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SCENA I.

Vietoriţa. Mai pe urmă Susana.
Yict.

Ba d e ă — e s t e C0cona, vine deja a casă. Hîm, ce visită scurtă.
De bună sâmă a avut eraşî vr’o aventură mică.
Cât e de ciudată şi fantastică.
Sus. (întră pe uşa din fund. Toaleta elegantă dar cam
încărcată. Rtde cu hohot.) Hahaha, minunat, delicios.
Victoriţă!
Yict. Coconiţă?
Sus. Tu cunosci, nu-i aşa, pe D-l Codoban?
Yict. Pe bătrânul jude? Cum să nu-1 cunosc.
Sus. Am fost acum la dânsul, ca să-mi iaă
actele de proces şi — închipuesce-ţî, mi-a făcut
o declaraţie de amor.
Yict. Fiind că ai poftit-o chiar D-ta coconiţă,
tot-de-a-una i-ai zîmbit dulce.
Sus. Da, voiam să'vă d cum să portă la
asemenea ocasie un jude aşedat — cum vorbesce
de amor. — A fost delicios. — (Rîde). Un eroii al
paragrafilor şi o declaraţiune de amor nebună —
m’am amusat de minune. Când l’am vâdut îngenunchiat, am rîs cu hohot — si am fugit. Dar
l*
(singură. Stă la terestră).
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am deschis uşa înspre odaia d’alâturea, ca să.
veda copiştii pe şeful lor în genunchi. Val, multera ridicol bietul jude!
Yict. Sârma nul!
SllS. (ÎŞÎ scâte pălăria şi mănuşile). Am aVUt lipsă,
adl de înveselire — căci m’am sculat cu gânduri
prd posomorite. Trebue să-ţi spui un lucru, de care
te vei mira — la dejun am regretat mdrtea băr
batului meu. —
Vict. Ba dSd, coconită?
Sus. Este plicticos a dejuna singură.
Yict. Dar boerul nu era nici de cum galant om
— petrecea toţ la cafenea şi — mereii s6 certa.
Sus. (pusă pe gânduri). Da — da. —
, Yict. Era gâlcevos — jalus — scump. —
Sus. Ajungă-ţl. (Se opresce înaintea unui portret m are
care represinta pe un domn în costum elegant, cu mustăţi şi cu

Al audit Radule, cum îndrăznesce a vorbi
astă fată de tine, care al fost atât de nobil —
de mare.
Y ict. Nici vorbă,. . . boerul a fost un pitic.
Sus. Tăcere! — jcatra portret). Radul meii!
Par’câ te văd — cum m’al peţit de la tată meii.
Mândră am primit oferta ta — viaţa în casa părintescă era plicticosâ ! — rcu ait vers). Da, Victoriţă,
barbă).
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am crescut în „bumbăcârie“. — Tată meă era
comersant de bonete — un negoţ cam mojic dar
cu venit frumos. Când boerul Munteanu m’a dus
la altar, aveam în fie-care mână câte două sute
•de mii de franci. —
Y Ict. 0 zestre de patru sute de mii de franci.
Sus. <privesce portretul). Ce Căutătură nobilă —
<?ât ÎI sârnănă portretul!
Yiet. Hîm — mie îmi pare că nasul boerulul
a fost m a l... cum să mă esprim, — a fost mal.
Sus. (se uită cu o lornietă la portre.) Şi deă credî?
— Da al dreptate, pictorul a greşit nasul cu totul,
trebue să-I retrimit portretul — îl vel esplica cu
amănuntul cum a fost nasul soţului meii — nu-I
aŞ2l? (Ş6de pe divanul din stânga).

Y ict. Ceea ce spun, o dic numai de dragul
D-tale coconiţă. — Sciă cât de nefericită te-al
simţit. — El era atât de arţăgos.
Sus. Arţăgos, gelos — cu un cuvânt de ne
suferit. Decă ar mal fi trăit, aşi fi cerut divorţ
<iamentându-se> ori ml-aşî fi curmat firul vieţeî. —
Fie cum va fi, Victoriţă — nici acum nu sunt
fericită.
Y ict. Să pote? D-ta, o văduvă, frumosă, tine
rică şi bogată.
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Sus. Hîm — neplăceri din tote părţile —
Rudeniile soţu-meu ml-aă intentat un proces
pentru moşiile din Oltenia.
Vict. Dar coconită, aî câştigat procesul —
graţie tînărului advocat, care a pledat atât de
strălucit causa D-tale.
Sus. Da, am cetisut pledoarul săfl. Ciudat,
un mic advocat de provincie şi totuşi un talent
atât de însemnat. .. Ml-ar fi plăcut să-l văd. —
Vict. Ar fi interesant, căci prin el al câştigat
cinci sute de mii de franci. —
Sus. L ’am răsplătit după merit. Dar aşi fi
vrut să-I mulţâmesc în personă — să dice că ar.
fi gentil. — (Melancolică^. Victoriţă.
Vict. Coconită?
Sus. Mă plictisesc.
Vict. Mărită-te încă o dată şi-ţi va trece
de urât.
Sus. Să mă mărit încă o dată. (se scoiă).
Nici de cum,... bărbaţii de adl sunt de nesuferit,
Nisce fiinţe afectate, fercheşuite. —
Vict. Adevărat!
Sns. Nu-s în stare a trăi o oră măcar fără
ţigara lor. — Nu, nu, — de alta nu sunt buni, de
cât dor’ a cocheta cu dânşii. — Un cuvânt — o
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căutătură şi etă-I zăpăciţi. Decă al sci, cât de
mult îmi place a-il pune în jug, a-il vedea îngenunchiaţl la piciorele mele — pentru a-ml rîde
apoi de el! — Astea sunt unicele mele clipeli
de fericire.
Yict. Dar, cononiţă, acesta cochetărie e tot
atât de periculosa, precât îţi pare de hazlie.
Sus. Periculosă? Ba nici de cum, ea ne aduce
noroc ş i . iăsbunare! Ear răsbunarea e dulce! —
Crede mă, Victoriţă, este o plăcere nespusă a
asculta pe aceşti Domni. — „Ce ochi minunaţi!"—
Ah — sufletul m eă... numai pentru D-ta mal exist,
inima numai pentru D-ta mal palpită... te — te
iubesc!" Mal încet D-le! — Ba nu Pol, D-ta nu
mă iubescl! Acum urmeză suspinurile — jură
mintele, — „Un singur mic cuvent din gura
D-tale îmi dă vieţă seu morte! — Vorbesce! —
Vedi-mS aici la piciorele D-tale!“ „Ah Pol, scolă
de colea". Fi cu minte. „Nu vroi!" — Dară —
„Nu" — In fine, când nu mal găsim cuvinte,
sunăm, — un servitor vine — un hohot de rîs!
•— Iţi spui că e o plăcere deliciosă. —
Yict. Cred şi eu.
Sus. Dar Victoriţă — n’a sosit buchetul
* de viorele?
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Yict. Nu coconita, — Domnul Manolescu acll
n’a trimis încă. . .
Sus. Ha, să arată supărat.
Yict. Şi el să numără printre jertfele D-tale.
Când a plecat er! d’aicî, era furios.
Sus. Hîm —• şi totuşi va reveni.
Servitor

(întră prin uşa din fund. Aduce o glastră cu

camelii-) Din partea Domnului Manolescu. — (Dă
glasta Vict. apoi ese).

Sus. (fără a privi;. Nu ţi-am spus! — Adă draga
mea. — <vict. n dă glastra). Ce fel ? — 0 camelie ?
Tocmai erl s’a jucat „Dama cu camelii" curtisana
luată în apărare de marele dramatic Alexandru
Dumas fiu . .. Nu cred, că Manolescu prin acest
cadou, să-şi fi permis o alusie prăstă faţă de mine?
Yict. Este şi un bilet?
Sus. fia biletul de pe glastră). Coconită — eşti O
cochetă. — Te-am iubit, încurajat de privirele
D-tale — După trei luni de aşteptare — când
inima şi capu-ml steteaă în flăcări — m’am arun
cat la piciorele D-tale er D-ta, al sunat clopo
ţelul — cameriera D-tale a intrat şi în presenţa
el, ml-al rîs în faţa. Adio Susană, îţi pardonez
mdrtea mea". Dumnedeule, nefericitul?
Vict. Trebue să alergăm la el.
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Sus. Stai — aici e un postscript. — „In
momentul în care am pus arma fatală la frunte
— clopoţelul resună. Este amicul meii Ionica
Barbu —■ vine ca să încercăm noul s6fl automobil,
nu mă voi sinucide"
Vict. Laşul!
Sus. Nici unul nu are curagiu! ş’apoi să
nu-mi rîd de asttel de omeni? „ Tote dimineţile
ţi-am trimis viorele — acesta camelie are să-ţi
vestăscă, că a trecut timpul viorelelor nevinovate
— spunendu-ţl camelia cum te tacsez, mă resbunâ asupra D-tale“ . Miserabilul! Indrăznesce a-şi
sulinia alusiunea. Mie o camelie — mie! — Ce
ruşine — Mă sugrumă — astă flore! — Ha!
<Ia glastra şi o aruncă pe ferâstră).

Vict. (sbieră). Ce faci coconiţâ?
Vocea lui Glasnic (de pe stradă). Mii de draci,
cine aruncă glastre pe terestră.
Vict. şi Sus. Ah!
Sus. Ce am făcut?
Vocea. E prostă saga asta, deu prostă, nu
pote fi mai prostă.
Sus. Un trecător, dar s’a depărtat.
Vict. Nu mai aud nimic.
Sus. (resuflă uşurată). Scăpate!(Sună un clopoţel tare).
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Vict. Suntem perdute.
Sus. (se retrage încetinel spre

o uşe laterală).

Asta-I

el — Victoriţă, primesce-l tu aicea — scuză m&
dinaintea luî — spune-î —
0 1 a S ll iC

(deschide cu violenţa uşa din fund).

proprietarul acestui apartament?
Sus. Ha! (Ese cu un ţipet. Jobenul

Unde-i

lui Glaşnic e turtit*

haina luî e mânjită cu pământ. Ţine camelia în braţej.

SCENA II.

Victoria. Glasnic.
Olasnic (turbat), Unde-î stăpânul casei?
Vict. A eşit, Domnule.
Olasnic. Imposibil. Pentru a-mi putea arunca
acest arbore pe cap, trebue să fiă neapărat acasă.
Provoc pe atentator — îl voi tîrî înaintea curţii
cu juraţi.
Vict. Dar’ Domnule!
Olasnic. Dar — dar — şi vedl cu tote astea
Bucureştii trec de un oraş civilisat, de un al doilea
Parris. Cum, ce fel civilisat, decă omul în una'din
stradele cele mai animate este asasinat diua ’n
amedă mare la trei ore, cincisprezece minute!
Vict. Dar, Domnule!
Olasnic (aşe<jă giastura pe masă).. Dar’, nefericito!
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A d î subsemnez contractul meu de căsătorie, —
adî — peste o oră şi trelspredece minute — miresamea aşteptă deja, o iad pe domnişora Zoe a lui
Frumuşel. Intrega famile Frumuşel este deja adu
nată la Nr. 33 seu peste drum la 34. Domnişora
Zoe mă aşteptă cu şese duzine de cămăşi şi nu
sciţi câte pălării de la Paris. — Ea însă aşteptă
pe un mire tengr şi fercheş. — D-ta însă cred!,
că pot să mă presant dinaintea miresei mele în
acest hal social-democratic?
Yict. Domnule, ed. —
Glasnic. Şi acest joben mg costă două deci
de lei. Numai un milionar este autorisat o con
sumă câte o pălărie de două deci de franci pe di
— eh însă, — eu nu sunt bogat ■— ed sunt avisat
la propriele mele forţe şi talente — şi totuşi cred!
că pot extravaga în pălării? Ba mă ertă. Ha, ha,
ha, sci că-mi placi, pe semne al vr’un pâlărier
în familia D-tale, eşti strănepota lui Joben hein?
Vict. Ba, tata med este şeful unul institut
pentru curăţirea hainelor. —
Glasnic. Bine — du-I dar acest gheroc (se
desbracă de el şi-l aruncă în braţele V ict.). C â t d e s p r e m i n e

nu mg mişc d’aicl, până ce nu voi avea în mână
sciuţii doug deci de Franci - ed-s om de caracter,
eu — Eată unde mg aşed. (Şâde pe un fotoliu).
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Yict. Imposibil de a scote afară pe acest om.
Grlasnic (pnvesce la portret). Ce fel de cadră-î
asta? Val ce mutră urîtă. Dor’ e stăpânul casei?
— Domnule reclam şciuţil mei două deci de franci.
Ce, nu m’audl? rsusana întră). L a dracul O damă.
(Se închină de mal multe ori înaintea el cu faţa perplecsă. Este
încă to t numai în giletca. Susana m erge la canapeaua din stînga,
îş i scOte portmoneul şi din el o piesă de aur).

SCENA III.

Precedenţii. Susuna.
Glasnic. O damă. (n a 6 partei. Toaleta ii este
destul de provocătbre, cum aşi <|ice, cu vină ’ncocl.
Dar nu voi fi dat în locuinţa unei Dame cu camelii?
Sus. (îi întinde moneta, cu seriositate ironică). Poftim
sciuţiî două deci de franci, Domnule. —■De şi-mi
achitez prin acăsta datoria, totuşi — crede mă —
sunt desolată de nedibăcia mea. Poţi însă să fi
încredinţat, câ-ml voi ispăşi păcatul prin un etern
regret. Nici o flore să nu-ml mal împodobăscă
locuinţa mea,... îmi voi zâbrăni tote ferestrile — şi
sper că va veni apoi o di, Domnule, în care —
considerând penitenţa mea — îmi vel putea pardona.
Glasnic. Ah, coconiţă — fi convinsă, că eă,
decă — Da dăcă aşi fi sciut. —
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' Sus. Tocmai că sunt convinsă, Domnule —
Poftim, aici sunt sciuţii două deci de franci —
poftim.
Olasnic. Vai coconită, crede-mă, că sunt mai
p r e S U S d e aşa ceva. (în cet cătră V ictorita care stâ lingă
densul). Dă-ml gherocul. (îl îmbracă. Tare cătră Susana).
In adevăr, m’am introdus aşa de brutal la D-ta —
m-am folosit de nisce espresiuni, pe care le regret
acum — Crede-mă, că fineţele limbagiului nostru
nu-mi sunt streine.
Yict. Sărmanul tânăr.
Sus. Nu uita, ceea ce ţi-am dis despre
portret. —
Vict. Despre posa boerului D-tale reposat,
da scifl.
Olasnic (ia o parte). Reposat? Mort dară — o
văduvită dară. (Tare). Coeoniţă, revoc cuvântul
„mutrâ“.
Sus. Nu înţeleg Domnule!
Olasnic d a o parte). Cu atât mai bine. ( Estasiat
înaintea portretului;. Ce cap frumos! — Sâmăna cu
portretul propriu ce a făcut Rafael — dâcă n’ar
fi bărbos, aşi elice, că este Ilem a Cozinseana.
Sus. Dar Domnule, mi-e milă de preţiosul
D-tale timp.
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Glasnie. Ai dreptate coconita, eu.... Primesce
espresiunea înaltei mele considoraţiunl, cu care,
(saiută păşind de a ’nderatele şi resttirnă un scaun. Stăruind a
sosi de grabă la uşe, aruncă după un gueridou un idolaş chinesesc).

Vict. Ah! (Ridică hîrburile
Glasnic. Dumnedeule!

şi ese).

Sus. Val, frumosul med Chinez.
(ia o parte), Pare că şi el a sosit drept
din China iEse).

Vict.

SCENA IV.

Susana Glasnie, mal târdid Victoriţa.
Sus. A fost o raritate, care m’a costat douS
sute de franci.

Grlasnic. Două sute de franci! Mulţi bani
pentru un Chinez de porţolană — Dar, uşiscormonesce buzunarele). Poftim, coconită, nu vread să am
un Chinez pe sufletul med.
Sus. Te rog, ţine-ţl banii, Domnule!
GUasnic. D’apol nu ml-al plătit D-ta jobenul?
De ce nu vreai, ca ed la rîndul med, să-ţi plătesc
Chinezul.
Sus. Ba nu Domnule, însă te rog, a mă
părăsi acum.
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(t I asii ic (mişcat). Nu mg voi departa, coconită,
până ce nu vei fi aflat, că tânărul, care are onore
a sta dinaintea D-tale, posede nisce calităţi, ce —
Sus. (la o parte). Este prâ plicticos. (Ş<5de pe
canapea şi ia o broderie la mână).

Glasnic

(se duce pe dupâ canapea, apoi ese graşi d-a-

Am Să-ţl povestesc istoria
vieţei mele. Tată "meii a fost soldat — acoperit
cu rane şi decoraţii, dar — sărac — (Sus, se scoia

colo şi se aşiîijâ lingă dlnsa).

nerăbdăt6re, aruncă broderia, se aş6qlă la pian şi cântă o polca).

Pare, că nici asta nu o interesâză. —

(Se scoia,

pi-

cîârele m archiză fără de voie pasul polcii astfel dansând polca

f'~

Fiul Unul militar aCOperit cu rane, dar sărac, primii o bursă la un
colegiu, unde studiai cu succes strălucit. — Am
fost silit, să-mi aleg o carieră. — Sermana mamă
mea. (Cătră Sus. care cânta la pian). EseCUţl polca prâ
încet. — Sărmana mea mamă, pe care din feri
cire o mai posed şi acum, şi care este mândră
de m ine. — (Dansând polca). Singur nu merge dan
sul. — (V ict. întră). Vină mititică. — (Cuprinde pe Vict.
de jumătate, urmâză a povesti).

de mijloc şi dans£zâ cu d6nsa. Vict. rîd e de se prăpădesce).

Sărmana mea mamă doria, să-mi aleg cariera
de jurisprudenţă — şi am avut deja frumose
succese în carierea mea, cred a fi un om luminat
între colegii mei. —
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Sus. (se sc6iâ). Dansezi! — Victoriţă, cum în
drăznesc!?

Yict. Ah coconită, nu-! vina mea, m’a silit.
Sus. Domnule, pare că vreai să te stabileai
în apartamentul meii. —
Glasnic. Numai pănă atuncî, pănă-mi vei
da pardon, coconită!
Sus. Trebue să te prepar, că va dura cam
mult (S(5de pe canapea).
Glasnic. Fiă — Azi e Mercur! — D’abia sâm
bătă am o înfăţoşare.
Vict. Dar nunta Dumitale?
Glasnic. Este o căsătorie de convenienţă—■
familia Frumuşel n’afe de cât să mâi aştepte
(Ş6de comod pe un fotoliu).

! Sus. (brodeză, este superată). Victoriţă cetesce-mi
jurnalul, seă mai bine, du-te de adă poliţia.
Yict. Ce fel?
Glasnic (ia o parte). Dracu, călcare de domi
ciliu ... să ’ngroşâ trăba. (Tare). Eacă plec, coconiţă.
Sus. Gratie cerului.
Glasnic. Nu vei pofti însă, ca să es cu acest
joben turtit pe stradă?
Sus. Voiesci doră să te împrumut cu vr’o
pălărie d’ale mele.
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Glasnic. Ba nu, ar fi prd împosant ş’apoî —
capetele nostre n’aft acelaşi calibru — permite
acestei fetiţe, să-mî aducă, un joben nod.
Sus.
o pălărie.

(superatăi.

Victoriţă, adă acestui Domn

Glasnic (cătrs, vict). Du-1 pe ăsta de mostră.
Sus. Apoi însă vel pleca d’aicî.
Glasnic. La moment, (catră vict.j. Poftim,
pentru D-ta — grăbesce-te — nu vorbi cu portarul.
Vict. Efl.
Glasnic. Şi nici cu mirele D-tale.
Yict. (rîde;. Ce poznaş. (Ese;.
SCENA V.

Susana. Glasnic.
Sus. fşisde jos, la o parte). Cum, să nu pedepsesc
eă ore necuviinţa acestui domn, să nu-mi resbun
asupra lui ? (Observă biletul pe care l ’a rupt odinidră). Ha,
acum şciă cum să-mî răsbun.
Glasnic. na o parte). Ce coconiţă gentilă. Nu
vroi să mă ţie de un nâtărSfl. (Mergând in sus şi m
jos, observă o chitară pe pian). A, O Chitară, — este a
D-tale coconiţă şi cânţi pe ea?
Sus. Firesce.
Th. Alexi: „Apă iece“ .

2
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G1asii ic. Şi eu — am să-ţl cânt de probă.
Pălăria Iul don Pedro, romanţă, spaniolă — pri
mul vers: (bate un acord pe chitară, apoi declamăză).
In frumdsa Bârcelonă
O gentilă jună donă,
Făr’ de veste pe terestră
Repedesce una glastră,
Pe don Pedro nimeresce
Şi capela îl turtesce.
„Sus de grabă în palat!"
Păgubaşul a strigat.
Dară furia aprinsă
Dona pre de grabă stinse.
Păgubaşul fanfaron
ll şoptesce-acum pardon.
Sus. Cât de bine scil a împrovisa Domnule.
Glasnic teu modestie). Un modest talent.
Sus. Permite-ml, ca să iafl cuvântul în nu
mele damei. (Ia chitară, bate un acord apoî declamCză).
Ea mSsdră pe obraznic
Şi chitara ia năpraznic,
Apoi cu amar îl spune:
Ce ’ndrăznescl Pedre nebune?
Dar vâdând a sa întristate
Simte ca o ’ndoioşare
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Şi-I şoptesce răsfăţată,
„Pedre ătă mă ’mpăcată".
Glasnic (estasiat). Să pote coconiţo.
S u S . (cu faţa zimbitdre).

La Barcelona
- Fu astă donă!
Glasnic (entusiamat). E divină — adorabilă! Ah,
coconiţă!
SCENA VI.

Precedenţi, Victoriţa.
Vict. Poftim Domnule pălăria cea nouă.
Glasnic (ia o parte). Ce răii să nimeresce,
(Cătră vict.) Lasă-ne *singuri.
Tict. Dară.
Glasnic. Du-te în bucătărie, vedi, ce mirăsă
a pârjol. (împinge pe Vict. pe uşa din drCpta afară).
SCENA VII.

Susana. Glasnic.
S u S . (pe canapeaua din stingă). El bine Domnule,
acum ai o pălărie. —
Glasnic. Permite-mi coconiţă, —
Sus. Astădî ai să subscrii contractul. D-tale
de căsătorie — si familia Frumuşel —

2*
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Glasnic. Pdte să mS adeste pănă la „Sf.
Aşteptă11. Nu e de cât o căsătorie de convenienţă11.
Sus. Miresa D-tale. —
Glasnic. Ş i ea pdte să aştepte — ii’are de
cât 18 ani.
Sus. Aşa de tinerică.
Glasnic. Frumos merit defi! Cine nu-I tânăr
în diua de adl. Pănă şi moşnegii sunt tineri. —
Ş’apoî — este blondină. '
Sus. Blondinele sunt gentile.
Glasnic. Ca Nemţoicele, dr eă le-am urât în
persona, care mi-a amărît copilăria. Bona nostra
a fost o nemţiocâ veritabilă, o chiema. W u ciă...
(Se aş<;<}ă îîngă Sus.). Aşa dară prima datorie a unei
femei frumose este, de a fi brunetă.
Sus. (nde cocheta). Ba deu, nu glumesc!?
Glasnic (ia o parte). O f Domne, ml-a z îm b it.
Sus. Taci? Ce ai Domnule?
Glasnic .(devine mai înfocat). Trebue să sci coco
nită, că sunt fatalist. Bine cuvântată să fiă acâstă
camelie. De ore-ce nu m’a omorît, îmi este dovadă,
că trebue să trăiesc pentru D-ta. — Astfel înţeleg
eu limbagiul florilor!
Sus. (cochetă). GlumescI, Domnule.
Glasnic {şi maî înfocat). Eă să glumesc ? Domne
feresce? Nu glumesc — dar nu sciu, ce să petrece
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în mine! — Am ferbinţelî, inima îmî palpită.
Aerul ce respir aici, mS îmbată ca vinul de şam
panie. M’al ertat, ’ml surîzl — ah devin — nebun —
inima ml-e înflăcărată — vinele îmî ard,te-te iubesc
coconită, te iubesc (cade în genunchi).

Sus.

(plină de bucurie sună tare şi se scfilă. V ict. întră).

Victoriţă, adă Domnieî-Sale un pahar cu apă rece.
Vict. îndată coconită. (Ese).
Sus. (trece pe după canapea). Eată Ce te V a alina,
ce-ţl va stinge vâlvătaiele. fia jobenul cel nou de pe masă
şi-l dă lui Glasnic, care este încă tot îngenunchiat).

La Barcelonă
Fu astă donă.

(Ese ri^&nd cu hohot).

SCENA VIII.

Glasnic. Vietoriţa.
Vict.

(vine cu apă).

Glasnic (se şcoia de jos). Şi-a permis o glumă
cu mine. MS ia în batjocură — Asta nu-î frumos
din partea eî. (Cu mişcare mereu cresc6ndă^i. CăCÎ ŞÎ decă
m’am purtat cam necioplit •— m’am rugat de ertare,
ş i ... şi este atât de frumosă încât m’a fascinat pe
mine, care în provincie nu am d’a face de cât
aprbpe numai cu advocaţi şi cu judecători.
Vict. (îî întinde paharul cu apă). Poftim.
Glasnic. Lasă mă în pace şerpoicâ. (L a o parte).
Ori ce bărbat are dreptul a dice cătră o femeie:
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te iubesc — Dar nici o femeie nu este în drept
a-1 lua în rîs, — decă el este sincer şi eti, am
fost sincer. —• Ş’apo! după tote nu sunt un bă
dăran primvenit — pot să susţin, că sunt un
bărbat cum să cade — un apărător al văduvelor
şi al orfanelor peste tot al tuturor pungaşilor,
cari mă onoreză cu încrederea lor — Maî de unădile am conservat societăţii omenesc! pe un individ,
care tocase pe nevastă sa de o făcuse numa! bucă
ţele. Nu-î lucru de merit ce am făcut eă? Aşa ispravă
nu-! de sema or! şi cu! — ca să poţi face aşa
ceva, trebue să fi trecut prin multe esamene.
(Ia o cartă din portofoliul seu şi o aruncă pe masă cătră VicW .

Unde mî-e pălăria? — Dar ătă, că o am în mână. —

Yict.

(îî da pălăria cea turtită).

D ăcă

Va

fi

C â l-

cată cu ferul, săă reparată.
Glasnic. A! dreptate. Adio mititico.
Yict. (arată spre paharul cu apa). Si d.0ll — nu
poftesc!!
Glasnic. Mersi — nu mî-e sete. (Ese prin uşa
din fund).

SCENA IX.

Vietoriţa, Apo! Susana.
Yict.
forte mişcat.

îmi

place

de acest domn. Părea
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Sus. (întră rîcjendî. S’â dus? In fine!

Vict. Dar părea desolat, coconită

(Duce

pa

harul cu apă).

Sus. (suprimându-şî rîsul). Destul — Păllă la Cele
din urmă vreai să-l iai în apărare! Ah, ce ochi
sgâi, când îi oferi apa. —
Vict. Ah coconiţă, cât de şarmant a fost
dânsul.
Sus. Ba e scârbos! N’are nici o urmă de
eleganţă! Hahaha şi ce faţă de rîs — hahaha,
colea în genunchi şi cu ochii sgâi ţi, hahaha!
Vict. In adevăr a fost o posă ciudată pentru
un advocat.
Sus. El — advocat?
Vict. Apărător al văduvelor şi orfanelor,
peste tot al tuturor pungaşilor, cari-1 onorăză cu
încrederea lor - - după cum singur s’a esprimat.
Eată carta sa cu o. dă),
Sus. (cetescey. „Andreid Glasnic1' — ah, advo
catul med, cel ce mî-a câştigat procesul.
Vict. Ded, să pote?
Sus. Dumnedeule, ce am făcut — un tînăr
atât de drăguţ! — Căci e drăguţ, Victoriţă.
Vict. De bună sâmă.
Sus. Ce eleganţă, ce spirit! Un bărbat cu
cap şi inimă.
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Vict. Şi cât de bine dansăzâ.
Sus. Şi cât de frumos împroviseză — Am
făcut o prostie! Trebue să-î maî vorbesc odată.
Vict. Tocmai va fi eşit pe stradă.
Sus. Cum să fac?
Vict. Maî aruncă-I încă ceva pe cap.
Sus. Ce ideie! Fugî după el — adă-1 în apoî
— Spunel. (Giasnic se arată în uşa din fund;. Eatâ-1
fV ictoriţa ese).

SCENA X.

Giasnic. Susana. Maî pe urmă Victoriţa.
Giasnic (f<5rte aşe<Jat. Are un chinez în mâna). CoCOniţâ, cu privire la situaţiunea nostră, nu voiesc
să vă rămân cu nimic dator şi — eă însă vă
datorez un mic Chinez de porţelan. Eată-1. Este
forte urât - - dar forte scump. Cursul Chinezilor
s’a urcat în timpurile din urmă. (îi aş<5<jâ pe masă;.
Acum însă permite-mî coconită. — (Vrea să plece).
Sus. (forte mişcată). Domnule Giasnic.
Giasnic (se uita ia ceasornic). Trei fără un sfert
— şi contractul meu de căsătorie. —
Sus. Nu este de cât o căsătorie de con-'
venienţă. —
Giasnic. In adevăr. Insă familia Frumuşel —
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Sus. Va aştepta — D-ta eşti dară advocat,
Domnule?
Glasnic. Da, Andrei ă Glasnic — cel de pe
urmă Glasnic — de nu voi avea eredl masculini,
nemul meii să stinge tot odată cu mine, dar voi
avea grije. —
Sus. Dar Domnule — mî-aî purtat un proces
— la Craiova, ml-al salvat o parte din averea mea.
Glasnic. Tot ce s6 pote. — Am onore a
saluta pe vdduva Muntean.
Sus. Da, eu-s, DGe, şi — recunoscinţa mea.
Glasnic (rece). E achitată. Pote al fi fost mal
puţin crudelă, dar nu mS cunosceal.
Sus. Domnule Glasnic, drtă-mă.
Glasnic. Te ert coconişâ — mg simţ fericit,
că ţî-am putut face pe caraghios. Cât de prost
am fost când am îndrăznit a crede — sunt eă
ore făcut, ca să fiă iubit. — Ce sunt în lume.
-— Un mic şi neînsemnat provincial. —
Sus. Domnule Glasnic.
Glasnic. N ’am nici măcar meritul de a-mî
dresa mustăţile cu maşina, prin urmare ce sunt?
Nimica tote, un om care nu merită de a fi iubit —
şi decă inima mi sg mişcă — dbcă vrea să vorbgscă, atunci mi să dice: couche! (îşi scote batista şi
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Ah coconiţă, mult m8 dore pur
tarea D-tale.
Sus. Ce fel — nu a fost glumă. — ceea ce
ml spuseşl mai adinâorea,... al resimţit în adevăr
ceea ce mî-ăl spus.
Glasnic (cu căldura). Da, am resimţit în adâncul
inimel mele.
Sus. Dâcâ dar — îţi — mărturisesc acuma,
că la cetirea strălucitului D-tale pledoar, am re
gretat că n’am putut fi de faţă — Cu ce plăcere
aşi fi vroit să te vâd, răpit de elocenţa D-tale,
să-ţi vâd gestele cele nobile, faţa-ţl espresivă.
Glasnic. AibI milă de modestia mea.
Sus. Ah, nici nu mal scit! ce spun. (S<5de
lingă densul). Nu stih ce simţesc!
Glasnic. îţi ţiuesc urechile, cum ml-aă ţiuit
şi mie mal adinâorea.
Sus. Nu ţl-am recunoscut valdrea, te-am
respins.
Glasnic. Pe când un singur cuvânt din gura
D-tale ar fi fost suficient, . .
Sus. D a ! — Mână în mână, — a merge
părechie prin lume. — A avea un singur gând
— un suflet — o inimă!
Glasnic. Aşi putea dăă să sperez?
Sus. D’aşa ceva n’am vorbit.
ş«de spre drâptai.
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Glasnic. Nu dar îmî vel spune şi asta —
Ah, coconiţă pronunţă acest cuvânt preţios, acestă
mu sică a inimeî, acâstâ simfonie cerâscâ. MS
iubesc!. . . da. . . spune-m! acest cuvânt deesc!
Sus. Da, te iubesc.
Glasnic (cu bucurie' se scOlă). Şi dSfl, mS iubeSCÎ?
(Sună taxe, v ic t. întră). Adâ coconiţel un pahar cu
apă rece.
Vict. Ce s’aduc?
Sus. Ce fel, un pahar cu apă cere.
Glasnic. Ţie. ca şi mie.
In frumdsa Barcelonă
O g e n tilă ------- --—
(se întrerupe şi să uită la ceasornic).

Sus. (se scfllă, la o parte). La dracul (Tare). Acâstâ
glumă a fost cam prostâ. (Ride).
Glasnic Ga o parte). Face haz, deci e cu minte,
(Tare). Eşti o damă cu spirit.
Vict. (vine cu apa). Poftim paharul cu apă.
Glasnic. Bea o tu singură şi să-ţî fiă de bine
(Cătră Sus. întimJSndu-î amgndoue m anile)
Fără SUpârare?
SuS. (după o mică pregetare îî dă mâna).Fără SUpârare?
Glasnic. La Barcelonă.
Sus. Fu astă donă.
Glasnic. La Barcelona, la Barcelona (Ese).
Cortina.

