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NU TE JUCA CU DRACUL - 

COMEDIE INTR'UN ACT 

  
z4gI0. Scrieri complecte. IV, 1



PERSOANELE 

  

ZoE CASTEL, tânără ve&duvă. 

BERBECEANU. 

Tutun, prieten cu Berbeceanu. 

MÂNDIŢA, în serviciul d-nei Castelli. . 
ZARZAYAT, asemenea, 

CONDULICI, în serviciul c-lui Timur. 

Teatrul representă un salon elegant cu patru uşi 
din care donă in fund..cea principală, şi cea care 
dă în grădină. Intre amândout o fereastră. Usa 
din dreapta dă în apartamentul d-nei Castelli; cea 
din stinga în odaea Mândiţei, 

  

Această” comedie a fost jucată pentru întăia cară în 14 Fovruario 1879 po teatrul din Iaşi cu ocasiunea unei Yepresontaţii dată de societate in profitul săracilor, Doamnele Matilda Chiriţescu şi Natalia Suţu ai jucat rolurile /oei Castelli şi Măn- diței. Ear d-nii Th. Aslan, Gh, Rosetti, Gh. Ne- &ruzzi şi IL. Duca au representat pe Berbeceanu, Timur, Condulici $i Zarzavat,



SCENA 1. 

Măndiţa, Zarzavat. 

„o ZARZAVAT, 

Duducă Mândiţă, gata-i cuconiţa ? 

| | - MÂNDIȚA | 

Incă nu. Ce treabă ai ? 

ZARZAVAT 

Voeam să-i spun despre interesele sale. 
Au venit nişte oameni de la moşie... dar: 
fiinăcă nu-i gata, ţi-oiu spune” matale. - 

MĂNDIȚA 

Spune. | 

ZARZAVAT (după o tăcere), 

Am pus să grijască şi să văruiască odâile 

de jos. Canapeaoa şi scaunele cele vechi, de 

care nu rai avea nevoe cuconiţa le-am im-



4 — 

brăcat din nou. Să vezi mata ce curăţele: 

sunt odăiţele mele!... Păcat numai că sunt: 

singur... 

MĂNDIŢA 

Să spun aceste cuconiţei... de la moșie? 

ZARZAVAT | 

„Ba nu. Zic aşa... pentru mata. 

MĂNDIȚA 

Ce treabă am eu cu canapelele d-tale? 

"ZARZAVAT 

Am 0 vacă cu vițel, o căruţă, un cal... 

toate ale mele. Căruţa-i nouă, nouă... de 
cele ungureşti care nu scutură. Am şi găine: 
şi răţe şi curcani... | 

MĂNDIȚA 

I! că multe mai ai! E 

. 
ZARZAVAT: 

Zău, multe pentru un om singur! Dac'ar - 
mai fi cineva... sar pută face o bună gos- 
podărie. Căci ştii mata... sunt chipuri... când 
“vine de la ţară — cuconiţa nu se uită aşa. 
deaproape — treaba vătavului este să vadă... 
-Şapoi vătavul... de! Şi.el. e om... face parte



dreaptă... ştii mata... una mie, una “ţie, 
una mie... Ia 

MĂNDIȚA | 

Aşa ? Vrea, să zică d-ta inşeli pe cuconiţa? 
Ei lasă că am să te spun eu! 

ZABZAVAT 

Ba să nu faci una ca asta, duducă Man- 
„dită. Dimpotrivă, să vii şi mata cu, mine 

să ne bucurăm... In casa mea este loc de- 
ajuns pentru doi... Nu mai sunt eu tocmai 

tinerel, tinerel, dar omul copt e mai bun... 
înţelegi mata, dă! că doar nu mai eşti co- 

pilă... anii au mai trecuţi... 

MÂNDIȚA 

Ce? Ce? Nu cumva sunt bătrână. ca d-ta, 
vătaje ? Auzi, mă rog! Anii au trecut! Dar 

de când mă ştii, vătaje? Nu erai hiîd şi bă- 

trân când am venit la cuconiţa ia, aşa de 
mică, ha? - 

ZARZAVAT 

“Ba eşti copilă, păcatele mele! dar copilă,.. 

colea... bună de măritat. „Auzi Măndiţo, de 
măritat ! 

ĂNDIȚA. 

Mândiţo! Dar de când, mă rog, imi zici -
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pe nume, vitaje? Vorbeşte aşa cu oamenii 
d-tale din ogradă, vătaje, dar nu cu mine, 
că-ţi găseşti beleaoa, vătaje! Auzi, Mândiţo! 

SCENA II. 

Cei dinainte, Condulici. 

CONDULIOI 

Buna vreme, bine am găsit şi cu plecă- 
ciune! Cine-i aici mai mare peste cei mai 

“mici ? 

ZARZAVAT (cu cau, | 

Fit, ce vreai? 

OONDULIGI (cătră Măndiţa), 

Dar mata, cine eşti, așa de frumuşică ? 

ITÂNDIȚA 

Frumoasă, urită, cum a dat Dumnezeu ! 
nu-i treaba a- tale, 

CONDULICI 

Nu te supăra, fetiţo, că pam zis ceva 
rău. (Cătră Zarzavat, Am venit din partea st&- 
pânului meu d. Timur.. . Cunoşti pe d. Timur? 

. 
ZAÂRZAVAȚ 

Nu-l CUNOSC. (In parte). Neplăcut om!
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0ONDULIGI. 

Nu face nimic. M'a trimis d. Timur, adică 

nu d. Timur, d. Berbeceanu, prietenul d-lui 
Timur. Cunoşti pe d. Berbeceanu? 

ZARZAVAT 

Cunosc. (In parte). -Nesuferit! 

CONDULIQI 

M'a trimis d. Berbeceanu cu o scrisoare 

cătră stăpâna d-tale, (cătră Măndiţa) Şi a ma- 
tale, frumuşico!. 

MĂNDIȚA (in parte). 

“Obrăsnicuţ, dar nu-i urit. (Tare). Dă Sori- 

soarea. Aștepţi r&spuns? 

CONDULICI 

“Aşa mi s'a zis.  (Zimbina), Ai să zăbâvești, 
fetico ? 

ÂNDIŢA 

Cat mi-a fi voea. 

CONDULICI : po 

Nu prea mult... car fi păcat! (Atindiţa ese).
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SCENA III 

Condulici, Zarzavat, 

CONDULIOI 

Frumuşică fetiţă... dar frumoasă... coz! 
Nu-i măritată, ha? - 

ZARZAVAT 

Ce-ţi pasă d-tale? 

CONDULIOI 

Nu te bursumfla... se vede că-i fata d-tale! 

ZARZAVAT | 

Fata mea? Nu cumva sunt. moşneag ca 
să am fete mari? Nu vezi că sunt holteiu? 

CONDULICI 

- Holteiu... tomnatice. — Nici stăpâna d-tale 
nu-i măritată ? 

ZARZAVAT 

Ce te mai faci că nu ştii? Nu umblă d. 
Berbeceanu nebun după dinsa.? Cred şi eu: 
văduvă, tinerică, frumuşică, avere bună... 
dar şi-a mai pune pofta ?n cuiu.., 

CONDTLICI 

Puie-şi-o despre mine. Ce treabă, am eu?
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Ştiu că şi el e om cu stare, burlac... dea- 
colo incolo, iee pe stăpâna d-tale, sau n'o 
iee, cum i-a fi cheful. 

ZARZAVAT 

Cuconiţa nici nu se uită la dînsul, Şapoi 
cine-o sileşte să se mărite? Nu-i bună vt- 
duvia ? Când vrea, merge la ţară; când nu-i | 
mai place vine in târg, sau aici la vie. Când 
i se urăște şi aici, o pleacă in ţări străine... 
De averea, ei are cine se ingriji. 

| CONDULIOI (zimbind), . 

Vătavul, ha? | 

„ZARZAVAT (cu fudulie). 

Eu, aşa-să ştii d-ta! 

__ CONDULIOI : : 

Să fii sănătos şi să vătăjeşti incă mulţi 
ani! : 

ZARZAVAT a 

Mulţumim d-tale, nu ai nevoe să zimbeşti. 
Nu-mi plac oamenii care tot par că vor să-şi 
bată joc, : 

CONDULICI | 

Nu te bursumfla, iţi zic, că nu sunt eu:



de-aceia; şapoi nici nu s'ar cădă, eu sunt 

tenăr, d-ta cam în virstă... 

ZARZAVAT 

Dar e nesuferit de tot! (Tare). Eaca cuco- 
niţa ! 

SCENA IV. 

Zoe, Alcindila, Zarzavat, Condulici. 

Z0E (in negligă). 

Cine-a venit cu scrisoarea ? 

. CONDULIOL 

Să trăiţi, cuconiţă, eu, sărut mâna! 

ZOE 

Slujeşti la d. Berbeceanu? 

CONDULICI: 

Sărut mâna, slujesc la dq. Timur, dar m'a 
trimis d. Berbeceanu. 

Z0E (n parte). 

Berbeceanu imi cere voe să-mi presente 
pe prietenul său Stefan Timur. Fie! (Tare). 
Spune stăpânului d-tale că sunt bucuroasă. 
Ii voiu primi pe amendoi, când or vrea să vie.
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CONDULIOI 

Sărut mâna, erau să vie indată. 

| ZOE 

Prea bine. (Condulici se inchină” şi eşind trimite pe 
furiș o guriţă Măndiţei, care zimbeşte, Zarzavat ia sama 

şi face un gest de necaz), 

SCENA V. 

Zoe, Măndiţa, Zarzatat. 

ZARZAVAT 

Au venit oameni de la ţară cu un res- 
puns din partea vechilului... 

ZOE (curmându-)), 

Bine. Mi-i spune altă dată, du-te. (Zarza- 
vat ese), 

SCENA VI. 

Zoe, Măndița, 

" Z08 

Cine-o mai fi şi Timur acesta? Dacă sa- 
mână cu prietenul său, putea să nu mai vie. 

MĂNDIȚA 

D-nul Berbeceanu: nu-i -urit bărbat, numai
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cam... serios. Şapoi se uită la mata cu nişte 
ochi... ! 

a Z0E 

Tocmai asta mi-e urit. Bărbaţii imi plac 

când rîd, când glumesc, dar când sunt st&- 
pâni pe dinșii. | 

MĂNDIȚA 

Apoi 48, cuconiţă, când.are cineva o pea- 
tă la inimă, ci-că i se duce veselia, Aşa 0 
îi şi cu d. Berbeceanu. 

Z08 

Câteodată parcă nu-mi displace, dar alte 
ori când il văd suspinând și stând trist şi 
serios, mă gândesc la bărbatul meu Wintai, 
asam&n in gândul meu starea de libertate 
in care sunt, cu viaţa căsătorească. şi mă 
infior de ideea să o schimb. 

MĂNDIȚA 

Fiindcă, d. Berbeceanu nu vă place, dar 
ia să-l iubiţi... 

ZOE 
Nu-mi displace, nu pot zice că-mi displace. 

MĂNDIȚA 

Apoi atunci, dece nu-l luaţi, waţi face 
O pomană cu bietul om.
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Tocmai asta-i, nu vreau să-mi fac pomană. 
Mai bine aş vrea pe unul care... dar nu, 

n'am. să mă mai mărit. Am să rămân vă- 
duvă. 

MÂNDIȚA 

Dacă-i așa, nici eu nu mă mărit! Vătavul 
imi tot dă a, inţelege că m'ar lua dacă m'aş 
uita numai la dînsul... 

'Z0E 

Dacă-l vrei, spune. 

MĂNDIȚA 

Vai de mine, 'cuconiţă, eo căzătură, o 
sbârcitură, ş'apoi mofturos !.. o. 

20E 

Atunci dă-l incolo! Nu te mai mărita şi 
să remânem împreună. 

MĂNDIȚA 

Să remânem, cuconiţă ! 

ZOE (după o pausă), 

“ Tare mi-e urit; Mandiţo Ştii tu ce-i ritul, 
Măndiţo? - :
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MÂNDIȚA 

Uritul... ?: Nu ştiu, cuconiţă! 

Zog 

Uritul este când... când vrai ceva şi nu 
ştii ce ş'apoi vremea trece incet — aşa de 
incet; insfirşit uritul este... când nu mai 

poți de urit! 

MÂNDIȚA 

Apoi aşa-i când e cine-va singur... 

ZOE 

Vezi că de multe ori şi cu Berbeceanu 
nu-mi trece. Dar ce mai vorbesc de dinsul, 
când am hotărit odată să rămân văduvă! 
Ştii una, Mândiţo? să, mergem la, ţară că 
trebue să fie frumos. 

MĂNDIȚA 

Dapoi abie am venit dela ţară —şi ziceaţi 
că-i urît acolo. 

ZOR 

Uitasem. Să ne mutăm in târg. 

a MĂNDIȚA 

Da-i cald cuconiţă, grozav!



ZOE 

Bine zici,.că-i vară. Atunci... spune să 
puie caii. 

| MĂNDIȚA | 

Dar trebue să vă imbrăcaţi, cuconiţă. 

zo£ | | 

In adevăr, trebue să-mi fac toaleta. 

XĂNDIȚA E 

Au să vie şi boerii cei doi. 

ZOE | 

Ai dreptate. Haidem ! (Eşind). Cine o mai 

fi şacest Timur? - Par'cam mai auzit: de 
diînsul! (Es amândouă prin dreapta). 

SCENA VII. 

Timur, Berbeceanu (intrând: prin fund), - 

BERBECEANU | 

Cam cu. sila, dar in sfirșit te-am : adus. 

o TIMUR | 

Fiindc'am venit, fă-mi plăcerea și spune-mi 
ce vrai de la mine? Mă chemi de la ţară, 

zicendu-mi că ai să-mi cei .o indatorire.mare,
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in puterea, vechiului.nostru prieteşug. Plec, 

sosesc, te intreb... Tu incepi a o incurca, 
până insfirşit m& rogi să fac cunoştinţa 

d-nei Castelli. Pentru ce? Ştiu că ești amo- 

rezat de dînsa. Dar ce treabă am eu.? 

BERBEOEANU 

Stefane, şi in vremea, copilăriei şi cât timp 

ai fost, in oştire, şi după ce ai eşit, totdea- 

una, am ţinut impreună. Eu cred că adevă- 
raţii prieteni trebue să fie totdeauna gata 

să se jertfească unul pentru altul. Prietenii 

sunt ca fraţii, ba mai mult incă. 

TIMUB 

Bine, aşa-i, dar insfirşit... 

_ BERBEOEANU 

Ori ce i s'ar- cere, un prieten nu poate 
să refuze, ori ce i sar cere! 

TIMUR (zimbind), 

Par'că ai vrea să omor pe cineva, aşa 
vorbeşti. 

BEBBEOEANU 

Nu glumi cu lucruri serioase. „Ştii cât sunt 

de inamorat de d: na Castelli.. . " 
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| TIMUR 

Cum să nu ştiu? Mai pus întăi să scot 
o copie de pe un portiet al ei; apoi mi-ai 

arătat păretele anume unde trebue să-l atîrn 

la mine la ţară. Mai pe urmă mai silit'să: 
fac nişte versuri, să le pun! întrun privaz 
şi să le atirn sub portret: tot felul de ne- 
Dunii! 

 BERBEGEANU 

Nebunii iţi par ție, dar pentra mine care 

suspin de. 2.0pb luni... - : I | 

TIMUB, 

„Dacă suspini, la, dracu! ia-o şi să se îs- 

.prăvească ! . . Aa ” 

| | BERBECEANU 

„Nu ştiu dacă, ea mă iubeşte, sau nu... 

| TINUR e 

De nu vra, las'o şi ia pe alta, dacă do- 

reşti numai decât să te insori. 

BERBEOEANU 

„Nu vorbi aşa, căci tu nu știi ce este a- 

morul. Câteodată par'că mă iubeşte, alte ori 

insă m& priveşte cu atâta, răceală, par'că-i 

.e.greu de mine: Asta ţine acum de când o 

cunosc şi eu nu fac nici un pas inainte. 

D440. Scrieri o AEO PECA 2 

AT Fi STARI 
Sucune gti / 
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TIMUR 

I-ai spus că .vrai s'o iei? 

BERBECEANU 

-Cum să *ndrăznese? Dacă ar respunde: 

nu; -aş fi: i perdut. 

TIMOR 

Perdut, perdut... copilării! 

BERBECEANU 

Dar trebue să ştiu de mă iubeşte sau nu. 

Deaceea am inchipuit planul următor: să te 

aduc pe tine, prietenul meu, aici la dînsa, 

să te rog să-i faci curte, să te prefaci că 
eşti inamorat de ea şi atunci se va hotări: 

de ţine la mine, ea te va respinge, ear de 
nu, va primi curtea ta ca şi pe a mea şi 

atunci, văzând că este o cochetă de rând, 
voiu şti. ce-mi rămâne de făcut. 

TINUR 

Berbecene, tu vrai să te joci cu dracul. 
Părăseşte asemenea idei nebune! Dacă, luân- 
du-mi rolul de amorez, m'aş inamora in a- 
devăr 2-— Căci pe cât o cunosc după portret, 
e foarte: frumuşică. — Aşa-i că atunci mă vei 
'avea drept trădător şi:te vei preface in cel 
mai : mare duşman? Nu, nu primesc!-
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BERBEGEANU 

Te cunosc prea . bine; tu nici nu eşti in 
stare să te inamorezi serios. 

TIMUR 

Mai ştii, cine poate răspunde? Dar dacă 
cumva ea ar lua curtea mea de bună şi 

mar iubi... tu nu te gândeşti... | 

BERBECEANU 

Atunci voiu şti ce am voit să ştiu și voiu 

uita-o. Tu imi eşti prieten, mi-ai făgăduit 

să faci ori ce ţi-oiu cere, nu mă poţi părăsi. 

TIMUR 

Gândeşte-te încă odată. 

" BERBECEANU 

"Mai bine ori ce siguranţă decât; indoeala. 
„Am cuventul tău, pune-te pe lucru! 

TIMUR | | 

Ai să mă urâşti... te inoredinţez... 

BEBBECEANU 

Iţi jur că nu mă voiu supăra pe tine, 
ori ce s'ar intimpla! 

ua | 

Eu iţi: declar că nu respund de urmări.



BERBECEANUC 

Le iau asupra, mea.—Treaba-i hotărită; 

"nu mai primesc nici o impotrivire. (Deschizend 

uşa din fund). Condulici! .. 

SCENA VIII. 
Cei dinainte, Condulici. 

BERBEOEANU (cătră Condulici), 

Ascultă, după ce ne-a primi cucoana, tu 

să lași să treacă puţină vreme ş'apoi să ne 

chemi sub cuvânt că... sub cuvânt că... 

CONDULICL | 

Că vă caută cineva pentru o treabă in- 
semnată, 

BERBECEANU 

- Prea bine. 

SCENA IX. 

Cei dinainte, Măndiţa. 

MĂNDIȚA 

Cuconita vă pofteşte. (arătând ușa din dreapta) 
Aici !
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TIMUR (cătră Berbeceanu). 

„Curte de porunceală! De când sunt n'am 
facut! am să spun la prostii... 

BERBECEANU 

- Fă cum te vei pricepe, dar caută de.te 

preface bine! (Intră amândoi in dreapta). 

SCENA X. 

2ăndiţa, Condulici. 

CONDULIOI 

(o priveşte zimbind şi. resucindu-şi musteaţa). 

'Fetiţo, eu Li aş spune ceva, dar n'am să-ţi 
spun. 

_ MĂNDIȚA 

Atâta pagubă! Pe. -amm intrebat? 

CONDULIOI 

Ştiu că arzi de poftă să ştii, se vede după 
ochi, dar n'am să-ţi. spun, nu, mă .tem că 

vei spune la alţii. 

„-MĂNDIȚA 

vro taină grozavă ? 

CONDULICI 

Ia o taină !— Cum te chiamă pe mâta?



MÂNDIȚA 

: Măndiţa!— Dar nu-ţi mai resuci musteaţi 
atâta, c'ai s'o smulgi din loc. 

CONDULICI 

Mi-a rămas obiceiul de când eram cu stă- 

pânul meu in cavalerie, el era maior şi eu. 
sergent... când îmi răsuceam atunci mus- 

teaţa așa, viream pe recruți in boală. 

„MĂNDIȚA 

Apoi aici poţi so laşi in pace că m'ai pe 
cine infricoşa,. 

CONDULICI 

Zău nu! Mă tem să nu: mă infricoşezi 
mata, pe mine, dacă-i tot sta aşa de -poso- 
morită. Ia mai rizi puţin. Auzi, Mândio, ia 
mai zimbeşte ! 

MĂNDIȚA 

Te rog să nu-mi spui pe nume, că doar 
n'am crescut impreună. 

CONDULICI 

Obiceiu de când + eram in cavalerie, nu tre- 
bue s'o iei aşa,.. 

MĂNDIȚA 

Ce taină voiai să-mi spui?
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„ CONDULICI 

Mi-e frică că nu ţi-i tină „gurița, că-i lucru : 
mare. - 

MĂNDIȚA 

Am să tac pitic. 

CONDULICI 

Nu-i spune nimic, nimărui, nici. . „Văta- 
vului ? 

MĂNDIȚA 

Vătavului? Nu-l pot vedea, iri ochi! 

CONDOLICI 

Dar lui ii place să te vadă, aşa-mi mi- 
roasă treaba. 

| MĂNDIȚA 

Se vede că i-au abătut să se insoare și... - 
fiindcă m'am întîmplat eu pe aici... 

y 

CONDULICI 

Apoi a găsit cu cine să se pue la, cale, 

hirbul dracului! Cum !'aş dupăci eu! 

MĂNDIȚA 

Dar nu schimba vorba. Erai să-mi spui 
ceva, pun remăşag că de cuconiţa, ha; Spune 
drept!
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CONDULICI 
Hm! Hm! 

| MĂNDIȚA 
Pentru ce d-nul  Berbeceanu a adus aici pe st&pânul d-tale ? Este ce este. 

CONDULICI (in parte), 

Dimonul! (Tare). Nu-i asta, e. altceva la care nici nu te gândeşti. 
| | MĂNDIȚA 
Ia spune, zău, spune! .» 

CONDULICI 
Este că... - 

MĂNDIȚA (cu curiositate), | 

Ce, ce? 

. -CONDULICI- | 
Este că... imi eşti pe plac, na! 

XĂNDIȚA 
Eşti un obraznic ! 

CONDULICI 
Te-ai supăraţ? 

MĂNDIȚA 

Dar.
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CONDULIOI 

Să facem pace. (Se apropie şi o îa de talie). O- 
braznicul mănâncă praznicul! (Vrea s'o sărute). 

MĂNDIȚA (apirându-se), 

Nu vreau, nu vreau! (11 loveşte peste mână). 

SCENA XI. 

Cei dinainte, Zarzavat. 

ZARZAVAT 

N aţi-o! (Măndiţa ese cu fuga). Ascultă-mE, dom- 
nişorule, d-ta te porţi ca un netrebnic!' 

CONDULICI (resucindu-s -şi musteaţa). - 

Ascultă, căzeturo, păzeşte-ţi vorbele cai 
s'o paţi cu mine! 

* ZARZAVAT . 

Am să te invăţ minte! 

CONDULICI (păşind 'spre dinsul). 

Ce-ai spus? | | 

ZARZAVAT (dând inapoi), 

Am spus c'am să te invăţ minte. (Se ax 
după o masă). Ja Vino .incoace! Să-ţi arăt cum 

se face curte la fete.
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CONDULICI 

Eaca vin. (Se răpede spre dinsul, Zarzavat fuge). 

| ZARZAVAT 

Eşti un obraznic, un mişel ! 

| CONDULICI 

Ţi-oiu inchide eu gura, , moşnegăriei (Ace- 
laș joc). 

ZARZAVAT 

"Un potlogar! 

CONDULICI 

Ei lasă! (se răpede spre dinsul, Zarzavat ese, Con- 
dulici il urmează cu fuga). 

SCENA XII. 

Zoe, Berbeceanu, Timur. 

205 (cătră Timur), 
x 

Aţi venit in oraşul nostru pe mai multă 
vreme ? 

TIMUR 

Cât va, voi Berbeceanu să „mă oprească, 
doamna mea. :



BERBECEANU 

Suntem prieteni de mult; am. copilărit 
impreună. 

„ZOE (cătră Berbeceanu). 

Aşa? (Cătră Timur). ŞI ziceţi c'aţi mai fost, 

pe la noi iarna trecută ? 

BERBECEANU 

Dac aţi fi fost aici v'aș fi presentat pe 
amicul meu cu mulţumire. 

TIMOR 

Cât eram ofiţer, am fost tot în alte gar- 

nizoane, mai pe urmă, după ce m'am mutat 
la ţară, am venit aici numai astă iarnă, » dar 
d-voastră, eraţi dusă, 

ZOE 

Eu petrec adese ori 'o parte din iarnă în- 
tr'o climă mai caldă decât a noastră. 

TIMUR 

Cu toate aceste vă cunoşteam după un 
por tret... 

ZOE 

A! Ştiu, Mi Va făcut un pictor la Flo- 
renţa. Dar deatunci au trecut mai mulţi ani; 
eram, mai tânără.
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BERBECEANU 

Mie imi pare dincontra ca vă arată imbă&- 
trânită. . 

. ZOE (cătră Berbeceanu). 

Aşa? (Cătră Timur), Cum il găsiţi? 

TIMUR 

Mi-a părut aşa de bine lucrat, incât m'am 
incercat, să fac o copie de pe dinsul. .. 

__ “zoB 

Ce fel? Vă ocupați cu pictura? 

ru - 

“In momente pierdute, ca, un slab âiletant. 

BERBECEANU | 

Modestie, doamna, mea, simplă modestie. 
Timur are un adevrat talent, 

20E (cătră Berbeceanu). 

Aşa? (Cătră Timur). Aș fi curiousă să văd copia ce aţi facut. 

TIMUR - 
- O'am la: mine la, țară in odaea pe care am poreclit-o -salonul de artă. Ş 
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SCENA XIII. 

Cei dinainte, Condulici. 

CONDULICI (cătră Zoe). 

Să trăiţi! Rog de ertare. (Cate Berbeceanu). 
Este cineva care vă caută; zice că are o 
treabă, foarte grabnica. a ! 

. BERBEOEANU 

Indată. (Catră Zoe), VE rog să mă scuzaţi, 
doamna mea; nu voiu intarzia, 

| ZOE 

Nu vă opresc, 

BERBEOEANU 

„(după ce se inchină la d-na Casteili, incet lui Timur), 

Zdraven, zăvaven'! (Ese), 

SCENA XIV. 

Zoe, Timur. 

Z05 

Ziceaţi că aţi pus portretul in salonul de 
artă, ce este acesta? 

TIMUR 

Un capriciu al meu. Fiind amator de tot: 
ce este artă, am consacrat o odae anume
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pentru dinsa. Am acolo un clavir,- un vio: 
loncel... Apoi am câteva tablouri, câteva 
statui, o mică bibliotecă din poeţii cei mai 

„cunoscuţi, insă un intreg părete este ocupat | 
numai cu, portretul d-voastre. EI are locul 
de onoare. 

ZOE . 

A! Şi... in această cameră vă place să pe- 
treceţi singur? | 

TIMUR 

Acolo stau cea mai mare parte a zilei. 
Ce să fac? De moşie se ocupă arendaşul. 
Când am vânat şi călărit deajuns, mă intore 
cu plăcere in cabinetul meu favoriţ, 

20£ 

“Dar vecinic la ţară, veţi fi ajuns un mi- 
santrop... 

TIMUR 

Sunt omul cel mai vesel cană am tovă- 
rășie. Dar şi d-voastră, doamna mea, vă veţi 
fi obicinuit cu singurătatea... 

__208B 

Mi-e urită Srozav. (In parte). Nu-i frumos, 
-dar e foarte plăcut. (Tare). Cânt din clavir, .
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cetesc, vechilul şi vătavul imi vorbesc câte 
odată de trebi: mi-ar plăcă să merg călare 
dar... n'am cu cine. Stau cândla ţară, când 
in oraş dar aici la vie imie mai drag: Am 
o grădină veselă cu: un pavilion... Aţi fost 
in. pavilion ? . 

TIMUR 

Nu incă. 

* czop 
Trebue să vi-l arăt. El e locul meu îa- 

vorit ca şi cabinetul d-voastre de artă. A! 
Am să vă rog să-mi scrieţi ceva .in albumul 
ce am acolo. In el am adunat toate suve- 
nirile mele cele plăcute. a 

TIMUR (în parte). i 

E mult mai frumoasă decât portretul. 
- (Tare). Dacă-mi daţi voe, voiu serie 'in el pa- 

tru versuri pe care intrun moment de in- 
'spirare le-am scris sub portretul d- -voastire, 

20E 
e 

Aţi scris versuri sub portretul meu? Cat 
sunt; de curioasă să le cunosc. Spuneţi. mi-le! 

TIAOR ” 

“MB iertaţi, le voiu scrie dar nu le voiu 
Spune. (In parte). O! inţeleg pe Berbeceanu! 

Aşa de frumoasă!
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Dacă sunteţi dispus, să rhergem.. in gră- 
dină... Ea 

TIMUR 

Cu mare mulţămire, doamna mea! (Li ax 
braţul şi es amândoi prin ușa din fund). 

SCENA XV. 

| “MĂNDIȚA 
(intră in acel moment prin. stînga, merge pe virful 

picioarelor până la fereastra din fund şiii urmează cu 
ochii). 

Faca! Eaca! Euca! Cum işi dau braţul şi 
tot şoptesc amândoi! Uite cât e de roşie! 
De mult n'am văzut-o aşa! Şi cum ii zîim- 
beşte !... Dar şi Berbeceanu, cine a pus să, 
mai aducă pe acesta aici ? Cum şi-o face! 
omul singur, nu i-o face nici dracul! Ha, 
ha, ha; şi par'că Berbeceanu nu-i mai urit 

„decât, dinsul, deşi acesta are un nu știu ce 
„.—dar din toţi tot diavolul cel de Condulici 

e mai cu haz: cu botfortele şi pintenii lui" 
- Şi musteaţa, resucită, par'că-i un ghenerariu, 
hait |
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SCENA XVI. 
Măndiţa, Zarzavat. 

ZARZAVAT 

Duducă Măndiţa, am venit să-ţi spun curat 
că istoriile aceste nu-mi plac de loc. 

_MĂNDIȚA 

Ce nu- ti place, vătaje? 

' „ZARZAVAT 

Să laşi “mata. pe un om din lumea toată 
să te iee aşa (vrea s'o apuce. de. „talie).. 

o E MĂNDIȚA a: 

„Ia mă rog, mă rog ! a impinge , departe). 

ZABZAVAT 

Un venetic, un tirie brâu! 

MĂNDIȚA 

- Şi ce-ţi pasă d-tale, vătaje? 

| ZARZAVAT . : 

» Ce-mi past? fireşte că-mi pasă, cum să 

nu-mi pese? Eu gândesc că... dar i-am arătat 

eu ]ui!... 

“MĂNDIȚA 

Ba că chiar! ha, ha, ha! 

44410. Scrieri complecle, IV, 3
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ZARZAVAT, 

Eram să-l fac bucăţi! 

MĂNDIȚA 

Deaceea te luase pe fugă? Luaţi-l de pe 
mine că-l omor! Ha, ha, ha! 

ZARZAVAT 

Nam vrut să fac larmă mare căci altfel 
ai fi văzut mata cum ilinvăţam minte. Dar 

să nu-mi uit vorba. Am venit să-ţi spun că, 

nu se cuvine unei fete bine crescute ca mata 
să glumeşti cu aşa un pierde-vară. Mata 

nici nu trebue să te uiţi la dinsul; ' matale 
iţi trebue un gospodar așăzat, liniștit, ca... 

MÂNDIȚA 

„Ca d-ta, vătaje, ha? 

ZARZAVAT 

Fireşte, fireşte, Ş'apoi adică nu sunt bun?. 
Sunt un om verde, cu inimă, am căsuţa mea, 
am stărişoara mea. Ştiu că femeca ce m'a 
lua va, fi norocită | 

MĂNDIȚA 

Oare:
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ZARZAVAT 

Zeu aşa! Nu te uita că arăt eu, cam aspru, 
de soiul meu sunt blând ca un miel. Așa 
sunt de bun şi desmierdător... 

MĂNDIȚA 

Nu te cred, 

ZABZAVAT | 

Cearcă, duducă Măndiţă, zu cearcă! 

MĂNDIȚA | 

- Cum- să cerc, vătaje? 

ZARZAVAT 

Dar nu-mi tot spune vătaje, duducă Mân- 
diţă, zi-mi pe'nume: Zarzavat, Zărzăvăţel! 

MĂNDIȚA 

Zărzăvăţel ! ha, ha, ha! 

| ZARZAVAT 

Ihi! Ce bine iţi şede când vorbeşti aşa. 
(S'apropie), Mata ai un glas așa de dulce, ca 
o privighetoare, (vrea s'o iea de talie) Ca Un ca- 

naraş. (Vrea s'o sărute), ” 

- MĂNDIŢA (respingându-l), 

Ai nebunit, fugi incolo, ori te...



— 36 — 

„ZARZAVAT 

Nu-mi vorbi aşa, că mă supăr! 

E MĂNDIȚA 

Fi şapoi? Mult ce-mi pasă | 

| ZARZAVAT 

Ştiu eu ce să fac ca, să-ţi pese. 

MĂNDIȚA 

„Nu cumva mă şi ameninţi, hîrb bătrân 
ce eşti! 

ZARZAVAT (supărat), 

- Hiîrb bătrân? Lasă că ştiu ce am. să spun 
cuconitei. . A a 

MĂNDIȚA 

Ce ai să spui, putregaiule? 

ZARZAVAT 

Putregaiu! Bine. Va ști cuconiţa,, cum 
laşi să te curtenească berbantul cela... 

MÂNDIȚA 

Aşa? upoi am să spun şi eu cum ştii să-ţi 
faci trebşoatele, cum mistui averea, cuco- 
niței: una mie, una ţie, una mie... ..:
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ZARZAVAT 

Minciuni! 

MĂNDIȚA 

Minciuni? Ei lasă că toate s'or da pe faţă, 
lasă... 

ZARZAVAT 

„Bine! Va şti toată casa cum: sai in capul 
„tuturor marţafoilor. 

Lă 

MĂNDIȚA 

Sar in cap... Na! (Ii ax o palm). Du-te” de 
spune şi asta la toată casa !-. „(Ese) 

- SCENA XVII. 

Zarzavat (singur). . 

Ce-a fost asta! Vai de mine! De când 
sunt mam păţit aşa ruşine! Hirb bătrân, 
putregaiu |! Şapoi imi mai dă şi... “ (face gestul 

unei palme)... Asta nu se poate trece aşa... 

Zarzavat nu-i omul care sufere de aceste! 

Trebue să-mi r&sbun, trebue -să arăt cine 

sunt! Fi lasă, madamă Măndiţo, că ţi-oiu 
da eu nasul in jos,-că prea nu. te-ajunge 

cineva, cu prăjina ! Dar ce să fac? De când 
a venit Timur ista in casă, cu volintirul cel



de Condulici, s'a făcut .toată incurcătura! 
Trebue daţi afară, trebue daţi afară numai 
decât! 

SCENA VI. 

Zoe, Zarzavat. 

20E 

„intră fără a vedă pe Zarzavat, se așază pe un jilţ şi 
apăsându-și capul pe mână stă pe gânduri). 

De sigur i-a plăcut figura mea, căci altfel 
de ce ar fi luat o copie de pe portret? L/a 
pus in cabinetul unde stă toată zioa, se 
uită la dînsul... deatunci oare nu m'am făcut; 
mai urită,.. (Se uiti intro oglindă). Par'că nu! 

ZARZAVAT (inaintând), 

Cuconită ! 

ZOE (fără a-l auzi). 

Pentru ce acele versuri scrise sub por- 
tretul meu.., (suspină). 

| ZARZAVAT 

Cuconiţă ! 

ZOE (ca şi sus). 

A venit iarna trecută in oraş... poate voia 
să. mă cunoască.., dar, desigur... şi eu eram 
dusă... cât de r&u imi pare |



ZARZAVAT 

- Cuconiţă.. 

20E (văzându-l). 

Ce vrei? (In pare). Cu cât il privesc mai 
mult, cu atât îigura lui imi este mai sim- 
patică. 

ZARZAVAT 

Eram să vă spun... 

70£ 

De vechilul de la moşie.... mă rog, altă 
dată... 

ZARZAVAT 

„Ba nu, cuconiţă, eram să vă spun că de 
când d. Berbeceanu a adus aici pe d-nul 
ista... cu feciorul stu... este o nerânduială 

in toată casa... 

ZOE | 

N'oiu mui primi pe d. Berbeceanu şi n'a 
mai fi nerânduială. 

| ZARZAVAT 

Nu el; el e foarte de treabă, dar celălalt... 

are un fecior necuviincios. .



— 40 — 

Z0E (mânioasă). 

Caută-ţi de treaba dumitale; şi st 'pri- 
meşti bine pe oamenii străini cari vin in 
casa mea, m'ai inţeles? 

0 ARZAVAT 
Dar, cuconiţă, am inţeles; insă feciorul... 

m& iertaţi... se poartă cu Mândiţa... ca un... 
nici nu vă pot spune... 

Z9E (aprinsă). : 

El se poartă foârte bine. D-ta eşti un ne. 
trebnic... te cunosc eu! 

ZARZAVAT 
Eu, cuconiţă? Ferească Dumnezeu! Eu 

sunt omul cel mai credincios, dar d-nul ist 
„Străin şi feciorul său nu sunt cum se cade... 
D-voastră, nu ştiţi... sunt nişte .chilipirgii... 

Zog - 
Eşti un obraznic, țe amesteci unde nu-i 

treaba d-tale. 

ZARZAVAT | 

D'apoi. bine, cuconiţă,. m& cunoaștăţi de atâţi ani; eraţi mititică cand am intrat. 

„20E a 
Mare, mică; m'am săturat de purtarea,
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d-tale... Dacă nu te-i schimba, am să-ţi dau 
drumul ! (Se scoală şi se indreaptă spre.ușa din dreapta). 

ZARZAVAT (urmând-o). . : 7 

Vai de mine! Un vechiu fecior credincios 

ca mine, pentru necuviinţele unor străini!... 

ZOE (la ușă). ” 

Am să te dau afară! (Svirle uşa şi ese). 

ZARZAVAT (ingur la uşă). 

Eaca.!! Dar asta ce mai esto? 

SCENA XIX. 

Timur, Condulici, (intră), Zarzavat (a uşa din dreapta). 

| TIMUR 

Condulici, ai să pui şelele pe cai 

CONDULICI . 

Așa degrabă, d-nule maior? 

| TIMUR, 5 

Aşa, degrabă. Nu mai pot sta aici, nu 
am liniște... lucrul devine: serios. . -- 

CONDULICI 

Serios, pentru d-voastră, d-le maior? dar 

eu vă ştiam mai sdravăn. Când eram amân-
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doi in cavalerie eraţi cel mai voinic din 
toţi ofiţerii. (In parte). Nu-mi vine de loc la 
socoteală să plecăm! 

TIMUR 

- Sdravăn, sdravăn..., cu bărbaţii, dar. faţă 
cu o femee.... 

CONDULIOI | 

N'aţi făgăduit d-lui Berbeceanu să jucaţi 
rolul de amorezat şi acum vă este frică? 

TIMUR 

Frică, mie? -- 

| | ZARZAVAT (în parte), 

Ce insemnează asta? (Se dă după perdea), 

CONDULIOI 

Să trăiţi, d-le maior, dar par'că, aşa se 
arată : Cine fuge de primejdie... 

TIMUR 

Eu fug de primejdie ! Ai dreptate, trebue să rămân. Cum, o femee să mă prindă in laţ aşa de curânal,.. - 

i | CONDULIOI 
“Nici nu-i vorbă!



TIMUR 

Dar dacă... cu toate aceste... tot'e mai 
bine să mergem! : 

CONDULIOI 

- Eu ştiu că v'aţi dat cuvântul, d-le maior; 

cât despre mine putem pleca. 

TIMUR | 

Ai dreptate. Mi-am dat cuventul şi trebue 

să-l ţin. Dar aacă cumva astă, femee... 

CONDULIOI 

Eu nici n'o găsesc aşa de frumoasă.. 

| TIMUR 

Ba este. O! frumoasă este, fără, indoială. 

CONDULIOI 

SA trăiţi! Tocmai dacă este, trebue să 
nu vă daţi. Eu unul nu inţeleg ca noi băr- 
baţii, militarii, să ne plecăm aşa ca nişte 

trestii, noi suntem voinici ! 

= TIMUR | 

Cine dracul i-a dat lui Berbeceanu ideeu 
acestei nenorocite ispite! 

| ZARZAVAT (in parte). 

- Un complot!
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TIMUR 

Dac'oiu vegă ş'oiu vedă, am. să spun lui 

Berbeceanu cum stau lucrurile, facă ce-o 
vrea | 

CONDULIOI 

El v'a dislegat de orice respundere. A zis 
aşa: iau asupra mea toate urmările oricare 

ar fi. Culeagă ce-a semănat! 

ZARZAVAT (in parte). 

Satana dracului |... 

- TIMUR 

Așa este... insă... pe: din dos, ar fi o tră- 
dare. Nu; trebue să-i spun verde: Berbecene, 
m'ai pus în foc şi m'am aprins, eaca! De-. 
aceea nu mai pot da inapoi! - - 

CONDULICI 

Adică... lăsaţi-l să vă intrebe el... 

” TIMUR | 

Şi Ei trebue să-i spun, numai decât, alt. 
mintrelea, nu ar fi nobil, din partea mea... 
dar tu pune şelele—ce-i bine nu-i rău. Tre- 
bue să fim gata. 

CONDULICI 

Bine, mă duc să gătesc. (In parte). Să las 
pe Mindiţa in ghiarele moşneagului!.
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TIMUR 

"Mergi, şi aşteaptă ordinele mele. 

CONDULICI a 

Doresc sănătate! (se). 

ZARZAVAT (incet). 

Aşa vă-i povestea? Ispite, comploturi ! Ei 
lasă că voiu da eu pe faţă! (Ese pe ușa grădinei). 

SCENA XX. 
Berbeceanu (intrând iute prin uşa din fund), Timur. 

| BERBEVEANU | 

Imi pare bine că te găsesc. Ei spune-mi, 
cum merge? „. 

IUR, 
Nu merge cum trebue să meargă. 

, BERBECEANU 

Ai adus vorba despre mine? 

i | PIMUR | | 

“Nu, despre tine nu. (In parte). 'Trebue să-i 

“spun tot. i 

| BERBEGEANU 

Foarte bine ; -nici trebue să pomeneşti de 

mine. Cum ţi s'a părut, tristă ori veselă ?



TIMUR 

. Nici tristă, nici - tocmai veselă. Ascultă, 
Berbecene... 

BEEBECEANU (curmându-]). 

Nu suspina câteodată aşa in taină? 

TIMUR 

Imi pare... nu ştiu bine... dar, par'că sus- 
pina, câteodată, — Rolul ce mi-ai dat... 

BERBEOEANU (ca şi sus). 

„Suspinat.., Bine... foarte bine. Şi tu nu. 
te-ai făcut că iei sama Şi n'ai intrebat-o de 
ce suspină? 

TIMUR 

Ba, par'că am intrebat-o. (In parte). Nesu- 
ferită posiţie!. (Tare), Berbecene, lucrarile nu 
pot merge aşa mai departe. 

„ BBRBECEANU 

Cred şi eu... dacă te găsesc aici in loc ca să fii cu dinsa, Du-te la moment... caut'o vorbeşte.-i... la dracu! | 
... 

* TIMUR 

Nu mă duc, ori nu mai răspund de ur- mări,



BERBEOBANU 

Nu ţi-am spus că respund eu? Dar du-te 
astăzi! (Uitandu-se pe fereastră), Eaca, o văd :in 

grădină, colo in aleaoa ceea... aleargă! 

TIMUR 

Dacă mă voiu inamora... 

BERBEOEANU 

Se *nţelege că trebue să arăţi inamorat. 
Du-te răpede, haide! (n impinge afară, “Timur ese). 

Ce indărătnie! Nu ştiu pentru ce am o pre- 
simţire că, astăzi se va hotări soarta mea. 

Ea era tăcută, suspina... fără. a pomeni nu- 
mele meu... tocmai asta-i un semn... dar, 

inima, imi spune că astăzi, chiar astăzi voiu 
fi fericit... numai puţină răbdare incă... tre- 

bue să mă ţin ascuns... şi când mă voiu 
arăta... în adevăr am avut o luminoasă idee! 

(Ese prin fund). 

i SCENA XXI. .- 

Condulici, întră prin uşa grădinei, apoi Măndita. 

0CONDULIOI 

Oare unde să fie puişorul cel de fetița? 

Am căutat-o peste tot locul şi nu-i nicăiri... 

par'că aud ceva colo in odaea ceea (se uită: pe
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borta cheei). Tocmai ea este. (Tuşeşte). Hem, 
'hem, hem ! Se face că n'aude şireata. (Cântă 
un aer de: marș). Bum, bum, bum! Nu vrea să 
audă !— Măndiţo, pst, Mândiţo i 

MĂNDIȚA (deschiztnd uşa și scoțând capul). 

Ce-i? 

„_ CONDULIOI - 

Ia vin incoace, cam să-ţi spun 0 oarecică! 

| MĂNDIȚA 

Nam vreme, am treabă! (Inchide ușa), ” 

„CONDULIOI (in parte). 

Drăcoaica !. (Tare). Ia mai lasă treaba, că 
nu dau 'Tătarii! 

MĂNDIȚA (deschizând ușa şi arătându-se). 

Ba dă un Tătar musteţos si obraznic. 
(Vrea să inchidă ușa, Condulici se răpede şi o apucă de 
mână), 

CONDULIOI |. 

Te-am prins; păserico;: deacum "n'am să 
te mai lus! 

MĂNDIȚA (făcându-se că vrea să se ducă), 1 

» Ba lasă:mă zău, lasă-mă, că trebue să mă duc. - E a ca ate 

A
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CONDULIOI 

Ba-i mai sta şi cu mine: că om sunt şi eu. 

MĂNDIȚA 

Ia fii cu minte, că are să ne vadă, vătavul, 

CONDULIOL 

„Nu nea mai vedă el că am să-i scot ochii! 

—Mândiţo, Măndiţo... 'tare n'asculţi .mata!., 

MĂNDIȚA 

Ba bine că te-oiu asculta, că bune lucruri 

mă mveţi. 

CONDULIOI 

Tot mai bune decat dihania cea, de MoOş- 

neag. , ” ÎN PI E ca 

MĂNDIȚA Ă 

Dar nici d-ta nu eşti mai de: treabă. — 

Ear iţi resuceşti musteaţa? 

CONDULIOI 

O răsucesc caşa făceam pe solăaţii mei 

să m'asculte. Când le vorbeam, ei nu in- 

drăzneau să zică nici cârc! 

MĂNDIŢA 

Dar vezi că eu îndrăznesc. 

44470. Scrieri complecte. ZV.
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CONDULIOI 

- Cumite-aş invăţa puţin şmotru.: 

MĂNDIȚA 

ş Şmotru? Ha, ha, ha! Ce fel: de șmotru? 

CONDULIOI 

Când" oiu zice: Staţi drept; să nu te mişti 
din 100! . 

MĂNDIȚA 
(zimbind şi ţiindu-se dreaptă cu mânile incrucișate și faţa 

cătră scenă). 

Aşa? 

COND ULIOI 

Bine. Când oiu zice: Mânile ?'n jos! Să 
laşi mânile să cadă și nu trebue să le ri- 
dici până nu ţi-oiu da: voe. - (Comanătnd) MA- 
nile 'n jos! 

MĂNDIȚA (tot zimbind). 

Eacal Aşai bine? 

CONDOLIOL. 

De minune. La dreapta! - a 

_ MĂNDIȚA 

Cum să fac?
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CONDULICI 

Să te intorci cu faţa la' mine, (Comandănd). 
La dreapta! (Mindiţa se intoarce). Dar nu ridica 
mânile, că n'ai voe!—Bine! Ţine minte că, 
nu poţi ridica mânile. (Se apropie 'de dînsa). 

MĂNDIȚA 

Dar ce vii lângă mine? 

CONDULICI | 

Pst! Soldatul nu trebue să vorbească in 
front! Sergentul poate. face ce-i' place. (Co- 
mandând). Ochii în jos! 

MĂNDIȚA | 

Să plec ochii la pământ ? haiu ! 

| OONDULI0L 

'Trebue s'asculţi. sti, 

MĂNDIȚA (în parte), 

Şiretul! Ştiu eu după ce umblă! 
0ONDULIQI (comandând), 

Ochii in jos! Bine. (Se apropie de dinsa şi o. 

sărută), 

MĂNDIȚA 

A!—Eşti un obraznic!
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CONDULIOI 

- Măndiţo dragă! : | | 

. BERBEOEANU (afară). . 

Condulici! 

MĂNDIŢA 

Aleu! vine cineva. (Fuge in dreapta). 

SCENA XXII 
„Berbeceanu (intră), Conduliei. 

BERBECEANU 

Cine ţi-a spus să pui şelele pe cai? 

CONDULIQI 

D-nul maior. (In parte). Cine dracul Van 
adus ! 

BERBEOEANU , 

Vrea să plece şi să scape de mine, acum 
când totul are si se hotărască, Du. te . şi 
pune caii la grajdiu. Avem să mai stăm aice. . 

CONDULIOI 
Dacă porunciţi, bucuros.



“BERBEOEANU 

Se 'nțelege! Du-te iute. 

CONDUL:I01 

Alerg! « (Condulici ese iute şi se lovește pent in pept 

cu Zarzavat care intră), HO! 

SCENA XXIII. 

DBerbeceanu, Zarzavat. 

ZARZAVAT 

Ia sama nebunule, 'că 'restorni oamenii ! 
(la parte). Lasă că voiu resturna și eu pe voi! 

(Tare), Cuconaşule ! - 

 * BERBEOEANU 

Cine-i? Al vătavul. (In parte). Imi place 
„omul ista; are o figură de. treabă. 

“7 aABZAVAT | 

Cuconaşule, vă căutam ca să vă spun că 
Cuconiţa-i in- grădină...  .: „2 

aBz220E4%U 

Ştiu, ştiu! | 

Da ZARZAVAT i 

Cuconiţa nu-i singură... este cu „domnul 

cela.



„BERBECEANU 

Cu Ştefan, ştiu. . 

ZARZAVAT 

Doamne, cuconaşule, se vede că Dumnezeu 
a umplut lumea cu ce-a, putut, şi cu răi şi 
cu buni. 

BERBEOEANU 
Negreşit, 

ZARZAVAT 
Or fi şi prieteni buni pe lume, dar răi Ştiu că sunt mulţi... A 

BERBECEANU 

Se 'nţelege, dar ce are a face? 

ZARZAVAT e. 
De la cine nu te-aştepţi, acela te: vinde. Nici nu ştii de unde sare epurele. 

> BERBEOEANU 
Aşa este. Dar la ce capăt vrei s*o scoţi ? 

ZARZAVAT 
Eacu de pilaă domnul... pe care laţi adus... domnul... cum ii zic ?.... Timur, Cine-ar crede ? Eu aş fi. pus rEmăşag că vă este prietenul cel mai bun. 

|
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“i. BBRBEOEANU. . 

“Aşa il cred şi eu. 

ZARZAVAT 

Ei, nui! E 

BERBEOEANU. i 

Ce -mi spui tu acolo? 

ZARZAVAT, ai di 

Stăpâna mea e văduvă, tânără, frumoasă, 
cu stare. D-voastră, sunteţi -holteiu, bogat... 
Ce bine s'ar fi potrivit.... 

| BERBEOEANU . 

Te rog sfirşeşte: Nu-mi place „ca slugile 
să se amestece în trebile st&panilor, 

| ZARZAVAT 

Să nu bănuiţi. Doresc să vă fac - un bine 

şi aveţi să-mi mulţămiţi. Aţi adus aici pe 

d-nul Timur şi cine vă sapă? :Chiar. el. 

BERBEOEANU. (zimbind). 

Aha! Pricep. 

ZARZAVAT 

Umblă după cucoana noastră... şi-i vor: 

“ heşte şi o măguleşte şi o curteneşte...
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BEBBEOEANU (tot: zimbind). 

Ştiu, ştiu! Dacă n'ai avut alta de spus, 

astu o ştiam şi eu. 

ZARZAVAT 

Ba nu ştiţi; nici habar m'aveţi ce se pe- 

trece in ascuns. D-voastră aţi voit să, faceţi 
o glumă şi când colo, lucrurile s'au schimbat 
cu totul... 

| „_.- BERBEOEANU 

„Ce fel?-—De “unde ştie el?.., - 

ZARZAVAT - îi 

Ştiu eu. Am mirosit. punerea la cale ce 
aţi avut. Dar ce folos! Nu-i pentru cine se 
găteşte, ci pentru cine se nimereşte. 

BERBEOEANU 

Ce. -mi spui acolo ? | 

(2 ZARZAVAT 2 i 
Aţi fost tras pe sfoară! 

BEBBEOEANU . 
Ia sama la vorbele tale. Imi dai un pre- 

pus grozav 

ZARZAVAT 

Sunt gata să dovedesc cele ce spun. La, :



  

Cp 

inceput, d. Timur a.luat:o şi &l drept Pina po 
dar pe urmă cuconiţa i-a. plăcut — se” ae 
lege cu aşa o stare!—şi a gândit că e mai 
bine să culeagă pentru dinsul decât pentru 

alţii. A lucrat, a stăruit pân « ce a „prins-o 

in'undiţăl - 

” BERBEOEANU 

Nu voiu crede niciodată! !: 

ZARZAVAT 

-S'o vedeţi cat. e de schimbată]... Când îl 
vede se face roşie ca para-focului.;. Mă o- 

căreşte pe mine şi ţine la cazacul cel de 

Condulici care au adus numai zizanie in 

casă... pe mine, vechiu vătav 'care am: im- 

bătrânit in casa ei, vrea si mă dea afară, 

pentrucă . pîresc pe potlogarul cela... asta 

nu-i lucru curat!—D. Timur . i-a căzut tronc 

la inimă şi pace! . - : Da 

BEBEORANU 

E cu a neputintă! 

ZARZAVAT 

Să-i fi văzut pe amândoi in grădină cum 

işi zimbeau şi se ţineau. de mână... ca doi 

porumbaşi... pi
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' BERBEOEANU (furios): 

Esti uri intrigant ! îi a, 

ZARZAVAT - o 

” Fereasci, Dumnezeu! EI e un vicleari... 

BERBEGEANU. (apucându-l de pept). 

Să-mi dai dovezi, hoţule, ori te... (MI sgâtție). 

ZARZAVAT 

Dar lăsaţi, pentru Dumnezeu ! nu sunt eu 
de vină; el, e 

" BERBEOEANU - 

Ii spun că te fac prat şi pulbere de spui 
minciuni. 

ZABZAVAT 

“ Eaca imi pare că vine cuconiţa, Voriţi 
cu însa... 

BEBBEOEANU | 

Am să-i vorbesc... „ O! Am să-i vorbesc... 

ZARZAVAT 

: Şi dacă, iţi mai.vrea dovezi, „usaţ pe 
mine, (Ese iute). :



SCENA XXIV. 
Berbeceanu, Zoe (intră şi se aşază pe un scaun). 

| BERBECEANU 

Doamna mea, vă rog să mă scusaţi, dacă 
am stat aşa de mult... un interes insemnat... 

zoE | 

D. Berbeceanu? Aţi fost dus?... 

_ BERBECEANU (in parte), 

Cum? Nici n'a luat seama?... (Tare). Insă 
m'am grăbit să mă intorc. O zi petrecută 
in societatea d-voastre este pentru mine o 

zi de serbătoare,,.. 

ZOR irae) 

Azi e sărbătoare? 

BERBECEANU 

Ziceam că o zi petrecută in societatea 
d-voastre este pentru mine o zi de serbă- 
toare. 

205 

(jucându-se cu degetele pe masă, nerăbdătoare). 

A!
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BERBEQEANU 

Decând v'am fost presentat — sunt opt 
luni —la, un bal daca vă mai aduceţi aminte... 

208 

Aşa... mi-se pare... 

BERBEOEANU 

Bra la, cotilion. Acele momente au rămas 
neşterse in' memoria mea. 

ZOE 
Nu vă pare că-i cam frig astăzi? 

BERBEOEANU - 

Din contra, e cald, zi 68 vară. Dar atunci 
eram in mijlocul ernei, era in şepte Ianua-. 
Tie.., nu voiu uita această dată... ulițele e- 
rau acoperite cu zăpadă... a treia zi—era 
o Duminică—când am venit să vă vă... 

20E 

Aşa, aşal... nu ştiu pentru ce par'că simt nişte fiori. a 

BERBEOEANU 

Nu vă simţiţi bine?
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ZOE | 

Mă cam doare capul; am un inceput de 
migrenă. 

BERBEOEANU , (cu necaz). 

A! vă doare capul? Se vede că v: 'a apucat; 

deodată; azi dimineaţă eraţi bine... 

ZOE 

Aşa, sufăr adeseori... (In parte). Ce:supă- 
răcios! e 

| BERBEOEANU (asemenea). . , 

ŞI... vă ține mult? 

ZOE Aa 

Nu e nimic... Imi trece, dacă mă odihnesc 
puţin. | 

- BERBEOEANU 

MB retrag, doamna mea.. 

z0E 

La, revedere! | 

BERBEOEANU 

Voiu veni indată cu Timur să luăm con- 

gediu. 

ZOE (în parte). 

Cu Timur? (rare). Puteţi sta, indată imi
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va trece. (Se scoală). Nu e nevoe să vă duceţi; 

mă intorc la moment. (Se inchină și ese). 

BERBEQEANU (se închină). 

Doamna mea! 

SCENA XXV. 

Zarzavat (intrând prin fund), Berbeceanu. 

BERBECEANU (primblându-se furios prin casă). 

O asta trece peste marginile politeţei ! 

ZARZAVAT (umblând după dinsul). 

Ei, vw a plăcut? 

BERBEOEANU 

Să nu-şi aducă aminte de intâia noastră 
intilnire, cânâ am vorbit de acel „noment 
de atate ori. 

ZARZAVAT 

A uitat tot, tot! 

BERBEOEANU 

SA zică, că o doare capul! 

ZARZAVAT (arătând. inima). 

Iei o doare!
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BERBECEANU 

Să-mi dea a inţelege că societatea, mea ii 
este supărătoure ! e 

ZARZAVAT 

Dar ia să fi fost celălalt! 

BERBEOEANU 

O! sunt, furios! | 

„ZARZAVAT. 

Veniţi să vă mai arăt eu. | 

” BERBEOEANU (oprindu- se), 

Ce vrei să-mi arăţi? 

ZARZAVAT | 

Veniţi cu mine, veniţi! 

BERBEOEANU 

Deaceea Stefan cerea numai decât să ple- 
căm... îl mustra, cugetul... 

„ZARZAVAT 

lenicerul cel de Condulici -Va indemnat să 

nu slibiască! Nu ştiţi ce „hoţ: de codru e 

acela ! : 

BERBEOEANU | 

Mai bine ar fi fost să plecăm, când mi-a 

propus.
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ZARZAVAT 

: Era prefacere. D. Timur e un viclean ca 

şi panţirul lui. A 

BERBEOEANU 

O! 

ZARZAVAT 

Veniţi cu mine să vă dovedesc. 

BERBEOEANU 

Dacă, m'oiu încredința... atunci... 

ZARZAVAT | 

Haidem, haidem! (Es amândoi). 

SCENA XXVI 

„a Dimur (intră pe uşa ce dă în grădină), 

Mi-am făcut datoria. Am vroit să-i'spun - 
ŞI n'a vrut să mă asculte. Deacum nu mai 

- dau inapoi! A--lui-e vina! “Aş fi un nebun 
să. jertfesc, fericirea care abia, imi zirnbeşte... 
Acum trebue să-i vorbesc ei, trebue săi 
mărturisesc totul şi ea, respingă-mă dacâ 
voeşte!... Eato!: | 

re
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SCENA XXVII. 

Zoe (intră), Timur, apoi Berbiceanu şi Zarzavat. 

TIMUR 

Doamna, mea, sunt fericit de a vă întâlni 

acum. 'Prebuea să vă vorbesc, să vă fac o 

mărturisire... - 

208 

O mărturisire cu un ton aşă de grav 2 

ME spărieţi!. 

TIMUR 

Am minţit; n'am cerut eu să vin aici, 

amicul meu m'a adus. Vrând să se incre- 

dinţeze dacă, răceala ce-i arătaţi era adevă- 

rată, m'a făcut instrumentul ispitirii sale. 

ZOE 

Domnul meu !... 

TIMUR 

MWam impotrivit cererii lui... i-am zis că 

această incercare poate avea urmările „cele 

mai fatale. , 

20£ 

O asemenea purtare! 

44410. Scrieri complecte. ZV. 
5
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TIMUR 

Eu sunt nevinovat. 

- Z0E8 

- Nu vă credeam in stare să jucaţi un ase- 

menea, rol! 

TIMUR 

Nu mă osindiţi căci eu sunt cel mai pe- 

depsit. Am. venit să vă cer ertare. Bună ş 

indurătoare precum sunteţi, nu mă veţi ur 

pentru un joc ce-l credeam nevinovat. 

ZOE (făcându-i un semn cu mâna), 

Duceţi-vă, fugiţi! 

a "TIMUR, | 

V'am văzut... şi din intâiul moment toate 
ilusiile tinereţei mele, au reapărut vii in 
inima mea, 

Z0E (işi acopere faţa cu mânile). 

| O! Ce-am trebuit să aud! (In acest moment 
Zarzavat şi Berbeceanu intră în fundul odăii . şi se ţi 
ascunși după perdea, arătându-se numai din vreme in 
vreme). 

TIMUB 

Nu vă intoarceţi faţa de la mine! Un cu-
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vânt ce veţi spune, va hotări dacă trebue 
să blăstem intimplarea ce m'a adus aicea, 

sau dacă trebue s'o fericesc pentru tot- 

deauna! | | 

BEBBEOEANU (în fund încet). 

Ce-aud ? 

| , ZARZAVAT (asemenea), 

Ce v'am spus eu? 

ZOE 

Nu vă cred, nu pot să mai cred!... 

TIMUR, (căzând in genunchi), 

Credeţi in amorul cel mai adânc, cel mai 

arzător. 

BEBBEOEANU (încet). 

“Lasă-mă, lasă-mă, am să-l... 

| ZARZAVAT (asemenea, ţiindu-l). 

Ferească Dumnezeu | Să nu cumva... 

ZOE (fără a 'ntoarce faţa). . 

Sculaţi-vă! 

TIMUR 

Un semn, un singur semn că nu dispre- 

uiti pe acel ce vă iubeşte]... (Zoe fără a în-
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toarce faţa ii intinde mâna, Timur i-o sărută cu pasiune, 

apoi sculându-se) Ol sunt omul cel mai fericit! 

Z0E 

Ce-am făcut! (Fuge in. odaia ei). 

SCENA XXVIII. 

Berbeccanu, Zarzavat (inaîntând), Zimur. 

BERBECEANU 

A, domnişorule, de aceştia, imi eşti! 

TIMUR 

Ce este? 

| BERBEOEANU | 

A! D-ta ai venit aici ca să mă vinzi? 

| TIMUR, 

Ştii tot? Imi pare bine, căci pe mine nu 
m& mai ascultai, 

- BERBEOEANU 
Indrăzneşti incă a-mi vorbi cu acest ton! 

TIMUR 

Ai spus că primeşti urmările incercării 
tale oricare ar fi. Tu eşti vinovatul!
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BERBECEANU 

In loc ca să intri în pământ de ruşine, 

tu imi faci încă mustrări! 

TIMUR 

Tu eşti orbit de patimă, nu ştii ce spui... 

BERBEOEANU - 

Ba ştiu, ştiu prea bine. "Te-ai folosit de 

mine; ai ascuns sub masca prieteniei . ne- 

grele tale planuri. 

TIMUR 

Berbecene! 

ZARZAVAT (in parte, frecându-şi mânile). 

Bravo! bravo! Să 

“BERBEOEANU 

Mi-ai legat ochii ca să nu pot; vedă. ' 

| SCENA XXIX. 

Ci dinainte, Mănăiţa. 

MĂNDIȚA (în parte). 

Ce este, ce vuet e acesta? . 

TIMUR 

Berbecene, nu uita că aici in casă un 

scandal ar fi neertat... -
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BERBEOEANU 

A! vicleanule! 

TIMUR 

O insultă... deajuns! Nici un cuvânt mai 

mult! 

ÎN MĂNDIŢA 

Vai de mine! Au Să s'apuce de pept. Tre- 
due să spun cuconiţei.: (Ese). 

ZARZAVAT (in parte). 

Daţi de tot! 

BERBECEANU 

Eşti un trădător! | 

TIMUR 

Ai să-mi dai seamă ! 

BERBECEANU 

Aceasta o doresc şi eu, chiar la, moment. 

TUUE | 

Chiar la moment! (Vor să „easă),
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SCENA XXX. 

Zoe vine din cabinetul ei, urmată de JMândiţa ; Condu- 

lici intră de altă parte; Timur, Berbeceanu, Zarzavat. 

ZOE (intrând). 

Staţi!— D-le Berbeceanu, aţi uitat că vă 
aflaţi in casa, mea. 

BEBBEOEANU 

Doamna mea... 

ZOE 

Vă opresc de a merge mai departe. 

MÂNDIȚA (arătând pe Zarzavat). 

EI i-a intărtat; el i-a inverşunat! (Se a- 

propie de Condulici). 

ZOE .(cătră Zarzavat). 

De azi inainte nu mai ești in serviciul meu. 

ZARZAVAT 

Na! Vai de mine! 

ZOE (cătră Berbeceanu) 

Ispita la care aţi voit a mă supune, &. 

avut resplata ce merita.— Domnule Timur, 

eram aici — (arată ușa). M'am incredinţat de 

adevărul celor ce mi-aţi spus.
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TIMUR (apropiindu-se). 

Xiitorul va dovedi mai bine că sunt omul 

“cel mai iubitor. (ii sărută mâna). 

- BERBECEANU (in parte). 

Ce infamie ! 

CONDULIOI 

(înaintând şi ţinând pe Măndiţa de mână). 

Cuconiţă, dacă voiţi—sărut mâna—să a- 

runcaţi ochii şi asupra noastră... 

| 20£ . 

Ce răspunzi, Mănâiţo? 

EI | MĂNDIȚA , 

"Ce să răspund ? Nu ştiu. singură... 

- CONDULICI - 

"Vrea, cuconiţă, vrea; ascultaţi-mă pe mine! 

| ZOE 

Inţeleg ; aveţi incuviinţarea mea. 

ZARZAVAT (în parte), | 

Orăp de ciuda. i 
BERBEOEANU | 

Nu-mi rămâne decât a m& retrage.



ZARZAVAT 

Cuconaşule, dacă vă trebue un vatav, eu 
sunt liber, 

BERBEOEANU 

- Bine, hai cu mine! 

MĂNDIȚA 

Şi să invăţaţi că nepedepsit, nimeni. nu 
poate să se joace cu dracul! 

(Cortina. cade).



 IMPACAREA 

SCENE'TĂ 

  

1868



Teatrul representă un salon elegant. In dreapta 
„o canapea, o masă pe care se află o lampă,o bi: 
săcteluţă şi un album de fotografii.



SCENA 1. 

(La ridicarea cortinei, Câmpeneasca şede pe canapea 

şi coase la gherghef). 

D-na OÂMPENESOU (singură). 

Toată lumea-i la, bal! Mă tem că astăzi 
au să mă lase singură. (Se uită ta ciasornic). Opt 

şi jumătate şi incă n'a, venit nimeni! Ei 
bine, voiu rămâne singură! Mai bine aşa de- 
cât să mai fac toaletă, să mă ostenesc, să. 
şed pănă târziu... dar când s'a intoarce A- 

glăiţă, ce o să fac? Voiu trebui vrând ne- 
vrend s'o duc pe la baluri, pe lu teatru, eu 
care-i ţin locul de mumă! Câteva zile incă 
şi voiu strânge-o in braţe! (Puneghergheful 
la o parte, deschide bisăcteluţa şi scoate o scrisoare), Sa 

pornit în trei a lunei de la Dresda, poimâne 
Sau joi cel mult trebue să ajungă. Cum am 
să mă mândresc cu ea! Le intrece pe toate 
in creştere, in frumuseţă! Par'că văd pe
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"toţi tinerii noştri, inamoraţi până in gât, 

invârtindu-se care de care imprejurul ei, cu 

ochii infocaţi şi cu vorbe dulci. Ea, strălu- 

cind ca o regină, respinge cu modestie pe 

cei mai isteţi, vorbeşte cu amabilitate cu 
cei mai timizi şi incântă pe toţi! Un lucru 

numai imi pricinueşte grijă: Nenorocirea 

ce era să i se intimple in drumul de fer 

cu doi ani in urmă, când sa dusin Sviţera 
cu guvernanta, ei, întimplare ce nu-i mai 

ese din: minte! Nu-mi scrie' o scrisoare in 
care să nu jertfească cel puţin câteva rin- 

duri acelei intimplări, tânărului care i-a scăpat 

viaţa, recunoştințiii ce-i datoreşte... şi mi se. 

pare că sub aşa numita recunoştinţă s'as- 

cunde şi altă ceva. Aşa sunt fetele la virsta 

ei: cea mai mică imprejurare le pune” pe 
gânduri... mai cu seamă pe una ca insa, 
de natură cam exaltată! Dar când se va fi 
intors in ţară, nu mă indoesc că cercul nou 
in care întră, schimbarea: deplină a tuturor 
imprejurărilor sociale, vor face-o să uite în- 
timplările copilăriei. (S'aude o trăsură). O tră- 
sură? Oare cine a mai „gândit la mine in 
astă, sară? (Se scoală şi se uită pe fereastră), Aha! 
Neimpăcatul meu antagonist;! (Se aşază ear „Pe 
canapea).



SCENA. II. 

D-na Câmpenescu, Costrel. 

| COSTREL (inte, se *nchină şi-i sărută mâna), 

Bună seara. “ 

D-na, CÂICPENESOU 

Bună seara ! Român in toate, până și in: 
bună seara. Dar mă rog şezi, domnule na- 
tionalist,! 

COSTREL 

Preferiţi să vă zic bonsoir, foarte bine, 
voiu zice deacum înainte bonsoir. 

D-na CÂMPENES0U 

Nicidecum, zi cum: iţi place, numai nu 
cere ca să fie toată lumea de părerea d-tale. 

COSTREL 

Nu cer de la alţii, decât de la cei care 
impărtăşesc ideile mele. 

D-na. OÂMPENESOU 

Văd că, incepem ear a ne certa: (Zimbind). 
Cum păşeşti' peste pragul uşei mele s'a- 
prinde flacăra. discordiei în casa in care alt-: 
fel nu domneşte decât paceul— Vezi că ştiu 
şi eu să; intrebuinţez frase frumoase.
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COSTBEL 

Nu sunt eu de vină că trăim in necon- 
„tenită neinţelegere, cel intăiu cuvânt ce am 
pronunţat . v'a părut demn de-o observaţiune. 

D-na UÂMPENESCU | 

Observaţiune! fiune ! M& rog scuteşte-mă 
de iune; cât oiu trăi n'oiu rosti un cuvânt 

ca: observaţiune. 

"0OSTREI, 

Foarte bine, nici nu cer să vă plecaţi la 
ideile mele, dar ar fi drept ca nici d-voastră 
să nu-mi impuneţi ideile d-voastre. 

D-na CÂMPENESCU 

„Dar spune-mi, mă rog, cum de te vtd in 
astă sară la mine, nu te-au atras balul ve- 
cinei mele? 

COSTREL 

Eram gata să mă duc, când mi-am adus 
aminte, că un bal adună pe toţi cei dori- 
tori de a juca şi de a, vedă, adecă aproape 
pe toată lumea, și că d-voastră veţi rămână 
singură. Deaceea am lăsat balul şi m'am 
hotărit să vă ţin tovărăşie in astă seară, 
(zimbind) măgulindu-mă cu speranţa că-mi 
veţi fi Yecunoscătoare, dar văd că m'am a
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măgit, Abia am intrat; şi aţi reinceput ne- 

Sfirşita noastră ceartă. 

D-na CÂMPENESCU . 

Aşa dar pentru mine ai facut jertfa, ba- 
lului? Drept să-ţi spun, jertfa d-tale imi 
pare foarte suspectă, cine ştie ce impreju- 

rare te-a oprit... 

COSTREL 

O! 

D-na CÂMPENESCU 

Ei bine, oricum va fi, voiu.să te cred ; 
inchipueşte-ţi că te cred şi-ţi mulţumesc.— 

Ei, spune-mi ce mai veste, ce se mai petrece 

prin lume? 

COSTEEL 

Legi noue, instituţii noue, ziare noue! 

D-na: CÂMPENESCU 

Tot nou şi ear nou; nu se mai intorc 

niciodată la cele vechi; sau despărţit cu 

totul de bietul trecut! Şi spune-mi ce fel 

de legi, ce fel de instituţii? 

COSTREIL 

Tot după exemplul frances, nimic naţional. 

44410. Scrieri complecte. V, 6



— 32 — 

D-na CÂMPENESCU 

Şi asta, vă place d-voastre! Mai bine de- 

cât aţi lăsa să mai aibă putere una sau 

alta rămasă de la străbuni,. vă place să in- 
troduceţi acele ce aţi invăţat in. Franţa, 

„fără a vedă de se potrivesc sau nu intr'o 
ţară ca a noastră! Vă vine mai uşor să a- 
duceţi cu topuzul legi străine făcute gata, 
decât să vă bateţi capul a prelucra “legi 
“noue care să fie copii drepţi ai celor vechi. 

- CO3TREL 

Astă mustrare nu mă: atinge pe mine 
care, precum ştiţi, am făcut studiele mele 
in -Germania. 

D-na CÂMPENESOU 

Așa! Uitasem că d-ta nu ai urmat in 
şcoalele Parisului. Dar cu toate aceste, se 
vede că simpatizezi cu cele ce se petrec. 

COSTREIL 

Cu mele, nu cu toate. 

D-na CÂMPENESOU - 

Mai dăunăzi imi căză din intimplare in mână un jurnal de-al d-voastre şi neavând
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-ce face incepui a ceti; ei bine, mă crezi, 

că dacă am inţeles ceva, este numai pentru 

că știu franţuzeşte, altfel... 

COSTREL 

Vă cred, cu atât mai mult; că şi mie imi 

vine greu câteodată. 

| D-na COÂMPENESOU 

Cum se poate? D-ta care eşti neologist, 

„purist, mai ştiu :eu ce: ba mi se pare, că 

. mai eşti încă, pe lângă udvocat, şi. poet. : 

COSTREL 

M8 incerc întradevăr şi eu în oare per- 

„dute să-mi aştern simţirile şi impresiunile . 

pe hârtie, dar n'am de loc pretenţiunea de 

a fi poet. Aceasta ar fi şi greu cu limba de 

astăzi şi cu sentimentele străine lăţite la 

noi. Insă pentru aceasta o mare parte din 

vină nu cade şi asupra d-voastre, doamnelor? 

D-na CÂMPENESCU 

Asupra, noastră ? Sunt curioasă să aflu 

cum suntem noi de vină că limba, se strică ? 

COSTBEL 

M&' mai întrebaţi ? Dar aruncaţi o privire 

asupra societăţii ! Priviţi la doamnele noa-
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stre! Ele au frumosul rol de a insufla, co- 

piilor din cea mai. fragedă juneţă, amor 

pentru tot se este naţional. Implinesc ele 

datoria lor? Nu vedeţi că limba, noastră pare 

a, fi cea, franceză, nu cea români? Convor- 

birile toate in limba franceză ; tot ce se in- 

vaţă, se învaţă in limbu franceză. Ştiu is: 

toria, Franciei şi n'au idee de istoria noastră, 

in care poate chiar străbuni de-ai lor au 

jucat un rol insemnat. V& miraţi că toate 
acum merg la noi 'după modelul Parisului, 

și causa cea dintăi sunteţi insuş d-voastre. 

D-na QÂMPENESCU 

Ei, ei! Prea departe mergi in patriotismul 

d-tale! Să. nu se inveţe franțuzeşte, când 

in toate inaltele societăţi din lume s'a a- 
doptut limba franceză, ca limbă a conversă- 

rii, când franceza este limba diplomatică... 

COSTREL 

Aceasta mi se spune din toate părțile: 
S'a adoptat in toată lumea. Aşi dori să ştiu 
in care lume ? Aţi auzit vreodată Italieni, 

Germani sau Engleji vorbind in ţara lor, 

intre dînşii o altă limbi decât a, lor? 

D-na CÂMPENES0J 

Insă nu veţi pută tăgădui că limba, fran-



— 35 — 

cesă e mai... cum aş zice, mai culantă... 
mai... 

COSTREL 

_Eu văd că vorbim de o oară româneşte 
Şi că ne vine foarte uşor. 

D-na CÂMPENESCU 

Vid că vrei să nu se mai inveţe limba 

cea mai perfectă, pentru că nu o iubeşti 

d-ta. | 

COSTREL 

- Eu o iubesc -foarte mult şi convin că 

studiul ei este neapărat. Insă studiul limbei 

noastre trebue să fie. lucrul principal, -fe- 

melia, limbile străine numai ornamenturi: 

„D-na OÂMPENESCU 

Dita te arunci în estremul contrariu! Dar 

aşa sunteţi cu toţii care aţi fost in Germania. 

Nepoata, mea Agle nu-mi scrie decât in ro- 

mâneşte, nu visează decât românismu, Sun- 

teţi cu toţii exaltati! - 

COBTEEL 

Nepoata d-voastre va fi cea intăi dom- 

nişoară, care va simpatiza cu mine. Aştept 

cu nerăbdare momentul “in care voiu' face 

cunoştinţa, domnişoarei Aglae.
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D-na CÂMPENESOU 

Momentul nu este departe. Peste dou 

trei zile va sosi. Cât despre simpatie, pare- 

mi-se că cu tot contrastul ce pretinzi că 

„este in ideile d-tale şi ideile tuturor domni- 

şoarelor noastre, totuş sa găsit vre una 

"care te-a făcut gânditor... 

COSTREL 

Pe mine? Vă inşălaţi!...: 

D-na OÂMPENESCU 

MB tem că nu. La vîrsta a-tale, să fugi 
de baluri, să preferi a, petrece o sară în- 

treagă, cântând un. duet cu o bătrână ca 
mine... Iţi spun incă odată că-mi pare sus- 

pect. Domnişoarele noastre, - cât: de puțină 
simţire patriotică să aibă, după zisele d-tale, 

„Sunt graţioase şi plăcute şi ştiţi, amorul 

nu-şi bate capul de limba in 'care se esprimă, 
chiar. graiul ochilor îi este deajuns pentru 
a produce inţelegerea cea mai armonioasă... 

COSTREL 

Aşa este... insă nici una din domnișoarele 
noastre nu mi-a intunecat mintea. 

D-na CÂMPENESOU . 

Ochiul meu e. prea, esperimentat pentru 
a greşi.
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COSTREL 

V& dau covântul meu că... 

D-na OAMPENES0U 

Atunci ţi-a rămas vre-o femee din Ger- 

mania incă foarte vie in memorie. . (Costrel 
tace). De ce taci? 

COSTREL 

Fiindcă... pentru că... 

D-na CÂMPENESOU 

Fiindcă... pentru Că... Am gacit insfirşit 
enigma pentru ce nu simpatizezi cu:Fran- 

tejii!— Va fi vre-o blondă cu ochii albaştri, 

vre-o jună incântătoare cu părul de aur şi 
cu stea, in frunte. Dar respunde! Dece-nu 
respunzi ? Ce pleci ochii la păment? - 

COBTREL (cu invălmășag). 

Sa raspund ?.. . ce voiţi să respund ? 

D-aa QÂMPEXESCU Si 

Sunt curioasă să ştiu ce fel este doamna 
care se vede că te-a robit aşa de cumplit. 
Şi ea de sigur are idei romantice, priveşte 
lumea prin vălul idealului. N'aţi cetit im- 
preună. Suferinţile lui Werther 2 Vezi că cu- 
nosc şi eu unele produceri ale, literaturei ger-



-mane, deşi in traducere francesă. Aş pune 

rămăşag că se numeşte Lotte. 

COSTREL 

- VE inşălaţi,. are un nume.care vă este 

foarte cunoscut, se numește Aglae. 

D-na CÂMPESESCU 

Aglae, ca nepoată-mea? Asta o face indoit 

de interesantă in ochii mei. Dar. spune-mi, 

istoriseşte-mi; cum v'aţi cunoscut, cum ?... 

5 „ COSTREI, 

Ce curiositate! 

D-na CÂMPENESCU 

Mg faci nerăbdătoare. Mărturiseşte ți p&- 
catele și vei dobândi ertare! 

COSTREL . 

V& -aşteptaţi la vr'un roman, la vre-o 
istorie estraordinară, plină de aventuri şi 
vei auzi o intimplare nu se poate mai 
simplă şi mai prosuică, 

D-na CÂKPENESGU 
„Incepe mă rog, fără preambule. 

COSTREL | 

Aveţi să m& rideţi,



D-na CĂMPENESCU (zimbind). 

Mult ai să mă mai faci s'aştept? Hai! 
Ia-ţi curagiul in dinţi, tuşeşte şi incepe! 

COSTREL 

Ştiu că-mi sap eu singur groapa, dându-vă 
pentru viitor materie indestulă pentru a 

mă lua in ris, dar ce e de făcut? Incep. 
1 

(Un servitor aduce ciaiul). 

D-na OÂMPENESCU - 

Luaţi o ciaşcă de ciaiu pentru a vă r&- 

cori memoria. 

COSTREL. 

Doi ani s'au trecut acum, de când mi-am 
„Sfirşit studiele la universitatea din Bonn. 

Inainte de a pleca in ţară mă hotării să 

mai văd pe un vechiu amic care locueşte 

în Heidelberg. Cine a călătorit prin marele 

ducat de Baden, ştie. cât -e de frumoasă 

partea intre Darmstadt şi Heidelberg. In- 

timplarea, voise ca, să mă aflu singur, acu- 

fundat in cugetări, când la Darmstadt, se 

- suiră in vagonul meu două doamne, cea din- 

tăi, inaintată în vîrstă, a doua eră tânără, 

frumoasă, incântătoare.
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D-na CÂMPENESCU 

* Blondă ca Lotta lui "Werther. 

COSTBEL 

Cu părul negru și ochii albaştri. (D-naCâm- 

penescu arată mirare). Fie starea cam exaltată in 

care mă virise privirea frumuseţelor naturti, 

fie o simţire spontaneă, 0... Un... 

D-na 0ĂPENESCU 

Inţeleg! Inţeleg! Urmează ! 

COSTREL 

Infăţoşarea acestei domnișoare imi pricinui 

un neastempăr sufletesc necunoscut. După 

o indelungă tăcere, o ruină măreaţă ce se 

vedea, in depărtare, deschise convorbirea in- 

tre noi. Eu, cunoscând locurile pe acolo, 

numiam munţii şi ruinele, istorisiam legen: 
dele atingătoare de ele. 

D-na UÂMPENESCU . 

Legende trumoase, de cavaleri, de urieși... 

COSTREi: 

Aşa se trecură mai multe are ca. -un sin- 
gur moment,
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D-na CĂMPENESCU 

Dar cine -era, n'ai avut curiositatea să 
intrebi? 

COSTREL 

» Tot ce ştiu este, că tovarășa ei o numea, 
Aglae ş şi că amendouă se duceau in 1 Svitera. 

D-oa CĂMPENESCU 

A! 

COSTREL 

Nu departe de Heidelberg se vedeau in 
stînga ruinele unui frumos castel, despre 

care incepui a spune toate cele ce poves- 
tește legenda. Domnișoara, Aglae, voind a 
privi mai bine acele remăşiţuri ale trecu- 
tului, se plecă pe portița vagonului, când 

deodată... | 

D-na OĂMPENESOU 

Când de odată... 

COSTREL 

Drumul de fer sbura in iuţala: cea. mare; 
portiţa care nu era bine incuiată se deschise... 
o clipeală şi era perdută... un țipăt... (D-na 
Câmpenescu pune mâna pe pept şi-şi opreşte resuflarea). 

Abia avui timpul s'o cuprinu in braţe şi
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s'o culc leşinată pe canapea. Mai multe mi- 
nute se trecură in care avui timpul să o 

privesc, era albă ca lăcrămioarele şi fru- 
moasă ca ele. Insfirşit deschise ochii, şi:i 

preumblă, rătăciţi imprejur căutând a-şi a- 

minti cele petrecute. Când işi redobând! sim- 

țirile şuerul lung al maşinei ne vesti că am 

ajuns in Heidelberg, unde eu trebuea să le 

părăsesc. Era incă prea slabă ca să vor- 
bească ; işi opri un moment ochii săi alba: 

ştri spre mine; imi intinse mâna drept mul: 
ţumire, şi... mă depărtai ameţit... Deatunci 

n'am mai văzut-o! 

Ş D-na CÂMPENESCU (in parte). 

Era Aglae, era Aglae! 

COSTREL 

Doi ani Sau trecut deatunci s şi astă intim- 
plare mi-a rEmas incă atât de vie in me- 
morie ca şi când sar fi petrecut ieri. Infă- 
ţoşarea, ei nu mă mai părăseşte... 

D-na CĂMPENESCU (Strângendu-l de mână). 

- ţi mulţumesc! O! Iţi mulţumesc! 

COSTREL, 

„ Pentru ce?
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D-na QĂMPENESCU 

Nu ştii cat iţi sunt de recunoscătoare de... 
(indreptându-se) de istorisirea ce mi-ai făcut şi 
deatunci, zici, că n'ai mai văzut-o? 

COSTREL 

Nu, nici 'ştiu cine este. 

D-na CĂMPENESCU (in parte). 

Ce idee! Fotografia ei pe care mi-a tri- 

mes-o în scrisoarea din urmă se află în acest; 

album... (Tare). Era o Germană, şi nu putea 
să aibă graţiele ce caracterizează pe domni: 

şoarele noastre. 

COSTREL 

Nu ştiu dacă Germanele in genere sunt 
mai puţin graţioase decât Românceie, dar 
ştiu că ca intruneă toate însuşirile care in- 

cântă pe un om. Dacaţi fi cunoscut-o... 

D-na OÂMPENES0U 

Poate o judecam altfel decât d-ta, căci eu 
aşi fi privit-o cu ochi nepărtinitori. Deschide 
acest album, in care se află toate frumuse- 

țele noastre şi vei vedă cât ii: sunt de su- 

perioare (i dă albumul in mână şi-l deschide). Eută 

Domnisoara Cordescu in costum de amazonă ! 

Priveşte ce fisionomie aleasă... ce ochi ma-
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liţioşi... (intoarce fila). Eată Domnişoara Zăr- 
„neanu. N'ai spune că e o Madonă eşită din 

din penelul lui Murillo? Ce regularitate in 
trăsături! A! eată şi domnişoara Nazoni. 

Ce zici de această frumuseţă ? 

COSTREL (cu distracţie). 

Dar sunt toate frumoase! (Intoarce filele al- 
bumului cu nepăsare şi deodată se oprește), A! 

D-na CÂMPENESCU 

Ce este? 
i „COSTREL 

Ce asemănare! - 

D-na CÂMPENESCU 

„Cu cine? M& pui in mirare.. 

| COSTREI, (acufundat în contemplare). 

Cu dinsa! 

D-na CĂMPENESCU (in parte). 

Cu Aglae! :Nu mă inşălam. Costrel eră 
tenărul pentru care simţea Aglaiţa, aceea 
ce ea numeşte recunoştinţă. Mai bine aşa. 

"Peste trei zile va, veni.. Atunci vom vede! 
Dar imi vine o idee! M& due s'aduc o altă 

. fotografie, Pănă atunci las pe poetul nostru 
in neastempărul cugetărilor lui. (Ese).



“SCENA III. 

Costrel (singur). 

Imi pare că visez! Şi nu mă amăgesc, 
nu! Este portretul ei! Eată ochii s&i alba- 
ştri, oglinda cea mai credincioasă a sufle- 
tului, eată surisul s&u blând şi dulce! Cu- 
rios şi neinţeles! O v&â un singur moment 
in viaţa, mea; se trec ani la mijloc—pă- 

răsesc Germania—mă& due într'o altă lume, 
nepăstrând alta de la dinsa, decât o amin- 

tire neştearsă—şi o găsesc in copie in al- 

bumul d-nei Câmpenescu! (Se preumblă neliniștit 

prin casă şi se opreşte). Cine ştie! Poate că a- 

„_cuma este soţia vre unui German, vre unui 
neami ghețos şi pedaut; .va fi uitat pe to- 

varăşul ei de călătorie, care n'a fost poate 

in viaţa ei alta, decât aceea ce este o fur- 
tună trecătoare intr'o zi de vară! Şi la mine 
a fost o furtună, dar mi-au rămas urmele 

trăsnetului ! (Se aşază pe ji. Dar ce enigmă 
neinţeleasă este asta? De unde vine portretul 

ei in acest album? (Stă un moment pe gânduri). 

Va, fi o amică a nepoatei d-nei Câmpenescu, 

a domnişoarei Aglae. (Tresărind). Aglae ? Oare 

nu cumva ?... Ce idee imi trece prin cap? 

"Oare domnişoara Aglae să nu fie domnişoară 

din drumul de fer? Fa trebue să fie; ne-



poata d-nei Câmpenescu, crescută in Ger- 

mania, ; ea și-a, trimes fotografia mătușei sale 

şi vine insaşi peste câteva zile... A! era 0 

compatrioată! Ce turburare mă cuprinde de- 

odată? Hai! Costrel fii bărbat! Ai trecut 

anii copilăriei ! 

SCENA IV. 

Costrel, D-na Câmpenescu. 

D-na OÂMPENESCU (se apropie zimbind). 

June poet, te văd cufundat in meditaţiuni. 

Asupra cărui obiect ii indreptaseşi cugetă- 
rile ? ” 

COSTREL. 

Gândeam... 

D-oa oăezenzsou 

Dar nu iei seama la progresul ce am fi 

cut? Nu vezi că, şi eu vorbesc in fiune? 

COSTREL - 

Intr adevăr, nu luam seama... 

- D-aa CĂMPENESCU 

Eşti distras? Ce ai? Gandeai poate la, de- 
şertăciunile lumii?



COSTREL 

In albumul acesta, am găsit... - 

D-na CĂMPENESCU 

Sau la un nou sistem de ortografie română? 

COSTREL 

Am găsit portretul unei doamne pe care... 
de nu mă 'nşel... 

D-ua CĂMPENESOU 
. 

Sau poate la un. plan de a restabili: ve- 
chile margini ale Daciei, zidind o nouă ca- 

| pitală şi numind-o  Zermizagheiuza | 

COSTREL (âistras) 

Nu!' Voiam să ştiu pe cine infăţoşează 

astă fotografie ; figura imi pare cunoscută... 

| „D-na “OĂMPERESOU (în parte). 

Să-mi supun duşmanul la o mică tortură... 

(lare, cu indiferenţă). Aceasta? Este o amică a 

nepoatei mele, care de curând s'a măritat 

cu un ofiţer Saxon. Dar ce ai? 

COSTREL 

Sărut mâna (vrea să easă), 
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D-na OÂMPENESOU 

Stăi, ce-ţi .este? Ce grabă? 

COSTBEL 

„ Mă'ertaţi, am să mă... trebue să... am o 
intilnire cu un prieten... 

D-na CÂMPENESCU 

“Intilnire. la unsprezece oare de noapte? 
Glumeşti ! Cu asemene poveşti, nu mă mul- 

țumeşti pe mine. Stăi, sau sunt silită să 

cred că ai vre-o altă pricină, vre-o intilnire 

cu. o prietenă frumuşică.., | 

"0OSPREL 

Ei bine, dacă voiţi să vă spun adevărul. * 
Eu pătimesc adeseori de congestii la, cap, care 
mă fac incapabil de orice convorbire, | 

D-na QĂMPENESCU 

Congestii la cap? Şezi! Am să te învăţ 

o foarte bună doftorie . care te indreapta 
indată. 

| "COSTREL 

Ufi! 

D-as GÂMPENESOU 

Eu ca şi multe alte bătrâne am un defect: 
defectul de a stărosti,. Cand văd „doi tineri .
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care par făcuţi unul pentru altul; când se 

potrivesc in vîrstă, .in nume, in avere, .m& 

pun pe atâta şi-i căsătoresc! Mulţi imi da- 

toresc fericirea lor. | 

COSTREL 

Fericire, când este potrivire in posiţie şi 

avere, fără să fie simpatie intre suflete ? 

Când bărbatul şi femeea formează dou per- 

soane deosebite una de alta: şi nu au acea 

armonie în simţiri care singură este basa 

fericirii conjugale ? Şi aceasta o numiţi feri- 

cire? Dar cum poate să nu fie la noi des- 

pârţirile cele multe, creşterea cea reu.â co- 

piilor, când căsătoriile se fabrică, când... 

"D-na OÂMPENESCU 

Puuu 11... Ce.foc! Ce văpae! Vorbeşti ca, 

un copil care inoată incă in ilusii. Inaintează 

in vîrstă, și vei vedă cum vei adopta pă- 

”rerea mea. 

COSTREL 

Niciodată ! Dacă aceste sunt ilusiuni, lă- 

saţi-mi ilusiunile! Mai bine să trăesc intr'o 

lume fantastică cu dinsele, decât invăţat prin 

experienţă fâră ele! .
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D-na CÂMPENESCU 

Fi bine, cu toate ideile d-tale, mi-am pus 

in gând să te insor. 

COSTREL . 

Pe mine? 

D-na CĂMPENESCU 

Dar! Ocupi acuma o posiţie, ţi-ai făcut, 
tener incă, un nums; iţi trebue o consoartă; 
(zîmbind) chiar când ar fi numai ca să-ţi treacă 

congesliile la cap. 

-COSTBEL 

Eu să mă ?nsor după voia altora, să-mi 
ţes singur pânza nenorocirii! Niciodată! Mai 
bine... 

- D-aa CĂMPENESCU 

De-ai cunoaşte domnişoara ce-ţi destinez... 

COSTREI, 

Fie cine-a fi! Când imi voiu schimba ideile, 
când imi voiu perde ilusiunile, insuraţi-mă . 
cu câţi saci de bani veţi voi, până atunci... 

D-na CĂMPENESOU 

Eată-i portretul! Dacai şti cât e de fru- muşică, cât e de bună, ce caracter nobil!...
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Priveşte cum se reflectă calităţile sufletului 
in figura, ei... priveşte ! 

COSTREL 

Poate să fie oricât de frumoasă, când nu 
este reciprocă iubire... 

D-na CĂMPENES0U 

Dar privește numai, poate că după ce-i fi 
vezut, vei zice altfel. (i intinăe fotografia). 

e 

COSTREL | 

In zadar! Niciodată nu voiu... (Se uită 1a 
fotografie), A! . ; 

| | D-na CĂMPENESCU 

Ei bine, ce mai zici ? 

| 0OSTREL 

Fotografia din album ? 

D-na CĂMPENESCU 

Ba alta, intocmai ca, aceea. Ei, urmează-ţi 
pledoria; tună şi fulgeră incontra căsăto- 
riilor fabricate ! (Arată fotografia). Şi nepoata 

mea Aglae e crescută in Germania şi im- 
părtăşeşte asemenea idei! 

CO3TREL 

“Această domnişoară e nepoata:d- voastre ?
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": D-na OĂMPENESOU 

Da, nepoată-mea, cu care ai călătorit im- 

preună, pe care ai scăpat-o când era să cadă 

din vagon, de care mi-ai făcut dinioarea o 

descriere :atât de poetică. 

COSTREL | 

Şi... cu dinsa,.. voiţi... să, mă insuraţi?” 

D-na: OĂMPENESOU 
Da, cu dinsa. Te mulţumeşti ? 

COSTREL | 

Ce fericire! Dar... cine ştie dacă, d-ei sar 
invoi. - 

D-na CĂMPENESOU 

N'aibi teamă! In toate scrisorile vorbeşte 
de d-ta şi de recunoştinţa ce-ţi datorește. 
Inţelegi ce vrea st zică recunoştinţă ? 

COSTREL 

M'ai. făcut omul cel mai fericit! (1 s*rută 
mâna), .. . 

D-na CĂMPENESOU : 

A! dar uitasem! (Zimbina). Cum se poate 
să-mi dau nepoata, după d-ta, duşmanul meu 
cel mai neimpăcat | — Mărturiseşti că tinerii 
pot incă invăţa mult de lu bătrâni; că timpul
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de faţă trebue să fie copil ascultător al tre- : 

cutului ? 

COSTREL 

Mărturisesc din toată inima!—Darnu tă 

găduiţi, că nici trecutul nu are cuvânt de a 

despreţui pe present. Tinerii au păşit un 

pas mai departe spre progres, pe care b&- 

trânii, departe de a-l condemna, trebue să-l 

recunoască. 

D-na CĂMPENESCU 

Cată vreme nu se vor depărta de. espe- 

rienţa, trecutului. — Impăcarea e gata! Ne- 

poate iţi dau pe Aglae!



AMOR ŞI VICLENIE 
COMEDIE IN REL ACTE IN VERSURI



PERSOANELE 

ESMERALDA CoxRAD 

ELENA CosTIS 

AURICA



ACTUL 1. 

Un pavilion. Uşa din fund dă în grădină. 
/ 

  

SCENA 1. 

Cohrad, Costin, Aurica. 

| AURICA | 

Stăpână-mea. vă roagă să 'așteptaţi puţin, 
Indată va veni. | 

COSTIN | | 

Era, şi 'domnişoara A 
Elena in odaie? 

__ AURICA 

Era şi domnişoara. 

COSTIN 

Ai spus numele nostru? 

AURICA 

Am spus cine-a sosit.
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COSTIN 

Nu ai uitat cum-va să spui că sunt şi eu, 

Şi m'ai numit pe nume? 

AURICA . 

De sigur, v'am numit. 
(zimbind). 

Uitaţi că am de mult onoarea de-a vă şti? 

CONRAD 

Prea bine, aşteptăm. 
(Aurica ese), 

CONEAD 

Ajuns'am insfirşit la, locul mult dorit 
Al suferinţei tale. Aici dar, la această 
„Moşie locueşte, câl ânger minunat 
Atâta de frumos ş'atât de rău şi crud, 
Ce inima-ţi răpi, ce-amor așa, ferbinte 
Sti ca să-ţi inspire, Şapoi schimbând de- 

odată, 
Departe te-a respins nepăsător şi mândru. — 
Sunt curios să văd: şi eu acea minune. 

| COSTIN 

Glumeşti, Conrad, glumoşti. — De-ai şti ce 
| e amorul : 

De:ai şti, Qac'ai pută să-ţi faci idee numai 
Cen suflet am Simţit, ce dor şi ce durere 
Adâncă m'au cuprins, decând m'am hotărit
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Sa sfărm pentru etern acest lanţ, de vrăjie 

De dinsa ce mă leagă; să fug, să n'o mai v&d, 

S4 pot din peptu-mi stinge ist foc ce mă 

„__ Gonsumă,.. 

Şi cum făr' de putere, oricâte-am încercat, 

Decât a-mi stinge focul, mai mult lau a- 
prins incă -- 

De-ai şti.. atunci desigur nu mi-ai vorbi astfel, 

Ai fi cu indurare şi compătimitor. — 

Imi pare “aud pași. 

CONRAD 

| - 'Pe'nşăli, nu vine nime. — 

Amice, ce să-ţi spun ? Ce-i drept, eu n'am 

| | simţit 

Amorul niciodată aşa aum il descrii 

Şi nici nu pot pricepe văpaea astă mare - 

De care de opt zile imi spui necontenit. 

Amar trebui să fie, atâta înţeleg. — 

Te las cu minte, teafăr, mă despărţesc de 

a tine 

O jumătat” de an, mă ?ntorc şi ce să văd? 

Amicul meu intim, odat'atât de vesel, 

Ce-abie din când, în când, în oarele perdute 

Meiancoliei blânde jertfea câte-un moment, 

Acum il găsesc palid, cu ochii plini de la- 

e __crimi, 

Uitand a noastre planuri de mândru viitor
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De care inălţasem clădiri aşa frumoase, 

Perdut şi zi şi .noapta in gânduri de durere, 

Neaşteptând scăpare decât în moarte numai, 

Cetind intregi volumuri de poesii de jale 

Ce, le uda cu lacrimi... acest aspect aşa 

Neaşteptat şi straniu făcu să mă decid — 

“Sau n'aş fi fost amic—să vindec a, ta boală. 

Nu ştiu cine-i persoana, dar fie ori şi cine 

Ea este o femee, şi ca femee trebui. 
Curând sau mai târziu umor şi ea să simtă. 

Dar ţu, serman amic, in visuri cufundat, 

Orbit de-al tău amor, lăsaşi să te răpească 
Torentul pasiunii şi n'ai ştiut, s&rmane, 
Că-in amor ca "n toate din astă lume falsă 

Trebui lucrat cu arte, de vrei să isbuteşti. 

Acuma! cunoşti planul ce ţi- -am format. Cu- 

-rajul 
Nu trebui să-ţi lipsească, Amorul ce simţeşti 

Ascunde-l şi-l afundă in inimă adânc. 
Sileşte-te “să ştergi durerea, îngrijirea, 
Cen faţa ta se vede. Privirea, ta, aprinsă 
O stinge?'n nepăsare. Fii mândru, fii bărbat, 
Să simtă domnişoara că nu are a face 
Cun 1 suflet pre plecat, Cum ? tu, ce din toţi 

junii 
Te distingeai” prin spirit, curaj şi bărbăţie, 
Ce mânâru şi frumos făceâi ca să suspine, 
Şi fete şi neveste, acum, schimbăndu- 4 ficea, 
Să plângi -ca o muiere?
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COSTIN ,(suspină),.. ... 

De-ai şti ce e amorul, 
De-ai şti spre ce diavol şi ânger totodată 
Destinul m'a impins!—Nu cred ca fost in 

lume 
Amestecate ?n' una atâta rău şi bine 

Atât amar şi dulce. 
Dar fie; voiu: urma aşa precum imi spui. 
"Amorul voiu ascunde, voiu scoate nepăsarea 
De unde voiu găsi-o ş'acoperindu-mi faţa 

Cu dinsa, voiu căta, s'arăt precum nu sunt. 
Dar n'am să isbutesc, ah! nu mai am speranţă. 

-00NBAD 

Increde-te in mine! Acuma spune- mi cine 

E soră-sa mai mare, stăpâna proprietăţii 
Pe care ne aflim.—E văduvă cât ştiu, 

Dar ce fiinţă este? 

COSTIN 

Cui trei sau patru ani 
Mai mare decât dinsa, părinţii o dădură 

Dup'un amic al casei pe care nu-l iubea. 

Căsătoria lor ţin câteva luni, 

Cand, dintr'o intimplare, bărbatul Esmeraldei 

Rănindu- -se cu puşca, muri la un vănat. 

Acum de mai mulţi ani, rămasă văduvă, 

Trăeşte-aici la ţară cu soră-sa mai mică.
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Din când in când s'arată pe scurtă vreme 

numai 
Cu soră-sa ?n oraș şi grabnic redispare. 

Precum in noaptea neagră s'arată doi lu- 

ceferi... 

CONRAD (zîmbind), 

Prea bine: Vă&duvă şi jună şi frumoasă... 
Eu cred .că n'ar strica să-i faci puţină curte. 

COŞTIN 

0! | 
0ONRAD. 

Aşa-s fomeile: chiar dacă nu iubesc 
Doresc a fi iubite. Puţină gelosie 
Ar trebui'ntărtată. Aceasta: face bine.. 
Pe-aici cine mai este? Nu sunt vecini, vecine? 

0OSTIN 
Nu-i nime: singure, ca initr'o mânăstire 
Inchise trăesc ele in ist castel frumos 
Incunjurat de câmpuri, „isvoare şi grădine. 

0ONRAD 

Cine era fetiţa ce ne-a eşit nainte? 

COSTIN 
Cameriera lor. 

” OONRAD 

Cameriera, lor?"



— 113 — 

După imprejurări ea poate să -ne fie 

De mare ajutor: Cu dinsa te-ai pus bine? 

COSTIN 

Cu dinsu, cum “puteam... ce fel să mă pun 

a bine? 

Aveam eu ochi, urechi, puteam să arm -simţire 

Pentru oricine'n lume decât pentru Elena ? — 

O! numele ei singur mă face ca, să tremur! 

CONRAD 

Serman nesocotit! Cameriera este 
De-un ajutor nespus. Nu ştii in care chip 

Aceste se câştigă? Ş'apoi pe ici pă cole 

Să laşi și cătră dinsa: sti cad'o vorbă: dulce 

Aceasta mult ajută. . 

_009£IR . 

Imi pare aud paşi 

CONRAD. 

Astăată nu tenşăli. Sunt ele, vin spre noi. 

COSTIN (puind mâna pe inimă). 

O! Doamne! 

CONRAD 

Fii bărbat! 

44410. Scrieri complecte. IV.
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SCENA II. 

Lzsmeralda, Elena, Conrad, Costin, Aurica, 

ESMERALDA (cătră Costin). 

Am. fost plăcut surprinsă, văzând că n'aţi 
uitat 

Pe vechile amice, că v'aţi adus aminte 

De. isolarea noastră... 
e 

COSTIN 

„-- Ertaţi, doamnele mele 

Sa vă înfăţoșez pe- -amicu: mi cel mai bun— 
"(Conrad se inchină). 

ESMERALDA (cătră Conrad) 

Deşi nu. ne- am văzut, de mult noi. ne cu: 

noaştem. 
Amicul vostru des de voi ne-a povestit, 

Incât eu ve privesc ca vechie cunoştinţă. 

* OONBAD 

Onoarea care-mi faceţi e tot atât de mare 

Ca dorul meu ferbinte ce-avui de-a vă cu- 

noaşte. 

ESMERALDA 

Sperez că n'aţi venit la noi in treacăt numai 
Şi c'om avă plăcerea de-a.vă vedă mai mult. 

DOSTIN 

Vom sta...
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CONRAD (curmându-l). 

Afaceri grave nu ne:or permite poate 
Prea mult de-a ne opri; dar fie cât de scurtă, 
Oprirea noastr'aicea va fi destul de lungă | 
Ca să luăm cu noi plăcute a amintiri. 

ESMERALDA 

Sunteţi foarte amabil, dar cred că amintirea 
N'a fi unicul lanţ ce ne-a lega deacum, 
Căci iarna viitoare, gândim să o petrecem 

Intreagă in oraș, acolo ne-om vedă. 

CONRAD 

Și domnişoara cred n'a fi nemulţămită 
Ca să revadă lumea ce-atâta o doreşte, 

Şi care o aşteaptă cu baluri şi petreceri. 

ELENA 

Singurătatea-mi place. Oraşul pentru mine 

Atragere nu are. Nu am pe nime-acolo 

La care aş ţină. 

COSTIN 

Nici merită vre unul 

Această, *naltă onoare. Comoara prețioasă 

Departe se ascunde de-a lumii lacomi ochi. 

Şi vai, de-acel serman ce umblă s'o găsească. 

Sumeaţări osteneala nu află resplătire!
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ELENA 

Nici trebue să afle. Dece cu indrăzneală, ! 
EL umblă să găsească aceea „ce s'ascunde 

„COSTIN. 

Mai rău e când o află ş'apoi, privind-o bine 

El vede că, aceea, ce-atât, a căutat 
Nici este o comoară. | 

| CONRAD (iute). 

Grădină ca a voastră in flori aşa bogată 
Eu incă n'am văzut. Se vede că stăpâna, 
Prin flori numai se află in elementul ei. 

ESMERALDA 

Sunt mare iubitoare de flori, dar ce-aţi văzut 
Nu e nimica, încă. Doresc să vă arăt 
ȘI florăria mea de care mă simt mândră. 

CONRAD 
Cu mare: mulţăimire. 

(Esmeralda, Elena, Conrad şi Costin se indreaptă spre 
fund. Ajunşi la ușă, Costin se intoarce, ceilalți es). 

SCENA III. 

: Costin, Aurica în fund, | 

| | COSTIN . : 
Oraşul pentru mine atragere nu. are 
A u am pe nime-acolo la care aş ţină!
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Acesta e intăiul cuvânt care mi-a, spus! : 
O Doamne! Patru luni de dinsa despărţit, 
O sută douăzeci. şi două zile lungi 
In care n'am trăit o singură minută 
Făr' a gândi la. dinsa—atâta dor şi chin, 
Atâta desperare— atât, atâţ amor-— 
Ca, cel intăiu cuvânt in oara revederii 
Să fie o săgeată, umplută de venin 
Spre peptu-mi plin de-amor, cu ură indrep- 

” ” tată ! — 
Și dac'ar fi fost -ură, dar nu! E răutate, 
E numai r&utate!—0 nu, aşa ceva... 
N'a fost de când e lumea !—Dece-am venit 

aice? . 
Dece n'am stat; departe? In gându-mi cel 

| . . E - puţin 

Puteam să m'amăgesc că tot ceva âmor 
Ea trebue să simtă. Acuma am venit 
SA văd ca mele gânduri, erau o amăgire! 

! : (S'aşează pe scaun). 

AURIOA (s'apropie). 

Vă văd pe gânduri, trist. Păreţi nemulţămit 
De-a fi venit aice. 

COSTIN (cu pornire). 

Eu par nemulţămit! De-aș fi nemulţămit 
De-aş fi numai atâta! Dar vezi, in peptul meu 
Simţiri mult mai profunde şi mult, mult 

| “mai amare,
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 S'adună si-m'omoară... Vezi bu... findreptându-și 

| tonul) s'au dus cu toții 

Să vadă florăria ? Arată-mi care-i drumul? 

AURIOA 

Vă coboriţi in stinga şi mergeţi drept nainte. 

COSTIN > 

Prea bine. (Merge spre ușa din fund, Aurica spre o 

ușă. laterală, Costin se "ntoarce). Aurică! 

: (Aurica se intoarce). 

Iubeşti pe-a .ta stăpână ? 

| - AURIGA 

Iubesc pe amândouă 
Şi cum nu le-aş iubi? Cu ele um crescut... 

COSTIN 

“Elena te iubeşte ?. 

|  AURIOA 

_ „Sunt soră-sa, de lapte. 
Pân' astăzi nici o zi noi nu ne-am despărțit. 

COSTIN 

Şi-ţi spune ce gândeşte ? iţi spune tot ce 
simte ? — 

Respunde. Ce zimbeşti ? Respunde, nu vedi tu 
Cu câtă nerăbdare aştept să-mi spui o vorbă?
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AUBIGA 

Când noaptea-i naintată şi singure-am rămas 

Imi spune câteodată gândirile secrete 

Ce-ascunde al său suflet. :M& *'ntreabă :şi pe 
mine 

De ce părere sunt când stă la indoială. 

Şi eu atunci... 

„e 0OSTIN - | 

Aurică! O! spune-mi, spune- mi tot. 

De mine ţi-a vorbit ? i-a spus câte odată 

Gândirile secrete ce sufletu- i ascunde? 

Ce crede, ce gândește, ce-a spus ? 

AUBIOA , 

| i , „Am şi uitat. — 

Mi-a spus de multe Ori... 

_003ZIN 

De multe ori.. 

„ ADRIOA 

COSTIN 

Dar ce ţi-a spus? — 

AURIOA 

Spunea... Zău! nu-mi 

aduc aminte.
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. 

COSTIN . 

Aurică, mă:torturi. Orice cuvent ai spune, 

-M& poate “face omul acel mai fericit 
Şi cel mai neferice. 

SI AURIGA .. 

Dar dacă am uitat.. 

COSTIN (scoate un inel). 

Vezi tu acest inel? EI este: pentru tine. 
„a 

| AURIGA a 

Voiţi să-mi vâna stăpâna, să spun-a, sale taine! 

0O3TIN 

Ia, ia; nu vreu nimica. Nu vreu să-mi spui 
"nimica. 

Voesc să-ţi fac un dar... aşa... cred că-i ertat. 

AURICA 

Dac' e numai un dar şi nu cereţi nimica... 

(Ia inelul). 

COSTIN ' 

Elena mă ureşte; așa-i că: mă ureşte? 

AURIOA 

Dece să vă urască ?



— 121 — 

COSTIN 

"Ea ştie co:iubese?' : 

“AURIOA - 
"Dar cum să nu o ştie? voi singur'i-aţi fost 

| spus-o: 
Şi chiar de n'aţii fi spus 0, e greu să fii oacit; 2 

N COSTIN 

„Ab? Eu eram aşa de plin de-al meu amor! 
“Ca, riul ce se umilă când curg in primăvară 

Pârăele de munte şi, neputând cuprinde 
In sânul său cel strimt, şiroiele de apă, 
Se varsă peste câmpuri ş'inundă tot in juruii; 

„Aşa nici pieptul meu, deodată desgheţat, 

Nu mai pută cuprinde şiroiul de simțire 

Cen el se grămădişe. 

AURICA 

Aceasta n'a fost bine. 

| COSTIN 

Dar ce era să fac? 

ADRIOA .. 

Ştiu eu? — Dar. poate toate spre bine sor 
intoarce. 

| __ COSTIN 

Aurică, ce spui tu? Ah! imi redai viaţa.
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AUBIOA 

Lăsând să treacă timpul, dac'aţi avă răbdare... 
Acel ce-i răbdător la multe poate-ajunge. | 

COSTIN 

Fa dar nu mă iubeşte? 

|  AUBICA 

Aceasta nu am spus-o. 

| _ OOSTIN 

Şi crezi că mia iubi ? 

| AURICA 

SE „Nu știu, dar cu rkbăare 
Se pot ajunge multe. . 

COSTIN 

Răbdare, o, răbdare! 

AURICA 

Așa-i, când cineva au alergat prea iute 
EI trebui să s'oprâscă mult timp să se resufle, 
Acela insă cure a mers incet dar sigur 
Pe calea -sa "nainte, ajunge. mai degrabă 
ŞI făr de osteneală. 

COSTIN 

E drept, e drept, răbdare! —
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Dar tu nu vei uita, viind v'o dată vorba. 
De mine... 

| AURICA 

Voiu vedă. Dar eată domnişoara . 

E singură şi pare a nu fi prea voioasă. 

| COSTIN 

_M8 duc, nu pot s'o văd (ese). 

“ ADBIOA 

Sermanul !! M&ntristez să văd cum pătimeşte. 
(Se dă spre fund). 

SCENA IV. 

Elena (intră), Aurica (in fund). 

- BUENA 

Ce ton neobicimuit! Aşa nu mi-a vorbit 

Pan” astăzi niciodată „Mai rău când s'a con- 
vins 

Ci, ceea, ce-a, cătat nici este o comoark!“ 

Şi asta cu ce ton! Cuvântul ca şi tonul 

Erau insultătoare. — Eu nu sunt comoară ? 

Şi cine-mi spune. asta? Acel ce tremura 

Când mă vedea departe. A! domnişorul meu, - 

Ai luat'o pe-altă cale şi crezi că cu mândrie 

Vei dobândi aceea ce nai putut ajunge 

Cu .rugi, cu duioşie, blândeţă, umilire!
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"A! Nu mă cunoşti incă! Voeşte sa-mi arate 
Că e nepăsător, gândind că il voiu crede... 

Deaceea n'a venit cu noi jos în grădină. 

Aşteaptă, tu nu ştii cu cine ai a face. 

Deacuma — 

AUBIOA (inaintând), 

Domnişoară ! 

ELENA 

A! tu eşti, Aurică, 
Dar ce făceai aice ? 

AURIOCA 

a * Domnul Costin, văzând 
Că, trec prin pavilion, mă intrebă mai multe. 

"ELENA | 

Te-a intrebat mai multe? 'Te-a intrebat: de 
mine ? 

AURIOA 

Bu nu, despre moşie, - grădină, de pădure 
Şi alte. de aceste. - 

ELENA . 

___De mine n'a vorbit? 

AUBICA 

Nu. Ce era să-i spun? Nu v'a văzut pe voi? 
Pe voi putea si'ntrebe de tot ce-ar fi dorit.



ELENA 

Sunt lucruri despre care nu poţi să te-a- 

, | i dresezi | 

Deadreptul la persoana de care este vorba. 

AURIOA o] 

Nu ma ?'ntrebat nimica. 

ELENA 

, Acum s'a, dus de-airea. ? 

ADRIOA | 

Văzendu-vă viind, fugi în altă parte. 

ELENA 

El a fuşit de mine! 

_AURIOA | 

De voi!—Nu cred .aceasta. 
Dar a eşit pe uşă. 

 “BLENA 

| - De ce-a rămas în urmă 

Când noi ne-am coborit cu toţii-in grădină ? 

| AURIOA 

De sigur osteneala... O 'ntreagă Zi pe drum... 

* ELENA 

O 'ntreagă zi pe drum — amicul s&u Conrad 

Veni o zi intreagă și nu-l văd ostenit.
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Din contra văd că spune cu multă vioşie 

Mulţime de istorii și soră-mea Pascultă 
Cu mare mulţămire. — Aurică, sau mă 'nşă!, 

Sau văd că s'a schimbat Costin, pe care tu 

IL sprijiniai cu-atâta ardoare, pârtinire. 

AURIOA 

Eu nu am luat sama la el nici o schimbare. 

Imi pare tot acel plăcut, frumos bărbat, 
- Precum era 'nainte. - 

ELENA 

“Eşti azi nesuferită! 
Când spun că s'a schimbat, nu spun de ochi 

şi gură. 

Vorbesc—nu mă 'nţelegi ?— vorbesc că sa: 
schimbat 

In suflet, în simţire. Imi pare mult mai rece 
Şi mai nesimţitor. Sau se preface bine, 

Sau nu mă mai iubeşte. 

AUBRICA 

Să nu vă mai iubeuscă! 
De ce nu v'ar iubi? Au nu sunteţi uceeași 
Precum eraţi nainte, frumoasă, strălucită — 

ELENA 

Aşa-i că nu se poate? Amorul nu dispare 
De la o zi la alta. De sigur se preface -.



Spereaz'a isbuti părând nepăsător. 

Dar se inşal'amar. Acum şi mai puţin 

El a si-mi fie drag. Cu vremea a s'ajungă 

A-mi fi nesuferit. 

 AUBIOA 

Dacă-i aşa cum spuneţi şi eu sunt de părere 
Că merită deacuma el.numai nepăsare. 
Aşa sunt toţi bărbaţii. Azi par a ne iubi 

Cu-atâta, infocare, incât să poţi jura 
C'or ingropa amorul cu dinşii in mormânt. 

Şi mâne de odată îi vezi de tot schimbaţi. 
Ei nu mai simt nimica, sunt reci, indiferenți — 

Şi noi care-i iubim petrecem in durere 
O viaţă lungă, tristă, amară cum e fierea. 

Dacă Domnul Costin aşa s'a fost schimbat, 

Precum îmi spuneţi voi, sau e un om viclean, 

Ş'aceia, nu iubesc; sau, nu vă mai iubeşte. 

Şi e un nestatornic: Şi intrun, cas şin altul, 
E bine să-l uriţi. i 

ELENA | 

- De nu mă mai iubeşte — 

AURIOA 

Părea aşa *'nfocat, aşa nenorocit, 

Văzând că nu r&spundeţi amorul ce simţea, 

Incaât. îi ţineam partea, crezând că bietul june 

Impins de desperare şi-a. face singur samă. 

Şacum aşa schimtare !
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. ELENA 

Aa Cum ? Crezi că, desperarea 
L'ar fi impins să facă un pas aşa, grozav ! 

AUEIOA 

Mişei sunt toţi bărbaţii! Nici umbră de curaj 
Nu au in a lor suflet. Ce, greu era sa ice 
O armă incărcată in mână, şi spre pept 
So. 'ndrepte—să sloboadă.,. 

ELENA (iute), | 

- „Aurică! Ce spui tu? 
Aceasta e grozav l— o. 

AURIOA 

Nu mai gândiţi la. dinsul. 
Azi poate, cine ştie, pe alta el iubeşte 
Şi a venit aice ca să v'arăte numai 
Că i-a trecut amorul. Bărbaţii toţi sunt răi, 
Nu merit'un suspin, nu merit?o privire ! 

ELENA (fixând-o), 

Pe alta să iubească! 

 AURIOA 

| Se poate; nu ştiu sigur; 
Dar poate se preface.
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"BLENA 

= - Pe alta să iubească! 
Amorul său părea atat de infocat, 

Părea atât, de sincer !. — Cat il uresc acuma! 

(Vrând să easă, intilneşte pe Costin. Aurica ese pe 

altă uşă). A | 
A SECI, 

    SCENA v. ( 

Costin, Zlena. 

COSTIN, ELENA (intilnindu-se, impreună). 
. A! . . +. La. E . .. 

ELENA 

De la, sosirea, voastră eu nu v'am mai văzut, 

Eram cam ostenit de drum şi m'am retras. : 

Dar voi ce- ati mai facut? 

E a - ELENA i 

Cu toţii prin “orădină 

Ne-am preumblat puţin. Amicul vostru este 
Mare-amator de flori cum e şi soră-mea. : 

Ei sunt in florărie .să. admireze incă 

Mai multe flori frumoase ce se găsesc acolo. 

i „cos Pa 

Şi voi i-aţi părăsit? 

414410. Scrieri complecte, ZV. 9
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ELENA : 

1 ! Domnul Conrad spunea 

Mulţime de istorii şi soră-mea-asculta . 

Cu multă luare-aminte. 

COSTIN 

| - gacele povestiri, 

Nu vă interesau? 

ELENA 

a Da, insă mă chemară 

Afaceri casnice şam trebuit să-i las. 

_. COSTIN 

A! sunteţi ocupată şi poate că vă supăr... 

ELENA 

Acuma am sfirşit. 

„ „0OSTIN 

Oricum, nu vreu să supăr.— 
Eşind pe astă ușă, gândesc că i-oiu gis. 

- D  B02NA (mai viu), 

Ori. pe-unde aţi eşi voi trebui să-i găsiți. 

i COSTIN (zimbind), 

Vă rog să mă iertaţi daci vă las acum, 
Nu voiu să vă impiedec de-a nu indeplini 
Afacerile casei. Sa
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ELENA (mai iute): 

Nici cum nws s supărată. 

Pe-aice este drumul: 

(Costin se 'nchină şi ese), 

ELENA (singură). ” 

A! tu iţi urmezi rolul, vorbeşti cu ironie... 
Cu mine ironie!—Arăţi nepăsător... 
Ei bine, nepăsarea pre mult nu va ţină. 

Ea, trebui să dispară, să facă earăş loc 

Iubirii ca ?nainte şi chinului amar. 

Chiar drept pedeaps acuma €u vreu să mă 
iubeşti. 

Bar trebue să te văd plecat, şi umilit, 

„ Precum erai odată ; eu vreu încă. mai mult: 

„Aici naintea mea eu vreu să *ngenunchezi 

Saştepţi să-ţi spun din. milă, o vorbă. mai 
duioasă, 

Şatuncea cu mândrie departe. voiu respinge 

Pe-ucel ce-a îndrăznit cu mine să se joace. 

O! N'am să am repaos pin ce nu te-oiu vedă 

In pulbere *nainte-mi... g'atunci ce biruinţă, 

Ce'ncântător moment! — Dar cum voiu isbuti? 

Să: fiu mai rece incă, s'arăt mai-simţitioare? 

Răceala Par dură dar nu il va pleca; 
Simţirea-l poate face mai mândru decât este. 

(Cu hotărîre), 

Receală şi simţire voiu şti după olaltă -
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Să schimb la trebuinţă, şi când te-a obori 

Simţirea şi. amorul— atunci triumf, triumf ! 

| (Ese). 

SCENA VI 

"Conrad, Esmeralda (intră pe uşa din fund. Conrad. 
i ține o floare in mână). 

" ESMERALDA 

De mult dar vă cunoaşteţi ? 

CONRAD | 

| De când eram copii. 
Cu dînsul impreună am invăţat a serie, 
Cu dinsul mai tărziu am fost la şcoala naltă. 
Şi pasul cel intăiu in viaţă mână ?n mâna 
Cu dinsul Pam făcut. a 

ESMERALDA .. 

| Amici aşa, de buni! 
Cu toate-aceste-mi pare că văd _0 deosebire 
In caracterul vostru. ' El este mult mai viu, 
Mai iute, mai pornit, pe când -— de nu m&'nşăl— . 
Sunteţi mai cumpănit. EI, făr a judeca 
Se las'a fi răpit de cea intăi simțire, 
Pe când—de nu mă 'nştl—voi judecaţi cam 

| . a mult 
Şi poate chibzuinţei jerfiţi 'simţirea insăși.
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CONRAD 

E drept, aceasta este aproape deosebirea 
De dinsul şi de mine. —.Cu toate-aceste *n 

suflet, 
Ne-asem&nim prea, mult. Acea ce el iubeşte 

Acea iubesc şi eu şi ce ureşte el 

Nici eu nu pot. să sufăr. 

ESMERALDA 

| | "O! Astă simpatie 
Periculoasă-mi pare. De s'a *ntimpla v'odată 

Ca, inimile voastre să bată impreună 
Având aceeaşi ţintă, atunci luaţi adio 

Etern de amicie. 

„ GONBRAD 

„___ De-aceasta nu mă tem. 

In ceea, ce priveşte simţirea noi avem 

Idei aşa opuse, că e cu neputinţă 

Să ne 'ntilnim w'odată. El e pornit, cum 
spuneţi, 

Simţirii ce-l domină, cu greu s'impotriveşte. 

Când eu nici pot să, cred că voiu simţi v'odată 

Atâta de adânc, incât să perd puterea 

Ce am asupra mea. 

PSMPRALDA | 

| “Nu. ştiu daca ?n trecut 

Această siguranţă avi vre o ispită.



— 134 =: 

CONRAD 

De câte ori ispita s'apropia de mine 

De dinsa, am fugit. . 5 

ESMERALDA 

| Dar poate că şi vouă 

Momentul va veni, când toată energia 

Ce spuneţi a avă va dispără "'naintea, 
Simţirii prea puternici. Păn astăzi poate incă 

Ispitele n'au fost așa primejdioase, 

Dar cine poate şti aceea ce v'așteaptă! 

"CONRAD 

Se poate; aş vrea, chiar 
Să fiu supus odată la incercări mai grele. 

ESMPRALDA 

Aceste incercări, se spune, sunt plăcute. 

CONRAD | 

Aş vrea.să văd odată de-i drept cea ce se 
spune. 

ESMERALDA 

Atunci o nouă viaţă, se spune că trăeşti 
Şi tot ce este n lume iţi pare mai frumos: 
E aerul mai dulce, câmpia e mai verde 
Duios şopteşte riul ce curge 'ncetişor, 
"A păserii cântare cu jale îţi vorbeşte 
Ş'a lunei blânde raze mai blând te luminează.
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CONRAD 

Divin trebue să fie; dar voi ce- astfel vorbiţi 
Simţit'aţi vre odată? 

ESMERALDA 

Ce să simţesc? 

CONRAD Aa 

Aceea 
Ce face ca viaţa să-ţi pară. mai frumoasă, 

Și aerul mai dulce şi. câmpul etern. verde 
Ş'a păserii cântare mai jalnic să-ţi vorbească, 

- Şi a lunei blânde raze mai blând să, lumineze. 

| ESMERALDA 

Această intrebare dece mi-o faceţi mie? 

0ONRAD 

Oricare pe pământ odată 'n a sa viaţă 
A trebuit să simti — . 

ESMERALDA . 

Ce lucru trebueşte 

Sa simtă ori şi care? 

CONRAD 

Pe cât am auzit cel lucru se numește... 

| BSMERALDA 

El e numit...
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COXRAD 

o Amor, 

PSMERALDA (plecând ochii). 

a 

CONRAD 

Şi niciodată incă amorul w'aţi simţit ? 

ESMERALDA 

In carți despre aceasta adesea am cetit. . | 
a CONRAD 

Dar incă n'aţi deschis a vieţei mare carte? 

ESMERALDA 

Dar, insă cu cetirea eu n'am ajuns departe. 

CONBAD' 

Adesa intro oară sentore mai multe file 
Cum nu se pot intoarce in ani intregi de zile. 

“* ESMERALDA 
Dac'uş avă o oară de-aşa dulce cetire 
N'aş vrea in a mea viaţă mai mare fericire. 
(Conrad şi Esmeralda ridică ochii şi se uită lung unul 
ln altul; ea pleacă ochii in jos ; fiecare se depărtează in- 

cet spre o parte opusă a scenei).
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CONRAD (în parte). 

Ce insemneuz "aceasta? Ce-a fost acest cuvânt, 
Ce-a fost acea, privire atâta de duioasă, . 
Ce'n suflet mi-a pătruns? Amor, să fie:amor? 

(după un moment). 

Nu! Nu! Este o cursă, se vede că-i şi ea 
Ca, soră-sa, îi place să cate să atragă | 
Pe ori şi cine *n lanţu-i. Conrad, păzeşte-te 
Aice e pericul. — Dar dacă mar fi cursă 
Şi ar simţi... o! nu! De astăzi ne cunoaștem, 
Aceasta nu se poate. Dibaciu trebue să fiu. 
Pe mine nu me-ţi prinde uşor ca pe Costin. 

Trebue să m prefac, să creadă că o. cred. 
Ei bine—mă primesc. 

„ESMERALDA (în parte). 

Ce-a, fost acea, privire? Un tremur mă cu- 

prinde. 
Ah! inima imi bate cu-atâta infocare... 
Aşa nu am fost incă. (După un moment). De 

- ce imi spune insă 

Ca e nesimţitor? — Nesimţitor să fie? 
De ar fi... dar nu se poate un om nesimţitor 

Astfel ca, să vorbească. —Dar dacă tot ar fi? 

(Conrad s'apropie de Esmeralda. In acel moment întră 

Aurica şi se opreşte in fund). 

CONRAD | 

In mână tot ţin incă această rosă mândră
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Ce singur aţi cules-o.— E roşie ca focul. 

Puteţi a inţelege a florilor vorbire ?.. 

ESMERALDA | 

A florilor vorbire ? Şi florile vorbesc? 

CONRAD 

In viaţă sunt momente, cânâ toate in natură 
Vorbesc cu eloquenţă. 

_ BSMERALDA 

„Ce spune rosa roșie? 
CONRAD 

O rosă insemnează când arde-atât de roșie 
Amor nemărginit, 

ESMERALDA 

Nemărginit... 

CONRAD 

Amor! 

ESMERALDA 

Eu am cules pe-aceasta, părându-mi dintre 

toate 
A fi cea mai frumoasă, 

CONRAD 

Cea mai- frumoasă este, 
Fiindcă insemnează, din toate de pe lume 
Ce este mai frumos. 

(Ii intinde floarea),



Primiţi-o de la mine. 
Imi refusaţi 2... 

ESMERALDA (după o scurtă tăcere). 

Primesc. 

(O ia şi se indreaptă spre o uşă laterală. Conrad o ur- 

mează cu ochii. Ajunsă la uşă, ea iși intoarce ochii incă 

odată, apoi es amândoi in părţi opuse). 

AURICA (inaintând). 

Visez eu sau văd bine? Ş'aceştia... deacuma 
Pot are să se'ncurce, Auric'ai să ai treabă! 

(Cortina cade).



"ACTUL II 
Grădina. In dreapta un boschet ascuns; in stinga 

o bancă şi o masă, 

  

SCENA 1. 
Conrad, Costin (intră iute). Aurica (ii urmează). 

(COSTIN (jiina o hârtie in mână) 

Acesta este locul adesa unde şede? 

AUBICA | 

Aici pe astă bancă ea şede şi lucrează 
Adesa, oare ?ntregi. 

CONRAD 

Pe astă mas'o pune. 
Nu poate să n'o vadă; văzână, să n'o ce- 

tească ; 
Cetind, să nu gândească, gândind... 

COSTIN 

Nu ştiu de ce
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Imi pare că fac rău căci astă poesie 
Cu totul alta „spune de ceea, ce simţesc. 

CONRAD 

Far vii cu conştiinţa e Ţi-am „Spus de mii 
de ori 

Că nu buna credinţă, ci numai viclenia, 
“In lume isbuteşte. Cu buna ta, credinţă 
Tu ştii ce ai păţit. 

COSTIN (pune hârtia pe masă), 

Aşa, aşa e drept. 

CONBAD 

Adresa este scrisă aşa precum ţi- am spus 
ŞI semnătura ear ? 

COSTIN 

Sunt toate cum mi-ai spus. 

CONRAD (in parte). 

Dac'aş avă noroc, pre lesne sar putea 
Aceasta să m'ajute şi. ?n planurile mele. 

(Tare). 

Ascultă-mă, Costin; dacă din intimplare, 
Vorbind cu Esmer alda, te va'ntreba de mine, 
De viața mea trecută, să-i spui atunci că eu 
Am iubit mult odată, şi n'am fost fericit. 

COSTIN 

Dar nu-i adevărat.



CONRAD : 

Ce face? Spune-ăşa: 

cosen 
De ce aşa minciună ? 

| | 0ONBAD 

Așa am un capriciu, 
Ce-ţi pasă? 

| COSTIN 

Bine, bine. Dar nu "nţeleg nimica. 

AUERIOA 
Ce-i scrisă pe-acea hârtie? - 

 OONRAD 

Minciuni în versuri scrise. 

AURIOA 
In -versuri, ce-i aceea? . 

| - CONRAD 
| Când inima, te doare Şi scrii — atunci sunt. versuri. 

" AURIOA 

Aşa ?... Dar pentruce, 
Chiar dacă domnișoara, 

“aţi folosit cu-aceasta ? 

Pe mas aici o puneţi? 
Găsind, o va ceti, ce
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COSTIN 

Cetind, trebue să creadă că nu o mai iubesc 
Că eu gândesc la alta — 

CONRAD (incet lui Costin). 

In veci nu poţi să taci? | 
Ce trebuia, să-i spui... 

COSTIN (asemenea), 

"Ne este devotată. 

CONRAD 

Far te increzi in fete? — Aurico, noi ne 
a "ducem 

Ear tu rămâi aice; pândeşte de-a, veni. 

| "0OSTIN 

Să-mi spui dac'a cetit şi tot ce-ţi va vorbi, 

| AUBIOA 

Prea bine. Las” pe mine. (Conrad şi Costin es). 

Ţi-oiu spune cât voiu crede. 
Cât nu,.voiu şti să tac. 

SCENA II. 

Zlena (intră cu lucrul în mână). “Aurica. 

ELENA 

Nu inţeleg nimica. — Conrad care umbla 
Mai mult cu Esmeralda, acum mai mult cu 

mine.
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Costin de altă parte mai mult cu Esmeralda, 
“Şi ea abia se vede, de mine se .ascunde?—. 
Ce se intîmpl'aice? Tot pare o enigmă 

” Şi nu pot găsi cheea. — Aurică! 

. AUBIOA 

| Domnişoară ? : 

| ELENA 
Ce face Esmeralda. ? | 

AURICA 

De astăzi dimineaţă 
Eu. nu am mai văzut-o. 

ELENA : 

Dar domnii unde sunt? 

AURIOA 

Nu ştiu de's in grădină. 

“ELENA (se pune pe bancă lucrând), 

„ Nu- i. pare că acuma, 
Suntem mai liniştite, decât mai inainte 
Când singure eram ?- Deși suntem mai multi 
Tot pare-a f pustiu. 

AURIOA 

li văd pe toţi pe gânduri. 
tât de mult gândeşte 
reme să spue vreo vorbă. 

Se vede fiecare a 
Că nu mai are vV
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ELENA 

La ce gândesc atâta? Costin la ce gândeşte? 
Şi Esmeralda insaşi, nainte-așa voioasă... 

Conrad de altă parte... M& crede, nu pricep... 

Dar ce-i hârtia asta? 

AURIOA 

Nu ştiu, nu am văzut-o. 

ELENA (luând hârtia). 

Adresa cătră E... E... şi mai multe puncte 
Elena insemnează. E dară pentru mine. 

(Deschide hârtia). 

Ce v&a, o poesie şi jos cine-i subscris? 

Un G. şi earăş puncte ?— Acesta e Costin! 
Cum? El a indrăznit să-mi fac'o poesie? 

Suwmeaţă, incercare ! Nici nu voiu să cetesc!... 
Dece să n'o cetesc? Voiu pune-o ear la loc 

Şoiu face că nici știu. Ia, să vedem ce scrie. 

(Ceteşte). 

Intăiul amor. 

Se spune, iubită, că omul simțeşte 
Odată in viată yn dulce amor; 

--De trece acesta, in pept-se'mpstreşte 

Ptruns este vecinic de-al. iernei fior. 

Dar iarna nu trece şi ear primăvară 

__ Nu ?nvie natura cu blânde şoptiri ? 

„Ea trece, ea trece—ah! azi: iubesc eară 

Qwntâiul meu farmec, cu-aceleaşi simţiri! 
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Greşit care crede că omul in viaţă 
Odată iubeşte cu farmec şi dor. 

Sunt june, sunt liber de fior şi de ghiață—. 
Amorul oricare e 'ntăiul amor! 

AUBICA 

Ah! Tare e frumos! 

"ELENA 

Sunt june, sunt liber de: fior şi de ghiață 
Amorul oricare e 'ntâiul amor. 

Ce insemneaz'aceasta ? Acel care iubeşte 
Şi nu e fericit, astfel nu se esprimă. 
Astfel vorbeşte-acela, care-a iubit odată 
Şi n'a fost fericit şapoi un alt amor! 
Il mângăie de'ntăiul... Cum s&nţeleg aceâsta? 
Costin pe cât cunosc, pân! ce nu m'a văzut 
Nu mai iubise incă.— Aiarică, ce gândeşti? 

AURICA 
Nu ştiu ce să gândesc dar văd că de amor 
Se zice pe hârtie, de fior şi impetrire 
Că iarna trece, trece, că vine primăvara... 
Ah! tare e frumos!— Imi vine mai ss plâng! 

ELENA (cetind poesia cu ochii). 

Cu cât mai mult cetesc, găsesc că-i mai 
i N frumos. 

Acel care a, scris-o a trebuit să simtă : 
E vorba inimei.—Al doilea amor
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Il mângâe de chinul ce-i dete cel intăiu— 

Oricum aş combina, nici cum se potriveşte. 
Prefacere să fie ş'această poesie ? 
De nu e pentru mine, la cine-i adresată?... 

A! Ce idee-mi vine! Adresa-i cătră E... 
Dar dacă acel E... n'ar insemna Elena, 

Ci poate Esmeralda? — 'Teribilă gândire! 
Dar, astfel e de sigur! Deaceea i-am văzut 

In zilele din urmă șoptind tot impreună! 

Şi Esmeralda, altfel atâta de voioasă, 
Acum era tăcută ş'adeseori suspinuri 
Eşeau din sânul săul O! Este cu neputinţă! - 
Nu ştiu ce simt, imi pare că inima-mi se 

stringe! 

AUBICA ! 
(care mersese spre fund, s'apropie). 

Fată şi Qoamna vine la braţul lui Costin. 

| ELENA 

“Costin cu Emeralda! (pune iute hârtia pe masă). 

Aurică, eu m'ascund. 

Să nu- cumva să spui că m'ai văzut pe-aice 

Sau cam cetit aceasta. (S'ascunde in boschet) . 

SCENA III. 

Esmeralda, Costin (intră). 

AURIOA (e;ind şopteşte către Costin), 

„Hartia s'a cetit. Stăpâna mea s'ascunde 

Aicea şi vă vede.



— 148 — 

COSTIN 

Ce spui ? 

(Aurica ese), 

ESMERALDA | | 

Aţi spus ceva? 

COSTIN 

Nimic, nimic; ziceam că-mi place foarte mult. 
Boschetul ist retras. Aicea uiţi cu totul 
Că este-o altă lume. La umbră misterioasă 
Te acufunzi cu dulce in visuri melancolici. 

| ÎN (In parte). 
Aici să fie-ascunsă! 

ESMERALDA 

In visuri melancoliei |— 
Nu văd pe-amicul vostru pe-aicea, niciodată, 

COSTIN 

Nu-i place lui ca mie in visuri să s'afunde Pe dinsul il atrag plăcerile -mai vii 
Ii place să, veneze, să&'ncalece, s'alerge In goant peste Câmpuri, (In. parte). 

| Ta dară a cetiţ! 

ESMERALDA 
El are o natură indiferentă, rece,
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COSTIN 

O! nu-l cunoaşteţi incă. EI nui indiferent. 
El simte şi iubeşte şi-i compătimitor 

i ELENA (ascunsă), | , 

Şoptesc aşa dencet... nu pot s'aud nimica. 

| ESMERALDA 

El simte şi iubeşte! 

ELENA (ascunsă), 

Ce spune că, iubeşte ? 

COSTIN | 

EL ştie să, iubească dar nu -a fost ferice. 
„ Amorul ce-a simţit avu un trist sfirşit, 

(In parte), 

Așa mi-a spus să spun. Dece ? Nu mă pri- 

veşte, 

ESMERALDA 

Amorul ce-a simţit? El a simţit amor? 
Acum, acum— 

COSTIN 

_Ba nu; Deatunei s'au trecut ani, 

| ESMERALDA 

Ani s'au trecut deatuncea, ? Dar nu mi-a 

spus nimic 

De-acea a lui simţire.
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COSTIN 

Pre-adâncă a fost rana, 
De dinsa nu vorbeşte. El vrea ca să ucidă 
Această amintire, sperând că va găsi 
V'odată resplătire in alt amor ferice. 

(In parte). 

Ea se ascunde-aice— nici nu ştiu ce mai spun. 

ELENA 

EL vrea ca să ucidă această amintire, 
Sperând că va găsi resplată ?n alt amor! 

ESMERALDA 

Ş'acest amor ferice, v'a spus că Pa găsit? 

COSTIN 

Aşa, aşa-mi pare. (In parte). Dar unde se as- 
, cunde ? 

ESMERALDA 

Şi ce v'a mai spus incă? 

COSTIN 

Mi-a spus... 
2 

ESMERALDA 

Dar ce hârtie Pe masă văd aice ? (Se apropie de masă),
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COSTIN 

Nu ştiu ce poate fi. 
(Se uită cu ingrijire imprejur). 

ESMERALDA 

Adresa cătră E... E este Esmeralda. 

i (Deschide). 

Sunt versuri ? Pentru mine? Un C... vea 

subsemnat, 
De cine. sunt făcute ? 

-.. GOSTIN 

ă Nu ştiu, de mine nu, 

(In parte), 

Vai mie! Imi perd capul— mai bine e să fug. 

| (Ese). | 

SCENA IV. 

Esmeralda, Elena (ascunsă). 

„. ESMERALDA 

Intăiul amor. (Ceteşte incet). 

ELENA (observând-o).. 

Ce fericire simte, se luminează faţari..



— 152 — 

ESMERALDA 

Ah! Ce frumoase versuri şi cât sunt de 
simţite! 

Dar iarna nu trece şi ear. primăvară 
Nu'nvie pământul cu blânde şoptiri ? 
Ea trece, ea trece, ah! azi iubesc eară 
Cu "'ntăiul meu farmec, cu-aceleaşi simţiri 

- (După o tăcere). 

Să fie oare drept, că omul in viaţă 
De două ori să poată simţi amor in suflet? 
La un bărbat, se poate, ei sunt mai nesta- 
a A tornici, 
Dar la femee—nu! O nu! Odată numai 
In viaţă iubesc ele gatunci păn la mormânt, 
De câţiva ani simţeam un. gol aşa de-adâne 
In suflet, şi acuma cum toate S'au schimbat! 
Aceea, ce simţesc, etern eu voiu simţi-o !— 
Cum toate-mi par frumoase! Şi cerul şi 

| o grădina 
Şi ilorile şi păseri! Şi el—îl văd in toate— 
Ce mândru-i şi sumeţ călare când aleargă, Şi cum vorbeşte bine. Imi pare că-mi tot 

E sună 
Cuvintele duioase ce'ntăia, zi mi-a spus. 
Imi sună ca, un cântec şi zioa şi in visuri. — Deatuncea nu-mi mai spune nimic, puţin 

vorbeşte
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Dece aceasta, oare? De-ar ști ce simţesc eu, 
Sar arăta altfel!... O Doamne! Fă ca visul 
Ce gându:mi il clădeşte să fie implinit! 

| | „ELENA 

Ce-aud? Am impetrit... Să fie cu putinţă? 

FSMERALDA 

Bărbaţii nu iubesc aşa cum iubim noi. . 

Ei 'nici nu pot pricepe nici ştiu ce e amorul. 
Dar mă.iubeşte oare? Această poesie 
O spune şi o cred. O!-Cât sunt de ferice! 

ELENA (ese). 

Nu pot să stau mai mult! 

ESMERALDA 

Aci erai, Blenă ? 

ELENA (turburată). | 

Eram aice, da. Ce ai, te văd uimită ? 

ESMERALDA 

Elenă, dac'ai şti ce -se “petrece *n mine... 

Dar tu eşti o copilă. Copilă e femeea 

Cât incă wa iubit. Acuma vEd aceasta, 

ELENA 

Tu-ești inamorată? 

ESMERALDA 

Așa 's de fericită!
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ELENA 

De cine? spune-mi, spune... 

E ESMERALDA 

Ceteşte. aceste versuri — de cel ce le-a, compus, 

ELENA (în parte). 

Trădare neauzită ! (Tare). De unde ştii tu insă 
că te iubeşte el? - 

ESMERALDA | 

Mi-o spune presimţirea. 

ELENA 
Şi crezi că cel intăiu amor ce-l p&trunsese; Cu totul i-a trecut? 

ESMERALDA 

No spune singur el? Ceteşte poesia! 

ELENA 

„Ri bine, eu cred Sigur, 
C'aceasta, nu se poate. „Amorul cel intăiu De loc nu'i-a trecut. 

ESMERALDA 

Elenă, ce spui tu? o 
ELENA 

Aceasta o Ştiu sigur,
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ESMERALDA 

De-ar fi aşa cum spui 
Atunci— dar nu se poate. O! inima, nu'nşală.! 

ELENA (in parte). 

Imi vine mai să plang! (Tare). Ei bine, te 

inşală 
Căci singur el mi-a spus că totil stăpâneşte 
Amorul cel intăiu. Ş'aşa trebui să fie. 

De ce te viri a treia să strici amorul vechiu. 

Tu nu eşti soră bună, nici când nu m'ai iubit! 
(Ese). 

ESMERALDA 

Elenă, ce aud? Ce insemneaz'aceasta ? 

Elenă, stai, Elenă! 
. (Aleargă după dinsa). 

SCENA V. 

Conrad, Costin. 

COSTIN 

U*mez din punct in punct consiliurile tale 

Dar totul e Zadarnic, nu v&d nici o schim- 

bare: 

Ca statua rămâne, de peatră, făr” de suflet, 
Precum era 'nainte. Şi eu de altă, parte 

Pe zi, pe zice merge mai mult inc'o iubesc; 

Ah! Astă ingrijire nu poate să mai ţie 

S'a dus al meu repaos ş'etern n'a mai veni.
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CONRAD 

Iţi trebue răbdare. Nimic in astă, Inme 
Atinge nu se poate, decat lucrând incet, 
Cu multă sîrguinţă şi cu perseveranţă, 

COSTIN | 

Deşerte vor fi toate. Crezi tu că vre odată 
In marmora cea, rece o.rază de simţire 
Să poaţă a străbate? Mai rece este ea. 
Altfel e Esmeralda. Ea pare-atat de bună 
Ş'atât de simţitoare. 

CONRAD 

Tu crezi că-i simţitoare? 

COSTIN 

De-aceasta sunt convins şi nu ştiu de mă 
. i "nşăl Când presupun că tu, de-ai fi pe lângă dînsa Mai cu luare-aminte... 

CONRAD 

Eu iţi mărturisesc Că Esmeralda:mi face adâncă *ntipărire. 

COSTIN 

Eram cu dinsa Singur şi nu mi-a, vorbit alta Decât de tine numai.
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CONBAD 

a - Te-a intrebat de mine? 
Şi tu ce i-ai respuns?. 

COSTIN 

Așa cum mi-ai prescris, deşi nu mai știu 
- | bine 

Ce-am spus, căci Aurica, trecând pe lângă 
mine - 

Imi zise la ureche că in boschet. acolo 

Elena sta ascunsă; cetise poesia. 

__CONBAD 

Cetise poesia? Prea bine, de minune! 

COSTIN 

Vorbind de Esmeralda, imi pare de amor... 

" CONRAD (cu nemulţumire), 

Tu ai vorbit cu dinsa, de-amor şi pentru ce? 

COSTIN 

M5 intreba de tine, şaşaspuind mai multe, 

Incet, se înţelege; cealaltă să n'audă— 

Eu glasul ridicam când îi vorbiam de-amor. . 

Elena să socoată că sunt inamorat 

De soră-sa acuma... ştii planul ce mi-ai dat.
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CONRAD 

Aşa ; mi-aduc aminte. — Te rog deacum nainte 

De-amor să nu-i vorbeşti. 

COSTIN 

Dar pentru ce, nu ştii... 

CONRAD 

Vezi tu—acum şi eu —acum eu am alt plan. 

COSTIN 

Am înţeles, ţi-e dragă. Ei bine n'oiu mai face. 
Şi iţi doresc succes. Cat văd, mai fericit 
Eşti tu, decât am. tost, căci Esmeralda-mi 

| E pare 
Că ţine mult la tine. 

CONRAD 

- Imi spune inima 
Că trebui să mă 'ncred şi pe de altă parte 
Când stau şi chibzuesc... femee e femee 
De-ar fi numai un joc? 

> COSTIN | , 

Iţi faci prea rea idee, 
Conrade, de femei. Nu's toate ca, Elena. 

"CONRAD 
E soră-sa mai mare. Ori cum ar fi nu trebui 
Să ştie c'o iubesc. De-ar şti eu sunt perdut...



La cel intăiu prilej voiu face-o incercare. 
Dar cine vine-acolo ? 

SCENA VI. 
Elena intră iute pe scenă; indată pe urmă Fsmeralda 
” Conrad, Costin ascunși. 

ELENA 

Se Așa să mă tradeze! 
Dar nai să ai triumful; acum cu tine *n luptă 
Eu vreu să mă arunc, să văd cine-a invinge ! 

ESMERALDA (după scenă). 

Elenă ! Elenă! 

ELENA 

Mă chiamă, vine-aicea ? Nici vreau să o mai 
văd! 

(Ese). 

CONRAD (ascuns)... : 

Ce este? Ce se'ntîmplă, Costin, sau m&'nşăl 
E | foarte 

Sau planul mi-a fost bun. 

COSTIN (idem). 

De fel nu înţeleg... 

ESMERALDA (intrând). 

Elenă!— A fugit.
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CONBAD 

Ti-oiu esplica pe urmă 

Acuma fugi, mă lasă, voesc să-i vorbese 
singur. 

COSTIN 

M8 duc, dar vin pe urmă, să-mi spui ce so- 
coteşti ! 

(Ese). 

(Costin ese. Conrad inainteazi din boschet pe scenă). 

| | ESMERALDA | 

Domnul Conrad, aice? E 

CONRAD 

" Aice, doamna mea. 

__ ESMERALDA 

Şi singur, ce făceaţi ? 

CONRAD 

Gândeam — gândeam la, multe. 

- ESMERALDA | 

In gândul vostru poate făceaţi v'o poesie ? 

__ CONRAD | 

O poesie, eu? Eu nu mă ştiu poet. 

, . ESMERALDA! 

Imi pare cam cetit odată, nişte versuri, .
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Ce-au fost de voi compuse, şi le-am găsit 
îs. frumoase 

şi foarte mult simţite, SE 

CONRAD 

"Xă inşălaţi, de mult, 
De când eram copil eu versuri n'am făcut. 

ESMERALDA (în parte); 

__De ce tăgădueşte 2 Sa schimb această, vorbă. 

a are). 

In zilele din urmă imi pare că, vă ve 

Mai trist, mai gânditor decum eraţi nainte. 

De ce sunteţi mai trist, aveţi o supărare? 

Spuneţi-mi ce aveţi; amicul toţdeauna 
Găseşte o vorbă bună. Şi cred sunteţi con- 

vins 
De amicia mea? :: - 

„ CONRAD 

O! sunt deplini convins. 

(In parte). 

Dacă i-aş spune-acuma că, o iubesc... mo- 

| «mentul 

Imi pare favorabil. Dar nu, să mai aştept 
Dincontra, voiu fi rece şi.dacă m& iubeşte 

Atunci s'a arăta, . 
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„ ESMERALDA , 

Sunteţi convins, imi spuneţi, 
Deplin ? Imi pare nu. Amicul cătr'amic 

De toate îi vorbeşte. . 

CONRAD 

Pa : Dar dacă n'am nimica — 
N'am nici o supărare. 

ESMERALDA | | 

Sunteţi. de mai mult. timp 
Departe de oraş, de viaţa voastră vechie. 
Trăiţi aici la ţară şi poate vă: urii ? 

CONRAD 

Si. mă uresc aice, in o "societate 
Atâta de plăcută! .- 

ESMERALDA . 

Când are cineva un gând ce-l prigoneşte, 
O amintire tristă, ori unde s'ar găsi, 
El nue fericiţ, . . .. 

“CONRAD . 

| O amintire tristă, 
Un gând ce-l prigonește? Nu ştiu ce vreţi 

a "Să ziceţi. 
(In parte).: | 

Costin i-a spus minciuna, :
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ESMERALDĂ "(in parte). 

"Nici cum nu vra să spuie. 

(Tare). 

Când cineva, in dorul mai scump care-l hră- 

: neşște 
Cu visuri şi i speranţă, se află amăgit 

Şacea gândire neagră de-dor şi amăgire 

Nu poate s'o.mai uite, aceasta. o numesc 
O crudă prigonire. 

CONRAD - 

Prea bine; insă asta 
La mine nu s'aplică. In veci nu am avut 
Nici dor, nici prigonire. 

ESMERALDA 

Lu înţeleg tăcerea 
“ Durerilor trecute, dar când şperanţa are 
Să poată câştiga aceea ce doreşte... 

"CONRAD - 

Speranţă are-acela ce are o dorinţă 
Dar eu care nu am... 

ESMERALDA 

W'aveţi nici o dorinţă ? 

Sunteţi neinţeles, când ziceţi intr'un fel 
Şi când vorbiţi în altul. Acum sunteţi aprins 

acum sunteţi de ghiaţă. |
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| CONRAD E 

mi am “Natura mea e rece, 

ESMERALDA 

Nuipot;isă, cred aceasta de-acel cară compune! 
Aşă simţite versuri. — Dece tăgăduiţi? 

e -(Scoţend poesia). -:. : : ” 
Aici:am .poesia, ce-aţi. pus pe astă inasă.: . 
De-aţi. şti cu ce plăcere: cetii. şi -recetii . -- 
Simţirile descrise cu-atăta,.măestrie, 
N'aţi fi aşa tăcut. . i 

a CONRAD (luând hârtia, in parte), 

iz sit! Acum trebue să. fac 
Că sunt inspăimântaţ, car fi căzut in mâni 
Greşite poesia şi astfeliu gelosia 
Amoru-i să'ntărea&că: (Tare şi cu aer turburat), 
Pe „ Această poesie 

Voi:aţi găsit-o, voi ? —'Permiteţi:să mă duc: - M& simt.cam turburat. a 

ESMERALDA 

V& duceţi? 

CONRAD . 

. | M& simţese.... Nu ştiu... :0 'turburarg... 
pa (Ezina, in parte), . - i. E deci „n Cât'e'de palidă! i „Imi pare, prea departe am mers şi mă căesc...:
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ESMERALDA. (singură). 

Se duce? El se. duce! Ce-a, fost acel cuvânt: 
Voi aţi găsit'o, voi? c'un ton inspăimântat? 
Dar cine s'o găsească, dacă nu eu — adresa, 

Nu este pentru mine? un E... Ce gând grozav! 
De. n'aş fi eu aceea! Elena tot cu E... 
Se'ncepe — O! trădare. Deaceea a fugit - „i 

Si nu vra.să mă vadă Să fie cu putinţă ?. 
Mai bine: -aş vra otravă să. curgă ?n al meu 

sânge 

Decât ideea asta ce gându- -mi otrăveşte, 
O, ce nenorocire! +Ese). * - 

SCENAVIL. 
“Elena, Costin. 

ELENA: 

Adesa până astăzi n'avut'am mulţămirea 

Cu voi să mă preumblu.. 

| COSTIN 

"A mea nu a fosk vinai, 
Dacă din intimplare vodată vă mtilneana,, 

Fageaţi in altă parte. 
pp 

ZLENA 

Fugeam in altă parte ? 

Cum ati crezut aceasta, dece să fug da voi?
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| (In. parte). 

Acum mă pot convinge de mă iubeşte încă. 
Amabilă voiu fi cum n'am fost niciodată. 
Să văd ce impresiune aceasta îi va face! 

E - 0OSTIN 

Sunt -simpatii pe lume. şi sunt antipatii, 
Cu cei ce sunt simpatici ne place mult a sta, 
De ceilalţi fugim. Pe cât am luat sama 
Printre aceşti din urmă mă numărați pe mine, 

ELENĂ 

Se spune ?n adevăr că sunt antipatii .* 
Şi simpatii pe lume. Simţirile aceste 
Sunt insă totdeauna, reciproce, imi pare. 
Un om ce pentru altul simţeşte simpatie, 
Nu poate de acesta cu rău a A plătit. 
Natura-aşa voeşte, simţirea să deştepte 
La rândul ei simţire. 

| COSTIN (in parte). | 
Cum imi vorbeşte astăzi! 

(Tare). 
De-ar fi. aşa cum spuneţi, nu s'ar vedea pe 
pi a Lc “lume Amor nefericit. Cu toate aceste des: 

Amorul cel mai sincer cu ură e respins.. 

ELENA 
Aceasta nu se poate, aceasta n'o pot crede,
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COSTIN 

Se poate, se prea poate, eu singur... 

ELENA Di 

Singur voi... 

COSTIN Ia 

Eu singur... am văzut o.— Istoria e tristă 
Mă& tem să v'obosesc. 

ELENA 

Mi-o spuneţi, vă rog spuneţi. 

COSTIN 

(cu cât vorbeşte cu “atâta glasul stu devine mai pasionat). 

Aveam eu an amic, un om plăcut şi bu 

Şi sincer; el era, cum faţa-l arată. 
Avea insă greșala de-a fi prea simţitor, 

ELENA ;. 

Aceasta, nu-i greşală, e merit, 

OBTIN 
B greșalk, 

De care oamenii. curend te. pedepsesc. 

Odată o .femee văzu așa. frumoasă 

Că din acel moment amor: fără: de margini 
1 se trezi in suflet. La dinsa, zi şi noapte 
Visa cu desfătare, imaginea-i divină - : 

S'intipări in gându-i, nimic in astă lume
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Nar fi putut s'o şteargă, Şi .ea era cu dinsul 
Atat de iubitoare cum nu era ca nime: 
Hrănea a sa speranţă cu vorbe 'ncântătoare 
Şi cu priviri divine: In faţa ei atâta 
Plăcere se cetea când il vedea viind, 
C'ai fi crezut caceastă plăcere pentru dinsa 
Ar fi cea, mai inaltă ce lumea-i poate da. 

ELENA 

_Si dînsa nu-l iubea ? 

„COSTIN 

Voi insaşi judecaţi. 
“Trecuse câtva timp. Amorul lui mai mare, 
Din ce in ce mai mare acuma, devenise: 
Un gând aves, el nuinai, un dor, un singur 

Si | IL) 
Şi scop şi dor şi gânduri se resumau in ea. . 
A vieţei fericire acum intrevăzuse 
Prin vălul ce-o ascunde: un pas avea a. face Avea a 'ntinde mâna să scoată acel văl ŞI fericirea toată ce limea poate da 
EI o avea "nainte. Cel pas, de-un dor puternic Şi neimpotrivit silit, el il făcă, 
Intinse cu orbire.o mână umilită —- 
Atunci. vai! ce:văză ?. Imaginea divină, Schimbânu a sa figură; se prefăcă in peatră Nesimţitoare, rece, ce făr de indurare Respinse cu dispreţ cutezâtoarea, mână. - .
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ELENA 

Aceasta de-a făcut-g, era copilă incă 
Şi nu putea pricepe ce mare fericire ; 
Amorul iţi aduce. Dar el ce a făcut? 

COSTIN 

Perdut şi desperat el se lășâ, durerii. 
Iertaţi să nu mai spun cn suflet a simţit, 

Prea trist e şi grozav! 

„ ELENA 

Şi i-a trecut amorul? 

| COSTIN. (invălmăşit). 

De mult nu lam văzut. 

ELENA ii | 

„Ele ămicul nostrii? 

com 

Din toţi amicii mei el-este cel mai vechiu. 

ELENA 

De-aş şti cine-i feinesa;' ce- atat e a iubit 

V'aş spune de se „poate ca ea să nu-l iu- 

bească, 

i 'Cosarii. RI E 

De-aţi. ai in locul. ei aţi: â esiniţitoare :.. 

Precum a fost şi ea?
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* ELENA 

De-aţi fi in locul lui 
Aţi mai iubi-o incă? i 

008TIN 

Dac'aş avea speranţă, 
Cred c'aşi iubi-o incă. 

ELENA 

Şi eu, vEzână aceasta, 
Gândesc că Var iubi. 

COSTIN (cu pasiune). 

“Şi dacă azi, acuma - 
El ar veni şar spune că focul ce-l ardea 
Cu. pară mai aprinsă acum îl arde incă, 
Că doru-i mai puternie.., 

ELENA. . 

„Să vie azi, acuma 
Ce fel, nu inţeleg, vedeţi, sunt turburată... 

COSTIN (în genunchi), 

O! pleacă inspre mine un ochiu indurător | 
Aici stau inainte-ţi, aştept cu umilire 
Cuvântul cel. divin. Respunde, o! respunde!



— 171 — 

“ELENA 

(Schimbând deodată espresiunea, se uită câtva timp la 
dinsul cu mândrie). 

Aşa vrui i să te văd în pulbere “nainte -mi, 
Plecat şi umilit. Crezuşi că viclenia 
Aceea va aduce ce n'a putut amorul? 
Primeşte-a ta, pedeapsă! O! dulce resbunare! 

COSTIN 

(în genunchi, işi ascunde faţa in cea mai mare agitaţie 
şi luptă, deodată adunându. -şi toate puterile se scoală 

rizend). 

Ha! ha! ha! ha! ha! ha! E gluma minunată ! 
Pe voci aşa, şireată putut/a să vă prindă 
O curs'aşa de simplă! Ha! ha! nu pot deris! 

ELENA (uimită). 

Ce insemneaz'aceasta ? 

"COSTIN 

i Aceasta insemnează 
Că dacă viclenia in leagăn .v'a fost dată, 
Tot trehui luat seama dacă aveţi a face 

Cu altul mai viclean. Ha! ha! ha! ha!halhu! 

Zeu! am să mor de ris. MB duc să povestesc 
Această intimplare la alţii. Ha! ha! ha! 

(n parte), 

Te sfarmă şi sdrobeşte, o! inimă *nşălată! 

(Ese).
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"ELENA | 

„Aceasta nu-i un vis? el ride, el, de: mine ? 
Cu-atâta răutate! Vai: mie, ice durere! 
Simţiri. opuse, crude co :mie de săgeți 
Străbat in .al meu. suflet -Şi ?n:două miil 

SE ma ni despică bi” 

(Îşi ascunde faţa căzând pe bancă), 

(Cortina cade), :



ACTUL UL. 
„Pavilionul 

4 

  

SCENA 1. 

AUBIOA (singură). 

S'a incuiat şi ună şi âlta in odaie - 
Şi amândouă plâng; şi:sunt nenorocite. 
Hârtia cea cu versuri.e 'singură de vină, 

De când au fost cetit-o nu vor să se mai 

vadă, 
" Am 'inţeles prea, bine ce : scopuri urmăreau 

Cu versurile-acele şi am-tăcut, crezând ! 

C'or isbuti mai lesne. Dar văd că am greşit. 

Departe de-a-i aduce'1a 6 'sfirşire bună, 

Mai mult decât .ori cânâ.sunt mânieţi cu 
toţii. — 

Nu trebui o femee" ajute pe bărbaţi! 
Să&rmanele: stăpâne ! — Ce este: de făcut, ai
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Ca să indrept greşala? Dece gândesc atâta ? 
Am să le spun curat, cum ei s'au inţeles, 
Cum toate-au pus la cale, ş'apoi la rândul 

nostru 
Să chibzuim pedeapsa ce lor li se cuvine. 
A! Eată şi stăpâna! —Cum pare intristată! 

SCENA II. 

Esmerălda: Aurica. 

(Esmeralda intră şi se pune pe o canapea, Aurica s'apropie 
de dinsa), 

AURIOA 

Păreţi aşa de tristă! 

, “ESMERALDA 

Cuvinte am destule 
De-a fi aşa cum sunt. 

AURIOA 

| Nici sora, d-voastre 
Nu este mai . voioasă.. 

ESMERALDA | 

„Nici nu-mi vorbi de dinsa, 

„ AURIOA 

V'a supărat cumva ? Nu-i vina ei. de sigur.



. ESMERALDA , 

Nu ştiu a cui e vina, dar: ştiu căe ea.: . destul ! 
De altele-mi vorbeşte. îi 

“ AUBIOA 

De nu e vinovată 
Am să, o chem incoace să faceţi impăcare. 

ESMEBALDA “ 

Ţi-am spus, nu vreu s'o văd.—Să fie vina ei 
Sau a fatalităţii, tot: una-i pentru mine. 
Oricine te-ar lovi, ori oamenii, ori soarta 
Atâta ştiu, amar, amar ca fierea este . 
Când inima te doare 

AURIOA - 

"Eu ştiu a cui e vina: 
E: numai a hârtiei in care se zicea 

De dragoste in versuri. — Nenorocite versuri !- 

" Decine-au fost scornite, că mult fac ele Tău! 

ESMERALDA 

Mult rău, dar şi mult bine 

Când gândul la iubită dictează poesia, 

Acelui ce iubeşte.— Dar altul când răpește 
Prin amăgiri perfide o inimă iubită 
Atunci... 

„n AUBIOA 

Cine răpește o inimă; iubită 2.
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De-a vrut domnul Costin pe cineva să *nşăle 
Scriind acele. versuri, acel cineva este 
De sigur domnişoara, a: 

ESMERALDA 

„pp. Costin? Ce spui acolo? 
De el.€ poeșiat , 

„AUBIOA . 

| „De dinsul, da. 

pa POMERATDA. 

pe -De dînsul? 
Aceasta nu se > poate, acolo se vorbeşte - 
De un amor trecut, apoi de mângâerea, 
Ce altul îi aduce. Aceasta cu Costin 
Nici cum se „potriveşte. Credeam că... celă- 

| lalt,.. 

: AUBIOA 

Prefacere e totul, "Tot a fost pus la cale. 
Dar eată domnişoara. 

(Elena intră), 

SCENA III. 

| Elena, Esmeralda, Aurica. 

AURIOA (cătră Elena), 

Veniţi, veniţi de grabi!



ELENA (intrând cu ochii. plecaţi). 

Ce este ?: 

AURIOA 

Amăgite 
Aţi fost cu viclenie, Aţi plâns fâr” de cuvânt. 

ESMERALDA 

Am plâns făr' de cuvânt ? De unde ştii cam 

plâns ? 

ELENA 

Să plâng ? In veci n'oiu plânge. Eu mă sim- 
„ese prea mândră! 

_AURIOA , 

Ei bine, nu aţi plâns. Şi nici n'aveţi dece. 
Apropieţi-vă şi făceţi impăcare | 

(Esmeralda şi Elena stau departe cu ochii in jos). 

„De ce opriţi departe? Veniţi la impăcare! 

| ESMERALDA (fără a se mişca). 

= Eu sunt mai mare soră, 

Elena se cuvine să facă ?ntăiul pas. 

ELENA (asemenea). 

Ce trebui impăcare ? Noi nu am fost certate. 

AURIOA 

Apropieţi-vă. Aşa nu poate merge 

44470. Scrieri complecte. IV. | 12
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Când domnii ar vedă că nici nu vă vorbiţi, 
Că plângeţi supărate, ce bucuroşi ar fi 

CA viclenia lor a isbutit deplin! 

ELENA 

Ce 'viclenii a lor? 

“ AURICA 

"Nu inţelegeţi incă? 
Costin de-amor perdut, neştiind ce să mai 

facă, 
La cale au fost pus de- amicul său să scrie 
In versuri altceva de ceea ce simţeşte, 
Scriind atât adresă cât şi subsemnătură 
Cu iniţiale numai ca să: vă amăgească, 
Să creadă domnişoara, că nu o mai iubeşte, 
Că este el acuma de alta *namorat 
Ş'această alt'ar fi... 

ELENA 

De-ar fi aşa cum spui 
Dece ca mai 'nainte, el nu mă căuta 
Ci caută... pe alta, | 

AURIOA 

Voia prin gelosie - 
Amor să vă deştepte şi, dacă nu m&nșăl, 
A isbutit deplin.
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ELENA (incet). : 

„Te *nşăli, n'a isbutit.. 

„ESMERALDA 

Dar eu nu inţelea ce rol amicul, său 

In toate-aceste joacă. N 

| AURIOA 

„Acelaş rol: .voia 
Tnamorai, cum este, şi el să profiteze 

De versurile- -acele, st vadă de-i iubit. 

ESMERALDA ; a 

Voia, noredințae,.a dee iubit... de cine? 

e "-% AUBIOA 

De voi, nu inţelegeţi ?: Deaceea a scornit 
Minciuna cu amorul ce-ar fi avut odată - 

Ca să se potrivească cu cea ce-i scris in 

di versuri. 

| ESMERALDA - 

'Cum, nui adevărat, aceea-i o minciună ? | 

AUBIOA | 

Minciună tot atât de mare ca ş'aceea 
Ce-a spus Costin in versuri. Inamoraţi sunt ei, 

Sunt prăpădiţi de- "amor, Costin care-i mai 

tânăr



— 1895 — 

De sora cea mai mică; Conrad ca mai in 

virstă 

ne cea mai mare soră. Acum aţi inţeles? 

ESMERALDA şi ELENA 

ÂI | 
_ (Aleargă una spre alla şi se imbrățoşeazi), 

ESMERALDA, ELENA (impreună). 

Iubita mea Elenă! 

Iubită Esmeralâă ! 

AUBIOA 

Bravo! Aşa imi place! 

ESMERALDA 

Ce fericire simt! 

ELENA 

Şi eu ce mulţămire! 

 PaaBRALDA 

_ - .. „ Deacuma, inainte 
Tot a să meargă bine! 

|  BLENA 

ŞI noi ne vom iubi mai mult; ca păn'acuma.. 

ESMERALDA | 
Dar ei unde se află? Elenă dragă, vino 
Să mergem in grădină. Dacă-i găsim, atunci...
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 BLENA 
Ce facem noi: atunci ? 

i . : 

ESMERALDA i 

Aurică, ce să facem? 

- ADRIOA 

Dacă m'aţi asculta pe mine, eu aş crede 
C'o mică resbunare nu ar putea strica. 

Vicleni au fost cu voi, nu trebue ca bărbaţii 
Să poată ?n viclenie să ?ntreacă pe femei. 

Şi voi ar trebui să le-arătaţi puţin 

Că noue viclenia drept arme ne-a fost dată. 

ESMERALDA 

Dar n'ar fi oare rău? 

ELENA 

Ce-avem să isbutim ? 

| " AURICA 

Prea, mândri sunt acum şi trebui pedepsiţi. 

| BIMERALDA 

Voind a-i pedepsi pe dinşii, Aurică, 

Nu ne-a durea pe noi? 

ELENA | 

îi : Aşa. 2: Oare mai rău |. 
Nu ne vom pedepsi pe noi, decât pe'dinşii ?



— 182 — 

_ AURIOA 

Mândria nu ne iartă ca să-i lăsăm a crede 

Cau fost învingători; femeea chiar invinsă, 

Cu dibăcie trebui să'ntoarcă astfel lucru, 

Bărbaţii să gândească că ei sunt cei bătuţi. 

ESMERALDA 

E drept. | 
“ELENA 

Are cuvânt. 

ESMERALDA | 

Ce este de facut? 

AURIOA | 

Isbânda cea mai mai mare atunci e, când 

, Ia dușmanul 
Cu propria sa armă se vede biruit: - 
Costin a vrut sarate că e inamorat 
De doamna Esmeralda, Conrad că face versuri 
La domnişoar' Elena. Acuma drept pedeapsă 
Socot, că-i nimerit să *ntraţi in jocul: lor. 

(Cătră Esmeralda). 

Veţi face că sunteţi acum induioşată 
De-amorul lui Costin ;: (căură- Elena) şi voi de-a 

lui Conrad. 
De veţi preface bine, vor trebui s'0 creadă, 
Vor fi nenorociţi, se .vor privi cu ură 
Ca duşmani nempăcaţi, şi vor vedă la urmă
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Că'n viclenii bărbaţii etern nu vor pută 
Cu noi să se. măsoare. 

ESMERALDA: | 

“Eu:nu mă pot preface. 

| AUBIOA , | 

Cercaţi şi veţi vedea că merge foarte lesne, 

ELENA | 

MB tem ca nu cumva... 

AUEICA 

«Aud viină, fugiţi. 
Voesc a-i pregăti. 

(Esmeralda și: Elena es). | 

SCENA IV. 

Conrad, Cosiin, Aurica. 

CONRAD . 

Mai bine ar fi fost când nu ai fi lăsat 
Astfel să te inşale. Dar inşălat odată 
Trebuia să profitezi de posiţiunea ta 

Pe cât puteai mai bine şi asta ai făcut-o, 
Ce ciud' a fi simiit!. Ce mină consternată 
Trebuia să fi făcut când te-a văzut rizând, 
Păcat că n'am fost faţă!
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„COSTIN 

"Eu singur nu pricep 
Cum am avut puterea astfel să mă prefac. 

Amar de mine insă! Simţesc mai mare chin, 

Căci văd că mai departe de dînsa sunt acuma 

Decum era 'nainte ! Aceast'am dobândit . 

Cu planul t&u cel finl— Mai bine ar fi fost 

Să nu-mi sdrobesc eu singur o inimă sârobită ! 

CONRAD 

Nu tenţeleg, Costine! Tu singur nu pricepi 

C'asemenea, cuvinte nedemne's de-un bărbat? 
Şi eu iubesc ca tine, dar nu voiu să mă plece 

Şi nu mă voiu pleca, — Precum stau faţă 

*n faţă 
Două oştiri dușmane și ambele pândesc 

"Si cată să senvingă prin ori şi care chipuri 
Așa stă de o parte tot sexul femeesc, 

„De alta stau bărbaţii. Acel ce are ?n sine 
Incredere mai multă şi un curaj mai mare 
Acela va invinge, dar cel ce se dă prins 
Cum poate să invingă ? 

COSTIN 

Ciudată teorie ! 
Aş vrea să ştiu de unde le scoţi aceste toate? 
Ce fel să fim duşmani. când noi nu le urim — 
Ce zic nu le urim ? Când le iubim atâta
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- Cam da tot ce avem pentr'un cuvânt mai 

| blând, 

Pentr'o privire dulce 2—şi tu, ce-ai isbutit 

Cu planul t&u dibaciu ? Suspini cu intristare 
Şi stai intreaga noapte pe gânduri ca şi mine. 

AUBICA (apropiindu-se). : | 

Domnul Conrad pe gânduri a stat intreaga 
noapte 

Şa suspinat amar? 

0ONBAD | | | 

Ce-ţi pasă, Aurică, 
„Ce ai să te amesteci in vorbă de bărbaţi? 

AURIOA (cătră' Costin). 

Si voi aţi suspinat amar această noapte? 

COSTIN . | 

Eu nu tăgăduesc. E drept, am suspinat. 

AURIOA 

Rău faceţi amândoi. 

COSTIN 

. - Uşor vorbeşte-acela 

Ce singur nu .simţeşte. 

AURIOA 

Eu ştiu că se suspină
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Cat timp nu eşti iubit dar când a venit oara 

Cea dulce-a fericirii, atunci se schimbă, toate. 

i COSTI 

Ce oar'a. fericirii ? 

AUBIOA 

. Atunci când eşti iubit. 

COSTIN | 

Aurică, nu glumi cu lucruri serioase. 

Azi nu m& mai înșală speranţele deşerte. 

Vorbeşte lămurit. 

AURIOA 

De-aş spune ce ştiu eu 
Şi unuia, şi altui, socot că amândoi 

- Waţi fi nemulţămiţi. -. 

C0ONBAD, COSTIN (impreună). 

Vorbeşte! spune iute! 

AURIOA 

Ba nu. La fiecare 
In parte voiu să spun. 

COSTIN 

"- In parte, impreună 
Cum vrei, numai vorbeşte!
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AURIOA 

_ Dacă, domnul Conrad 

Ar merge in grădină, i-uș spune lui întăi... 

COSTIN 

Te du, Conraă, te du 
Şi "ntoarce-te de grabă. 

- CONBAD (cătră Costin, 

Mă duc. Şireată fată! 
(Ese cu Auriea). 

SCENA V. 

Costin, Esmeralda (intră), 

ESMEBALDA (în parte). 

Nu ştiu cum s'0 incep. 
“ (Tare), 

De ce aşa, de grabă tugit'aţi Gin grădină, 

Ieri sari ? 

COSTIN 

Am gândit... 

ESMERALDA 

Aţi dispărut deodată. 

Voiam să vă mai fac mai multe intrebări. 

COSTIN 

" va. rog să mă scusaţi...
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FIMERALDA 

Eraţi cam turburat.... 
Voiam să vă intreb... 

COSTIN 

Despre amicul meu? 

ESMERALDA 

Despre amicul vostru? Ba nu, dece de dinsul? 

Voiam să vă intreb —dar nu ştiu de se cade— 
De causa turburării in care vă vedeam. 

COSTIN 

Eu singur nu prea ştiu... 

“ESMERALDA 

. Prea bine-am luat sama 

Catunci când am văzut pe masă poesia 

Şam -vrut să o cetesc, cu grijă aţi privit 

Atunci in jurul vostru ş'apoi v'aţi dus. Eu 
| insă 

Frumoasa poesie cetit-am cu plăcere. 
„De ce-aţi tăgăduit că voi sunteţi autorul? 

COSTIN 

Sunt scrise nişte lucruri... 

ESMERALDA 

O! prea frumos simţite, 
De-ar fi adevărate...
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„COSTIN _(invălmăşit). 

De unde ştiţi că eu 
Am scris aceste versuri ? 

ESMERALDA 

De unde am aflat, 
De unde ştiu?—E greu de a gâci gândirea 
Ce versurile voasire au inspirat? E greu 
De a gâci—când dorul, (plecând ochii și cu glas 

mai slab) când inima iţi spune... 

(In parte), | 

Nici cum nu vrea să meargă. 

COSTIN (cu mirare). 

Ce spuneţi? Nu *nţeleg. Imi pare... nu ştiu 
o bine... 

ESMERALDA (suspinând), 

Ah! 
(In parte). 

Abia de-mi opreșc risul. 

COSTIN (in parte). 

Suspină ? Cum se uită 

La mine de duios! Ce dracu! Nu m&nşăl? 

(Tare). 

Imi pare, doamna mea...
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ESMERALDA (blând), 

„Ce este, domnul meu? 

COSTIN 

Imi pare, doamna mea, că este o eroare... 

| o _ ESMERALDA a 
De-a fost pân azi eroare deacum să :nu 

e mai fie. - 

COSTIN . | 
Tocmai ca să nu fie aş vrea să vă esplic... 

| ESMERALDA (făcându-se turburată). | 

Nu astăzi, altă dată. 

| | COSTIN | 

„Ba astăzi, chiar acum. 

ESMERALDA 

Aşa sunteţi bărbaţii, impetuoși, pripiţi, 
Sunteţi fără de milă. Nu vreţi să ne daţi 

| timpul 
Să ne'ntrebăm mai bine noi inşi-ne ce simţim. 

0OSTIN 

Dar doamna mea, nu-i vorba de .timp şi de 
simţire 

E grav, e foarte grav... -



19 — 

ESMERALDA 

"Tocmai fiindcă-i grav 

Mai aşteptaţi puţin şi singur v&ntrebaţi 

De nu-i o amăgire. _Adesa omul crede 

Că are o simţire, ş' 'apoi se "ncredinţează 

CA singur se iinşală. 

COSTIN 

Nu pot să mă inșăl 
Eu unul nu m&nșăl, eroare poate i 
Din partea, voastră numai. Vă rog să m'as- 

| cultaţi ! 

| ESMERALDA 

O zi, vă rog o zi, o oar”,: o jumătate 

Acum nu sunt in state— 

COSTIN (in parte). 

Sermanul. meu amic! 
(Tare), 

Dar fiţi indurătoare, m8 ascultați ! 

ESMERALDA. 

o Nu, nu! 

| Fiţi voi indurător, nu pot — la, revedere, 
“La scurtă, revedere | 

COSTIN 

Vă jur...
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FSMBRALDA 

O nu juraţi! 

Acum nimic nu-mi spuneti, nu pot să vă 

| ascult. . 
(ai blând). 

Acea, ce-mi puteţi spune, dincolo voiu ceti-o 

In versurile voastre, în gingaşele versuri 

“Ce-atâta mi-au plăcut, 

COSTIN 

Vai mie! . 

PIMERALDA 

Revederea 
Va fi cu-atât mai: dulce. (Se duce şi se 'ntoarce). 

La scurtă, revedere 

Tubitul meu ămic! (mai înce Sperez că in 
| curând 

Alt nume vă voiu a. 

(Ese). 

COSTIN (aruncându-se pe un ilţ). 

Uf! (sculându- -se). 

Mă duc să-l cat, săi. spun. .. o! cine-ar fi 

crezut ! 

(Ese).
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SCENA VI. 
Conrad întră pe altă uşă, apoi Flena. 

CONRAD 

Şireata ast” 'de fată m'a dus din vorbă ?n 
| vorbă 

ŞI nu mi-a spus nimica.— „C'aş fi prea fericit, 
„Că este cineva ce ţine mult la mine, 
„Că nu o ştie sigur dar ca văzut indicii 
„Ce multe ar proba... şi când voiam să 
a o | 'ntreb 
Să-mi spue tot ce ştie, atunce.a fugit. 
Aş vrea, s'o intilnesc pe dînsa in persoană, 
Să-i zic că-mi pare rău de-am supărat-o - 

! E ieri. — 
Ce-i drept am mers departe. — Mă tem a. 

ÎN mea, purtare 
Să n”o fi indignat.— Aud viind incoace, 
Voesc săi spun acuma... nu-i ea, e sora ei. 

i (Elena intră). | ÎN 

Cum sunteţi astăzi, bine? 

a] ELENA 

Eu?. bine — binişor. 

pap, CONBAD 

Cum aţi dormit ast' noapte? i. -: 
44910. Scrieri Complecte. IV. . 13
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„ELENA 

| Aşa g'aşa, dar voi ? 

CONBAD | 

Şi eu aşa şaşa. Şi doamna. Esmeralda 

„E bine? 

„ELENA 

"Cred că-i bine. | 

_ 0ONBAD | | 

Azi incă n'am v&zut-0. 

ELENA 

Sunteţi neliniștit şi plin de ingrijire? 

CONRAD | 

Ba:nu, ziceam aşa... 

ELENA | | 

“Am să mă duc să-i spun 
Că nu puteţi de dor a o vedea... 

"0ONRAD 

. Vă rog! 
Sar supăra pe mine. 

ELENA 

Ţineţi prea mult se vede 
A nu o supărat... :
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CONRAD pe 
Fireşte, ţin prea mult. 

| ELENA _ 
De ce aşa de mult? 

CONRAD 

Fiindcă... e imi pare destul de | 
natural. — - 

Ce intrebări imi faceţi ! Nu ştiu in care carte 
Eu am cetit odată că domnişoarele 
Sunt toate curioase ; acuma mă conving | 
C'autorul zicea, drept | | 

ELENA 

M& credeţi. curioasă Ș 
Curiositatea, credeţi m&'mpinge să v&ntreb ? 
Dacă din carte numai cunoaşteţi pe femei 
Inveci nu le-ţi cunoaşte; ast'dată cel puţin 
Vă inşelaţi de sigur. Si 

- CONRAD | 

Ce alt cuvânt ar. fi 
De-a vrea. să le ştiţi toate? Da 

"ELENA (plecând ochii), 

Nici unul. 
UE Pi i A 

CONRAD | - RR 

Neinţeleasă
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Sunteţi azi pentru mine. Ba nu, eu v8 pricep 

Sunteţi distrasă astăzi şi ştiu din care causă. 

i “ELENA 

„Din care ? 

CONRAD | 

| „ Daţi-mi voie 
Sa tac acea ce ştiu. De ar â: in locul meu 

Un. altul, Pope -acela, ar fi in drept a spune. 

: ELENA 

De!'ce 'mâi: mar drepturi un altul : ar avea ? 

| CONRAD 

Sunt oareşi cari drepturi, inchipuite poate, 
Ce are: -acel ce Simte. - 

” ELENA, | | 

Acel. care o simieşte,. atunce are ărepturi 
Cand nu este respinsă simţirea ce-l domină. 

| QONRAD . | | 

Nu'.cred.eu in respingeri. Amorului îi place 
Să chinuiască?un timp pe-acel ce a rănit : 
Dar până la sfirşit el toata le indreaptă. 

ELENA 

Când poate să indrepte, dar când acel iubit 
Iubeşte ear pe altul (Cu: jumătate glas). — Ce-am 
Pi, Ma spus ?
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CONRAD 

Ce-am auzit! 
Șperez cai casul nostru aceasta nu, va, îi. 

ELENA (suspină).. a i 

Ah! 
CONRAD (in parte), 

Suspină, pleacă ochii, arată turbuiată,. : 
Imi pare curios! — Dece imi spune mie?, 

(Tare). 

Ar fi nenorocit, de-ar fi aşa cum spuiieţi—: 

Iertat: imi: este 'oare de-a şti. cine-i acela,. ! 

Acel prea, fericit? (In parte). Sermanule Costin! 

ELENA 

O! nu mă întrebaţi! 

CONBAD. 

| De este indiscrăt: i “i 
Mai mult eu nu vă supăr. 

pa 
Pa) ELENA ei 

| 'Voi nu m8 supăraţi. 
Nici este indiscret. : »-. 

1. CONBAD 

conu Ei bine?
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ELENA 
, . 

a | | Niciodată ! 
“Nu pot să spun mai mult. Şi ceea ce am spus 
Ar fi trebuit să tac. 

CONBAD 

Cuprins sunt de mirare; 
Eu nu ştiam că altul să. fi vorbit cu voi 
V'odată de amor — 

ELENA 

Gândiţi că e nevoe de-amor să ne vorbească 
Ca.să simţim amorul ? E] vine, ah!.nu ştiu 
Cum vine şi râneşte dar Ştiu că e grozav! 

CONRAD (mai iute). 

El dară nici nu ştie cat este de ferice! 
| EENA (fixându-l cu vederea). 

De inima. nu-i spune, nimic nu poate ști, 
. CONRAD 

Dar cine este,.cine? 

- + BLENA (suspină), 

Ah! .. 

CONRAD (in parte). 

Işi bate joc. de mine, Sau vrea fatalitatea pe toţi să pedepsească.
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(Tare), 

Vă. rog să-mi spuneţi cine, prea mult sau 
prea puţin 

Mi- aţi spus, 1 nu vă opriti, sau totul sau nimic! | 

ELENA 

Nimic, destul, nimic! Ah! de-aş pută să fac 

Nespuse cele spuse. -Şi tocmai vouă, vouă— 

Vorbeam în rătăcire, n'am vrut să spun 
nimica. 

CONBAD 

Şi tocmai mie, mie ? Ce mină consternată!.. 

Gâcit'am bine oare? Vai mie de-am gâcit! 

ELENA 

Vai mie! de-am lăsat uşor a fi gâcită! 

| CONRAD 

MB credeţi domnişoară, că sunt într'o uimire... 

RLENA 

Uimit, numai uimit? 

CONRAD 

, Dar când acela care... 

Acel bărbat ferice, şi care nici visa, 

Pe alta ar iubi... 

„n ELENA 

Pe alta ? ce aud?.
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CONBAD 

Vă spun: câ nici. visa de-această fericire. 

| | ELENA o 

* Uitaţi ceraţi auzit! Ah! Celam făcut? Vai 
. mie! 

Fugiţi, fugiţi de-aicea ! „Lăsaţi aceste locuri 
De vreţi al meu repaos ! - 

! CONRAD. 

Imi vine nebunie ! 

| ELENA | | 
Adio ! ah! adio! Amar! ce am făcut! 

” (Îşi acopere faţa şi ese), 

SCENA VII. 

Conrad, Costin, pe urmă Aurica. 

| COSTIN 
me căutam, Conrad. 

CONRAD | 
Şi eu te căutani. “? 

| COSTIN 
Aveam e „ceva a-ţi spune. 

CONRAD 

| Şi eu voiam să-ţi spun . Ceva vrea; serios.
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COSTIN 

- Promite- -mi să m asculţi 
Făr a te supăra. -- Ducându-te de-aice,;. 
Avui cu Esmeralda o scurtă convorbire : 4 
Ei bine—nu prea ştiu cum trebue să-ţi spun, 
Ei bine, ea mi-a spus, mi-a dat a înţelege... 
— Dar te incredinţez că nu e vina mea — 
Mi-a dat, a inţelege—-că ea nu te iubeşte " 
Că inima-i răpi un altul decât tine, 
Şi c'acel alt ar fi —iţi jur nu-i vina mea— 
Tu mă: cunoşti pre bine, eu sunt amicul t&u 

" Amicul cel mai bun... 

| CONRAD . 
O! soarta crudă-aice de noi iși bate joc! :; 
Ea dar nu mă iubeşte, la altul ea visează..: 
Ce demon m'a impins să vin să te ajut - 
In dragostele tale ?... Dar cine-i acel altul ? 

COSTIN (invălmăşit), 

Aceasta nu mi-a spus. 

CONRAD 

Să fie cine-a i, 
Tot'una-i pentru mine. Costin, aceeași soartă 
O 'mpărtășești” şi tu, acum a fost Elena 

Aice. şi mi-a spus că ea nu te iubeşte, 
Că altul fără voie in inim'a rănit-o 
Şi ce e mai grozav, acesta altul este... -: 

Sunt eu — trebui s'o spun. : : :
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CO8TIN 

Pe tine te iubește? 
Fiona te iubeşte, pe tine? A! Aceasta - 
E amicia ta! 

CONRAD 

„Tu mă *nvinovăţeşti 
Costin, făr' de cuvânt! 

COSTIN 

p | Acum inţeleg totul! 

Aceasta : a fost ţinta vicleanului t&u plan. 

Deaceea imi spuneai să fiu cu dinsa rece 
Ca, să te las pe tine să ai mai liber câmpul, 
Să-ţi las destulă vreme să fii cu dînsa singur 

Să-i spui ce-ţi va plăcă. — Mai crede in amici ! 

c „CONRAD 

Costin, nu m'aşteptam astfel ca să-mi vor- 

beşti. 
Dar chinul te orbeşte şi nu voiu să mă mâniiu. 

"COSTIN 

Da, chinul mă orbeşte!— Nu-i limpede ca zioa, 
C'acesta ţia fost scopul ? “ai pus frumos 

la cale 
Să fac că n'0 iubesc ca să te las pe tine 
Să umbli tot:cu dinsa, ear eu cuvinte dulci 
ȘA spun la ceealaltă. Acuma Esmeralda
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A inceput a crede că o iubesc pe dinsa, 

Dinioarea mi-a, făcut deciaraţiune ?n formă ; 
Elena de-altă parte pe tine te-a crezut! 

| (Aurica intră şi stă in fund), 

CONRAD 

Cum ?: tu eşti acela altul de care Esmeralda 
Ar fi inamorată? Tu, tu? 

| COSTIN Si 

: Da, eu, eu insumi! 

| Ă "CONRAD să 

Și spui că amicia, aş fi trădat-o eu? 
Tu eşti cel trădător! 

COSTIN 

-- Bu sunt cel trădător? 

Aceasta e prea mult! . 

CONRAD 

e | Şi tu te lauzi incă 

Că ştii ce-i amicia? 

COSTIN | 

Deajuns! cine-i amic 

Şi cine-i trădător aiurea vom desface. 

| CONRAD 

Prea bine, te urmez. (Să indreapră amândoi spre ușă).



— 204 — 

AUBICA 

Mai staţi! 
| CONRAD 

“Ce vrei ? 

AURIOA | 

M&:ascultaţi puţin să spun şi. eu o -vorbă, 
(Zimbind), : " 

Pe cât am înţeles nici unul şi nici altul 
N'aţi isbutit aşa precum vă era gândul. 

Dar pe de altă parte sunteţi prea fericiţi 

Căci amândoi amor. adânc aţi inspirat. . 
Propunerea mea-i simplă: să faceţi o schim- 

E i bare 
Şi totul se impacă şi merge de minune. 
Ce ziceţi de aceasta? 

St E. CONBAD 

Işi bate joc de noi! 

COSTIN 

Viperă! "fugi de-aicea, fu numai eşti de vină! 

CONRAD CC 

Dar tu ai urzit totul! 

i AURIOA . E E 
| Frumoasă mulţămire 

Pentru serviciul meu. — St&panele vin insă 
Cu dinsele mai bine puteţi a vă “nţelege..
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SCENA VIII 

- Esmeralda, Elena, Conrad, Costin, Aurica, 

ESMERALDA (auzind cele din urmă cuvinte), - » 

Ce ne'nţelegeri sunt ce trebue esplicate? 

CONBAD 

Nimic, nu e nimic! 

“ELENA 

Vorbiţi, domnul Costin! 

i COSTIN 

VE rog ca să-mi daţi voie să mă retrag acum. 

| „ OONBAD, 

Voesc să plec chiar astăzi. 

COSTIN 

„pa i eu asemenea, 

Afaceri foarte grave mă chiamă astăzi chiar. 

ESMERALDA | 

Nor fi aşa urgente, Mai staţi incă, 0 zi! 

ELENA | 

Si eu vă rog să staţi! 

| 1 CONBAD - 

Imi pare foarte rău, 

Dar e cu neputinţă! A
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- BSMEBRALDA . 

Speram aşa curând 

Noi nu ne-om despărţi şi cunoştinţa noastră 

Da nu e tocmai vechie, domnul Conrad, 

LL | speram 

Că mai intemeiată ar fi decât cum este. 

ELENA 

Domnul' Costin pre vechie şi pre temeinică 
E cunoştinţa, noastră ca s'o curmăm aşa. 

! CONRAD 

Şi eu credeam odată... dar astăzi nu mai cred. 

N COSTI 

In inchipuirea mea, eu imi clădeazm speranţe. ... 
Ea inchipuire! 

ESMERALDA (cătră Conrad), 

E Vorbiţi cu amărăciune. 

ELENA (cătră Costin), 

Cuventul vostru este prea aspru şi nedrept. 

ia CONRAD | 
Disamăgire crudă! -- 

COSTIN | 

O! Visurile mele! 
în ca ESMERALDA 

De vreţi să ştiţi secretul...
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ELENA 

- "Yorbiţi cu Aurica, 

AURIOA 

Dorind a fi iubit, acel care iubeşte 

Prin viclenii amorul în veci nu dobândește, 

Chiar când prin viclenie v'odat'a isbutit 
Cu viclenii mai mari el trebui pedepsit. 

Amicii fericiţi acuma in amor -.: . > 
Să insemneze bine aceasta ?n viitor. 

CONRAD (cătră Elena). | 

Cum ceea, domnişcară, ce-aţi spus adinioarea ? 

| ELENA . A 

A fost o glumă numai. 

COSTIN (cătră Esmeralda). 

Cum scena cea grozavă ?... 

ESMERALDA 

A fost numai pedeapsă ! 

CONRAD (cătră Esmeralda). 

Şi pot spera deacuma că sincera-mi iubire 

Va, dobândi dorita şi dulcea resplătire ? 

ESMERALDA 

Dorita resplătire de mult aţi fi avut 

Daca lungi dorinţa voi singuri maţi î vrut,
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COSTIN (cătră Elena). 

Sosit'a oara mândră, adânca mea durere 
Să fie alinată de dulce mângăere ? 

ELENA | 

Invinsă-mi e mândria; adâncului amor. 
Respunde cu blândeţă un: suflet simţitor. 

0ONBAD (în genunchi inaintea Esmeraldei). 

O oară cântătoare de naltă fericire !. 

COSTIN (in genunchi de cealaltă parte). 

O! lasă să mă perd in dulcea ta privire! 

E " AUBICA (inaintând), 
Uitând deacum că este pe lume viclenie, 
In viaţă călăuzul amorul să vă fie! 

ai (Cortina cade).
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PERSOANELE 

JANCU PĂLTINAŞ, proprietar mare. 
ANDREI MIRTESCU, asemenea. | 
LEoN 'TEOvEANU, nepot depărtat al lui Pâltinaş, 
PETRAŞCU, prefectul judeţului. 
PANAITE DUDULEA, advocat. 
ILIE ROGOJINĂ, răzeş bogat. 
GAvBILAŞ SIICONOVICI 
NecuLar Cagcaroxr 4 alegători. 
IONIŢĂ BUHALOF ] 
GosropIN, subprefect. 
IŢI SIN ŞLorw, 

Cuc:oAxNA Zorţa, muma) 
ASPASIA, soţia - ti Pâltinaş. 
ZULSIA, fiica 
CUCOANA ANZIŢA, cumnata lui Caşcaloni, văduvă, 
I-iul' alegător. 
Al 2-lea alegător, 
Ai 3-lea alegător, 
Un fecior al lui Păltinaş, un aprod, invitaţi, ser- vitori ete. E



ACTUL LI. 

Se petrece in casa lui Păltinaş din capitala jude: 

țului. — Un salon elegant, uşă in fund, uşe laterale, 

„fereastră laterală, masă in mijlocul casei, etc. 

SCEN A L 

Iancu Păltinaş, cu o gazetă în mână la masa din mijloc; 

Garrilaş Simconovici, Leon Teoveanu, imprejurul mesei; 

in stinga pe o canapea Cucoana Zoiţa şi alături Aspasia 

Păltinaş cu un lucru de mână; in dreapta Andrei Dir- 

-tescu şi Zulnia Păltinaş joacă sah. 

“PĂLTINAŞ (cetina o gazetă). | 

„La această interpelare asupra abusurilor 
„prefectului Petraşcu ministrul nu respunse 
nimic... Cel mai elementar simţimint de ru- 

şine a dispărut Qin membrii acestui guvern 

anticonstituţional, nedemn şi incapabil, care 
urmăreşte numai scopul interesat de a re- 
mână la guvern cu ori ce preţ incontra vo- 

inţei naţiunii...“ Aşa-i dă, mai departe o coală 
- intreagă.,. grozava opoziţie!



ASPASIA 

Nu-ţi e urit să mai ceteşti? eu una nici 

mai pot arunca ochii pe asemenea defăimări. 

GAVRILAŞ SIMCONOVICI 

Are dreptate cucoana Aspasia, când ceteşti 

tot aceea şi ear aceea, de la o vreme ţi se 

ureşte. 

LEON 

- Tocmai aşa r&u nu vorbeşte jurnalul. Gu- 
vernul acesta face o foarte proastă, alegere 

de funcţionari. Pe tinerii capabili îi lasă la 

o parte şi numeşte in funcţii numai niște 

“favoriţi ai miniştrilor, - 

CUCOANA ZOIȚA - 

Are funcţionari aşa, de fudui şi cu nasul 

in sus, incât ai crede că, cine ştie ce sunt! 

| SIMCOROVICI 

„Are dreptate cucoana Zoiţa, asta-i cam aşa. 

| „„ OUOOANA. ZOIȚA | 

Prefectul ista.. „„ cum îi zice?.;. 

PĂLTINAŞ 

Costache Fetraşeu, de dînsul se vorbea in 
jurnal...
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| _ OUCOANA ZOIȚA 

Aşa, aşa. Nici măcar catadicseşte să să- 
“rute mâna la cucoanele bătrâne, par'că-i cine 

ştie ce boer mare! 

| SIMCONOVICI 

In privinţa aceastu.cam are dreptate cu- 

coana Zoiţa, d-nul prefect nu-i tocmai... . 

i MIBTESCU (citră Zulnia). 

Nu puteţi mișca nebunul din loc, remâ- 

neţi in şah.. 

ZULNIA 

Am greşit. Pot să-mi trag pionul inapoi? 

- - MIBTESQU 

_V& rog, 

| PĂLTINAŞ 

- Eu trăesc bine cu prefectul. E un om alte 

fel indatoritor. 

BIMCONOVIOI 

In adevăr, nu se poate spune « că prigo- 

neşte pe cineva. - 

OUCOANA ZOIȚA 

Nu prigoneşte... nu prigoneşte... atâta ar 

mai trebui, să mai şi prigonească !... Dar 

dece au ales pe Dumescu president la con-.
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sihul judeţan şi. nu pe Iancu, după cum se 
cuvinea ? 

ASPASIA 

Fiindcă Dumescu e mai bătrân; el e cel 
puţin cu 10 ani mai mare, decât bărbatu-meu. 

2 OUCOANA Z0IȚA 

Ş'apoi dacă-i mai bătrân! Vra să zică nu- 
mele, averea, reputaţia nu mai sunt nimic? 

PĂLTINAȘ 

In adevăr... dar... vezi că... n'am pre stă- 
ruit nici eu. 

SIMCONOYICI 

Negreşit că dacă cuconul Iancu. ar fi stă- 
ruit... 

CUCOANA ZOIȚA 

Trebuia să-l-.propue fără stăruinţă. Dar 
i-a plăcut mai bine Dumescu care-i crea-. 
tura lui! 

BIuCOROVI0I 

Are dreptate cucoana Zoia, Dumeseu nu 
ese niciodată din cuvântul prefectului. 

LEON 
Nu ştiu. « ce tot ţineţi la prefectul ista! O. 
singură bună - recomandaţie de funcţionari,
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n'a tăcut pentru judeţul nostru ; trebile merg 

numai Dumnezeu ştie cum! (Se scoală! și se a- 
propie de masa de şah). 

ZULNIA 

Domnule Mirtescu, imi pare că vă lăsaţi. 

bătut de bună voe, nu-i frumos, sah! 

LEON 

D-nul Mirtescu e prea galant. Nu vrea să 

câştige partide de la domnişoare. 

| „MIBTESOU (făra ridica ochii). 

Nam luat sama. 

Z010A 

Perdeţi partida... şah! 

LEON 

Bine, prea bine! - 

PĂLTINAȘ (care urmase a “ceti). | 
ia 

Amarnică oposiţie! M&8 tem că p'are să 

mai ţină, ministerul ! 

“LEON (intorcendu-se iute), 

A căzut ministerul * 

| „ PĂLTIRAȘ o 

Sau poate se :yva, disolva senatul.
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a] CUOOANA ZOIȚA . 

Eu zic că are să cadă ministerul. . 

SINCONOVIOI 

Par'că aşa, se arată... are dreptate cucoana, 
Zoiţa... : e 

| PĂLTINAŞ 

Eu zic că au să disolve senatul. 

i. SIMCONOVIOI : 

In adevăr, şi mie imi vine a crede,.. 

 PĂUTINAŞ 
Dacă se duce ministerul, cade şi prefectul 

şi drumul nostru judeţean remâne nehotărit. 

“ZULNIA-.. . 
Mat! SI 

MIRTESCU - 

Sunt bătut! (Se scoală şi se apropie. de masa din 
mijloc). | 

„ PĂLTINAŞ (cătră Mirtescu). 

Cucoane Andrei, dacă, propunerea, mea, se 
primeşte, şoseaoa va, trece pe dinaintea ca- 
sei mele şi a, grădinei. d-tale, ' dacă insă se 
pune temeiu pe cererea Tăzeşilor, ea va 
merge mai sus pe sub dealuri. Pentru noi 
aceasta este.de cea mai mare insemnătate.
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MIBRTESCU 

Trebue să aşteptăm raportul inginerului. 

ZALIINAȘ 

Socot că vom avea, majoritatea, mai ales 

dacă ne-a sprijini şi prefectul !... (Undreptându-se 

spre Simconovici). Cred că şi Cuconul Gavrilaș 

va vota cu noi ?... 

SIMCONOVICI 

 Negreşit.. . negreşit, mai ales dacă şi i pre- 

fectul... 

PĂLTINAŞ 

Din toţi răzeşii m8 ingrijesc de Rogojină. 

Şiretul şi-a pus în cap s'aducă şoseaoa prin 

satul răzeşesc, şi nu se lasă. 

ZOIȚA 

'Țărănoiul! 

LEON 

Cand: am trecut azi dimineaţă pe la pre- 

fectură, mi se pare cam auzit ceva de 1 Ta- 

portul unui inginer. . 

PĂLTŢINAŞ (sculându-se). 

. S'a depus raportul? M& duc să văd. Cu- 

coane Andrei, Cucoane Gavrilaş, haidem!
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| SIMCONOVICI 

__M& ertaţi... am astăzi o treabă... 

MIRTESCU 

'Tot avem mâni şedinţă, atunci vom ved& 

raportul. 

pi ASPASIA 

Lăsaţi pe mâni! 

ZOIȚA - 

- Ba. du-te chiar. azi lancule, trebue să ştim 
numai decât. Dacă, drumul se face pe la ră 

Zeşi, avem un inconjur de 20 minute până 

la ţară, du-te, du-te! 

PĂUZINAȘ | 

Sunt nerăbdator, mă, duc. „(Uşi ia pălăria). 

Vino şi tu, Leone. 

LEON 

Sunt gata. (Cătră Zulnia). M& intorc la masă 
verișoară. 

ZULNIA (rece), - 

Poftim. | 

SIMCONOVICI 

- Sărut mâna, cucoană Zoiţică ; sărut mâna 
cucoană Aspasică,. duducuța...
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ZOIȚA 

Sluga d-tale, cucoane Gavrilaş. (Aspasia şi 
„Zulnia se inchină, Iancu, Simconovici și Leon es). 

, „SCENA II. 
Zoiţa,, Aspasiu, Aintescu, Zulnia, 

| ASPASIA 

Cine a câştigat partida ? 

MIRTESCU 

_D-şoara Zulnia joacă aşa de bine, incât 
nici indrăzneşc să mă.mai măsor cu dei. 

, 

ZULNIA 

Spuneţi mai bine ca v'aţi lasat bătut, 
domnule Mirtescu. 

MIBTESOU 

Dimpotrivă ! 

ZULNIA 

- Lăsaţi... am luat-eu sama... (ia un lucru de 
mână şi incepe să lucreze, Mirtescu se aşază lângă dinsa), 

ZOIŢA (incet cătră Aspasia). 

„Cât umblă moşioara lui acum?
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ASPASIA (asemenea). 

„Mi se pare că 3,000 galbeni pe an. (Tare). 
Când vă duceţi la ţară domnule Mirtescu? 

MIRTESCU 

Pe săptămâna, viitoare. Aştept să, se in- 
chidă consiliul judeţan. Dar d-voastră ? 

ASPASIA 

Şi noi cam tot-peatunci. Grădina tot aşa 
de frumoasă este ? 

ZOIȚA 

Aşa mi se pare... Era frumuşică, grădina... 
am A vzut;- -o când trăia incă cuconul... 

| „MIRTESCU. 

'Tată-meu ? 

ZOIȚA 
Da... cuconul... cum îi zicea?., cuconul 

__ Vasile. 

MIRTESCU 
„Am mai înfrumusețat: 0; O caut. eu singur 

cu. ingrijire, 

- ZULNIA 
M'am plimbat intinsa când er am copilă,.. 

d-voastră eraţi dus...



NIRTESCU 

Ar trebui să o vedeţi acum; -am sădit; 
sălcii pletoase în jurul lacului. In faţa te- 

rasei am pus să-mi croească straturi cu tot 
soiul de flori... sunt multe şi de aceste (arată 
banda) dar nu aşa, frumoase. 

ZULNIA (zimbind). 

VB bateţi joc?... de necazul partidei de 
adineaorea ? Si 

ASPASIA 

Avem să venim să vă admirăm grădina. 

“XIRTESOU 

Chiar eram să vă rog, suntem aşa de a-.: 
proape vecini. 

ZOIŢA (incet impingând pe Aspasia). 

Nu-i Qa atâta nas! 

" MIRTESOU (cătri Aspasia). 

Intre moşia q- voastră şi a mea este o de- 

părtare de jumătate de cias. Călare şi mai 

puţin. (Cătră Zulnia). De mult nu vam mai 

„văzut călare. 

„DULNIA 

“Calul meu s'a imbolnăvit.
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MIRTESCGU 

Dacă mi-aţi da voie, waş pune la dispo- 
siţie un roib al meu, foarte blând. 

ZULNIA 

Sunteţi foarte amabil. Umblă bine, “sare 
peste bariere? 

N MIRTESCU | 

Minunat de bine. 
| ASPASIA 

N'aş vrea'să vă luăm calul de călărie... 

| MIRTESCU 

- Mai am doi, cuconiţă. - 

ZOLȚA 

Hm.:.Vom vedă... Vom vea. 

ZULNIA 
Vă. mulţumesc d-nule Mirtescu; primesc 

bucuros, dar cu condiţie să mă intovărăşiţi. 

. ZOIȚA (răpede). 

"Hm, hm, Zulnio, nu zici de dulceţi? hm, 
hm... Pa 

MIRTESCU . . 
Voiam chiar sk vă cer voe, d-şoart.
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ZOIȚA 

Hm... hm... NW'auzi Zulnio, să zici de dul-: 
ceţi ? 

MIETESQU (se scoală şi ia pălăria). 

VE duceţi, domnule Mirtescu ? Cred că veţi 
veni astăzi la noi la masă! : 

MIBTESCU (se inchină), 

Cucoana Zoiţa... (incet cătră Zulnia), Chiar po- 
„runcesc să aducă roibul de la ţară. 

ZOIȚA 

Sluga, d-nule... (Airtescu ese). 

SCENA III. 

Zoiţa, Aspasia, Zulnia. 

ASPASIA 

E un om foarte indatoritor. 

 ZULNIA 

Nu se poate mai amabil. (Se apropie de fe- 
veastra din dreapta). ! 

' ZOIȚA 

Nici de cum nu-mi vine să vă văd dân- 

" du-i aşa nas. Nu vedeţi cât, e de fudul? Cui 
“faci din cap pe fereastră, Zulnio ?.
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ZULNIA 

'D-nul Nirtescu m'a salutat din trăsură. 

ZOIȚA 

De ce stai la fereastră? Ce deprinderi sunt; 
-aceste ? 

ZULNIA 

Aud bunică? 

ZOIȚA . 

Du- te la d-ta, in odae, u-te, avem de vor: 
bit ceva. 

NS duc, mă duc. (se), 

SCENA IV. 

Aspasia, Zoiţa. 

ZOIȚA 

_Tţi spun diept Aspasio, că, nu vă mai pri- 
cep de loc. Ce era să-i primeşti calul, ce era 
să-l pofteşti la: masă chiar pe azi? 

| ASPASIA 

Ce rtu am făaut? 

" ZOIȚA 

Il. faci incă mai fudul. sărindu-i astfei in 
„cap. S'ar-crede că, este cine ştie ce partidă!
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- ASPASIA 

„IL am de .om. foarte cum se.cade. 

„+ “200ȚA | | 

Fiul lui Vasile Mirtescu, unui areridaş, ce 
au adunat două, trei parale cu munca lui. 

Biete trei mii de galbeni venit! ! 

_ ASPABIA 

Se bucură de o bună reputaţie; se- zice 

că-i om drept, inteligent, gospodar. : 

| ZOIȚA | | a 

„- Am înţeles!- Aşa, şi răzășul Ilie Rogojină 
e gospodar bun. . , 

ASPASIA 

„Dar mamă, ce are a tace ?_ El e un om 

din lumea noastră... 

. ZOIȚA 

“Minunat! Minunat! Nu-i trimeţi poate r&s- 

puns, că vrai să-t ai ginere 2 Eu nu vă mai 

inţeleg! Tu, Aspasio, care eşti in toate min- 

ţile, să pui in acelaş rând pe băetul Mir- 

tescului cu fiul vornicului Păltinaş! Demo- 

cratizaţi-vă cu toţii şi va merge bine in ţară! . 

ASPASIA 

'Trebue să luăm, vremile cum. suni. . 

44410. Scrieri complecte. IV, a 15
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ZOIȚA 

Senţelege! Daci Iancu şi alţi boeri vor 
lăsa toate trebile statului pe mâna demo- 

craţilor, frumoase -vremi or să fie! Noroc 

că mai văd. câţiva boieri in ministerul de 

astăzi, că m& ameţisem de atâţia ciocoi. 

ASPASIA 

Nici Mirtescu nu se amestecă in politică 

şi bine face, 

ZOIȚA 

Nici nu-i treaba unuia ca d-nialui. VE rog 
incă odată, slăbiţi-mă cu omul acesta... Nu 

cumva a şi luat vorba ? 

ASPASIA 

Oare cineva; mi-a dat mai dăunăzi a in- 

țelege,.. 

ZOIȚA. (răpede). 

- Nuii da nici un răspuns. 'oată averea lui 
Iancu: are să rămâe Zulniei ; pretendenți au 
să fie prea mulţi. 

 ASPASIA | 

: Waş. Vrea să se prelungească din cale 
afară. Teoveanu prea se roteşte imprejurul ei! 

“ Z01ŢA 
Leon ! Ei, vom veaă, vom vedă!
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. ABPASIA.: 

Copila e tânără... mi-e frică să: no ame- 
țească cumva cu: vorbele ui. 

0iŢA 

Dar de când se mărită fetele după voea 

lor ? Ce vremi! Ce vremi! Vorbă scurtă: nu 
te hotări, atâta spun! (In parte). De-o mie 
de ori mai degrabă Leon, decât un ciocoiu 
boerit.ca acesta, (Tare). Iţi spun nu te grăbi, 
(Ese in dreapta). . . . 

ASPASIA 

Nu mă grăbesc, dar mă ) gândesc, (Ese in 
dreapta), . 

"SCENA .V. 

LEON TEOVEANU 
(vîră întăi capul pe uşă, apoi intră incet), '* 

Nici baba, nici Aspasia, nici Zulnia!... 
treaba nu. merge .bine!... Mirtescu 'imi iu-. 

curcă toate iţele!... Dacă VPaş pută strica, cu 

moşu-meu ca să nu-i mai calce in casă!... 

Poate prin babă... care tot nu-l poate, suferi, 

De la şoseaoa usta? Dar aici interesul -lor 

e comun. De-ar fi vre-o alegere!... Cine ştie? 

Atunci 'poate mi-aş crea şi eu o posiţie. 

Petrașcu nu vrea cu nici un;chip să mă
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numească, subprefect. . Of! dacă am av o 

alegere... Despre fată, treaba. va, fi mai u- 
şoară. Dacă am perdut averea mea, Păl- 

tinaş e cel mai bogat proprietar € din ţinut. 
Eaca, baba ! 

SCENA VI. : 

| "Zoiţa:! Teoveanu. 

| ZOIȚA 

 Ear aici, nepoţele ? 

: LEON 

Plecând adineaorea. am aflat; că.. [lie Ro- 
gojină umbla să deschidă proces moșului 
pentru zece fălci de pădure care sunt lângă 
hotarul r&zăşilor şi am venit să-i spun. 

Z01ȚA 
Auzi d-ta, mojicul! 

„120 . 
Se lauda peste tot locul că are să-i iee 

pădurea. - 

ZOIȚA - 

Asta nu-i din capul lui, îl indeamnă cineva. 

LEON - 

Aşa, mi se pare: sau Petraşcu, sau mai 
degrabă... gâci cine?
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ZOIȚA | 

Cine ?... spune iute... nu.cumva Dumescu? 

LEON 

Nu, nici nu-ti trece prin minte. Pe cât 

miros eu, aici şi-a virit. nasul d-nul Mirtescu, 

nobilul cavaler. 

ZOIȚA 

Nam zis eu că nu-i vrun soiu? 

LEON 

E un intrigant. Pe deoparte se linguşeşte 

aici -in casă, 'pe-de alta: intartă . pe oameni 

asupra moşului meu. 

ZOIȚĂ 

Auzi d-ta ce fel de... dar: lasă... 

SCENA VII. 

Ce de S15, UI fecior, apoi Antiţa Safinaclii. 

 PEOIORUL (anunțând). | 

Cucoana Antiţa Safinachi. 

ANTIȚA 

(făcându-se "că voește să sărute mâna cucoanei Zoiţei).: 

Sărut mâna, cucoană Zoiţă.:
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ZOIȚA (făcându-se că o oprește), 

Sluga, cucoană, Antiţă, dar lasă, lasă; şezi 
mă rog. 

Ma ANTIȚA 

„ “Sunteţi sănătoşică, bine? . -- 

ZOIȚA | 

Slava Domnului. Dar sora, d-tale, cucoana 
Cristiţa?. o Ne 

ANTIȚA 

Din ce frică am scăpat! Inchipuiţi-vă că 
ieri sara, pe neaşteptate... abia am avut 
vreme să aduc moaşa !... 

ZOIȚA 

Să-i trăgască |. 

ANTIȚA 
(uitându-se imprejur, in jos şi n sus), 

Dar cucoana Aspasia, nu-i acasi? hm! 
hm! duducuţa:i bine? hm! hm! 

ZOIȚA (în parte), 

Are vre-o treabă. Ia vezi nepoțele dacă 
Aspasia, nu-i in grădină. (Leon ese).
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SCENA VIII. 

Zoiţa, Antiţa. 

- 201ȚA 

Parcă era, "să-mi „spuneți ceva, cucoană 

Antiţă? 

ANTIȚA (în parte). -: 

Poate dacă le-oiu face un bine, vor primi 

să boteze copilul surorei mele. (Tare). Vor- 
bisem mai deunăzi cu cucoana Aşpasia... 
cuconul Andrei Mirtescu e un om pre cum 

“se cade... ce frumoasă moşie are ! 

„ Z0iȚA Si 

I-a 1ăsat- -0, bătrânul. 

„ANTIȚA 

Dar cum a iîndreptat-o, cum 0. caută! 

“După cărţi cucoană.. Zoiţă, nu şagă. Apoi ce 

faitonuri, ce cai şi ce livadă! Are nişte per- 

sici ia aşa de mari ! (arată pumnii). - 

„ ZOIȘA (cu nepăsare). Ri 

O î avend! | 

anrrța 

Şi câtă carte ştie... de prin şcoli !... 

- Z01ȚA 

Ia nu-l. mai lăuda atâta, cucoană Antiţă,
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O ANTIȚA 

Dar cum să nul laud?:E un bărbat; bo- 
gat, frumos, bun de insurat... (pausă) căci i-a 
venit vremea, şi pe cât aflu, chiar doreşte... 
(pausă, în câre examinează figura Zoiţei) „chiar do. 
reşte... (in taină) şi-a pus ochiul pe o duduci 
foarte frumuşică.. o 

:-ZOIȚA (cu “nepiisarej. : 

"Aşa? --. o 

_ANTIȚA . 
Pe cea. mai frumoasă din toate (pausă), 

Doamne, nu gâciţi cucoană, Zoiţă, când zic: 
cea mai frumoasă (tăcându-se că vorbește cu sine), 
adică de ce n'aş spune? pe duduca Zulnia. 

ZOIȚA (făcându-se că n'aude), 

Aud? | 

| ANTIŢA - 

"Eu cred că d-nul Mirtescu e cea mai bună 
partidă din tot ţinutul,. e. un bărbat care ştie să caute de treabă, nu ca d-nul Teoveanu 
care s'a ruinat cât ai bate in palme. 

“ZOIŢA 
Ş'apoi dacă s'a ruinat? au avut nenoro- 

ciri.— Dar să vă spun cucoană, Antiţă, asta - 
nu-i treaba mea: cum or vrea părinţii.



ANTIȚA 

Dacă aţi pune şi d-voastră un cuvânt... 

ZOIȚA -- ! 

Ziceaţi. că cucoana Cristiţa are un băeţel 
sau o fetiţă ? 

ANTIȚA 

" Ua băieţel. ia aşa de mare. — Moşia -lui 
aduce acum peste 000 de galbeni; ştiu 
bine. 

Z0IȚA 

De mulţi ani n'am mai văzut pe sora 
d-tale. 

ASTIŢA (in parte). 

Oare ce-o apucă? (Tare). Să nu credeţi cu 
coană Zoiţă, că vin din partea lui. Nu, ia 
așa mă luasem “mai deunăzi de vorbă cu 

bărbatu-meu şi gândeam, de ce să nu faci 
un bine când poţi... 48, un bine nui nici- 

odată pierdut... azi o stăruinţă, mâni o cu- 

metrie... | 

| “Z0IȚA, E 

Ați facut dulceţi de zarzări? | 

"ANTIȚA 

Am făcut. Dacă-mi daţi voe v'aș trimite 

un gavanos. Să vedeţi ce bune au eşit,
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| ZOIȚA 

Mulţămesc, mulţămesc, avem destule. - 

ANZIȚA (în parte). 

Baba are pe altulin gând.. (Tare), Cucoana, 
Aspasia e in grădină ? 

ZOIȚA 
| Are treabă, are astăzi foarte multă treabă. 

: | ANTIȚA 
Am să vin mâne! (In parte). Cu dinsa nu 

m& pot înţelege. (Tare). Sărut “mâna! 

01ŢA. * 
Plecăciune. 

| | | ANTIȚA . 
(eșind şi intilnind la ușă pe Păltinaș). - * 

„„Zioa, bună, cucoane Iancule. 

SCENA IX. 
“ PĂLTINAȘ (intrând și făcândui loc), 

Plecăciune, plecăciune, cucoani Antiţă ! 
(Merge şi se aruncă inte'un jip. Raportul ingine- rului hotăreşte că: Şoseaoa să se facă pe sub deal, pe la r&zăşi. 

| ZOIȚA (se scolă), 
Inginerul a fost cumpărat.
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PĂLTINAŞ 

După atâta osteneală... eată isprava! 

| ZOIȚA 

Nu trebue să te dai. La:cele din. urmă - 
tot voi aveţi să hotăritţi. 

PĂLTINAȘ | 

M& tem că prefectul va ţină « cu inginerul. 

ZOIŢA 

Spune-i curat că te strici cu dinsul. .. 
N A 

- PĂLTINAȘ (ingrijit): 

- Să mă stric cu prefectul? 

Z0IȚA 

Doamne, cum vorbeşti Iancule? : Lui tre- 

bue să-i fie frică de a se strica cu tine. Spu- 

ne-i că deacum inainte nai să, mai „votezi 

cu dinsul. 

PĂLTINAŞ | 

Dar nu ştii ce om este? Are să se indă- 

rătnicească, 

ZOIŢA . 

Ai o mulţime - de prieteni. Să vedem de 

ce ajutor i-a fi Rogojină? Ştii că, Rogojină 

vrea. să-ţi deschidă proces? |
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PĂLTINAŞ 

Ce ? Ce'spui? 

ZOIȚA 

Cere zece fălci de pădure. . 

PĂLTINAŞ “(se scoală). : 

Cum? Cu ce drept? 'Nu s'a statornicit 

hotarul odată ? Auzi d-ta! Sa 

Z0IŢA 

- Dacă-i: lăsa, 'să-și bată toţi: joc de tine, au 

să-ţi iee cu vremea toate moșiile. Dar ia 

arată-le colții şi-i vedă. 

E | . ZĂLTINAŞ 

„Cui s'arăt colții? - 

aa Ea ZO0IŢA 

E La, toţi, lui Rosojint, lui Mirtescu... | 

PĂLTINAŞ | 

-- Lui Mirtescu ?--1l:-am de :cel mai .bun 

prieten. 

- ZOIȚA 

Frumos prieten! Am aflat eu cine este 
d-lui! Sborşeşte-te odată la dinsul, la inginer, 
la Dumescu, la prefect şi-i vedă!



— 237 — 

PĂLTINAŞ 

Vai de: mine! D-ta vrei pe semne să-mi: 
ridic lumea ?n cap! 

O ZO0ȚA 

Dac'aş fi eu bărbat ar vedă ei toţi... dar 

eşti un fricos precum era şi tată-tău, Dum- 

nezeu să-l erte ! Fii mai cu inimă, -vorbeşte-le 

verde, spune prefectului că ai să-i faci opa- 

 siţie... spune inginerului că ai să stărui să-l 

dea, afară, bagă groaza in țăranul de Ro- 

gojină! | - 

SCENA X. 

Intră feciorul, cei de sus. 

| FEOIORUL 

D-nul Ilie Rogojină. 
| ZOIŢA 

_Rată bădăranul.. Primeşte-l cum se cuvine, 

auzi ? 

" PĂLTINAŞ (către fecior). .. 

Zi-i să vie!
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SCENA XI. 

„Cei de sus afară de fecior, Rogojină.. 

PĂLTINAŞ | 

Bine că te văd, moş Ilie. 

E : o BOGOIINĂ | 
| Bine am. găsit, cucoane Iancule ! 

| i ZOIȚA | 

Prumos te po i bade... MOŞ... dnuie Ro: 
gojină ! 

| ROGOIINĂ 

Cum dă Dumnezeu, cuconiţă. 

PĂLTINAȘ 

Am auzit că vrai să-mi deschizi proces, 
dar nu-mi vine a crede. - 

| ROGOIINĂ 
Apoi dă, cucoane, dreptatea e dreptate. 

i PĂLTINAŞ a 
Ce dreptate ? Na fost statornicit hotarul 

de inginer ? : . - i 

"  ROGOJINĂ 

S'a făcut greşală la meEşurătoare. Tocmai de asta venisem. DB, gândeam, ce si ne mai



judecăm impreună ? D-voastră sunţeţi drept, 
eu sunt om. cu frica lui Dumnezeu. Am do- 

cumente cucoane Tancule, şi dacă, te-i incre- 

dinţa de dreptăţile mele, :poate mi-i da de 

bună, voe. | | 

“ “ Z0IȚA 

Auzi mă rog, dreptăţile lui! .- 

” ROGOIINĂ | 

| “Apoi am documente cuconiţă, ştiţi vorba: 
ai carte, ai parte! | 

PĂLTINAŞ 

Dacă-i treaba pe documente, apoi voiu 

scoate şi eu pe ale mele. 

ZOIȚA 

Vom scoate, vom scoate şi atunci om 
vedea cât "fac tirfăloagele d tale! - 

PĂLTINAŞ 

Dacă, s'a căuta, bine, apoi nu ştiu de nu 
mi-ai impresurat d-ta moşia: - 

ZOIŢA 

Cu petecul d-tale 

" ROGOJINĂ -: 

Crede-mă, cucoane Iancule, mai bine o in- 

voială strîmbă, decât o judecată dreaptă.



ZOIȚA - 

"rasă, zică, mărturiseşti că m'ai dreptate. ua 

cauţi numai cârciocuri... se vede c'au venit 

vremile ca ţăranii să prade pe boeri! 

ROGOSINĂ 

Apoi del... : poate-- că şi. noi suntem feciori 
de oameni. Cu hirzobul din cer ma căzut 

nimeni.— Cucoane Tancule, vorba lungă, să- 
răcie..La o invoială, unul mai dă, altul mai 

lasă. Daci nu vrei, eu mă duc pănă la, scara 
murgului. 

„PĂLTINAS (slăbind), 

O invoială la. 

ZOIȚA 

Ce învoială | Auzi vorbă ! Doar mai sunt 

judecători in ţara, asta, mai sunt advocaţi. 

BOGOIINĂ 

Advocaţi? câtă frunză şi carbă, numai 
parale să ai]... 

ZOIȚA 

Nici nu vreau să ştiu de invoială.
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SCENA XII. 

Cei de sus, Teuveanu (prin uşa din dreapta). 

ZOIȚA | 

e rog, Leone, să mergi pănă la advocatul 
nostru, 

moaostă 

„Nu “ mai osteniţi cucoane „Teonte. 

“LEON (fudul). 

Leon, 

ROGOIINĂ : 

Apoi aşa zic eu, cucoane Leonte. Dacă-i 
vorba de advocaţi, vă trimit eu o" duzină 
acuş. Fi, cum rămâne, cucoane Iancule? 

„PĂLTINAŞ 

Cum să .rămâe-?. 

- Z0IȚA 

Remâne că avem să te invăţăm noi. 

 ROBOIINĂ 

Apoi unde nu cântă cucoşul... 

ZOIȚA | 

Eşti un obraznici. 

4410. Scrieri complecte, IV. 16



— 242 — 

ROGOJINĂ 

Cucoană! Cucoană |... 

RON 

Păzeşte-ţi gura  moșule, « ori ai a face cu 
mine!: A 

ROGOJINĂ 

Ia nu te amesteca, şi d:ta, cucoane Leonte, 
că ne cunoaştem cine suntem. 

ZOIȚA 

Apoi bine, Iancule, il laşi să te batjoco: 
rească in casa ia ? 

„PĂLTINAŞ - 

Moş Iie, te. treci cu vorbă! 

ROGOIINĂ 

Cucoane Iancule, eu mi-am făcut; datoria, 
dacă nu vrei, ne-om judeca ! 

ua 

PĂLTINAŞ - 

Ne-om judeca! - 

BROGOIINĂ “ 
Şi cu bine! Sărut mâna cucoană Zoiţă, să nu fie cu bănat! 6, ai
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“ZOIȚA (cătră Leon). 

Să te duci chiar acum la Dudulea. 

LEON 

| II aduc la, moment. (Ese). 

PĂLTINAŞ 

„Na și alta acum! Inginerul imi schimbă 
drumul şi r&zășul imi pradă pădurea. (Arun- 

cându-se pe ji). Numai necazuri !... 

| ZOIȚA 

Mi-e şi milă când te văd așa fâr” de inimă. 

SCENA XIII. 
Cei de sus, Aspasia. 

" “mONpA (eătră Aspasia). 

Poftim, vezi-ţi bărbatul in ce stare este... 

pentru că s'a . schimbat planul unui drum 

şi că i se cer zece fălci de pădure, uite-l |... 

mi-e nu ştiu cum să-l mai văd aşa. (Se scoală 

şi se indreaptă spre ușă). Aşa era şi bietul repo- 

satul, Dumnezeu să-l erte! (kse). 

ASPASTA 

Se poate să te descurajezi, pentru. o ni- 

mica toată ? o
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PĂLTINAȘ 

Mie imi: place liniştea, dragă, uresc jude- 
căţile. 

ASPASIA 

Vom stărui să se facă un alt :drum de 
la şosea până la, poarta noastră, şi mai tot 
la una are să easă.. Cat despre. TEZĂŞ, . cu 
dinsul te-i judeca, mai mult este? 

PĂLTINAŞ 

Să mă tăvălesc prin: tribunaluri ? 

i ASPASIA - 

Fie-care trebue să. -Şi caute drepturile. sale. 
Dar să lăsăm aceasta dragă, eram să- “ţi Vor- 
besc de ceva, mai serios. Nu ţi se pare ca 
venit vremea să gândim la viitorul Zulniei? 

 PĂLTIRAŞ 

Să ne mai despărţim şi de dinsa? Trăim 
-acurn aşa de: liniştiţi! 

|  ASPABIA 

'Trebue să ne: facem: datoria, 

PĂLTINAŞ 

» Bine; dar nu pot să 0 dau aşa... -trebue 
să 0 ceară cineva.
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ASPABIA 

* Cum îţi pare Mirtescu ?. 

PĂLTINAŞ (se scoală). 

Mirtescu ? Foarte de treabă. Sunt prieten 
cu dinsul. Am cunoscut şi pe tată-său. — 
Gospodar bun. 

ASPASIA. 

Suntem şi vecini cu moşiile. 

PĂLTINAȘ 

De la Păltineşti la dinsul : trei sferturi de 
cias, nu-i mai „mult. 

ASPASIA 

Dacă sar infăţişa el? Am fi aşa de. a- 
proape unii de alţii, ne-am vedă ' în, toate 

zilele, am pută& zice că Zulnia a r&mas chiar 
la noi. 

îi PăLanaş _ 

Minunat ! Foart6 de treabă om. Ce zice 

Zulnia, ? | 

ASPASIA 

Nu ştiu incă, nu i-am vorbit. 

PĂLTISAŞ 

'Trebue să, „vederă întăi cum gândeşte 

Zulnia. Dar. mama ce zice ?
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ASPASIA 

„ Mama, ştii... e cam bătrână. Are ideile ei. 
Vede lumea tot ca n vremile d-sale. 

PĂLTINAŞ 

„ N'aş vrea să se supere. 

ASPABIA 

Vom impăca-o noi. 

| PĂLTINAŞ 

„MS due să ved care-i părerea ei, 

* ASPASIA | 
“Mai lasă, mai lasă, avem vreme, 

 zĂLTmmAş 

Ba nu, trebue. să, ştie. Fără știrea, d-sale 
nu fac nimic. 

SCENA XIV. 
Cei de sus, Zulnia, 

PĂLTISAŞ 
Ce face mama? 

= 

 ZOLNIA 
E la d-ei in odae, 

PĂUTINAȘ 
M& duc să-i vorbese, (Se indreaptă. spre ușă)
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ASPASIA (urmându-l, in parte). 

Soacră-mea ne-ar pută “strica tot planul. 

Nu-l pot lăsa, (IL urmează și ese), 

SCENA XV. . 

Zulnia, apoi Teoveanu, 

ZULNAA | 

Se petrece ce se petrece. Tot vorbesc şi 

se feresc de mine. (Se așează). L/am văzut 
călare pe calul cel roib. El avea botfori şi 
pinteni ; eu am să-mi pun costumul cel nou 
de amazonă. (Pausă). El nici nu ştie c'am fost, 
deunăzi în grădina lui, când era dus in oraş. 
Ce frică imi era că se va intoarce şi m'a 

vedă ! (Suspină şi stă pe gânduri). 

LEON (intrâna răpede). | ă 

S'a disolvat senatul ! Mata eşti verişoară ? 

ZULNIA (in parte). | 

Ear Leon? (Tare). Eu sunt. ., 

| | E | L20N. 

Sa desolvat Senatul! 

ZULNIA" 

Ei Şapoi?
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LEON + 

“In: adevăr, 1 matale ce- erţi pasă? 

ZULNIA 

So vede că d-tale iţi -pasă grozav. 

LEON" 

Negreșit, eu mă interesez de soarta pa. 
triei. . e , | 

1 LI 

“ ZULXIA (eimbina). 

Bine faci, ; căci alttel Sar,  prapză biata 
țară de. tot. | | 

Rai Ma LEON . 

Dece i imi vorbeşti. cu ironie, verişoară ? 
Dacă ai cunoaşte mai bine simţirile mele... 

| O ZULNIA, 

Pentru patrie ? | 

LEON 

Dacă ai cunoaşte ' mai bine siințirile “mele, 
ai avă mai multă cruţare. Sub o aparenţă 
rece, eu am.un suflet blând şi iubitor. . 

ZULNIA (in parte). 
: | 

E sentimental astăzi verişorul... ;-..: 
-
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„LEON 

Adesa, când sunt singur, mă gândesc la. 

cele ce s'au petrecut, reproduc in mintea 

mea, imaginile ce am văzut... şi-atunci sim- 

ţirile mele se imbracă in formă poetică. 

ă | ZULNIA 

Faci poesii sentimentale ? Bu Ştiam că 

scrii numai satire asupra miniştrilor şi pre- 

fecţilor. 

LEO 
-. pt -. „n 

Acele sunt glume, Dune pentru momente 

perdute. Inspirația mea se indreaptă spre 

un ţel mult mai.nobil, spre sentimentul cel 

mai dulce, cel. mai inalt... amorul le 

ZOLNIA (se scoală). 

Amorul? 

“LEON 

Da, amorul, care te cuprinde, te petrunde, -. 

ZOLNIA 

Aşa ? 

„LEON, | - 

Nu presimţeşti. cine mă. inspiră, cine este
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regina gandurilor mele... (mai dulce) Gă-mi voe 
să-ţi spun... 

. ZULNIA (in parte). 

"Se trece cu Şaga. (Tare). Te rog, verișorule... 

LEON 

Cu un cuvânt mă poţi face fericit!  Zulnio, 
dacă ai şti... 

Fi 

ZULNIA 

D-nule Teoveanu, te rog să iei sama la 
ceea, ce spui sau nu-ţi mai „vorbesc nicio- 
dată! (Se îndreaptă spre: us 

LEON (cu foc), 

O! nu te duce: şi iartă-mă dacă impins 
de focul ce mă consumă, am cutezat... 

_ ZULNIA 

Domnule 'Teoveanu ! „so... 

208. . 

Am cutezat să-ţi marturisesc secretul i ini- 
mei mele! 

ZULNIA (cu ironie). 

Când ai şti cât de puţin te prinde să fii 
sentimental: și pasionat |!
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LEON . 

Domnişoară |... 

ZULNIA 

Umblă mai bine după o funcţie cu Sati- 
tirele d-tale. 

"LEON (farios). 

A! ştiu eu cine te face să-mi vorbeşti 

astfel ! Cunosc eu cutezătorul . „i-mi voiu 
resbuna ! 

Ni ZOLNIA a 

Nu inţeleg ce spui, şi te 'rog să curmi 
această vorbă. (Ese). | 

SCENA XVI. 

Zeon, apoi Cucoana Zoiţa. 

LEON 

„Așa iţi e povestea, duducă .Zulnio? O! 
deacum inainte cu nici un chip nu vei fia 
lui. A mea ai să fii, cu voe, fâră voel De 
nu-i vrea tu, părinţii tăi or vrea. Trebui 
să-i stric cu Mirtescu cât mai de. grabă. 
Să-şi bată joc de mine! A! (Se plimbă furios prin 
casă, intră cucoana Zoiţa), | 

 ZOIȚA De 

Ai fost la Dudulea? atat



— 22 — 

“LEON 
Vine acuș.—Nu ştii ce șa, intîmplat ? 
o z0rpa (eu curiositate), | 

Nu ştiu, ce este? 

LEON 
S'a disolvat Senatul, . NE 

| ZOIȚA |. 

"Ce spui ? Cum se poate? 

LEON 
Mătuşică, ce gândeşti, moşul w'ar fi bun 

de senator? - 

ZOIȚA 
Berbantule, de unde mi-ai gâcit gândul? 

De mult aveam planul să-l aleg senator. 
| „LEON 

 „B.ruşine.să r&mae deoparte. EL, .cel mai 
bogat proprietar din. tinut, şi să-i treacă, pe dinaintea, nasului toţi ceilalţi! 
a X “2017 ; . - | 

si Toţi ciocoii „Oare “prefectul: va, ţină 'cu dirisul ? N? „ i ÎN 

10 
«Nu cred, dar il vom alege şi fără prefect.
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ZOIȚA 

Minunata idee aceasta a Senatului! Mer- 
86nd iarna, la, Bucureşti, vom merge şi noi; 
acolo vom găsi o altă partidă pentru Zulnia 
decât Mirtescu. 

LEON 

Mirtescu ? Mirtescu umblă să ceari pe 
Zulnia ? Crezi mata că un intrigant ca, dinsul 
ţine la verişoara ? Alt scop are el! EI caută 
avere ca să se mai imbogăjească, “intrând 
in neamuri. 

ZOLȚA 

Iţi spun că nu-l pot suferi l- 

(LEON 

Trebue să iai potolim prietenia moşului 
pentru dinsul. 

ZOIȚA 

„Asta-i şi dorinţa mea, dar cu incetul, avem 

nevoe de dinsul la alegere, i 

LEON 

Ce influenţă are Mirtescu ? atâta, că-i prie- 
ten cu prefectul - care-i face toatw interesele; 

noi avem să facem oposiţie. 

ZOIȚA 

- “En oposiţie are să fie greu, .. -.:
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LEON 

“Uşor! Toată lumea-i nemulţămită. (In parte). 
Moşul trebue să, fie candidatul oposiţiei, nu 

ca să easă, căci ducerea familiei la Bucu- 
reşti mi-ar sfărâma toate planurile, dar ca, 

să se strice cu clica lui Mirtescu şi a pre- 
fectului. 

“SCENA XVII. 

Cei de sus, Dudulea. | 

DUDULEA (intrând). | 

Aţi auzit? S'a desolvat;. Senatul! 

ZOIȚA 

Aşa, d-nule Dudulea, am auzit. — Vă ru- 
gasem să treceţi pe aici pentru un proces. 

DUDULEA 

Cu Rogojină ? (iute). Am să-i dau o trân- 
teală, să mă pomenească! Cheltueli de pro- 
ces, de advocat, taxe de portărei, timbru. 
Are să simtă... De pe acum mi-am făcut 
planul: am două escepţii dilatorii şi una 
peremtorie..: vai de capul lui! i 

Z0iȚA 

- Bine, bine, nu. mă indoese. Vrea să zică,
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o să avem alegeri?. Cum gândeşti că are să, 

easă ? -. 

DUDULEA 

Au să fie „inriuriri, violenţe şi presiuni 

guvernamentale, dar avem să țipăm ! 

| ZOIȚA | 

Nu vă grăbiţi, nu ştiţi incă pe cine va. 

pune prefectul. Poate va urma 0 ințelegere 

cu dinsul. | 

DUDULEA 

Nu ştiu pe cine pune? Yam simţit. El 

pune pe Dumescu, un bătrân, dobitoc, servil, 

interesat, fără nici o idee de mecanismul 

constituţional. 

0 Z0IȚA ” 

"Pe Dumescu ? Ce infamie!' 

LEOX 

Nu ţi-am spus că trebue să facem 0po- 

siţie? e 

| „. . DUDULEA 

O! avem să facem oposiţie! Prefect e 

acesta? Ţine in postul de advocat pubiic-pe 

Somir, un ignorant. care compromite inte- 

resele statului. Am să scriu articole fulge- 

rătoare contra lui in jurnalul nostru. „Sal-
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varea Patriei“ !—Nu ştiu pe cine am pune 

candidat la colegiul intăiu, aici e greul. 

ZOIȚA 

Trebue să alegem un om cu greutate. 

DUDULEA 

„Numai să-l găsim. Eu n'am şansă in co- 
legiul intăi, ş'apoi la senat... dacă am găsi 
pe cineva... 

LEON 

„ Am 0 idee!... o idee minunată! 

| DUDULEA 

S'auzim. 

LEON (luând la o parte pe Dudulea). | 

Noul senator va stărui să fii numit ad- 

vocat public. 

DUDULEA (incet). 

şi d-ta subprefect, 

Z0IȚA (cu nerăbdare), 

Dâr spune astăzi, s'aud şi eu. 

| LzoN 

Am gândit... la moşul meu Iancu Păl- 
tinaş! E
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DUDULEA 

-i Daul: Păltihaș? -D-nialui în oposiţie, d-nia- 

lui contra, prefectului, d-nialui cu democraţii, 

d-nialui roş! | 

Ă | „2017A, | 

"Ros, neroş, “când” e: ambiția la, . mijloc... 

DUDULEA 

Dacă , primește, am isbutit | 

i ZOIȚA a 

” " Batăl că că vine, nu-l  apucali prea rapedei 

SCENA XVIII. 

Cei de sus, Iancu Păltinaş, Aepasiea ” 

a i: PĂLTINAŞ (căteă Dudulea), : 

pg aşteptaim cu 2 nerabdare pentru + un în: 

teres. 
DUDULEA 

Procesul cu Rogojină.! — Ştiţi că s'a de- 

solvat senatul? Asta-i lucru mare | M& duc 

la prefect să aflu cum... ce “fel... pentru ce.. 

oare pe cine vor să Due? 

ZOIȚA 

Dacă oare cineva ar fi cum Paş vrea eu, 

știu pe cine lar alege senator proprietarii | 

mari. 

44470. Serieri complecie, ZV.. 17
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DUDULEA 

„ Cucoane. Iancule, acum e vremea să vo- 
tăm şi să lucrăm! 

PĂLTINAŞ 

Vom vota, vom vota şi noi. —Sunt curios 
S'aud ce zice prefectul. 

LEON n 

Am şi auzit vorbindu. -se astăzi printre a- 
legători... toţi ar dori să se aleagă senator... 

PĂLTINAŞ i 

Cine ? 

“DUDULEA 

Un bărbat demn, nobil, 'neatîrnat, inco- 
ruptibil, cu avere, cunoscând mecanismul 
sistemei constituţionale. 

PĂLTINAŞ | 

Dar cine? 

ZOIȚA 

Cine s'a alege * senator, daci are vre-un 
proces il câştigă. ă 

| Pe - DUDULEA | 

Adică atirnă şi do la advocat.
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ZOIȚA 

Dacă are vre-uh interes de la administraţie, 
pe loc i se face. De pilda: -0 şosea jude- 

țană... Să 

“ ASPASIA (in parte). 

Soacra ar vrea să pue pe birbatu-meu. 
Ce nebunie ! 

DUDULEA (inaintând). 

D-le Păltinaş, pe d-voastră vă deseamnă, 
opiniunea publică ! 

PĂLTINAȘ (cu mirare). 

Pe mine ? 

DUDULEA 

_Pe d-voastră. Vorbesc in numele opiniunii 
publice. 

„LEON 

D-ta moşule, eşti intăiul ” proprietar din 
judeţ, şi prin urmare de la sine se in- 

dreaptă ochii tuturor asupra d-tale. 

PĂLTINAŞ (cu grijă). 

Vorbit-a cineva cu pretectul ? 

DUDULEA 

Prefectul va trebui să plece capul inaintea 

voinţii naţiunii. .



— 260 — 

PĂLTINAŞ 

„Nu. vreu nicidecum să mă stric cu pre- 
fectul, sunt prieten cu Petrașcu, lam spri- 
jinit cu bună credinţă. 

ASPASIA - Ed 

. Tu eşti prea nervos dragă, nu-i pentru 

tine. Dece să lăsăm liniştea, noastră ? 

ZOIȚA 

Tatul tău, bietul reposatul sermanul, : bu- 
nul tău, cu toţii erau in fruntea trebilor 
ţării, numai tu să remâi la o parte? . 

ASPASIA 

Erau alte vremi pe. atunci. 

| DUDULEA - i 

Interesele ţării chiamă pe orice bărbat; pa- 
triot la cârma afacerilor, şi lumea, ştie cât 
Sunteţi de patriot! 

| PĂLTINAȘ , 

Negreşit, imi iubesc ţara ca şi alţii, poate 
mai mult decât alţii... 

| ZOIȚA 
Miniştrii atunci vor ţină samă de voinţa. 

ta, in toate zilele te vor pofti la masă, la 
baluri, poate chiar Voaă... , :
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PĂLTINAȘ 

MB 'ştie Măria Sa; a fost la mine i in gazdă 

când a visitat judeţul: ” 

DUDULEA 

Sunt sigur că chiar Măria sa Vodă ar 

dori să fiţi ales. . 

PĂLTINAŞ 

Măria Sa Vodă ?... nu... nu ştiu... dar pre- 

fectul ? Si ă 5 

ABPASIA 

__Eu maş dori. să faci şi tu oposiţie, şi să 
te strici cu toţi prietenii. 

LEON 

| Toţi miniştrii au să te. intrebe de imbu- 

nătăţirile ce trebue făcute in judeţ. Jude- 

țenii au să te aibă de cel mai mare bine- 

făcător ! 

„. DUDULEA - 

Cat e de frumos a face bine semenilor sei ! 

PĂLTINAŞ. 

Negreşit, negreşit, e. bine să faci bine... 

“numai SĂ poţi. 
ÎN 1
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ZOIȚA 

„Măria Sa Vodă, se va consulta cu tine, 

asupra trebilor ţerii; te va intreba dacă 

trebue să ţie ori să schimbe ministerul. 

DUDULEA 

Şi Tronul şi Națiunea vă aclama! 

| “PĂLIINAȘ 

Nu ştiu ce zice prefectul ! 

, DUDULEA 

“ In alegători residă suveranitatea naţională. 

_PĂLTINAŞ 

Vra să zică aţi auzit vorbindu-se printre 

alegători că. mă vor pe mine? 

SCENA XIX. 

__ Cei de sus, Simeonovici. 

SIKCONOVIOI (intrând), - 

S'a desolvat Senatul ! - 

TORI 

o
.
 “Ştim! Ştim!



BINCONOVIOI 

"Altă veste: a fost astăzi şedinţă; la con- 
siliu şi s”a hotărit ca, să: se primească 'pro- 
punerea, r&zăşilor pentru şoseaoa judeţană. 

PĂLTINAȘ 

Nu se poate. Mâni trebuea să se ia in 

cercetare, 

- SIMOONOVIOI 

S'a hotărit astăzi. (Incet cătră Iancu). Eu am 

votat pentru q- voastră, 

E DUDOLEA. 

V'a trădat prefectul 

ASPASIA | 

Nu putea să-l tradeze, căci Iancu nu vor- 

bise incă cu dînsul. 

| Tizon 

A fost trădare! Petrașcu trebue resturnat, ! 

„PĂLTINAŞ. 

Dar cum se poate să se hotărască aşa de. 

răpede | 2. 

ZOIȚA 

„» Aici e lucru vădit, pipăit... a fost trădârel
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SIMOONOVIOI 

„„.Are dreptate cucoana. Zoiţica, deşi... -n'a 
ştăruit atât prefectul, cât mai ales Dumescu. 

DUDOLEA -: | 

Dumescu este candidatul prefectului pen- 
tru Senat. 

PĂLTINAŞ 

_Dumescu! 

„ BIMOONOVIOI 
| Aşa am prins şi eu de veste. Chiar i imi 
vorbea de votul meu.. 

“z0rȚA Di 

Noi punem candidat „pe Iancu. | 

Srucoxovior 

Bei i 
ZOIȚA 

Cred că n'aţi făgăduit votul d-voastre, cu- 
coane: Gavrilaş ? - a. . 

SIMOONOYIOI 

"Nu; negreşit. (a pare) “Am apucat a fa- 
gădui, | 

ZOIȚA | 
„Nu mă indoesc că veţi vota pentru Iancu.
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SIMCONOVIOI 

- Mai :remâne indoială, cucoană, Zoiţiea? Mai 
ales dacă şi prefectul... : a 

Z01ȚA 

Chiar dacă n'a vră prefectul! - 

"DUDULEA 

Cuconu Iancu chiar are majoritatea, 

| SIMCONOVLOL 
Elei | ie 

, - ABPABIA 

Eu mă tem de :0 cădere, şi atunci ar fi 
şi mai rău. - Deaceea: zic'să nu te pui inaințe. 

==: - ZOIȚA - 

Si se lese lovit in interesele sale? 

„ PĂLTINAȘ 

Sunt lovit! 

Ltox 

“Să i se prefere un netrebnic ca Dumescu ? 

| - DUDOLEA a 

Când națiunea il chiamă | 

RD i ai
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„ZOIȚA 
„ De nu. primeşti, nu te am de viţă dreaptă 
a Păltineştilor ! a a 

DUDULEA 

Nici de patriot! 

PĂLTINAȘ (după o scurtă cugetare), 

Votezi pentru mine, cucoane Gavrilaş? 

| - SIMCONOVIOI 

Mai remâne vorbă ? | 

PĂLTINAŞ 

„ Atunci primesc... M'am hotărit! Să mă inşele Petrașcu du drumul judeţan |. . 

SCENA XX. 

Cei de sus, Alirtescu. 

PĂLTINAȘ (mergendu-i inainte), 
Imi pare bine cai venit, iubite prietene. Ai fost la consiliul judeţan ? 

HIRTESOU 
N'am fost astăzi. 

PĂLTINAȘ 
Drumul. s'a, hotărit să meargă pe la răzăși.
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HIRTESCU 

» Aşa ? Imi pare foarte rău. Socot.: că tre- 

bue să fi fost motive puternice. 

"ZOIȚA (in parte). 

Cat mi-e de nesuferit! (Tare). Ce motive 

puternice ? Intrigi au fost. 

ASPASIA. 

Nu cred. Pentru ce să presupunem tot- 

deauna răul? ” 

“ ZOIȚA - 

Spuneţi, cucoane Gavrilaş, n'au' fost nu- 

mai intrigi ? 

STa00ROVIOr N 

“Are dreptate. cucoana Zoiţica,: parcă au 

fost... deşi se zicea în raport că pământul 

pe dincoace este Supus . varsăturilor, 

Z0IȚA a 

Pretexte ! Nu ştim noi aceste? 

DUDULEA 

Intrigi şi pretexte! Prefectul aflase de 

candidatura d-voastre, â-le Paltinaş, şi vă 

prigoneşte. 

PĂLTINAŞ 

Sunt prigonit, nu mai incape indoială |!
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MIRTESCU 

-„. Nu. credeţi, cucoane. Iancule. Nimeni .nu 
vra să v8 prigonească. Sunteţi un om prea 
drept şi toată lumea vă stimează. 

DUDULEA | 
Aşa este. Deaceea toţi vă vor senator! 

MIRTESCU 

Senator ? 

| DUDULEA 

-. Nu: ştiţi că senatul a fost desolvat? - 

MIRTESCU | | 

Nu aflasem nimic. Ce Tău îmi pare! Bar 
au să fe intrigi... dușmănii.. - 

“SCENA XXI. 
Cei de sus, Zulnia (care se inchină la toţi), 

. DUDULEA 

Duduca... 

 BIMOONOVIOL |. 
Duduiţa... a 

MIBTESCU |. 

Domhişoara...
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| DIDULEA . | 

Am onoare.a vă inștiinţa: că aveţi să ju- 
caţi in curând la bal la curte. - 

_ ZULNIA | | 

Eu la bal la curte, cum aşa? 

„ DUDULEA 

Când cuconu Iancu va fi ales in senat, 
precum sperăm... ce zic sperăm ?... precum 

suntem siguri. 5 

ZULNIA 

La senat? o 

ASPASIA 

Lucru incă nu e hotărit, d-le Dudulea! 

ZOŢA | 

'Te inșeli Aspasică, Incrul e hotărit, 

PĂLTINAŞ 

Da, lucrul e hotărit!... 

SCENA XXII. 

FEOIORUL (intrând). 

Poftiţi la masă! 

SIMOONOYIOI (dând braţul cucoanei Zoiţei). 

Dacă-mi daţi voe, cucoană. Zoiţică! (Trec 
amândoi). :
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DUDULEA (dând braţul cucoanei Aspasia). 

Doamna viitoare senatrice... 

| “- ASPASIA 

V& rog, d-nule Dudulea... (Trec). 

MIRTESOU cătră Zulnia), 

| Domnişoari... (Incet). Aici este o intrigă ce 
nu inţeleg. A 

| " ZULNIA (asemenea), 

Trebue să 'vă vorbesc. (Trec). 

LEON (urmându-i de aproape, in parte). 

Au şoptit ceva incet... (Trece). 

PĂLTINAŞ (singur, impreunându-și mânile), 

Eu candidat la senat. Şi incă in oposiţie! 
Ce schimbare a lucrurilor! 

(Cortina cade),



ACTUL II 
Cabinetul prefectului. 

  

SCENA 1. 

Petraşeu, Mirtescu. 

MIR'TES0U 

Aici nu sunt păreri politice contrare. “Sunt 

„numai intrigi. 

| PETRAŞOU 

Resultatul e acelaş, ce pot face? Am fost 

prieten cu Păltinaş; lam indatorit de câte 

ori am putut. Cine putea crede că deodată, 

imi va intoarce spatele şi s'a, arunca in 0- 

posiţie ? 

MIBTESCU 

__Nusi elde vină, Pau impins alţii. Ştii cum 

e Păltinaş: e greu să-l pornească cineva, 

dar odată ce-l hotăreşti, merge orbiş inainte.



PETBRAȘOU 

Ce vrei să faci cun om pe care o babă 
ambițioasă, un băet intrigant şi un advocat 
cârciocar îl duc de nas? 

MIBTES0U 

Nu sar putea schimba lucrurile ? Stăruind 

tu pe lângă Dumescu, el s'ar retrage şi Păl- 

tinaş s'ar alege, dacă nu sub patronajul gu- 
- vernului, cel puţin cu invoirea lui. 

-PETRAŞOU 

E cu neputinţă. Ministrul de interne stă- 
rue numai decât pentru „Dumescu care-i e 

prieten. 

_ MIRTESCU , 

Păltinaş nu este „omul să facă oposiţie 

in senat. 

PETRAȘOU 

Vrând, novrenă, va trebui să facă, "Chiar 
de- -ar vrea să, fie cuminte, alegătorii şi agenţii 
lui nu Yar lăsa. Unul a voi să fie .subpre- 
fect, altul judecător, altul să fie păsuit pen- 
tru câştiuri, altul să, i se schimbe primarul 
de la ţară, altul va cere o pensie... 'nu-i. ştii 
cum sunt? Apoi nu: esta de derinitatea, gu: 
vernului! Candidatura lui Duamescu este pusă;
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Qacă acesta, s'ar retrage: de hatirul lui Păl- 
tinaş, s'ar crede că guvernul e slab, că se 
teme de oposiţie, şi tot prestigiul. ar r dispără, 

— Cu. neputinţă! : 

MIBTESOU (se scoală). 

Nu-ţi pot spune cât dă r&u imi pare. 

PETRAŞOU: . | 

Inceareă tu să faci pe 'Păltinaş să se re: 
tragă; punendu-te pe atât, poate vei isbuti. 

| MIRTESOU' 

Nu cred, il cunosc dar voiu cerea! 

PETRAŞOU 

„De nui isbuti, tu trebue să votezi cu 

mine. 

MIBTESCU 

Să dau votul meu lui Dumescu! 

PETBAȘOU 

Trebue să-l dai, caci altfel sar crede .că 

şi tu eşti supărat pentru drumul judeţan 

care nu mai trece dinaintea grădinei tale. 

; „ XIBTESCU ! 

Eu sunt prea cuminte! ca să nu ințeleg 

greutăţile ce s'au ivit. : 

zș410. Scrieri complete, IV. 18
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PETRAŞOU 

Da, tu eşti cuminte, insă, lumea ar crede 
că votezi din paraponisală, Ş'apoi ce: s'ar zice de tine când ai vota azi cu guvernul şi mâni incontra, lui ? 

MIRTESCU | 

Negreşit, nu pot să votez cu oposiţia; eu Ştiu pră bine ce vor aceia. 

| PETRAȘOU 
Nici să te abţii de la vot nu poţi. Lumea 

ar zice... 

MIRTES0U 

“ Deajuns! Dacă incercărea mea va, fi za.- darnică, votez pentru Dumescu. 

| PETRAŞOU | 
Iţi mulţumesc... 'Te văd cam trist! 

MIRTESOU | 
Nimic, nimic. | 

| PETRAȘOU 

O săptămână, după alegeri lucrurile se vor impăca și totul va fi ca mai 'nainte.
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MIRTESQU (după o pausă), 

Petrașcule, va veni o ziin care ţi oiu cere 
să intinzi tu cel intăiu mâna, lui Păltinaş, vei 
face-o ? 

PETRAȘOU . 

Purtarea lui m'a indignat. 

MIRTESOU SI 

Voiu cere aceasta de la tine ca cea mai 
mare indatorire ds prieten. 

PETRAȘOU 

Ei bine, iți. făgăduesc. Dar nu „Bi aşa de 
trist, ce dracu 1. . a, : 

MIBTESOU 

Nu-i nimic, la revedere: (Ese). 

SCENA IL. 

, “Petrageu, apoi Gospodin. NE 

„ PETBAŞOU . 

Imi pare rău de Mirteşcu, dar e pre târ- 
ziu, nu mai pot da inapoi! (Sun clopoțelul, un 
aprod intră). Să pofteaşcă d-nul subprefect Gos- 
podin. (Aprodul ese, intră Gospodin), 

PETRAŞOU 
“Cum stau voturile in plasa; d-tale ? '
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GOBsPODIN 

D-nule. prefect, trebile nu merg tocmai 

cum ar trebue.. Candidatura, lui Păltinaş ne 
face mult r&u, şansele stau ia aşa. (Face din 
mână semnul cumpenei). : 

PETBAŞOU 

Nu putem cădă cu nici un preţ. Adevărat, 

& că Teoveanu cutrieră tot judeţul şi stă- 

rue pentru Păltinaş ? Netrebnicul! Fiindcă, 
nu Pam numit subprefect, 

GOSPODIN 

" D-nul Teoveanu. aleargă in adevăr, de la 

moşie la moşie, dar lucrează, cam - ciudat : 
stărue şi nu prea... 

-  PETRAŞOU 

Cine ştie ce intrigi mai ţese! 

GOSPODIH (scoțând un carnet din buzunar), 

Samsoniu mi-a, vorbit de dreptul ce ar 
avă să i se mărească pensia. 

- PETRAȘOU 
- Bine, m'oiu inţelege cu dinsul,. 

GOSPODIN 
„Buhalof se tângue. de judecătorul de pace 

din ocolul său, pentru. nişte boi ce au căzut;
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de pripas. Dacă-i s'ar schimba judecătorul, 
el votează cu noi, cel puţin: aşa am inţeles 
din vorba sa misterioasă. El e chiar aici, 

aşteaptă... 

| PETRAŞOU 

Să jerfese unui nătărău ca Buhalof pe ju- 

decătorul de pace? . i 

GOBPODIN 

Judecătorul s S'ar putea, permuta in plasa 

Doroftiana, unde locul e vacant. Buhalof are 

două voturi, al lui şi al cumnatului său. 

ZETRAŞOD 

Voiu permuta pe judecător. | 

QOSPODIN 

Dacă in locul remas vacant, sar numi 

băetul preotului lui din sat, unul Minea, 

Buhalof e sigure 

„ PETRAŞOU - 

Cinei acest Minea, om de: “treabă ? 

-GOsP0DIE 

Cam prostuţ, dar insfirșit... 

 PETRAŞOU. - 

Vom vede...
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GOSPODIN, 

„Cu votul lui Buhalof, majoritatea i imi pare 
câştigată, 

PETRAŞOU 

Voiu numi pe Minea. (Se scoală), Mai fă 
câte o vizită. pe la proprietarii d-tale şi vezi 

să le gâceşti gândul. Nu lua nici pe unul 

cu 0 perdea mai sus, inţelegi? Unde va fi 

nevoe, voiu face eu aceasta, 

” GOSPODIN | | 

M& pun îndată pe lucru... ştiţi că Bubalof 
aşteaptă... (Gospodin ese). 

| PETBAŞOU 

Mai aştepte puţin, nu voit “să le fac te- 

menele la toţi, mai ales acum; mar crede 

slab! - 

SCENA 114. 

Petraşcu, - Dudulea inură, 

DUDULEA (intrând). . 

VB veţi fi mirână de a mă vedă Ja dum- 
neavoastră, d-le prefect ? 

PETRAROU 

A! D-nul Dudulea! Ce-mi procură mulţu- 
mirea... ? .



— 279 — 

DUDULEA 

Treceam tocmai pe aici şi am venit să 

aflu dacă sunteţi sănătos... veţi fi având a- 
cum treabă multă. 

PETRAŞOU 

Ca totdeauna, nici mai mult nici mai puțin. 

" DUDULEA ! 

Poate tot mai mult câva acum... „alegerile 
sunt la uşă, 

PETRAȘOU 

Nu mă ocup de dinsele. (Zimbind). Respec- 
tez suveranitatea naţională, d-le Dudulea... 

dar d-voastră ce faceţi? Până acum vă văd 
alergând puţin. Sunt deprins să vă ştiu tot- 

deauna in fruntea oposiţiei; d-voastră un 
redactor de la „Salvarea -Patriei“!... 

DUDULEA 

Şi oposiţiari trebuitoare. Fără oposiţie gu: 

vernanţii ar pute crede că. fara numai 

a lor. | 

PETBAŞOU 

Negreşit, ţara-i a tuturor. 

DUDULEA 

Dar. oposiţia nu-i bună totdeauna. Cană
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nu-i la vremea ei, oposiţia e chiar vâtămă- 
toare. - 

PETRAȘOU (in parte cu mirare). 

Auzi mă rog? Oare ce vrea ?... 

| DUDULEA 

"Să presupunem că guvernul acesta — deşi 
nu simpatisez cu principiile sale — ar avb 
numai funcţionari buni—ce mai poate zice 
cineva, chiar adversarii lui ? 

PETRAȘCU 

Oposiţia găseşte totdeauna ceva de zis. 

” „:. DUDULEA 

funcţionarii ar fi buni. ! 
"Luaţi sama, eu zic in ipoteză : dacă toți 

„ ZETRA90V 
Nimic nu poate fi perfect. 

| | DUDULEA a 
„Cu inlăturarea câtorva. negligenţi, Jucru- 

rile s'ar indrepta. 

| PETRAŞOU 
Ce voiţi să spuneţi ? 

DUDULEA 
“Vorbeam aşa... in teorie generală... dar ă
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propos,.. fiindcă tocmai imi aduc aminte: 
luat-aţi sama.cum avocatul public de astăzi 
neglige interesele statului ? 

„.. PBTRAŞOU (in parte). 

“Aha! eaca buba. (Tare). Cum se poate? Eu 

il credeam: foarte bun. 

DUDULEA 

Eroare, eroare grozavă! El e cel mai ne- 
gligent din funcţionarii judeţului. Eu cred 
că sunt alţii cu mai mult talent, cu: mai 
-malte cunoştinţi care lar pute inlocui). 

PETBAŞOU (în parte), 

Să recomand in locul unui om, conştiin- 
cios, pe un şiret ca dinsul, atâta ar trebui 

(Tare). Aşa dar credeţi ?... 

„DUDULEA 

Toţi rîd de bietul advocat public.: Intre- 
baţi pe oricine... - 

PETRAŞOU 

Să vorbim lămurit, d-nule Dudulea, care 
este propunerea d-voastră ? 

| DUDULEA 

- Inţelegeţi prea, bine... eu nu sunt in drept 
a face propuneri... numai fiindcă sunt ale-
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geri... şi aveţi nevoe de sprijinul persoanelor 
influente... şi poate și de-al jurnalului... 

” PETRAŞOU 

Deaceea imi propuneţi concursul d-voastră, 
cu oarecare condiţii, nu-i așa ?:M8 mir foarte 
mult, eu vă ştiam partisanul: candidaturei 
lui Păltinaş. 

| „DUDULEA 

Candidatura lui Păltiuas nu e serioasă; 
eu „nici nu o'sprijin, mai. cu samă dacă m'aș 
incredinţa că- „guvernul se apropie de prin- 
cipiile mele. 

 PETRAȘOD i 
Adică, dacă v'ar numi pe d-vo astră advocat 

public i in locul lui Somir 2. 

DUDOLEA 

N'am zis aceasta. Deşi cunoscându- -mi me- 
ritele, negreșit nu aş refuza. .: 

PETRAȘQU . - -: 

Imi pare rău, d-nule Dudulea, dar nu vă 
pot; recomanda. Sunteţi foarte bun, dar din 
nenorocire guvernul ţine la cel. de astăzi ; 
băgaţi sama: nu eu, guvernul central. 

DUDOLEA 

Un refus2- D-nule prefect, am onoare a
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v& spune că v8.incredeţi prea mult in pu- 
terile administraţiei. 

| PETRASOU 

MB incred in bunul simţ al alegătorilor. 

| DUDULEA . -- 

Dacă veţi urma cu sistema, presiunilor şi 
violențelor, vă voiu denunța opiniunii pu- 
blice, care-și va r&sbuna. 

PETRAȘOU 

Faceţi ce vreţi, dar nu vă pot recomanda 
pentru postul de advocat public. 

„DUDULEA (mânios). 

Voiţi .să călcaţi libertatea poporului in-pi- 
cioare? Prea bine, ne vom vorbi | 

PETRAȘOU - 

Deosebirea, principiilor. politice nu ne va 
impiedica să remânem prieteni. 

DUDULEA (eu foc). 

_„„ Poporul va afla cum violaţi. prerogativele 

sale cele ma: sacre inscrise in pactul . său 

fundamental... (in parte). Mă desfide, deacum 

la Păltinaş şi pe oposiţie.. (Tare). vs salut! 
(ese) - ”
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“SCENA IV - 

Petraşcu apoi Buhalof şi “Hogojină. 

Dacă, aş şti că am nevoe de sprijinul lui 
Dudulea, aş arunca prefectura cât colo. (Sun 
clopoțelul, intră un aprod). Să poftească domnii 
care aşteaptă |! (Aprodul ese şi intră Buhalof și Ro- 
„gojină, care se închină). Ce mai faceţi, cucoane 
Ioniţă, plecăciune moş Ilie, poftim, poftim 
(intinde câte o mână la fie-care), i 

ROGOIINĂ 

“Ta am venit să vă 'mai. vad, „cucoane Co- 
stache. 

BUHALOE (in taină). 
Sunteţi bine, sănătos? .. .- 

PETRAŞOU 
V& mulţumesc.. D-voastre ? 

' BUHALOP - 

Slavă Domnului. O 

PETRAȘOU. | 
“Cum. sunt; alegeri, eâca şi moş Ilie la pre- 

fecturăi ! Di n E | 
Po 

„ROGOSINĂ 

Apoi dă, vorba ceea : „unde-i bine nu-i 
de mine, unde-i Tău, hop şi eu!“
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PETRAŞOU 

Am auzit, cucoane. Ioniţă, că judecătorul 
d-voastră de pace, nu prea mulţumeşte pe 

impricinaţi. 

BUHALOF (tainic, punând. mâna la gură). 

Sst! (Tare).. Ba nu, dimpotrivă... n'am auzit. 

PETRAŞOU 

Ştiu ce ştiu; am. hotărit să-l. mut într'o 

altă plasă. 

BUHALOF (in taină la urechea lui Petrașcu). 

Iancu Păltinaş işi pune, candidatura. la. 
Senat. Ştiu sigur. 

ZETBAȘOU 

“Tâneu Păltinaş? 

BUHALOF (ca sus), 

Sst! Să nu afle cumva că vam spus eu. 

ROGOJINĂ 

Avem să-i dăm.,0: trânteală.. de. cele. bt 

trâneşti. 

PETRAŞOU: 

Bine moș Ilie, d-ta nici nu eşti alegător 

in. colegiul intăiu?: ă
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ROGOIISĂ 

Dacă. n'am vot, 'ca, dinsul, poate el alerga 
ca mine ?. Ştiţi vorba: unde nu-i cap, vai 
de picioare! 

" PETRAŞOU 

“Eu te ştiam bine cu Păltinaş, moş Ilie! 

ROGOIINĂ 

“ Inchipueşte- “ți cucoane Costache, că-mi tă- 
gădueşte dreptul la, zece falci de pădure. 

PETRAŞOU 

Vra: să-ţi iee pădurea ?. 

| | ROGOIINĂ | 

Ba, nu vra să-mi dee, tot la una ese... 

PETBAŞOU.. | 

Aha! Si se vede că ţi-ai mai iomulțit pIo- 
cesela cu unul? . 

ROGOIINĂ 

" Ce să fac? Să se zică de mine 'că's mişel? | Nu ştiţi vorba: Mai bine “un voinic la pa: gubă, decât cun mişel. la dobândă, . 

PETRAȘOU (cătră Buhalof incet), . + 
Sunt sigur câ Pâltinaş ţi-a trămis răspuns ?
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BUHALOE (în taină). 

Sst, a fost nepotul său, Leon, să mă vadă, 

dar m'am făcut bolnav. 

PETRAŞOU (incet). 

Nu Pai primit? (Tare). Nu cunoşti pe unul 

Minea din plasa d-tale, aud că-i un om pre 

cum se cade? - 

| BUHALOF. . 

Nu-l cunosc... adică... puţin... Pam văzut... 

(Incet). Băet de treabă... om cinstit... ficior 

de popă. 

|  PETRAŞOU (încet). a 

 Xoeam să-l pun pe dinsul judecător, — Cred | 

că..veţi vota pe Dumescu la senat? 

 BUBALOE 
(vrea să-i dea parola cu degetul, dar intilnind privirea 

lui Rogojină i-o dă pe la spate). 

Sunt al d-voastră, vă dau. parola mea. D 

"> mTRAŞOU ii. pa 

Sigur? 
BUEALOE (idem). 

St -mi mănânc copiii fripţi, să n'am parte 

de Sevastiţa! | 

Sa | ZETBAȘOU E A 

Bine, bine. Minea, va fi numit.
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BURALOFP (idem). 

. Sunt al d-voastră, pentru vecii vecilor, 

SCENA V. . 

Cei de sus, Aprodul care deschide ușa lui Simconorici 
- şi la alţi trei alegători. 

| PETRAŞOU 

Poftiţi d-nilor, poftiţi! 

: -- TOȚI (se. inchină).- 

PETRAŞOU 

Imi pare bine că vă văd domnilor, voiam 
tocmai să vin pe la d-voastre casă ne con- 
Șultăm.. despre: viitoarele alegeri la: senat. 
Guvernul. nu se amestecă ; pe: cine-or vol! 
d-nii proprietari, pe. acela. lor alege. . 

SIMOONOVIO 

De când avem fericire să fiţi d-voastră 
prefect, totdeauna judeţul nostru s'a bucu- 
rat de libertate in. alegeri: 

TOȚI 

Aşai, aşai! 

BUKALOF (in taină cătră Petrașcu), - 
Psst! Avem cea mai mare libertate! Am 

dori să cunoaştem şi părerea d-voastre, dom- 
nule prefect; aaa
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Linl ALEGETOR 

“Am dori să. cunoaştem şi părerea d-voa- 

stre, d-nule prefect. 

2-lea ALEGETOR 

Cum iţi spune d-voastră, aşa, vom face, 

3-lea ALEGETOR 

Din cuvântul d-voastre nu eşim. .. 

“ ROGOJINĂ (in . parte). | 

Ia să vedem mai intăi, să vedem! 

PETRAŞOU 

Guvernul nu are candidat. Negreşit el se 

interesează, dar nu influenţează. Din partea 

d-voastre trebue să vie propunerea candi- 

datului. D-nule Simconovici, pe cine credeţi ? 

BUEALOF (în taină lui Petraşcu). 

I'am văzut iarna trecută intrând in căsa, 

lui Paltinaş. Psst|... 

PETRA30U (asemenea). 

Psst 1... (Tare). Ei bine? 

SIM CONOVIOI (nedumerit), 

Apoi dă... ştiu eu... 

PETRAȘOU (incet lui Simcorovici), 

Propune pe Dumescu. 

șzro. Scrieri complecte, IV. , 19
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SIMOONOVIOI 

-. Bu?,.. dar.;. nu pot... vai .de mine. „eu 

sunt prieten cu... 

PETRAŞOU (asemene. cu energie). 

* Propune dacă, vrei să remânem prieteni. 

SIMOONOVYIOI (in parte). 

"E în stâre'să mă nenorocească : am o casă 
de copii. (Tare); Ce ziceţi d-lor, despre d-nul 
Dumescu ? 

I-iol ALEGETOR (se uită în ochii prefectului), . 

_D-nul Dumescu ? : 

3-lea ALEGETOR (asemenea).- 

„ Caconul Vasile. Dumescu ? 

„lea ALEGETOR (asemenea). 

Presidentul consiliului judeţan? 

PETRAŞCU 

D. Dumescu ? E un om foarte respectabil. 
Aţi avut o fericită idee, d-nule Simconovioi. 

.. TOȚI ALEGETORII 

B bun, e bun! 

BUHALOF. (in taină cătră Petrașcu), 

Dumescu, bun!
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BIMCONOVIOI . iei 
. . : iai a 

"Mam inspirat de dorinţa! alegătorilor. (In 
. parte), Oare ce-oiu spune cucoanei Zoiţei ? De 
aici mă duc la Păltinaş: ÎN 

PETRAȘOU 

Am aflat că d-nul Iancu - Păltinaș e can- 
didatul oposiţiei. Imi pare rău că un 6mcu 

posiţia d-sale şi-a pus -in.cap să restoarne 

guvernul, şi nu-mi vine a crede că proprie- 

tarii cei mari il vor sprijini. * 

Tia ALEGETOR 

pia test 
; “Senatori nui de dinsul! i ai _ 

A "9-lea At GăzoR . 

Schimbă, pre uşor opiniile sals sălile : 

sea ALEGETOR 
peri LL SS, 

| Nu are « dest caracter. Pg 

ROGOJINĂ 

E un cârciogar care caută pricină la, toţi 
vecinii. Dia ap 

PETRAŞ0U 

„4mpărtăşesc şi eu părerile « d-voaștre d- nilor 

şi voiu :voţa, „pentru Dumescu.. Aştept de la 

toţi acei cari „sprijină guvernul . să voteze
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ca şi mine. Eşind oposiţia biruitoare, gu- 
Vernul ar trebui să se retragă, totul s'ar 
schimba de sus pănă jos, in ţară ar domni 
cea mai mare neorândueală; ba poate chiar 
anarchia ! 

| TOŢI 
Aşa-i, aşa-i! | 

| BUHALOF (În taină cătră Petrașcu). 

Dacă ese Păltinaş, avem anarchiet 
PETRAŞOU 

Imi pare bine. că avem aceleaşi simţiri. 
(la pe Rogojină la o parte, ceilalţi alegători se grupează 
şi vorbese impreună). Moş Ilie, degeaba n'ai ve- 
nit să mă vezi? | 

| BOGOIINĂ 
Apoi dă, Cucoane Costache, ia mă gân- 

deam la pricina mea cu cuconul Iancu pentru 
- pădure. | 

Pa PETRAȘOU 
Ce-ţi pot face eu? 

ROGOIINĂ 

„Ia... adică 'aşa ' gandeam euist; “ca-ti tb prost ce Sunt:;. dacă aţi pune :5 “vorvă lă prezedentul tiibunalului::: to parcă aş av
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mai-multă inimă. Vorba. ceea: mai bine să 
ai a face'cu Dumnezeu. decât cu. Sfinţii. 

I-iul ALEGETOR .(cătră al doilea). 

Eu unul votez pe faţă. 

2-lea ALEGETOR 

Toţi trebue să votăm pe faţă. 

PETRAŞOU i 

Moş Ilie, eu nu mă& pot amesteca intrebi 
judecătoreşti, i 

. N | - z0003rnă | 

 Grpăoţ că n'am dreptate? 

a  pbzBaşou 

Ba sunt sigur, că dacă aş â judecător ai 
câştiga d-ta, dar ca prefect nu-i treaba, mea. 

N ROGOIINĂ (în parte). 

Baca! Eaca ! (Tare). Adică Vodă. vrea şi 
Hâncu bal: 

PETRAŞOU 

N'am ce-ţi face. (Se amestecă pintre alegători). 

ROGOIINĂ 

__ Bine, intrebarea nu-i greşală. (In parte). 
Dacă-i. vorba pe aceea, mai degrabă mă im- 

pac cu Păltinaş;. dar şi despre alergățură la
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alegeri, Şterge:te - pe! guriţă 1. Drumul. pe: în 
noi' e votat, ce-mi mai pasă! !- , 

|  "PETRAŞOU 

„Da, d-lor, vom vota pe faţă! î...u .:: 

SIMCONOVI0I:. 
Noi avem. curajul opiniilor noastre. (în 

parte cu griji), Oare ce să fac? (Alegătorii işi iau 
pălăriile). 

 PETRAȘOU 
vs duceţi ? Vă mulţumesc domnilor, e: eşim 

impreună. (La ușă); Poftim 4-lor... ba nu... 
d-voastră intăi, vă rog. d-nule Buhalof,. aice 
sunt; la mine a casă. (Es alegătorii, apoi Rogojină). 
Nu vi, cucoane Gavrilaş ? (Ese). 

| SIAICONOVIOL (uitânau- -se dacă au eşit toi 

S'au dus? Nu voiam să mă vadă cineva 
din casa lui Păltinaş, că am eşit odată cu 
dinşii. Tare se mai: sborşise la mine ; "ce era 
să fac?" Bree! (ese). 

SCENA IV. 

Decorul se schinibă, . Cabinetul lui Dudulea. 

DUDULEA (intrând. prin ușa din'fund), i! 
Mi-a trântit refuzul in obraz fură; cea măi mică cruţare..: Dar lasă, lasă, ne-om' vorbi
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noi, am să-mi resbun! Dar să-mi regulez 

mai intăi hărtiile (Se duce la biurou şi caută hărtiile), 

Cererea pentru punerea sub interdicţie ului 

Antonovici... bun; îl vom punela cale, tre- 

bue să mai: “aibă - şi nepoţii ceva venituri. 

(Pune hărtia la o parte şi îa alta). Vânzarea, moşiei 

minorilor Iordănescu. . Pentru aceasta ari 

nevoe de avisul a trei jurisconsulţi. 'Toate 

cheltuelile sunt pe sama mea şi. nici, un co- 

leg nare să-mi dee un avis favorabil fără 

plată. Rău! Am s% iau trei din cei mai ca- 

lici: câte zece galbeni: de cap! Am să pro- 

pun lui: Hinţeu, Brazdă şi Postescu,:. „Chiar 

am să:le.scriu (ia hănie şi.scrie). * ei: 

SCENA VII. 
Cei de sus, Ițic sin Şloim. i! -i 

IŢIO SIN gone a 5%). 

„Chicone Pânaite;, At a 

. DUDULEA (ridicâna capul). 

Cine-i acolo? 

IŢIO.  -: 

Eu, Ițic sin Şloim, samsar. 

| DUDULEA 

Pus'ai un franc în cutia de la uşă?“
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: IȘIO. 

»- Am un perţes... 

i a DUDULEA 

Nu ştii că nu: întră nimeni la mine fără 

că să pue mai intai un franc in cutie? Pune 

şi. apoi vorbeşte! 

IȚIO 

“Eaca pun ! (pune). Am un perţes chirecţional 
pentru abis de incrediri şi escricherii... 

_DUDULEA o 

Nam vreme - azi, vino mâni Gimineaţă la 

nouă ciasuri, (In parte). Un fleac corecţional : 
cinci, şase gâlbeni. 

IȚIO.. 

Dar mâne nu trebue st mai pun alt franc? 

DUDULEA 

Vom vedă. Mâni la nouă. (Tic ese). Cu fran- 
cul din cutie ce depune ori-cine vine, imi 
ţin bucătăria. 

SCENA. VIII. 

Rogojină, Dudulea. 

ROGOJINĂ 

Buna vreme, cucoane Panaite. ,



— 297 — 

DUDULEA 

„Pune un frane in cutia de- la uşă. „(In parte). 

Mare mintne, "Rogojină la mine. (Se scoală). 

ROGOIINĂ 

Se vede că aici e treaba pe. disc ca a. 
biserică. (pune).. - 

RE , DUDULEA 
“Obiceiul: caşei. (n parte). Dac oiu găsi un 

gologan de 'cinci bani in cutie, şiretul "de 

moșneag La pus! (Tare). Ai vrun proces, 

d-nule Rogojină ? îi 

ii PR ROGOSINĂ: 

Apoi “Gecare ştie undel stringe ciubota. 

Am proces şi aş vrea să n'am. 

“DUDULEA' 

“Cu cine? | 

| | Rodostuă E 

Apo nu a şti D-ta imi. eşti dusmanul . 

"DODULZA | 

Nu cumva , pricina celor zece . falci de Dă 

dure cu Iancu Păltinaş? 

E ROGOIINĂ 

“Ai pus mâna pe bubă.



“DUDULEA 

Am văzut documentele şi iţi spun in con: 

ştiinţă, moş Ilie că n'ai să iei nici'o uscă- 

tură din pădure. | 

;. ROGOJINĂ : 

Apoi d. ta cum ai să zici altfel? Dar can: 

deam că poate ţi se urtște şi d-tale de la 
o vreme cu judrcăţile! Tot e bine să im- 

paci pe ici pe colo câte una; doar creştini 

suntem! 

DUDULEA i 
De astă dată vezică nu pre ai cum so 

scoţi la capăt, şi doreşti să- “i vin în ajutor. 

ROGOSINĂ - 

Par'că-mi ceteşti in gând. “Apoi dacă ai 
învăţat carte, aşa-i. 

DUDULEA 

Nu ţi-ai găsit omul, moş Ilie. (Ia parte). 
Mi-am:luat măsurile de mai *'nainte.: De se 
judecă Paltinaş, ori de se impacă, am sti- 

pulat acelaş onorar;: Dacă aş pută şter peli 
ceva, şi. de la răzeş, îi impac! Dea 

BOGOIINĂ 
Adică dacă ai curma gâlceava prin o in- 

voială, păcat ar fi? -
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| DUDULEA 

O imptcare aici are să fie giea; foarte 
grea, doar să mă:pun. pe atâta -cu „tot din- 

adinsul, Pa 

ROoavă 

;Dacă mi-ar da măcar patru fălci, tocmai 
mi aş rotunji moşioara, 

i DUDULEA 

Greu, foarte grei, de tot greu. Păltinaş 

e un indărătnic cum n'am mai văzut, şi e 
bine „încredințat că are dreptate. 

ROGOIINĂ. iii 

” Adică greu ţi-ar veni să-i spui d-ta... că 
poate perde... că: sunt multe cheltueli de 

judecată... că portăreii pot să-i calce casa... 
ştiu eu ?... dă!... d-ta te pricepi... ş'apoi de- 

geaba cine lucrează ?. Poate că nu-i zice, ba 

când ţi-ar trimite cineva Vre-o patru stin- 

jeni. de lemne... colea * pline, “câte de „opt 

palme, lemne uscate... bune... 

DUDULEA : d 

Eu ard zece stânjeni pe iarnă... “nici o 
palmă mai puţin. ca 

ROGOJINĂ 

“Fie şi opt... dă-mi mâna, cucoane Panaite.
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„DUDULEA 
„Am dis: zece, . | 

! BROGOIINĂ 

Ş'aşa fie! Intr'un cias bun! aa 
| DUDULEA 

"Noroc să dea Dumnezeu! Acum du-te căci 
aştept pe Păltinaş şi nu trebue să te vadă 
la mine; vino săptămâna, viitoare: 

ROGOIINĂ .- 

M5 duc, mă duc. Mani dimineaţă când te-i 
scula, ai să vezi opt cară de lemne in curte.: 
Să le arzi sănătos!. -(Esa). 

a SCENA. 
„Dudulea apoi Antiţa şi Neculai Caşcaloni. . 

DUDULEA 
__ Trebuia să-i cer doisprezece stinjeni, prea 
m'am. grăbit. Mai cu samă cu tălharul ist 
de răzăş trebuea să mă ţin ţeapăn. O para frântă nam câştigat pân” acum de la; dînsul 
deşi a umplut jumătate din archiva tribu- 
nalului numai cu, dosarele lui. Dar aşa sunt 
eu, neinteresat! Cine Vine?. (Intră cucoana „An: tița şi N, Cascaloni), Puneţi câte un franc... A! 
D-voastre sunteţi cucoană Antiţă, d-voastre „Cucoane Neculai ? Vre-un proces. de. sigur?



— 301 — . 

OAŞOALONI 

Ba. nu, data asta nu-i proces. Ă 

ANTIȚA 

"O altă treabă ne aduce la d-voastră, 

_ DUDULEA (arătându-le scaune). 

- Poftiţi, poftiţi.. (Antiţa și Caşcaloni se așază), 

- OAŞOALONI - 

Ce mai e nou, cucoane Panaite? Alegeri 
la senat, ha? | 

DUDULEA (in parte). . . 

Pii! Caşcaloni votează in colegiul intăiu, * 

uitasem de tot. Am să-l apuc. (Tare). Așa, 

alegeri, cucoane Neculai. Acum să vedem 

dacă suntem un popor liber! 

ANTIȚA 

Mă mir cum te mai gândești la aceasta 

cumnate când abia ţi s'a născut al şaptele 

copil. (Cătră Dudulea). Dar aşa-i cumnatul, tot- 

deauna, gândeşte intăi la alţii şi apoi la sine. 

| DUDULEA 

Cum credeţi, cucoane Neculai ? Wa venit 

oare vremea să ne scuturim de guvernul 

actual care risipeşte finanţele, demoralizează, 

conştiinţa publică, ruinează ţara, falsifică 

expresia, naţiunii!... e



OAŞOALONI 
Apoi dă... | | _ 

Ia ANTIȚA 

Am. auzit că cuconu Iancu Păltinaş s'a 
pus la colegiul intăiu. Oare va eşi? 

DUDULEA | 
Ce om, Păltinaş! Plin” 'de'tirtute; patriot, 

priceput, făcător de bines: Ar trebui ca ale- 
gătorii: să-l voteze .făr' a mai sta- pe gân- 
duri. Nu mă indoese că şi d-voastră îi veţi 
da votul. 

GAROALONI 

“Am auzit. că şi Dumescu stărue să fie 
aleş. . 

ANTIȚA:" 

Aşa, am . auzit şi eu de Dumescu, 

Ra i DUDULEA, o 
- Votaţi pentru Pâltinaş, c cucoane. Neculai, 
votaţi, veţi face un bine patriei] . . 

OAȘOALONI 
Apel: „Vezând și făcând... 

| ” ANEIȚA 

„Oare te-ai. pută duce la vot, cumanate, 
trebue să to gândeşti şi la boțezul copilului,
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= OAȘOALONI 

Apoi, dacă păn' atunci voiu găsi | un Cu- 

mâ&tru... 

AN2rȚA 

„Doamne, curanate, la ce mă gandeșe: ?2 

Oare cuconu Iancu n'ar prim să fie naş: CO- 

pilului ? 

. OAȘOALONI: 

„Apoi «dacă... 

DUDULEA (in parte). 

__Ce prost sunt! A venit li mine ca să-mi 

propue 'o' tocmală:: unul să boteze altul să 

voteze. (Tare). Cucoană Antiţa, imi Aţi voe 

să vorbesc eu cu cuconu Iancu ? (incet lui Caş- 

caloni). Dacă primeşte a îi nş copilului îi 

dai otul? 

OAȘOALONI (incet lui Dudulea). 

.. Apoi. dacă ne-om incumetii, cum să, nul 

votez ? 

AIA 

„Bu: totdeauna am : fost pentru cuconul 

Iancu. „„ trebue să-l votezi şi d-ta, cuninate,



SCENA X. 

"Cei de sus, Zoiţa. 

ZOIȚA (intrând). 

Nam mai avut răbdare. — Cum merg tre- 
bile, d-nule Dudulea? (Satută din cap pe Antija și 
Caşcaloni. : 

 DUDOLEA - 
Ce onoare pentru mine, cucoană Zoiţă? Nu 

„cunoaşteţi ? Vă presentez pe d-nul Caşcaloni 
" (apăsând) aleg&tor in colegiul intăiu de senatori. 

ZOIȚA (in parte). 

Alegător!... (7rare).. Imi pare bine, cucoane 
Neculai; de mult doream să fac cunoştinţa 
d-voastre. Cucoana-i bine... copilaşii 2... . Cu: 
coana Antiţa.imi spunea mai dăunăzi că vi 
s'a mai imbogăţit casa... e sănătos mititelu? 
(Incet lui Dudulea). Cum votează Caşcaloni ? 

DUDULEA (incet cătră Zoiţa). 
Caută un cumătru; dacă cuconu -Iâncu îi 

botează, e al nostru. | 

ZOIȚA (cătră Dudulea). 

"Cum să boțeze unui om pe care nici'nu-l 
cunoaşte? : | 

DUDULEA (asemenea). 

Asta-i condiţia votului,



ZOIŢA (asemenea). 

„i Va boteza. (Tare). Aşa „de rar vii acum. 

pe la noi, cucoană Antiţă. 

Pa ANTIȚA | a 
Vă rog să mă ertaţi, cucoană Zoiţă... gos- 

podăria.... 
ZOIȚA 

Doamne! La ce m gândesc? Cucoane Ne- 

culai, am să te rog să-mi dai voe să-ţi bo- 

tez eu sau mai bine, fiu-meu. Iancu. Am 

să te rog. (Cătră Antia), Las cam să te fac 

să vii mai des să mă vezi. 

ANTIŢA 

Ce cinste pentru sora mea... (în parte). De 

n'a prins stărostia, a prins votul. 

OAȘOALONI O 

Sărut mâna, cuconiţă... nu ştiu cum să 

"vă mulţămesc! : 

ANTIȚA 

Am auzit că toţi vor senator pe cuconu 

Iancu. e. “ 

OABOALONI” 

De la inceput am gândit la d-nialui. Dacă 

d-nialui se alege, apoi ştiu că va merge bine 

in țară ti mt 
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_ZOȚA 

: "Iancu nu pre vrea, nu ştiu dacă va primi. 

DODULEA 
Noi îl.vom sili să primească, ţara îl va, 

sil! .. 

* OAŞOALONI 

Da, da, trebue să-l silim! 
_ o ANPIȚA | 
Ă Ca, cuconul Iancu nu-i altul aşa, de bun. 

ZOŢA 

Mâne chiar va veni Iancu să vă vadă. 

CAȘCALONI 
Dece să, se supere? Voiu veni eu: dacă-mi 

daţi voe. (Es amândoi, Dudulea îi duce pănă la ușă). 

SCENA XI. 
Zoiţa, Dudulea. 

_ | ZOIPA 
Mi s'a spus de cineva, d-nule Dudulea, că te-a, văzut la prefectură. Ce-ui cautat acolo? 

DUDULEA (in parte), . 

baba. (Tare). Am fost in adevăr, 
ugase Petrașcu să trec pe acolo. 

A şi aflat 
mă r
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ZOIȚA 

. Te-a rugat ispravnicul... și d-ta te-ai dus | 

DUDULEA 

Cunoscând influenţa mea, prefectul voia 
să mă câştige, propuindu-mi postul de ad- 

vocat public. Inchipuiţi-vă cât am tost ae 

indignat ! 

ZOIȚA 

Astari: silnicie, demoralizaţie! 

 DUDULEA 

Dar iam dat bani pe miere. I-a trece altă, 

dată gustul să-mi facă propuneri de aceste. 

ZOIŢA 

„"Prebui să scrii aceste prin gazetă ca să 

ştie lumea. 

DUDULEA . 

Lăsaţi pe. mine, are să fie mulţămit. Dacă 

Vaţi fi văzut ce obraz făcea când i-am spus: 

d-nule prefect, eu' nu-mi jertfesc convingerile 

mele pentru un miserabil interes material. 

Patria stă la mine mai pre sus de mica mea 

per soană. Poate că in partidul d- voastre sunt 

oameni care-şi vând opiniunile, dar in par- 

ţidul meu sunt numai de cei ce doresc bi- 

nele naţiunii, .Noi avem aspirații mui nobile.



ZOIȚA 

'“ Bine iai spus. Cum ţi s'a părut Petraşcu ? 
Are incredere că va isbuti ? 

"DUDULEA i 
E prăpădit, pirlit! Candidatura lui  cuconu 
Iancu i-a căzut in cap ca o ghiuleal! 

-. SCENA XII... 

Cei de: sus, Păltinaş. 

PĂLTINAŞ (intrâna răpede), . 

„Zi, cum stăm? 

i DUDULEA 
Bine, foarte bine!. 

ZOIȚA 
Zice că Petraşcu e prăpădit! 
i PĂLEINAȘ 
Bu mă ingrijesc grozav. 

DUDULEA 
_ Habar să n'aveţi; treaba are să meargă strună. 

Z0IȚA 
Avem și votul lui Caşcaloni,.



i -PĂLTINAŞ gi 

: “A lui Caşcaloni? N u-l cunosc, ştiu :eu...: 
mi 

Ă _ „ZOIȚA . | | 

“I-am: „fazhduit. că-i botezi. tu un. cop: şi 

te votează. ” „i 2 

PĂLTINAŞ 

Voiu boteza. : 

DUDULEA 

Chiar acum a eşit deaici. Dar avem mai . 

mult inca, avem pe Rogojină. | 

” zOIȚA aa 

„Pe bădăranul de răzeş? 

_zĂTEDIAȘ, 

Pe duşmanul meu, cu care sunti in “proces? 

| DUDULEA | 

Dându-i patru fălci de pădure in loc de 

zece, il împăcăm, şi ţine cu noi pănă la 

moarte. - | 
Ei Ri PĂLTINAŞ : 

Să-i dau de bună voe, când ! p'are nici O 

dreptate? : i i 

i duza i i 

Hm!... lucrurile nu. sunt tocmai. aşa de 

limpezi cum le credeam... „mi șe pare că m&-



surătoarea a fost cam greşită. Cine ştie 
dacă n'ur. eși mai. mult de zece fălci când 
S'ar face o cercetare la faţa locului... mai 

sunt cheltueli de proces... taxe... timbru... 
apoi judecătorii... cine ştie? Azi sunteţi in' 

oposiţie... 

PĂLTINAȘ 

Rogojină nare vot in colegiul intăiu. 

_DUDULEA 

„Dar are multă influenţă şi aleargă şi stă- 

„ chiar mi-a fâgăduit,. 

„Z0IȚA 

Aleargă pentru noi? Impacă-te Iancule și 
dă-i patru fălci de pădure! 

N aa __ PĂLTINAŞ 

„. Fie. Să faci hartiile, d-nule Dudulea, 

SCENA XIII. 
Cei de sus. Teoveanu. 

pe cr a, LEON (imrând). 

Vine Mirtescu. Te-a căutat pe-a casă -mo- 
şule şi aflând că eşti aici a apucat în coace. 

„e „PĂLTINAŞ, 

"Mirteăcui votează. in: colegiul întăiu,
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DUDULEA 

-E cel mai bun prieten al -prefectului. O- 
mul acela nu-mi e drag. De când e, n'au 

avut nici un proces. Aud o trăsură, trebue 

să fie el! 

ZOIȚA 

N'ar trebui să ne vadă aici. 

DUDULEA 

SA intrăm alături in salon şi să jisâm pe | 

cuconu Iancu singur. | 

LEON 

Poate că vine să te sfătuească Să “i re 

tragi canditura. 

OA o; 

Dac' a vorbi aşa, intoarce-i spatele! (Zoia, 

Dudulea şi Leon es pe o ușă laterală). 

| SCENA XXI. DR 

- Zancu Păltinaş primblându-se prin casă, “Mirtescu.. : 

MIBTESOU (intrând). a 

Imi pare bine că vă găsesc, cucoahe Ian: 

cule. V'am căutat pe-a casă. 

PĂLTINAŞ 

' Si' mie imi pare bine că te văd, iubite 

prietene, mă găseşti plin de grijă! li
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MIRTFSOU 

-OPentru că aţi căutat-o singur, cucoane 
Iancule. :: 

PĂLTINAŞ | 

Eu nu am căutat-o, Petraşcu m'a virit 
intr'insa. 

-  MIBTESOU 

„Nu-i Petraşcu de vină. 
“ 

PĂLTINAŞ 

D-ia imi vorbeşti? N'ai văzut cum s'a 
purtat cu mine, cu noi amândoi ? Un duşman 
ar fi avut mai multă consideraţie. A. in- 
cuviinţat planul răzeşilor, şi a dat cu pi- 
ciorul in proprietarii mari. 

! MIRTESOU i 

Si eu aş avea cuvânt să fiu nemulțămit, 
dacă nu m'aș fi incredinţat că Şoseaoa, aşa 
precum 0 propusesem noi, nu este cu pu- 
tinţă. Dar oricum să fie, trebue pentru a- 
ceasta, să-l părăsim ? 

PĂLTINAŞ 

El a indemnat pe Rogojină să-mi facă: 
proces pentru pădure, incât am fost silit să 
mă impac cu paguba mea.



MIRTESOU 

Să -nu credeţi, cucoane Iancule. Petrașcu 
nu-i in stare să facă asemenea intrigi. 

PĂLTINAŞ 

A fost, destui ani de 'zile prefect, mai vie 

şi alţii. | 

| „ MIRTESGU! 

Şi d-voastră vorbiţi aşa ? 

PĂLTINAŞ 

- Mi-am pus candidatura la Senat in oposiţie. 

MIRTESCU 

VW aji făcut bine, cucoane Tancule, daţi- -mi . 

voe. „Să vă spun. 

 PĂLTINAȘ 

N'am acul bine? 

SPECII „. MIRTESOU: 

Vă dau' un sfat de prieten, de prietenul 

cel mai sincer. Retrageţi-vă candidatura. 

_ PĂLTINAŞ 

Azi am intilnit pe Petraşcu pe uliţă şi 

şia intors capul, făcându-se că nici mă vede. 

„MIRTESCU 

Poate nu v'a văzut. Pentru ce atâta ura?
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PĂLTINAŞ 

Destul !am sprijinit “Nu vreau să mai 

sufăr să-şi mai bată joc de mine. 

MIRTESCU 

Să zicem că aveţi. dreptate; pine este să 
părăsim convingerile noastre pentru nemul- 

ţamiri private t... Aceasta-i nenorocirea ţării 

noastre... Voiii să faceţi şi d- “ve astră ca cei 

mulţi ? - 

PĂLTINAŞ 

N'am zis că vreau să părăsesc ideile mele... 

MIR TESOU 

„+ Yoiţi să r&sturnaţi astăzi ceea ce aţi spri- 

jinit eri? Nu vedeţi că sub nume de prin- 

cipii geneiale, se urmează tot aceeaşi cale, 
cu alţi oameni, poate mai răi. Intreaga te- 

melie a statului se sgudue pentru ambiția 
câtorva şi fără ca ţara, să aibă cel mai mic 
folos din aceste vecinice schimbări. . 

PĂLTINAŞ 

'S'avem stabilitate in rău? 

MIRTESCU - 

Cucoane Iancule, retrageţi- vă. sunt mai 
mult decăt un prieter pentru d-voastră. Cea 
mui de aproape rudă nu stimează, şi iubeşte 
familia d-voastre ca mine.
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PĂLTINAŞ 

Te cred,. prietene, dar acum e târziu. 

MIRTESOU 

Am să vin cu Petraşcu la d-voastră. EA 

v'a incredinţa singur că v'aţi inşălat asupra 

purtării sale. 

PĂLTINAŞ 

Petraşcu ar veni la mine?... 

SCENA xv. 

"Cei de sus, Zoiţa, Teoveanu, Dudulea, 

ZOIȚA (intrând răpede). 

D-nule Mirtescu, vă mulţămim pentru sfa- 

turi; vă rog să credeţi că ful meu nu-i o 

morişcă care merge după cum bate vântul. 

NIBTESOU 

Cucoană, Zoiţă |... 

| ZOIȚA 

Fiul meu nu şi schimbă părerile pe . fie- 

care cias. 

| DUDYLEA IE 

Tara e sătulă de abusurile ce se comit 

astăzi la guvern. Țara e setoasă, de dreptate, 

„de drepturile sale “constituţionale. ' i
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MIRTESOU 

D-nule Dudulea, vă rog... cuvinte de a- 

ceste... 

LEON 

“Vioșul meu e aclamat de tot județul (încet 

Zoiţei). Să nu-l slăbești! 

ZOIȚA 

Nu este de demnitatea fiului meu să se 
retragă. Numele familiei e in joc. Familia 
noastră nu s'a ridicat de jos de eri de-alal- 

- tăieri, ea are tradiţiile sale. 

MIBTESOU 

Cucoană Zoiţă... 

ZOIŢA | 

Vei şti d-nule, că Iancu are caracter. 
a | MIRTESO0U | 

Cucoane Iancule, vă rog... 

ZOIȚA 

Pentru ce taci Iancule, respunde cum se 
cuvine la solia prefectului. 

PĂLTINAŞ 

Al Dita vii din partea prefectului ! 

- MIRTEBOU | 

Credeţi că am venit ca un adevărat prieten. | 

, .
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ZOIȚA 

Mai este vorbă ? Dar respunde astăzi Ian-. 

cule, căci se vede că d-nialui nu te cunoaşte 

bine. 

PĂLTINAŞ (cătră Mirtescu), a 

Acum e prea tărziu, n'am ce face, cucoane 

Andrei. 
i 

m LEON 

Biaze “moșule i 

DUDULEA . -- UI 

Aţi vorbit ca un adevărat patriot. 

NIR'TESCU 

Imi pare foarte rău. . 

„ ZOIȚA 

Cred şi eu că-ţi pare rău. 

MIRTESOU 

“Nu stăruese mai mult, mă credeţi insă 

că eu vă voiu rămână deapururea, devotat. 

ZOIȚA 

Suntem foarte măguliţi. : 

MIBTESCU (ese).
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SCENA XVI. 
" Cei de sus, afară de Jfirtescu, 

ZOIȚA 

Auzi intrigantul! | 

 DĂLTINAŞ 

„Nu-i intrigant, aşa sunt părerile lui. Spun 
drept că m'a cam cutremurat; dar ai drep- 
tate mamă, a da acum inapoi, ar fi o sl: 
biciune neertată ! 

LEON 

O ruşine! 

DUDULEA 

Ce-ar fi zis națiunea ? 

„ZOIȚA 

Acum mai mult decât oricând, trebue să 
ne ţinem. Dacă nu i-ar fi frică prefectului, 
ți-ar, fi trimis Vorba ?. 

DUDULEA 
Prefectul tremură ca frunza, . 

| PĂiTINAŞ 

la să vedem, cum stăm ?



DUDILEA 

„Să cercetim incă, odată lista, S'o puricăm 

cum sar zice. . 

(Dudulea și Leon duc o masă in mijlocul casei, Toţi 

. se grupează imprejur. Dudulea intinde o listă). 

DUD ULEA - 

Sunt peste tot patruzeci şi doi de vo- 

tanţi, din care doi absenţi, trei bolnavi şi 

unul care nu vine niciodată. 

LEON 

" Rest: treizeci şi şase. 

DUDULEA 

Majoritatea-i de nouăsprezece. Am împărțit 

alegătorii in trei categorii: in siguri, proba- 

bili şi posibili. Siguri sunt zece. 

PATDUȘ 

Puţini! 

DUDGLEA 

Probabili doisprezece, posibili opt. Dacă 

din cei probabili votează opt, avem optspre- 

zece; din posibili să punem: jumătate adică 

patru, fac douăzeci şi doi. Avem mai multe | 

decât ne trebue.
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PĂLTINAȘ 

“Ia să, vedem, (se uită pe list) unu, doi, trei, 
patru. cinci... cum e Buhalof? IN ! 

. 
- 

LEON 

Bun, am fost la dinsul, (In parte), Nu m'a 
primit, s'a făcut bolnav. 

ZOIȚA 
Cum e Samsoniu 2 

PĂLTINAŞ | 

Rău mi se pare, are un nepot la tribunal, 
| DUDULEA | 

„Se ţine de Rogojină, ni-l aâuce el. | 
SD Z00ȚA 

Bun. a 
PÂLTINAȘ 

Caşcaloni nouă, 

ZOIȚA 
„ Simeonovici „zece, | | 
De PĂLTINAŞ n 

Cei insemnaţi! ca cruce, sunt toţi buni ? 
a] DUDULEA - | IE 

Sfinţi 1
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ZOIȚA: 

„ Atunci: avem majoritatea. - 

LEON (in parte). 

Atâta răul | 
DUDULEA | 

Eată programa; mea. Mâne. ne impărţim 

şi facem visite prin oraş care incotro, marţi 

şi mercuri pe la. moşii, joi botezul, vineri 

intrunire electorală. n 

“ ZOIȚA 

Mai bine sâmbătă. 

| DUDULEA 

Fie sâmbătă. Duminică sara, petrecere, 

musică, joc la, Păltineşti; lunii. alegerea. .. 

ZOIȚA Ea 

Prea bine. 

ii | LEON 

(la urechia lui Păltinaș, luându-l la o parte). 

Ți-am spus că Jubor cere o sută de gal- 

beni, pentru. vot,. dragă, Doamne imprumut! 

„ PĂLTINAŞ 

„Să te ducitula dînsul cu banii, mie nu-mi 

dă mâna. aci 

ji410. Scrieri complete. IV. 21
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_ LEON 

M'oiu duce. — Mai trebue vre-g': zece gal- 
beni pentru trăsuri. 3 

- PĂLTINAŞ 

Ţi-i dau. 

E "TEON (în parte), 

“Deocimaată mă aleg cu aceasta, pe armă | 
vom vedă. i 

- DUDULEA (care tot se uită pe listă), 

Eu spun drept că am oarecare. îndoială 
de Simconovici. 

ÎN „20774 
v? 

Vai de mine! :Respund 'eu. de atnsul.. A. 
fost de casa, bârbatu- meu, Dumnezeu să-l 
erte! 

PĂLTINAŞ 

Dar ce facem. Ja intrunirea electorală? 

pa za i a, DUDULBA 
„Trebue, să &spunem alegătorilor. programa : 

noastră politică, 

ia Pumag 

“Care prograniă 2.



DUDULEA 

Cum, care ptogramă ?. Programa. 35 poate 
fără programă? 

, j ZALnIAș 

Adică, ce, fel? | 

:DUDDIZA - : rr 

Ca toate programele. Vom vorbi despre 
imbunătăţirea finanţelor; indreptarea, abusu- 
rilor in justiţie şi administraţie, descentra- 
lisare, inmulţirea şcoalelor... vom Condemna, 
sistema inriuririi. alegerilor. « cea mai mare 
plagă... . er 

” PALTIIAŞ - 

“Vezi Că... ea” na mă prea... are să-mi vie “ 
ii greu. 

. 

AIR A DUDULEA .:. 

Cuvântul oficial am să-l fac eu, când 'vă: 
voiu propune candidatura. 

ZOIȚA; si sa 

Dar astăzi ştie țoată lumea, că sa pus 

Iancu. 
pie 

| - “ DUDDIEĂ 

Nu face nimic. Toţ; trebue, să. vie „ca, din: 
"4 partea lor, E Aa
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ZOIȚA . 

„Ce. ai să spui, în: cuvântul. d-tale? .. 
. adr .. i 

DUDULEA 

Am să le spun..:  Buneţi-vă d-voastră in 

partea ceea: (ridică masa, . toţi “patru șed pe staune 

in dreapta, Dudulea 'in picioare in stinga sprijinindu-se 

pe Spatele unui scaun). 

" LEON 

D-nul orator. are cuvântul. - 

DUDULEA, (gesticulând);. - 

Hm! Hm! D-nilor alegători! Hm, hm! 
A sosit momentul. ca-ţara in suveranitatea. 
ei să se. pronunţe asupra . destinelor sale. 
Momebtul este solemn! Să ne gândim cu, 
maturitate inainte de a hotări. De la votul 
d-voastre va aterna menţinerea sau căderea, 
paţriei noaștre, 

zi 

Minunat ! Minunat.!: 

FR) ta 

oaia 

__ Finanţele sunt ruinate prin delapidările 
guvernului actual, Şcoalele zac in ruină, ad- 
ministraţia e coruptă. căci cei de sus sunt; 
corupți.
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- 120N. 

Nu” uita nepotismul, favoritismul. - - 

. | | DUDULEA | 

. Nepotismul, - favoritismul, au ajuns .la 
culme. Să privim în jurul nostru. Ce vedem ? 

Ruine şi ear ruine; 'oameni. imbătrâniţi in 

rele, deprinşi de la părinţi să trăiască 'din - 

budgetul statului -au ;năpădit ca locustele - 
peste biata ţară. Naşterea, işi insuşeşte drep- 

uri, ear meritul care este” adevărata şi sin- 

gura nobietă, zace . „uităt, pânza, tăvălit 
- în noroiu.. N 

20 

„Lasă boerii la o ipăite! 

'DUDULEA 

| “Bine, —Ce să vă spun? In politica este- 
rioară umilinţă, inlăuntru jat şi abuz, ţara, 

este la marginea, pâirii... noroc insă că avem 

un bărbat care ne poate scăpa dăcă va avă 

nobilul şi desinteresatul d-voastre concurs... 
un bărbat care... 

. LEON 

“Bine. E 

- ZOIȚA. . 

Prea bine.
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DUDULEA (cu'emoție prefăcută), 

Un bărbat :câre: fără. cel mai: mic interes 
„este gata să se jertfească pentru ţară, care 
a, zis totdeauna, câre zice și acum: să pier 
Eu, "dar ţara să fie salvată! i: 

poe 

, Z0IȚA și LEON (aplaudând). i Ă | . 

„7 Bravo, bravot 
a --  DUDULEA 

„ Il'cunoaşteţi pe acest bărbat, nu am ns: 
voe să vi-l numesc, EI va indrepta, finan- 
ele, va face da perisiile să fie plătite la 
vreme, ce zic? să fie mărite; şcoalele se vor 
inmulți, administraţia: va fi bună şi toţi ce- 
tăţenii vor fi mulţămiţi,. Chiar naturarva 
ţină cu dînsul, căci ea, ţine cu cei drepţi. : 
Ploile vor inlocui -seceta,: mana va fi gene- 
rală în toată ţara]... DI 
o "ZOIȚA și LEON (aplaudând), 
i Minunat! (Se scoală), 

LEON , E 
- Nu se poate mai bine... ce talent orătorict 

PĂLTINAŞ 
M'ai emoţionat şi.pe mine. e: 

DUDULEA 
Ve mai e frică să cadeți? .:.ii i
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PĂLTINAŞ 

Am prins la inimă. 

LEON 

Eu sunt mai mult decât sigur. 

| DUDULEA 

Eu nu m'am indoit niciodată! Dar trebue 
lucrat... lucrat... | A 

ada 

E LEON (n parte)., 

Ce- ţi drege- voi, oiu: strica eu. :. 

rs
 

DUDULEA 

Eu trimit chiarastăzi ' un articol fulge- 
rător la jurnalul oposiţiei „Salvarea Patriei“. 

E LEON .. 

Eu mă 3 răped pe la moşii. 

ZOȚA o 7? 

Eu ind “duc: prin tirgisă cumpăr pentru 
botez, şi in vremea aceea fac o visită cu- 

coanei Antitgi. , 
Nora 

:. DUDULEA - 

La intrunirea electorală ne revedem. 

DH - i . 

da lucru: la: lucru ! (Se imprăștie. in toate  Pârile), 

(Cortina cade).



ACTUL III 

La Păltineşti, salon de vară cu trei uşi deschise 
în fund, care dau pe o grădină întinsă, bine văzută. 

  

“SCENA 1.: 

Dudulca, Rogojină, Păltinaş, Leon 
(intră câte doi şi se opresc in fața scenii). 

PĂLTINAŞ 

Vra să zică ne-am impăcat, moș Ilie? De- 

acum să trăim in pace ca buni vecini, 

ROGOIINĂ 

Şi noroc să dea Dumnezeu! Dar n'am 
făcut incă hărtia între noi... 

DUDULEA 

Am avut foarte multă treabă zilele ace- 
stea și nu m'am gândit, Chiar. astăzi. am 
s'o aştern. .
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ROGOJINĂ 

Şi noi om și iscăli-o. (Incet lui Dudulea), N'o 
face tocmai aşa limpede, mai lasă Yr'o.por- 
tiţă deschisă. 

DUDULEA (aseraenea). 

Bine, bine, ne-om înţelege, 

LEON 
Musicanţii au şi venit. 

Ei PĂLTINAŞ 

Nu-i aşa că remâi şi d-ta, moş Ilie? 

ROGOJINĂ 

“Bucuros, cucoane Iancule. Ia moiu ţină 
şi eu “prin colţuri. Voiu bea şi eu un pahar 
aldămaş, 

, DUDULEA 

Spus-ai lui Samsoniu să 'vie, cum te- am 
rugat ? IN 

ROGOIINĂ 

Ori a veni, ori n'a veni tot una: i; 3 respună 
eu; :de dinsul. a ' 

„PĂLTINAŞ 

Bine. M& duc să privighez dacă sunt toate 
puse la cale.
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.ROGOIINĂ 

“ “Păwatulici ai  pută'face hartia, 'cucoane 
“Panaite. ii: i. Sa di .. 

. 
i , 

PĂLTINAŞ 

In cabinetul meu 'vei avă linişte, 
V | age) tina til 

" “DUDULEA 
Eaca merg. (In parte). Imi scoate sufletul 

( P . - e 

răzeşul | a, 
(Păltinaș ese deoparte, Dudulea şi Rogojină -de alta). 

. Pi 7 

pm, e . “SCENA II. ! 
LEON (singur). 

„Dacă toate „voturile, ar fi ca.cele; ce i-am 
adunat eu, apoi Dumescu nici nu, mai, are 
nevoe de stăruinţă,. ele ese de la sine. 
Atât ar mai fi trebuit să lucrez Singur în- 
contra : interesului. meu! (Se” primblă prin“ casă). 
Căz6nd moşu-meu, el nu mai merge la Bu- 
cureşti, şi: pretendenţii ce sar fi putut ivi 
in capitală, dispar din gândurile tuturor; 
baba, "dispusă :de : pe acum,:mă sprijine: pe 
mine cu toate puterile. Având--pe' bătrâna 
am şi pe moşu. — Pân” aici e bine, dar in- 

„colo ? Fata nu mă vrea, ea doreşte pe Mir- 
tescu. Chiar acum'se: plimbă impreună -că- 
lări şi baba cu gândul la alegeri,. habar.n'are!



— 331 _— 

Hm... prin fată nu-mi ajung scopul!... am 
apucat:o. şi din: cale-afară : răpede... m'am 
purtat ca un incepător!....:Din: toţi Aspasia 
singură o. poate intoarce ea are o influenţă, 
hotăritoare asupra, ei... De am pe Aspasia 
am şi pe fată. .Dar aici 'e greul. Ce's.de - 
făcut ? (Stă pe gânduri și apoi se scoală). Qare să 
nu cerc... Aspasia nu poate fi fericită cu 
bărbatul ei. Iancu slab precum este, ascultă 
mai mult de mamădecât de femee: baba 
domneşte in casă! Aspasia, trebue să fie a. 
mărită de nemulţumire şi necaz. „Poate că 
vrea să-şi r&sbune de bărbatul ei... mai ştii?... 
nu va fi doar o sfântă... Dacă isbutesc... 
să pun :mâna pe dinsa, ea-trebue să asculte 
de. poruncile „mele... Hm !.... să incerc mij- 
locul acesta ?... riscată, treabă |... dar nu-mi 
rămâne alt chip. Acum să te văd, Leone! 
P6:când avâani.-avere şi svîrleam aurul. cu 

pumnul, cu multe am scos-o:iin capăt. Dece 
n'ar merge şi acum?.. 

„SCENA IUL... 
““Zoiţa, Leon. 

" ZOIȚA ie 

-'FPe căutam.“ Azi incă nu mi-ai făcut ra- 

portul.



LEON 

„Nimica 'nou, lucrurile merg bine. La care 
ușă am bătut, :îmi Sa 'deschis. 

ZOIȚA 

Jubor a luat sumă de bani? 

| . LEON 
Num&rat şi. primit. E 

Z0ÎȚA i 

„O! dâc'aş Vedă alegerea, '6şită “după gân- 
dul meu! -- 

| | 2 DBON | 

Alegere, alegere, numai de asta, vorbeşti, 
păr'că intinsa -s'a concentrat âcurh totul. 

a ZOIȚA. | 
“Aşa sunt eu cân d imi pun. ceva în gând, 

trebue să isbutesc! : 

LEON ! 

Ştiu că eşti aşa... dar pe de altă parte nu trebue să perdem din vedere şi alte lu- cruri insemnate ce se: petrec in jurul nostru. 

ZOIȚA '(răpede), 

„Ai aflat vr'o nouă ispravă de-a prefectului ?



„—:333.— 

LEON 

Nu, nu.. Doamne, mătuşică, dar nu, vezi 
ce se petrece?::-Din toţi mi-a -r&mas “ochi: 

numai mie ? 

zi ZOIȚA.. 

Ce vrei să spui? 
LEON. 

Nu, ştii că verişoara Zulnia aleargă călare 

pe. câmpuri cu, calul, lui Mirtescu.. 

| ZOIȚA ' 

Hm... nici nu ştiam. 

LEON 

Intîmplarea va aduce ca şi Mirtescu să 

se primble ;pe aceaşi vreme... şi tot din - 

intimplare... se vor; intilni... parcă-i văd 

cum urmează primblarea impreună... jocheul 

- remâne cine ştie unde... i se perde chiar 

urma, prin pădure... inţelegi... i 

ZOIȚA | 

Dapoi bine, omul acela e un rău cum n'are 
nume ! 

LEON. 

Cână gandesc că Aspasia ă. vo0e „verisoa: 

rei să facă toate aceste, nu ştiu ce să mai 

zic. Aspasia a mai poftit pe Mirtescu pe 

astăzi, de. sigur fără ştirea, d:tale ?.
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ZOIȚA 

„ku am stăruit anume să nu-l poftească. 
Aspasia nu se poartă cum: trebue. 

LEON | 
Mirtescu are să- -şi inchipuiască că familia 

aleargă după, dînsul. a 

ZOIȚA 

Hm;.. - trebize: să. plecăm - mai degrabă, ca 
toţii la Bucureşti, să  despărțim copila; de. 
dinsul. 

, LEON (uspinand). 
Ah! 

ZO | 
"Ce ai, de, 06. eşti, trist 2. - RR 

ni Leon: 
(aruncându-se. "pe “un: scaun şi aseunzenăueși faţa i in „mâni). 

“Să plecaţi că 2 toţii: : și eu.. - să remân! - 

ZOIȚA. 
„Ce este, ce ai? 

LEON (cu capul ascuas), 

Despărţina pe Zulnis, de  Mirteseu, 0 des- Dărțiţi şi de mine! î a 

Si Z01ŢA Na 
“Ce v0a2, Dar. eu nu ştieam că tu...
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LEON: 

„Cine. se. uită la mine? Eu! un zisipitor,.. 
un desfiânat care „mi-am perdut averea... 

„Z01ȚA 

"Zi bine, aceasta s'a „mai întâmplat Şi al 
tora care au, căzut; iri mâni, „rele in tinereţe, 
nu trebue! să desperezi, tu eşti' din vita, no-. 
bilă. „„ aceasta nu ţi se poate lua. 

“LEON 

- Nimene. nu ştie -că' eu aici (se 7) am '0 
inimă care. bate,'care simte; .- - :... 

Z0IȚA (în parte). 

E amorezat sermanul biet! Doarane, 
Doamne !, (Tare).. Linişteşte- te, nepoţele. : 

“Log n” 

“Cum să mă liniştesc? Toţi se leapădă de 

mine: ca de.un.om.-perdut.. (Mai: incer). Numai 
ea nu pân” acum ! E: _ i 

Z0IȚA! ia 

Ea nu? -.-. Ta ta Po 

R Ai LEON: ni 

„Dar văzând că părinţii mă: resping, şi ea . 
--cu vremea -n'a mai ţină:la, 'mine;..:0'.aruncă - 

toţi in. braţele acelui... o 'biată . copilă nevi- 
novată ! lu. ut,
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ZOIȚA 

“Nimeni nu face aceasta, lasă nepoţele... 

| LEON (sărutându-i mânile). 

Numai â-ta, mătuşică, mă mai poţi scăpa, 
D-ta ştii cât te iubesc, cât, te venerez! (li. 
strută mânile), Dacă o luaţi la Bucureşti, se 
va, infâţişa altul—ea mă va, uita! 

ZOIȚA, 

„Ei lasă, doar nu: vom sta; cu; anii in ca- 
pitală; se vor indrepta. lucrurile, aşa nă- 
d&jduesc. 

| E. a 
Făgădueşte:mi. că. mă. vei sprijini, 'şi voiu. 

fi fiul d-tale cel mai iubitor! - 

-. 202ȚA (in. parte). 

- Bietul băet !' (Tare). Linişteşte-te şi aibi 'in- 
credere in mine! Am să fac eu să fie bine. 
(In parte). Bietul hăet! _(Ese). 

LEON (uitându-se după dinsa zimbind),: 

S'a spăriet baba. Cu dînsa treaba era mai 
uşoară. Cealaltăe. grea. Fată vine. Aspasica. 
Cu: cine ?. Cu. nesuferita. cea, de. Antiţa: „(Se - 
ascunde in partea grădiriei). Ce-or mai fi. plănuind 
amândouă? |. |



SCENA IV. 

Aspasia, Antiţa, Leon (ascuns). 

ANTIȚA 

Nu ştiu cum să vă mulţămesc indestul 
cucoană, Aspasică, aţi fost aşa de bună pen- 
tru noi... dar şi cumnatu-meu s'a pus in 
patru ca să, scoată pe cuconu Iancu la senat. 

ASPASIA 

Cu aceasta, nu-mi face un mare bine. Eu 
Sunt nemulţămită de toată politica aceasta, 

ANTIȚA 

Eu credeam dimpotrivă. Cucoana Zoiţa 
așa mi sa părut de aprinsă! | 

) 

ASPASTA 

Soacră-mea-i ambițioasă, visează lucruri 

mari... mese la curte... baluri... o partidă 
strălucită. 

 ANTIȚA 

Să nu vă supăraţi, cucoană Aspasică, dar 
eu am inţeles că cucoaânu a Zoiţa are pe cineva 
deaici in gână, 

Ii 

ASPASIA 

Pe cineva, de la. noi? 

4agIo. Scrieri complecte, IV. 22
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ANTIȚA 

Da... n'aţi simţit?... pe d-nul Teoveanu. 

| ASPASTA. (indignat). 

Nu e cu putinţă! - 

ANTIȚA 

Aşa mi.s'a părut mie. 

ASPASIA 

_Nu voiu da incuviinţarea mea! 

LEON | (in parte). 

Vom vedea. 

ASTIȚA 

zu gandeam, precum Wam mai spus, că 
d-nul Andrei Mirtescu este. o partidă mult 
mai bună, 

Ă LEON (ascuns), | 

„Vrea să zică, femieea asta stărosteşte | 

__ANTIȚA 

Dac'aş şti că-l primiţi, i i-aş da eu ideea 
să facă cererea, 

ASPASTA | 
Ba nu, ba nu, mai cu samă acum când 

politica Va depărtat de : bărbatu- -meu . 
abia am isbutit să. pot învita pe astăzi
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fără ştirea, soacrei mele ! Să mai lăsăm să 

treacă, vremea. 

ANTIȚA 

Voiu fi totdeauna gata: a -vă sloji, 

„LEON (ascuns). 

Şi eu! 

 ASPASIA (intorcând capul). 

„Mi se pare că au să inceapă a veni in- 

-vitaţii. (Es amândout). 

LEON 

Primejăia, se apropie. Nui vreme de per- 

-dut. (Ese). 

SCENA V. 

Zulnia in costum de amazonă, Jlirtescu in costum de 

călărie (intră amândoi în partea opusă). 

ZULNIA | | 

Roibul merge prea bine la călărie. 

MIRTESOU 

A fost aniurde învăţat pentru dame. 

-
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: ZULNIA 

Aţi gândit la mine? anume la mine? 

MIRTESOU 

Am aşteptat o ocazie să vi-l ofer .şi no- 

rocul m'a ajutat- Aş dori să facem mai des 
primblări aşa, de frumoase ca cele de astăzi. 

. ZULNIA 

Şi eu aş dori, dar are să fie greu. 

Da MIRTESCU 

Pentru ce are să fie greu? 

ZULNIA 

Sunt oameni cari nu ne vor binele. : 

MIBTESCU 

Avem duşmani ? Noi doi avem duşmani? 
Cine pot fi aceia şi ce rău le-am făcut? 

| ZULNIA 

Bunica nu vă iubeşte, 

MIRTESOU 
Așa mi se pare şi mie, deşi eu o respec- 

tez ca pe o cucoană bătrână. 

ZULNIA 
Fa de loc nu vă iubeşte! Este apoi vărul 

meu Leon care face intrigi.
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MIRTES0U 

Ce. om viclean ! | 

| ZULNIA 

- Nu-l pot suferi! A indrăznit... 

„ MIRTESOU 

Ce-a, îndrăznit ? 

| ZULNIA 
A îndrăznit să-mi facă o declaraţie... 

 IRTESOU (increţind sprincenele). 

Teoveanu... d-voastre !... 

ZULNIA 

Dar Pam pus la locul lui. 

E UIBTESOU (căsufiând). Ă 

A! a 
ZULNIA 

Altă dată n'are să mai cerce... dar el se 

linguşeşte pe lângă bunică-mea, pe lângă 

tată-meu, i-a pus în cap să se facă senator... 

MIRTESOU 

Ce nenorocită” idee! 

ZULNIA 

Vrea să vă duşmănească; dar dacă votaţi 

pentru dinsul îi stricaţi tot planul: 

”
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" MIRTESOU (trist), 

Imi pare r&u... dar asta n'o pot face. 

ZULNIA 

Nici dacă 'v'aş ruga eu? 

MIRTESOU 

Nici atunci! a 

ZULNIA 

Speram să.am mai multă trecere!... 

|  MIRTESOU 

Nu fiţi supărată. Ce aţi zice de mine dacă. 
aş fi un om fără caracter care aş urma nu: 
mai povăţuirile folosului ineu ? (Zulnia tace). 
Aţi voi să fiu dintr'acei care se tupilează,. 
şi se pleacă pentru interes, sau dintr'acei | 

„care stau drepţi şi neclintiţi in principiile- 
lor in orice imprejurare ? 

2ULNIA (uitându- -se in ochii lui). 

Aşa trebue. să fiă un bărbat, 

” MIRTESCU 

Aşa sunt şi voiu fi.. Daţi-mi ajutor şi şi nu 
„mă tem de duşmani. - 

| „ZULNIA - 

Eată Lua, (i. dă mâna), :
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NIRTESOU (ţiindu-i mâna). 

Aşa ne-om primbla impreună.sub sălciile 

pletoase de pe malul lacului. : 

ZULNIA 

(trăgEndu- şi mâna incet, cu glas tainic). 

Eu m'am mai primblat pe-acolo când eraţi 

dus odată de la ţară! 

MIRTESCU 

Şi eu n'am ştiut nimic? 

„ ZULNIA 

Dar nici nu trebuea să ştiţi: era o taină. 

MIBRTESOU 

O taină! Nu vom mai avă deacum. taine 

unul pentru altul. Nu-mi mai. e frică de ni-. 

meni, nici de părinţi, nici de bunica, nici de 

veri. Sunt fericit! 

ZOLNIA (dându-i amendouă pini) 

Şi eu sunt fericită ! (Pausă in care se uită unul 

în ochii altuia.” Musica 'dă semnalul unui contradans). 

Musica! Şi eu sunt incă cu imbrăcămintea 

aceasta! Alerg! 

MIBTESCU (rugând-o). 

Mai staţi!
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- 2ULNIA 

“Nu, nu, abia voiu avă vreme! La reve- 
dere | (Ii face un semn din cap zimbind şi ese). 

MIBTESCU (uitându-se după dinsa). 

Fiinţă incântătoare!-— Intr”o goană ajung 
acasă, intr'o clipă schimb aceste haine şi 
sbor inapoi in fuga cailor! (Ese prin altă parte). 

SCENA VI 

(Scena rămâne goală un moment, in grădină se aprind 
fEnare veneţiane, invitaţi, domni şi doamne vin din toate 
părţile, intre dînşii Păltinaş, Aspasia, Antiţa, Dudulea, 
Simconovici, Caşcaloni. Musica incepe contradansul), 

PĂLTINAȘ 

„Invitaţi damele! (Cavalerii iau! dame de braţ şi 
incep contradansul tn fundul grădinei,. 

DUDULEA.. 

Sunt azi de o veselie ! 

CAŞCALONI (oferind braţul Aspasiei), 

„ Cucoani Aspasie, imi daţi voe? de hatîrul 
cumetriei... (Aspasia îi dx braţul). + 

PĂLTINAȘ (cătră Antiţa asemenea), 
Cucoană Antiţă... voiu să-mi mai aduc aminte de anii cei trecuţi...
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ANTIŢA (dându-i braţul), 

Nu vorbiţi aşa cucoane Iancule, ar zice 
cineva că sunteţi bătrân. 

PĂLTINAŞ 

Să facem . vis-ă-vis cucoane Neculai. 

OAȘOALONI 

Bucuros! Bucuros ! (Merg in grădină. Invitaţii 
se imprăştie), 

DUDOLEA (cătră Simconovici). 

Ei, cum ţia, plăcut cuvântul ce am facut 
mai dăunăzi alegătorilor ? 

SIMCONOVIOL 

Nu se poate mai frumos, mă mir de unde 
scoteai toate vorbele. Curgeau gârlă, dă-i, 
dă-i, dă-i... 

DUDULEA (zimbind cu mulţămire). 

Eu cred că treaba-i sigură, ce zici? 

„SIMCOROVI0I 

Mai incape indoială ? 

| DUDULEA 

Când am inceput teoriile constituţionale, a. 
ce tablou ţi-am făcut!
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SIMCONOYIOI 

Tare frumos! 

DUDULEA 

D'apoi libertatea, egalitatea... apoi abu- 
surile guvernului de astăzi, cum ţi le-am 
inşirat... hu? | 

SIMCONOVIOI 

"Eu am rămas. cu gura căscată, 

| DUDULEA. 
Prefectul trebue să crăpe de necaz, nu 

alta... o 
SIMOONOVICI 

Aşa cred, eu nu '!am mai văzut cine ştie 
de când. (In parte). Am fost chiar astăzi la 
dinsul. 

DUDULEA 

Iţi spun drept că mai mult de ciuqa lui 
m'am pus s'o scot la capăt. 

SIMOONOVI0L 
Ai s'o scoţi, ai s*o scoţi! 

DUDULEA (uitându-se imprejur). 
Nu văd nici pe doamna, nici pe d-şoara. 

de. gazdă. 'Trebue să-mi. fac datoria, să joc 
intăi cu dinsele.
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SIMCOXOVIOI 

Or fi in grădină! 

DUDULEA 

M& duc să le caut. (Es... : 

SIMCONOV101 (singur). 

A dracului mi-a.venit pesțe mână şi ale- 

gerea asta! Nu ştiu ce să fac? De votez. 

pentru Păltinaş mă stric cu prefectul— unde 

“se poate una ca asta—să-mi. perd locul din : 

comitet ? — Ferească Dumnezeu !—. Dacă vo-. 

tez pentru Dumescu mă stric cu Păltinaş,. 

care-mi dă casă, masă, — nici asta nu se: 

poate! R&u şașa, rea, şașa| Breeee |... 

SCENA. VII. 

BROGOIINĂ (intrând cu o hârtie in mână). 

Ce-i in mână nu-i minciună! Am pus mâna, 

pe inscris, de: -acum. easă senator cine-a vra, 

“mie ce-mi pasă? Ce. stui pe gânduri singur, 

cucoane Gavrilaş? 

BIMOONOVIOL 

M& gândeam şi eu moş Ilie, la ale lumii. 

ROGOIINĂ 

Ia lasă gândurile cucoane, și haidem colo... 

unde-i masă intinsă... zi-i pe:nume!
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BIMOONOVIOI 

La bufet ? 

ROGOIINĂ 

„Fie ş'aşa. Este un puiu de vin!.. 

SIMCONOVICI 

Cotnar vechiu... Il are incă de la tată-seu. 

ROGOJINĂ (punând degelele la gură), 
Minunat! 'Te mai scutură puţin de cele 

bătrâneţe ! Hai, hai: (Se indreaptă amândoi spre 
fund). 

SCENA VII. 

Cei de sus, Zoiţa. 

- ZOIȚA 

D-nule Simconovici! 

| BIMCONOVI0I 
(lăsând pe Rogojină şi intorcându-se), 

Poronciţi, cucoană Zoiţă | 
| ZOLA 

Cine-i cel din fund, de colo? 

BIMCONOYIOI 

Cel cu barba mare? .
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ZOIȚA 

Ba nu, pe acela il ştiu... cel cam pleşuv. 

SIMCONOVIOI 

Unul Andronilă | 
(Rogojină face un gest de necaz şi ese), 

ZOIȚA | 

Mi s'a, spus că votează in colegiul intăiu. 

SIMOONOVIOL 

Da, are moşia Urlata, 

ZOIȚA 

Vorbit-a, cineva cu dinsul? 

SIMCONOVIOI 

Apoi... ştiu eu ? 

ZOIŢA 

Cum nu ştii, dar d-ta ce treabă ai avut? 
De ce nu i-ai vorbit ?. 

SIMCONOVIOI 

Apoi... 

ZOIȚA 

Dă-mi braţul şi mă du lângă dinsul, să 

- mi-l presentezi ca de la intimplare. Auzi? 

„Am să-l ieu pe departe... cu binele. Are fe- 

mee, copii... caută de moşie... e pensionar...
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“e mulţămit de guvern sau nemulţămit ? 
“Spune, ca, să ştiu cum să-l apuc. 

SIMCONOVIOL 
E văduvoiu. Are şase copii.. Caută singur 

"de moşie. Dar nu-i merge bine, an au avut 
boală de vite, şi data asta La bătut peatra. 

i Z00pA e 
„Boala de vite, peatra ? 'Trebue să fie ne- 

mulţămit de guvern. 

SCENA IX. 
Cei de sus, Păltinaş, apoi Rogajină, Cașcaloni și 

Dudulea. 

PĂLTINAŞ | 
Am invertit-o de la roate, că la douăzeci 

-de ani. 

ZOIȚA (cătră. Păltinaș), 
Eu mă duc si dăscălese pe un alegător. 

“Să mă aştepţi in grădină că am să-ţi spun 
ceva, - 

PĂTINAȘ 

Bine ! 
„! 201ȚA (in parte)... . 

“Trebue să-i vorbesc .de Leon şi: să-l de- părtez de Mirtescu, (Tare cătră Simconovici), Hai- 
dem | (Es prin uşa din -mijloc), 

:
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BOGOJINĂ 

(intrând pe altă parte cu o ingheţată in mână, in parte), 

Zaifetul era inchis, şi in loc de vin m'am 

ales cu: mâncarea asta. Breel.Că r&ceil 
(mănâncă). | 

ii OAȘOALONI - 
(intrând şi el cu o ingheţată in mână). 

M& inferbntase jocul:.. mă rog de atâţi 

ani de când nu inv6rtisem picioarele... bună 

ingheţată! | 

| PĂLTINAŞ 
Sunteţi veseli, prietenilor? 

CAȘOALONI 

Veseli, cucoane Iancule. 

ROGOIINĂ 

Ca, peştele in apă. De când sunt nam 

mâncat bazaconie ca asta. Eu mă duceam 

la caifet să trag un pahar de cel vechiu, şi 

mi-au dat tălgerașul ista... dar e bun. 

PĂLTINAȘ (uitându-se in fund), - 

Eaca pun să deschidă bufetul. (In parte). 

-Mama e singură. Să vedem ce.are să-mi 

spue. (Tare).. Să-mi faci cinste moş Ilie, cum 

ştii d-ta, bătrâneşte. (Ese): -



BOGOJINĂ 

Las pe mine cucoane Iancule. (Cătră Caşca- 
loni) Indemnam adinioarea pe cuconul Ga- 
vrilaş să vie cu mine colo... cum ii zice?... 
la bunfet şi mi a furat cucoana, Zoia din 
palmă. Hai d-ta, cucoane Neculai. 

OAŞOALOSI 

„ Bucuros, bucuros, moş Ilie! 

- DUDULBA (intrând). 
Sunt azi de o veselie. Am jucat cu cu: 

coana de gazdă, acum trebue să trag un 
Ştaer şi cu duduca,. aşa cere rândueala. 

ROGOJINĂ 

Decât un ştaer, hai mai bine să tragem 
un pahar! 

DUDULEA 
„Unde? 

" OAŞOALONI 

La bufet. Aud cum se destupă gărăfile 
cu şampanie, (Rogojină şi Caşcaloni es), 

- DUDULEA | 
| Mergeţi inainte că vin şi eu... Să-mi dau 
întăi foc gatlejului cu jocul, şi apoi să sting para în vin, aşa:i hazul, Nu văd ni- căiri pe domnişoara, de gazdă.



SCENA X. 

Dudulea, Mirtescu. . 

MIRTESOU (intrând), 

N'am gonit, am sburat. 

DUDULEA (in parte). 

Eaca şi Mirtescu; n'a fost la intrunirea 

electorală. (Tare). D-nule Mirtescu, se vede 

că balurile iţi plac mai mult decât adună. 

rile politice unde se discută interesele ţării. 

MIRTESCU : 

Şi mai mult decât procesele. (In parte). No 

văd nicăiri! 

- DUDULEA (in parte). 

Mi-o trase pe la nas. (Tare). Vrei. să facem 

un vis-ă-vis? 

MIRTESOU 

Nu am damă. 

DUDULEA 

Şi eu aştept pe domnişoara, de gazdă, să-mi 

fac. datoria. Parcă o văd viind in fund. 

MIRTESCU | 

Aşa mi se pare şi mie. (Mirtescu şi Dudulea 
se răped spre culise, Dudulea se intoarce). 

44470, Scrieri complecte, IV. 23
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DUDULEA 

Mi-a şters-o. Pa! Atâta pagubă! Hai şi 
„eu la bufet! (Ese), 

SCENA XI. 

Păltinaş, . Aspasia. 

| PĂLTINAȘ , 

Tare bine zice mama. Am făcut. r&u că 
te-am ascultat şi am invitat pe Mirtescu. 

| ASPASIA 

Se putea altfel? Să călcăm in picioare 
toate datoriile sociale? 

PĂLTINAȘ 

EI le-a călcat in picioare. I/am invitat'la 
intrunirea electorală şi n'a venit. Putea să 
rămână a casă şi astăzi, 

_ ASPASIA 

Ce are a face una cu alta? 

PĂLTINAŞ 

Are a face; mama 'are dreptate, Ele prie- ten când se atinge de petreceri, şi nici mă 
cunoaşte când e vorbu să m& indatorească. Am să-l apuc să-mi făgăduiască votul; dacă nu vra, nici eu nu voesce să-] mai ştiu.



V3
 

vu
 

ut
 | 

ABPASIA 

De când cu alegerea asta, judeci lucrurile 
foarte ciudat! 

PĂLTINAȘ 

Ba le judec foarte bine. Minunat ginere 
mi-ai ales, Dacă peţirea lui se intemeiază 
pe: dragostea ce are pentru Zulnia, sar mai 
gândi el la interes, ar mai țină cu guvernul 
ca un mişel ce se teme să fie prigonit ? 

ASPASIA 

Mirtescu e un om cu caracter. 

PĂLTINAŞ 

Da, cu caracter. Avere caută! Eată ca- 
racterul lui! | 

| ASPASIA * 

Eu nu te mai pricep, Iancule. De eri il cu- 
noaştem ? Nu ştii cine este? Nu V'ai văzut 
crescând sub ochii tăi ? 

PĂLTINAŞ 

„La nevoe se cunoaşte inima omului: abia 
acum văd ce soiu este. Cu totul altfel e 
Leon. Un băet care e in stare să se jeri t- 
fească pentru! mine! .



| ASPASIA 
Un, desfr&nat, ale cărui patimi rele lau 

ruinat. 

| PĂLTINAŞ 
-Zi mai bine că Pa ruinat inima lui cea. 

“bună. Mama mi-a deschis ochii. Eu nici nu 
„Vedeam că el iubeşte pe Zulnia, - 

| " ABPASIA | 
Ce spui? EI iubeşte pe 'Zulnia? 

| - PĂLTINAŞ 
Şi Zulnia pe dinsul. Iu nici nu ştiam, 

ASPASIA 
Zulnia, nu-l poate suferi -şi eu nici atat. Un om viclean, prefăcut ! 

- PĂLTINAȘ 

Care din doi e mai viclean: cel ce m& părăseşte la n&Voe, or cel ce aleargă neo- bosit pentru Sprijinul onvarii mele ? Spune! 
| ASPABIA 

Eu susţin că Mirtescu are o inimă nobilă şi că Teoveanu e un linguşitor injosit. 

PĂLTINAȘ 
Ce orbire! Ei bine, astăzi: vom vedă. Am, să m& tâlmăcese cu Mirtescu,



ASPASTA 

- Orice va fi, eu nu voiu ingădui să neno- 

rocesc viitorul fiicei mele. 

PĂLTINAȘ,, 

Bine, bine, incur6nd te vei incredinţa șin- 

gură dacă am dreptate şi dacă mama a 

văzut bine. (Ese). 

SCENA YII. 

Aspasia singură, apoi „eoveanu. 

Niciodată! Tirania aceasta incere ami fi 
nesuferită. Să vedem cine este stăpână in 

casă: ea sau eu (pausă). 'Loate le-am lăsat să 

treacă, nebunia senatului ca celelalte, dar 

aceasta nu se va trece: aici drepturile mele 

de mamă sunt mai mari! Insă răbdare, nu 

trebue să-l iau răpede! Aici şi-a intins Leon 

mrejele” sale şi trebue să găsesc chipuri de 
a-l da pe faţă! (Intoarce capul). Cine-i? Tocmai 

el! Ce desgust când îl văd! Dar trebue să 

m& st&pânesc, să mă prefac... 

LEON 

Te căutam in tot balul, verişoară. Stai 
aici singurică, ce ai? Pir'că nu eşti veselă. 

ASPASIA (silindu-se să zimbească). 

Ba sunt veselă.



_ DEON 

Ba nu eşti. In zadar te prefaci. Ştiu ce 
trebue să fie. Ear vre-o nebunie de-a mamei 

- soacre, 1 

” ASPASIA (in parte), 
Vicleanul! (Tare), De unde ştii ? 

LEON 

E greu de gâcit? (a parte). 'Trebui să 0 
“ating unde-0 doare. (Tare). Iţi spun drept că. 
de multe ori te admir, Aspasio când văd cu 
ce răbdare suferi ca alta să fie stăpână și 
să calce drepturile d-tale. 

ASPASIA 
Să nu crezi ca le voiu suferi toate. 

LEON 

Dar şi moșul ce om slab! La virsta lui 
să fie sub papucul mamei sale ca un copil, pricep cât de dureros trebue să-ţi fie aceasta. 
Să asculte de mamă, când are aşa o soţie! Dar nu-i e dat fiecăruia să priceapă noro- 
cul său. 

ASPASIA 
„M& linguşeşti, verişorule. 

LEON | | 
Spun adevărul. ţi oameni in posiţia lui
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ar fi cei mai mulțămiţi pe lume. Cu numele, 
cu averea lui şi mai ales cu aşa soție, el 

umblă după ambiţii politice şi lasă fericirea 
din mână pentru visuri goale şi deşertăciuni ! 

ASPASIA 

Poate că ai dreptate! 

LEON 

Da te-ai pută inţelege; precum te ințeleg 

eu! Dar el nu-i in stare.şi nu va fi nicio- 

dată!... -Eu cred că nu poţi stima pe un 
asemenea bărbat. Ce deosebire, ce depărtare 
intre amândoi soţii! 

ASPASIA (in parte). 

O! Căci nui Iancu aici să-l audă! (Tare). 
D-ta mă înţelegi, verișorule. De mult am 
văzut că ești un bărbat cu minte. 

LEON . 

Cu minte? Te inşăii, cu- minte nu sunt. 

Mintea mea judecă 'bine, dar inima imi e 

prea pasionată. | 

ASPASIA 

Aşa-mi.plac bărbaţii! 

LEON | 

Da, am o inimă pasionată, care nu judecă.
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Când iubesc, inima mea nu mai cunoaște 
nici o stavilă, ci ca flacăra impinsă de vânt, 
mă arde pe mine şi arde tot imprejur ! 

ABPASIA 

Cum se potriveşte acest caracter cu al 
meu ! 

LEON 

„De mult compătimese cu suferinţele tale. 
De mult un foc ascuns imi consumă sufle- 
tul. De mult voiam să-ţi spun ceea ce sim: 
țesc şi nu indrăzniam... 

ASPASIA (in parte), 

Neruşinatul | (Tare, prefăcându-se speriată). Nu: 
mi spune nimic, nu vreau s'aud un cuvânt 
mai mult! 

LEON 

O! Vei auzi! Nimic nu mai e in staresă 
“opreasca pornirea sufletului meu. 

ABPASIA | 
O! Nu, nu spune, căci te inţelesesem! 

| LEON 
Aşa dar ui pătruns secretul meu, ştii că 

de ani de zile eu suspin după o privire a 
ta mai blândă, după un zimbet mai dulce!
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ASPASIA (făcendu-se că tremură). 

ME infiorezi... Taci !... 

LEON 

Nu tac! Cine poale opri şivoiul pornit ? - 
Aspasio, ângerul meu! 

ASPASIA 

Taci! O! taci... 

LEON. 

Spune-mi un cuvânt, un singur cuvent! 

| ASPASIA 

Niciodată ! 

LEON 

Am Să-ţi scriu şi tu-mi vei r&spunde. 

ASPASIA 
Nu! 

LEON. 

Spune-mi că-mi vei r&spunde și fă-m& 
omul cel mai fericit! 

ASPASIA 

Nu! 

LEON 

O! Imi vei r&spunde, căci. pătrund pănă 
„in inima ta; tu mă iubeşti!



ASPASIA (ascunzEndu-și faţa). 

O! (In parte). Ticălosul! (Fuge afară). 

SCENA XIII. 

Teoveanu (singur). 

Am gâcit-o, am simţit-o! De mult se uita. 

ea la mine ca la singurul liman de scăpare! 

Norocul ajută pe cei sumeţi! Acum să scriu 

degrabă cât sunt inferbântat! (Se aşează la o 

masă şi scrie), Aduceri aminte din alte vremi... 

pornire... foc! Aici nu-i o copilă cu mintea 
in nouri... ci o femee care ştie ce-i amorul! 
(Inchizând scrisoarea şi sculându-se), Incă un pas! Şi 

va asculta de poruncile mele! Ce-oiu vra să 
fac in această, casă, voiu face! (se). 

SCENA XIV. 
Rogojină, Caşcaloni,. Dudulea (cu paharele de şam- 

panie in mână, alţii cu şervetul la gât, alţii cu şervetut 

in mână), Simconovici. 

ROGOJINĂ 

Vinul acesta e mai bun decât cotnarul. 

DUDULEA (cam ameţit), 

Sunt azi de o veselie. (Bea). 

OAȘCALONI (asemenea). 

Dapoi eu, d'apoi eu? Ce zici moş lie? 
acum ar trebui s'o invârtim de brâu.



ROGOJINĂ 

Eaca cuconu Panaite e gata! (In parte), S'au 
chefăluit amândoi! Avem să ridem. Hei! Cu 

Ilie Rogojină nu- ţine la băut te miri cine! 

OAŞOALONI 

Ce zici, d-nule Dudulea, nu-i vremea, s*o 
dăm pe o corăbiască? Ce zici cucoane Ga- 
vrilaş? pr . 

SIMOONOVIOI 

Mă ertaţi, eu nu pot! 

- OAŞOALONI - 

V'aţi hăbuit cu toţii, numai eu sunt 
zăravăn ! : 

DUDULEA 

Acum ar trebui să fiu inaintea alegăto- 

rilor, sau 'la'curtea cu juraţi.. De-ar . vedă 

juraţii omorul cu ochii, eu i-aş face să creadă, 
că nu-i vinovăţie: „Domnilor juraţi! Acest 
om nevinovat... această victimă... acest... 
(Il inăduşă tusea). 

OAȘOALONI (bea): 

Pe amorul şi cunoştinţa mea: Nu, vino- 
vatul nu-i vinovat! Na... | 

| ROGOJINĂ 

Ba-i vinovat! Ha, ha, ha.
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DUDULEA 

Te recus. “Te-ai pronunţat mai 'nainte. 

OAŞOALONI 

Ce-l recuşi ? Las' că Poiu invăţa eu! (Ame- 
ninţă pe Rogojină). 

_SIMCONOVIOI 

„Cucoane Neculai, cucoane Neculai lu. (Se 
pune intre dînşii, in parte). Să nu facă vre-o ne- 
cuviinţă. 

SCENA. XV. 

Cei de sus, Păltinaş, apoi Zoiţa, Aspasia, Teoveanu, 
Antiţa, mai mulţi invitaţi, 

OAŞOALONI 
i 

Eaca cuconu Iancu; să spue d-nialui cine 
are dreptate. E vinovat Vinovatul, ori nu? 

PĂLTINAŞ |» | 
De ce e vorba? 

OA ȘOALONI 
Răzășul zice că-i vinovat, 

SIMOOXOVIOI (incet lui Păltina), 
S'a cam... ameţit... (Arată la cap), 'Trebue să-l depărtăm. | 

ABPASIA, ANTIȚA, Z0IŢA (intră),



— 365 —. 

OAȘOALORI (ameţit). 

Nu-i vinovat! 

DUDULEA 

Beu in | sănătatea: viitorului senator ! 

OAȘOALONI 

Să trăiască senatorul nostru, peară pro- 

tivnicii lui: Dumescu, Petrașcu, Ministerul... 

Vo..... | 

SIMOONOVICI (in parte, spăriat). 

“Trebile se ingroaşă. Aici nu-i bine să mai 

stee cineva! Pe ici mi-e drumul! (Esec). 

ANTIȚA (in parte), 

Vai de mine! Ce-a păţit! (Apropiindu-se de: 

Caşcaloni incet). Cumnate vino, e vreme să mer: 

gem, Cristiţa așteaptă singură. 

_ OAŞOALONI (tare). 

Ce-mi pasă de Cristiţa! Eu... nu... vreu... 

sunt in casa cum&trului care-i senator! 

PĂLTINAŞ (lui Rogojină). 

„Cum Pam scoate? 

ROGOILKĂ (incet) 

Las pe mine. (Cătră Caşcaloni), Nu-i vinovat-
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OAȘCALONI 

Aha! Te-ai iacreainţat, răzăşule ! 

| ROGOŞINĂ 

Hai să bem in sănătatea lui! 

OAȘOALONI 

Hai! (Si iau de braţ şi es). 

ANTIȚA 

'Trebue săl urmăresc. Ce ruşine! (Ese). 

ASPASTA (cătră Piltinaș). | 

Fă semn să *nceapă, musica! 

| PĂLTINAŞ 

Musica! (Musica: incepe). Veseli domnilor, in: 
vitaţi damele! 

| _ DUDULEA 

Imi furnică picioarele. Cu cine să mai joc? 

" DEON (intrând 'cătră Aspasia), | 

Ia aceste rânduri. | 

ASPASIA (incet). 

Nu, nu. 

LEON (asemenea). 

Te rog! Te jur!



ASPASIA (lăsând să cadă batista), 

Verişorule, ridică-mi batista! 

LEON 
(ridică şi i-o dă cu scrisoarea inăuntru, in parte), 

-A luat! 

ASPASIA (in parte). 

L'am prins vicleanul! 

DUDULEA (in parte), | 

Tot cu-Aspasia... e ușurică ca o pară! 
(Tare). Doamnă... (îi dă braţul). 

ASPASIA 

D-nule Dudulea. (Es amândoi). , 
(Invitaţii se imprăştie, musica care cântase mai incet 

nu se mai aude), 

SCENA AVI. 

Păltinaş, Zoiţa, Leon. 

ZOIȚA 

M& spăriesem... aşa-i când cineva se a- 

mestecă cu proșştii. 

PÂLTINAŞ - 

Nu-i nimic. A trecut nebăgat in samă. 

ZOIȚA 

Vorbit-ai cu Mirtescu ?



PĂLTINAŞ . 

Incă nu. - . 

LEON 

Toată, sara. a jucat cu Zulnia: n'a putut 

scăpa verişoara de dinsul nici un moment. 

ZOIȚA 

"Ce ţi-am spus eu?. Asta-i batjocură 

, LEON - 

Il văd viind incoace. 

ZOIȚA 

O! Am să-i vorbesc eu. 

PĂLȚINAŞ 

Și eu... 

SCENA XVII. 

Cei de sus, Mirtescu. 

MIRTESOU 

Serbarea e veselă, aţi avut o fericită idee 
cucoane Iancule! 

| ZOIȚA | 

Petreceţi bine, d-nule Mirtescu ? 

MIRTEBCU 

De minune, cuconiţă,!
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- PĂLTINAŞ 

Sunt numai rude şi prieteni... n'am voit 
să poftesc şi pe cei de tot străini. 

| ZOIȚA 

- Numai prieteni ? Nu ştiu... - 

LEON 

Poate că sunt şi de acei ce-şi zic prieteni 

ai casei, şi sunt tocmai contrariul. 

MIETESOU 

Aveţi dreptate, d-nule! Mi se .pare că s'a 

strecurat şi unul de aceştia. | 

LEON an parte). 

E şi obraznic! 

ZOIȚA 

Cine-i adevărat prieten, trebue să o do- 

vedească. prin fapte. 

PĂLTINAŞ 

„ Cucoane Andrei, deşi eraţi de părere că 

ar fi fost mai bine sa nu mă pun la senat... 

MIR TESOU. 

" Daţi-mi voe, cucoane Jancule, părerea mea 

a fost că era mai bine să nu vă puneţi in 

condiţiile aceste. 

44410. Scrieri complecte, IV. 24
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PĂLTINAȘ 

“Nu era: de demnitatea mea să dau inapoi, 

trebue să es cu onoare din pasul acesta. 

Alegerea incepe mâni şi m'am adresat pe 

față la toţi prietenii mei să m& sprijine. 

M& adresez dar; şi la d-ta. Iţi cer votul in 
puterea, legăturii ce avem impreună. Cred 

că nu mi-l vei refuza. 

LEON 

Aici se poate vedă cine ţine la onoarea 

familiei şi cine nu. 

MIRTESOU 

Dă-mi. voe d-nule Teoveanu, să am altă 
idee despre onoare decât d-ta... Cucoane lan- 

cule, v'am rugat să vă retrageţi candidatura 

din causă că in aceste condiţii nu-mi părea 

nimerită și nu o puteam spriiini şi eu. Eu 

vă sunt prieten, şi poate cel mai bun, dar 

tocmai fiindcă sunt, nu vă pot făgădui vo: 
tul meu. 

"LEON (cu ironie), . 

Refusaţi de sigur in interesul moşului, 

nu-i aşa? 

MIRTESOU 

Da, in interesul s&u şi viitorul va dovedi 
„că eu am avut dreptate. Aceasta insă nu 
are a face nimic cu legaturile noastre. Ce- 

*
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reţi de la mine ce vreţi alta şi sunt gata 

a face orice muncă, orice jertfă! 

LEON 

Ştiut! Ştiut! Se făgădueşte sarea cu marea, 
numai lucru de care ai nevoe acum se re- 

fuză. (Cătră. ceilalţi). Ce v'am spus eu? Jude- 

cat-am bine? (Ese). 

MIRTESO0U (după dinsul). 

M'ai judecat bine precum te judec şi eu. 
— Cucoane Iancule, sunteţi preocupat de in- 
teresul momentului. Nu -mă&suraţi simpatia. 

- mea după acest fapt neinsemnat. 

| -ZOIȚA |. 

Neinsemnat! Oamenii cu ambiţie și cu 
inimă nu vorbesc așa. 

NI MIBTESCU | 

Lăsăţi să treacă câtva timp şi m&sura- 

ți-mi devotamentul după intreaga mea pur- 

tare, - 

ZOLPA | 

Ei bine! Nu vota nici pe Dumescu! Ab- 

ţine-te de la, vot. Aceasta nu va fi impotriva. 

onoarei d-tale. 

MIRTESCU 

M& ertaţi, Eu nu sunt de cei ce inlătură



| 
u
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 | 

greutăţile prin meşteşuguri şi mijloace mici. 

A mă abţină, ar fi fapta unui mişel, pe care 
n'o puteţi cere de la mine. 

ZOIȚA 

Minunat! Minunat! Urmaţi -dar faptele 
d-voastre de viteaz. (Cătri Piltinaș),. Lucru-i pe 
faţă, n'ai ce mai zice. Am spus-o dinainte 
şi nu m'ai crezut! (Ese), 

PĂLTINAŞ (cu receală). 

M& ertaţi, trebue să mă ocup de invitaţii 
mei... (In parte). E un trădător! (Ese). 

SCENA XVIII. 

Alirtescu apoi Zulnid, 

MIBTESCU 

Ce insemnează purtarea aceasta? Aici e 
un complot a acestui ticălos, care vrea să 
lovească in simţirile mele şi să-mi “induşmă- 
nească intreaga familie! A isbutit! Mi-a ri- 
dicaţ simpatia tuturor şi am rămas singur! 

p ZULNIA 
(care intrase pe virful picioarelor, inaintează şi intinde 

mânile), 

Nu aţi rămas Singur, aveţi incă un prieten! 

(Cortina cade).



ACTUL IV 

La Păltinaş. Decorul actului intăiu, 

SCENA 1. 

Zuluia apoi Pâltinaş. 

ZULNIA 

S'a dus! Ce scenă grozavă, „nu pot s'o 
mai uit! 

PĂLTINAŞ (intrând palid şi turburat), 

Azi e zioa hotăritoare! M'am svircolit 
toată, noaptea fără să pot dormi... presim- 
iri rele mă tulburau... Zulnio, unde-i Leon? 

ZULNIA 

Nu Pam văzut. 

PĂLTINAȘ - 

Nu şiu ce se face omul acela. Nu se mai 
arată de loc... Unde-i mama?
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ZULNIA 

Trebue să fie la d-ei in odae. 

PĂLTINAŞ 

Pawcă se ascund toţi. Dudulea ma mai 
venit pe aici, n'a trimis nici un răspuns? 

ZULNIA 

Nu ştiu nimic. 

_ PĂLTINAŞ | 

Ce incet trece vremea, ! Pofteşte pe mama, 
spune-i c'o rog să vie aici. 

| ZULNIA 

Eat'o, chiar vine. 

| PĂLTINAŞ 

Bine. Lasă-ne singuri. (Zulnia ese), 

SCENA II. 

Zoiţa, Păltinaş. 

 Z017A | 

Ei, ce ştii ? 

PĂLTINAŞ 

Nu ştiu nimic. Nimeni nu s'arată. Dudulea 
nu mai vine și Leon par'că s'ascunde. 
es .



ZOIŢA 

Fii fără grijă. Când se vor arăta, te vei. 
mira singur de isprava ce au făcut. Nar fi 
bine, ca să te mai r&pezi singur până la 
Primărie? 

PĂLTINAȘ | 

Nu-i de demnitatea mea să stau insumi 
pe capul alegătorilor toată vremea. Să m& 
ia prefectul in ris? 

ZOIȚA 

Odată in luptă, trebue să te baţi pân la 
sfirşit. 

SCENA III. 

Cei de sus, Dudulea, 

PĂLTINAŞ, ZOIȚA 

Ei? 

| _ DUDULEA 

Optsprezece și optsprezece ! 

Mi ZOIȚA | 
Paritate ! De unde ştii aşa de bine? 

DUDULEA 

Doar am eu ceva practică in trebi de a- 

ceste.  Helbei! Deatâtea ori... iţi pot spune



pe degete cum a, votat fiecare. Dar ce staţi 
„acasă? Totul are să atirne de la un vot 
sau două. 

- PĂLTINAŞ 

Tocmai eram să es. 

| ZOIȚA 

Simeonovici a votat? 

DUDULEA! 

Nu a venit incă la yot. 

“ ZOIȚA 

Trebue să trimitem numai decât după 
dinsul. Dar Samsoniu?. 

DUDULEA 
Nici el n'a venit. 

ZOIȚA 

Nu Pa dus incă Rogojină? El il luase a- 
Supra sa. 

„SCENA IV. 
Cei de sus. Rogojină, 

PĂLTINAŞ 
A! Eaca moş Ilie!



ROGOJINĂ 

Bine-am găsit. Venisem, cucoane Iancule 
pentru ca să ne inţelegem asupra inginerului 
care trebue să măsoare cele patru falci de 
pădure, 

PĂLTINAŞ (cu necaz). 

Dau tătarii? Ce grabă mare? Astăzi ţi-ai 
găsit ? N'avem vreme destulă.? 

ROGOJINĂ 

Nu de alta dar ştiţi vorba ceea: mai bine. 
azi un ou decât mâni... 

ZOIȚA 

Ei bine, bine.... mâne... poimâne! Ce face 
Samsoniu ? 

ROGOJINĂ 

Care Samsoniu? 

ZOIȚA 

Cum, care Samsoniu? Samsoniu, priete- 
nul d-tale... 

ROGOJINĂ 

A! Grigore Samsoniu ? 

ZOIȚA | 

Grigore sau cum Pa fi chemând...
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ROGOJINĂ | 

Bine, sănătos, slavă Domnului! 

ZOIȚA 
- Dar nu intreb qe' sănătate, Intreb de vot. 
Fost'a să voteze ? 

ROGOIINĂ 

Apoi d5? Ştiu eu? El mi-a zis că se duce, 

DUDULEA 

N'a fost incă, Trebue să-l aduci d-ta... 
poate va fi uitat, | 

ROG0IINĂ 

Dar cum Doamne iartă-mă săz] aduc ? - 
par'că-i copil să-l iau pe sus? 

DUDULEA 
Lu 0 nevoe trebue să-l iei pe susl... 

PĂLTINAȘ 

Adă-i aminte cel puţin. 

ROGOIINĂ 
Apoi bine... vra să zică vorba noastră pentru inginer 

PĂLTINAȘ 

Dar lasă pe inginer, pentru Dumnezeu!
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Vom lua pe care-i vra d-ta, acum alear gă. 
după Samsoniu! 

ROGOIINĂ 

Vra să zică tot una-ţi! este care a fi în 
giner ul... 

ZOIȚA 

Tot una... numai du-te astăzi şi adă, pe- 
Samsoniu ! 

ROGOJINĂ | 

„__Eaca mă duc, (In parte). ME duc la inginer, 
Pe Samsoniu îl aduce subprefectul Gospodin. 

Ce-mi pasă mie? Bine cam isprăvit cu in- 
ginerul. (Tare), Şi cu bine! (Ese). 

SCENA V. 

Păltinaş, Dudulea, Zoita. 

ZOIȚA | | 

Mare poznă, pănă faci de se mişcă răzăşul 

ista. Sufletul ţi-l scoate! (Cărră Dudulea) Caş- 
caloni a votat? 

DUDULEA 

„Pe faţă pentru cuconu Iancu. Chiar lucra 

grozav pentru noi. 

ZOIȚA 

ce. om ae treabă !
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DUDULEA 

Când il apuca unul din ceilalţi, el răspun- 
dea : am un cum&tru de care ascult! L'am 
_v&zut vorbind prin colţuri şi cu Buhulof. 

PĂLTINAȘ 

Cum a votat Buhalof? 

DUDULEA. | 

„Numai de acesta nu știu. E omul cel mai 
fricos din ţară. A luat biletul, s'a dus la 

fereastră şi a scris invălit in perdele. N'am 

putut vedea nici măcar mişcarea mânei. 

ZOIȚA ' 

Leon il avea sigur, vorbise cu dinsul. 

DUDULEA 

„Hm... d. Teoveanu... e cam şugubtţ. 

PĂLTINAȘ | 

Ce vorbă-i asta? 

DUDULEA 

Hm... nu ştiu ce să cred... Jubor ni vo- 
tase incă. D. Teoveanu tare nu se mai arată. 

ZOIŢA (câtră Păltinaș). 

Jubor nu-i cel care ceruse... ? 

PĂLTINAŞ 

Psss! | |
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DUDULEA (in parte). 

A păpat Teoveanu paralele. Dacă, mă in- 

sărcina pe mine, eu cel puţiu îi dam pe ju- 

mă&tate. Eu nu sunt interesat! 

SCENA VI. 

Cei de sus, Leon Teoveanu. 

PĂLTINAŞ 

Ce te-ai făcut? Unde-ai fost? Nu te mai : 

vede nimeni. 

LEON 

Am alergat ca un cal de poştă. 

ZOIȚA 

N'am spus eu că el lucra? 

DUDULEA . 

După toată probabilitatea, păn'acum este 

paritate de voturi. Un vot trage in cumpănă 

cât zece, Jubor nu votase incă. 

LEON 

Nu se poate. 

DUDULEA 

E chiar. aşa.



"LEON 

Trebue să fi venit in lipsa d-voastre. 

| PĂLTINAŞ 

Nici Simconovici wa venit incă. 

ZO0IŢA 

Aleargă la dinsul şi adă-l iute. 

PĂLTINAŞ | 

Sunt trăsuri gata la disposiţia ta. 

LEON 

Alerg! (In parte). Paritate de voturi! Este 
“primejdie! Trebue să oprese pe Simeonovici 
;să voteze cu orice preţ. (Ese), 

DUDULEA 

E vremea să veniţi şi d-voastră, d-le Păl- 
“tinaş. Eu am in buzunur lista tuturor care 
„mau venit incă. Am să mai dau o raită. 

ZOIȚA 

Du-te lancule răpede. Eu am să stau la 
"fereastra din colţ, de unde se vede toată 
“uliţa. Dacă, aduci - este bună să faci de de- 
„parte semn cu batista. 

PĂLTINAŞ 

Bine, haidem la treabă ! (se cu Dudulea).



SCENA VII. 

Zoiţa apoi Aspasia. 

„ ZO09ȚA 

De când eram tânără şi părinţii punea la 
cale căsătoria mea cu răposatul — Dumnezeu 

să-l erte—n'am mai avut aşa emoţii. Numai 

nora 'mea pare că mare sânge intrinsa, 

Vezi-o cum vine de liniştită. 

ABPASIA 

(întră, caută ceva pe masa de lucru și vra să iasă), 

| ZOIŢA 

" Unde te duci ? 

| ASPASIA 

„Am treabă. 

ZOIȚA 

Se vede că nu te interesezi de ceea ce se 

„petrece ? i 

ASPASIA 

Pentru ce? 

ZOIȚA 

Noi toţi ferbem şi ciocotim și ţie pare 

că nici nu-ţi pasă. -



— 354 — 

”  ASPASIA 

Trebui să mai fie cineva in casă careși 
păstrează şi sângele rece. 

> Z01ȚA | 
In adevăr! Spune mai, bine că nu impăr- 

tăşeşti ambiția bărbatului tău. 

| ASPASIA 

. Sunt destui care i-au. aprins-0, trebue să 
fie şi cineva care să i-o potolească. | 

ZOIȚA 
Frumoase principii, n'am ce zice! Noroc 

că am mai fost eu pe aici. Noroc că am 
mai avut un nepot care are 0 inimă mai 

„ Puțin rece, mai Puțin nepăsătoare. 

ASPASJA 

Vorbeşti de Leon? 

ZOIȚA 
"Da, de dinsul vorbesc; eată un bărbat 
care ţine la onoarea, familiei ! 

ABPASIA | 
Teoveanu ţine la onoarea familiei ? 

ZOIȚA 
Da, căci a mostenit sânge nobil de la pă- 3 rinţi, nw se trage din negustori sau breslași.



E un om plin de simţire, care poate ridica 
o familie. 

 ASPASIA 

- Aşa crezi? 

| ZOIȚA 

Aşa, cred. Şi tu dacă ai ave mai'multă 
_ mândrie, nu. te-ai fi gândit nici un moment 

la un ginere ca trădătorul cela, ci de la in- 

ceput ai fi cugetat ca mine la un adevărat 

fecior de boer. ! . 

. ASPASIA 

Averm fiecare părerile noastre. 

ZOIȚA 

Noroc că fiul meu ştie ce insemnează a 

sprijini un nume moştenit. Mai vorbeşte-i 
acum de un Mirtescu și-i vedea cei va 

răspunde. Dar dacă teai uita mai aproape. 

și ai vedea cine este Leon... dacă ai şti cât 

cumpăneşte un bărbat ca dinsul, atunci n'ai 
vra să-ţi nenorocești copila. Intreab'o chiar 

pe dinsa, 

ASPASIA 

Fericirea, fiicei: mele este datoria. mea cea. 

sfântă ; eu nu voiu hotări nimic impotriva 

voinţei sale. Vrai s'o intrebăm impreună ? . 

zaqo. Sericri complecte, IV. “95
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ZOIŢA (se scoală). 

Negreşit... dar mai intăi trebui să se po- 
văţuiască precum se cuvine şi de “dorințele 
tatălui ei. 

ASPASIA 

“Cum vrei aşa voiu face. Dar imi e ţeamă 
că nici el nu va impărtăşi părerile d-tale, 

ZOIȚA 

Foarte bine, foarte bine. Vom vedă. Acum 
i s'au deschis. ochii, şi vede Iacr urile precum 
sunt. 

ASPASTA 

Dacă vrei voiu face mai mult. Te voiu 
lăsa să hotărești chiar d-ta. 

ZOIȚA 

Mi. -ar părea bine să ştiu că vorbeşti se- 
rios. Dacă crezi că eu imi alcătuese părerile 
după impresiile momentului, te inşăli, draga 
mea. Sunt prea bătrână, am văzut prea 
multe, ca să nu cunose vrednicia şi nevred- 
nicia oamenilor. Vei judeca şi tu mai bine. 
Chiar azi, nu mai departe, ne-om vorbi, când 
vei vedea ce au făcut Leon pentru barbatul 
tu. (Ese).



| 
w
 wa
 

1 | 

SCENA VIII. 

Aspasia apoi Leon Teoreanu. 

ASPASIA 

"Vă voiu deschide ochii, şi vă veţi rușina 

cu toţii de amăgirea voastră! 

LEON (intră, încet) 

Aspusica! (Tare). Nu te-am mai găsit, te-ai 

ferit de mine. Aspasio, așa răsplătești a- 

morul meu? 

ASPASIA (coboară ochii şi stă nemişculă). | 

LEON 

Când ştii că singurul meu gând, singurul 

meu vispe lume eşti tu, m&laşi in această 

grozavă, indoială? Dece nu mi-ai respuns 

două rânduri, spune! Stii ce am făcut ca să 

nu mă despart de tine; eu um lucrat im- 

potriva bărbatului tău; i-am inşălat, trădat 

pe toţi, numai să nu te pierd de lângă mine 

un :cias măcar şi tu nu-mi spui nimic ? 

Vorbeşte-mi !... Cătră bătrâna m'am făcut 

că iubesc pe Zulnia, ca să nu prepue ade- 

vărata mea simţire. Faţă cu bărbatul teu, 

m'am prefăcut că sprijin planurile sale am- 

biţioase, pentru ca să pot intra in casa lui 

oricând imi place, numai să te văd... dar 

dece taci ?... Spune!... Spune un cuvânt! ..
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| ASPASIA (făr' a ridica ochii), 
Nu acum... 

„LEON 

Acum... acum... 

 ASPASIA 

Astăzi incă iţi ” voiu. deschide tot ce se 
ascunde in inima mea. (Ese), 

SCENA IX. 

Leon, apoi Dudulea, mai târziu . Caşcaloni. 

LEON 

Astăzi incă! A fost luptă intre datorie și 
amor! A fost luptă, insă datoria a fost în- 
Vinsă. (Incântat). Astăzi încă! 

DUDULEA (intrând răpede), 

 Cucoană Zoiţă, cucoană Aspasie, - Simco: 
novici nu-i nicăiri. (Văzând pe Leon). Ce ai făcut 
cu Simconovici? Avem numai câteva minute 
pănă la „despuerea scrutinului. 'Totul atirnă 
de la un vot. 

LEON (in pare), 

Pe acela Pum pus la, cale! 

DUDULEA 

Dar ce faci, ce stai aici? Aleargă şi d-ta, 
avem numai câteva minute! (Aleargă pe altă ușă).
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OAȘCALONI (intrând răpede). 

Unde-i Simeonovici? Nu-l găsesc 'nicăiri. 
Nuii nici aici? Mai alerg la dinsul a casă j 

Aleargă şi d-ta, avem abia câteva minute 

pănă la deschiderea. urnei, totul atîrnă de 

la un vot! (Ese repede). 

LEON (uitându-se după dinsul), 

_ Sermanii amăgiţi!  Acel-un vot nu-l veţi 

avă! E vreme să-mă retrag pănă va trece 

furtuna, şi apoi -m'oiu intoarce pentru a 
“linişti pe toţi şi a primi dulcea resplată u 

muncilor mele! (Ese). 

SCENA X 
„Scena remâne goală un moment, apoi intră Antița mai 

pe urmă Aspasia, Zulnia şi Zoiţa. 

ANTIȚA | 

Prin. oraş vezi numai trăsuri care alear să 
in fuga. mare. La casa lui Simconovici am 
văzut, oprindu-se când oameni de-ai prefec- 

“tului când prieteni de-ai lui Păltinaş. După 
un moment trăsurile plecau earăş in goană. 

ASPASIA (intrând), . | 

Ai vre-o veste, cucoană Antiţă ? 

ANTIȚA | 

Nu știu nimic. Cumnatu-meu aleargă pe
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uliţi in trăsură: când merge la primărie, 
când porneşte de la primărie. Nam mai 
avut răbdare. 

ASPASIA 

Vom afla resultatul in curând. 

ANTIȚA 

VE văd liniştită, cucoană Aspasică. Se vede 
că sunteţi sigură; că cuconu Iancu va isbuti. 

ASPASIA 

Alte griji mai mari mă cuprind pe mine. 

ANTIȚA (cu curiositate). | 

Ceva mai mare ? Ce, ce este, cucoană As- 
pasie ? 

ASPASIA 

Iţi voiu spune. Te rog numai să nu te 
duci așa iute şi dacă va trebui să mă sprijini. 

ANTIȚA (incet). 

Vai de mine! Ce poate să fie! (Tare). Stau 
cucoană .Aspasie, stau câtă vreme vei po- 
runci. mata, 

ZULNA (intrând răpede), 

Eram in grădină şi am văzut, de departe 
trăsura noastră viind in fuga, mare. Tată- 
meu era cu capul gol.
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ANTIȚA (spăriată). 

Cu capul sol pe uliţă! 

ZO0IȚA (intrând răpede). 

Iancu viue in goanu cailor; n'am văzut 
mișcând batista! 

ARTIȚA 

Trăsura trage la scară. 

ZOIȚA 

Cum mi se bate inima! Zulnio, deschide 
uşa răpede. Ei? Cum a eşit? 

SCENA XI. 

Cei de sus, Păltinaş (intră cu capul plecat, posomorit, 

irece prin mijlocul tuturor fără a ridica ochii, se aruncă 

pe un jilj în faţa scenei, şi lasă să-i cadă mânile injos), 

PĂLTINAŞ 

Sunt bătut! 

ZOLȚA 

Bătut! Ai căzut! A! A! (Se aruncă peun jilţ 
de altă parte). 

ANTIȚA 

Bătut! Dumnezeule !



— 392 — 

ZULNIA (alergând la Zoiţa), 

Bunică, nu e nimic! Linişteşte-te! Nui 
nimic |! 

- ASPASIA (lânga Păltinaș), 

Nu te turbura aşa, fii bărbat! 

PĂLTINAŞ (ettinâna din cap). 

Bătut! Căzut! 

ASPASIA 

Ei bine, ce face?! Negreşit că unul din doi 
trebuia, să cadă:- 

"PĂLTINAŞ (ca sus), 

Ce ruşine! Ce ruşine ! 

ZOIŢA (sărind in picioare și strigând). 

Ţară ticăloasă ! Alegttori fără ispravă ! 
_ Cârmuire mișelească |. „Prefectul i-a silit, i-a 
jurat, i-a ameninţat. Astari mișelie, blăst&- 
măţie! 

ASPASIA 

Nu te aprinde mană, fii mai liniştită, ate 
săi vie r&u! -.. 

ZOIȚA 
Are să-mi vie rău? Du! Aşa să ştii, eu 

nu sunt ca tine nepăsătoare. Tu eşti de vină 
că a căzut lapcu!  -



ASPASIA 

Eu? 

ZOIȚA 

Da, tu. Ce-ai făcut ca să isbutească ? Te ai 

mişcat măcar din casă? 'Făcut-ai un pas? 
Ia ţi-ai căutat de gospodărie ca o jupâneasă. 

„ASPASIA 

Eşti infuriată şi nu vreau să bag in samă 

cuvintele ce spui.. 

_ZOIȚA, 

Altfel am fost noi, cu altă inimă a lucrat 
bietul Leon! Și el „trebue să fie desperat, 
s&rmanul; îi datorim şi lui o mângâere! 

Trebue să-l unim mai de aproape cu familia 

noastră, 

ZULNIA (sperietă cătră Aspasia), 

Ce spune? 

ASPASIA (incet).. 

Fii liniştit! 

| PĂLTINAȘ (ea șus). 

Nam să mă pot arăta printre oameni!
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SCENA XII. 

Cei de sus, Caşealoni. 

CAȘOALONI (mergând spre Pălinaş). 

Fiţi increainţat cucoane Iancule, că-mi 
pare foarte r&u... 

PĂLTINAȘŞ 

(stringendu-i mâna fără a ridica capul), 

Iţi mulţămesc, prietene ! 

CAȘOALONI 
Aşa cădere neașteptată, și cu un singur 

vot... 

| ZOIȚA și ANTIPA 
Cu un singur vot! 

CAȘOALONI 

Am căutat pe Simconovici in toate păr- 
ţile, dar nu lam găsit nicăiri. Poliţia, îl mi- 
stuise! o 

| ZOIȚA 
Ce ticăloşie ! 

" OAȘOALONI 
Şi Samsoniu a votat contra. Acum se Ştie. A văzut cineva pe subprefectul Gos- odin ducendu-l cu trăsura lui pănă in colţul
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uliţei. (Incet cătră Antiţa). Hai cumnată, ce să. 
mai stăm aici? 

ANTIȚA (incet). 

Era să-mi spue ceva Pâltinăşoaea și sunt. 
grozav de curioasă. 

OAŞOALONI (ca sus). 

In casa, unui om ce a căzut nu-i bine de 

stat mult. Tot nu-l putem ajuta. E vreme 
să ne ţinem noi la o parte... 

ANTIȚA (tare), 

Soră-mea nu-i e bine şi mă chiamă? A- 
tunci trebue să m& duc, - cumnate. Ertaţi, 

cucoană Zoiţă... 

CAȘCALONI 

Ertaţi, cucoane Iancule... când veţi mai 

avea nevoe de mine... voin fi totdeauna gata... 

„(Cătră Antiţa). Hai răpede!... Să nu ne vadă. 

cineva, eşind de-aici! Destul mi s'a bănuit. 
că sunt contra guvernului ! (Ese cu Antiţa), 

SCENA XIII. 

Cei de sus afară de Caşcaloni şi Autiţa, pe urmă. 

- Dudulea. 

ASPASIA 

Cum se grăbesc să se ducă!.



PĂLTINAŞ 

Cine va mai sta in casu unui compromis? 

ASPASIA 

___ Pentru ce această descurajare? Dacă ai 

căzuţ la alegere, nu mai eşti tu acelaş om? 
“Ce s'a schimbat? Nu mai ai posiţia ce o 
aveai, nu maj ai numele Şi : reputaţia ta? 

" PĂLaINAȘ (clătinând din cap), 

Ce are să se zică de mine? 

ZOIȚA 

"Gândurile oamenilor se pot schimba. 

PĂLTINAȘ 
Nu mai pot face nimica deacum inainte. 

| ZOIPA 

De pildă prin o nuntă ce am avă în casă... 

ASPASTA 

“Ce fel? 

ZOIȚA (cătră Iancu), 

“Tu ştii că Leon iubeşte pe Zulnia. Nime 
Par zice că eşti supărat; lumea ar crede 
că nici nu-ţi pasă, dacă sar hotări chiar 
astăzi cununia Jora in loc să mai lăsăm să 
“treacă vremea..



ZOLNIA” (in parte), 

Ce aud? (Cătră Aspasia). Mamă, ! 

ASPASIA (cu energie). 

ME impotsivese! 

Z0IȚA | 

Te impotriveşti fiinăcă ai destulă micşu-- 
rime de inimă, ca să te gândești incă la 

duşmanii noştri: 

ASPASIA 

Mă -impotrivese fiindcă Teoveanu e un.- 

desfrănat! - 

ZĂLTINAȘ 

EL Singur . mi-a fost prieten pănă la urmă.. 

DUDULEA (intrând). | 

A fost presiune, violenţă, ingerenţă ad-. 

ministrativă ! Ni s'au furat voturi. Ni s'a. 
sequestrat un alegător, am să-i dau pe faţă 

in gazetă, am să le fac proces la tribunal, 

am să protestez alegerea, am săi denunţ,, 

vindictei opiniei publice ! 

PĂLTISAŞ 

Deacum ori vei denunța, ori nu vei de-- 

nunţa, tot una este! -
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DUDULEA 

Când veneam aici am văzut musica la 
ușa lui Dumescu. Erau la dinsul o mulţime 
de trăsuri cu alegătorii care il felicitau. 

ZOIȚA 

Musica ! | 

DUDULEA 

Se bea şampanie, se striga ; trăeuscă se- 
matorul ! 

ZOIȚA 

:Şampanie! Senatorul! Mor nu alta! 

DUDULEA 

Am mai fost și trădaţi, şi chiar de oa- 
-meni la care nici nu ne gândeam! 

ZOIȚA 

Cine sunt trădătorii ? 

DUDULEA 

Rogojină nu a vorbit cu Samsoniu, care 
:a Votat pentru Dumescu. 

PĂLTINAŞ 
Ticălosul de r&zăş! 

| 20IŢA 

" “Popirlanul!
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DUDULEA 

Simeonovici a intrat in pământ! D. Leon - 
Teoveanu ne-a trădat! 

PĂLTINAŞ 

Aceasta nu se poate! 

ZOIȚA 

“Ja sama la vorbele d-tale da-le Dudulea, 
nepotul nostru e de viţă nobilă. 

ASPASIA 

A! Începe a-mi eşi dreptatea ! 

, „ZOIȚA 

Dă dovadă, di dovadă! 

DUDULEA 

A lucrat pe din dos impotriva d-voastre. 

Lui Jubor nu i-a dat... - 

PĂLTINAȘ 

Pssst... pentru Dumnezeu! 

DUDULEA - 

Teoveanu ne-a prădat! 

ZOIȚA (cu mândrie), 

Afla, d-le advocat, că in familia lui neam 

de neam au fost boieri, nu hoţi de codru.
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DUDULEA 

Nu ştiu ce-a fost odată, ştiu ce este as- 
tăzi. Jubor a votat pe faţă pentru Dumescu 
in momentul din urmă şi i-a făcut majori: 
tatea cu votul lui. Judecaţi singur... 

ZOIȚA * 
Jubor a fi tălharul.. 

| PĂLDINAȘ | 
'Tăceţi pentru Dumnezeu ! | 

"SCENA XIV. 

Cei de sus, Leon Teoveanu.. 

LEON (in parte). 

'Emoţii mari! | 
| ZOIȚA | 

Vino incoace Leone, spune d-sale: (arătăm 
pe Dudulea) că noi suntem boeri nu ciocoi... 

LEON 

Ce insemnează aceasta ? 

ZOIŢA 

D-nialui te invinovăţeşte că ai lucrat pe 
din dos contra lui Iancu. 

LEON (rizând), 
Ha, ha, ha, se vede că pe bietul” d-nul
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" Dudulea aşa l'a ameţit acest nenorocit re- 

sultat, incât nu mai ştie ce 'spune. 

DUDULEA 

D-nule, să știi că eu nu mă ameţesc! 

-ZOIȚA - | 

D-nialui te mai invinovăţeşte că oarecare... 

present nu a mers la destinaţia lui... 

LEON 

Xa inţeleg... 

-201ŢA (cătră Dudulea). 

Spune-i d-ta mai murit. Eu. nu găsesc 

cuvinte, 

DUDULEA: 

-E treaba d-voastră, ce-mi pasă mie? Eu 

nam căzut. Eu nu am dat presenturi... 

LEON 

Care. presenturi?... 

PĂLTINAŞ (in parte). 

Ce prepus grozav ! (Tare). Lăsaţi acum, lă- 

sati !,.. 

LEON (cu dirzie). 

Ba nu, vreu să ştiu ce este, ca să pot; 

respunde cum se cuvine celui ce indrăzneşte 

să mă calomnieze! 

gre. Sirieri complecte. IV. 26
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DUDULEA 

„Eu n'am zis nimic positiv. 

LEON 

O! A zis cineva ceva care atinge onoarea 

mea? Cine-i acela, cu să-i spun două vorbe, 

nu aici, ci pe câmpul de onoare! 

SCENA XV. 

Cei de sus, Feciovul apoi Petrașcu și Mirtescu- 

FPEOIORUL (anunțând). 

D-uul prefect şi cu d-nul Mirtescu. 

- 20IŢA 
Cine, cine? | 

PĂLTINAŞ 

Prefectul la mine? Vrea să mă ice in ris? 

ZULNIA (in parte). 

EL aici! 

DUDULEA 

Prefectul ! Curios lucru! 

LEON 

Nu-l primi. Ce caută ei aici? 

DUDULEA 

Ba primeşte-i; de ce nu? (In parte). Poate 
, . | 

c'a fi chip să m& impac 'cu prefectul.
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LEON 

„Ei au venit să te infrunte! 

” ASPASIA 

Nu se poate să le inchizi ușa. Te vei 
purta cu dinşii după cum s'or purta şi ei. 

| PĂLTINAŞ 

Nu-i pot da afară de spate din casa mea. 

_(cătră fecior). Pofteşte! 

„LEON (in parte). 

Hm... nu-mi place de loc această visită 
„ neaşteptată. 

” PBTRAȘOU şi MIRTESOU 

(întră, se”nchină adânc, toţi ceilalţi deasemenea deși rece) 

PETRAŞCU 

D-nule Păltinaş, visita mea in această zi 

vă va, părea poate neobicinuită, dar am crezut 

că o esplicaţie intre 'noi era neapărat ș și am 

venit să v'o dau! 

- ZO1ȚA 

Cam târziu! 

PETRAȘOU | 

Sperez că nu va fi prea târziu. Este de 

prisos a ne intreba dacă aţi făcut bine sau 

rău st combateţi, fără u mă preveni, un 

guvern pe care laţi sprijinit atâta vreme...
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ASPASIA 

Momentul nu-mi pare potrivit pentru... 

ZOIȚA 

Foarte nepotrivit. (In parte), A vorbit şi ea 
odată bine. 

PETRAȘOU 

„Departe de mine gândul. de a face mu- 
strări. Dincontra, am venit să mărturisesc 
greșelile ce am putut face. Am greşit de a 
nu m8 consulta şi cu d-voastră, ca unul 
ce-mi eraţi prieten intim, asupra candidaturei 
ce > trebuia să sprijinim. 

ZOIȚA 
ALA! 

LEON 

Vra să zică mar turiseşti că aţi influențat 
alegerile ? 

PETRAȘOU 

Mărturisesc că am sprijinit pe d-nul Du- 
mescu şi că, cu tot sprijinul meu, d. Păl- 
tinaş nu a căzut decat din lipsa unui sin- 
gur vot. 

_ ZOIȚA 

Pe care L'aţi -sequestrat.
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PETRAŞCU 

VE veţi incredinţa în curând. 

LEON (în pate), 

Ce vra să spue?... Nu cumva... 

PETRAȘCU 

Am mai greşit de a lăsa să se hotărască 

Şoseaoa in lipsa d-voastre. 

ia PĂLTINAS 

D-nule prefect... | 

. _ PETRAŞOU, 

„Am hotărit insă să se lege cu şoseaoa 
principală un alt; drum care va trece pe:la 

casa d-voastre. 
>? 

PĂLTINAŞ 

Eu nu am stăruit pentru aceasta. 

PETRAŞOU 

Am stăruit eu. Am venit să vă mai rcg 

să, primiţi a fi president consiliului judeţan 
in lipsa q-lui Dumescu care merge la senat. 

ZOIȚA (cu mirare). 

ALA! | | 
PĂLTINAŞ 

VE rog să mă ertaţi... nu pot...
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DUDULEA (in parte). 

Prefectul vra să se -impace cu noi. Așa 

poate voiu' dobândi mai lesne 'advocatura 

publică, decât prin oposiţie. (Cătră Păltinaș). 

Primeşte, nu vezi cum se teme de d-ta? 

(Cătră Petrașcu). Aveam să vă spun ceva, când 

pot veni să vă v&d? 

PETRAȘOU (incet lui Dudulea). 

Când iţi voi... 

DUDULEA (iu parte). 

MB duc să-l pândesc acasă lu dinsul. Pe 

ici mi-e drumul d la francaise. (Se furiează 
afară). 

PETRAȘOU 

Vă rog să primiţi, d-le Păltinaş, veţi face 
un bine judeţului prin aceasta. 

MIRTESOU (cătră Aspasia). 

VE rog mijlociţi cu autoritatea d-voastre. 

, ASPASIA 

Este aceasta dorinţa, consiliului 2 

" PETRAȘOU 

| Este dorinţa intregului consiliu, al cărui 
interpret sunt eu. 

LEON (cătră Zoiţa). 

Fă-l să nu primească.



20IȚA (cătră Leon). 

Dece mar primi, nu vezi cum se injoseşte” 
prefectul ? 

LEON (ca sus). | 

Zi mai bine că vrea să se arate ca pro- 
tector. 

MIRTEBOU (inaintând). 

Vă rog şi eu, cucoine Iuncule din partea, 
colegilor noştri, să primiţi aceaştă sarcină 
in interesul judeţului. 

PĂLTINAŞ 

D-le prefect, vă rog să-mi daţi timp de 
cugetare. Sunt astăzi cam. turburat ! 

PETRAŞOU 

Nu aveţi nici un cuvânt. V'am spus adi- 
nioarea că aţi fost mai tare decât mine in 

judeţ. Acum când d-nul Dudulea s'a dus, vă 

pot spune, că:nu influenţa mea, ci trădarea 
amicilor d voastre v'a pricinuit, căderea. 

LEON 

Această ironie şade foarte'r&u biruitorului. 

PETBAȘOU 

Este adevărat. D. Simeonovici nu a venit 

la vot, fiind oprit de d-nul 'Teoveanu.
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LEON 

Nu-i adevărat, 

PETRAȘOU 

Vom vedE indată. (Merge spre ușa din fund și 

o deschide). D-nule Simconovici! 

SCENA XVI. 

Ceide sus, Simeonorici (intră cu ochii plecaţi). 

PETRAȘOU 

Spuneţi-ne, d-nule Simconoviti, cum s'a 
intimplat să nu veniţi la vot. “Am stăruit 
eu ca să votaţi penti:u Dumescu ? 

SIMCONOVICI 

Aţi stăruit, cucoane Costachi, in multe 
rînduri, dar mai stăruise şi întreuga, familie 
a lui cuconu Iancu. Eram nehotârit ce st 
fac. N'aş fi vrut să mă strice cu d-nul pre- 
fect, căci imi făcuse mult bine ;. dar nu voiam 
să mă stric nici cu cuconu Iancu, căci am 
fost de casa, tatălui d-sale, vornicului. Cu 
ajutorul lui am făcut puţina avere ce an. 
Cuconu Iancu și toţi ai lui mă privea ca 
făcând parte din familie. Casa, masa, şi chiar 
punga mi se deschidea, când aveam nevoe. 
Eu sunt un om slab, ertaţi boeri, şi aş fi 
vrut să. mă abţin ; dar când am aflat că de
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“la un vot: poate atirnă! isbinda, mi-a fost 
Tuşine să fiu nemulţumitor, şi mi-am zis: 
mai bine să-mi perd postul din comitet dar 
voiu vota pentru cuconu Iuncu. 

! 

PĂLTINAŞ 

Şatunci ? 

” SIMCONOVIOI 

Atunci vine d-nul Teoveanu şi-mi spune, 
că cuconu Iancu işi retrage candidatura şi 
că mă roagă, să fug din oraș și să nu vo- 
tez de loc. 

„PĂLTINAŞ 

A! 

SIMOONOYIOI 

Nu-i aşa cucoane Leone, spuneţi singur! 
((Teoveanu tace, toţi il privesc). 

PETRAȘOU 

Prin tăcerea d-voastre faptul se adeve- 
reşte. (Cătră Păltinaş), Familia d-voastre va şti 

să judece ce scop l'a indemnat să se poarte 

„aşa, Cucoană Zoiţă, vă rog să aveţi o mai 
bună opinie de mine in viitor şi să credeţi 

in respectul ce am pentru d-voastre. (i să- 

rută mâna). Cucoane Iancule, vă intind mâna, 

să urmăm a fi prieteni ca in trecut.
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ASPASIA 

Poţi da mâna, d-lui Petraşcu, demnitatea 
ta ingădue aceasta. 

PĂLTINAŞ (dându-i mâna), 

“Credeţi că sunt mişcat. 

PETRAȘOU 

Nu mai puţin şi eu. D-nule Simconovici, 
noi ne putem retrage, fericiţi că ne-am in: 
tărit prietenia mai mult decât inainte! (Pe- 
traşcu şi Simconovici es). ” 

SCENA XVII. 

Cei de sus, afară de Petrașcu şi Simconorici. 

PĂLTINAŞ 
(se uită la Leon, incrucişând braţele). 

E timp să vorbeşti. Tâlmăceşte-ţi purtarea! 

| ZOIȚA | | 
Vorbeşte; ori vom crede că ne-ai inșălat. 

PĂLTINAŞ (cu energie). 

Ne-ai inşelat, ori nu 

TEON (in parte), . 

Aici trebue sumeţie ! (Tare). Da, vam in-
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şălat. Insă ascultaţi-mă& şi m& judecaţi. Eu. 

iubesc pe Zulnia cu pasiunea cea mai adâncă.- 

şi o puteam perde, ducă o despărțeați de: 

mine. Această idee imi era atât de grozavă. 
incât mi-am călcat datoria pentru dinsa. Nu. 

eu, amorul meu cel fără margini v'a inşălat.- 

ASPASIA .(inaintând). 

El, minte! 

LEON (spăriet). 

Ce! | 

ASPASTA (cu energie). 

Minte, zic. E un viclean şi un trădători. 

Nu s'a sfiit să voească a desonora familia 
noastră. (Cărră Păninaş). Nu fiicei, soţiei tale- 

el a făcut propuneri de amor! 

LEON (furios). 

Ha! Calomnie! 

| ASPASIA (arătând o scrisoare). 

Eată dovada! A cutezat să-mi scrie această. 

scrisoare. Cetiţi şi vă incredințaţi! 

PĂLTINAȘ 

(îi smulge scrisoarea din mână și aruncă răpede ochii 

asupra ci). 

Ce văd! (apoi o lasă să cadă). Vânzătorule ].... 

(Vrea să se răpeadă asupra lui).
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MIRTESOU (oprindu-l). 

Cucoane Jancule, stepaniţi- ve, pentru Dun: 

nezeu ! 

ZOIŢA (care ridicase scrisoarea). 

Vai de mine! Dacă ar trăi părinţii lui, al 
intra in pâmânt de ruşine! . - 

PĂLTINAȘ 

Eşi din ochii mei, ori... 

LEON (cu dirzie). . 

Imi bat joc de voi. Ai perăut minţile cu 

toţii! 

ZOIȚA (impreunând mânile). 

Dumnezeule ! Ce deşteptare! 

PĂLTINAŞ (ca sus strigând), 

Desfr&natule!... eşi... îţi zic... 

LEON (puindu-şi pălfria in cap cu despreţ). 

Atât imi pasă de voi! Vă desfid pe toţi! 
Aşa, mi se cad dacă m'am virit intr'o casă 
de nebuni! (£se).
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SCENA XVIII. 

Cei de sus afară de Troveanu. 

PĂLTINAŞ (cătră Zoia). 

'ai auzit! D-ta mamă, imi lăudai pe blă- 

stămatul acesta! 

ZOIȚA 

(aruncându-se pe un jilţ şi ştergendu-și lacrimele), 

Nu mai zic nimic. MB amăgise vicleanul 
cu măgulirile lui. Nu avea sfială de părul 
meu cel alb! 

ZULNIA 

“Mângăe-te bunică ;- s'a dus pentru tot- 
deauna,! | 

ZOIŢA (desmerdând:o). 

i eu voiam să perd viitorul bietei copile, 

âând o după un .asemenea, rău!.. Vai de 

mine]... Din ceam scăpat! Aspasie, tu ne-ai 

luminat! Iartă-ne dacă ţi-am greşit! 

ASPASIA 

“Să-l uităm cu toţii cu alte gânduri mai, 

vesele. D-nule Mirtescu, puteţi vorbi. 

MIRTESOU 

Cucoane Iancule, vă cer mâna fiicei d-voa- 

stre. Nu mi-o refusaţi, căci o iubesc şi voiu 

face-o fericită !
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ZOIŢA (cătră Zulnia), 

Nu: tremura, draga mea, nu tremure. 

PĂLTINAŞ 

Fiica mea, va răspunde pentru mine. Zulnio! 

"ASPASIA (o ia de mână şi o duce la Păltina;). 

Respunde. (Znlnia tace), 

PĂLDINAȘ 

Dam avut totdeauna de prietenul meu 
-cel mai bun și primesc cererea lui. Il vral 

-şi tu? (Zulnia tace), 

PĂLTINAȘ 

I iubeşti? (Zulnia face un semn din cap). 

MIBTESOU (luându-i mâna). 

Cât sunt de fericit! 

PĂLTINAȘ 

După zile urite să ne intoarcem la altele 

-mai şenine! 

(Cortina carte),



O POVESTE 
COMEDIE INTRUN ACT 

masa 

18588.



PERSOANELE 

  

ELENA. — JULIETA. — FLAVIAN. 

Teatrul intăţoşează un salon elegant cu trei uși: 

in fund, in dreapta şi în stinga; Piano, gheridon, 

canapea etc. 

In iarna 1866—67, mai multe persoane:din so 
cietate, voind a veni in ajutorul celor săraci, au 

dat in folosul lor un şir de representaţii teatrale 
pe scena teatrului național din Iaşi. Cu această 

ocasiune s'a jucat pentru intăia oară in luna De: 

cembre 1866 comedioara „O Poveste“. Doamna Eu' 
genia Ceaur Aslan juca roiul Elenei, Domnişoara 

Natalia . Mavrocordat rolul Julietei ear rolul lui Fla- 
vian a fost jucat, de D. Mihail D. Cornea.



SCENA-L 

| Elena, Julieta. 

(La ridicarea cortinei Julieta şede pe canapea şi lucrează 

la o pungă, pe jilț şede Elena şi ceteşte o scrisoare). 

| ELENA 

Iorgu imi scrie că trebile îl silesc să in- 

tarzie intoarcerea sa cu trei sau patru s&p- 

tămâni... doreşte foarte mult să fie acasă... 

se plânge că scrisorile mele sunt prea scurte. 

— Prea, scurte! Lasă, onorabilul meu sot, 

am să-ţi scriu un tom intreg, -impărtit -in 

douăzeci de capitule! Să vedem dacă: te-i 

mai plânge! (Urmează a ceti), A! Eată şi des- 

pre tine! - - 

JULIETA . 

Ce spune? 

ii ELENA 

Pe tine te tratează şi mai crud, fără in- 

durave. Să-ţi cetesc pasagiul: „Sperez că 

44410. Scrieri coviplecte, IV. 27.
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„Julieta nu mai este atât de indărătnică, 

„ici atât de mânlră, precum era inainte. 

„Pentru 'cine n'o cunoaşte mai bine, blân- 

„deţa sa naturală se perde cu totul in 1 

„ceala şi indiferența ce simulează. Când rosa 

„cea mai frumoasă se incunjură de spini, 

„nime nu se poate apropia de dinsa şi gusta 

„parfumul ei. Mirosul cel mai imbătător 
„se perde fără folos in imensitatea aerului 
„ŞI lumea a văzut numai spinii“. 

. JULIETA 

Ce comparaţie minunată! O rosă miro- 

sitoare incunjurată, de spini! Nici o rosă 
fără, spini! (Cuironie). Ideea e nouă și origi- 
nală, |. 

ELENA 

Idee vechie dar adevărată ! Iorgu are drep- 
tate. Spune. cătră oricine că eşti din natură 
aşa precum voeşti să urăţi,.insă nu mie 
care, ca 0 soră mai mare, ţi-am ţinut loc 
de mamă, după ce părinţii noştri ne-au 
părăsit, şi te cunosc cum m cunose pe 
mine insumi. 

JULIETA 

” Şi ai cuvânt a te plânge de mine? Nuţţi
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sunt recunoscătoare ? Nu te-am iubit şi te 
iubesc? Nu ţi-am fost totdeauna... 

ELENA 

Dragă Julietă, pentru ce mă ințelegi r&u ?. 
M'am plâns vreodată de tine? Cine ştie să 

te apreţuiască mai bine decât mine? Dar. 
tocmai pentru asta aş dori, şi Iorgu ca şi; 

mine, să te arăţi precum eşti; prin aceasta 
numai fu ai câştiga. Lumea nu poate să te 
cunoască ca mine; lumea judecă după ce vede 

„şi aude... 

JULIETA 

Lumea! Ce are lumea cu mine? Nu do- 

__resc laudele ei. Ocupe-se lumea cu „cei cari 

se ocupă de dinsa. 

ELENA 

Dacă nu te ocupi fu de lume, ea se ocupă 

de tine. 'Teoria ta e foarte frumâsă —ca teorie, 

dar pentru viaţa comună şi pentru o domni- 

şoară, ea cuprinde prea multă filosofie. Crede- 

mă că am dreptate. Sau vrei să-ţi dau o do- 

vadă că faci toate chipurile pentru a te arăta 

rece şi nesimţitoare chiar in momentul când 

simţiri cu totul opuse se mişcă în inima ta? 

Mai dăunăzi Flavian... pentru ce te inroşești?
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JULIETA (sculându-se). 

Eu mă :inroşesc? Pentru ce să mă: 
roşesc ? Ce am eu cu d. Flavian? Ce-mi este 
mie d. Flavian? Vezi cum eşti? Îţi place - 
să mă chinuești. Cum să nu caut a mă: 
răta 'nesimţitoare, când necontenit mă schin: 

“jueşti ; când... (pl ânge), 

ELENA | 

Nu te supără, dragă Julietă. Am greșit! 
Iţi .cer ertare. (Vine lângă dinsa şi o sărută). Să 
nu mai vorbim de asta (pansă). — Cui ai ho-. 
tărit punga la care lucrezi ? (Tăcere, apoi mai 

apăsat). Cui ai să dai punga la care lucrezi? 

" SULIETA (cu nedumerire). | 

Ştii... că... Duminica trecută... am pus un 
rămăşag... şi Pam perdut. 

| ELENA 

Nu ştiu. Am uitat, Cu cine ai pus rămă- 
şagul ? 

JULIETA 

Nu poţi să fiuitat. Eu „spuneam că duetul 
cel mare din „Hughenoţi“ e in actul al treilea 
când e in actul al patrulea, | 

v 

„ PLENA - 

Dar bine cu cine ai pus r&măşagul ?



ar 

JULIETA > 

(cu un glas tremurător pe. care se sileşte a-l arăta hotărît). 

Cu d. Flavian. (Se uită țintit la sori-sa). 

ELENA (zimbind). 

A! cu d. Flavian! 

JULIETA 

Ei. da, cu d. Flavian. Ce este de zirâbit? 
Ce este de:mirat? Nu pot perde un rămă- 

şag? Este asta.ceva estraordinar? 

ELENA (tot zimbind). 

Nu, nicidecum; dar imi părea curios că 

tu imi tot vorbiai de rămăşag, când eu te 

intrebam cui ai să dai punga. Cât ai fost 

de sirguitoare! A găti o pungă in două zile! 

Trebue să fie cineva inspirat ca să lucreze 

cu aşa ubnegaţie. Fericit Flavian! 

JULIETA 

Eleno, nesfirşit mă necăjeşti cu d. Flavian 

al t&u. Iţi declar că nu-l pot suferi pe acel. 

Flavian; că mi-e omul cel mai antipatic... 

şi dacă mi-i mai vorbi de dinsul, fug la mine 

in casă şi nu. mă mui arăt. Drept dovadă 

cât mite de insiferent d. Flavian am să TUp-.. 

(vra să desfacă punga).



ELENA (oprind-o). 

Julietă, ești o copilă! Ce-i de vină biata 

pungă ? 'Pocmai animositatea, aceasta dove- 

dește... 

JULIETA (cu obstinaţie). 

Ce dovedeşte? 

ELENA 

: Dovedeşte,.. (zimbinăj cn adevăr ureşti pe 
d; Flavian peste măsură. Mie imi pare foarte 

rău de aceasta. Bărbatul meu nu are prieten 

mai bun şi mai intim decât pe Flavian. ŞI 
in adevăre un tânăr vrednic de toată stima. 
Lumea, zice că e un'sălbatic, dar'se inșală. 

Eu il cunosc mai bine... 

JULIETA 

„Şi eu il cunosc mai bine. E un ingâmfat 
şi un fanfaron ; mândru de averea și de spi- 

ritul lui e un... intrun cuvânt e nesuferit. 

SCENA II. 

Cei dinainte, Flavian. 

FLAVIAN 

(intră şi se "'nchină'; Elena se ridică, îi merge inainte şii 
Că mâna; Julieta ascunde punga cu grabă in panerașul 

de lucru),



ELENA: 

Nu speram: că veţi .veni astăzi; vă: cre- 
deam dus la ţară pentru mai multe zile. 

FLAVIAN 

- Voiam in adevăr să mă.duc, dar in astă 

sară este operă şi fiindcă -m'aţi condemnat 
să vă opresc o lojă pentru cea intăi repre- 

sentaţie, am mai. rămas până mâne. Acesta, 
era cel de pe urmă bilet. 

ELE NA. 

Amabil ca totdeauna ! Vă mulţămesc, eu 

una voiu merge cu plăcere. ,] 

- PLAVIAN 

| Şi domnişoara Julieta; “sper, vă va intovă- 

răşi. D-voastră domnişoară care Sunteţi aşa 

amatoare de musică... N, 

JULIETA 

Eu rămân a casă; | 

O PLAVIAN 

Sunteţi indispusă?. | 

JULIETA 

Nu sunt bine dispusă...



PDAVIAN 

Şi care este causa... dacă nu-i indiscret?... 

| JULIETA (scurt). | 

Nu sunt bine dispusă. 

(Flavian increțeşte fruntea şi se ?ntoarce iute). 

| ELENA | 

Dar ce operă se dă? Nu ne-aţi spus incă. 

PLAVIAN 

Se dă Romeo şi... (se uită iute 'la Julieta care 

nu ridică ochii). se dă I Montecchi ed I Ca 
puletti. „. a 

ELENA 

"Montecchi şi Capuletti ? Una din operele 
tale favorite, Julietă, şi poţi rămâne acasă? 

Cred că cu ceva, bunăvoință ai pută stăpâni 

indisposiţia ta! | 

JULIETA 

Cât de mult aş dori, mi-e cu neputinţă. 

Dacă vrei insă să mergi, in locul tău m'âş 
grăbi să-mi fac toaleta, timpul e scurt. 

- BLENA 

Ai dreptate, mă. duc. (lise, Flavian se inchină).
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SCENA III. 

Julieta, Flavian. 

(Julieta şede in dreapta, Flavian pe o canapea in stinga. 

Tăcere). ” 

JULIETA 

Aveţi să petreceţi foarte bine la operă. 

FLAVIAN (rece). ” 

Aşa sperez. 

JULIETA 

Spuneaţi că lojele sunt toate ocupate. A- 

ceasta contribue mult la petrecere. Sunt 
persoane care se duc la operă numai pentru 

acest al doilea spectacul. “ 

FLAVIAN 

Sunt in adevăr şi asemenea persoane. 

JULIETA. 

“Eu le plâng și nu ls inţeleg. Melodia, cea 
mai duioasă, scena cea mai tragică le face. 

mai. puţin efect decât toaleta unei dame. 
Pot Romeo şi Julieta să fie victimele unui 

amor nenorocit, pot să moară cât le place, 

numai cutare damă să primească cu un 

zimbet grațios cornetul lor de bomboane, 
sau cutare cavaler să le facă o visită in 

intractul următor. Eu plâng aceste persoane,
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FLAVIAN 

Impărtăşesc in totul. părerea d-voastre. 
(Tăcere). , 

JULIETA 

A! Imi aduc aminte.. Punga ce am perdut 
mai d&unăzi in r&măşag, gândesc so incep 

zilele aceste. De nu mă ?nşel verde este 

coloarea d-voastră favorită? 

FLAVIAN 

_Ba nu, galben! 

JULIETA 

Ce fel galben? O pungă: galbeni ? Nu se 
poate, glumiţi. N'aş face niciodată o pungă 
galbenă ! 

FLAVIAN 

ce pungă ?. A! R&mășagul ce am câştigat! 
Uitasem. Fie de orice coloare, n'am prefe- 

rinţă, 

JULIETA (atinsă). 

Uitaseţi? N'aveţi preferinţă? Vă este in- 
diferent ? (Tăcere), 

PLAVIAN 

(se scoală şi se apropie de dînsa după o tăcere). 

Aţi cântat notele ce am luat indrăzneala
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de a vă aduce in săptămâna trecută. Nu ştiu 
de v'au plăcut? 

JULIETA (rece). 

Mi-au plăcut peste măsură. 

PLAVIAN 

Sunt de Chopin. Chopin este compositorul 

meu favorit. Nu pot asculta o piesă de-ale 
sale, fără adâncă mişcare. Toate compune- 

“rile sale au o culoare melancolică care te 
umplu de.durere. Chopin a fost un om foarte 
nenorocit; nenorocit din amor. 

” JULIETA (cu ironie). 

Bietul Chopin! 

FLAVIAN | 

Şi cu toate acestea, aceşti nefericiţi din 

amor au:atlat in artă o dulce mângâere! 

JULIETA 

Fericiţi oameni! 

FLAVIAN 

Se vede că nu se poate să esprim vre-o 
idee, să pronunţ vre-un cuvânt fără ca să-mi 
r&spundeţi cu ironie ?
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„JULIETA 

Cu ironie ? D-tale iţi place a. interpreta 
astfel cuvintele mele, 

PLAVIAN 

Imi place? Dar aş dori să le pot inter- 
pretu altmintrelea de-ar fi numai cu putință. 

(După o tăcere). V&d că intre noi o conversaţie 
nu poate.avă loc. Cum ar fi de am ucide 
timpul in alt chip? / 

- JULIBTA 

Tăcend amândoi! Pentru ce nu? Am pe 

trece foarte bine! 

FLAVIAN 

Da, tăcând amândoi. D-voastră aţi esecuta 
pe piano vr'o bucată de musică, şi eu aş 
asculta. D-voastră sunteţi atât de perfectă 
in această artă pe cât sunt eu mare amator. 

JULIETA 

Ar fi foarte bine. Dar mă doare un de- 
get; nu-mi pot astăzi arăta perfecţia in 
aceasta artă şi nu vă pot satisface dorinţa 
de mare amator. 

PLAVIAN (cu ironie). 

Inţeleg, Indisposiţiea ce vă opreşte de 
a merge la spectacul este durerea degetului.
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O! Durerea de deget e grozavă! Ea -poate 
preface pe omul cel mai amabil in ființa... 

JULIETA (sculându-se iute), 

In fiinţa cea mai nesuferită. Aveţi drep- 

tate. Durerea de deget; e in adevăr atât de 
grozavă, incât mă sileşte să mă retrag in 

camera mea. (Ii face un compliment și ese). 

SCENA IV. 

Flavian (singur). 

(Se uită câteva momente după dînsa, muşcându- şi buzele; 

| apoi se plimbă prin casă turburat), 

Nu e cu putinţă! Orice amabilitate, orice 

cuvânt mai din inimi, cade in fata, acestei 

fiinţi de ghiaţă! Şi de când o ştiu, de când 

am simţit. că toate sunt zadarnice; de câte 

ori mi-am: propus să-mi inăduș astă neno- 

rocită pasiune! Şi earăş m'am intors ca un 

miserabil pentru a-mi reinoi decepţiile. (Aaa 

iute), Trebue să, sfirşesc odată cu 0 slăbiciune 

nedemnă de un: bărbat! (Hotărit). Astăzi am 

călcat pentru ultima dată in această -casă 

fatală! Deacum hotăritor nu m'a mai vede. 

Şi. o hotărire energică trebue indeplinită 

indată, (Iși ia pălăria). Adio, domnişoară Julieta! 

Nui mai avă pe cine lua în. ris nici schin-
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jui după plăcerea matale! Adio pentru tot- 
__deauna! (Ese). 

SCENA V. 

JULIETA (intră cu ochii la păment, incet), 

M'am incercat dincolo la piano şi am văzut 
că tot ar merge. Dacă stăruiţi, domnule 

Flavian... (ridicând ochii). S'a dus? Ce fel, sa 

dus? Nu merge cu Elena la operă? Trebue 

să, fi fost foarte atins pentru a uita că este 
in astă sară cavalerul Elenei. A mea este 

vina. Lam chinuit din cale afară. Are drep- 

tate Elena, sunt r&utăcioasă, sunt nesuferită! 

- Dar şi e], ce nevoe avea să zică că-i plac 
pungile galbene, A spus-o numai ca să-mi 

facă neplăcere. Nu poate unui om cu puţin 
gust să-i placă a avă o pungă galbenă. Nu 
mi-a spus el singur mai dăunăzi că, din toate 
preferă coloarea verde ? Apoi pentru ce spune 

astăzi galben? Dar ari şi cum, nar fi tre- 
buit să m'arăt precum am fost. Şi totdeauna 

fac aşa! 'Totdeaunal Când ar şti el cât de 

mult sufer când m'arăt așa! ŞI de câte ori 
mi-am propus să fiu mai blânaă : Cum intră 
in casă, toate propunerile mele sboară și 
ear sunt rece şi indiferentă. (Işi şterge o la: 
crimă), Dar deacum voiu să fiu altfel, voiu 
să vadă... dar el a plecat, poate că nu



— 431 — 

va mai veni! N'are să mai vie! Se 'nţe- 

lege, nici eu in locul lui, n'aş mai. veni! 

W'are să mai vie şi eu lam alungat! (și 
şterge ear echii). 

SCENA VI 

IGLIETA, ELENA (in toaletă de teatru), ! 

ELENA 

_Eată-mă gata! Cum, Julietă ? Serios vrei 

să rămâi. singură a..casă? Credeam că ţi-a 
trece şi că te-oiu găsi altfel dispusă. Dar ce 
ai? Eşti cu ochii roşi, ai plâns! 

| „JULIETA (tot plângând). 

Nam nimica! Nam plâns. Mam uitat la 

lampă şi mi-au dat Jacrimele. 

ELENA 

Dar Flavian unde-i ? 

JULIETA 

Nu ştiu. 

ELENA | | | 

Nu ştii? Cum nu ştii? V'am lăsat im- 
preună. . 

JULIETA 

Așa. Insă eu am trecut in camera mea 

şi când m'am intors -nu Pam mai văzut.
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ELENA 

" Se vede că s'a dus. Da, s'a dus, nu-i văd 
pălăria, Ei bine, cum e asta? Era să măin- 

tovărăşască la operă. Aşa crede d-lui că 
trebue să se poarte un cavaler? Frumos, 

- foarte frumos! Incep a crede că tu Tai ju- 
decat mai bine decât mine. 

JULIETA 

Il osindeşti prea iute, poate ca avut cu- 

vent a se duce; poate vre-o imprejurare ne- 

_aşteptată,... | 

ELENA | | 

| Se poate. Dar sar fi căzut să-mi dea de 
ştire. Insfirşit, imi pare bine că am scăpat 
„de operă. Fără tine nu-mi facea plăcere să 
mă& duc. Nu-mi place a petrece când te ştiu 
singură acasă, îndispusă, poate chiar bolnavă. 

JULIETA (o imbrăţoşază). 

Scumpă Elenă! Cat mă iubeşti de mult 
şi cât m'arăt. eu de nemulţămitoare. Sunt 
rea, sunt caprițioasă,! 

| ELENA 
Julietă,! 

- JULIETA i 

Dar aşa e. Eu am fost de vină că sa
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dus Flavian. Am fost ear aşa de rea cu 

dinsul, aşa de uriţă... 

"ELENA (in parte). 

Am prepus că trebuea să se fi petrecut 
aşa ceva. 

JULIETA 

Nu ştii cât am fost de rea; şi eu in lo- 
cul lui m'aş fi dus.: (Mai incet). Poate ma 
mai veni. 

ELENA | | 

Să nu mai-vie? Fie şaşa! Dacă ţi-e âtât 
de antipatic, pentru ce âr veni aşa de des 
in casa noastră ? El nu aduce cu dinsul de- 

cât supărări. 

JULIETA (plecâud ochii). 

Nu mi-e aşa tare... antipatic. 

' „ELENA 

Cât de puţin! E un om ce nu: ţi place. să 

vezi şi asta-i destul. 

JULIETA (ca sus), 

Vezi că... nu-mi e nicidecum antipatic. . - 

ELENA (făcându-se că se miră). . 

Cum? Nu mi-ai spus adinioarea, când eram 

singure... j IN . 

44410. Scrieri complecle. IV.. , 28



Y ULIETA 

Aşa este, am spus, dar n'am spus adevărul. 

(se aruncă plângând in braţele Elenei). O! de nar 

mai veni... 

SCENA VII. 
Cei dinainte, Flatian. 

ZLENA, JULIETA 

A! | 
PLAVIAN (cătră Elena). 

Vă rog nu vă supăraţi pe mine. Am fost 

silit... dar m'am grăbit... - 

ELENA 

Nu sunt supărată nicidecum. Vom rămână 

a casă. ” 

PLAVIAN 

Avem timp destul. Vom perde cel mult 

actul intăiu,. 

ELENA 

„MA simt obosită şi prefer să remân a 
casă. VE invit a petrece cu noi sara; dacă. 

nu voii numai decât a merge la operă. 

FLAVIAN 

Nu, nu.
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ELENA, 

M& *ntorc in câteva, momente, voiu nu- 
mai să-mi scot astă coafură care mă supără, 
dar... (amenințând pe Flavian cu degetul) Să te gă- 

sesc aici! (Ese). - 

SCENA VIII 

Julieta, Flavian. 

JULIETA. | 

Au să moară Romeo şi J olieta i in n absenţa 
d-voastră. a 

FLAVIAN 

Nu-mi pare r&u de aceasta. Când cineva 

asistă la suferinţe străine ce-i representă 

insăşi starea sufletului s&u, plăcerea spec- 

taculului se preface in durere. 

JULIETA 

Eu cred dincontra că o asemenea vedere 

“produce alinare unui suflet ce pătimeșşte, 

Când vedem suferinţi străine, inţelegem că 

pot fi persoane tot atât de nenorocite ca şi 

noi, compătimim cu dinsele şi astă compă- 
timire micşorează insași durerea noastră. 
Dar d-voastră nu cred să fiţi in acest cas, 
(zimbind) Sau iubiţi poate fiica unui duşman
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neimpăcat a familiei d-voastre cu care vaţi 
cununat in secret ? 

| PLAVIAN | 

. Familia mea, nu are duşmani neimpăcați. 
Dar vă *nchipuiţi, domnişoară, că aceleași 

suferinţe trebue să fie numai: decât, produse 
de imprejurări asemănătoare? Ura intre fa- 
miliile Montecchi și Capuletti e numai una 
din milioanele de piedice ce ar fi putut ne- 
noroci amorul tinerilor. In orice imprejurare 

Romeo ar. fi fost tot atât de nenorocit şi 

Sfirşitul său ar fi fost tot atât de tragic. 
Impedicările ce se pot ivi unui amor ne: 
mărginit sunt fără număr, 

TULIETA 

O da! Piedicele sunt. fără număr, dar 
amorul de astăzi-nu mai este nemărginit. 
Astăzi nu mai sunt sfirşituri atât de tra: 
gice, fiindcă nu mai sunt Romei. 

“ELAVIAN 

Vă inşălati !. Un „Romeo tot star mai găsi, 
dar nu mai sunt Juliete. Julieta — vorbesc de 
cea din -tragedie — avea o inimă de ânger, 
amorul ei era'viaţa ei. Ea poate iubi numai 
odată, dar acea dată până la moarte, Cand
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iubeşte, ea nu vede, ea nu simte alta, decat 
numai amorul ei. 

JULIETA (cu ochii la pământ), 

Şi credeţi că, Julietele au dispărut de. pe 
pimânt ? 

FLAVIAN 

Au dispărut! Astăzi Jalietele— — voiam să 

zic femeile in genera] sunt sau reci şi. ne- 
simţitoare sau prefăcute. O! Ele sunt me- 
ştere in arta desimulaţiei 1. . 

JULIETA (ca sus). 

„Şi credeţi ca, toate. să fie. aşa? 

 PLAVIAN 

“Toate, fără escepţie 1 

JULIETA 

Mă mir cum puteţi trăi intro societate 
aşa de rea! De-aş avă convingerea d-tale, 

_eu una m'aş retrage departe de lume, in 

vre un loc ascuns, depărtat. E grozav a trăi 

intro lume sau rece şi nesimţitoare, sau 

periidă şi disimulata.. 

 FLAVIAN | 

Aceasta este şi intenţia mea. Voiu să 
mă retrag cât de curând. . 

S
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JULIETA 

Şi nimic nu ar mai in stare a vă opri? 

aa FLAVIAN 

Nimie! - i 
| JULIETA 

„Ori şi cum, avem multe relaţii, multe 
legăminte cu lume. pe care'nu le putem 
Sdrobi fără ' durere. Poate că şi d-voastră 
aveţi pe cineva, vre... un prieten, de care 
vaţi despărţi cu neplăcere, 

PLAVIAN 

Dacă am adevăraţi prieteni, ei mi-or.do- 
vedi-o, visitându-mă in singurătatea mea. 

| TULIETA 
Şi unde aţi găsi acea singurătate ? 

- PLAVIAN 

Foarte uşor, la ţară. Am o moşie aşăzată 
in Carpaţi care e foarte departe de lume. 

JULIETA 

In adevăr! Am auzit că zidiţi pe acea 
moşie un castel gotic. Aveţi să fiţi ca un 
cavaler din vechime, ascuns in ziduri urieşe, 
şi când veţi eşi, aveţi să respândiţi groază 
prin incunjurime. . ,
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FLAVIAN 

Cam așa. Cu deosebire că n'am, să m'apuc 
de prădat, pe locuitori cum făceau cavalerii 
ce trăiau in acele timpuri. 

JULIETA 

Acei cavaleri aveau insă alte obiceiuri 
frumoase ; ei aveau câte o damă pentru care 
bătea inima, lor, la care se inchinau, pe care 
o indumnezeeau. D-voastră, n'aveţi să vă pu- 
teţi ţine de acest obiceiu. Cum aveţi să gă- 
siţi o asemene damă intre fiinţele: nesimţi- 
toare Și disimulate ce trăesc astăzi ? 

FLAVIA 

Acele dame erau tocmai nesimţitoare. Ele 
lăsau pe "cavalerii lor să se arunce in! pri- 
mejdii nesfirşite şi le plăcea a-i vedă cum 
cad in desperare din amor. (Se scoală). Aşa, 

damă aş găsi, fără osteneală. Poate cam... 
Şi... găsit, 

JOLIETA (zimbind). 

Au şi găsit? Minunat! Aş dori să vă 

văd ca Orlando furioso singur şi desperat, 

rătăcind prin munţi, inscriind numele ei 

pe stânci, sărind in jos de pe culmile cele 
mai ascuţite şi cântând cu duioşie laudele 

ei cătră ecoul munţilor.
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PLAVIAN 

„Nu rideţi! Viaţa câmpinească presentă fru- 
museţi cum nu le' găsim nicăiri. -De-aţi cu: 
noaşte-o, şi d-voastră v'aţi simţi atrasă de 
dînsa, . ARE 

 JOLIETA 

_O! Eu ador viaţa câmperiească, şi gân- 
desc cu plăcere: la 'momentul in . care voiu 
petrece la 'ţară o vreme indelungată. 

_ FLAVIAN (inspirat). 

Inchipuiţi-vă munţii sălbatici: prin care te 
duc numai nişte cărări. âriguste. In. mijlocul 
lor e aşăzat un castel care infăţoșază toată 
mărirea trecutului. De pe turnul castelului 
vezi un riu. impetuos care se aruncă în vale 
cu răpejune, fac6ndu-şi loc cu putere printe 
stâncele cele mai mari.. In dreapta și in 
Stânga se desfâşură lanţuri de munţi ce se 
perd in albastrul orizontului. Aceste locuri 
incântătoare sunt acoperite de un firmament 
totdeauna zimbitor, incât pământul se ?n- 
trece in frumuseți cu cerul-şi omul admiră 
pe unul şi pe altul in tăcere şi uimit de 
grandiositatea naturei !' 

JOLIETA (cu emoţiune). 

Şi a tri singur in această natură, a nu
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impărtăşi bucuria, admiraţia cu nime, cu 
nime in lume, trebue să fie grozav! 

FLAVIAN: 

Nu singur; dar cu acea fiinţă pe care o 
iubeşti şi care iţi este mai mult decât tot 
Testul universului, 

JULIETA : : 

A! Pentru doi inamoraţi viaţa acolo tre- 
bue să fie ca "n paradis. 

PLAVIAN. 

Ca'n paradis, Ce le pasă de lume și de 

oameni, nu le este deajuns amorul lor? 
Plăcerile lumii, cât de variate, te lisă la. 
urmă rece şi te desgustă. Amorul sir.gur e 
nesfirşit,. 

JULIETA 

O da, căci numai el poate mulţimi toate 
„cererile sufletului; şi când vin oarele de ne- 
plăcere... 

FLAVIAN | 

Atunci se plimbă inamoraţii la brat prin 

grădină (o îa de braţ şi se plimbă amândoi prin casă) 

admiră impreună frumuseţa cerului, sufletele 

lor tind spre ţărmuri necunoscute şi ei uită 
miseriile lumii.
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JULIETA, 

Când datoria, il sileşte s'o părăsească câ- 
teva oare, ea il așteaptă cu nerăbâare, îi cu: 

lege flori din grădină... 

" PDAVIAN | 

El le ia cu recunoștință, căci florile sunt 
frumoase ca și dînsa. Când vr'o imprejurare 

a lumii îi umbrește fruntea, el îi ceteşte in 

ochi causa ce o intristează şi câteva cuvinte 

de amor îi redau veselia, perdută. 

JULIETA 

“Şi după o despărţire, cum. le bate inima 

pentru - momentul revederii ce are să vie. 

Ea il aşteaptă... momentele i se par secule... 

PLAVI AN 

Atunci el sosește, o cuprinde in braţele 

sale, o lungă sărutare... (o cuprinde in braţe, dar 
deodată se deşteaptă amendoi şi se despart cu ingrijire; 

lungă pausă). 

JOLIETA 

Oare Elena n'a mai făcut toaleta ? nu mai 

vine. 

PLAVIAN 

„In adevăr, se. *ntârzie,
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JULIETA 

„Nu înţeleg astă intârziere, să mă lase aice" 

singură... | 

| FLAVIAN 

Credeaţi a fi singură ? Imi pare că eram 

_doi, dar se vede că un ffle 6 tîte cu mine 
este pentru d-voastră ca şi singurătatea. 

JI ULIETA 

Aveţi ear de gând a interpreta cuvintele 

mele pe dos. Ce să fac? este ca o manie... 

| FLAVIAN 

Vă supăraţi: pentru: o nimică. Nam avut 
de gând... 

JULIETA 

Mă supăr ? vă rog să credeţi că asemenea 

nimicuri nu mă& supără. Imi este foarte in- 

diferent... 
- 

FLAVIAN 

O da, sunteţi de o nepăsare esemplară. 

Nimic nu e in stare să vă intereseze. 

- JOLIETA 

Precum sunt unele lucruri care mă inte- 

resează, astfel sunt lucruri şi persoane care 

imi sunt cu totul indiferente.
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PLAVIAN 

Lucruri şi persoane. Intre aceste figurez 
şi eu. 

JOLIETA 

Nam. numit pe nime. 

FLAVIAN | 

Mi-aţi dat destul a inţelege. Nu voiu ca 
presenţa mea, indiferentă să "vă supere mai 

mult. (Işi ia pălăria). 

JULIETA: 

Poate că oareși care imprejurări delicate 
reclamă presenţa d-voastre aiurea; nu vă 
opresc. 

FLAVIAN 

Imprejurări delicate reclamă, absenţa mea 
de-aice. Domnişoară Julietă, puteţi fi sigură 
că in viitor nu vă voiu mai da ocasiune a 
vă plânge de presenţa mea. 

JULIETA 

D-le Flavian, dacă aţi căutat numai un 
pretest pentru a indeplini o intenţie ce aveţi 
de mult; pretesturi sunt uşor de găsit. 

| -- PLAVIAN 
Greu sau uşor, am onoare a.lua congediu 

de la d-voastră pentru multă vreme.
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JULIETA 

Dacă-mi daţi dreptul. de a vă acorda con- 
gediu, vi-l acord pentru multă vreme. 

SCENA IX. 

Cei dinainte, Zlena. : 

(Elena intilnește pe Flavian care tocmai eşa). 

| ELENA 

Ei :bine, ear aveai de gând să fugi ? Ți- -ai 
şi uitat făgăduinţa de dinioarea ? 

| PLAVIAN 

VE rog să mă scusaţi... 

ELENA 

Nu te scusez şi. nu te las să pleci. Nu 
mi-ai dat, cuvântul că'n astă, sară ai să r&- 
mâi cu noi? Un cavaler işi ţine cuvântul. 
Daţi- -mi pălăria, (Îi ia pălăria şi'o pune la o parte). 

Acuma să şedem cu toţii şi să vorbim. 

(S'aşează cu toţii). Ce este. nou in politică ? 

FLAVIAN | 

va *ncredinţez că n'am auzit nimic. Nu 

mă ocup de politică. 

ELENA 

Aşa este. D-voastră şi cu politica, trăiţi
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rău. Nu sunteţi ca Iorgu, pentru care poli: 

tica e o pasiune.— Dar din societate ce mai 
ştiţi 2. 

i FLAVIAN 

Cu societatea; mă ocup şi mai puţin; lu: 
mea mă numeşte sălbatic... . 

- BLENA 

Şi cam are cuvânt. D-voastră o nesocotiți 

prea mult. Ea nu v& interesează intru ni- 
mica. Sunteţi cam egoist. Castelul ce zidiţi 

„la ţară, vă ocupă mai mult decât intreaga 
lume. Apropos, ce mai face acel castel, de 
care toată lumea vorbeşte şi pe care nimeni 
nu l'a văzut? 'Trebue să fie ceva grandios. 
Aud că Vaţi şi gătit. Sunt curioasă s'aud 
mai multe despre dinsul. 

E O PLAVIAN 
E mai de tot gata. 

| ELENA 

Nu sunteţi bine dispus. N'aveţi gust de 
vorbă. Şi tu Julietă nu-mi pari a fi veselă. 

JULIETA 

Dincontra, 

" ELENA 
Conversaţia noastră Şchiopăteaza. Tre:
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bue să găsim .un mijloc pentru a petrece 

timpul. Al. O idee! Cum vă pare dacam 
spune poveşti? Mie-mi place astă petrecere 

foarte mult. Am o pasiune pentru poveşti. 

"JULIETA | 

Să, spunem poveşti! 

PLAVIAN 

Ideea e minunată... 

" ELENA 

Ei bine să ?ncepem. - Domnule Flavian in- 

cepeţi. Numai să nu fie prea mulţi smei şi 

uriași. Aceşti monştri mă fac să am visuri 

urite, 

PLAVIAN 

Vă 'ncredinţez că prefer să ascult. Eu po- 

vestesc aşa de rău... 

avon 

Jlietă, începe tu. | 

| JULIETA 

Nu-mi aduc aminte de nici o poveste. - 

ELENA | 

Văd că trebue să fac eu inceputul.: Toc- 

mai imi aduc aminte de. 0 poveste ce-mi
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spunea dădaca de multe ori. Imi făgăduiţi 
că 'mă veţi asculta cu luare aminte? 

| PLAVIAN 

Da. - 
| JOLIETA 

Ascult, 

BUENA 

„E povestea cu Trufăşel și Maândrulica. 

PLAVIAN 

“Trufaşel şi Mândrulica ? Mumele sunt ori: 
ginale. 

ELENA 

Era odată... 

” JULIETA 

O babă Ş un moşneag. 

PLENA 

Ba nu, un impărat ş'o impărăteasă şi im- 
păratul acela „avea un fiu; un f&t-frumos voi- 
nic cum nu mai era altul. (Uuitându-se la Flavian) 
Dar ce folos! Pe cat feciorul de impărat era 
voinic pe atâta era de mândru; el işi in- 
chipuea că altul ca dinsul nu ral este și 
trufia sa, era făra margini.: Deaceea lumea 
il numise »Trufăşel“,
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JULIETA ---, | 

- Mare greşali pentru un fâcior de impărăt, 

ELENA a 

Imp&ratul insă, care se chema impăratul 

Roşu, era in resboiu 'cu impăratul Negru. 
De la o vreme amânâoi impăraţii au hotărît 
să inchee pace intre dînşii şi s'au inţeles 

ca, Trufăşel să se căsătorească cu fiica im- 

p&ratului Negru. 

PLAVIAN 
Presimţesc -nefericiri ; vă că politica, face 

victime şi ?n poveste. 

BIENA 

- VB *nşălaţi; Fiica imp&ratului Negru era 
bună, compătimitoare şi frumoasă. Era aşa 

de frumoasă, incât la soare te puteai uita, 

dar la, dinsa, ba. (Uitânai-se la Julieta). Ce folos! 

Şi ea, pe cât era de bună, pe atâta era de 

mândră; ea nu credea ca vre-un om ar me- 

rita, să se apropie de. dinsa şi lumea, pentru 

asta, o numise Mândrulica. o 

|  PLAVIAN! 

” Mare greşală,. pentru o: fiică de impera. 

, N “ELENA 

Atunci impăraţii au. trimis portretul lui 

4qgio. Scrieri complecte, IV. „29
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Trufăşel Mănarulicăi şi pe al Măndrulicăi lui 
Trufăşel. Cand aceştia au văzut; portretele, 

un amor grozav-s'a aprins in inimele lor; 
ei au simţit că erau născuţi unul pentru 

altul şi că dacă nu'ş'or lua, au să moară 

de durere. - 

„. FLAVIAN 

Mă prind că ş'acest amor are să se sfir- 
şească rău ca toate amorurile. 

JULIETA 

Sunteţi prea pesimist, eu cred din contra 

că amorul lor va sfirşi bine. 

PLAVIAN 

Nu puneţi rimăşag Domnişoară, in ră: 
măşaguri n'aveţi noroc. " 

| JULIETA 

„O! data asta... 

ELENA 

Puţină răbdare ! Trufăşel purcese la curtea 
imp&ratului Negru ca să ceară mâna fiicei 

- lui. Ajungând insă, trufia sa Pa oprit de a 
spune. un cuvânt despre amorul lui. Mân- 
drulica, earăş, s'a făcut rece şi nesimţitoare 
când la văzut. Şi aşa de câte ori se vedeau 
se despărţiau cu răceală şi indiferenţă,



— 451 — 

JULIETA 

Aşa oameni nu pot să, fie. 

PLAVIAN 

E incontra- naturei lucrurilor. 

ELENA - 

Uitaţi că v&spun o poveste. (Zimbina). Tre- 
bile, cum vedeţi, se complicau. Impăratul 

Roşu da 'vina pe vecinul său şi vice-versa. - 
Inverşunarea cea veche se inflăcărâ, din nou 
şi un nou resboiu fu declarat; 

" PLAVIAN 

. Toate aceste din causa: Mânărulicăi.. Ea a 

fost de vină. Trufășel vine s'o vadă, dar 
intilneşte o inimă mândră ce-l inghiaţă şi 

cuvintele de amor se „veştejese pe buzele 

sale, 

JULIETA - 

Vina a, fost a lui Trufăşel. Ea il aşteaptă 

cu nerăbdare; eată-l, soseşte, dar in loc de 

a arăta. ce simţeşte, ochirea lui e mândră 
şi rece; ea inspăimântă pe A Mandrulica care 

ar fi greşit incontra sexului, dacă ar fi fă- 

cut cel intăiu pas. ! 

ELENA, 

— Sunteţi părtinitori. amândoi. Vina era şi
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a unuia şi a altuia. MAndrulica care gândea 
zi şi noapte la iubitul ei, îi lucra in taină 
un brâu de voinic, un brâu frumos, foarte 
frumos. 

JULIETA (C'un aer de mustrare), 

O!,.. 

ELENA 

Nimic mai natural. Şi când lucra la dinsul, 
îi plăcea să se retragă in grădină, unde se 
acufunda in visuri plăcute. Intro zi, când 
era gânditoare, trecă, fără a lua sama, din 
grădină in pare, din pare in pădure şi când 

se deştepta, era singură intr'un loc selbatic; 
ea se uită imprejur dar inghiaţă, de spaimă 
căci ! un balaur ingrozitor... 

JULIETA 

Sermana Măndrulică ! , 

FLAVIAN 

si Trufăşel nu era acolo s'o scape,. nici 
0- presimţire nu-i vestise... 

pi EUEA | | 
Dar 'Trufăşel apare cu. paloşul in mană; 

jupta se 'ncinge intre. dinsul şi intre ba- 
laur şi sfirşitul este că balaurul zace mort 
la picioarele - feciorului”. de: impărat.. Pu-
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teţi să vă inchipuiţi ce. se petrecuse in inima 

Mânârulicăi în momentele de luptă. Acum 
când vitejia iubitului îi scăpase viaţa, toate 

fură uitate. O pornire de amor o fâci să 

"se arunce in braţele sale şi să verse la- 
crimi de amor şi de fericire. Momentele de 

fericire trec insă răpede şi, deşteptaţi amen- 

doi, erau să se despartă din nou simulând 

indiferenţă, când pentru a sfirși odată sufe- 
rinţele acestor doi inamoraţi, o zină bună 

şi blândă care de mult le voia binele, apări 

inaintea ochilor lor.. 

, JULIETA (suspinând). 

Zinele apar numai in poveste.. 

ELENA | 

Zina le vorbi multe, şi firmecul vorbelor 

ei, făci ca inamoraţii. să cadă pocăiţi şi in- 

dreptaţi in genunchi inaintea ei care le dădu 

binecuvântarea sa. Ce să vă mai spun? Se 

făcă o nuntă impărătească cum nu s'a mai 

văzut, şi la mas cea, mare am fost şi eu, 

şi la nuntă am jucat şi eu şi fericirea, lor ţini 

cât le ţină şi viaţa, care ţine şi astăzi dacă 

mau murit. (După 'o tăcere). Cum vă place po- 

vestea, mea? (Flavian şi Julieta se uită la pământ 

dar nu rgspund). Povestea mea v'a pus pe gân- 

duri. A! Dar am uitat ceva. Cândle vorbea 

zina, in pădure, ea scoase brâul la care lucra,
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Mandrulica "(ia paneraşul de lucru de pe masă și scoate 

o pnngă) Şi i-l intinse Qi intinde punga) — brâul 

era verde, coloarea primăverei şi a fericirii. 
(Trece de ceea parte, aşa incât Julieta se află in mijloc), 

| JULIETA 

Da, verde insă nu galben, nimărui nui 

poate plăcă o pungă galbenă. 

FLAVIAN 

Verde este coloarea speranţei. Dacă cu 
„toate defectele mele, mi-ar fi iertat să spe- 

rez... Dacă imi puteţi ierta, greşalele trecute. 

| ELENA 

Greşala, este a mea... 

FLAVIAN (tulburat). 

- Domnişoară Julietă, am fost... ce simţesc... 

(cu pasiune şi curagiu) VOiţi să realisăm impreună 
visul de fericire ce ne-a. părut dinioarea atât 
de incântător ?: 

i ELENA 

Cine tace consimte. (Le impreunează mânile). 

In momente de uitare, aduceţi-vă aminte de 
Trufăşel şi Mândrulica. 

FLAVIAN 

___Ca şi dinşii avem o zină blândă care ne 
va ocroti! 

"(Cortina cade).



BEIZADEA EPAMINONDA | 
OPERA CONICA IN TREI ACTE ȘI PATRU TABLOURI*) 

*) Representată pentru întăia oară pe Teatrul 

Naţional din Bucureşti în luna Aprilie 1885. — 

Musica e de D. Eduard Caudella,



" PERSOANELE 

BEIZADEA EPANMINONDA 

TĂNASE, meşter blănar. 

ZAMFIR, calfă la Tănasă. 

MUCALIDI oameni de casă ai 

PLICTICHIDI. ) lui Epaminonda. 

MANA AXINIA.» | 
“ZINCA, fiica lui Tănase. 
UN PAŞĂ TURC. , 

- -Calfe şi ucenici de blânar. Popor. 

Scena se petrece in Bucureşti in timpul Domniei 
Fanarioţilor.



ACTUL 1. 

| Prăvălia lui. Tănasă blănarul. 

  

SCENA 1. 

Zamfir, calfe şi ucenici. apoi Tănasă. 

No. 1. | | 

Chor! şi ensemble. 

ORORUL 

- Haidem toţi voios la treabă, 
Muştereii se 'nmulţesc: 

Trebue să sfirşim in grabă 

Lucrul ce ne porunces?! 

TĂNASE 

(vine din fund ţină in mână un pergament mare). 

Copii; o bună veste! . 

CHORUL 

Ce este? Ce-este?



— 455 — 

TĂNASE 

"Un Arnăut de la Domnie 
In mână mi-a dat mie 

Această carte ce vedeţi 

Cu slove mari şi cinci peceţi. 

CHORUL 

Da ?n carte ce sa scrie? 

TĂNASE 

Am fost la dascălul Ilie, 

“Şi dinsul mi-a cetit 

Că eu de Vod'am fost numit 

Nai mare starost' pe blânnri. 

CEORUL, 

Mai mare starost!.. 

TĂNASE 

Pe blănari! 

Şi mai stă scuis cu slove mari, 

Că din blânarii câţi trăese 

Eu singur sunt blânar domnesc! 

0OHORUL 

Să, trăieşti, blănar domnesc! 

| TĂNASE 
Vă mulţumesc, v& mulţumesc! 

CHORUI, 

Ce noroc, ce inălțare! 
Intru mulţi ani să trăeşti, 

Şi. ca staroste mai mare 
Pe blănari să-i ocroteşti !
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TĂNASE 

Vă mulţumeşte Moş Tanasă, 
Dar este vreme să lucraţi, 

Căci muştereii ne indeasă; 

Haideţi, de treabă v'apucaţi! 

_? OBORUL 

Haidem toţi voios la treabă 

Muştereii se 'nmulţesc: 

Prebui să sfirşim in grabă 

Lucrul ce ne poruncesc! 

(Calfele se indreaptă spre dreapta şi es. Zamfir merge in 

urma tuturor cu capul plecat. Tănasă il vede şi-l chiamă). 

TĂNASE 

Zamfire ! 

_ | | ZAMEIE 

Jupâne! : 

" TĂNASE 

Ce ai de arăţi aşa plouat? Nu te bucuri 

că am ajuns deodată,-pe neaşteptate, coj- 

goge mai mare staroste şi blănar domnesc? 

ZAMEIB. (măhnit), 

Ba mă bucur, 'jupâne. 

| TĂNASE 

-'Cecinste, bree! Staroste” de -blănari ! Ba 

incă să mai vezi! Am aflat că bizdadeaoa



— 460 — 

cea tânără—un bujor de bizdadea—are să 
poruncească la, mine o blană scumpă de sa: 
mur... Ştii bizdadeaoa, care trece adesea 
pe uliţă, dinaintea casei "noastre, călare pe 
un armăsar roib... 

| ZAMFIR 

Ştiu! 

TĂNASE - 

Cu un ișlic mare... mare... 

Sa  ZAM7IR 

Ştiu, ştiu! 

TĂNASE . 

Daca, îi nimerim blana după cheful feţei 
sale luminate,. apoi halal!... Tu, Zamfire, . 
care eşti intăia mea calfă, mai ales ai s 
lucrezi la, blana bizdadelei. | 

| ZAMFIR 

- Voiu lucra, jupâne. 

" TĂNASE 

„Daca va fi mulţumită bizdadeaoa, toţi 
boerii cei mari au să-mi fie muşterii, şi banii 
au să curgă gârlă. Ş'apoi, daca m'oiu im: 
bogății bine şi tu vei: urma a fi băiat harnic, 
cu. Vremea am de gând să te iau tovarăș 
la parte, şi berechet! 

x
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ZANFIR 

" Bunătatea dumitale, jupâne !: 

„TĂNASE 

Dar inainte -am altă treabă, neapărată de 
făcut. Trebuie să. -mi mărit fata! 

ZAMFIR (suspinând). 

Hâi, hăi! 

TĂNASE 

Ce zici? | 
ZAMFIR 

Nimic, 

E TĂNASE 

Trebue -să. ştii că eu nu dau pe Zinca 
după te miri cine. M'am hotărit .s'0 dau 
după un boer... nici se cuvine altfel pentru 
un mai mare. staroste... după un boer, cât 
de mic, dar căftănit să fie! 

ZAMFIR (cu iuţeală). 

Să nu faci aşa păcat, jupân, Tănasă, că 
zău |... 

“TĂNASE 

Ce? 'Tu crezi, prostule, că o fată aşa de 
frumoasă cum e Zinca, mea şi care are să aibă 
zestre mare, va merge după; vreun -negu-
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„-storaş... Atâta rău... Alte gânduri am! Sunt 
blănar domnesc şi voiu să-mi inalţ neamul... 
Un boer... cât de mic, dar căftănit, 

| ZAMFIR 

Tţi spun, că una ca asta n'ai să faci! 

TĂNASE | 

Cum? Nu cumva ți-au intrat gărgăuni 
in cap? 

ZAMFIR, 

Dar eu ce mă fac, jupâne? 

TĂNASE 

Tu eşti un prost. Iţi spun inc'odată ca 
s'o ştii: pe Zinca, am s'o dau după un bosr. 
Acum mă duc s'adun breasla. (Vrea să iastși 

se'ntoarce). Dacă, vine cumva, vre un slujitor să 

mă cheme la, bizdadeaoa, să-mi dai de știre 
indată. Ce cinste pentru mine! Bree! Bree! 
(Ese prin fund). , 

SCENA II. 

Zamfir singzuc, apoi Zinea.. 

ZANEIR 

După un boer! Vrea să-şi înalțe neamul! 
Să dea pe Ziniţa mea după un boer... căf- 
tănit! N'am să rabd una ca aceasta in rup-
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tul capului. Eu o iubesc de un an de zile 

şi ea mă iubeşte de şase luni, care vrea să 
zică ne iubim amândoi de un an şi jum&- 

tate, Decât, să las ca, altul să-mi-o răpească, 

„mai de grabă o fur.şi m& ascund cu dinsa 

in fundul pământului. ză 

„Nr. 2. 

-. Romanţă şi duet. 

Plin sunt in suflet de intristare, 
Dragostea-mi arde. inima ?n piept; 

Zioa şi noaptea fără "ncetare 
Spre-a mea iubită gândul indrept! 

De dinsa soarta-mi este legată, 

Cu ea ferice să fiu voesc; 

De nu se poate, viața toată 
Numai durerii am s'0 “jertfesc | 

(In vreme ce cântă strofa a doua, Zinca apare eşină din 

stânga, . apoi inaintează şi cân:ă), 

ZINOA 

Nu intristară, ci fericire 

Soarta ne-aşterne in viitor, 
Cine in suflet simte iubire . 

E pe necazuri biruitor. 

“- Nimeni nu poate să ne despartă; 

Peste simţire cine-i stăpân? 

A noastre inimi cu drag de soartă 

Au fost unite, şi-n veci rămân.
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a ZAMEIB 

Ziniţa mea frumoasa 
Ce vorbe dulci grăeşti! 

ZINOA 

Zamfire, sunt voioasă 
Ştiind că mă iubeşti. 

ZAMFIR 

Ziniţă, imi eşti dragă. 

| Ă ZINOA 

Imi eşti pe plac, Zamfire. - 

ZAMFIR > i, Ș 

Iţi dau viata *ntreagă. 

ZINOA 

'Tu vei fi al meu mire! 

Ensemble 

ZAMFIR  . ZINOA 

Te voiu iubi, Ziniţă, Imi vei fi drag Zamiire, 
Cât timp eu volu trăi. Cât traiu eu voiu area, 
Tu-i i a mea domniţă,. Cu dor şi cu iubire 
Eu robul tău voiu fi. Eu vreau să fiu a ta. 

ZAMFIR 

Ah! Ziniţo, pe cât imi eşti de dragă, P 
atât sunt. de nenorocit! Ă 

| ZINOA 
Dar ce ai, Zamfiraş?
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ZAMEIB 

Jupân Tănasă a fost numit mai mare e sta- 
roste şi blănar domnesc... 

ZINOA 

„Ei, şapoi ? Ce are aface ? 

„ZAMFIR 

Chiar astăzi i-a venit o carte mare cu pe- 

cete domnească. De indată i sau şi suit fu- 

murile la nas. Mi-a zis că vrea să te dea 

după un boer.... S 
.. 

a ZINOA 

Pe mine după un. boer? 

ZAMFIR 

Dă, după un boer, cât de mic, numai căf- 
tănit să fie. Vrea să-şi inalţe neamul! 

ZINOA 

Dar eu vreau să merg după tine. 

ZAMFIR | 

Ziniţo dragă! 

- ZINOA 

Pe mine, după un bosr! Nu cumva o fi 
conaşul cel tânăr care trece in toate zilele 

călare: pe dinaintea ferestrei mele? . 

414410. Scrieri complecte. Î p. 30
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ZAMFIR 

Care cuconaş? Unul cu.ciubuc in mână 
şi ișlic mare in cap? 

ZINOA 

Da, da. 

ZAMFIR 

Acela nu-i cuconaş, e bizdadea. 

ZINOA | 

Bizdadea ? Ce vrea să zică bizdadea ? 

ZAMFIB 

Nu ştiu, dar e ceva mare, mare. 

ZINOA 

Ce spui? 

ZAMFIR 

Mare,:mare. Are arnăuţi, are greci de-ai 
lui... oameni de casă.. 

„ ZINCA 

Elei | şi el imi făcea cu ochiul, imi tri- 

metea răspunsuri. 

ZAMFIR (iute). 

Iţi trimetea T&sp... şi tn...? | 

“ză i; 7 | ZINOA i . Di: 

Bu m& făceam că nici il bag: in seamă. 

a...
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ZAMFIR 

Zinco, să nu cumva să-l bagi in seamă, 
că-i foc! 

ZINOA 

Văzând aşa, m'am dus la naşă-mea, la 
mama Axinia, care-i cărturăreasă vestită... 

ZAMEIB . 

Cine m'o ştie? Ei, şi..? . 

| ZINOA 

Ca să-mi dea .cu cărţile şi să-mi spuie 
ursita, . " 

ZAMFIR, (cu curiositate). 

Ei, şi... şi? | 
- ZINOA 

Nu era acasă, dar i-am lăsat răspuns să 

treacă pe aici. Chiar trebue să vie. 

- ZAMFIR 

Of! Ce-i pe capul meu! Acum ş'o bizdadea! 

ZINOA | 

Eaca mama Axiuia!



SCENA III. 

Cei de sus, Azinia. 

Nr. 3. 

Cuplete şi trio. 

AXINIA 

1 

Eu sunt mama Axinia, 

Care dau in bobi şi 'n cărţi, 
Mi-e vestită dibăcia 

In a ţării patru părţi. 

II 

Când o fată vrea să ştie 

Care-a îi al ei ursit,- 
La mătuşa grabnic vie 
Şi eu i-l arăt leit. 

III 

* Pe-un gelos ce se 'ngrijeşte 

Că nevastă-sa prin flori - 

"Bate lături... meştereşte 
Ii fac ear increzător. 

| IL 
La boeri, ce de domnie 

Gărgăuni le trec prin cap... 

Ptiu 1... Ducă-se pe -pustie. 

„Chiar de astă boală-i scap. 

Fac pe ursită 

Luând o sită
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Şi dau in bobi. - 

“Sau c'o frigare . 

Plec pe oricare 

Şi îi fac robi. 

Pot fuduliei 

Şi gelosiei 

Să aflu leac, 

La orice pacoste, 

Chiar şi la dragoste... 

Eu vin de hac. 

Zrio. 

ZAMPIR, ZINOA 

Axinia e vestită, 

Află ?n cărţi orice ursită, 

. Cată zodia uşor, - : 

AXINIA 

Cu ulcica fac de dor. 

ZAMFIR, ZIBOA 

Cată bine în gheoc. 

AXINIA 

Ori şi cui spun la noroc. 

ZAMFIR, ZINOA 

De deochi stinge cărbune. 

. AXINIA „- | 

'Lecuesc inithi nebune:
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ZAMFIR, ZINOA 

Stinge plumb la Bobotează 

Şi descântă şi lucrează 

C'o vărguţă de alun. 

AXINIA 

Viitoru m palmă-ţi pun! 

Ensemble. 

AZINIA ZAMFIR, ZINOA 
Eu sunt mama Axzinia  Axinia e vestită 
Care dau in bobi şi?n cărţi, [n a ţării patru părți, 
Mi-e vestită dibăcia A oricărnia ursită 
In a ţării patru părţi. . Poate s'o citească 'n'cărți. 

AXINIA 

„Ei, finişoară dragă, eaca am venit. Ce 
treabă ai cu mine? 

2IN0A 

Imi era dor să te văa, mamă naşă, Ş'apoi... 

AXINIA 

Apoi ce? 

ZINCA 

Apoi dă... 

AXINIA 

Să-ţi spun eu dece ai venit la mine? Ei, 
lasă, nu mai pleca ochii in jos, nu mai fii
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aşa ruşinoasă... că dă... acum ţi-e vremea. 
Când îi fi ca mine... (Cătră Zamfir).: Dar. tu, ce 
stai acolo aşa prăpădit parcă eşti un puiu 
de bogdaprosti ?... - 

„ZAMFIR 

Apoi cum să fiu, mamă Axinie, dacă ja- 
pânul -spune că 'vrea să o dea după: un 
boer... ă 

AXINIA 

Cum după un boer? Ce după un boer ? 
„Cine după un boer? Ai nebunit tu ori a 
nebunit cumătrul Tănasă ? i 

ZAMFIR 

Zău, nu ştiu daca el e cu minte; dar şiiu 
că eu sunt par'că trăsnit cu leuca (suspină) 

mai ales de când a venit şi bizdadeaoa, ceea ! 

AXINIA 

Ce bizăadea.?. Cum bizdadea ? “Care o biz 

dadea ? Ce halimale spuneţi voi acolo?" | . 
n 

ZINOA, 

Toate zilele trece pe la, ferestrele mele 
călare pe un cal TOib, cu şea, frumoasă 'nu- 
mai cu aur, apoi imi “trimite “vorbă, imi 

trimite găteli.... et ui 
ata
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AXINIA 

Ce zici ? | 

| ZINOA 

Dar eu nu le-am priimit. 

| - AXINIA 

Dar de unde scoateţi voi că-i o bizdadea ? 

_ ZAMFIR 

Are Arnăuţi, Greci... 

| . . AXINTA 

Auleo! Ia astari mai rea din toatel 

ZAMFIR 

Nu mă. speria, mamă Axinio! 

ă AZINIA 
Dar cum a discoperit-o bizdadeaoa ? Ai 

dracului mai sunt Grecii ăia, de sub pământ - 
scormonesc fetele frumoase! (Chtră Zinca). Dar 
ia vino incoace, fetiţo, uite la mine: Zamfir 
ţi-e pe plac? 

ZINCA (rușinoasă), 

Apoi... Ştiu eu ? 

AXINIA 

Uite la mine, drept in ochi, aşa! Acum 
cată bine, poate că ştii... ha?
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| ZINOA (ca sus), 

Mă intrebi şi d-ta aşa, mamă naşă!... 

AXINIA 

„Bine, bine, pricep, mâncaţi-aş ochişorii ! 

(Cătră Zamfir). Dar tu, măi băete, ia apropie-te! 
Aşa! Acum,. spune şi tu, maică, ţi s'au 

aprins călcâele bine ? ” 

ZAMFIR (suspinând), 

M& topesc, na! 

AXINIA 

Dragii mamei !... Ei lasă că găseşte mama 

-Axinia doftorie! Veniţi incoace, ascultați 

(Misterios). Mâni intr” amurg - să vă furişaţi de 
a casă, şi să veniţi la mine. Am să intind 

cărţile şi să văd ce mi-or zice ele. 

_ ZINOA 

Venim! Venim ! | 

|  ZAMPIR 

Venim negreşit. 

"SCENA IV. 

Cei dinainte; Tănase apoi Calfele și Ucenicii. 

- DĂNABB (inteă răpede şi gâfâind). 

Vine! Vine, să s'adune toată casa, să-i 

eşim toţi inainte...
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TOŢI 

Cine vine ? Cine vine? 

TĂNASE 

+ Grozavă,. cinste pentru casa mea! Bre! 

bre! bre! Unde sunt lăzile, să deschid blă- 

nile, cu chei scumpe? Ba nu, unde sunt 

blănile, să deschid lăzile? Banu, unde sunt 

cheile ?... Am ameţit de tot! 

TOȚI 

Dar cine vine, cine? 

, “DĂNASE - 

* Cine? Bizdndenoa! îi 

aa op, Și 
Bizdadeacal. 

TĂNASE 

Da, bizdadeaoa vrea să-şi aleagă singur 0 
blană frumoasă in prăvălia mea. Inchipuiţi-vă 
ce cinste pentru mine. Bre! bre! bre! 

AXINIA (in pate). * 

Bizdadeaoa, aici! Apoi trebile se "ncurcă 
de tot! Ce dracu-i de făcut? Deocamdată să 
„ascund pe Zinca, ș'apoi vom vedea, “Hai, ni 
şoară, hai!" 
Pata tai : ZINOA 

Unde, mamă naşă ?
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ZAMFIR 

Dar du-te unde-o fi, du-te! 

AXINIA 

" Haidem răpede! (ese cu Zinca). 

TĂNASE (urmânâu- le). 

Unde mergi, cumătră? unde mergi, Zinco? 

Staţi!... Sau dus !. (Se 'ntoarce). Toate calfele, 

toți ucenicii să iasă!- Să primim cu - cinste 

luminata faţă a, bizadelei. (Cătră Zamfir). Zam- 

fire, aleargă de-i chiamă. Du-te. Dar mişcă 

odată! Piei azi! 

, ZAMFIR (eşind incet). 

Iacă mă duc, mă duc. 

TĂNASE (singur). 

Bree! Mare zi asta! Blânar domnesc, mai 

mare staroste, bizdadeaoa la mine in casă! 

Ce cinste! ce cinste! ce cinste! Bre! bre! 

bre)... ” 

Î. - OALPELE şi UOENIOII Gntrând) 

„Ce este? Ce este? 

TĂĂASE | 

Să staţi toţi aici! Ţine- tiv ve e bine! Vine 

bizdadeaoa, Auzi? Vina bizdadeaoa.!
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TOȚI (cu mirare). 

Bizdadeaoa! 

TĂNASE 

Da, bizdadeaoa! Ştiţi voi ce vrea să zică 

bizdadea ! Nu.ştiţi ! Ei, aveţi să vedeţi indată 
pe bizdadeaoa. Când va, intra bizdadeaoa să 

strigaţi cu toţii intrun rost: să trăiţi Lu- 

minăţia Voastră! Aţi priceput? 

. O OALFĂ 

Am priceput: să trăiţi Minunăţia, Voastră! 

TĂNASE 

Nu Minunăţie, prostule, Luminăţie! Hai, 
odată cu toţii! Când voiu zice „trei“ să 

„strigaţi. Băgaţi sama: „una, două, trei! 

TOȚI (cu neorânduiali). 

„Să trăiţi, Luminăţia Voastră! 

i TĂNASE 

“Na aşa, Voi strigaţi halandala! Luaţi-o 

toţi impreună. Hai inc'odată. Băgaţi bine 
samă : una, două, trei! 

TOȚI 
Sa „trăiţi, Luminăţia Voastră! 

| TĂNASE Pa _ 
„_ Aşa-i bine! Eaca aud viind. S5 fiţi cu luare
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aminte. Cum imi. bate inima!. Ce cinste! 

Bre! bre! bre! ” i 

SCENA V. , 

Cei dinainte, Arnăuţi apoi Pucilidi şi Plictichidi, 
apoi Beizadea Fpaminonda şi la urmă Azinia şi Zinca 
(musica cântă un marș in sunetul căruia intră Arnăuţii.) 

Nr. 4. 

Chor şi ensemble. .: 

" ARNĂUȚII 

Suntem Arnăuţi. 
Oameni tari şi iuți. 

TOȚI 

Arnăuţi 

luţi, iuți, iuți. 

ABNÂUȚII 

Purtăm fustanea, 

Facem dandana. 

TOȚI - 

Danadana, 
Na, na, na. . 

ABNĂUŢII 

Avem iatagan 

Cu simcea de taban! 

TOȚI 

De taban, 

Ban, ban. bin.
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ABNĂUȚII 

Şi in cap, drept chiulaf, 

Avem fes cu*canaf. 

TOȚI 

Cu canaf, 

Naf, naf, naf. 

Ensemble. 

ARNĂUȚII ȘI OALFELE: 

Arnăuţi, 
Oameni iuți, 
Cu chiulaf 

Şi canaf, 
Iatagan 

De taban. 

Imbrăcaţi cu fustanea, 
Noi slujim izadea | 
Ei sluji )po boiza sa. 

Arnăuţii se despart şi se pun in două rânduri in dreapta 

şi in stînga, Intră Mucaliai şi Plictichidi, unul purtând 
un ciubuc frumos cu imanea bogată, altul un ișlic mare. 

MUQALIDI 

Eu sunt Mucalidi. 

PLIOTICRIDI 

Eu sunt Plictichidi, 

MUOALIDI 

Sunt din Chios.:
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PLIOTIORIDI 

Sunt din Pafos. 

MUOALIDI 
Ş'am plecat din ţara mea 

PLIQTIOHIDI 

Să slujesc pe Beizadea. 

- * MUOALIDI 

Eu am slujbă foarte grea, 
Căci intind lui Beizadea 
Cu talim dup'al s&u plac 
Un ciubuc plin de caimac. 

PLIOTICHIDI 

Eu port şlicul — slujbă grea — 
Mergând după Beizadea, 

Şi pe fruntea-i, după plac, 

Pun şi scot acest capac. 

MUCALIDI 

- Cine nu trage ciubuc 

Pentru mine-i un năuc! 

PLIOTIOHIDI 

Cine nu poartă işlic 
Pentru mine-i un mojic. . 

| Lnsemble. 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI '  '. OHORUL 

Noi din Chios Ei din Chios 
Şi din Pafos LE Şi 'din :Păfos 

Am venit in ţar” aice. .. Au venit in țar” aice 

Cu ciubuce şi işlice. - Cu .ciubuce şi işlice.
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(Intră Beizadea Epaminonda in haine orientale de mătasi, 
de brâii îi atîrnă o sabie turcească bogată, in cap cu fes 

roș, incălțat cu papuci galbeni). 

“EPAMINONDA (inaintând). 

Eu sunt Beizadea 

-Epaminonda, 

- MUGALIDI, PLIOTIOEIDI 
„EL e Beizadea 
Epaminonda! 

E pa pa 

E pa pa , 

Pa pa mi mi non da. 

BPAMINONDA, MUOALIDI, PLICTIOHIDI, ARNĂUȚII 

“Eu sun A 
„Beizadea 

El e ) 

- Epaminonda,! 
E pa pa 

E pa pa 

Pa pa mi mi non a. 

TĂNASE şi CHOR DE CALFE 

Sa trăeşti Luminăţie 
R&sărită in Fanar, - 

Să te sui păn'la Domnie 
Lucind ca un felinar. 

 EPAMINONDA 
(cătră Mucal. şi Plict,) 

Mult imi place vorba lor. 

- (Cătră chorn), | 
Mulţumesc, mojicilor!
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(Cătră Muc. şi Plict.) 

Daţi işlicul şi ciubucul. 

MUOALIDI şi PLIOTIORIDI 
Sărutăm papucul ! 

(Mucalidi sărută mâna dreaptă, apoi dă ciubucul; 
Plictichidi pe cea stingă, apoi îi pune pe dinapoi sșlicul) 

CHOR 

Să trăeşti Luminăţie 

Resărită in Fanar, 

Să te sui păn' la Domnie 

Lucind ca un felinar! 

(Doi Arnăuţi intind lui Epaminonda un jeţ, alţi doi il 
ţin de subţioare și il aşează pe scaun, in mijlocul scenei), 

EPAMINONDA 

Cine-i stăpânul casei? 

TĂNASE (inaintând). 

Eu, Luminăţia 'Voastră. 

 BPAMINONDA ! 

Cum te chiamă ? 

TĂNASE (ingimând). 

Tănase, mă chiamă, jupân Tănase... mai 
mare staroste... 

EPAMINONDA 

Ai fost numit blănar al Curţii? 

14470. Scrieri complecte. IV. 31
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„. TĂNASE 

Da, Luminăţia Voastră şi mai mare sta- 
roste de blănari, mare cinste pentru mine... 

EPAMINONDA 

Am auzit că eşti om de treabă... 

măNASE 

Bunătatea Luminăţiei Voastre. 

EPAMINONDA 

Voiu să-ţi dau de lucru şi am venit in- 
sumi să-ţi văd marfa. 

| TĂNASE 

Să trăiţi! (Cara calfe). „Hai, băeţi, scoateţi 
şi arătaţi. blăni frumoase! 

| EPAMINONDA 

Mucalidi, Plictichiai, alegeţi voi! 

| (Calfele aduc blăni. Mucalidi şi Plictichidi le examinează, 
in vreme ce Epaminonda se uită distras in toate părţile, 

fumând). * 

PLIOTIORIDI (uitându-se la blăni). 

Asta-i lucru - prost! 

TĂNASE 

Cum prost ?— Marfa cea mai bună, de la 
Lipsca.



MUOATADI 

Prost lucru! | 

TĂNASE 

Cum ? Ce fel? | 

| MUOALIDI (incet lui Tănase). 

Imi dai zece la sută să zic că-i bună? 

TĂNASE (încet). 

Dau. (In pane). Asta-ţi era! 

EPAMINONDA (in parte), 

Unde să fie fata cea frumoasă ? 

“PLIOTIOAIDI (incet). 

Să-mi dai do&zeci la sută, sau rămâi cu 
marfa, 

TĂNASE (incet). 

Dau zece! 

PLIOTIOEIDI 

Douăzeci, bre ! 

| TĂNASE (in -parte). 

Ce chilipirgiu ! (rare). Bine, bine! 

EPAMINONDA. - , 

. Opriţi trei blăni.
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TĂNASE (in parte), 

Trei! Bree! ! 

PLIOTIOHIDI 

Am ales trei minunate, - Luminătie, «Nici 
am mai văzut aşa blăni frumoase. 

„ie op e o EPAMINONDA 

Bine! Daţi-i două pungi. - 

„TĂNASE (n parte). 

Două pungi ! (Tare). Sărutim dreapta Lu: 
minăţiei „Voastre. 

(Plictichidi Şi Mucalidi se apropie de Tănase, il iau la 
O parte şi îi dau banii, impărţind cu el). 

IE EPAMINONDA 

Tănasă ! 

TĂNASE . 

Luminăţie ! 

" EPAMINONDA 

Vino mai aproape ! (Tanasă se apropie). Te-am 
făcut om domnesc. Deacum ai să te ţii de 
casa mea, . | 

TÂNAGE: 
Am să mă iu, Beizadea, am să mă iu 

grozav. , ! Si



EPAMINONDA 

Fiind de casa, mea trebue să-ţi cunosc 

familia, nevasta, copiii. 

ZAMFIR (iu parte). 

A dracului! 
TĂNASE 

Am numai o fată! 

EPAMINONDA 

Vroiu s'o văd. 

TĂNASE 

Nu vreau să mă laud, Luminăţie, dar bună 

fată am, curăţică, . harnică,,. 

 ZAMPEIR . 

Da-i ruşinoasă, mare să Sarăte!... 

EPAMINONDA 

Cine-i mojicul care vorbeşte acolo ? 

| DĂNASE 

Ia o calfă, un prost... (Cătră Zamfir). M&, o 

să te ucia, auzi? 

EPAMINONDA 

Adă-mi copila, voiu s'o văd! 

TĂNASE 

- Eacă, mă duc, Luminăţie (ese).
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ZAMFIR. 

Minunăţie... Luminiţie, fata-i ruşinoasă, 

nu-i cum sunt altele.; ia 

EPAMINONDA (catei Plictehidi și Mucalidi). 

Ziceţi mojicului să tacă. 

PLIOTIORIDI (apucând câte de o mână pe Zamfir). 

Taci, mojice, ori... 

MUOALIDI 

Te facem bucăţi. 

ZAMFIR 

“Eaca tac. (In pane). Imi vine să crăp de 
necaz, nu alta. 

SCENA VI. 

Cei dinainte, Zinca. 

Nr. 5. 

| Znsemble şi quintet, 

(Intră Tănase ţiind':pe Zinca de mână. Acsinia îi 

urmează). 

TĂNASE 

Luminate Beizadea, 

Asta este fata: mea.
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„ EPAMINONDA. 

Vin mai aproape, vin, fetică, : 
Sărută mâna mea. 

„ BINOA (in parte). 

Ce tare-mi bate inima, : 
Grozav imi e de frică! 

(S'apropie şi-i sărută mâna). 

EPAMINONDA (in parte), 

Ce figură âugerească 

N'am mai văzut aşa ceval 

(Tare). 

Fiindcă eşti acum Gomnească, 
De grijă Noi iţi vom purta. 

AXINIA (in parte). 

Al dracului de Arnăut 
Viclean şi prefăcut! 

ZAMFIR; (in parte). . 

De ciudă crăp in mine, 

Şi să-l omor imi vine! 

TĂNASB 

Ce cinste, ce 'nălţare, 

Ce zi de serbătoare! 

Ce' Bizâadea de treabă! 

EPAMINONDA (arătând pe Axinia). 

Cine-i această babă? 

TĂNASE 

Este -cumătra mea!



AXINIA (inaintând), 

Sunt, Luminate Bizdadea, 

Vestita Mamă Axinie, 

Care cu multă dibăcie 

Ştiu să farmec, să descânt, 
Inimi mândre să incânt; 

Fac de dragoste, de dor, 

Spun ascunsul viitor! 

EPAMINONDA 

Că te cunosc prea. bine-mi pare, 
Pe mână-mi pune-o sărutare; 

(Axinia se pleacă şi-i sărută mâna, Epaminonda li sop- 
teşte incet), 

Spune-mi, unde locueşti 

Căci tu, babă-mi trebueşti. 

AXINIA 

Luminate Bizdadea, 

Eu sunt la porunca ta! 

(Trece in dreapta. Epaminonda se scoală şi inaintează) 

Quintet. 

EPAMINONDA - TĂNASE 

Ce drăgălaşă fată, Ce cinste, ce 'nălţare! 
Ce chip incântător! Ce bună Bizdadea! 
Mi-e inima "'mbătată O zi de sărbătoare 
De dragoste şi dorl E azi in casa mea! 

AXINIA ZINOA 

Ce neagră viclenie, - M& infor ca frunza 
Ce drac de Arnăut! Ce tremură de vânt, 
Dar mama Axinie Şi-mi vine ca să intru 
Pe loc te-a priceput!: De frică în pământ!



ZAMEIB 

Ard de necaz in mine 

La dinsul când privesc, 
Pe el să sar imi vine 

Şi gâtul să-i sucesc! 

EPAMINONDA 

Arnăuţi, oameni de casă, -. 

Gătiţi-v&, deacum mă duc. 

MUOALIDI, PLIOTIORIDI | 

Sărutăm al t&u papuc! 

ARNĂUȚII 

Noi te urmăm, st&pâne. 

EPAMINONDA 

Blănar domnesc, rămâi cu bine! 

TĂNASE 

„Să trăeşti, Luminâţie, 

Calea trandafiri să-ţi fie! 

EPAMINONDA 

(cătră Zinca desmerdându-i bărbia). 

Iţi dâu voe, duice fâtă, 

Să-mi săruţi mâna inc'odată! 

ZINOA (în parte, sărutându-i mâna). 

De groază tremur toată! 

_ ZAMFIR (în parte). 

Fiară tuvbată, câne!
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EPAMINONDA (cătră toţi), 

Să -v& găsesc cu bine! 

" TĂNASE şi CHORUL 

Să trăeşti, Luminăţie, 
Calea trandafiri să-ţi fie! 
Pe norod să-l ocroteşti 

Intru mulţi ani să trăeşti! 

Să trăeşti! 

(Epaminonda, Grecii, Arnăuţii pornesc spre fund. 
Perdeaoa cade).



ACTUL II 

TABLOULI. 
O grădiniţă la mama Axinia. Uluci cu poriiță in 

fund, Intrări la dreapta şi stinga. 
, 

OP 

SCENA 1. 

MAMA AXINIA (singură). 

Astăzi incă nu mi-au venit mușşterii pănă 
acum, dar au să vie. M& mănâncă mâna 
stingă, de mă prăpădeşte, semn:bun!.... Bani! . 
După vorba ce mi-a şoptit eri la ureche biz 
dadeaoa grecească, m'aştept pe mică pe cias 
să mă cheme la curteu lui. Ba, poate să vie 

„Şi el la mine. Mai: ştii ?' Se prea. poate! Au 
mai fost ei boeri mari in casa mea. Dapoi 
cuconiţe ! Hei! Cate şi câte! Şi mai tinerele, 
Și mai stătuţele. Ia colo in colţul podului 
se opreşte careta, şi. numai vezi câte o cu- 
coniţă dându-se jos, şi treapa trapa cu pi- 
cioruşele prin praf sau prin noroiu: pănă Ja
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bordeiaşul meu, de mai le cad conâurii din 
picioare: „Mamă, ia intinde cărţile... vezi, 

mă iubeşte, mă doreşte... spune drept, mă 

rog... mamă dragă... că te-oiu mulţumi... 

că ţi-oiu fi recunoscătoare...“ Şi eu... las' pe 
mine... că meşter e dracul, şi una-i mama 

Axinia ! 

SCENA II. 

Azinia, Plictichidi. 

PLIOTIOHIDI (intrând). 

Dumneata, eşti babă Acsinia? 

AXINIA : 

Eu, voinicule, Care-i dorinţa d-tale ? 

- PLIOTIORIDI 

Spune-mi „boerulet, babo, nu voinicule! 

| AXINIA (in parte). 

MB! Că mânâru te-a mai făcut măta! 

(Tare). Boerule, boerule, mă iartă! 

„_ PLIOTIORIDI 

- Ştii de ce am venit, babo? : 

AZINIA 

Ciu şti, daca, mi-i spune, palicare. -
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PLIOTICHIDI 

Spune-mi „boerule“: —N'auzi, băbătie ? 

AXINIA 

Boerule. (In pare). Ei apoi ?. 

PLIOTIOHIDI - 

Ai să "ngheţi când îi auzi cine a să vie 
la tine. 

AZINIA 

Eu să 'ngheţ? 

- PLIOTIOHIDI 

Da, să "ngheţi. Are să .vie... insuş  Bi- 
zadeaoa. : 

AXINIA 

Faca n'am îngheţat. Au mai venit ei boeri 
mari la mine... 

Ă PLIOTIOHIDI (in parte). 

MB! n'a ingheţat! — Babă, eşti pricerută 

sau proastă ? 

AXINIA 

După vremi, căpitane... boerule ! 

PLIOTIOHIDI 

Ai să dai Bizadelei cu cărţile. “Daca nu 

eşti proastă, spune-i cum i-ar plăco mai bine 

sa fie.
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AXINIA 

Cum or cădea cărţile... 

PLIOTICHIDI 

Ba să nu spui cum or-cădea, ci să cadă 
cum doreşte el. Ear daca va trebui să-i mai 

faci şi alte slujbuşoare, să invârteşti treaba 
cu meşteşug. | 

AXINIA 

Cam ce fel de slujbuşoare? 

PLIOTIORIDI 

Este o fată.de blănar la mahala. Beiza- 
deaoa, şi-a pus ochiul pe dînsa. 

- AXINIA (în parte). 

Baca beleaoa ! 

|  PUIOTIORIDI 

Tu ai:să.,, (Îi vorbeşte la ureche). Ai priceput ? 

AXINIA (făcându-se proastă), 

Ăa! Xa! 

PICTIORIDL 

Beizadeaoa are . bani, bani mulţi. EL nu 
mai numără. Din haznava, lui ia cu pumnul, 
cu merticul.
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| AXINIA 

Ce zici ? 

PLIOTIOHIDI 

Chiar âşa. Hazneaoa e plină cu virf. Din 
banii -ce are să-ţi dea Beizadeaoa, ai. “să-mi 

faci parte şi mie. 

AXINIA 

Care bani? 

PLIOTICHIDI 

Douăzeci la sută sunt ai mei. 

AXINIA 

Să-ţi dau douăzeci de bani? 

- PLIOTIOEIDI 

Nu te face proastă, babo! Eu văd după 
ochi că ai inţeles. Douăzeci la sută... 

" AXINIA 

Douszeci de sute... 

_ PDIOTIOHIDI 

Sa nu te impingă păcatul st vrei să mă 

tragi pe : sfoară, babă, că... piut!... te-am 

" stins, _ 

“ ACSINIA. (in parte). 

"Tnicerul drăcului ! (Tare). Bine, bine. Dar 
eşti singur, nu mai ai tovarăş?
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PLIOTICEIDI 

Ba mai este unul care poartă ciubucul. 

Dar acela e un gogoman: Când oiu veni cu 

dinsul să te faci că nu mă ştii, pricepi? 

Am să- “i vorbese par'că nu te-aş cunoaşie. 

Pricepi, babă ? răspunde, 

AXINIA - 

Pricep, boerule, pricep. 

PLIOTIOHIDI 

Dar fii cinstită, sau... piut! (Face semn ce-i 
retează capul). 

AXINIA 

Cum piut? | 

PLIOTICHIDI 

Atata-ţi spun... piut! 

Duet. 

PLICTICHIDI 

Dacă nu eşti cinstită, 
De cerci să m'amăgeşti, 

Atunci, babă pocită, 

Cu mine o păţeştil 

Piut! Piut! 

AXINIA - 

Grozav sunt de cinstită, 

Ce-am zis odată-i sfânt,:
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Nu vreau să fiu stilcită, 
M8 tem de-acest cuvânt! 

Piut! Piut! 

PLIOTIORIDI 

sa ştii că nu-i birfeală, 
Eu prăpădesc pe loc 

Pe cel ce mă înşală, 

Cu sabie şi focl. 

Piut! Piut!. 

AZINIA 

Voinic eşti, palicare, 

Işti mândru ca un leu, 

'Pu viri în boală mare 
Pe-o babă cum sunt eu! 

Piut! Piutl 

”  Tinsemble. | 

PLIOTICHIDI AXINIA 

Piut! Piut! Eu suntin stare” Piut! Piut! Ce voinicie! 

Să fac amarnic jaf, Ce palicar isteţ, 

Pe tine vrăjitoare ! Pe-o biată băbătie 
Eu pot să te fac prafl S'o vire 'n sperieţi. 

Piut! Piut! Dal! Da!. :  Piut! Piut! Da! Dal! 

- PLIOTIOHIDI 

Vrea să zică ne-am înţeles ? 

AXINIA 

Inţeles (in. parte). Ba că chiar, 

44420. Scrieri complecte. ZV. 82
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: PLIOTIORIDI 

Tocmeala-i ruptă ? 

„ AXINIA,. 

Ruptă ! (in: parte), Să mă vezi ruptă când 
ţi-oiu da vr'un ban. | 

| ” PLIOTIOHIDI . 

Acum scoate-mă pe undeva pe din dos, 
„Să nu intilnesc pe .tovarăşul meu. 

AXINIA 

Vino cu mine pe ici. (Esamtndoi prin sttnga). 

SCENA 111. 
ZINOA 

(singură, intră prin portița din fund pe virful” picioarelor 
” „şi inaintează incet). 

N 

Mamă nași ! Mamă naşă! Eu sunt...- Zinca. 
Dar unde-i,mama Axinia ?— Am pus la cale 
cu Zamfir :să ne. intilnim aici ca să ne dea 
mamă naşa cu cărţile... să-mi aflu şi eu ur: 
sita... Of! Grozav sun de ingrijată... cu Bizadeaoa, aia,!... Mai ales de când a făcut 
pe tăiculița blănar al Curţii ! I-a pus in cap tot felul de gânduri... Vrea să mă vadă bo: gată... să mă facă cucoană !... Dar eu nu Vreau, vreau .să merg după Zamfir!
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Romanţă. 

Di 

Nu vreau mărire şi bogăţie, 
Nici o schimbare nu pot dori; 
Căci fericirea n'are să vie 

Dacă amoru-mi il voiu jertfi. 
Numai un bine eu,il rivn6sc:: 

Cu Zamfir dulce ca să trăesc. 

II. 

" Daca o floare de pe câmpie .. 

Muţi in palatul cel mai frumos, 

Curând, sărmana, nu, mai e vie, 

Ci trist işi pleacă capul in jos. 

Aşa copila cea din popor 

Câna spre mărire se 'nalţă ?n sbor. 

JII 

Eu insă nu vreau averi, mărire; ; 

Ele inghiaţă inima mea, 

Căci încântare şi fericire 

M'aşteaptă astăzi, şi voin avea 

Viaţa 'mpletită numai cu fir 

Iubind cu dulce pe-al meu Zamfir, 

SCENA IV. 

„Zinea, Zamfir (intră prin fund). 

ZAMPIR : 

Ziniţo, eu sunt! 

„“ ZINOA 

Dar ce-ai intârziat, Zamfiraş?
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ZAMFIR 

Abia acum m'am furişat din mânile ju: 

pânului. De când lucrez la blana Bizdadelei, 

nu mai pot scăpa. Dar unde-i mama Axinia? 

ZINOA 

Nam găsit-o aici. Dar trebue să vie in- 

dată.  - - 

ZAMFIR, 

Eaca chiar vine cu sita in mână. 

SCENA V. 
Azinia (intră), Zamfir, Zinca. 

îi  AXINIA 

Cine-i acolo? | 

ZAMFIR 

Noi suntem, mamă Azxinio... 

AXINIA 

Voi? | 

ZINOA 

Da, noi, mamă naşă, am venit după cun 
a fost vorba... 

ZAMFIR 

Ca să ne dai cu cărţile, să ne spui vii- 
torul...



„AXINIA 

- Rău v'aţi ales vremea, puii mamei. Mai 

bine staţi a casă. 

ZAMFIR 

Dar ce-i ? 

AXINIA 

Este că o să vie la mine boerul de ieri. 
Mi-a, trimes vorbă cu un arnăut. 

ZINOA 

Bizdadeaoa, ! | | 

AXINIA 

Da, chiar Bizăadeaoa ! 

. ZAMFIR . 

Nu mă nebuni! 

AZINIA 

Deaceea ducuţi-vă cât de răpede! 

| ZINOA 

Dar era vorba de cărţi... 

| AXINIA 

Ce cărţi? Acu nu-i vreme ! Căraţi-vă, hait ! 

ZAMFIR, ZINOA 

Ne ducem! (Se îndreaptă spre portiţa din fund).



AZINIA 

- Staţi! Staţi! Nu pe acolo. Aţi putea in- 
tilni pe cel cu pricina! Eaca, par'că aud 
viind. Ascundeţi-vă „COLO. (Arată culisa din dreapta). 
Bate la ușă! Hait, răpede, răpede! (Zamfir și 
Zinca es in dreapta, se bate ear la ușă), Eaca, vin, 

deschid. 

„SCENA VL. | 
Azinia, Aucalidi (intră) apoi Zinea şi Zamfir. 

| MUOALIDI 

Babo! Babo! . 

AZINIA (in parte). 

Na! Alt arnăut Tovarăşul celuilalt ! (Tare). 

Cine-i? 

MUOALIDI 

„Eu sunt, Mucaliai. 

AXINIA 

Aşa! . 

MUOALIDI 
- Sunt Ciubucei-başa ! . 

| -“AXINIA 

„Să fii sănătos!
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MUOALIDI 

Mulţumim dumitale. (Atisterios). Vine Biz- 

dudeaoa! 

AZINIA 

Ştiu: - 

MUOALIDI (cu mirare). 

De unde ştii ? 

AZINIA 

Dela... adică ştiu din cărţi. Eu ştiu toate. 

(in parte). Aha! ei se ascund. unul de altul ! 

MUCALIDI 

Babo! 

AZINIA 

Ce-i, voinice ? 

| a XUOALIDI 

Dacă le ştii toate, ştii tu caţi bani are 

Beizadeaoa ? 

AZINIA 

Asta wo ştiu. Câţi are? 

MUOALIDI 

Daca nu ştii-tu, apoi nici eu şi nici el.— 

Nimeni n'are vreme .să-i numere.
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AXINIA | 

Ce-mi pasă ? 'Tot n'are să mi-i dea mie, 

MUOALIDI 

Ba da, are să-ţi dea.. mulţi și dumneata 
ai să-mi dai şi mie. 

AZINIA .. 

Dumitale ? Pentru ce ? 

MUOALIDI 
*.Pentrucă... fiindcă... se 'nţelege...--nu se 
poate fără asta... Nu ştii ? Asta este, adică... 
cum se zice... filotim,. 

AXINIA 

Nu pricep ce-i asta, 

MUOALIDI 

Filotim este când se dă... fiindcă... pri: 
cepi... nu se poate altfel... aici in ţară tot: 
deauna, trebuie ; să se dea... altfel nu faci 
treabă, i 

AXINIA 
Aşa | 

MUOALIDI 
Am drept; la zece la, sută. .
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AZINIA 

Așa! . 

| MUOALIDI: 

Va si zică am pus la cale? 

AXINIA 

Bine! Bine! (In pare). Da de pus la cale!. 

MUOALIDI 

Acum mă duc să nu mă vadă Plictichidi, 

că acela e aprig... grozav. Mă intorc cu 

dinsul. Fă-te că nu ştii nimic. (Be prin fund) 

AXINIA 

Chiar nu ştiu nimic ! (Se apropie de ușa din 

dreapta). Ia ascultați, măi copii! 

ZAAETE, ZINOA (apărând in scenă). 

Ce-i ? 

“AXINIA 

Este că să 'vă ţineţi acolo pănă vă voiu 

chiama eu. Auziţi ? - 

_ZINOA 

Dar dacă tăiculiţa: mă caută ? 

i ZAMFIR 

Daca jupânul 6- prinde de veste că lipsim 

amândoi? .:
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AXINIA 

Nu vă 'ngrijiţi de cumătrul Tănasă, Il 
impac eu. Voi ţineţi-vă liniştiţi că toată casa 
mi-i inconjurată de greci ai i Bizadelei. 

ZAMFIR 

Aoleu ! (Zamfir şi Zinca dispar in dreapta). 

"SCENA VI. 

, „ Aainia, Mucalidi, Plictichidi, apoi Fpaminonda, 

Recitativ, Arie, Ensemble, Seztel şi F inal. 

LL XUOATIDI 

Buhă zioa, babă Axinie. 

r AXINIA 

Boeri, bine-aţi sosit. 

MUOALIDI | 

Ii Beizadea indată..o să vie. 

PLIOTIORIDI 
Beizadea e darnic la plătit. 

MUOALIDI 
De-i dai in cărţi, să-i spui tot lucruri bune. 

[NR PLIOTIORIDI 

Să nu cumva să-i proroceşti v: vrun râu!
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MUOALIDI 

O pungă'ntreagă&'n palmă iţi va pune- 

PLIOTIORIDI 

Dacă-l va mulţumi cuvântul tău. 

MUOALIDI (incet). 

Din ce-i lua să-mi dai zece la sută. 

PLIOTIOEIDI (asemenea), . 

Ni se euvin ia sută douăzeci | 

MUOALIDI | 

Ta înţelegi... oști babă pricepută!. 

, PLIOTIOHIDI (arătând capul), 

Socot caici nu-ţi sunt creeri seci! 

AXINIA | 

Să pună ?ntâi o pungă *n palma mea, 

Şapoi, boeri, uşor ne-om impăca. 

(In parte). i 

Las” Grecilor, că'ţi aştepta voi bine . 

Pân: veţi vedea lescae dela mine. 

(Se bate la uşă), . 

Dar la portiţă bate cineva. 

MUOALIDI 

Mergi de deschide. 

 PLIGTICEIDI 

Este Beizadra! 

(Epaminonda intră), -
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AZINIA 

Bine-ai venit cu bucurie 

In casa mea, Luminăţie ! 

BPAMINONDA 

Babă, bine te-am găsit 
Hai, pune-te pe vrăjit! 

(Cătră Mucalidi şi Plictichidi) 

Eşiţi voi! -- 

AXINIA (ducându-i in culisa stingi). 

Pe-aice... (se'ntoarce) Bizdadea, 
Şezi acum in faţa mea! 

(Epaminonda se pune pe un scăunaş. Axinia ia cărțile, 

le apropie de gură şi le meneşte; orchestra acompaniază 

” misterios), 

Douăzeci şi patru cărţi, — bine ştiţi, bine 
gâciţi | Cum a ştiut zugravul să vă zugră- 

“vească, aşa graiul vostru să prorocească, 
daca, crăeasa, de verde se gândeşte la craiul 
de ghindă, cu dragoste, gând la gând, casă 
in casă, dar in dar, aşternut la aşternut! 

(Intinde cărţile). 

Una, dou, trei... o pagub' o să ai, 
Un craiu de roşu... vezi un craiu 

Iţi ese inainte. 

EPANINONDA (rizend). 

Ha, ha, ha, o să-l invăţ eu minte!
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AXINIA . 

Patru, cinci, şasă 

La tine acasă 

O bucurie 

Pe drum de sară o să-ţi vie ! 

BPAMINONDA 

O bucurie! Spune mai. departe! 

AXINIA 

Sapte, opt, nou... Nu ai parte! ă 

lată ear craiul de roş... - 

EPAMINONDA (tot rizând). 

Am să-i rup gâtul ca la un cocoş! 

AXINIA Bu 

Doubsprezece... pe-o crăeasă de verde 

Eatiun craiu de ghindă o: perde!... 

EPAMINONDA 

Eu sunt de ghindă... Aferim | 

"* Aferim, babă, Aferim! . 

AZINIA 

| Dar ea nu-l vrea... Ce fudulie! 

EPAMINONDA 

Asta-i obrâznicie ! (se scoală). 

“ AZINIA 

Ea vrea pe craiul roș.



" BPAMINONDA 

! Minciună! 

Babă Axinie, eşti nebună! 

(răstârnk masa cu piciorul). 

AXINIA 

Stăpâne! o 

EPAMINONDA 

Ce! Iţi inchipueşti 

Cam venit s'ascult asemenea poveşti ? 

Eu merg pe sigur, babă, eu vroesc 

Cu ajutorul tău pe Zinca să-mi robesc. 

AXINIA (in parte), 

Ce-aud? 

ZAMEFIB, ZINOA (apărând in dreapta). 

Ce grozăvie! 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI (apărând in stinga) 

Ce cabazlic are să fie! 

Arie. 

EPAMINONDA 

Dar, azi dela Yânasă, 

Blănarul meu domnesc, 

Pe Zinca cea frumoasă 

Eu vreau să o răpesc! 

Voiu să silesc norocul 
Cu ajutorul -tâu, 
Şi să astâmper focul 
Ce arde 'n pieptul meu!



  

AXINIA. (în. parte). 

Auzi. blăstemăţie 

E bun de spânzurat! 

ZAMFIR, ZINOA! * 

Ce-am auzit, vai mie! 
De groaz'am inghețat! : 

MUOALIDI, PLIOTIOEIDI 

Halal, halal să-i fie, 
Halal |. voinic bărbat! 

Ensemble şi Seztet. . ... 

-- MUOALIDI, PLIOTIORIDI -! 2 “BPAMINONDA - i 

Apilpisit, al 'naibei Sunt notărit norocul 

Şi nostim Beizadea, - In cale 'să-l indrept 

Cu ajutorul babei Si să astâmpâr focul 

El so răpească vrea! Ce arde n al meu pept. 

AXINIA | ZAMEIB, ZINOA 

Din casa părintească, 
Auzi blăstemăţie . a 

N Cu-al mamei ajutor, 
El să răpească vrea 5 

Prin mine, Axinie, - * Elvreasă (m răpească: 

Pe Zinca, fina mea... pe groază mb 'nfor! 

BPAMINONDA (cătră Axinia). 

La Zinca azi să te găseşti 

Isprava mea s'o inlesneşti! 

Fii chibzuită, fii cu minte! 

Şi ia-ţi simbria de "nainte! 

(Ii aruncă o pungă şi ese).
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ALINIA (singură, ridică” punga. şi o pune in sân). 

Las' c'am să fiu cu chibzuire 

Mi-a trecut un gând prin cap... 

(Merge spre culisa dreaptă și se “ntoarce ţiind pe Zamfir 
şi pe Zinca). 

Hai acasă cu grăbire 

N'aveţi grijă, eu Y5 scap! 

(Zamfir și Zinca es prin fund). 

“SCENA VII. 

Azinia, Alucalidi, Plictichidi. 

(Axinia după ce-a dus la portiți pe Zamfir şi Zinca, 
se 'ntoarce; din stînga vin atunci Mucalidi şi Plictichidzj, 

i MUOALIDI (intinzând mâna). 

| Babă, dă-mi zece la sută 
"După vorba cea 'ştiută. 

: *PLIOTIORIDI (asemenea). 

Dă-mi la sută douăzeci! 

AXINIA (in parte), 

Ce ai dracului de greci! 

MUOALIDI 

Dar qă astăzi... 

" PLIOTIOBIDI 

| Dă mai tare! 

AZINIA 

N'am nimic! . :
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. MUCALIDI 

“Dă vrăjitoare! 

AXINIA 

Nam, v6 spun | 

MUOALIDI (etnie de mână), 

pene 
pă părăluţe. a 

  

    a ” „ PUIOTIORIDI 1 (rtgtna: ode: cealaltă. mană) 

a ; Scoate banii din, pnetăt | = Ra N 

, Adina” | ra n 

Auleu, mă ristigniţi ! 

(Se sbate pitiă scapă “din mâna lor). 

Lasă, greci afurisiţi! -- 

(Se răpede la ciaun, ia făcăleţul și îi lovește) 

- Hait, egiţi. din, casa mea! 

MUOALIDI, PLIOTIORIDI 

Nu da, babă, aul! nu-da! . 

"AXINIA 

: Hai din: casa;mea eşiţi .. 

TE Parpaleci afurisiţi ! . o mi a 

(iz gonește prin; fand. şi ese dupe ei). ba 

Hi îi i di 

zpgro. Săieri compheaie. IV. "98



TABLOUL II 

Decorul se schimbă. Teatrul representă o piaţă, 
in stinga un cerdac mare, dar puţin ridicat dela 
pământ cu balustradă imprejur, Din cerdac se sco- 
boară o mică scară de câteva trepte lângă culisa 
din stinga. In fund o uliţă. La: ridicarea cortinei 

“Tănase şi cu Zamfir înaintează din fund. 
  

„SCENA 1. . , 
Tănase, Zanfir, apoi Zinca, la urmă Axinia. 

TĂNASE. .: 

N'ai văzut 'şi tu, Zamfire? 

ZAMFIR 

Ce să v&a, -jupâne? 

TĂNABE 

Nu miroase a bine. Tot. felul de oameni 
se furişează primprejurul casei mele. Trebue 
să mă păzesc. De când sunt mai mare sta- 
roste, am mulţi duşmani cari mă pismuesc. 
Zinca unde e? 

ZAMFIR 
Unde să fie? Trebue să fie in casă, | .
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TĂNASE (spre balcon). 

"“Zinco, n'auzi, Zinco?  : ...-. 

ZINOA (esind din cerdac). a. 

„Faci “mă, taica. “Ce oște? i N 
! de PN RI : 

iii Ci DENSE ra 

Ia coboară os. o but 

“ZIN0A (Goborinducs „se i in acer). 

s.
 

i Dar ce 6? 

TĂNASE 

“Na n m' 4 căutat, „nime.? 

ZINA 

Nime. 

TĂNASE 

Ce-i bine nu-i rău. MB duc să mai strang 
din breasla noastră. Prea multe umbre văd 

primprejurul casei mele.: 

ZINOA (eu feică). aa 

Nu 'te duce, tăiculiţă ! 

Tănase i 

Nu-ţi fiă frică, Zinco. “Te las cu ' Zamfir, 

care-i băiat voiric. Tarta al
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- DAMFIR 

Lasă, jupâne, că am s'o păzesc ca ochii 
din cap. 

TĂNASE (cătră Zamfir). 

Să fii neadormit. Cu un ochiu să păzeşti 
pe Zinca şi cu altul să privighezi blana Bi- 
zădelei. | | 

“ZAMFIR, (puind succesiv degetul la ochi). 

- Cu un ochiu la Zinca... cu alt ochiu la blană. 
x 

TĂNASE 

Da, la blana Bizadelei. Dela mulţumirea 
feţei sale luminate atirnă viitorul meu și 
prin urmare ş'al tău, - 

ZAMPIR 

Ba că chiar! 

| „TĂNASE 

Cum? o 

ZAMFIR 

Nimic.. | 

TĂNASE - 

Vine cineva, cine-i? 

poe AXINIA (intră îmbrăcată la fel cu Zinca). 

Bu sunt, Axinia.
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TĂNASE 

Bine-ai venit, cumătră. Mă găseşti cam . : 
_ingrijat, nu ştiu pentru ce? 

AXINIA 

Se 'ntimplă câteodată. i-o fi eşit cineva 

cu gol inainte. 

TĂNASE , 

Dar cum te-ai îmbrăcat. astăzi ? Par'că 

eşti mai galantă decât alte ori. Ce te-ai gă- 

tit aşa? 

AXINIA (fasolindu- -se). 

Apoi dă! Eu n'am inimă ? Câtă vreme esti 

tenără... 

“TĂNASE 

Ha! ha! Tot miucalită, cumătra ! Ei, eu 

mă duc. Cu sară bună! (Ese). 

AXINIA 

Mergi sănătos, cumătre! (Cătră Zamfir şi Zinca) 

Voi ştiţi cine are să vie. Să nu vă spărieţi. 

Am un gând... da un gând... să mă pome- 

“_niţi cât, veţi trăi. Ori es toate “bine, ori.. 

ce-o. da Dumnezeu! Haideţi in cerdac și: de. 

acolo in odaea dealături. Țineţi-vă după mine 

şi faceţi cum vă voiu povăţui. 

(Se urcă cu Zinca in cerdac şi deacolo in casă, Zamâr 

remâne jos). .
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Arie, 

e ZAMFIR , i 
Ce ingrijire mă apasă ... : 
Si stringe vai! inima mea, 
M8 prigoneşte moş Tănase 

i “Si mi-e duşman şi Bizadea. 

Pe fetişoara scumpă mie 
'Tăuase nu vrea'să-mi o dea, 

„ Ear- Bizadea cu viclenie 
Făr' a ei voie vrea s'o ia. 

Oh! din această grea urgie 
O Doamne! daca m'ar scăpa 
Dibacea 'mamă Axinie, 
Să dobândesc pe Zinca mea! 

(Se sue pe scară în cerdac, şi deacolo se indreaptă spre 
casă. În momentul in care Zamfir o să dispară, Mucalidi 

şi Plictichidi se arată în fund), 

SCENA II. 

„Mucalidi, Plictichidi 

(urmaţi de câţiva Aznăuţi). 

MUOALIDI 

| : Pus-ai să păzească, pe- la r&spântii ? 

PLIOTIOEIDI (frecându-și mânile). 

Pus. Are să fie un cabazlic nostim de 
tot. Dar lăutarii ?
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MUOALIDI 

: Vin în urmă. Beizadea imi. părea cam. in- 
grijat... ofta... 

PLIOTIORIDI 

Ofta ? Se "'neca de nerăbdare. Se gândea 
poate la crăeasa de verde... drum de sară... 
casă in casă... dar în dar... 

MUOALIDI (clătinând din cap). 

Nu, nu. Era ingrijat, iţi spun eu. 

| PLIOTIOHIDI 

Ei aş, fleacuri! Câte mahalale am mai 

cutreerat cu dînşul! Are să fie nostim! Cu 
dragoste... gând la gând... aşternut la aş- 

ternut... 

MUOALIDI 

Ce gând? Ce aşternut ? Astădată e altfel... 

PLIOTIOHIDI - 

Cum altfel? Asta nu-i tot mahala? Bei- 

zadea nu-i tot Beizadea şi noi nu suntem - 

tot noi? 

- MDOALIDI 

Da, însă mahalagioaica nu-i mahalagioaică 

cum sunt alte mahalagioaice. Aici au să fie 

mofturi. Aşa miros eu!



PLIOTIORIDI 

"Aş! Când vine cojcogea fiu de beiu!'Eu 
nu miros nimic! - i 

MUOALIDI: 

Vezi că eu am nas mai subțire, eu miros, 
Ai să vezi, fata-i cu plicsis: nu și nul. : 

PLIOTIOHIDI 

Nu? — Atunci (face un gest) pe suş! 

| MUCALIDI | 

Pe sus, pe sus; dar vezi că aici pedica 
are să fie Beizadea. E lovit ici (arată inima), 

a PLIOTIOHIDI 

Atâta rău! 'Tocmai el are să ne zică: Hai, 
băeţi, răpede, prindeţi vânatul, şi la palat. 
Ai să vezi. 

MUCALIDI 

Parcă, vine | 

„i (Se aud acorduri de scripcă şi cobză. Lăutarii intră 
cântând un fel de marş pe instrumente, După dînşii patru 
arnăuți duc pe Epaminonda intrun scaun (chaise ă por- 
teurs) și-l aşază in faţa scenei in dreapta. Mucalidi şi 
Plictichidi se ţin lângă diînsul, Arnăuţii remân în fund. 
IAutarii stau la mijlocul scenei, Odată ce Epaminonda 

S'a: aşăzat, ei încetează - marșul lor).
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SCENA IL. „ui 

Cei de sus, Epaminonda, Arnăuţii, apoi Zinca, Zanfir 

şi Azinia. | . 

EPAMINONDA 

Nu ştiu pentru ce par'că mi se bate inima. 

(Căteă Mucalidi), Dă-mi un ciubuc! 

MUOALIDI (dându-i-l cu talim). 

Sărut talpa, Luminăţie. 

_PLIOTIOHIDI (căteă Epaminonda). . .::: 

Nu se vede nimeni, stăpâne. Dar o să vie. 

Cum va simţi că faţa, dumitale luminată e 

pe-aci, numai hup!: 

| “BPAMINONDA 

Să-i dăm de ştire că Noi suntem. 

| | PLIOTIOEIDI 

Vra, să zică, să, inceapă lXutarii ? 

| BPAMINONDA 

Da, zi-le să inceapă. 

PLIOTICHIDI (cătră IXutari). 

Hai, ciorilor, cântaţi de dragoste. Dar 

colea, de la meșteşug. Să meargă peticele !



INTĂIUL LĂUTAR 

Las pe noi, boerule. (Câncă acompaniându-se si sin- 
gur şi acompaniat și de ceilalți.) 

Of! of! 

Of! suflete of! 

Cuconiţă dumneata 
Răcoreşte-mi inima! 
Dacă eşti cucoană blândă, 

Nu-m8 lăsa la osindă! 

„Of! of! 

PLIOTIORIDI . . 

e 

Oftează 'mai cu inimă, Faraoane! 

pe LĂUTARUL 

"Of! of! 
Of! suflete, of! . 

Arde-ar rochiţa pe tine 

Cum arde inima ?n mins! 

Aulică ce păcat! 

Dragostea m'a ofticaţ,! 

Of! of! 

EPAMINONDA 

Bine-au cântat! (Cătră Plictichiai). Uite-te, nu 
se vede nimic? 

PLIOTIOHIDI 

„ Păn acum, nimic, Luminăţie. 

| BBANINONDA (cătră Mucalidi). 

Mai dă -mi un ciubuc.
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MUOALIDI 

Gata Luminăţie. (Ii ax). 

EPAMINONDA (fumând). 

Cântecul lăutarilor ma lovit drept la inimă. 
Simt cum mi se bate tot mai tare. (Se uită 
in sus). Mam muiat de tot şi ea nu vine şi 
pace! Aşa-i că nu vine, Plictichidi ? 

PLIOTIOEIDI | 

Păn' acum -nu, ce-i drept. Dar daca mi-ai 
da voie Beizadea, aș cânta eu ceva cu Mu- 
calidi... ceva „alla franca“... şi atunci să 
vezi... 

EPAMINONDA 

__ Hai, să vă aud, Dar daca cântaţi „alla 
franca“, alegeţi ceva galant. 

PLIOTIORIDI (cătră Iutari). 

Țineţi hangul, măi ţigani! 

EPANINONDA (trăgând ciubucul). 

Să ştiţi că daca nu se arată Afrodita, 

pun să vă aştearnă la fiecare câte zece ciu- 

buce. 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI 

Sărutăm papucul Luminăţiei. Tale.



MUOQALIDI 

Kera Zinca, fii miloasă 
- Nu aibi inimă de drac, 

Eşi mai răpede din casă 
Și te-arată in cerdac. | 
Psihi-mă! Matia-mă ] 
Vin! Ah! Vin amăl 

MOUOALIDI, PLIOTIOEIDI şi OHORUI, - 

Psihi-mă ! Matia-mu ! 
Vin! Ah! Vin amu! 

II 

PLICTIOHIDI 

Kera Zinca, vin. incoace 
Din bordeiul tu cel trist, 
Lasă blâni, lasă cojoace, 
Căci te-aşteapt” un evghenist. 
Psihi-mu ! Matia-mu ! 
Vin! Ah! Vin ama! 

MUOALIDI, PLIOTICHIDI şi OKORUL 

„Psibhi-mă! Matia-mu! 
- Vin! Ah! Vin amă| 

III -: 

MUOALIDI 

Kera Zinca, vino dragă 
Zeu, nu are niciun haz,
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Când o Beizadea te roagă 
Numai face-atâta .naz! 
Psihi-mă! Matia-mă | 
Vin! Ah! Vin ama! 

MUOALIDI, PLIOTIORIDI (jucând) şi OHORUL 

Psihi-mă! Matia-mă, - 
Vin! Ah! Vin amaăl 

" : BPAMINONDA 

Aferim ! Aferim ! Aţi cântat cu ifos, Dar 
nu se vede nimic? 

„MUOALIDI (făcendu-se că vede ceva). : .. 

Par'că. zăresc ceva... 

PLIOTIOBIDI . .:.: 

Da... da... o umbră ! Ba nu! par'că nu... 

EPAMINONDA (sărind din scaun). 

Țineţi-mi ciubucul și işlicul! Daţi-mi o 
ghitară. 

| Arie. 

Ângeraş cu vii jumine, | 
Dulce fată de blânar, 
Jalnic arde după tine 

Un luceafâr din Fanar! 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI și ORORUL 

Jalnic arde după tine 

Un luceafăr din Fanar!
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PPAMINONDA 

Zinco, fii indurătoare, 
Pleacă ochii tăi incoa, 

Căci de dor, de aşteptare, 
_Se usuc'o Beizadea. 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI și OHORUL 

Căci de dor, de aşteptare 

Se usuc'o Beizadea ! 

ga. (Zinca preludă şi se găteşte de cântat) | 

EPAMINONDA 

Ah! Se ande! Aşa-i că se aude?... 

MUOALIDI, PLIOTICHIDI - ăi 

"Se aude! Se aude! Este ea! 

e BPAMINONDA,, 

Tăceţi | ce zice? 

i Arie 

ZINOA (apărend in cerdac). 

Când dormeam acufnndată 

Intr'un vis frumos, 

Mă deşteaptă de odată 
Un cântec de jos, 

„Cine 'm noaptea "'ntunecoasă 

" S'aude cântând, 
Cu pornire-aşa duioasă 

Cu.glas aşa blând?
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„Duet 

EPAMINONDA 

Eu sunt! :Ah 1. Mor după: tinv,: 

Pată de blănăr! - Da 

ZINOA 

Cine eşti? Nu te văd bine, 
is e a Mândre.lăutar.? > 

"EPAMINONDA | 

Sunt bogat, puternic, mare, 
Tânăr şi frumos. 

ZINOA 

Eu sunt ah! din proastă stare 
Din popor, de jos. 

“ EPAMINONDA |. 

Vino, cel care te chiamă 

E chiar beizadea! 

ZINOA 

Nu, nu pot, imi este teamă 
De puterea ta! i 

EPAMINONDA (vorbit). 

Vino! o 

- ”. ZINOA (asemenea). sI 

Nu pot!
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Ensemble. 

EPAMINONDA --. ZINOA 

Te aştept cu nerăbdare, Eu nu. pot, nu sunt în stare, 

Dulce fată-mi eşti pe plac. "Boer mândru şi frumos, 
Sunt bogat, puternic, mare; Eşti bogat, puternic, mare, 
Pericită-am să te fac. Eu sunt din popor de jos. 

(In vreme ce se cântă duetul Axinia şi Zamfir es din 

casă in balcon). 

AXINIA (incet). 

Este vreme-acum, Zamfire, 
Să fugi răpede su ea. 

ZAMFIR, (incet), 

Co noroc! Ce mulţumire 
Acum Zinca e a mea; 

Hai, Ziniţol 

o ZINOA O | 

Hai, Zamfira ! 

| ZAMPIR 

Ce noroc! E 

„- ZINOA 

Ce fericire! i 

(Zamfir şi Zinca se coboară pe scară, ţiindu-se de mână, 
şi dispar in culisa din stinga. Axinia inaintează spre : mare 

ginea cerdacului).



— 529 -- 

EPAMINONDA (urmând). 

Iţi dau salbe de mărgele, 
Rochii mândre şi gătele, 

Vinol. - 

„AZINIA 
„Nu pot.! 

EPAMINONDA 
Orice vrei eu iţi dau tot! 

Vino! 

AXINIA 

Nu! 
EPAMINONDA 

Crudo, tu! 

PLIOTIOHIDI (inaintând). 

Stăpâne, e vreme 

Altminteri s'o iai, 
N'ai de ce te teme! 

De vrei ca s'o ai, 

O vorbă-i de spus . 

Ş'o umflu pe sus! 

MUOALIDI 

Un cuvânt numai ne spune 

Şi in palmă ţi-o vom pune! 

PLIOTIOEIDI 

Un cuvânt, Luminăţie! - 

EPAMINONDA 

Bine, fie! (bis). 

igo. Seriei complecte. IV. 34
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Solo, Chor şi Final. 

PLICTICEIDI (cătză Arnkuţi). 

Să nu fiţi moi, 

Hai după noi 
Tiptil, tiptil! 

- Să ne urcăm. 

S'o ridicăm 
Ca pe-un copii, 
Tiptil, tiptil! (bis). 

ABNĂUȚII 

Nu suntem moi 

Mergem cu voi 
Tiptil, tiptil! 

Noi ne urcăm, 

Şo ridicăm 
Ca pe-un copil, 
Tiptil, tiptil! (bis). 

- Oucalidi, Plictichidi şi! mai mulţi Arnăuţi se sue pe scară) 

AZINIA (văzendu-i, se face că se sperie), 

Cine sunteţi? 
Ce vreţi 2. Ce vreţi? 

(Ea işi inbroboade fața, Arnăuţii o inconjoari). 

Tâlharii!! Ah! 

(Se face că leșină in” brațele Arnăuţilor, care o coboară 
şi O depun in scaunul in care a adus pe Epaminonda.)



— sui — 

EPAMINONDA 

E leginată - 

Sărmana fată! 

(Cătră Arnăuţi). 

Duceţi-o ?n legânaie, * 
Drept la palatul meu, 

Vă dau pedeapsă. mare -::- 
De-i faceţi vre un râu. 

MUOALIDI PLIOTICHIDI 

Hai la palat 

| La Beizadea! (bis). 

ARNĂUȚII 

Cu acest vânat 

Hai la palat! 

La Beizadea 

Ilura! Iura! 

ORORUL. 

La palat, 
La palat! 

Hai acum la Beizadea ; 
S'o luăm, 
Să plecăm 

Improeună toţi cu ea! 

Plin de foc 

Şi noroc, 

O să fie al lor traiu, 

Cu amor, 

Şi cu dor, 

Viaţa dulce ca in raiu.
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S'o' luăm, 
Să plecăm, 

Împreună toţi cu ea ; 
La palat, ., 
La palat, 

Hai acum la Boizadea | 

(Marş. Arnăuţii duc scaunul, Toţi se indreaptă spre fund. 
” „ :Perdeaoa cade),



ACTUL III. 

Un salon mare la Curtea lui Epaminonda. Intrări 

la fund şi la părţi. 

SCENA 1. 

Plictichidi, Chor de femei. -  _— 

0HOR DE FEMEI 

St&pâna noastră e ciudată! 
De când 1a Curte u venit, 
Ea stă deoparte supărată 

„Şi nici o vorbă n'a vorbit, 

_ PLIOTIOEIDI 

Aşa ceva-i nepomenit, 
Eu r&mân incremenit | 

0EOR DE FEMEI 

De loc nu se disbrobodeşte, 
W'arată fața nimărui, 

Ea stă deoparte şi mocneşte 
Oricât o rogi, oricât îi spui! 

PLIOTIORIDI 

Așa ceva-i nepomenit, 

Bu rămân incremenit !
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FEMEEA I-a. 

Ce-avem acum să *nchipuim, 
Căci noi nimica nu mai ştim? 

| PLIOTICHIDI 

Duceţi-vă din nou la ea 
Pân' oiu vorbi cu Beizadea. 

" OHOR DE FEMEI (repriză), 

Stăpâna nostră e ciudată! 

De când la curte a venit, 

Ea stă deoparte supărată 

Şi nici o vorbă n'a vorbit. 

(Femeile es). 

SCENA II. 

PLIGTICAIDI (singur). 

Rămân incremenit! O fată de blinar!... 
proasta!... să fie atât de fudulă cu un fiu 
de beiu! Asta n'am mai văzut, câte țări şi 
câte mahalale am umblat, căci am umblat 
multe cu Beizadea! Asta nu-i lucru curat 
—trebue să fie la mijloc vreo diavolie, o 
vrajă a babei Axinia,. Hei! Rău m'a tăiat 
la inimă baba cea pocită! Ma prădat ca "n 
codru; mi-a furat filotimul ce mi se cuvenea 
cu toată cinstea! Lasă, hîrco, ne-om intilni 
noi vreodată la un capăt de pod... imi vei
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cădea vreodată in palmă... Atunci vei vedea, 
tu cine-i Plictichidi cel din Pafos! 

Arie 

Când tu, babă Axinie, 
Yre odată *'n palma mea 

Vei cădea, 
Atunci am să-ţi fac eu ţie 

Ceea-ce n'ai pomenit 

Nici gândit. 

Am S'aştern pe-a ta spinare 
Loviri iuți cun şfichiu de biciu 

“Ca un briciu, 
Pân” ce in dureri amare 

Ai să strigi aman, aman, 

Vai! aman! 

Eu, văzând a ta jâlire 
Chipul tău urit şi hid 
Am să rid, 

Şi atunci cu mulţumire 
Te-oiu lăsa să gemi amar 

Vai! g'amar! 

SCENA III. | 

Plictichidi, Mucalidi (intră). 

MUCALIDI (intrând), 

Ei, ce faci? Cum o duci cu Ileana, Cosin- 
zana cea cu pricina ?



| PLIOTIORIDI - 

Rău de tot. - 

MUOALIDI 

Nam spus eu! Asta nu-i o mahalagioaică 
ca toate mabhalagioaicele, asta e o mahala- 

gioaică cum nu sunt alte mahalagioaice. 

PLIOTIOHIDI . 

Nu mai pricep... M'am prostit! El un fiu 
de beiu şi ea o... 

MUOALIDI 

Ea o cojocăreasă. 

| PLIOTIOHIDI | 
Cum zici: o cojocăreast,... O iei de pe va: 

tră, din cenuşă, o speli, 'o lai, o .imbraci, o 
ţii ca in palmă... și ea... ţifnă şi ţifnă. 

MUOALIDI 
Ce să fie asta, ce să fie? 

| PLIOTIORIDI 

Am ajuns a crede că nu-i lucru curat, 
că e vrajă de-a babei Azinia. 

MUOALIDI 
Că bine zici, aşa trebue să fie. Bat'o so 

bată, hîdă! Hei, dac'aş putea pune mâna 
pe dinsa!
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| PLIOTIGEIDI 

D'apoi eu? ptii!... Căci pe mine,—trebue 
s'o spun, că-mi stă ici (arată gâtlejul)— pe mine 
m'a inşălat, mi-a jucat un renchiu... 

| | MUOALIDI 

Te-a inşălat, şi pe tine? Ei aferim! bine 

că n'am fost singur tras pe sfoară! 

| - PLIOTIOEIDI 

Vrea să zică ţi-a mâncat şi ţie paralele 
câștigate cu toată cinstea?. 

| - MUOALIDI 

Mâncat! Dar când. m'oiu r&sbuna... 

PLIOTIOHIDY 

Să ne resbunăm ! | 

o MUOALIDI 

| Bine; dar cum, dar când? 

| PLIOTIOEIDI 

Dacă nu ne cade in palmă de la sine, să 

mergem noi la mahalaoa ei... cu câţiva to- 

varăşi... pe vreme de noapte... şi Să... (face 

semn că suceşte gâtul). 

MUOALIDI 

Nu-i bine, te pomeneșşti că se află, la Curte
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sau face vre-o vrăjitorie baba, şi trezeşte 
vr'un duh necurat... ptiu! ducă-se pe pustii! 
(Scuipi in sân). 

PLIOTIOHIDI 

Aş! are să, prindă nimeni de veste, 
nici chiar diavolii ei, hîrca dracului! — 'Drebue, 
trebue r&sbunare, n'o să ne mai crează prin 
mahalale, ne perdem tot ipolipsul ! 

" MUOALIDI 

Aşa-i trebue păstrat ipolipsul! dar eacă 
vine Beizadea. Uite ce mâhnit e! 

PLIOTICHIDI 

Prăpădit, topit ! 

SCENA IV. 

Cei de sus. Epaminonda, 

EPAMINONDA (după ce suspină). 

“Ei, cum merge treaba ? Ce face Afrodita? 
PLIOZIOAIDI | 

Tot aşa. 

" BPAMINONDA 

Nu s'a mai imblânzit ? 
MUOALIDI 

"Nu,
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BPAMINONDA 

Tot nu vorbeşte? 

PLIOTIOHIDI 

Nici o vorbă, tăca pitic. 

3 BBAMINONDA: 

Nu mănâncă, nu pea ? 

PLIOTIOHIDI 

Ba de mâncat mănâncă... şi mai ales bea, .. 

ţeapăn. 

PE 

Bea, mănâncă, şi tot mâhnită ? Asta-i 
foarte ciudat. 

MUOALIDI 

In adever ciudat. 

PLIOTIOHIDI 

Se vede că numai mâncarea şi mai ales 

băutura o mai mângâie de necazuri, căci 

bea... bea.... 

BPAMINONDA 

Ai zărit-o la faţă ? Cum arati? 

PLIOTICHIDI 

N'am putut s'o văd, nu-şi ridică marama 

de loc. Când i-a adus bucatele, ne-a făcut
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semn să eşim: şi a mâncat singură, dar a 
mâncat pănă s'a ghiftuit şi mai ales a băut... 

EPAMINONDA 

Grozav de ciudat! Aici trebue să facem 
ceva. Să ne gândim ! „(Se pune turcește pe divan). 

MUOALIDI 

Da, trebue facut ceva. 

PLIOTIORIDI 

Negreșşit!... Să ne gândim! 
(Toţi trei pun mâna: la frunte şi se gândesc), 

EPAINONDA (după o pausi). 

Eu nu pot gândi fără ciubuc! Mucalidi! 

00ALIDI 
Gata, Luminăţie! «i ai un ciubuc cu talim). 

| “EPAMINONDA (după o paust), 

Ce-mi bat eu: capul! Datoria -voastră este 
să găsiţi ceva pentru stăpânul vostru. Hai, 
răpede. 

„_ PLIOTIOHIDI 

Am găsit! 

EPÂMIRONDA 

Ce ?
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_ PLIOTIOHIDI 

Trebue să facem ce-om face ca Afrodita. 
să se îmblânzească. 

MUOALIDI 

Da, trebue să facem ce-om face și să dre- 
gem ce-om drege. 

| EPAMINONDA 

Dar cum? 

PLIOTIORIDI 

Afrodita trebue să inâragească faţa voa- 
sira luminată, 

EPAMINONDA 

Bine, dar cum, cum? 

PLIOTIOHIDI 

Foarte uşor, phiii... 

MUOALIDI 

Nu-i greu, phiiii... 

EPAMINONDA 

Nu-i greu, foarte uşor... Ce - prostii sunt. 
astea ? Ori spuneţi-mi ritos un mijloc, ori 
pun să vă dea bătaie. 

PLIOTIOHIDI 

Sărut talpa.
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-MUOALIDI- 

Sărut papucul. a 

EPAMINORDA 

Hai, găsiţi răpede că n'am vreme, 

PIIOTICHIDI 

A! 

EPAMINONDA 

Ei! 

PLICTIOHIDI 

Ba nu, nu-i bine. | 

- MUOALIDI 
A! 

| EPANINONDA 
Ce ai găsit? i 

| MUCALIDI 
Nici aşa nu-i bine. 

PLIOTIOHIDI ' 

FEvrica !. Am găsit! — TVrebue so ingliu- 
disim ! 

_ MUOALIDI 

Da, s'o inglindisim ca să uite,



ui
 

a we
 

EPAMINONDA 

S'o inglindisim, bine. Dar cum? 

 PLIOTIORIDI | 
De pildă, de pildă... să punem să-i joace 

jocuri frumoase. 

MUOALIDI 

Da, să-i joace jocuri, ca, să riză, 

EPAMINONDA 

Fie ş'aşa. (Se scoală). 

Trio. 

„PLICTIOHIDI 

Cum ? O cojocăreasă 

Nu este bucuroasă 

Când vine-un fiu de beiu 

Să ceară' amorul ei? 

(Indignat). Oh l 

- EPAMINONDA (duios). 

Ah! . 

PLIOTIOHIDI, MUOALIDI 

Oh! 
MUOALIDI 

Cum ? O mahalagioaică 
Să fie o drăcoaică 

Cu suflet inegrit, 

Duşmană la iubit? 

(Indignat). On!.
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EPAMINONDA (duios). 
Ah! 

PLIOTIORIDI, MUQALIDI 

Oh!. 

EPAMINONDA 
Pe cât e de frumoasă 

Pe-atât e nemiloasă, 

Şi eu, un fiu de beiu; 
M38 pierd de-amorul ei! 

(Dauios). Ah] 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI (indignaţi). 

Oh! 

Ensemble, 

Da! 'Trebue făcut ceva. - 
Căci numai poate merge-aşa — 
Nu! Nu! Dal Da! 
Trebue făcut ceva! II 
Om drege-om face, om face-om drege 

Aşa nu poate merge 
Nu, nu! Da, dal 

Trebui făcut ceva ! 

EPAMINONDA 

Trebui să fie mai voioasă 

MUOALIDI. 
Eu voiu să fie drăgostoasă! 

PLIOTIORIDI 
Să nu mai fie-aşa ţifnoasă!
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EPAMINONDA 

Ah! faceţi cu veţi face, 
Sa capăt earăş pace! 

| Ensemble, | 

Da! Da! 

Trebue făcut ceva! 

PLIOTICEHIDI , 

"Cum o cojocăreasă 

etc. pănă la Ensemble. 

Dar trebue făcut ceva, 

Căci numai poate merge-aşa 
Nu! Nu! Da! Dal! 
Trebue făcut ceva. 
Om drege-om face, om face-om drege 

Aşa nu poate merge 
Nu! Nu! Da! Dal 

“'rebui făcut ceva! 

EPAMINONDA 

Pan” veţi face ca, să se inglindisească, eu 
aş vrea s'o mai v&d, şi chiar am să mă duc.. 

PLI0TI0EIDI (eprinău- 1). 

Sărut talpa, Luminăţie... nu e bine, are 

să se fudulească şi mai mult... 

MUOALIDI 

Da, o să capete nas. | 

44410. Scrieri complete. Î V. 35
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EPAMINONDA 
Of!. Ce să mă fac de. dragoste? . , 

oa 

Să vă dau un ciubuc ! (Qi âx), 

EPAMINONDA 

Cu ciubucul puţină mângăere. Dar insfirşit 

dă incoace! (Se aşază pe divan şi fumează). Of! 

MUGALIDI (incet lui Plictichidi), 

Ce-ţi am spus eu? E pirlit tare. 

PLIOTICHLDI (asemenea). 

Rău! Rău! 

BPANISONDA | 

Mucalidi, du-te după dănţuitori. Dar vino 

răpede. 

_ MUOALIDI 

„„ Sbor ca, vântul. (ese). | 

EPAMINONDA 

S'a, isprăvit! Nu mai pot! Plictichidi, dacă 
zici 'că nu e bine să mă duc eu la dinsa, 
ad'o pe ea incoace. Să vie Afrodita, voiu 

s'o văd chiar cu faţa acoperită. Numai s'o 
ştiu mai aproape.
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tii 4 
” PLIOTIORIDI 

| Insă” Luminăţie... aie să se îândrească 
blănăreasa... Oa aa 

"EPAMINONDA :.. “+: 

Aa Nu se 'ncape.. .. 

 PLĂOTIORIDI 

N'avem -: s'0 “putem atinge cu prăjina. 

EPAMINONDA 

Ce prăjină! 'Ţie am să pun să-ţi dea o 
„sută cu prăjina, dacă n'o aduci indată. Hai, 
mergi, nu *nţelegi că: mă 'afanisesc, bre! 

.. 4Plictichidi ese). Offf! Mare lucru e dragostea 

la casa omului! 

SCENA IV. 

Aziniu (cu faţa acoperită se aşează pe un „scaun în 
dreapta) Epaminonda. 

EPAMINONDA 

Ah! Eat'o! Ce frumoasă este, adică trebue” 
să fie! (Epaminonda se apropie, Axinia îi intoarce spa- 

tele). Zinco, Afrodito, nu mă cunoşti, nu res- 

punzi ? (Axinia face: semn că nu). Eşti supărată ? 

(Axinia face semn că da). Cum să te indulcesc? 

(Axinia dă din umeri). Ai re-o dorinţă? Poate 

vrei juvaeruri, mătăsuri, blăni frumoase... 

ba, nu, ca tată-tău e „blanar, ai blăni destule...
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Tu ştii că te iubesc și rămâi nepăsătoare? 
(Axinia face semn că da), Nu vrei să ridici ma- 

rama de pe faţă, numai niţel... niţeluş... nu- 

mai un colţişor. (Axinia face semn că nu), Eu te 
văd chiar prin ştergarul ce te ăcopere. Eaca 
văd ochii t&i cei frumoşi care mi-au stră- 
puns inima ca două sfredele. 

Arie. 

Zincuţo, ah!'o vorba iri şopteşte, 
Tăcerea ta mă desnădăjdueşte; - 

La vorba mea răspuns nu dai? 

(Axinia face semn că nu). 

Ce negru suflet ai! (bis). 

II | 

Zincuţo, ah! obrazuiţi desveleşte, 
- Marama ta mă desnădăjdueşte; 

Tu nu r&spunzi la vorba mea? 

(Axinia face semn că nu). 

Ce aspră eşti şi rea! (bis). 

III 

De. chinul meu daca nu-ţi este milă, 

_ Am să te fac să m iubeşti din silă; 
Acest cuvânt nu-l cântăreşti ? 

(Axinia tace semn că nu). 

Ce indrăcită eşti. (bis),
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Nu şi nu! Ce-i asta ? Visez eu sau este 
ea in adevăr aşa de crudă ? Ce să fac că 

„nu mă mai ajunge capul! (bate în palme). Plic- 
tichidi |! Să mă mai sfătuesc cu cineva, că 
sunt ameţit de tot! Plictichidi! Plictichidi! 

SCENA V. 

Cei dinainte, -Tlictichidi. |: 
PLIOTIOEIDI (intrând răpede). 

St&pâne, stăpâne, ce este? 

ZPANINONDA 

Nu vrea să-mi răspundă. Tot face din cap 

că nu şi nu! 

| PLIOTIORIDI 

Cum se poate? . 

EPAMINONDA 

Chiar așa, ce-i de. făcut? 

PLIOTIORIDI 

Daca m'oiu apropia şi-i voiu ridica ma- 

rama... 

AXINIA (văzEndu-l că se apropie dă un țipăt). 

Ah!
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, | BPANINONDA _ | 

, Fugi, Plictichiăi, fugi, că mi se rupe inima! 

PLIOTICEIDI 

Eacă vine jocul ! 

SCENA VI. 

Cei dinainle. Intrare de Arnăuţi și Greci care au să 
cânte şi să joace. 

CHORUL 

Poruncă aspră ne-a fost dată 

Aici să venim, 

„Si pe-o duducă supărată 
Să o inglindisim. 

PLIOTICHIDI 

Vedeţi cum şade şi mocneşte, 

Răspuns nu vrea să dea, 
Deşi stăpânul o iubeşte 

Ca pe-o zarnacadea! 

OEORUL 
Vroim cu jocuri şugubeţe 

A o inveseli. 

Poatv c'o fi mai cu blândeţe 
Când so inglindisi. 

(Aci urmează jocuri greceşti). 

PPANINONDA (după ce s'a sfirșit. jocul), 

Ei, Afroâito, acum când te-ai inglindisit,



ss 

ți sa mai muiat Sihetal? (Axinia face semn 
că nu). Nu ? Tot incă nu? (Axinia face semii că 
nu. Epaminonda cătră. chor). : M& I08, mai văzut. -aţi 
vreodată aşa, ceva, boeri d-voastră ? 

PLIOTIOEIDI 

Nu, niciodată. | ă 

OHORUL 

Niciodâtă ! 

EPAMIRONDA 

Imi vine să-mi turtese îşlicul, sh-mi sfă 
„râm ciubucul. (Cătră Axinia). Afrodito, poate 
că nu vrei să te tălmăcești faţă cu dum- 
nealor ! (Axinia face semn să rămâie toţi). Ce! Să 

rămâie? (Fotărt. "Ei bine nu! Avem să stăm 

singuri. Să vedem dacă vei stărui in pur: 
tarea ta, când îţi. voiu porunci cu asprime. 
(Saude sgomoi), Dar ce este, ce vuet s'aude? 

_ PLIOTIOHIDI 

(care a fost prin fundul scenei şi a cercetat, incet), 

Beizadea, este o mişcare heobicinuită prin 
. Oraş, | | 

EPAMINONDA | 

Ce mişcare ?. Cine se mişcă? Eu. văd că-i 
vorbesc dumisale de un cias, și nu-i pot mişca, 

sufletul cel impietrit.
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PLIOTIOHIDI 

Este « o mişcare. S'aude sgomot. 

EPAMINONDA 

Cine indrăzneşte să, facă sgomot şi să mă 
supere când sunt măhnit ? 

PLIOTIOHIDI 

Este norod adunat... 

EPAMINONDA 

Mojici? Vezi ce este şi adă-mi răspuns. 

a  (nteă Mucalidi). 

i, „ PLIOTIORIDI 

Eacă Mucalidi. II văd speriat. Abia suflă.- 

SCENA VII. 

Cei de sus, Mucalidi 

Dare ensemble final. 

MUOALIDI (abia răsuflând) 

Beizadea, Beizadea 

Treabă rea! 

„Norodul tot se resvrăteşte 

Şi spre palat se imbulzeşte ; 
Ei vin ţipând, răcnind, strigând, 
Şi cu ciomege-ameninţand.



EPAMINONDA 

Ce spui? 

0HORUL 

Ce spui ? 

AXINIA (în parte). | | 

Ia asta bine nu-i. , 

EPAMINONDA 
De unde vine reserătirea 
Ii prigoneşte-ocârmuirea ? 

„MOOALIDI . - 

Beizadea, Beizadea, - 
Treabă real .- 

Ei n'au nici o nemulţumire 

De curte sau ocârmuire, 
"Ci toţi cu glas ingrozitor 

Pe Zinca cer, pe Zinca vor. 

EPAMINONDA 

Ce spui? . 

 ORORUL 
Ce spui? 

AZINIA (în parte). A 

la asta bine nui. 

„MUOALIDI . 

Tănase cu blănarii, 
'Tabacii, cojocatrii, 

Brânzarii, curelarii, *
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Cismarii, măcelarii, 

Cu calfe, ucenici, 

Năvală dă aici! 

„ (Se aude sgomot). 

„ PLIOTIORIDI 

Stăpâne, gloata vine. 
Hai să fugim mai bine! 

EPAMINONDA 

Nu vreau, nu pot! 

AXINIA (in parte). 

Acum e rău de tot! 

- (sgomot). 

„PLIQ TIORIDI 

Fuga-i cam ruşinoasă, 
Dar este sănătoasă, 

EPAMINONDA 

Să fug eu de-aici 

De nişte mojicil! 

Nu! Voi Arnăuţi, 

Bărbaţi tari şi iuți, / 
M8 incunjuraţi 

Şi mă apăraţi! 

ABNĂUȚII 

Noi te *ncunjurăm 

Şi te apărăm! Ă 

(Arnăuţii înconjoară pe Epaminonda in stinga),
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„SCENA var. 

Cei dinainte, Zănase urinat de. Calfe, Icenici şi Popor 
inarmaţi cu ciomege in mână. 

TĂNABE, 

Eu am venit, Luminăţis, 

„Să cer pe Zinca inapoi. 

OALPE, UOENIOL 

Dă-ne pe Zinca inapoi. 

EPAMINONDA 

Ce e această-obrăznicie 
"Ce vrei, mojice, de la noi? 

MUOATIDI, PLIOTIORIDI, ARNĂUŢII 

Ce vrei, mojice, de la noi? ui 

MUOALIDI (căură Epaminonda), 

Dă-i pe Zinca, Baizadea, 

Şi te scapă.de belea! 

| EPAMINONDA 

Nişte: proşti! 

PLIOTIORIDI 

_ Sunt proşti dar mulţi. 
Mai cuminte-i să-i asculţi!, .. 

TĂNASE (văzând pe Axinia). 

Fataice mânâra fată, 

Ce cărarea şi-a perdut,



Şi pe mine, al ei tată, 
De ruşine m'a făcut. 
Hai arată-ţi acum faţa 
Ca să văd de te 'nrozeşti. . 

AXINIA (în parte). 
Ai intins prea tare aţa, 
Acum, bab' ai s*o pățeşti. | 

- EPAMINONDA 

Afrodito, vin aice, ... 
De mojici eu te păzesc, 
Am să-i dau cincizeci de bice, 
Zorul său să-] potolesc. 

TĂNASE 

Luminate Bizdadea, 
Fata asta e a meal- 

OROR de OALEE 
Pata asta e a luil 

EPAMINONDA 
Nu ştii ce spui! (bis) 

MUCALIDI, PLIOTIOEIDI, ARNĂUȚII 
Nu ştii ce spui! (bis) 

TĂNASE și OALFELE 

* Bizdadea, dă-ne copila, 
Sau noi o luăm cu sila! » 

EPAMINONDA și ARNĂUȚII 
No dăm, nu!
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AXINIA 

Ce grozăvie! 
Ce-o să fie! Ce-o să fie! 

SCENA IX. 

Ca de sus, Zamfir, Zinca (itadu- -se de mână) apoi 
un Paşă cu Suita sa. 

(Chorul se imparte in două și îi lasă să înainteze pănă | 
la planul intăiu), 

ZAMFIR, ZINOA (cătrâ Epaminonda), 

Bizadea, noi la picioare 

Iţi cădem, cerend iertare, : 
Cu foc mare ne-am iubit 
Şi *mpreună am fugit, 

EPAMINONDA 

Ce văd, Zinca? 

-. TĂNASE 

Cu Zamfir? 

EPAMINONDA 

Stau uimit, 

TĂNASE 

Grozav mă mir! 

ZINOA, ZAMFIR (cătră Tănase). 

Tăiculiţă, ) la picioare 
Moş Tănase,
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Iţi cădem cerând iertare, 
Noi cu dulce ne-am iubit 
Şi 'mpreună am fugit. 

TĂNASE 

Mi-a fost spaima in zadar!... 

“EPAMINONDA 

Dar atunce cine este 
Asta ce-a vrut să mă joace? 

(Mucalidi şi Plictichidi 'se apropie de Axinia pe la spate 
şi îi ridică marama), 

EPAMINONDA (scuipând in sân; vorbit). 

Yevghe Satana! 

| TĂNASE (idem). 

Piei drace! | 
TOȚI 

O bătrână! O bătrână! 

AZINIA (facând o reverență). 

Eu sunt mama Axinia, 
Care dau in bobi şi ?n cărţi, 

Mi-e vestită dibăcia 
In a ţării patru părţi. 

TOȚI 

Axinia! Axinia !
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PLIOTIOHIDI ţin parte). 

Acum trebui să-mi r&sbun a 
(lare). Beizadea, să nu fii bun 
O pedeapsă dă-i cumplită, 
să nu scape nestilcită! 

| EPAMINOSDA 

Am so dau la judecată! IA 

. PLIOTIOEIDI (cu răutate), 

Ca s'o bată! Ca s'o bată! 

EPAMINONDA 

(cătră Mucalidi şi Plictichidi). 

Mergeţi iute la Agie, 
Spuneţi slujitori să-mi vie. 

(Mucalidi şi Plictichidi es), 

AXINIA 

St&pâne, ai de mine milă, 
Eu n'am gândit că fac vr'un rău, 
Am vrut pe-o tinără copilă 
Să o mărit cu dragul 'ssu. 

EPAMINONDA : 
” Pi Du 

M'ai inşălat, n'am indurare . - 
Tu ai:să mergi la inchisoare! 

TOȚI 

La inchisoare!
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AXINIA 

Stăpâne, ai milă de mine! 

EPAMINONDA 

Nu. vreau, nu vreau !—Dar cine vine? 

" (Uşile din fund se deschid mari. Orchestra incepe un 
marș. Intră un paşă turc cu un baston poleit în virful 
căruia e legat un pergament mare cu mai multe peceţi, 
care atîrnă. Pe Pașa, Mucalidi și Plictichidi il ţin sub 

umeri, Mai mulţi Turci urmează), 

MUOALIDI, PLIOTICEIDI 

„Un firman 
Dela Sultan: 

„EPAMINONDA (cu mirare), 

"Un firman 

Dela Sultan! 

TOȚI 

e IE Un firman 

Dela Sultan! 

(Epaminonda, Mucalidi, Plictichidi şi Arnăuţii se inchină 
adânc. Pașa loveşte pe Epaminonda cu plicul pe cap, apoi 
i-l qă in mână. Epaminonda il primeşte in genuchi apoi 
se ridică, Scoate pumnalul dela brâu, tae aţa care lega 

plicul, il deschide şi citește). 

EPAMINONDA (cetind). 

„Câine de ghiaur!“ Ce cinste mare pentru 
mine!
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PLIOTIOEIDI, MUCALIDI. 

Grozavă cinste! 

EPAMINONDA (cetind). 

p+.Pentru că ne indurăm a fi mulţămiţi 

de tine, te numim st&pânitor la Candia, unde 
vei pleca indată Şi vei domni in numele 
nostru!“ 

In Candia stăpânitor, 

Ce cinste, slavă mare ! 

TOȚI 

In Candia stăpânitor, 
Ce nânâră inăiţare! 

EPAMINONDA 

(cătră “Tănase şi Axinia), 

Axinia, şi Tânase 

Eu vă iert, voiu să fiu bun | 

(cătră Zamfir şi Zinca). 

Vă iubiţi? Trăiţi cu bine, 
Chiar eu insumi vă cunun! 

TĂNASE, AXINIA, ZAMFIR, ZINOA 

Să trăiţi intru mulţi ani! 

_EPAMINONDA (cătră public), 

Şi tu, ţară priimitoare, 
Pentru orişi ce străin, 

S'ajungi falnică şi mare 

44420. Scrieri complecte. IV, 36
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Şi să-ţi meargă tot in plin, 
Zioa bună de la tine 
Ia azi Epaminonda. 

MUOALIDI, PLIOTIOHIDI, ARNĂUȚII 

E pa pa 

-B pa pa 

E pă pa mi mi 

Non da. 

TOȚI 

Pleacă vesel de aice 
Să domneşti in Candia: 
Fii puternic şi ferice, 
Luminate Beizadea! 

SFIRŞUT 
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