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SCENA I.
P la e . H a p le a (întră amândou)-

Plae. MS ertă vecine, că te primesc în odaia
soţiei m ele. . . canţelaria mea, pe ora asta nefiind
măturată încă, silit am fost să transmit con
sultaţia aicea .. .
Hap. Ba mă ertă D-ta, Domnule avocat, că
te împortuez aşa de dimineţă. . . dar caşul meü
este urgent, forte urgent chiar, e vorba de morte
şi vieţâ. . .
Plae. Vr’un omor, vr’o omucidere, furt cu
spargere........ ah, pare că spuneai de morte şi
vieţă, aşa dară vreai să mS consultezi asupra vre
unei tentative. .. vreai să scii, cum am putea
preîntîmpina o crim ă ...
Hap. Da, Domnule avocat, este vorba de
preîntîmpinarea unei otrăviri. . .
Plae. înţeleg... D-ta ca spiţer . . . Ţi-a cerut
cineva vr’o otravă sub circumstări suspecte? Să
nu-I fi dat şi trăba era gata.
Hap. Că nici nu i-am dat Domnule avocat'
Plae. Atunci ce este? Vreai să denunţi ten
tativa la parchet? Caută-ţi de trbbă omule 1
l*
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Hap. Da, aşa este, îmî caut de trebâ. Nici
că ml-ar fi trecut prin gând, să fac cas din acestă
întâmplare, dâcă un simţ de delicateţă, ori de
afabilitate, söü cum sa die de sim patie....
Plae. Lasă-o încurcată frate.
Hap. Consciinţa m ea. . .
Plae. Nu-s duhovnic vecine.
Hap. Caşul trebue să te intereseze...
Plae. Espune-1 dară.
Hap. Trebue să te interese, nu ca avocat
ei ca soţ.
Plae ^tresare). Ca soţ? Veturia,. . . . ea ţi-a
cerut otravă?
Hap. Nu tocmaî Domniaeî ci soriöra Domniaei, D-şora Olimpia.
Plae. Ah, gel osie, D-ta te interesezi de
Olimpia. . . o bănuiesc! că vrea. . . să otrăvescă
pe Veturia, pe soţiă m e a ... că să-I ia locul. Vină-ţî
în fire Domnule farmacist, vină-ţî în fire. . . Ca
să bănuiesc! pe Olimpia. . . cale vale. . . amore
zat eşti. . . gelos eşti. . . astă-mi esplică auirirea
D-tale, dar ca să mö bânuiescl şi pe mine? . . .
Hap. Domnule avocat... mS ro g ... asemenea
bănuiâlă cu D-şora Olimpia... tocmai pe dânsa s’o
ţân aşa de objectâ, depravată, mirşovă, ignobila
ori cum să-I die.

5
Plae. Seil că mö omorî cu spiţeria D-tale
■de vorbe . . .
Hap. Spiţeriă de vorbe. . . vorba de spiţerie,
fiă şi aşa. Un spiţer tace şi face, deci e scump
la vorbe, pănă când muşterii Iul sunt tocmai din
contră. Am aflat că soţia D-tale, sö intereseză
mult de Domnul licenţiat. ..
Plae. De Tache Lefter, care lucrezâ în can
celaria mea?
Hap. Tocmai de Domnialuî. . . desa ocasie,
face invasie.
Plae. Nu te sciam şi epigramatist. Iţi mulţămesc de dragoste Domnule farmacist-epigramatist, dar amorul necerut e mal röü ca cel
perdut. Ceea ce-mi spui de soţia-mea şi de Lefter,
o sciö, sciü şi causa de ce stăruesce Veturia pe
lîngâ dânsul, vrea să-l acapareze pentru şorioră
■ei Olimpia.
Hap. (mihnit). Dömna Plae umblă să mărite
pe D-şdra după Domnul licenţiat?
Plae. Asta-1 adevărată otravă pentru D-ta.
Mö mir că n’al aflat-o în spiţeria D-tale.
Hap. Ba eü, din spusele coconelor, carî-ml
visiteză farmacia, n’am înţeles alt nimic de cât
atâtă, ca soţia D-tale pdrtă un aşa viü interes'
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D-luI Letter, încât cerendu-mî D-söra Olimpia a
sară dece dram! de săricică, pentru sora-sa, în
dată am trebuit să mă gândesc la ceva röü.
Plae. Olimpia va fi pretecstat numai, că
săricică este pentru soţiă-mea.
Hap. Ba nu, să vedî cum a fost. După ce
mî-a plătit otrava, s’a rugat s’o trimit aici. . . dar
numai atunci, după ce te vol.fi vădut pe D-ta,
Domnule avocat, trecend la tribunal, pe un timp
dară, când nu vei fi acasă şi mî-a dis, pote şi
de trei ori ml-a dis, să sö dea săricică numai în
mâna coconeî D-tale.
Plae. Pari a avea o ore care basă pentru
bănuela D-tale cea înfricoşată, eü însă nu mă
daü învins, căci mă întreb, la ce să servescă în
acest cas complicitatea Olimpiei. Nu putea Veturia
să-ţi ceră în personă săricică, pretecstând că-i
trebue pentru şorecî?
Hap. Pe semne e mal sfiiciosă de cât D-şora
Olimpia, ş’apoî să vede treba că în calculul
Domnia-eî, a reflectat şi la slăbiciunea mea, ce
am pentru D-şora Olimpia, a uitat însă, seü n’a
sciut, că la mine puterea consciinţei prevaleză
puterea amorului.
Plae. D-ta nu eşti numai farmacist-epigramatist, dar şi artist.. . declamezî de minune, dar
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patetica-ţî voce s’a perdut de astă dată în vent.
Hap. Nu mă credl?
Plae. Te cred, faptul espus de D-ta îl cred,
nu admit însă motivele ce-î atribui D-ta.
Hap. Să dea Dumnedeü să nu fia cum
bănuesc eü!
SCENA II.
Precedenţi.
Veturia.
5
VetUl'ia (deschide uşa binişor, la o parte). Da, în
adevăr e spiţerul din colţ, tot a vădut bine
Marghidla. De la el să fi cumpărat Olimpia sări
cică? Venit-a ore să ne pîrascâ? (intră). A, pardon.
Plae. Bună dimineţa Veturio?
Hap. Sărut manile coconiţo, pardonaţl.
Veturia. Văd că v’am conturbat, vă las.
Hap. Voi reveni. . . la canţelarie.
Plae. Să terminăm acum, aşa te rog Domnule.
Veturia va face bine şi ne va lăsa singuri, pentru
un moment numai.
Veturia fia o parte). Nu mă pot dumeri nici
de cum. (Tare). Permiteţi-ml numai să iaü o carte.
{Merge la etagieră şl luând o carte privesce buimăcită când la

Pardonaţl. (Ese).
Plae. Dicţionarul igienic, a luat dicţionarul
igienic. Ce va să dică asta?
Plae căncl la Haplea).
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Hap. De bună semă vrea să-l consulte cu
privire la efectul săricicei. EI bine, ce dici acum
Domnule avocat?
Plae. Ce să die. Pare că în adevăr Veturia
plănuesce ceva.
Hap. Eată ce cred eü. Domnul licenţiat va
fi pus la cale pe D-şora Olimpia, âr dânsa pe
cocöna D-tale, să-ţi stingă vieţa.
Plae. Nu te înţeleg. D-ta în loc să esplici,
complici. De ce să sö fi adresat Tache pentru
pretinsul D-tale omucid cătră Olimpia, decă e
să-l esecute Veturia asupra mea.
Hap. Eată pentru ce, Domnul Lefter e sărac,
a vocaţia D-tale l’ar înbogăţi. . .
Plae. Negreşit, d’aicea nu urmezâ însă nici
un indiciü pentru prepusul D-tale.
Hap. D’aicea nu, ci urmâză din faptul că
atât Dömna Veturia cât şi D-şora Olimpia voiesc
să aibă de bărbat pe Domnul licenţiat şi că acesta
să profită de amândouă în maniera sa.
Plae. Fugi d’acolo, eşti nebun şi vreai să
mă nebunescl şi pe mine.
Hap. Pot sä fiü înşelat de o fantasie auiritöre si de ar da Dumnedeü ca în adevăr să fiü
înşelat. La tot caşul ţi-am adus niţel idrat d’oxid
de fer. (îi prestată un plic).
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Plae. Ce să tac cu idratul D-tale?
Hap. Să-l aibi la indemânâ. Adî nu li-a suc
ces să-şi procure săricică. .. dar nu toţi spiţerii
sunt consciincioşî ca şi m ine. . . idratul meü e
cel mai eficace antidot. .. Poftim.
Plae (lî dă peste mâni de se rospândesce prafu] din plic).
Descurcă-mi casa Domnule, m’ai otrăvit cu o
otrava la care nu folosesce nici un antidot din
töte spiţeriile lumei.
Hap. Scii că-mi pare răii Domnule d’asemenea tratament. Efi ţi-am voit numai binele
D-tale, ca unul, care m’am nutrit cu speranţa de
a deveni şi eü membru al mult stimatei D-v.
familii.
Plae. Nutresce-te D-ta cu hapurile şi cu
alifiile D-tale, nouă însă dă-ne pace, aşa te rog,
dă-ne pace Domnule.
Hap. Psihologia.. .
Plae. Vedi-ţl de, farmacie şi nu turna psiho
logie în fiolele D-tale?
Hap. Nu am vrut nimenui nici un röü. Cred,
că a deschide cuiva ochii, mai ales la asemenea
cas, e lucru de merit. înţeleg, că nu-ţl place, ceea
ce te-am făcut să întrevedi. Adio rEse).
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SCENA III.
Plae, mal pe urmă Veturia.
Plae. Urâţi gărgăuni mi-a mal pus acest
neghiob în cap, urât! deü! Veturia e bună de
inim ă. . . nu-I nici un pic de răutate în ea . . . şi
totuşi să fi devenit ea atât de perversă ? Dar mal
sciî ce va fi supt din afurisitele de romanţe, pe
care mereü le citesce, de şi o rog neîncetat să
le arunce cât colea. Olimpia? Olimpia e mal isteţă
de cât soră-sa. . . mal sciî, decă nu vrea să se pro
fite de confusiunea Veturiel estasiată prin lectura
cea stricăciosă.
Yeturia (întră cu cartea în mână). Plecat-a?
Plae. Da.
Yeturia. Ce a vrut?
Plae da o parte). Ar fi bine să-î spui, dar mi-e
ruşine şi ml-e şi tămă că sö va mîhni . . .
Yeturia. Nu-mî respundî. Ce-a vrut spiţerul?
Plae. S’a consultat cu mine, pare nebun.
Dar tu Veturio, ce al cu dicţionarul igienic?
Yeturia. Am cetit articolul despre în veninare ?
Plae (tresare). Ce face? Articolul despre înveninare? Te interesezi de otrăvuri? Cum aşa
de unde pănâ unde?
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Yeturia. Am cetit a seră despre o intere
santă aventură. Un om, muşcat de un şarpe
veninos, a scăpat de morte bend la rom, pănă
ce s’a îmbatat.
Plae. Simplu mijloc şi nu tocmai neplăcut
de tot.
Yeturia. Eü însă am voit să mö conving,
decă în adevăr romul pöte scăpa pe cineva de
urmele uneî otrăviri
Plae. ET bine. ş i . . . ?
Yeturia (deschide cartea). Eătă aici la pagina
746 scrie. Americanii de obiceîiî să folosesc în
contra veninului şerpilor de alcohol, pe care-1
beaü, pănă ce se îmbată cum să cade şi să dice,
că în. adevăr s’a constatat eficacitatea acestui
antidot . . . .
Plae. Ciudat, ciu d a t!... Ean ascultă draga
mea, de ce nu-mi faci plăcerea de a te ocupa şi
tu, ca alte caeöne, mal mult de toalete de cât
de cărţi, cari te-aü sbârcit fără de vreme.
Yeturia. M’aü sbârcit, nu-î aşa că-s sbârcită,
sunt urîtă, arăt cu mult mal bătrână de cât sunt.
Asta mi-a spus şi Olimpia şi vrea . . .
Plae. Ce vrea?
Yeturia uşi ia sdma;, Vrea şi densa ca şi tine
să cetesc mal puţin.

Plae. Ia dar aminte.
Yeturia. Şi credl, că dăcă nu voi mal ceti,
îmi vor trece creţele!
Plae. Cu totului totul nu cred că vor perl,
dar cred, că cel puţin nu sö vor mal înmulţi.
Yeturia.
spiţerie . . .

(cu aer pânditor).

Am

audit

că la

Plae. (o întrerupe). Să nu care cumva! Asta
ţi-ar mal lipsi, să începi a te direge pe obraz.
Nu te-aşl mal săruta, de frică, să nu mă otrăvesc.
Yeturia. Cum te-al spulberat ? (La o parte). Bine
că ml-am luat sema şi nu i-am spus de alifia,
ce-ml face Olimpia. Să vede trăba, că nici spiţerul
mu i-a pomenit nimic.
Plae. Da, m’am spulberat!. . . Ml-aî promis
de vr’o câteva ori, că nu vel mal ceti şi totuşi
te văd brăşî cu cartea ’n mână.
Yeturia. Ce, să nu cetesc nici lucruri
scientifice.
Plae. Nu, căci îţi faci numai nisce idei false.
De trecere de vreme şi întru nobilitarea simţimintelor poţi să citescl autori buni, scrieri alese...
Yeturia. Şi adică ce-ml pöte strica, dăcă
sciü, că romul e bun în contra otrăvurilor. . .
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Plae. Dintru întâiă mi-aî vorbit numai de
muşcătură de stirpe, acum îmi spui de otrăvuri,
pare că te interesezi în general de ele.
Veturia. Eü, aşi! i.na o parte). Şi totuşi i-a spus.
ceva spiţerul- (Tare). De otrăvuri nu m’am interesat
şi nici nu mă interesez, tocmai din contra, vreaü
să sciu, cum sö pöte vindeca cineva, dăcă s’a
otrăvit cum va. . . . Te duc! ? Ia şi cartea cu tine.
Plae (ia cartea). Am s’o pul pe foc, celalte vor
urma. (Ese).
Yeturia. (singura). Mal bine făceam decă nu
cedam stăruinţelor Olimpiei. Ce nelinişte mî-a
adus pe cap. Dar ea mî-a spus mal întâiă, că sunt
sbârcită, şi cătând la oglindă, m’am convins, că
spune adevărul. Apoi mi-a dis de coctma cutare
şi cutare, töte mal bătrâne de cât mine şi töte
mal frumöse la faţă de cât mine şi atât m’a în
vârtit şi m’a sucit până m’am învoit nu numai
de dragul meü dâr şi de al el. A casă Olimpia
nu ar fi putut face alifia nici de cum, căci tata
nu mal are acum nimic alt de lucru de cât de
a-i controla totă, mişcarea şi în privinţa dresuri
lor este mal sever încă de cât chiar Nicu al meü.
în sfârşit şi de va afla, nu mă va mâncă de viiă
Făceam mal bine, dâcă-I spuneam acum, dar m’am
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gândit la Olimpia . . . Ce ruşine pe mine, dăcă aşi
fi fost silită să-i stric rostul cu alifia, după
ce a preparat töte, ba a cumpărat pană şi săricică,
greutatea cea mai mare, ce era de învins!
SCENA IY.
Veturia. Olimpia
Olim. Adus-a spiţerul săricică.
Yeturia. A fost aici, dar nu mi-a dat nimic,
pe semne ’l va fi reţinut presenţa lui Nicu. Dar
de prost ce e, nu mî-a dat a înţelege, nici măcar
prin o clintiturâ de ochi, că a venit pentru mine.
Olim. De, de, nu pöte fi totă lumea aşa de
cuminte şi de cetită ca şi tine.
Yeturia. Te-ai supărat surioră. Credeam că
ţii mal mult la Tache, de cât la spiţer.
Olim. De ţânut, ţin maî mult la ofiţeraşi,
căci sunt cele maî fercheşe fiinţe de pe pământ.
Dar ce folos, afurisita de sărăcie, mă silesce să
mă interesezi de civilişti.
Yeturia. Când de unul, când de altul.
Olim. La Tache preţuesc posiţia, la Emiliu
caracterul.
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Yeturia. Dar mă tem, câ caracterul nu l’a
reţinut pe Emiliu, ca să-î die şi eü pe nume spiţerulu! tău, ca să ne pîrasca lui Nicu.
Olim. Că am cumpărat săricică?
Yeturia. Da. De ce n’aî luat tu erl săricică,
ci ai însărcinat pe spiţer să mi-o aducă, dându-I
astfel ocasiune să viă lă noi în casă?
Olim. Ca să mă credă, că e în adevăr pentru
guţeani, scie că voi aveţi, ăr noi nu.
Yeturia. Mă tem însă că n’a credut min
ciuna ta.
Olim. Las’ că-1 aduc eü numai de cât la
rezon. Ce dicî, pot să merg acum în bucătărie,
ca să gătesc cu alifia?
Yeturia. M’aşi duce şi eü cu tine, ca să-ţi
daü cele de lipsă, dar Nicu n’a plecat d’a casă,
şi de ar voi să-mi vorbescă încă, m’ar căuta
până şi în bucătărie. Stai, voi chema pe Marghiöla, să-î spui, ce să-ţi dea. (Sună).
Olim. Pănă ce informezi pe bucătărăsa ta,
eü mă duc şi aduc săricică.
Yeturia. S’o amesteci tocmai pe urmă în
alifie şi când va fi gata să vii cu ea aici, ca s’o
ţin sub cheiă.
Olim. Bine, bine. (Ese).
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SCENA V.
Veturia. Marghiöla.
Margh. Poruncă coconită.
Yeturia. Sora mea Olimpia a învăţat o
mâncare nouă: blanc-manger.
Margh. De la Paris, de bună semă de la Paris!
Yeturia. Chiar d’acolo. Am rugat-o să ni-o
- facă şi nouă, va veni chiar astădî s’o gătescă.
Să-î daî tot ce-ţî va cere.
Margh. Bine coconiţă. Eü în locul D-tale nu
mi-aşi strica apetitul la pofta de mâncare cu lică
rituri d’alea franţuzesc! Coconiţă Olimpia le în
vaţă să le gătescă numai de dragul coconaşului
Tache, căci mal rar licäü ca dânsul. Trebue să
inchidem bine uşile bucătăriei, căci de va mirosi
Domnul Tache Lefter blamajul.. .
Yeturia. Blanc-manger Marghiöla. . .
Margh. Decâ-1 mirosă vine de bună semă,
în bucătărie, ca să licărescâ din el.
Yeturia. Ba, feritu-l’a Dumnedeü. I-am dis
Olimpiei să aducă mâncarea îndată aici, s’o . . .
s’o . , . mâncăm numai noi amenlouö, eü şi cu
dânsa.
Margh. Bine te-ai gândit coconiţă, căci altmintrea s’ar fi grăbit Domnul licenţiat, să v8 facă
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fit de blamaj şi am fi trebuit să-l preparăm din
noü. (Ese;.
Veturia. Din blamaj nu mai vrea să esă
Marghiöla nösträ, ha ha. Eh rîd şi cine-scie decă
nu-ml cobesce cu acea vorbă, seü mal bine dis,
decă, nu ml-am cobit chiar eü, dând alifiei pScătose acel nume cobitor.
SCENA VI.
Veturia. Haplea.
Hap. Plecat-a Domnul avocat d’a casă?
Veturia. Nu sciü, fă bine şi ’ntrebă ’n canţelarie de Domnialul.
Hap. Am fost acolo. N’am dat însă de cât
numai de Domnul licenţiat, de D-l Tache Lefter.
Veturia. Domnialul putea, mal bine ca ori
cine să-ţi spuia Domnule, decă a plecat bărbatumeü d’a casă seü încă nu!
Hap. Mi-a spus că s’a dus la tribunal.
Veturia. Şi totuşi al venit, să mö mal în
trebi şi pe mine.
Hap. Am venit. . . am îndrăznit. . . ml-am
luat voie şi permisiune de a întră la D-ta coconiţă,
sperând, că voi găsi pe D-şora Olimpia lîngă D-ta.
Th. Alexi: „Săricică“.
2
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Yeturia. Vedl însă că Olimpia nu este lîngâ
mine. Ea tocmai în spiţerie la D-ta s’a dus.
Hap. Da, a fost la mine, dar’ m’-a părăsit
înfuriată, am venit s’o îmbunez, a-i spune, că
are dreptate, că nu sunt vrednic,- nu-s demn, nu
merit, ce aşi dori, am dorit şi am poftit ca să merit.
Yeturia. Nu-I mirare, Domnule, decă s’a în
furiat Olimpia, nu-I mirare. Ea te-a rugat să-mi
aduci, ceea ce scii, D-ta i-ai promis, ai şi venit,
dar în loc să-mi predai, ceea ce mi-ai adus, te
pui la taifas cu bärbatu-meü, şi pleci, lasându-mg
buzată, ba în tot felul de temeri chiar.
Hap. I-am esplicat D-şorei Olimpia o parte
din situaţie, i-am spus ce m’a oprit de a face în
tocmai după ordinul Domniaei, dar n’a voit să
mö asculte pănă la sfârşit, ci mi-a cerut, ceea ce
scii, mi-a cerut. Am credut, că-mi va permite să-mi
terminez explicaţia, Domniaei însă nici una nici
două, a luat-o la picior. Eü am mal espediat încă
o ordonanţă, era pentru un tată de familie pe
patul de morte, ş’apoi am venit îndată după Dom
niaei. Credeam că o voi afla aici. Decă sciam că
fuge aşa de grabă, mai bine lăsam pe acel tată
de familie să scape de morte.
Yeturia. Şi veniai să ne omori, mai bine pe
noi cu vorba D-tale, ha, ha. Dar ce die, morte să
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fi fost, ne înviaî. fîtă m’aî făcut să rîd, de şi
mi-era maî tare a plâns.
Hap. Aşa, îţi par ridicol Ddrrma mea. Nu
face nimic, nu face. Ridicol dar cu consciinţa
curată (E»e).
Yeturia. Nu sciü deü, ce să mal die şi eü.
Până la urmă nu numai că m’am sbercit, dar
m’am şi tîmpit la minte de cetitul cel mult. Să
întreb pe Olimpia, nu scie vr’o alifie şi în contra
prostiei, dar fără săricică, fără.
SCENA VII.
Veturia. Olimpia, mal tardiü Plae.
Olim. (aduce farfuria cu alifie). Am vfidut pe Spiţerul, ce a vrut?
Veturia. Să te îmbuneze.
Olim. Aşa, a dat Dumnedeü de şi-a luat
sdma în fine ... Val de mine, îmi pare că vine Nicu.
Veturia. Ce te sperii aşa nebuno? Pune
* farfuria colea pe masă. Acopere-o cu ceva, de şi
din fericire bärbatu-meü nu este licăfl, ca Tache
al töü.
Olim. El, el, ce tot al cu bietul om şi de ce
dicl, că e al meü.
2*
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Veturia. Apoi dăcă nu-î al tău, ce-ţî pasă
ce die de el.
Olim. îmi pasă, nu-mi pasă, fă bine şi
dă-I pace.
Veturia. Decă cumva Nicu va da cu ochii
de alifie, am să-î spui, că aî făcut un blanc-manger
şi al venit, ca să-l gustăm împreună.
Olim. Ş’apoî decă va voi să guste el mal întâiiî.
Veturia. Ba, val de mine. Nu cred, pe timpul
asta n’are obiceiü să mănânce nimic, cu atât
mal puţin lihozenil, cum numesce el asemenea
mâncări. . . vădând însă că mă aduce la adică —
îl voi spune adevărul.
Plae. Bună diminâţa cumnăţlcă, ce vânt
te-a bătut, pe o oră aşa de matinală în casă la noi.
Veturia. Neastemperul, scil bine că sunt
neastâmpărată.
Plae. Tu dicl (La o parte). Nepăsare prefăcută...
e cu ochi şi cu sprâncene, că amândouă sunt
preocupate, speriate chiar.
Olim. Am primit de la o amică o recetă
venind de-a-dreptul de la Paris pentru un blancmanger şi m’am grăbit a încerca. Eată colea este
specimenul reuşit al artei mele. îl vom gusta în
dată, Veturia şi cu mine, nu poftesc! să ial şi
D-ta parte la examenul nostru.
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Plae. Eü să iaü parte? Decă vroiţi încă o
personă ia colaţiunea vostră, invitaţi pe Tache.
Olim. Noi te-am prefera pe D-ta cumnatele,
•eşti mai matur.
Plae. Prin urmare ml-aţî da şi pasul întâii!,
voiesc să die lingura întâîia.
Olim. De bună semă.
Plae. Tu nu dicl nimic Veturio?
Yeturia Ce să die? Te văd aşa de preocupat?
Al să pledezi vr’o causă supSrăciosă.
Plae. Da, forte supSrăciosă, şi ce-I mal räü,
nici nu sciü de unde s’apuc pledoorul, ml-e tare
temă, să nu perd causa şi erăşl temă să nu-mî
pară rßü decă O VOI câştiga. (.Rostind aceste cuvinte a
•căutat împrejur).

Yeturia. Cauţi ceva Nicule?
Plae. Da, caut, ce am perdut acll dimindţă,
când am-stat de vorbă cu farmacistul.
Yeturia. Ce a fost?
Plae. MS tem, că farmacistul a dus cu sine
ceea ce am perdut. (La o parte). Nici că mal pot
sta la un loc şi nu sciü ce să fac, să nu-mî es
din fire, să nu isbucnesc cu o învinovăţire monstrudsă. tTare). Adio, poftă bună. (Ese).
Olim. VSd şi eü, că Nicu are ceva pe suflet.
Scil ce, mS duc după el şi, îl spui, ce am făcut.
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Veturia. Ba nu, lasă, îl voî spune mai bine
eü, când vom fi numai între noî doî, el şi cu mine.
Olim. Şi dicî, că farmacistul a venit aici
să mă îmbuneze. De ce nu l’ai trimis la mine
în bucătărie.
Veturia. Pre te întrec! soro, ce ar fi disMarghiöla.
Olim. Că mult şi-mi pasă mie de părerea
Marghiolei. Ml-al fi cruţat un drum, mă duc la
el, ca să nu las treba pe jumătate, să n’o păţim
ca ţiganul cu calul, care i s’a înecat când era să
ăsă la mal. Am să viü îndată înapoi. fEse).
SCENA VIII.
Veturia. Plae, mai pe urmă Lefter, după densul
Marghiola.
Plae. Unde te duci Olimpio?
Veturia. Are să revină numai de cât.
Plae. Gustat-aţî din mâncarea ce a făcut?
Veturia. Ba încă nu, de ce întrebi?
Plae. Mai sciü şi eü. Merg la tribunal, am
întârdiat ca nici o dată, mă va fi aşteptând . . .
N’aî să-mi spui nimic Veturio?
Veturia fincurcătă}. Ba, aşi avea, dară... aşa
în pripă__ nici eü pregătită... nici tu cu răgaz...
las’, mai bine de seră.
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Plae. De s e ră .. . parolă?
Veturia. Parolă.
Lefter. Frate Nicule, a venit de la Tribunal,
clieiitul D-tale, este în cea maî mare disperaţie,
va perde procesul, decă vei maî întârdia cu
apărarea sa.
Plae. MS duc, mS duc! Pe de seră dar, Veturio,
pe de seră. (Ese).
Yeturia. Domnule Tache, nu sciî, ce va fi
avend bärbatu-meü?
Lefter. Are ceva? Nici n’am observat. Dar
decă are ceva, mal curând ai putea să mS informezi
D-ta pe mine, de cât eü pe D-ta, căci procesele
D-sale, nu-1 turbură nici odată, deci trebue să fiă
vr’un accident în cercul familiei.
Veturia. în cercul familiei ? Cum te esprimî
şi D-ta! Cercul familiei nöstre sS începe cu densul
şi să sferşesce cu mine.
Lefter. Ba mă rog să începe cu D-ta şi să
sferşesce cu fratele Nicu.
Yetnria. Acest compliment, decă a vrut să
fiă compliment, nu ţi-a succes Domnule, căci nu
primul ci ultimul cuvânt este al femeii.
Lefter. Nu ultimul, ci primul pas este al
stăpânei.
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Yeturia. Aşa mal înţeleg.
Margli. (întră speriată). Unde-I coconita Olimpia,
nu-î aicea?
Yeturia. Nu este, a plecat, dar vine erăşl,
de ce întrebi de densa.
Margh. Să vină să vedă ce a făcut, să-mi
spuiă ce dracu a pus în afurisitul de blamaj. A
lins miţoiul din el şi d’atuncl sö miorlăiă biet
miţuluş, de ţi-e mal mare mila de el.
Yeturia. Vai, a lins, miţuluşul meü, val!
Unde-l carafa CU rom? Eată o! (Ia carafa din parseichiă).
Haidem Marghiolă, vină, vină de grabă. (Es amândouă;.
Lefter. (singur). Ce va mai fi şi asta? Ce spune
Marghiöla de blamaj şi de Olimpia? Ş’apol de
cotoiü, er Dömna Veturia sö sparie, întrebă de
rom, ia carafa şi fuge ca şi când ar fi să stingă
vr’un fo c . . . . cu rom, ha, ha. Par’că spunia, că
D-şora Olimpia are să vină a ic i. . . Cum aşi face,
ce prilej aşî putea găsi, ca să staü până ce va
Veni. (Se uită hmprejur, dă cu ochii de farfuria de pe mescioră
şi merge şă ve<jă ce este;. Eată. . . îmi pare că am dat
de esplicarea unei părţi din enigma, ce sö petrece
în jurul meü. Asta-I de bună semă blamajul, de
care spunea Marghiöla. A vroit să dică blancmanger, o mâncare, după care mor, mal ales
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decă e gătită, ca şi asta, de mânuţele silfidice
ale Olimpiei. Aşi putea ore să nu gust din acăstă
ambrosie olimpică. Spunea Marghiöla, că şi cotoiul
ar fi lins din el şi că d’atuncî ’să miorlăiă
urît, va fi gustat din rămăşiţe şi să miorlăie de
bună semă, fiind-că nu i-a mal rămas ce să lingă...
Audaces fortuna adiuvat . . . pe viteji norocul îl
ajută . . . vine cineva . . . (Işî vîră degetul în alifiie şi-l
unge). Tiha . . . . m’am păcălit. . . . nu e ambrosie
olimpică . . . ci-I vr’o pomadă, seü vr’o alifie . . .
ce gust sălciu.. (Face la grimase).
Veturia (reintră cu carafa în mână, îl surprinde). Ce
fad Domnule Tache, ce te schimosescl aşa? Ce
al pe deget? Val de m ine!.. . Dăr nu vel fi gustat
din acea alifie, nefericitule!
Lefter. Ba tocmai din ea am gustat, e sălcie
de tot, dar cât despre asta, nu-e nici o nefericire,
îmi voi clăti puţin gura cu rom ... decă permit!. . .
Teturia. Da, da, rom . . , na, na . .. bea, în
ghite, înghite, cu clătitul nu s’ajunge, bea .. .
Lefter. Rom pe nemâncate .. . îmi va face
rău coconă.
Veturia. Of Domne, şi D-ta îmi refuzi romul,
tocmai ca şi miţulus . . . bea, aşa te rog Domnule
Lefter, bea, decă nu vreai să ne nefericescl, pe
mine şi pe Olimpia.
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Lefter. Să vö nefericesc! Eü pe D-v. ? Pe
D-ta şi pe D-şora Olimpia? Nicl-odată. Mai bine
beü o carafă întregă de rom.
Veturia. Na, n a . ., voiam să die, poftim.
(Lefter ia carafa şi bea o duşcă). încă, încă, gOleSCe-O pân
la fund.
Lefter. Să mal beaü de dragul D-tale şi în
sănătatea D-şorel Olimpia, cu töte că simt, deü
luî Dumnedeü, simt că mă ameţesce.
Veturia. Nu face nimic, tocmai din contra,
trebue să beai, pănâ te vei îmbăta cum să cade.
Lefter. Dar n’oî mal fi bun de nimic. . . .
totă diua, ba şi mâne chiar! ;iiaî beai.
Veturia. Ce-s două dile în comparaţie cu o
vieţă întregă.
Lefter. Două d i . . . i . . . i . . . le, flio-o-rf de
măr, vieţa . .. pom să . . . . ă . . . . dit. Aşa aî dis
v ia .. . ţa... ţă, ţaţă dragă, ba nu Do o o a a a m n â ...
mal*e mult pănă ’n to o o a a a mnă.
Veturia. Pare că al băut destul. Acum du-te
de te culcă. (Ia carafa şi o aş«54ă pe mesciorăj.
Lefter. Să mă cu . . . u . . . u .. . ulc acu . . .
u . . . m . . . la du . . . d i . . . di . . . da . . . do . . u . . o
şi pre . . . o şepte sprece, ba nu optu . . . ba, vedî
că nu-s b ea t. .. optu şi precedece . . .
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Veturia. Du-te pănă ce te mal duc piciörele,,
fiă şi în douö părţi. .. du-te, dragă D-le Tache.
Lefter. Pe pi peci pici pöre. . . . bibibine
dicl. . . nu mai popot. (Se trântescepe un scaun de lingă
uşa din drâpta).

Veturia. Vai de mine, va să adormă a ic i.. .
va da Nicu de el. Scolă Domnule Tache, scöla
şi du-te de te culcă.
Lefter (se scöla, merge în doue părţi spre uşa din dröpta
şi o deschide). MÖ-6-8 du-U -CU CU .
Veturia. Nu acolo, nu acolo!
Lefter. M8 cu-u-u-lculucu.
Veturia. In odaia mea, vaî de mine, du-te
d’acolea.
Lefter (întră). Noa . . . a .. pte bupună.
Veturia. 0 sä sö culce la mine, val Domne,
ce să m6 fac ? Eată-1 pe Nae, vine eră . . . tote-s
în contra mea.
SCENA IX.
Veruria. Plae, mal pe urmă Margdiiöla.
Plae. Unde-I nesăratul de Tache, lipsesce
din canţelarie.
Veturia. Cine, Tache Lefteriu? Nu fam. . .
v8dut.
Plae. Da, Tache Lefteriu, ajutorul meü, pe
el îl caut. Ce mirosă aici aşa tare a rom.
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Veturia. A rom mirosă . . . a rom? P ă -i. ..
die! că mirosă a rom? Firesce........ cum să nu
mirose . . . ? M’a apucat fără de veste nisce dureri
de dinţi şi am luat puţin rom în gură, etă colea
din carafa ceea.
Plae. Apropo rom! Sei! că m’am molipsit
de la tine.
Veturia. Te a! contagiat? Cum ce fel? Eü,
infectată de bacile? Asta-mî mai lipsea!
Plae. Da, eşti infectată de baci lui lectoiag,
care s’a prins şi de mine. In loc să pu! pe foc
dicţionarul töü igienic, l’am dechis şi am cetit
tot ca şi tine articolul despre otrăvuri. Astfel am
constatat, că lectura vostră femeiuşcă de suprafieială ce este. v6 adapă numai cu nisce idei
false. Tu de exemplu credf, că romul este un
antidot pentru ori ce otravă, prin urmare şi pentru
săricică, pe când acest venin din contra, cere a
nu sö bea nimic în urma lui, căci ori ce licuid
măresee numai efectul söü cel destructor de vieţă.
Veturia. Şi romul?
. Plae. Şi romul. — Poftim trbbă: satul arde
baba sö peptănă. După ce n’am dat de Tache,
ca să-l trimit în locul meü la tribunal, îmi' perd
vremea cu nisce reflexiuni deplasate. Alerg să
cer prelungirea termenelor. La revedeve fEse).
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Veturia. (Sună). S’a dus, dar peste puţin mö
voi pomeni cu el erăşi aici. Trebue să expedez
pe nefericitul de Tache din odaia mea, Ah, va fi
murit, l’am lăsat sö moră, nu i-am dat ajutor, ba
din contra, i-am pripit mor tea cu romul meü. Ce
mö aşteptă, val de mine şi de mine, ce mö
aşteptă,.. . vr’o pedepsă grozavă? Să mö profit
de absenţa lui Nicu,' să iaü codicele penale din
canţelarie, să văd, cu ce să pedepsesce crima mea.
Margh. Coconiţa a sunat, coconita crede, că
bucatele sö vor face de voia lor. Ba defi, crede
că-i de ajuns, decă aî pus fertura în olă şi friptura
pe jăratec, apa va ferbe şi focul va frige... d a ...
însă-I întrebare cum? Coconiţa nu întrebă d’al
d’astea, ci mö chiamă acum în toiul gătireî de
lîngă vatra, ba mö face chiar să scap, miţuluşul
în curte.
V e tu r ia

(restită).

TaCl!

(îşi ia s6ma-, cu voce dulce).

Taci, te rog. Am lipsă de D-ta, să-mi dai mână
de ajutor. . . . Stal puţin aici, mö rentorn îndată.
De va veni Domnul, să nu-1 laşi să între în odaia
mea, (Ese).
Margh. No vedî, vedl, cine ar fi credut una
Ca asta, tOCmal de Domniael. (Trage cu ureehia la uşa
din drepta). Pare că e cineva înlăuntru. Domne
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Domne, diua ’n amăda mare. Stahiî, năluci nu
pot fi. Decă n’ar scârţâl uşa, aşi crepa-o niţel...
Veturia (reintră cu o carte;. Par că mirăsă a
pârjol p’afară, Du-te, de vedi, ce este. Dar să vil
îndată, când îţi voi suna.
Margh, Pârjol, pârjol! S’a fi pârjolit curca,
vina D-tale coconiţo! (Ese).
Veturia. (resfoiesce nervösa în carte). Domne Dum
nezeule, ce pacoste pe mine. Pare că văd cum
mă ia între pusei, mă duce la parchet, mă supune
unui interogatorii! ş’apol după ce am mărturisit,
căci voi mărturisi, ca să nu mă ia la bătăi. . .
mă aruncă în o chilie întunecăsă, igrasiozâ şi
infectă... Eată paragraful 231. (Cetesce;. Otrăvirea
este omorul unei persöne prin întrebuinţare de
substanţe, care pot causa morte, mal curând seü
mai târZiă, ori şi în ce mod ar fi fost între
buinţate saü date acfele substanţe . . . . . rvorbesce).
Ori si în ce mod, Dömne, Dömne, ori şi în ce
mod . . . de voie fără de v oie. . . nu-i scăpare. . .
Pedepsa, să vedem pedepsa! (Cetesce). Tot cul
pabilul de otrăvire să va pedepsi cu munca sil
nică pe viăţă! (Vorbegce). Muncă silnică pe viâţâ. . .
eü, osîndită la muncă silnică pe vieţă? Nu, mal
bine mortă. (Se repeglesce la mesciörä şi începe a mânca din
alifie, fără a observa intrarea lui Plae).
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SCENA X.
Veturia. Plae.
•Plae. Cu ce poftă mănâncă şi lacomă ce
este, de nu şi-a luat răgaz ca să-I aducă o lin
guriţă. E bun blanc mangeul dragă.
Veturia (aiurită). E sălciii la gust, dar bun la
efect, are să mă desbrace de vieţă şi să mă scape
de pedepsă.
Plae. Aî mâncat otravă nefericito? Săricică
destinată mie, aî luat-o tu? Ai simţit că am dat
de urma tentativei tale şi ca să scapi, te-ai otrăvit.
Veturia. Tentativă? N’am atentat la vieţa
nimenui, Olimpia a făcut alifia asta, care conţine
săricică, a făcut-o să ne ungem cu ea pe obraz,
să-mi trecă sbârciturile. . .
Plae. Ah, bine m’am temut eü că nu eşti,
nu poţi fi vinovată, draga, scumpa mea Veturiă.
Veturia. Cu voie nu-s vinovată, dar fără de
voie, Tache a gustat din alifiă cu săricică şi e mort.
Plae. A gustat, cum, ce fel?
Veturia. Va fi credut, că e vr’o mâncare dulce.
Plae. Şi e mort?
Veturia. Mai cu semă, că îi am dat să bea
rom, până s’a îmbătat.
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Plae. Mort? Pre aspră pedepsă pentru lingăria lui şi pentru neascultarea ta!
Veturia. Şi miţulus a lins.
Vlae. Bine că l’a luat dracu. tsunăi.
Veturia. Vai, otrava, săricică a început să
lucreze în mine.
Vlae. (Sună încă o dată). Lucrdzâ? N’avem dară
să perdem nici un minut chiar (Cătră Marghioia care
întră). Alergă la spiţerie şi cere idrat d’oxid de fer.
Margh. Am înţeles Domnule, Istrat d’oţet
de fer.
Vlae. Valeo, stai, îţi însemnezi aici pe hârtie,
ce s’aduci de la spiţ8rie. ORupe o föie din un carnet şi scrie).
Margh. Pare că ţi-am sucit vorba, D-le.
M8 miram şi eü, ce fel de leac să fiă cu numele
lui Istrat chiorol ş’apoî.. . oţ8t de fer, nici că
am mai pomenit vr’o dată.
Vlae (îî dă revaşuo. Să mergi ca ventul şi să
vii ca gândul.
Veturia. In zadar acesta grabă Nicule. Vreai
să mă scapi din gura morţii, ca să m8 păstrezi
pentru munca silnică pe vidţă.
Vlae. Ai nebunit? Muncă silnică fiindcă a
făcut cineva la tine în casă o alifie în care s8
cuprinde şi săricică?- - ............ •— ........
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