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NOTIȚĂ CRITICĂ 

În acest număr, dăm în „biblioteca tinerimii“ 
a Bibliotecii româneşti, al doilea volumaş de 
teatru școlar, şi anume pentru fete. El cu- 
prinde trei piese, dintre cari una, pur comică, 
„Caterina e nevinovată“, iar celelalte mai cu 
deosebire, instructive. In , Prinţesa cureanilor“, 
în care se desinează aproape ca o adevărată 
creaţiune, figura simplă şi sinceră a Sandei, se 
scoate la iveală reaua, apucătură a fetelor cari, 
nemulţumite de cercul în care s'au născut, stir- 
nesc risul tuturor prin pretenţiile lor la cari 
nu le dă dreptul nici averea, nici cultura, 
nici destoinieia, şi cari ajung; de celemai multe 
ori, rău, fiindcă n'au ştiut să pună strajă la 
vreme gîndurilor lor nebune. In „Ingînfarea, pe- 
depsită“ din contră, se biciui6 obiceiul fetelor 
de familie cari-şi despreţuiese colegele lor să- 
race, pentrucă sînt sărace, şi cari doresc să aibă: 
în jurul lor mai bine o viaţă strălucită, rece şi 
mincinoasă, decît una mai modestă, dar caldă și



plină de adevăr. Citirea, sau reprezentarea, ace- 
stor piese din partea copilelor noastre de 
şcoală nu va. fi de sigur decît spre folosul 
tinerilor generaţii ce se ridică căej ele—toţi 
am început să ne dăm seama—au mai mult trebuinţă de o bună educaţie şi de mai puţină 
carte decit de multă învățătură fără eul- 
tură sufletească. -



PRINȚESA CURCANILOR



Persoanele: 

Sanda 

loana 

Eugenia 

   



Prinţesa Curcanilor 

SANDA 

loano, ai curăţit coteţul păsărilor? 

IOANA 

Nu încă. 

SANDA 

Cel puţin, le-ai dat să mănînee? 

IOANA 

Nu. 

SANDA 

N'ai risipit măcar prin curte  fărimăturile 

celea, rămase de ieri? 

IOANA (nepăsătoare) 

Niei nu m'am gîndit.. 

SANDA. 

Da... unde ţi-e mintea?
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- 
IOANA 

Am fost cu Eugenia, pe cîmp după mari 
şi am făcut coroane. Eugenia şi-a împletit 
una din rochiţa rîndunicei şi din albăstriţe. 
Îi stătea aşa de bine! 

Eu mi-am făcut-o din maci şi flori de «i- 
coare. Cînd am pus-o pe cap părea că sînt 
o prinţesă. .! 

SANDA 

Dragă Ioano, îmi eşti soră mai mică, şi eu sînt datoare să te „Povăţuiese la bine... 
mai ales că te văd apueînd pe drumuri pie- zişe.., Fereşte-te, surioară, de gînduri proaste, 
şi teme-te de dorinţele pe cari nu le poţi 
mulţumi. 

IOANA 

Îşi spun că par că eram curaţ prinţesă: 
am văzut eu bine cînd m'am: uitat în fin- tînă. Și Eugenia a zis tot aşa. 

SANDA 
Ehei... draga mea! Prinţesele nu se nase ca tine în bordeie; n'au părinţi muncitori; n'au picioarele aşa groase şi umerii aşa largi, obrajii aşa plini Şi roşii...
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IOANA (eu încredere) 

Şi eu... ţi-o spun că am s'ajung prinţesă. 

Eugenia mi-a făgăduit să mă facă prinţesă: 
are să-mi dea o rochie roşie din cufărul ei; 

o pălărie cu o pană albastră şi o dantelă 
albă. 

SANDA 

O să fii un adevărat steag de bilciu... Ş'apoi 
nu uita că: „Înțeleptul făgăduieşte și prostul 

trage nădejde“. 

IOANA 

Ei, ia lasă-mă în pace! O să vezi ce fru- 

moasă am să fiu... 

SANDA 

Măi crede, ori nu, treaba ta. Eu te sfă- 
tuiese, pentru binele tău, să faci şi tu ca mine. 

Mai bine să-ţi vezi de gospodărie decit să-ţi 
pierzi vremea cu nerozii de astea. 

| IOANA 

(batjodoritoare, întorcîndu-se cu spatele) 

Da, da, cucoană gospodină... Cine se pune 

eu tine?l
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SANDA 

Bine, bine — lasă la o parte strîimbăturile 
şi ascultă ce te întreb. ra 

IOANA e 
"Ce'i fi mai vrând? 

SANDA 

Mă rog, înainte de a pleca cu Eugenia 
după maci, ai mîncat? 

IOANA 

Ba bine că nu. Oho, am dat fuga în coteţ, 
am luat ouă proaspete, le-am fiert le Şi le-am 
mîncat cu pîne, împreună cu Eugenia. 

SANDA 

Vezi? 

IOANA 

Ce să văd? 

SANDA 

Vezi că n'ai inimă? Cum te-ai îngrijit pe 
tine, nu puteai să te gîndeşti şi la păsări? 

IOANA 

M'am gîndit, dar nu puteam. să-mi pierd 
vremea cu ele... Și la urma urmei, ce atita, 

P
O



Teatru pentru fete 11 

bătaie de cap şi vorbă stricată, pentru nişte 

cobăi? 

SANDA . 

Cobăi. .. eobăi... Dar ouăle lor ţi-au prins 

bine. .. Şi îţi lasă gura apă cînd vezi, colo, 
puiul rumenit pe masă... Așa la dea-gata ştiu 

că-ți place să te pofteşti şi să-ţi lingi buzele... 
E drept... de... că prinţesele nu se pot 

înjosi să-şi facă bucurii din gongănitul unor 

păsări ; simţi tu parcă o plăcere hrănind și! 
îngrijind un puişor... pănă-l vezi mare... 
Pentru mine însă e o adevărată fericire cînd 

ies dimineaţa în curte şi le văd alergînd în 

spre mine și înconjurîndu-mă ca nişte copii 
cuminţi... Ehei, dragă surioară, toate păsă- 

rile îşi împlinese menirea, lor, pe cînd dintre 

oameni nu toţi își fac datoriile pe cari i le 

cere viaţa. Şapoi... 

IOANA (întrerupînd-o) 

Ştii ce? Dă-mi pace cu filosofia ta! 

SANDA 

N'ar fi trebuit să mai încep vorba; dom-" 

nişoara prinţesă e de neam prea mare pentru 

ca să-şi piardă vremea cu noi cei de jos!
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IOANA 

Şi cu păsările dumitale... 

SANDA 

Aşa... aşa... Pierde-ţi vremea făcînd co- 
roane... Rămii proastă... fă-te de rîs... Gă- 
teşte-te ca o paparudă, şi aşteaptă să te scoli 
într'o dimineaţă prinţesă... Eu mă duc să 
curăţ legume, să-ţi pregătese mîncare... 

Las"... las'... urma alege. 

IOANA 

Mă închin mamei găinelor... 

SANDA 

Să ne vedem cu bine prinţesă de... mac. 
(Ioana iese. În timpul cît ţine vorbirea ei, Sanda cu- 
răță legumele şi le spală întrun castronaş, ş'apoi le 
pune în oală). 

Ce copilă fără minte e şi biata Ioana! Nu 
vrea să priceapă că între dinsa şi Eugenia 
nu-i nici 0 potrivire. 

Eugenia e domnişoară dela Bucureşti, cu 
stare, crescută prin şeoli, pe cînd soră-mea e 
o fată săracă care trebuie să muncească ca 
să trăiască, precum a făcut neam de neamul
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nostru. Ele sînt surori de lapte... lată de 

ce, sărmana loana, cu mintea ei .proastă, 

crede că trebuie să dorească tot ce doreşte 

Eugenia. .. să zică tot ee zice ea... ba să se 

şi schimonosească ca o maimuţă, ca să facă 

şi ea pe orăşanca, bogată... 

Şi... măcar de-ar fi vreo procopseală şi 

de capul Eugeniei!... Aha... lucrurile nu 

mai pot merge aşa! Trebuie să-mi vindece 

amindouă domnişoarele: pe soră-mea de prostie 

şi pe Eugenia de îngîmfare |! (Tocmai sfirşeşte de 

curăţit un morcov). Gata, am curăţat şi morcovii. 

Oare cum le-aş lecui?... Ce stîngace sînt! 

Na, era să-mi taiu degetul... 

Or să se întoarcă îndată. .. trebuie să gă- 

sese ceva. Nu-s destul de meşteră la lueruri 

d'astea, cu toate că tot trebuie să-mi vie în 

cap vruna. A! şi cartofii mei? (caută împrejur) 

Credeam că i-am adăs din grădină. Ba 

da, uite-i, Să-i curăţ repede... una... 

două... gata supa. (Acoperă oala şi o pune pe masă), 

Apoi (pare că ascultă). Așaa. . - lacă, sosese şi 

prinţesele, şi eu tot nu mi-am făcut nici un 

plan... Oare cum să le primese? Ştii aşa...
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să li se potrivească. Tiii... mare proastă trebuie 
să fiu!... 

IOANA (de-afară) 

Putem intra? | 

SANDA 
Da, şi mă rog fără atîtea fasoane! 

IOANA (se sileşte să aibă aere de orăşancă) 

Bonjur, domnişoară! 

SANDA 

Eşti singură? (Zărind pe Eugenia). A! nu te vedem. Bunăziua, Eugenio! 

EUGENIA (cu afectare) 

Bonjur, Sando. (Eugenia şi Ioana se aşază - una lîngă alta. Ioana caută să facă întocmai tot ce face Eugenia). 

EUGENIA 

Doamne, cît am alergat! 

IOANA 

Oh! da, chiar am alergat! 

EUGENIA 

Şi ce bine am petrecut. ..  
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IOANA 

Ce bine am petrecut!.. 

EUGENIA 

Abia mai putem respira! 

IOANA 

Rispira. 
SANDA 

Pentra numele lui Dumnezeu, nenorocito 

spunei ce ai? 
IOANA 

Ce vrei să am? 
SANDA 7 

Ce 'nsemnează mutrele astea? 

IOANA 

Care, mă rog? 
SANDA 

Strîmbăturile şi schimonositurile astea! 

IOANA 

Fac eu strîmbături? Sehimonosituri? 

SANDA 

De bunăseamă. Eugenia nu poate nici să-și 

şteargă nasul fără ca tu să nu strănuți 

după ea.
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IOANA 

Nu-s stăpînă pe mine să fac ce vreau? 

| SANDA 

Chiar cînd te faci caraghioasă? 

IOANA 

Atunci, dacă eu sînt caraghioasă e şi 
Eugenia? 

SANDA 

Eugenia, poate ceeace tu nu poţi. Ea-i bo- 
gată şi tu nu eşti. Fa trăieşte în Bucureşti, 
iar tu stai la ţară. Sora ta de lapte se va, 
“face cucoană, pe cînd tu vei rămîne ca şi 
mine o ţărancă. Eugenia va putea să se 
plimbe în trăsură, iar tu vei păzi cureile. 
Vezi bine că tu nu trebuie să te strimbi după 
dînsa,. 

IOANA 

Ţi-e necaz fiindeă ştii că sora mea 0 să mă ieă, cu dînsa la București; tu mori de ciudă ŞI nu 
ştii ce să mai faci să-mi strici inima. 

SANDA 

0 Tip fata e - București? Dar, dţaga pica, pentru toată lu- 
, îti, ca ” . - i e 

Eu? Şi să-mi, fie Ipie ciudă, că tu te duci la  
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mea n'aş vrea să stau la Bucureşti. Aș fi 

prea de împrumut, prea străină acolo! Mai 

mult încă, ar trebui să părăsesc casa, noastră, 

pămîntul şi părinţii cari sînt aşa de: buni 

cu noi, şi pe cari îi iubese aşa de mult! 

IOANA 

Eu voiu părăsi uşor toate acestea. în citeva, 

zile. Eugenia mi-a făgăduit să mă ia cu dinsa. 

Am să stau în casa ei cea frumoasă plină 

de podoabe; o să intru în vorbă cu domni 

şi doamne; uneori 0 să ne plimbăm. cu tră- 

sura; ba chiar într'o trăsură foarte frumoasă . - - 

şi avem să ne îmbrăcăm numai în haine seum pe. 

Ei, astea, nu-ţi dau ţie pace, dragă Sando. -. 

| SANDA (singură) 

Degeaba mi-am bătut capul, că uite, D'am 

găsit chipul cum aş putea să-i seot din minte 

gîndurile astea proaste. 

IOANA 

Ş'apoi ... cînd voiu avea haine frumoase 

şi bani mulţi, şi cînd voiu fi şi eu cocoană 

mare, ne vom reîntoarce aici, Eugenia şi cu 

ii cînd tu vei     

     
  

17436 . - 

(_—O—otvereiteri 
F dă E
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rade la, morcovi, vei 
împărţi fărimături porumbeilor. Iată, sărmana, mea sfătoasa! Nu-i așa, Eugenio c'o să fe aşa? 

curăța, coliviile.,. vei 

EUGENIA 
Negreşit... dacă aşa ne-a fost vorba. 

IOANA (Sandei) 

Vezi aşa ne-a fost vorba, 

SANDA 

Și... dacă V'aş r 
mine cu voi? 

usa să mă luaţi şi pe 

3 
EUGENIA 

Ioana şi cu mine 
călitoare şi stîngace. 

IOANA (fă 

ajunge, tu eşti prea ei- 

cînd ea, Eugenia) 
Prea cicălitoare. Auzi?! 

SANDA (a parte) 
Ce fete bune! Ce ivimi alese! (tare) Va să zică nu mă luaţi şi pe mine? 
_ 

EUGENIA Nu. 
" 
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IOANA 

Nu. 
ȘANDA 

Dar, dacă părinţii noştri m'ar trăi şi eu aş 

fi fost o sărmană orfană, m'aţi fi luat? Nu 

m'aţi fi lăsat doar să mor de foame! Sapoi 

aş putea să fiu... bucătăreasa voastră | 

EUGENIA 

Asta nu-i cu putință; îmi plac prea mult 

prăjiturile şi tu nu ştii să le faei.! 

IOANA 

„Si mie asemenea, şi de sigur că n'ai să ştii 

să le faci! | | 

EUGENIA 

_Sapoi cînd voiu fi la Bucureşti, eu voiu po- 

'runci şi voi ține ca poruncă să-mi fie ascul- 

tată; tu, Sando ai să fii neaseultătoare. 

IOANA 

Adevărat! Mereu ai să răspunzi. 

SANDA 

Cu toate astea, pentruca să Yă fiu pe plac, 

am să învăţ dintr'odată să fae prăjituri, şi



. 
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_voiu căuta să-mi ţin gîndurile mele pentru mine. 
| i 

EUGENIA 
? 

Dragă “Sando, nu se poate! 

IOANA 
Nu se poate. a 

| SANDA 
Astea ar fi în stare să, facă așa | 

, EUGENIA 
Absolut. . 

IOANA 
" Solu: 

SANDA (lovindu-și fruntea) 
Nimiea nu-mi vine 'n minte? Ei bine, dra- gile mele domnișare, fiţi liniștite; nu voiu inerge cu voi la București să vă încure pa 

EUGENIA 
De ce? 

IOANA 
De ce? 

- , SANDA 
Pentrucă eu am obiceiul d'a sta unde-mi place şi alături de ce-i pe cari fi iubesc, 
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Aiei sînt născută, aici vreau să trăiesc şi să 

mor. - 
IOANA 

Atunci, tu nu vei vedea niciodată case 

Valea aurite. 

4 : SANDA 

Şi seamănă casele acele cu spicul aurit al 

grîului? 
IOANA 

Dax tu nu vei avea trăsuri frumoase! 

SANDA 

Carul nostru şi boii noştri nu ni-s de- 

ajuns? 
- IOANA 

Şi nici haine frumoase w'ai să ai! 

SANDA 

Sînt mulţumită să am haine calde pentru - 

iarnă; haine uşoare pentru vară, şi simple şi 

curate pentru sărbători şi Dumineci. Ce-mi 

trebuie mai mult? Qare hainele scumpe sînt 

minuni. cari fac fericiţi pe cei cari le poartă?, 

Dacă ăi fi flămindă, erezi că hainele fru- 

moase or să-ţi ţie de foame, ori dacă îi fi
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nenorocită vreodată, crezi că ele vor avea pu- terea, da, te mîngtia? 

EUGENIA 
Faci foarte bine pe dispreţuitoarea ... 

IOANA 

Prețitoarea, ! Ă 

EUGENIA 

Şi pe satisfăcuta.. 

IOANA 

Tisfăcuta ! 

EUGENIA 

Şi pe înginfata. 

IOANA 

Safta! 

SANDA 
Nu-s nimic din toate astea ; dar mi-e Şi ruşine de cusururile voastre ŞI rog pe Dum- nezeu din toată inima să vă îndrepte. Câ Pentru tine, Ioano, ţi-am spus-o: eşti mai vi- Movată decit Soră-ta de lapte. Ai face mai bine dacă aj fi mai la locul tău şi dacă ai avea O vorbire ea mine şi ca toate de măsura, ta.
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Vrînd să vorbeşti ca Eugecia tu zici după 

ea cuvinte pe cari nu-le pricepi, şaşa te faci 

din ce în ce mai earaghioasă: 

„ EUGENIA 

Mulţumim pentru predică. 

| IOANA 

„Pentru pedrică. . - 

SANDA (a parte) 

„Ce să mai zie...? tot eu rămîn mai pre- 

jos. Nu găsese nimie cu care să le birui. 

(Eugenia face un salut Sandei; Ioana d'asemenea, mai 

strîmbat însă, şi amîndouă ies). 

SANDA (singură) 

Doamn6, oana mi-e soră şi Eugenia mi-e 

o prietenă pe care o iubesc; amândouă ar: fi 

bune dacă mar fi aşa orbite; vindecă-le, 

Doamne, şi vei fi bineeuvîntat ! (Eugenia şi Ioan 

vin în fuga mare). 

EUGENIA 

Noutăţi! 

IOANA 

Năutoți!
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“EUGENIA 
NE O scrisoare! | 

“ | | IOANA 

O scrisoare, . 

EUGENIA 
A venit poştar ul și mi-a dat-o; e âin Bu- cureşti. 

SANDA 
a să văd scrisoarea, 

" EUGENIA 

Tocmai. Am să te pun s'o citeşti că mie mi-ar trebui prea multă vreme pînă s'o deseure. 
SANDA 

" Glumeşti, Bugenio? | 
: - EUGENIA 

Deloc, Sando. 

SANDA 

Cum? tu, o domnişoară, care merge mereu la şcoală, care n'are altceva, de făcut decit să înveţe, nu ți-ar roși obrazul să pui pe o țărancă, ca mine, să-ţi citească scrisorile? Ş 
.
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EUGENIA 

Ba de loc. Ce-ţi pare aşa de neobişnuit? 

Nu ești tu cea mai mare dintre noi? 

SANDA 

Nu glumeşti, să desehid scrisoarea? 

. EUGENIA 
, 

Da, negreşit, grăbeşte-te odată! Nu bagi 

de seamă. că cu încetineala, și fasganele tale... 

| SANDA 

Ba văd şi mai mult, dragă prietenă. Dar - 

ce să fac? Să sfirşim odată cu ea! (Sanda des” 

face scrisoarea; pe măsură ce citește figura ei se în- 

tristează). 
EUGENIA (cu nerăbdare) 

Ei, câ veste e în serisoare? 

- IOANA 

“În scrisoare? 
SANDA 

Rugaţi-vă lui D-zeu, dragele mele; cu de- 

osebire tu Eugenio, căci 0 nenorocire, o mare 

nenorocire, te loveşte. 

EUGENIA (nelinistiti) 

Dar ce-i? Vorbeşte, te rog
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SANDA 

V'a ars casa şi fabrica; focul a pr tot. Părinţii tăi, ăpădit 
sărăciţi, ne roagă să te 

EUGENIA 

Asta e cu neputinţă! Cu m, trebuie să stan aicea, eu? 

IOANA 
Ri... eu? 

SANDA 

Să fii foarte fericită încă, dragă, Eugenio, că cu această, mare nenorosiy e părinţii tăi au scăpat sănătoşi!,. | 
EUGENIA : 

Ab! Doamne ce nenorocită sin (Plânge) 
SANDA 

. Mingiie-te, draga mea; ai răbdar va merge spre bine. Ve „te deprinde cu noi şi vei 
că viaţa la țară ar 

e şi totul 
cred prin a 

recunoaşte în curînd e şi ea plăcerile ei. 
EUGENIA (Şterzîndu-şi ochii) | Și ce trebuie 

fiu fericită aici? 

i sfîrşi, 

să fac ca să mă iubiţi şi.să, 
j
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SANDA 

Un singur lueru. Sălași la o parte mândria 

asta care-ţi întuneca atîta firea ta cea bună, 

Fii mai simplă! 

IOANA 

Dar eu? Ce mă fac? De mine e vai şi 

amar. Uriciosul cela de foe mi-a prăpădit toate 

planurile și va trebui să stau şi eu la ţară! 

” SANDA 

Nu eşti tu născută aici?..- Şi m'ai tu aici 

toate rudele tale? 

IOANA 

Aşa e! dar mie nu-mi place să luerez. Ce 

vrei să ajung? 

SANDA 
e 

E drept, la țară se munceşte; sărac, ori 

bogat, nimeni nu trăiește fără să facă ceva. 

Cu toate astea, cînd te cheamă Joana, e 

uşor să ai o treabă ușoară şi puţin obositoare! 

Rămîne să alegi. 

IOANA 

În casă ori afară?
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SANDA N Afară, la aer! | 
i | „ 1OANA 

E greu, ori nu-i? 

SANDA 
Nue. 

IOANA 

"Trebuie să asculţi ori să, pozanocgti ? 
SANDA 

Porunceşti unei familii întregi. şi fiecare trebuie să te asculte fără, să sufle! 
IOANA 

: Oh! atunei „tocmai asta-i treaba, mea. Haide iute, spune ce are să fie sora ta, Ioana? 
SANDA (eu seriozitate) 

Sora, mea, Ioana, de azi înainte va fi no- bila şi demna prințesă, 
E 

IOANA „Prinţesă? , . 

î SANDA 
A curcilor. 

| IOANA (descurajată) On!.. ”



CATERINA E NEVINOVATĂ



  

op 
Persoanele: 

pc 
D-na Po ovi 

Lp: 
Caterina R i o 

Geta = iar crea 
Jana = Yok - - 
Rodica = În "un 
——
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3 (Scena reprezintă o sală de studii. O masă de lucru 

cu scaune împrejur. Decor: tablouri istorice, vreo hartă, 

un glob al pămîntului, ete.) 

SCENA 1 

D-NA POPOVICI, JANA, "ORTANSA, GETA și 

RODICA. * 

(La, ridicarea cortinei. cele patru fete stau în jurul 

mesei, ocupîndu-se cu leeţiile). 

D-NA POPOVICI 

(venind din fund c'o scrisoare în mînă) 

Vă aduc veste tristă, fetelor. (Betele ridică 

capul) D-ra Constanţa, profesoara voastră, îmi 

serie că nu va putea veni azi... din cauza 

unei grozave dureri de cap. 

FETELE (cu o tristețe prefăcută) 

„Ah, ce rău ne pare!
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D-NA POPOVICI (surizîna) 
Nu prea se Sunoaşte că vă pare rău! 

JANA 
| 

Ba. da, doamaă, 

ORTANSA———— 

Săraca, domnişoara Constanţa, ! 
"D-NA POPOVICI 

Și... D-ra e foarte bună... m'a rugat să vă las libere azi după prînz, .. 
GETȚA (neputirtitu=se. stăpîni) 

Ah, ce noroe pe noi! 

„D-NA BoRevici 
Vă dan voie dar, să petreceţi cum veţi voi, numai să nu faceţi sgomot. 

RODICA 

Mulţumim, doamnă. 

D:NA_PoPovici 
Nu mie trebuie să-mi mulţumiţi, ei domni- şoarei profesoare. 

| 
TOATE FEŢ E 

Ce bună e domnișoara, Constanţa, ! 

,
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TOATE FETELE 

Ce bună e domnişoara Constanţa! 

D-NA POPOVICI 

Aşa dar... veţi fi cuminte? 

FETELE 
pa 

Ca nişte icoane, doamnă. 

"D- POPOVIC+ 

Bine. Mă duc. Vreau să cereetez ce-i cu 

boreartul cela de dulceaţă de fragi, care mi-a 
dispărut din dulap... Poate, în lipsa mea, a 
venit şi borcanul la loc... Vă las... fiți cu- 

mine! 

FET 

La revedere, doamnă! (O conduc pe doamna 

pănă la uşă), 

SCENA II 

ACELEAȘI, FĂRĂ D-NA POPOVICI 

GETA (bătind din palme) 

Libere!... Libere!... Ce. fericire! 

RODICA (sburdînd) 

Trăiască libertatea! . . .
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ORTANSA 

Libertatea... da... & ceva foarte, foarte 
bun... dar, vorba e, cum să ne folosim de ea? 

JANA (în glumă) 

Maideţi să recităm citeva: pagini din gra- 
matică. . —— 

TOATE 

Ce?... Visezi? 

GETA (ironică) | 

Libertate şi gramatică. .! ha, ha, ha..! 

RODICA. .: 
Ia daţi-mi pace cu gramatica... Pe mine 

mă furnică prin picioare... Am poftă să 
Joe puţin... 

” „PANA. 

Şi eul... = 
GETA 

Da, da, hai să jucăm! 

RODICA 

* + (Le ia de mînă şi face hora) 
O horă. 
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ORTANSA (aspră) 

Domnişoarelor, vă rog... fiţi mai serioase! 

GETA (jucînd mereu) 

Hai şi tu cu noi, iar de nu ne laşi să pe- 
trecem în voie... atunci mai bine să ne- 

apucăm de scris temele. 

RODICA 

Geta, are dreptate: lasă-ne să ne jucăm! 
” ORTANSA 

Bine... dar cu ce să ne jucăm? 

JANA 

Ei, desigur că nu cu păpuşa... 

RODICA 

Oh! nu... 

GET 

Eu zic să ne jucăm d'a-focul... Cine nu-şi 
ia locul cînd oiu zice: trei, aceea rămîne afară 

Și numără strigînd: foc/ Hop... (sare pe un 
scaun), 

ORTANSA 

Geto, dă-te jos... Ai să strici seaunul.
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GETA 

(dîndu-se jos de pe seaun şi făcînd pe supărata) 

Ştii ce, Ortanso, nu ești as loe veselă.. 
Dacă nu vrei să petreci cu noi, du-te de pe 
trece singură.: . 'sau cu gramâtiea ta... 

“JANA 

Eu chiar am să-i spun doamnei... 

| RODICA 

Şi. eu! (Se fac că ie) —= 

ORTANSA 

Staţi. . (Iese iute prin stînga; după puţin timp 
se întoarce c'o togă de avocat în mână). lată toga 
de avocat cu care, doamna, a fost la balul 
cel mare, costumat. 

GETA 
Şi... ce vrei să faci cu ea? 

ORTANSA 

Am găsit ceva de făcut...: Hai:.. sînt si- 
gură c'o să vă învoiţi toate... şo să petre- 
cem bine. ! 

TOATE 

Ce?
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ORTANSA 

Mai întîi, aşezaţi-vă. .. fiecare pe un seaun... 
colo. Acum să, nu vă inai mişcaţi. 

JANA 

Nu cumva vrei să ne. fotografiezi? 

ORTANSA 

Nu, nu. De altfel.... nici nu ştiu. 

GETA 

Eu, eu... ştiu să fotografiez. Rodico, aşa-i 
că semănai foarte bine? Nu, Rodico? spune! 

“RODICA | 

Nu prea. semănam. Eiam neagră... ca o 

„arăpoaică, . | | 

GETA ȘI JANA 

Ha! ha! ha! ea o arăpoăică. 
| ORTANSA 

Tăceţi. Am să vă arăt un joe foarte frumos. 

GETA 

Ce Joe? , 

ORTANSA (încet) 

Am să mă fac avocat.
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ORTANSA 

D-nă Președintă, te iog să, fii serioasă ..,.; 

GETA 

Nici eu n'aş vrea să rd, dar ştii ce? | 
(bufneşte de zîs) habar -n'am de ceeace trebuie să fac... Învață-mă!... ! | 

ORTANSA 

lată! Caterina o să intre. Eu am să-i spun: | 
să stea jos... tu, 0 să-i poruncești să se 
scoale. . ”   GETA 

Nu înţeleg... dacă eu i-oin spune să, se - 
„scoale în sus... pentruce tu să-i mai zici 
să stea jos?!.., 

o
a
 

" ORTANSA 

Ce-ţi pasă de asta... așa sînt formele f 
judecătoreşti . . . ele n'au totdeauna rost... i 
dar nu se poate. altfel... Deci, Caterina 
se va scula în picioare. Tu o vei întreba: ) 
numele, pronumele, vîrsta, meseria, şapoi îi 
spui pentruce vină e chiemată aici... „Ia să: j 
hotărîm, de ce să fie vinovată? . 
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JANA 

Că nu ştie să facă bucate bune. 

ORTANSA 

  

Nu. Asta e o vină prea “mică, 

RODICA 

Că a vrut să ne otrăvească eu ciuperci 
Yeninoase , . . ” 

__ ORTANSA 
Asta ar fi o vină, prea mare!... Oh! staţi! 

Am găsit... Caterina are să fie învinovăţită 
că a şterpelit borcanul cu dulceaţă de care 

, vorbea doamna adineauri. (Către fete). Ce ziceţi? 

TOATE -   Da! da! da! 

ORTANSA 
o Vaţi înţeles bine rolurile? Ştiţi fiecare ce 

„ aveţi de făcut? 

_ TOATE 

Da! da! 

HORTANSA 
Bine. (Bate de trei ori în masă) Atenţiune! Se
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începe judecata. .. (Se duce la uşă şi str ieă) Ca- i 
terino!.. Caterino!. 

SCENA III | 

ORTANSA, GETA, JANA, RODICA, CATERINA. 

CATERINA 
(în stînga la ușe; are şorţ alb şi bonetă pe , 

cap; către Ortansa) “ 

Mai chemat Domnişoark? | 
N ORTANSA 
Da, acuzato! 

.. CATERINA (înaintind încet) 

Pe mine nu mă chiamă: Cuzata, ci Ca- 
terina. 

(Jana şi Rodica na încet) 

ORTANSA 

Bine. Stai Jos. (îi arată un seaun: Caterina s'a- 
şează). 

Scoală-te în picioare! 

CATERINA 

Apoi... Domnișoara mi-a, zis să stau jos” 

| 

GETA | 

- “



  

R
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GETA 

Taei! 

(Jana şi Rodica abia se stăpînese de rîs) 

ORTANSA (încet către Jana şi Rodica) 

Dacă rideţi, o să i se pară glumă... şi 
„atunei n'am făcut nimie!., 

CATERINA 

Auleo, domnişoară da, ce caraghioasă eşti cu 
;. drăcia aia pe cap. 

GETA (serioasă) 

Taci, acuzato, nai voie să, „vorbeşti cu 
avocatul D-tale. 

CATERINA (mirată) 

Avocatul meu?... 

ORTANSA 

Da, Caterino. Eu am să te apăr la ju a 
» decată, , | , “] 

CATERINA 

Să mă aperi?... Doamne iartă-mă! Doar 
m'am făcut nici un omor... şi nici o hoţie!.. 

;
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GETA 
O să te desvinovăţeşti îndată, și doamnele 

judecătoare vor socoti vina cu toată conștiința 
şi libertatea, spiritului. 

„CATERINA j 
»Costiţa și libretul spirtului“ “Ține mult? 

- Mă grăbese că am pas un miel la frigare... 
» Şi trebuie să-] mai întore. (Vrea să plece). 

GETA 
Stai, Caserino! ȘI nu căuta să zăpăreşti f Justiţia ! Numele, pronumele, vîrsta, meseria - . - 

| 
şi locuinţa. Haide, repede. i 

CATERINA . 
Dar... de ce mă întrebaţi toate astea? 

GETA 
"(după ce'a făcut semn Janei şi Rodicăi să, - : nu mai rîdă) 

ÎN 
D-ta, trebuie să răspunzi, 

şi pronumele? 
5 

nu eu. Numele    
CATERINA 

Caterina Gheorghe - Frigărui. 
” ORTANSA 

Spui drept: Frigărui?



5 spre 6 Martie? 
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CATERINA (cu iuţeală) 

Ei doamne! Zie Frigărui fiindcă aşa mă - 
chiamă... Dacă nu m'ar chema Frigărui, 
2 . .'u . 
naș zice Frigărui. 

(Cele patru fete izbuenese "în 7îs) 

GETA | - 

Tăcere ! (către Caterina). Ce făteai; acuzato, 

în noaptea de 5 spre 6 Martie? (Către Java şi 
Rodica eari bufnese de rîs). F iți serioase ! (Către Ca- 
terina), Ri, răspunde! Ce făceai în noaptea de 

CATERINA. (imirată) 

Cred că dormeam. 
GETA 

Nu! nu dormea 
CATERINA 

Nu-i de mirare, Domnişoară Geto... uneori 
dorm, alteori nu pot de loe să, închid ochii... 
Din ce pricină, uite nici eu nu ştiu. 

GETA 

Fără vorbă lungă. Vrei să schimbi şirul, 
pentru ca, să zăpăceşti justiția. Te întreb 
pentru ultima dată: Ce făceai în noaptea de 
5 spre 6 Martie? - i
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CATERINA 

Dar... Domnişoară Geto... nu-mi pot, 

aduce aminte . 

GETA 

Aha... faci pe şireata... Dar n'ai să scapi 
așa uşor. Pedeapsa are să fie după faptă... 

(solemn) Caterino Frigărui, am să-ţi spun eu 
ce făceai în noaptea de 5 spre 6 Martie. 

, , CATERINA 

Şi eu aştept cu nerăbdare să aflu. 
GETA—- 

Ei, iată: te-ai coborit pe furiș din odaia 
dumitale. . 

CATERINA (mirată) 

M'am coborit pe furiș!... 

GETA 

Da... şi-ai furat-un-borcân mare eu dul- 

ceaţă de fragi pe care era, lipită firma: „Ste- 
garu şi Miîndreanu“. 

CATERINA (rizînd) 

Ha! ha! ha! „Stegara şi Mindreanu“ da.. 

nici nu-i cunosc,
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GETA 
pm 

Nu trebuie să nggi... 

CATERINA 

Aveau negi? Cine avea, negi? Ha! ha! Da ce 
glumeaţă, eşti domnişoară Geto, zău! Ha! ha! 
"(Jana şi Rodica. nu se mai pot stăpîni de rîs) 

_GETA... 

Rog pe doamnele judecătoare să fie serioase, 

„Ori de nu, amîn procesul. 

CATERINA 

Ah!... Ce păcăleală ! Ce mai păcăleală 

mi-aţi tras! Ha! ha! (rîde ţinîndu-şi coatele). 

_GEŢA- 

Aaşaa! Rizi? Nu- -ţi pare rău, dar de fapta 
“ta? Vorba ceea: „Cine rîde la urmă, ride 
mai bine“. Ai să vezi îndată, cum o să-ți 

treacă pofta, de ris, cînd s'o pronunţa osînda! 

CATERINA (zăpăcită) 

Osînza? Ce osînză? 

? GETA 

Ce mai ai de spus pentru ca să te desvi- 
Dovăţeşti?



  

_ Teatru pentru fete 

| 

j 

—" CATERINA 

Mai am de spus că... dacă nu dau fuga 

acum la bucătărie, friptura, mea se face tă- 

ciune. 
| GETA 

Nu-i vorba de asta. Răspunde: da or nu? 

CATERINA (uitîndu-se în spre bucătărie) 

Da? ori nu? 

JANA 

Să arde ori nu să arde? : 

CATERINA (rtzând) 

Sfîr, sfir... s'a useat friptura mea? Ă 

RODICA 

Nu mă mai pot stăpini. (Ride e eu Jaata) 

GETA 

Tăcere. Apărătorul are cuvîntul. N 

ORTANSA (seoţindu-şi toca) | 

Doamiielor Magistrate. .. Doamnelor Ju- 

raţi... (a parte) nu. sînt juraţi aici... da nu-i 
nimic, * 

CATERINA (mirată) 

  
Cine zice că 'njuraţi?
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JANA 

Bine, foarte bine! 

RODICA (către Ortansa) 

Ai început foarte bine! 

Dă GETA _ 

- Vă rog să nu 'Afeerupeţi avocatul. 

ORTANSA 
* 

Doamnelor, elienta, mea, Caterina Frigărui... 
(Caterina, ride). 

| GETA (Caterinei) 

i Nu ride! 
PR ii 

CATERINA 
În tieaetaaniă . 

Nu mă pot ţine. De ce domnișoara Ortansa 

îmi zice clenta ei? ! 

GETA 
i 

Taei, recidivisto.   CATERINA (prăpădită de rîs) ata de . J j ÎI uttertiti ” 

Iată-mă ȘI rezervistă.. . . 

Dn
 a
l
u
i
 

- (Fetele rîd) 

GETA 

Nenorocito, nu taci vodată? Uiţi«că o vină 
grea, apasă asupra ta? | 

17436 „e 4
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CATERINA (speriată) 
Asupra mea? O vină mare? Nu 'mţeleg.....": 

„GETA.- iu BETA N 

CATERINA (mai înfricoşată,) 
Te ai i 

Dar nu-i adevărat!.. Nuci adevărat. .. Zău, 
Domnişoară Geto, nu ştiu nimie de el 
șterge o lacrimă). 

GETA 

Avocatul dumitale”are- dreptul să te apere. 
ORTANSA--(după--ce a tuşit odată) 

Domnilor Magistraţi! 

JANA E —— Ai mai spus asta o dată. 

"RODICA 

Da, da, ai mai spus-o odată! 

GETA o 
Şsst! nu. întrerupe âvocatul ! 

ORIANȘA____ 
D-nelor=— sfiiciuneas pe care o simte or'ce 

om cînd vorbeşte întîi în faţa lumii, 
/ 

-   

u mţelegi?! Dar» boreanul cu duiceaţă? 

1. (Îşi 

mă va 

o
 

  

- 
D
P



  
  

+ 
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4 : | axa: sai împiedică da fi la înălțimea mea; totuşi an 

să caut să vă încredinţez că vina care apasă 

„asupra elientei mele, Caterina Frigărui.. 

_GATERINA (aparte) 

Ia te vită—iar îmi zice: clinta ei. 

- GETA 

Taci din gură, Caterina Frigărui ! 
(Jana şi Rodica rd) 

ORTANSA 

Fi da, clienta mea, se numește Frigărui! 

Ea, face parte dintr'o familie cinstită care a 

„ îndemnat-o totdeauna, la fapte bune... Da, 

da, onoraţilor magistrați, clienta mea, are 
un trecut plin de fapte oneste... Şi... dacă 

ispita a dus-o să şterpelească un borean cu 

dulceaţă. .. 

. „ CATERINA 

Ba nu!.. ba, pu!.. N'am şterpelit nimic! 

zău nimic!.. Să inor... dacă am văzut măcar 

vrun borean!.-. 
ORTANSA _ 

Cine o poate învinovăţi ea de-un omor? Chiar,. 

dumitale, doamnă Preşedintă, nu ţi sa în-
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timplat să te ispitească vreo bucăţică de 
prăjitură cînd, ai dat vreodată, peste un dulap: 
deschis? 

GETA 

Avocatul, iese "dia chestiune vorbind de 
prăjituri... Fă bine şi sfirşeşte cu afacerea 
duleeţurilor ! 

ORTANSA 
Acum, acum! Vorbiam adineauri de doamna, Preşedintă... am greşit. însă... 

uşa dulapului şi să Bust cîteceva bun ce uitase 
alţii să-mi dea. Aşa dar, dacă nevinovăția şi buna credință a clientei mele, nu vă par destul de curate, eu vreau să împart cu ea 
pedeapsa ce-i veţi da, doamnelor, soarta noastră se află în puterea dumneavoastră, Dacă ne veţi pedepsi faceţi din noi, 
ne veţi ierta, veţi face o faptă de mare laudă. ncă o dată vă repet: soarta Noastră e în mînile dumnevoastră, Aşteptăm hotărîrea, avînd în- credere în dreptatea şi bunătatea, Dumnevoastră. 

JANA şi RODICA (bătînd din palme) 
Bravo; bravo. 

Dar, chiar 
mie mi s'a, întîmplat de multe ori să deschid - 

două nenorocite; dacă. 

  

A



    
| 
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CATERINA (naivă) = 
Bis! bis! | 

GETA (către Caterina) . . 

* Acuzato, “mai ai ceva de spus pentru apă- 

j "xarea, d-tale? a 
CATERINA === 

pa into] Am de adaugat că vreau să mă întore repede 
la bucătărie... ştiţi... mielul la frigare... 

(Jana şi Rodica rîd) 

GETA 
Ascultă pedeapsa. (la o carte mare în raînă) 

| SCENA 1V 

ACELEAŞ şi D-NA POPOVICI 

D-NA POPOVICI . 

(se iveşte printre culise cu un 'borean de dulceaţă, 

în mînă, Aparte) 

Da, ce comedie mai e şi ata? 
(Înniritează încet) | 

GETA : - 

Acuzata, Caterina, Frigărui, fiind recunoscută 

“ca vinovată. 

| D-NA PGPOVICI 
(arătîndu-se celor 4 fete” speriate) 

Nu... Caterina e nevinovată... Îi ordon 

însă să nu-și mai părăsească bucătăria dacă 
+
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ş j 
sa . : „mu vrea să ne servească o bucată. de cărbune 

în loc de friptuxă.... Cit pentru Dumneavoastră . 

  

domnișoarelor, ar trebui să vă pedepsese aspru... 
CATERINA - ! 

lertaţi-le, Doamnă... ă 
D-NA POPOVICI (Gătre fete) a 

Fie.... Vă ierț! Dar acest borcan cu dul- 
ceață pe care l-am găsit şi pe care era să : 
vi-l dau vouă, îl dăruiese Caterinii. (surizând) | 
Ea nu l-ar fi furat, (ax boreanul Caterinei care! . 
ia şi vrea-să se retragă) căci să nu uitaţi... Ca- 
terina e o fată harnică şi cinstită. | 

CATERINA (fericită) ai 
Sărut mîna, “doaiină- (Uittndu-se la Ortansa 

Daţi-mi voie, doamnă, sărutmîna, să-l dăruiesc . 
avocatului meu 'care a vruţ să, împartă „pe- 
deapsa cu mine (întinde boreanul Ortansei). .. Vă ; 
rog, Domnişoară.... 

ORTANSA 
dă 

(eu sfială uitindu-se la doamna, Popovici care ride | 
şi apoi la Caterina) 

Mulţumese.. . . | 
TOATE FETELE 

  

Caterina e nevinovată, Trăiască Ecaterina |. . 
(O înconjură pe Hortansa, cortina, cade), ” 

 



  | 
  

_ ÎNGIMEAREA PEDEPSITĂ / 

/ 
/ /



Persoanele: 

D-na. Eremia 
Aneta fiica D-nei Sofian 
D-na Preda, văduvă săracă 
Margareta, fica D-nei Preda 
Elena 

Octavia 
Ortensia coleve de şcoală 
fiugusta 

Enrieta 

Prinţesa 
Fica sa (eopilă de şase ani) 
Francisca, servitoarea D-nei Sofian 
Alte fete de pension  --- 

Ii 

   



      

Îngimfarea pedepsită 
  

Un saloa la D-na Eremia, Două uşi laterale, dintre 
„are una e uşa de intrare şi alta de la camera domni- 

şoarei, 

SCENA 1 

FRANCISCA (ştergînd mobilele) 

Ehei, Francisco... Nu mai e de slujit la 
Doamna Eremia.. Mai ales de cînd a venit şi 
Domnişoara Aneta de la pension, n'am mai 

avutzi senină. Fata n'ar fi ea chiar o povară, dar: 

mamă-sa, a ajuns de saună „.. Îi vin în minte 

tot soiul de năzdrăvănii . „ Te sperii de cite : 

mofturi face. — Și cînd te “xindești că acum. 

” cinsprezece ani vindea cu cotul în gura obo- 

rului ... Ehei... a avut noroc so ia de soţie 

domnul Eremia, cîrnațarul ... După cîteva 
afaceri bune, bietul măcelar a murit, lăsînd 

nevestei avere nemiluită. 

M
e
 
s
i
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Şi iată pe Doamna Eremia la rai .... Ei, a 
cum face pe cocoana mare şi din fie-sa, vrea 
să scoată o prinţeasă. .. Noroe că D-ra Aneta - 
nu-i d'alea... ea nu vrea să fie caraghioasă 
ca mă-sa... Numai stăpîna e tot cu gura pe: 
mine... Francisca ici,:Franeisca colo... Ma 
mai botezat şi Franeisea! Ha... ha... Sultana. 
nu era; destul de boerese... De, ce să-i faci? 
Nimic nu-i place cucoanei : — rochia, Anetei, - 
nu vine bine, — fugi la croitoreasă! bereta | 
asta, nu-ijşie de loc, — iute la, modistă ! pălăria | 
e fără nici un gust... du-o îndărăt...!, 
Și aşa mereu fac la, drumuri în dreapta şi! în stînga şi nu mai isprăvese. Uf! am fost, 
azi de cinci ori la croitoreasă pentru bles- : temata, ceia de rochie pe care trebuie s0 

* îmbrace domnişoara, astăseară,... Și, cum vedeţi,” 
treaba d'aci m'a așteptat tot pe mine... mare 
minune de nu m'o trimete încă odată, deși: croitoreasa a făgăduit co aduce singură .. » 
(Ştergînd mereu) Ah! Doamne, ce soartă au 
unii oameni!.. De-ar da, D-zeu, să mă tre- 
zese şi eu odată bogată... da, zău aşa, să | 
mai poruneese şi eu altora... | 

Pină atunci... vezi-ţi de treabă Sultanol . 
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(Se bate peste sură) Auleo!.. mi-am zis pe nume... 

Uitasem că, sînt Francisca... (Saade strigând 

Francisco) Mă chiamă Domnişoara. (Sade che: 

mînd-o şi din partea cealaltă) Asta-i eoeoana... i 

„la:să fac pe surda şi s'o las să răgușească, ni- 

ţel. (Strigă mai tare din amândouă purțile) A aha! 

Merge de minune! Suigaţi, strigați mereu 

şi cît mai tare... 
"(D-na Eremia intră furioasă) 

  

SCENA II . 

D-NA EREMIA ŞI FRANCISCA 

“ D-NA EREMIA 

N'auzi, mă rog, că te strig? 

FRANCISCA (mirată) | 

M'a strigat coniţa? 

: D-NA EREMIA 

Sînt zece minute-de cînd îmi sparg piep- - 

"tul strigîndurte... 

FRANCISCA 

__. lertaţi-mă coniţă... eram așa de ocupată 

“eu xînduitul odăii că n'am băgat de seamă..- 
|  
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„ D-NA EREMIA 
Să laşi îndată treaba d'aci, şi să alergi la + 

eroitoreasă ... Mă tem că Aneta n'o să aibă . 
vochia la vreme... , 

a FRANCISCA 

Am înţeles, plec îndată! (a parte) Ce vă spu- -. 
neam 'eu?|! 

D-NA EREMIA 

Inştiinţează pe fiica, mea, co aştept în sa- -! 
Ion. (Aneta întră). DI : Pi 

i FRANCISCA (ieşind) 

lată că vine domnişoara . . - (aparte) Dela eroitoreasă, unde m'o mai tp | imite oare? 

SCENA III 
ANETA, D-NA EREM'A 

Doreai să mă vezi, mamă, 
! D-NA EREMIA 

Aşa, ai de gînd să-ţi primeşti amicele?.. . Uite ce cap sbwalit.., panglica aceea apoi 
nu-i bine potrivită... floarea: s% pui în 
dreapta. Nu înţelegi. că trebui e să străluceşti , 
seara asta? 

+         c
i
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ANETA 

A, noi în pension, nu ţinem seamă, d'a- 
titea găteli. | . 

D-NA EREMIA . , 

Bine, dar acum nu mai eşti în pension... 

ANETA 

A, da. atunei îţi voiu împlini toate dorin- 

țela... ai să vezi, mămico dragă, ce mulţu- 

“mită ai să fii de nline..! 

D-NA EREMIA , 

M'ai întiiu, te oprese d'a-mi mai -spune 

* mămieo... e prea obişnuit... ai să-mi zici 

scurt: MAMAR . » - . - 

ANETA 

Cum vei dori mămie... iartă-mă, maman 

dragă... 
D-NA EREMIA 

Ceeacă mă întristează, ma châre Ninon, e 

„că ești prea grasă şi prea roşie la faţă... 

„ştii, asta nu te arată aşa „distinsă ...- 

ANETA 

Nu sînt eu de vină, dacă sînt voinică și 

sănătoasă ... mămică dragă...
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D-NA EREMIA 

   
lar... mămică? Fi 

ANETA 

+ lartă-mă... dar vezi mata, parcă e mai. 
dulce vorba cu care m'am deprins de mică... 

. Mai dedemult îți: plăcea, . . 

D-NA EREMIA 

Da, dar acum nu mai face... Cum. îţi spu- î 
neam, nu-mi place să ai l figură aşa plină, 
parcă, e o lună... Nimiei nu-i mai de modă-- 
azi decît un obraz lungăreţ, palid, visător... - 
aşa, ştii, să pari puţin tristă şi dusă pe gînduri. 

ANETA 

        

A, mie nu-mi place, să am înfățișarea _! 
tristă şi holnăvicioasă... mai bine să fiu - 
voinică, şi sănătoasă cum ţi-am spus... chiar - 
dacă ar trebui să seamăn, cum zici dumrieata, Să 
cu o lună plină... n 

D-NA ER3MIA | 
Cred că mânînci cam prea mult, ehâre ' 

Ninon. E    ANETA (eu nevinovăție) | 

Na mănîne mai mul decît mi-e. pofta... 
zău, nu... 

i .
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D-NA EREMIA 

În sfîrșit să tragem nădejde că vei mai 

slăbi... Dar acum nu-i vorbă de asta. - 

fiica, mea. 

ANETA 

Dax de ce mămie... maman dragă? 

D-NA EERMIA 

lată-te domnişoară mare; din pension tre- 

buie să intri în lume... cum vei păși întâiu, 

aşa, va, fi şi viitorul tău... Vreau să te arăţi 

în tot strălueirea la care îţi dă dreptul averea 

ta,.. Înainte de a intra în lume, am vrut să-ţi 

iai rămas bun delă colegele tale: de şcoală... 

Sper că vei şti să-ţi primeşti prietenele, . 

tot așa de frumos că și mama ta. Nu uita, 

că am poftit pe colegele tale cele mai bogate: 

şi mai de neam. Lista e-destul de mare. 

(Îi dă lista) 

ANETA 

Ai poftit pe una care nu mi-e dragă de 

loc, şi ai uitat toemai pe cea mai scumpă 

prietenă. ”
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D-NA EREMIA 

Cari sînt acelea? 
ANETA 

Uite, n'o pot suferi pe Elena, iar prietena, 
pe care ai uitat-o, e drăguţa de Margareta. 

D-NA EREMIA 

Adu-ţi aminte draga mea că, în societate, 
sînt unele legături de prietenie pe cari trebuie 
să le cauţi, dar altele de cari trebuie să te 
ferești. Elena e o amică, după care trebuie să 
alergi. iar Margareta, una de care se cade să 
te descotoroseşti.. , 

ANETA 

Cu toate astea, eu nu pot s'o văd în ochi 
pe Elena, iar pe Margareta 9 iubese ca, pe-o 
soră... . 

D-NA EREMIA 

Domnişoara Elena e de o eleganţă rară. .. 
are gust la îmbrăcăminte şi maniere foarte 
distinse... Ehei... cum aş vrea să te văa Şi 
pe tine aşa..! r Ă 

ANETA 

A, mie nu-mi place de loc. E mîndră şi 
deşartă!
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D-NA EREMIA 

Fiindcă, ştie să-şi ţie rangul. .. 

a ANETA 

Ea îşi bate joc de toate cîte sînt mai rău 

îmbrăcate decît dinsa. i 

D-NA EREMIA 

Numai prin lux putem arăta lumii că nu 

sîntem. ea toate... 
! - ANETA 

Margareta se distinge prin darurile ei su- 

feteşti şi prin mintea ei bogată. O aleg - 

mai bine pe ea, decît pe îngîmfata de Elena. 

D-NA EREMIA: 

Ce mai lueru alegi şi tul! Pe fata unei 

femei sărmane, care trăieşte într'o cocioabă. . . 

ANETA 

Cu toate astea, ea evăduvaunui ofițer... 

viteaz , 

D-NA EREMIA 

N'au nici ce mînca. Ascultă ce-ţi spun eu. 

Azi banul e ce e... Calitățile inimei şi ale 

minţii, sînt leacuri... Poţi fi cît de proastă 

17436 3
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şi urîtă, dacă ai bani, ai totul.. . şi din po- 
trivă, Margareta duiniitale, cea cu sufletul 
mare, nu face nici două parale... E o ruşine 
să al o asemenea prietenă... 

ANETA 

Vai, mamico, nu-mi vine a crede că dumneata 
eşti ceea, care vorbeşti aşa, de... cum să zice... 
aşa de urite vorbe. Iartă-mă, dar asta e sin- 
gura dată cînd nu pot crede cuvintele d-tale... 

Și dacă ai şti cîtă jale mi-ai pus în suflet!... 
Pentru casă simt şi să cred ca dumneata, ar 
trebui să uit tot ce-am învăţat, tot ce am cetit 
în cărţi, să mă nasc din nou... Vai, dacă toată 
lumea judecă ca dumneata, . . atunci mă îngro- 
„zese de ea... şi, cu toată asprimea din pension, 
te rog să mă laşi acolo toată viaţa... 

D-NA EREMIA 
N 

Văd că în pension ţi-a umplut capul cu 
învățături proaste... . Or'ee-ai crede dumneata, 
domnişoară, află că Margareta n'a fost poftită 
şi că n'o primesc în numărul pietenelor tale; 
asta e ultimul meu cuvînt.. 

  
 



Teatru pentru fete Ma 6 

SCENA 1V 

ANETA (singură) 

Biata Margareta !... şi eu eare am pof- 

tit-0... are să vie odată cu celelalte. Or'cât 

de nedrepte ar fi cele: ce spuse mama, eu . 

trebuie s'o ascult. Doamne, Doamne, cum să-i 

spun Margaretei? Ş'apoi... Elena aceea, aşa - 

de răutăcioasă şi de îngîmfată. . . desigur, n'are 

so eruţe cu înțepăturile ei, pe biata, Marga- 

xeta. .. Dar, iată Francisca... . cine ştie, poate 

mi-o veni în ajutor... (Franeisca intră) 

SCENA Y 
FRANCISCA, ANETA 

FRANCISCA . . 

Ta spune-mi, domnişoaro Netuş, cari prăji- 

turi îţi plac dumitale, ca să ştiu să le fae 

pentru astăseară. 

” : - ANETA 

Pa le ştii bine... însă altă grijă mare am . 

eu... Să vedem nu-mi poţi fi tu de folos?! 

FRANCISCA 

» Ce grijă poţi avea, dumneata, domnişoâră? 

1
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ANETA 

Franeisco, tu cunosti pe prietena mea, pe - . 3 

* Margareta... 

FRANCISCA 

Cea mai bună inimă din oraşul nostru. 

ANETA 

Și cea mai seumpă surată a mea, 

“ FRANCISCA 
Ei, ce? I s'a întîmplat oare ceva?, . 

ANETA 
Am poftit-o la noi pentru astăseară şi 

mama nu-mi dă voie s'o primese... 

FRANCISCA 

Da ce are eoniţa cu domnişoara Margareta? 

ANETA | 
Nu ştiu; mi-a spus însă că nu mă lasă să 

am legături cu dînsa. 
. FRANCISCA 

Mama dumnitale are adeseaori gusturi neîn- 
țelese. Cu toate astea, 0 să facem noi so pri- 
mească.. ,  
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. 

« ANETA 

Bine, dar atunei cale porunca mamei Şi. 

cînd m'o afla... 

FRANCISCA 

Nu vezi, domnişoară, că altfel ar trebui să 

dai afară o fată cuminte, cinstite şi de 

laudă, ca d-şoara Margareta... . ! 

ANETA 

"Ah! nu mă pot hotărt la asta... 

FRANCISCA 

„Nu, nu poţi şi nu secade să faci aşa ceva 
Las pe mine — am s'o primesc eu în locul 

dumitale, şi dacă mama dumitale o veni p'aici, 

o să fac eu să iasă bine. 

ANETA 

;  Aşa!— Mă, înered în tine, Francisco... 

FRANCISCA 

Fiilliniştită. Aud pe cineva... . Mi se pare că 
“e chiar Domnișoara Margareta. Te las cu dînsa, 
şi eu vă păzesc aici la uşe. (Margareta întră Fran- 

cisea stă la uşă). *
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SCENA VI 

MARGARETA, ANETA ȘI FRANCISCA (a ușă) 

MARGARETA 

Bun găsit, Anetot Ce mai faci? 

ANETA. 

Bun venit, draga mea. Sint veselă, ai venit 
"mai de vreme, am să am bucuria d'a fi mai 
mult singură cu tine. 

MARGARETA . 

| Închipuieşte-ţi că biata mamă e foarte oste- 
„nită şi, fiindeă nu poate să ducă ea Prințesei 
broderia aceasta fină, pe care i-a lucrat-o, 
mă due să i-o duc 6u. Și, cum drumul mi-e 
p'aici, m'am oprit din treacăt să-ţi spun să 
mă ierţi că nu pot veni la. petrecerea ta din 
astăseară, 

“ANETA | - 

Ei, asta-i, de ce să nu vii? 

MARGARETA 

„Nu, nu pot. Înţelegi tu, îmbrăcămintea, 
mea simplă ;.. de! toate: doinbişoarele celea 
cari se vor întrece: în lux... Nu, nu vreau 
să mă privească de sus...  
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ANETA 

Ce ideie! .. Doar între noi nu e nevoie d'a- 

tîtea formalităţi .. : Voemai tu să lipseşti? .- 

"Poemai tu, cea. mai scumpă, prietenă, să nu 

iei parte la veselia mea... . Nu, nu se poate .. - 

MARGARETA 

Nu, draga mea, nu mă sili... „Vezi, eu 

îmi dau seama, bine... şi d'aceea nu vreau să. 

vin... Lasă că noi tot  priotene bune rămînem, 

că ştii tu, o prietenie sinceră, preţuieşte mai 

mult decît o avere. La revedere, Aneto! 

ANETA 

“Te întorci p'aici? + 

MARGARETA 

Nu ştiu... Să vedem. La revedere! 

FRANCISCA 

Domnişoară Marga eto, palatul Prințesei 

nu-i pe lîngă eroitoria cea mare? Mi se pare 

că treci p'acolo! Te rog intră și le spune să 

aducă rochea domnişoarei . . 

MARGARETA (către Aneta) 

Rochea ta? A!. Am să ţi-o adue chiar eu.
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ANETA 

Cu atit mai bine, sînt sigură c'0 să te mai 
revăd azi... 

FRANCISCA 

Și mie îmi faci un mare bine... mulțu- - : 
mese Domnişoară Margareto... Zău, am o 
"grămadă, de treabă. ... 

MARGARETA 

N'aveţi nici o grijă. Cu bine, Aneto, plec... 

SCENA "VII 

ACELEAȘI (fără Margareta) 

FRANGISCA 

Ce suflet bun e Domnişoara Margareta, ... 
Mă scutește d'un drum mare . .. Sînţ şi aşa oste- 
nită, dar cîte mai am de pus la cale încă... 

_ ANETA 

Croitoreasa, ar fi venit şi singură, fiindcă 
sau ştie papara mamei... | 

FRANCISCA 

Domnişoara Margareta are să fie şi mai 
stăruitoare. Ce strînsă prietenie e între dumnea- : 
voastră. Așa legături înțeleg şi eu...  
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- ! "ANETA 

Da, Francisco, Margareta e aşa de bună, 

„aşa de blajină... şi de devotată. 

FRANCISCA 

Şi-apoi cât de-grijulie e cu mamă-sa... 

Auzi pe coniţa. Apără-mă dumneata că n'am . 

fost la ceroitoreasă, dacă, o întreba. (Iese repede 

pe usa, pe unde intra D-na Eremia). 

SCHxA VIII 

D-NA EFENIA, ANETA 

D-NA EREMIA 

, 

Nu sa mai întoss Praneisca dela. croitor 

veasă? i 
o ANETA 

Am avut eu treabă cv dînsa, şi nu sa 

putut duce. 
D-NA EREMIA 

A, Francisca n'a împlinit porunea mea... 

Bine, am să-i dau drumul. 

- ANETA 

Nu te supăra, mamă, căci am făcut eu 

cum € bine. A trecut Margareta paici și a 

zis că trece ea pe la croitoreasă.
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D-NA EREMIA 

lar Margareta .. ! 

| 

| 

"ANETA | 

- Vai, mamă, ce rău îmi pare că nu iubeşti 
pe Margareta... Dacă ai cunoaşte-o, ai ve- 
dea. ce suflet rar are... şi m'ai. lăuda că am 
ştiut să-mi aleg o tovarășă, aşa de bună. 

D-NA EREMIA 

Sufletul... Sufletul... Ce tot vorbeşti tu 
acolo? Lumea nu vrea să ştie de asta. Ce spui 
tu, sînt resturi de prin romane proaste. Unei 
fete ca tine, pentruca să strălucească în lume, 
îi trebuie cum ţi-am spus, prietene bogate, 
luxoase şi cu educaţie de salon... 

ANETA 

Cum, mămico, adică d-ta nesocoteşti un 
suflet ales... și-l pui mai presus decit un 
lux mincinos? Apoi nu se întîmplă adesea, 
ea. oameni încăreaţi 'cu bogății. şi onoruri, să 
aibă sufletul cel mai de rînd?. Se poate să 
umilim tocmai inimile simţitoare, pentruea. .. 
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DNA EREMIA (întrerupînd”o) 

Destul, domnişoară ... Tine minte însă că 

nu-ţi dau voie să iâşi din cuvîntul meu... 
(Francisea intră) 

SCENA LX 

ACELEAȘI FRANCISCA 

D-NA EREMIA (îneiudată) 

Ce cauţi aici? Cine te-a chiemat? 

FRANCISCA 

Coniţă... a „ 
D-NA EREMIA 

leşi afară! Socoteaia dumitale am so re- 

gulez mai tîrziu. 
FRANCISCA 

Vă rog, coniţă.... au venit nişte mosafiri» 

| D-NA EREMIA 

Da, ai dreptate. Aneto i-au venit prietinele. 

A, eşti foarte gătită, de primire. . 

ANETA 

Doamne, mamă, dar eu cred că amicele 

mele vin pentru mine, nu pentru îmbrăcă- 

mintea mea. Trebuie să le plac și așa cum sînt.



76 Teatru pentru fete! 

D-NA EREMIA 

Mă rog, te las să ți-le primeşti, iar dum- | 
neata. Francisco, șterge-o la bucătărie! 

(Iese) 

FRANCISCA 

Plec, plec îndată. (Vrea să iasă, dar o opreşte). 

SCENA - X 
ANETA FRANCISCA 

__ “ANETȚA 

Ascultă, Francisco, ai grije cînd o veni 
Margareta, să n'o vadă mama. Să mă ves- tești, şi eu am s'0 due la, odaia mea... 
Pie a FRANCISCA 
„Am înţeles. Aud .eă vin domnișoarele, (Franeisea iese, şi Elena, Octavia! Ortansa, Augusta - Enrieta, şi alte domnişoare intră). 

SCENA XI II 
ANETA, ELENA, OCTAVIA, ORTANSA - 

AUGUSTA, EURIEȚA şi ALTE DOMNIŞOARE 

| TOATE 
Bonjur, Aneto.. .    
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ANETA | 

Bun. sosit, dragele mele. Aţi fost foarte 

drăguţe aţi venit; vă mulţumesc din suflet... 

ORTANSA 

Am venit să te felicităm că ai scăpat de. 
pension ... Ma 

OCTAVIA 

Și eu te laud de gindul bun ce ai avut 

da ne poftă la tine pe toate. 
+ 

ELENA 

Ce fericită eşti, Aneto, că dcum poţi să te “ 
duci Îa baluri, la teatru, la vizite şi... să 

te bucuri de libertatea, pe care atita am do- 

rit-o în şcoală... 

ANETA 

Plăcerile astea pe care le preţuiești atita, 
eu nu le-am dorit, zău, niciodată prea mult... 

ELENA ' 

E drept; uitasem că tu mereu ne băteai 
capul că fericirea, ta cea mai mare, n'ar fi 
decât să ai o amică devotată şi sinceră. A... 

dar cu Margareta, mai eşti prietenă?
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ANETA 

Da; ba încă o iubesc mai mult ea ov'eînd... 

ENRIETA 

Trebuie să recunoaştem că Margareta e o 
fată foarte bună... - 

AUGUSTA 

Era una din cele mai bune camarade. Nu 
erau multe suifiete la fel în şcoală. . . 

s 

ELENA 
“ Da, dar era o nenorocită pe care a pri- 
mit-o în pension de pomană, .. Aneta a găsit 
ca tocmai din ea să-şi facă cea mai dragă 
prietenă, ... nu ştiu dacă e şi cea mai ne- 
uitată... căci mi se pare că nu vă mai vedeţi. 

ANETA | 
Te înşeli. Margareta e o fiinţă vară şi eo 

fericire s'0 găseşti în calea vieţei. 

ELENA 

Felicitările mele, Aneto.... Te-aş ruga, însă 
ca a seratele ce voiu da eu prietenelor mele, 
să mă lipseşti de iubita, ta Margaretă... 
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ANETA 

Vorbele tale mi se par fără rost. 

- ELENA 

Şi de ce? 
ANETA 

Pentrucă cum ţi-ai închipui eă eu aş da pri- 

lejul ca Margareta să sufere o înfruntare care 

m'axr răni şi pe! mine, ca și pe ea. Şapoi 

amica mea, e prea mîndră şi are destul bun 

simţ, şi nu. poate merge undeva, fără să fi 

fost poftită. 

ELENA 

Şi de unde, mă rog, îi vine ei această, 

mîndrie, această. .. delieateţă... . acest bun simţ, 

de care vorbeşti? 
ANETA 

Fără îndoială, că îi vine din: conştiinţa 

sărăciei ei, unită cu sentimentul, ce: fiecare 

suflet mare are, despre valoarea lui... Şi... 

vezi, asta-i face ca un fel de pavăză contra 

umilinţelor, care -se întîmplă numai nerozilor 

şi încrezutilor. . 
ELENA 

" Draga mea, iartă-mă, dar îţi mărtarisese
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că nu pricep o vorbă măcar, din toată filo- 
zofia ta înaltă. 

ANETA 

Pentrucă sufletul tău e sărbăd... pentrucă 
în afară de plăcerea luxului şi toaletelor, n nu 
mai simţi nimic. 

ELENA (ofensată) 

A, ești foarte politicoasă. . . Și încă acasă 
la tine.. 

ANETA 
7 A, da; să mi se calce în picioare senti- 

mentele mele cele mai scuinpe; să fiu ră- 
nită fără milă în ce am mai ales... să. "mi 
„despreţuiască, în faţă amica pe care o iubese 
ŞI O cinstese mai mult... . Şi... sub cuvintul 
că sînt la mine acasă, să trebuiese să ascult 
toate cu braţele încrucișate». 

Aşa ar fi știința lumii; ei bine, purtarea, * 
asta n'0 voiu' avea €u niciodată. .. Mas "gareia 
e amica mea, e bună, devotată, plină, de cali- 
tăți frumoase; aici, ori în altă parte, nu voiu 
ierta, să fie patjocopită tocmai ea, care merită 
cinstea, tuturor.. 

|  
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AUGUSTA 

Haideţi fetelor, lăsaţi. . „Nam să mă îm- 

potrivese dreptei mîbniri. a Anetei şi nici să 

neg calităţile Margaretei, pe care o cinstese 

foarte mult... Laud şi adevărata prietenie 

ce-i poartă Aneta... însă... fiindcă luerurile . 

au luat o întorsătură pr imejdioasă.. . să sehinu- 

bim vorba. Mai bine Oetavia să ne cînte 

ceva. Am vemt să sărbătorim pe Aneta şi 

voi o supăraţi... ai, Octavo, pregăteşte-te. 
, 

OCTAVIA 

Bucuros! (caută ceva în grămada partiturilor) 

TOATE 

Bravo! bravo! 

ORTANSA 

La, rîndul meu vă propun să jucăm ceva — 

un joc de familie. 

„SCENA XII 
ACELEAȘI, FRANCISCA 

FRANCISCA 

Domnişoarelor, iată-mă sosese cu prăjiturile. 

11436 . , 6
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OCTAVIA 
Haideţi o horă împrejurul Francisehi.. . 

TOATE (sărind voioase) 

Bravo, bravo... horă mare! (Ar putea aici să se' cînte Hora, dela Griviţa: „Alelei Griviţo fa, eu co- lanul ţi-oiu lua, ete.) 

FRANCISCA 

Vai de mine, domnişoareloi vă rog, lăsaţi-mă 
să ies d'aci că ameţese... iacă mi se turbură 
Ochii... mi se zăpăceşte capul... 

ANETA 

Adevărat, dragelor, lăsaţi -0, că ne răstoarnă 
acum prăjiturile, .. 

FRANCISCA 

Nici mult nu-mi mai trebuia, pînă să le 
culeg de pe jos. Vai, domnişoarelor. . ! (Fran- cisca pupe pe o măsuţă farfuria, cu prăjituri; toate se reped şi iau cîte o prăjitură). - 

AUGUSTA 

Francisca a vrut să-și arate talentele... 
Dulciurile astea, după față sînt straşnice. 

OCTAVIA (mîneînd) 
Nu numai după față... Sînt delicioase .. . 

să trăieşti F'randiseo!
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FRANCISCA (încet către Aneta). 

Domnişoara Margareta a venit şi-ar vrea 

să-ţi vorbească. 

ANETA 
* 

Pofteşte-o înăuntru. Bagă de seamă să n'o 

vadă mama, iar dacă cumva se pregăteşte 

mama, să între aici, să mă vesteşti îndată !. . 

FRANCISCA 

Am înţeles. 

(Francisca iese. Margareta întră) 

SCENA XIII 

ACELEAŞ, fără FRANCISCA, (Margareta intră) 

ANETA, (întîmpinind-o) 

A, ce bine-mi pare! Dar, ce ai, Margareto, 

de eşti aşa de palidă?!.. Eşti bolnavă? Ce ai? 

MARGARETA 

Nu, buna mea prietenă, mam nimic. Bună 

ziua, domnişoarelor. 

OCTAVIA 

Bonjur, Margareto.
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" ELENA (încet către Augusta) 

Dacă-aş fi ştiut că Aneta a poftit şi pe 
Margareta, eu n'aş fi venit... 

AUGUSTA, (tot încet) 
Nici eu. 

TOATE (afară de Augusta şi Elena) 

Bonjur, Margareto. 

MARGARETA 

Ce bine-mi pare că vă văd, Domnişoarelor. 
(către Aneta) Te rog, Aneto dragă, să nu fii 
supărată pe mine. Simt o nesfirşită durere, 
de nenorocirea ce mi s'a întîmplat... 

ELENA (către Augusta) | 
N'o fi avut bani cu ee să-şi cumpere o ro- chie pentru azi. 

ANETA 
Dumnezeule, ce ți s'a putut întîmpla așa de grozav? 

MARGARETA 
. Ți-am pierdut rochia «-- Nu-mi pot da, sea- ma, ce sa întîmplat cu ea. 

- ANETA 
Cum?.. Ce vreai să spui? Nu înțeleg...
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MARGARETA 

Ah! dragă Aneto, rochia ta, sa rătăcit. 

ANETA 

Vai, ce-o să zică mama?! 
ELENA (către Augusta) 

Desigur că a oprit-o, ea s'o poarte în lo- 

cul sdrenţelor ei. . . 
ORTANSA (care a auzit-o) 

Oh! e prea de tot; Eleno, bine-ai face să 

încetezi cu presupunerile tale răutăcioase. 

| OCTAVIA 
Eleno şi Augustino, faceţi bine şi tăceţi... 

ce Dumnezeu, sînteţi prea de tot... 
ANETA 

Vorbeşte, Margareto, povesteşte-ne ce sa 

întîmplat şi vom fi toate părtaşe la nenoro- 

cirea ta. 
MARGARETA 

Închipuiţi-vă. . . aveam un comision pentru 

Prinţesa. Trecând pe dinaintea eroitoriei un de-şi 

lucrează Aneta, iau rochia ea să i-o aduc după 

ce sfirşeam cu treburile celelalte. Cind .ce să 

văd? O grămadă de lume strînsă împrejurul, 

castelului Prințesei. Nu puteam desluşi nimic 

deoarece un fum gros înneea totul... Castelul 

exa în flăcări.
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TOATE 

Adevărat? Adevărat? 

MARGARETA 

Cum vă spun. Focul se întindea cu o re 
peziciuue grozavă, şi de toate părţile s'auzeau 
strigăte nedesluşite. n sfîrşit înţelesei că Prin- 
țesa, era dusă d'acasă, și că fetiţa  dumnisale 
măsese singură acasă, guvernanta ieșise și 
dînsa în oraș, şi lăsase lumînarea, aprinsă lîngă 
patul copiliţei. D'acolo s'aprinsese. Vă închi- puiţi în ce primejdie era fetiţa, Nimeni nu 
îndrăsnea să-şi Jertfească viaţa, ca să scape 
pe fiica prinţesei. 

TOATE 

Vai, auzi, dragă... Ce grozăvie! 
MARGARETA 

În adevăr grozav, Ah, să fi văzut ce era acolo. Dar nu era vreme de pierdut. Ca o nebună, mă, reped, îmi fac loe prin mulţime, .. 
intru înăuntru, tree prin cîteva, odăi, şi în sfîrşit ajung într'o sală plină de fum şi de fHacări. Aci, țipete sfişietoare. Alerg, iau fe- tița în braţe, mă întore pe unde venisem şi ajung în stradă. În fața mea prinţesa înnecată 
în lacrimi, aproape leşinată. I-am dat-o!,. 

-
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TOATE (afară de Elena) 

Ț. ” * y : Vai ce noroe! Ce faptă! Cum de a scăpat 

“draga mea? 
MARGARETA 

Dar eram ameţită de tot. Numai venind 

- încoace capul mi s'a mai limpezit şi închipu- 

ieşteţi, dragă Aneto, toemai acum mi-am adus 

aminte de rochia ta. Ce s'a făcut, mi-e peste 

putinţă să ştiu... De sigur am perdut-o în 

învălmăşeală . .. 
„ANETA 

Biata Margareta, ea se gindeşte acum la 

rochia mea... Lias'o încolo și, acum după 

fapta, ta, vitează, vino cel puţin de mănîncă 

cîteva prăjituri. . . “ 

MARGARETA 

Nu, mulţumesc... nu-s în stare să iau ni- 

mie în gură... 

OCTAVIA 

Dar din grozavă primejdie ai scăpat... . 

MARGARETA 

Nu ştiu zău, dar nici nu m'am gîndit. Vă 

mulţumesc Domnişoarelor de bunătatea cu 

care m'aţi ascultat. Dar trebuie să plec...
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ORTANSA 

Să, pleci? Oh! nu, nu se poate să pleei, în 
halul acesta de oboseală. 

ANETA 

Trebuie să te odibneşti puţin, Margareto. 
MARGARETA 

Biata mamă, trebuie să fie foarte neliniş- 
tită, cam întîrziat atita, Desigur că a aflat 
întîmplarea și... nu-i vreau să-i prelungesc 
nici cu un minut grija... 

FRANCISCA (alergînd la Ancta) 
Vine coeoniţa. .. 

ANETA 
Te rog... te rog mult, dragă Margareto, 

dacă mă iubeşti, vino repede la, mine în odaie 
un minut... numai două vorbe să-ți spun. (O 'înbie în odaia închide ușa, şi se reîntoarce), 

SCENA XIV 
ACELEAŞI afară de Margareta, D-NA EREMIA 

ANETA (la vederea mamsi sale) 

Haideţi, fetilor, să ne mai jucăm ceva. 

ORTANSA + 

Da, da, să jucăm... 

4
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OCTAVIA (către doamna Eremia) 

Doamnă, sîntem foarte voioase astăseară. 

ENRIETA 

Am mîneat nişte prăjituri foarte bune. 

D-NA EREMIA 

Sint încântată, d-şoarelor, că aţi fost mul- 

țumite. Numai mă rog să scuzaţi pe fiica 

mea că va primit în toaleta asta... Nu-i 

vina ei. Croitoreasa ei trebuia să-i aducă o 

ochie de toată frumuseţea. Aneta a times O 

fetică să i-o aducă, şi precum vedeţi, fetica 

şi rochia ei, se plimbă desigur pe străzi. 

ORTANSA 

O nu-i nimic domnnă, Aneta, n'ar fi putut fi 

mai drăguță decît a fost chiar dacă ar fi avut 

o rochie mult mai frumoasă. 

OCTAVIA 

Aneta, ştie să fie totd «una bine. 

ELENA 

Fetelor, nu-s de părerea voastră... Eu aş 

fi fost mult mai mulţumită, dacă aș fi văzut 

pe Aneta cu »ochia ei cea nouă. Aşa se cuvine 

la: o primire ca aceasta.
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” ENRIETA 
Ei, şi tu, Elena... nu prea ai dreptate, După mine, singure persoanele prea străine de senti- mente şi de spirit se Ocupă numai cu nimieu- rile toaletelor... N u zic de tine, dar, mai tot- deauna, numai acestea îşi fac din podoabele ' luxului cea mai de seamă îndeletnicire, .. 

ELENA 
»Nimieurile toaletelor“, Vorbeşti pe placul tău... Cu toate astea, mi se pare că îmbrăeă- mintea e luerul de care trebuie să avem cea mai mare grijă în lume. Aşa te judecă oamenii, după cum te arăţi, şi, să spun drept, şi eu pre- țuiesc persoanele eu cari mă, întîlnesc în primul rînd după eleganța, şi șicul îmbrăcămintei. 

AUGUSTA 
Cam aşa €, cum zice Elena. 

ENRIETA 

Draga mea, uiţi proverbul: „Infăţişarea în- şeală€, ,, 

ELENA 
Ce vrei să ziei cu asta? 

ENRIETA” 
sub mătase şi pietre scumpe se găsese dese ori minţi seci, suflete searbede 

Vreau să zic că 

- 
R
p
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şi spirite răutăcioase; pe cînd la unii din cei 

"cu haine de rînd şi sărăcăcioase, mai adesea 

întîlneşti simţiminte alese şi pline de gingăşie . 
„şi deșteptăciune rară. .. 

ELENA 

Ce preţ au toate astea, fără o înfăţişare 

care să le scoată la iveală? Nimie nu mi se 

pare mai de preţ decît plăcerea d'a fi îmbră- 

cată elegant. 
ENRIETA 

Ei dar şi păpuşele tot aşa sînt. papuș Ş 

ELENA 

Șapoi mi se ipare că inteligenţa şi luxul 

se duşmănese — Cine împiedică pe cel înțelept 

de a se şi îmbrăca elegant... 

ENRIETA 

Niei eu n'am zis altfel; dar un om de 

inimă şi deștept nu judecă calităţile altuia, 

după haină ori după pălărie .. . 

ORT ANSA | 

Enwrieta are dreptate; dar mai schimbaţi, 

fetelor, şi voi vorba, că o să ne apucăm la, 

ceartă, în loe să ne veselim.



92 Teatru pentru fete 

ANETA 

Fetelor, haideţi să, cîntăm, ori să jucăm! 
TOATE (sărind, afară de Elena) 

Sîntem gata. , 
D-NA EREMIA (catre Elena) 

Dumneata nu vreai să joci? 

ELENA 

Nu, doamnă, sînt ostenită; vreau să mă odihnesc. 

ANETA. 
Fiindcă nu Joei, cîntă-ne! 

ELENA 
Aş... nici nu mă, gindesc... 

| ANETA (eu ironie) 
Eşti foarte îndatoritoare. 

ELENA (eu dispreţ) 
Nu ţiu aşa de mult să mă aseamăn cu prietena ta, Margareta. 

ANETA 
Foarte eu greu ai ajunge la o asemănare. 

“OCTAVIA 
Aneto, sintem Sata. (În acest moment intră d-na Preda tristă și Plîngînd).
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S 

SCENA XV 

ACELEAȘI, D-NA PREDA 

D-NA PREDA (cu vocea întreruptă de plâns) 

Doamne, domnişoarelor, vă cer iertare că vă 

supăr... că vă turbur veselia... dar sînt aşa 

de îngrijată de întîrzierea Margaretei, încit 

nu m'am putut opri, da veni să mă înere- 

dinţez, dacă nu-i cu dumneavoastră. 

D-NA EREMIA (ntepată) 

Aici? Ce să caute aici? Mi se pare, cu- 

coană, că ar fi trebuit să-ţi cauţi fata, întîi 

prin locurile pe unde are obiceiu de umblă. 

— Şi de ce ești aşa de neliniştită? 

D-NA PREDA 

Mi s'a spus, doamnă. că sa aprins caste- 

lul Prințesei, că Margareta, trecînd p'acolo, 

a sărit întrajutorul celor din casă şi că... 

pe urmă, nimeni ma mai văzut-o... Nu ştiu 

ce so fi întîmplat cu ea... Ah! eu inima ei 

nu ştiu unde o să ajungă copila aceasta. -- 

D-NA EREMIA (cu mândrie şi nepăsare) 

Ri bine, eucoană, aici nu poţi afla nimic 

despre fiica dumitale. .. înţelegi cred, că n'are 

ce căuta la noi... 
7
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D-NA PREDA 
Nu vă supăraţi, dar pe cît ştiu, fiica mea 

nu se vede cu alte domnişoare, decît cu colegele 
ei dela pension. Domnișoara Aneta a fost așa, de bună, de-a poftit astăseară pe Margareta la 
dumneavoastră şi de aceea, credeam, c'o găsese printre colegele ei... 

D-NA EREMIA 

A, da, foarte bine; dar la rîndul d-tale, ai putea”să-mi spui, ce a făcut fata dumitale 
cu rochia Anetei, căci făgăduise, că i-o aduce dela, cusutoreasă? 

ANETA 
Mamă, te rog... 

D-NA PREDA (mirată) 
Rochia? Dumnezeule! Eu nu ştiu nimie des- pre această întîmplare... Cu toate astea, vă în- credințez că, dacă cusutoreasa i-a dat Marga- „ete rochia, nu s'a putut pierde. Vai, ce în- grijată sînt. ,. 

ANETA (rîzînd) 
Nu vorbi aşa. tare, doamnă Preda, se poate An 44 > . 

i 

întîmpla s'o irezeşti. .. axe nevoie de liniște.
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D-NA PREDA 

Margareta? E-aici ? ! Oh, „mulţu mese lui 

Dumnezeu! Unde-i, s'o sărut pentru fapta ei 

de laudă. 
ANETA 

Colo, în odaia mea. 

D-NA EREMIA 

Ce spune? Margareta, în odaia ei... 

ANETA 

lat'o. 
D-NA PREDA (deschizind braţele) 

Ah! dragă Margareto, cît de neliniştită 

am fost. 

MARGARETA (alergînd în braţele măsei) 

Dragă mamă.. - iartă-mă că n'am alergat 

îndată acasă... M'am oprit pe la Aneta, 

cum vezi. 
D-NA PREDA 

Ah? prin ce chinuri amitrecut! Da, ai făcut o 

faptă! vrednică de “laudă. - ști o fată 'de 

inimă; ai avut curaj. . Dar „ dacă te-aş fi 

perdut,! Nu te-ai eimdie | la mama ta, cînd 

ţe-ai aruncat în flacări?
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MARGARETA 

Dulce mamă... D-zeu apără pe cei eu 
gînduri bune. “ 

D-NA EREMIA (ironică) 

Poate astea sînt foarte mişcătoare, o măr- turisese chiar şi eu; cu toate astea, aş vrea să-mi daţi desluşiri despre rochia Anetei, pe care a făgăduit Margareta, să i-o aducă. 
MARGARETA 

Doamne-Dumnezeule ! Eu am spus Anetei drept. În învălmăşeala. ceea d'acolo, am uitat cu desăvirşire rochia, aşa că eu singură nu-mi pot da seama, ce s'a putut face, 

D-NA EREMIA 
| În adevăr, nu înţeleg: fapte de curaj, arun- că-te în foe pentru aproapele tău, ieși la iveală ca lumea, să te laude. ..fastea te pri- vese; dar (eu răutate) pentru asemenea bra- vuri nu trebue să uiţi să îndeplinești. înda- toririle, cu care te-ai însărcinat. 

ANETA 

Mămică, te rog... te rog!
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D-NA EREMIA (către Aneta) 

“Paci din gură, domnişoară; cu sensibili- 

tatea şi mofturile aduse din pension, ai să 

fii toată viaţa, caraghioasa acelora cari vor 

voi să te stoareă... D'aci încolo, numai eu 

iţi voiu hotărî alegerea prietenelor și atunci 

nădăjduese că niciodată nu vei mai avea ne- 

mulțumiri de acestea. 

ELENA 

Şi eu sînt în totul de părerea doamnei Ere- 

mia; nu perzi nimie dacă ţi-i alege prietene 

dintre persoanele a căror vază în lume le 

pune la adăpostul diferitelor ispite şi bănuieli. 

MARGARETA (tristă) 

Ah! D-zeule! E cu putinţă să mă bănuiţi 

de aşa fapte!... 

ANETA (îndignată, către Elena) 

Nu pricep de loc, ce-i fi vrind tu să spui 

eu aceste preşupuneri răutăcioase. Sînt sigură 

însă că, printre toate cele cari cunose pe 

Mawgareta, nu e nici una, care să nu aibă 

ideile celeîmai frumoase despre ea. Vezi dar 

că sîntem departe cu gîndurile, una; de alta... 

af 4
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OCTAVIA 

Și eu—să mă, ierte Doamna, cred ca Aneta. 
ELENA 

Ha, ha! Din ce 
ai mult pînă -să aj 
garetei că a fost 
piardă rochia. 

în ce mai bine. Nu mai 
ungi să mulțumeşti Mar- 

așa de îndatoritoase, să-ţi 

D-NA PREDA 
Rochia sa rătăcit, domnişoară, dar ea se va, găsi, vă asigur, 

ANETA 
Linişteşte-te, doamnnă, Pr eda, nici nu mă mai gindese la rochie. Par că nici n'aş fi avut-o... 

D-NA EREMIA a 
Da, da, dar mă gîndesc eu; incîntată să mi 

Şi-aş fi foarte 0 văd acasă, 
ELENA (către Augusta) 

Ce plăcută trebuie să fie O asemenea, con- versaţie, pentru aceea care e în joc... 
AUGUSTA 

La urma, urinelor,ai dreptate. — În loc să se arunce în foc pentru ca să scape copiii altora,



Teatru pentru fete 99 

de moarte, mai bine şi-ar fi văzut de treburile 

ei... şi v'ar fi ajuns azi so bănuie de hoţie.:. 

ELENA 

A, sigur că Margareta «si-a închipuit că 

Prinţesa, are să vie să-i cadă în genunchi și 

să-i mulţumească. . .     SCENA XVI 

ACELEAŞI, FRANCISCA apoi PRINȚESA 

FRANCISCA (anunţind) 

Doamna Prinţesa. 

D-NA PREDA (tresărind) 

Doamna Prinţesă ? 

D-NA EREMIA (emoţionată) 

Prinţesa... Prin... Prinţesă la mine!?. 

ELENA (către Augusta) 

Ce o fi cătînd aici Prinţesa ? (Printesa întră 

ţinînd de mină pe fiiea sa) 

PRINȚESA (către Margareta) 

Vino, vino copila mea să te îmbrăţișez, căci 

vreau să te fac mîndră şi fericită de fapta 

ta. (0 sărută) lartă-mă, doamnă Preda, dacă nu. 

ţi-am adus eu singură pe scumpa dumitale Mar-
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gareta; am voit însă să fiu întîi luminată asu- pra vieţei ei şi să, ştiu dacă şi Viaţa ei de pînă acum, a fost la fel cu. jertfirea ei de astăzi. Am pus dea cercetat, am aflat că este aici .,. | 
D-NA PREDA 

Doamna Prinţesa e prea bună, 
„D-NA EREMIA 

Da, doamnă Prinţesă, Margareta, care e cea mai bună amică a fiicei mele: venea aici să ia parte la o petrecere la care o pofitise fiica mea. 
FRANCISCA (a parte) 

Ă, ia vitaţi-vă la conița, cum întoarce vorba, .. Ha, ha, nici nu-mi îuchipuiam că poate fi cineva aşa de prefăcut... 
PRINȚESA 

Acum, Margareto, nădăjduiese că niciodată, nu vei părăsi această, copiliță, pe care ai scăpat-o: dela moarte, şi: care aşteaptă cu ne- răbdare să te sărute, drept mulţumire, (mica prințesă o sărută) Tu mi-ai dat fericirea da, mai avea azi pe dulcea mea fetiță în braţele mele... deci tu, vei fi aceea cu care ea va împărţi de azi încolo, dragostea mea... 'Te
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rog să-mi împlineşti dorinţa, să fii, de azi încolo, 

sora, ei adevărată. N'âş mai putea petrece 

ceasuri iulţumite lîngă copila mea, fără să 

te ştiu fericită şi pe tine, fiinţa prin care 

mi-am cîştigat din nou bucuria vieţei mele 

(arătind fetiţa) 

D-NA PREDA (cu durere) 

Dar, doamnă Prinţesă... . 

PRINȚESA  (surizind) 

Fii liniştită, dragă doamnă Preda; dacă fiica 

dumitale a scăpat-o pe a mea de la moarte, 

asta nu înseamnă, ca eu să-ți răpese mîngierea 

dumitale... De aceea m'am gîndit la toate... 

Dumneta nu vei părăsi pe Margareta, ci 

o vei urma peste tot locul, pe unde îmi. va 

plăcea s'o duc. 

O mamă e totdeauna fericită, cînd e lîngă 

copilul ei. | 
D-NA PREDA 

Ah! doamnă, cât sînteţi de bună... 

PRINȚESA 

Amîndouă vom veghia asupra acestor două 

fiinţe scumpe, căci alături cu o mamă ca 

dumneata, or'eine se poate mîndri. ..
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Dumneata, care ai fost în stare să cerești un suflet atît de ales ca al Margaretii ... vei fi „ bună să sădeşti şi în sufletul ficei mele, senti- mente pe care ai ştiut să le sădeşti în inima, Margaretei. Primeşte dar să fii de azi încolo, 
amiea mea, cea mai de aproape... 

MICA PRINCIPESĂ 
4 Ah! ce fericită am să fiu! De azi încolo 
0 să am două mame ş'o soră mai mare!.. 

ELENA (către Augusta) 

Da ce, fără astfel de oameni nu poţi fi fe- ricită? Nu înţeleg pe Prinţesa ce gust i-a venit... 
AUGUSTA, (rizind cu înțeles) 

Ei şi tu Eleno, crezi că-i aşa de mică mi- 
nunea, d'a scoate din flacări o fetiţă? ,. 

ELENA 

Chiar aşa! Or'eine poate să facă aşa ceva. 
Nu înţeleg celi se pare aşa de grozav. . . de ce 
face ele atîta larmă... Dar e vorba, unde e 
rochia? 

PRINȚESA 
Margareto dragă, cînd te-ai aruncat în fla- 

cări să scapi pe sora ta, aveai în mînă. un 

ă 
7 

i 
. 
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„pachet co rochie, care în vălmășala aceia, sa 

-perdut. Se înțelege că într'o asemenea Îm- 

prejurare lucrul se: lămureşte. 

D-NA PREDA 

„Ah! Doamnă Prinţesă, din nenorocire aşa 

s'a întîmplat. 
D-NA EREMIA, (cu falşitate) 

Nu mai vorbi de asta, dragă Doamnă Preda, 

Mă faci să mă supăr... Cînd am auzit de 

fapta frumoasă a Margaretei . .. şi cînd am 

aflat că cu atîta îndrăzneală a scăpat pe fiica 

Doamnei Prinţese, nici nu m'am mai gîndit 

la rochia fiicei mele... - 

FRANCISCA, (aparte) 

Auleo... cum întoarce vorba... Ce mai ta- 

lex cu două feţe e cucoana mea... 

PRINȚESA 

A, era, rochia Domnişoarei Aneta? 

MARGARETA 

Da, Doamnă, rochia celei mai bune şi mai 

devotate prietene ce am. 

' PRINȚESA, (surizind) 

Fetiţo dragă, imi pare foarte rău că ţi sa
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perdut rochia, dă-mi voe să-ți dăruiesc în şchimb acest Juvaer, păstrează-l "spre ' aducere aminte a faptei mari ce amiea Dumitale a făcut azi, şi a prietenie jce-ţi voiu păstra, căci... cea » mai bună prietenă a Margaretei, trebuie să fie tot aşa. de plină de sentimente „alese. .. 
D-NA EREMIA 

Da, “Doamnă, Îi seamănă, chiar foarte mult, Şapoi şi mie mi-e foarte dragă, Margareta — cu sufletul ei nobil... 

PRINȚESA 
Aşa e doamnă, ai dreptate, căci cine s'a- seamănă, s'adună ... e 

ELENA (către Augusta) 
O auzi pe Doamna Exemia?.. Vai cât e de făţarnică şi prefacută!. , Auleo, ce mamă are Aneta... 

AUGUSTA 
Nu vorbi aşa, tare. Vai cum poate fi cineva, așa de ipocrit... | 

"FRANCISCA 
Oh! aşa-i! Coniţa, iubeşte.grozav pe Domni- şoara M argareta, zău.., (aparte) M'aş lipsi d'aşa, dragoste. . . 

”  



d 
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D-NA EREMIA (aspru) 

Bine, pleacă la bucătărie. 

FRANCISCA 

Îndată doamnă (aparte) Mai ales că am şi 0 

eremă „pe foc... In sfirşit, am văzut-o şi pe - 

asta! Cind e lae, cînd bălae... Uf! cucoanele! 

PRINȚESA 

Şi acum, Margareto, rămînem înţelese. Tu 

nu te vei lipsi nici de cum de bucuria prie- 

tenelor tale. Saloanele mele vă sînt şi ale voastre 

Prietenele sale pot veni or'cînd. Şi ca săfacem 

începutul, (către fete) vă invit domnişoarelor, 

să sfirşiţi petrecerea, de azi la mine. Cred că 

voiu face din serata aceasta o sărbătoare, 

care să vă facă, să nu vă pară rău că vaţi 

cunoscut în viaţă împreună, 

MARGARETA 

Ah, Doamnă bună, cea mai mare bucurie 

a mea, e să mă găsese în tovărăşia colegelor 

mele! 

OCTAVIA 

E o adevărată fericire să petrecem o seară 

în saloanele Prințesei.
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ANETA (către Elena) 

Cred că vii şi tu la serbare, 

ELENA 
Se'nţelege că viu. 

MARGARETA 

Voi sînteţi toate amicele mele, căci cole- gele sînt adevarate surori de sufiet şi nu e bucurie mai mare decît să se revadă, 
ELENA (prefăcută) 

Margareta, vorbeşte foarte „drept. 

D-NA EREMIA (linguşitoare) 

Margareta e cea mai înţeleaptă, și mai de- votată fată, 

D-NA PREDA 

Atita lux pot face ŞI săracii. 
ANETA 

Dar Margareta a învă | țat cu noi şi prin şcoală s'a, legat de cole ge în aceiaşi înfrățire 

PRINȚESA 

E drept că şcoala apropie pe bogaţi de 
nălţare şi nobleţă sint inteligența şi munea, “
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FETELE TOATE 

Aşa e...aşa e... 

(Elena măgulitoare întră în vorbă cu Margareta, su- 

rizndu-i cu atenţiune. Celelalte fete vorbese şi chico- 

tese voioase. D:na Eremia se apropie de d-na Preda). 

PRINȚESA 

Vă aştept atunci la mine pe toate şi doamne 

şi domnişoare.. - - 

TOATE (bucuroase) 

Venim... Venim... 

PRINȚESA 

(dînd mînile cu doamnele, sărută fetele şi pleacă) . 

Să veniţi cu bine. 

ELENA 

(apucă de mînă pe Margareta şi vin în fața scenei) 

Si să vii şi tusla mine, Margareto. 

MARGARETA 

De ce nu? 
ELENA 

Am fost aşa de vinovată față de tine!. . 

MARGARETA 

Am uitat totul; ştiu atita numai că sintem 

colege de clasă şi că trebuie să ne iubim. 
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