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SCENA I.
Roussilion şi Augustine, sunt ocupaţi a aduce
farfurii cu mezeluri de pe bufeturl pe masa în
tinsă şi a le arangia acolo.
' RoUSSil. (aşezând o farfurie pe masă). DeÜ ar merita
să s8 scrie în gazete: Tată, mama şi fiica s8
cunună în aceeaşi di.
Âugustine. (ca RoussMon). Aşa dău, numai cât
tata şi cu mama după o căsătorie de cinci deci
de ani, îşi serbăzâ ■din nofi cununiile, care este
numai ca şi o aducere a minte, până când fiica
sS mărită aieva, ceea ce este o întâmplare cu
mult mal frumösä şi mal însemnată.
Houssil. (trece pe avanscenă). Cu töte astea este
o frumösä întâmplare söü coincidenţă, ddcă nu
ţi-e cu supărare, că imitez limbagiul inteligenţilor,
o chestie, pe care nu o cam agreezi.
Augustine. Aşi, fugi de colea, dör vreai sâ-ţl
baţi joc de mine, cred! că nu ţi-am înţeles farafasticul, vreai să joci pe pamfle. (Vine şi ea pe avan
scenă). Dar mg rog, să nu ne uităm vorba. Lasă
pe bătrâni şi să ne gândin la cel tineri. In fine
l*
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s’a realisat — vedl că.şi eü sciü sä mö esprim pe
Jimbagiu — s’a realisat am dis mult dorită căsă
torie; în acest moment însurăţeii sunt la pri
mărie, înconjuraţi de părinţii şi martorii Domnialor.
Roussil. De adi încolo dară Domnişora Hermance, coconiţa nostră, sö va numi D-a. Lombard.
Augustine. După cum şi eu peste puţin mö
voi numi Dömna Roussilon. . . Şi noi vom face
ca stăpânii nostrii, nu-I aşa Roussilon? Mai întâîii
mergem la primărie, înapoindu-ne, seü reîntornându-ne d’acolo, dbcă aşa îţi place mai bine,
vom dejuna, tot aşa cum aü s’o facă şi Domnialor;
după dejun cununie la biserică, după cununie
dineu, bal şi aşa mal departe.
Roussil. AI uitat ridichile.
Augustine. Şi mergem în căretă atât încolo
cât şi încocl.
Roussil. încolo şi încoci.
Augustine. Va fi o di minunată.
Roussil. Splendidă di. Dar uiţi de piper.
Augustine faşetjând cele 6 scaune de lângă păretele
stâng la m asa înaintea cuvertelor). Tu CU O Cravată albă,
ghete de lac şi cu un frac noü de nouţ.
Roussil. (ocupat cu scaunele din dröpta). Tot C6-HQÎ
pot permite.
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Augustine. Eü cu voal şi cunună de flori
de portocale şi cu un buchet alb în m ână........
Roussil. Trece, merge şi asta ni-o putem
permite.
Augustine (de după m asă In-mijloc). Ce 3Î dis
Domnule Roussillon, trece, merge. . .
Roussil. Pardon, voiam să die.. . dă-mî
b lid u l CU Stridii. Asa . . . (examinâză cu luare a m inte
masa întinsă;. Acum nu mai lipsesce nimic,
Augustine. Nimic?
Roussil. Absolut nimic.
Augustine. Absolut nimic.
RoU SSil. (înaintfeă 6răşî pe avanscenă). ACUIB pot
veni cu toţii şi tata şi mama, şi mirele şi miresa,
ori când vor voi; töte-s în regulă, tote-’s gata.
Graţie Domnului masa e dresată. (Repetă cu apăsare).
Graţie Domnului. . . . (îm brăţoşeză pe Augustine' masa
e dresată. Di şi tu Augustine ca şi mine, graţie
Domnului, masa e dresată.
Augustine (rîcjend). Ce ideiă, ori capricii, decă
aşa-ţi place mai bine.
Roussil. (ridfind). Di dară: slavă Domnului
masa e pusă, ddcă nu-ţî place a vorbi pe radicale.
Augustine. Cât despre asta, nici vorbă! Dar
de ce să die.
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Roussil. Ca să-mi faci o plăcere.
Augustine rricjend). De prisos lucru.
Roussil. A-mî face mie o plăcere, nu e nici
o dată lucru de prisos.
Augustine. Nu înţeleg ce plăcere-ţî pöte face
dâcă eu —
Roussil. Pentru noi doul este o mică întâm
plare, un mic eveniment, a fi dresat acostă masă,
fără a fi făcut vr’o eröre, punând ceva pe dos,
ori uitând de ceva, şi fără a fi spart ceva din
mulţimea de lucruri fragile; etă pentru ce ml-ar
face plăcere, decă al voi să împărţi cu mine
satisfacţiunea ce resimţ şi decă al dice acum
împreună cu mine din suflet: Graţie Domnului,
masa e dresată.
Augustine (zîmbind). Cu dragă inimă sunt
gata a împărţi cu tine bucuriile şi suferinţele
dară nu şi nebuniile tale. Ear ceea ce-mi ceri,
este o nebunie. . . s’o lăsăm dară neconsumată.
Roussill. Aşa dară tu credî, că poţi ţine de
nebunii töte dorinţele mele?
Augustine. Pe töte nu, dar’ p’asta. . .
Roussil. Aşa, vreai dară să-ţi reservezl tot
de-a-una decisiunea, să mö judeci, decă cer vr’un
lucru cu minte seü vr’o nebunie — ciudată trebă
şi curiösä.
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Augustine. Pari a fi apröpe ofensat de refusul meü, tonul töü ţifnos. ..
Roussil. Decă nu voiesci să-mi faci pe plac,
când e vorba d’un nimic, ce va fi, o Domne, când
să va trata de chestiuni mari? M’ai îndatora pre mult.
Augustine. Cu ce?
Roussil. Decă aî bine voi a face mai puţin
pe dama cea mare.
Augustine. Pe dama mare? Dar tu nu faci
pe boier?
Roussil. Sei pre bine, că nu mi-este carac
terul, şi că prefer a te ruga. . . . aşa dară, decă
mă placi dragă, di simplu: slavă D-luI, masa e pusă.
Augustine. Nu, mai întâi fi voiesc a te audi
cum sei comanda.
Roussil. Ah, efi însă nu voiesc a comanda,
nici o dată nu ţi-oi comanda, dar te .poftesc să dicl...
Augustine. Nu voiesc! dară să pârăsescl
acestă ideiă.
Roussil. Ce ai crede tu de mine, dăcă ţi-aşi
ceda în acesta chestie ? Acum însă fi drăguţă şi
spune încet de tot, mă voi mulţămi şi cu atâta,
cât vei voi de încet: Slavă Domnului, masa e
pusă. (Pausă). Aştept. . . . (Pausă). Aştept. . . . (PausăJ.
A ştept... Nimic. Eată-ţi dafi una din aceste pră
jituri, de-i dice. . . .
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Augustine. Numi trebue nici o prăjitură.
Roussil. Un pizmete dară cu ciocolată, di
dâră, di dragă.. .
Augustine. Ce, mö ţii d’un papagal de cred!
că mö voi porni să vorbesc decă-ml dai zaharicale.
Roussil. Dar pentru o îmbraţoşare?
Augustine. Ce încăpâţinare!
Roussil. Din parte-mi, ori din parte-ţî?
Augustine. Eü am dreptate.
Roussil. Bucătăresa nostră n’ar fi aşa de
ursuză.
Augustine. (ou voce secă). N’al de cât a te adresa densei. (Se aşâdă ’n drâpta la cöda mesei).
Roussil. Nici cusătorbsa cocönel n’ar fi
ca tine.
Augustine (cu voce şi m aî seacă). Ce-mi pasă.
Roussil. Mereü vorbescl de tonul meü cătrâ
tine, cred că al töü.. .
Augustine. Este cum trebue să fiă.
RoU SSil.

("sâ aşâdă în stânga ’n colţul mesei).

D ăcă

vreai să-mî fi soţie, trebue să te desberî de
acest ton.
Augustine. N’am să-l schimb.
Roussil. (se scöia furios). Când vel fi soţia mea...
Augustine. (se scöia furiosă). EI bine, când voi
fi soţia ta.
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Roussil. (ia prim ul scaun d»n stânga şi-l restornăj. Vel
trebui să te supui.
Augustine (asemenea cu prim ul scaun din dröpta).
Par’ că n’aşl putea s6 cred.
ROUSSil. irestörnä al doilea scaun). EÜ

în să

diC ,

că va trebui să te supui.
' Augustine (asemenea). Nu şi nu!
R O U S S il(rest6rnă al treilea scaun). Ţi-aşI arătaeÜţie.
Augustine (asemenea^. Tu?
Roussil. (restârnă al patrălea scaun). EÜ !
Augustine (asemenea). Aşi voi să te v8d.
ROUSSU. (restörnä a i cincilea scaun). Şi de câte O ri
O voi voi, vel trebui să dicî (dă cu pum nul în m asă).
Slavă Domnului, masa e pusă.
Augustine (resturnând scâunul seü). Ba nu, UU
voi dice aşa, ş’apoî nici nu sunt şi nici nu voi
fi, nu voiesc să-ţî fiü soţie.
Roussil. (restom ă al şaselea scaun). Cu atât
mal bine.
Augustine. (asemenea.) Cu atât mal bine.
SCENA II.
Precedenţii, Hermanee în rochie de miresă cu
cunună şi voal, Lombard în frac şi cu cravată albă.
Herm. (m irată de scaunele
numele lui Dumnedeü! . ..

resturnate).

Dat pentru
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Lorab. Ce va să dică asta?
Roussil. Punem masa de dejun.
Lomb. 'înamtiîza pe avanscenă). Xu pr6 SÖmänäHerrn, (asemnnea). Cei desordine! Babaca şi
neneca vor fi îndată aici.. .
Lomb. Aü sosit, sunt cu martorii noştri de
cununie, aici alăturea ’n salon.
Herrn. Vreaü să sciü. ..
Augustine fbâibâindj. A fost. ..c o ..o o coniţă..Lomb. (catră Roussii). Spune dară t u . ..
Roussil. A fo st... c o .. . o o conaşule.
Augustine. N’are dreptate.
Roussil. Ce fel, îndrăznescl?
Augustine. Este un mojic.
Roussil. Şi tu o. . . o . ..
Augustine. Este un gogoman.
Roussil. Şi tu o ... o.
Augustine o . . . o ce fel de o ?
Roussii. o . .. o.
Herrn. Ajungă-vS. îndată vö gonesc pe amendoui, dăcă nu-mi veţi spune la monent causa
acestei scene. Aţi avut ordin a pune masa şi a
pregăti töte pănă ce vom reveni, noi însă găsim
aici o disordine, care ne pare a fi urmarea unei
desbinări, unei certe.
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L o m b . (caträ Roussillon). Aşa dară? . . .
Roussil. După ce am gătat cu masa, m’am
aşedat frumuşel pe un scaun şi am dis: Slavă
Domnului, masa e pusă.
Augustine. Ba n’al dis aşa.
Roussil. Adevărul este că am dis: Graţie
Domnului, masa este dresată.
Lomb. Asta-I tot?
Roussil. Ba nu coconaşule, căci eü am voit
ca Augustine să dică tot aşa.
Lomb. (cu vîociune). Ce?
Roussil. Una din două.
Lomb. Ci spune, de,
Roussil. Slavă Domnului, masa e pusă.
Augustine. Ear eü, n’am voit să spui.
Lomb. Asta seü cealaltă?
Augustine. Nici una din două, coconaşule.
Roussil. Din vorbă ’n vorbă ne-am aprins,
dintru întâii! ne-am răstit unul cătră alt, apoi
am strigat şi în fine ne-am înfuriat întru atâta, încât
eram mal mal să aruncăm scaunile unul în capul
altuia. Din fericire le-am scăpat pe töte din mâni.
Lomb. Decă ne ’ntrebaţl, nu sciü, Deü lui
Dumnedeü, să vă spui, care dintre voi doul este
mai prost. Unde aţi putut servi şi unde aţi fost
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crescuţi? Vădut-aţi undeva asemenea gogomănie,
aud! colea să vă luaţi de păr pentru asemenea
lucru de nimic!
Augustine (oferă Herm anceî un scaun). Aveţi drep
tate coconaşule, dar.
Lomb. Ce fel de dar?
Augustine. Unei femei, decă e femeia trebue
să i sg facă pe voie.
H e ru l,

(se aşOiJii pe scaunul oferit de A ugustine/

Lomb. Pe voie, pe voie ? Dar aici era vorba
să faci tu pe voia altuia.
Herrn. Păi — asta ar fi fost lumea ’ntorsă,
coconaşule.
Roussil. Şi bărbatu-şl are drepturile sale.
Lomb. De bună semă.
RoU SSil. (cătră Augustine). Audit-aî?
Lomb. Ce, dor nu vg porniţi din noii ? Luaţi-vă
un esemplu după noi. Decă eü aşi dice cătră
scumpa mea Hermance, cum a dis Roussillon
cătră tine Augustine: draga mea, te rog spune
odată: slavă Domnului, masa e pusă.
Herrn, (se scoiă), Eü'una n’aşî dice astă vorbă.
Lomb. (mirat). Ba dgü, nu al dice?
Herrn. ('hotărîtă). Nu.
Augustine (privesce spre Roussillon). Audit-al?
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ßousil. şi Augustine

(" S ta u

pe avanscenă, ascu ltă

şi rîd în secret),

Lomb. Şi de ce nu mă rog?
Herrn. Fiindcă al vorbit despre drepturile
bărbatului asupra femeii, prin Urmare şi despre
drepturile, ce pretindl a avea asupra mea, şi . . .
Lomb. AI înţeles pe dos ideia mea... am
dis, că trebue să dăm un bun esemplu ömenilor
noştri, dar . . ,
Herrn. Tocmai da, tu esemplul stăpânire!,
eü esemplul necondiţionatei supuneri.
Lomb. Necondiţionatei supuneri? Nu, ş’apol
acest drept nu este fondat prin capriciü, ci prin
amor şi nu l’am exercitat, de cât prin o rugare.
Nu aşa sufleţelul meü, decă te rog să dicî acea vorbă...
Herrn. Cunosc manierea rugărel tale. Astâdl
mergând în trăsură la primărie am voit să-mi
pul o mantilă albă de atlas, tu însă o dată cu
capul aî vrut să fiă una de mătase rosa.
Lomb. După töte mantila albă a învins.
Herrn. Da, după töte, adică după o desbatere
de o oră întregă.
Lomb. Desbatere amicală. Cu un cuvent, tu
n’aî cedat.
Herrn. Nu, căci nu m’am simţit îndatorată
a rămânea pe jos.
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Lomb. Mai seil döcä n’al avut dreptate. Era
o chestie de gust, eü însă cred că gustul töü e
mai bun de cât al meu şi d’aceea a trebuit să
decidă. Acum însă sö trateză de alt lucru. Ce-ţî
cer? Voim să aretâm ömenilor noştri, că avem
mai multă minte de cât el şi că nu ne eşim din
fire pentru o copilărie. Şi acest merit l’al putea
dobândi prin simplele cuvinte: Slavă Domnului,
masa este pusă.
Hernţ. Nu ţi-am cedat adî dimineţă, deci
ddcâ aşi voi să-ţi cedez acum, m’ai ţine de o
lemee fără caracter.
Lomb. rcurecgiă). Nu mai insist, dar vedi ce
lucru neplăcut ca servitorii să fiâ martorii îndă
rătniciei tale, a îndărătniciei tale în prima di, ba
în prima örä a căsătoriei nöstre.
Herrn. A cui e vina? A ta.
Lomb. Ba a ta, căci tu ai refusat.
Herrn. Şi cine a pretins? Tu.
Lomb. feu ton sec-. Ajungă-ne.
Herm. (asemenea), Destul.
Koussil. (uită de sine şi rîde cu hohot).
Lomb. (cătră Koussiiion). De ce rîdl, nătărâule?
Koussil. Eü nu rîd, Domnule.
Lomb. Dar al rîs.
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Roussil. (serios). Am surîs.
Lomb. De ce a! surîs?
Roussil. D’apol de,.... Domnule.
Lomb. Taci! (Cu vioiciune cătră Hermance). VedI.
J '
Hermance urmarea purtărel tale, rodul purcedereî
tale, resultatul retuşului töü curios şi al obstinaţiunel tale. M’al făcut de rîs, m’al pus pe o
treptă cu servitorul meü, care rîde, vödendu-mö
întocmai ’n aceeaşi posiţiune, în care este el însuşi.
Augustine nu-I a cedat lui, tu nu ml-aî cedat mie,
asta vedl e bucuria lui. Şi tu poţi să te bucuri
de isprava ta.
Herrn. Astea töte ţi le închipuescl numai.
RoUSSil.

(rîde).

Audi CUm a TÎS drâşî.
Herrn. Gonesce-1 dară.
Augustine (rîde m ulţămită).
Lomb. (tare). Să-l gonesc. Ar fi tocmai ca şi
când m’aşl goni pe mine însumi, căci tu ne-al
adus pe noi, în asta, cu părere de rßü trebuie s’o
die. în astă situaţie amabilă.
Herrn. Aşa dară îl voi spune eü acestui
obraznic. . .
Lomb. (arată spre Augustine care încă to t rîde). Atunci
şi aici ar fi încă o obraznică (Mai încet). Aşteptă,
L o m b . (cătra Hermance).
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nu vorbi cătră nici unul din doî. Dar aşa te rog,
pe viitor să nu mai provoci spiritul de negaţiune
la servitorimea ndstră.
Herrn. (cu vioiciune cătră Augustine, .care n ’a în cetat
încă de a rîde).

AugUStine.

Augustine. Coconită...
Herrn, (cu ton se o . Nu mal am lipsă de ser
viciile tale.
Lomb. Ce faci?
Augustine. Coconiţa-mî dă drumul. N’am
rîs de cât numai de bucurie şi de satisfacţie, că
coconita este de o părere cu mine. Dâcă am în
drăznit... am fost împinsă de spiritul de alianţă.
Lomb. (cătră Hermance). Ce ţi-am SpU S eÜ?
Herrn. N’am lipsă de serviciile tale, audit-al,
ţi-sS va număra simbria pe o lună. . .
Augustine. Dar mă rog coconiţă, am fost
atât de mulţămită, de fericită, că nici D-ta n’al
voit să dicî. ..
Herrn. Cine ţi-a spus, că nu voiesc să die ?
Augustine. Chiar D-ta coconiţă şi încă des
tul de tare.
Herrn, (ia o parte). Ce strimtorare!
Lomb. (cătră Hermance). Esistă un mijloc simplu,
de a rămânea în drept şi a sfârşi t<5tă istoria; di;
Slavă Domnului, masa e pusă.

Herrn. Sfatul töü este vătămător pentru mine.
Lomb. Hermance.
Herrn. MS umilescî.
Lomb. Tu ni'al umilit pe mine, câcî al arătat
că n’am destulă consideraţiune dinaintea ta, pen
tru a te putea decide, ca să dici.. . dar îţî promit
că are să sS mal dică în presenţa ta.
Herrn. Nici o dată.
Lomb. Augustine, 4ece Napoleondor!, decâ
vel dice: Slavă Domnului, masa e pusă.
RoU SSil. (s’a apropiat de Augustine. Incetinel eătră

D i...
Herrn, ţece Napoleoni dScă nu vel 4ice.
RoU SSil. (incetinel cătră Augustine). TaCÎ.
Lomb. DScă asculţi de mine, îţi daü cinci
sute de franci.
Roussil. (tot aşa). Iute încăpăţînată.
Herrn. O milă de franci decă nu asculţi.
Roussil. (tot aşa). Nici un cuvânt, limbută.
Lomb. Două mii de franci.
Roussil. (tot aşa). Haide, haide!
Augustine. EI bine.. . Slavă Domnului. . .
Herm. (ia pe Augustine de b ra ţ şi o trage la o parte.
Incetinel cătră dtasa). De V6Î 4 i ° e > V°1 povesti lui
Roussillon istoria cu fiiserul meü ... scil bine, care.
dânsa).

Th. A le x l; „Slavă Domnului, m asa e pusă-“

2
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Augustine (îşi piecă c ap u l,
Lomb. Ci sfârşesce, spune, de!
Augustine. Cu neputinţă,
Boussil. (,1a o parte, trecând 6r pe al doilea plan). Coconiţa i va fi promis de bună sdmă o sumă cu
mult mal mare.
Lom b.
scenă).

(ia pe Roussillon de b ra ţ şi-l aduce pe avan

Bine, dbcă-i aşa, va dice Roussillon...
Roussil. Tot ce vel comanda coconaşule.
Herrn. (C U energie cătră Lombard). Ea S b m a D-le,

pre te întrecl.

Lomb. Am să merg pân’la ţintă.
Herm. (merge spre drâpta cu dem nitate). De prisos
Domnule, căci eü una mă retrag. Nu voiesc să
mal servesc de spectacol servitorimei nöstre, nu
voiesc ca să mai fiü obiectul rîsetelor vöstre.
("Vrea se âsă dar sS opresce lingă masă). Acum îţi CUnOSC
caracterul D-tale cel scârbos, ah, cu o oră pre
tärdiü (aruncă o servetâ în aer).
Lomb. (spre stânga, to t lingă masă). Dar eÜ, CUm
de nu ţi-am cunoscut caracterul cu o oră mal

nainte. (Aruncă o servetă în aer).
Herrn, (oprimată). Acum e pr6 tärdiü.
Lomb. (asemenea). Din nefericire.
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Herrn, (cu voce înecată). D a. . . . din nefericire!
Cel puţin ddcă cununia civilă, ar deveni neva
labilă fără de cununia preoţdscă.
Lomb. ("aruncă o servietă In aer). Barem decă ar
avea omul rögaz 24 de ore ca să s8 câidscă de
o asemenea cununie.
Herrn. fînecându-şî lacrimile, aruncă o servieta în a e r t
Căinţa durdză o vieţă întregă. . .
L o m b . (aruncă o servietă în aer). Acestă Stare,
acdstă stare!
Herrn, (servietă în aer;. Aşa pedepsă!
Lomb. (servietă), Ce nenorocire!
Herrn, (servietă). Ce chin!
Lomb. Eî bine Domnă pentru a micşora
acest chin nu vom trăi împreună, de şi ne vedem
căsătoriţi.
Herrn, (plânge). Consimţ, nimic de comun
între noi doi (aruncă o servietă)
Lomb. (aruncă m ai m ulte serviete;. Nimic, dar nimic.
Herm. (plânge cu am ar, se lasă pe un scaun). O ma
mă, mamă.
Gener. (de după scenă). La masă, la masă
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SCENA III.
Precedenţi!. Generalul. D-na de Saint-Paulin.
D-na.

(întră şi vede picând la păm ânt ultim ile serviete

Dar pentru
Dumne^eü ce s’a întâmplat? Ce gălăgie.
Gener. Un bombardement cu serviete.
D-na. Fiă-mea în lacrimi.
Herrn. Ah mamă, cât sunt de nefericită.
Gener. Ce va să 4ică acest chaos de scaune
şi de serviete, acum pe timpul dejunului, dr mie
ml-e fome, tare forne.
Herrn. (îngânând), soţul m eü. . .
D-na. Deja...
Lömb. Mamă socră.
Herrn. Lasă-m0 să spui e ü ...
Gener. Unul söü altul. .. dar de grabă, voim
să audim iute, căci mi-e föme, tare föme, mor
de föme.
Herm. (În braţele m am ei sale). Acest domn . . . •
(arată spre Lombard). Acest domn a VOÎt să H1Ö sileSCă.
D-na. Să te silescă ?'■La ce ?
Herrn. Sä mö sile'scă, a dice. . .
A u g H S tin e . Coconită, . .
Gener. (c ătră Lombar<y, Spune iute, föme a mö
om oră.
aruncate de Lombard 6r pe Herm ance în lăcrimP.
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Lomb. Mamä-söcrä:
D-na. Taci. Vorbesce tu, draga mea.
Herrn. A voit să mă silăscă să die, ceea
ce n’a voit să dică Augustine.
Roussil. Ceea ce am voit eü, ca să dică
Augustine.
Gener. El a v o it.. . ea n u .. . şi totuşi ea
a voit. . . . Dracu să vă pricăpă. Mi-e föme. . . .
(cătră Lombard). Spune mai bine D-ta, dragă Lombard.
Lomb. Tată-socrule. . .
D-na. Taci, domnule. Spune tu sufletu-meu,
povestesce-ne întâmplarea. Ce n’al voit adică să dicî?
Roussil. Slavă Domnului, masa e pusă.
l)-na. Taci mişelule. (Cătră Hermance). Spune de,
ce n’aî voit să dicî cu nici un preţ.
Roussil. Slavă Domnului, masa e pusă.
D-na. Tăcere die, la dracu, tăcere, Ci spunemi pentru Dumnedeü. . .
Herrn. Da în adevăr n’am voit să spui ce
spune Roussillon.
D-na. frîdtod). Asta-î tot, ba deü?
Gener. Sunt pocâltit de föme. (Merge spre fund
şi examin&ă m âncările aşezate pe masă)

D-na. (rî<jsnd cu hohot). Dar asta-I de necredut.
Gener. Ce fel, nu cred!, că mî-e föme?

22

D-na. Cine vorbesce de fömeä ta.
Gener. Ci, eü, eü vorbesc de fömea mea.
D-na. (rî<jend). Şi n’aî voit s’o dicî, sei că are haz.
Gener. Ce haz, fömea mea haz, ba nici de
CUIÎ1. (Vine 6r pe planul tntâiuj.

D-na. frîcjena). Decă ’n căsătoria vostră, nu
veţî avea altă sfadă,, de cât pe a sta . ..
Herrn. Cum, maman, D-ta găsesc! că-I lucru
puţin, ..
D-na. Nu sunteţi de cât nisce copii întrecuţi.
Gener. Ba nebuni. . , dar la ce mö mir. Eü
sciü de o istorie cam ca asta. Amicul meu cel
mai bun, generalul. . . general.. . ba nu, era nu- j
mai colonel. . . ba nici colonel... a fost advocat...
aşa dară acest căpitan Dumortier... cred că-1
chiema Dumortier. . . .
D-na. Da, generale.
Gener. Ce memorie minunată. Cât despre
mine, fömea mö tâmpesce (cătrs Domna). Ci ajută-mi,
la dracu.
D-na. Da, generale,
Gener. Voiesc să spui istoria amicului meü
celui mal bun a notarului Dupilon.. . acest Dupilon .. . nu-I aşa că-1 chiamă Dupilon . . . ba nu,
nu-1 chiamă aşa.
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D-na. Nu, generale.
Gener. Seil Hermance, are o moşie în apro
pierea familie! Morna, care sö înrudesc pe departe
cu verişdră ta, dar ce die, nie! nu este verişoră
t a . . . şi locuesce în departamentul Gers, adică...
dar cu un cuvânt, pe scurt dis.
D-na. Pe scurt dis generale,...
Gener. O miîă de drac!, ce fome blăstbmatâ!
Aşa dară acest general Dumorier, a vrut într’una
din dile a sili pe soţie-sa să clică... staţi numai,
să dică. . .
D-na. Să dică? Ce?
Gener. Apoi ved! dragă, am uitat ca pămentul
ce. Soţie-sa refusă. . . el insistă. . . ea refusă şi
mal m u lt. . . în fine din refus în refus sö născu
o certă, bună oră ca şi asta, care ne împedecă
de a dejuna. Acum însă daţi-m! să mănânc.
D-na. Dar căpitanul ce a făcut?
Gener. Ce a făcut? A ' omorît pe soţie-sa.
Toţi. Ah, Dumnedeule.
D-na. A omorît pe soţie-sa?
Gener. Da şi decă aş! avea-o acum aici sub
mâna mea, aş! înghiţi-o cu pör cu tot.
D-na. Fug! d’acolo, om eştî, omule?
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(Jener. Nu draga mea, sunt lăcomia în
trupată. Să sfârşiţi odată, să nu mal aud de gâlcâvă vostră. Audi colea sö reţineţi pe nisce ömenl
cu minte de la dejunul lor, numai şi numai din
causa, fiindcă o limbută vrea söü nu vrea să
dică ceva. Eü sciü una. Dâcă în diua cununiei
nöstre aşi fi dis: Christino, spune un an de dile,
ceea ce nu voiesce să spui Hermance, tu al fi
spus-o un an de
Aşa dară Christino, spune
un an de clde.... ba nu, un an ar fi în adevăr
prâ mult, dar spune de trei ori una după alta...
D-na. Domne, Domne cu plăcere! Spui de
trei ori, fiă şi de dece ori una după altă.
Herrn. Ba defi maman, voiescl să-mî dai
un ruşinos nedrept înaintea soţului meü.
D-na. Cum, ce fel, eü să daü dreptate unul
ginere? Nici odată! Asta ar fi a desonora în
persöna mea pe töte söcrele din lume. Nici odată,
nu, nici odată.
Lomb. fia o parte). Nu mal este de cât un
singur mijloc de a scăpa cu faţa cinstită din
acestă încurcătură. (Ese fără a fl observat de cel-lalţî).
(Jener. Dömna de Saint-Paulin ia söma!
Fömea mö face nesimţitor, mă preface în o hienă,
în un tigru, în un leü. Şi val de acela, care-mi
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pică în ghiarele mele. Aşa dară spune îndată,
căcî de unde nu, turbez ş’apoî. . . spune dar,
spune . . .
D-na. Generale, sunt soţia D-tale, şi nu să
vorbesce pe asemenea ton cu mine. Am fost
şi eü la bătălia de la .Waterloo...
Gener. (ia iute un blid de pe m asă şi-l trântesce jos).
Aşa dară, foc.
D-na. (tot aşa cu un w id;. Foc,... şi cu acest mon
stru am fost tocmai acum recununată din noü.
Gener. (blid). Şi eü după o căsătorie de 50
de ani, m’am învoit a lua parte la acăsta nebunie
fără seamăn, of! —
D-na. (blid), of!
Herrn. Maman!
Gener. (se apropie de dömna). Vecp, Ddmnă generaliţă, că nu-s un papă-lapte.
D-na. Nici eü nu mă daü înapoi.
Gener. (aruncă erăşi un blid jos). Nici o farfurie,
nici un pahar nu va rămânea întreg, de nu
vei dice.
D-na. Sfărîmă-să totă lumea de mine, dar
tot nu die.
Gener. (dă furios în m asă, pe care n u se mai află nimic
afară de pânzetură). Bine dar, voi cjice eü dar, de o
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sută, de o milă, de un milion de ori. Voiesc să
răcnesc încât să crepe geamurile din totă casa...
ascultaţi (vreai să-şi aducă a minte) ascultaţi .. . Dar în
fine, ce-a fost, ce n’aţî voit să diceţl cu nici
un preţ?
D-na. A uitat. . . să nu i-o spuneţi. Val de
acela, care-I va spune fie chiar un singur cuvent.
Gener. Of, sunt furios, acum nu-mi mal este
de loc f(5me, acum îmi este sete.
Lomh. (reintră şi m erge în mijlocul scenei). Am pU S
de s’a servit dejunul în odaia mea.
Toţi. (cu bucurie). Ah!
Lomb. Poftiţi la masă. Dar în semn de îm
păcare să dicem cu toţii.
Toţi. (m ototolind pânzătura şi aruncându-o jos). Slavă
Domnului, masa e pusă.
Cortina.
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