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SCENA I.
Radu şi Otilia

(ş6de faţă-’n faţă, în dröpta şi stîn ga

sceni. Iosif ocupat cu stringerea m esei).

Otilia. Nu, n’al cuvânt — cât eşti de nesuferit.
Audit-ai vre o dată din gura mea, că aşi fi invi
diat pe vr’o femeie pentru bărbatul ei? Dis-am
vr’o dată: Dumnezeule, cutare sdü cutare bărbat
este frumos de minune, amabil sdü spiritual —
cât de fericită trebue să fiă soţia lui.
Radu. Dar draga mea — nu înţeleg. . .
Otilia. Ăşa, nu înţelegi, că nu-mi pöte fi
lucru nepăsător, vădendu-te, pe fie care di, când
vii a casă încântat de soţia vr’unui amic al töü.
Radu. Eată cât de mult exagerezi,'eü nu
ţi-am dis altă, de cât numai atât, că amicul meü
Bibuşcă a' luat de soţie o nevastuică drăguţă.
T6tă lumea spune de ea, că e drăguţă, numai eü
să n’am dreptul a o spune şi eü.
Otilia. Firesce, o femeie tenără, măritată
d’abia d’o săptămână. în ochii voştri este tot de-auna frumosâ. mai ales când este soţia unui amic,
dr nu a vdstrâ proprie.
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Rada (sculându-se şi aplecându-se cu frăgezim e spre
densa). Cât eşti de nedreptă. Eată-ne de trei ani
căsătoriţi şi mie-mi pari mal frumosă şi mal
drăguţă ca şi când ţi-am făcut cunoscinţa, numai
de n’al fi aşa de gelosă.
Otilia (ferindu-se de el). Mal drăguţă? Te pră
pădesc! după mine, nu-I aşa? şi d’aceea, în societăţi,
când vine vorba de căsătorie, te întrec! a lua pe
femeile în batjocură şi a ofta după libertatea
de holteiü?
Radu. Glumă de töte dilele, fără nici o con
secinţă, dragă. Cu cât omul acasă e mal încântat,
p’afară trebue să sä arete mal descântat.
Otilia. Glumă? Prostă glumă, a ofensă şi a
înjosi pe femei, pe acele fiinţe, cari în totă viăţa
lor nu cunosc altă ambiţie, altă stăruinţă, de cât
d’a vă place vouă, a vă ferici pe voi prin amor,
fragedime şi devotament. Nici o dată nu ne presentaţî, ca pe credinciösele vöstre amice, şi devo
tatele vöstre soţii, ci tot de-a-una numai ca pe
nisce cheze rele.
Radu. £ü, eü să fi făcut vr’o dată asta?
Otilia. D’apoî cine a mărturisit mal de
unâ-dile: bărbatul care-şl ia a doua oră o soţie,
nu e demn, să-I fi murit cea dintâia.
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Radu. O dicătdră vechie — de şi hazlie,
dar în adevăr cam grosolană.
Otilia. Hazlie şi cam, aşa dăă, cam gro
solană. Era să mă podidăscă lacrimile când am
audit acea batjocură din gura ta, din aceeaşi gură,
care-mî dise odinioră, că să va ţine de legea indică,
care opresce pe bărbaţi — de a lovi în soţiele
lor, fiă măcar si cu flori numai.
Radu. Nu fi nebună dragă şi nu lua ase
menea lucruri în serios. Nu ţl-arăt în tot de-a-una
amor, fragedime, atenţiune şi stimă?
Otilia. Da aşa, eşti cel mal de frunte soţ,
în societate însă . . .
Radu. In societate omul cu minte nu-şi
laudă soţia, de frica invidiei şi a rivalilor, el îşi
feresce comöra de lăcomia streină. Vină puică,
vină dragă,.... îţi promit, că de adl înainte. ..
Otilia. Nu-mi promite nimic. Scil pră bine
câtă mâhnire ml-a causat deja o promisiune ce
mî-aî dat.
Radu. Şi asta este una din slăbiciunile tale.
Pe timpul fidanţărel nöstre îţi spusei deja, că
frumuseţia şi amabilitatea ta, m’a rupt din un
club de holtei şi că întru ispăşirea necredinţei
mele am trebuit să mă leg, a lua parte în fie
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care an la venătorea sörbätorescä arangiată în
onörea preşedintelui acelui club.
Otilla. Scârbosul club. Numai Dumnedeü
pöte sei la ce soiü de vănătore vö aplicaţi voi
acolo. Influinţa acestor holtei netoţi, numai acea
influinţă, te face pe tine atât de negalant.
Radu. Prin câte am trebuit să trec în fie
care an până să pot pleca. Am trebuit să ’nfrunt,
rugăminte, insistinţe, lacrimi —
Otiiia. Tu însă m’al lăsat să plâng şi să
suspin şi tot al plecat.
Radu. De frică să nu fiü luat în rîs ca un
fötäräü. Un bărbat nu să teme de nimic mal mult,
de cât de a deveni ridicol, ş’apol, eram dator să
mß tiü de promisiune; numai o bölä seü mörtea
m’ar fi putut reţine.
Otiiia (tresară făr de veste).
Radu. Ce al? De ce al tresărit?
Otiiia. Dumnedeule, adl avem în 15 Octom.
Radu. EI, ş’apol?
Otiiia. Cum de n’aî făcut nici o pregătire
de plecare?
Radu (uim it). Bine dicî, am uitat — adică, nu
sciü dăcă estimp voi pleca, d a r...
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Otilia. Aşa, nu seil? De unde-ţî vine d’o
dată acesta nepăsare faţă de promisiunea ta?
Eşti bolnav?
„
Radu. Bolnav — nu — n’am fost nici o dată
maî teafăr ca acum.
Otilia, De ce nu plecî dară?
Radu. Am să plec, dar după vr’o câteva
dile numai; pöte însă, că nu voî pleca de loc —
aştept o scire —■care, posibil, a sosit cu poşta de adl.
Otilia fii privesce cu luare a m inte;. Si . . . dÖCä Va
fi sosit, veî pleca. . .
Radu ('privind ţin tă la Otilia). Da, atunci VOÎ pleca
—■mâine, ba pöte chiar adî — ean să văd, decă
nu mi-a adus deja scrisorile de la poşte. iEse pe
u şa din dröpta).

SCENA II.
Otilia singură.
Otilia (merge agitată în su s şi în jos). Ce-I asta! Pe
mine nu mă ’nşalâ — n’a vrut să plece —• nu
plecă de sigur, cu tot cuvântul säü dat. Scirea,
ce dice că ar aştepta, este o născocire. Am vădut
bine nedumerirea sa. I-a venit peste picior, când
i-am adus a minte de vânătore, dar de ce vrea
să rămână aicea? Cum mal şi pot întreba, de ce!
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De dragul cui? trebue să întreb. De dragul meü,
ah, de dragul meü sciü de bine că n’o face. Mî-ar
fi spus-o, şi şi-ar fi făcut un deosebit merilrdin
acăstă pretinsă jertfă. rşede jos). Ah, Dumnedeule,
nu este trist, de morte trist, faptul ca fie care
femeiă trebue să să convingă prin ea însăşi, cât
de iute să răcesce pojarul de amor al bărbaţilor
în viăţa conjugală. Dabia de trei ani măritată şi
deja i-am devenit indiferentă — deja face planuri,
cum să mă trădeze. Ceea ce în primul an al
căsătoriei nöstre n’am putut să scot la cale prin
rugăminte şi lacrimi — aceea succede unei femei
cochete prin o căutătură galeşă. Da, da, fără
nici o îndoiălă — Radu nu plecă de dragul acestei
Domne Bibuşcă. Ea este aceea, care-1 ţine legat
— nu să mal satură de a tot spune de densa.
Acăstă Bibuşca, care nebunesce pe totl bărbaţii
1a prins şi pe el. Nu sciü dfeü, ce găsesc la densa.
Este mică de stat — n’are nici o figură — şi cu
pălăria el cea roşie, mare, este ca şi un burete
veninos. Die că ar fi descoperit nisce ochi în
capul el! Vădut-al ochii Dömnel Bibuşca? ătâ ce
să întrăbă din töte părţile. Ah Domne firesce că
nu orî-ce femeie trage cu ochiul ca şi Dömna
Bibuşca. Dar nici o dată n’aşl fi credut, că şi
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Radu va cădea în laţurile acestei femei. Of, Dumnedeule, — cât sunt de nefericită — nefericită.
<Plânge, de o d ată îşî şterge ochii şi sare-’n sus). Nu, ll’äm
să staü cu braţele ’n sân şi să privesc, cum îmi
înşdlă de la mine pe soţu meü — nu voi plânge
şi nu mö voi văeta — ci mö voi lupta — îmi
voi cuceri pe soţu meü — şi acâstă Bibuşca, cu
tot meşteşugul şi cu ochii el cei drăcos! — n’are
să triumfeze asupra mea. Mal ’nainte de töte
trebue să descoper, unde plecă Radu — căci e
sigur, că nu merge la castelul Bunrepaus. Va
merge pöte o staţie ş’apol sö va reînturna. Cunosc
eü acest tertip. Am să-ml fac îndată preparativele
mele. (Ese ’n stînga)
SCENA III.
Radu singur.
Radu (în costum de venetor). Rîd a sîlă, mö silesc
să rîd, lucru de nesuferit — de ce nu-s în stare
a rîde din inimă. Golâ nebunie de a arunca prepus
asupra Otiliel. — Este cea mal credinciösä, cea
mal bună soţie, şi mö iubesce, dar de ce ml-a
adus aminte de venătore ? De ce, de ce ? Cât n’ar
fi dat ea mal ’nainte, decă aşi fi uitat să plec la
castelul Bunrepaus. Cât de mult o nefericea
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acostă călătorie. „Radule, feresce-te, de societatea
acestor scârboşi batjocoritori al femeilor — nu
te du Ja vânătore —■aü să te impusce odată din
spirit de resbunare, fiind-că al părăsit cheful lor,
te instreineză de la soţia ta, care te iubesce atât
de nespus, astfel să ruga dânsa şi plângea ani
nată de gâtul meü, încât mi s8 uda totă giletca.
Ş’apoi când le povesteam astea la Bunrepaus,
când spuneam ce mare jertfă aduceam parolei
mele şi la ce crudime mö sileaü şi când mâ rugam
de amici, ca să m8 deslege de promisiuner
atunci rîdeaă cu toţii şi diceaü: aşteptă numai
soţ bun şi onest — să vedl, că după duoi-trel
ani soţia ta cea drăgostosă chiar ea-ţî va
dice să pleci. La dracu, prorocirea să ’mplinesce.
La Bunrepaus să spun multe poveşti despre băr
baţii înşelaţi din partea soţielor lor prin fel de
fel de apucături minunate, multe lucruri hazlie,
de care rîd cu toţii. Vâdându-mă şi pe mine că
fac haz de isteţimea femeilor nu mi s6 apucaü
să-mi spună! „rîdl tu numai rîdl, căci cât de
curând vel fi şi tu ’n numörul celor înşelaţi, er
atunci seim de bine, că tu unul deü nu vel face
haz de cuminţia puiculiţel tale.“ Mâ tem să nu sâ
împlinâscă şi acâstă prorocire. Otilia are vr’un
scop, de sigur că are vr’un scop. ÎI staü în caje
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aici — vrea să-i descurc locul. Otilia ţine ceva
secret de mine — asemenea secret e tocmai ca
şi o trădare. De frică să nu-mi dică fätäräü —
m’am ţânut de cuvent pănă adi şi am mers la
vănătore. Estimp amorul învinse vanitatea mea
şi vrui să remân. Da, am să remân, dar numai
pentru ca să mă conving, dăcă Otilia îmi este
credinciosă.' Vai de el şi de ea, decă voi face o
constatare. Ha, de mine n’are să rîdă lumea, de
mine nu. Are să fiă o istorie tristă, tragică, istoria
cum un bărbat îşi resbună ondrea. Voi pleca în
aparinţă — ca să sö scie sigură - - dar nu o voi
părăsi din ochii mei. Vine — cumpătare, să nu-i
vină nici un pic de bănuălă.
SCENA IV.
Otilia. Radu, mai târdiă Iosif.
Otilia. Ei bine Radule — ţi-a sosit scirea
aşteptată.
Radu. Scirea? Da, mi-a sosit scirea şi plec
chiar adi.
Otilia (la o parte). Nu plÖ C ä (tare) CU trenul
de după amădiă.
Radu. Da, la 4 ore 5 0 minute. (Se u ită ia
ceasornic;. Este la 3, este cale de o oră, pănă la
gară — trebue dar să mă grăbesc — Iosife!
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Iosif. Poruncă, Domnule.
Radu. Impacheteză în geamantanul meü cel
mic — sciî, ce iaü de obiceiü cu mine. Nu uita
de nimic. Puşca mea Lancaster şi 40 de cartuşe
Nr. 16. Impacheteză de grabă, maî târdiă voî
revisui; adă şi o trăsură, iute, la 4 ore trebue
să fiü la gară.
Iosif, Am înţeles, Domnule. (Ese;.
Otilia. Nu merge şi Iosif cu tine?
Radu. De asta dată na.
Otilia (ia o parte'. E lucru pe faţă, n’are să plece.
Radu. Nu voi remânea de cât, mult 4 pănă
’n 5 dile la Bunrepaus. (ia pălăria şi genta). Adio dragă
Otiliă, la revedere, la voioasă revedere, (vrea s’o
’m braţoşeze. Otilia î î intörce spatele).

Ce

ă l?

E stl

erâsî

supărată?
Otilia. Supărată — ba nici de cum — dar
ţi-e de grabă — ş’apoî aud deja durăitul trăsureî
dinaintea uşeî.
Radu. Ba nu, spune mal bine, că aî fi veselă,
dăcă n’aşî pleca. Vrea! ca să remâiă acasă.
Otilia da o parte). Cred şi eü că ar vrea să
remâiă. (Tare). Nu, nu, ţi aî dat parola, şi ce ar
dice amicii tăî!
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Radu (ia o parte). Şerpdica cum să dă pe faţă..
Cât eşti de liniştită de astă dată; îţi vinedară bine, că plec la vânătore.
Otilia. Nu vreaü să mal plâng şi să m&
rog în zadar. Nu, nu — du-te tu numai în pace
la fărtaţi! töi şi bucură-te de libertatea ta. De
asta dată n’are să te supere gândul că soţiă-ta
e supărată şi mîhnită şi că plânge de grijea ta.
Grăbesce-te Radule.
Radu n a o parte). Decă ar putea m’ar lua de
mână şi m’ar da afară, ca să scape cu un minut
mal iute de mine. Aşteptă numai (Tare). Bine —
adio dară, la revedere —■al dreptate — este timp.
Otilia. Adio. Umblă sănătos, tu conduce pană

(Tare).

la u.şe).

Radu
Otilia

(ese încet).
fprivesce din uşe în urma lui).

SCENA V.
Otilia. mal târdiă Lina.
Otilia Stai numai dragul meü consoţ, n’aî
să ne tragi pe sforă. Vedi, vedi, şi-a făcut gemantanul, şi-a luat puşca şi cartuşe şi în loc să
mergă la gară, trage la vr’un amic, care este cu
plăcere gata, a sta întru ajutor unui om însurat,
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ca să conducă o aventură galantă şi să înşele pe
sermana sa soţie. Dar al uitat Domnul meü, că
nu maî sunt nepăţita şi nevinovata domnişoră de
pensionat, pe care aî luat de soţie acum trei ani.
AI fost neprecugetat, domnule consoţ, când al
povestit soţiorel D-tale töte acele feste şi tirtipurl,
■de care aţi rîs atât de bine în clubul Dv. Nu
numai că le-am luat a minte ci sunt şi prevenită
şi sper, că nu mal tardiü de cât chiar adî voi
•dovedi, că pe mine nu mö poţi înşela aşa de
lesne. Dino.
Lina. Coconiţă?
Otilia. Plecat a deja soţu-meă?
Lina. Chiar acum, coconiţă.
Otilia. Bine — adă-ml o trăsură. Numai de
cât să fiă înaintea caselor - audit-aî?
Lina. Da, coconiţă. (Dă sa plece).
Otilia. Lino'
Lina. Coconiţă?
Otilia. 0 trăsură cu coşul ridicat.
Lina. Am înţeles. <Ese).
Otilia. Mal nainte de töte alerg la gară şi
mö informez decă şi unde a plecat Radu — cas■sarul îl cunösce şi mö va informa. (Ese).
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SCENA VI.
Stanciu.

(Singur). (Scena rem âne cât v a tim p desörta, apoi

S tan ciu sm u cesce uşa, privesce cu frică împrejur, ţin e c â tv a
tim p u şa cu frică, trage cu urechia, upoi întră resuflând c a ş i
uşurat de o te a m ă /

Stan. Nu mai pot. Fiă ce va fi, am să rabd
töte. (Se aruncă în tr’un scaun). Am Umblat după păţanii
— acum am dat de ele şi încă din berechet.
Domne, Domne, ce sfersit grozav. (Se scöla şi privesce
îm prejur). Dar unde sunt după töte. — Am fugit
mâncând pământul şi sciü numai, că am trecut
bariera oraşului. — (Trage fără de v este cu urechia).
Ha, îmi pare că-s urmărit. Ba nu — aici voi fi
la adăpost, dar pentru cât timp öre! Locuitorii
acestei vile frumöse vor veni — ce le voi spune
eü — cum le voi esplica presenţa mea? De nu
va veni cât de curând un servitor, mö vor lua
drept un hoţ şi pungaş şi apoi de sigur voi
ajunge pe mâna poliţiei, de care am voit s8 scap.
Poliţia. . . . pare că-s luat de friguri la gândul
ăsta. M8 vâd zmernâ dinaintea judelui de instruc
ţiune, unui magistrat crâncen, care cu tot adinsui
voiesce să facă din mine un făcător de rele de
prima clasă. (R estit). Cum te chiamâ ? (Sfiit). Bucur
Stanciu. (Restit). De câţi ani ? (Sfiit). 31 (Restit). P ro
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fesiunea? — Domne, Dömne, decă voî spune că.
sunt funcţionar la primărie, cum să va mira
comisarul. — Im! pare că vine cineva, — ba nu
— nu-1 nimen. Domne Domne, cum mă voi furişa
eü d’aicl? Cea mai frumosă parte a vieţei mele
am petrecut-o la masa de scris, ca funcţionar
consciincios, care fugea de cărei mă şi de crailicuri şi care nu scia nimic de amor, fiindcă în
registrele sale nu stetea nici o buchie măcar des
pre acel simţiment. Amor, ce sciam eü de amor?
Da, am vădut, nu-i vorbă ici cc^ , cadre cu femei
admirabile, şi pre des am visat de fetiţe drăgălaşe,
care să lipiaü de mine, şi le simţiam resuflarea
şi bucle daurite îmi mängäiaü obrazul, eram
apucat de nisce fiori plăcute, îmbătătore — dar,
deşteptându-mă, găsiam, cânele meü cel bătrân,
care, fiind spălat de cu sără şi vâd§ndu-să cu
părul curat ca zăpada, să culcase la mine în pat.
Colegii şi amicii mei — ah, cât de mult îl invi
diam pe el toţi, căci toţi îşi aveaü, seü o amantă,
seü o miresă, ba o soţiâ chiar. — Nici unul din
el nu era lipsit de suvenirul unul amor din
tinereţe. Numai pe mine mă uitase sortea. Eram
tempit ca un dobitoc. Nu mă înduram a vorbi
nici măcar amantei mele din vis, de cum să
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fi îndrăznit a o îmbraţoşa. Dumnedeule, mî-am
dis în fine — nu sunt dor, o spaim’a lumii —
nici prost de tot nu sunt, am o inimă, care simţ
că nu e de flanelă, de ce să nu-mî fiă ore cu
putinţă, ca sâ-mî câştig şi eü de partea mea o
fetiţă — de ce să trec numai eü, unicul de mine,
fără amor prin lume? Ml-am dat un avânt — ris
când chiar de a da în nas, care va sâ dică, ris
când ca prima mea amantă să deviă şi soţia mea,
am voit să am cu tot preţul şi eü o mândruliţâ.
Dumnedeule —ankn dat de o mândruliţă, dar va
fi causa morţii mele premature. Este frumosă,
drăgălaşă, mucalită şi mö iubesce — şi totuşi
îmi vine peirea de la densa. Omul fiind de 31 de
ani, şi iubind pentru prima dată, este nebun, ba
bun de legat. Am făurit la versuri, şi am legat
la buchete cu noimă, după limbagiul florilor, —
selam — le die Turcii; am scris epistole de amor
şi le-am dus eü însuşi la Otilia — aşa o cbiaraă.
Tatăl Otiliel mele prinse veste de amorul nostru
şi-mî trimise vorbă, că-mi va frânge töte ösele
din mine. Bucurie pe mine, atât îmi mal lipsise
numai. Pericol, secret, greutăţi, aşteptate cu chiü
şi val, etă un amor perfect. îmi venia să sărut
pe bătrânul tâmplar. Dar avend un fel de respect
Th. Alexi:

„Otilia sa“.

2
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de manile sale, necioplite, sărutam de o cam dată
numai pe fiâ-sa. — Ah cât era de frumos, de ce
a trebuit să ia un sfârşit atât de grozav! Astâdî
eram cu ea, în prăvălia tată-sâfi. Locul e cam
fioros, un -magazin de sicriuri. MS aşe4asem pe
un minunat sicriü de metal şi juram Otilie credinţă
eternă — când de o d a tă ... un ţipet din guriţa
Otiliei, de-mi sparse urechile şi nici una nici douS,
o tuli de lîngă mine şi dispăru cu totul. Chiar
şi acum mS ia nisce fiori, gândindu-mS la asta.
Osele-mi presimţiră, ceea ce aveaü să păţescâ şi
începură să töce, nu alta, mal amar de cum tocă
popa la biseiicâ. „Ce vreai aici“, îmî răcnesce
tâmplarul. In ameţdla şi frica mea, mS pornesc
să-l bîlbăl, că aşi vrea să cumpăr un sicriü. Tâm
plarul să domolesce şi întrebă, „pe ăsta?“ arătând
sicriul, care-mî servise de tron de amor, „Ce
costă“, îl întreb cu sfielă. „125 de corone (lei)
dice tâmplarul. îmi era prâ scump, deci întrebai
de preţul unui sicriü mic de cöpil. Prostul de
mine şi nesăratul de mine. Tâmplarul credu, că-1
iaü în batjocură şi să ’nfuriă de mama focului..
In zăpăcela mea şi ca să domolesc pe tâmplar,
îl rugai, să-mi puiă sicriul cei mititel la hârtie,
voind să-l duc cu mine. Of prostie fatală, o sicriü
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fatal! Plătii şi plecai din magazin cu sicriul subsiorl. Tâmplarul privi mirat în urma mea, de bună
stimă, m’a credut nebun. Ce era să fac acum cu
sicriul? Dar păcatul tot numai păcat zămislesce.
Trecend peste o punte, îmi luai inima în dinţi şi
aruncai sicriul în apă. — Un agent poliţienesc
mă observă şi gândindu-să îndată la un omor de
de prunc, mă urmări. Eü o luai la picior şi fugii
aşa de iute, cruciş şi peziş, încât scăpai de ghiarele
lui. — Dar acum e acum. Mă tem să nu dea
totuşi de mine. Dovada crimei mele plutesce deja
înspre valurile mării — cum voi putea proba ne
vinovăţia mea? Ş’apol chiar de ml-ar succede!
Ce ruşine, ce batjocură pe capul meü! Numele,
postul meu, Otilia, compromise, töte compromise.
De aşi scil de o cam dată la cine mă aflu. Trebue
să văd dar dâcâ daü de vr’un servitor. Nu pöte
să fiă de tot părăsită acăstă vilă. (Ese în drepta)
SCENA VII.
Radu singur.
Badu (tntră pripit). Nu mal pöte eşi, asta-î
sigur. In grădină am scotorit fie-care tufiş, jos în
parter nu este, prin urmare trebue că s’a ascuns
aici. Ha, nu-mi scapi ticălosule. Arangiament
2*

20

minunat! Dabia eşisem din casă şi amantul era
deja avisat. — ("Merge ia uşa din dröptai. P’aici trebue
să viiă . . .
SCENA VIII.
Staneiu. Radu, mal tärdiü Lina.
Stan. (din uşe). Ah, voiam —
Hâda. Sciü ce ai vrut. sciü tot, tot ticâlosule!
Stan. Pentru Dumnedeu, sunt trădat.
Hadu. Da, sceleratule!
Stan. Scelerat, pardon Domnule, te folosesc!
de nisce expresii pre exagerate. De unde scii, că
nu sunt nevinovat. Mö jur .. .
Radu. Sciü, că nu te sperii de un sperjur.
Nevinovat, D-ta, nevinovat? Ha, ha, presenţa
D-tale în acostă casă e destulă dovadă pentru
vina D-tale.
Stan. Domnule, aparinţa te înşelă — îţi
voi spune.
Radu. De când stai în relaţie?
Stan. Cu Otilia mea?
Radu (rîde furios). Cu Otilia sa! Hai la dracu,
te opresc a-mi vorbi de Otilia D-tale.
Stan. Da, în adevör nu este încă a mea —
dar sper —
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Radu. îmi pare că al îndrăznea, de a-ţl
bate joc de mine! Las’ că-ţl va trece pofta. Cred
că nu te îndoiescl câtuşi de puţin de hotărîrea
mea cea firmă, a mö răsbuna asupra D-tale de
trădarea ce a comis Otilia faţă de mine. — Unde
este Otilia?
Stan. Ce spui D-Ie — Otilia — şi cu D-ta.
Radu. Da, sunt înşelat de Otilia, unde este?
Stan. Nu sciü, dară . .
Radu. Lină, Lină!
Lina. Porunca Domnule!
Radu. Unde-I Otilia?
Lina. Coconiţa a plecat cu trăsura.
Radu. A fugit, — blăstămata —, aduc ar
mele, Domnule.
Stan. Dară Domnule, efl . ..
Radu. Nici un cuvent măcar — armele aü
să decidă, a cui să fiă Otilia. Aî să mă aştepţi
aici — să nu îndrăznesc!, a fugi — căci deü luî
Dumnedeü, te împuşc ca pe un câne. îndată voi
fi ărăşî aici — ne vom duela cu pistöle — îndată
— aici în odaie — seducător ticălos. (Ese iute),

22

SCENA IX.
Staneiu singur.
Stan. Am ferbinţell, auirez, ori visez. Mă va
fi bătut tâmplarul, mă va fi lăsat întins, er eü
sunt în delir — Otiiia, nevinovata Otilia, a avut
un amant, orî doi, dâcă-s al doilea, ba îî mal are
pe amândoi, căci pare a veni din când în când
în acâstă vilă. Acest nebun înfuriat are drepturi
mal vechi asupra eî de cât mine şi âtă pentru
ce trebue să mă duelez cu dânsul. Ba deü, asta
întrece gluma. Am voit să fug de arest şi am
fugit drept în gura morţii. Stanciule, atâta păţanie
sciü de bine că n’aî căutat. — Duel?... nici de cum,
nu voi lua parte la duel. Mal bine renunţ, nu
mal vreafi să sciü de Otilia, da renunţ bucuros,
a lui să fiă. Dar decă să va mulţămi cu renun
ţarea mea. — Insă val, el nu crede în nevino
văţia mea, mă va ucide. Dumnedeule, trimite-mi
tu atot putinte un ânger salvator.
SCENA X.
Otilia. Staneiu.
Otilia (Intra şi tresare la vederea Stancm lm ).
Stan. Dumnedeü mî-a ascultat rugăciunea
— âtă ângerul meü. (Merge spre densa). Domnişoră —
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orî cine ai fi, scapă-mâ pe mine biet nevinovat
şi totuşi persecutat.
Otilia. O Domne, cine te persecută?
Stan. Proprietarul acestei vile, care voiesce
să mâ silâscă, a mă duela cu el.
Otilia (mirată). Proprietarul acestei vile — nu
sß pöte — sotu-meü nu este a casă.
Stan. Soţul D-tale, Dömnä?
Otilia. D’apol da, acâstă vilă este a advo
catului Octavian Apripă, soţul meü.
Stan. Scăpat, sunt scăpat! Soţul D-tale mâ
va feri de furia acestui vânător sălbatic —■of
Dömne, dar nu diceai, că soţul D-tale, nu este a casă?
Otilia. Un vânător, aşa ai dis, un vânător?
Stan. Da, da, costum de vânător ser —
barbă blondă.
Otilia. (ia o parte). E chiar bärbatu-meü, e dar
a casă, şi-nu mâ va minţi, că a scăpat trenul.
Eü însă sciţi, că nici n’a fost la gară! — De ce
ameninţă pe acest om?
Stan. (îngrijiat). Dumnedeule, D-ta stai la euro
pene şi fie-care secondă este preţiosă.
Otilia. De ce te ameninţă bărbatu-meu?
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Stan. Mö ia drept ■rivalul sßü la fata unul
templar. Eü nu-î sunt rival, căci o curtez cu totă
cinstea şi omenia. N’am avut nici ideiă ca s6
ţine cu acest domn. Gelosia ce a aruncat acest
Domn pe măgarul de mine — pardon coconită.
Otilia. Ha, asta întrece bănuielile mele. Ce
Domnule, ţi-s’a dis. ..
Stan. Măgar, ba asta nu mi s’a dis.
Otilia. Nu — am întrebat decă ţi s’a dis,
că trebue să te duelezi din causa fetei .de tâmplar.
Stan. Da, da — Dumnedeule — etă-1 —
apSrä-mö — fi-mi ângerul meü de scăpare.
SCENA XI.
Radu. Precedenţii.
Rada (cu 2 pistoie). Aici suntpistölele — alege-ţl
unu, din ele.
Stan. Mersi — nu colectez arme.
Radu. Ticălosule, te apuci a glumi, (zărosce
pe o tilia ). Ce fel Ddmnă, D-ta aici ?
Otilia. Presenţa mea te surprinde? Dar
unde vreai ca să fiü? D-ta însă îndrăznesc! a
te bate aici pentru amantele D-tale, dtâ ce este
revoltător.
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Stan. (ia o parte;. Pare eă-î numai un servitor.
Da, eşti obraznic.
Radu. Amantele mele — astfel îndrăznesc!
a te exprima. Taci, că te împuşc faţă de amo
rezul D-tale.
Otyia. Al nebunit? Ce fel de amorez?
Radu. A mărturisit, da a mărturisit, ml-a
vorbit de Otilia sa, deci trebue să-l omor, seü el
pe mine, ca să nu te mal vöd în douî perl.
Otilia. Ce ocară, ce ocară şi tocmai în mo
mentul în care vreai să te baţi pentru amanta D-tale.
Radu. Pentru amanta mea? Mă bat pentru
ca sâ-ml resbun onörea, pe care D-ta o tăvălesc!
prin noroiü.
Stan. Profit de ocasie. (Vrea să 6să).
Radu. Halt la — vreai să fugi.
Stan. Ba nu — am vroit numai.
Radu. N’al mărturisit aici cu gura D-tale,
că te ţii cu acestă femeiă.
Stan. Să mö bată Dumnedeü, dăcă ţi-am
spus aşa ceva. Eü nici nu cunosc pe cocöna —
am vorbit de Otilia mea, care pretindl, că te-ar
fi înşelat pe D-ta.
Radu. In adevăr asta am dis despre Otilia mea.
(Tare).
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Stan. Dar a mea este fata de tâmplar
Otiiia Sertar.
Radu. Nebuniile, ce-mi pasă mie de Otiiia
D-tale. Ce cauţi aici?
Stan. Este aprdpe o oră, de când mă opin
tesc a ţi-o spune, dar D-ta nu mî-ai făcut parte I
de cuvânt.
Radu. Dar tu Otiliă, unde ai fost!
Otiiia. La gară, unde tu nici n’ai mers.
Radu. Gelosia m’a mânat acasă şi când am
vădut pe acest netot aici. . ,
Stan. Pardon Domnule, eu s u n t...

,

SCENA XII.
Sertar Comisar. Precedenţii.
!
Sertar. Un smintit — scusaţl D-le Doctor.
Stan. D-le comisar, ătă mö daü prins, dar
îţi jur că sunt nevinovat. Apörä-mö de atentate.
Comis. Liniştesce-te — suntem convinşi de
nevinovăţia D-tale şi am venit numai — să te
oprim de a mai face la nebunii — căci pari puţin,
cam contus. . .
Stan. Sö pöte, ba deü sö pöte, nu mö duceţi
la judele de instrucţiune, er D-ta mö pardonezi
D-le Sertar.
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Sertar. Fiă-mea ml-a spus tot şi dăcă in
ten ţiunile D-tale sunt în adevăr seriöse sunt aplecat
a te primi de ginere.
Stan. Of ce fericire — haidem de grabă la
Otilia mea.
Comis. Eü însă voi povesti Domnialor, cum
ai dat de o miresâ.
Fine.

