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COMEDIE ÎNTR:UN ACT  



PRINCIPELUI ION GHICA 
întru amintire. și recunoștință.



PERSOANELE: 

„lrehira busuioc . 160 de ant . D-na Frosa Sarant, 

Smărăndifa. „420 de ant) . D-ra ziga/ha Părsescu. 

Prizade Fluturake, (23 de ani] . D. Joan Panu 

Sfoica tarnăut), . . (30 de ani). D-ni 4. Mateescu 

fonic .. . . . 123 ceanj, > Ștefan Julian 

  

SCENA SE PETRECE LA ANUL 1800. 

Jucată pentru prima Oră pe scenă Teatrului 

Naţional din Bucuresci in ziua de 15 Octombre 1878.



“Teatrul înfăţişează o cameră întocmită ca pe vremea veche, Divan în 

"dreapta, o ladă mare, învelită cu o scârţă, în stânga. „Ușa | la drepta şi 

la stânga. Fereastră deasupra “divanului, Mese, scaune, "oale cu flori, 

icâne vechi pe păreţi. In fund se vede o “grădiia, în Care dai douc 

uși mari deschise.—E dupe amiazi, într'o zi de vară. 

Scena I. 

Arghira, (singură, șede :greceşce pe divan şi face la ciorap. 
Se întrerupe vorbind . şi -privindu-se cu mulțămire), 

Cine scie 'să 'nv&rtescă, firul ttebilor lumiesci, 
Lesne pâte să “ajungă, 'ce 'cu gândul” nu găndesci,. 

Şi să :aibă 'pribtre 6meni, nume, cinste și avere, 

Haz la vorbă, spor la lucru, ajutor și îmăngăere ! 

Ca să nu'zic vorbă 'mare, 'de vrei 'chibzuit £ a f, 

Cată şi-ţi fă trebiișăra, cănd pe alții „Vei “sluji. 
(în o priză de tabac) 

Lumea, boeri d-vâstră, 'e ca mâra cea stricată, 

Poţi s'o dregi 'şi poţi s'o fereci, tot &I va lipsi o 'r6tă ! 
Bietul om abia se nasce şi nevoia! ia de nas, 

In căt vai! de cum o duce, pănă la al morții cias, 

Şi sărmanul alt chip nare, viața să-şi mal îndulcească, 

De căt ostenind, în bine, pentru partea sufletescă,
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Şi spre lauda fâpturei, mânilor lut Dumnezeii! 

— Astetel face cel cucernic, ast-fel am făcut şi ci! 

(sc scâlă). 

Drept acea, cii Arghira Busuioc, fâstă soţie, 

Iul Vel Bimbaşa Ivanciu, arnăut la spătăric; 
Inaintea d-vâstră, me închin cu sărut mănl, 

Cuconiţe şi cucâne,—ca la niște buni stăpâni, — 

Şi me rog să-mi daţi ertare a v& spune întrun cuvent, 

Sciţi, de colea pănă colea. cine-am fost și cine sunt! 

(îşi sufla nasul), 

Când eram, chip, fată mare şi stăteam la mama acasă, 

Petrecem grozav de binc, într'un danţ și într'o masă, 

O ducem de dimintță, cănd la not, când la vecini, 

— Cu prieteni orl cu rude—mal adesea cu străini; 

Incăt tocmal vorba ceea, gând la gănd cu bucurie, 

Intr'o zi biet răposatul mă luă'n căsătoric!... 

Dumntlui ca om al trebit şi slujbaşi la stăpănire, 

“Tot mereu era pe drumuri—întru îndeletnicire, — 

i„a'nceput, de, nu e vorbă, mi-a venit, cam peste cap; 

Sa stai singură acasă, să'mpletesc tot la ciorap; 

Dar pe urmă cănd oglinda zugrăvind icână vic, 

Imi şopti că sunt frumâsă, că sunt tânără, nurlie, | 

Şi când cet de pe de lături îmi cântaii verdi şi uscate, 
Ear la vorba lor dui6să simţii peptul că se bate; 

„Incepu să-mi fie sila, cănd se 'ntorcea d-nialui 

Şi-mi zicea .. , să-l ţin de vorbă... 

(ia o priză de tabac -- pausă). 

Așa dar precum vă spui,



— 7 — 

Ca să nu lungim cuvântul, într'o zi sembolnăvi 

Şi nu mult după acesta—cel.de sus me văduvi!— 

"Dac'am plâns? Nici mal e vorbă—ia priviţi că plâng 

ș'acum. 
(își suflă nasul tare), 

Omul însă-i vită bună, nu remâl cu el în drum; 

Caci tot dând la milostenii și căzEnd la Domnul sfântul, 

'Se uscă pojaru'n mine şi-mi veni la loc cuvântul. 

Când la drepta, când la stânga, închinându-mă 'ntru una, 

La cei mari, la cei de mijloc, la mai mici—de t6tă mâna, 

Ajunsei de azi pe mâne, să mă pot chivernisi 

Şi'n sferșit cu chibzuială traiul. a-mi statornici. 

Pe la casele de frunte la boeri, la negustori, 

Aveam trecere și sprijin—ba şi credit une-ori— 

Incât pot să zic, prea bine, că nu esten lume loc, 

Unde să nu se înfigă și Arghira Busuioc! 

Insă ca să pot ajunge la o cinste atât de mare, 

Câte plecăciuni făcut'am, scie numai cea spinare | 

Helbet însă, că acuma, vorba între noi să fie, - 

Nu le-am dat ei niciodată, dupe cât îmi dai ei mie. 

Ce e drept că pretutindeni, pot să întru ori când vrei 

Şi-să ținută ca pe palme. 
(cu un zîmbet galeș) . 

Dar în schimb le fac şi eii 

Câre-o mică 'ndatorire; mai dulcețuri, baclavale, 

Cozonaci, plăcinte, turte,—iaii smântâna de pe 6le 

Le descânt de 'atâlnitură, le daii dofturii de dinți, 

Une ori, Penţăre copiii saii împac pe-ai lor părinți ; 

Alte ori, când două inimi, una către alta vine,
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lu le scot prilejum calc... ştiţi o facere de bine! 

In sfărșit cine voește, grabnic să întinerescă, 

Sai să-și mângâc 'ursita, la Arghira să poftescă ; 

"Caci an dresuri năsdrăvane, ce te fac precum doresci 
Şi am 'cărți, în care singur ori ce vel voi citeșci! 

(o pausă” privind un ciasornic cz cuc în perete în fund la drepta). 

la priviţi! o să-mi pierd rostul—vorba m'a luat la vale, 

Sam uitat de tot, plăcinta, laptele cel de migdale, 

Vutca ce-am făcut pe cursă; baclavaoa, vişinatul, 

Portocalele, smântâna, laptele bătut, vănatul... 

Am uitat—uitam'ar mârtea,—c'o să-mi vie mosafiri, 

Si 'ncă'cine? O cocână şun beor, din cei subțiri; 

Care ce atât de mare şi de tars şi de sus, 

Incât mi să duce văzul, de lumina lui răpus, 

Nu-l cunâsceți? Cum se pâte? Tâtă lumea îl cunâşte! 

E din cel cu 6se sfinte, are rude printre mâşte, 

Şi-I atâta de puternic, că ades abia me ţin 

SA nu 'ncep să bat metanii şi la d&nsul să me 'nchin! 

(umblă prin” odae, căutând a pregăti masa, care e la siinga), 

Chiar acuma'o să vie!—D'apol ia, ce porumbiţă! 

Ce: mai înger de femee! E şi densa tot de viţă, 

Insă nu-i atât de 'naltă nu-i ca el de mâna'ntăi. 

Dar halal că nu-i pe lume alta de potriva ci. 
Ş'apot'se iubescii,.. că-mi vine, ori căt de bă&trănă sunt, 

Sa oftez după:o vreme... &i!: cănd nu oftami în vânt! 

(pune masa și aşEză. farfuriele). 

Aici ştde Beizadeoa' Fluturăke 'n capul mesei, 

Colea: Smarăndiță șede. —Am « să le pun ca: miresei, 
i
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Flâre de lămăi pe taler și rozetă. în şervet, 
C'aşa-i place Beizadelei, cănd s'aşterne pe ziafet! 

(aduce căte-va pahare şi tacămurt, apoi farfurii cu .burate, și sticle cu 

deosebite băuturi. Târnă şi „bea). 

Oh! Cât e de bun şerbetul și cum te mal răcoresce, 
Insă tot mai bun e vinul... 

Scena, II. 

Arghira, Smărăndița, (intră repede, prin fund, învălită cu un ştergar 
"alb pe 'cap.— Vorbesce iute). 

Vai de „mine, ia privesce, 
Nu cum- va îmi cal să! "n urmă cine- va. - 

Arghira (cu un imbet) 

-Da cum se pste: 
N'avea grijă, măiculiță |— scii că mă pricep la tâte. 

(se duce în fund și privesce 'n tâte părțile. —Se întârce). 

Nu e nimeni. Numai ventul.stă la ușă mănios, 
Că nu-l lași să-ți mai sărute obrăjelul cel frumos. 
Dar ia spune-mi ce ispită, te-a făcut să-ți fie temă: 
Nu cum-va cei d'imprejuru- “ți aii băgat ceva de stmă? 

Smărăindița 

Nu sciu, dar de două zile simt în „mine o schimbare, 
Ce-mi aduce, "fară voe, gânduri negre și amare, 
Șapoi n6ptea sunt în visu- -mi, ca 'n aevea, strămutată, 
Și văd lucruri, triste fârte, ce necontenit mi-artă,
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Ca iubirea. mea dui6să o să fie în curend 

Sdruncinată de primejdil. 

Arghira 

Cate îți mat trec prin gând; 

(apropiindu-se de Smărăndiţa, care s'a pus pe ladă). 

Când atâtea daruri mândre, frumuscţe şi iubire, 

Ca o salbă nestimată, te-aii împodobit din fire ; 

Când în ochişorii ceia, de ursită altoiţi 

Cu fermecătâre taine şi cu cerul poleiți, 

Poţi coprinde lumea 'ntregă şimtr'o dulce îngânare, 

Poţi să mângâi fericirea, ce vorbesci de întristare ? 

Unul 'sufiet blând şi tânăr, nu e dat a pătimi 

Dacă uzi cu lăcrămi firea, fl6rea se va vesteji. 

Smărăndiţa (se scâlă șo îmbrăţiştză). 

Ah! ce bună ești Arghiro, nu scii cât îmi faci de bine, 

Şi cât mi se ușureză, dorul greii ce port în mine, 

(se îndreptă În spre masă, o priveşte). . 

Ce bogată pregătire! Un ospății împărătesc ! 

Arghira 

la nu-ți mai strica cuvântul, mi-e şi silă să-l privesc ! 

(apropiindu-se cu plecăciuni umilitâre). 

Me ertaţi, vam pus pe masă, ia aşa câte ceva ; 

Şi mi-e temă, măiculiță, că să maveţi ce mânca! 

Smărăndița 

Lasă, lasă, nu mai spune—că te ştii eu cine esci.



Arghira (schimbând vorba). 

La ce vreme Beizadtoa, ţi-a fost spus, c'o să-l pâsesci? 

Căci de ţin ei bine minte trebuca aicI să fic, 

Mai naiute de venirea ...!2 

Smărăndița (tăindu-1 vorba). 

| Tot aşa mi-a spus şi mic. 

Nu înțeleg 'ntărzierea. P6te n'a putut pleca, 

Ori a fost trimis de Vodă, cu vr'o trebă unde-va. 

Arghira (în taină). 

Porumbiţă drăgăiaşă, am să-ți fac o întrebare, 

Dar te:rog să nu te superă. 

Smărăndița. 

Da de ce: [a spune care? 

„Arghira. 

Luminarea Sa vorbit'a, vre odată,—când vorbiţi, — 
Despre vechia învoială—ca să vă căsătoriți ? 

„Sati lăsând să trâcă vremea sa deprins a da uitării, 
Ceea ce a jurat odată ? 

Smărăndi ţa. 

Scii că din pricina stări. 
-- Care e pe măni streine, n'a putut să facă-un pas: 
Insă vorba, jurământul neclintite a r&mas. 

Arghira. 

Dumnezeii să-ți facă parte, lângă dânsul să-ţ 
Și să nu mă uiţi pe mine care ţi-am crescut 

(se aude sgomot de paşi repezi afară) 

Iici locul! 

norocul;
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Ce s'aude într' acolo? 

„(se: îndreptă în spre fundul scenil.,și privește), 

_ Scena, III. 

Aceeași, Stoica (intră speriat „şi se:-opresce văzend pe Smărăndiţa, 
încet Arghirel). 

Veste rea! 

Arghira (asemenea), 

| Ce e, vorbesce? 

| Stoica (arătănd pe Smărăndiţa). 

Nu voii să m'auză nimeni! .. 

Smărăndiţa (îndreptându-se spre el). 

Beizadcoa nu sosesce ? 

Stoica. (încurcat). 

Cum de nu... vine pe urmă.. mă ertați am alergat 

Şi mi sa tăiat suflarea . . . 

(cade pe scaun. Smărăndița coboră scena—repede Arghirei, 

încet ... ) i ” 

Beizadtoa s'a 'necat. 

, Arghira (acelaș joc). . 

Să nu-ți faci păcat cu mine! . ..unde?, ce fel?. nuse pâte! 

Spune azi, că-mi ies din minte 

Stoica 

Nu pot să le spun pe 'tâte, 

Când e cuconiţa față! 

Arghira (către Smârăndiţa). 

m
a
m
e
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Stoica zice câ-i e reu, 
Am.să-l fac o legătură—du-te puişorul meu, 
De te plimbă prin grădină, ori de vret intra colea 

(arată ușa din drepta) 
Până m'oiii scăpa de densul, şi-o veni Maria Sea. 

Smără ndița 

Bine, dar te rog întreba-l cum de n'a venit odată 
Zu stăpânu-seu aicea : " 

Arghira. 

Si A Lasă ca-l intreb îndata, (Smărăndița intră-îa drepta, Catre Stoica), 
Haide, spune;:.spune iute ce fel lucrul sa 'ntemplat : 

Stoica. (sculându-se). 
ce să-ți spun, eu, alta nu ştiu decât ca sa —Avănd grabă să ajungă la iubita d-sale-— Să înhame armăsarii câte-şi patru, și în cale Sa pus ca să-i mâne singur.—Ş'apor &6nă, sa te ţin. —ki Spunea biet vizitiul ; cai-sti iuți și mar s De-i repezi așa de-odată, | — Taci din gură, las pe 

apucat, 

ă scii, 
la pripor să-i Stâpâneștir ; 

mine, ce te-amesteci sa votrbeşei-. 
4 Vezi când dăm de 
apă ne sprăvale. pta; eii în stânga, în sferșit A 

peste deluri fu răpit, Pocotind că Beizadtoa a cşit la mal, înnot les mai jos de vadul mare ș și alerg, alerg cât pot 
Drept aici la d-vâstra .. . 

vale,  
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Arghira (privindu-l lung). 

Lucru nu-i curat se vede, 

(îl pipăe pe haine) 

Caci tu nu esci ud pe haine, mal că nu îmi vine a crede, 

Ear vel fi făcut pe-acasă, vre un neajuns cum-va 

Ş'at venit să capeţi sprijin. . - 

Stoica 

Zău că nu ;—e chiar aşa, 

Cum ţi-am spus... 

Arghira 

Atuncia dară pentru ce nu ai sărit 

SA-ţi ajuși stăpânul, dacă chiar şi tu at fi perit? 

Cum se pâte să-l laşi singur, şi să. fugi, nu-ţi e ruşine 

Haide plecă piei de-aicea, n'a! ce căuta la mine! 

(coboară scena). 

Stoica (cu amărăciune). 

Unde să mă duc de-acumal . 

(vrea să easă prin. fund, se opresce inmăemurit— strigă); 

| Mamă, mamă-—ia privesce 

(vesel) 

"A scăpat şi vihe "ncâce.. ..-. | 

! a Arghira (urcând scena) - n. 

Ce tot spui? 
“ 

Stoica 

N E “Uite sosesce, 

Cu trăsura ,. 
(sgomot de trăsură, Stoica se repede: afară).
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Scene, IV. 

Aceiași— Smărăndiţu, mat pe urmă Pelzadeoa, Ionică. 

Smărăndița (alergând la ferestrâ), 

Vine, vine... 
Arghira (a parte). 

Am să-l ies ci inainte 

(tare Smărândiţei) 

Star aicea porumbiţă şi vezi cat'a fi cu minte, 

Smărăndița (singură). - 

Am să-l ţin de r&ă, se pâte să me facă să-l aştept, 

Cand de dorul lui—o scie—inima îmi arde 'n pept! 

(se îndrepta spre fund—se opreşte speriată) 

Vai de mine? dar ce are, că-l aduci pe mâni... 

Arghira (intră repede şi o apucă de mână). 
Tăcere ! 

Nu-i nimica, nu te teme, are 'm stănga o durere, 

Care nu-l îngăduesce, să se sue singur sus. .._—___ 

Smărăndița. 

Vezi că am avut dreptate, adincori, când ţi-am spus 

Visul mei! 
Arghira. 

Tăcere ! 

(Beizadeaoa întră dus pe mâini de Stoica şi Ionică; Arghira vorbindu-le), 

, Uite aşezaţi-l binişor 
Colo pe divan (ia o perină şi o aştză la căpătâiii). 

Smărăndița (plăngtnd). 

Ce grâză! vai de mine! 

 



0 

-Arghira, (aşezandu-l) |, , _ 

SI „Incetișor ! 
Smărăndița (a căpătâiul lut), 

Aduceţi îndată apă să-l stropim . 

Ionică 

Ar fi mai bine, 
Să-l dați alt-c ceva, căci apă â 'nghiţit destulă . 

4 - Smărăndița. 
. Pa a Cine 

Cum! (Arghira -ese în stânga). | 

Tonică 

Abia-Pam scos din gârlă,. nu scitr .. 
„Stoica (âându-1 un pumn). 

| Tacă-ţI gura măi! 
- Smărăndița (plângând), 

Cum ? cra să se înnece!.,.: . | 

Arghira (venind cu o sticluţă ce o dă Smărândiţei), 

o [ E :- Uite măiculiță, dăi - 
Sa înghiţi o o picătură, din acestă doftorie, 
ȘI o să-și vie 'ndată ?n fire. (în da) 

Ionică, (către 'Arghira). 
Daţi un rachiă și mie: * 

D Arghira. (dându-t rachii) 

Tu Par scos 'din apă!. Pau 

 fonică *. 

Dapo
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Stoica, . 

, Laudă-te | 

Boizadea (deşteptându-se şi văztnd pe Smărăndiţa). 

ME iubesci ? 

Smărăndița (înduioşată). 

Cum de afli? 

Beizade. 

Mult mar bine. -— Spune-mi? ... - 

Smărăndiţa. 

| Te mai îndoesci, 

Arghira (cu plecăciun! adânci). 

Luminarea Tal Stăpâne ! V& simțiţi acum mai bine? 

Beizade (cercând a se scula). 

Simt că nu mai am nimica 

Smărăndiţa. | 

Sprijină-te dar pe mine. 

Beizade. | 

Cu plăcere, cu iubire. 

Smăzăndița. 
Tot-d'auna? 

Beizade. 

Ne'ncetat |! 

Ionică (către Stoica în fund). 

Mai fi sprijinit tu re, dacă m'aş fi înecat? 

<Ş 
ăi . d a einuriiri? ff  



  

Stoica. 

Haide să-ți r&spund afară. 

Arghira (către am&ndol). 

Faceţi vorbă mai puţină 

Şi daţi masa la o parte. (er dai masa mai în fund). 

Beizade (către Smărăndiţa, mergena încet). 

Mintea-mi este mai senină, 

De când simt că eşci alături! Eram tare amețit! 

(văzând pe Ionică) ! 

Ah! dar am o datorie, fârte sfântă de plătit! 

Cum te chiamă? 

Zonică, (plecal). . 

Ionică | 

Beizade. 

Sciti că te-ai purtat cu mine 

- Ca un bun creştin. Ascultă, ce-am de gând să fac cu tine. 

Tu mi'ai scos din ghiara morții! De-acum înainte esci, 

Cel mai bun al mei prieten ! Poţi să-mi ceri orl-ce doresci; 

Apoi, nume, cinste mare, o înaltă boerie, 
Un caftan de cele scumpe, slugi plecate, avuție, 
Case mândre și covâre scumpe'n Persia lucrate, 
Robi şi r6be o mulţime şi odoare nestimate, 

Îţi dau ei, îți dă babaca, îți dă ţara şi al mei; 
— Şi pe Stoica pe deasupra ţi-l mai daii de vrei să'l ei. — 

Căci o ast-fel de ispravă, Ionică, dulce vere, 

Nu se uită nici odată și ori-ce resplată "ei cere, 

Nu va fi atât de mare şi de bună cum va fi 

— 
n
 

E
 

  

    
 



    
ia mea recunoştinţa, — cât pe lume voi trăi.— 

st-fel că de acu înainte, suntem tot de aceeaşi semă, 

laide, vin de m& sărută! 

Ionică tplecându-se adănc). 

Luminarea Ta. 

Beizade (cu blândeţe). 

N'ai temă, 

Jino, suntem frați de cruce! 

" Arghira (a parte). 

Ce noroc pe-un ţă&rănoi ! 

Beizade (se săruta cu Ionică). 

Acum şezi colea la masă şi desfatăte cu noi. 
(Arghira şi Stoica aduci masa: mal în faţa scenel). 

Ionică (a parte). 

Parcă-mi ţiue urechea. Lucrul n'o să iasă bine, 

Zeii, că nici nu-mi vine a crede! Vezi ce de noroc pe mine? 

Măr! că meşter mai e dracu?!..,. 

Beizade.' 

| Stoico cată de slujesce 

Pe boerul Ionică cum se cade! 

Ionică. 

Boeresce! 
Stoica (a parte mânios). 

Of! ce slujbă i-aş mai trage! 
(dând un scaun lu! lonică), 

Poftiţi de şedeţi cocoane !   
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Ionică (intizându-și paharul), 

Târnă ici! până la gură! 

Stoica (incet la ureche), 

Nu te întinde măi Ioane! 

Jonică. 

Cum al zis? 

Stoica (tare). 

Prea Inălţate, de mâncare nu poftiți ? 

Smărăndița (dându-i de mâncare pe taler), 

Ține, gustă, (Ion ia cu mâna). 

Nu cu mâna. 

Ionică. 

Noi suntem obicinuiţi 
Să mâncăm așa, 

Arghira (amestecându-se în vorbă, lui Ionică). 

- | Bey-mu, nu vă fie cu banat, 
Să ertaţi, cusurul ăsta... 

Jonică, (iăindu-l vorba). 

Nu-i nimica te-am ertat. 

Stoica (a parte Arghirel). 

Vezi-l cum ridică nasul ? 

Arghira (asemenea). 

| - Tie mintea hodoroagă, 
Pâte să se boerească—tot îi va lipsi o dâgă !



Beizade (ridicându-şi paharul), 

Să trăesci, iubite vere, fără grijă, fericit 

Şi să-ţi fie viaţa dulce. 

Smărăndița, | 

Şi tot gândul împlinit 

Ionică (tidicându-și paharul). 

Amin! s'auzim de bine ! (il golesce). 

A Căci de sunt şi eii pe lume 

De-o potrivă cu boerii, voii să-mi afle toți de nume, 

Şi să scie fie-care, cine sunt și cum trăesc, 

(către Stoica). 

Târnă, târnă plin paharul... am de gând să chefuesc! 

(bea) 

Beizade — suntem de una, mi-ai fost zis adinedre ? 

Beizade. 

Negreşit! șo mai zic încă. 

Ionică (ciocnindu-și paharul). 

Atunci, dragă frățiore, 

Iţi ureză, să-ţi joc la nuntă, când o fi să te însori, 

- Si să-ţi fii cumătru mare, de .vre-o trei sai patru ori. 

Beizade: 

Forte "ți mulțumesc! 

Smărăndița (cu 'ochir galeși). 

Ce bine îţi urâză d-nâlui? 

Nu-i aşa Arghiro? | 
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Arghira (cu un zimbet), 

Vorbă-l! 

(a parte). Dar 'şi-o pune pofta m cul! 
(către Beizade, tare). 

Prea Mărite, nu e bine, să te lași atăt de mâle, 

A btut peste măsură, zil acuma să se scâle, 

Nu vedeţi, că nici nu-l prinde... şi ţăranu 1 tot ţăran! 

Zonică 

Ce tot scârții băbătie? al uitat că am caftan 2: 
(se sclă şovăind) 

Să trăească beulura, să trăiţi şi vol și cu 

Şi când, îmi va fi ear sete, să-mi cşiți cu plin mereu! 

Stoica (a parte). 

Imi e de ce-mi este mie, dar aş desbăta îndată, 

Smărăndița (turnând să bea Beizadelei). 

Oare "ţi mai aduci aminte, de-o făgăduială dată, 

Ce o port, adânc în suflet, ca un dar nepreţuit? 

Beizade (bend). 

N'am uitat-o, fii pe pace, lucrul e ca şi sfărșit. 

Smărăndița 

Oh! cât sunt de fericită !. 

Arghira (care a tras cu urechea, a parte). 

Las pe mine, de acum. 

N'am să scap eu chilipirul, tocmai când îmi ese 'n drum. 

Ionică (către Stoica) 

Dă-mi ciubucul, măi băete!
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Stoica (a parte). 

Opincarul e sătul! 

(în aduce un ciubuc, pe care Bezedeaoa care sa sculat de la masă, îl 

ia din mâna arnăutului şi fumeză, plimbânda-se). x 

Beizade (cu un aer de protecţiune), 

Ai mâncat, văd fârte bine şi-ai băut iar îndestul. 

Acum, dragă Ionică, vrea să mi spui cum sa 'ntâmplat 

- De-am căzut în fundul apei şi ?n ce chip tu mai scăpat? 

(către mărăndița), 

Caci era să pier, iubito, dacă el nu se 'ndura, 

Să sasvârle după mine—bine scie a 'nnota— 

Şi cu prețul vieţii sale, să me scâtă din peire 

La liman. 

Smărăndița 

Frumâsă faptă! 

Arghira 

Şi frumâsă resplătire ! 

Beizade 

După cât 'mi aduc aminte, ameţisem şi eram 

Cât pe-aci.... 

Ionică (cu kief). 

Să-ţi pierzi papucii. . . 

Smărăndița (apropiindu-se de Beizade cu dragoste). 

Şi eu care te-aşteptam 

Sa te dojănesc,. . .  
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Arghira (apropriiduese). 

Stăpâne | Aştepta ncrăbdătore, 
Cum aşteptă firea dulce s'o sărute mândrul s6re. 
În zadar cătam cu vorba ? 4 ? » SO impac, s'o amăgesc. .. 
Ce să-i faci, .. : nu-i tinerețe ?.,,. 

Beizado (Sărutând mâna Smărăndiţe!). 

Când at şti cât te iubesc! 
Dar să nu ne perdem şirul, dacă-t vorba despre mine, 

(Lut Ionica). 

Spune cum a fost? 

Ionică (scărpinându-se în cap). 

Cocoane, cum să fie, iaca bine, 
„ când în zare te-am văzut, 

Alergând, ca și năpastea peste oameni, șam crezut, 
Că aveai cumplită grabă să ajungi unde te mână, 
Cine ştie, ce nevoe, — Am lăsat s 
Și văzendu-te, în gână, că veneai, veneai mereii, 
Am dat fuga înainte și de la ogorul mei, 
Am deschis în lături pârta, 
Că de tema încălcării, stati 
Şal trecut ca o furtună, ea 
Nor de pulbere 'negrită, c 
Şi vertejul, fără c 
ŞI-I îa ochii şi-ţi 
— Ameţit de vije 
Am pornit după 
Şam lăsat deschi 

Eu prășiam într'o bucată 

apa din mână, 

— Obiceiuri ruginite, 
og6rele 'ngrădite, — 

r în urmă-ți se tra 
e vezduhu "'ntuneca, 

ârmă, ce lunatec se rotesce 
ia mintea şi în sboru-i te răpesce ; 
lie și ca omul fermecat 
trăsură, pe vârtejii încălecat, 
S ogorul, fără pază, vai de mine!
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Şi să-ţi lași ogorul pradă, zicii bătrânii, nu ce bine; 

Căci vecinii nu te cruță — și vecini am indestui, 

Le-am tot dat, degâba însă nici-odată nu-s sătul! 

Alergam după trăsură, cum spunem adincâre, 

Dar n'o mai vedem în faţă, începuse să cobsâre, 

M& opriiii pe malul apei şi de gână obosit 

ME culcaii — acuma capul îmi cra mai desmeţit — 

Şi trăgând o lungă brazdă, cu privirea pânăn zare, 

Am văzut, parcă văd încă, alergând în, fuga marc, 

Peste delurile înalte, patru cai, din frâii scăpaţi, 
Şi trăsura d-tale, (se duce la masă şi bea). 

Beizade—Sinărindița—Arglira. 

EI pe urmă? 

Jonică, 

Aşteptaţi. 

Să-mi mai răcoresc gâtlejul şi să-mi îndulcesc cuventul. 

(arătând pe Stoica). 

Dumnelui fugea prin tufe, încât sfărâea pămentul, 

Şi când s'a văzut departe de primejdie a stat, 

A făcut vro trei mătănii și-apoi iarăşi a plecat. 

Stoica (a parte). 

Ah | de mi-ai cădea în palmă, cum te-aşi răsuci de bine! 

Beizade (mânios către Stoica). 

Care va să zică, ţie nici nu ţi-a păsat de mine? 

“Am să te învăță ei minte, spânzurat nelegiuit,
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Cum să umbli cu stăpânul! — eşi afară | 

(Stoica ese, lui Ionica). In sfirșit. 

Jonici, 

In sfirşit ce "n colo 'ncâce, vrând să ştiii din ce pricină, 
Caii sburdă peste d4luri, și Kir Stoica se închină, 
„ME sculaiă să plec, spre gârlă. Când era să mă cobor 
Auziiii un glas din apă, strigând jalnic: ajutor ! 
Și zăriiă trecând cu unda, o ființă omenescă. 
Care se lupta cu mârtea. — Firea nâstră românâscă, 
La nevoe nenfrățeşte, cu acela care cere, 
La primejdie ne lgă, cu acela care piere ; 

„Deci văzând, că nu-i nădejde de scăpare, mi-am sverlit 
Brâul și căciula ?n lături şi în apă am sărit, 
Cu trei cruci şi-un Dâmne-ajută! dând din mâni și din 

pici6re, 
Am ajuns tocmai la locul, unde dai într'o văltâre, 
Și smucindu-te de-odată, din a undei repejune, 
Am putut, din ghiara morții, să te scap ca prin minune 
Apoi înotând puternic, am eșit pân” la uscat 
Unde te am întins pe iarbă, galben, ud şi leșinat. 
— Vizitiul cu trăsura, se întorcea încet pe vale 
Şi-mi eşi tocmai în față—ca prilejul bun în cale ; 
Ei fâcuit semn să aprescă şi luându-te pe sus, 
Te-am schimbat de priminele și aicea te- am adus 
laca t6tă întămplarea | 

ă 

Smărăndiţa (Iuănd vorba de graba). 

“ Inţeles' am tâte, bine; 

 



— 27 — 

Insă e un lucru care nu m'a domerit pe mine. 

Cum, adică, la văltâre, când ai zis că lat smuncit 

Din a undei repejune, prin ce chip ai isbutit, 

Căci primejdia acolo, era tot atât de mare, 

Pentru amândoi? 

Beizade—Arghira 

Aşa e. 

Ionică 

Ve răspund la întrebare, 

Când m'am aruncat în gârlă, Luminarea sa plutea, 

La doi paşi, în josul apel, fiind înaintea mea. 
Capul ci era spre mine, iar picibrele la vale, 

Ast-fel că "'nfigăndu-mi mâna, în chica Măriei Sale, 

Am putut să-l trag la mine şi smuncindu-l.... 

Beizade (ca deşteptat şi începând a se mânia). 

Cum ai zis? 
M'ai luat de păr? 

Ionică, (cu nevinovăție). 

Vedi bine, şi te-am tras la loc deschis 

Pen. la mal... 

Beizade (aprinzenAu-se din ce în ce). 

Bre ! cum se pâte şi-ai avut tu îndrăzndlă, 

Să pui mâna 'n cap la mine? 

Ionică, (cu mirare). 

Auzi colo socotdlă, 
Dar cum vreai. să ieși din apă?... 
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Jonică, 

Şapol nu mi-ai zis tot mic: 
avere și caftan şi că-int vei da, 
De lume... 

Că 's bocr, ca am 
Tot ce voiu pofti j 

Arzhira (n parte), 

Apol val de pielea ta! 

Peizade, 

Nu ţin minte, n'am zis asta. D 
Vorba sboară, măr băcte 
Pe voinţa ce o scrie. Ș' 
La un kief sau ] 
Dar fiind-că nu 

(striga) 
Stoico ! Stoico'! 

(intra Stoica) 

atu-ți-am înscris la mâna: 
» Dumal slova e stăpâna 

apol multe pot să zic, 
a o glumă, fâră ca să dau nimic, 
se cade să pleci fără dar de-aice, 

vino coace. .. să-i dat vr'o 50 de bice | 

Zonică (speriat). 

Vai de mine! dar cei asta. Luminarea Ta glumesci > 

Beiza de. 

Nu glumesc, îți dau caltanul, apor să te mulțămesci, Ca nu-ți dau mat multe încă (se pune pe divani, 

Stoica (vesel către Ionică) 

Mi-ai venit la mână dar! Am Să-ţi dau eu boerie | ” 
(imitându-l ca la Scena mes) , T6rnă-mi vin ceslea în pabar.,. Mai ţii minte ; —tigvă g6lă | Haide mișcă boer mare !
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Ionică. 

Luminarea Ta, Stăpâne, coconiţă, indurare, 

Nu vă faceţi rîs de mine. 

Smărăndița (Beizadelei—care face semn ca sus). 

| Jartă-l dragă ! 

Ionică 

E păcat! 

După ce că 'n prada lumei ogoraşul mi-am lăsat, 

Şi m'am dus, ca vai de mine, șam. făcut ce am făcut! 

De sărac de mine, Dâmne! numai dacă-aş fi putut, 

Cum de-aș fi 'ndrăznit, vr'odată, să pun mâna'n păr strein. 

Insă nu avem ce face, pierea suflet de creştin ! 

(după o pausă) 

S'apol, dă! sciți, vine vremea, că și bresla ţărănescă 

Sa mai pue la nevoe mâna 'n chica boerescă | 

Beizade (sculându-se furios). 

Şi-mi vorbesci în. parimie, după ce mai vecinstit ! 

la-l de-aici, degrabă, Stoico şi fa ce ţi-am poruncit. 

Arghira (lut Stoica) 

Îa-l, odată, că îmi vine nu sciă ce, când îl privesc. 

Smărăndița (rugându-se). 

Jartă-l Dâmne, pentru mine care şcii cât te iube:c, 

Jartă-l, căci ertarea este, pentru firea omenescă, 

Cea mai sfântă însușire, şi povața creştinescă, 

Ne învaţă, că ertarea se cobâră de la cer. 

 



— 2 — 

Beizade (sărutând-o pe frunte). 

Nu-ţi pot împlini dorinţa! 

(a parte) Şacum îl simt mânam per! 
(tare). 

Lăsă-l, lasă-l să se ducă, acolo undz se cade 
Sa se ducă: cei nemernici, 

„Arzbira. 

Acolo mat bine 1 şade, 
De cât cu bocri la masă. 

Jonică. 

Haide, du-mă şi mă bate, 
Scrie-mi în fâşii de sânge r&splătirea mea pe spate. 

(către Smărăndiţa). 
Sărut mâna coconiţă, nict-odată n'oit uita 
Mila ce-ai avut de mine. (către Beizade) , 

| Iar cât despre Dita, 
Luminate, nu te teme, o să vie în curând 
Vremea de nevoe cruntă să te văd iar tremurând, 
Și atuncea, nu ştii cine, ţi-o veni într'ajutor, 
Să te scape din peire | A?nșela este uşor, 
Insă 'nşeli odată numai Şapoi cât trăesci pe lume, 
Nimeni nu-ți mai ese în cale, când ţi-o auzi de nume. 
— Despre miue, nu e vorbă, te-ai purtat cum se cuvine. 

„Şi doresc așa să pață, cel ce sor. purta ca mine |— 
De voi, rcutăți streine, venetici asupritori, 
A avut Românul parte, vai de el, de multe ori; 
Însă tot-d'auna singur sa luptat șa isbutit,



Dupe cum spunti bătrânii, și din țcră vai pronit, 

O să vie iarăși vremea, pân” atunci scric-mi pe spate, 

Răsplătirea-ți omendsă, în fâșii lungi, sângerate! 

Insă dac'ași sci, că-mI smulge sluga-ţi inima din mine, 

Ca să fii scutit de casnă, nu naș mal ruga la tinel 

Smărăndiţa (ingenunchiand), 

Cruţă-mi suferinţa Dâmne, sai de nu, cii plec de-aci 

Si uu te mal ve&d în viaţă... 

Arghira (a parte). 

lacă! i se năluci ş 

D-ei acum | (tare Beizadelei). 

Stăpân, nu uita că csci bogat, 
Că esci tânăr şi puternic, că esci viţă de—imperat ! 
Pentru atâta clevetire, rogu-mă Mărici Tale, 
Să nu-i faci îngăduire. 

Beizade (2 parte). 

Cum să pun treba la cale? 
Una-mi este credincisă Și nevoc am de ca, 
Cea-laltă m& iubesce și mi-e dragă. 

Stoica (a parte). 

Pofta mea 
Ar fi, să încep de-acuma lucrul cum s'a poruncit ! 

- 

Ionică (a parte). 

ai de omul care este de prieteni răstignit! 

Beizade (tare câtre Arghira) 

Du-te zi să fie gata cu trăsura, voiă porni.



târghira esc—câtre Smaărândiţa) 

D-ta, iubită dulce, calea "ml vei impodobi, 
Căci te iati la mine 'n casa şi acolo vel vedea 
Cum îmi țin fagăduiala, 

Smărănuliţie, 

După rugăciunea mea? 
Oh! îţi mulţumesc !. 

„Arghiri ţintrând), 

Trăsura este gata: 
Beizade (luând de mâna pe Smarândiţa). 

Haidem dar. 
(Smărandiţa trece şi ese, Arghira trecând după ca, Deizadeaoa îi dă 

o pungă cu bani), 

Remăi sănătâsă| ţine so ar de la mine dar. 
Arghira (sărutându'i mâna), 

Sărut mânile Stăpâne! drum ușor şi'n plin (ese) 
Beizade (din pragul ușei din tund lui Ionică). | 

Ascultă, 
Mi este milă şi de tine, — ca să nu fac vorbă multă. 
Dout-zeci și cinci de bice, să-ți dea totuși, Dăruesc, 
Până la 50 ce rămâne, (ese) 

Stoica (a parte mâagăindu-și biciul). 

Cat de bine-am să-l slujesc. 
, , Zonică, 

Vino şi-ţi fă datoria, 
Stoica 

Ei sunt gata când poltesci 
Zonică. 

Pe cine nul lași să mâră, nu te lasă să trăesci! 
(Cortina cade), 
 ———
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SCENA SE PETRECE LA ŢERĂ, ÎN ANUL 1878.



Un salon bine mobilat, uşe în fund, în drepta şin stânga (din spre 

grădină) o canapea la drâpta, un tablou alăturea. In stânga un pianino+ 

de-asupra căruia sc află un portret mare al Eliset, O masă în mijlocu 

scenei, cu tot ce trebue pentru scris. O ferestră la deâpta în primul plare 

| Scena 1. 

Marioara (eşind! din drepta, cu o scrisâre în mână). 

Sunt aprâpe opt luni de când d-nul Colonel a plecat 

la r&sboiă şi abia trei scrisori am primit de la dânsul. 

Sunt două luni de când nu a mai scris nimic. In fie care 

zi aştept poşta cu nerăbdare, dar în zadar . .. nimic .... 

tremur, când mă gândesc la Dâmna! Sărmana, în fie care 

zi &L trimite câte o scrisâre... însă nu are respuns, 

.. samntămplat ceva, de sigur ... vre o nenorocire... . 

(ştergându-și ochi). Bietul d-nu Colonel! ... Eată scris6rea 

de azi... (privesce la pendula de pe cămin), Să mă& grăbesc 

a o trimite. (sX'ndrepteză spre fund, Uşa se deschide de-odată şi Colo- 

nelul în haine civile, apare în prag. Marioara văzăndu-l, scâte un țipăt 

şi se opresce). 

Scena Il. 

Marioara, Colonelul 

Marioara (bătând din mâni). 

Ah!. d-le Colonel!..



Pu
d 
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Colonelul 

Bună ziua!. unde este Elisa:.,. sunteţi binc : 

„JMarioa ra 

Suntem bine. D-na însă este forte ncliniscită, nu scia 
ce v'ați făcut... In tâte zilele ve trimitea câte-o scri: 
s6re, însă de două luni nu a mal primit nici un răspuns. 
Incepuse a se îngriji grozav ; aşa că vezendu-ve& acum 
pe neașteptate, bucuria ce ar simţi, ar putea să-l facă râu, 

Colonelul 

Ai dreptate, însă ar 
cum aș face, 
sGrea acâsta. 

d de dorința. de-a o îmbrăţisa, 
. Ahl “(scâte din sîn o scris6re) ține, dă-l scri- 

| Marioara. 
O scrisâre:., 

Colonelul 

Da, aceea prin care et vestem întâr cerea mea și pe care nu i-am putut-o trimite, 

Aarioara (alergând în drepta). 
ME duc îndată. (Colonelul “și 

glindă, apot se retrage mal de-o pa 
Marioara şi citesce cu bucurie scris6 

scâte mantaoa se privesce în o- 
rte așteptând. Elisa ese: uramtă de 
rea), 

Scena, III. 

Colonelul, Elisa, Marioara. 

Elisa (a parte) 

Costin se 'ntârce; așa- mi scrie ; şi încă fârte curând: (Către Marioara) „ Ce bine-mi pare Marioară . „vine Colonelul
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Colonelul (wenint lângă Tilica) 

A venit Eliso draga! 

Elisa (sete un țipet de bucurie şi se aruncă în braţele lut). 

Tu eset! .. tu!... în sferşit! 

Colonelul 

Eu, da, cu sunt. (o saruta). Dar mi-a spus Marioara că 

erai îngrijată, ncliniscită . . - 

Elisa (taindu-1 vorba). 

Negceşit, să mă laşi două lunt fâră să-mi scril. 

Colonelul (luăndu- mânele'. 

Fartă-meE dragă, însă speram să pot pleca, dintrun 

moment întraltul ; apoi nu am avut o clipă de odihnă, 

am fost însărcinat cu o misiune grabnică în străinătate, 

în sfârșit... 

Elisa (luându-l braţul). 

In sf&rşit te ai întors și nu me mai pot plânge 

(Marioara ese) însă um să-ți fac o rugăminte . 

Colonelul (suriztnd) 

Să mă silesc, a te face să'mi uiţi greşdlile. 

Elisa 

Nu ride, căci lucrul e fârte serios. 

Colonelul (luând un aer jumătate serios). 

Să vedem, spune .. tu scit că dorinţele tale sunt Şi 

ale mele.



  

Elisa 

Bine, bine .. (îi în mânile şi-l privesce dulce) mi se pare că 
te-ai jerfit în de-ajuns pentru glorie, d-nule erou, şi că ar 
fi bine acum să te gândesci și la mine, 

Colonelul 

Socotesc că nu ar nevoe să mă rogi, pentru acezta, 

Elisa 
Negreșit, însă fiind-că mă iubesci şi nu vrei să m& vezi mâhnită, ar trebui să nu me mai lași singură. 

Colonelul 

Ah!.. înțeleg ! . (rizănd), Nu at uitat ceea ce-mi propuneai altă dată - e e Vreă să ies din armată . .. 

Elisa (cu ochi duleii, 
Da, să fim totd&una am&ndoi ., . nedespărțiți ., . ce fericită aș fi! 

Colonelul 

Și eu asemenea, însă lucrul acesta e 
încât trebue să.| cercetăm mai de apr 
timpul nu este nimerit, 

ste atât de însemna 
&pe şi tocmai acum 

Elisa (întristată). 
Vrea să zică nu consimți 2 

Colonelul 

Lasă vom vorbi mai pe urmă » acum să vorbim despre tine. (Elisa se pune pe canapea și Colonelul alăturea). Ia să vedem ce ai făcut în lipsa mea? * + (EL îa mânile îutr'ale sale . 

N
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Elisa 

Mam gândit la tine. 

Colonelul ssărutându-l mânile). 

Apoi?... 
Jlisa 

Apoi îțt scriam, mai în tâte zilele, citem jurnalele, 

urmărem pe harta răsboiulut mersul divisici vostre. 

| Colonelul 

Fârte bine! Trebue să fi ajuns a cunoște Bulgaria 

pe degete: 
Elisa 

Ca un ofiţer de stat-major. 

Colourlul 

De minune... Apol:., 

Flisa 

Cum, apoi?.. 

Colonelul 

Firesce, după studiile geografice şi după cele-l-alte ocu- 
pațiuni ce ai ma făcut?... nu cred să fi stat tot tim. 
pul închisă în casă, nu ai v&zut pe nimeni? 

Elisa 

Am eşit fârte puțin şi n'am vezut mal pe nimeni, 
Subprefectul venea din când în când să me vază și am 
fost de două ori la mama... 

Colonelul 

Dar d-na Nereanu vecina nâstră și prietena ta:
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Țilisa 

Aspasia venea mar în tote zilele, dar imbolnâvindu- 
se bărbatu-stu, s'au dus sunt aprâpe două luni, la bar în Germania.— Plecând a lăsat aici pe frate-stu, care 

Colonelul 

Al! frate-stu, tânărul student > 

Flisu 

D-nul Sore anu şi-a terminat studiile și acum caută să 
intre în diplomaţie. 

Colonelul 

Atunci pentru ce stă la ţară ? 

Flisa 

Așteptă se vede sfârsitul resboiului, sau o ocasiune. . 
Colonelul (intrerupând-o), 

Scii că ar fi mal bine să aștepte ocasiunca în C api-, tală, căci trebue sr fie urit pe aici, viitorului diplomat 

Elisa 
Se vede că nu; trebue sa scii că e pictor, dar pictor în t6tă puterea cuventului. ]- am dat chiar voce să ia nisce posițiuni din fundul livezii celei mari, spre a face un tablou , . . 

Colonelul 

Ah! livada nâstră 
mărturisesc, că nu su 
a Început să lucreze. 

„i-a plăcut atât de mult? .,., 
nt de părerea d-sale, . Și de când
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Hilisa 

Mi se pare că... + de dou luni. 

Colonelul 

Incet lucreză. 
Flisa 

Oh !. e f&rte conştiincios. 

Colonelul 

Nici că mă 'ndoiesc despre acestă, (uitându-se lung la Elisa) 

Insă ia spune-mi, după ce a lucrat, fărte constiincios, caută 

el vrun prilej să-ţi dovedescă, că-ţi este şi forte recunos- 

cător 
Flisa 

Câte o-dată!... Işi face datoria. 

Colonelul 

Oh ! . (apăsând asupra cuventulut), Dar curte nu-ţi face? 

Elisa 

Ce zici? 
Colonelul 

Zic că d-nul Soreanu îţi face curte. 

Elisa. 

Asta e o întrebare? 
Colonelul. 

Pâte. 
Elisa. 

In tot casul e cam ncaşteptată. 

Colonelul. 

Răspunsul tăi să fie tot ast-fel. Scii că mă întorc de 

la răsboiit și deci nu mă tem de lovituri.
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Flisa, 

Atunci d-nule Colonel, afla, ca Soreanu îmi face curte. 

Colonelul. 

Respunsul t&ă franc şi sincer ne onoreză pe amândol.— 
Pot să urmezi: cu întrebările? 

lia, 

Negreșit . . . negreşit, 

Colonelul, 

ME rog îţi face curte pe tăcute, or diplomatul îndrăs- 
nesce 2. 

Elisa (plecând ochir). 
Ba îndrăsneşte. 

Colonelul, 

Și ţi-a spus că te iubesce: (Elisa face semn din cap că da! 
De câte or: 

Flisa, | 
Nam numărat, dar mi-a spus de multe ori. 

Colonelul. 

Și cu un glas plin de oltări și de suspin, nu e așa 2 

* Elisa, 

Nici decum, diplomatul după cum îi numesci, nici nu plânge, nici nu suspină și iată de ce Pam 
să vru— Mi-a descris 
cuviinţă 

ascultat fără 
» ce e drept, focul săi, cu atâta 

» încât nu m'am putut supăra. . 

Colonelul, 
Atunci e un foc de pae.
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Lilia. 

Foc de pac?. .si dece: = Grec nu ce cu putință 

să iubescă cineva cu tot dinadinsul .. . 

Colonelul. 

Amorul sincer e un lucru asa de rar. 

[ilisa. 

Ah!. 
Colonelul. 

Amorul adevărat este totdtuna exclusiv. 

Lilisu. 

Nu te "nţeleg. 
Colonelul. 

Vroiii să zic, câ d-nul Soreanu ţi-a făcut curte, ca să 

trecă de urit. 
Iilisa, 

Pe cât am putut înţelege, cii cred câ bictul Soreanu 

m& iubesce din tâtă inima şi ce e mat mult, ar î în 

stare să-mi dovedească aceasta nu sciu prin ce sacri: 

ficiii (suride). 

Colonelul (sculându-se după câtva timp), 

Pâte să al dreptate, însă ce r&măşag puli. câ discară 

şi nu mai departe, Nicu Soreanu, va pleca la Bucuresci 

ca să astepte evenimentele: 

Flisu. 

Dacă îl vei goni tu. . . negreşit că va pleca. 

Colonelul. 

Sa-l gonesc, eu: .. ce răi mă judeci! . îţi mârtu-
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risesc că, nu numai, nu-l voiă goni, 
încă, să-l fac să remâe aici, ba chi 
stăruesci și tu împreună cu mine, 

dar că voii cerca 
ar te voii ruga să 

Klisa, 

Și socotesci că făcând ast-fel, Soreanu v 

Colonelul. 

a pleza? 

Punem r&mășag 3 

Hlisa. 

Negreşit, dar pe ce? .. 

Colonelul, 
Pe ce vei voi tu. 

Elisa. 

Aşa ?.. bine, dacă voit câştiga cii, să-ți dar demisia din armată, (privindu-l cu atenţie, Colonelul stă nemișcat). Ce fel stai la îndoială, când esci așa de sigur? 

Colonelul, 
Sunt așa de sigur în cât primesc, însă am nisce mici condițiuni de pus, pe care te voii ruga să le păzesci cu sfințenie, 

Flisa. 
Să vedem. 

Colonelul, 

Să nu te împotrivesci, la oră ce voii zice şi la ori ce 
voii face. 

| Elisa. 

Fârte bine. Alt nimic ? 
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Colonelul. 

Nimic. 
Flisa (rizend cu ironic). 

Atunci câte oare sunt 3 

Colonelul (uitându-se la pendulă), 

Dar la ce 6ră arc obicei să vie? 

Blisa. 

Cam pe vremea asta. 

Colonelul 

Sa nu-i spul că m'am întors. 

Flisa. 

Da de ce? 
Colonelul. 

Ai uitat învoiala, asta e una din condițiuni. M& duc, 

voit să te las să judeci încă odată sinceritatea patimei 

tân&rului nostru, (eşind prin ușa din ârpta). Scil condițiunile 

ftrimiţându-l sărutări) NU le uita! 

Scena IV 

Elisa singută, apoi Jariora şi Soreanu. 

Elisa. 
” 

Ciudat lucru, mi se bate. inima ca şicur are să mi se 

întâmple ceva. Scit bine că aceasta e numai o jucărie, 

însă totuși... pate că-mi e temă. .. (aizând) CE nebu- 

pie !. . (intră Marioara) Ce este Maridră? . . - 

Mariora 

D-nul Soreanu întrebă dacă-l primiţi. 
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Jlisa, 

Da, poftesce-l (işi drege rochia). Să nu ne perdem cum- 
pâtul,   Soreanu (intrând prin stânga, se 'nchia4). 

Sunt fârte fericit că vă văd d-nă, ca să v& mulţu- 
mesc. . 

Elisa (riztnd). 

De voia ce ţi-am dat a te plimba prin livadă, a câte-a 
oară mi-o spul? 

Soreanu. 

Oh! nu-mi mal aminti rcutățile d-tale. 

Elisa. 

R&utăţile mele? 

Soreanu. 

Negreșit, să nu ?mi dar voe să vin, de cât de trel orl 
pe stptămână (suspinând) Ce grozăvie ! 

Elisa. 

In lipsa bărbatului mei, nici că puteam face mai 
mult, ba încă... 

Soreanu (cu un gest rugător). 

Oh!. te rog, nu sfărși.., . 

Elisa (puntndu-se pe canapea). 

Ce ai făcut eri tâtă ziua, d-nule artist 2 

Soreanu 

Am lucrat ca un nenorocit, “Tabloul meii merge de 
minune, -
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Elisa 

Pentru ce Vai părăsit atunci ? 

Soreanu 

Cât esci de rea cu mine! Ce m'ași face eu, dacănu 

te-ași mai vedea ? 
Elisa 

Pâte un mare pictor, d-nule diplomat ? 

Soreanu 

Oh! .. d-nă, nu-mi este dat să am talent, am 5,000 

de galbeni venit. 
" Flisa 

Şi acestă fericită împrejurare îţi permite a perde timpu 

lângă mine? 
Soreanu 

Să-mi 'perd timpul? (se pune pe fotolii) lângă d-ta?.. 

nu-mi cunosci inima. 
Elisa | 

Ba da, din reputaţiune, şi se zice că i-o faci forte 

bună, 
Soreanu 

Si să mă crezi, că o merită pe deplin ...0 inimă 

dui6să, care e numai a d-tale. 

Elisa (rizend) 

D-nule Sorene, nu mă sili să te trimit a-ți relua pa- 

Jeta şi pensulele. 
Soreanu 

Nu cred să ai cruzimea dea me goni, căci uite, plouă 
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Llisa 

Cu tâte acestea, fil cu minte, căci altfel platanii 

din grădină te aşteptă, 

Soreanu 

Ce e drept, frumoşi arbori, m'am încredinţat acum de 

vre-o dou& luni, de când ci privesc. 

Flisa 

De dou luni? sunt dou& lunt de când vii aic?. 

Soreanu 

Două luni, și patru zile. 

Elisa. 

Dout luni de când nu am nici o scire de la Costin. 

Soreanu 

ME iartă, nu am voit de loc, să-ţi reamintesc pe d-nul 

Colonel, când am vorbit de cele două lunt şi patru zile; 

ci am căutat a vă arăta că de atunci și până acum, 0 

inimă ca a mea, care... 

Elisa (tăindu-1 vorba). 

la sema ... tot plouă. 

Soreanu 

Sunt în stare să înfrunt potopul d-nă căci îmi este 
peste putință, să stau nemişcat și nesimţitor la farmecul 

spiritului şi frumuseţei d-tale. (Elisa ride tare) Faci fârte 

r&u că rizi, d-nă, 
Elisa 

Ce vrey să fac, n'am decât două hotăriri de luat: să 

rid, sati să te trimit să visezi la umbră în grădină.



Soreanu (cu foc) 

Faci fârte rtu, lovind astfel pe un admirator, care-ţi 

sere cu umilinţă să aibi milă de densul, pe un amic bun, 

pe fratele celei mal devotate prietene, cu care ai copi” 

lărit ... 
Elisa (tăindu-! vorba) 

Cu care am învăţat alfabetul . . . urmEză . - vorbesc 

atât de frumos. 
Soreanu 

Vezi! . . . Pentru antâia 6ră când vrei a-ţi spune 

adânca mea simţire şi a te încredința . + ! Bine d-nă, nu 

vrei să crezi că te iubesc? 
Elsa 

Nici-decum ! . - - Intradevăr ce poţi aştepta de la 

mine, în schimbul acestor simţiminte ? Sunt măritată şi-mi 

iubesc bărbatul. 
Soreanu. 

M& rog, dă-mi voe să-ți spun că eu nu cunosc pe d-nul 

Colonel ; plecase la r&sboii când am venit aici, prin ur- 

mare îl socotesc de nu singurul, dar cel puţin, cel mai 

mare obstacol între mine şi d-ta; căci dacă al fi liberă 

aş putea cel puţin aspira la mâna d-tale! . şi atunci ai 

putea crede, fără îndoială, în sinceritatea iubirii ce-ţi 

păstreză. 
, 

„Elisâ (sculându-se și uitându-se pe ferâstră), 

D-nule Soreanu . . » pl6ea a încetat. 

Soreanu (mâhnit) 

Aveţi dreptate, ce frumos cer | 
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Llisa 

Caută de pune, o părticică dintr'ensul, în vre-un colții 
al tabloului d-tale, 

Soreanu ţinchinându-se), 

D-nă ... mă duc.—Dar voii veni numar decât, sa-ţi 
întorc visita. | 

Klisa 

Ce fel... te întorer?. 

Soreanu 

Negreșit. Pe când trecem prin grădină, Marioara mi- 
a Spus că esci acasă și că îți este urit. Atuncr am venit 

„Să te vEd, deci d-ta af avut bunătatea a me chema şi 
după regulele celei mat stricte bunecuviințe, am dulcea 
îndatorire, de a reveni să “ți mulțămesc. La revedere 
d-nă. (ese prin stânga). 4 

Zlisa (uitându-se dupa densul). 

Dragă Costine, af să perzi rămășagul, Nu sciii care-ţi 
este planul; dar pe cât ved Soreanu nu este de loc 
hotărît să. plece. 

Scena V. 

Elisa și Colonelul, 
Colonelul (intrând prin fund cu chipiul în cap), 

Tot mai ţii rămășagul ?,. 

Elisa. 

Mai mult de cât ori când.
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Colonelul 

Atunci lasă-mă şi pe mine să lucrezi. 

Elisa. 

Mă duc să mă îmbrac. 

Colonelul. 

Ah!.. uitasem, dacă te îmbraci apoi te rog pune-ţi o 

rochie n€gră (Elisa se vită lung la d&nsul), Scil şi acesta intră 

în condiţiunile nostre. 

Elisa (rizănd). 

Bine... însă te înştiinţez, că nu ai nici un minut de 

perdut, find. că d-nul Soreanu mi-a spus că va veni în- 

dată, prin urmare pregătesce-te. 

Colonelul. 

Fii pe pace, sunt gata, (eşind prin drepta trimițându-i sărutări), 

R&utăciosule !. 

Scena VI. 

Colonelul apoi Marioara. 

Colonelul (Marioarel care întră. 

Stăpână-ta aşteptă pe d-nu Soreanu... vezi când va 

sosi, poftesce-l aici. 
Marioara. 

Prea bine a-nule Colonel. 

Colonelul. 

Ah!.. să scii că pe ziua de azi, nu mai sunt Colonel.
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AMauriou ra. 

Ce fel, nu înţeleg? 

Colonelul. 

Chiar așa! Nu al nevoc să înţelegi, numai nu uita 
ce-ţi spun : astă-zI sunt Maiorul Stefan, al să ţil minte? 

AMaurioara, 

Prea bine d-le Colonel, 

Colonelul. 

lar... Vezi, caută să nu faci vr'o încurcătură şi să 
nu uiţi, dute... (Marioara cercă să iasă prin fund). Să spui 
tuturor în curte, să nu pomenscă nimic despre întârce- 
rea mea. Aide dute şi ia sema. 

Aarioara (eşind). 

Ascult d-le Maior. 

Scena VII. 

Colonelul (singur, aprinde o țigară şi se plimba de-a lungul scenel). 

Cât de lesne se încredii şi se înșclă femeile! Cele mai 
virtu6se sunt şi cele mai încrezătâre. Ele nu-și pot în- 
chipui că simțirile și pasiunea sunt supuse cvoluțiunilor 
sufletesci și că înainte de a se statornici, ele pot lua 
tot felul de schimbări unele mai ademenitâre de cât 
altele. Femeile pot să-și facă un idol dintr'un bulgăre 
de zăpadă... Aşa d-nul Soreanu surprins, ori isgonit 
de mine sar înrădăcina pâte în inima Elisei Și eii nu 
voiii să-l las să se poetiseze, Tactica mea va fi însă 
generâsă .. , îl voi face numai ridicol și) va fi de ajuns! 
Femeile potii să'și perză capul chiar după 6menii nebuni,
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TU Eat 

ridicol însă nici odată. Prin urmare pingașul 

vom vedea cine e mal dibaciii dintre 

Iată dusmanul (îşi intensă 

însă după cei 

mei diplomat... 

noi amăndol!, (se uită pe ferestră). 

chipiul pe cap). Sânge rece şi răbdare! 

Scena VIII. 

Colonelul, Soreanu. 

Soreanu (intră prin fund, ja vederea Colonelulut se opresce 

pe prag şi salută cu politeţă). 

Colonelul (cu chipiul în mână). 

Căutaţi pe cine-va d-nule? 

Soreanu. 

Da, d-nule, socoteam că d-na Costin 'este acasă. 

Colonelul. 

E acasă, s'a dus până în camera sa; O so vedem în 

curând pâte. (dându-I un scaun). Poftiţi de şedeţi, (îşi pune 

chipiul pe cap): 

Soreanu (aparte, privind pe Colonelul). 

tar, Grenu e Colonelul? (tare). ME rog cu cine 

XEglonelul. 
7 . i . . 

Cu Maiorul Stefan... : şi eu ași dori să mă norocesc... 

Un mili 

am onbre? 

Soreanu. 

Nicu Soreanu, doctor în ştiinţele politice și adminis- 

trative, fratele d-nei Nereanu prietena gazdei.
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Colonelul. (stringendu-l de mân4). 

Imi pare bine. 

Soreanu (asemenea), 
Incăntat de cunoscinţa. 

Colonelul. 

Sunteţi fratele d-ner Aspasia Nereanu, care este bună 
prietenă cu d-na Costin. 

Soreanu, 

Da, d-nule Maior. 

Colonelul. 

Atunci fiind-că am fericirea de a mt socoti şi cil 
printre cel mal buni prieteni at d-sale, v'așt cere voc, ca 
în puterea proverbului,....... să v& iati chiar de pe 
acum drept o bună cunoştinţă, 

Soreanu. 

Cu cea mai mare plăcere, 

Colonelul. 

VE mulțumesc. (scâte şi-i oferă o ţigara). Fumaţi 2. 

Soreanu, 

Da Maiorule, însă nu scit dacă aicr?.. 

Colonelul. 

Oh!.. nu face nimic, gazda îmi cunâsce deprinderile 
mele de soldat și de aceea am voe deplină 

Soreanu. 

Dacă e așa, primesc (in o ţigara). VE mulțumesc (a parte,
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pe când arde chibritul). De nu me înşel, mi se pare câ mu 

iorul ăsta e un om cum se Cade. (fumezi) 

Colonelul. 

Cum găsesc ţigările ?. . le-am cumptrat de la Nicopoli. 

Soreanu. 

A1!, veniţi de peste Dunăre, d-nule Maior ? 

Colonelul. (oftând) 

Da, d-nule. 
Soreanu. 

Eată un da, care vE face multă onâre, a dori resboiul 

este cea mat mare laudă pentru un militar. 

Colonelul. 

Nu doresc şi nici îmi pare râu că am părăsit câmpul 

de luptă, ci sunt mâhnit din pricina însărcinării ce am 

a îndeplini aici. Oh. cea mal amară, cea mal grea!... 

Soreanu. 

Ce vrei sc zici ?.. 
Colonelul. 

Am venit într'adins de acolo, ca să vestesc d-nei Costin, 

nenorocita întemplare ... cum nu ţi-a spus nimic?.. 

Soreanu. 

Nimic ... am vorbit numai cu Marioara, 

Colonelul 

Marioara nu scie âncă nimic, ea iubea atât de mult 

pe bietul Colonel.
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Soreanu. 

Bine ... și? ... 

Colonelul. (cu un aer mâhnit). 

Ei 2... da ... așa este ... 0 mare nenorocire 

Colonelul a fost rănit de un glonţi pe la sfârșitul bătăliei. 

de la Rahova. 

Soreanu. 

Colonelul Costin? 

Colonelul. 

Da,. vechiul şi bunul mei camarad. Trei zile dupt 
rănire, cu tâte îngrijirile nâstre . . . s&rmanul mei prieten 

(suspinând) nenorocitul ... Costin ... a murit... 

Soreanu. (mâhnit). 

Cum se pâte!..... bietul Colonel! 

Colonelul. (1 parte imitându-l) 

* Cum se pâte!,. bietul Colonel! Eată tot panegiricu 
mei! ... cu tâte acestea d-nule diplomat de-acum te am 

în mână. 

„Soreanu. 

Dar d-na Costin cea făcut? cea zis... 

Colonelul. 

Inţelegi, că cele de 'ntâi momente au fost îngrozitbre 
. „+ lacrimi... ţipete ... atacuri de nerve, în sferșit 

tot ce se obicinuesce la asemenea ocaziuni .,. Am lăsat 

şi eu să trecă furtuna și ducând-o binișor până în camera 
ei, am rugat-o să se linisceâscă,
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Soresintte 

Biata Femec ... Cu greu arc să sc mănpac de acestă 

nenorocire ! 
Colonelul. 

Hm !.. femeile. 
. 

Soreanu. 

Oh1.. d-na Costin, îşi iubea forte mult bărbatul. 

Colonelul. (privindu-l lung). 

Fârte mult! 
Soreanu. 

Negreşit. 
Colonelul. 

Atunci îl va plânge câteva zile şi o să-i trecă. 

Soreanu. 

Ah! Maiorule nu se cade să vorbescl astfel, 

Colonelul. 

Pâte că trec întru cât-va peste măsura obicinuită, insă 

fii sigur că experiența mea nu me prea înşela. Femeile 

sunt ca şi popârele nestatornice şi capriciâse ... Regele 

a murit, să trăescă Regele !.. bărbatu meii a murit, să 

trăscă bărbatu-meii ! 

Soreanu. 

Bietele femei, cât le nedreptățesci ! O văduvă însă nu 

se pâte gândi la măritișii aşa de grabă, cum spui d-nia ta 

Colonelul. 

Şi de ce nu?
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Soreanu. 

Fiind-că pentru densele, căsătoria nu mal pote avea 
acel misterios farinec : curiositatea. 

Colonelul. 

Uiţi însă, accea ce se numesce a doua natură; deprin- 
derea. 

“Soreanu. 

Așa dar crezi că. 

Colonelul. (taindu-i vorba), 

Cred că, ori şi ce femee îndată ce este liberă, nu 
gândesce la nimic alta decat a-şi înlănțui €răși libertatea, 
mai cu stmă când un tener frumuşel, de spirit, plăcut .. 

„i-ar cânta pe tâte tonurile: ah! te iubesc, ah! . 
de ce nu esci liberă 3... pentru ce nu-mi poţi fi soţie? .. . 
Te văd scumpul mei domn că me cam privesci cu mirare, 
şi cu t6te acestea nimic mai simplu. Elisa scria bărbatului 
stii f6rte des și mai în totdcuna numele d-tale se găsea în scrisorile et, Bietul Colonel nu avea nici măcar o umbră 
de bănutla, ba âncă de multe ori îmi vorbea despre d-ta ca de un bun și adevărat prieten, cu care ar fi fost fericit 
să facă cunoscință şi să trăescă!. Ce vrei, bărbații sunt toţi la un fel. .ah!.. d-le Sorenu de acum ai o nobilă 
însărcinare, aceea de a mângăia pe o femee tristă, de a O face să uite scumpele-i epolete, de a-i crea în sfersit o existență mult mai dulce decât cea d'ăntăi. 

| Soreanu. 

Acesta va fi forte cu anevoec.



Colonelul (stringăndu-l mâna). 

Iţi mulțumesc pentru umbra prietenului mei ; dar nu 

cred să fii convins despre ceea ce zici... . pentru câ de! 

0... văduvă!... ME rog... gânditu-te-ai vrodată la ceca ce 

vrea să zică o văduvă. Pâtecă nu!.. Un om ordinar sar 

teme de-o văduvă şi ar fugi de densa; pe când un om 

inteligent ca d-ta, o consideră ca un puternic indemn 

de a o cun6sce mai bine. Ce e drept, a face să sc uite 

trecutul, câtă bucurie, câtă fericire, e mai mult decăt o 

învingere, e un adevărat triumf ! (dupa o pausa). Ce zici? 

nu esci de părerea mea d. 

” Soreanu. 

D'impotrivă „ numai... 

| Colonelul. 

Dar căsătoria te înspăimăntă ? 

Soreanu. 

Să-ţi spun drept, nu mam găndit nici odată, cu din: 

adinsul la densa. 
Colonelul. 

Eram sigur de acesta. Ai să te gândesci ânsă și să 

mă crezi, ai să fii fericit, fără de voe. Ce plăceri liniscite, 

pe care din nenorocire, mulţi oameni nu le cunoscii, La 

noi d-le... lumea ia tâte lucrurile în ris, pănă chiar și 

dulceaţa liniştei casnice .. d-ta însă, care ai un spirit înalt 

şi o judecată... în afară de cercul strâns al ironiet- și al 

banalităţei lumesci, vei urma calea pe care te va călăuzi 

simțimântul nobil și curat de care esci: coprins şi fiind-că 

ai o datorie de îndeplinit, o vei îndeplini-o nu este așa?
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Soreanu. 

Dă-mi voc, o datoric?... cuventul c prea tare, 

Colonelul. 

ŞI-L menţin, cu tâte acestea! căci de! când cine-va 

a zis unci femel că o iubesce; și când ca a respuns 

iubesce-me, datoria unul om de inimă, este de a se 

căsători cu acea temec, dacă pste să o facă. 

Soreanu. 

Dar d-na Costin nu mi-a zis nici odată: iubesce-mă! 

Colonelul (a parte). 

Atât ar mat fi lipsit (tare), Dacă nu ţi-a zis, te-a 

lăsat, cel puţin, să înţelegi că avea de gând să o zică, 
și acum mai ales, când nu mal e nici o piedică pentru 
acesta, are să ţi-o zică fără îndoială. Vezi dar că onârea 

d-tale ce legată pentru tot-d'auna către densa. 

Soreanu. 

Cum onârea 2. d-nule Maior mă iartă dar exagerezii 

lucrurile așa de mult! 
Colonelul. 

Nici de cum, mârtea Colonelului îți deschide un ori- 

zont fără de margini, acestă nenorocire este o fericire 

entru d-ta. 
Soreanu. 

O fericire !.. dă-mi voe să-ți spun Maiorule, că cuvântul 

e aspru. 
Colonelul, 

Pentru bietul Costin! Ce vrei 2.. Pâte că-ți par prea
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sceptic... însă te rog... nu te supăra, căcl nu e vina mea, 

meseria de soldat mi'a făcut atât de positivist. Așa de 

exemplu, glânțele dușmanului rărescii rândurile nostre, 

not ne plângem camarazii perduţi, însă ne bucurăm şi de 

înaintarea ce ne aşteptă. Fă şi d-ta ca noi, bine-cuvinteză 

mârtea Colonelului care-ţi dă o femee frumâsă şi plină 

de daruri scumpe, aceea-ce crede-m&, prețuesce mal mult 

de cât un grad milităresc. 

Soreanu (cu capul plecat pe mână după ce a ascultat [1] ridică). 

Esci însurat Maiorule? 

Colonelul (muşcându-și buza ca să nu riză). 

Nu d-le Soreanu .. (ascultând). Tăcere.. iată gazda... 

, Soreanu (sculându-se). 

Atunci mă duc. 
Colonelul. 

De ce ?.faci r&iisă pleci tocmai acum, stal te rog, lasă 

că pun eii cuvânt pentru d-ta. 

Soreanu. 

De ce să te superi, voi veni mâne; e mai cuviincios. 

Colonelul (a parte). 

Amorașul nostru a început să bată din aripi (rare). 

-Nu pleca te rog, stai aici, căci am nevoe de d-ta. 

(Elisa întră prin drepta îmbrăcată în negru). 

Scena IX. 

Aceiași, Elisa. | 

Colonelul (apropiindu-se de Elisa la al doile-a plan vorbindu-l încet) 

Ia un aer trist fârte,
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Filisa (ace), 
Pentru ce? 

Colon Iul, 

Pentr u So; canu, 

Zilisa, 
Ce fel? nu înţelee, 

Colonelul, 
tel .. ihnită, alt-fe 

AT uitat învoiala nOstră, lâ-te ca escl măhnită, e . e. 
4 e n 

m'al împottivi, (Iiisa în un aer tris:), Așa, forte binc, | . i rogă si 
spre Sorcanu în Înţa scenei), D-nule, d-na Costin te rog remâl, o doresce chiar ȘI-ţI mulțumescc. 

Soreanu (cu un aer de circumstanță). 
In adevăr d-nă, am afl . . . A t at nenorocirea ce vi s'a întâmplat, 

(Elisa merge spre ] lanul dnteiă), 

Colonelul (la stânga ei, incet). 
Nu te mira de ce-ţi va spune și respunde. 

Elisa (incet). Ce să răspund î 

Colonelul. 
Ce vey vrea. 

Elisa (lu Soreanu). 
Iţi mulțumesc de bunavoință ce ai (către Colonel încet) Pentru ce? - 

Colonelul (asemenea!, 
Pentru durerea mea; 

Elisa (iu Soreanu), Pentru durerea mea,
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Colonelul incet lui Soreanu). 

Biata femee, cât e de mişcată! 

Soreanu (încet Colonelului). 

Socotesc că ar fi mai bine să mă retrag, (câtre Eliea), 

Intrun asemenea moment, înţeleg că trebue să aveţi 

nevoe de singurătate, mai ales că Maiorul . . + 

, Elisa (mişentă). 

Maiorul? . ». 

Colonelul (încet). 

Maiorul sunt cu. 

Soreanu ţElise!). 

Are să vă vorbescă, despre densul. 

Elisa (cu mirare). | 

Densul? . . Cine? 

Colonelul (încet Elisei). 

Tot eu. 

| Soreanu (Elise). 

Şi să vă spună ce a zis și ce a făcut în cele din urmă 

momente. (Elisa privesce cu mirare la amtndoi). 

Colonelul ţîncet Elise!). 

Am murit! 

Elisa (se uită la Colonel cât-va apoi ia un aer trist), 

Scumpul mei. domn, Maiorul care-mi vorbesce în nu- 

mele bărbatului mei şi pe care dar trebue să-l ascult  
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ps. 

m'a sfătuit să nu remân" singură în mijlocul dureri! mele 
Şi mal cu sâmă să nu îndepărtezii pe amicii ce adevăraţi, 
care au bunătatea să împartă durerea cu mine. REmâl dar, 
te rog... 

Soreanu (inchinându-se), 
Sunt la ordinele d-vâstră. 

Colonelul 
Forte bine! Acum d-nă, fiind-că d-nul Sorcau este atât de 

bun, a vă ţine de urit, îmi veţi da voc să: mă duc în gră- 
dină (Elisa face semn din cap că da). La revedere d-nule, şi îmi pare bine de cunoscință. (se stringă de mână, Col, ese prin stânga). 

Scena X. 
Aceași afară de Colonel. 

Soreanu (a parte, pe când Elisa aşeza niște hârtii pe masă). 
Datorie, ondre, căsătorie >. . cum m& ducea Maiorul cela | Pe onârea mea, te trimite la cununie cu sabia în câste (privind pe Elisa). Să aibă 6re dreptate? , . Elisa îmi pare liniştită de tot, nenorocirea să-i fie Gre mai Puțin grea de cât gândeam ? 

Elisa (se pune pe canapea). 
Nu zici nimic, d-nule Soreanu ? 

Soreanu. 
Ce vrei să Zic, d-nă ? Situaţiunea în care te afli este „atât de durerâsă şi de neasteptată pentru mine, încât “Sunt cu totul sdrobit,



    
Adevărat iasi cu t te at cesta încă odată îţI-spun, 

că am trebuință de prieteni şi de compătimire. 

Soreanu. 

Aşa este, insă te-ai gândit că sunt unc- -ori situațiuni 

nevinovate şi leale, pe care o neprevăzută întemplare 

le pâte schimba cu desăver şire ? Una dintre aceste șitua- 

ţiuni este şi a n6stră. 

Elisa. 

Nu te înţeleg,. . ce vrei să zici ? 

Soreanu lazezându-se pe un fotoliu). 

Binevoesce a mă asculta puţin. Să nu ne facem ilusiuni 

d-nă, lumea este rea şi pismaşă. PEn& acum, nimic n'a 

făcut-o să cate la noi, dar înţelegi că mârtea Colonelului 

Ya schimba fârte mult acestă stare de lucruri. Par'că au- 

zimă zicendu-se: «Sciţi că Elisa Costin a rămas văduvă? 

Aşa?! Biata femee, ce tristă trebue să fie ! Da ; însă din 

fericire şi-a găsit o mângâere. Ce spul?.. Cum ? Pe 

cine ?.. Pe Nicu Soreanu?.. Tânărul diplomat?. 

Tocmai. Bietul Colonel! . . > lată pentru ce, eu trebue s să 

plec de aici. 

Elisa. 

D-nule Soreanu, îți mulțumesc de dovada de stimă, ce 

mi-ai dat acum, însă de ce nu vrei să zici că... tari 

amendoi de conștiința posiţiunii nâstre, ar fi o datorie 

Chiar să nu ne tememă de vorbele lumii?
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Soreanu, 

& or “ iv atoria de a face 
Crede-me d-na, că avem d impotrivă cate 

ca aceste vorbe si nu ajunţă până la not si sa nu ne 
atingă. Numar Dumnezeii scie aceca ce suler din cauza acestei despărţiri, însa plecând te voit lasa fară de pa $ conștiința mea pe deplin mulțumită, va căuta să'mt aline durerea pricinuita de jertfa ce fac! 

Îlisa (a parte). 
Bictul băiat! foarte bine aceia ce-imţ Spune... țlupi o . .. . . | , Scii 

pausă). Jocul e primejdios, însă am sa-l incere, (tare) Ș că purtarea d-tale este forte frumosa > 
, Soreanu, Oh! d-na, 

Elisa, 
Da, foarte frumoasă și merit 

înainte, sunt Singură 
zic, din tâta inima : 

ă resplată. (pauca) De acum 
stăpână. pe viaţa mea și deci iN 
remâi cu mine, te TO... 0 VOI! 

Soreanu (a parte), 

Aici morții se duc m ai repede, de cât cer din baladă (tare). Dar lumea ce v a zice? 

Elisa. 
a „a 

ât 

Lumea nu va lua în reă ințeles purtarea d-tale de câ dacă o vom Voi noi, căci e a ori cât de bănuitâre ar fin afecțiunile curate o subjugă, Acele ce-mi spusceși acum, îml dovedescii ex al uitat uncie din ideile ce aveat mai na- inte. Intre noi de azi încolo numai un simţiment pote şi se cuvine Să r&mâe; amiciția,



Soreanu, 

Ce urit cuvânt, cu tot numele bun ce arc, 

Flisa. 

Vrea să zică şi d-ta cescl ca toată lumea ? 

Soreanu. 

“Toată lumea are mat mult spirit de cât mine. a zis 

Voltaire, şi a avut dreptate. 

Llisa. 

De 

Cu toate acestea, Voltaire s'a mulţumit numai cu ami: 

ciţia lut Ninon de Lenclos, de şi nu cra măritată. 

Soreanu. 

"Da, de cât cl avea 18 ani şi Ninon 70 

Elisa. 

Prin urmare numi primesci propunerea? 

Soreanu. 

Ba nu, o primesc însă cu o restricţiune. 

Elisa. 

Esci ingrat ca toți bărbaţii....! 

Soreanu. 

Zică așa, pentru că nu m& cunosci şi mă judeci rtii, 

Elisa 

i a , NR 
Nici de cum, ci fiind-că te îndemn a primi amiciţia 

mea, fără de nici o restricţiune și pentru că'mi vine forte 
grei văzând că mi-o înlăturezi.
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Soreanu. 

Esci prea bună. 

Llisa, 
Vei vedea, cât de dulce va fi această legătură dintre 

noi! Amiciţia este simţimentul cel mat curat și mal nevi novat. Câte lucruri se pot spune, câte se pot îndrepta! Inima ţi se deschide cu mai multă plăcere către un prieten. El scie Și are dreptate a sci totul. Afară de aceast . . . . PRI ui 
a deosebirea gusturilor ȘI a scopurilor, nu pricinuesc 
gândire vicleană în cât o ast-fel de legătură este ă. Mănile ce se unesci fră 

nici o 

vecinic 
țesce întrun asemenea cas » Potă să stea pentru tot-d'auna unele într'altele. lată mâna mea ; ţi-o întind prietenesce, din tâtă inima. 

a Soreanu 
Și eu o primesc cu bucuri e; cu tâte acestea mi se 

pare că... 

Elisa. 
3 

A . . 1? 
Se vede că Vrei să'ți cad în genunchi ca să primesci? 

Soreanu (sculăndu-se) 
D-nă, de acum înainte aicea voiii să mor! 

Elisa. 
Ii mulțumesc din suflet 

pre recunosciința mea, vei aceasta este ca şi a 
ține de urit 
linisce. La + 

Şi spre a-ţi da o dovadă des- 
sci că de azi înainte casa 

d-tale, (pausă) Du-te acum de mai Maiorului, căci am nevoe de repaos şi de evedere,



Soreanu |plecându-se să-l sărute măna, Elisa i-o trage şi se sc6lă). 

La revedere d-nă (aparte îndreptăndu-se spre fund). La ce 

dracu a murit tocmai acum Colonelul! Atăt mat reii 

pentru d&nsul (ese). 

Elisa (singură). 

Am căștigat dragul meit Costin 1 N'at să mal mergi de 

acum înainte la răboiă ! Imi pare răi însă de bietul So- 

reanu căci s'a purtat foarte bine. Dar ce nu facem noi 

femeile pentru bărbaţi ! 

Scena XI 

Elisa, Colonelul. 

Colonelul. (intrănd prin stănga). 

Hei despărţirea a fost duioasă? 

Elisa. 

Dragă Costine iată răspunsul, ia 0 coală de hărtie, 

un condeiii şi scrie. 

Colonelul. 

Cui? 
Elisa. 

Ministrului de răsboii. Datoriile de joc se plătescii 

îndată şi cinstit. D-nul Soreanu nu pleacă, prin urmare 

dă-ți demisia. 
Colonelul. 

Mă iartă, datoriile de joc se plătescă în termen de 

24 de 6re, deci mal am vreme. Sa vede că ai fermecat?



Zilise, 

Sc pote, cu tâte char trebui să fiă "supărată pe d-ta. 

Colonelul. 

Pentru cc... glumesci negreșit. 

Llisa. 

Nici de cum. Firesce, a înșela pe Soreanu, a-ţi schimba 

numele, a te face să treci drept mort, şi a me sili să 

fi părtașă la tâte aceste minciunt?. În adever esci 

foarte dibaciă, căci după cum prea bine ţi-ar fost în- 

chipuit, Soreami ml-a mărturisit că vrea să plece, însă 

ci nu am primit această jertfă şi.... nu va pleca. 

Colonelul (muşcăndu-și mustaţa). 

Şi ce i-ai spus pentru ca să'șI schimbe hotărirea? 

Elisa. 

Lam rugat să r&mănemii buni prieteni și nimic mai 

mult, făcendu-l să înțelâgă că aceasta este singura le- 

gătură ce pâte exista între noi. 

Colonelul. 

lată o idee care nu putea să se nască de căt în creerii 

unei femei oneste ca tine. 

Elisa. 
Pentru ce? 

” Colonelul 

Apoi cum socotesci că Soreanu va fi atăt de uepri- 
ceput în căt să creadă-că o asemenea legătură vă va 
putea uni, cănd zici că te iubesce și cănd știe că esci 
văduvă.
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Elisa. 

Re&măne, pentru că primesce alt-fel ar pleca. 

Colonelul. 

Fii sigură că Soreanu temându-se de primejdiile vii- 

toare este pâte pe cale de a se depărta de d&nsele. 

Elisa. 

Nici de cum...„. El nu se teme de nimic, nu va pleca 

şi d-ta nu vei mai fi Colonel. 

Scena XII. 

Aceiași, Marioara 

A/arioara (aducând jurnale). 

lată Monitorul și cele-Valte jurnale. 

Colonelul 

Pune-le pe masă. 

Elisa (lingă masă cu condeiul în mână). 

Costine, fii jucător cinstit şi plătesce.... ţine condeiu 

şi scrie Ministrului. 

Colonelul 

Indată, îndată, (Marioarel). Unde-i d-nul Soreanu? 

Marioara. 

D-nul Soreanu a plecat. 

Elisa (repede). 

Ce zici 2...
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Marioara 

D-nul Soreanu a plecat călare. 

Colonelul. 

Ha! Ha! Ha! Asta-i mai mult de căt o retragere, 

o adevărată fugă. (Marioara ese, către Elisa care se îndrâptă spre 

ferâstra), EI, nu te înduioşa dragă, voind să m& baţi, al 

perdut lupta. 

Elisa (după căt-va timp privind pe ferestră cu bucurie). 

A 1. eram sigură... lată d-nul Soreanu, se întârce în 

fuga mare... acum ce mai zici eroule? 

Colonelul 

Zic că mai e vreme pănă de-sâră şi că ar fi bine să 

mă lași singur cu prietenul d-tale. 

Elisa. 

Cu plăcere, mai ales că trebue să&'mi joc rolul mei de 

văduvă cum se cuvine... la revedere ! (ride tare eşind prin 

âr€pta). 

Scena XIII. 

Colonelul, Soreana. 

Soreanu (intră prin fund, Colonelul e lăngă masă 

citind un jurnal). 

*Ţă căutam d-nule Maior şi îndreptEndu-mE după gia- 

sul Marioarei am intrat aici. 

Colonelul 

Ce fel glasul Marioarei?
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Soreanu. 

Negreşit nu a eşit ca de aici acum? 

Colonelul 

Nu, era d-na Costin, sa dus să mai plângă. 

| Soreanu (a parte). 

Ce fel Elisa ?,... Ea să fi ris ast-fel, ce vrea să zică asta?... 

(tare către Colonel care se primblă). Dar ce ai Maiorule? 

Colonelul 

Sunt cam surprins de intârcerea d-tale fiind-că Ma- 

rioara 'mi spusese că plecaseși. Se vede că lacrămile vt&- 

duvei nu te mai înspăimentă. 

Soreanu. 

Drept săţţi spun, foarte bine at zis, trebue să-l plângă 

şi pe bietul Colonel căte-va zile şapoi.... 

Colonelul (răpede). “ 

Apoi... 
Soreanu. 

Apoi scumpul mei Maior, datoria, ondrea dupe cum 

singur "mi-ai zis, ali să'mi ar&te calea ce trebue să urmezi. 

Colonelul 

. Calea Primăriei. , 

Soreanu. 

Şi a Bisericei, tocmal ! (Col. se primblă nerăbăator). Dar 

ce ai... . 
Colonelul 

"Nimic, nimic, hotărîrea ceai luat mă încântă, şi fiind-
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că al să te însori, sunt atăt de mulțumit în căt am să 

beu în sănătatea,.... 

Soreanu (intrerupendu-l). 
Nunții mele 

Colonelul 

Aşa dar, te-ai hotărît ? (suna, Marioara intră &1 vorbesce încet). 

Soreanu. 

Cu desăvărșire... scil că adineaori îți spuneam că Elisa 

încă nu'mi zisese că m& iubesce, acum a făcut mai mult 

de căt atăta 'mi-a dovedit 

Colonelul 

Ţi-a dovedit?. ... ţintră Marioara, care aduce o tavă cn două 

pahare şi o sticlă de Madeira), 

Soreanu. 

Da, 'mi-a dovedit și scii cum; îndemnăndu-me să 
rămănemii buni prieteni. Inţelegi fârte bine ce vrea să zică 

prietenia cu o femee ca dânsa, e cea mai gingașă prefață 

a amorului. Este 7 al'femeilor care au de gând să zică dz. 

Colonelul (turnând vin în pahare). 

Câte o-dată. (se pune pe scaun). 

Soreanu 

Intotdeauna, şi apoi mai am și alte dovezi fârte con- 

vingătâre, - ” 
Colonelul 

Care 3 
Soreanu 

Maiorule, îmi cei prea mult. (Colonelul mototolesce Monitorul) 

Îa sama că o să rupi jurnalul.



Colonelul (privind jurnalul şi svarlindu-l pe masă). 

Apoi. 

Soreanu (i jurnalul își arurcă ochit pe dânsul faţa in se lumincză de 

bucurie, îl pune în buzunar, a parte). 

Aşa merge treaba?! Apollasă pe minc, dragă Maiorule 

(tare ciocnind paharul). În sănătatea bietului Colonel! (Colonelul 

bea repede Soreanu privesce portretul Elisei). Ce frumâsă c, ce per, 

ce ochi, ce înfățișare nobilă și modestă. 

Colonelul 

Da, reposatul avea gust. 

Soreanu 

Dovadă Madeira acâsta, care e minunată, 

Colonelul 

Reposatului &i plăceai lucrurile bune, 

Soreanu 

Avea dreptate. Un om neînsurat mănăncă pe unde 

apucă, pe cănd... 

Colonelul (tâindu-i vorba). 

Pe cănd cel căsătorit se pune în fiecare zi la aceeași 

masă și înaintea aceleiaşi femei 

Soreanu 

Ce viaţă dulce, nici o ostentla, nici o emoțiune, 

tot-dea-una repausul, liniştea deplină, albastrul cel mai 

curat ca cerul Italiei, dimineaţa un suris, 

Colonelul 

Obicinuit.
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Soreanu 

Apoi o sărutare; 

Colonelul 

Reglementară, 
u Soreanu 
Ziua o preumblare. 

, Colonelul 

In tot-dea-una aceeași. 

Soreanu 

Ori vre o visită | 
Colonelul 

Necontenit la aceleasi persoanc. 

Soreanu 

Ce lucru minunat. nu mai simţi că esci om. 

Colonelul 

Ci automat. 
Soreanu 

Se pâte Maiorule; însă un automat pus în mişcare 

de către fericire. Viaţa curge uşor alăturea cu femeca 

ce iubesci, încăt uiţi că bătrăneța se apropie... 

| Colonelul 

Da, fiind-că părul cel alb pe care-l găsesci dimincța 

în capul t&u îl găsesci sera şi în capul femeei. 

Soreanu 

Aşa se înrădăcinează iubirea în 6meni, tâte lucrurile 

mergi astfel...
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Colonelul 

Jlusiunile care fugii . . . 

Soreanu 

Monomaniile ce se nască . . 

Colonelul 

Sbărciturile ce ne încreţescii 

Soreanu 

Așa e legea naturci! . . Ea însă, nu te impedică să 

ajungi liniştit la capătul vieţii. 

Colonelul 

Fără să bagi de s&mă că al trăit pe socoteala altuia, 

că ai mers ca într'un balon, find-că nu al simţit cum te 

duceai înainte. 
Soreanu 

Ba nici-de-cum, căci fericirea ce te însoțesce, îţi pâte 

da în totdeauna adevărata măsură a vieţii. 

Colonelul . 

Cu tâte acestea, odată însurat, trebue de multe ori 

să te lepezi pănă şi de cariera ce înbrățișezi ale căreia 

cerinți nu se potrivescă pâte cu noua-ţi posițiune. Gănditu- 

"te-ai la acâsta?... Firesce, nu poti să-ţi laşi nevasta 

ca să te duci în fundul lumii ca soldat ori ca diplomat. 

Eacă colonelul Costin a vrut să facă şi una și alta, dar, 

Soreanu (tăindu- vorba). 

Dar a murit... ah!. Maiorule, ce fericire să fii ur- 

mașul unui om ale căruia greșeli. le cunoscă. Nimic 
6
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mat lesne de căt a te feri de densete. Eu sunt încredinţat 

că succedend reposatului Colonel, voii sci să-mi fac 

o adevărată poemă de iubire și de fericire casnică. 

(ciocnind paharul). În sănătatea d-tale d-nule Maior, 

Colonelul (furios). 

Într'a d-tale d-nule (a parte). Am perdut rămăşagul. 

însă îl voii ucide. 

Soreanu [urmând şi făcându-se că nu înţelege turburarea Colonelului). 

Ast-fel dar, fiind-că ţi-am dovedit că înţeleg tot ca 

d-ta dulceţa căsătoriei şi datoriile omului însurat, aș 

dori să vorbesc cu d-na Costin în faţa d-tale. (ascultand). 

Ah! Eat-ol Ascultă şi te bucurăl (se duce spre us? din 

drepta pe care intră Llisa). 

Scena XIV. 

Aceiași, Elisa mal pe urmă Marioara. 

Soreanu (în faţa Elise!) 

D-nă îmi este peste putință a-mi mai stăpâni inima, 

Amiciţia ce mi-ai oferit este un chin grozav. D-nul Maior, 

fratele de arme al soţului D-tate, m'a făcut să 'nţeleg 

acesta, arătendu-mi şi desvălindu-mi puterea amorului 

mei. Da, Maiorule, nu te îndoi un singur minut, iai în 

faţa d-tale însărcinarea solemnă de a face pe d-na Costin 

să uite pănă și chiar amintirea gloriosului ostaşii pe care 

îl plânge astăzi. A face să se uite trecutul, cătă bucurie, 

ce triumf, pentru o inimă iubitore! Regele a murit,



. 

trăiască Regele, bărbatul s&ă a murit, trăiască bărbatul 

“săă!.. (cade m genunchi). Ah! . . Eliso! , . Te iubesc! 

_ Colonelul (furios). 

Asta-l prea mult! 

Soreanu (sculăndu-se şi abia stăpenindu-se de a nu ride, a parte). 

In sfârşit! . . (tare). Ce zici Maiorule ?- 

Colonelul 

Zic d-nule, că o ast-fel de mărturisire înaintea mea, 

cel mai bun prieten al... - 

- Soreanu. 

Dar de vreme ce a murit... 

Elisa 

Negreșit .!,. de vreme ce-a murit .. . 

Colonelul 

Ei! . Dâmnă!. destulă comedie, (cătră Soreanu). D-nule 

Soreanu, sunt Colonelul Costin ! 

Soreanu 

Peste putință! 

Colonelul (cu amenințare). 

Domnule! 
i _ Soreanu 

Negreşit. Mănţin ca şi d-ta adineaori, ceea ce zic ! Este 

peste putință să fil Colonelul Costin, de 'vreme ce 

în Monitorul de astăzi, pe care din întemplare, mi-am 

aruncat ochii. (secte jurnalul. din. buzunar). Am citit un decret 

prin care esci înălțat la gradul de general.
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Colonelul (surizănd). 

Ce fel?.. atunci dar sciul că... 

Soreanu (tâindu-1 vorba). 

Da scicam că rideţi de mine. 

Elisa 

Eartă-mă d-nule Soreanu cra un r&mășag, mal făcut 

să câştig, n'o să uit nici-o-dată. (Marioara întră). 

Marioara (către Soreanu). 

D-nule Soreanu, feciorul d-voastră vă vestesce că tră- 

sura este gata și vă aşteptă la pârtă de-o jumttate 
de cias, 

Colonelul 

Ha! ha! ha! . Deo jumătate de cias? .. Prin urmare 

d-nul Soreanu nu cunoscea încă înşelăciunea nâstră, şi 

poruncise să-i fie trăsura gata. Acum înțeleg de ce ple- 

case călare adincori, ce zici dragă Eliso? 

Soreanu. 

Oh!.. Ve jur d-nă, că era să mă întorc! 

Colonelul 

Nici că ne îndoimii despre acesta! Haide: călttorie 
bună d-nule Soreanu şi te grăbesce să nu pornsscă trenul 

fără d-ta ., 
(Soreanu ese urmat de Marioara salutănd prin fund). 

Colonelul (către Elisa). 

Ei! Ce mat zici acum? Aşa e că avem dreptate? . . 
(se apropie de dănsa și-l in mănile).
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Elisa (tristă). 

Da, am înţeles „și am perdut. (privindu-l dulce) Tu 

însă mă iubesci?!... 

Colonelul (sărutănd-o) 

Dacă te iubesc?! M& mai întrebi? Nu te măhni însă de 

ceea ce ţi se întemplă, fiind-că tot tu al căștigat ... 

(Elisa 51 privesce duios). Imi voit ţine cuvăntul, însă după r€s- 

boii! . (îl sărută măaa.) 

(Cortina cade),
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PRIBEAGUL 
Comedie întrun act. 

  

a .. Suntem ţărani 

Nu vindemă para, nâstră, nici cugetul pe bani 

_ Atexandri— Despot-Vodă.



PERSONELE: 

Aoș Bucur Părcălabul . . . Go ant D-nu Petre Velescu 
Ileana fiica sa . . . . . .18 >» D-na Ar. Romanescu 
Daniil Pribeagul . . . . -q0 > D-nu Gr. Manolescu 
Dascălul Brânduşă . . . .q0 >» > St. Iulian 
Florea Dorobanţul . . . . +26 »  » C. Nottara 

Maria, mătușa lu... . „30 > D-ra A. Dănescu 
Un sergent de călăraşi . . „25 >» D-nu 0. Gostescu 

Țăranii— Călărași. 

Scena se petrece în munţi, în zilele noastre. 

Jucată pentru prima Gră pe scena Teatrului Naţional în scra de 

S lannarie 1879.
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(Teatrul înfaţiștză o odae mare, în casa unul om cu dare de mână. — 

Uşi mare în fund dănd întro grădină. — Mal în fund se vede pârta 

curții între dot plopi. Inăuntrul odăi! ferestră la planul ănteiă, în 

drepta; ușă în drepta şi în stânga, planul a] doilea. — O masă mare 

de lemn învălită cu pănză albă, în stănga patru scaune de lemn îm- 

prejur, în drepta o masă mică Jângă o laviţă învelită cu scârţă. In 

colțul din stănga gura unei vetre, pe br&ul căreia sunt înşirate farfurii 

de plumb şi de pămâut.—ln colţul din drâpta o câdă cu prosâpe cu- 

sute. Intre ușa şi ferestra din drepta, o ladă mare cu velinţe). 

Scena |. | 

Moş Bucur-— Maria 

Joș Bucur (șede găndind la ferâstră). 

(A parte) Cum mă frămăntă găndul! 

(tare). Și zici că o să vie. 

Şi dascălul Brănduşă şi Florea azi, Marie? 

Maria (lăngă masa mare lucrănd la un ștergar). . 

Aşa mi-ai zis, cumetre. 

Bucur (mergănd încet la ferestră spre masă, se pune pe scaur). 

Imi pare ca șezut 

La tărg acuma Florea, mai mult ca în trecut!
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Maria. 

In 6ste, slujba este la rând ca mal "nainte, 

Odihna mal pe urmă. — Nu'ţi mat aduci aminte ? 

Bucur. 

In vremea mea cumâtră, era alt-fel; acum 

Trei zile esci acasă şi dou&-zeci pe drum. 

Şi cănd a fost adică, o scie fie-cinc, 

N'am dat nici ţâra nâstră nici cinstea de ruşine. 

Oştenul cel de astăzi, deprins cu tărgoveți, 

De-a tărgului ispite, cu grei îl mat desveţi; 

Căci multe mreji ascunse şi multe nade are.— 

—De la o vreme, Florea, de pildă mi se pare 

Că nui ca altă dată, voios şi vorbitor. 
Cănd se întârce acasă, ci stă tot gânditor. 

Din zi în zi mat serbăd, oftză şi tănjesce, 

Cu noi şi cu Ileana, nici ride, nici glumesce. 

Ei drept să-ţi spun, văzăndu-l așa m'am socotit 

Că pste, lumea-i lume, să fie îndrăgit 

La tărg mai scii păcatul! şi ca să fac cercare ..- 

Îmi vine peste mănă, a'l întreba ce are, 

Dar cată tu Mario, să afli, căci ades 

Femeia înţelege şi ce nu'i de ?nțeles! 

Maria 

" Moş Bucure, m& crede, să n'ai nici o 'ngrijire. 

Căci Florea, de şi t&nr, e bun şi blănd din fire. 

Și este drept la suflet la cuget lămurit, 

Şi patimi rele n'are și-i harnic şi cinstit ;
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lar pe Ileana, uite, atâta o iubește, 

In căt îi ardă şi ochi, cu densa cănd grăcesce 

Ş'atătadună, 'm casă la lucruri pentru ea 

Frumoase şi alese, c'adesea îmi zicea : 

„Ah de-aș avea putere, aș smulge din cer stele, 

„Şi-aș face-o măndră salbă, s'o dai Ilenei mele“. 

Deci, Moşule, n'ai temă, să fil încredinţat, 

Ca dacă-l vezi adesea găndind inourat, 

EL căuta pe semne, vrun chip de "'mpăciuire, 

A 'nsurătorii sale, cu slujba din oştire. 

Bucur (sculăndu-se). 

Frumos vorbesci. nepotă şi subțirel mă iei. 

Femeea, ză te face să crezi şi ce nu vrei 

Dar unde e Ileana? 

| Alaria (ducându-se pănă în fund). 

E colo în grădină, 

Intinde nisce pănză. - 

Bucur (gânditor în faţa. scenit). 

| „Si grija cea haină, 

imi tot frământă pieptul! Ce r&i e când aștepți 

Să capeţi vre-un sprijin la oamenii nedrepţi ! 

Dar tot nu perd nădejdea, Brăndușă-i bun de gură 

Si pricina mea n'are nici neam de 'ncurcătură ! 
SI p ! 4 

JMaria (care tot timpul acesta, a scoborit scena observăndu-l). 

De ce tot stai pe gânduri, Moş Bucure? ce ai ? 

(luănduil de mănă şi punendu:l pe scaun lângă masa cea mică). 

Stai colea ; altă dată ţii minte îmi spuneai
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Tot păsul și nevoia. Increde-te în mine. 
Nu e cum-va de Florea, că mâhniciunca-ţi vine? 
Mal scif ceva de densul? Atunci te rog să'mi spul: 
Caci de la mortea sor'mel ci sunt ca mama lul. 

" Bucur, 

Acuma despre dânsul nimic nu me mat dore, 
Mal lecuit cu vorba, ce-ar spus adinedre. 

(grav), 

Dar am, măre cumetră, colea un duşman foc 
Ce-mi mistue odihna şi gândul la un loc, 
Si m& muncesce aprig şi firea mi-o preface ; 
In căt de zece zile, nici că mal aflu pace 
Şi-mi este greii de viaţă, me crede, draga mea! 

Maria 

Ca să-ţi alin durerea, voii face ce ver vrea. 

Bucur. 

Acum trei ani, ţii minte, că mi-am vendut ogorul 
Şi viile şi mâra, să "'mpac neguţătorul 
Care-mi făcuse bine cu bani și mi-am oprit, 
O mica remășiță, cu care am chibzuit, 
Din noii să cerc norocul rescumpărănd averea 
REmasă de la tata; dar mi s'a frănt puterea, 
Căci paguba vrăjmașă, păndindu-mă în drum : 

Sa năpustit asupră-mi şi m'a lăsat acum, 
—Atăt a fost urgia dărăpănării sale— 
Să ies la bătrăneţe, a 'ntinde mâna 'n cale 

La Omeni. Casa asta, livada dintre vii
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Şi-o sfâră de moşie, le-am fost dat chezășii 

Sa pot găsi mijlce, de-a merge înainte, 

Pe Daniil Pribeagul, sciindu-l om cu minte, 

Pam fost luat tovarăşi să-l am de alergat 

Incolo şi încâce; dar şi el sa 'ncurcat 

Şi sa'mnglodat atăta, încăt plângea sărmanul, 

Cand din hărtil văzut-a că se închee anul 

Şi noi m'avem în casă, măcar un ban căştig. 

Atunci mi-a zis, în taină, că are un cărlig 

Cu care poate face ca nimeni să nu scie 

Cum am eșit la captt, cu cea negustorie. 

Eu Vam lăsat să facă, cu cinste negreşit 

Ce-o crede el mai bine. 
Maria. 

Prea bine-ai chibz 

Şi ce-a făcut Pribeagul ? 

Bucur. 

Nu am nici o sciir 

Caci de atunci, se vede, i-a fost peste putinţă 

Să vie să-mi aducă respunsul aşteptat. 

"Maria. 

N'o fi făcut nimica... 

Bucur. | 

Ori a căzut la pa 

De n'a mai dat pe-aicea. Dar tot ce sciu nepstă, 

E cam primit hărtie zicând că: starea-mi totă, 

Cu toba se va vinde, în tărg de creditori!
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—Eu am mânat, de-aicea, pe la judecători, 
Cu împuternicire, pe Dascălul Brăndușă; 
Sa mergă să le spuc la toti din uşă 'n ușă 
Ca nu este cu dreptul să-mi venză starea mea 
Când pân' acuma ăncă, n'a dat stmă de ca 
Tovarășul, ce este, dator pe jumătate, 
Cu mine să 'mpărţescă, a paguber păcate 

Maria. 

E drept și nu-mI e temă, de judecata lor. 

Bucur. 

Așa ar fi, cănd omul n'ar fi pârtinitor! 

Eu n'avem chip de-a merge, nici inimă și parte, 

Să aibă tot, în lume, e cel cu bani, ori carte. 

Bani n'am, cât despre carte, abia ghicesc și eu 

IcI colo, căte-o vorbă, precum dă Dumnezeu! 

Maria. 

E cărturar Brăndușă, n'al grijă! 

Bucur. 

Ba mi-e temă, 

Şi €ncă mult căci starea de care dau cu semă, 

E zestrea tetei mele şi pentru ea munceam 

Voind s'o las bogată. Mai bine, zeu, muream, 
Si mă scăpam de toate, în ziua de urgie 

Când mi-am luat indemnul să fac negustorie. 

(se scâla). 

Nu e menit Romănul, să tragă bun folos, 

Decăt cu chibzuială și cuget credincios ;



  

u cinstea. dâr în gură, 
Si numai cel ce umblă, c 

&de şi te fură, 
Ear pe din dos te sapă, te 1 

Numai acela 'și face avere şi noroc 

Caci tâte 's de vEnzare şi lumea-i iarmaroc | 

(Șe plimbă, apoi se duce în fund îşi târnă un pahar şi bea). 

Maria (mergtnd la fereastră). 

(a parte) 

Si Florea nu m 

(tare) 

În ce zi hotărise, la judecătorie, 

Mezatul să începă? 

Bucur (din fund). 

Alaltăeri sai eri 

Nu-mi mai aduc aminte, dacă voesci s'o ceri. 

Hărtia-i la Ileana. 

ai vine şi Dascălul 'ntărzic ! 

Scena Il.. 

Aceiaşi—Brăndușă. 

Brăndușă, (de-afară). 

i Moş Bucure, cu bine 

Bucur |mergănd spre porta din fund). 

Bine-al venit, nepâte! 
Maria 

Simt alergănd în mine! 

Fiori de nerăbdare! Ce veste-o fi adus? | 

(grăbesce spre uşă).



Bucur (intrând cu Brănduşă). 

Cum a! umblat? ce veste? vorbitu-le-at, lc-at spus: 

Ce chibzuiala dat-ati? am căpătat dreptate? 

Prăndușă 

Luaţi-m& cu 'ncetul, că vi le spun pe tâte 
(câtră Maria) , 

Bin' te-am găsit, cumâtră | 

Maria 

Bine-al sosit la noi. 

Cu zece ochi privit-am în cale-ţi. 

Brăndușă, (vesel). 

Eu cu doi 

Maş mulțumi; cu ceea ce-ţi strălucesc sub gene. 

Bucur 

De dragoste vă arde acum? nu vă e lene? 

—Eu ferb de neastămpăr şi ei sec drăgostescii 

Atăta mai lipesce l— 

Brăndușă 

Las' că m& pocăesc 

Moş Bucure, luănd-o de-grabă de soție, 
(vesel) 

Femeei fâ-i cu ochiul, dâr păn' la cununie 

Scii să se pârte bine, c'apoi . .. dar eaca tac! 
—la ad' o stilcă plină, cu setea să mă 'mpac 

Si să-mi desleg și limba: 
Maria aduce o sticlă și trei pahare pe masa din stinga).
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Bucur (punăndu-se os). 

De-i bea, măi vorbă lungă 

O săptămănă 'ntrăgă, tot p'are să-ți ajungă. 

„ Brăndușă (închinănd). 

Noroc şi voe bună ! | 

Bucur (ciocnind). 

" Amin! (bea) Acum începi ? 

Brăndușă (se pune jos). 

Incep, dar mai "nainte de vrei ca să pricepi 

Cum o să mergă vorba, să ai multă, răbdare 

Și să numi faci, în trecăt, măcar o întrebare. 

Bucur. 

Ci zi acum, odată, nu vezi că te ascult ! 

Brăndușă (bea îar). 

Iţi mai aduci aminte deși e cam de mult, 

Era o iarnă cruntă, zăpada şi cu văntul 

In faşe îngheţate legase tot pămăntul 

Ear gerul cel năprasnic, svărlise peste văi 

Podeie năsdrăvane și din plămănii sti, 

Prin codrii singurateci, pe calea părăsită, 

Sufla duşmanul mârtea, pe firea 'ncremenită ! 

Şi fiarele flămănde şi corbii osteniţi, 

Stati afundaţi în scorburi, de dănsul îagroziţi ! 

Pe-o astfel de urgie, un om cu sacu 'n spate 

R&pus de ostențlă, la pârtă colo bate 

Spunănd cu glas de jale, că este rătăcit 

-
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Ca nimenea, în casă, din sat nu La primit, 

Luăndu-l, zicea densul drept făcâtor de rele 

Şi părăsindu-l, prada, în voca ierncI grele ! 

Atunci de lângă vatră, sculându-te, i-al Zis: 

Ori cine-1 fi, străine,— căminul e deschis— 

EscI om, vin lângă mine, la foc te încâlzescc, 

Şi de povara vremii, aici te odihnesc. 

—Moş Bucure, în felul acesta i-al vorbit. — 

Dar deși scos din iarnă, străinul n'a pornit; 

Caci gulce e odihna şi bună—adăpostirea 

Sub strâşina străină, la cel ce pribegirea, 

Le e totg de sprijin, car inila ajutor. 

Bucur 

Ei lam oprit.—Pribegul era om muncitor 

Si blănd şi harnic .. 

Brăndușă 

Nu scii cum s'a purtat în casă; 

Dar sci că azi Pribegul pe drumuri mi te lasă; 

Incăt, în iarna vieţii, ajunsa-i, cum a fost 

EI, cănd sosi la vatră-ți— lipsit de adăpost — 

Maria 

Te-a înşelat mișelul! 

Bucur 

Acesta nu se pote. 

Maria 

Se pste fârte bine.



Bucur. 

De unde scii, nepâte? 

Brăndușă. 

De unde sciti? Ascultă. M'ai fost însărcinat . 

In locul d-tale să merg a sta la sfat 

Cu toţi judecătorii, ce hotărise a'ţi vinde 

Şi casa şi moșia. 
. Bucur. 

Aşa e, 
Brăndușă. 

Cum s'ar prinde, 

Miam dus la fie-care, cu gând să iscodesc 

Vrun chip să'stric mezatul.— Credeam să isbutesc, 

Spunănd că astă casă, ce-aii scos el în vănzare 

A fost în tot-deauna, limanul de scăpare, 

Al lumii nevoeaşe și că pe vechiuii prag, 

Al ospeţiei ănger şi-a ntins în veci cu drag, 

A. sale sfinte aripi, sleind c'o măngăere, 

A inimei necazuri șa trupului durere. 

Le-am arătat că moşul nui singur vinovat, 

Că are un tovarășii, că pâte-i înşelat, 

Că pricina nu este de căt de datorie, 

Ca dracul te descântă, cănd dai vr'o chezăşie 

Şi că-i destul de mare dreptatea 'n ţara mea, 

Ca să ne-o dea şi nouă şi Gracului so dea! 

— Aşa la câte șepte, le-am spus, pâzind eu rândul, 

De la mai mic, la mare, dar nu le-am furat gândul, 

Nici inima cu vorba, așa că la mezat
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Mi ți-au vendut averea, ca cum ar fi suflat, 

Pe-o arie bogată, o oarbă vijelie! 

Bucur. 

Cumptratorul cinc-1? 

Brăndușă, 

Da cine alt' să fic 

Decât acel cu carc, odihna-I împărţit 

Şi 'n casă și la masă ca frate Var primit? 

E Daniil Pribeagul. 

Maria. 

“Te-a înșelat, vezi bine! 

Bucur. 

Ba nici de cum Mario, el ma scăpat pe mine 

De ori şi ce nevoe, Țil minte ce ţiam pus! 

Acesta e cârligul, pe care el l'a pus 

Plătind cu cinste totul, firesce, să m& scape. 
(Se sc6lă), 

Brănduşă. 

Lăcusta, e menită, Moş Bucur, să se 'nd6pe; 

Ear cel pribeag, nu face în cale-l un popas, 

De cât acolo unde el simte c'a rămas 

— In astă lume sterpă dar plină de trufie — - 
"Un colții ce-i e prielnic, să facă avuţie | 

Maria (sculându-se). 

Te-a sărăcit, hainul | 
Bucur - 

Ei temă n'am de el,
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Mi-e voitor de bine 

Brădușă (sculându-se) 

Pribeagul ?,... Un mişel |... 

Scena III. 

Aceiaşi— Ileana, (alergând din fund). 

Ileana (intrand cu veselie). - 

Sosesce Florea, tată ! 

Bucur 

Cum Vai văzut, fetică ? 

Ileana 

Eram îci în livadă (zărind pe Brândusă). 

_—Bine-ai venit. Bădică 1— 

Şi căutănd în zare, văzuii viind în sat 

be Florea cu căruța şacasă a intrat. 

| Maria 

M& duc, Veniţi la dănsul? 

Bucur. 
Venim şi noi îndată 

(se apropie de Maria). . 

Vezi să nu-i spui lui Florea. 

Jaria | 
Nici” vorbă! 

Ileana. 
Du-te tată
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Si vin cu cl degrabă. 

Brăndușă (Ilenei). 

Am să-l aduc pe sus. 

Și zi ţi-e drag voinicul? Zeu, cine-va mi-a spus 

Că nu-l iubesci atăta, pe căt cl te iubesce, 

Si cănd la slujbă plecă, în urmă nu-l doresce 

Decăt Maria numai. 
Ileana. 

Si crezi, ce-ai auzit? 

Brăndușă 

Firesce. 
Ileana. 

Prea crezi t6te.—Scii tată, aii sosit 

Nisce soldați, se vede că ear facii v&nătoare. 

Hrăndușă, 

Ei umblă după fete, nu după căprioare. 

Ileano, te păzesce. 
Jleana 

Ce limbă rea mai esci! 

(ia paharele după masa din stânga şi le așeză în dulapul din fund). 

hucur. 

Brăndușă, despre casă să nu mai pomenesci 

La nimeni, nici lui Florea, Voesc să văd cum vine 

Pribeagul, ca prieten ori ca un dușman. 

Brănduşă. 
Bine. 

Bucur (Menet.) 

Noi mergem păn' la Florea, de va veni cum-va, 

Să 'ntrebe despre mine, vrun om..
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Ileana. 

Voi alerga 

Sa-ţi dau de veste, tată- 
(Bucur şi Brânduşă pornescă spre fund). 

Brăndușă. 

Ileano ocolosce 

Cand vei vedea soldaţii, căci ei, Doamne feresce, 

Pe fetele frumâse în braţe le coprindi 

Si le descănră ast-fel, căt inimile-—aprindă ; * 

Apoi pe găt le fură, cu foc o sărutare 

Că locul stă tot roşu şi m veci leac nu mai are. 

Ileana, 

Am să te spun lui Florea, r&utăcios ce esci. 

Rrănduşă. (eşind). 

Așa ? — Atunci "oii spune şi eu că nu-l iubesci 
(ride). 

Ileana (de-afară). ' 

Sa vii de grabă, tată. 

Scena IV. 

Ileana. (întrănd în scenă). 

„Isteţă şi bun de glume 

E dascalul Brănduşă, ar face pe o lume 

Intregă să tot rîdă.—(grijesce prin odae). 

Ah! bine ca sosit, 

Perdusem şi răbdare şi tot.—A zăbovit
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Acum ca nici odată! De ce: Mie nu-mi spune! 

Of! Doamae găndul aprig adesea cum te pune 

Sa te 'ndoesci de lumea, urzită din nevoi, 

Ce cănd iubesci se 'nchec, cu drag numal în doi 
(auzind sgomot în drepta). 

Da cine e acolo? 

Scena V 

Ileana— Daniil Pribeugul (aparând pe pragul din drepta). 

Daniil (din pragul uşet, vesel). 

Noroc și bucurie 

lleano şi de grabă să-ţi joc la cununie, 

Ileana (întorcându-se, 

(a parte) (tare). 

Ah! Daniil Pribeagul.—Bine-ar venit 
Poftim. 

Si pân' s'o 'ntârce tata acasă... 

Daniil (tăind vorba, puntndu-se pe scaun), 

Sa vorbim 
Ca buni și vechi prietini.—Moș Bucur ce mal face? 

E sănătos?—Dar Florea tot nu te lasăn pace? 

Ileana (aducându-i un pahar cu vin), 

De cănd n'al dat pe-aicea, se vede Cai uitat 

Ca-i logodit cu mine şi că-mi va fi bărbat. 

Daniil 

Ba n'am uitat copilă, dar căt am fost departe 

De pragul usei vâstre şi n'am mal avut parte
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Să te privesc în faţă, adesea m'am găndit 

La tine mai cu semă, și m'am adimenit, 

—Caşa zidit e omul, în sine să hrănescă, 

Nesocotite gânduri şi să se ispitescă 

Zadarnic, căte-o-dată, că pâte-ar fi uşor; 

Să'şi schimbe şirul vieţii, precum &l e pe dor l— 

Ileana 

Nu te "nţeleg. (se pune jos pe laviţă). 

Daniil 

Ascultă. Tu scil că lăngă mine 

De-atăţia ani de zile crescut-ai tot cu bine 

Şi te-ai făcut frumâsă şi bună și cal fost, 

In viața-mi svănturată, un dulce adăpost, 

Sub care tot amarul șa înimei durere | 

Le-ai şters, cu O privire, cu-o dulce măngărre; 

Aşa că 'ntr astă lume, din tot sufletul meu, 

Mă închinam la tine ca și la Dumnezeu ! 

(apropiindu-se). 
! 

Ş'am desmerdat adesea, în visurile mele 

O tainică minune, cu ochi ca două stele 

Cu inima duidsă cu glasul îngeresc 

Ce-ţi semăna, Ileano 1— oh! Doamne 'ncbunesc! 

0 Ileana (cetrăgEndu-se). 

Ce ai, te liniscesce | 

Daniil (bad. 

Ah! iartă-m&, mai bine, 

Dar lasă-mă a-ţi spune, tot ce s'ascunde 'n mine
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Şi tot ce m& frământă de-atăta vreme 'n picpt! 

Nu caut să tentuneci—Ali-al spus, şal avut drept, 

Ca te măriţi cu Florea. 

Ileana. 

Aşa ce. 

Daniil 
N'am ce zice 

Aşa voesce tata. 
Ileana. 

Și cti voesc. 
Daniil. 

Aice 

Te 'nșeli, și îți voit spune, că nu e tot să vrei! 

Voința omenescă e ca un cui de tei 

Se sfzrămă atuncea, cănd lumea-ţi e mai dragă. 

Aşa e şi cu tine, Nu crede că fac şagă. 

Tu vrei să iei pe Florea, dar dacă el n'o vrea, 

Ori dacă nu mai pâte? — E lesne draga mea 

Să cauţi o femee, e grei de a o ţine 

Cu inimă curată, cu găndul către bine, 

Cu cinste și în faptă şin vorbă, căci alt-fel 

Acela ce se 'nsâră, nu'i om, e ua mişel! 

Ileana. 

Ce vrei să zici de Florea 2—de ce așa urgie 

SA-l înegresci pe dănsul şi să-mi faci r&i şi mie! 

Daniil. 

ME jur, şi m& aude lleano, cel de sus 
Ca ceia ce-ţi voiii spune, precum şi ce ţi-am spus
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Nu e riici aiurare, nu € nici clevetire, 

Ci este o datorie şi o mărturisire. 

Ții minte, cum că Florea, de la părinţi avea 

Un petec de moşie? Scil ce-a făcut cu ca? 

Caci astăzi n'o mal are. A fost amanctată 

Şapoi vEndută. = 

Ileana. 

Ce fel, de asta, nici odată, 

Nu ne-a vorbit. 

Daniil. 

Firesce de-ce var fi vorbit ? 

A vrut casă vă ducă așa pen la sfirşit 

Cu chip că te iubesce, căci tu at zestre bună 

Si dacă mut e pieptul, în pungă banul sună. 

Ileana (indigaată 

Dar unde-ţi e dovada, că este drept ce spui! 

Daniil. 

Ei nu voesc, Ileano, să fac reu nimănui, 

Si dacă tâte astea, lempărtășesc eu ţie, 

E că mă dâre 'n suflet, de-a te vedea soţie, 

Acelui ce nu-i vrednic de tine, draga mea, 

—Că şi-a mâncat averea, O scie cine "i vrea,-—: 

Dar asta nu-i nimica, fiind-că tu ai stare. 

De vrei să afli însă, ce întrebuințare 

Făcut-a el cu dănsa, ţroili spune, că 'n orașii 

Atăt de rău se pârtă, mai r&u ca un vrăşmașii 

Al vieţei lui, al cinstei, şal dragostii, ce zice,
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Că are pentru tine.—Am auzit c'aice, 
E vecinic trist și serbăd și stă tot gânditor? 
Tu crezi că-și face pâte meniri de viitor, 
Sati că-și alintă'n taină, iubirea care-ţi portă > - 
Să te ferescă Domnul, de ast-fel vre o sârtă.— 
Ileano, el atuncea găndesce, vinovat 

Și pe furiși ca hoţul pe pragul ce-a prădat, 

La patima nebună ce 'm inimă hrănesce, 

Pentru-o femee dragă, cu care el trăesce 
In terg, din ziua 'n care s'a'ntors de la r&sboi! 

Ileana (se scolă). 

Minciună, nu se pste! 

Daniil (luăad-o de mănă) 

Cum aș veni 'ntre voi, 
Ei ce vă sunt prieten, cu fapta și cu găndul, 

Sa vă aduc necazuri şi să vă stric eu rândul, 

Din întocmirea vieții, de n'aș fi dovedit 

Prin mine însw'mi tâte și n'aș fi căntărit 

Și fapta și cuvântul. (scâte din sin o hârtie), 
- Cunosci astă scrisre? 

Ileana (după ce a văzut-o) | 

Cunosc, a scris'o Florea! 

Daniil 

E-un zapis de vănzare 
A unei mori de apă, opt boi şi cinci cărlani. 

Ce cheltueli făcut-a? vezutu-l'ai cu bani?
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Adusu-ţi-a el daruri? ŞI-a cumpărat în casă 

Ceva ? Nimic. Toţi bani, i-a numărat pe masă 

De faţă cun prieten al mei, iubitel lul. 

Ileana (ascunzăndu-şt faţa și fugind langă masă 

să se pună pe scaun). 

Taci, nu e cu putință! 

Daniil 

Lumina s6relui 

Sa n'o mai văd în viaţă, de fac vr'o plăsmuire'! 

se apropie de ea). ! 

Nu te măhni lleano, o dulce fericire, 

Urzită pentru tine, te-aşteptă dacă vrei | 

Cand Dumnezeu în lume, făcuta pe femei 

EI ie-a menit să fie frumâse iubitâre 

În inimă cu dorul, în ochi cu foc de s6re 

Şi blănde ca lumina cea tainică din zori 

Purtănd în sin, a vieţii, şa dragostei comori. 

(ileana face o mişcare de ferelă) 

„(a parte) 
Ce bine-i să ţii minte asemenea poveşti 

Ce prind r&sad degrabă, în inimi femezşci - . , 

(se pune lângă d&nsa). 

Tu șcii că eă, Pribeagul, am alergat pămeatul 

De-o stea măntuitoare mănat, cum mănă vEntul 

In mijlocul furtunci, O luntre_spre uscat. 

Din astă lungă cale, un lucru-am învățat : 

Femeea pretutindeni, şi tu escl O femee. 

Ea pote să dea viaţa şi mârte să ne dee!
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Tu care esci pe pragul azestei scumpe vicţi 

Cu fermecări ascunse şi mândre frumuseți, 

A fi stăpănă m lume, tu singură, primesce, 

A celui care-ţi spune uimit că te iubesce! 

Și dac' a lul iubire, destulă nu va fi 
(apropiindu-se de ea) 

EI sufletul şi viaţa cu drag ţi le-o jertfi. 
Ear ca să fil mat mândră şi mat încăntătâre 
O bogăţie 'ntregă îți svărle la piciore; 

"(cercănd a o lua ?n braţe) 

Căci sunt bogat Ileano, ş'al tâii, dacă voesci, 
Să fil a mea soție şi dacă mă iubesci! 

Ileana (sculăndu-se cu grâză, se depărteză și vorbesce 

cu indignare). 

Pribege, îți perzi mintea şi 'n Grba-ţi aiurare 

Cuvăntul tău şi fapta măsura nu mat are. 

Daniil (intinzend mănele). 

lleano! fie-ţi milă ! (vrea să facă un pas). 

Jleana. (dandu-se un pas înapol). 

Să nu mai facl un pas! 
ME mir cum împietrita, în gură-ți n'a remas, 
Cea limbă uneltită la ru și la minciună, 
Nainte de-a începe vorbirea ta nebună! 
—--Cum, tu ce-ai fost de tata, priimit atăt de bine, 
Să vii cu viclenie, să mă înşeli pe mine, 
Punănd să-mi musce peptul, un ștrpe otrăvit: 
Ispita şi 'ndoiala ? .
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Daniil 

ME jur că nam minţit ! 

Ileana 

Ți am cântărit eu fapta, ţi-am măsurat cuvăntul! 

Şaş fi dorit, mal bine, să-mi vEd deschis mormăntul, 

De-căt o clipă numai, s'ascult ceea ce-ai spus! 

“Pe-ai înşelat, sărmanc, în cuget cănd ţi-al pus 

Si-mi resucesci tu firea şi dorul meu ferbinte, 

Ca să mă prinzi în ghiare, scoțendu-m& din minte! 

Mai bine se omâră O fiică de Romăn 

Decăt să cadă prada viclenului păgăn; 

Caci eşci păgăn, nai suflet, nici Dumnezeii, nici lege |, 

Cu cei ce-ţi sunt de-o s&mă, te du de te'nțelege! 

Nici vorbele-ţi nebune, nici bogăţia ta, 

Nu-mi vor clăti iubirea şi datoria mea! - 

| (fuge prin fund). 

Daniil, 

jleano, nu te duce ...: 

Scena XVI. - . 

Daniil (singur). 

Daniil (privind iung dupe dănsa). 

Ledica e rănită; 

Dar a luat cu densa, săgâta otrăvită! 

(se duce în fund). 

Ha! ha! iubesci pe Florea, — pe viul Dumnezeu! 

N'ai să iubesci pe nimeni, căci te iubesc și ei!
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Nu scii sermană fată, câ-mr stă la îndemână, 
Ca tata-teu cu tine pe drumuri, să remână? 
A! mat primit în casa şi poftele de vil 
Mi le-aţi aprins în suflet... sT-acum a lut să fir!!... 

(gânditor) 

far ncmurile sale, precum luat” am ştire 
II vor lăsa de sigur o mare moștenire . . 
Comâra-i prea frumâsa şi scumpă, deci nu vreu 
Un altul să o stringă la piept în locul meu! 
Pas dar, cu dibacie şi AI cu îndrăznea ; 
Caci lumea nu se uită decat la poleială. 
Pe din afară numar în ochi "1 să lucescT 
Si nu mal cercetâza nici cine, nici ce esci! 
—Oh! căt cra de mândră, vorbind adincâre!— 
E dreptul meu acela, de-a mă 'ncălzi la sâre! 
Voesc ca dreptul însă, întemeiat să fie 
Pe legături de sânge, ca şi pe avuţie, 
Ne prindemă car tovarăși, Moş Bucure de vrei; 
Tu pune pe Ileana, şi ei pun banii mel 
Șatunci, nimeni în lume, nu va avea cuvânt 
Să-mi zică car, Pribege, tu n'ai loc pe păment! 

Scena. VII 
Bucur (intrând pe ușa din fundj— Daniil. 

Bucur 
Bine-ai sosit, voinice! 

(întinzendu'1 mânele). Da bine 
Ce te-ai făcut, măi frate? mă tăngueam de tine, 
La Florea adincori, că ne-ai uitat de tot!



Daniil 

Ce, Florea e aicea ? 
Bucur 

Azi a venit 
Daniil 

. Nu pot 

Sa ţi povestesc ce grijă şi căt amar avut'am 

De-cănd m'am dus de-aicea. Numai așa simțit'am 

Ce dulce e viaţa, la sîn prietenesc 

In-căt acum, Moş Bucur, mai tare vă iubesc! 

(se strîngăi de mănă) 

, Bucur (a parte). 

Sa înşelat Brănduşă! 

(tare) De-al sci ce bine-mi pare 

CA te-al întors! 
Daniil 

Dar mie? Ardâm de nerăbdare 

Sa mă mai văd acasă! 

Bucur 

Cu fata, te-ai găsit? 

Daniil (a parte) 

Nu s'a 'ntălnit cu densa. (tare) Acuma am sosit 

Şi nam v&zut pe nimeni. 

Bucur 

Se vede că'i pe-afară, 

(se pune jos) i : 

Ei, ce mai scii de oameni, ce se mai face 'n ţară? 
8
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Daniil (se pune jos). 

De, moşule: scil, omul când bine, când mal re 

Ear ţara dă "nainte. 

Bucur 

Sa dea cu Dumnezeii! 

Dâr nc-om vedea odată cșiţi și nor la” lume, 

Ca cr să-l facă cinste, când ne-o chema pe nume! 

(iş sete lulăna din brăă și-o aștzi cu degetul, a parte). 

Am să-l întreb de-a dreptul căci nu mat pot răbda. 

(lare) 

Dar în pricina nâstră, at regulat ceva? 

Daniil 

Moş Bucure, pricina e bună căștigată 

La d-ta rămăne acum, ca starea tâtă 

Să-ţi intre ear în mănă. 

Bucur 

Cum asta? 

Daniil. 
Sa nu al 

O clipă de căință, mai bine e să dai 

Şi să te scapi odată, de căt cu îndo€la 

In cuget şi în față să 'ngreuni socotela. 

Din parte mea, voiu face, cum vei pofti să fac. 

Atăt prilejă găsit-am şi ei, să-ţi fii pe plac ! 

Bucur, 

Nu te 'nțeleg fărtate mal lămuresce . .
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Daniil. 
. 

| Ascultă, 

La trebă nu se 'ncape încurcătură multă. 

În căt cu două vorbe, te-oii face 'să 'nţelegi 

(apăsănd asupra vorbelor). , 

_— Cănd nu plătesci la vreme. chezașii, după legi, 

Se vinde chezăşia ; ear cănd e la vănzare, 

O cuapără ori cine cu bani numărătore. 

, Bucur. 

Am înţeles acuma. Şi cine-a cumpărat: 

Daniil. 

Cum, nu ţi-a spus 'Brănduşă nimica ? căci i-al dat 

Lui par'că'nsărcinarea, la tărg să mijlocâscă 

Şi chezăşia ceea, cu vorbe..... s'o plătescă, 

__Dar vorba-i trecătâre şi banu-i stătător,— 

Aşa, că, dând ei banii, ei sunt cumpărător, 

| Bucur 

E drept, mi-a Spus Brănduşă şi zei mi-a părut bine. 

Caci tu ca un tovarășii, mal mult de-căt ori cine 

Erai legat să aperi și dreptul meu șal tei, 

Acum dăm pe din două frăţesce. 

Daniil (apăsând asupra vorbelor). 

| Insă ei, 

Eu singur dat-am bani şi dar pe jumătate, 

Nu-i înpărțelă bună. 

Bucur „ | 

! Așa e, ai dreptate
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Daniil (se pune jos). 

De, moșule: sci, omul când bine, când mal reii. 

Ear ţara dă "nainte. 

Bucur 

Sa dea cu Dumnezeii! 

Dâr nc-om vedea odată cşiţi şi not la lumc, 

Ca ct să-l facă cinste, cănd ne-o chema pe nume! 
(işi scâte lulcua din brâă și-o aşeză cu degetul, a parte), 

Am să-l întreb de-a dreptul căcr nu mat pot răbda. 
(tare) 

Dar în pricina nâstră, al regulat ceva? 

Daniil 

Moș Bucure, pricina e bună câştigată 

La d-ta rămăne acum, ca starea totă 

Să-ţi intre car în mănă. 

Bucur 

Cum asta? 

Daniil 
Sa nu al 

O clipă de căință, mai bine e să dai 

Şi să te scapi odată, de căt cu îndo€la 

In cuget și în față să 'ngreuni socotela. 

Din parte mea, voiu face, cum vel pofti să fac. 

Atăt prilejă găsit-am şi eu, să-ți fii pe plac |! 

Bucur, 

Nu te 'nțeleg fărtate mai lămuresce . . -
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Daniil. * ” 

Ascultă, 

La trebă nu se. 'ncape încurcătură multă. 

In căt cu două vorbe, te-oiit face 'să 'nţelegi 

(apăsănd asupra vorbelor). , 

— Cănd nu plătescă la vreme. chezaşii, după legi, 

Se vinde chezăşia ; ear cănd e la vănzare, 

O cuinpără ori cine cu bani num&rătore. 

| Bucur. 

Am înţeles acuma. ȘI cine-a cumpărat? 

Daniil. 

Cum, nu ţi-a spus -Brănduşă nimica ? căci i-a! dat 

Lui par'că'nsărcinarea, la tărg să mijlocescă 

Şi chezăşia ceea, cu vorbe... s'o plătescă, 

-_Dar vorba-l trecătâre şi banu-i stătător,— 

Aşa, că, dând ei .banii, e sunt cumpărător, 

Bucur 

E drept, mi-a spus Brănduşă și zei mi-a părut bine. 

Caci tu ca un tovarășii, mai mult de-căt ari cine 

Erai legat să aperi şi dreptul meu șal tău. 

Acum dăin pe din două frățesce. 

Daniil (apăsând asupra vorbelor). 

Insă ei, 

Ei singur dat-am bani şi dar pe jumătate, 

Nu înpărțelă bună. ă 

Bucur . , | | 

! Aşa e, ai dreptate
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Atuncea cum să facem? 
: Daniil 

Eu nu cat să-ți răpesc 

Odihna betrâneţel, nici pragul părintesc 

Şi nu voiesc în casa, unde-am găsit cu bine, 
Nevoca şi amarul să intre după mine; 

Precum nici cu n'am temă să fiii de d-ta 

Lăsat fâr' de ispravă, când te-oii ruga ceva. 

—la-ţ1 dar averea 'mtr&gă, ţi-o dau cu bucurie, 

Şin schimb da-mi pe Ileana, ah, dă-mi-o de soţie 

Şi fii-ne părinte!— 

Bucur țcu nedumerire). 

Sa-ţi dau cu, fata mea 

În schimb pentru avere, mi-al zis tu..? 

Daniil (cu graba) 

Pentru ea, 

Şi pentru fericirea-i, aş vinde lumea 'ntregă, 

-M'aş vinde chiar pe mine—atăta mi-e de dragă!— 

Bucur 

Se pâte, ca pe-acolo, pe unde at umblat 

Copii să slujesca, drept marfă, ca 'n mezat; 

In munții noştri însă, n'al să găsesci părinte, 

Care-și cinstesce n&mul, atât lipsit de minte, 

Incăt la o nevoe, ori căt ar fi de grea, 

Să-şi vendă copilaşul, pentru-a scăpa de ea; 

Mal bine el primesce cu drag să se jertfescă 

De căt pe bani să-și dee, măndria-i părintescă.
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__Să-ţi dau ei pe Ileana şi'n schimb tu banii să-mi dal?— 

Ce, nu mai ai ruşine nici suflet nu mai ai, 

De vii la bă&trănețe să-mi făuresci tu mie. 

Din cumpăna nevoei, căntar de mişelie? 

Când te-am crezut prieten, amar m'am înşelat ! 

Nu-mai trebue nimica ! 

Daniil. i 

De ce te-ai supărat 

Moş Bucure? ME €rtă, dar n'ai nici o dreptate! 

Cuvintele şi găndul mi-ai fost nevinovate, 

De-aceea te rog încă, să mă asculţi ce zic, 

Caci paguba nu este: pici iei, nici dai nimic. 

Eu pribegind prin lume, abia avut-am parte, 

Sarunc priviri de rivnă la &meni, de departe, 

Far cănd vom să întru şi ei în răndul lor 

Ei m'asvărleaii în lături, ca netrebuitor 

S'aveii dreptate.— Lumea cănd nu-i aduci nimica 

Ci treci pe lăngă densa cum trece răndunica - 

Fugind spre alte țermuri, de-al ernil aspru v&nt, 

Nu-ţi dă de bună vo€, nică loc pentru morm&nt | 

Fii am răbdat ocara, Moş Bucure şi sila 

Şi sa 'mpetrit în peptu-mi şi dragostea şi mila 

De &meni ear în suflet ardea cu dorul mei 

Voința de-a ajunge să fiu ceva şi ei! 

Cu munca şi ispita legat-am deci frăţie, 

Tovarăşii cu 'ntămplarea, toeag de bogăţie, 

Mi-am cumpătat indemnul şi traiul, tot păndind 

În calea-i svănturată cum pe noroc să-l prind ; 

A 
i
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Şi n'am lăsat odată din viaţa omenescă, 

Nici un prilej să trecă să nu me folosescă, 

In căt cu îngrijire stringend ban lângă ban 

Din lupta mea cu lumea, ajunsam la liman 

Şi astăzi vin a-ţi zice cum mia! primit cu bine 

In casa ta, tot ast-fel vei remânea la mine, 
De vrei, cu bună stmă, pe fiica ta să-mI dat 

Şi să-ți recapeţi starea, pe care n'o mai al. 

—Vezi dar că cinstea 'ntrâgă, cu gândul met se'mpacă 

Şi cererea făcută, n'at dreptul să nu-ţi placă. 

RBucur. 

Dar tu mi-a! fost tovarășii, de ce cii sunt sărac 

Și tu bogat? 

Daniil 

C'o vorbă, căta-voiă să te 'mpac. 

Bucur. 

Mai inșelat, vezi bine! 

Daniil. | 

Mi-al dat vr'un ban pe mănă? 

Bucur. 

Nu, dar... 

Daniil (intrerupăndu-]). 

Dar... mă luaseşi să-ți fiii de îndemână. 

Să umblu pretutindeni,..-..-. tovarăşi călător, 

Pribeag, ca şi 'nainte, iar nu neguţător ! 

Dac'ai perdut averea, de cemi cați certă mie ?
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“Te-am îndemnat vro dată, sto dai drept chezăşie ? 

Când ai văzut că lucrul nu merge cum doresci 

Aveai de datorie curând să-l îngrădesci ; 

lar nu cu imprumutul şi cu zădărnicia 

 Sa-ţi prăpădesci credinţa, să 'ncarci tovărășia, 

În căt la socotâlă, eşind cum am eşit, | 

Din amăndol ei singur, sa fii nedreptăţit; 

(eu ironie). 

Spunea'i că un părinte cinstit aică în țeră 

N'ar da, în schimb -copilui, să scape d'o povară, 

Ci măndru s'ar da jertfă, ar f strivit de ea!? 

Fă a'și dori să 'ntrebe şi pe copil de vrea 

Să piardă ori-ce sprijin, ce i-a r&mas în lume 

Sat să plutescă 'n bine, shimbănd numai de nume ? 

—De, d-ta acuma esci tată şi cinstit, 

Caci ţi-ai vEndut averea şi tâte le-ai plătit. 

__Ja 'ntrebă pe Ileana cea măndră şi frumâsă 

Primesce ca să mergă, la soțul ei acasă, 

Săracă ; şi chiar Florea, o va primi cu drag, 

Sciind că lipsa” calcă, cu densa peste prag? 

Eu nu sciti ce-ar răspunde ; dar inima mă dâre 

Cănd simt cum te frămEntă durerea 'ngrozitâre, 

De-a te vedea acuma. la vreme de popas 

Pe calea fericirii, că nu ţi-a mai rămas ; 

Nevrănd de la prieteni să aibi un ajutor; 

De căt să eşi în cale, să te facă cerşitor ! 

Bucur.(oflănd cu grei), 

Of 1... mi-ai sdrobit puterea şi inima, Pribege, 
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Şatăt sucit'al vorba căt nu pot înțelege, 

De ce, cu din-adinsul, pe fata mea o vre? 

Mal sunt în lume 6ment, de ce nu mergi la ct! 

Ah! du-te și mă scapă, de-a ta prictenic, 

Căci uite-miI perd răbdarea şi'mt vine nebunic | 

—De ce m'aducl în stare, să-mI blestem ciasul rcii 

Când mi-ai intrat în casă, pentru păcatul mei, 
Și ca năpastea 6rbă, te-a! încuibat la mine, 

Urzind cu a mea peire, odihna pentru tine !— 

"Tu vrei săpăndu-mi grâpa, cu aur s'o 'nvelesci 

Ca să arăţi la lume, că tot tu te jertfesci! 

Zadarnic cauţi însă, cu mâna ta păgănă 

Sa-i răsădesci tu viţa, în inima Română; 

Ea prinde rădăcina în piept de venzttor. 

Aiurea cată-ţi marfa, măt meşter negustor !. .. 

Daniil (cu nerăbdare). , 

Imi pare r&i atuncea, dar văd că n'am ce-ţi face 

AI să remăt pe drumuri, cu fata... 

Bucur 
Fii pe pace 

În astă lume largă, de mi-e aşa scris mic, 

Lua-voii de tovarăşi, un băţi de pribegie, 

Şi mă voiii pierde 'n zare spunend la trecători. 

Ce sârtă ne aşteptă pe noi cet primiitori ! 

Scena VIII. 

Aceiaşi, Florea, (apărănd pe pragul use! din fund). 

| Florea “(ameninţător,câtre Daniil). 

Ah! liftă blestemată, am dat acum de tine! 

C
R
 
i
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Bucur (intorcăndu-se surprins). 

Pe cine cauţi, Floreo? 
| 

Florea (arâtănd pe Daniil, care remăne impetrit). 

Pe dănsul! 

Daniil (a parte, punăndu-se în dosul mese!). 

Răi de mine! 

Florea (lut Daniil) 

Privesce-mă în faţă și dacă îndrăsnesci, 

Vorbesce şi cu mine, precum scii să vorbesci 

Cu fetele sfi6se, cănd tata nui acasă! 

Daniil. | 

Nu-ţi înțeleg cuvântul ! Fă bine şi me lasă. 

Căci am o socotelă.... 

Florea (tăindu-i vorba). 

Şi eă tot una am 

„De răfuit cu tine, de aceia te cătam. 

Bucur. 

Dar ce e lămuresce.... 

Florea. 

| Cand a turbat un câne 

Și umblă să te musce, alt mijloc nu "ţi remăne 

De căt să-i sfărimi capul; aşa voii face ei 

Şoii fi ertat de Gmeni şi chiar de Dumnezeu, 

Sdrobind co lovitură, pe fiara "'nveninată, 

Ce pe furişi, aicea, s'a încercat pe fată 

 



So musce, otrăvindu-l şi inimă și gând. 
EI, mişelindu-și firea, şasupra cr călcănd, 
Cu viclenia "n cuget și-a îndulcit cuvântul, 
Și-a dat îndem ispitei, și-a prefăcut avântul ; 
In căt fâcend din minc un om de lepadat, 

"la spus că o iubesce, că cl este bogat 
Şi că, dacă Ileana n'o fi a lut soţie 

Am să ajung cu densa, la traii de mișelie! 

Bucur (indignat). 

AI spus tu astea tâte, Pribege? 

ca niil (privindu' lung pe amendoi). 

Eu... nu sciii 

Florea. 

Ah ! căne făr'de lege, cum încă mai esci viii 

Şi cum de adintori, nu te-am ucis d'odată ! 
(indreptăndu-se spre el), 

— Când şerpele cel negru cu limba 'nveninată, 
Se furiștză'n casă, că sar şi îl omor; 

(luăndu-l de gât și ridicând un cuţit asupra lui), 

Așa fac şi cu tine! 

Bucur 4sărind între el). 

Stăi Floreo! 

Daniil (smucindu-se). 

Ajutor ! 
(Florea "1 lasă, Daniil își drege vestmintele). 

S&rmane, uiţi pe semne, că dacă m'ai ucide 

N'ai folosi nimica, căci grabnic te-ar închide



n temniţa adăncă, în căt n'ai mai vedea 

ici sârele cu ochii, nici pe iubita ta! 

lat bine fi cu minte şi cată de 'mţelcge; , 

4 eă ca un prieten, vă dai... 

Bucur. 

Destul Pribege 

Nui amări viața şi lui ca mie. 

Florea (căre Danniil răstii). 

Zi! 

(către Bucur) 

Da lasă-l să vorbâscă.... 

Bucur. 

Mai bine n'auzi! 

Florea. 

Voesci să faci o taină, de mine? 

Bucur. 

Nu băete. 

Dar ce să te mai superi, destul necaz îmi dete 

EL mie—Tu esci tănăr, ei însă sunt bătrân 

Şi grijile vieții, cu perii albi rămăni ! 

Florea 

Ori şi ce-o fi, să-mi spună ...te rog... 

Bucur, 

Îmi, este temă 

Să n'ai, cum ei avut-am, răbdare peste s&mă. 
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Daniil, 

Da, spune-i căcl tot una îţi este de acum. 

Jiucur (cu întristare), 

Eu am remas cu fata la margine de drum 

CăcI azi, pe casa asta ş'o sfoară de moşie 

Stăpân Pribtgul este—prin judecătorie! — 

Daniil (grabnic). 

Am numărat toți bani. ..... 

Bucur, 

Şi dac'at fi venit 

C'o clipă mal 'nainte m'al fi îndatorit, 

Să-i sput, că "n sărăcie, de și sunt om de ţară, 
Nu-mi fac, pentru avere eii fata de ocară. 

i-am dat-o ţie Floreo, tu vel căta de ca! 

Florea. 

Eu sunt al ci cu totul, precum şi ea a mea! 
(către Daniil). 

Ai auzit! ? acuma călătorie bună 

Şi dacă nu scii ăncă, cum dâgele-ţi resună 

Cănd te lovesci cu capul de-o pstră, voiii căta 

Prilejă, căt de degrabă, a mi te 'ncredința | 

Daniil (cu o concentrată mănie). 

Glumeţiă mai esci la vorbă! Al face mult mai bine 

„Să nu uiţi că te afli 'm casă, aici, la mine 
Și că de vrei, cu cinste ţinut esci a 'mi vorbi,  
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ci alt-fel, nu te 'mpedec afară de-a eşi | 

Florea (repezindu-se la densul). 

1m ? tu mă dai afară, de-aici? 

Bucur (oprindu-l). 
Te liniștesce. 

ribeagul e în dreptui cănd ast-fel îţi vorbesce. 

u ai intrat aicea, crezănd că ai intrat 

. casa mea şi ast-fel “ţi s'a părut ciudat 

'&z&nd că e un altul, ce cu stăpănul față 

u glas de îndrăsndlă cum să-i vorbesci te'nvaţă! 

_Avea, zic ear, dreptate: el e stăpăn, nu ei, 

Dar fă-ți inimă tare și aideţi dragul mei 

acuma Moş Bucur nu mai are 
jă ne pornimii. De- 

bolta cea mare 
Alt adăpost pe lume, de-căt 

A. cerului albastru ear sârele cămin, 

Caci casa lui şi vatra luate-sii de-un străin ! 

__Aidemiă, (lu Florea) dar fata unde-i ? 

Florea luându-l de braţii) 

Ileana e la mine. 

Daniil (voină a-1 opri). 

Moş Bucure, stăi! . . - Floreo! . . + 

Florea (cu mănârie) 

"De ţi se mai cuvine 

Ceva, să ceri pe urmă șatunci ne-om răfui, 

Bucur 

Iţi las tot ce-am aicea, ca să mE pot plăti. 7 

(pornescăi spre uşa din fund). 
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aniil (a parte 'n faşa scenil privindu-i depărtându-se), 

Atât mal râă! EL strică, se face că nu-I pasă. 
E măndru. Her! mândria, sărac lipit te lasă! 
Calatorie bună!.., 

Scena IX. 

Aceiași— Brăndușă (se ivesce în fundul scene! la pârtă) 

mal pe urmă Maria şi Jleana 

Brăndușă (pe pragul uşe!). 

Români, unde-aţi plecat? 

Bucur. 

Stăpănul cel vechiă ese, cănd cel noi a intrat. 

Daniil (apropiindu-se). 

Fii martur tu Brănduşă, că moşul nu voesce 
Să cadă la 'nvotlă cu mine... 

Bucur. 

Mișelesce. 
Daniil. 

Eu nu i-am zis să plece, chiar lam poftit să stea. 
(Maria şi Ileana se apropie de ușa din fund). 

Florea. 

Dar i-al cerut de s6ță, pe fiică-sa să-ţi dea. 
Daniil. 

Putem să ne 'nțelegemi. 

- dlaria. (apucănd pe Ileana de mănă). 

Să-i dai lui pe Ileana?
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Bucur. 

De căt s'ajungă dânsa, a-mai resplăti pomana 

Ce mi-ar svărli Pribeagul sub tristui adăpost; 

Voiă căuta prin muncă S'ajung ear unde-am fost ! 

(ia pe Florea şi pe Ileana de mănă şi se îndreptă câtră 

Brănduşă și Maria). 

"Hai oameni buni afară | cănd ciuma intrăn casă 

Fugi: repede, căci tefâr din ghiara-i.nu te lasă — 

(voesce să trecă pragul). 

Brăndușă. 

Moş Bucur te opresce și fii mai răbdător. 

Eu am venit aicea ca impăciuitor. 

Florea. 

“Tu dascăle Brănd ușă. 

Fii pacinic, şi 'nțelege 

(cătră Daniil) 

-__Cum vezi nu-i cu putință a vE 'nvoi, Pribege ; 

De-aceea cred că-i bine să nu vă necăjiţi 

Şi să curmați pricina, ca oameni chibzuiţi.— 

Bucur (întorcăndu-se). 

la să vedem ce este? 

Daniil (puntdu-se jos indiferent). 

Mi-am dat vorba, odată. 

Brăndușă. 

O fi; dar asta laso de-acuma încurcată. 

(toți se întorci. Bucur se pune pe scaun lăngă masa cea mică, Maria
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lânga e! Florea cu Ileana pe lada, Daniil pe scaun lingă masa cea 
mare, Îrânduşă în mijloc în piciurei, 

(câtră Daniil) 

Când al luat moşia şi casa la mezat 

bucur 

Şi o livada, 

Danii] 
Dară. 

Brăndușă. 

Câţi ban! al numărat? 

Daniil (a parte). 

Ce vrea să zică asta? (tare) Am dat pe căt îmi pare 
O mie dout sute de galbenr zimţi, pe care 
I-am numerat pe masă; ear pentru cheltuelt 
Vr'o șEpte-zeci, pe semne,—trecuţi în socoteli ;— 
Acum de pui dobănda, cu care se cuvine 
Sa umble suma 'ntrâgă, ce-am cheltuit cu mine 
Pe drumuri şi la gazdă, ar face negreșit 
O mie şi cinci sute. 

Ileana (către Florea) 

Ce negustor cinstit! 

Brăndușă, 

O mie și cinci sute să zicem dar.—Acuma 
Crezi 6re că moşia şi casa facii căt suma 
Ce-ai numărat pe ele?. 

Daniil 

De vrei ca să-ți vorbesc 
Drept, zic că totuşi banii, mai mult azi prețuiescii,
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_- Un capital aduce la cel cel învertesce 

Folos și 'ndestulare, căci ban pe ban sporesce 

Şiţi rezemă odihna şi traiul cu temei, 

Pe cănd cei cu pămănturi, o ducii ca vai de ei; 

Muncescii din zi în nâpteșabia își scotă de hrană, 

Facăndu-se tovarăși cu vremea cea vicleană. 

Bucur. 

De ce-ai cătat atuncea să fii cumpărător? 

Daniil. 

Am,vrut ca un prieten, să'ți vii întrajutor ; 

Dar văd că te ţii măndru cu mine. 

Florea. 

, 
E măndrie 

A te 'ngloda 'n nevoe de căt în mişelie! 

Brăndușă, 

Atăt doream să aflu. 

Daniil (a parte). 

Imi pare că 'nţeleg. .. - - 

Brănd ușă. 

Nu voii cerca, Pribege, cu paguba să'ţi leg 

Nici găndurile tale, pici lunga ostendlă 

„Ce te-ai adus, să-ți cauţi folosu 'n socotâlă, 

Deci cum şi mie-mi pasă şi ţie, socotesc, 

De-a nu vedea nevoea în nemul omenesc. ... 

(scâre din sin mal mulie pungi pe care le cerceteză cu ochil), 

Primesce suma 'ntregă, ce-ai” dat pentru pămăntul



— 130 — 

Şi casa lui Moş Bucur, (mişcare din partea lut Bucur). 

și nu-ţi uita cuventul. 

(pune banii pe masă, apoi ci da hărtie şi un condei pe care:l scote 

dintr'o călimară de la breă), 

Sunt tocmai, poţi să-I nument . . . 

(deschide o pungă) Nu' unul ruginit; 

Căând banul este harnic și omu'i fericit, 

Bucur (sculându-sc, ia pe Brânduşă și-l stringe în braţe). 

Brăndușă fapta-i mândră e ca şi tine bună! 

Brănduşă, 

Moș Bucure, bocrul cu satul dimpreună 

Aflând de întămplarea'ţi din mănă'n mănă-ali pus 

Şai împlinit toţi banii pe care i-am adus, 

Urăndu'ţi la nevoe săţi pâtă prinde bine. 
Maria, Florea, Ileana, Bucur vorbescă în partea drâptă a scenel încet) 

aniil (a parte privind la bani). 

Ileana ia pe' Florea, pământul nu-i de mine; 

Pe ban de'l capeţi însă, cl ţi-e prieten drept; 
(punănd pungile îm bră). 

De-aceea cu iubire îl strîng şi ei la pept! 

Brăndușă (strîngănd pe Bucur de mână). 

Așa! să-mi fil nun mare, car căt despre resplată, 

(dănd cu umărul în Maria). 

Să'mi dea şi mie Domnul, penla un an, o fată 

T'rumâsă ca Ileana și cu noroc ca ea, 
(luănd pe Ileana de bărbie). 

Aşa e că acuma, nu mai sunt limbă rea?
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Ileana. 

Să-ţi fie viața bună ca vorba .. : 

Ilaria. 

Cat de lungă 

S'avem cu toţii parte, deplin să ne “ajungă! 

(în tot timpul acesta Daniil a citit hărtia și apoi a a îscălit'o). 

Brănduș să 

la să sfirșim ... CU vorba. 

fîntorcăndu-se către Daniil). l-ai numărat? sunt toți? 

Daniil (încheindu-se la pept). 

Prieten la prieten dă grept la numer. 

Bucur (înaintănd către densul). 
Poţi. 

Cu drept cuvent a zice de noi asta, Pribege. 

Daniil. 

Ce nu vă sunt prieten şi e, cum?,- - 

Bucur. 
- 

Inţele ge. 

Ca de acum în “colo sciindu-te ue esci, 

Ce poţi să faci şi ăncă ce gănduri mai urzesci, 

Imi vine peste mână, cănd te privesc în faţă 

S'mi cumpănesc răbdarea, să nu simt că'mi înghiaţă - 

Şi inima şi mintea ca cum întrun pustii 

M'aş deştepta de-odată, încins cun șarpe vi ! 

Daniil. 

Esci aspru şi nai dreptul să-mi zică aşa cuvinte 

(dând hărtia lui Brănduşă care o dă apoi lui Bucur) 

  

  
 



Cand cii îţi dai putinţă, de-a fi ca mal nainte... 

Un tată cu avere... $un ginere pe plac.. 

Florea (voind să se repedă asupra lui). 

Pribege ţine'ţi gura, ori într'o clipăţi fac 

Pusderii capul... 

Ileana (apucăndu-l de braţ). 

» 
Floreo nu'ți face r&u ...- 

Bucur (lul Florea) 
Și lasă 

Mănia la o parte !-— (către Daniil) 

Când te-am primit în casă - 

Eral în grea nevoc, pe drumuri rătăcit, 

Ei 'vatra și odihna cu tinc-am împărţit 

Şai fost la loc de cinste, căci ast-fel se cuvine 

Din moși, strămoși se facemii aceluia ce vine 

Sa calce pragul casei, cu găndul bun ori râă; 

Căci 6spele”T ca, solul trimis de Dumnezeii ! 

— Tu însă fâră semă, orbit de lăcomie, 

Luatu-m'ai drept scară ducând la avuţie, 

Ca tine svănturatic prilejul te-a slujit 

Dar implinindu "ţi dorul, el mintea ţi-a răpit 

Căci mi-ai luat pământul şi casa părintescă . . . 

Daniil (tăind vorba) 

Le-ar fi luat ori cine putea să le plătescă. 

Am vrut săţi fac un bine, cătănd să resplătesc . , . 

Bucur (tăind vorba) 

Ai căutat sermane, în gănduți duşmănesc
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mi cotropesci şi firea cu Grba'ți năzuință 

ac&ndu'mi din resplată, un dar de umilinţă ! 

)e-acuma te cun6scem ş'om sci pe viitor, 

cum să ferim ogorul, de braţul hrăpitor, 

AL celor, ce ca tine, ne spunit că vălfa vostră, 

E. 'ntemeiată numai pe mişelia n6stră |! 

_— Văzuşi că la nevoe, noi scim a fi uniţi.— 

__Cand de ispita n€gră, Vom fi deci cotropiţi 

Ca astăză, iar găsi-vom mijlocul de scăpare.— 

“Tu cauţi bani, Pribege, ear noi neatărnare! 

(arătăndu-i ușa). 

De-acum te du cu denşii din noii să pribegesci; 

Nu esci menit să 'ntărzii pe plaiuri Romănesci! 

(Daniil pornesce spre fund, toţi se dai în lături din drumul lu). 

nrăndușă, (care de căt va timp se pita afâră stănd rezemat 

de ușa din fund, văzănd că să adună la pârtă țărani, Vor- 

besce cu el apol întorcăndu-se, 4 parte). 

De-acum î-a sunat ciasul! 

| 
(tare) Nu-ţi încreţi sprincena 

Caci de nui fi la nunta lui Florea cu Ileana, 

Ai se frămEnți pământul, jucănd la nunta ta, 

Ce bine o să-ţi şeză ca mire ? nu uita 

Să mă poftesci. Alaiul ce ţi se pregătesce 

SA nu te ameţescă cum-vâ, Dâmne feresce! 

La noi aşa se face, cănd omu'i însemnat. 

Esci ginere, ce dracul, nu fii așa "ncruntat ! 

Daniil 

Vorbesci că n'ai de lucru— Vă las pe toţi cu bine! 

(vrea să easă). 
. 
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hrândușă 

ȘI când &1 fi la nuntă să joci şi pentru mine, 

Aurie 

Da lasă-l să se ducal 

birănduşă 

Când te" vedea cu rost 

Găndesce-te la lume, sub nou'ţi adăpost. 

Daniil 

Ce adăpost? 
(întră soldayi în curte, un serpent înaintezA). 

Scena ăX. 

Aceiaşi—sollaţi, țirani, un sergent. 

Bucur 

Ce este voinice? 

Serzentul 

Daţi de faţă 
Pe Daniil Pribeagul. 

Brăndușă (trecând pe la spăele lut Daniil), 

De-acuma traiti și viață! 

Daniil 

Eu sunt, ce vrei cu mine? 

Sergentul (scoţind o hărtie din sin). 

Cu ordin dat în scris 

Si în puterea legii te arestezii. > 
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Daniil (făcând un pas înapol). 
. 

Inchis 

2 ? te înşeli! Drept altul mă iei fără "ndoială! 

Sergentul 

e ai vre-o socotelă, 
Vei da-o judecății d 

oldaţilor să] ia). 

Fu te ridic. (facind semn s 

Luaţi-l! 

Daniil (cercănd a resista). 

De ce mE arestezi ? 

n fel de vină | 

Sergentul 

„Vrei să te 'ncredințezi 

De ce? Atunci ascultă, Ai fost în Bucovina 

Inchis, ai spart arestul şi ai fugit; ear vina, 

--lţi e plastografia, cu care-al sărăcit 

Un sat întreg de &meni! 

Brăndușă 

Ce om nepreţuit ! 

soldaţii îl duc afară). 

N'am nici u 

(sergentul face semn, 

Cortina cade 

  

     





  FANNY 
Comedie întrun act. 

  

    
 





CHIN AGESTĂ MIGĂ GLUMĂ CELOR BĂNTUIȚI 

DE. PATIMA GELOSIEI!



PERSONELE: 

j “] 
aj SE 9 VA A a 

ani D-nul Gr.Afauolescu. 

> D-na Ar. Romanescit 
Alexandru, advocat *  . 35 

Corina, soția sa. , . „21 

Doctorul . . . . e ., „50 > D-nul 7, Petrescu 

Ștefan . . „33 a oC. Costescu 

Tudor, servitor . , . +30 > 2  C. Catopoli 

Scena se petrece în Bucuresci, în zilele nostre. 

_Jucată pentru prima Oră pe Scena Tea trului 

Naţional în scra de 16 Octombre 1855.



Teatrul înfăţişeză un elegant biuroii de avocat. La drepta actorului, 

pe planul Î, un fotolii lingă o masă rotundă ps care sunt jurnale; pe 

planul Îi un biuroi de stejar sculptat, CU hărtit, cărți deschise, dosare 

călimări mari cu bustul lut Molitre, alături un fotoliă rotund şi un pa- 

ner cusut cu Jănuri pentru aruncat hărtiile netrebuinci6se;, pe planul îll 

o uşă cu perdele mari. La stănga actorului, pe planul I, o canapea ca- 

pitonată, pusă oblic, două scaune şi un taburei pentru pici6re, în dreptul 

canapelei o ferâstră, pe planul IL un cămin mare cu oglindă de-asupra, 

pe care se ai o pendulă în stil antic, două vase ci flori și felurite 

mict obiecte de artă, pe planul Îl o uşă cu perdele mari. In fund la 

mijloc o uşă cu doue canaturi şi dout perdele mari, la drepta ţi la 

stănga mari dulapuri de stejar sculptat, cu cărți. In colțurile din fund 

căte-o col6nă de marmură albă pe care se află căte-o lampă mare, cu 

abat-jour roşu, În dosul biuroului, lingă părete un pupitru. Pe jos covor. 

“Tablouri pe păreți. Mobilele sunt îmbrăcate cu postav cenușiu, cu gar- 

pitură de mătase verde. Perdelele şi draperiile sunt în același stil. 

Scena |. 

(Alexandru şi Doctorul urmănd o convorbire începută. Aexanăru 

în picidre, Doctorul pe canapea). 

Alexandru. 

Aşa doctore dragă, s&rmanii avocaţi 

Cunoscii pe 6meni numai cănd sunt împricinați, 

Şi e destul atâta, să îci în oropsire 

Si legi şi judecată, şi 'ntreaga omenire ! 

, . 
(se plimbă)
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Doctorul (fume:ă), 

Greşala e a voastră, De ce nu ve gândiţi 

Cu cinc-aveţi de a face? Vol alt-ceva nu sciți 

De căt să daţi drum gurel şi să luaţi parale 

S'apoi, dă Dâmne bine! orl sluga dumitale! 

— Vor fi având dreptate şi cet clienţi, măcar 
În faţa vostră, alt-fel n'ar face în zadar 

Atătca pasuri rele șatăta 'ncurcătură: 
Căci pen'la urma urme tot er vă 'ncapii în gură. — 

Alexandru. 

Dar dacă n'al cu cine să stat, să te 'nţelegi! 

Doctorul. 

Cu sfat și cu răbdare orice în lume dregi. 
Incâreă, ,.., 

Alexandru. 

Ciudat lucru. Voi 6meni de sciință 

Pe lume n'o cunâsceţi de căt prin suferință 

Și inimile vâstre plăpănde la dureri 

VE "'nclină tot spre pace şi tot spre măngăeri. 

Voi nu cunsccţi lupta de căt cu firea dâră, 

Cănd omul pentru viață, cu mârtea se măsbră 

Şi perdeţi din vedere c'adesca e mai grei 

Să stai la pept cu lumea, de căt cu Dumnezeu! 

— În traiul zilnic nu sciți cu căt' anevoință 
Te lupţi ca să întămpini amara trebuinţă 

Ideea generâsă și nobilul avent 

Cu tot ce este mare și bine pe păment
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ub unghia nevoiei înfiptă "n carne-adâncă, 

şe sbuciumă zadarnic ca valul de o stâncă, 

De-aceea Vi se pare că t&te sunt pe dos, 

Caci le priviţi din culme şi nu cătaţi și Jos. 

Acolo puneţi mâna, acoloii temelia! 

Scăpănd pe om de rele, scăpaţi şi omenia, 

Ne daţi un veac de aur, veac de clienţi bogaţi, 

'n care ?n loc de &rbă vor cresce avocaţi |— 

(ride) 

Uf! tristă meserie | me prăpădesc de sete. 

(sună, întră, “Tudor, cătră Doctor). 

Vermuth vrei, ori Madeira? 

Doctorul. 

Tot una'mi €. 

Alexandru. * 

| 
Băete 

De grabă, apă rece şi vin, (esc Tudor). 

(căutând la ornic). Ce dră al? 

Doctorul. 

Sunt cinci și jumătate trecute. 

Alexandru: 

“vocmai. Stai 

Cu noi la masă astăzi, Dâi stat de-atăta vreme. 

Doctorul. 

Mi-e m grijă de doi bolnavi şi nu Scil + - - - 
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„llexendru (tâindut vorba). 

Nu te temc, 

De sunt ceva mal bine, nici că te mat doresc, 

lar dacă trag de morte, zeii, nu te sfâtuesc 

Sa mergi de bună-voc, să le-o'mbrăncescl în casă. 

Te-am prins, nu'4I mat daă drumul. Corina! mănidsă 

Pe Dumniata. 
(Tudor pune pe masa cen rotundă sticle şi pahare; apot est). 

Doctorul. 

Atuncca remăn ca s'o împac. 

(merge spre masă). 

Alexandru (turnănd vin). 

Aşa amabili doctori femeilor le plac (ocă). 

Scena II. 

Acceiași, Corini (venind pe uşa din stănga). 

Corina (din pragul uşet). 

Eu pot intra? 

Alexandru (mergând înaintea e!). 

Vin'dragă. Vorbeam tocmai de tine. 

Corina (intinzănd măna doctorulul). 

Sunt f6rte supărată pe Dumniata, 

Doctorul (sărutăndu-i măna). 

E bine 

Din cănd în cănd să cerce, un medic mal ales 

Pe cei:pe carei crede că nu din interes
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and în casă; căci din nenorocire 

Ţ| ved intr 
e-ori iubire. 

Lăsămă în urma nâstră a rar 

Corina. 

De noi nai îndoială şi cred că suntem scoși 

Din răndurile acelea. 

Alexandru (rizănd, după ce A băut). 

Noi 'suntem sănătoși. 

Doctorul. 

rieteni, Acesta-i, lucru mare 

na). Acam spune! mi, mai ai vre-o 

“ supărare ? 

Şi suntem buni p 

In lume (către Cori 

Corina. 

zescă cu noi, 

Nu, de rămâi aicea și de prăn 
(se pune pe canapea). 

Doctorul. 

Rămăn cu mulțămire. 

Alexandru (căutând la ornic). 

Vă las pe amEndoi, 

ent. Am trebă. O mică întrunire, 

urte, se cere O lămurire, 

din confrați. 

Pentr'un mom 

Într'un proces la C 

O consultaţiune cu unii 

Me 'atorc îndată însă, 

Corina (cu mirare). 

Ce grabă să jucrați 

Acum? Nui vreme măne? 
10
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Alexandru (sunâ). 

Nu mâne în şedinţă, 

Ne dăm părerea scrisă, scăpând într'o privinţă 

De grija amânări (lu 'Pudor). Lrâsura iute. 
(Tudor ese). 

Corinu. 

Dar, 

Nu crezi că tu acuma te-al duce în zadar ? 

AL timp și dupe masă, 

Alexandru (privind ornicul). 

Atuncea nu sc pote, 

Caci minţile aprinse, pun legit bețe "n râte, 

Şapor vrei să fiii liber, să stămi mal liniștiți, 

M& prind să fii acasă 'nainte să sfirșiţi 

Ce veţi avea de vorbă. 

Tudor (intrând cu pălăria şi mănușile): 

Trăsura e la scară 

Alexandru (căutând ornicul). 

Sunt în întărziere. La revedere dară. 

(sărută măna Corinei). 

Tu nu fii supărată şi'mi ride frumușel. 

Doctorul. 

Cat nu va fi aicea, noi vom vorbi de cl, 

De r&u se înţelege, căci nare să ne-asculte. 

Corina. 

Vii repede?
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Alexandru. 

Îndată, (către doctor). Sai spui atăt de multe 

De mine, căt săi fie chiar ochiul înșelat 

Şi nici să bage 'n stmă o clipă c'am plecat. 

(se îndrptă spre ușa din fund cu doctorul). 

Așa cavem dreptate zicănd adinisre, 

Ca meseria nâstră € nemulţumitâre ? 

(TşI stringă măna. Alexandru ese). 

Scena III. 

Corina, Doctorul, din cănd în cănd Tudor. 

" Doctorul 

Ce dulce-i veselia cănd omuii fericit. 

(cătră Corina). 
| 

Eu lăngă Alexandru mă simt îatinerit! 

Cu inima deschisă şi cu blăndeţea n faţă, 

1 faci ferice, d6mnă, şii este drag de viață. 

Acâsta-i o minune şi cănd multe femei 

Ar căuta s'o facă, mar fi bărbaţii răi. 

ţa parte) 

- De sigur nu m'aude e găndu 'ntraltă parte. 

Aşa 'sii însurăţeii, socoti cănd se desparte 

Ca nat să se mai vadă în veci, norocul lor 

Că focul nerăbdărei e lucru trecător ! 

(privind tablourile). 

Ce copie măâstră, să juti că nui lucrată 

De mână Jomănăscă. Scii căt e cumpărată ? 

Nimic aprâpe-
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(Corina stă cu capul rezemat pe mâni cufundată în păânduri, privind 

n jos şi bitând cu nerăbdare covorul cu piciorul 

“Tace? (sc apropie de dânsa) 

Vezut-ai în jurnal 

A rochiilor lista, la cel din urmă bal? 

Corina. (se sedla cu o mişcare nervâsă, vorbesce grăbit, 

tăindu-și respirațiunea şi avend mişcări impaciente). 

Cunosci pe Alexandru, o sciu, şi-l cunosci bine 

zi de de-mult, de-aceca să nu te miri de mine 

Te rog, căci sunt mișcată, și să "mr făgăduesci, 

Cand îţi voii spune totul că nal să 1 părtinesci 

zi cal să'mi dal un sprijin.— Intr&ga fericire 

A căsniciei nâstre c azi în cumpânire. 

Sunt fârte turburată, dar nu stint în zadar. 

Mi-e inima sdrobită. De grijă și amar, 

Acum de-atăta vreme sunt crâncen feământată.— 

L'ai cunoscut, zici, bine? Mat spune'mi anc'odată ; 

E om de omenie? când nu era 'nsurat, 

Avea purtare bună, e Gre-adevărat 

Aceca ce se spune, car fi avut succese 

Pe-atăta de uşâre, pe căt eraii de dese? 

Te rog vorbesce, spune-mi, a mai răbda nu pot» 

Mi-am prăpădit speranţa și liniscea, și tot ! 

Doctorul (luănd-o de măni). 

Te-ascult şi pănă 'n suflet, pătruns de întristare, 

Simţesc că mă cuprinde o jalnică mirare, 

De căte 'mi spui. Fii bună, șezi colea, să vorbimii
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Cu mintea aşezată şi să nu ne grăbimil 

(se punii jos) 

Cunosc pe Alexandru scii, din copilărie, 

Eu lam crescut, pot zice cu-o vrednică măndrie, 

„Şi i-am deschis eti pârta prin care a intrat 

Cu capul sus în lume, iubit şi respectat. 

Mai întrebat mișcată, şi al avut dreptate, 

De viaţa lui ca tânăr şi de-ale lui păcate ? 

Ce să!ți respund? mi-e temă să nu me rătăcesc 

In splendida grădină, în care înflorescii, 

Alăturea de rose cu pept deschis la s6re, 

Gingaşe viorele şi albe Jăcrămibre . 

Cand este însă vorba de demnitatea lui. 

Am scumpa datorie să-ți spun că nimănui, 

N'a dat, nici chiar în glumă, prilejă să i-o ştirbescă. 

Ru Pam adus de mănă, în casaţi părintescă 

O scii, şi nici odată ei nu te-aș fi 'ndemnat 

Sa-l iei de soţii atuncea cănd mar fi meritat. 

— Dar zici că fericirea îţi este sdruncinată ? 

Sunt nervii în mişcare, € mintea, escitată, 

E pâte 'nchipuirea, ce '2 frămentarea lor, 

Iți dai acestă spaimă. E lucru trecător 

De sigur. (a parte): Alexandru! Ciudată întămplare ! 

Răi a făcut să plece. 

Corina. 

Fii ard de nerăbdare, 

Am friguri, sunt perdută şi D-neta glumesci.
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Doctorul. 

Cum poţi să zici acesta: 

Corin. 

Firezce, cănd vorbesci 

De nervi, de mchipuire, mal sciii cii de ce Ancă! . . + 

Nu'mi vezi emoţiunea, măhnirea mea adâncă, 

N'o simţi? (cu înduioşare) 

Te rog me iartă, atăta mam uimit, 

Incăt îmi perd mâsura ..., 

Doctorul. 

Ce at? 

Corina (cu tristeţă). 

Sunt de jălit! 

Ah! inimile nâstre, ori căt am fi de slabe, 

Inchipuirii numai, nu pot să cacă râbc. 

ME 'nșclă Alexandru! o văd, o știu, o simti... 

El nu mă mal iubesce! în pept e locul strimt 

Şi crunta îndodlă, desprețul şi durerea, 

Se luptă sfărămăndu'mi odihna și puterea. ! 

ME 'nşelă! 

Doctorul. 

Cum se pste! 

Corina. 

Mă 'aşălă !
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Doctorul. 

AT dovezi? 

Esci sigură? Te 'mştlă 2... 

Corin& 

Ji vine grei să crezi, 

Fivesce! Nici-odată mai socotit s'ajungă 

La astă mişelie! - - - [storia nu-i lungă. 

Acum, de la 0 vreme, distras, preocupat, 

Vedem pe Alexandru eşind neregulat, 

Intrănd pe nesimţite ca să se 'nchidă 'n casă, 

Vorbind adesea singur, ferindu-se să. 6să 

Cu mine. Stam la gănduri și me 'ntrebam merci 

De ce schimbarea asta? Ce are? 

Doctorul. 

Să-ţi spun ei. 

Întrun proces politic sa încurcat orbesce, 

Caci alt-fel nici se pâte, șacuma trebuesce 

So ducă pănă 'n capăt deşi, cum îmi spunea, 

Clienţii, ca 'n deobşte, faci pricina mai rea. 

Grăbirea lui să mergă la astă adunate 

Navea alt scop, sunt sigur - 

(a parte). 
L'am scos la mal îmi pare. 

Corina (stringănduii măna cu un suris trist). 

Cat esci de bun prieten și căt îți mulțumesc? 

Darîn zadar &l aperi, căci am să-ți dovedesc, 

Ca graba de-a se duce la zisa întrunire,
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A fost ca să nu scape o dulce întălnire 

Şi că acuma pâte cănd roi stămi şi vorbimi, 

El e cu o femec. - (se scolă agitată). 

Doctorul (sărind de pe scaun). 

EI? Unde? Cum? 

Corina (dandu-i o hărtie). 

Poftim 

Citesce, șapoi spune-mi de nu e cu dreptate, 

Ca sufletul si mintea să'mi fie turburate ! 

Batjocura-i pe faţă ! 

Doctorul (privind nărtia) 

Depeşă din Paris? - 

Corina. 

De-acum o septtmănă. 

Doctorul (citind). 

„Făcând precum mi-ai scris. 

„Plec măne. Cu credința nemărginită 'n tine, 

„Alerg spre fericire. Tu privigheză bine. 

„Nici un cuvănt la nimeni - . 

Corina (intrerupănd). 

lei sema ?. 

Doctorul (urmănd citirea), 

| „Joi sosesc, 

„Aşteptă-mă Ja gară. Imbrățioşeri, doresc 

<Mult.> (se opresce mirat).
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Corina. 

Iscălită ? 

Doctorul 

«Fanny». 

Corina. 

Un nume de femec, 

O vechie pasiune de tEntr ! 
Doctorul 

Ce idec? 

Corina (cu ciudă). 

«Alerg spre fericire! Nu spune tn cuvânt 

«La nimeni > Ce 'psemnăză ? Nimic decăt că sunt 

Uniţi prin legăminte de vreme *ndelungată, 

Ca vor să se intârcă la viaţa de-altă dată 

Sub umbra tăinuirii,—sermani amorezaţi. 

Ținuţi de către mine, nevasta, depărtaţi — 

(npăsănd asupra cutintelor! 

«Tu privigheză bine!» îşi iau mâsuri, fresce. 

Alăturea de vatra onestă își clădesce 

Un cuib de desfrănarea nemernicul bărbat, 

De traii dămol şi pacinic acuma desgustat. 

In inima lui sterpă plăcerea nu învie, 

De căt cănd îsvorăsce de la vinovăţie, 

Şi 'n moleşitu-i suflet, de-al relelor vărtejii, 

O s&rbădă scăntee dă flacării prileji! 

—Plăpănda măngăere, iubirile curate, 

Nu'sii de ajuns simţirii fiinţilor stricate;
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Le trebue minciuna și boldul arzetor 

AL patimit şi vicit, şi traiu 'njositor; 

II trebuesce Fanny, să'st vie car în fire. 

Sa'st limpezescă mintea, să credă "n fericire! 

Cu ca nu se feresce, cum vezi, de a cși 

In lume, ca cu minc? (se preumblă fârte agitată). 

Doctorul (dandu-i telegrama înapol). 4 

ME mir cum poţi găndi, 

La astfel de naăpastil? (a parte) Ce tristă întemplare! 

(tare) 

Dupe depeșa asta, ar ficu grei, îmi pare 

Să dat atata vină lut Alexandru, Ei, 

De vreme ce asupră'i cerut-ai sfatul mei, 

Cred, pâte cu priință, că astă Dâmnă vine 

Aici, pentru afaceri, pe care el cu bine 

Le-a regulat, în lipsă 1, ca împuternicit 

Şi după cum ti scrie, luat-aii bun sferşit. 

E pâte 'n joc averea, ongrea, cine scie 
Ce interese grave; ear nu o mișelie, 

„O faptă "'njositâre cum zici!—Pe ce temei 

Iț sprijinesci prepusul, că 6re între ci 
Ar sta o legătură atăt de vinovată 2— 

Corina ţcu energie). 

<Imbrăţioșeri», dorințe, cuvinte dulci ! vre-odată 

De la clienți cănd re sai dat la avocaţi? 
Nu" stil de interese, ci stil de-amorezaţi 

Acesta! Nw's nebună, dar nu sunt nici copilă 

Să-mi spulber că credința pe vorbe ce de milă



Abia găsesci să "ncunjuri aceea ce găndesci. 

__Tnstinctul e temeiul puterii femeesci — 

Doctorul (a parte) 

Instinctul ? b6lă nouă, ce gănduri nesdrăvane 

At scos din trăndăvie, din mode şi romane, 

S&rmană omenire, te subţiezi de tot! . 

(tare) 

Când avocalui meşter, clienții nici că pot 

Sa"i scrie altfel Dâmnă, căci el îtare 'm mănă. 

In casul nostru pâte clienta e b&trănă 

Şi vărsta indulcesce pe om atăt de mult! 

(a parte) 

Nu pe femee însă, păcat! . 

Corina, (forte agitată). 

| Ei te ascult 

Vorbind cu sănge rece şi stati la îndoială 

De-a crede, dar se pare că esci în învoeală 

Si Domniata cu dănşii, în contra mea ! 

Doctorul (cu un suris trist). 

Ce tel: 

Me pui, la bătrănețe, pe mine ?n rănd cu el 

Şi tocmai pentru lucruri cetți sunt supărătâre? 

Ii mulțumesc de partea ce'mi faci. E o onsre 

Pe care, pe-ai mei umeri O port cu-atăt mai grei, 

Cu căt n'am nici un merit săți trec în ochi drept rău! 

(2 parte). 

— Fermeile gel6se ! uf! ce nătăngă şcâlă !
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Cu căt sunt mat cu minte, cu-atăta cadi la boia 

Mat lesne 1— 
Corin. 

Sunt ncdreptă? 

Doctorul. 

Imi pare 

Corina. 

Nu scii dar, 

CA tot ce zic, mă iartă, nu-si vorbe în zadar, 

Sunt sigură de mine. 

Doctorul. 

M& pu la încercare? 

Corina. 

Sciă tot; căci Alexandru, în 6re de uitare, 

Voind să 'mi dovedescă iubirea ce "mi purta, 

Mi-a dat pe faţă, singur, întregă viaţa sa. 

Mi-a spus cu de-amăruntul tot ce-a facut şi tote 

Femeile iubite mi le-a numit! (se plimbă agitată) 

Doctorul (a parte). 

Cum pste 

Un om să'și perdă mintea şi cumpttul atăt, 

[n căt să 'şi facă, singur, descăntec de urit! 

Nu % de ajuns că lumea în pace nu te lasă, 

Mai iei și tu pe dracu să bagi femei'n casă ! 

Zăă că'si nebuni bărbaţii! (tare) Nu mai pricep nimic 

Din tâtă încurcătura acâsta ?



  

    

   
((agur Azi) 
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Corina. 

Vrei să zic 

Ca mi-a vorbit de Fanny şi Co cunosc prea biac. 

«Eram nebun de dânsa, cum sunt nebun de tine!» 

De căte ori mi-a spus-0.— Acum, ne mai putend 

Teai de ea departe și temă. neavEnd 

De nimeni, nici ruşine, alergă car, firesce, 

La densa. Nebunia. dorinţei &l orbescel 

Cesi pasă lui de mine! de mine e sătul, 

M& calcă în pici6re . .- mă... 

(pune mănele la ochi un moment). 

Ah! dar e destul! 

Atăta "nduioşare af f. o mişelie.— 

Ridică-te femee şi'ți vezi de datorie! 

Barbatul tău se perde în căile lumesci, 

Mergi grabnic lăngă dânsul şi slabă-aşa cum escă, 

Acată-i calea dreptă şi-l scapă de peire. 

A ta este menirea să duci la fericire |. 

(vorbind repede și tăind frasele). 

Sunt hotărîtă |! Fanny sosesce chiar acum, 

Mă duc şi eă la gară. Gaăsindu-mE în drum, 

Nu vor avea curajul să mergă împreună. 

M& întorc cu Alexandru, 1 iat cu vorbă bună, 

Cu mâăngăeri, cu sfaturi,—vorb
escă şi Domniata— 

EI facem să-și cunbscă vinovăția sa, 

Sa se încredinţeze şi să 'nţelegă bine, 

Ca mare să trăescă Cu alta, ci cu mine! 

Acesta e Și dreptul meii, sunt nevasta lui 

Si nu'mi las et bărbatul pe măna nimănui.
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Așa te rog, ajută'mt, căci at înriurire 

Asupra lui. Strmana căi n'am decât iubire 

Şi lacrimi, şi voința de-a'l smulge de la ca. 

(plange) 
Ah! ce nenorocire căzu asupra mea! 

Vin doctore, degrabă. Me duc .să me gătesc. 

Doctorul (apropiindu-se de densa) 

Te liniştesce Doamnă ! 

"Corina (care se îndrepta spre stânga sc opresce), 

Cum să mă liniştesc? 

Sunt fârte liniștită, nu vezi? 

Doctorul ţa parte) 

Nevoe mat€. 

(tare) 

E văd că esci mișcată şi n'ai să fii în stare, 

La cazi de trebuinţă, să mai te stăpânesci, 

De, eii ţi-o spun mă iartă, dar cred că te grăbesci 

Luând o hotărîre ce pote să vă ducă 

La răi sfr&şit . 
Corina 

N'aibi grijă! (sună, întră “Tudor) 

Zi Tudore saducă 

Degrabă o trăsură (ese Tudor) 

(Doctorului) De'ţi este cumva grei 

Să mergi cu mine lasă m'oiii duce numai eă. 

" (întră în drepta). 

Doctorul (privind după densa) 

Ah! ce nenorocira ! Păcat de-aşa o casă!
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Cum dracu? - „Alexandru! . . . Și ME poftea la masă. »» 

Nu-și face omul singur belele şi nevoi ? 

M& duc cu ca. Mi-e teamă să'i las pe aratadoi, 

În ast-fel de ispită, la mijloc cu-o femee 

Străină, o nebună de sigur ..-: Ce idee! 

(Merge repede la biuroti, scrie căte-ta vănduri. Pune scris6rea în 

plic. Intră 'Tudor). 
Tudor 

Trăsura'i gata 
Doctorul 

Bine. Ascultă-mă, să dai 

Lui Alexandru asta ; dar înţelesu-m'ai 

Să nu te scie nimeni. Săi spui căi dela mine. 

Tudor 

Am înţeles. Doctorul" 

Îndată ce vom pleca 

Tudor 

| 
Prea bine 

Dar Domnul o să vie, mi-a Zis, numai decăt, 

Sa dus pEn€ la gară. (Corina apare în ușă). 

Doctorul 

“Taci! că te string de găt! 

Sunt gata domnă, aidemii.—Esci încă supărată 

Pe mine... 
Corina. 

Nu am dreptul. 

(către Tudor). O să venimit îndată,
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Scena IV. 

Tudor (singur venind din fund). 

Se duc la vremea mescr de-acasă? Cam ciudat. 

Şi Domnul o să vie acuma. Si ml-a dat 

Sat dat scrisârea asta şi încă să nu Scic 

Chiar nimeut. Mare lucru! Ca ce-ar putea să fie 

Intrensa2—D'apot ochil ce doctoru'mi facea 

Cand am vorbit de gară? Ce? cât pe aci cra 

"ml sară'n găt, nu alt-fel, dar ca să me sugrume. 

Zei, multe vede omul căt mai trăesce'n lume | 

—Nu, lucrul nui a binc, o simt ct cam de mult, 

Dar nu pot înţelege. Şi mă silesc s'ascult 

La uși într'o părere, şi tot degâba. Pace, 

Nimic. Aici în casă tot sgomotul se face 

Mat mult de slugi, boerit stau molcom, liniștiți, 

(grijesce prin cameră) 

De la o vreme însă, pari cam posomoriţi. 

Pe Dâ&mna mai cu semă, o vâd şezănd pe gânduri 

Măhnită, ba îmi pare că în vre-o două rănduri 

Am şi văzut-o plănsă. Copilă, ce să-i faci? 

Când Domnul nu-i acasă, nu-i chip so mai împaci: 

O îi avănd dreptate. Dă, singură nu-i vine 

Să stea, să tot citescă. O judec după mine, 

Ei m'aş şedea în casă o zi, fără să es 

Măcar comori să-mi dee ; de-aceea mi-am ales 

O slujbă ca acesta. Mor după sindrofic, 

ME rog sunt om de lume. 

(privind scris6rea pe care O scâte din sin) 

Ca ce-ar putea să fie
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În scrisorica asta ? Se vede că-l ceva 

De mare trebuinţă ; alminteri nu holba 

EL ochii cătră mine (ornicul bate ş6se Gre). 

(Pune scrisârea pe marginea biuroului, şterge căminul). 

Poftim, se face scră 

Si Domnul nu mai vine, a 'ntărziat la gară, 

Se vede că aşteptă pe cine-va, căci eri 

Mi-a zis să fac odaea de sus, cea de boectri, 

Si să nu spun la nimeni, nici Dâmnei. De mirare! 

Am scos ăntăi sofaoa, am pus un pat mai mare 

Si flori, şi o oglindă; car Domnul m& păzea. 

Îl îscodem ei doră, dar el nu-mi respundea. 

A "'nchis apoi odaea, luănd cheea cu sine. 

Nam priceput nimica şi pâte e mai bine. 

, (Se aude afară o trăsură, se răpede să easă). 

Ah! eată o trăsură. Sosesc-unul din doi. 

(Se întârce repede de la uşa din fund), 

Scrisorea, vai de mine! să n'o uit... 

(ia scris6rea de pe biuroă. 
Căci apoi . 

(Se îndreptă spre fund, întră Alexandru). 

Scena V. 

Alexandru — Tudor. 

Alexandru (întră cu pălăria ?n cap). 

De ce nu eși la uşă cănd vine vre-o trăsură ? 

Tudor: 

Eram aici. .. 
i
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Alexandru. 

Ved bine. . . n vecI tot cască gură. 

(arctind afară) 

Du lucrurile celea în camera de sus 

Şapol te "ntorce iute! 

(Tudor ese Alexandru privind împrejur). * 

Sc vede că sati dus 

În camera de-alături (merge în drepta). 

Aici nul nimeni. pete 

Sunt colo. (merge "7 stânga), Nici aicea: Sor fi ascuns. 

Socâte 

Sami facă m ciudă, unde nam stat aici cu el. 

De doctorul de sigur duhovnic de femei, 

A fost pusă la calc. Eu am să'i las în pace 

Sa văd de au răbdare şi sciti a SC preface. 

(îşi pune pălăria pe cămin) - 

Cum aş fi vrut în lipsa'mi, să stati întrun ungher 

Şi săi ascult la vorbă... 

(îşi târnă un pahar şi bea) 

Mister. pentru mister 

Le-am pregătit eu unul, pe care nici-odată . 

Fi mat să'l mai ghicescă » - (se uita la ornic). 

“Tărziu, Dar cam ciudată 

Imi pare gluma asta, (surtzănd) Sunt prea perăbdător, 

Cum i-am lăsat eu singuri . . . acum € răndul lor. 

(întră “Tudor) 

Ah ! Tudor scie unde'sii (lui 'Tudor) In care colții de casă 

Sau furişat boerii ? (pausă) "Ţi-a zis Să taci ? ce-ţi pasă 

“Te scap eii. Aide spune.
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Tudor 

, 
Dar nu scii ce să spui 

Căci nu'i acasă nimeni, sai dus... 
3 

Alexandru 

Ce, esci nebun ? 

Tudor 

Sa dus şi Domnul doctor şi coconiţa . . - 

Alexandru 
Unde ? 

Tudor 

Fă sciti ? s'ai dus cu birjea, în sus . - - 

Alexandru 

Nu mai ascunde 

1% 9 

Degtba, spune unde'si? ... 

Tudor 

Zei, Domnule-aii plecat. 

- Ah! eată şi dovadă scrisrea ce mi-a dat 

Chiar Domnul doctor singur, ca să v'o dati în mănă. 

Alexandru (smuncinduw'i-0) 

Mă îa cu viclenic, dar gluma e b&trănă. 

Asemeni meşteşuguri la noi nu se mai treci...» 

(Deschide scrisârea, citesce și din z 

fârte serios). 

Dar asta? (cătră Tudor) bine, dute! (Tudor ese). 

(citind încă odată) 

imbitor ce era devine de odată 

In lipsă-mi se petreci
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Adeverate drame!—Ciudată 'mperechiere 

De lucruri! [2 gelâsă, pelâsă?—-O părere 

O cat de nesdrâvană, adesa! de ajuns, 

Sa rescolescă patimi, să sape intr'ascuus 

In inima femeci prăpăstil de mânie 

Și 'ntr'un vărtejii selbatic odihna săi sfâsic, 

Sa ratăcescă mintea și cumpătul, şi tot! 

Corina e pelosă de Fanny 9—Ce despot, 

E omul pe cl însuşi de multe ort zadarnic. 

Ce'1 fact? la rău, din fire, cl e plecat și harnic! 

Cum a putut să afle, me mir + 

(merge la biuroă și caută prin hărtil). 

la să vedem 

Depeşa nui aicea ... de a-cum hu mă mai tem. 

__ Ah! esci gelâsă dragă! Acesta cruntă bOlĂ. . 

Acel cuprins de densa, grecii tâfăr se mai scâlă! 

Iţi trebue degrabă leac tămăduitor. 

Am să ţil dai, căci altfel stămii, r&i pe viitor” 

Oră cine se respectă şi vrea să aibă pace 

In casă, fără preget să caute-a'și destace 

Femeea de năravuri stăngacc, de manii 

Şi de năluci pismaşe . - -: ce 'npingit la nebunii; 

Caci alt-fel vai de dânsul ajunge a se teme 

De umbre cornorate cu vreme fără vreme; 

S'atunci căsătoria“ un fel de iarmaroc, 

In care nervii Dâmnei te ducă din loc în loc! 

_— Ciudat îmi pare însă, cum ea, atăt de blăndă 

Şi de încrezătâre să se fi pus la păndă, 

Şi stănd la îndoeala despre iubirea mea
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Să'si prilejescă pălngeri că me port re cu caIl— 

Pentru-o femee totuşi e fârte răbdătore. 

Sa fie ea gel6să și îngăduitore, 

Mă mir. Să nu mapuce la aspre lămuriri, 

Şi altora să facă duibse tănguiri !? .... 

_— Ah! prefăcătorie, iscâdă-afurisită, 

Credâm că erai 6spe de inimă-ofilită, 

Far nu de suflet tntr, plăpănd și iubitor ! — 

De-ar şci cătă năpaste tărescă în urma lorii 

Femeile, ce viaţa şi fericirea'şi punil 

Pe-o vorbă 'nşelătâre, ori pe-un vertejii nebun 

Iţi trebuie 0 pildă Corino'! E ruşine 

Să pui tu lucruri j6se în cumpănă cu tine! 

__Dar ast-fel mi se cade. Fireşce, cap am că, 

S4 las ca să se primble pe secretarul mei, 

La voea înt&mplării, hărtii de rănduială 

Cu-atătea înţelesuri croite pe 'ndoială? 

La cei ce sunt ca mine de-ar fi să dai un sfat, 

Le-aş spune că în colțul cel mai întunecat 

Al tainiţei s'ascundă lucrările 'ndoidse, 

De vor să 'nchidă gura femeei curibse! 

(pendula bate b jum. 6re) 

Nu cred să întărzie. 

(Sună, întră Tudor. Serie câte-va 1ănduri Îa vbiurcă, înd6e hărtia și 

io dă). 
_ Sa dai acesta sus. 

(Tudor ese. Alex. scâte perdelele de Ja ușa din stinga, din brăţarele 

_lor şi le aşeză drepte împreunăndu-le, ca cum ar face o portieră). 

Tot ce mă mai măngăc, € că acest prepus 

Eșit în drum la vreme, va fi de-acu 'nainte
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Un credincios tovarășii ca să mt "nveţe minte. 

(Se aude o trăsură afară, Alexandru alergă la fercstră). 

Ei sunt. Ce faţă cruntă, ce ochia nelinişcit « - + 

(Se punc în dreptul uşet din stânga, apucă penlelele cu mănile, <A 

cum ar vorbi cu cine-va din năuntru). 

Corina-l mânidsă ? 

Scena VI. 

Alexandru, Corinit, Doctorul. 

(Când întră Corina şi Doctorul, Alexandru se întirce repeda cu faţa 

spre ci ca cum ar îi fost surprins, — Corina intră repede, văzend pe 

Alexancru, face o mişcare să stea în loc, dar trece înainte şi se opresc“ 

lângă canapea, unde se desbracă nervâsă. Doctorul o urmeză Cu pat 

mărunți fârte încurcat). 

Corina. ltrăgăndu-si mănușile). 

acolo... â tresărit ! 

Alexandru (zimbitor venind în faţa scenet)- 

Frumos ! v'aţi luat sborul şi m'aţi uitat pe mine, 

Aţi conspirat în lipsămi și ati găsit că-i bine, 

—Aci găsesc pe doctor cu higiena lui — 

Sa nu lăsaţi să trecă sfinţitul s6relui, 

Fără-a eşi la aer "nainte de măncarc. 

Prea bine. De ce însă nu aţi avut răbdare 

Sa viii și eii acasă, să mergem câte trei ! 

Mi-ar fi făcut plăcere... (către Doctor). AȘA că-i vina € 

(către Corina). 

De ce: 
Corina (fară a se uita la dânsul). 

Scii fârte bine că nws supărătâre.
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Aveai atăta tr6bi— și rbi—absorbitor
e — 

ln căt nam vrut o clipă să ţi-o zădărnicesci, 

Nici chiar pentru plăcerea, ce zici că o găsesci, 

De-a merge la primblare cu noi... 

Alexandru. 

_Cat esci de bună! 

(a parte). 

Mă "'nghimpă. (privind'o) ceru'i negru, 0 să avem furtună 

Corina (dregăndu'și rochia). 

Tță mulţumesc! Se pâte... Şi D-niata esci bun.. 

Alexandru. 

Ce vorbe sunt acestea? Nu tenţeleg.... îți spun... 

ME iartă s-. 
| 

Corina (întrerupăndu-]). 

N'am ce-ţi face. Fă, scil că nu's deprinsă 

Cu jocuri de cuvinte, ce ati cătare 'ntinsă ; 

In căt sunt mulțumită, cănd ast-fel precum pot 

Jeg căte două vorbe, câ să nu tac de tot. 

Alexandru (a parte). 

Din ce în ce mai aspră. . . « acum o să sbunească. | . 

(tare). 

Și tu, de la nimica. faci lucru-atăt să crescă ! 

Nwmi spulbera aventul cel bin. Voiam să "ţi zic 

Ca nui nimic pe lume dar absolut nimic, 

Ce ar putea vre-odată să'mi facă o jicnire 

Din partea ta, afară de lipsa de iubire 

Şi de păcela asta cu câte îmi vorbesci,
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De căâte-va minute... voesce săt ia mâna). 

iubită precuni escl | 

(Corina, care până aict €l ascultase fAră să se mite la dansul, se În” 

târce ca imboldită de indignaţiune, îi priveste lunp, îşt feresce măna 

apoi trece mândră În partea opusă A scenei). 

Doctorul (a parte). 

Frumose sunt acestea 2—Eii cc's de vină ore, 

Sa stai pârtaşii nevrednic la astă s&rbătâre 2— 

Nu e nimic în lume de ce m'am fost ferit 

Mat din-adins, cum este ăst soii nenorocit 

De 'mpunsâturi și certuri ce facii din căsnicic 

Un iad de chinuinţă, când nut de mișelic. 

Chiar din pricina asta nici nu m'am insurat. 

Când mi-ar fi zis nevasta: ori doctor, ori bărbat! .. 

Pas, să mai stai la gănduri | Sunt singur şi mi-c bin? 

Ear la vre-o 'nşelăciune, mă 'nșel tot cu pe mine! 

(Pe tot timpul căt a vorbit doctorul, Alexaneru Sa strămnutat ușurel 

pe după masa cea rotundă şi pe la spatele Corinei—care dădea semne 

de nerăbdare şi apol s'a pus pe fotoliul de lingă masă şi se utita într - 

un jurnal.— Alex. e la dreapta ei). 

Alexandru (privind-o, cu 0 voce tristă). 

Din ce în ce mai tare mă miră chipul ti 

De-a fi, cu mine astăzi. Imi vine fârte grei, 

Din neobicinuință să v&d amărăciune 

Ori r&utate ăncă, în tot ce ai de-a'mi spune. 

Corina (cu răcelă) 

Et n'am să-ți spun nimica. Te văd pe D-niata 

Că 'ntrebi, că'ți faci de vorbă, că cercetezi ceva,
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Alexandru 

Da ! cercetezii fresce, căci pentru 'nttia dată 

Azi esci aşa de aspră cu mine Și *'ncordată, 

“Tu cea atăt de blândă şi dulce— Draga mea 

De-ai sci căt nu te prinde, mai fi aşa de rca, 

In casa nâstră ăncă, mat răsunat cuvinte 

De-acele ce inghimpă în inimă Sin minte 

Incăt ori cine astăzi nea auzi, mirat 

Sar întreba de suntem femec şi bărbat. 

Nu după moda nouă, ci ca din temea veche, 

Cand casa era ună şi soţii O păreche. 

(Corina pate nerăbdătâre covorul cu piciorul) 

Doctorul (a parte) 

Cum se cun6sce hoţul, că-i meşter la cuvănt 

Şi negustor de frase, vorbesce caun sfănt; 

țtare, apropiindu-se) 

Eu cred că” nici-o-dată, nui de folos să fie 

În casă ne'nţelegeri şi între soți mănie. 

Fivesce, oameni suntem, greşelele 'su pe noi 

Dar şi îngăduire se cere când sunt d0f..--. 

Alexandru 
(vesel). 

Am fost în tot-de-a una şi sunt uh om de pace; 

Încăt că cu nevasta răsboiii nu pot & face. 

Aşa e dragă? Spunei, Aşa € căci zimbesci. «+ 

Corin (conţinEndu-se
) 

Zimbesc îl... zimbesc de milă. ME mir cum nu rosesci 

Cand spui astfel de lucruri și vii cu-atăta fală 

Sa'mi dai sfat de plăndeță și lecţii de morală.
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Aş înţelepe-acestea şi pâte le-aş urma, 
Când mi le-ar spune altul, nu însă I-niata. 

„A exandru 

Cum nu cit: Ce msemntză .,. 

Corina 

Oh! înţelegi prea bine. 

E tristă comedia ce vrei să joci cu mine 

Şi e ncomenbsă.—mă iartă de cuvtnt-— 

Da, ca îmi dovedesce, că tot ce e mai sfânt. 

In astă legătură ce-i zici căsătorie, 

Increderea deplină, e slabă jucărie! 
Bărbaţii ca tovarăși necredincioși și rel 

Aducii perzânl-o m casă ruina m urma ci. 

Uşori și fără cuget își facă cu ingrijire 
O pârtă, pentru patimi, cu tainică cşire, 

Prin care scotii ei însuşi din casă cinstea lor 

Lăsănd să intre "m locu-i scandalu 'njositor. 

Acestă primentlă nemernică se face 
Mai lesne, cind femeea o sufere şi tace; 

Eii însă nu 's de-acelea ce tacit şi se sfiescii 

A sugruma rușinea în cuibuii mişelesc. 

Ei priveghiănd de-aproape la cinstea vetrei mele 

Voi sci chiar impotrivă'ţi s'o ocrotesc de rele. 

Și mai ănt&i de tâte găndesce-te că sunt 

Femeea d-tale, şi că nimic mai sfănt 
N'ai de făcut în lumea de rele împănată, 

Decăt să'ți ţii femeea şi casa nepătată. 

— Acum urmeză'ţi rolul, îmi place să te ascult.
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De ce să pierzi prilejul unui discurs mai mult! 

Alexandru (a parte) 

E aprigă, nedr&ptă și slabă cum sunt toate 

Femeile. 
Doctorul (a parte) 

Prea bine! M& mir de unde scâte 

Asemenea cuvinte ? lemeca cănd o vrea 

ÎL face şi pe dracu de umblă după ca. 

Alexandru (tare) 

Văd, din nenorocire, că e cu neputinţă 

A ne 'nţelege astăzi, Ar fi deci cu priință 

Să punemi pe un altul aicea între noi, 

Ca să ne lămurescă de-a-răndul „pe-amăndoi 

Aşa eil rog pe doctor să vie, să m'ajute,: 

Să nu ne perdemii vremea cu vrute şi nevrute. 

Doctorul (2 parte) 

Poftim | mE pun la. mijloc acum. Ce-o să le fac 

Mi să dragi şapoi sunt tineri, se certă şi se'mpac, 

(tare) 

Ri vă ascult, de-oparte, vorbind de-atata vreme 

Si zei, dacă mvaţi crede încep chiar a mă teme. 

Să nu vE ved la urmă, aprinşi precum sunteți, 

Ca vă perdeţi cu vorba şi mintea căte-aveţi. 

De vreţi a vE 'nţelege fiți mat dămoti la fire. 

__Femeea, vatra casei, blănd simbol de iubire, 

Menită să păstreze bărbatului un loc 

De măngăere "n sufiet— chiar neavănd noroc—



  

            

Sa 'nalţă cu măndrie pe-a datorici, scară, 

Dând gândurile rele din inimă afară. 

Cu pilda ci cea blandă, cu graiul cl duios, 

Uşor să 'mtârcă pâte la drumul priincios 

Pe cel ce în aventuri nebune oil trufaşe 

Si-a pus în jug viaţa, la simţuri pătimașe'— 

Alexandru ţa parte)] 

Adică bate m mine. Bun avocat mai am 

ME sprijină ca ştrengul pe spănzurat, (tare) Eram 

Sa zic şi cii o vorbă. Acestea t6te 'sui bunc, 

Dar nu me lumincză de loc. Nevasta spune 

Că am deschis o uşă de patimi și că sunt 

Bărbatul cel mat sprinten la cuget pe pământ, 

Că vatra e'a pericol și că va sta de strejă 

La pragul casci nâstre să nui fur cinstea'n mreajă 

De simţuri pătimaşe, precum zici D-niata, 

—M& rog din tâte astea ai priceput ceva? 

Căci n'aș voi asupră'mi să cadă o bănuială 

Lipsită de temeiuri... (pausă. Doctorul și Corina tacii). 

| Cum ? staţi la îndoială? 

Atunci de ce atătea cuvinte de prisos 

Cu-atătea înțelesuri pe faţă și pe dos ? 

Acesta-i comedie! . . 

Corina sărind de pe fotoliu) 

Destul, că'mi pierd răbdarea ! 

Doctorul. 

Sa risipit iar vraja.



Corina (cu indignare). 

Cum al nerușinarea 

Sa vii să'mi zici în faţă că ei joc comedii, 

Cand înţelegi prea bine că sciit de unde vii, 

Când am aici dovada purtărei d-tale 

Atăt de înjosită.— Cum ? mi te pui la cal, 

In taină, cu-o temee ceți vine din Paris 

Şi care te iubesce, Și O iubesci | l-ai scris. » - 

Ve scriți de lungă Vreme; de sigur. Ce ruşine! 

Şi 'mi mai spunci acuma că mă iubesci pe mine! 

Şi alergai la densa.—Ah! mult păi mi-ai făcut — 

Sciam de-atătea zile că vine, am tăcut 

Să ved de nu mănștlă a mea închipuire. 

Adinire însă, (ironic) plecând la intrunire, 

Te-ai dus întins la gară so 'ntîmpini, asi e “oi, 

Așa că pentru-o Fanny, ţi-ai bătut joc de noi! 

Acum pricepi de sigur, din ce împrejurare 

Mi-e inima cernită și vorbele "si amare! 

Alexandru (ca aiurănd). 

1: o fatalitate, un vănt nenorocit, 

Ce a căzut asupră ml şi care ma uimit! 

Corina. 

Mărturisesci atuncea ! E dar nenlăturată 

Nenorocirea nâstră ! Mai spune'mi înc'odată..... 

Credinţa şi 'ndoiala se sbuciumă în piept, 

Răspunde | . 

(pausă, se apropie de Alex. şi-l ia de braţ, cu un suris silit) 

Sunt nebună! Aşa că nu € drep!
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Ca e o aiurare a 'mchipuirit mele, 

—emeeca scit căt slaba și pâte să se 'nsele— 

Ca mă iubesci pe mine. Mi-al zis azi: te iubesc! 

Pe ca nu poţi s'o suferi...! Aşa că. 

(veztnd câ Alexandru tace privind'o). 

Nabușesc ! 

Respunde!..... 

Doctorul. 

Cu o vorbă din inimă pornită, 

Imprăștie necazul, fă-ţi casa liniştită! 

Corina (dandu-! telegrama). 

Citesce-mi tu depeşa şi judecă . . + să vezi, 

Așa de răi ce scrisă, că singur al să crezi 

Ca mine... 

Doctorul. 

Alexandre, găndesce-te la lume, 

La dânsa şi la tine. Acestea nu sunt glume. 

(Alexandru tace, privind depeșa). 

Corina (sc plecă pe umerul lui, spre a ceti). 

«Nici un cuvânt Ja nimeni, îmbrăţioşeri!> Ce zici? 

<Aşttptă-miă la gară, sosesc Joi» . . + Dar aici 

«Alerg spre fericire !» . . - Acestea nu'sii cuvinte, 

Ce m'aii putut aduce uşor să-mi es din minte? 

Alexandru (a parte). 

Ce gingaşă e ast-fel ! dar gelosia'i rea 

Şi ei vrei pace 'n casă...»
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Corina. 

Aşa e? 

Alexandru (luănd o înfăţoşare tristă, vorbesce rar, ca cun 

ar seâte vorbele cu grei). 

Draga mea, 

Strmana omenire, atat de 'mpovărată, 

Pe multe povernişuri alunecă de-o-dată - : * 

Sunt une-ori momente; cănd omul e dator 

Sa 'nfrunte slăbiciunea, să fie răbdător » - - 

Si să'şi ascundă păsul căt mai adănc în taină - - : 

Oh! grija-i pentru suflet obositâre haină - - - * - 

Ce folosinţă 6re avem â pe lupta 

Sa ne jăli zadarnic, de nu putem schimba 

Fatalul curs al sârtei, cănd din nenorocire 

Ne răscolesce viață cu-o aprigă lovire » - : 

Doctorul. 

Vorbesce într'aiurea! Ci fi mal murit 
+ = « 

Corina 

Eu nu 'nţeleg nimica. 

Alexandru. 

Fi bine, a sosit, 

Da, Fanny € aicea. (ingenunchiănd)- 
De 's vinovat » - + 

ertare! 

Corin& (fâcănd o mişcare în lături). 

Ah! nu me înşelasem! (sbucnină de plăns). Ce grâznică 

- trădare !
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Alexandru (sculandu-se, se apropie de ca). 

Dar o să plece... dragă ... 

Corina (fuge spre canapea). 

Ah! lasă-mă& (se pune jos! 

Doctorul (apropiindu-se de Corina şi împiedecând pe Alexandru 

de a sc duce lângă ca). 
Ce faci 

E râă, nui demn de tine... Nu tencerca s'o 'mpaci, 

Atăta măngăere îl mat remâne . . . Bine 

Ce gânduri ai? ceţi este > cum nu ţi-a fost rușine, 

Când al așa femec >... Ei nu sciit ce săți zic! 

De ce-al făcut aceasta, când nui lipsea nimic 2 

Alexandru. 

Nimic din căte omul nu pâte să dorescă... 

Dar inima e vie, ea cere să iubâscă 

Merci, şatăta sbucium purtam în pept de dor, 

Ca de-ar fi stat acolo, eram să me omor. 

Ce vrei aşa mi-e firea . . . e pote-o nebunie ! 

(se apropie de Corina, care plănge pe canape), 

Te rog... Corino... dragă ... 

Corina. (vorbesce plăngănd). 

Dar asta grozăvie! 

Ce inimă, ce cuget, ce minte ai? Ce esci ? 

Parc'ai trăit afară din lume, de vorbesci 

Asa făr' de sfială și fără ce măsură. 

Ce ţi-am făcut ei 6re, de'mi porți atăta ură ? 

(Se scâlă şi vorbesce, apropiindu-se din ce în ce mat mult).



De când trăesci cu mine, făcutuți-am vrun răi? 

Avut-ai a te plănge de caracterul meii? 

Căsătoria nâstră n'a fost ea o unire 

A două măni întinse cu dor şi cu iubire? 

Şi 'm casă, ca în lume n'am fost necontenit 

O s6ţă credinci6să lăngă-un bărbat iubit ? 

Din sfănta'mi datorie eşitam vre o dată ? 

Ce ţi-am făcut ? răspunde 2 

(pausă. Alexandru stă cu capul ţintit în păment). 

Sunt 6re vinovată 

Că'n inima'ți prea largă şin pieptuţi prea aprins 

Dorinţele vrăjmaşe n'aii cumptt, nici coprins? 

Ca pentru patimi sterpe, nemernice, nebune 

Jertfescă trecutul pacinic și ciasurile bune 

De dragoste curată, de traiit netu:sburat, 

În care ca copiii cu drag te-ai resfăţat? 

(pausă, urmănd cu violenţă). 

Ce mai întreb de geaba ? Sunt lucruri pentru care 

Femeea cum se cade nu intră 'n cercetare, 

Ci le despreţuesce ... Așa 'desprețuesc 

Eu pe femeea ceea—fals idol omenesc,— 

Pe care al adus'o aici făr'de ruşine, 

Săţi îndulcescă traiul alăturea cu mine 

Şi să'ți prefacă casa, din care voii pleca, 

In cuib de desfrănare prin slăbiciunea ta! 

(Ajunsă la culmea emoţiunii, Corina'și pune mânile repede la ochi 

şi se clatină să cadă. Doctorul să răpede să o sprijine. Alexandru face 

mn pas spre dănsa; ea se îndrepteză însă, îşi şterge repede ochii, trece 

în partea opusă a scenei și aţintindu' și privirile fulgerătâre spre ușa din 

stânga, strigă amenințând), 

12



| 
— 175 — 

iinţa blestemată! din margine de lume 

Mergi să'mi furi iubirea şi pacea, $al mei nume, 

Ce furişezi nebuno, aici în cuibul mcii, 

(u care porţi ocara şi ura 'n sinul teii. 

şi crezi că am să sufăr în fața'ţi, nemișcat, 

Batjocura acfsta ? (face câtt-va paşt spre uşă). 

Sa cşI de-aici îndată! 

(se întârce câtră Alex, care se punc între ca și ușă). 

Acolo at ascuns'o! Acolo te-am găsit 

Păzind adineâre. Intrănd al tresărit. « 

Doctorul ţapropiindu-sc de Corina). 

Ce vrer să faci? găndesce, dal singură alarmă 

Scandalului și lumii dat singură O armă! 

(n parte). 

Auzi nesocotitul! Nu 

(Corina înainteză spre uşă, 

A chip să! mai împac ! 

Alex., se pune înaintea ct).   Alexandru (ca cum ar apăra uşa). 

la stma, d6mnă ! Suntem... | 

Corina (tremurănd de mănie). 
| 

Oh! sciă c'ai vrea să tac, 

Cai vrea să închid ochii şi să te las în pace; 

Dar am s'o dati afară | RR 

Alexandru- 

Acesta n'o vel face !.... 

Corina (apr6pe 4e ușă). 

În lături 1...



= 

O 
Lmpă 

Alexandru (în faţa el). 

Nu vei trece | 

Doctorul (frângEndu-și mănile). 

E lucru nebunesc, 

Corina (dând pe Alexandru în lături). 

Fugi de-aicea.! 

(Alexandru se trage lăngă dulapul din fund, Corina ridică o parte 2 

perdelei şi strigă). 
, 

Eşi, eși, îți poruncesc ! 

(Apol se dă cu un pas înapol şi aşteptă. Apare în pragul uşel Ștefan 

îmbrăcat în uniformă de maior de roșiori. Mişcare şi mirare generală. 

Corina se uită pe vând la Alex. la Ștefan și la Doctor). 

Scena VII. 

Alexandru, Corina, Doctorul, Tador. 

Corina (făcână o mişcare în lături şi dănd un țipet)- 

Ah! 
" Ștefan (închinăndu-se). 

Dâmnă | 

Corina țindreptăndu- 

Alexanădre! 

Doctorul (a parte). 

Ce vrea să zică asta ? 

se către bărbatu-seii). 

Ștefan (a parte) 

Se uită lung la mine.
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Alexandru (vesel) 

Mi-a speriat nevasta +. : » 

Stefan. 

i, ce fel? 

Alexandru, 

Uite bine. Intreb'o tu să'41 spuc, 

Stefan. 

Alexandru. 

Ah! nu vă cunosceţi! (presentindu-l Coriac!). 

Maiorul Ştefan Grue, 

bun şi vechii prieten al mei... 

Corina (dându-i mâna). 

Imi pare bine; 

. cunoscm din faimă .. (Ștefan et sărută măna). 

Ștefan (zarind pe Doctor). 

Oh ! Doctore! 

(Se 'ndrepteză câtră deasul şi-şi dai mănile) 

Doctorul. (incet). 

Cu cine 

ral ăncă 'năuntru ? 

Ștefan (privindu-l mirat). 

Cu nimeni,
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Doctorul. 

N'ai văzut. -. - 

Pe. . nimeni? 

Stefan. 

“Bram singur (se străngi de mănă) 

Doctorul (a parte). 

Bun, Fanny-a dispărut. 

ei convorbiri, Corina a aruncat o privire repede în 

(In timpul acest 
apot se întârce spre canapea încetișor). 

odaea din stănga, 

Alexandru (privind pe Corina, a parte). 

Nevestei! tot i-e frică .,. (trece în faţa scenei, în drepta) 

Corina (punăndu-se pe canape, a parte). 

Nu-i nimeni! De mirare! 

Stefan (incet, doctorulu). 

De ce mi-ai făcut însă acestă întrebare ? 

Doctorul (arătăndu-i pe Corina). 

Ţi-oiii spune mai pe urmă . . 

Stefan ţcătră Corina). 

, E 6re-adevărat, 

Alexandru? Aș fi nemăngăiat, 

nd facemii cunoscinţă, 

e vre-o necuviinţă . . » 

Ce zice 

Ca pentru 'nttia dată, că 

Sa fii prileji nevrednic d 

Corina. 

Ohl nu.. 

    

 



Stefan 

Cu tâte astea, când man ivit pe prag 

cun pas în lâturi, Eram sa me rctraf, 

cam intrat pote în vre-o casă străină. 

teptaţi pe minc, desipur e e e nu's de vină, 

ttând pe Alxandru, care sc preface că privesce aiurea) 

trimis acolo şi aşteptam să vic, 

presinte, dOmn3. 

Doctorul. 

Adevărat să fie? 

Stefan. 

at. Intreba]. 

Corina. 

Nu înţeleg nimic 

o 'ncurcătuură .. . 

Doctorul. 

Așa cra să zic 

Stefan. 

N'avem dreptate? 

Corina. (câtră Aexandru). 

Atunci persâna ceca..-: 

Doctorul (întrerupănd-o, caută la ornic). 

og, nu vă e f6me? 

a
 

- 
—
 
A
P
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Alexandru (rizend, a parte). 

Ciudată e femeea, 

chiar văzEnd cu ochii nu crede, cănd nu vrea, 

pot fi celel-alte, de judec dupe-a mea. 

(tare, apropiindu-se de grupul din stăngaj 

nipuetă Ştefane—adev&rată dramă— 

„m câteva zile primesc o telegramă, 

(scâte telegrama din buzunar) 

n care un prieten îmi scrie din Paris, 

cu credința 'n mine şi sufletul deschis 

fericire, grabnic se va întârce 'n țară, 

gându-me s&rmanul, ca să'l aştept la gară 

să nu spun la nimeni că vine. ... 2 

Ștefan face o mişcare, CA CUM ar rea, să vorbescă, Alex. al opresce 

gestul) 
- 

Nam sfărșit. 

n întămplare însă, 0 d&mnă a cetit 

epesa şi .. . îndată s'a pus pe bănuclă, 

x" scrisă de-o femee, că ei... 

Stefan. (întrerupendu-l). 

Oh! Ce greşală! 

ta ţi-am trimis depeşa. (Alex. &! da telegrama) 

Corina (sărind de pe canape) 

Cum, D-niata, glumesci ? 

Stefan 

Da. Eu sunt Fanny; dâmnă | 

(Alex. ride cu hohot şi se pune pe fotoliul din drepta) 
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Doctorul. 

Curat ca în povescl. 

Stefan (citesce telegrama). 

Intocmal, «Cu credinţa nemărginită 'n tine 

«Alerg spre lericire. Tu priviuheză bine 

«Nici un cuvent la nimeni.» ecâră Corina) 

Oh! dâmnă de sciam 

Ce arc să sc 'ntemple, mE credeţi nu scrian 

Aşa, şi mat cu scmă el şi rugam să'mi ție 

Acestă taină 'n dou€ cu scumpa lut soţie. 

(Corina transformată și înveseliti se duce uşurel pe la spatele lui 

Alexandru, îi apucă capul în mâni şi-l sărută de multe or). 

Corin. 

Cat sunt de fericită! Ah!şi căt te iubesc? 

M& vel ierta tu Gre? (vorbescă încet). 

Doctorul. (lui Ştefan). . 

Păcatul femeesc 

E gelosia. Binc, atăta mă uimise 

Incurcătura asta, încăt me părăsise 

La urmă şi răbdarea. şi tote. . - E ciudat! . . « 

Stefan. 

Molipsitâre bolă. 

Doctorul. 

Şi dor nu's însurat! 

Corina. (lui Alexandru). 

Ce m'a impins mai tare în astă rătăcire, 

— 
A



A tost iscălitura. E lucru peste fire 

Ca pe-un bărbat sal cheme întrest-fel, nui aşa? 

Alexandru. 

Din Ştefan i-a zis Fane, de mic copil. Era 

Ua obiceiii din scâla, la noi, săi zicemi Fane. 

— In loc dar să tenconjuri de gănduri năsdrăvane 

Şi să tot țeşi prepusuri, de ce nu ai venit 

Să'mi spui ce-avei pe suflet şi te-aș fi liniştit 

Cu-o vorbă, ca acuma? 

Corina 

Dar unde pui măndria 

Firescă, a femeei . . - 

Alexandru: 

Adică gelosia, - 

O patimă trutaşă, cu care vE jucaţi, 

Ca cu-o săgetă 'n care adesea vă "'nțepați. 

Măndria femeescă, ar trebui să fie, 

Ca streja credinci6să, a inimii măndrie. 

Destul că măngăere așa de rar găsimi 

In lume, ca atuncea, cănd cel puțin iubim, 

Să nu dați viaţa, pacea şi slaba vâstră minte, 

Cum vrei să faci tu astăzi, pe jocuri de cuvinte ! 

Corina (întinzEndu-l măna). 

Invăţătura-i scumpă, căci eu am suferit 

Mai mult şi mai puternic . . - =: 

(Se întârce spre Ştefan şi Doctor)



— 150 — 

Stefan 

, „ 
Sunt forte fericite 

Ca v'am putut aduce car liniştea în casă. 

Corin: (dandu-i mâna). 

<un* recunoscetore . 

Tudor (pe pratul uşct). 

Ve rog, poftiti la masă. 

Doctorul (căutând la ornic). 

Chiar şi venise vremea, am Aimaănzit de tot. 

Sa sciți că altă dată, când mEţr pofti, vE scot 

La rând pe fie-care, pân” la sofrageric, 

Sa căutaţi de masă, car nu de gelosie! 

(Corina di braţul lut Stefan şi pornescă spre fund). 

Cortina cade:





MARIEI 

Cu întrega mea inimă. 

————



PERSONELE: 

— 

„D-nul C. Notlarâ 

Roheanu, Medic e + - - 
„D-na Ar. Romanescii 

Lia, soția lu. . . e 

Mitică Zorneseu s = e o: „D-nul C. Costescu 

Simion, sluga lui Robeanu Pa C Catopol 

Catinca, fată în casă la Robeanu . D-na A7. Ciucurescit 

Scena se petrece Farna în casă lui Robeani, 

în Bucuresci. 
: 

 



“Teatrul înfăţioşeză o elegantă sală de mâncare. — Masa € pregătită 

pentru un mare supei de bal, — Scaune de-a-lungul mesel.—La repta 

un cămin cu 0 mare oglindă. —. Lângă dânsul un fotoliu, un scaun, și 

o masă pentru fumat. — La stănga un bufet mare cu argintări! şi cris- 

taluri. — Coşuri, cu fructe şi bonbâne pe masă. — Uşă în stănga ușă în 

drâpta. — Fundul scene! arată, printr'o scadă o seră de earnă lumi- 

nată. — O draperie bogată decoreză intrarea seret.— Două jampe ardă 

pe cămin. — Candelabrele de pe masă nu sunt aprinse, — a ridicarea 

perdelei pendula bate 9 ore. 

Scena |. 

Simion (cu mănile în şolduri înspectănd masa). 

(Livrea neagră cu șnururi galbene, vestă albă de postav, cu fir, 

“ culoți, de catifea roşie, ciorapi albi, pantofi de lac, — 10; 15, 20, 

25, 30, 35: 40, 4 42 43 44 pe â tru, ZE... CĂ Și 

cinci! Bun! de sor mai strănge ceva boerii, încapit toc- 

mai 50 de tacămuti. (Căutăndu-se prin buzunare). Na! că iar 

am prăpădito | „De cănd cu balul ăsta, mi-am perdut 

minţile şi pace! Ba bine că nu le-aş fi perdut! ME rog 

sa te pui d-ta bud, teafăr, sănătos Și să restorni o casă 

întregă ca să faci loc gol pentru învărtitul cocânelor şi 

să strămuţi lucruşârele, să le stingheresci, ba să le și 

mai fărămi, că de! om esci, numai și numai să-ți faci



— 902 — 

treba şi să aduni O sumedenie de lume ca să bca, să 

mănânce pe socotela ta... asta n'o pot cil înţelege odată 

cu capul A! Sa mergi buna-6ra la alţii, asta mal vine 

la socotelă, că stau [rumuşel la odihna cu hainele boc- 

rilor în braţe și dupE ce mam saturat de privit şi de 

somn, mal dau o revisie pe la butet! Kief pe soco- 

tela altora, vezi bine! Dar de opt zile să mă muncesc 

că, să n'am nici masă, nici linişte cum Sc cuvine prea 

e prea! adică vorba ceca: nu face că ţi sc face! Câi- 

nasem din cale afară pe bicţii feciori din alte Ccasc; tre- 

buca să-mi cada şi mie beleaoa in spinare ! Și tot par 

fi nevoca aşa de cumplită, dacă maş mat putea răcori 

cu vre-o vorbă bună de la boerii or de la “Tiacuţa — 

o balăiâră cu ochit cât un ban mare—care mE jocă mai 

de hat de cât pe un titirez! Aş! ţi-at găsit, tot ce fac 

nu e bine, ba uituc, ba acrod, ba gură cască ba câte 

alea tâte, de nu mai sciii cum să deschid gura măcar $i 

diavoliţa de fată mă hărţuesce într'una. Mă mir cum nam 

pus tacămurile pe dos, atăta m'aii zăpăcit de-o sept” 

mână cu afurisitul ăsta de bal. D'apoi fie! halal nici la 

Prinţesa care dă de 40 de anl baluri în tgte Vinerile, 

mare să fie aşa de frumos ca la noi !:Cănd te uiţi 

la salonul pe care lam lustruit sticlă, de mi-e milă 

să cale pe scăndări şi mal ales la supeul (înghite), ... CU 

fel de fel de” bunătăți.. dacă pici acum nu mio mări lEfa 

cuconiţa, apoi nu mai e dreptate pe lumea asta ! Deschide 

uşile dulapulut şi aşsză cofere de argint pentru şampanie). Păcat nu” 

mai că'or să se bea vinurile cele bune! Ei ziceam Ţincăi 

sa mestecăm şi de cel mai prost că boerii nu mai bagă



— 193 — 

“de stmă în ferbinţelă, dar miiam aprins pae în cap, că 

m'a auzit coconița... ba nu m'o auzi vorbind ? că eram 

întrun vărf de scară ştergem policandru şi Tinca era în 

celă-l-alt capăt al salonului... A strîns tot vinul cel mai aşa, 

Va închis şi a luat cheea la d-ei! Adecă ce m& amestec 

et ? dacă singuri d-lor vor risipa, apoi vina slugelor este ? 

Ji 1! Şi că mult mai € fără astempăr. .. Na$ fi crezut 

nici-odată, cocâna tăn&ră şi purtată dâr prin lume, cum. 

ma mai fost alta şi ţaca, țaca, tâtă ziua, nu-i mai place 

nimic, nu-i mai intră nimeni în voe, vrea, nu vrea, intră; 

ese, scâte; as€ză, Jos, Sus, în tâte părţile, ar osteni o 

sută de 6meni de sar potrivi firii d-sale, dar ăncă pe noi 

căte-va biete slugi. Noroc că nu ne mai vină şi musafiri, 

Catăta ne-ar mai lipsi...„(ear se rotesce în jurul mesel.) Păi ! cănd 

„ic eul Nici la Prinţesa nu i mai bine! Le-am aştzat colea, 

de la meșteșug! (Catinca intră cu două coşuri de flori. Eacă şi bă- 

lanica mea! Bine. că te-ai indurat şi de mine sufletul meii! 

Catinca  (punănd coşurile pe bufet) 

Scii că te găsesc nostim? Ce, era să me țin de d-ta? 

Fără sindrofie nu-ți merge bine? Abia scăpaiii din iatac 

acum. Pănă âm îmbrăcat p* coconiţa am crezut că turbezit 

nu altă ceva. E şi mai avană de căt înainte! (Se uite în oglindă 

şi să gătesce) Uf! îmi huesce capu de atăta cicălelă. . . . 

Simion. (apropiindu-se cu dragoste de densa) 

“Tocmai ca mie, puişorule! Şi ăncă ei tot mai am 

răgazii cănd te văd petine, pe cătă vreme tu. .. . (vrea so în 

de talie)... . 
” sa 13
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Catinca. (dându-i peste mâna). 

la te mârginesce ! te poftesc, ca să nu ne stricămii 

prictesugul 4 Mie nu-mi placii astea Va. 

Simion. 

Vai de mine, că amarnică mal eset ! bine, bre omule 

dacă te iau de nevastă? Uite, să cşimii der cu cinste de 

la balul asta şi lucru isprăvit! Popa Stoica CC trebă 

alta arc? 
ca tinca, 

Se pâte! "Tocmai de aceca nu te pripi! Vom vedea 

mâne ! Multe baluri am mal trecut şi vorba d-tale tot fa- 

waduciă a remas ! 

Simion. 

Care baluri? 
Cutincâ. 

Cele pe care mi le tot puncal sorâce. 

Simion. 

Cine &ţi vorbesce de alea | Baluri pe la străini | E îţi 

vorbesc de balul nostru de astăstră. Cum e cel d'ăntătii 

bal ce-l dai boierii noştri de cănd Sati luat, ăsta e al bun, 

ale-l-alte erait așa de-o smecherie de dragoste şi de gură 

dulce!. . 
Catinca. 

Apoi vezi că tocmai de aia, te şi poftesc să te măr- 

gineșci... auzi d-ta şmecherie?... bine-ţi zicem eii că esci 

un nerod... gură dulce? ii vedea tu gură dulce, cănd or 

.
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înflori căpşuneie în cășlegi, băete... dacă e vorba așa! 

(Simion vrea să- ia mâna) ia vezi-ţi mai bine de masă! C'acum 

incepi să pice. musafirii! 

Simion :privind-o cam de sus) 

Masă? Se cunâsce că numai cu de ale gătelei îţi faci 

d-ta semă, căci alt-fel ai A văzut ce fel de masă mi-am 

injghebat ! Poftim dudue și privesce, nici la Prinţesa..... 

(cu ironie) ce-ţi vorbesc eu de Prinţese d-tale, mai mult 

decăt la Dobrotin care e becher, şi la cucâna Luxiţa 

Simizenca, care tot prin sat mănăncă, ai mai vEzut d-ta 

mese ? Eacă uite-te de vrei să cunosci ce va să zică o 

masă boerâscă... d6r de g€ba nu m'am plimbat eu 7 ani 

cu cuconașul pe la tâte băile din năuntru, am învăţat și 

noi ceva, aşa s'o scii d-ta, madmuzelo.... (învărtindu-se întrun 

picior) pe-acolo nu ajunge fite-cine, bălănico! 

Catinca. 

la te mărginesce!... atâta îi spun el (pausă) Cuţitele 

de argint le-ai adus de la cucâna a mare? 

Simion (căutend în buzunare). 

Dacă am perdut țidula . . . Ba moiă perde-o!... as 

vrea să te văd pe d-ta în locul mei! (găsind o hărtie). Ah! 

(mototolind-o și asvărlină-o în sobâ). Aș! hărtie de țigară! 

Catinca. 
| 

Da le-ai cerut? du-te de le cere! Ba mai bine trimite pe 

cineva... pe Vasile vizitiul.,. cine-o să deschidă ușa cănd 

o începe lumea să Vie... uitucule! (rade). 

i (Simion se tot caută prin buzunare) 
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Scena II 

Gel de sus, Llu (în rochie de bal rocă cu e cinpetăre lată de pane 

pică. Fete elegantă, O horbotă albi pe umerii pol, Vine din fundul 

“cenct, din seră). 

Lia (încheindu-și o brățară). 

Catinco, ce face domnul? 

Catinca, 

Adincori cetia în odac la d-lur, 

Simion, 

l-am pregătit tâte pentru îmbrăcat. Nici tărziu nu e 
abia câ bătură nouc! 

Li: (mergând să se privescă în oglindă). 

Sa aduci o pungă de hărtiz caree în seră Catinco și 

vezi dacă n'am uitat mânuşele pe piano în salon! (Catinca ese 

prin fund, Catre Simion) Regulat-ai cum ţi-am zis, covorul pe 

scară şi lampele? (Vorbesce rapede şi scandând vorbele. E visibil 

nerâbdatâre şi nerv6să). 

Simion 

(aprinzend câte-o luminare pe răad din candelabre și apol stingend-o). 

Fiţi fără grijă, cuconiţă! Tâte sunt la locul lor. Lam- 

pele strălucescii par'că ar fi la luminaţie! Asupra băeţilor 

să n'aveţi nici-o biinuială, sunt de-ai noştri. E Mihalache 

vărul Tincăi şi nepotu-mei care slujesce la Dobrotin, al 

de s'a dus la Paris. Sunt spilcuiţi ca nisce coconași! 

Catinca (aducână o hărtie în formă de pungă) 

N'am găsit măuuşele nicăeri. Le-am căutat și în iatac 
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și pe la domnu (văzind mănușele într'o cută a cingătârel rochii) caca 

mănuşele erau aici ţi le da). “ 

Lia, . 

Bine zici, le uitasem. M& găndeam la alt-ceva. Dă-mi 

coșurile cu flori. Aş&ză-le de-a răndul prin vasele cele 

mici de sticlă. (Deschide punga de hărtie şi scdte mici bilete pe 

care le aș€ză împreună cu un mic buchet. pe talere). Cum o începe 

să vie lumea să aveţi grija de-a lăsa draperia de la seră 

şi să nu o ridicați pen€ ce n'oii veni eii aici. Catinco, 

după ce vei isprăvi, să pui fierul cel mic de frisat și o 

cutie de ace de cap lăngă oglindă în odaia mea. Sa 

înfigi bolduri la panglicuţele de cotilion.... o să le gă- 

sesci în coșul mei de lucru. 

Catinca. 

Prea bine coconiţă |! (ese). 

Scena, III. 

Cei de sus, Robeanil (in jachetă cenușie scurtă, cu părul cam 

în neregulă, cu cravată colorată cam strămbă, cu o 

carte în mănă întră din stănga). 

Robeanu. 

Dragă, unde mi-ai pus biuroul, că nu-l găsesc nicăeri. 

Lia (din capul mesel). 

. Biuroul? (gândindu-se puţin, privind la Simion). Ah! sciii! Lam 

pus de-asupra lăzilor sub scară, Era să'| așezii în odaia 

de bae unde am grămăit cele-lalte lucruri, dar Simion 
. 
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a zis câ pâte să ar nevoc de densul și lam pus mal la 

indemână,.., 

Simion. 

E dupe perdea coconașule, în dosul dulapurilor cu 

ierburi şi cu chipurile cele de ipsos. 

Peoheunu. 

Și asta vrea să zică la îndemână 2... Mi-âţi mutat şi 

dulapurile? Bine dar o să mi sc prăpadescă colecţiile ! 
Cine scie cum le veţi mar fi trântit acolo unele peste 

altele ! Intru ce strica dacă le lasai unde crai la locul 

lor 2 

Lia. 

Dar bine, cheri, cum cra să le las? se stricaii de tot 

atunci, am trebuit să fac odae de fumat în biblioteca ta. 

InţelegI că nu le-ar fi mers tocmai bine (apropiindu-se de 

densul), Ce fel 2 Nu te-ar îmbrăcat încă? Uite sunt aprâpe 

de 9 şi 1], o să încâpă lumea să vie. N'o s'o primesc 

dâră cii singură! Du-te răpede de te îmbracă şi lasă 

biuroul şi colecţiile în pace, că staii cle bine unde le 

am pus 

Robeanu. 

Da, de bine! at resturnat cu desăvărşire casa întregă 

cu balul t&i, nu sciă dacă 'mi voii mai putea găsi și 

capul cu regula care mi-a! făcut'o aici. 

| Lia (impingăndu-l spre uşă). 

Du-te mai bine de te îmbracă şi lasă imputările pe 

e
s
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urmă. Acuma nu am Vreme să le ascult. Nu vezi cătă 

tr&bă este încă de făcut ? Aide, fă-mi-te frumos, dacă 

vrei să nu încep ei a cărti ! (îl duce de braţi pănă la intrare). 

Scenu 1V. 

Cei de sus, afară de Robeanu. 

Lia (către Simion). 

Asta e vina d-tale! Dacă lăsai biuroul unde ţi-am 

spus eii să-l pui la început, nu avea Domnul nevoe să-l 

caute peste tot locul şi ar fi putut să fie gata de mult. 

Simion (a parte) 

Poftim, tot eu vinovat, ce vă spuntm ? Imi zisese să-l 

pun în magazia cu lemne.. (tare) Am socotit că e mai la 

_indemănă acolo şi dacă coconaşu me întreba de el, că de- 

abia azi dupe prănzi lam mutat, Var fi găsit numai decăt! 

Lia 

Bine, bine! du-te de ți caută de trebă mai bine, decăt 

să tot respunzi. 

Simion (plecănd spre uşa din stănga, a parte) 

N'am noroc şi pace bună.... 

Robeanu (intrănd) 

Unde .miaţi pus chieile? Biuroul lam găsit, cu vai 

-nevoe, dar n'am putut da de chiei.nicăeri. VE f6rte mul- 

tumesc de cum mi-ai așăzat dulapurile. Unul era resturnat 

pe-o câstă şi celălalt e cu gcmurile ușelor sparte...
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Jia (impacientata) 

Chicile ? Chicile ? Ce se faci cu chicile? Mi se pare că 
le-am strins că undeva, (câtră Simion) Du-te dentrebă pe 
Catinca ce le-a facut 2 

„Simion țeşind Prin stinga, a parte) 

Adica... numar că sunt uituc? Acum fuga după cuțite, 

că nu e chip! 
Jia 

ME rog, şi fâră de chici nu poţi? Unde o să le găsesc 

acum? Ce-o să faci cu ele? 

Hohoanu 

Imi trebuescii pentru notițele ce am în biurou. Nu am 
mâne curs la Facultate? 

Zina (rizend) 

AI de gând să ţir cursul măne. Frumos curs are să 

fie, după ce vel sta până la 8 ciasuri diminţa în bal, 
căci ştii, că dăm învitaţilor și caftoa cu lapte, după ga- 
lopul final. 

Robeanu 

Și cafcoa cu lapte?.... bieţii 6meni! 

Lia 

Mal ăntăl eii nu înţeleg balul de-căt cănd se sfirșesce 

a doua zi cu sâre. Apoi noi avern şi datorie să-l prelungim 
căt mai mult... cel d'ăntăi bal ce dămii după căsătoria n6s- 
tră,.. e f6rte natural 'dar să ţie cel puţin, păn€ la 8 di- 
min€ţa..... 
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Robeanu 

Cel d'ăntăi bal! Şi pănă mâne dimintţă la 8, cel pu- 

in! AI nisce orizonturi forte întinse, drăguță! Dar cu 

sănătatea ce facemii, domna mea ?.... 

. Lia 

Sănătatea ? Fârte-ţi mulțumesc e nu se pâte mai bună, 

domnule profesor... 

Scena V. 

Cei de sus, Catinca intră din stinga) 

Catinca 

Chieile de. la biuroii nu'si nicăeri. 

Robeanu 

Atăt mai lipsesce/ 

Catinca. 

Sa nu fie cumva în coşulețul cu lucru, pe care !'am 

închis în garde-robe. 
Robeanu. 

Şi garde-robul unde aţi aruncat? 

Catinca. 

Lam urcat în pod, din pricina oglinzei! (Ciasornicul bate 

9 şi jumătate), 
. 

- Robeanu. . 

In pod, prin intuneric şi cine scie ce veţi mai fi pus 

prin "prejur, .. mai bine mă duc să mă imbrac. Văd ei că 

cu voi nu o pot scâte la capăt | 
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Liu. 

Asa, chcri ! Și vino degrabă în salon. E fârte tărziu. 
Catinco ! la prinde-mr corsajul la spate câ se tot ridică 

IN SUS, (Catinca sc plecă si o ntanjez). 

Catinca. 

Fară de oglinda cca mare nu ve puteţi vedea bine 
coconiţă, că intr'asta de aici de-abia te vezi pe jumătate. 

Lia. 

Ba me văd mal bine de-cat în cele din salon. Nu cade 

prea în pământ jupa din faţă (se întârce), îmI pare că tot! 

calc pe ca. 

Catinca. 
+ , , , , Numal bine vine. Am prins-o cu ace şi nu se mal lasă 

acum. (se aude afară un sunet de clopoțel). 

Ji (tresărind). 

Eaca cineva. Aprâpe 10. Au început să vie, Dă-mi, 
dă-mI mănușele ! Unde e Simion ? Ia vezi cine e? Poftesce 

în salon. Și Georgesnu e gata. O! cursul d-lui mal tre- 

buca acum! (ese Catinca în drepta). 

Scena VI. 

Aceiași, Catinca, iMitică Zornescu ţin haine de drum cenușii, 

cu o pălărie mică mâle, mănuși grâse de piele englezescă). 

Lia (pornind spre seră). 

Pâte să fie mama (își trage o mânușă). 

e
 
P
t
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Catinca (intrând). 

- domnul Mitică Zornescu. 

Lia. 

ornescu ! Poftesce-l aici. (cobâră). 

Zornescu. 

el intră răpede apoi văzEnd masa întinsă și toaleta Lie! se opresce mirat). 

sărut măna, coconița mea. Da bine, ce e asta ? Ce 

ți banchet, ori daţi un praznic ? (privivd pe Lia) Rochie 

e decoltată.... n'o fi bal cumva? Bal şi mie nu-mi spu- 

(i nimic? Frumoși prieteni sunteţi ! (Catinca ese). 

Lia (întinzăndu-i măna pe care Zornescu o sărută). 

Ce fel? n'ai primit învitarea? Fii ar trebui să mă mir 

. d-ta, văzăndu-te că vii în starea asta (arătăndu-i hainele) 

nt 10 6re şi o să începă să vie lumea la bal. Balul 

>stru.... cel d'ăntăiii bal ce dămi după căsătoria nâstră. 

um nu scii? Nu se pâte? Ţi-am trimis învitarea de 10 zile. 

Zornescu. 

Tocmai pentru că mi-aţi trimis-o de 10 zile, nu?sciit 

bsolut nimic, Vii de la ţară. Am plecat a doua-zi dupe 

alul Prințesei... scii cel cu pricina! Azi tocmai dou€ 

&ptămăni! Mă ierți acum că am îndrăznit să vii în cos- 

umul acesta ? Sosesc-de la gară şi eram atăt de nerăbdă- 

or să depun omajele mele de admiraţiune la picirele fru. 

m6sel dănțuitâre, care m'a scăpat dintro mare primejdie, 

încăt am călcat peste regulele bunzi cuviinţe şi am venit 

cum eram de pe drum! 
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Lit (uâzind), 

Bine ! bine! domnule Fluturașă! te iert, cuo condi- 

ţiune însă, să te presenţi căt mat degrabă înaintea 

nOstră în mare ţinută de ceremonie... 

Zornescu 

Fluturașă, cu? D-ta mi 'o spul 3... Glumesci ca în tot- 

deauna | Ce face Iorgu? me prind că stă cu nasul în 
vre-o carte ! 

Lia 

Ba nu. Se gătesce, cam cu sila dar am isbutit. Inchi- 
puesce "ţi că vroia să 'și caute nisce notițe, asum la 10 

aprâpe, pentru cursul lui de mâne la șcâlă..,„. Ce zici 

de asta? Să se găndescă la asemenea lucruri în sera pri- 

mului nostru bal... E bun de zugrăvit!... (se plimba). 

” Zornescu 

Ce-o să faci! Bal ori nu, omul de sciință, bărbatul 
studios, principele artei medicale nu e ca fiecare muritor. 

Nu se imbrază la vreme şi cănd e îmbrăcat nu semănă 

cu tâtă lumea. N'o zic asta tocmai pentru dinsul, dar 

așa este şi nu d-ta ai săl poţi schimba... Sciința trece 

înaintea tuturor balurilor şi chiar a.... 

Lia (întrerupăndu-li 

Și chiar a nevestei! Zi-o.... pâte ca să ai dreptate... 

Zornescu 

ME iartă, d-vâstră faceți escepție... dovadă că se gă- 
tesce. (privind'o) Ce rochie strălucită, şi căt îţi şede de
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cu dinsa ! Sper dâmnă că 'mi vei acorda favârea 

juca cotilonul cu mine (se apropie de Lia) 

Lia 

nare plăcere. 

Zornescu (lăndu-i măna) 

nt&iul cadril!... 

Lia 

i îndoială ! 

Zornescu (sărutăndu-i măna şi privind-o galeșii)   
primul vals ?.... 

Lia 

și primul vals! Numai să ai vreme să le joci pe tote 

i nu cred să întri în salon ast-fel.   
Zornescu 

Nu, nu. M& duc îndată. Sunt gata în 20 de minute. 

poi la noi, după binecuventatul obiceiă lumea ne sosind 

căt pe aprâpe de miezul nopţii, am ăncă bună speranţă 

-a fi eu cel d'ănt&iă dintre invitaţii d-tale. Vrea să zică 

-am înțeles: primul vals, primul cadril și cotilionul ! 

Lia 

a, da. 
Zornescu. 

dar ce-o să zică lorgu de asta? 

Lia 

Cum, ce-o să zică? Nimic ca în tot-d'a-una. Lucrul e 

Grte natural, mi se pare.
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Zornuescu. 

Nu te mira, că în locul lui pâte că nu aș găsi lucrul 

tocmai atât de natural. Dar cl... a! dreptate d-ta de 

sigur, 

Lia. 

Nu te înțelege. 

Zornescu. 

ME rog îmI dar voe să fiii franc și să te întreb ceva:- 

Lia (privind cesornicul care bate 9 ?|,). 

AT auzit 3... N'at vreme de perdut, spune repede ce 

al de spus. 

| Zornescu. 

Vezi, de aceea zic ci că escl un ănger (cu pasiune) 

bună! bună!... 

Lia. 

(în arată ciasornicul). 

Zornescu. 

Voi fi fârte scurt. Zece cuvinte şi isprăvesc ! Nici 

că mai pâte fi vre-o îndoială că Iorgu te iubesce. Dar 

a iubi pe o femee, pe ori-care femee şi a iubi pe 0 

femee ca d-ta este 6re acelaşi lucru? Omul care celor 

G'ânt&ii le-ar da atăta căt sufletul şi inima îl pot produce 

şi pot simţi, dă el îndeajuns aceea ce se cuvine, ce € 

dator să dea celei-lalte? (Lia suride). Nu ride. Ajuns 

îndată la conclusiune. Cunosc, sai mai bine zis nai 

vrut să iei cunoscință de principiele mele asupra iubirii
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ai fi înţeles forte uşor aceea-ce vrea săți dove- 

„Scii cât de mult mi-si dragi trandafirii și cu ce 

une îi cultivezi. Dupe o îndelungată experienţă am 

s la credinţa că din mărăcine s&lbatec nu poţi scâte 

ntifolie. ori-căt de nobile altâe îi vei face şi cu 0il- 

. răbdare te'i ocupa de dănsul. Şi totuşi originea lor 

- comună. Ce deosebire însă între firea cea albă, 

A, plăpăndă şi pare că timidă a unuia şi cor6na 

ilucită, catifelată a celei-Valte ! Până şi ghimpii lor 

se as&mănă. Cei dtantăi te rănescii, îţi rupe carnea 

nisce ghiare, cei de-al doilea te împungii—ca un cu- 

at de spirit, — te facă să tresari ca O sărutare! 

a dar... 
Lia (privindu-l surizănd). 

Aşa dar din acestă ingeni6să comparaţiune, eii aș fi... 

Zornescu. 

Centifolia, dâmnă! Rosa centitolie! pe care lorgu are 

ricirea s'o posedă şi nepriceperea, nedreptatea pâte 

a nu 0 recunâsce şi anuo preţui...- 

Lia. 
e= 

Cu alte cuvinte bărbatul met... acest principe al sci- 

cu tâtă reputaţiunea sa de om 

slabe, fârte slabe noțiuni de 

ar putea cu multă 

nţei, precum îl numeai, 

nvățat, are după d-ta, 

potanică şi în ce se atinge de rose, 

siguranţă să ia lecţiuni de la d-ta Pee 

Zornescu. 

Cum se cunâsce că esci femee ? Şi încă ce femee? Ai 
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numaf de cât la îndemână, acel enu ştiii ceo, care ne 

farmecă și une orT ne convinye chiar fără sa vremii! AT acel 

dar nepreţuit al paradoxului gingașii și calitatea rară a iro- 

nici spirituale cari înteţescii şi mar mult focul, ce atăt 

de lesne apriazi cu privirea şi cu cuvântul ! In fine tot 

ce te încunjoră sai vine de la deta... 

Lia 

Ghimpit, domnule Zornescu, ghimpil mei de rosă cen- 

tifolic ! (ride) Ideea este originală, şi forma cea lirică în 

care o învelesct, îl dă o dulelță, prea ademenitâre, de 

care al avut, nu me îndoesc de multe ori ocasiunea de-a 

fi mulțumit! Nu e aşa? 

Zornescu 

Poţi să zici ce-i voi dâmnă, ghimpil d-tale cei dră- 

gălași nu te vor împiedeca de-a fi cea mai adorabilă fe- 

mee și cea mai preţi6să... (Lia îl privesce lung) Şi cea mai 

preţi6să (apăsând pe cuvant) amică. 

Lia 

Imi pare râă că nu e şi Georges aici, căci s'ar bucura 
fârte să asiste la o adevărată schimbare la față a bunului 

stă amic, carele de sigur nu pentru ăntăia dată şi în favo- 

rul meii provâcă asemenea surprinderi |... 

Zornescu 

Oh! n'am nici-o grabă, Robeanu îmi este cel mai 

scump și mai călduros prietin, către care nu numai 

amintirile copilăriei și.... 

 



Lia (intrerupEndi 

13 
ŢI 

Zornescu 

Si acelea ale tinereţei nâstre mă l€gă, ci ăncă o adâncă 

neperitore recunoştinţă | 

Lia (surprinsă) 

Cum așa? Dita datoresci lui Georges recunoscinţa ? 

a sciam nimic despre acesta. Ancă o calitate. Discret 

ind e vorba de cele mai nobile simţiminte, de-și nu 

ci tot-dtuna ast-fel în aventurile d-tale cavaleresci! 

Zornescu 

D6moă! 

Lia 

O perfecţiune apr6pe rară în lumea. n6stră .. (privindu-l) 

cesta nu trebue să te pună pe gănduri, nici să te facă 

„lua un aer melancolic, fiind-că din tâte căte îmi spui, 

u cred aceea ce se cuvine să cred)!.... 

Zornescu (luăndu-t măna) 

Dâmnă, poţi crede aceea ce înţelegi, mai cu dinadin- 

sul, fiindcă nu disperezi că vei simți căt adevăr şi cătă 

inceritate cuprindă cuvintele mele. Şi oricăt sarcasmu ai 

vrea să arunci asupra-mi, credinţa ce am eit despre d-ta 

nu vei schimba-o nici-odată. Esci un caracter, da, un 

caracter dâmnă! Numai cel care te cun6sce, te pâte 

prețui şi numai cel ce te iubesce ţi se pâte supune . 

(îl sărută măra). | 

P
a
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Lia (scrisă trâpeadu-si mâna) 

. 
si acela escl numal d-ta! 

Zornescu 

Nu zic acesta. Robeanu pâte forte bine să fi desco- 

perit lucrul, însă nu are aerul nici de a-l lua în serios 

nici măcar de a-i da atenţiunea ce merită și... dacă al 

Vrea... (lia îl privesce lung) al putea fOrte uşor să-l faci să 

înţeleză acâsta, 

Lie 

lsci galant, domnule Zornescu, însă da-mi voe a-ți 

spune că filosofia d-tale nu e adânc p&trunzătore. Cele ce 

veză aiciîţi dovedescii acesta. Balul de asta sâră este operă 

este voința mea. Georges dorea ca cel puţin în anul ănteiii 

se nu ne deschidemii casa lumii. D-ta ne esci prieten şi 

pot să-ți spun tot. Scil căt îmi place lumea. Educaţiunca 

sau firea mi'au făcut ast-fel. Sunt vi6e, îmi place danțul, 

musica, sgomotul şi lumina multă, şi nu înţeleg că dacă 

m'am măritat, să îmbrac haina gravelor matrâne să me 

ferec între patru ziduri, pentru a-mi da aere de falsă serio- 

sitate în nepotrivire cu caracterul mei şi a-mi pleca cu 

ipocrisie fruntea — precum facii cele mai multe femei —- la 

cerinți sociale care me stingheresci saii la nisce zădărnicii 

care m'ar revolta ! 
Zornescu. 

Te înţeleg fârte bine!. 

Liu. 

Eu sunt francă Imi place să spun ce simt şi să fac 

e
e
 

ai
 
a
a
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ce-mi convine. Nu voesc a fi nici o pagină comodă, pe care 

ori cine şi-ar putea scrie turburările inimei, nici un vas 

armonios, care vibreză fatalmente la ori ce atingere ! 

Zornescu. 

Ce foc! ce vervă! ce ochi !şi ce frumâsă esci cănd 

dai aceea ce nu vei priimi nici odată de la nimeni; sfaturi, 

dacă nu lecţiuni ! Nu avem eii dreptate să-ți spun că esci 

un caracter! Acesta nu me va opri cred, de-a me bucura 

de ce mi-ai acordat şi de-a danţa ca nisce buni prieteni 

valsul, cadrilul şi cotilionul împreună ! 

Lia (privind ornicul dupe cămin). 

Negreşit, numai să nu scapi prilejul. Privesce !.... 

Zornescu. 

În 0 de minute sunt înapoi! sărută mănn Liei, îştia pă- 

Jtria depe fotoliu şi pornesce spre drepta). Stringe măna lui Iorgu. 

La revedere (ese). 

Scena, VII. 

Lia (privind puţin dupe dânsul). 

Indrăsneţ, dar... are inimă bună ! Cel puţin așa îmi 

pare, judecăndu-l după căte spune şi mai ales după cum 

le spune! (pausă, se privesce în oglindi), O centifolie ei | Ase- 

mănarea e delicată, de:și ar avea par'că, un parfum de 

linguşire, de nu un ghimpe de ironie ! Ori cum ar fi însă, 

e destul de măgulitor că şi-a dat ostentla să o găsescă pen” 

tru mine și să mi-o presente într'un chip atăt de discret...



Are întradevăr calități Zornescu şi cu căt îl cunosc mai 

bine, cu atăta îl găscsc mai plăcut, mai gentil mal... 

(se duce spre stânga), ce va fi putut Georges să-l facă pentru a-l 

fi robit într'atăta cu recunoscința ? Şapol danţeză ca un 

Anger 1... Când cram la pension visam, oh, nu numai cil, 

ci tâte camaradele mele mici şi mart, la tineri eleganţi, 

distinși, amabili, veseli și mal ales cari să danţeze valsul 

în perfecţie, De căte ori în recreţiune, înconjuram, jucând 

cu o amică, alcele cele largi ale parcului, închipuindu-ne 

că suntem la bal şi că una din noi—şi fie-care pe rând, 

ca să nu fim gel6se—era acel, atăt de mult visat cavaler 

frumos, din care ne făurem idealul nostru în viaţă... în 

eăsătorie ! La nimic nu gândesc fetele cănd sunt la un 

loc şi de nimic nu vorbescii mal cu drag împreună, de-cât 

de căsătorie! Necunoscutul, misterul în care se învăluesce, 

simţimintele nvinţelese însă ce ele ne desceptă în suflet, 

ne domină. ne atragi, ne răpescii? Şi totuși de câte ori 

realitatea este amăgitore! Pentru mine ca a fost chiar ne- 

dreptă. Georges numai elegant cavaler, perfect dănţuitor 

ori gingașii curtenitor nu este. Tot-de-auna gănditor, se- 

rios, distras chiar, așa că de multe ori mi-e temă, să 

nu uite, cănd suntem în lume că avem o legătură îm- 

preună ! Așa n'ar fi în stare să bage de s&mă, că voiii 

juca, astă seră, atăt de mult cu aceiaşi persână! Ah! 

avea dreptate Zornescu să spună că am un caracter, că 

sunt un caracter! Şi find-că lucrul este cu adeverat 

ast-fel, apoi voii trebui să prefac multe din cele ce nu 

se învoescă cu acest caracter al meă ! ţornicul bate 10 ore). 

Zece ! şi Georgestot nu e gata. E mai încet și mai Co- 

a
 

i
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chet de căt o femec, înveţatul mei ! (privind impacientă înne 

prejur) Și m'a lăsat singură să primesc lumea... dar care 

lume? căci pânt acum hu ved pe nimeni! Ce deprin- 

dere neplăcută să vie așa de tărzii ! (se aude un lung sunct 

de clopot). Ab! în sfărșit vine cine-va. (îşi asceză rochia și îşi 

pune-o mănuşă, aruncând ochit în oglindă, şi apucând spre fund prin 

drepta). 

Scena VIII. 

Lia, Robeanu (eşind din stănga în haine de bal, 

cu pălăria în mână). 

Robeanu, 

Ai trimis tu pe Simion unde-va 2 Nu pot da de dânsul 

nicăeri. 

Lia (întorcându-se). 

În sfărșit! a să te văd ! (îi drege cravata alba). Bine cai 

isprăvit desperasem, mai ales că auziiă sunănd; a venit 

de sigur cine-va Tu nai auzit ? 

Robeanu.. 

Nu! căci am sunat ei, pentru fecior. Inchipuesce-ţi 

că numi găsesc mănuşile şi dor bal fără mănuși... și 

mai ales balul tăi !.... | 

Lia, 

Cum ? tu al sunat? Vrea să zică nici la 10 trecute ) 

nimeni! (se plimbă impacientă). Asta” prea mult!....
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Robeanu (privind'o fârte serios). 

Nu așa ? Asta ziceam şi că dincolo cănd mt îmbrăcam: 

Noroc că lumea e mal cu minte de căt nol şi nu începe 

să ne năvălescă de căt pe la 11 încolo, ca să pot avea 
ci în de-ajuns vreme să fiii gata... căci tu drăguță, în 

ncrăbdarea de ați inaugura balul, te-ar gătit de 2 cia- 

suri și mal bine.... 

Lia. 

Şi 6re am făcut r&i pâte: 

Robeanu. 

Din-contră. Ei nu mă plâng, dar zic numai că lumea 

ar fi trebuit să ţie socotelă că la primul bal ce dai, tu 

vei fi natural mal nerăbdătâre şi deci că ar fi făcut forte 

bine să vie mai de vreme. Obiceiul de a veni tărzii, 

comod pentru musafiri, e de multe ori o tortură pentru 

gazde, acum mă pot încredința și eii ! (Lia îl privesce lung) 

Lasă dragă că ne vom resbuna și noi pe dânşii! Altă 

dată nu ne vom duce de loc, saii ne vom duce forte 

tărziu la balurile lor.... căci despre noi, nu cred ca să 

mai aibă așa de curând prilejii de-a ne pune răbdarea la 

probă... aii şi nebuniile astea un capăt!... 

Lia (din ce în ce mat nervâsă, cu cât vorbesce). i 

Ce nebunii, ce capăt? Nu înțeleg ce vrei să zici. C 
crezi că numai balul acesta va fi de ajuns pentrua n 
achita față cu lumea ! Dragă Georges, cănd te aud ve 

bind ast-fel, tu un om cu minte, îmi vine bănuiala. « 

vrei să riîzi de mine!
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) 
Robeanu. 

Tia 9 ferescă Dumnezeu ! 

Lia. 

Ce r&ă, ce nebunie este sa fiu veselă, să petrec cu 

lumea din care facemi parte! Ri vroiă să daunţezii dacă îmi 

| N place să adunămii în împrejurul nostru pe toți cet cari 

ij găsescii o plăcere de a fi cu noii la no? (cu induioşare). 

| Acâsta te pune în posiţie de-a prețui, de-a iubi... pâte 

| din ce în ce mai mult... pe aceca care prin vioiciunca 

sa, prin succesele nctăgăduite de care e coniurată, pe 

) care şi tu le recunosci din cănd în când, cu întresă 

ş „fiinţa sa (se apropie de densul) duisă blăndă, iubitâre, și 

| A bună, bună, cum zică tu... saii îmi ziceai mai de mult... 

"Acte va face din ce în ce și mai fericit, și matal ci, si 

/ mai bun şi mai iubit... (Il îa de manti. Nu e așa2... 

] Robeanu |sărutănd-o pe frunte fârte serios). 

| Aşa e! Tar aş înțelege mai lesne cănd ai desfăşura 

| acestă strălucită serie de calități și de avantaje în casele 

altora. și încă acâsta din cănd în cănd; ear nu în casa tu. 

ME rog aruncatu-li-ai ochii împrejurul tâi? Pe mine mt 

coprinde jalea cănd privesc prin casă. Tâte lucrurile sunt 

„„Aurea de căt la locul lor, sait Zacă grămădite cine scie unde 
- jazile g6le împodobite cu oglinzi şi cu luminări aprinse, 

“io pretutindeni i un sing i i 

iar e upe bal ai fi Ei e Ai 

)-huul din sala de bae şi eii pe vre-o canapea undeva ori 
în pod, sai la otel? Slugile sunt -prăpădite de obosială,
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căci de 8 zile nu le-am dat pas un minut. Lu esci eber 

vată si nerâbdâtâre și ei parcă as fi într'o moră de 

vent! Tot ce avemă e pe mâna altora, la voia întemplării. 

Ne strimtorâmit not în tâte chipurile: pentru ce 2 pentru câ 

să adunămiă o ceată de pretinșt prieteni, cari vor petrece 

în socatela nâstră şi ne vom fi prâpădit liniștea, odihna. 

vremea şi multe altele, pentru a auzi mâne, poimâne 

cum unit ne critică, car alțilne vorbesci de rti!... Dacă 

tic îMt place să petreci cu preţul acesta, îl fac compli- 

mentul meă! AT nervi de oţel şi inimă mlădi6să dră- 

guţă 2 Ah! nu zic să trăimii isolaţi și să ne petrecemit 

viaţa întrun perpetuu dialog, care ori-căt de dulce și 

de interesant ar fi, sar sfârși printr'un solilog împovă- 

rător sai fățarnic. Nu! suntem tineri, vioi, cum zici tu; 

trăimă cu 6menii și suntem af lor, cum sunt şi ci ai 

noştri... dar măsură draga mea, măsură, căci alt-fel ne 

ducemă de ripă!... 

Lia (cu nerăbdare: 

Ear ai început cu teoriele! Vremea nu e tocmai bin2 

alâsă, cheri, pentru ast-fel de predici şi pe mine nu me 

vei convinge cu dânsele până acolo în căt să'm închid 

viaţa şi tinereţea între patru păreţi, spre a deveni 0 

matrână demnă de dat ca esemplu urmașilor sai de su- 

biect panegiricului ori epigramelor contimporanilor nostri! 

Rolul acesta este prea grei pentru umerii mel și nu 

pot fi alt-fel de căt aşa cum sunt!... Dacă găsesci casa 

asta prea nepotrivită pentru sărbători, n'avem de căt 

să ne facemii o alta, în care dupe convenința d-tale vei
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regula lucrurile cum vei crede mai hemerit, ca să nu 

aibi a suferi, întru nimic de încomodităţile ce ți-ar 

putea pricinui așa numitele mele nebunii ! (se aude un 

sunet de clopot afară) 

Robeanu 

În sfirşit vine cine-va! Acâsta te Va distrage şi te va 

mai linişti pâte. (işi în pălăria işi caută mănuşile) Nuw'sii ni- 

căeri! Pot să primesc și fără de mănuși, nu € aşa 2 

(se îndreptă spre fand). Aide! d6mna primesce, d&mna trebue 

sa fie veselă! Vino în salon! (Lia îl urmeză cam încet). 

Scena LX 

Cei de sus, Simion (intrănă cu un pachet). 

Robeanu 

Cine a venit? 

Simion 

N'a venit nimeni. 

Lia 

A sunat cineva însă ? 

Simion 

Fă am sunat, coconiţă, am fost la cocâna mate de 

am luat cuțitele de argint, pe care le uitasem. Mi-a Zis 

cocâna mare săi trimiteţi răspuns cănd or începe să 

vie boierii, ca să poftescă şi d-lor. 

Robeanu 

Bine. (se întârce în faţa scenel) la vezi undemi sunt mă-
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nuşile. (Lia se întorce în faţa scenei, Simion punc pachetul pe masă 

apoi ese prin stânga) 

Scena X. 

Lie, Pobeanu (apropiindu-se de dinsa şi luând-o de mână) 

hobeanu 

[a te uită la mine! Esci supărată tare? 

Lia 

Nici de cum. Ţi-am spus ce am trebuit să "ţi spun, de 

ce să fii supărată? Dacă nu me cunosei âncă, nu e vina 

mea! 

Robcnu 

Nu, firesce, e vina mea. Dar, şi tu esci atăt de ancvoc 

de cunoscut, nu e așa? 

Lia 

Pâte! 

Robeanu 

Așa zică tâte temeile, când le stai împotrivă la ceva. 

In ce privesceînsă petrecerile şi preumblările nu cred să 

aibi a te plânge întru nimic de mine. De un an acuma, 

de cănd ne-am luat, afară de cele şese s&ptămăni petre- 

cute în Italia şi de cele două luni căt am fost la țară 

lângă părinţii tă, nu scit de ne-aă scăpat trei zile de- 

arăndul să nu le petrecemii afară din casă. 

Vrei să scii de la începutul lunei, şi— azi suntem în 

14,— de către ori nu ne-am dus nicăeri ? De trei ori.
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Am avut patru prânzuri, dintre care dout urmate de 

așa zisul ricevimento deschis, care stai prefăcut în sc- 

rate danţate;, un concert vocal şi instrumental, unde am 

căscat împreună la partea Xatăia şi am dormit eă singur 

la partea a doua; un concert de binefacere la care al 

cântat o romanţă fârte bine şi două arii de operă, îm- 

preună cu un tEntr subțiratec și găngav ca un dascăl 

de biserică ; dou& baluri mari dintre cari al Prințesei s'a 

sfârşit la $ ciasuri dimin€ţa; un botezii cu musică militară 

și şampanie care ţi-a dat O grâsnică durere de cap; 0 

representaţie de amatori la tâtrul cel mare şi o înmor- 

măntare la schit la Caldăruşani!..:. Daca socotesci că nu 

am petrecut destul de bine, ai tâtă dreptatea să fii 

„supărată că la balul tău, la primul tău bal, din cate 

visai să faci adevăratul eveniment al Carnavaluiui, lumea 

nu ţi-a sosit ăncă la 10 ore trecute şi bărbatu-tăii iți 

face teorii, predici și morală supărătore, ca săţi ţie 

| de urătl.... 

) 
Lia 

** Urat? Numi a fost de loc urăt, căci puțin înainte 

"de-a veni tu, plecase Zornescu de aici. 

Robeanu. 

   
-Zornescu? Şi pentru ce a plecat? A crezut 6re ca 

venit prea de vreme ? 

Lia. 

Ba nu. Dar nu erâ îmbrăcat. Venea de la moşie şi 

-Vaşa în trecăt de la gară, sa abătut, fără să scie despre
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balul nostru, să ne strinză mâna. Cum mi-a cerut și i-am 
dat un vals, un cadril și cotilionul, "l-am expediat de 
grabă sâ-st pună fracul. Mica zis că peste 20 de minute 
va fi înapor aicr! 

Jeobeu nu 

Sci că ar să fii, cel puţin, de dânsul mulțumită, căci 
este perfect dinţuitor şi are spirit. Nu puteri face o 
mal nimerită alegere, chiar dacă că, presupunend că as 
juca şi aş vorbi tot aşa de bine ca densnl, aș fi venit 

. Să-ţi cer valsul, cadrilul şi cotilionul ce i-a! acordat. E 
fericit ștrengarul ? 

Jia (după o pausă). 

De mult cunosci pe Zornescu: 

hRobeunu. 

De cînd eram copil. Casa nâstră era lângă a lor, ne-am 
jucat, am învăţat la șc6lă împreună, am fost la Paris 
odată cu dinsul, am locuit chiar, în aceeași casă cu el. 

Liu. 

Vrea să zică sunteţi fârte buni prieteni ? 

hoheanu. 

Asa. cred. Cel puţin i-am dat tâte dovezile unei sin- 
cere şi căldurâse prietenii și el nici odată nu mi-a lăsat 
vre-o îndoeală despre iubirea şi încrederea lui. Pentru 
ce mă întrebi asta: 

Lia. 

Așa, vroeam să sciă. Dar ce recunoscință are el către 
tine? N'a vrut să-mi spue nimic, dar am înțeles că una 

  
 



simţimEnt mai duios de căt acel ai amiciei î legă de 

tine. I-ai făcut se vede vre-un servicii, Vrc-O îndatorire 

însemnată ? 
Rolbeanu 

Hm! nimic! Un lucru fârte natural mai ales între amici 

ca noi. 
Lia 

ai scăpat din vre-o încurcătură? I-ai servit ca martor 

la vre un duel, oră ai fost confident al nenumăratelor 
lui 

succese? Ce aşa de mate serviciii a fost ca sa'ți datorescă
 

Ş 

i 

el, nai ales 0 ast-fel de recunoscinţă?...-
 

Robeanu. 

Exagereză, precum face el în tot-da-uha 1 Lam căutat 

de o bâlă destul de seribsă ce a avut, nimic mai mult!..-. 

Lia. 

Apoi atunci multă lume trebue săți fe recunoscâtore! 

Dar nu erâ numai atăt, mai trebue să fie ceva .-: 

Robeanu. 

Ce curiositate 1— i aduci aminte când nz-am vezut 

noi pentru xptăia dată? 
E 

Lia 

Da. La noi la ţară, cănd era tata așă de grei bolnav, 

suat goi ani. 

Roheunu 

Scii că ăncă de atunci te am iubit şi cred că şi tu sim-
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țiscși căt îmi erat de dragă? Ve făgăduisem să viii în 

fie-care săptămănă se vă văd, pent la însănătoşirea tatei 

şi-mi propusesem să ţiii cu sfințenie acea făgădutlă. căci 
o îndepliniam mal mult în folosul mei. Eram egoist. 

eram amorezat | Sci că dout luni am venit regulat și din 

ce in ce mai adânc îmi intrat în inimă și făceam totul 

pentru a strecura într'a ta, o parte din focul ce mă cu” 

prinsese pe mine. Credeam în fericirea la care me înăl- 

țascși tu şi m'aș fi luptat împotriva orl-cul spre a nu 0 

perde. De odată însă încetaiii de a mat veni pe la voi și 
şese luni, înţelegi tu, șese luni mi-a fost peste putinţă 
să te mai văd.... 

Lia, 

Da, îmi aduc aminte! Căte lacrămi am plăns eti atunci 

nici odată nu le voii putea şterge din minte. Eram per: 

dută, credeam că m& uitaseşi... cănd mi sa spus că ple- 

caseși din ţară, am crezut că ai lugit de mine, că... dar 

nu'iț mai spun... 

Robeanu (sărutănd:o). 

Dragă! Drăguţa mea! i-am spus, cănd m'am întors, 

că avusesem o însărcinare sciințifică și al crezut. Nu era - 

adev&rat. Am fost, în starea sufletescă în care m& aflam 

atunci, şâse luni departe de tine, fără putință de-a sci 

nimic alt despre tine, de căt aceea ce lumea indiferentă 

putea să-mi spună, am fost cu inima şi cu sufletul frâment 

tate de dor, de îndodlă. de gelosie, de desperare, fiind-că



rnescu era pe patul morţii Şi numai o minune Va pu- 

t scăpa! 
Lia 

Cum se pâte! Bietul băst ! Dragă Georges! (ia un scaun 

se pune lângă fotoliul pe care st Robeanu |): 

Robeanu 

Zornescu SC afla în Ungaria lă v&nătâre! În urma 

unei împrejurări, in care se zice că nu ar fi fost tocmai 

corect... Un Ungur îl acusase că vroise să-l curtenescit 

sait să-i ia nevasta..--- 
” 

Lia 

Da ? De asemenea fapte e bun d-lui ! 

Nu sciii, nu-l acuză |... ş'apol pare-se că nu era numai 

vina lui. Ungurenul urăt şi bătrăn, făcea un contrast 

grâznic cu amicul nostru frumos, şmechier la vorbă $ 

grațios cu damele precum e.—În fine me pomenesc cu 

o telegramă prin cate m& chiamă acolo numai de căt. 

Plec stra chiar şi a doua zi la 6 ore îl asist întrun 

duel, aprins de ură şi de resbunare, în care Zornescu 

primesce O lovitură de spadă ce-i pătrunde capătul 

de susal plămănului eşindu-i prin spate! 

Lia (acoperindu-și 
ochit). 

Ce grozăvie ! 

Robeanu. 

Inţelegi posiţia mea! Văzăndu-l aprâpe perdut, m'am
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jurat să nul părăsesc o clipă penc ce ultimile * mijloce 

de a-l scăpa de morte nu vor fi sleite. O lună am crezut 

că voiă încbuni ! “Tot ce sciința mi a lăsat să ghicesc 

sati să înţeleg din misteriele er, nam cruțat la deși 

tară, fără cele trebuincibse de mult ori, dar susținut de 

credința mea și îmbărbâtat de curajul și devotamentul fe- 

meci care'i pricinuise peirea, am luptat şi dupt o lună 

am putut spera că unu va muri. Dupectrei luni am plecat 

cu dânsul în Italia, unde şi-a recăpătat puterile şi la O 

jumătate de an abia, de la nenorocitul cela de aucl, 

m'am putut intârce cu dânsul în ţară, fără să'mi le posibil 

de “a-l părăsi un singur moment.--- Daca vezi dragă Lio, 

peri albi în capul mei, ci sunt vrednice doveză despre 

ce am suferit de rtul lui și de dorul ttu atunci ! 

Lia (apropiindu-se din ce în ce cu scaunul, îl ia de găt şi-l sărută 

* Dragă, dragă Georges căt de mult te iubesc ! Vrei să 

me ierți de tâte nebuniile ce ţi'am spus adincori ? (se aude 

ua clopot afa:4,— suprinsă) Sună! 

Robeanu (sculăndu-se repede) 

De astă dată începe balul! Aud pe cineva! 

Lia (punăndu-şi mănusile a lene) 

Zece şi jumătate trecute! Cam tărziu |... 

Robeanu 

Ce bine eram amendoi!... 

 



l | 

Scena XI. 

Cei de sus, Simion (uducend mănuşile) 

Simion 

Coconașule, ai sosit dot domni. unul ca să cănte din 

Aavir și altul a adus O viâră si un sul de hărtie. 

Robeanu (eatră Lia) 

Orchestra. (lut Simion) Bine, bine. Râgă-i sE poftescă în 

salon şi de le va f cumva prea frig, pân ce vă veni 

lumea, dă-le ceva cald de băut. 

Simion 

Prea bine, coconașule ! (ese) 

Scena XII. 

Lia (ingă cămin utăndu-se în oglindă) Robe
anu (în planul al doilea 

parăudu-şi MĂDA stăngă cu mănușile) 

Robeanu (surizend) 

mâncarea e gata, lumânările'si 
a- 

6ră). Ba nb. adică 
Musicanţi avem ! de 

piinse, numai musafirii nu 
ai sosit. (cob 

mie nu 'mi pare tocmai lucrul politicos. Aşteptareai 
cam 

lungă. Nu e aşa arăguţă ? 

Lia (întorcEndu-s
€) 

Ce e drept, mi se pare ciudat, ciudat de tot. Acum 

damele ca damele; „dar măcar parbaţii ar fi putut veni 

mai de vreme să nu ne lase aşa ge singuri...- 

| 

15   
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feoheanu 

Singur? not singuri? Te insel amar draga mea! Din 

potrivă suntem în cea mat ales și mat plăcută societate. 

O mulţime de amici scumpi şi adeverați sunt împreju- 

rul nostru și nu aternă decat de voința n6stră pentru 
a-l punc în mişcare, pentru aci face si apară, acum aici 
plint de viaţă, de o viaţă trăită cu nor dimpreună... 

Zi (ciugulind un strugure) 

Nu te înţeleg, Devit liric!... Este re un mijloc Peh- 

tru af ascunde sila, ori aţi amâgi nerăbdarea ? 

Jeobea nu. 

Nerăbdarea mea? Ce are a face? Dacă vrei să scii 

adevărul, aş fi fârte bucuros să nu mar vie niminca, Ca 
să pot sta lângă tine singur, singurel, aceea ce nu mi 

se întemplă de multe ori cu viaţa ce ducemii.=—Dimineţa 

cii me scol de vreme, tu, obosită de baluri, concerte, 

petreceri, te scoli tărziă ; ne întălnimă la dejun, măncăniii 

repede, vorbimă şi mai repede și abia cafcua sorbită, eu 

plec la bolnavi, tu te put la îmbrăcat și când la 3 me 

întorc acasă, ca să primesc clienții, tu esci pornită de 2 

ciasuri la visite și abia ne vedemii la masă. Î)upă acesta, 

că îmi îmbrac fracul, tu rochia decoltată şi pornimii în 
lume ca, să..... petrecemii pănă la ziuă, când ne întârcemii 
sdrobiți de obos€lă pentru... a reîncepe a doua zi același 

lucru!.... Când vrei dar să pot găsi eii vreme mai potri- 

vită pentru a-ți spune tot ce am pe suflet, pentru a-ţi 
versa în pâlă comâra de desmerdări și de simțiri ce 

a
a
a
 

ai
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ui văduvite de dorul tăii, ascunse c6lea în piept... 

nd şi cum putea-vom mai bine ane aduna amin- 

ile din. trecut, amicii noştri buni, pare-mi-se amicii 

ri nu ne părăsescii nici-odată, despre cari îţi vorbem. 

ind, când, cănd ? Dacă nu acum la 11 ore n6ptea, 

te ciasârnicele din tirg să sune $ de 

It comozii noştri invitaţi să nu se 

iniscea şi vorba 
ind aş vroi ca t6 

imin€ţă pentru ca mu 

vai deranjeze de a veni săne turbure | 

i cragostea şi povestea cea cusntă cu fir de aur a amin» 

iilor nâstre!... 

Lia (privindu-l cu drag). 

Ce schimbare! ce dulcâță de vorbă, mon cher cheri |! 

ntru atăt mi te arăţi, ast-fel de cum mE deprinsesem 

je ate v 

aţiune pentru mine. Vorbesce ! 

nu suntem “singuri, pentru că ne i 

imi sunt sup&rători împiedicăndu-mE 
S 

m& simţesc bine, bine aprâpe de tine |! (se aştză pe un scaun 

1ăngă fotoliul de lângă cămin, incingăndu-se cu dantela albă peste umerii gol) 

Robeanu tpe fotoliă). 

vorbesce | Ai dreptate, 

ubimă şi toţi cei-Valţi 

4 te ascult şi să 

Iţi aduci aminte de prima nâstră întălnire, dupe în- 

târcerea mea din Italia? Lăsasem pe Sinescu, în care 

avem tâtă încrederea, să continue cura tatălui tăi. In- 

dată sosit, mă duc Să iat nuvele despre dânsul şi era să 

sbucnesc În lacrămi de bucurie cănd îmi spuse că eraţi 

în Bucuresci si că: în acea seră chiar vă 

cu toții 
Ș 

ducâți la teatru. Era Opera ital 

Cum am trăit pănă sera îți poti închipui, arzănd de ne- 

edea, încăt e o surprinzătâre dar dulce reve-: 

      

  
iană. Se dedea Lucia.
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12bdare. În fine la Sup me instalam intr'o lojă priveghiând 

ie-ce ușă ce se deschidea, căci nu sosizereţi încă, Se 

cânta tocmal ductul dintre Edard şi Lucia din actul | 

când at intrat în sală. Alba si palidă, cu ochii mari trişti, 

cată cum tecam vVezut prin pânza lacrimelor care-mi 

juca în ochi. Abia după căderea cortiner mat putut 

zări și mişcarea ce at făcut de surprindere, de temere 

de dorinţă şi de pârere de re tot-de-odată, mi-a Spus 

intr'o clipă tot ce se petrecuse în sufletul teii, de cănd 

nu te vezusem,. Ți-aduci aminte ?,.. 

Lia 

Cum să numi aduc aminte, mat ales că neputendu-mi 

opri lacrithile. am fost silită să me scol din faţă şi să 

mE așezii pe un scaun în fundul lojil, ca să nu me vadă 

lumea că plăng. Noroc numai că începuse actul următor 

și că tata arătându-mă, zicea încet mamei că: > nemuri- 

târea musică a lui Donizettic, m& împresiona atât ce 

tare în căt nu-mi mai puteam stăpăni plânsul. la chiar 

mama surprinsă de atătu sensibilitate — m'a înfruntat zi 

căndu-mi răstit că: ce fac atătea fasâne! Și mic, PC 

lângă altele îmi părea rcă să nu crezi cum-va că din 

pricina ta fugisem din fața lojei... 

Robeanu (taindu-l vorba). 

Dar după acesta, la balul de la teatru, cănd sub pretext că 

nu esci, bine, refusai pe toți dănțuitorii ca să putemă sta Ja 

vorbă, și cănd un ofiţer a vrut să-mi caute gălcevă, 

din pricină că îl refuzaseşi de mai multe oii și abia 

lam putut face să înțelegă că, o domnişâră bolnavă: 

  

 



ine fâcere, pâte fârte bine 

a cu medicul stă, fără ca pentru acesta un june și 

liant roşior să se pâtă formaliza; fiind că cu medicul 

drilul devine o plimbare higienică, pe cănd cu ofițerul 

fi o evoluţiune militară negreșit superbă ar... obo- 

e merge la un bal de b 

2 

LOre.. (ridi amEndo!). 
Lia. 

Dar vănătârea de lupi, la care am mers împreună în 

unui logodnei n6stre! 

Roheanu. 

Nici odată n'am tremurat mai mult de căt atunci | 

Lia. 

De frig sait de frică ? 

Robeanu. 

ru tine şi de emoţiune 

d ne găsiam singuri. 
De frig pent 

pentru amendoi, 

căci era ăntăia dată căn 

Lia. 

der pădurarul care ne-a 

Iţi aduci aminte de moșii Toa 
Andu-ne fericire și 

întempinat cu cele două căpridre, ur 

noroc, căci ne eşise cu plin înainte... 

” 
Robeanu. 

Si noi tot cu plin lam trimes acasă, fermecat de bu- 

-manul de vorbele bune și de 

nătatea ta şi încălzit să 
eii în timpul mesei deea 

Cotnarul ce i-l turnaseşi Mer 

Lia. 

Dar călătoria nostră în Italia şi nerăbdarea ce avem 
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de a pleca dintrun loc întraltul? Nu mat pot uita 

nunta fetet cclcia de pescar de la Castellamare; când 

a trebuit sa mâncâmi la masa mare şi să joc CU învi- 

taţi mirelui si at miresef, cart din ce în ce mal aprins 

de danţă şi de vin me tot înălțat pe scara noblețci, 

dupe Ac-care cântece: (imitând estorile şi vocile), tante 

urazie  Contessina ! servo umilissimo Eccelenza ! bella 

Marchesina incantati siamo!... Ilustrissima  PrincipesSâ 

tanta felicită per noi... şi preotul bătrân care abia își 

mat putea deschide ochit îngrcuiaţi de băutură, me tot 

lovea cu cotul spuindu-mI: non e ver la festa piace 

molto alla Sua Altezza 3... şi nu sciti unde sar fi sferșit 

acestea dacă nu tocmal nesimţitâre la ochiadele învă- 

păiate ce-ţi aruncaă prea cu dărnicie sora şi verișora 

Mariquittei, nu am fi plecat, smulgăndu-te din colțul 

unde rideaţi căte trei, spunendu-le nu sciii ce, dar de. 
prea 

sigur nimica priincios pentru curăția inimelor lor 

sâltăreţe! 

Robeanu. 

Nu scii dacă erai săltăreţe ori nu, însă ce sciă bine 

că, în barcă la întârcere at stat aprâpe o oră fără 

să-mi spui un cuvânt, și dela port pent acasă am sim- 

țit cum îți tremura braţul și dâmne iartă-mă! pare-mi-se 

că m'ai și ciupit de vre-o două ori! Asta a fost prima 

dată cănd ni Sa ascuns luna de miere în nori! Noroc 

însă că cram la Neapole şi că cerul Italiei ca şi sufletul 

tăi nu puteai să stea posomorite multă vreme!... Cănd al 

sci cătă plăcere mi-al făcut atunci şi ce fericit am fost, 
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zăndu-te cum te plimbai aşa preocupată, câ şi cum ai 

fost împovărată de trebă, prin casă. Tu credeai că 

i nu te vedeam, Cum m& fulgerai cu ochii căte odată 

din dărătul jurnalului după care me ascundeam, câ 

. nu-rai vezi bucuria, te observam şi-mi părea așa de 

ine în căt te-aș f luat în brațe să te sărut, dacă nu 

i-ar fi fost temă să întrerup şirul meșteșugitei drame 

e'ți frămenta mintea ! 

Lia. 

Vrea să zică rideai de mine ? 

Robeanu 

Şi tu erai gel6să? | 

| 
Lia 

Gelosă ? Şi pentru ce ? Pentru ochii dulci ai unoz 

pescăresel.... 
| 

Robpeanu (tăindu-! vorba) 

A unor femei frumâse ! La voi condiţiunea socială nu 

face nimic, pentru că în pieptul tuturor femeilor ardii ace- 

leași dorură, precum în ochii și în vorbele lor se ascundii 

aceleași şiretenil..-. 
Lia. 

Vrea să zică ele at fi fost în stare să te distragă' de 

la mine, chiar după trei septemăni de căsătorie ! Frumos,
 

domnule Georges !... Îr umos 1, . Acum înţeleg ei pentru:ce 

vorbiai cu atăta entu siasm de Neapole, de mare, de lun- 

traşi şi de pescari !..: Un oraşii plin de cerşitori, de praf 
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si de straint curiosi si obrasnicr, o mare tot-dcuna aiba 

stra și netedă, pare car fi templele vopsite ale Cocâne 

lLuxiţei Simizenca, o mare serbedă, fară nic! un fe] de 

caracter împunttor, cum zice forte bine Zornescil, 0 

câldură nesuferită, nisce oteluri unde nu poţi dormi din 

causa sgomotului şi af ce mânca dacă nu-ţi placii macă- 

rânele, untul de lemn și smochinele, o lume desmăţată 

și trândavă, car cât «Jespre pescarii și pescărițele d-tale, 

uite cu tâte genele lor lungi și creţe și ochii lor galeși 

şi vicleni, .. 
Poheunu (iutreruptnd-o) 

Nu sfârși, căci at să fit, ori nedreptă, ori rtutăcidsă și 

nu ar fi bine să ne stricămii scra, filosofand pe socetela 

altora... Ce curios copil esci tu? Draga mea, snfletul 

nostru e ca şi o grădină, la început selbatecă, în care 

crescii tâte felurile de flori și de burueni la un loc. Cu 

timpul, vărsta ori împrejurările cultivă pe unele și smulge 

pe cele-l-alte, croind drumuri largi și bătătorite printre den- 

sele, Apoi pasiunile, nevoca, durerile vicțci prăpădescii 

pomii şi usucă florile... noroc dâr că inima omului trage 

spre dragoste cum tragi isvârele spre mare. Mersul însă nu 

este tot-de-auna același, unele curgii a lene printre maluri 

verzi şi înflorite, altele se prăvălescii ca şioiul care răstârnă 

tot în cale-i..(Lia ride) Ce rizi? Nu me pricepi ? „ai dreptate 

(o ia de gât şi o sărută) Te iubesc! (se aude un violent sunet de 

clopot afară, amendot sară de-odată în sus Robeanu își ia pălării și 

mănușele. Iâa îşi scâte dantela și-și pune repede mănușa dreptă)... 

Lia 

 Un-spre-zece ciasuri! De-acum a sburat visul! Aminti-
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rile fugii p2 ferestră, cănd întră musafirii pe ușă 1. Ah! 

ce bine eram împreună. ME crezi Georges că şi uita- 

sem că avem bal astă scră ? aa 

Robeanu 

Dar el... 

Scena XIII. 

Cei de sus, Simion (intrând cu o lavă pe care 

sunt căteva ziare și o telegramă). 

Simion (lut Robeanu). 

Sa iscăliți chitanța, coconaşule! 

Lia 

Ce, n'a venit nimeni? 

| 
Simion 

„Nimeni ! Am aşteptat ei într'o părere la scară, apoi 

mam dus la pârtă, mam uitat în drepta, în stânga. pre- 

tutindeni intrau trăsuri în ogrăzile de-alături, numai la 

noi nu. Ba că Vasile zicea, nu cum-va nor fi nimerind 

casa nâstră boerii ?..-- de, ce să mai zică şi el, că aşa 

lucru încă n'am apucat! 

Robeanil (după ce a cetit). 

lacă, vei, vorbiam de Neapole şi Neapole se găndea 

la noi. 
Lia. 

Cum asta? (Simion ese cu chitanța).



  

Scena XIV. 

boheianu, Liz (tespându'si nervosi mânuşa din mână). 

Jeohocaru. 

tul 2 Uite, 'mi tele- 

1 după cea fost 

i la 

Scit sculptorul care ţia facut bus 

urafiază că a rcuşit de minune și € 

admirat și premiat la exposiţia de frumâsc arte, â7 

expediat cu mare iuţelă la Bucuresci. 

Lia 

în biuroul 
numai 

nâstre 

lravo! "mi pare fârte bine. Am să pun 

tei! Penc acum t6te ne-ati mers dupt VOC + 

(privind împrejuri nu vine încă nimeni şi pregătirile 

sunt de geaba. 

Pobeanu. 

Atât mal r&ă pentru cel ce nu vin să se folos&scă 

de densele. Intr'adevăr că masa e superbă și âi înipo- 

dobit'o atăt de frumos că o fi şi păcat (da ocol mese!) să 

nu guste cine-va dintr'Ensa. (ia o cartă dupe şervet). Mitică 

Zornescu ! (ia alta). Lia Robeauu (ia pe cea de-alăturl) Maiorul 

i de m'ai pus: Florin.. . Hine te-at potrivit! Dar pe mine un 

Lia (arttăndut locul din faţa publicului). 

Acolo, intre cocâna L.uxița Simizeanca” 

l.avardoff. 

şi contesă 

Robeanu (trecăne răpele la locul indicat). 

Protestezăi ! E o trădare! Intre două contimpora 

Kisselefi !. Asta nu se pâte! Frumos! Dta te aşezi între 
ne a lul 
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primejdioși tineri din Capitală 

sci între dout momăi sbărcite 

greşit de 
cei mai eleganți și mai 

şi pe mine me surghiune 

ŞI derăpănate ! Bine dragă, dar cu CC ţi-am 

De ce nul pui pe Zornescu Între 

mă pedepsesci ast-fel ? cită pentru 

ele, căci tot arc Contesa 0 pasiune nenoro 

densul!.„. Auzi cocâna Luxiţa 1. 

Lia. 

Dragă Georges cheri ! Nu puteam face alt-fel ca să 

pot împăca pe tâtă lumea. înţelegi că pe Maiorul și pe 

Zornescu am preferit săi pun lăngă mine, de căt săi - 

las să fiutureze pe lângă fete; ori să sc furişeze printre . 

femei tinere, din causa mamelor şi a bărbaţilor. Scii că - 

tâta lumea fuge de cele două momăi, cun le zici tu, 

una fiind vorbareţă peste măsură și Contesa surdă, pre- 

tențibsă şi fudulă ! Pe cine puteam gre să pun între 

dănsele, care să nu găsescă pricină sali să se scâle, sait 

să nu se pună la masă. Vezi bine că noi câ gazde am 

trebuit să ne sacrificămi |. 'Ţi-am dat locul de on6re. 

Robeanu. 

Forte "ţi mulțumesc de asâ onâre!... Şapoi sacrificiul e 

căci tu... adică ce mai e şi moda 

cămutri, însemnă
nd locul fie-căruia 

m că la supeuri, nu se urmeză 
numai din partea mea, 

asta cu numele scris pe ta 

după voinţa gazde Ei scia 

regula asta, bună cel mai mult pentru prănzurile ceremo- 

niâse. At văzut şi tu la Princesa moda asta şi mai avut ni- 

mic mai bun de căt să mi-o aplici şi mie, . Lasă &menilor 

libertatea să se pună unde le-o plăcea, ce, noi avem să 

le impunemi şi locurile, după ce-i condemnămit s&rmanii
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să se obostscă jucând o nopte intrega. Ei protestezii și 

pledeză pentru libertate (rea să ridice biletele) 

Zi (inaintând) 

Nu, nu Georges! dacă me iubesc! 

eoheanu 

Atunci pane pe alt cine-va în locuwmi căci altfel de- 

sertezii ! ... 

Lia 

Mai 

antet supeul nostru este assts şi fiecare trebue să'și cu- 

nâsea locul dinainte, pentru ca să nu se facă încurcătură 

apol nu vreau ca în casă la mine să se plângă lumea 

că n'a avut indestul or n'a putut mânca cum SC cuvine 

si dacă nu păstrămii regula asta, atunci ce deosebire at 

fi între noi și cei-l-alți de care am ris pâte... Nu uita că 

noi dămă un bal, iar nu o serată așa pe picior... 

Nu se pâte, lasă aşa cum am pus cu la cale! 

Hobeanu țurnăndu-și vin în pahar) 

Mi s'a uscat gâtul de pe acum, numai găndindu-me 

la ce nvașteaptă!.. 

Lia 

Ce faci Georges, îmi deranjezi paharele : 

Robeanu 

M& iartă dragă! dacă asta e locul mei, apoi mi se 

pare că am cel puțin dreptui să usezii de densul și să'mi 

torn vin în paharul mei, din care n'are să mai bea altul.- 

și asta e o consequenţă a fixării locurilor anume, pâte 

 



singurul bun ce arc. căci altmintrelea escl silit să bel în 

paharul vecinului. 
Lit 

hi - 

Vezi că am avut dreptate ? 

Roheanu 

ME rog, tâte bune, dar ce o să fac cu între aceste dou€ 

venerabile ruine ale Regulamentului 
Organic? Dacă a$ 

sci măcar ce să le spun câ sa nu prea bage de s&mă 

căt îmi sunt de nesuferite. Demi spuneai asta mai din- 

ainte, resfoiam cronicele vechi, ca să am sare la vorbă... 

mai ales cu cocâna Luxiţa ! 

Lia 

- Ri, vorbesce-le şi tu ce tei pricepe... Cerceteză-le de 

sănătatea de pildă... 
" 

Robeanu 

Negreşit! să te pomenesci cu nebuna de Contesă că'si 

_ destace corsajul' în mijlocul Gmenilor, ca să! ascult 

palpitaţile! Inchipuesceți 
că are pretenţie să sufere de 

inimă şi să credă că are să mâră de anevrism! O. fi 

suferit ea acum 40 de.ani de inimă, că multa mai pal- 

pitat în tâte felurile, dar acum i s'o fi urât şi ei să mai 

bată întro peşteră de pept ca al ei, pe care Sâ restă- 

i vre-o câte-va invasiuni ! 

Lia 
tat zece generaţii ș 

pi... că limbă rea mai esci ! 

" Robeanu 

Ea ? Spun şi cil ce zice lumea şi dr O (i cunoscEnd-o
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ca mat bine de atâta sumedenie de ant de când o tot 

trudesce, cu chipul cf de brezae sulemenită și cu pic 

tenţiilet ridicule de coboritâre «din ntmul lu Por-Îm pt- 

pat. Dar cucâna L.uxiţa ? A jucat hora cu “Pudor Vla- 

dimirescu la Cotroceni a mâncat Imamebaildi cu paşalele 

turcesct la Giurgiu, sa gudurat pe langă cazacii lut Ni 

colac Pavlovici, a luat în căsătorie pe ui postelnic Mol- 

dovean. pe carea înşelat cu un honved unguresc; de la 

care a fugit cu un Fanz-maister Vienez şi când sa întors 

în țară de-a luat pe reposatul Andronache Simzenu de 

bărbat, colindasz tâte părţile lumil, ceca ce face pe bietul 

tata să zică mamei, când o vedea că vine la not la 

visită: «păzea soro, că cacă vine Calendarul lui Karkaleki» 

cel în 40 de limbi>!... 

Lia (rizend cu hohot) 

x. 
.v . 4 

Scii că nu te-aș fi crezut așa de hazlii, Georges dragă: 

De cănd ne-am luat azi e ăntâia dată de cănd te v&d 

așa de vescl şi această vrevă plină de umbre vide şi comică. 

Robeanu 

Vezi dragă cc vrea să zică să trăesci pentru alţii ear 

nu pentru tine? ajungi că nici nevasta nu te mai cun6sce 

și nu-ți înțelege firea! (bea) Ah! pare că m'am mai răcorit! 

(dând o sărutare în vEnt) Hm! asta e pentru voi buaii Și 

„iubiții mei musafiri, cari aşa de discreţi şi de politicoşi 

sunteţi în-căt, simțind căt de grei îmi stă pe suflet balul 

acesta, faceţi tot ce puteți pentru a-mi scurta supliciu- 

şi a-mi micşora povara. (întorcendu-se la dr&pta) Nu-i aşa, N9- 

bilă şi graci6să contesă? Ah! cănd aţi sci ce plăcere



mi-aţi face cănd nu ați veni să mi stricaţi kicful ce am 

cu înfăţioşarea d-vâstră acră ca agurida şi încreţită ca 

un măr desgheţat pe sobă! (ctră Lia) Sci, îi vorbesc ast- 

fel fiind-că 'e surdă de poţi să dai cu tunul lângă densa! 

(vorbesce ear câtră dreptai mai că aș consimţi să v& dati acca 

atăt de mult solicitată doctorie care var linişti pentru 

tot-d'a-una tâte bătăile supărătâre ce vE sbuciumă aşa de 

curnplit in ÎMa..-a mititica ! +ciocnind paharul cu acel al persnet 

presupuse din drepta) Sa ve trăiască!... Ați măncat bine ? sunt 

fârte bucuros! (se întârce la stânga) cred şi cii că so fi sa- 

turat, hai? ce 7iCi cocâna Luxiţa !- că de cănd sa pus 

la masă nu şi-a mai dat rănd gurei! Ce zici ? e surdă i, 

asta trebue s'o scii d-ta mai bine decăt mine, fiind-că 

niminea nu te ascultă mai cu drag vorbind, de căt dinsa ! 

ptură) Poftiţi fasan! tae și gustă) De mi- 

nune! Nu e așa... Cred şi ei, nevasta mea la crescut 

cu măna ci şi Ta îngrășai numai cu migdale dulci şi cu 

rhum Jamaica de la Ulmeni! (catre Lia) Ba fără glumă dragă 

e bun de tot! Nu gușşti şi tu 0 bucăţică ?. (tse şi dă) 

dacă mă iubesci | 

(luând o bucată de fri 

Lia 

pui să mănănci de pe acum O Să- 

Bine dragă, dacă te 
sei!... Miesci drag de tot așa! 

mi strici tot rostul me 

Robeanu 

Dar altmintrelea
 nu ? 

Lia 

Ba da, în tâte telurile. Dar între cocâna Luxiţa și 

Contesa te-ai desvălit atăta de mult, încăt pot zice că
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sata stră te cunosc şi că pe deplin şi te pot pretu 

intradever asa precum esci, Nu poţi să | inchipuesci 

cat sunt de fericit de acesta descoperire | 

PRohoanu. 

Vezi, că aveam dreptate, că numal fiind unul lângă 

altul, singuri singurei, vor putea să ml desfășor talentele. 

caci alt-fel mărturisesce că me luzi drept un 0 posac, 

distras, pâte chiar și rcutăcios și dorinţa ta de-a merge 

necontenit în lume era numai temerea de-a remâncă 

singură ru mine, ca să mori de urit2.. Spune drept 

nu c așa 7... 
Lia (cu îndocia). 

Nu, cum poți crede una ca asta? “Tu scii că te iubesc 

că te-am iubit atăt de mult! 

hoheanu. 

Da, dar de-acuma și mai mult pâte! (intinzendui mana). 

Vino încâce, să pecetluimii pactul cel noă de viaţă. SĂ 

trăimii pentru noi și prin noi mai Anteiti şi atunci când 

ni se va uri, cri-cănd vom i siliți de datoriile sociale 

ori de împrejurări, să trăimă şi pentru alții ! Vrei: 

(tornă un pabar Liei) Aide ciocneşte! în sănătatea ta, dragă 

nevastă ! 
Lia. 

In sănătatea ta, scumpul și iubitul mei Georges! 

(se sărută peste masă). 

Robeanu. 

Amncă odată! (se săruta) Și acuma lasă-m& să închin Și
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cu invitaţii nostri, pent cănd sunt încă în vervă. (dregăn- 

du=și glasul) Dâ&mnelor şi domnilor! Nu sunt vrednic să 

vă mulţumesc de distinsa  on6re ce pe-aţi făcut adu- 

năndu-vE (ppasă) Cu atâta grabă măgulitore în sal6nele 

nâstre și măncănd din minunatul „acesta de supei, cu 

o poftă atăt de imbucurătore pentru starea sănătății 

d-vâstre! Ea, pot a zice, este O probă eloqucntă,. că 

intrănd aci, aţi uitat că veniţi la un medic, a căruia 

cea mat sfăntă și mai lucrativă datorie este de a se 

devota pentru omenirea suferindă! Eată pentru ce să-mi 

daţi voe a ve ura multe şi fericite succese de asemenea 

natură în cariera. d-vâstre de invitaţi la baluri cu Su- 

odată dreptul de a vă căuta 

iţie numai Să nu aveţi 

& fie de bine! 
peuri, reservăndu-mi tot de 

chiar gratis pe fie-care cu cond 

prilej de a ve înbolnăvi în casa mea. Să V 

Și nouă asemenea! (își bea paharul!» 

Lia. 

Imi pare rău că nu e Zornescu Să te audă, căci ar fi 

nebun de bucurie; văzăndu-te. asâ de bine dispus-..- 

Apropos 0, dar găsesc - că şi d-lui e în întărziere..- 

trecut de două ori 20 de minute de căud mi-a promis 

că se va înt6rce... 
Robeanu. 

d langă cămin și privind ornicul pe care 41 control€ză. cu al ss) 

(venin 
agă, nu € lucru curat. Lasănd 

Un-spre-zece 
trecute! Dr 

gluma la 9 parte nu-mi pot inchipui cum să nu Vic 

1 mai Mic ofițeraşii, pent acum. Trebue să 

nimeni, nici Ce 

se fi aprins oraşul sati că mai sunt baluri pe unde-va. 

16 
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câct alfel numi explic o asemenea nemai pomenită 

necuviinţă, Acum pentru mine lucrul nu e de nic * 

importanţă, din contra, dar pentru tine e nu numal de un 

ret augur pe viitor, ci chiar o probă vădită că lumeâ 

nu vrea să în în semă invitarea tal 

Zi 

Şi dâr am fâcut'o în totă regula, cu opt dacă au ce 

zece zile inainte, nu'mi aduc aminte bine. Am SCTIS cu 

şi cu mama invitaţiile dupe lista ce mi-ai făcut fu Şi 

le-am dat lul Simion să le împartă. Nu pâte fi nici O 

nerepularitate ! 

hobeanu. 

Le-a! dat lul Simion să le împartă cl singur ? 

Lia. 

Nu, să le pună la poștă. 

Robeana. 

Atunci fără îndoială că aii ajuns la destinație de atăta 

timp. In oraş se face distribuţia de 4, $ ori pe zi. lâ 

să cercetămiă lucrul mal de aprope... (sună). 

Scena XV. 

Cei de sus, Simion. 

Robeaniu. 

In ce -zi ţi-a dat cuconița biletele de invitație pen” 

tru bal? 
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Simion. 

Sunt pe semne Vrc-0 zece zile de atunci, coconașule; 

ndind) da, sunt zece zile. 

Lia. 

Si cum ai facut cu ele? 

Simion. 
| 

Cum să fac? Le-am luat aşa. pachet cum mi-le-aţi dat, 

r și m-am aus ei singur de le-am 

-am pus în buzuna 

a colțul. uliței, lăngă pușcașii. 

us în cutia poştei | 

| Lia. 

În ce zi a fost asta? 

Simion (gandind). 

Azi suntem Sambătă.. - Misrcurea trecută. Cum mam 

întors cu d-vâstră de la coc&na mare, cu trăsură mi-le- 

ați dat şi aşa cum eram cu mantacă de blană, m'am dus 

de le-am turnat singur în cutie. 

Robeanu. 

Miercuri zică ? 

Simion. 

Da, Miercuri. 
Robeaniu. 

La ce cias? 
- 

Simion. 
| 

Pe la cinci trecute dupe prănzil: 

    
   



foboeanu, 

Când era focul la pușcașii? 

Simion. 

“Focmat. Atunet ve întâreeit și d-vâstră pe JOS acasă Și 

waMl oprit la foc, ba âncă am intrat amândot în năuntru 

fiind-că zicea lumea că nevasta ncamţului fusese rănită 

de nisce cerbi de puşcă şi zăcea plină de sânge in odaca 

din fund. Sciţi c'am întrat și căi cu d-vâstră? 

hobeanu. 

Da, îmi aduc aminte, Dar nv cral cu mantaoa cu 

blană mi se pare. (gandind) Nu Eraf cu capul gol şi cu 

spenţerul cenușii, Îi cel puţin nu te-am vezut îmbrăcat 

cu mantaoa. Apol dacă zici că ai plecat îmbrăcat, ce al 

făcut mantaoa, căci acum îmi aduc fârte bine aminte că 

“nu 0 aveai. 

Simion. 

Par, nu firește, nu o aveam. Fiind-că ajungend la colții 

am văzut lumea alergănd şi pompierii ;și începuse să 

arunce lucrurile de pe ferestre jos, cum le e obiceiu fi 

striga la Gmeni să se ferâscă că e &rbă de puşcă în 

prăvălia neamţului. Ba chiar m'a îmbrăncit un ofițer şi 

'mi-a zis de ce nu pun măna şi casc gura... eu nu căscam 

gura că abia ajunsesem. Tocmai atunci treceaţi si d-vostră 

şi mvaţi mănat să v'aduc ghiosdanul cel mic roșu de pe 

biuroii. Am dat fuga acasă, am lăsat pălăria şi mantaocă 

și vam adus ghiosdanul de grabă acolo.
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Liu. 

Dar biletele le puseseşt în cutie ort nu! 

, 
Simion. 

Firesce le pusesem ! 
Robeanu. 

De-atunci te-ai mai îmbrăcat cu mantaoa ? 

Simion: 

Ba nu. Mi-a strănsio Catinca în dulap şi nici nam 

avut cănd s'o.mai îmbrac, din pricină cam regulat prin 

odăi pentru bal. De .căte ori am fost în tărg. am fost 

în ţivil, 
IN 

Robeanu (strigă în drepta). 

Catinco !... Catinco !... 

Catinca. (din culise). 

Porunciţi 1... | 
'Robeanu. 

la adu-mi mantaoa de plană a lui Simion încoce. 

„(se aude afară O trăsură). 

„a Lia (enervată). 

Repede Simi6ne. Vine cine-va. (Simion ese). 

Scena XVI. 

Cei de sus, afară de Simion, Catinca (aduce blana), 

i 
Robeanu» 

(căutănd prin buzunare dă de un pachet cu bilete de 

invitație — citesce). 

Domnul şi Dâmna Robeanu, ali on6re de a vă ruga
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) stra de 14 Fe- 
să bine-voiţi a asista la balul ce dai în 

s'a des 

bruaric 1550. (evazlind biletele în tus) Ura!... 

legat cnipma ! 

ura bee. 

Lia (cu părere de rcă). 

IE o ne-mal pomenită prostic! 

Pobeanu țluând'o de talic). 

Lasă dragă, balul te nu e perdut,.. (cătră Catinca). SPUN 

musicanţilor să cânte un vals! (Catinra ese prin fund repede 

Din contră! Masa e întinsă, musicanţil vor începe să 

cîinte. (ceremonios) D6mnă bine-voesce ami acorda primul 

vals, prima polcă, primul cadril şi cotilionul! 

Lia. (cu dragoste pleczad capul pe nmărul lut). 

Din tot sufletul mei, Georges cheri !.. 

Scena XVII. 

Cei de sus, Simion. 

Simion. 

A sosit Domnul Zornescu pentru bal! (se aude valsul în 

fund). 

" Robeanu. 

şi că balul 
Spune d-lui 'Zornescu că a sosit prea tărziii 

e!— 
„nostru, primul nostru bal va fi-de azi peste opt zil 

imerge spre fund jucănd valsul). 

Cortina cade. 

=
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“Teatrul represintă grădina de la Mircești unde este înmormântat 

Alexandri. —La drepta se “vede veranda casel poetului, în fund se ză- 

vesce lunca Mircescilor şi Siretul, la stănga copaci! şi aleele grădinel.— : 

Mormântul 
de iarbă verde cu lor, pârtă uu monument coprinzănd 

ca 

parte principală bustul lui Alexandri. Imprejur copaci, sălcii plet6se; 

fost, etc» E nspte şi Jună. 

Ă 

Fuatherpe, cu părul despletit, cu un +81 de zăbranic negru 

peste rochia el cea albă, stă plecată pe morment, perul îl atărnă de-a 

lungul braţului stăng care ţine o iyră de aur cu cârdele rupte. — Vor- 

” besce ci voce plină de măhnire câ cum ar suspina-.+ 

Sa stins gingaşa voce! Duibsa lui cântare 

Din strunele de aur de-acum Au mai răsare ! 

De dor și vitejiă pe măndrul ţărei plaiii 

Cu foc nu mai răsună: ferinecător
u'i grai b» 

- . 
(Viseză). 

«Lumina Viă dulce, & razelor din. s6re 

Jubirea, roiul vieţei, de chin alinătâre, 

Voi&sa tinereţe cu fragede visări, 

Cu ochii plini de taine, cu calde sărutări 

Străvechile 
aventuri de dalbă bârbăţiă 

Ce înălţait eroii din morte la .veciă 

Răpind în sbor Spte ceruri măreţile-amin
tiri,
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A suttetelor nalte comoră de pândiri, 

Povestea nesdrâvană de'nşirte mărpârite 

Cu Feti-Fumoșt și Zine și de sârele "ndrâgite, 

Voinic far'de pereche luptăndu-se cu zmei 
Ce despicat vezduhul ca gândul ușuret; 

Atâta frumuseţe şi atâta strălucire 

Perdut'aă într'o clipă a lor însuflețire 

Si lira mută, rece de-apururi a remas 
In racla ncură zace acum cel cet da glas! 

il.sra cade la polele mormentului,  Pausă, plânge). 

î.. ] 
«Ah! crunt mEnuccă plânsul şi inima se frănge : 

Pocte scump cu lacrâm! destul nut a te plânge, 
Când peptul de durere îmi este săngerat !» 

(Se scolă). 

>Ea Musa ta iubită, în braţe te-am purtat 

Şi te-am crescut la sînu-mi, ţi-am dat a mea viaţă 
Şi dragoste şi farmec și graiti plin de dulceţă 

Si te-am scăldat în raze de aur în senin, 

Ti-am dat să bei din cupa nectarului divin, 

Te-am desmerdat ca mamă, ca soră, ca sogiă 

Şi lumea, lumea întregă ţi-am dăruit'o ţie! 
Vioiă şi vecinic tener cu suflet fericit 

De-asupra omenirii cu mine ai plutit, 

Din bucurii şi jale, din chinuri şi plăcere 

Urzind a tale cănturi de drag și de durere! 

De visu'mi amăgită credeam că ai să fii 

Etern ca şi simțirea eternei poesii ; 

Dar azi ah! cruntă oră, cumplită deşteptare
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Uimirea mea ca viaţa'ți, găsitu și-a hotare 

Si singură, cernită, pe cainicul pământ 

Veghiezit şi plăng poete la tristul tei mormănt !< 

(Remăne nemişcată rezemăndu-se de mormânt. Incet îşi plimbă apo! 

privirea împrejur Și se opresce în fund asupra luncei, pe care o privesce 

lung, făcând căţi-va paşi spre dânsa, 

»Tăcută d6rme lunca, Siretul 'lin o scaldă. 

„Pădurea *mbrobodită de-a lunei raza caldă 

Cu văntul serei molcom suspină tresărind 

lar florile şi €rba se plecă licărind 1 

(Ascultă). 

„O şâptă se aude, un fremăt parcă vine' 

De-acolo!... O minune ! alăturea de mine, | 

Lipsită de speranţă, sub vălul sdrobitor 

Al chinului, € Gre-un glas măngăetor 

Al firei ce se "nnalţă ca sfânta armonie 

Sami liniştescă mintea şi-a patimei urgie?!e 

(Ascultă iar). 

„Din ramuri, dintre frunze, din &rbă, dintre flori 

Din clinurile undei, din cămpii roditori 

De pretutindeni iată încet cum se ridică 

Un murmut lin şi tainic o bâre ușurică, 

Ca rugăciunea plăndă și dulce ca un căat, 

Ce către cer semnalţă pe-o aripă de vă&nt! 

O luncă ! dalbă luncă ! pod6bă 'nsuflețită, 

Tu care cu Poetul de mult esci îndrăgită, 

Comâră cu vii nade de visuri şi de dor,
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In sînul tei sascunde cel limpede isror 

De doine și de cânturt, cu tine dimpreună 

Padurile şi valcea de graiul lor resună, 

lar Criveţul si munţii le porta 'mduioșal, 

Ca lanţă de înfrățire de-alungul de Carpaţi !< 

(în avânt de inspiraţiunei. 

> Prin vol vechi “1 tovarâst de viaţă și de cale 

Şi-a reversat simţirea si gândurile salc, 

Voi harfe ale Firel veMt resuna pe veci 

De ginpasşat cântare de-asupra petrel reci ! 

De aceca glasul vostru mi-e drag şi mă'nfidră 

lar inima îm bate grăbită și ușoră; 

Cu vol nu sunt străină, nici singură remân 

Vol înul veţi fi prieteni, cum cl mi-a fost stăpân! 

Sub bolta ta pădure, oh! luncă lângă tinc, 

Pe plaiuri, la părcul din del cu unde line, 

In miezi de zi, ori nâptea, de-i veră, de ce ger, 

Cu spicele pe holde şi stelele din cer, 

In lumea de vedenii cea fără de hotare, 

Poete auzi-voiii mereii a ta căntare 

Ce umple lumea 'ntregă, cum umple peptul mei! 

(Pausti—Se apoprie de mormânt) 

Nimic şi nimeni însă nu umple golul tei 

Ce ca o rană-adâncă în suflet greii mă dâre ! 

Iluisi și avănturi! ca sborul trecătâre, 

Imi alungaţi cu vraje voi grijele din pept! 

(Iaspirată vorbesce către mormânt. Melpomcna, în alb cu mantie lungă 

negră, putând atributele Musel tragice intră din, stânga prin fund și
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pășesce incet, incet pânt când ajunge la spatele Ruterpet cănd sfărșesce 

ultimul vers). 

Tu, fiu al nemurirei cu gănd înalt şi drept, 

Cuceritor de ininii, de minţi, de fericire, 

O cântăreții de glorii, de lupte şi mărire, - -. 

Fanfară triumfală a măndrului popor» 

Grait vii al țărei tale la fapte şi onor ; 

In negrul sin al morţei te-ai. dus de lăngă mine, 

Dar omenirea-i plină, poete scump; de tine, 

fiinţa ta iubită o văd şi focul tăi 

De dor şi înălțare 1 simt în jurul mei 

Au sârele pe ceruri în nori nu sc ascunde ? 

Lumina-i caldă însă prin negură pătrunde. 

Şi pine-făcătâre se varsă pe cămpii ! Lea. 

Așa de-apururi mortul trăesce în cei vii. 

- (pausă) 

Melpomenă (se aproprie de Eutherpe şi-i pune măna pe umeri. 

nchipuirea-ţi 
Musă e pste măngăită . 

- Der inimai zdrobită şi mintea 'nvăpăiată ! 

Durerea Ce sencuibă în suflet iubitor 

Cu dorurl şi ilusii m'o stăpânesci uşor. 

In mijlocul Naturei, cu chinurile tale 

„Tu Musa cea duiosă ai fi Musă de jale 

În singurite cănturi un balsam căutând. 

Ingrata omenire văzEndu-te plângănd 

Mereii acelaşi nume aceeaşi suferință, 

Cu silă de la tine şi gingaşa ființă
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Perdută se va 'ntârce si ve va oropsi; 

Nut da prilejă- de ură şi densa 1 va găsi bee 

(O îa de mână) 

Tu escl însuflcțită de-o fragedă simţire 

Pe care s'o "mţelega nu pote recea Fire 
Și e străină lumel lipsită de avent, 

Cul patimele numal stâpânitâre sunt ! 
Dar graiul tei o soră, menit e 'n veci a bine! 
Dă stolului de ganduri ce se îrămentă 'n. tine 
Odihna cea adânca şi liniscită, vin 
De" rezi-mE 'ntristatul tat cap aicl pe sin. | 

Privesce, ca şi tine am hainele cernitc, : 
In peptu 'mi indoiala și grijele cumplite 
Se luptă, der voinţă Destinului de sus 

* E] 
, ! Mai sfântă “i de căt dorul ce-aicea ne-a adus! 

Vin să vorbim de densul».... 

  

. 1 ERA Lutherpe (plecându'şi capul pe umerul Melpomenel) i 

In noi ca în afară 
lung căntecile'i sună. Pe cel întins de ţară 
Resar sfintele umbre, poveştile trăescii | 
In cercu 'ncipuirei şi'n cercul omenesc!>... . 

- Aelpomena 

<Și eii ca tine-fostam de dânsul îndrăgită! 
A vieţei carte vechiă adesea răsfoită 
De el fosta cu mine și-am făurit noi doi 
be lumea de miserii, o lume de eroi. 
Din taine şi din pofte luata întrupare



  

ANNIE) 
(age ord) 
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ziinţe vii şi fapte; puternica "i suflare 

A închiegat în inimi credinţe şi iubiri 

Ce s'au săpat în tabla, eternei amintiri. 

Cu dânsul străbătut'am voinică şi 'ndrăsncță 

Ordiile tatare, și litfa cea semeţă | 

A Leşilor am frănt'o, din Vrancea la Munteni, 

De la Hotin la Nemțu, din laşi la Resboeni 

Cu Ştefan Vodă măndrul vitezii făr” de pereche, 

M'am dus cu flinta plină şi cuşma pe ureche, 

Si-am risipit dușmanii, pe Ungurii r&sleță, 

Ca ia vănat ochindui în spate cu săgeți 

Luatu-i-am în gână cât ati să pomenescă 

Pe veci așa ocară; În tabăra Turcescă 

Resbitam de călare cu paloşul în măni 

Şi-am smuls popor şi ţară din ghiare de păgăni.. 

- Gu cei plăeşi de munte și cu Peneșşii Curcanul ! 

Pe Getta cea bălae şi pe Ovid Romanul 

Tănguitor de patimi aevea i-am văzut 

Alături cu Horaţii isteță şi priceput. 

Cu Despot la Suceava luptat'am pă&n'la mârte 

Si-am rîs cum Ciubăr-Vodă sciuta să se” porte; 

Din bunda cea 'mblănită dormind jos la Vasluiii 

Am ridicat pe Rareşii pe trepta tronului. 

Şin Francia aflatam cu Banul Mărăcine 

„Locaşii de înfrățire cu bolțile senine !> 

Futherpe. -. ? 

" «Cu fruntea inspirată, CU ochiu pătrunzător 

A stat Poetul nostru. puternic veghietor. 

| 
17
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Pe sfânta înălţime, de unde cu priinţă 

Vezut'a cursul vremel şi celor în hinţă 

Pe strunelei de aur cu dragoste-a cântat.» 

Melpomeni. 

Adincul cel de înimt cu cl tam cercetat : 

Prostia omentscă, ridicolul şi sila 

Natangă, ce deşteptă nesăţiosi mila, 

Precum şi-al vrednicet nepreţuit prinos, 

“Tot ce pe om înalţă și tâte ce'l dai jos 

Le-am întrupat cu densul, le-am dat grai şi mișcare; 

si pildă omenirci le-am pus pe fie-care 

Sa se ferescă'n viață greşcla întempinănd, 

Năravurile rele cu risul îndreptănd ! 

Cocheta cea bitrănă cu mursele pe faţă, 

Mat sus de căt potriva“ văzând că se acață, 

Barbatul cel netrebnic trăind în misclii; 

Femeca destrămată și-a ci nemernici, 

Copilul plin de vicii și fără de ruşine 

Bâtrănul ce de căda juniei tot se inc, 

Sgărcitul fără sulict, bogatu îngănfat, 

“Zaraful din orașe şi Jidowil &lin sat, 

O liotă întregă de haite leşinate 

Rozănd ca viermii lumea cu ale lor păcate; 

Cu braţ mănat de ură, barbar, nemiluit 

Ca pe tălhari la sănge ah! crunt i-am biciuit 

L-am înferat cu ferul cel roși de infamic 

Şi azi îşi ducii povara căci lumea întregă îi scie! 

" Şalăturea cu dănșii, luceferi luminoși,
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Cei morţi pe cămpul luptei, bărbaţii gencroși 

Cu dor şi foc în sufiut ce cărmuescă popâre 

Acet ce cred în bine și mor pentru one, 

Eroii, drepții, sfinţii în cer și pe pămăat 

Ce mulți ai fost odată şi azi tot mai rari sunt, 

Pe ci cu duioșiă și cu recunoştinţă, 

Cu grâiul plin de farmec şi peptul de dorință 

L-am înnălțat pe trepta măririi omenesci !> 

Butherpe. 

„O! soro! căt mai dreptă tu de căt mine esti ! 

Simţirea ta păstrându-și puterea sa întregă 

Infruntă îndoiala, nui ca a mea pribegă 

Şovăitâre 'n largul închipuirei seci ; 

Tu tragi de-a dreptu 'n ţintă și majestosă treci 

Ducănd în sîn  comâra cu care ai soliă 

Samtemeezi pe lume o măndră—Impărăţiă.» 

|Se aprinde din ce în ce vorbind). 

«Eu Firei mi-am spus dorul în veci nealinat, 

Al căruia resunet, cănd cănturile bată 

P&trunde de la plaiuri și păn'la țărm de mare 

În oră ce pept durerea ori dragostea tresare! 

Ei celor care'n măna'ţi o jucărie sunt, 

Dui6să oră vide necontenit le cânt 

Şii fac cu două tonuri, c'o vorbă blănd vrăjită 

Să'şi uite greul vieţei cea'n negru învelită. 

Tu veză în fund de inimi şi patime străbaţi . 

lar binele ?n făgaşul cel plin de rele ” cați
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Şi-at făurit atâtea păpuși cu fel de pene 

Spre indreptarea celor cu sutlete viclenc |. 

Melpomeni. (mtokhind'o pe cap). 

Cântarea nostri este ca apa din isvor 

Ce trece 'n valuri repezi cu plas resunător 

L.ovindu-se de maluri cu stânci posomorite 

Ce-o 'ntunecă în cale cu umbre mohorite ; 

Ori murmurănd prin €rba alcrgă pe cămpii 

Impodobindu'st sinul cu flori şi raze vil! 

Deci partea ta-I al&să şi-a mea nu mal de fruute 

Câţi vulturi cu sbor aprig trăescii în verf de munte? 

In inimi tăinuite, orl cerul atingând 

Nw'sii patima și dorul aceleași frământănd 

Sermana omenire? “Tu dragă, dulce, vic 

Cu flucrul de'i zice le faci să se 'mlădie ; 

Ca să le smulg silită's, din peptul încordat 

Sw'mi trag adesea braţul sdrobit-ori săngerat. 

Tu esci dar gingășia, citi măna cea virtâsă ;' 

Menirea mea e măndră şi-a ta este frumâsă ! 

Eutherpe (luănd'o de mănă). 

Cuventul tăi puternic pătrunsu-m'a deplin 

Simt inima ticnită şi ochiul mai senin! 

In luncă vin ca pănă la răsărit de sâre 

SA adunămi mănuchiuri de blănde lăcrămidre 

Apoi să le aşternemii frumos peste mormânt 

Sa dârmă el dapururi sub albul lor vesmânt! 

Vin soro! vin cu mine. .... 

         



  

(aci căți-va pași spre fund, unde încet, încet apăruse ziua. 'Tabloui 

luncel se ridică binişor cănd pornescii Muscle spre dânsul şi fundul Tea-" 

trului strălucitor de lumină descoperă aşezate pe o înălțime în deosebite 

grupuri următârele personage create de geniul poetic al lut Alexandri: 

Peneşă Curcanul, Despot Vocă, Ciubtr Vodă, Banul Maărăcine, Dan Câ- 

pitan de plaiă, Ioraţiă, Getta, Ovidiă, Iulia, Cocâna Kiritza, Gulitză» 

Paraponisitul, Moise ovreiul din Lipitorile Satelor, Ana Dâmna, Fetele 

din înşirte Mărgărite, Copila din Legenda Rondunică!, Rodica, Behri Mus- 

tafa, Kera Nastasia... cari aă mănunchiuri de flori, lacrămidre, cor6ne 

de stejar verde, flori de cămp.. etc. . 

In mijlocul lor purtănd o fie aurită de palmier stă Musa Clio îm- 

Drăcată în alb. In jurul câpulut el scănte€ză O aureolă luminâsă, Musele 

se oprescă înmărmurite la pici6rele mormeninlui. 

Clio (cu braţul întins către Muse). 

Tănguitorul vostru glas 

De ceruri ocrotit 

A fost, o Muse, în Parnas 

Locașii nemuritor 

Al căntecelor, ascultat. 

Poetului iubit 

Apollon bine voitor, 

Cu har Dumnezeesc, . 

Din negurbsele vecii 

Ce chaosu 'nvelesc 

Pe-at lui Alexandri copii 

Cu drag i-a adunat ! 

Plecăndu-se la voia lui 

Ursita le grăi, 

Nepăsători de-a timpului 

Prefaceri a trăi



Si mângâeri ort pilde dând 

Merei faima sâ-f crescă, 

Poctului duios şi blând 

Pe lumea pâmentescă ! 

In ort ce pârţi veţi indrepta 

De-aici at voştri pași, 

De el şi sufletu-r veţi da 

O .scumpilor urmași: 

De'ţi reciti, cea din trecut 

Minune de poveste 

De tot ce-a fost și s'a făcut, 

Sapat o să găsiţi 

Pe temelii numele lui! 

Cu cât stejarul este 

Mai nalt şi resăriți 

Mal multe "m jurul trunchiului + 2. 

O ramuri cu fălos avânt; 1 

Cu-atăt mat aprig ve luptaţi 

Furtunele să le "'nfruntați, 

Căci tot mai! rari stejarii sunt! 

Si-acum copil riemuritori 

Tovarăşi de cterne lupte 

Pe lyra-i cea cu cârde rupte 

Și pe mormăntu-i puneţi flori! 

A vâstre inimi vecinic calde 

Țărăna lui să le simțescă 

Şi lacrămile șiroiască, 

Isvor neprețuit, s'o scalde.
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(Către Muse) 

| 
[ar măndrul răsărit de sâre 

O Muse sfinte cu blănd graiii 

| | Sa facă pe-al Moldovei plaiii 

Să crâscă fl6re lănge fire 

l 
1 

| (Toţi cobâră încet de pe munte aruacând florile şi depunănd cor6- 

le se ţină imbrățioşate, cortina cade încet la su- 

mele pe mormânt. Muse uă ridicare a perdele! 

i netul Horel Unirel căntată în surdină. La o no 

tste persânele sunt grupate în jurui mormântului. Musele stai în mij- 

Jocul lor imbrăţioşate. Clio In capul Mormentului incununeză bustul 

Poetului). 

TE air a 
Pra 

- 

VERIFIC 
T 

19331 
a pr 

   


