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Scena să petrece în locuinţa particulară a Dlui Kiriak.

SCENA I. v
(O odaiă cu ferâstră cu perdele în stânga, cu o uşă în drepta şi una în
fund. In mijloc o mesă, de o parte o credenţă pe care să se găsescă
cele trelminciose pentru o mesă de luat ceaiul, trebue să fiă şi 4 scaune).
Gligore (în îmbrăcăminte unsurosă).
Mâne-i Sân-Yăsi, (liua de anul nou. Am să felieitez pe
coconita Melania cu nişte versuri făcute de mine. Când le va
ceti, va remânea uimită, ba mai mult ca a s ta : va trebui să
recunoscă cât de mult o iubesc, ba încă şi mai mult chiar,
va vedea îndată că sunt un băiat maî de inimă, mai de spririt
de cât Domnul Romul cu tot titlul s8u de doctor în filosofie.
(Scote o hârtie din buzunar, o desface cu pasiune şi după ce
a tuşit de vr’o doufi ori şi s’a şters pe gură cu o batistă,
cetesce:)
Anger rar de castitate
La mulţi ani cu sănătate
Să-ţi dea deul cel ceresc
Aşa cum eu ţi-o doresc.
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- aAşi fi putut dice „tatăl cel ceresc» dar „deultf e mai
sublim. Ş’apoi »ânger rar de castitate» asta sciu de bine că
n’a <Jis"0 nimeni înaintea mea! . . . Cred, dar nu sciu . . . insă
credinţa unui poet, simţul unui om de sentiment este mai
pre sus de ori ce sciinţă, cred c ă : ânger rar de castitate este
mai bine (Jis de cât: »ânger cast de raritate ... adică drept
vorbind -castitate sfi potrivesce mai bine cu raritate!... dar să
audiţi mai departe
Ţi-o doresc cu viers ferbinte
Cu nebuna-mî, slaba-mi minte.
Adică sunt nebun de slăbiciunea ce am pentru densa.
Cred, că nici Alexandri ori Eminescu n’ar fi putut esprima
acdstă ideiă în mod mai ingenios, ca să te pătrundă cum am
dice pănă la os (rîde prostesce apoî cetesce mai departe)
Şi-ţi doresc s’ajungî în rai
Ce gătit chiar sciu că’l ai.
SCENA II.
Ki r i a c . P r e c e d e n t u l .
Kiriak (întră fără a fi observat de Gligore.)
Gligore. Adică raiul gătit de mine (dă cu ochii de Ki
riak) Ti ! la dracu, cum a întrat Dumiasa de nici nu l’am
simţit. Noroc că-i mândru de urechi, altfel m’ar fi audit, căci
pare a fi întrat mai de mult.
Kiriak. Tu eşti măi Gligore, credeam că-i Domnul
Romul.
Gligore. După ce-i surd, n’o fi prins doră şi orbul găinii
(tare cătră cătră Kiriak) Ba-s eu, mfi rog Dumitale.
Kiriak. Ce fel de migdale ?
Gligore (strigă mai tare). N’am vorbit de migdale.
Kiriak. De,de nu striga aşa, că-di doră nu-s surd de tot.
N’ai v8dut pe Domnul Romul p’aicî? Am să-i spui o veste
bună 1 A fost numit profesor la liceul sft. Sava, după cum
am aflat de la directorul ministerului de culte. Nu l’ai vâdut?
Gligore. Pe cine?
Kiriak. Yine, aşa! bine că vine.
Gligore. Pe Domnul Romul să-l fi vSdut, ori pe Domnul
director ?
Kiriak. Da, pe Domnul doctor, dară c e ... nu vine ?
Gligore Nu l’am v8dut, vedă-1 iadul.
Kiriak. Da, adu-1, adu-1. Du-te de-1 chiamă.
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Gligore. Te-am căutat, pe Dumiata.
Kiriah. Ce fel de manta, nu-ţî trebue nici o manta.
Gligore. Am venit să te ’ntreb decă putem închide adi
prăvălia cu un ceas mai ’nainte.
Kirialc. Ce fel? Cine minte? Doar nu vreai să dicî, că
m’a minţit directorul de la ministrul cultelor. Ar fi o glumă
pre prostă. Bietul Romul destul a tot aşteptat după acel post,
destul a alergat în sus şi în jos. Nu sciu dgu cum ar fi dus’o,
decă nu l’aşî fi ţenut eu cu cele de lipsă... Ce-i drept a
dat lecţiunî Melaniei.
Gligore. Să-l fi luat mai bine o miiă de draci.
Kiriak. Bine dicî, n’ar pre fi mâncat cozonaci. De acum
încolo va trăi mai bine ca profesor de liceu şi ca ginerele
lui Kiriak, căci am să-i dau de soţie pe Melania mea.
Gligore (agitat) Şi dău, serios, vreai să dai pe coconiţa
Melania l ui . . . vreai s'o măriţi după un sec, ah, că nu pot
cum a şi vrea, nu pot să-l frec.
Kiriak. De unde grec, Romul nu este grec, e Român
verde. Dute de vedî decă nu-i în odaia sa şi poftesce-1 aici.
Gligore. Ba că numai una ca asta n’oi face eu.
SCENA III.
K i r i a k (mai pe urmă) M e l a n i a .
Kiriak. îţi place ori nu-ţî place d8u, taman pe tine te-oi
întreba. îmi pare că s’a cam obrăznicit băiatul. Ar vrea să-l
gineresc pe el. Ce s8 potrivesce, Melania şi băcănesă.
Melania (care a au audit cuvintele din urmă) Şi ore
de ce nu ? Ba-mi pare că şi d’acum înainte s’ar potrivi tot
atât de bine cum s’a potrivit până acum. Nu sunt fica unui
băcan.
Kiriak. Alta-i să fi fica băcanului Kiriak şi alta soţia
băcanului Gligore.
Melania. Nici că voi fi asta.
Kiriak. Nu, căci ai să fii nevasta unui profesor, unui
om cu titlu, cu vadă, cu trecere prin lume şi prin urmare
cu un viitor. Avem să fiin cu vremea tu soţia ear eu socrul
unui ministru! avem să fim poftiţi la balul curţii.
Melania (la o parte) Ce bun e tata, cum îmi scie gus
turile, dar totuşi, îmi pare lucru sarbed a avea tote de-a
gata. (Cătră Kiriak) Dar Domnul Romnul nici nu este încă
profesor.
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Kiriak. Pe cine să însor, pe el, pe Gligore nici vorbă!
Să va însura el de capul său, dar voiesc să te dau pe tine
după Romul.
Melania. Aşa dău, să mă dai, par’ că-şî fi un sac de
cafea.
Kiriak. Nu după calfa mea, ci după Romul.
Melania. In adevăr Romul mi-e drag şi a-şî vroi să
mă ia.
Kiriak. Ce dicî? Dracul să-l ia!
Melania (vrea să răspundă, dar să opresce la întrarea
lui Gligore).
P r e c e d e n ţ i i . Gl i g o r e .
Gligore (cătră Kirak) Să poftesc! Domnule în prăvălie,
au venit nisce muşterii de la Pitesc!.
Kiriak. Pese!! ce fel de pese!!
Gligore (sbiarâ) Muşterii de la Piteştî.
Kiriak (plecă). De, de, nu striga aşa că-dî doar nu-s
surd. Muşterii de la Piteştî, iî am aşteptat de-o săptămână.
Gligore (s’a uitat lung la Melania, oftând) Sărut manile
coconiţă.
Melania. Ce ai Gligore? (la o parte). Ean să-l tragem
puţin pe sforă. De tata sunt sigur er’ lui Romul nu i-ar strica
puţină geloşie.
Gligore (şi el la o parte). Oare n’ar fi bine să-i recitez
de acum poesia mea.
Melania. (cu un zimbet ademenitor). Ci vorbesce, ce
vreai Gligoraş?
Gligore (tresărind, la o parte). A dis Gligoraş — m’a
desmerdat, ah (tare) Vreau — vreau, dar nu mă ’ndur.
Melania (glumind). Decă nu te ’ndurî, atuncî de bună
semă vreai vr’un lucru neiertat.
Grigore (din ce tot mai încurcat). Adică tocmai neertat
nu este, dar ce-i drept n’am vorbit încă cu Domnul Kiriak,
voi vorbi însă şi-i voi cere voia Dumisale.
Melania. Despre ce este vorba?
Gligore. Despre, despre Dta coconiţă.
Melania (ridend). Ha, ha despre mine ! Pugî dar iute
de-ţ! cere voie de la tată-meu, ca să poţî să-mî spui şi mie,
că-c! mor de nerăbdare, să aflu ce este.
Gligore. Dacă mă trimiţi chiar Dta, mă duc, alerg, fug.
Sunt sigur de isbendă (ese).

Melania (ridend) Ha, ha ce prost! (luânduşi de-odată
seamă). Dar tata a eşit necăjit de aici; audind rău nu m’a
înţeles şi crede că am dat dracului pe Romul şi că a-şî pre
fera mai bine pe calfa sa. Mai sciî decă nu mă va promite
acestui bădăran. Seraca de mine. M’am jucat cu un lucru
serios, mi-e să nu dau de vr’o potcă (remâne pe gânduri).
SCENA Y.
R o m u 1. Me 1ani a.
Romul Ce are scumpa mea elevă de este aşa de seriosă ?
Melania (tresărind). Eu ? nimic. Mă gândeam la una alta.
Romul. Diua de adi cu care să închee anul te face şi
pre Domniata ca să iai trecutul în revistă?
Melania (zimbind). Ba sincer dis, nici nu m’am gândit
la însemnătatea acestei dile. Noi fetele nu suntem deprinse
a fi atât de serioşe...
Romul. Cum din nefericire trebue să fiu eu sermanul,
gândindu-mă la isprăvile acestui an ce espiră şi care nu mi-a
adus încă îndeplinirea dorinţelor mele, ba nu m’a apropiat
cu un pas măcar de ele.
Melania. Sciu că dorescî a găsi un post şi să scapi de
sarcina ce ţi-ai împus cu lecţiunile pe care mi le dai. Tre
bue că ţi s'a urît tare mult de eleva Dtale.
Romul. Mie să mi să fi urît de Dta ? Poţi crede una
ca asta? Sciî pre bine cât sunt de fericit lingă Dta. Dar mi
s’a urît de îndelungata aşteptare după un cerc de activitate
mai mare, care să-mî dea mijlocele ca să am şi eu casa,
masa mea. Insă ce fac. Nu-i frumos să-ţî arăt disperarea mea.
Nici n’am întrat d’aceea, ci am venit să-mî iau voie dela Dta,
ca să amân lecţiunea de adî pe altă de dată.
Melania. Pe de altă dat ă. . . decă te chiamă vr’o altă
datorinţă...
Romul. Da, o datorinţă faţă de colegii mei de studiu.
Melania. Colegii de studiu ! Acum înţeleg. De bună semă
aveţi vr’o întelnire cu Domnii Ungureni la vr’o bererie nemţescă.
Romul. Da, foştii mei comilitonî, toţi amicii mei de la
universitate, să întrunesc şi în astă seră ca în toţi anii în
sera cea din urmă a anului, la Opler.
Melania. Unde voiescî să mergî şi Dta, ca să te arunci
în braţele deului Bachus.
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Romul. Ba eu voi încheia anul cu contemplaţiunî re
trospective.
Melanici. Ai face mai bine Domnule Doctor, decă ai
rămânea acasă.
Romul. Să remâi acasă! da, a-şî face-o cu dragă inimă;
dar cum a-şî putea îndura mai pe urmă observările batjoeoritore ale amicilor mei. Am lipsit acum un an de dragul Dta’e.
Melania. Da, acum un an erai altul decât astădî.
Romul. Nu, faţă de Dta nu m’am schimbat, ori adică...
m’am schimbat, mult. mult, însă spre bine.. .
Melania. Şi fiind că te-ai schimbat spre bine ai hotărît
să mergi la berărie, să-ţî pierd: — pardon — minţile, cum ţi
le pierd: în totdeauna când ţi se întemplă să beai doufi, trei
păhare de vin seu de bere.
Romul. De astă dată voi bea numai un sigur pahar.
Melania. Las că sciu eu. Nu mi-ar fi ciudă decă efectul
beuturei asupra Dtale nu ar fi aşa de urît. Sciî bine că evaporaţiunea spirituală te face fanforon.
Romul. Da, mi s’a spus. . . cred că-i drept
Melania. Mai deunădile la nunta verişorei, după-ce ai
început să dicî, că eşti prinţul domnitor al Bulgariei, că ai
să întindî împărăţia bulgărescă nu numai asupra Românie:
reînfiinţând vechia împărăţie Romano-Bulgară, ci ai adaugat,
că vei cuceri şi . .. luna.
Romul. Fantasii coconita dragă.
Melania. Apoi ai spus că .. . c ă . .. mă vei face pe mine
împărătesa Dtale.
Romul. Yedî asta n’a fost minciună.
Melania. Te-ai făcut însă de rîsul lumii încât mi-era
mai mare ruşinea.
î
Romul. Scumpa mea coconiţă Melaniă, de ai putea ve
dea cât de mult îmî sângereză inima, fiind silit a contraveni
dorinţei Dtale, pe care o împărtăşesc şi eu. Dar n’am în
cotro.
Melania. Pentru care cuvent ?
Romul. Pentru cuventul, că nu-s însurat.
Melania. Ş’apoi.
Romul. Decă a-şî fi însurat, atunci totă lumea ar trebui
să mă laude, că o seră atât de însămnată, precum este aju
nul de anul nou, o petrec în senul familiei mele; aşa însă...
de ce să te espun chiar pe Dta criticei amicilor mei ?
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Melania. Yorbe, vorbe. Yreai să te duci şi pace. Du-te.
Dar aşa te rog să nu te încerci a da faţă cu mine în astă
seră după ce vei fi reintrat de la bererie.
Romul. Plec mâhnit şi voi reveni trist, sper însă că-ţl
voi putea dovedi cumpetul ce-1 mare ce-1 voi păstra de dra
gul Dumitale. Sărut mânile. (Ese).
Melania (supărată). Adio. Şi dău să duce. . . .
SCENA VI.
Gligore. Melania.
Gligore. M’a trimis Dumialui să poftesc pe Domnul
Romul pe de seră la un pahar de ceai. îl întâlnii la uşă şi-l
poftii, dar el n’a primit.
Melania. Are o întâlnire cu nisce amici
Gligore. Da, sciu, serbeză aşa numitul Silvestru nemţesc
cu nisce Ungureni la bererie.
Melania. Ş’apoi.. . decă serbeză nu-i treba Dumitale.
Gligore. In adevăr nu-i treba mea... Coconiţo.
Melania. Hei bine ce mai vreai ?
Gligore. Este cu voia Dumisale.
Melania (uimită). Cu voia Dumnisale, ce fel de voie,
la ce ? (la o parte) Doar nu-i va fi dat voie să-mî facă o
declaraţie de amor.
Gligore. Cu voia Dumisale ’ţi voi presenta nisce ver
suri, făcute de mine pentru Dta.
Melania. Versuri (la o parte) aşa dară nu-i lucru serios,
(tare) ce fel de versuri ?
Gligore. Nisce versuri de anul nou.
Melania. Versuri de plăcintă.
Gligore (ofensat). Ba nu mă rog, sunt nisce versuri seriose.
Melania (cu seriositate prefăcută). Ah, ah, decă lucru
este serios atunci şi eu trebue să devin seriosă, sper însă că
nu mă vei face să plâng.
Gligore. Pote de înduioşare, dar nici de cum de în
tristare.
Melania. Lacrimi dulci dară.
Gligore. S’ar fi potrivit şi s’ar fi cuvenit mai bine ca
să-ţî fi dat versurile mâne în diua de anul nou. Dar fiind-că
ai binevoit a dice că mori de nerăbdare . . .
Melania. Da, mor . . . sferşesce deci.
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Gligore (dându-i o hârtie). Sunt numai un tener comer
ciant polecrit băiat de prăvălie, dar cu tote acestea, cât de
spre poesie nu mi-e ruşine.
Melania (desface hârtia şi cetesce) Ânger rar de casti
tate (isbucnesce în rîseteî Ha, ha, hi, hi, ânger rar de cas
titate, ba, ha, hi, Iii.
Gligore (buimăcit) Ore mai bine ar fi fost să dic ... An
ger cast de raritate . . .
Melania (rîde şi mai tare). Sublim, ha, ha, ha.
SCENA YH.
Precedenţii,

Kiriak.

Kirialc (la o parte). N’aşî fi credut cât e lumea şi pă
mântul că Melaniei să-i placă mai bine de un băiat de pră
vălie de cât de un om studiat (tare cătră Melania) Cât eşti
de veselă şi cât de plăcute trebue să-ţi fie versurile ce ţi-a
cetit Gligore.
Gligore } (simuhan) Cu voia Utale.
Kiriak• Da, da cu voia mea.
Melania (rîdend). lai dat voie să mS facă ânger cast
de raritate.
Kiriak. Sănătate să dea cerul da, da, sănătate.
Gligore (din ce tot mai buimăcit). Pare că coconiţa-şî
rîde de mine.
Melania (silindu-sS a-şî conteni rîsul.) Ba nu, nici decum , su nt v e se lă fiind-că . . . ha. ha.
Kiriak (cătră Gligore). Du-te fgtul meu de te îmbracă
mai curăţel. Vei şedea de seră cu noi la un pahar de ceaiu.
Voi veni şi eu îndată ca să închidem prăvălia.
Gligore (uitându-s8 mereu cu îndoială la Melania, care
nu-şi pote stăpâni rîsul). Am înţfiles Domnule (ese).
SCENA IX.
Presenţiî fără Gligore.
Kiriak. Mi-ai stricat tot rostul, draga mea.
Melania. Eu ? cu ce ?
Kiriak. Ean cu tonete tale, căci nu cred că urescî pe
Romul şi iubescî pe Gligore.
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Melania. Cine ţi-a spus una ca asia?
Kiriak, Chiar tu.
Melania. Eu să-ţî fi spus că iubesc pe băiatul de pră
vălie ! Nici odată.
Kiriak. Nicî odată? aşa ai dis? Uiţi însă că pe celalalt
l’ai dat dracului înaintea mea.
Melania. Yorbescî de Domnul Romul?
Kh iak. De bună semă, d’apoi de cine să vorbec ?
Melania. Domnul Romul nu mg pote vede în ochi.
Kiriak. Treanca fleanca mere acre. N’am vgdut şi n’am
audit eu o re!
Melania. N’ai vgdut şi n’ai audit bine.
Kiriak. După ce mg credî surd, acum mă mai faci şi
orb. Pâră ochelari, ce-i drept nu mai văd cum am vădut,
dar, cu ochelari!. . .
Melania. Nu mai înţăles tată dragă.
Kiriak (supărat) ear mă faci surd şi tocmai acum simt
că mi s’a desfundat urechia cea stângă, care se’nfundă câte
odată, de la o vreme încoce.
Melania. N’am voit să dic nicî că eşti surd, nicî că nu
vedî bine cu ochii, ci am voit să afirm numai că te înşeli
dacă credî, că Domnul Romul ar avea un înteres pentru
mine.
Kiriak. Astea-s numai fasone şi tone.
Melania. Ba nu. Dovada cea mai bună că nu-i pasă câtu-şî
de puţin de mine este, că s’a dus să beă bere cu prietinii
săi de şi Fam rugat să nu mergă.
Kiriak (scormonindu-şî în urechi cu degetul cel mic).
Bine am audit eu ore, ai dis că l’ai rugat pe Romul să nu
mergă la bere. Rugat, aşa ai dis.
Metania (sfiită). Da, aşa am di s. . . şi am spus numai
adevărul.
Kiriak. Aşa dară părerea mea că nu-1 poţi vedea în
ochi este numai o părere greşită!
Melania (îl întrerupe). El însă a plecat la bere.
Kiriak. Prin urmare nu va fi cu noi de seră. Ce păcat!
Melania (oftând), Ah, nu.
Kiriak. Cine scie cum te vei fi purtat cu el.
Melania. Ca tot de-a una, ba pote Fam menagat mai
bine ca de altă dată.
Kirink. Te-ai genat şi ore de ce ? Ilm, hm. Dar vom
vedea mai pre urmă. Acum a venit timpul ca să închidem
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prăvălia, eu mă duc, dar voi reveni peste puţin cu Gligore.
Până atunci gătesce masa pentru ceaiu ; pune patru tacîmurî;
pentru noi doi, pentru Gligore unul fac trei, er al patrălea
pentru Romul.
Melania. Pentru Domnul Romul!
Kiriak. Da, pentru densul. Cine scie decă la cele din
urmă nu-şî va lua sema. Cred că totuşi va veni să ia ceaiul
cu noi.
SCENA X.
M e l a n i a (mai pe urmă) Gl i g o r e .
Melania (ocupată a pune masa pentru ceaiu). Da, pote
ar fi venit, dar eu l’am oprit de la acesta i-am dis să nu
mai dea faţă cu mine în astă seră. . . . Ce bine că este după
voia tatălui. . . pote că totuşi va veni şi nu vom rămânea
numai cu nesăratul de Gligore . . . Ânger cast de raritate . . .
ha, ha, ha este sublim . . . Mai sci decă Romul tocmai fiind
că va fi băut vr’o două păhare de bere nu-şi va uita de
opreala mea şi va veni . . . . ah, chiar de ar îndruga la min
ciuni, totuşi l’aşi vedea cu plăcere . . . Aşa, masa ar fi gata...
etă şi samovarul. . . aici sunt patru scaune (să ocupă mai
departe cu masa, pe când este cu spatele spre uşă, întră
Gligore cu un buchet mare în mână).
Gligore. Nu mă vede, aşa-i bine. Voi pune buchetul
colea după perdea şi apoi când voi veni la ceaiu, gătit, di
chisit, fercheş de mama focului, în un moment priincos îi-1 voi
da. Am pus şi versurile în buchet. (Depune buchetul şi să
retrage încetinel.)
Melania (a gătat cu masa şi să aşedă pe un scaun, cu
un gest spre scaunul de lângă ea). Aici ar şedea el, decă ar
veni. (Să aude paşi grăbiţi. Melania sare ’n sus de pe scaun).
SCENA XI.
Mel an ia. Romul.
Hornul (întră repede, tare vesel) Eată mă ’s dragă,
scumpă coconţă. Nu poţi sâ-ţî închipuescî cât sunt de vesel.
Melania. Arăd pre bine că eşti tare vesel, dar mi-e teamă
să nu cunosc şi încă pre izvorul veseliei Dtale.
Romul. Yorbescî de temă? Ai aerul ca şi când ţi-ar
păre rău de bucuria mea.
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Melania. Nu cred că ai pretenţia ca să mă vedi şi pe
mine devenită veselă în acelaşi grad după cum eşti şi Dta!
Romul. Nu-i vorbă aici de nici o pretenţie ci numai de
o pre fire3că convingere. Au nu ne cunoscem de mult, nu-ţT
sunt profesor ? . ..
Melania. Ş’apoi ?
Romul. Apoi... apoi... în tine trebue să te bucuri
şi Dta.
Melania. Eu n’am fost la bererie!
Romul. Ce fel, credî că vin dela bererie ?
Melania. D’apoi!
Romul. Şi că am beut deja şi că d’aceea . . .
Melania. Eşti atât de vesel.
Romul. Nici n’am sosit până la bererie. Am revenit de
pe jumătate drum.
Melania. Ai revenit?
Romul. Fiind că pe cale mergând m’am întâlnit cu un
amic dela ministerul de culte . . .
Melania. Din împărăţia Dtale bulgaro-română.
Romul. Şi credî în adevăr că-ţî spui minciuni.
Melania. Nu cred de cât în efectul celor două, trei pa
hare de bere.
Romul (cu insistenţă). Melaniţă dragă . . .
Melania (speriată). Nu sciam că berea te face şi. . . în
drăzneţ.
Romul. Ci crede-mg că-mî sunt în totă firea, dar vestea
îmbucurătore, ce-mî spuse acel amic . . .
Melania. Că Bulgaria te-a ales de prinţ-domnitor . . .
Romul. Ba nu, ci numai că ministrul nostru m’a numit
profesor la liceul Sft. Sava. Ei bine asta nu-i un lucru aşa
de necredut. Mă credî dară scumpa mea (sg apropie de ea
si voiesce s’o prindă de bărbie).
Melania (sg rătrage speriată). Pare că de astă dată beutura nu te-a făcut atât de mincininos,' cât ti-a
dat nisce ma>
niere .. . degagiate.
Romul. Maniere degagiate! Ya să dică-ţî par obraznic!
Melania. Decă ţîî câtuşi de puţin la mine, te rog să
nu mi mai vorbesc!, să nu-mî mai dicî un cuvent până ce
nu-ţî voi da permisiunea.
Romul. Dar Melaniţă dragă . . .
Melania (cu insistenţă) Aşa te rog Domnule dragă ...
ean şedî colea pe acel scaun. . .
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Romul (să aşedă pe scaun) Dar . . .
Melanin. Şt, tăcere. Eată-ţl voi face câteva comprese,
căci văd bine că eşti luat de ferbinţelî şiîncă forte mari (ese).
Romul (singur). Fatală situaţiune! Nu sein să rîd, să
mă bucur, nu pot, căci mult puţin mg simt ofensat, er pentru
ca să mg mîhnesc, nu mă lasă faptulcă Melania arată un
interes pre cald faţă de închipuita mea beţie.
Melania (reîntră cu o batistă umedă). Fată acestă ţi-o
voi pune pe frunte (i o pune), ba te voi lega la cap cu
ea (îl legă), vedî aşa. Acum şedî binişor. încercă-te s’adormi
şi să dormi până când vei simţi, că ţi-a trecut durerea de cap.
Romul. N’am nici o durere. Mai bine de cât acum nu
m’am simţit nici odată.
Melania. Nici Ia bererie. .. dar prosta de mine ce fac...
taci, să nu-mi lăspundî.
Romul. Pa’rcă vine cineva.
SCENA XII.
P r e c e e n ţ i î. K i r i a k,
Melania. Este tata.
Romul. Acum dor nu vei mai voi ca se adorm (vrea
să se scole, Melania-1 opreşte).
Kiriak. Eşti bolnav Domnule Romul ?
Melania. Da, are ferbinţelî.
Kiriak. ll dore niţel, ce-1 dore? bună semă capul.
Romul (sg smuceşte de pe scaun şi-şi scote batista de
pe cap.) Nu mai am nimic, mi-a trecut.
Kiriak. No vedî aşa-mi placi Domnule profesor.
Melania (uimită). Profesor ? !
Kiriak. Bine dici, trebue să 1 felicităm. Primesce Dom
nule profesor şi din parte-mi cele mai căldurose felicitări
pentru numirea Dtale.
Romul (dând mâna cu. Kiriak). Iţi mulşămesc.
Kiriak. Acum însă mă vei ierta să-tnî îmbrac halatul...
Sciî Domnule, noi bătrânii trebue să ne facem »tabietul«,
n’aşî putea să ia ceaiul în ticnă... (ese).
SCENA XIII.

Mel ani a. Romul.
Melania (încurcată). Tata te-a felicitat pentru numirea
Dtale la postul de profesor aşa dară ., .

îâ

Hornul (apropiându-sg de densa şi privindu-o cu gingă
şie în ochi) n’am minţit, căci n’am bfiut nici bere, nici vin
şi totuşi sunt beat, după cum ai recunoscut şi Dta îndată ce
am reîntrat, dar sunt beat de fericire şi vgd că acum ş i ...
tu eşti fericită (o îmbrăţoşeză.)
Melania. Mg poţi erta ?
SCENA XIV.
P r e c e d e n ţ i i . K i r i a k (în halat)
Kiriak. Vedi aşa, asta-mî place! Tot nu m’am înşelat în
aşteptările mele.
Romul (lăsând pe Melania, cam încurcat). Cu voia
Dumitale.
Kiriak (zimbind). Da, da fetul meu, este cu voia mea.
Romul (luându-i mâna, i-o sărută). îţi mulţămesc pentru
binefacerile Dtale şi te rog a le încununa dându-mi de soţie
pe Melania.
Kiriak (câtră Melania). Par-că diceai că nu te place.
Romul (ameninţându-o). Aşa ai dis şerpoică?
Melania. Sciî că tata nu pre aude bine. Cine scie ce-oi
fi dis şi ce va fi înţeles.
SCENA XV.
P r e c e d e n ţ i i . Gligore.
Gligore (în vestminte de salon, cu mânuşi mari, purtare
forte stingaciă. Dând cu ochii de Domul la o parte). Şi el
aici? (Face plecăciuni stingacie în tote părţile). Vg salut cu
onore Domnilor şi coconiţă.
Kiriak Hei, hei, bine ai venit nenişorule. Hai să şedem
la masă să luăm un pahar de ceaiu ‘(sS aşeză pe un scaun
la masă )
Gligore. Cu voia Dumitale voi presenta mai întâiu coconiţei un slab gagiu al . . .
Kiriak. Ce spune de bagagiu (Gligore scote buchetul
de sub perdea) Bre-e.
Romul. Ce va sg dică asta?
Gligore. Este cu voia Dumisale şi prin urmare Dta n’ai
să te amesteci în treba mea.
Romul. De când te-ai făcut aşa de . . . guraliv?
Gligore. De când . . .

-

li: -

Melania (îî taie cuvântul). De când a devenit mare poet,
sg crede autorisat a fi mai intim cu noi.
Kiriak (scormonindu-şî urecliia). Hei! sferşiţi odatâ şi ve
niţi la masă să luăm ceaiul.
Romul. N’ai avea bunătatea a mS presenta mai întâiu
Domnului Gligore în calitatea mea de ginerele Dtale.
Kiriak (sărind de pe scaun) Gligore, ginere, al meu gigere. Aferim, Domnule profesor, nu sciu ce-mî vreai eră.
Credeam că odata ce-ai îmbrăţoşat pe Melania înaintea ochi
lor mei, nu mai încape nici o vorbă (se. reaşedă pe scaun, boncănind mereu).
Melania (cătră Gligore). Sciî că tata aude cam rgu. N’a
înţeles, ce i-a spus Romul şi de aceea este supgrat. Ca să
sfârşim mai de grabă îţi presentez eu pe Domnul Dr. Romul
nu numai în calitate de profesor la liceul Sf. Sava ci şi ca
mirele meu.
Gligore (sg cutremură). El mirele Dtale şi (arătând spre
Kiriak) cu voia Dumisale ?
Kiriak (care a înţeles în tine afirma din cap.)
Melania } Da cu voia Dumisale.
Gligore. Dar apoi cum rgmâne cu voia ce mi-a dat mie
(gesticulând cu buchetul, îî cade poesia din el).
Melania (ridică poesia de jos). Ia semă, ţi-a picat ângerul de raritate, (cătră Romul dându-i hârtia) Citesce şi tu.
Kiriak Hai de, veniţi odată!
Romul (după ce a cetit, zimbind cătră Melania). Ai dis
ânger de raritate, dar ai greşit aicî stă ânger de castitate (o
ia la braţ, amendoi s6 aşedă ridend la masă).
Gigore (înfuriat). Nici raritate, nici castitate ci (arătând
spre masă) golă stupiditate.
(Cortina cade).

