă). - Aşa dar... vite.....
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MIRA 

Domnule Florini, cu am rugat să te cheme pentru că aş vrea să-mi | 
explici censemnează. purtarea D-tale. (Io -gu și D-ra” Tvemiade es pe: me- 
zăzate) 

„- MIRCEA 

Purtarea. firească a unui om care a fost nesocotit. 

MIRA - 

Cred: că mai fost nesocotit de mine, când, ţi-am îngăduit să vii să 
mă vezi în ficcare zi eâte cinei ceasuri în care te-am lăsat să-mi spui 
co-ai vrut. . 

. MIRCEA '(înțepat) 
„Ce folos că nu mi-ai răspuus nici odată! 

MIRA 

Mai îutâi că nu tot ce spuneai avea nevoe de răspuns și alte ori ! 
Naveam ce să i răspund! | 

MIRCEA - - o 
De câte ori nu-ţi venea bine, €redeai mai nimerit să taci. 

MIRA 

“Mi-ai vorbit de căsătorie! 

MIRCEA | - 
Da! Mi-ai răspuns vre-odată? 

“MIRA 

Ți-am spus să aşteptăm. Căsătoria dupe mine e mai serioasă de 
-cum 0 crezi D-ta. Am fost măritată și ştiu. Când e să ajungi la căsă- 
torie trebue să cugeţi mult. Ştii D- -ta câţi mi-au propus mie, aşa, în trea- 

„căt, să mă ia de nevastă? 

MIRCEA 

Toţi amanţii D-tale! 

MIRA 

Ăia nu mai aveau nevoe! Sute de inși și când, puneam chestiunea 
serios nu mai dădeau pe la mine. 

MIRCEA. - 
De ce nai făcut și cu mine tot așa? 

MIRA 
Pentru că mi-era frică să nu tendepărtez, ' 

MIRCEA 

Atunci ce? Să trăim împreună?
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"MIRA 
„ȘI mai puţin, 

. 

Ă , 
i MIRCEA 

N Nu e vorbă, acum e și de prisos să mai vorbim. Intre aci s'a rupt- orice prietenie, 
- 

MIRA - 
Foarte bine. Dar îţi spun ca să ştii. (furburată). Poate: că ai să iu- bești pe alta... pe d-na Strejea! 

MIRCEA 
O! Asta nu. Mam păcălit odată,. a doua oară nu se mai. prinde. Sunt ca ăia pe care îi trânteşte calul și nu mai încalecă un an de zile, 

MIRA ' 
Vasăzică după un an ai să iubeşti pe alta. Pentru acea calta» îţi vorbesc, sau mai bine spune-mi din trecutul d-tale pe cineva, o femee pe care ai iubit-o. 

. " MIRCEA 
Nu-mi adie aminte, Nam ţinut minte nici odată, numele proprii, numele florilor și numele femeilor care mau iubit, 

MIRA | 
i Foarte rău! Imi pare bine că nu sunt printre ele. 

“MIRCEA 
(se scoală) . Precum îmi pare bine că nu fac parte din lista aman= ților d-tale. (frece în dreapta). . 

- 
MIRA 

Te cred. Ni fi câştigat. nimic. 
y 

MIRCEA Ă "De-aia nici: nu ştiu de ce mai chemat. E o greșală mare. Aș fe păstrat o amintire mai bună, de nu ne mai vedeam, pentru că... te-am iubit. 
MIRA 

| (se scoald) Șiu... nu măndoese nici de dragostea d-tale, nici de sin- ceritatea d-tale! ! 

MIRCEA 
Daclai aşa! | , 

MIRA 

N Acuma, In săptămâna asta când nu ne-am văzut mami gândit și an judecat. Până atuncia de ce nu mă lași să măndoese. Mam îndoit de - D-ta, firește, cum nani indoit de toţi care au fost Înaintea I-tale și de care nu mi-a părut rău!
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MIRCEA CE - 
Iţi- pare rău, însă, acuma că te-ai îndoit de mine. 

MIRA | , 
Dimpotrivă. 'Hrebuia să-ţi faci o idee bună de mine când vedeai că sunt mai prevăzătoare de cât crezi. Când ne-am despărţit la băi îţi spu- neam co să-ţi scriu și nu ţi-am scris, să vii. Ai venit singur, şi singur mi-ai spus că-ți părea bine — de-ţi seriam Îţi stricam impresia! . | iN s 

| MIRCEA | 
- Astă vară te vedeam cu alți ochi. (se așează în dreapta]. 

MIRA 
Ă Sigur! alte vremuri. | o 

| MIRCEA | 
Vremurile sunt: totdeauna aceleași ; oamenii se schimbă. 

| MIRA 

M'am schimbat cu 2 

| MIRCEA 
In ochii mei, fireşte! | i - 

MIRA 
Cum ? Mă socotești altfel. Sau mai bine zis, mă nesocotești ? 

. - 1 MIRCEA 
De sigur! 

MIRA | | x Nai pentru mine nici măcar respectul ce-l datoreşti unei femei ?... unei femei! O! ești un om fără inimă, fără caracter, un om josnic, că- ruia nici nu poate cineva Să-i întindă mâna. (Necâjită). Ei da, da... nici odati nai vrut să-mi spui ce știi despre mine... dar dacă ce știi e ade- vărat, atunci te rog să crezi că e foarte întemeiat! “Lot ce ți Sa spus e adevărat! Fac pe sfânta şi nu sunt, sunt o femee uşoară... o femee la care nu trebue să te uiţi..o femee.. (incepe să plângă și se stăpânește) și D-ta ești un om de nimic, te urăsc... așa în cât dacă ai fi la mine te-aş da afară! “Te urăsc din fundul inimei. Atât pot să-ți spun. Atât mă îndeamnă să-ţi spun desgustul adâne ce mi-l inspiră persoana D-tale. Mă duo! 

MIRCEA | ! (își aprinde o ţigară) Adio!  - | « 
MIRA 

(după ce-a cșit se întoarce). Imi pare bine cam avut măcar această >xplicaţie. Sunt cu conștiința împăcată. Imi ești cu desăvârșire indife-
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rent! Nu mai fuma atâta că-ţi face rău. (Afircea mo da în seama). O 
ce om! N'am văzut om așa de îndărătnic ca Datu... 

MIRCEA | 

(se scoală). Asta poţi so spui c'ai cunoscut destui, 

MIRA 

Ai dreptate. Când îi spuneam unuia: să nu mai fumeze se lăsa de 
tutun, 

MIRCEA 

(asvârle ţigara) Cum ? Dar bine D-ta ești de o purversitate revol- | 
tătoare. Mă știi cât de mult mai făcut să sufăr, cum mi-ai otrăvit viaţa 
încetul cu încetul... Și acuma la despărţire vii să-mi mărturisești: ceeace 
bănuiam, numai! O! îți mulţumesc, eşti un înger, măcar ştiu că no să 
am ce regreta. Ia închipueşte-ţi prostia pe care eram so fac. Să minsor 
cu D-ta... cu D-ta, care singură mărturisești, că nu erai femeea pentru 
mine! Eram. să te inu să-ţi dau numele meu, viaţa mes, și-n schimb-să-mi 
pătez numele, să-mi otrăvești viaţa! O! dar de ce a trebuit să-mi spui 
toate în clipa asta, poate că m'aș fi putut întoarce, poate că maş fi 
putut stăpâni)... o!.. dar bine ce era să fac... Doamne... Doamne... (se a- 
şeaxă pe jețul din stânga). 

7 

MIRA 

(merge spre el) D-le: Florini, nu vreau să fii nenorocit din pricina 
mea; am glumit, am crezut că voi aţâţa în D-ta dragostea care dormea,... 

. “MIRCEA 

O! nu. Parcă mă despart de două ori. (o îndepărtează). Vasăzică 
da... e așa!... se putea întâmpla să te ian să mă încred în dragostea D-tale 
în cinstea D-tale și D-ta să mă batjocoreşti, să ajung să nu-mi pot scoate 
capul în lume, fără să nu mă arate lumea cu degetul, să ajung să nu pot 
fi nimic în lumea noastră din pricina femeei pe care am luat-o ȘI de care 
"mi-e ruşine! O! te urăse... te urăse,., pentru că mi-ai luat ce-am avut 
mai bun, mai sfânt, în suflet... , iu 

MIRA 

D-le Florini. 

MIRCEA 

a. Insă-mă.... dragostea, pe care no arătasem niciuneia... de care mă 
făleam când te-am întâlnit pe D-ta... și care de acuma ai ucis!0, ai 'uciso 
pentru totdeauna. Cam ? Să fi eşit eu în lume şi să aud în spatele meu 
șoptindu-se numele amanţilor D-tale. - 

MIRA 

"(rexoltală) Dar nu e adevărat.
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MIRCEA | Aa o. 
E adevărat. 

MIRA - 
„Nu e! Şi mă revolt, Eu credeam că glumești şi Cai glumit totdea- una ! Că te-ai îndepărtat de mine, credeam că e din pricina nepăsărei pe care ţi-o arătam, de-aia am venit astă seară, eram sigură să te intâlnese la mătușa D-tale, de știam” că pricina e prozăvia asta pe care o crezi despre mine, te lăsam să vezi singur greşeala și când te-ai fi întors păseai ușa închisă. 

MIRCEA 
_ (vevine). Să-ţi spun ceva! Astă vară era să „am un duel pentra D-ta. Era să pălmuese un individ care vorbea pe socoteala D-tale! 

MIRA | , 
Nam ştiut, și-ţi mulţumesc! | 

MIRCEA 
Mare nenorocire era să-ţi fac în ziua aceea de-l ucideam, 

MIRA 
Pentru ce? 

_ MIRCEA 
Pentru că individul acela de atuncia, e amantul D-tale de azi. 

li MIRA 
| Amantul meu? (râde) Era să te baţi cu amantul meu. Atunci D-ta te baţi cu morile de vânt. Don Quichote! Și cine era Domnul? 

MIRCEA 

Măghiran ! 

MIRA 

(serioasă) Maghirau!! Ce te uiţi în ochii mei? Pândeşti vre-o tur- burare! Spui «Măghiran> pentru că e primul nume care ţi-a venit pe buze și pentru că am dansat toată seara cu el! - 

MIRCEA 

Astă vară venea mereu cineva în odaia D-tale. Ia și văzut cineva când își aprindea: ţigara. . 

ama | | i. 
(dojenitoare) Domnule Florini... 

MIRCEA 
! PEIIIRA , e Pe când erai măritată cu bărbatul D-tale, pe care l-ai ucis din pricina vieţii ce-o duceai, aveai un militar, pe urmă un magistrat dela



Pa 

92 aa PĂIAJEXUL 

curtea de apel, pe urmă un grec cu care ni fugit la Smirna, pe urmă un conte italian... | - 
MIRA 

Domnule Ilorini.... | 

MIRCEA. 
| 

Da ! Da și câţi mai sunt încă, pe care nu-i sui, că nu-mi aduce aminte, câţi sunt pe care nu-i stiu. A! Dunea! 

MIRA 
(nedumerit) Dunea ? 

MIRCEA , : 
In sfârșit pentru ce să mai perd vremea înșirându-i ! (urcă spre dreapta). sa 

i 

MIRA 

(serioasă) Ştiai lucrurile astea de mult? 

MIRCEA 

Da! | ” Pa ” y 

MIRA , 
Atunci cum-mă puteai iubi sau cum puteai spune că mă iubeşti ? 

MIRCEA 

Nam avut siguranţa. Siguranța am căpătat-o cu vremea. 

MIRA 

Da? Şi-acuma ești sigur?... sunt așa ? 

MIRCEA | - 
Da! 

, 

MIRA 

D-ta stăteai zile intregi la mine! Ai văzut pe cineva? 

MIRCEA 

Noaptea m'am fost nici: odată! Da-ain nici nu mă lăsai să viu scara. că te fereni. 

| MIRA a - - î. . - - i vii seara | „Au te lăsam să vii seara, pentru că nu se cade si vii Seara lao femee -singură, ” | 

MIRCEA . | 
Nu primeşti seara, dar primeşti noaptea! .
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MIRA 
Noaptea ? Pe cine? 

MIRCEA 

“Ştiu eu! 

| MIRA 
Acuma zilele astea cine a fost Ja mine, noaptea? 

| MIRCEA 
Măghiran ! 

MIRA (rănită) 
"Destul ! Știam că în mânie şi în dragoste, omul spune vorbe fără sii se gândească ln ce spune, dar la d-ta e curată nebunie! Înţelegi prea bine, -că nu pot asculta mai mult. Timpul pe care Pam lăsat să treacă, pentru ca să pot căpăta încrederea în d-ta, te-a arătat așa cum ești. Râd şi glu- mese pentru că aşa mi-e felul, dar nimeni n'a îndrăsnit să-mi vorbească precum mi-ai vorbit, pentru că nimănui nu i-am dat prilejul. Nu înţeleg «ce te-a îndreptăţit pe d-ta să treci marginele bunei cuviinţi. Poate că sunt «de vină,— nu ştiu — dar or cum, când zici o. iubeşti, nu vorbeşti unei “femei, așa cum vorbeşti d-ta. (Aferge spre ușa din dreapta, ca să iasă) 

MIRCEA 
(vrea s'o oprească) Nu pleca, te rog. 

MIRA 
A, nu! 

Mă a SCENA XIII. “ - 
dceiași. D-NA STREIRA (întră prin stânga) 

D-NA STREJEA Sa 
(întrândj Domnule Florini, ai făgăduit să mă duci acasă, Mergem ? 

FLORINI 
Fireşte! (Afira s'a oprit în ușd). 

- D-NA STREJEA | | 
Mă. due să mă 'mbrac (ese trecând prin fața ei). 

MIRA 
„ (încremenită) Cum, fireşte? 

SOENA IV 
MIRA, MIRCEA, MĂGIIRAN (întră din dreapta fundj 

7 

MIRA 
(îui Măghiranj A! Domnule Măgkiran aţi terminat partida ?
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„> MĂGHIRAN = 
M'am sculat cu dela joc. E târziu şi vreau să plec. 

MIRA 
Vrei să mă duci acasă ? Sunt cu automobilul, 

MĂGHIRAN 

Fireşte ! 

MIRA , | i 
Mă due să mă”mbrac. (ese în urma d-nei Strejea însoțită de Măghiran). 

MIRCEA i 
- fâneremenit) Cum, firește ? 

SCENA XV 

MIRCEA, IORGU, apoi MIRA Și MĂGHIRAN (nai târziu) D-NA STREJEA. 

| IORGU: | 
(întră prin stânga) Ei? 

MIRCEA 
(aturit) Priveşte, colo, să vezi cu cine pleacă ! 

IORGU i 
Cu cine? - 

MIRCEA e - 
Cu" Măghiran ! 

SCENA XVI | 
MIRCEA, IORGU, MIRA, MAGHIRAN, D-NA STREJEA - 

“MIRA | .: _ 

(se întoarce furioasă cu AMăghiran care îi duce mantaua). Pardon! 
am uitat... (îşi da evantaliul lăsat pe masă; vede pe Iorgu). Noapte bună, 
Domnule Zăvoianu! i pp i. 

IORGU E 
A fost bună, că deocamdată ne apropiem de ziuă. (Afra ese). 

MĂGHIRAN - . 
(mândru şi încântat)  Bonsoir! (din “ușe). Automobilul Doamuci 

Dăianu! (ese), Si . a | 

D-NA STREJEA 
(în: prag lui Mircea). Vii?.
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MIRCEA | 
„ (plictisiti. Viu. (ese cu D-na Strejea, când intră D-ra Eremiade 

prin stânga. 

SCENA XVII 

D-RA EREMIADE, IORGU 

' D-RA EREMIADE 
San pus la cărți şi nici mau făcut caârilul! 

IORGU 
(0 ia de mână şi-o duce spre stânga) Cadril vrei? Uite cadril ? 

(râd amândoi în ușă uitându-se la cei patru care pleacă). 

CORTINA



 



ACTUL III 

SALONAȘUL MIREI. — ACEAȘI NOAPTE. — ÎN FUND, 
DESPĂRȚITĂ CU PERDELE, SE VEDE ODAIA DE CUL- 
CARE ȘI PATUL DESFĂCUT CARE AŞTEAPTĂ PE CINEVA 
SĂ SE CULCE. — IX STÂNGA CĂMINUL ȘI PE PL. 10. 
FEREASTRĂ. —ÎX, DREPTUL CĂMINULUI O MĂSUȚĂ DE 
CEAI, CU CEȘTI, CEAISIC, ZAHARNIŢĂ, ETC.; DOUĂ 
JEȚURI MARI LA DREAPTA ȘI LA STÂNGA MESEI DĂ 
O ÎNFĂȚIȘARE INTIMĂ ACESTUI COLȚIȘOR. — LA 
DREAPTA, PL. 1, UȘA DE INTRARE, IAR ÎN SCENĂ 
CAM ÎN DREPTUL ACESTEI UȘI, O CANAPEA—DOR- 
MEZĂ—ACOPERITĂ CU O BLANĂ. ÎN: DREPTUL CANA- ! 
PELEI O. MESCIOARĂ PE CARE STĂ O LAMPĂ CU ABAT= 
JOUR. — SCAUNE. — TABLOURI. — FLORI. 

LA RIDICAREA CORTIXEL NU ARDE DECÂT LAMPA 
DELA CANAPEA, — PERDELELE LA FEREASTRA DIN 
STÂNGA SUNT ÎNCHISE, IAR CELE DIN FUND DIN 
DREPTUL PATULUI SUNT DESFĂCUTE. — FEMEEA ÎN 

CASĂ, MOŢĂE PE JEȚUL DIN FUND DE LÂNGĂ CĂMIN! 
ȘI SE TREZEȘTE SPERIATĂ CÂND MIRA, DUPĂ CE A 
INTRAT, A APRINS LUMINA LUSTRULUI DELIA MIJLOC,



SCENA TI 

MIRA (întră încet prin dreapla, cu mantaua de bal pe ea. și cu. florile în mând. E turburată, așa cum a plecat adineoarca dela D-ra Fremiade,). FEMEEA ÎS CASĂ (se scoală şi vine spre dânsa!) i 

MIRA. | ! A, Nu te-ai culcat? De ce? i-am spus că viu târziu şi nu trebue să mă aștepți. ” 
IA 

FEMEEA | 
Cin'era să te desbrace “coniţă ? e / 

MIRA Ma | (merge spre cămin). Mă desbrac cu singură. Noapte bună. 
FEMEEA 

Păi, dacâm stat pân'acuma ! 

MIRA 
(uitându-se la ceasornicul de pe cimin). Uite! aproape patru! Vreau: - Să-mi fac un ceai și-o să întârziez, | 

Da FEMEEA | E 
Lasă că-ţi fac cu ceaiul ! (coboară. la masa de ceai) 

_ MIRA E | , . Bine, dar să nu te frigi, că până acuma nu te-ai trezit încă bine, v (urcă spre fund cu florile în mână să şi le lase în odaia de culcare). 
FEMEEA 

Coniţă, nu pune florile în odaia de culeare, Că-ţi vine rău peste “noapte! | 
. 

* MIRA 

(se uită la ca şi coboară în dreapta de le pune întrun vas pe masă). Ce nebunie să-ţi perzi vremea până la patru ! - RI:
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FEMEEA - 

(făcând ceaiul) Era și conașul Mircea ? 
. 

MIRA . | | 
| (coboară spre mijlocul scenei). Nu era! Ba, erea !... dar, nu ştiu n'am 
vorbit cu el! E | 

FEMEEA : 
Tot.așa de prăpădit coniţă? 

MIRA | NE 
(brusc) Dacwţi spun că nu ne-am vorbit!.. (Femeea se uită lung 

la ea) Ce? Ce te uiţi aşu la mine? Sa 

FEMEEA 1 | 
„ (se înapiază la ceainic). Nimic!... Parcă te văd când aveai nouă 

anișori... | 

| MIRA - a a. - 
(îşi scoate mantaua şi 1-0 dă). Lasă! Ştiu! De câte ori se aprind 

lămpile, -incepi să-mi spui povești ca la nouă anișori! (se așează pe ca- 
napea, tristă). De când s'au dus cei nouă anișori! - . | ia 
“ 

FEMEEA | 
(turnând apa caldă în ceainic) Ce ai coniţă, parcă eşti tot supă- 

rată. Nu mai lua ccai că wo să poti dormi. (la fereastra din stânga se 
aude o ușoari bătae în geam). Hi! (speriată se dă înapoi). 

s 

MIRA | | 
(pe canapea) Ce e? 'Ți-am spus cu co să te frigi ! 

FEMEEA 
(încremenilă) Bate... bate cineva în geam ! 

MIRA | | 
(se sperie, se scoală de pe canapea și fuge spre ușe). Cine ? 

FEMEBA | 
Păi, știu cu! Stai ascult! (dfira vrea să stingă lumina). Nu stinge - 

nu stinge coniţă, că mie frică! 

MIRA | | 
Dă-te binişor pe lângă fereastră și vezi cine e? (Femeca merge bi- , 

nişor de se uilă pe după perdele) Ei? 

S - PEMEEA.. 

Nu văd bine, Doamne iartă-mă,... umblă ca turbatul. 

MIRA N E 
- (tremurând) Cine ?
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FEMEEA 

Nu văd bine, că acuma c cu spatele!,. A?, (făcându-și cruce). Slavă 
domnului, gândeam că e vrun hoţ, : " 

. MIRA 
(perzâindu-și răbdarea) Ei, d cine e? 

FEMEEA , 
(pe de-oparte liniştită, pe de alta mirată). Conaşul Mircea, coniţă ! 

MIRA 
„_(incremenilă). Cum? Ce vasăzică asta? Cum îndrăsnește să vie 

la mine la ora asta? . 

FEMEEA 
“(cu blândețe, dar i se rupe inima) D-ta... coniţă ? 

O MIRA 

Cum ? Crezi că știam ? 

“ FEMEEA 
(pe gânduri). Ştiu eu ! 

MIRA | | | 
(necăjită). A, nu! nu vreau să crezi una ca asta! Nu vreau, .înțe- 

“legi! (se linişteşte). Du-te de-i deschide; întreabă-l ce! vrea, spune-i că 
" m'am culcat! Ă 

. 
, FEMEIA | | Ne | 

(uimilă) Mă due! (ese prin dreapta. Se-aude când descue. Alira 
merge de-şi toarnă ceaiul în ceașcă: Afară în. sală se-aude glasul lui 
Plorini ; «spune-i că: plec mâinc>... <insistă foarte mult>... «nu plec de . 
aici, până... femcea se înapoiază). Vice că vrea să-ţi vorbească... pleacă 

" mâine de dimineaţă și vrea să te vadă! 

| MIRA 
Noaptea? 

FEMEIA . 
Aşa i-am spus şi cu! Dar mi se pare atât de turburat în cât nici 

“nu știe dacă e noapte sau ziui!.. Ce să-i spui? 

MIRA ! 
Că nu se poate; mâine! 

Ii | - PEMEIA 

Zice că dacă nu-l primești șade acolo să aștepte! 

MIRA - 
(închizând perdelele din fund). Lasă-l să aştepte!" 

FEMEIA | 
TI s.a i - N . 9 7 Coniţă, cu Pam pofiit în sală că prea era frig afară!
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| OARA - | 
1-2 + Foarte rău ai făcut. (coboară spre ușa din dreapta). 

FEMEIA ] 
(văzând-o) Ba, eu văd “am făcut foarte bine! 

a (Mira ese în sală Și se aude când vorbeşte cu dlircea. Femeea a rămas înduntru și trage cu airechea). a 
Ai o MIRCEA | / " (afarâ) Două minute; | | 

, „MIRA 
“Nici o secundă; e E 

- MIRCEA 
Plec! | 

MIRA 
Eşti liber! . 
. MIRCEA , . 

Inainte de a pleca, vreau să te văd, 
> MIRA _ o 

Nu mă vezi? Te-a văzut cine-va când 'ai intrat în 'curte ? 
| MIRCEA a 

* Nimeni! N | 

MIRA 
Vezi să nu te vadă când eși. |. , 
. MIRCEA a , 
Nu plec, până nu mă lași să intru. 

N MIRA a 
* - Nu.se poate. E de prisos să mai insiști. Du-te. E apoape patru ; sunt obosită. 

MIRCEA | ! | 
Am hotărât să plee din țară. Mai înainte, însă, vreau să-ţi vorbesc, Ş MIRA - 

Mâine! - a e Se N e, | MIRCEA |. 
Acum.. | . 

MIRA 
„ fntră și închide) Noapte bună. Cum? (a auzit ce spune JMircea și deschide din nou). : 

| | “MIRCEA | Ma Asta vream! Am priceput. Nu mă lași să intru, pentru că nu poţi “să mă lași, De-aia! “Ți-e frică! a a 
MIRA o 

„_Frică? Poftim! Nai de câ! (îi deschide. Mircea întră sute și caută,
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mai mult cai privirea, prin toate colțișoarele. A rămas cu blana pe el și. 
cu pălăria pe cap. lira se uită la el şi îi spune aspru. Lasă-ţi lucru- 
rile în'sală! (Afireca își dă seama și ese însoțit de femeea care nui se 
mai întoarce.) N a 

(Alva toarnă ceaiul în două cești până când se "toarce Mircea, - 
care râmăne țintuit în dreapta). . 3 

SCENA II 
| MIRA, MIRCEA 

MIRA | 
- - Poftim, ca să'vezi că nu e nimeni! 

MIRCEA - „ A 
Ţi-ai închipuit co să pândese şi nu l-ai mai lăsat să intre. 

MIRA a 
Aha! Asta e ca să vii şi mâine scară! , 

| MIRCEA - i a i 
Mâine nu mai sunt aici. 

- | MIRA 
- Poarte bine o să faci. e Di a 

MIRCEA | 
Fireşte! Eşti mulțumită, 

MIRA | 
(înaintează). Te ro să nu începi iar, că nu mai am răbdare. La 4 

dimineața n'o sncep din nou discuţiile. Mai rugat să te las să intri, 
te-am lăsat. Ce vrei să-mi spui? Să nu întârzii prea mult. o 
DE MIRCEA | | 

Desigur. Poate că tot vine mai târziu. - 

MIRA | 
Aha! Am priceput! Asta e ca să stai până la ziuă. Poţi să și stai. 

O să-mi închipui Cam stat la bal până dimineaţă și D-ta te vei convinge 
că eşti, pe jumătate nebun.- Ia loc! Iei o cească cu ceai? Ca să n'adormi! 
Te fură somnul și eşti în stare să crezi ca fost cine ştie cine, pe cânt 
dormeai. Mai întâi percheziţia. Perdeaua? Nimeni! Sub masă ? Nimeni! 

” Apleacă-te și te uită. (deschide perdelele din fund) Aicea e odaia de cul- 
care, să nu crezi cam ascuns pe cineva. Colo baia! Intră! Stai vaprind. 
lumina, dacă găsești pe cineva să vă luaţi de păr pe lumină. 

MIRCEA ' 
Ă (rămâne pe loc) Mulţumese. 

MIRA | | 
War fi potrivit să-ţi răspund! «Pentru puţin»! — Se răceşte ceaiul.! 

Nu-l bei? (mere spre canapea, Mircea se apropie de masa din dreapta 
și-și aprinde o ţigară. La sgomolul chibritului Aira se întoarce). La 
mine în odae nu se fumează! ! 

. 

, 
e
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MIRCEA | 
„Mă iartă, (aruncă figara pe tară. Tăcere) 

MIRA | , 
IE nostimă Doamna: Strejea. Ce-ţi mai spunea ? Sau mai bine, ce-i mai spuneai ? | ' 

- MIRCEA | | 
E o .femee foarte inteligentă! 

MIRA , 
„Nu mă îndoese, dacă dintre toți de acolo nu te-a găsit de cât pe D-ta, ca să stea de vorbă, De-ar fi văduvă, desigur că te-ai duce şi pe la ea, să vezi de e singură, „noaptea ! In sfârşit, nădăjduesc că de astă dată te vei convinge, că nu. vine nimeni pe la mine. . Ia MIRCEA 
Știu cu! 

. MIRA 
"De aceea ai și venit, Povestea cu plecarea e cea mai nouă născocire a creerului D-tale,. | - 

MIRCEA 
Nw'i adevărat. Sunt hotărât să plec. 

MIRA 
(luându-l în râs) Ce ten pleacă la ora asta, D-le Florini ? 

MIRCEA “ - De dimineaţă, i 
- MIRA 

(se uită la el neîncrexăloare, și apoi vrând să se ție scrioasă se culcă pe canapea) Şezi jos! (după o pauxii) Știi că nu mai sunt supă- „Tată; mi-a trecut! Nici nu iau în seamă ce-ai spus, pentru că sunt vorbele „unui copil! Dar un copil obraznic, (tăcere) Ascultă! (soarbe din ceașca zu ceaiu). Cine zici că sunt amanţii mei? Un magistrat dela Curte ? (soarbe) Un ofiţer? (soarbe/ Un conte italian ? (soarbe mulţ), O!. contele mă'ne- " buneşte, Știi! (se scoală). Contele îmi face o' plăcere deosebită! Cel dela inanţe, nu mă onorează... dar contele! (se așează din nou şi pune ceașea „de o paria). Eu credeam că nu mai vii pe la mine, pentru că ţi “a părut „*ceva în purtarea mea faţă de d-ta şi-mi părea rău, dar dacă știam, însă, „că pricina e purtarea mea, față de alţii... nici nu-ţi vorbeam, (se ridic) De data asta, te-ai convins că sunt minciuni! (vede că Jircea Nu râs punde, se scoală şi vine spre el). Mi se pare că tot crezi? 

7 

| MIRCEA 
(învins) Nu! 

MIRA | . 
A? , _ 

MIRCEA 
“Nu mai cred!
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MIRA 
(în mijlocul odăe:, în fața lui). În sfârșit! 

MIRCEA 
Tot ce pot să-ţi spun e, că cești de o îndrăsneală neînchipuită. 

i MIRA 
" Pentru ce? | 

MIRCEA . 
De ce-ai plecat cu Măghiran ? 

MIRA - 
D-ta, de ce ai plecat cu d-na Strejea ? 

MIRCEA a | 
O politeţă... | 

MIRA " . 
O politeţă!... Și cu tot o politoţă. Dela d-ta am învăţat să fiu po- - „ liticoasă, 

MIRCEA | 
N'ai fi avut de cât... (se uită bruse pe fereastră). 

MIRA | o 
Ce ai? 

VIRCEA . 
(liniştit) Mi Sa părut... 

MIRA 
„„ că intră cineva pe fereastră. 

MIRCEA i 
Xu! mi sa părut că... plouă! - 

MIRA 
- » Stele! Vai! Vai! ce om curios. Grozav de greu trebue să-i fie cuiva să trăiască cu D-ta. 

| MIRCEA 
Depinde de. persoană, 

| MIRA 
„Nenorocită persoană. O plâng. | 

| MIRCEA | 
Dacă ar ști cum să se poarte, n'ai avea de ce so plângi. . 

| MIRA 
„2 Cu D-ta nici nu ști6 omul cum să se poarte. O! eu!. Cu mine mar: merge! Vezi, daci aş primi vre-odată să fiu soţia D-tale... 

MIRCEA | . 
(se scoală brusc) Niva, ! (urca să-i ia mâinile)
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MIRA 
(fuge de-a îndăratele și-l oprește) Stai... stai... stai... am spus «dacă» aș primi, vre-odată; <dacă>. Ă 

MIRCEA 
In sfârşit nu poţi primi un om, noaptea, alături de odaia D-tale de culcare... - ” 

| MIRA 
Asta e! Acum o să spui că te-am rugat să vii! Ai intrat cu sila ! Nu e vorba ești singurul, da, eşti singurul bărbat care a intrat noaptea în Odaia mea! . 

aa MIRCEA | ! . ' 
Soţul D-tale ? 

MIRA | | 
Soţul meu !.. (stă pe gânduri) Soţul meu... 

. MIRCEA | | 
Fireşte de el nu poate fi vorba. Dar dacă afară de dânsul eu sunt singurul... atunci ce vrei... ce mai aştepţi ?.. Spune-mi da! De săptămâni întregi mă rog să-mi răspunzi! Mă vrei... vrei să fii soţia mea?, 

MIRA | - . | Săptămâni întregi ! Crezi că ajunge unci femei să se încredințeze! că ce iubită? a 
" MIRCEA 

Te-ai încredințat ? Spune-mi! Atunci de ce frămânțarea asta, de „ce chinul ăsta... în toate zilele... mereu ! De ce nu mi-ai spus ? 
MIRA | | 

. Când era să-ţi spun ? De o săptămână nu mai dai pe aicea! Astă- seară? Să-ţi scriu? (râde). Alt bucluc, te pomenești că se perdea: scrisoarea. 
MIRCEA S | - 

Mira, lasă glumele, Mira... toată vremea glumești...! Cum vrei să am încredere în spusele D-tale... când la “fiecare vorbă, îmi răspunzi cu o ușurință care te scoate din fire. 

“MIRA ” 
Cum vrei să vorbească cineva cu D-ta?. Orice-oi spune, D-ta nu „înţelegi. Pricepi alături ! A 

| MIRCEA Pa 
Vorbeşte-mi lămurit și te înţeleg. Da ?. 

MIRA | _ | 
* După câte mi-ai spus, ce vrei să-ți răspund? Să-ţi spun «da> mi-e _<ă-ţi spun prea itite... să-ţi spun “nu? nu mă lasă inima. ” 

MIRCEA 
(se repede să o ia în brațe) Mira! Mira!, 

»
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| MIRA: a | 
(se rupe din braţele lui) Nu! Nu! nu aşa 1... Stai colo jos să vor- " bim, acolo, departe! Aşa! Vrei cu or ce preț să fiu soţia D-tale? 

MIRCEA 
Şi D-ta, nu? 

MIRA , 
Acuma eu întreb! D-ta să răspunzi! Vrei să fiu soția D-tale? Da crezi că plăcut lucru e să fii soția unui om bănuitor, ca D-ta, care în or ce clipă e gata să-ţi facă scandal? 

. 

> MIRCEA | 
Fii a mea, Mira și ai să vezi cum mă schimb. Când vei fia mea, În casa mea, în casa noastră, când voi ști că trăeşti acolo lângă mine, aproape... aproape de tot, să-ți aud răsuflarea, n?o să mai am nici o arije... nici n'o să mai seamăn, cu cel de azi cu cel de eri. De ce te. superi ? Bănuiala mea nu sa născut de cât din dragostea nemărpinită pe care o am pentru D-ta, - 

” MIRA 

Mă iubeşti mult? 

MIRCEA . , 
O! nu găsesc cuvântul care să-ți exprime iubirea și de-aia, de ce ţi se pare ciudat să mă vezi că mă frământă gânduri negre... când mie în orce clipă mi se pare că te văd în brațele altuia, că te sărută altul, „că eşti a altuia. Mira, când am intrat în odaia asta mi Sa păret că nu pot să mai răsuflu. Mi sa părut că văd umbra unui necunoscut, care se strecoară pe lângă mine. Ma isbit mirosul parfumului şi mă durea să ştiu că și altul se bucură de acelaş farmec. Mira! Crede-mă. Nai cuvânt”. să te plângi de mine; nici Chiar când ai văzut că nu mai vin, nici chiar astăzi când ne-am vorbit la bal şi ţi-am spus cuvinte atât de aspre, nici atunci nu încetasem de a te iubi. Iţi aruncam o vorbă crudă şi-mi venea să-ţi cad la picioare. și să te rog să mă ierţi. Uite adincaurea m'am dus acasă hotărit să plec din București. Mă pregăteam de plecare, când de- odată mi sa părut. că te văd în braţele lui, am simţit că se rupe ceva în mine, că nu voi putea “ajunge până la ziuă și am fugit, m'am urcat într”o trăsură și-am sărit jos mi se părea că merg prea încet, am venit fugind. până aicea, tot mi' se părea că te-am perdut pe totdeauna! Vino! Vino lângă mine; lasă-mă să te strâng în braţe! Mi se cuvine, am suferit. prea mult din pricina D-tale, şi te iubesc... te iubesc, cu tot ce am în: mine mai sfânt, mai cinstit. Sunt al D-tale. Fii a mea! Eşti viaţa mea, lumina mea și precum nu pot trăi fără viaţă şi fără lumină, tot aşa nu. pot trăi fără D-ta, Mira! 

, i MIRA | 5 
De aceea mi-ai spus vorbe atât de jienitoare ? 

MIRCEA 

"De-aia! Pentru că fel de fel de vorbe îmi veneau la ureche şi voiam
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să te desvinovă ţeşti, voiam să-mi spui că sunt minciuni, că nu trebue să. 
cred! -Voiam să fii nevinovată, cinstită... aşa cum te credeam în ziua 
când te-am văzut întâia. oară și -cum te  ered acuma, 

2 MIRA 

De ce mă crezi acuma ? 

MIRCEA 
(cam încurcat) Pentru că... pentru că nu inai esto nici o îndoială... 

MIRA 

De unde ştii că întradevăr nu este cineva, care poate toemai astă- 
seară nu e aicia, 

"MIRCEA 
Nu știu de unde? .Dar nu se poate! E ceva în sufletele noastre 

care ne spune că clipa aceasta e sinceră şi că e hotărâtoare 'în viaţa 
" noastră a „amândurora, 

IS . 
. y 

- MIRA 
De unde știi că tot ce se vorbește despre mine, nu e adevărat ? 

MIRCEA | j 
Pentru că nu poţi să mă minţi. - 

MIRA | 
Asta e de ajuns pentru. astă seară, dar mâine când va mai veni 

cineva să-ţi spue, cine știe ce, iar o să începi cu bănuiala... 

MIRCEA A 
"(pe gânduri). Mâine ! 

MIRA 
Gândeşte- -te, am trăit cu atâţia... am iubit pe at: țin Contele! 

4 MIRCEA 
Nu e adevărat... nu e adevărat... 

MIRA 
„Pe ce te bizui? | , a 

MIRCEA . 
“Pe „conștiința mea care nu minte, pe vorba D-tale, care e sinceră. 

MIRA ! 
Nu e de ajuns. Când doi oameni se gândesc să-și lege viața, tre- 

bue ceva serios care să! întărească legăturile dintre ci. 
MIRCEA | 

Spune-mi D-ta și cred. Spune-mi orice și ercă, | 
MIRA . ' 

(vine lângă el). Mai iubi o. or cum? Chiar dacă ţi-aș spune adevărul? 
+



PĂIAJESUL : a 109. 

MIRCEA 
Or cum ? | 

| MIRA | NE | * 
Dacă acuma. ţi-ai eşit din minţi, când îţi spune unul şi altul, ce-o 

să fie când ţi: oi spune cu, că dacă purtarea mea nu e tocmai cum o 
povestesc alţii, e totuși o parte de adevăr în ceezce se spune. 

MIRCEA | 
(turbuvat) Că... da? - 

MIRA a 
Ci de toţi nu e adevărat, dar că printre ei sunt câţiva care ar putea 

cu drept cuvânt să se laude. Mai iubi? Mai lua ? 

MIRCEA | î 
Da! i o i 

MIRA | | 
Minţi! Dacă ţi-aș spune că nue Măghiran, pe care'i credeţi cu. 

toţii, dar e altul, de care văd că nici nu se'vorbeşte? Dacă ți-aș spune 
că totuși mă despart de dânsul, ca să mă căsătorese cu D-ta, Mai lua ? 

MIRCEA | 
Mira ! Ce rău am făcut de-am venit! Or ce mi-ai spune de acum 

încolo, e de prisos. Spune-mi orce, Sa isprăvit— nu mă mai pot despărţi 
de D-ta. Nu ştiu! Eşti o femee primejdioasă. M-ai lăsat să intru: am 
pătruns oare cum în intimitatea D-tale, în tuina vieţii D-tale,, - 

MIRA 

O! taina vieţii mele ! 

- „MIRCEA | | | 
Orcum ar fi, viaţa D-tale, cum vrei să se poată despărţi cineva de - 

o femee cu D-ta, când o cunoaște atât de aproape, când sa ameţit de - 
vorbele ci, spuse intro lumină ca asta, alături de odaia ci de culcare! 

„MIRA 
Măine? | „. 

MIRCEA 
Şi măine şi tot deauna! Numai să vrei, și eşti soţii mea, orcum; 

dimpotrivă, vei înţelepe cât de puternică mi-e dragostea, dacă tree peste 
orce şi cale în picioare sufletul meu, ambiţiunea mea, dacă nu mă îngri- 
jese de ce se va șopti în jurul nostru. Di 

i | MIRA Ă Ă | 

(dulce). Singur nu ştii ce vrei! Da ce nu judeci ?... Nimeni nu ţi-e 
prieten şi-i crezi pe toţi. Nu judeca omul după cum se arată... Ascultă... | 
Pe cei mai mulţi din câţi se vorbeşte nu-i cunosc, cu cei Palţi mam avut 
nimic să nu pot mărturisi. . - - 

- 

- MIRCEA 

(încremenit) Mira!
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, MIRA o | 
(impresionată). Eşti singurul bărbat care ai stat noaptea, cu mine; nici bărbatul: raeu n'a trecut bravul pe care îl treci dia! pragul 

| MIRCEA 
(înnebunit). Mira! Nu glumi Mira! 

! MIRA 

Acum ?... Nici nu mă gândesc să pot glumi, Iată adevărul pe care „nu-l bănuiai, iată pentru ce am glumit totdeauna cu toţi! Pentru mine nu era nici o primejdie! Ți se pare ciudat? Firește. Trebue să ți se pară ciudat, când după ce-ai auzit atâtea despre mine, viu eu la rândul meu “să-ţi înc o mărturisire și ești cel dântâi căruia i-o fac. A! am fost mă- ritată... de sigur! Știi cum s'a făcut; căsătoria mea ? I/ai cunoscut pe omul cu care n'am avut comun decât numele pe care mi Va dat? Nu Pam: . iubit, s?o știi. , a (obosită se duce să se așeze pe dormeusd, Mircea rămâne pe scaun în dreapia). Părinţii mei au fost bogaţi și cinstiţi dar mau fost de neam mare. Tata avea un singur gând. Pentru că avea avere, voia să mă mă- rite cu un nume cu care să se fălească. Și pentru că împrumuta pe unii și pe alţii, sa pomenit într?o zi că unul din tinerii risipitori cu nume mare nu putea să-i înapoeze banii. După câte-va zile de pândire, învo- iala era făcută. 'Toate “poliţele --vor fi rupte în ziua căsătoriei mele cu numele -vrut de tata. Mam împotrivit, dar ce poți face, în asemenea îm- prejurări? Am fost silită să „mă căsătoresc cu un: om pe care l-am văzut întâia oară la: logoduă și a doua oară la duntă. A! dar cândia veniţ. seara și am plecat la moșie, când am sosit în casa care trebuca să ne adăpostească prima noapte, m'am încuiat în odae. De acum eu eram stăpână, tata mavea cum să-mi . mai poruncească. A doua seară, acelaș lucru şi a treia seară iar... și mereu era drumul închis la mine, până când a încetat cu rugăminţile și sa mulţumit să se aleagă din căsătoria noas- - tră cu banii care i sau certat, După o lună de la căsătorie a murit. Din pricina vieţei pe care o dusese, nimic nu era. sănătos în el. Dacă n'a "intrat nici odată în odaia mea, în schimb am intrat eu întra lui și l-am îngrijit până a închis ochii. Tata a murit și el mai târziu și m'am strecuraţ prin lume, așa, singură! Cine“își putea închipui că sunt ceea ce sunt. Imi venea. şi preu. Am început să râd, să petrec, să glutaesc, ca celelalte femei măritate. Vroiam să arăt că cunose viaţa cu tot adevărul ei. O! de câte ori, între un cerc de femei şi unul de fete, n'am vrut să aleg pe cel de fete, dar a trebuit să mă stăpânese, a trebuit să aud și să vorbesc tot „feluri de lucruri, pe care femeile le vorbesc între ele și din” pricină că nam vrut să se înțeleagă, că nam fost nici a bărbatului meu a trebuit să îndur învinuirea că am avut nu ştiu. câţi amanți. Dar nu-mi pasă. In taina sufletului meu păstram 0 dragoste neprihănită, pentru acela care. mi-o fi drag și căruia i-oi fi dragă și in vreme -ce lumea credea că cine: - ştie ce se petrecea la mine, eu, în singurătatea mea, făuream un vis care. lua întrupare în ziua când ne-am întâlnit! (& întinde mâna. Alireca s-o îa și cade în genuchi în faţa ei).
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* MIRCEA | aa 
Mira! Eşti o sfântă. Nici nu îndrăsnesc să mă apropii de tine pentru că prea ar fost nedrept. Iartă-mă Mira! (îi da mâinile). Am să te iubesc cum nici nu-ți poți închipui. Am să răscumpăr cu dragostea mea, durerea ce ţi-a pricinuit-o el! Iţi voi înflori viaţa cu tot ce are viaţa Wiaţa mai dulce şi mai bun. . 

MIRA o 
(ameţită). Tubeşte-mă atâta îţi cer; nădejdea mea eşti tu... 

MIRCEA LL 
(îi îa vorba din gură). Tu! 'Tu! ce frumos a sunat vorba asta în gura ta! O!. ce fermecătoare e clipa când îţi spune femeea întâia oară «tu». 

E 

MIRA 

(îşi apropie gura încet de gura lui - și-i spune duios) . Nădejdea mea ești <tu>, 

_ MIRCEA N | 
Mira! Ce dulce e gura ta! Ce bine miroase părul tău. Ce ameţi- 7 toare e tremurarea ta. Spune că mă iubeşti. 

MIRA Ma | | 
Citeşte iubirea mea în ochii mei, întelege-o din sărntările mele, din: gură nu-ţi spun, că poate minte, mi Sar părea că farmecul iubirei sa «perde, gura minte, dar ochii și sărutările nu mint. (îl sărutd). 

| MIRCEA | | 
Vorbește! Vorbeşte! 

MIRA 
Ce-săţi mai spun, micul meu drag? 

MIRCEA 
Spune-mi cum visezi ti viaţa ? 

MIRA 
Așa cum ne va fi călătoria de nuntă, 

„ MIRCEA 

(se ridică). O! călătoria de nuntă! Nunta, da... vei fi a mea... mi- Teasa mea, dragostea mea, fetița mea! ! 

MIRA 
Mircea!! Dar lumea no să ştie nici odată așa în cât pentru lume "Sînt tot aceași de până acum. o. 

MIRCEA 
Ce-mi pasă de lume, dacă în sufletul meu ești așa cum ești.
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MIRA | 
(se aruncă în brațele hu) Dragul meu! 

"(afară începe să se facă ziua) 

__ MIRCEA 
(o îa în brațe). "Te iubese!. 

MIRA 
Te iubesc! (rămân o clipă îmbrăfisaţi şi apoi ea se desface din braţele lui şi- 4 arată fereastra). Da, dar mă compromiţi! 

MIRCEA- - 
Cum ? 

MIRA 
(aleargă la fereastră și se: uită). Sa făcut ziuă și am petrecut noaptea împreună. - - 

MIRCEA 

Desfă perdelele. Lasă să între lumina. (dlira desface și luniina „zilei « se revarsă în odae). 

MIRA 
Ce. frumos ! = 

MIRCEA | 

Se face ziuă și în sufletul meu ! 

MIRA | 
(vine spre el): Bună dimineaţa !     MIRCEA CE ga N a 
(îi dă mâna). Mă duc. Când mai pot veni? 

“ MIRA 

Vino în: „fiecare clipă, căei fiecare clipă din viața mea, c-a ta! (îi 
dă mâna). - 

MIRCEA 

(sărutându-i-o şt mergând cu dânsa spre ușa din dreapta) 
__ La revedere... Domnişoară.. 
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