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PERSOANELE 

Vittorio Minola, gentilmoff din Padova 
Caterina ) 
Bianca j f i i c e l e s a , e 

Petruchio, gentilom din Verona 
Hortensia \ 
Gremio \ g e n t i l o m i d i n Padova 
Grumio ) 
Curtis | Servitorii lui Petruchio 
Vincenţio, gentilom din Florenja 
Lucenţio, fiul său 
Un străin 
Emilia, soţia lui Hortensio 
Tranio 1 
Biondello | servitorii lui Lucenţio 
Un croitor 
Un pâlărier 
Lachei 



ACTUL I*) 

Scena reprezintă o piaţă din Padova. Intr'o parte 
casa lui Hortensie Intr'alta casa lui Vittorio Minola. 

SCENA I 
Lucenţio, Tranio 

Lucen(io 

O, Padova! O, leagăn al artei, salve ţie! 
M'am hotărît, în fine să-mi văd de datorie. 
Voi da 'ntr'oparte lenea, iar ţinta mea va sta 
In paginile cărţii şi'n grija de-a 'nvăţa. 
Ştiu, Tranio, ce trebue să facem Bietul tata, 
Văzând că mi pierd tot timpul, degeaba, era 

[gata 
Să mă desmoştenească, Simt remuşcarea'n 

91 vreau acum prin muncă, greşala să-mi 
[îndrept. 

Tranio 
Stăpâne, hotărîrea desăvârşită-mi pare 
Şi-o'mpărtăşesc în totul. —Dar, ca s'ajungi 

[în stare 
Să te desberi de rele, crezi oare că va fi 
Neyoe să te lepezi de-amor, de poezii, 

*) Piesa e tradusă cu prescurtările şl transpunerile necesare 
Erezentărli pe scenă,—asa cum s'a jucat la Teatrul Naţional din 

ucureşti, 



Femela îndărătnică 
De muzică, de artă?... Eu nu sînt de părere 
Să şi schimbe-unom credinţa, când nimeni 

[nu i-o cere — 
Lucrează cât îţi place, dar tot, din când 

[în când, 
Mai dă 'ntr'o parte lucrul, lăsând să intre 

['n rând 
Plăcerile, ce 'n viaţă ne mângâe fiinţa. 
Intr'un cuvânt, e bine să-ţi înfrânezi silinţa; 

1 Căci munca ce urăşte plăcerile omeneşti 
E totdeauna stearpă. Ce? Vrei să mucezeşti 
Cu capu 'n cărţi? 

Lucenţio 
Aşa e!... St! Nu ştiu cine vine... 

Noi, să ne dăm de-oparte... 
(Intră Vittorlo, cu Caterina, Bianca, Gremio şi Hor

tensio, prin fund-stânga. Lucenţio şi Tranio stau 
d-o parte.) 

SCENA II 
Lucenţio, Tranio, Vittorio, Caterina, Bianca 

Gremio şi Hortensio 
Vittorio (către Gremio şi Hortensio) 

...Aţi face mult mai bine 
Să mă lăsaţi în pace! Nu, domnilor! ori-ce 
Mi-aţi spune, edegeaba! Ştiţi că dorinţa mi-e 
Ca să'mi mărit din fete întâi pe cea mai mare. 
Aşa mi e hotărîrea, şi-aşa fac. Prin urmare. 
Nu-mi cereţi pe Bianca decât atuncia când 
S'o mărita cealaltă.—A! dac'aveţi de gând 
Să luaţi pe Caterina aci de faţă, gata 
Sânt s'o mărit cu unul din doi,—dacă vrea 

[fata. 



Actul întâi 
Gremio 

întâi, ar fi nevoe s'o mai domesticeşti. 
Caterina (Iul Vittorio) 

Ia fugi de-acolo tată! Ce! Umbli să-mi 
[cerşeşti 

Bărbaţi? M'arunci cu sila pe capul lor? 
Hortensio 

Ei, dragă? 
Bărbatul ce*ţi tot cauţi, cu greu osă-1 atragă, 
Chiar aurul din zestre; afară numai când 
O. nu ştiu ce minune ar da cum-va în gând 
Vr'unui amant, să'ncerce, printr'o căsătorie, 
De care toţi fug astăzi, în frâu să te mai ţie. 

Caterina 
Las", domnule! Păstrează-ţi povaţa de 'n* 

ţelept! 
Pe inima mea nimeni nu va avea vr'un drept. 
Ar fi un prost acela ce-ar crede nebuneşte 
Că îl iubesc, — şi dacă mi» ar seri că mă 

[iubeşte. 
Doar dintr'o 'ntorsătură de mână, aş şti cum 
Să 1 satur... 

Gremio 
Uite, frate, ce fete-avem acum! 

Hortensio 
Să te păzească sfântul de-asemenea'ndrăcite! 

Gremio 
Şi Dumnezeu ferească de-o fi să se mărite! 

Ţranio (lui Lucenţio) 
O să petrecem bine I 



Femeia îndărătnică 

Lucen(io 
Taci s'ascultăm Ia ei! 

Tratiio 
Dar dacă surioara, cu aerele ei 
De sfântă, ar da 'ncolo atâta modestie ? 

Lucenfio 
Tăcerea e dovadă de nevinovăţie. 
Ia uita-te, şi spune-mi: nu e frumoasă ?.... 

Tranio [nu?... 
St! S'ascultăm!... 

Vittorio (către Qremlo şl Hortenslo) 
Adio, deci, domnilor... şi tu. 

Bianca, du-te-acasă. Şi nu sta întristată, 
Căci ştii cât ţiu la tine. 

Caterina 
Filnd-că e şireatâ, 

Şi face pe smerita, pe blânda... 
Bianca (către Caterina) 

Tot rea eşti? 
Nu i de ajuns mâhnirea ce-mi tot prici-

Vittorio (blând) nueşti? 
Bianca.... 

Bianca 
Te-ascult, tată. (Ese) 

SCENA III 
Aceiaşi, afară de Bianca 

Hortensio 
Ori-cum, simţi că ţi-e milă, 

Când, printr'o hotărâre astfel, faci o copilă 



Actul întâi 

Să plângă. Mie-mi pare nedrept. Ce fel! Să 
[stea 

S'aştepte, cine ştie cât timp? Sâ'ndure ea 
Pedeapsă, pentru alta? 

Vltiorio 
De geaba! Ori ce-aţi face, 

Nu-mi es din ale mele! Mărit pe cine 'mi 
[place. 

Deci, să vă luaţi nădejdea!... Şi, ca s'o 'n-
[veselesc, 

Tot ce-o dori Bianca am să-i îndeplinesc. 
Ştiţi ce plăcere-i face cititul, poezia 
Şi muzica De-aceea, cred că melancolia 
Ii va pieri cu 'ncetul, cerând să-i fac pe plac 
Şi căutând ca, astfel, mâhnirea să-i împac. 
Vreau maeştrii s'o 'nveţe tot ce-i ales şi 

[bine, 
De ştiţi cum-va vreunul, trimiteţi 1 la mine, 
Deschisă-i va fi casa, căci vreau ca, pas 

[cu pas, 
Precum v'am spus, s'o mângâi... Acuma, 

[eu vă las. 
către Caterina) 

Mă duc după Bianca. Tu, dragă Caterirto, 
Poţi să rămâi. (Ese) 

SCENA IV 
l.uceiiţio. Tranlo (tot deopsrlel; Caterina, 

Gremio şi Hortensio 
Caterina 

Vezj bine!... Stai, pleacă, du-te, vino.» 



10 Femeia îndărătnică 

Ba sânt nesuferită, ba proastă, ba sânt rea. 
Fă una, fă ailaltă... Ei! Apoi prea e prea! 
Când îmi abate mie să plec, tot plec! 

(Ese furioasă) 
SCENA V 

Aceiaşi, fără Caterina 
Gremio Ci pleacă, 

Smintito I... că pe tine, nici dracu nu te 
Mă mir c'ai stat şi-atâta. ['mpacăl 

Hortensia 
Tu, Gremio, ce zici? 

Gremio 
Eu zic că, mai "nainte de a căuta p'aici 
Bărbat pentru cea mare ar îi mai bine, poate, 
S'aducem celeilalte un profesor, — cu toate 
Că mai uşor se 'mpacă cu câteva păpuşi. 

Horlensio 
Eu, mă gândesc ce-aş face s'o scap, căci 

(nu văzuşi 
Că tat-său o sileşte să'mbătrânească fată ? 
Să caut Caterinei vreunul, care 'ndatâ 
S'o ceară de nevastă. 

Gremio 
Pe cine crezi? Pe ea? 

Hortensio 
Crezi că nu segăseşte nici-un bărbat s'o ia ? 

Gremio 
Să stea cu dracu 'n casă, ca tot să i se ţie 
De cap?... Ferească sfântul 1 Ar trebui să 
Nebun cel care-ar lua-o. [fie 



Actul întâi 11 

>yMf Aşa e. După noi, 
Hortensio 

Ca o căsătorie să ţie între doi, 
Ii trebue blândeţe. Sânt însă unii, care 
îşi pun toată nădejdea să ia o zestre mare. 
Lor, prea puţin îe pasă de rest, când pot găsi 
Cu ce să'ndrepte răul din tinereţe, — şi, 
Qu toate că o astfel de 'nsurătoare înclină 
Spre iad, nu vor să ştie, iar casa de bani 

[plină, 
Atât de le ia ochii, încât, în faţa ei, 
Nu văd câte cusururi stă 'n zestrea unei 

[temei. 
Gremio 

Păi bine, asta 'nseamnâ amor de tâfcguială! 
Decât s'aduc în casă nevastă de 'nvoială, 
Mai bine să mă spânzuri 

Hortensio 
Şi să nu cred că-ţi mint! 

Bărbaţi de felul ăsta,- sunt mulţi; şi mult 
r.. . [argint 
Ui trebue săi cumperi. Deci, măritând îndată 
Pe cea d'întâi, Bianca va fi atunci scăpată. 
De-acum încolo, suntem ca doi prieteni; dar, 
Pe dată ce bărbatul îi vom găsi, noi iar 
Vom fi duşmani de moarte şi vom începe 

[iară 
Războiul, Vai de-acela ce trebue să piară 1 
Pfice, dimpotrivă, de cel învingător! 
oianca-i va întoarce amor pentru amor. 
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Gremio 
Nu zic să facem altfel, Hortensie Dar bine 
Tot îţi mai vine a crede că e pe lume cine 
Să ia pe Caterina ? 

SCENA VI (Es vorbind) 
Lucenţio şi Tranio (înaintând) 

Tranio 
Ei, asta e acum! 

Cum o iubeşti de-odată, aşa ?!... 
Lucenţio 

De 1 ştiu eu cum ?... 
Pân-adineauri poate că n'aş fi crezut-o. 
Nu mai mi-aduc aminte cândva să fi văzut-o 
Atâta de frumoasă. Şi'n vreme ce şedeam 
Colea, privind,—iubirea, de care eu râdeam, 
Simţeam cum dogoreşte în inima-mi aprinsă. 
Nu ştiu unde mi-e capul 1 mândria mea e 

[nvinsă 
Şi nu mă urmăreşte decât un singur gând... 
Da, Tranio, un singur I Să pot cât mai curând 
Ajunge la Bianca. ca s'o privesc. Nu face 
Pe neîncrezătorul şi n loc să nu-mi dai pace, 
Spunându-mi că pornirea ce-acum m'a 'n-

[flăcărat 
E o copilărie, mai bine dă-mi un sfat. 

Tranio 
Şiăpâne.^văd eu bine că orice dojenire 
E de prisos. Amorul, când scoate-un om 

[din fire, 
Nu scapi de el, cum scapă bolnavul de-o 

[măsea 



Actul întâi 13 

Luc en (io 
Iţi mulţumesc Povaţa ce-mi dai tu nu e rea. 
Ia zi 'nainte. Spune-mi ce crezi. 

Tran io 
Văzut-ai bine? 

Te-ai uitat lung, de-aproape, când au trecut? 
Lucenţio 

Pe cine 
Să văd? 

Tranio 
Pe amândouă. 

Lucenfio 
Da părul ei frumos.... 

Şi chipu-i ca zăpada... şi ochii, cari'n jos 
Priveau, voind s'ascundâ a lor naivitate.... 

Tranio 
Dar n'ai văzut cealaltă, cu câtă răutate 
Tot căuta s'o'njepe ? 

Lucenţio 
Da, Tranio, vedeam... 

Vedeam a sale buze de- abia mişcând. Gân-
[deam 

C'aud cum o sirenă suspină 'nnamorată, 
Iar dulcea-i respirare şi-acum văzduhu'm-

[bată. 
Tranio (aparte) 

Ia uite, lume bună, cum şaHe de plouat, 
Pentru-ofemee; şi apoi mai zice că-i bărbat! 
Sărace!... A, uitasem ce mi-ai cerut (cătte 

[Lucenţio) Stăpâne, 
Să ne-apucăm de lucru, căci, ceea ce rămâne 



Femela îndărătnică 

Pe a doua zi, se uită. Văzuşi cum tatăl ei 
Nu vrea nimic s'audă, cât limp vr'unul din 

[cei 
Ce-aleargă după zestre, nu va veni să ceară 
Ca soţ, pe cea mai mare din ele ? Aşa dară 
Noi mâna pe Bianca, nu punem pân'atunci. 

Lucenţio 
Crezi tu că sunt în stare s'ascult ori-ce 

[porunci 
Mi-ar da ceilalţi, şi veşnij s'aştept în în-

[doialâ ? 
Tranio 

Ştiu eu că n'ai răbdare şi vrei pe porunceală 
Să ţi se facă toate; dar uite, plănuii 
Ceva, prin care gândul ce ai se va'mplini. 

Lucenţio 
Ce plan? 

Tranio 
Bianca cere un proiesor, s'o'nveţe. 

Să faci pe profesorul. 
Lucenţio 

La astfel de poveţe, 
De şi te ştiu de felu-ţi şiret, nu oVa^teptam. 
Nu i proastă născocirea. Un singur lucru am 
Sâ'ntreb, căci nu-mi dau seama cam ce fel 

[o să iasă : 
Pe cine pun în Iocu»mi? 

Tranio 
Cât despre asta, lesă! 

Aici,nune cunoaşte mai nimeni; doi sau trei 
Din vecini,—şi d'aia, stăpâne dacă vrei, 
Eu pot să trec în locu-ţi, şi mienici că-mi pasă 



Actul întâi 15 

Cu mutra mea de conte şi-o haină mai fru-
[moasă, 

Toţi mă vor lua drept nobil. Nu-i vorbă 
ţde mult vream 

Să stau şi eu la masă cu oamenii de neam, 
Luce n ţi o 

Şi eu mă dau drept qine? 
Trariio 

Te dai drept... un cutare 
Din Piza, din Florenţa... de ori şi unde-ţi pare 
Mai nimerit. Şi-acuma, să 'ncepem. 

Lucenfio (arâtându'i hainele) 
Tu rămâi 

Cu astea ? 
Tran io 

Ba nu, scoate-ţi mantaua mai Întâi, 
Şi dă-mi-o. 

•Lucentio (dezbrăcându-se) 
Bine. Uite-o. 

Ţrania (după ce s'a îmbrăcat cu ea) 
Ca planul meu să fie 

Desăvârşit se cade să am ş(-o palăre 
La fel cu asta. 

Lucentio (după ce şi-a pus pâUirla) 
Ei, spune drept, nu seamăn c'un gentilom? 

Lucentio 
Ba da... 

întocmai... Să ai grije acum să spui tot pla-
Şi luj Biondellp. [nul 



16 Femeia îndărătnică 
Tranio (uitândn-se tn dreapta, tn fund) 

Uite-1!... A şi venit!.., Sărmanul!.. 
Când mi-o vedea maniaua, plezneşte de 

(.Intră B'ondello) [necaz ! 
SCENA VII 

Lucenţio, Tranio şi Biondello 
Lucenţia (lut Biondello) 

Aidi, secătură! Vino mai repede I Ce ai azi 
De umblii-aşa aien'el 

Biondello (nedomirit) 
Dar ce e asta, frate? 

Stăpânu-meu s'ascunde sub haine 'mpru-
[mutate 

Dela o slugă .. 
(uitându-se la Tranio) ăla e cu mantaua lui.. 

Tranio 
Aşa e că sânt nobil? 

Biondello 
Ei fi! dar, drept să ţi spui, 

Cu toată pălăria, tot r rost ramai, băete. 
Luceujio 

•Lăsaţi de-o parte gluma. 
(Către Biondello, arătându-i, ca lui Vittoiio la stfnga) 

Aici stau două fete 
Biondello. Adineauri, un plan noi am făcut 

Biondello 
Ce plan? 

Lucenţio ' 
Ţi l spunem... însă... vezi., să nu fii limbut. 

(arătând pe Tranio) ' 
El ţi-e de-acum stăpânul.' 



Actul tnlâi 17 

Biondello (mirat) 
El?... Tranio?... 

Lucenţio 
Şi-ascultă 

Tot ce vrea el. 
Biondello (către Tranio) 

De tine? 
Tranio 

Aidi! fără vorbă multă I... 
Şi nu prea fii obraznic ! 

lucenţio (Iui Tranio) 
Să-i povesteşti pe drum 

Ce hotărîrăm. 
Trama 

L.asă-1, că-i spun eu lui acum. 
(Es câte-şi trei) 

SCENA VIII 
Petruchio şi Grumio 

Petruchio (fn faţa casei iul Horlensio) 
^OVezi colo? Aia-i casa, 
| ţ ^ • Grumio (strigând la uşă) 
JN Ei !-
NÎf* Petruchio 
^ Stl Nu îace gurăl 

Mai bine, dă! 
Grumio i!iip cîrîi&vsă d a u ? 

Aidi, secătură I 
Dă, când îţi spun odată I.. Şi dă, nu te juca! 
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Grumio 

Eu? Să-mi bat eu stăpânul?... Ce? Crezi 
[că sânt aşa 

De prost? N'am chef pe urmă să-mi tăbă-
[ceşti spinarea. 

Petruchio 
Fă ce-ţi spun eu !... 

Grumio 
Stăpâne... Cum... 

Petruchio 
Cu 'ncăpăţânarea 

Ştii tu Că nu faci treabă. (îl trage de ureche) 
Grumio (ţipând) 

Ei! . . Ajutor!... Săriţi!... 
Mi-a 'nnebunit stăpânul !... 

SCENA IX 
Aceiaşi, Hortensio 

fiariensio (eşind din casi) 
Ce este?... Ce voiţi? 

Nu sunteţi zdraveni ? (vede pe Petruchio) Ce 
[fel? Petruchio?... 

Petruchio 
Cniar el e. 

11 urechia pe domnul, în lipsa de nuele, 
Grumio 

De, domnule! mă chiamă şi mi porunceşte 
,,[Dâ! 

„Dă, când îţi spun odată 1.." Eu, care ştiu 
[cum stâ 

Ţot gata să mâ'nhaţe, n'am vrut să dau. 
[Se ca4e 



Actul întâiu H) 

Ca eu să-mi bat stăpânul şi mai ales pe 
[strade ? 

Dar altă dată, lasă!... Ştiu eu cum să mă 
[port... 

Am să cârpesc la palme, pân'o rămâne mort. 
Petruchio 

Pe semne, te mănâncă şi-ailaltă urechiuşâ 
(cătie Hottensio) 

l-am poruncit, măgarul, să bată colo-n uşă. 
Şi n'a vrut să m'asculte de loc. 

Grumio 
Ba nu-i aşa! 

Mi-a zis: „dă, secătură ! dar dă, nu te juca : 
N'a fost nici pomeneală de uşă. 

Petruchio 
Taci din gură ! 

Şi nu mai fi la toate limbut peste măsură, 
Că, dacă nu... pe urmă... ştii tu... 

Hortensio (către Petruchio) 
Dar tu ? Ce câţi 

Pe-aici? Petruchio 
Ce caut? Caut, ca toţi cei ne'nsuraţi, 

Puţină zestre, dragă Hortensio; şi d'aia 
Pornesc acum în lume, să-mi potolesc văpaia 
Dorinţelor aprinse. Sânt tînăr, sânt voinic, 
Fac tot ce vreau... sânt sigur... n'am grije 

[de nimic... 
încurcătura-i numa c'aş vrea ceva parale. 
Avere am destulă; dar socotesc cu cale 
Că, dac'aş lua şi zestre, nu strică... Ai? 

ce zici ? 
Nu ştii tu pentru mine vr'o fată de pe aici 
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Hortensio 
Ba ştiu. Atâta numai că zestrea niciodată 
N'o să ţi-o dea pe mând, de cât luând pe 

[fată ; 
Şi, fata, un ceas numai dacă .vei sta cu ea, 
O să-ţi cam tae cheful. 

Pelruchio 
A! va să zică-aşa, 

Hortensio I E-aicea o fată, care are 
Destul de mare zestre, ca sâ fiu eu în stare 
S'o iau. Cu-atât mai bine! Şi m'am şi ho-

[târît: 
Rămân aici. Nu-mi spune ce păr, ce ochi. 

[ce gât 
|Şi ce corp are fata; destul că e bogată. 
Jlncolo, mie tot una, de-ar fi şi cocoşată 
îş i surdă,şi schiloadă, şi de optzeci de ani: 
rFemeile sunt toate frumoase, când au bani. 

Hortensio 
Nu-ţi fie frică. Fata e tânără, frumoasă, 
Şi, dacă-i ea cam slabă, în schimb e zes-

[trea grasă. 
Dai vorba e că are cusururi. 

Petruchio 
Ce cusur ? 

Hortensio 
E rea, de zici ce-i asta! O lume împrejur 
O ştie. Şi, când ţipă. la tine... Doamne sfinte I 
Eu unul mă cutremur, doar când mi aduc 

[aminte. 
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Petruchio 
Prea tremuri şi tu lesne. Oricât ar fi de rea, 
Bărbatul îşi desvaţă nevasta, dacă vrea. 
— Dar tatăl ei ? Ia spune-mi, ce e ? 

Hortensio 
Bărbat de seamă. 

Toţi nobilii-I respectă aici. 
Petruchio 

Şi cum îl cheamă ? 
Hortensio 

Vittoria Minola. 
Petruchio 

Vittorio..? II ştiu, 
De mult, dela Verona.—Acuma, ca să-ţi fiu 
Dator o mulţumire, să-mi spui şi unde sade. 

Hortensio 
Colo în faţă. 

Petruchio 
Bine; mă duc. 

Hortensio (oprindu-1) 
Cred că se cade 

Să-mi faci şi mie-un bine. 
Petruchio 
Ce vrei? 
Hortensio 

Să zici că sânt 
Un muzicant din Roma şi's profesor de cânt. 
Cu chipu-acesta, poate c'aş isbuti pătrunde 
Aproape de Bianca,. pe care nu ştiu unde 
§» cum s'o văd mai lesne. 
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Gretnio (aparte) 
Şireţii de stăpâni!... 

Când n'au de lucru, umblă să 'nşele pe-ăi 
[bătrâni, 

Şi, când le vine rândul şi lor... 
Petruchio (urmând cu Hortens(o) 

Dar el, nu ştie 
Nimic? 

Hortensio (uitându se tn fund) 
Tăcere! 

Petruchio 
Ce e? • 

Hortensio 
St! S'ar putea să fie 

Vrăjmaşul meu... Da... el e I Cât vor şedea aici 
Noi să ne dăm de-o parte. 
(Se retrag. — Intră Qremio, cu Lucenţio travestit, 

care poartă cărţi la subţioară) 
Gremio (apare râzând) 

Ei, de!... Ce să mai zici !... 
(arătând pe Lucenţio) 

Dacă-i gelos şi de-ăsta, de ce n'ar îi de 
[mine? 

SCENA X 
Petruchio, Grumio, Hortensio (dc-o parte). Gremio 

şi Lucenţio (în faţă) 
Gremio (lui Lucenţio) 

Pricepi ce-ţi spun ? Dă-i numai cărţi de amor. 
Lucen(io 

Prea bine 
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Gremio 
Şi dă-le să le lege cu poleială. 

Lucenţio 
Da. 

Gremio 
Peste caete, toarnă parfum; dar nu uita, 

Lucenfio 
Nu uit. 

Gremio 
Cu ce'ncepi astăzi ? 

Lucen(io^-
Incep cu-o poezie. 

Să n'ai nici pic de grije; urât n'are să-i fie 
Şi te-oi vesti la vreme ce trebue să faci. 
Gât pentru dibăcie, sânt poate mai dibaci 
Decât amantul însuşişi voi cerca, prinîoale 
Mijloacele, s'o'ndupIec.Eu credcănusepoate 
Să nu vrea să'nteleagă. 

Gremio 
Şiretul! 

Peţruchio (răstiU 
Mai taci ! 

Gremio 
Tac! 

Hortensio (înaintând spre Gremio, ironic) 
Noroc! 

Gremio 
A! va să zică, te-am prins cu mâţa'n sac, 

Amice! Ţe dai lenii... Eu mi-am văzut 
[de treabă 
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Şi maestrul de faţă (arătând pe Lucenţw aş 
[vrea cât mai degrabă 

Să-1 duc pentru Bianca. 
Hortensio 

Şi eu m'am înţeles 
C'un muzicant, să vies'o 'nveţe,—mai ales 
Că muzica e partea ce-i place. 

Grcmio 
N'avea teamă I 

Nici eu nu-mi las silinţa mai jos. 
Hortensio (uitându-se la Lucenţlo) 

Cam bag de seamă I 
Par nu ştii o minune ? 

Gretnio 
Nu. Care? 

Hortensio 
Am găsit 

Bărbat, pentru cea mare. 
Gretnio 
Ei, aşi! 
Hortensio, 

Gremia 

S'o ceră de soţie? 
Hortensia 

Zău! 

Şi-a venit 

Va cere-o chiar îndată. 
El zestre vrea. încolo, a zis 
Qri-cum ar fi. 

Gretnio 
El ştie c t̂ e de 

c'o ia pe fată 

rea? 



Actul tntâi 

Hortensio 

l-am spus 
Că, de'ndrăcită ce e, înlumesvon s'a dus; 
Că, până astăzi, nimeni nu poate'nîrîu s'o ţie, 
Că nu-i de trai cu dînsa-dar el nu vrea să ştie. 

Putrechio (apropilndu-se) 

Intr'adevăr, îmi spuse că e cam cu nărav 1 
Eu însă am un mijloc ca să-1 tai.. 

Grentio (aparte) 

Ori e bolnav, 
Ori caută pe naiba. (Către Petmchio) Crezi dar 

[c'o să primească? 
Petruthio 

fireşte, trag nădejde s'o fac să mă iubească 
Sau cel puţin să fie a mea. Ce ? Nu cumva 
Gândi(i că voi ajunge să tremur eu de ea? 
Am înfruntat pe mare furtunile greoae; 
Am auzit cum leii răcnesc; cum, înrăzboae, 
In zăngănit de săbii, trompetele sunau, 
Când strigăte duşmane prin aer răsunau; 
In nu ştiu câte rânduri, cu moartea inamică 
M'am întâlnit în faţă,—si vreţi să-mi fie frică 
E>e-o gură de femee ? Drept cine mă luaţi ? 
Drept un copil, pe care Duteţi să-1 speriaţi 
Cu zmeii de prin basme? 
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Gremio (către Hortensie^ 
Am nemerit-o bine 

Hortensio, cu ăsta, Şi mie, parcă-mi vine 
Să-l sprijin la nevoe. 

Hortensio 
Şi eu îl pot sluji. 

Gremio 
Ce zici tu? Isbuteşte? 

Hortensio 
Ei, vezi, aci e-acl 

l.i—!•!!•!., ••., ••.*! 



ACTUL II 
Tot în Padova, — Acasă la Vittorlo Minola 

SCENA I 
Caterina, Bianca 

Caterina (dându-1 două palme) 

Na! na I ca să ţii minte !... 
Bianca 

Cui crezi că-i faci ruşine ? 
Tot jie. Eusînt bună, şi tu ţi baţi joc de mine 
Te grozăveşti, fiindcă vezi că nu-ţi zic nimic. 
Ce ţi-am făcut eu ? Care mi-e vina, de-ţi ridic 
Tot sângele mâniei ?... 

Caterina 
Ştii tu! 
Bianca 

Ba nici nu-mi trece 
Prin gând. 

Caterina 

Faci pe şireata, făţarnico! Poţi zece 
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Să înşeli, dar nu pe mine ! Ce ? crezi că 
[nu ghicesc 

La ce visezi ? Ia spune!.. Nu spui! Iţi po-
[runcesc! 

Bianca 
La nimeni. Ţi se pare. 

Caterina 
Taci! Eşti o mincinoasă' 

Hortensie- ţi-e visul. 
Bianca 

De geaba eşti geloasă 
Şi. easă-ti dau dovadă, voi merge dacă vrei, 
Să mijlocesc eu însumi ca de bărbat să-1 iei. 

Caterina 
Se vede că vrei pe-altul, mai cu avere. Poate 
Pe Gremio. 

Bianca 
Ascultă; tu, sau ne crezi pe toate 

Cu gărgăuni, ca tine,—sau că glumeşti... 
Caterina (întrerupând-o, furioasă) 

Aşa? 
Atunci, ca să am drep'ulla gărgăuni, mai na! 

(II dă încă o palmă. — Bianca plânge) 

SCENA II 
Caterina, Bianca, Vittorio 

Vittoria (intrând) 
Cum? Iar o baţi, nebuno? Te-apucat tur-

[barea ? 
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Ia vezi, c'apoi, Ia urmă, îmi perd şi eu 
[răbdarea ! 

(către Bianca, cu blândeţe) 
Treci dincolo. Bianca. Şi, ca să nu-imai dai 
Nici un prilej de ceartă, sileşte-te să stai 
Fără să zici o vorbă. 

fCâtre Caterlna) 
Ce-ăi ii având într'una 

Cu soru-ta mai mică, de-o baţi întotdeauna ? 
Nu-ţi îace tot pe voe ? Ţi-a zis ea vr'un 

[cuvânt, 
Ca să te necăjească ? 

Caterina 
Tocmai de-aceea sânt 

Aşa de furioasă. O baţ şi tot nu zice 
Nimic... Puţinii pasă I Dar are să-mi mai pice 
Ea 'n mână... 

Vittorio 
O ameninţi şi-acum, 'naintea mea ? 

Prea eşti de tot !... 
(Către Bianca) 

Bianca, treci în odaia ta. 
^Bianca ese, plângând) 

SCENA III 
Caterina, Vittorio 

Caterina 
Fireşte! Totdeauna eu sânt nesuferită, — 
Pe când eai înger, sfântă, comoară... Se 

" ' [mărită 
Sau o să se mărite 'naintea mea. — şi eu 
Pe lângă că mă ştie doar numai Dumnezeu 
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De n'oi rămâne fată, - mai ai pretenţii încă 
Să-ţi port recunoştinţă! De undei Ea-mi 

[mănâncă, 
Şi liniştea, şi dreptul—şi tot ea-i suflet bun ?' 
Nu e nimic!... Aşteaptă!... Ştiu eu cum 

[să-mi răzbun!.. 
(Ese în partea tinde eşlse Bianca) 

Vtitorio (trist) 
N'aş fi crezut că tocmai acum, Ia bătrâneţe 
Să mă mâhnesc atâta, fiincăi dau poveţe 

SCENA IV 

Viitorio, Gremio, Lucenţio (îmbrăcat prost) 
Petruchio, Hortensio (travestit în muzfcxnU 
Tranio şi Biondello (cu căsţi şi cu o clvtară) 

Gremio 

Vecine, bună ziua. 
\ltorio 

OL. Salve!... 
Petruchio (înnaintând) 

Domnul meu, 
Ertaţi mă că intru necunoscut; dar eu 
Am numai două vorbe... 

Vittorio 
Mă rog... 
Petruchio 

Numită Caterina. 
Aveţi o fată 

file:///ltorio
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Vittorio 

Da, am. 

Petruchio 
- 0 lume toată, 
Mi-a spns cât e de bună şi de frumoasă. 

Qremio (aparte) 
. C e ? L . 
t™Petruchio; Ce-ai zis? 

Petruchio (Iui Oremlo) 

Lasă-mă 'n pace, că ştiu eu t 

Qremio 
Te las, de I 

Petruchio (către Vittorle) 
*°tf veţi ghici dorinţa, deci, domnul meu, 

[pe dată 
~ e vă voi spune, ţaţă de toţi, că altă fată 
Mai suflet bun, timidă şi blândă, nu găsesc 
~ a fata dumneavoastră, de care toţi vorbesc. 
~ r aşu'ntreg atâta o laudă, că mie 
Mi-a răsărit deodată dorinţa cea mai vie 
S u văd, dacă se poate... 

Vittorio (încurcat) 
Ştiu eu ? De I 

Petruchio 
v Nu cum-va 
V u supăr prin aceasta ? 
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Vittorio (acelaş joc) 

Nu... dar., ealt-ceva. 
îmi pare rău că trebui să spun la toţi; dar 

[este 
0 pricină, din care să stai cu ea e peste 
Putinţă... 

Petruchio 
Sînt eu poate... 

Vittorio 
O ! cum vă 'nchipuiţi I.. 

Şi, mai întâi de toate, vă rog, cum vă nu-
[miţi ? 

Eu, parcă v'aş cunoaşte, dar nu-mi aduc 
[aminte. 

Petruchio 

Bătrânul meu părinte Antonio.., 'nalnte... 
Vittono (tntrebfindu-l) 

Antonio zici ?... Bine, II ştiu. L-am întâlnit 
Odată, la Verona. Fii deci bine venit 1 
Şi dumitale-ţi zice ? 

Petruchio 
Petruchio. 

Viltorio 
S^nt gata 

Să-ţi dau peCaterina, şi, dacă-ţi place fata. 
Ai voe, de-azi încolo, oricând la noi să vi 
Ca să-i câştigi iubirea. Dar trebue să fii 
Indemânatec I Alt-fel, cum e cam înţepată, 
Ştiu eu... 
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Petruchio 
Să 'ave{i grije Eu n'am fost niciodată 
Stângaci în lucruri d'astea. 

Vittorio (aparte 
De ar şti cât e de rea, 

Mai bine şi-ar lua câmpii!.. 
Petruch'O 

Atât de mult aş vrea 
Să-i plac, încât, aflându-i dorinţa ne 'nfrânatâ 
Ce are pentru arta şi muzică, pe dată 
Ce-ani auzit, eu însu-mi, nevrând sâ mai 

[aş ept, 
^ara căutat, şi... iată-i... 
(Vată pe Hoitensio tta/estit).... un profesor. 

Vittorto 
Ce-i drept, 

Acum, n'avem niciunul, — căci ea cam 

ascultă. 
[anevoe 

Petruchio 
O! acesta, cred că-i va ii pevoe. 

^ Muzicant din Roma, şi-i foarte priceput. 
(Hoclensto şl V ttorio încep să vo.bească) 

Ore/nio (lui Petruchio) 
etruchio fă bine fii mai puţin limbut. 

Pi'nucii io 
^Steaptâ; nu» am încă trei vorbe. 
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Gremio 
Prea spui multe. 

Ai să găseşti, pe urmă, destul timp să te 
[asculte, 

Mai dâ-mi şi mie rândul. 
(către Vittorio) Vecine, spre-a avea 

0 probă preţioasă de amicia mea, 
'Ţi-înfăţişez un tânăr, tot profesor, pe care 
Chiar Universitatea ii laudă, ca mare 
Savant (prezintă pe Lucenţio, travestit). 

Vitlorio 
îmi pare bine. 

(Către Tranio) Dar dumneata ? Aş vrea. 
De nu găseşti ciudată astă 'ntrebare-a mefl 
Aş vrea sa ştiu ce veste te-aduce-a^ai 

[deodată, 
La mine?.. 

Tranio (travestit în Lucenţio) 
Dimpotrivă, purtarea mea-i ciudată; 

Dar mor după Bianca. Ştiu că e notari1 

Ca nimeni să nu fie bărbatul ei decât 
Când va voi norocul ca sora cea mai mai' 
Să se căpătuiască. Dator sânt, prin urinai 
S'aştept. Dar pân'atuncea, aş vrea sâ-i d3' 

[ruesc 
Acas tă carte, scrisă de mine. 

Vittorio (luând cartea) 
M Vţumesc. 

Şi domnul se numele ? 
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Tran io 

Lucenţio. 

LpT Vittorio 
îmi pare 

Că tată! dumitale e nobilul, pe care 
îl laudă Florenţa. Sânt foarte măgulit... 

(Departe) 
Un ginere ca ăsta de mult aş ţţ dorit 

(Ini Hortensio) 
Fii bun şi ia-ţi chitara, 

(iui Lucenţio) Şi dumneata, ia cartea. 
Copilele-amândouă, eu cred că suntînpar-
Aceiea. [tea 

(Strigă) Ei, Giordano!... 
(Către ceilalţi) Să-i dau poruncă Iui. 

(strigă) Giordano! 
('ntră un servitor) Du pe domni alături, şi 

[să spui 
Că sunt trimişi de mine, ca profesori. Să 
Tot ceeace le or spune. [facă 
(Lucenţi-, Hortensio şi Blondello es, cu servitorul). 

SCENA V 
Aceiaşi, (fără cei trri din scena precedentă) 

Vittorio 
Iar noi, ca să ne treacă 

Din vreme, înnainte de masă, am putea 
Să facem o plimbare, jcs în grădina mea. 

Petruchio 
Im-i pare rău din suflet, dar nu pot; căci 

[dorinţa 
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Ce m'a adus, îmi este mai tare ca voinţa. 
Şi, pentru-a ne'nţelege, aş vrea să ştiu întâi 
De voi putea Ia toate să dau de căpătâi... 
Zici că pe-al meu părinte l-ai cunoscut şi'n 

[mine 
Un ginere pe placu-ţi găsit-ai. Foarte bine. 
Dar zestrea? Nu vorbirăm... 

Vitlorib 
Drept zestre, dăruiesc 

Şaizeci de mii de livre. 
Petruchio 

Şaueci de mii ? Primesc. 
Vi Hor io 

Dar banii nu ţi-i număr decât la cununie. 
Petruchio 

Nici vorbă !... Se 'nţelege.. Fireasca ei mân-
[drie 

Voi şti eu cum s'o 'nlătur. Ce ? Crezi că 
[mâ'spăimAnt, 

Ca ori ce băeţandru ? Nu mă cunoşti! Când 
[sânt 

In furii, crap pământul! O 'ntreagâ 'mpă' 
N'ar ţine piept cu mine, [raţie 

Vittorio 

Haidem !... Ce-o ii, să fie!... 
Norocul să-ţi ajute, căci aş dori şi eu 
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io î—• 
5a se sfârşească bine. Cu toate astea, zău» 
UeŞi te-arăţi In stare s'o 'nvinsti, de, ştiu 
s . [eu, poate 

5 nu se prea supue... 
Petntchio 

y . Răbdării mele, toate 
.°'nţele se 'nchină. Orice zic eu, e zis! 

^stept acum să vie, s'o văd... Dar n'ai 
0 cheme. [trimis 

Hortensio (în culise) 
Vai de mine!... Aul... Au!... (intră) 

., SCENA VI 
* if f • 

[°iio, Gremio, Petruchio, Tranio şi Hortensio 
Vittorio (către Hortensio) 

Ce este? 
Hortensia (arătând chitara spartă) 

Iată! 
. Vittorio 

U fata mea e vina? 
Hortensio 

g .. Ce fată! Nu e fată,— 
a'avol! Mi-a spart capull De-abia putui 

Din i • f8*"1 s c a p 

i n ghiare! 
p Vittorio 

U t n se poate ? ! Ţi-a dat cu asta 'n cap ? 
K Hortensio 

a ' domnule! Cercasem sâ-i spun: „Cânţi 
[falşi Nu-i bine. 
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„Minţi! Nu cânt falş", răspunse, răstindu-se 
[Ia mine. 

Eu, care vream s'o 'nduplec, să'nceapă iar, 
[i-am spus: 

„Tot nu e bine! Cântă, te rog, cu-un ton 
[mai sus". 

„Ceai zis?" strigă 'ncruntatâ. .Vrei să-mi 
[arăţi ? Aşteaptă 

„Să-ţi arăt eu atuncia 1" Luă In mân» 
[dreaptă 

Chitara, într'o clipă ochi 'ncotro să dea 
Şi, pân'să bag de seamă m'a şi pocnit d1 

Petruchio (râzând) [ea. 
Te cred î 

Hortensio 
Dar ce pocneaJă i Ce sfânta de bătae' 

M'a dat în brânci şi'n palme afară d/n oda& 
Petruchio (tot râzând) 

Şi nu i-ai zis nimica ?... Ei asta mi-a plăcut' 
Hortensio 

Dac'ai fi fost în locu'mi mă rog ce-ai '' 
[făcut ? 

Petruchio (acelaş joc) 
Ştiu eu ? 

Hortensio 
Să stau acolo, să-mi mai croiască vr'una'i 

Petruchio (râzând mai tare) 
Oho I 

Hortensio 
I-ascultă, frate, ce-ăi fi râzând într'una ? 
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1- etruchio 
c um să tiu râd? Ba încă,ou cât stau şi 
p [te-ascult, 
^u atât pe Caterina simt c'o iubesc mai 

[mult. 
^alal de-aşa femee! Aş vrea s'o văd mai 

[iute. 
Viitor io 

^u am să-i dau o gură. s'o ţie minte 1 Sute 
D e posne d'astea-mi face!... 
j . . (către Hortensio), N'ai grije, domnul meu, 
B lanca e mai blândă, şi-ascultă ce-i zic eu. 

(Către Petruchlo pregătindu-se să lasă) 
Ş<Lerţi că te las singur. Sau vrei să mergi 
<> [cu mine, 

---aa- vezi pe CaterinaJ 
Petruchto 

„, Nu, nul ar fi mai bine 
^o văd aici,—şi lasă, că ştiu eu să-i ţin 

[piept. 
Vittorio 

^unci, te rog, aşteaptă să ţi-o trimet. 
Petruchto 

Aştept. 
(Es toţi afară de Petruchlo) 

SCENA VII 
Pelruchio 

*' ca s'o iau cu zorul, cum mi-oi vedea 
[nevasta 
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Am să-i încep o curte, să zică ce e asta! 

Dac'oi vedea că strigă, îi spun că, de cân<! 
[sânt, 

N'am auzit la nimeni melodios cuvânt 
Ca blândele ei vorbe. Dac'o sări la mine 
Strâmbându-se, voi zice că florile'ncă plin* 
De rouă dimineţi' s'ar ofiili, văzând 
Ce chip de înger are. Sau, dac'o vrea, tăcânf'j 
Răbdarea să-mi încerce, îi voi aduce-aminei 
Că glasul care tace e glas de om cu mints 
Mi-o zice : „eşi afară, îi voi răspunde: „da1 

Iţi mulţumesc din suflet, şi află că voi s" 
Aici numai o lună, aşa încât zăbava 
Să nu te necăjească". O face pe groza^! 
Şi n'o vrea să primească bărbatule) să fin 
Ii voi răspunde : „bine, te iau, fiind-că ş^ 
Că eşti cea mai frumoasă şi bună din^j 

[fete". 
(Ascultând) 

Ce-aud ?... E ea !... Pe lucru 1 Şi să te v&<* 
[băete' 

(Inlră C'aterina) 
SCENA VIII 

Pctruchio, Caterina 
Petruchto 

Titico, bună ziua ; căci, dacă nu mă înŞe 

Aşa te cheamă. 
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Caterina 
„ Poate că eşti cam surd de îel. 
b a u cel care ţi-a spus-o era smintit. Pe 
M* [mine 
^ a cheamă Caterina. 

Vetruchio 
r Minţi, dragă. Eu ştiu bine 
hă toţi îţi zic Titica. 'Atâta. Nici mai mult, 
^Ici mai puţin. îmi pare cam rău că nu 
k [te-ascult, 

a r ştiu c'aşa te chiamâ şi-aşa-ţi zic de-
^ [azi 'nainte. 
p a unii, pun pe lângă Titica şi cuvinte, 
{v. C a r e greu îţi vine să le repeţi cuiva. 

'•nri însă, te rog, voe sâ'ţi spun vre-o 
[câteva. 

(Numără pe degete 
ÎJ^ună, îndrăcită, rea, încăpăţânată— 
u îr>că multe deastea, pe care niciodată 

u te-am crezut, ca unul ce-aş fi jurat că 
Ij- . pîsS 
Jvinitate-ascunsă, sub forme femeieşti. 

u le-am crezut. Nu, d r a g ă Titico !...• Crea-
Di [ t u r ă 

" rai de-abia eşită! Poetică făptură! 
Caii 

Mult oL« 
•uu are să mai ţie aeest cântec copiat?... 
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Petruchio 

Da, mult, şi pretutindeni,—căci sânt îna-
[morat 

Şi inima mea bate cu- atâta-nflăcărare, 
Că simt că se sfâşie... 

Caterina 

Ba mie nai se pare 
Că dumneata baţi câmpii. Mai taci odată!-

Petruchio 
[Nu! 

Amanţii niciodată nu tac. Eu cânt,—iar tu» 
Titica mea iubita, tu singură pe lume 
Asculţi a mea cântare şi laşi să-ţi zic pe 

nume. 
Caterina 

Cin'te-a adus pe capu-mi?... 
Petruchio 
Cum ? Mă iubeşt, ai zrs? 

Mai spune-mi înc'odată, să văd că ^ 
[e vis !... 

Caterina (aparte) 
O! prea-i din cale-afară, Şi proastă sânt eu' 
L-ascult la urma urmei, mă scoate di"1 

[răbdare. 
(Către Petruchio) 

Eşti cam bolnav, se vede. De ce nu te-Hg'1' 
[jeşti ? 
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Pe truc/i io 

-aştept să-mi fi soţie, să mă tămădueşti. 
Caterina 

* ar începuşi ? (Vrea să iasă) 
Dă-mi drumul, să ies! 
Petruchio (împiedicând-o) 

7 Aşa de iute? 
^darnice să-mi fie speranţele începute? 

Caterina 

^â-mi drumul! 
Petruchio 

^ u se poate 1 Avem să mai vorbim. 
Caterina 

u&-mi drumu-ţi zic! 
Petruchio 
Aşteaptă.. 

Caterina 

Nu vreai ? Atunci poftim ?... 
(li trage o palmă) 

k Petruchio 
e> dacă-ţi place astfel de dragoste, prea 

il"°i da-o cu dobândă. Şi-o să vedem noi 
[cine 
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învinge. De o cam dată, î{i cer, precum 
[ţi-am spus, 

Ca inima ta, care de-odată m'a supus, 
S'asculte-a mea dorinţă, că eşti încântă' 

[toare! 
Mai mult 1 eşti a mea viaţă şi n'am simţi' 

[sub soare ! 
Mai multă îericire, ca-n dulcele minut 
Când pentru-ntâia dată Titico te-am văzut' 
Aud zicând pe unii că eşti răutăcioasă, 
Că nu te-mpacă nimeni. Ce lume minei' 

[noasă1 
Senina-ţi frunte albă pe care, ca pe un c& 
De primăvară, norii, ca prin minune, pieri 
Frumoşi-ţi cehi în care iubirea sade scrisa 
Şi buza-ţi ce surâde, cu gura-ntredeschis^ 
Mi-aratâ două şiruri de alb mărgăritar,-^ 
Naş crede să-mi înşele al inimii altar, . 
Placi ori-cui te-ntâlneşte. In toate te-arâi1 

[bine. 
Eşti tânără, frumoasă şi veselă, — în fi"e 

Opreşti, prin al tău farmec, chiar trecători" 
[drum-

Când spui ceva, nu semeni cu fetele de" 
acum. 

Ce'ndrugă vorbe late, fără nimic a spu^' 
In fiecare faptă se vede-nţelepciune, 
Şi cine-ar sta de vorbă o oră, cum am sta*1 

Ar şti că n'ai nici umbră de aer îngâmf 
Pe urmă, gura lumii mai zice că e? 

[şchioapă 
* 
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Dar azi de calomnie rar omul care scapă! 
Bârfelilefrduşmane, hrănite cu minciun1, 
Le mai ascultă numai cei proşti, sau cei 

{nebuni. 
Auzi! Titica şchioapă! Titica mea, scluptată, 
Ce statue cu viaţă pe şolduri legănată! 
Ea, care-i mai vioaie ca un lăstun in zbor, 
Şi se 'mlădie tocmai ca floarea la isvor.... 
Ce mincinoşi!.. Ia umblă!.. 

Caterina 

Să umblu pe Doruncă ? 
Dar ce sânt eu? Păpuşe. pe care o aruncă 
Ori-cine, cum îi place? (Se depărtează) 

Petruchio 

Eu văd că umbli, şi 
Nu te arăta mai aspră de cât te-aş socoti— 
Femeia-ntotd'auna e-aceiaşi! Câne! ţi-o 

[spune 
«Nu merg", să ştii că merge. E-n stare un 

, —• [cărbune 
Să strige că e verde, şi, când ţi-o zice „nu". 
Ea tocmai „da" gândeşte. De-aceea, sper 

[că tu... 
Caterina 

T »? Nu pot să te sufăr! 
Petruchio 

Zici „nu pot"; prin urmate, 
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Caterinci 

Ce-ndrăzneţ! 
Peruchio 

Titico, nu zice vorbă mare 
Amorul multe poate ; şi, dacă s'a legat 
De inimile noastre, e că l-ai fermecat. 
Tu mă iubeşti din suflet, aşa e ? 

Caterinci 

Niciodată. 
Petruchio 

Ce dragă mi-eş*il Ce bună şi ce cuminte 
[fată! 

La glasul meu răspunsai... „nu! niciO' 
[dată!" deci 

Sânt sigur că de-acuma, măvei iubi pe vecii. 
Am şi fâgăduiala bătrânului părinte, 
Ce zilnic se tot roagă la Dumnezeu, fier-

[binte, 
De-'ntâia dintre fete să-1 scape mai curând; 
Aşa că-ţi voi fi ţie bărbat chiar vrând-ne' 

[vrând. 
Am hotărît şi zestrea, şi, după zestre, vine 
Şi cununia,—Dragă Titico, fără tine 
La ce mi-e bună viaţa ? Căci astăzi pe pă' 

[mânt, 
De n'ai fi tu lumina s'ar stinge, şi când 

[sânt 
Născut doar pentru tine, ar fi nelegiuire 
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Să le măriţi cu altul; ar fi o-nvinuire 
Nedemnă de ertare, un jurământ călcat, 
Mai plin de remuşcare de cât ori-ce păcat. 
Primeşte dar. Dă-mi mâna. 
(Cateriua îi dă peste mână) Nu vrei?... E dar 

[nevoe 
^a te'mblânzesc ? Prea bine! Nu-i lucru 
o. [anevoe 
vi fii încredinţată c'am să mă port aşa, 
In cât, peste vre-o lună cel mult, să faci 
y [ce oi vrea! 
^ci că nu eşti păpuşe? Vei fi! 

Ca te rina 
Sîârşeşte-oda'ă! 

Petruchio 
N u te răsti la mine! 

Cale rin a 
Ce-ai zis? 

Petruchio 
„. Am zis! A! Iată 
vi tatăl dumitale. Fă tot ce vei putea 
t^-V stăpâneşte gura ; iar când te va'ntreba 
u acă primeşti, primeşte! căci vreau să-mi 
ţ,. [fii soţie, 
v1 eu, când vreau un lucru, aşa trebuie să 

[fie! 
„ Cateriua (aparte) 
b ă mă iubească oare? 

(Intră Vitorio. Tranio, Giemio) 
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SCENA IX 
Aceiaşi, Vittorio, Tranio, Gremio. 

Vittorio (intrând) 

Ei merge? Ce-aţi vorbit? 
Pelruchio 

De toate; şi-am plăcere să-ţi spun c'am 
[isbutit, 

Vittorio • 
Ai isbutit?! A! bravo! Dar îata mea ce 

[zice ? 
Catenna 

Ce zice? Vrea să ştie, ce caută pe-aici 
Ăst domn cam într'o parte? Iar cât despre 

[iubit, 
Nu numai că s departe, dar nici nu m'am 

[gândit 
Petruchio (către Vittorio) 

Asemenea cuvinte te rog sâ nu te mire. 
Să-ţi spun eu cum stă lucrul. — Credeaţi 

[că-i rea din fire, 
Că pentru ori-ce lucru se necăjeşte ioc, 
Că ţipă, dă, trânteşle ? Ei, nu-i aşa deloc! 
E ca o mieluşică, timidă, liniştită 
Şi tremură de frică. Aflând că se mărită, 
Săria de bucurie pe-aici, de-ai fi gândit 
Că nu e Caterina, e alta; — în sfârşit, 
Atât de bine unul cu altul ne-nţelegem 
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vi-atât de mult ne plăcem, încât am vrea 
f. [s'alegem 
U zi. 

Caterina (vrând să-1 întrerupă) 
Ce-ascultaţi ? 

Petruchio (dând-o uşor într'o-parte) 
P Aşteaptă, să spun eu, căci mă tem, 
^uni eşti de ruşinoasă, să nu te-ncurci. 

(către Vittorio) 
j Noi vrem, 
^ urma hotăr'rii pe care fie care 
ĵn socotit-o hună, ca Joia viitoare 

a ă facem nunta. 
Caterina 

Jfunţă? Eu?... Joi?... Ţi-am spus eu Joi? 
r e z ' c'am putea vre-odată trăi, noi a-

TU . • [mândoi? 
lvla» bine să te spânzuri! 

Gremio (către Petrurhio) 
p Ai auzit ce spune ? 

c â * îmi rare mie, nu prea sunt semne 
[bune. 

Iranio (lui Petruchio) • 
e teudai de geaba! 

Petruchio 
n> . Răbdare,—şi-ţi vedea 

d t n 'sbutit. Femeia, oricât ar fi de rea, 
4 
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Când ştii să-i tii strâns frâul, pe dată se 
mblânzeşte 

Vittorio 
O astfel de schimbare, spun drept că mă 

[uimeşte. 
E prea neaşteptată. 

Petruchio (pregătlndu-se să plece) 

Acuma bun rămas? 
(Către Caterina). 

Iar tu, Titico dragă, 'nainte să te las, 
Dă-mi mâna. (Caterina nu i-o dă). 
(Câtte Vittorio) Gătiţi nunta. Eu plec chiar 

[astă-seară, 
Şi, Joi de dimineaţă, mă voi întoarce iară 
Cu daruri şi cu gânduri aprinse de amorez, 
Adio. Vremea-i scumpă. Nu vreau sâ'ntâr/ , 

Către Caterina ziez. 
Sărută-mă, Titico. 

Vittorio (întrcrupându-1) 
Bătrânul vostru tată j 

Vă binecuvintează şi roagă îuc'odată 
Pe Cel a-tot-putinţe, trai duice să vădea-
Să vă 'nmulţiţi copi i. 

Petruchio 

De! Numai să vrea ea' 
(Petruchio şi Caterina es pe uşi opus<7 

^ 
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SCENA X 
Vittorio, Gremio, Tranio 

Gremio 
0 nuntă hotărîtă în cinci minute! 

Tranio 
Cine 

b ar fi gândit vr'odată !... 
Vittorio 
Lisaţi. E mult mai bine 

\& s'a făcut în grabă, căci, amânând cum-va, 
M'-e teamă c'anevoie m'aş fi scăpat de ea. 

Gremio 
Aşa e. Dar Bianca? Ştji ce-ai vorbit cu 
r [mine, 
^fe1 că făsjăduiala eşti hotărît a-ţi ţine. 
* l că, de-acum încolo, în fafa ei rămân 
^a ori-ce om cu drepturi de soţ. 

Tranio 
Q. Prea e bătrâni 
jV'ar fi o nedreptate de nu mi-i da-o mie 
^are-o iubesc, sunt tânăr şi-aştept s'o fac 

so{ie. 
» Gremio 
r Hîîă-te 'n oglindă! Ai mutră de'nsurat? 

°PHi de-aşa vârstă sunt buni de urechiat. 
p. Tranio 
[Lre$fe. mai cu seamă că te cam ui{i ou jale 

rt cincizeci şi mai bine de ani ai dumitale. 
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Ore m io 
Nu ti-au crescut nici dinţii, şi tot eşti prei> 

[limbut. 
Tranio 

Când cresc nu e nimica; e rău când ţi-ai) 
[căzut. 

Vittorio 

Ei domnilor, ce'nseamnă asemenea cuvinte? 
Şi pmtruce ?.. Bianca, acum ca şi' naintfr 
Nu face niciodată, decât aşa cum voi; 
Iar eu, ca bun părinte, aleg din amândoi, 
Pe-acel, care-i aduce în schimb venit ni''11 

[mare. 
Ia să vedem ca ziceţi ? Spuneti-mi fiecarc 

Cam cât aveţi. 
Gremio 

Eu unul, te pot încredint3 

Că'n cele trei palate, zidite pentru ea, 
De mult, de când mi-e gândul să-mi fac 

[din ea soţie, 
Am strâns cristaluri, vase, oglinzi, argintăria 
Podoabe, giuvaeuri, tot ce putui găsi 
Mai rar şi mai de artă. In fiecare zi, 
Privesc odaia 'n care o voi vedea culcai 
Aşez, mut câte una, schimb, mai aşez oda^1 

Le mut din nou, — şi totuş tot nu su"' 
[mulţumit 

Aş vrea mai scump, mai mare şi mai de' 
[desăvârşit-



Actul al doilea 53 

Doar talere şi cupe de aur stau pe masă, 
In lăzi de fildeş puse găteala de mireasă. 
Covoare, perini, pânze cu cusături de îir, 
Dulapuri mari scluptate în lemn de tran

dafir 
Şi mese, şi perdele, şi stofe, şi mătase, 
Şi fel de fel de lucruri, şi pietre preţioase,— 
Tot, tot ce-am strâns acolo, am strâns gân-

[di/id la ea. 
E drept că sunt cam vârstnic, dar după 

[moartea mea, 
Pe bani şi pe palate va îi moştenitoare,— 
De-o şti să-mi facă zile senine şi uşoare, 
Şi o vrea să fie numai a mea. 

Tranio 

Dar şti că-mi placi I 
Zici „numai" parc'ai pune condiţii. 

Qremio 
Ia mai taci 1 

Vittorio (lui Tranio) 

E raidul dumitale să .spui. 
Tranio 

Eu, după moarte, 
fi. las, ca moştenire, prea jalnicei consoarte, 
Cinci falnice palate, castelul meu clădit 
Din marmoră şi aur, atât pe an venit, 
Pământuri cu păşune, o vale semănată 
Cu arbori, o pădure şi şase turme. —Iată 
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Ce-i las, dacă primeşte să-mi fie bucuros 
Soţie. 

t (Către Oremio ironic) 
Niise pare că te-am lăsat pe jos 1 

*- Oremio 
Atunci, îi dau şi-o navă, cu mărfuri încăr

cată, 
Ce vine dinspre Indii. 

7 ran io 
Şi eu, îi dau, pe dată 

Ce se va face nunta, moşia mea de-aici, 
O navă, trei galere şi opt corăbii mici. 

Oremio 

Se cam îngroaşe gluma I Să dea cine mai 
[poate; 

Eu nu mal dau nimica, 
Tranio (bătându-şi joc) 

Cum I Nu mai dai ? Taci, frate 1 
Mai caută pe mare şi, vezi, nu mai găseşti 
Vreo navă rătăcită, ca să i-o dăruieşti? 

Vittorio 

V'am ascultat şi iată ce socotesc cu cale 
Şi cum e bine. (Către Tranio)... D că vrea ta-

[tâl dumitale, 
Ce stăpâneşte şi astăzi averea, să ji-o dea. 
Să faci ce vrei,—eşti liber să pleci cu fata 

[mea. 
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De nu, de! rău îmi .jare, dar sânt silit a-ţi 
[spune 

Ca nu-ţi dau pe Bianca. 
Tranîo 
Cum? 
Wiitorio 

Dacă, prin minune, 
Mori mâine? Ce se face ea, când nu i-ai 

[lăsat 
Nici acte, nici avere, nimic asigurat? 

Tranio 

Se zice că vulturul trăeşte mult, dar mie 
Nu-mi intră 'n cap cum tata ar mai putea 

[să ţie, 
^and e bătrân de cade. 

Gremio 

Bătrânii dese oii 
Lî groapa celor tineri se duc de-aruncă 

[flori. 
Nu face pe grozavul. Un om cărunt, arată 
Că s'a luptat cu viaţa şi luptai câştigată. 
Pe câtă vieme fructul nepârguit nu ştii 
De se va coace mâine, sau de se va păli. 

Mit tor io 

^ u , Joia care vine, mărit pe cea mai mare, 
vi-o săptămână'n urmă sunt gata la ori-care 
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S-o dau pe-a mică,—astfel cum învoiala fu. 
(Către Tranlo) 

Dacă mi-aduci hârtie la mână ; altfel, nu 1 
Vittorio (lui Giemio, încet) 

Sper că-ţi va fi soţie. 
(La amândoi) 
Vă mulţumesc decinstea ce-mi arătarăţi mie, 
Cerându-mi pe Bianca,—dar n'o pot mărita 
Cu amândoi de-odată. 

(Se duce spre uşă.—Lui Grcmio, aparte;) 

Ne mai vedem. 
Gremio 

Da, da! 
SCENA XI 

Tranio şi Gremio 
Gremio 

Cum ţi-a tăcut guriţa!... Parc'aveai chef de 
[glume! 

Văzuşi că fu de geaba! Şi să nu-mi zici 
[pe nume 

De vei ajunge 'n stare, să-1 poţi ademeni. 
Crezi c'o sâ ţi dea averea nainte de-a muri? 
Oricât ar fi la suflet de bun din cale-afară, 
Eu jn'aş mira să-ţi facă pe voe. 

(Plecând) Aşa dară, 
La. revedere, dragă. (Ese râzând) 
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SCENA XII 
Tran io 

Mă iei peste picior,— 
Dar cine-o râde 'n urmă va râde rriai »şor! 
Fiindcă aşa de lesne m'am născocit pe mine, 
Să-mi născocesc şi-un tată,—şi arătându-i 

[bine 
Ce trebue să facă, ori isbutesc să-mi dea 
Tot mie pe Bianca,— ori, dracu să mă ia! 
Şi-o să vedeţi atuncea minune minunată ; 
Orice copil se naşte din mamă şi din tată ; 
Cu mine-c să se 'ntâmple de-a 'ndoaselea, 

[şi zău, 
De n'âţi vedea un tată născut din fiu-său. 

(Ese) 



ACTUL ni 
Tot acasă Ia Vittorio Minola 

SCENA I 
VittoriOj Gremio, Tranîo, Caterina, Bianca, 

Lucenţio şi invitaţii 
Vittorio 

Iar am mai dat de-o poznă, ce-mi pune bete 
['n roate L. 

E Joi; aştept; de nuntă sunt pregătite toate, 
Şi n'a H »̂-mai venit încă Petruchio. Ştiu eu 
Ce să mai zic! Se poartă prea prost. Ce 

[Dumnezeu 1 
Ar fi putut să-mi scrie, să-mi spue ce-1 

[opreşte; 
Dar nu aşa, să facă să-I aşteptăm prosteşte. 
Pe când el umblă-aiurea. 

Tranio 

S*o fi 'ntâmplat ceva-
Vittorio 

Ce? Nucumva-i ţii parte ? Atât mai trebuia1 

J 
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Eu fapte pipăite vreau, — nu vreau vorbă 
[multă, 

O astfel de purtare o socotesc insultă ! 
Caterina (mireasă^ 

Insulta pentru mine-i de zece ori mai grea» 
vi totuş tac. Văd însă că fericirea mea, 
E ca o jucărie, de care nici nu-ţi pasă, 
De oarece, aproape gonindu-mă din casă, 
M'ai măritat cu sila. Iţi foarte mulţumesc 
D e nobilul cu care ai vrut să mă 'nsoţesc! 

"Vittorio (căutând s-o liniştească) 
Ştii bine, Caterino... 

Caterina (lntrerupându-1) 

_ Da, ştiu că ţi-a fost teamă 
^« nu se strice nunta şi n'ai vrut să ţii 
M- . [seamă 
J^ci câte viţuri are, nici că ceilalţi râdeau, 
l o t gândul ţi-a fost numai să mă sileşti 

[să-1 iau. 
M Vittorio 
Nu te-am silit... 

Caterina 
p O fată, când vin să-i poruncească 

ărinţii, nu se poate să n'o nenorocească.— 
* ascultăm cu-un aer supus şi umilit, 1 

a t l d noi, de-abia ne 'nfrângembun-simţul 
P [răsvrătit 

u voe, fără voe, ne daţi după oricine, 
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Şi 'n ziua nunţii, — nimeni! Nici umbră de 
j l iărbat! 

Ba cine ştie încă de n'o îi şi uitat 1 
7 ran io 

Ne-a dat la toţi cuvântul că Joi se 'nna-
[poiază: 

Caterinci 
Cuvântu-i, pentru mine, nimic nu valorează! 

Tran io 
De ce te plângi atuncea şi ţipi în contra 

[lui? 
Catdrina 

Fiindcă n'am fost încă de râsul nimănui-
Şi nu vreau să se spue, când nici nu sunt 

[eu vina: 
—„fa uită-te.—La cine? La biataCaterina. 
„Era să se mărite cu un nebun, şi-acum 
„Nebunul a lăsat o." 

Jranio 
Eu n'aş pricepe cum 

Petruchio să-şi uite cuvântul dat odată. 
Deşi, prin caracteru-i puţin cam rău s'aratâ, 
A fost întotdeauna ci stit şi aşezat. 
L-a 'mpiedicat, nici vorbă, ceva neaşteptat I 
Dar trebue să vie. Dece n'aveţi răbdare ? 

Vittorio 

Cred cam avut destulă, pentru-o aşa puf 
[tare. 
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Caterina 
e°ât aşa, mai bine să nu-1 fi cunoscut!.. 

(Ese plângând, cu Bianca) 
p ViHoria 

e °m, ce neajunsuri! Zău dac'aş îi crezut! 
(Intră Biondello, ostenit şi râzând) 

I v . SCENA II 
1 torio, Gremio, Tranio, Lucenţio, Biondello şi 

Invitaţi 

y, Biondello (intrând) 
aduc o veste bună. 

Tranio 
O veste ? 

Vittorio 
Care? 

Biondello (râzând) 
§j Vine, 
9 ' a m alergat 'nainte, să dau de ştire... 

Vittorio 
Cine? 

ot.. Biondello (aeelaş joc) 
vin cir\e. 

Vittorio 
C u t n îl chiamă? 

Biondello (aeelaş joc) 
Petruchio. 
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Tranio (către Vittorio) 
Ei, nai 

V'am spus eu ? 
Vittorio 

Ai dreptate 1 
(către Biondeiio) dar de ce râzi aşa ? 

Biondello 
Vezi că. 

Vittorio 

Ce e ? Vorbeşte!.. 
Biondello 

Păi, de!... 
Vittorio 

Ci spune-odal&l 
Că n'avem timp de glumă!... 

Biondello 

Să spun ? Atur.cia, iatâ'' 
Şi-a pus o pălărie cu pene şi cu flori; . j 
O haină, fără nasturi, cârpită 'n subţiorM 
Şi pantalonii parcă-s mai rupţi ca totdeauna 
Dar cizmele! Ce cizme ca vai de lume! Un3' 
E cu şireturi ; alta răsfrântă până jos; 
Ciorapul drept pe faţă, iar cellalt pus Pe 

[dos-
La brâu, s'a 'ncins c'o spadă, în formă °e 

[frigare, 
De ai socoti, văzând-o, că e nevoe marerl 
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Şi. cocoţat pe-o gloabă de cal neţesălat, 
ae uită 'n lături, mândru, ca au ştiu ce 

['mpărat. 
îmbrăcămintea şelii, de molii e mâncată; 
turelele, sunt rupte ; o scară-i nefrecată ; 
Dârlogii, jumătate de sfoară, — în sfârşit, 
hârţoaga deşelată atât a ostenit, 
111 cât deabia se mişcă. 

Iranio (râzând) 
E caraghios 1 

Blondello (imitându-1) 
Fireşte I... 

D ece râd eu cu hohot? 
Vittorio 

Dar cine-1 însoţeşte ? 
Biondello 

Un servitor, aproape tot ca stăpânul lui. 
irebui să fii maimuţă, ori capiu, ca sâ-ţi 
p . tP u i 

r e tine nişte haine pestriţe, de păpuşe. 
(Ascultând) 

I ' - m i pare că s'aude... 
deduce la fereastră) Da, da ! . . . E JOS, la UŞC 

(Se duc şi ceilalţi la fereastră) 
Vittorio (zărind pe Petruchio) 

Ce gust 1... 
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Jranio 
Ce 'mbrăcăminte 1 

Biondello 
Uitati-vă la cal 

Vittorio 
Şi tocmai az, la nuntă, să vie 'n aşa hal 
Ce-o zice Caterina, când şi-o vedea băi" 

[batul? 
Nu vreau cu ţoale astea să fac pe supă' 

[râtul, 
Că;i pleacă, şi pe urmă rămânem fără el 

Petruchio (de afară) 
C e ! Nimeni nu-i acasă ? (intră, cu Qemio) 

SCENA III 
Aceiaşi, Petruchio şi Gremio 

Tranio (aparte) 
E cam sărit nite'' 

Vittorio (aparte) 
Nu prea e 'n toată firea. 

(către Petruchio) Nu ştii CU Ce placefj 
Şi câtă nerăbdare... 

Petruchio 
(In costumul descris de Biondello) Sunt în înţ'1 

[ziere ? 
Vittorio 

Aşi, nu 1 
(Toţi se uită ciudat la Petruchie) 
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Pe truck io 

• N'ar fi mirare, căci trebuie să vă spun 
^ă eu uitasem nunta. Noroc că-i drumul 
o. [bun 
91 caii noştri tineri mergeau destul de bine. 
—Dar nu 'nţeleg un lucru: ce vă uitaţi la 
p [mine 
Posomoriţi, cu ochii aprinşi, ori speriaţi? 
Nu m'aşteptaţi pe mine ?... Ei, dacă m'aş-

[teptaţi, 
^e lucru, ce minune, sau ce anume taine 
Va nchidă astfel gura ? 

Vit'torio 
p Mă rog... n'ai alte haine? 
^ăci înţelegi prea bine că si eu sunt mirat, 
Vizând că vii la nuntă cu-aşa costum ciu

dat. 
Tranio 

lntr'adevăr, nici nouă nu ne trecea prin 
e* [minte 
£ a vii aşa Ia spune, în câteva cuvinte,'. 
L e te-a făcut...? 

Petruchio (îtitrerupândti-1) 

y, Pricina veţi şti o mai târziu, 
a voi istorisi-o. când voi putea să fiu 

lixl liber. De-ocamdată, n'am vreme p n -
Ma a L t r u a s t a -
1Via duc la cununie! 
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(Uitându-se împrejur) . . . D a r u n d e hl i-e n e v a s t a ? 
Credeam că voi găsi-o nerăbdătoare'n prag, 
Sau că-mi va 'ntinde fruntea, privindu-mâ 

|cu drag; 
Şi văd că nu-i aicea. 

(strigă) Giordană! 
Vittorio lîntrerupându-1) 

Vreas'o cheme? 
Când te-o zări, sânt sigur c'O sperii! 

Petruchio 
Nu te teme. 

Jranio 
Văzând că nici în ziua d'intâi nu te-ai 

[gândit 
Să-i faci pe plac, îi piere tot gustul de 

[iubit. 
Să-ţi împrumut o haină măcar. 

Petruchio 
N'am trebuinţă I 

Aşa vreau să mă vadă, şi e cu neputinţă 
Să nu mă placai 

Vittorio 
Poate.,. Dar tot mai nimerit 

Ar fi să... 
Petruchio (aproape răstit) 

Nu nu po;te. Sânt foarte mulţumi' 
Cum sântl 
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Tranio 
In ziua nunţii, femeilor le place 

Când slau lângă logodnici... 
Petruchio 

Să mă lăsaţi în pace!... 
Cu haina, ori cu mine o măritaţi? Voiţi 
Să-mi pierd atâta vreme cu vorbe lungi, 

[când ştiţi 
Că mititica fată m'aşfeaplă cine ştie 
Cu câtă nerăbdare?...Ah! Dulcea mea soţie! 
Alerg o sărutare pe frunte-ţi să depun. 

(Se repede să iasă) 
Vittorio (vrând să-1 împiedice) 

Stai, să trimit s'o cheme!... Ascultă!... 
(Petruchio ese, urmat de Gremio şi Biondello) 

E nebun.... 
SCENA IV 

Vittorio, Gremio, Lucenţio, Tranio, invitaţi 

Tranio (lui Vittorio) 

Am început cu 'ncetul să cred că toate cele 
Ce face, nu sunt mofturi. 

Vittorio 

Atunci sunt semne rele. 
Mai merge cum mai merge, când v^zicâ-i 

[liniştit; 
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Dar ginere ntr'o parte, nu-i lucru de glu-
[mit !... 

Şi răul e că nu ştiu cum are să sfârşească.. 
(Pregătindu-se să iasă) 

Vă las puţin. Cei care voesc să mă 'nso-
fteiscă, 

Să vie. Să m'ajute cu-n sfat prietenesc. 
Mă duc la Caterina, să 'ncerc s'o liniştesc. 

(Ese, urmat de Gremio şi de figuranţi). 

SCENA V. 
Tranio şi l.uccnţio 

Tranio 

Acum, că suntem singuri, putem vorbi de 
[toate 

Iţi place mult Bianca; cum însă nu se poate 
Bătrânul să dea fetei un ginere sărac. 
M'am chihzuit, şi iată ce trebuie să fac: 
Cu prea puţine piedici şi-o sumă nu prea 

[mare, 
Voi căuta să aflu vr'un biet creştin, pe care 
Să-1 dau la toţi drept tată. Cam ce fel de 

[porunci 
l-oi da, văd eu pe urmă. E vreme. Pân, 

[atunci. 
Primeşti, cum m'oi pricepe, să pui eu tot 

[la cale? 
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Lucenţio 
j j j Şi. pe cât îmi pare, de planurile tale 

u Prea e lucru mare,—te las să îaci ce 
rj [vrei. 
Sâ f t e v ^ m s N ^ a P e c a r e ti'O detei, 

l §i Î - I t i u ' t u m i t de tine. Eşti repede de gură 
Ur ^U d 'băcie, s ă scapi de 'ncurcătură, 

t ttiează deci, Du luntrea : dar nu mă râs-
jturna. 

__^_M Tranio 
I Un Câ rtm P ° r n ' t s P r e ţintă, e de ajurts să vrea. 

J n d vrei, un singur lucru îţi sprijină-gre* 
Şi •• [şeala 
^'î1 Poate pune piedici. 

Lucenţio 
Ce lucru? 

Îndoiala. 
Tranio 

j n c o l o . toate-s mofturi! ^ ^ ^ ^ ^ _ 
Lucenţio 

Atunci, ce-ai tu de gând? 
I >: Tranio 

' a m spus: să caut un t a t ă ; să viu cât 
Q [mai curând 

: 5.1, §i să-1 înduplic să pue chezăşie 
*il dărueşte-o sumă de-atât, care să ne 

L 
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Mai măre decât suma pe care-o va voi 
Vittorio Minola. 

Lucenfio 

Crezi că 1 vei păcăli 
Aşa uşor? 

Tranio 
Nu-ti p/ace? Fă dumneata mai binf 

(Se deşteaptă) 
Lucenfio 

Stai! nu pleca! Inşală-1 cum ştii. Mă'ncre11 

[în tine. 
Tranio (întorcându-se) 

Din câte ştiu, tot ăsta e cel mai bun mij'°] 
Ca să ne-ajungem ţinta, mi-am pus m8 

[dria'n joc, 
Bianca e a noastră. Am să răstorn o Iun'; 
Şi, dacă n'om avea-o, să nu-mi mai $ 

[pe nume! 
Lucenjio 

Tu uiţi că mai e încă un profesor de c&K 
Să nu mi-o ia! De-aceea cu multă gr'" 

[sânt-, 
Femeia, dintr'o vorbă, şi tot se zăpăceş^' 
Dar dintr'o serenadă!... 

Tranio 
Tot te'ndoeş*' 
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Lucenţio 

Fireşte. 
Şi nu găsesc alt mijloc, prin care să scă-

Ipăm 
ue el, de cât răpirea, ca să ne cununăm 
Pe sub ascuns. Odată ce nunta se va face, 
Ce-mi pasă? Le dau voie să ţipe cât le 

[place! 
Tranio 

O furi, te'nsori şi gata! Gândeşti că merge-
[aşa? 

Mă mir că n'ai furat-o.—Atât ne mai lipsia! 
Tocmai târziu, încolo, când vom vedea că 

[nu e 
Nădejde ca bătrânul s'asculte şi să pue 
Credinţă pe ce spunem—atuncea poate, da. 
Ştiu tot cum stă pe-aicea, şi le voi arăta! 
Vittorio bătrânul, Hortensio şiretul, 
Şi Gremio ce umblă să-şi facă loc cu'ncetul, 
Şi toţi câţi nu-i cunoaştem şi cât vor mai 

[veni, 
Toţi vor fi traşi pe sfoară de mine. Dac'ar şti 
Că eu, când vreau, nu poate nici focul să 

[mă ţie, 
S'ar apăra mai bine ! 

(Intră Gremio, vesel) 
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SCENA VI 
Lucenţio, Tranio, Gremio 

Trail io 

Vii de la cununie ? 
Gremio (vesel) 

Da ; şi nu vezi ce vesel mă'ntorc ? 
Tranio 

Adevărat 
Nici nu băgăm de seamă. 

Gremio 

E vrednic de legat. 
Tranio 

Cum? Cine? 
Gremio 

Cine, cinei... Petruchio. 
Tranio 

Cum asta? 
Gremio 

Atât e de 'ndărătnic şi rău, în cât nevasta, 
Pe care-o ştiţi ce poate, e ileac pe lângă el. 

Tranio 

Mai furios? 
Lucenţio 

Mai ţanţoş? 
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Grumio 

Ce ţanţoş! E un fel 
^e diavol, de balaur, de lup care sfâşie, 
De viperă,—în fine, cum e mai rău să fie. 

Iranio 
Nici ea nu e mai blândă; sunt tocmai po

triviţi. 
Gremio 

Când vă-ţi uita d'aproape la amândoi, gân-
[diti 

Că ea e mieluşică. Alături de-aşa hienă, 
|t< pare "mai smerită decât o Magdalenă. 
Nici nu mai e de vorbă... şi ca să judecaţi 
~â lui îi cam lipseşte o doagă, ascultaţi: 
^«nd 1-a 'ntrebat un preot: primeşti ca de 

[soţie 
j-̂ â iei pe Caterina?", cu-o voce de mânie, 
°e-ai fi crezut că sfinţii bisericii trăsnesc, 
*"a zis: „Ce 'ntrebi prosteşte? Vezi bine 

[că primesc! 
"De ce-am venit aicea? Ca să te uiţi la 

[mine ? 
»Ori vrei una din palme să mi-o măsor pe 

[tine? 
'̂« după ce sfârşise să 'njure furios, 

^ând preotul luă cartea, care-i scăpase jos, 
~e repezi nebunul şi-i dete-un pumn în spate 
p-aşa greoi răsunet şi atâta răutate, 
l n cât săracul pre/>t a şi căzut lungit. 
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Tranio 

Şi nu i-ai zis nimica ? 
Gremio 

Ce, am înebunit? 
Era destul o vorbă să-mi sară'n cap şi mie I 

Lucenţio 
Auzii 

Tranio 

' Dar Caterina ? 
Gremio 

Cu faţa stacojie, 
Cu ochii'n jos, fricoasă, mai-mai că ntf 

[plângea. 
Nici n'a deschis guriţa. Şi-apoi cine'ndrăz' 

[nia 
Cu el să mai vorbească, când toţi vedeau 

[că'njură 
Şi mârâe, ca vulpea, când are gâsca'n gură? 
In cele de pe urmă, a zis să i se dea 
Grijania. A luat-o, a dat'pe gât din ea 
Mai mult de jumătate, şi, ce mai rămăses^ 
O parte a vârsat-o în glumă pe sub mese' 
Iar restul pe obrazul unui copil, zicând 
Că face ca mustaţa să-i crească mai curând' 

Tranio (înmărmurit) 

Nu mai vorbii 
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Lucenţio (mirat) 

Ascultă ce i-a trecut prin minte! 
Gremio 

Atunci, cu toată pofta de-a-i admira 'nainte 
^Pravile, de frică să nu mai bată iar 
j * e cine-va d'acolo, m'am furişat afar! 
^ar trebae să vie, căci slujba ajunsese 
^e la sfâişit... 

(Ascultă) 

. Chiar vine... Drăguţei de mirese 
Nu cred să-i pară bine... 

(Se uită spre uşă) 

A ! iată-i! 

SCENA Vil 
aceiaşi, Petruchio, Caterina, Bianca, Vittorio, 

Hortensio, Grumio, Biondelo şi figuranţi 

Petruchio (intrând, cu Caterina, către unii) 
. Domnii mei, 
"ă mulţumesc din parte-mi, 

(arătând pe Caterina) cum şi din partea ei. 
(Către alţii) 

Y& mulţumesc şi vouă, prieteni. Niciodată 
Û voi uita plăcerea ce astăzi mi-a fost 

[dată; 
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Dar, cu gărere mare de rău, vă-nştiinţăm 
Că nu^prânzim acasă. 

Caterina 

J Cum? 
Vittorio 

Pentru ce? 
Petruchio 

Plecăm' 
Mi-'nchipui că ne-aşteaptă, cu-acest prilej. 

[un mare 
Ospăţ de nuntă. Insă, precum v'am spus. 

[îmi pare I 
Din suflet rău că trebuie să plec numai de 

[cât 
Trauio (iui Qremlo) 

Ce ginere cu toane! 
Grumio (lui Tranio) 

De-ar îi numai atât' 
Să vezi când îl apucă! Atunci s'auzi cui" 

[zbiară 1 
Vittorio 

Şi cine te sileşte să pleci chiar astă seară' 
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Petruchio 

O grabnică nevoe; aşa încât aş vrea 
Să fiu la mine-acasl 'nainte de-a 'nopta. 
Plecarea, nu vă mire, fiindcă fiecare 
Aţi face tot ca mine, In astă 'mprejurare. 
Primiţi deci înc'odată a mele mulţumiri 
Şi credeţi că 'n onoarea unei sărbătoriri 
Ca cea de azi, aş face tot Geea ce mi-aţi 

[cere,— 
Dar mi-e cu neputinţă. Ar fi o neplăcere, 
De care, mai încolo, să-mi pară rău n'aş 

[vrea. 
Cu altă 'mprejurare, spune{i-mi... şi-om ve-

[dea 
(Către Caterina) 
Aidem, Tirico dragă. 

(către ceilalţi) Ciocniţi şi pentru mine! 
(către Caterina) 

Nu vii? 
Caterina 

M'a scos din fire! 
Tranio (aparte) 

Ce om! 
Vittorio 

N'ar fi mai bine 
Să stăm cu toţi la masă, şi'n urmă să plecaţi? 

Petruchio 
V'am spus că nu se poate! De geaba mă 

[rugaţi! 
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Caterina (rugâridu-se 

Te rog eu... pentru mine;., rămâi... 

Petruchio 

Gu neputinţă 1... 

Caterina 

Rămâi!.,. 

Petruchio 

N u ! 

Caterina (cu blândeţe) 

Fă-mi plăcerea. Când ai bună voinţă, 
Orice se poate. Aide... rămâi.., 

Petruchio 

De cât ai sta, 
Să-ţi pierzi degeaba vremea mai bine ai 

[asculta. 
(Către Orumio) 
Eil GrumloL. Eşti gata cu caii? 

Grutnio 

Da, stăpâne. 

C elruchio 

curele noi la frâne? 
Grumio 

Am dat. 
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i 

Petruchio 

Aidem atunceal 
Caterina (îndărătnică 

Eu nu viu! Nici acum, 
Nici mâine, nici poimâine, nici niciodată! 

Petruchio 

Cum? 
Caterina 

Ai zis că te duci... Du-te... HaidiL. Uşa i 
[de perete.. 

Nu pleci! Ci pleacă-odată!... Ori nici prin 
[gând nu-ţi dete 

C'o să-ţi înfrunt voinţa, şi-acum te«nspăi-
[mântaşi. 

Petruchio 
Titico!... cum se poate?... tu înger drăgălaş, 
Tu, culmea bunătăţii, sate mânii pe mine? 

Caterina 
Se poate ! (către Vittorlo) 

Lasă, tată; rămân aci, cu tine. 
Bărbatul se cuvine să facă ce vreau eu 1 

Hortensio (lui Lucenţlp) 
Pereche potrivită. 

(.ucenfio 
Aleşi de Pumnezeu! 



80 Femela îndărătnică 

Caterina (către toţi) 

Să mergem dar la masă, 
Petruchio 

Da, domnilor, aşa e. 
N'aţi face rău să treceţi alături în odae. 
Mâncaţi, beţi, şi petrecet'- Aşa-i dorinţa ei, 
Şi eu doresc tot astfel. Beţi dar amicii mei! 
Beţi pentru fericirea de astăzi, şi-F. pahare 
Innecese întreaga cernită întristare! 
Duceti-vă !—Cât pentru Titica, domnii mei, 
Va merge tot cu mine. 

(căire Caterina, care moare de necaz) 

Dă din picior cât vrei; 
Scrâşneşte din dinţi; ochii dâi peste cap, 

[căci mie 
Nu mi e nici pic de frică de-aprinsa ta 

[mânie, 
Şi nu-mi schimb hotărîrea. Ori cât te-ai 

[supăra. 
Când zic „aşa să- fie", ordon să tie aşal 

(Către ceilalţi) 

Nevasta, mi-e nevastă, şi nu mi-e decât mie, 
Acel care îndrăzneşte să murmure să vie! 

(Către Orumio) 

Vin, Grumio !... Ajută-mi!... Ce naiba m'ai 
[lăsat 
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De-o parte? Scoate spada şi-arată-te sol-
[dat!... 

(Către ceilalţi) 

Ş* voi, începeţi! Liberi să faceţi încercarea ! 
°ar să nu fiu eu de vină, de v'oi cresta 

[spinarea. 
Suntem atraşi în cursă de o bandă de tâlhari. 
p e ei, că ne omoară! Tot noi suntem mai 

[tari!... 
~u, caut a'i înfrânge! Tu Grumio, răpeşte, 
° e poţi pe Caterina !... 

(Grumio ia pe Caterina în braţe) 

Aşa!... Acum porneşte 
^u ea!... Nu-ţi fie teamă, Titico! rând 
_ [sunt eu, 
Nu poate să s'atingă de noi nici Dumnezeu, 
p (Ese Petruchlo, târînd pe Grumio cu Caterina, 
^atid ceilalţi voesc să se repedâ după el, Petruchlo 
. e 'ntoarce şi-i opreşte cu spada. Petruchlo dispare, 
ivitaţjj c a ( j ; obosiţi, pe scaune, în vreme ce Vittorio 
'»' frânge manile). 

" C O R T I N A 



ACTUL IV 
Acasă la Petruchlo, 

SCENA I 
Qrinlo (Intrând şl trântindu-se pe un scaun) 

Uf! Dumnezeu să-1 bată de drum!... Mi-8 
[dat prin piele' 

Mai bine-mi da la spete o sută de nuiele I 
Sunt rupt! Să fiu Hercule.şi tot m'aş văeta1 

Dar caii?... Dar noroiul?... 
(Sărind tn susj Oleo!... de m'ar vedea 

Stăpânu-meu pe scaun, în loc să-mi văO 
[de treabă. 

M'ar lua Ia trei păzeşte!... Să piegâtescde 
[grabă •• 

Strigând 

Hei! Curtis!.. N'auzi?... Curtisl... 
O voce de femee (din culise) 

Cine mă chiamă? 
Grtmio 

(Jntră Curţi? 
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Ce? 

bar 

Care 

Sa 

Se • 

Te-ai 

unde 

SCENA II 
Grumio, Curtis 

Curtis 

întors ? 
Grumio 

Fă focul, pentru stăpânu tău 
Curtis 

e? Nu vine? 
Grumio 

Vin amândoi, acuma 
Curtis 

•amândoi ? 
Grumio 

Nevasta şi e 
Curtis 

şi însurat? Dar iute se 

nsoara 
Grumio 

, nu se 'nsoară,-
Curtis 

• 

Ia lasă gluma 
mai însoară el 

-fă focul! 

Stai niţel 
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Orumio frăstiU 
Am îngheţaţi 

Curtis 

Mireasa nu e în întregul minţi'' 
Pe cât se spune. 

Grumio 

Mie, mi-e frig de-mi clănţăn dinţi'' 
Şi tu te-ntinzi Ia vorbă. Ori pentru că rfl* 

[veZ1 

Cu mâna degerată? Să nu te minunezi, 
Când ai simţi că biciul începe să-ţi alerg* 
Pe spate. Şi pe urmă cu mine tot ma' 

[merge j 
Dar să nu cazi în mâna stăpână-ti—că-i foc 
Lipeşte nişte palme, de te 'nvârteşti în loc' 
Fă, prin urmare, focul mai repede 1 

Curtis 
îndată. 

/Aprinde forul) • 
Grumio 

Aşa!... Aprinde-1 bine!. . Şi soba e'ngheţa^ 
Pe-aşa urâtă vreme 1... Furtuna asta-i sen1" 
D,e iarnă lungă. (Către Curtis; Arde ? 

Curtis (tn vreme ce se aude furtuna) 

Da, da 1 
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Grumio 

Mai 
? 

Curtis 

Gata 
Grumio 

pune-

/ > 

un 

85 

lemn. 

Ati scuturat prin casă ? 
Ai aşternut covoare? Perdeaua de mătasă, 
A{i pus-o 'n capul scării ? Lacheii sunt curaţi, 
Cu nasturi noi Ia haine, gătiţi şi mănuşaţi ? 

Curtis 

N'ai nici o grije, dragă. Sunt pregătite ţoale, 
Când le-o plăcea, să vie. Dar pân'atunci. 

[se poate 
Să-mi povesteşti şi mie ce aţi mai făcut? 

Grumio 

Să-ţi spui: 
Eram călări. Trecusem de casa...nu ştiu cui. 
Pe-un cal, mergeau, în treapăt, stăpânul 

[şi Titica,— 
Titica e mireasa —Eu, nu ziceam nimica. 
Şi mă stropia noroiul, de-ai fi crezut că 

['nnotl... 
Când să mă uit, căzuse în şanţ, cu cal cu 

[tot. 
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Cartis 

Stăpânul? 
G rum io 

Şi stăpânul, şi ea, şi biata gloabă. 
Curtis 

Cum ? Doi pe-un cal ? 
Grumw 

Da, frate!... Am alergat de grabă, 
Şi ce să vezi ? Aş râde şi-acum de mutra 

[iOt, 
De n'aş băga de seamă că şalele mă dor. 
Căci, cum se ridicase, (râde) — vezi ? tot nu 

[mă pot ţine— 
Să nu pufnesc,—stăpânul s'a repezit la mine 
Şi mi-a cărat la spete cu biciul până 1-a 

[frânt. 
Eu, care de bastoane nu mă prea înspăi

mânt, 
Atâta mă răzbise, şi-aşa sbieram de tare, 
încât amândoi caii s'.au speriat şi. care 
Cum a putut, a luat-o la fugă, bătăios. 
Pân' să-i găsesc, tot câmpul l-am alergat 

[pe jos. 
Curtis 

Ce'ntreb eu de mireasă, când văd că el o 
['ntrece. 
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Grumio 

Şi-o'trece cum se cade! îi dă'nainte zece! 
Ştii bine c'avea furii doar după ce mânca. 
Acum, şi dimineaţa şi seara-i tot aşa. 

(Pauză) 

Dar ce stăm noi de vorbă ? Ei trebue să fie 
Pe-aproape... Vezi! Ia seama să nu cumva 

[să vie 
P'ascuns. Să chemi pe Filip, pe Iosef.. 

[în sfârşit, 
Pe toţi. Mai ţine mi locul că eu sunt os

tenit. 
Curtis (strigând) 

Ei! Filip! Felix! Iosef! Natanael! 
Filip (din culise) 

Natanael (din culise) 

Ce este? 

Ce vrei ? 
Curtis 

Veniţi mai iute! 

SCENA III 
Grumio, Curtis, Natanael, Felix, Iosef, Filip, 

(şi alţi patru lachei) 
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hatanel (Intrând mirat) 

A ! G.umio! 
Iosif 

Ce veste? 
Felix 

Plăcută ? 
Filip (aproplindu-se) 

Bună ziua. De unde vii aşa 
Plouat ? (Vrea să-i dea mâna) 

Grutnio 

Fugi că n'am vreme de bună-ziua ta!... 
Ara alergat 'nainte, ca să vă dau de ştire 
Câ vine. Aşteptaţi-1. 11 ştiţi cum e din lire. 
Fiţi cu respect. Primiţi-1 cu cinste, mai ales 
Că astăzi nu e singur. Aşa. M'aţi înţeles ? 
Să nu fiu eu de vină, de-aţi face vre o 

[prostie, 
Căci ştiţi că nu glumeşte !.,. 

Petruchio (strigând d'afară) 

Auzi obrăznicie!... 
Să nu găsesc pe nimeni !.., 

(Intră cu Catcrina.—Lacheii 'nmărmuresc), 
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SCENA IV 
Aceiaşi, Petruchio, Caterina 
Petruchio ^ameninţător şi furios) 

Descalec şi nu e 
Nici unul lângă mine, să-mi ţie scara. Ce? 
Vreţi să-mi duc singur calul la grajd ? Vi 

[se cuvine 
Treizeci şi cinci de beţe la fiecare rmurmur) 

• [Cine . 
Nu se supune ? (strigă) Filip ! Ştefan Nataniel I 
Giacomo! Felix! Iosef! Giordano! Samuel! 

Filip (fricos) 

Suntem aici, stăpâne !... 
Petruchio 

Nici unul n'o să scape!.... 
Veniţi mai lângă mine! 

(Lacheii d'abia se mişcă de frică) 

Mai mult I Aici! Aproape !... 
Toţi sunteţi nişte trântori! Ştiaţi că astăzi 

[viu, 
Şi'n loc să staţi la poartă, găsesc pe-aici 

[pustiu. 
Canalii! Altă dată vă rup la toţi spinarea ! 

Gruinio (aparte) 

Pe semne că cu mine făcu doar încercarea. 



90 Femela îndărătnică 

Petruchio 

Nici masa nu e gata ?... Acum s'o văd aici! 
Aţi auzit ? Acuma, că pun mâna pe bici 1 

felix (vrând să se desvinovăţească) 
Stăpâne... 

Petruchio 

Nici o vorbă 1 
(Către Caterina) Stai, draga mea soţie! 

Stai jos! 
Felix (acelaş joc) 

Vezi că, stăpâne... 
Petruchio 

Ei! la bucătărie, 
Când poruncesc odată I 
(Felix, Iosef şi Natarriel se reped câte-şi trei să iasă) 

încet!... 
(Către Caterina) Eu mă topesc ! 

De foame; dar tu, dragă ? 
(Vede că lacheii d'abia merg) Ce ? Vreţi să vă 

[croesc ? 
fCei trei lachei es) 

(Către Caterina) 
Fii veselă, Titico. O să mâncăm îndată. 

' (Către ceilalţi lachei, cari au rămas) 
Voi! cizmele să-mi scoateţi 1 

(Se reped toţi) 
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Filip 

Acum stăpâne, iată! 
Petruchio 

Nu to|i I Ajunge unul! 
(Un lacheu vine să-i tragă clsma) 

Au ! au! Nu trage aşa! 
Vrei să-mi suceşti piciorul?... Să vie altul! 

[Na! 
(vine alt lacheu) 

Şi trage de-opotrivă din părţile-amândouă ! 
Mai tare 1 
(Lacheul trage şi cade pe spate, cu cizma 'n mână). 

(Ceilalţi lachei râd). 
Dobitocul I (către lachei Vă tai eu pofta vouă 
De râs!... Să vie altul! 
(Vine alt lacheu, care-i desface şireturile dela cea

laltă gheată,, şi pe urmă trage). 
încet!... N'auzi ce-ţi spui? 

(Gheata ese) 
Papucii!.... Haid'mai iute! 
(Un lacheu -iaduce papucii) Şi nu-i dă nimănui, 
In gând s'aducă apă ?... Ce bestii! Apă! Apă! 
Văd eu că nu mai merge ! Tot trebue să'n-

[ceapă 
Bătăi le ! (Lacheul aduce un lighian auriu) 
(către Caterina) Vin dragă, şi spală-te pe 

[mâini !.,. 
(Lacheul scapă ligheanul) 
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Ligheanul meu de aur să mi-1 turtiţi!.. Ai? 
[Câini! 

(Ii dă lacheului un picior) 

Cate rina 

De ce te superi? Iartă-1 te rog!... E fără 
[voe. 

Petruchio 

Vezi bine că e fără! Căci altfel, anevoe 
L'aşi fi ertat. . 

(Către lachei) Afară 1 
(Lacheii es) Mai bine să vă dăm 

Picioare, de cât palme ! Intră cei trei lachei 
[cu mas3) 

(Către Caterina) Aidi, dragă, să mâncăm! 
(Caterina şi Petruchio stau la masă) 

Ce-i asta?... Lemn?... Cărbune?... 
lose} 

Friptură. 
Petruchio 

Şi-mi dai mie 
Friptură arsă?... Orbul de bucătar nu ştie 
Că n'o mănânc prea friptă ? Sunt ladă de 

, [gunoi ?... 
Să'i faci socoteala şi să se ducă! 

(Către cei trei lachei cu masa) Voi, 
Fiindcă-i ţineţi parte şi-mi faceţi viaţa-

[amară, 
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~travitori de oameni, plecaţi! Vă dau afară! 
Nu vreau d'aci 'nainte nici liniştea să-mi 
v,. . [stric, 
N,ci bucătar, nici slugă, nici masă, nici 

[nimic ! 
(aruncă tot pe jos şi trânteşte masa) 

Gaterina (blânda) 
N u fii atât de aspru! Se 'ntâmplă câte-
p [odată, 
i ."c^('o (în vreme ce lacheii strâng ce e pe jos) 
i111 zici să nu fiu aspru când fiecaro cată 

Un* să mă nec?jeas:ă mai rău? 
Caterina 

ţ s [Ai fi putut 
a «u trânteşti tot prânzul pe jos. 

Petruchio 

P Dar n'ai văzut 
s arsă e friptura ? Mă mir, neruşinatul, 

11 a 'ndrăznit, când ştie că sunt bolnav! 
T [Ficatul, 

0ftmeniî ca mine, cu cât bei mai groza 
lutreşti cu carne, cu-atât e mai bolnav. 

> oamenii ca mine, cu cât bei mai grozav 
A te nutreşti cu carne, cu-atât e mai bolnav. 

t chiar oprit de doctor, şi nu vrea să 
rj [priceapă!... 
şec«t aşa, mai bine bem un pahar cu apă 

n e hrănim cu pâine,—căci nici nu mă 
['ndoesc 
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Câ vei posti cu mine, văzând că eu postes"' 
(Tăcere) . 

Te las puţin. Castelul, mă duc să-mi vf 
[în pripf < 

Odaia pregătită te-aşteaptă! Intr'o cW\ 
Mă'ntorc; dar pân'atuncea, ah! lasă'111* 

[să-ţi sp*? 
Că eşti a mea comoară şi te iubesc neb1^ • 
(Ese cu cei trei lachei, cărora le face semn să-1 urmcZ . 

SCENA V 
Caterina 

Mult o să treacă, până să-i piară supărarea' 
Ii bate, strigă, sparjfe, aruncă jos mâncare* 
Nimic nu-1 mulţumeşte, şi de-o mai ţine-a?*. 
Eu am să mor de foame. Nici pâine sţ 
T [nu-mi dea 
La noi, acasâ, tata ori-cărui cerşetor * 
li da un ban, de milă, când îi spunea CP 

[n' a r e ' 
Pomana-i totdeauna la uşa lui. Şf eu -* 
Eu, care-am fost stăpână pe caracterul meţ 
Nu mam rugat de nimeni şi-am poru^1 j 

c> u [în t o a t e f e 
S ascult eu tot ce-mi 2ice bărbatul ? Nu ** 
o- , . [poate!' 
Şi cel puţin de-ar merge. La fiecare Pa* 
Se nîune. Eu nu ştiu ce mijloc m i - a r â ^ 
bă-l fac să-şi yie "n fire... Dar ceeace v. 

['ntrece 
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j * e toate, e păcatul ce are, când îi trece, 
JJe-a spune că le face pe toate din amor. 
Sudată 'ndrăgostire! Auzi! mă faci să mor 
j^e toarne şi de sete, să stau o zi întreagă 
Neodihnită,—şi-asta e dragoste?... 

(Se duce spre fereastră. Intră Petrucliio. 
Se aude furtuna) 

SCENA VI 

Petrucliio, Caterina 

Petruchio 
p _ Cum, dragă? 
£Şti tot aici ? Spuseseşi pe drum c'ai ostenit. 
Sau admirai în taină, pe cerul poleit, 
Cum razele de aur din cornul lunii... 

Caterina 

Lună ? 
^ lună, când e ziuă ? Şi nu vezi că-i fur» 

Petruchio [tună ? 
I a Să mCşuit... (se uită pe ferească) Cu toate 
. [silinţele ce-mi dau, 
N u văd nici o furtună. 

Săgeţile de fulger? 

Caterina 

Atunci, ce căutau 

Petruchio 

Eu n'am văzut nici una. 
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Caterina 

Ia uite!... Asta ce e? Nu-i fulger? 
Petruchio 

Nu; e luna. 
(Declamator) E luna, care trece, văzduhul 

[luminând. 
Caterina 

Şi eu îţi spun că-i fu'ger. 
Petruchio 

Ei!... Apoi până când 
Ai să te cerţi într'una? Zici că e fulger ? Bine, 
Am să te ţiu aicea, să stai la geam cu mine. 
Până-ei vedea că-i lună. Ţi-am spus eu ma1 

[de mult 
Că eu când zic... 

Caterina 
Ei bine.... aşa e... Da!... te-ascult-

Boteaz-o cum îţi place. Zi-i lună, fulger, soare 
Ori candelă, ori lampă, sub orice chip W 
Te-ascult. [pare 

Petruchio (mângâind-o) 
Aşa, Titico. Ştiam dela 'ncepu' 

Că tu glumeşti. .Eşti înger! Vin', vin' să ie 

jsărut! 
(Intră Nataniei) 

Nataniel 

Stăpâne, croitorul e-afară. 
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Petruchio 

Zi-i să vie. 
(Nataniel ese) 

'Către Caterina) 
Ţi-am poruncit o rochie. S'o vezi; îţi 

[place ţie? 
(Intiă un croitor şi un pilărier.) 

SCENA vn 
Croitorul (intrând) 

E voe? 
1 etmc:Jo 

Intră, intră!... (Către pălărie care intră şi el) 
;ar dumneata, ce vrei? 

Pălărierul 
Venii cu pălăria. 

Petruchio 

Aşa ? (arătând pe Caterina) Arat-O ei 1 

Pălărierul (către Caterina, arătând pălăria) 

toîtiţi 1 
Petruchio 

Ia fugi de-acolo cu farfuria asta! 
Să ţi fie şi ruşine! Cura o sâ-mi las nevasta 
Să pue'n cap o roată, un taler, un capac, 
Cad numai pălărie nu e. Mai bine-o fac 
Eu, care nu sânt meşter 

Caterina 

Cu toate astea-mi place. 
7 
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Petruehio 
Fugi, dragă I râde lumea detine.Dacâ-ţiîace 
O alta 'n loc... 

Catenna 
Nu! Asta! îmi place forma ei. 

Petruchlo 
Ţi-o fi plăcând, da-i vorba că nu vreau 

[eu s'o iei. 
Catenna 

Dar dac'aşa se poartă şi dacă-mi vine bine ? 
De mine râde lumea! 

Petruchio 

Ba râde şi de mine, 
Că zice că-ţi dau voe să te 'mpopoţonezi. 

Catenna (furioasă) 

Şi pentru ce te-amestici în toate? 
Petruchio 

Să nu crezi 
Că, dacă ţipi, mă sperii. 

Caterina 

Atunci să tac ? Vrei poate 
Să nu-mi dau nici părerea, să mă supun 

[Ia toate? 
Ei. nu tac, na, şi pact ! Am dreptul să vorbesc. 
Ai sa mă faci cu 'ncetul s'ajung să amuţesc! 
Nu vrei s'asculţi ? Astupa ţi urechile!... 
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Petruchio 
Da, dragă, 

Aşa e... aî dreptate... Şi pălăria 'ntreagă 
E o caricatură... ceva "nspăimântător... 
Văd bine că nu-ţi place,- şi d'aia, te ador! 

Caterina 

Eu ştiu atâta numai; ăst soi de pălărie 
Ori cui îi vine bine.dar mai cu seamă mie 
Sânt foarte hotărîtă s'o iau, şi să nu crez 
Că-mi es din hotârîre! 

Petruchio 

Ce-ai zis? Că vrei să vezi 
Cum e făcut rochia? (Către croitor) Ia vino 

[de-o arată. 
(Croitorul aduce o rochie lungă, cu ciucuri, şide 4—5 

[culori) 
Prea sfinte! Vai de mine! Ce namilă bălţată 1 
De unde-ai mai găsit-o?... Uitati-vă la ea 1 
Ce cute ! Ce tigheluri! Ce ciucuri de perdea! 
Şi nasturii dm fată, nu vezi că stau să cadă ? 
Fugi, domnule, că asta nu-i roche, e saladă ! 

Croitorul 
Mi-aţi spus s'o fac la modă. 

Petruchio 
O fi! dar nu ţi-am spus 

S'o faci nici steag, nici zdreanţă. De jos 
[şi până sus, 

Nu sânt decât copci, găuri şi petece cusute. 
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Nu vezi că-i caraghioasa?., la-o de-aici şi 
[du-te!... 

Caterlna 

Eu o găsesc prea bine. şi tocmai d'aia ţiu 
S'o iau. E prea frumoasa! Cum însă vrei 

[ss fiu 
Cu rochi de fată 'n casă, foarte puţin îţifpasă. 

Petruchio (către croitor) 
Auzi ? ce, vrei să fie cu rochi de fată'n casă? 

Croitorul 

Nu mie, dumneavoastră v'a zis N'aţi înţeles.. 
Petruchio 

Ia uite ce obraznic! Noroc că nu vii des 
Pe-aicea; căci altminteri, c'o astfel de 'n-

[drăsneală, 
A doua oară sigur ai fi mâncat trânteală. 
Aidi! iute! Strângeţi marfa; —şi, decât 

[croitor, 
Mai bine ia-ţi o turmă şi fă-te păzitor. 

Croitorul 

Eu am făcut-o 'ntocmai după porunca dată, 
Petruchio 

Iar ?... Iar te 'ntinzi la vorbă? Ce gură bles' 
[temată I 

Te lauzi, când n'ai mutră; ce-ţi spun, faci 
[tot pe dos; 
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Ş'apoi la urma urmei, mai eşti şi mincinos?.. 
Aidi!... Cară tel... 

Croitorul 

Păi, bine... 
Petruchio 

N'auzi să eşi afară ? 
Natanie l ! (intră Nataniel) Inhaţă-1, şi dă-1 în 

[brânci pe scară! 
(Nataniel îmbrânceşte pe croitor şi ese împreună cu 

[pălărierul şi croitorul). 
SCENA VIII 

Petruchio, Caterina 
Petruchio 

De! Ce să-ţi îac, Titico 1 Vezi bine... eu, 
[ce stric? 

N'ai dreptul să fii tristă. Femeia, cu nimic 
Şi tot frumoasă pare. De ţi- e cumva ruşine, 

(arătându-şi hainele) 
Mângâe-te cu gândul că şi eu sânt ca tine. 
Fii veselă. 'Nainte de somn, aş vrea niţel, 
Să facem o plimbare, călări. (Strigând) Na

taniel I... 
Caterina 

Cum ? Iar Călări ? (Intră Nataniel) 
Petruchio 

Da, dragă; plimbare, după masă. 
(Către Nataniel) 



102 Femela îndărătnică 

Vezi, să'nşeieze caii, şi, când vor ii să iasă 
Din grajd, vin' de ne spune. (Nataniel ese) 

Caterina 

Eu nu'nţeleg de loc 
Ce gust mai e şi ăsta. Sânt supărată foc 
Că-mi faci numai necazuri, şi-ţi arde de 

[plimbare. 
Prea eşti din cale- afară 1 (Ese furioasă) 

SCENA IX 
Petruchio 

Cu multă 'ndemănare, 
Am început-o bine I şi dacă n'oi muri, 
Am drept să trag nădejde c'o voi domestici. 
Bărbatul, care-şi lasă femeia să domniască, 
E bun să ducă plugul, — şi ca să se 'm-

[blânziască, 
întocmai cum pe vultur îl ţii mereu flămând, 
Voi ţine-o nemâncată, vre o două zile *n 

[rând. 
Mi-a spus că-i ostenită. Prin ori câte mij

loace 
Mi-or trece mie'n minte, n'o voi lăsa în pace 
Să doarmă, toată noaptea; şi mâine iar aşa. 
Orice fel o fi patul făcut, voi căuta 
Un mijloc de gâlceava, să sară tot din casă. 
Saltele, perne, toate, am să le arunc sub 

[masă. 
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Cearşafurile, rupte — perdelele, pe dos, — 
Tot ce-oi găsi 'n odae, întorc cu susu'n jos! 
Ea, n'o saş i iasă lesne din toanele mâniei. 
Şi dac'o 'ncepe iarăş, în toiul gălăgiei 
Să se'ndărătniciască,—spre a o mângâia, 
Am să-i spun iar că toate sunt numai pen-

[tru ea. 
fatr'un cuvânt, eu planul cred c'o să is-

[butiască. 
E, ce e drept, cam aspru, dar are să-i slu-

[jiască 
vi-o să vedeţi femeia supusă 'ncet-încet,— 
Căci, într'o căznicie, domneşte cel şiret. 
(Pauză) 
Să 'ncepem, cum? Să 'ncepem cu patul. 

, (Până vine, 
Am vreme să-1 stric. (Intră în odaia de culcare) 

Curtis!... Ce pat e ăsta ? Cine 
Mi-a pus învelitoarea de-asupra? Şi cearşaf, 
Şi perne, şi saltele, sunt toate rupte praf. 
N'auzi ?... Ei! Curtis!.. Curtis 1... 

SCENA X 
Petruchio, Curtis (pe urmă) Caterina şi Grumio 

Curtis (intră alergând) 
Acum, stăpâne! 'ndată!.... 

N'am auzit... 
Petruchio (eşind în prag/ 

Eşti bună de spânzurat. Ce cată 
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La mine zdrenţele-astea? (li asvârie în cap; 
[perne, cearşaf. 
Curtis 
Ce zdrenţe? 

Petrucfilo 

cuvertură, etc.) 

Nu le vezi?^ 
Covor e ăsta? pernă? cearşaf e?... Cum 

[cutezi 
Să-mi pui în ziua nunţii tot vechituri ? 

Curtis 
Sunt bune; 

Nu e niciuna ruptă 
Petruchio 

Ta.i! Nu le văd 
S'arunce tot afară! Să nu mai 
M'ai înţeles? 
Caterina (Intrând, tablou) 

Ce-i asta? 
Petruchio 

eu?... Pune 
văd nimic. 

De, dragă! tot eu stric? 
De-abia mă liniştisem, şi 'ncej 

Gândeşte-te. N'am drepul să i 

Că nu găsesc în casă nici pat, să 
Auzi!... 

Grumio (intrând) 
Sunt gata caii. 

» iar supă
rarea. 

rup acum 
[spinarea, 

ne culcăm? 

^A 
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Petruchio 
Sunt gata? Să plecăm. 

Caterina 
Mi-e somn!... sânt ostenită... 

Petruchio 
Las', dragă Caterino! 

Mai mult du două ceasuri, nu 'ntârziem. 
[Aidil vino! 

Şi când ne vom întoarce, eu îmi aştern pe 
[jos, 

Iar tu te culci pe scaun. E el cam gloduros, 
Dar dormi destul de bine aşa. Să mergem 

[dară. 
Dă-mi pălăria, Curtis! 

Grumio (către Curtis) 
Şi cizmele de-afară. 

Petruchio 
Dă-mi numai pălăria! 

Grumio 
Păi cum, aşa te duci? 

Petruchio 
Jar, slugă ? Iar te-amesteci ? 
di dă un picior) Aşa vreau! In papuci! 
(Ese cu Caterina, pe ţaţe o ia repede din jilţul tn 

[care adormise) 

( C O R T I N A ) 



A C T U L V 
Acasă la Lucenţlo. Prânz de nunti. 

SCENA I 
Petruchlo, VlHorio, Gremio, Hortensio, Lucenţio, 
Tranio. Un strein, Biondello, Grumio, figuranţi. 

Vittorio (închinând) 

Trăiască-ne copiii!,.. 
Hortensio 

De bine să le fie! 
Streinul 

Ce nuntă fericită! 
Tranio (aparte) 

Şi fără gălăgie. 
Vittorio 

Mai adu vin, Biondello! 
Grumio 

Aşa 'nteleg şi eu-
Biondello aduce vin) 
Dă vin. (închinând) Noroc! Şi toate cu spor' 

Vittorio 

Dea Dumnezeu' 
Dar unde o fi Biar.ca? 
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Gremio (căutând-o cu ochii) 
Că bine zici. 

Lucenfio 
Aşa e. 

Petruchio 
S'a dus cu Caterina alături în odaie. 

7 ran io 
Hortensie-, îmi pare că şi nevasta ta 
E-acolo. 

Hortensio 
Nu ştiu bine. (Se aude bătând afară la uşa scării) 

S t i l a t e clne-va! 
Aţi auzit? 

Vitlorio 
Nu. Unde? 

Streinul 
La scară. 

,_ (Se duce la fereastiă) Cine bate ? 
(Bătăile continua) 
^u mai tot da degeaba, c'am auzit. 

(Bătăile urmează) Măi, frate ! 
*J spun şi nu'ntelegel Eil Nu mai ciocănii 
^ vrei? Pe cine cauţi? 

Vicenfio (de-afară) 

Lucentio e-aci? 
Streinul 

E-aici, dar nu e voe să intri. 
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vzllui w u 
Cum nu-i voe? 

Viu sâ-i aduc parale ; mi-a scris c'are nevoe. 
Streinul 

Păstrează-ţi banii'n pungă! Atât cât voi trăi, 
Ii voi purta de grije. 0eci nu te osteni 
Şi bunâ-seara. (Pleacă de la fereastră) Lumea, 

[aşa e-ntotdeauna: 
Cu gândul că te-ajută, te supără într'unal 

Vicenţio (de afară) 
Ei, domnule 1... 

Streinul (ducându-se iar la fereastră) 
Ce? 
Vicenţio 

Spune-i ca tată-sâu e-aici, 
In Padova şi cere să-1 vadă... 

(Ceilalţi se scoală dela masă curioşi) 
Streinul 

Cum? Ce zici? 
E !iul d-tale? 

Vicenfio 

Da, fiul meu. 
Streinul 

Ascultă I 
Sau ai greşit adresa, sau cauţi vorbă muitâ. 
Băiatul are numai un tată, şi acel un 
Sânt eu. 
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Vicetifio 

Te-nşelil 
Streinul 

Fii sigur că nu. 
\icenlio (supărat) 

Cel... eşti nebun? 
Streinul 

Vezi, să nu fac pe urmă şi eu pe supăratul! 
Vicenţio 

M'ameninţi, ai? Fiindcă venii să-mi văd 
[băiatul 

Şi vreau să mi apăr dieptul de tată? Apoi 
[stai, 

Bătrân fără ruşine, să-ţi dau eu năbădâi!.. 
(Se aude lovind în uşe) 
Sparg uşa şi tot intru! Am să te 'nvăţ eu 

[min.e!.. 
Biondello (către Tranio) 

Ce-i de făcut, stăpâne ? 
Tranio (încei) 

Dă fuga înainte, 
Şi nu-1 lăsa-'năuntrul 

Biondello (tot încet) 
Cum? 

Streinul (la fereastra) 
Uşa-a căzuţi 

A şi intraţi 

file:///icenlio
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Iranio (către Biondello) 
Dă fuga ! Da fuga ! 

(Biondello aleargă spre uşe şi se întâlneşte faţă 'n 
faţă cu Viecnţio) 

SCENA IV 
Aceiaşi, Vicenţio 

Sânt pierdut! 
Viccnţlo (recunoscându-1) 

Biondello! Vino 'ncoace să ţi dau o păruială 
Cum ţi se cade, slugă ce pe stăpân înşeală ! 
Mă mai cunoşti ? Ia spune ! 

Biondello (prefăcându-se) 
Eu, domnule? Acum 

Vă văd întâia oară, şi n'am onoarea... 
Vicenţio 

Cum? 
Nu mă cunoşti? (aparte) îmi pare c'aici ceva 

[Vascunde. 
(Către Biondello) N'am fost eu totdauna stă-

[pânul tău? Răspunde!.. 
Biondello (arătând pe strein) 

Stăpânu-z la fereastră. 
Vicenţio 

Te-ai învoit cu ei 1 
Ei, na, atunci! (ii bate cu bătui) 

Biondello 

Ertare I... Săriţi!... 
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Vicenţio (lăsându-1) 
Auzi mişei I 

Să-şi bată joc de oameni! V'arât eu! 
Iranio (intervenind) 

Mă rcg, cine 
Ejti dumneata, de intri în casele streine ? 
Cu ce drept baţi-o slugă a mea şi pentru ce ? 

Vicenţio (flxându-I) 
De ce? (recunoscându-1) 

Ah! Doamne! II cunosc! 
El e! 

Şi s'a-mbrăcat în haine, cu dungi de fir 
[pe ele. 

Cu panglici de tot felul, cu guler de dan-
[tele. 

Dar bine vă mai merge! In vreme ce eu 
[strâng, 

S'agonisesc avere pentr'un copil nătâng — 
El umblă în unire c'o slugă mincinoasă, 
Ca să mă sârăciascâ. Ce-i drept, foarte fru-

[moasă 
Purtare! 

Iranio (către ceilalţi) 
Aiurează, ca orice om sărit! 

Viltorio 
Ia adevăr, şi mie îmi pare cam smintit, 

Tranio (către Vicenţio) 
Nu crezi c'ar fi mai bine să eşi să-ţi vezi 

(de cale? 
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Ce-i dacă port dantele ? E treaba dumitale?' 
Sânt fiu de sânge nobil, şi tatălmeu nu 

[vrea 
Să poarte haine rupte un fiu de rasa mea. 

Vlcenfio 
Zici tată-tău că-i nobil? De unde? După 

[cine?.... 
E negustor de pânză, şi-atâta tot! 

Tranio 
Prea bine,. 

Să zicem c'ai dreptate. Dar n'ar fi mai 
[frumos 

S'o iei cu binişorul ? De ce eşti furios? 
Şi, mai întâi de toate, ştii cum mă cheamă? 

Vicenfio 
[Drace! 

Cum s'ar putea să nii ştiu cu cine am a-
[face, 

Când eşti la mine 'n curte de cincispre-
[zece ani? 

Tranio 
Şi cum îmi zice mie? Calic? Sgârcit? Ort 

[bani? 
Vicenfio 

Cum ? Tranio îţi zice. Crezi că nu bag de 
[seamă 

Ce vreţi? 
Si re inul 

Ţi am spus odată că-i fini meu 
[şM cheamă 
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Lucenţio. 
Vicenţio 

O ! Doamne I atunci 'l-au omorît! 
Mi-la ucis tâlharul! Repezindu-se la el) 
Am sa" te strâng de gât. (îl zguduc) 
Ce mi-ai făcut băiatul ? Ce l-ai făcut ? Răs-

[punde !... 
L-ai omorît? Când? Spune! In care parte? 

[Unde ? 
(II zgudue mereu) 

Iranio 
Săriţi de puneţi mâna ! Săriţi, că numai pot! 

(Sar ceil.-ilţi şl—1 scapă) 
Şi duceţi 1 încolo c'a-nebunit de toi! 

(Intră Bianc.i, Emilia şi Caterina) 
SCENA III 

Aceiaşi, Caterina, Bianca, Emilia 
Bianca 

Ce sgomot e? 
Caterina 

Cei asta? 
Lucenfio (îngenuchind înaintea Iul Vicenţio) 

Iţi cer ertare, tată. 
Vicenţio (vesel) 

CM fiul meu e-n viaţă! 
Vittorio (nedumerit) 

Iar nuntă încurcată? 
Lucenfio (cătie Viltorip) 

fiu sânt adevăratul Lucenţio, 
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Viitorio (arătând pe Tranlo) 
Dar el? 

Lucenţio 
E servitor. 

Tranio (către strein) 
S'O ştergem ! (Ese pe furiş, cu streinul) 

Lucenţio 
Ne-am învoit ast-fel. 

Căci vream până la Bianca s'ajung cu uşU' 
[rinţă. 

Vitlorlo 
Ciudat 1 

Lucenţio 
Când vrea amorul, ori-ce e cu putinţa 

Ştiam că lângă dânsa, adus ca profesor 
Şi zilnic împreună, va fi mult mai uşor, 
Să-i povestesc iubirea-mi. Cu multă dibăcie-
Am isbutlt ca lumea să ia, fără să ştie, 
Pe Tranio drept mine,—şi astfel astâ-zi a01 

Femeia mult dorită, pe care-o aşteptam 
Şi care mi-e soţie. 

Vittorio 
Să 'nşeliun biet părinte' 
Vicenţio 

Nu unull doi de-odatăl... Dar cred c&' 
[mai cu minte-

Decât pentru nimicuri iar să ne supărăm-
Copiii fie-care să-i bine-cuvântâm. 
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Când vezi în două inimi atâta 'ndrăgostire, 
Ertarea părintească e drum spre fericire, 

(I' blne-cuvinlează. Toţi se răspândesc) 
•̂Şa 1 şi să fim veseli ! 

(Ia un pahar de pe masă) 
închin paharu-ntâi 

I n cinstea lor. 
Tofi (închinând) 

Trăiască!... (Pauză) 
Vittorio 

(Către Bianca, pornită spre uşe, împreună cu Cate.ina 
[şi Emilia) 

Bianca I nu rămâi ? 
Bianca 

Nu, tată. Dar ne'ntoarcem. Mă duc s'arăt 
[lădiţa 

Cu darurile mele de nuntă. (Es câte-şi trele). 
Pctruchio ese pe-o uşe opusă şl se întoarce cu 

n Căţeluş, pe care-1 pune să slujiască). 

SCENA IV 
'Uorio, Vicenţio, Gremio, Petruchio, Hortensio, 

Lucenţio, Grumio, Biondelio, figuranţi. 

\ittorio (uitându-se după Bianca) 

Porumbiţa 1 
Vicenfio 

t)°> trandafiri de fete. 

file:///ittorio
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Gremio 

Beau în norocul lor. 
Vittorio 

(Către Petruchlo, care se joacă cu căţelul). 

Dar tu, ce faci acolo ? 
Gremio 

Dresează pe Medor. 
Vittorio 

Tot felul de comedii 1... Ce! altă treabă 
[n'are ? 

Hortensio 
E cel rnai fără frică îmblânzitor.., 

Gremio (întrerupându-1) 

Dar care. 
Văzând că nu parvine din lup să facă miel, 
îşi mângâe necazul, dresând un biet căţel, 

Vittorio 

Nu sântem noi de vină. Când mi-a cerut-o 
[mie, 

El, n'avea ochi să vadă că face...? 
Pctruchio Întrerupându-I) 

...O prostie-
Vittorio 

N'am zis „prostie". 
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Petruchio 
Poate n'ai zis, dar ai gândit. 

Ca să vă dau dovadă că eu am isbutit 
*n plan,—propun un mijloc: să-şi cheme 

^ [fie-care 
Soţia şi acelui ce, printr'o ascultare 
Ne'ntârziată, voia i se va 'ndeplini, 
Şi-a căruia soţie supusă va veni, — 
Acela să câştige prinsoarea. 

Lucenţio 

Foarte bine. 
Hortensia 

Uimesc. Treizeci de galbeni. 
Petrnchio 

Treizeci ? E şi ruşine! 
Nu fac aşa prinsoare, nici chiar pe calul 

[meu I 
Auzi, treizeci de galbeni femeia mea! 

[când eu 
Mi-aş pune 'n joc averea,—da, domnilor, 

[mi-aş pune-o 
Atât mă ştiu de sigur. 

Qremio 

. Ia lasă, dragă. Spune-o 
** alţii, dar nu nouă. 
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Hortensia 

Ori poate ei îi glumind ? 
Petruchio 

Vă prindeţi pe trei sute? 
Lucenţio 

Mă prind 1 
Hortensio 

Şi eu mă prind 1 
Vittorio (Iul Petruchio, încet) 

Fugi, c'o să pierzi! 
Petruchio 

Ce-ţi pasă 1 
Lucenţio 

întâi, mi-e rândul mie. 
Vittorio (Insistând) 

Petruchio, n'ai minte? Faci o copilăriei... 
Petruchio 

îmi trebuiau trei sute de galbeni, şi-am 
[găsit 

Prilej să-i iau de geaba. 
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Vittorio (aparte) 

Tot cum îl ştiu: smintit!... 
Lucenfio 

începem ? 
Petruchio 

Da. 

Lucenfio 

Biondello 1 (Vine Biondello) Treci dincolo şi 
[spune 

Stăpână-ti să vie. (Biondello ese) 
Paralele sunt bune 

(ironic) In orice 'mprejurare, dar mai ales 
[acum, 

Petruchio 

Ce-O să mai râdem! (Biondello se 'ntoarce) 
Cee? 
Biondello 

Nu vrea să vie! 
Lucenlio 

Cum!... 
Biondello 

*-am spus că eşti aicea şi c'ai trimis s'o 
[cheme, 

Şi mi-a răspuns; „n'am vreme". 
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Petruchio (fn bătae de joc) 

Ei, vezi că n'are vreme?-
Vai! Ce nenorocire! Ce soartă 1 Ce blestemi 

Horlensio 

A mea, orice i aş spune, m'ascultă. 
Gremio 

Să vedem. 
Hortensio (Iul Biondello) 

Du te 'napoi şi spune nevesti-mi să vie, 
Căci o doresc, Aidi ! du-te. 

(Biondello ese) 
Petruchio (în râs) 

Ahl dulce melodiei 
„Că:i o doresc, şi 'n suflet cuprins sânt 

[de fiori". 
Să ştii că vine 'ndată, de frică să nu mori. 

Hortensio (uitându-se spre Lucenţio) 
Mai teamă mi-este mie să nu păţi vre-o 

[ruşine 
Cum au păţit-o şi alţii... 

Petruchio (arătând pe Lucenţio) 

De pildă... 
Hortensio (către Biondello, care se-'ntoarce. 

Ce-a zis?... Vine? 
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Biondello 

^u poate acum să vie, şi-a zis că dacă eşti 
^°mit pe glume proaste să 'nveţi cum să 

[glumeşti. 
Petruchio 

^'aţi prăpădiţi Nu merge! întâia, n'are 
ţ,. [vreme 
v'-a doua se mânie, fiind-c'ai zis s'o cheme. 
~e nenoroc 1 Sărmanii I Nici eu n'aş fi crezut 
^ ă pierdeţi bani, iluzii şi tot într'un minut. 

Lcucenţio 

^u bate-aşa din palme, că-ţi vine-acuma 
[rândul. 

Hortensio (cu răutate) 
^ mult aş da să fie aşa precum mi-e gândul 1 

Petruchio 
p.Uniai atât că banii n'ar fi ai nimănui !... 
t l ! Grumio 1 (VineOrumio) Ascultă. Stăpână-ti 
r [sâ-i spui 
ha. fără vorbă multă, îi poruncesc să vie 
Numai decât la minei (Qrumio ese) 

Vittorio (surprins) 

Ii porunceşte... 
Lucenţio (lui Hortensio) 

C T i e ' 
e'ti vine-a crede ? 
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Hortensia 

Nu ştiu; dar tare m'aş mira 
S'o văd!... 

Viitorio 

Eu, dimpotrivă, grozav m'aş buoura. 
Petmchio 

Atunci, ai să te bucuri, căci, iat-o... vine.., 
Vittorio (zărind pe Caterina 'n prag) 

Ea e!... 
Hortensia (mirat) 

Vezi, irate I 
Lucenfio (înmărmurit) 

Caterina J 
Peiruchio 

Ei, domnilor 1 Aşa e 
Că n'am făcut de geaba prinsoarea? 

(Caterina 'nnainteazî) 

SCENA V 

Aceiaşi, Caterina 

Caterina (blândă) 

M'ai chemat ? 
Petmchio 

Da, draga mea. Ce face Bianca ? 
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Caterina 
Le-am lăsat 

A'ături, pe amândouă. 
Petmchio 

Du-te 'napoi îndată 
| i spune-le să vie ; iar, dacă ele cată 
|& ţi-se 'mpotriviască, înhaţă-le de gât 
§• să le-aduci încoace, acum, numai-decât 1 

(Cateiina ese) 

SCENA VI 
Aceiaşi, fără Caterina 

Vittorio 

^âzuşi minunăţiei 
Lucenţio 

Pe cine să nu-1 mirel..,. 
Hortensio 

Nu-mi vine să mi cred ochii! 
Gremio 

„. Ciudată îmblânzire I 
'̂-aş vrea să-i văd sfârşitul. 

Petmchio 

n Sfârşitul îi va fi 
£! viată liniştită, plăcerea de-a trăi 
*' fericirea casei. 
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Vittorio 
Ai câştigat prinsoarea; 

Iar eu, câştig credinţa că tot însurătoarea 
E leacul vrâşmăşiei dintr'o femee rea, 
Când e isteţ bărbatul şi ştie cura s'o ia. 
Mi-ai îmblânzit copila. In schimb, cu bucurie 
Nu-ţi dau numai trei sute de galbeni, ci o 

[mie-
Petruchio 

Fiind carte văd darnic, vreau să mă folosesc 
De marea-ţi dărnicie şi să vă dovedesc-

(încet lui Vittorio) 
Ii mai adaugi zestrea? — (Cătreceilalţi)... ce 

[blândă e cu mine, 
Dela un rând de vreme. 

(Caterina intră urmată de Bianca şi Emilia) 
Uitaţi-vâ cura vine-

Ca un viteaz războinic, ce'ntors din bâtâli'1 

Târăşte 'n urmă-i prada aâtor vitejii. 
(Către Caterina) 

De ce ţi-ai pus cerceii?... Nu ţi-am m̂ 1 

[spus odată 
Că nu vreau să-i porţi?... Scoate-il 

(Caterina vrea să-i scoată) 
Ori, lasă-i de-ocamdat^ 

(Caterina îl lasă) 
Emilia (Caterinei) 

Găsesc că prea eşti bună, de faci pe vo1 

* pui-
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(tngâmfată) 

Eu n'aş putea să sufăr porunca nimănui. 
Bianca (înţepată) 

Le place să glumiască; cer chiar ce nu se 
[poate. 

Şi vor pentru nimicuri să lise 'nchine toate. 
Lucenţio 

•Aşa crezi ? Dar trei sute de galbeni sânt 
[nimic? 

Bianca (mirată) 

Ce vrei să zici ? 
Hmilia (surprinsă) 

Trei sute de galbeni ? 
Lucenţio 

p Vreau să zic 
^ eu când te chemasem eram în toată 
p [mintea, 
pj* nu-ţi ştii datoria, că, negândind 'naintea 
ternarii că vei face aceea ce-ai făcut. — 
^ am prins pe cei trei sute de galbeni, 

[şi-am pierdut!.. 
Bianca (nepăsătoare)' 

E u nu stric. 
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Emilia 

Cin'te pune să ai atât de mare 
încredere !... 

Gremio (Iul Lucenţfo) 
Nevasta e punct de întrebare, 

Şi, pe-aşa soi de puncte, să nu prea pui 1 
[ternei. 

Petruchio 

E mai statornic timpul, decât credinţa ei. 
(Către Emilia şi Bianca) 

Şi, pentru că daţi semne de îndărătnicie, 
(întorcându-se spre Carerina) 

Ia spune-le, Titico, cum trebue să fie 
Femeia, care-şi vede de datorie... 

Emilia 

Ştim-
Bianca 

N'avem acuma vreme ! 
Emilia 

Noi, lecţii nu primi"1 

Gremio (bucwându-sej 
A-ha ! 

Petrueluo 
Ca toate astea, eu cred c'ar fi mai bine 
Să le primiţi. 



Actul al cincilea 12? 

Caterina (către EmlHa) 
Da, doamnă... Femeia se cuvine 

S asculte, şi bărbatul să fie pentru ea 
Ca Dumnezeu, la care, de mică, se'nchina. 
Căci pentru ea înfruntă nevoile din viaţă; 
Cu grija ei porneşte, când. dis-de-dimineată 
Se duce sămunciască ; la ea e tristu-i gând, 
Când spre nenorocire alunecă plângând. 
Şi'n vreme ce'ncălzite la sânul veseliei 
Trăim în mulţumirea de-a ne iubi copiii, 
bărbatul, cine ştie pe ce cărare grea 
Culege fericirea, să vie să ne-o dea. 
Ş| nouă, ce ne cere în schimb ? O sărutare, 
O vorbă de iubire, o blândă ascultare. 
~ singura-i dorinţă; mai mult, e dreptul lui 
*j.e care nu-1 învinge voinţa nimănui. 
}̂ eu am fost odată orbită de mândrie, 

*' eu gândiam într'altfel, şi eu ceream 
„ [să-mi fie 
£Upus întreg pământul; dar văd că e'zadar: 
£uterea-i slăbiciune şi toate au hotar. 
^emee, pleacă-ti fruntea Un pacea căznicieC 
p&batul să se urce pe treptele domniei L 
^ând el îţi zice: „vino", înloc să-1 duşmă-
ţ [neşti, 
l t ltreabă-l blând: „Stăpâne, te-ascult; ce-mi 

[porunceşti ?" 
Petruchio 

^5a> drăguţă! Vino, să te sărut. (Osărută) 
[Iubirea 



128 femeia îndărătnica 

E-acum cu noi, şi 'n urabră-i ne-ăşteăptă 
[fericirea. 

Vittorio 

Ah! slavă ţie, Doamne, că l-ai îrudrăvenit. 
Gremio 

Nebun-nebun, dar uite că tot a isbuîit J. > 
Petruchio 

De obicei, femeia 'naintea nuntii pare 
Un înger,—şi pe urmă îţi face zile-amare; 
La mine, cum se vede, a fost cu totu-altielî 
M'am însurat cu-un diavol, şi-acum... e 

[mieluşel. 

S F Â R Ş I T 

Tip. „Acţiunea Jfomdnd" 
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Cea mai mare parte a acţiunii se desfăşoară 
la Roma şi tn împrejurimile oraşelor Sardis Ş1 

Philippi. 



A C T U L I 

SCENA I 

Roma. O stradă 
Intră Flavius, Marullus 5/ câfloa plebei 

Flavius.— Căraţi-văde-acî; acasă, pleavă 
ticăloasă; hai plecaţi acasiă! Ce ! e zi de 
a b a t o a r e azi? Cum! oare nu ştiţi, ca 
v?i, lucrătorii, nu trebuie sa hoinăriţi în 
^lele de lucru, lără insignele breslei voa
stre? — Ia, spune, tu de colo, ce im'ese-
^e ai? 

Întâiul cetătem. — Eu, domnule, eu sunt 
higher. 

Manillas. — Unde ţi-e şorţul de piel'e? 
Unde ţi-e echerul? Ce faci aci sclivisit, 
Parcă 'din cutie ai fi scos? Dar, camarade, 
carnarade, ce meserie ai? 

Al doilea cetfiţean. — Să-ţi spun drept, 
Somnule, in comparaţie cu un meşteşugar 
c i e isprava, nu sânt, cum ai zice, de cât 
Ur< cârpaci. 
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'Manillas. ~ Dar ce meserie ai? Spu
ne-mi odată. 

Al doilea cetăţean. — O meserie, dom
nule, de care n'are ce să mă mustre cugetul: 
im las tălpile să-şi dea sufletul.3) 

Mflrullus. — Ce meserie ai, netrebnicule, 
spune! Ce meserie ai? 

Al doilea cetiiţean. — Te rog, domnule, 
nu te supără pe mine, şi dacă ţi s'a rupt 
ceva, îţi fac eu reparaţie. 

Mariillus. — Ce vrei să spui cu asta? 
Să mă repari tu pe mine, secătură o-
braznică ce eşti? 

Al doilea cetăţean. — Da, domnule, să 
te cârpesc. 

Manillas. — Va să zică eşti cârpaci! 
Al doilea cetiiţean. — Da, domnule, nu 

trăiesc decât cu sula: nu mă amestec în 
afaceri negustoreşti, nipt, lin intrigi femeieşti, 
n'am decât sula. Sunt doftor de încălţă-

(minte veche. Când sânt In primejdie de 
moarte, le înZdrevenesc.Şi nu se pomeneşte 
om, cât de fudul, care să nu calce pe piele 
de bou, şi să nu aibă nevoie de meşte
şugul meu. 

Flavins. — Dar pentru ce azi nu eşti 

1) Este aci un joc de cuvinte: bad soles, însem
nează tălpi rupte, dar se citeşte ca şi baa souls, 
care însemnează suflete corupte. 

Şi soles şi souls se citeşte ca românescul solz. 
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W prăvălia ta? Pentru cc-i dlici pe aceşti 
oameni pe străzi? 

Al doilea cetăţean. — De, domnule, ca 
să-şi rupiă ghetele şi să-mi dea mie de 
«teru. La drept vorbind, noi am lăsat azi 
•ucrul, ca să vedem pe Cezar şi să ne 
desfătăin de triumful siău. 

Mar uliu s. — De ce siă vă desfătaţi? 
Cu ce trofee se 'ntoarce el? Unde's po-
Poiarele tributare cari îl urmează la Roma? 
Unde's captivii legaţi ca podoabă de ro
tile carului său de triumf? Capete mai 
tari ca pietrele, voi sânteţi mai rău de 
cât lucrurile nesimţitoare! Of, inimi îm
pietrite, cruzi oameni ai Romei, nu l-aţi 
cUnoscut pe Pompei? 

De multe ori, foarte ades, cu copiii vo-
Stri în braţe, v'aţi urcat pe ziduri şi pe 
acoperişuri, pe hirniulri şi pe ferestre, v'aţi 
Caţăr,at şi pe vârful coşurilor, şi-aţi stat 
acolo cât e ziua de lungă, cu răbdare de 
lngeri, ca s!ă vedeţi cum trece marele Pom 
P'ei pe străzile Romei. Şi când îi zăreaţi 
carul de departe, nu tot voi îl aclamaţi din 
toate puterile, încât, de ecoul glasurilor 
voastre, se cutremura Tibrul în albiile-i 
adânci ? Şi-acum găsiţi cu cale să vă îm
brăcaţi cu ce aveţi mai bun, ca şi cum 
? r fi zi de sărbătoare, şi presarăţi flori 
l n Qalea aceluia, care soseşte triumfător 
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peste trupul însângerat al lui Pompei? 
Pieriţi de-aci! Căraţi-vă de grabă acasă, 
cădeţi în genunchi, rugaţi-vă zeilor să vă 
cruţe de urgia răzbunării meritate de ne
recunoştinţa voastră ! 

Flavins. Haide, haide, buni cetăţeni, 
plecaţi, şi, ca să vă ispăşiţi păcatul, adu-
naţi-i pe toţi bieţii oameni de teapa voa
stră şi duceţi-vă cu toţii pe malurile Ti 
bfu'hii şi plângeţi acolo, până când apele 
fluviului scăzute, vor creşte până sa atingă 
ţărimul cel mai înalt. (Cetăţenii plleacîă). 
Ia te uită cum şi sufletele astea de rând, 
pot fi mişcate. SimţimariţUl/ greşelii lor 
i-a amuţit. Coboară prin partea asta, către 
Capitol iu. Eu mă duc pe dincoace. Or 
unde vei vedea podoabe de sărbătoare, 
dă-le jos. 

Mar alius. Putem oare să facem aşa? 
Ştii că azi e sărbătoarea Lupercalelor.') 

Flavius. — Ce ne pasă? Să nu laşi nici 
o statuie împodobită cu trofeele lui Cezar. 
Eu o să colind cartierele, ca şă gonesc 

1) Sărbătoarea Lupercalelor: In această zi, după 
Plutarch, tineri de familie bună cutreerau goi stră
zile, şi loviau cu curele pe toţi cei care le eşiau în-
nainte. Femei însărcinate ori sterile le aţineau calea 
tocmai cu scopul de a fi lovite, pentru că era pe 
atunci credinţa că o asemenea lovitură de cutia 
are darul să asigure o facere uşoară san o apro
piată zămislire. 
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prostimea de pe stradă. Aşa sa, faci şi tu, 
unde vei vedea îngrămădiri de oameni. 
Odată smulse aceste pene ce încep să-i 
crească Ia aripi. Cezar nu va mai putea 
să se 'nalte în sborul său, mai sus de 
cât i se cuvine. 

Altfel, s'ar ridică în văzduh, de nu l-ar 
mai ajunge ochiul omenesc şi ne-ar ţine 
pe toţi în sclavie. 

(Ies). 

SCENA II. 

Tot Ia Roma. O piaţă publică 
Intră tn procesiune, cu muzica, Cezar, Anlonius 

gaia pentru curse ' ) ; Calpurnia, Portia, Decius. 
Cicero, Brutus, Cassius şi Casca; urmează un 
public numeros, printre care si un ghicitor. 

Cezar. — Calpurnio!... 
Casca. — Ei! Tăcere! Cezar vorbeşte. 

(Muzica încetează). 
Calpurnia. — Sânt aci, dragul meu. 
Cezar. — Aşează-te în calea lui Anto

nius, când va alerga la cursă. — Antonius !... 
Antonius. — Aud, stăpâne!... 
Cezar. — Să nu uiţi, Antonius, in fuga 

ta, să atingi pe Calpurnia, căci strămoşii 
noştri • spuneau că femeile sterpe, atinse 

1) Aatonius a luat şi el parte la cursa tinerilor goi. 
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la o asemenea cursă sfântă, scapă de ble
stemul sterilităţii. 

Antonius. — îmi voi aduce aminte ; când 
Cezar spune: ,,Fă cutare lucru", s'a şi 
făcut. 

Cezar. — Pleacă şi nu lăsa nici o ce
remonie neîmplinită. 

(Muzică) 
Ghicitorul. — Cezare! 
Cezar. — Ei, cine mă strigă? 
Casca. — încetaţi zgomotul. Tăcere, vă 

spun ! 
(Muzica tace) 

Cezar. — Cine din mulţime niă chiamă? 
Aud o voce mai pătrunzătoare de cât a 
întregii muzici, strigândju-mă : Cezare ! Vor
beşte, Cezar e gata siă te asculte. 

Ghicitorul. — Păzeşte-te de Idele lui 
Martie!1)-

Cezar- — Cine e acest om? 
Brutus. — Un ghicitor, care te 'nştiin-

ţează să te păzeşti de Idele lui Martie. 
Cezar. — Să fie adus înaintea mea, s ă i 

văd faţa. 
Cassias. — Prietene, ieşi din gloată, 

apropie-te de Cezar. 

1) Idele = a 15-a zi a lunilor Martie, Mai, Iulie şi 
Octombrie, a 13-a a celorlalte luni In calendarul ve
chilor Romani. 
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Cezar. — Spjime ce ai să-mi spui. Re
petă, 

Ghicitorul. — Păzeşte-fe de Idele lui 
Martie! 

Ceăur. — E un vizionar; să-1 lăsăm în 
Pace; să mergem. 
(Fanfară.— Ies toţî afară de Brutus şi Cassius). 

Gassius. — Mergi să vezi pregătirile 
tie curse? 

Brutus. — Nu merg. 
Cassius. — Te rog, haide. 
Brutus. — Nu-mi plac jocurile : îmi cam 

lipseşte spiritul vioi al lui Antonius şi, 
ea să nu fiu o piedică dorinţelor talc, te 
las, Cassius. 

Cassius. — BrUtus, te observ de mai 
multă vreme: nu mai citesc în ochii tăi 
vechea bunăvoinţă şi pornirile tale de dra
goste, cu care mă deprinsesem. Pari în-
streinat şi eşti rece, până şi \cu mine, 
prietenul care te iubeşte. 

Brutus. — Cassius, nu te înşelă : dacă 
Privirea mi-e posomorită, pricina e că sânt 
necăjit pe mine însumi, de cele ce 'mi 
citesc în suflet. Sânt frământat de câtva 
timp de patimi care se 'ncaeră între ele, 
de gânduri cari nu privesc decât propria 
'nea persoană, cari m& fac, poate, să par 
schimbat în purtarea mea; dar bunii mei 
Prieteni nu trebuie să fie supăraţi din 
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cauza ,as:ta (şi printre ei Cassius, te socot 
şi pe tine). Nu mai interpretă deci altfel 
Hpisa mea de atenţie, decât spunându-ţi că 
săijnanul Brutus, în luptă cu el însuşi, 
uită să-şi mai desvăluc dragostea sa către 
prieteni. 

Cassius. - Atunci, Brutus, am înţeles 
rău suferinţa ta şi, din pricina acestei 
rele înţelegeri, nu ţi-am destăinuit idei 
de mare preţ, vrednice de meditat. \ Ia 
spune, scumpe Brutus, poţi singur să-ţi 
vezi chipul?1) 

. Brutus. — Nu. Cassius, fiindcă nu se 
poate ochiul vedea pe el, decât într'un 
obiect, care să-1 oglindiasca. 

Cassius. — Aşa este. Şi se plânge mulţii 
lume. Brutus, că tu te lipseşti de oglin
zile care ar putea să-ţi arate faţa tăinuită 
a nobleţii tale. l-am auzit pe mulţi vor
bind de Brutus, afară de nemuritorul Ce
zar, şi gemând sub jugul vremurilor ace
stea de restrişte şi dorind ca nobilul Bru
tus să 'necapă să vadă. 

Bmius. — Pe ce căi vrei să m,ă tâ
răşti, Cassius. imboldindiu-mă să văd în 
mine. ceeace nu există? 

Cassius. — Ascultă dar cu luare aminte 
Brutus, la ce-ţi voi spune, şi, fiindcă ştii 

I 

1) Cu subînţelesul: să te vezi cât preţueşti? 
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că nu poţi să te vezi singur aşa de bine 
ca într'o oglindă, eu, oglinda ta, îţi voi 
descoperi cu modestie, ceeace singur nu 
ai ştiut până acum despre tine. Să nu 
fii neîncrezător faţă de mine, dragul meu 
Brutus : numai dacă rh'ai ştî glumeţ de 
meserie ,şi că întăresc prin jurăminte ba
nale prietenia mea faţă de primul venit; 
numai dacă ştii că eu linguşesc pe oameni 
şi" rtu-i mai slăbesc cu dragostea, ca apoi 
să-mi bat joc de ei, sau dacă crezi cia 
la ospăţuri fac confidenţii mei din în
treaga strânsură a chefliilor, — în carul 
acesta să mă socoti de om periculos. 

(Fanfare şi aclamaţii) 
Brutus. Ce însemnează aceste acla

maţii? Mă tem că poporul vrea să aleagă 
rege pe Cezar. 
> CffssliAs. — Aşa? Te temi de acest lucru? 
Atunci pot să presupun că n'ai voi s|ă 
se întâmple. 

Brutus. — N'aş vol Cassius şi totuş îl 
iubesc foarte mult. Dar de ce mă ţii Iaci 
atâta timp? Ce ai să-mi spui? Dacă este 
vorba de ceva privitor la binele obştesc, 
pune înaintea ochilor mei cinstea de-oparte 
şi moartea de alta şi le voi privi pe amân
două cu aceiaşi neclintire. Căci zeii să mă 
piardă, de nu este adevărat că mi-e mai 
dragă cinstea decât mă tem de moarte. 
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Cassius. — Iţi cunosc vrednicia sufle
tească, pe cât de bine îţi cunosc trăsătu
rile feţei. Ei bine, tocmai cinstea este su
biectul celor ce vreau să-ţi vorbesc. N'aş 
şti să spun ceeace tu şi alţii cugetă despre 
viaţa de azi. Cât despre mine, mai d'e 
grabă aş vrea să nu măi trăesc, de cât 
să fiu pururea silit să mă încovoi înaintea 
unei făpturi aidoma mie. 

M'am născut şi eu liber ca Cezar, şi 
tu tot aşa. Amândoi ne-am hrănit tot aşa 
de bine ca el şi-amândoi putem să îndu-
rălm frigu)! iernii, ca şi el. 

Odată, într'o zi urîtă şi ou vânt, când 
Tibrul înfuriat se isbiâ de ţărmurile sale, 
Cezar iîrni spuse: ,,Te-ai încumetă tu, Cas-
sius, să te arunci acum ai mine în valu
rile acestea înspumate şi să înotăm pân,ă 
Ia punctul ;de colo?" La aceste cuvinte, 
îmbrăcat cum eram, m'am aruncat în apă 
şi l-am poftit să mă urmeze. Aşa a şi 
făcut. Torentul mugiâ şi i-am ţinut piept 
cu braţele noastre vânjoase, i-am respins 
valurile cu inimile pline de curaj. Dar nu 
ajunsesem Ia ţinta propusă şi Cezar strigă : 
„Ajută-mă, Gassius, mă înnec". (Eu, în
tocmai ca Aeneas, marele nostru strămoş, 
caire a acqs pe umeri pe bătrânul Anchise, 
din flăcările Troei, am scos din apele 
Tibrului pe istovitul Cezar. Şi acest om 
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acum s'a făcut zeu, iar Cassius e o făptură 
fiemernică şi trebuie să-şi încovoaie tru
pul, canid Cezar abia dă din cap. A avut 
friguri, când se afla în Spania şi, când 
l-au apucat, l-am văzut tremurând, da, e 
adevărat, zeul tremura. Buzelor lui fri
coase, le pieriseră culoarea şi aceiaşi ochi, 
a căror privire acum înspăimântă lumea, 
îşi pieriduseră strălucirea. L-am auzit ge
mând şi limba lui, care porunceşte Ro
manilor să-1 asculte şi să-i treacă, cuvân
tările în analele Ibr, vai, atunci strigă doar 
atât: „Dă-mi ceva să beau, Titinus", toc
mai ca o fetiţă bolnavă.—Oh! zei, sunt 
uluit, că un om cu un caracter atât ;de 
slab, se ridică deasupra celor mai ilustre 
figuri ale secolului şi singur poartă pal
mele gloriei. 

(Aclamaţii, fanfare) 
Brutus. — Altă aclamaţie a poporului ! 

Eu cred că aceste aplauze vestesc noi ono
ruri îngrămădite pe capul lui Cezar. 

Cassius. — Ei, prietene, el încalecă peste 
l'umea măruntă, ca un colos, iar noi, piticii, 
n5 târîm sub enormele lui picioare, că
rând cu teamă în jurul nostru, ca să ne 
g^sim morminte ruşinoase. Oamenii, une-
0 1 i sânt făuritorii soartei lor; vina, dra
gul meu Brulus, că am ajuns' aşâ de jos, 
mi e a stelei sub caro ne am născut, ici 

! 
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a noastră. Brutus şi Cezar! (Jo găseşti oajre 
în cuvântul Cezar? De ce s'ar rosti mai 
tare acest nume de cât al tău? Scrie-le 
pe amândouă, şi al tău e un nume frumos. 
Rtsteşte-!e, şi al tău sună plăcut; cân-
tăreşte-le, sunt tot atât de grele; intre 
buinţează le nitr'o invocare, Brutus va face 
să apară lin spirit, tot aşa de curând ca 
şi Cezar. Deci, în .numele tuturor zeilor 
laolaltă, cu ce se nutreşte Cezar, de a 
crescut aşa de mare? 

Veac, porţi pecetea ruşinei! Romo ! ţi-ai 
pierdut vlăstarele de sânge nobil! S'a mai 
pomenit, după marele potop, o epocă ilu 
strata de o singură fiinţă? Coprinzătoa 
rele ziduri ale Romei, este oare cu putin\ă 
să nu jncapă de cât un singur om mare? 
Miai mult de cât oricând, Roma astăzi e 
Roma, locul nu-i lipseşte, tocmai fiindcă 
un singur ora e îiitr'î.nsa. Şi tu şi eu i-am 
auzit pe părinţii noştri spunând, că a fost 
odată un Brutus, care măi de grabă ar 
fi vrut să-1 vadă pe dracul domnind in 
Roma pe vecie, decât un rege! 

Brutus. — Mi te cred prieten, Cassius, 
mă încred în tine şi ghicesc cam unde 
vrei sjă ajungi. Ce cred, eu, ce cred despre 
vremea de.-acum, îţi voi spune altădată. 
Deocamdată însă şi prieteneşte îţi cer, ca 
să nu stărui mai mult pe lângă mine. 
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Mă voi gândi la ce-ai spus. Iar ce mai 
ai ŝ ă-mi spui, voi ascultă cu răbdare. îmi 
voi face răgaz să te ascult şi să răspund 
'a nişte chestiuni atât de însemnate. 

Până atunci, nobilul meu prieten, cu
getă mult la aceasta: Brutus mai curând 
ar voî să fie un sătean, decât s,ă-şi zică 
fiu al Romei, în condiţiile umilitoare, ce 
probabil ni, le rezervă epoca în care trăim'. 

Cassius. — Îmi pare bine, că slabele 
mele cuvinte, au izbutit să aprindă o scân
teie în pieptul lui Brutus. 

(Reintră Cezar şi suita sa). 
Brutus. - - Jocurile s'au isprăvit şi Ce

zar se reîntoarce. 
Cassius. — Când vor trece pe lângă 

°oi, trage pe Casca de mâneca, şi el, pe 
tonul lui posac, îţi va spune ce s'a în
tâmplat azi mai vrednic de povestit. 

Bmius. - Aşa voi face. Dar priveşte, 
Cassius, ce încruntat e Cezar şi cum toţi 
eei care îl urmează au mutre ca de slugi 
ocărite. Obrajii Calpumiei sânt palizi, iar 
privirea lui Cicero e tot atât de mânioasă 
S1 de fulgerătoare, ca atunci când în dis
cuţiile din Capitoliu este contrazis de unii 
senatori. 

Cassius. — Ne va spune Casca ce s'a 
P^ecut r/^^mC^^r^^ 

(-i'xii. Antonius/f,.„„,„ CENTRALĂ ^ 
(/UNIVERSITARA « CAROL I " 

_ X . BUCUREŞTI Z \ ^ 
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Ariianlus. — Cezare! 
Cezar. — Vreau să am în jurul meu oa

meni graşi, cu pieptănătură linsă şi cari 
dorm noaptea; Cassius de colo are o' faţă 
slabă ide .oim plăpând, se gândeşte prea 
mult; asemenea oam'eni sunt periculoşi. 

Antonim. — Nu te teme de el Cezare, 
nu e periculos, e un Roman nobil si a i 
cugetul curat. 

Cezar. — Aş prefera să fie mai gras. 
Nu mă tem Ide el, dacă însă cel tare se 
numeşte Cezar ar simţi vre-o teamă, de 
acest slab Cassius s'ar teme mai de graba 
şi s'ar feri de el. 

Citeşte mulft, e un adânc observator şi 
pătrunde bine mobilul şi scopul acţiunii 
omeneşti. Nu-i place jocul, ca ţie, Anto-
nius ; muzică nu ascultă, surâde rar şi su
râsul îi e aşa, ca şi cum şi-ar bate joc 
de el însuşi şi şi-ar dispreţul spiritul, că 
s'a lăsat să i Se smulgă un zâmbet 'pentru 
ceva. Asemenea oameni nu se simt de fel 
bine S|n suflet, când' văd pe un altul ajuns 
mai departe ca ei şi, prin urmare, sunt 
periculoşi. Iţi spun mai mult de ce aş 
putea să mă tem, nu de ce anume mă tem. 
căci tot Cezar sunt. Treci în partea dreaptă, 
căci urechea asta aude greu şi spune'mi 
drept, ce crezi tei despre el. 
(Iese Cezar cu cortegiul Iui. Casca rămâpe în urmă). 
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Cuşca. — M'ai tras de vestmânt. • Vrei 
să-ini vorbeşti? 

Brutus. -— Da, Casca. Spune-ne ce s'a 
întâmplat azi, de părea Cezar aşa de ne
căjit? 

Cuşca. — Cum ! Ai fost doar cu el! N'ai 
fost? 

Brutus. — Nu 1-aş mai întreba atunci 
pe Casca, ce s'a întâmplat. 

Casca. — Ei, i s'a oferit o coroană f/v 
el a depărtat-o, uite aşa, cu dosul mânii, 
şi-atunci poporul a izbucnit în urale. 

Brutus. — Dar pricina celui de-al doi
lea zgomot., care a 'fost? 

Casca- — Ei, tot pentru asta. 
Cassids. — S'au auzit trei aclamatului : 

care a fost rostul celei din urmă? 
Casca. — Ei, tot pentru asta. 
Brutus. — I s'a oferit Coroana de trei 

ori? 
Casca. — Pe legea mea, da, şi de trei 

ori a îndepiărtat-o, dar, la fiece dată, tot 
cu imai puţină hotărîre. Iar la fiecare refuz, 
cinstiţii mei vecini l-au aclamat. 

Cassias. — Cine i-a oferit coroana? 
Casca. — Ei, cine! Antonius. 
Brutus. — Spune-ne in ce mod, dragă 

Casca. 
Casca. — Să fiu spânzurat dacă pot 

povesti cum. Er# un adevărat caraghios-
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lâc, nu l-am băgat în seamă. Am văzut 
pe "Marcu Antonius oferindu-i o coroană — 
dar nu era chiar b coroană, eră un fel de 
diademă — şi, după cum v'am spus, a 
refuzat-o odată, cu toate acestea, după 
părerea mea, bucuros ar fi luat-o. 

Atunci i-a oferit-o iar şi el iar a re
fuzat-o ; dar, dupiă părerea mea, greu i-a 
venit să-şi ia degetele de pe ea. 

In sfârşit, i-a fost oferită pentru a treia 
oară şi pentru a treia oară a respins-o. 
De câte ori a refuzat-o, tot de atâtea ori 
pleava societăţii a izbucnit în strigăte şi-a 
aplaudat cu manile crăpate, aruncând în 
sus scufele uide de sudoare, şi, pentru ca 
Cezar n'a primit coroana, odată cu stri
gătele a ieşit din gurile lor căscate atâta 
duhoare năbuşitoare, că Cezar mai, mai 
să se asfixieze: a leşinat şi a căzut jos. 
Eu unul n'am îndrăznit să râd, de teama 
ca, deschizând gura să nu înghit aerul 
stricat. 

Cassias. — Dă-mi voie, te rog: Cum ? 
a leşinat Cezar? 

Casca. — A căzut jos pe. piaţa publică, 
cu spune la gură, fără grai. 

Bruius. — Lucrul nu m'ar miră, căci 
suferă de epilepsie. 

Cassius. - - Nu, Cezar, nu e epileptic; 
ci tu, eu şi bravul Casca suferim de epi
lepsie, 
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Casca. — Nu înţeleg ce vrei să spui cu 
asta, dar sunt sigur, că Cezar a căzut 
jos. Să ,nu-mi ziceţi pe nume, dacă nu e 
adevărat că zdrenţăroşii l-au aplaudat şi 
fluerat, după cum le eră el pe plac Sau 
nu, aşa cum fac cu actorii dela .teatru. 

Brutus. — Ce-a spus, când, şi-a venit în 
fire? 

Casca. — Ei! înainte de a cădea, când 
a văzut că strânsura se bucură de refuzul 
coroanei, şi-a descheiat haina şi le-a ofe
rit gâtul să i-1 taie! De-aş fi fost şi eu 
un muncitor, afurisit să fiu, laolaltă cu 
toţi sceleraţii, dacă n'aş fi făcut isprava. 

In urmă, a căzut. Când şi-a venit în 
fire, a zis, că dacă a făcut, sau dacă a 
greşit ceva ou vorba sau cu fapta, roagă 
pe înalta adunare s'o atribue boalei sale. 
Trei sau patru târfe, care se aflau lângă 
mine, strigară : „Vai! ce suflet bun !...." 
Şi l-au iertat din toată inima. Dar din 
asta nu e de tras nici o concluzie, icăci 
dacă Cezar ,ar fi omorît pe mamele lor, 
tot ,aşâ l-ar fi iertat. 

Bmtus. — Şi dUpă asta a plecat âşâ 
supăr,at, cum l-am văzut? 

Casca. — Da. 
Cassias. — Cicerone a spus ceva? 

- Casca. — Da, a vorbit greceşte. 
CaxsiUs. - In ce chestiune? 
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Casca. — Zău, să nu-mi mai vedeţi faţa, 
dacă pot să vă spun. Cei cari l-au pri
ceput însă, îşi surâdeau şi dădeau din 
cap- Cât despre mine, n'am înţeles o boabă. 
Aş putea să vă dau şi alte ştiri: Marullus 
şi Flavius, pentrucă au rupt eşarfele de 
pe statuele lui Cezar, au fost reduşi la tă
cere. Adio! Dacă mi-aş mai putea aduce 
aminte, v'aş mai povesti multe alte cara
ghioslâcuri. 

Cassias. — Casca, vrei să cinezi la mine, 
diseară ? 

Casca. — Nu, sunt invitat aiurea. 
Cassias. — Vrei să prânzeşti la mine, 

mâine? 
Casca. — Da, dacă mai sunt în viaţă, 

dacă tu nu ţi-ai schimbat hotărîrea, şi dacă 
prânzul tău merită să fie mâncat. 

Cassias. — Bine, te aştept. 
Casca. — Aşteaptă-mă. Vă las cu bine 

pe amândoi. 
(Casca iese). 

Bruţţis. — Ce ojrri necioplit s'a făcut! 
Era plin de vioiciune pe vremea când mer
gea la şcoală. 

Cassias. • Ou toată aparenţa iui de 
bădăran, e şi acum vioi, când e vorba de 
executarea unei întreprinderi îndrăzneţe, 
sau nobile. 

Purtarea lui dârje e ca un fel de sos 
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pentru glumele ce le face, şi care înles
neşte oamenilor să-şi mistue cuvintele cu 
mai multîă poftă, i^ 

Brţdiiis. — Aşa .şi este. Acum, te las. 
Mâine, dacă doreşti să vorbim împreună, 
voi veni l,a tine; sau, dacă vrei, vino tu 
la mine, şi eu te aştept. 

Cassias. — Aşa voi face; până atunci, 
gârideşte-te la, lume. 

(Brutus iese) 
Da, Brutus, tu eşti nobil; văd totuşi, 

că firea-ţi cinstită poate fi abătută de la 
pornirile sale instinctive, de aceea e bine 
un spirit nobil să se asocieze totdeauna 
cu egalul său, — căci cine e atât de tare, 
încât să reziste ispitei? 

Cezar pe mine nu poate să mă sufere, 
dar pe Brutus îl iubeşte. 'Dacă a,ş fi acum 
Brutus şi el ar fi Cassius, nu ar putea 
să-mi schimbe felul de a fi şi gândi In 
noaptea asta, voi aruncă scrisori pe fe
restrele lui Brutus, scrisori cu scriere di 
ferită, ca şi cum ar veni dela mai îmulţi 
cetăţenij toate exprimând înalta părere ce 
Rcma o "are despre el. In toate se va 
face în mod indirect aluzie la ambiţia lui 
Cezar. Apoi, sa se ţină bine Cezar, căci 
°'i îl vom răsturna, ori noi vom avea să 
îndurăm zile şi mai rele. 

(lese). 
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SCENA III 

Roma. — O stradă 
Tunete şi fulgere. -— Intra, din părft opuse, Casca 

cu sabia seoasti afară şi Cicero. 

Cicero. — Bună seara, Casca. Ai con
dus pe Cezar acasă? De ce răsuflî aşa 
de greu şi de ce ţi-e privirea aşa d,e 
aiurită ? 

Casca. - Nu eşti emoţionat, când în
treaga massă grea a pământului se cutre
mură, ca ceva uestabi]? O, Cicero, am 
văzut furtuni, când vânturile turbate frân-
geau şi stejarii cei noduroşi; am văzut 
şi trufaşul ocean umflându-se, turbat, în
spumat, ridicându-se până 'n norii ame
ninţători ; dar niciodată până în noaptea 
aceasta, până în prezent, nu m'a bătut 
o furtună, care să verse foc. Ori că ;e o 
revoluţie în cer, ori că lumea ,prea necu
viincioasă cu zeii, a stârnit mânia acestora 
ca s'o pedepsiaseă cu prăpădul. 

Cicerp. — Cum ! ai văzut ceva cu totul 
miraculos? 

Casca. .— Un sclav public (îl cunoşti 
bine din vedere), şi-a ridicat în sus, mâna 
stângă, ce s'a aprins, şi a scos o flacără 
ca de douăzeci de torţe la un loc, şi totuş 
mâna. nesimţitoare la foc, a rămas teafărli-
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Afară de aceasta (de atunci nu mi am m[ai 
băgat sabia în teacă), lângă Capitoliu am 
dat faţă cu <un leu, care m'a pironit tu 
ochii lui învăpăiaţi, apoi, încruntat, a ple
cat înainte, fără să-mi facă ceva. Colo se 
află o grămadă de vre-o sută de femei, de 
o paloare mortală, desfigurate de spaimă, 
cari jurau, că au văzut oameni, cu totul 
în flăcări, ;preutablâridu-se pe străzi. 

Eri, cucuvaia, pasărea nopţii, s'a aşezat 
Ia miezul zilei pe piaţa publică, scoţând 
strigăte ascuţite kşi cobitoare. Ca aseme
nea minujni să se întâmple în acelaş timp, 
să nu ni se spună: ,,Astea sunt fireşti, 
pentru că iată care sânt cauzele..." 

Eu cred că sunt semne prevestitoare 
de rele pentru ţara noastră. 

Cicero. — In adevăr, vremea noastră 
e foarte ciudată, dar oamenii tălmiăioese 
lucrurile după modul Ibr de a vedea, 
dându-le un înţeles pe care mi-1 au. Vine 
Cezar 'mâine Ia Capitoliu? 

Casca. - Vine, pentru că a rugat pe 
Antonius să-ţi trimeată vorbă, că va fi 
mâine acolo. 

Cicero. — Noapte bună, atunci, vrem'ea 
asta posomorită, numai de preumblare nu e. 

Casca. — Noapte bună, Cicero! 
(Iese Cicero). 

(Intră Cassius). 
Cassius. Cine e acolo? 
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Casca. — Un Roman? 
Cassias. — După voce eşti Casca. 
Qasca. — Auzul ţ i e fin, Cassius, ce 

noapte mai e şi asta? 
Cassias. — O noapte foarte plăcută pen

tru oameni cinstiţi. 
Casca. —i Cine a mai pomenit cândva un 

cer atât de ameninţător? 
Cassius. — Acei, cari au văzut lumea 

atât de plină de păcate. In ce mă pri
veşte, m'am preumblat pe străzi, expu-
nându-mă nopţii periculoase şi, descheiat 
cum mă vezi. Casca, mi-am expus trăznc-
tului pieptul. Gând brazda albastră a ful 
gerului părea că deschide bolta cerului, 
mă aşezam drept ţintă spre săgeţile lui. 

Gasfa. — Dar pentru ce să pui atât de 
mult cerul la încercare? E soairta oame
nilor să le fie frică şi să "tremure, teând 
zeii cei atotputernici, prin semne, ne tri
mit asemenea înspăimântătoare prevestiri, 
ca să ne încremeniască. 

Cassius. — Eşti greu de cap, Casca, şi 
scânteia de viaţă, ce-ar trebui s'o aibă 
oricare Roniati, sau iţi lipseşte, sau nu te 
foloseşti de ca. Eşti galben la faţă, eşti 
pătruns de spaimă, te ulueşte strania mânie 
a cerurilor. Dar dacă ai vrea să iei seama 
la adevărata pricină, d'aqa ai vrea să ştii 
de ce focuri, de ce stafii se ivesc in um-
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bră, de ce pasări şi fel de fel ide animale 
îşi lasă instinctul speţei lor, de ce oamenii 
bătrâni fac nebunii, iar copiii profetizează, 
de ce ies din rânduiala firii lor, de ce, 
în sfârşit, toate acestea se fac unelte de 
spaimă şi de prevestire, ai putea să ştii. 
Eu aş putea, Casca, să-ţi spun numele 
unul om, aidoma cu noaptea asta, în care 
tună, fulg-eră, se deschid mormintele şi 
rage leul în Capitoliu. Un om care, qa forţă 
personalia, mi e mai puternic de cât tine. 
ori de cât mine, şi care totuş a devenit 
tot aşa de fără seamăn şi grozav, ca şi 
aceste fenomene ciudate. 

Casca. — De Cezar vrei să vorbeşti, 
nu e aşa, Cassius? 

Cassias. — Indiferent cine e, căci Ro
manii de astăzi au energie şi vigoare ca 
şi strămoşii lor. Dar blestemul epocii noa
stre e că spiritul strămoşilor noştri a 
Wurit şi nu suntem însufleţiţi de cât de 
spiritul mamelor noastre, răbdarea cu care 
purtăm' jugul, ne dovedeşte afemeiaţi. 

Casca. — In adevăr, se spune că mâine 
senatorii vor să proclame pe Cezar rege, 
Şi că el va putea să poarte coroaua, pe 
aPă şi pe uscat, oriunde, numai aici în 
Italia nu. 

Cassius. — Ştiu şi eul atunci unde voi 
purta acest pumnal. Cassius va scăpă pej 

\ 
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Qassius |din sclavie. Zeilor, voi ştiţi să 
faceţi pe cel slab, viteaz şi cum poate jfi 
tiranul înfrânt. 

Nici tilrnul de piatră, nici zidurile de 
bronz bătut, nici temniţele fără aer, nici 
lanţurile tari de fier, nu pot să încătUj-

ijşeze puterea sufletului. Viaţa sătulă de 
|îngr,ădirile-i pământeşti, niciodată nu e lip-
jlsită. de puterea de a se liberă singură. 
''Dacă ştiu sau nu, asta va afla-o. 'N'Wrri 

d|e cât să vreau, ca să mă scutur ide par
tea tiraniei, pe care o suport. 

(Tună Iar). 

Casca. — Şi eu pot şi orice sclav are 
în mâna lui puterea de a sfărâma lanţu
rile robiei sale. 

Cassias. — Şi pentru ce-ar fi Cezar un "\ 
•trran? Sărmanul d;e el, n'ar fi lup, dacă 
n'ar vedea că Romanii sânt oi. Nici n'ar 
fi leu, djacă Romanii nu ar fi căprioare, 
t i n e vrea să aprindă iute foc mare, ÎU 
începe întâi cu pae mărunte. Ce morman' 
de gunoae, de murdării şi de lepădături 
e Roma, ca să slujiască de combustibil 
fără Ide preţ, flăcării care să lumineze o 
păcătoasă creatură ca Cezar! Dar poate 

fcă durerea m'a împins prea departe. Poate 
că vorbesic în faţa unui rob mulţumit cu 
soarta Iui şi-atunci ştiu că va trebui să 



ruuus CEZAR 29 

răspund de vorbele mele. Dar sunt mar-
hiat şi nu mă sperie pericolele. 

Casca. — Vorbeşti cu Casca, cu un om 
care niciodată n'a făcut pe p'âritorul. Ia 
mâna mea! Pune la cale îndreptarea tUr 
turor relelor şi eu nu voi rămânea în 
Urma celui mai cutezător dintre răsvrătiţi. 

Cassius. — "Am făcut învoiala. Acum, 
Casca, află ca, i-a'm şi convins pe câţiva 
dintre cei mai vrednici Romani, să se în-
tovărăşiasca cu mine la întreprindere, a 
cărei înfăptuire va fi spre cinstea noastră, 
dar care, în acelaş timpi, e plină de peri
cole. Da, şi sânt aşteptat chiar acum sub 
ftorticele lui Pompei, pe noaptea asta în
grozitoare, în care njmehi nu ese din casă 
Şi aproape nu se poate merge pe uliţe. 
Priveliştea naturii, ca şi opera pe care 
manile noastre o pregătesc, e sângeroasă, 
învăpăiată, groaznică. 

(Intră Cinna). 
Casca. — Tăcere un moment, căci vine 

cineva grăbit. 
Cassius. — E Cinna, îl cunosc după 

hiers, ne e prieten. Cinna merge aşa de 
grăbit? 

Cinna. — Ca să te găsesc. Cine e acolo? 
Metellus Cimbei ? 

Cassius, - Nu. e Casca, un părtaş al 
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întreprinderii noastre. Nu sunt âştep/at, 
Cinna ? 

C'uiiui. îmi pare bine.1). Dar ce noapte 
spăimântătoare e aceasta! Doi sau trei 
dintre noi ajn văzut lucruri foarte ciudate. 

Cassius. — Nu sunt aşteptat? Spune. 
Cuina. — Da. te aşteaptă. O, Cassius, 

dacă ai putea să câştigi pe nobilul Bru
tus de partea noastră !... 

Cassius. — Fii liniştit. Bunule Cinna, iii 
hârtia asta şi ai grije s'o pui pe jeţul pre
torului, aşa ca Brutus să dea peste ea. 
Pe asta aruncă-i-o pe fereastra locuinţei 
lui; lipeşte-o pe asta cu cuani pe statuia 
bătrânului Brutus. După ce vei fi făcut 
aşa, vino sub porticele lui Pompei, unde 
ne vei găsi. Dedus, Brutus şi Trebonius 
sunt acolo? 

Cinna. — Toţi, afara de Metellus Cim-
ber, care s'a dus să te. caute Ia tine acasă. 
Bine, |mă voi grăbi şi voi face cu hârtiile 
astea aşa cum mi-ai spus. 

Cassius. — După ce voi isprăvi, să vii 
la teatrul lui Pompei. 

(Cinna iese) 
Vino, Casca, tu şi eu, încă până nu se 

crapiă die ziuă, vom merge la Brutus acasă : 

1) îi pare bine că şi Casca face parle din conju
raţie. 
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trti părţi din el sunt de pe acum ale 
noastre, iar diupiă apropiata întâlnire, va 
fi cu totul al nostru. 

Casca. — Oh, el e un favorit al po
porului : deaceea, ceeace din partea noa
stră ar părea o crima, graţie prestigiului 
lui, ca sub înrâurirea celei mai puternice 
alchimii, se va schimba in virtute şi merit. 

Cassiuş. — Ştii bine să preţueşti şi per
soana şi valoarea lui, şi folosul cel mare 
oe-I putem trage din adeziunea sa la cauza 
noastră. Să plecăm, căci e după miezul 
nopţii; înainte de zorii zilei, vom merge 
să-l deşteptăm şi să ne asigurăm con
cursul lui. 

(Ies). 



A C T U L II 

SCENA I 

La Roma — Grădina lui Brutus 
Intra Brutus 

Brudus. — Ei, Lucius, ei!... Nu pot, 
dupiă poziţia stelelor, să ghicesc cât mai 
e până la ziuă. N'auzi Lucius? Aş vrea 
să ^m şi eu cusurul de a dormi atât de 
greu! Hai, Lucius, hai!... Scoală, n'auzi? 
Ei, Lucius! 

Intra Lucius 

Lucius. — M'ai chemat, stăpâne? 
Brutţis. — Du o faclă în odaia mea de 

lucru, Lucius, şi dupiă ce vei face lumină 
acolo, să vii să mă înştiinţezi. 

Lpcius. — Am înţeles, stăpâne, 
(lese). 

Brutus. Nu se poate altfel de cât 
cu preţul vieţii lui. £u, dinspre partea mea, 
nu am nici uu motiv personal. Am pornit 
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împotriva lui, numai din interes public: 
vrea. să fie încoronat! Cât ar putea asta 
să4 schimbe felul de a fi, — asta te între
barea : lumina călduroasă a zilei, scoate 
la iveală năpârca şi ne previne să um
blăm cu băgare de seamă. Să-1 încoroneze? 
Aşâ. Atunci negreşit că i punem în mână 
o suliţă, cu care, după bunul plac, va 
putea face rău. Abuzul măririi se naşte 
atunci când se despart într'un cuget pu
terea de omenie. Şi, drept vorbind, nici
odată n'am văzut la Cezar, să-i încalece 
patimile judecata. Dar este un adevăr în
vechit, că smerenia este scara ambiţiei \ 
în faşe. Cel care se urcă, e mai întâi 
cu faţa spre scară, dar odată ajuns pe 
treapta cea de mai sus, îşi întoarce spa
tele şi se uită în nori. dispreţuind umilele 
trepte de jos, cu ajutorul cărora s'a înăl
ţat. Aşa poate să fie şi cu Cezar. Şi, ca 
să nti-L dăm putinţa s'o facă, trebuie să 
'uăm măsuri. Dar, fiindcă pricina ce i-o 
căutăm, $ă nu găsiască nici o îndreptă
ţire în ceeace este el astăzi, trebuie s'o 
sprijinim pe consideraţia că, mărindu-se, 
el ar putea sa întâmpine cutare şi cutare 
primejdie. Aşa fiind, trebuie să-1 privim 
ca pe iin ou de şarpe, care, odată clocit, 
a<* putea, deveni veninos ca şi neamul lui 
Şi sii-1 strivim în găoace. 

(Lucius reintra) 3 



3 4 WILLIAM SHAKESPEARE 

Lucius. ~ Am aprins In cabinetul dum
neavoastră lumina, stăpâne. Căutând cre
menea pe fereastră, am găsit această hâr
tie pecetluită. (Ii întinde o scrisoare). Sunt 
sigur, că nu se afla acolo, când m'am d-us 
să mă 'Culc; 

Brutus. — Du-te iar de te culcă, mi 
s'ă luminat încă de ziuă. Băete, mi sunt 
mâine Idele lui Martie? 

Luduş. — Nu ştiu, stăpâne. • 
Brţdfi-s. - Uită-te în calendar şi adu-mi 

ni s\-;\m sul. 
Lucius. — Am înţeles, stăpâne. 

(Iese) 
Braius. — Fulgerele ce brăzdează in-

tr'una cerul, dau atâta lumină, că pot să 
citesc cu ajutorul lor. 

(Deschide scrisoarea şi citeşte) 
,,Brutus, tu dormi; deşteaptă-te şi pri-

veşte-te pe tine însuţi. Fi-va oare Roma, 
etc?... Vorbeşte, loveşte, mânţueşte! Bru
tus, tu dormi, deşteaptă-te!"... 

Nu ofdată am dat peste asemenea in
stigări, presărate în calea mea. ,,Fi-va oare 
Roma, etc.?" lată cum trebue tălmiăcit 
asta: Fi-va oare Roma terorizată de un 
om? Cum! Roma? 

Strălmoşii mei au gonit pe Tarquinius 
de pe străzile Rojm'ei, când acesta şi-a 
zis rege. „Vorbeşte ! Loveşte ! Mânţueşte !" 
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Pe mine mă 'ndeamnă slă vorbesc şi să 
lovesc? O, Rojmo, îţi promit că, dacă de 
aceasta atârnă mântuirea ta, mâna lui Bru
tus rtu-ţi va refuza nimic! 

(Lucius reintră) 
Lucjis. — Stăpâne, au trecut patruspre 

zece zile 'din Martie, 
(Bate cineva aiară) 

Brutus. ~ Bine; vezi că bate cineva 
la poartă. 

(Lucius iese) 
De când Cassius rn'a aţâţat în contra 

lui Cezar, n'am mai dormit. In intervalul 
dintre aducerea la îndeplinire a unei fapte 
grozave şi prima pornire, avem impresia 
unei viziuni fantastice, ori a unui vis hidos : 
sufletul şi organele pieritoare stau atunci 
la sfat, şi organismul omului, asemenea 
Unui nuc regat, e în prada unui fel de 
revolte. 

(Lucius reintră) 
Lucius.. — Stăpâne, colegul dumneavoa

stră Cassius e afară şi doreşte să te vadă. 
Bruţus. — E singur? 
Lucius. — Nu, stăpâne, sunt şi alţii cu 

dânsul. 
Bfuiits. ~ Ii cunoşti şi pe aceia? 
Lucius. — Nu,- s tăpâne; şi-au înfundat 

pălăriile pe ochi, şi feţele le sunt pe- ju
mătate ascunse îţi mantale, aşa că mi o 
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chip să-i recunosc idjupă Vre-o trăsătură 
a fizionomiei lor. 

Brvitas. — Să intre toţi. 
(Lucius iese) 

Sunt conjuraţii. O h ! conspiraţie! Ţ i e 
nişine să-ţi arăţi faţa încruntată în timpul 
nopţii, când doar geniul răului nu întâm
pină nici o stavilă. Dar atunci, în timpul 
zilei, unde vei găsi o peşteră destul de 
întunecată, pentru a-ţi ascunde faţa-ţi mon
struoasă? Nu jnai căută, conspiraţie, slă 
te ascunzi sub masca zâmbetului şi a prie
teniei, căci dacă îţi ar&ţi faţa adevărată', 
nici Erebus însuşi nu ar fi destul de 
întunecat, pentru a te ocroti în contra 
bănuelii. 
(Intră Cassius, Casca, Dedus, Cina, Metellos 

Clmber şi Trebonlus) 
jGassius. — Ni'i prea mai mare îndrăz

neala să-ţi turburăm somnul. Bună dimi
neaţa, Brutus. Te suparăm? 

Brutus. — Eraim sculat, n'am închis o-
chii toată noaptea. Cunosc pe cei cari au 
venit aci cu tine? 

Cassius. — Da, pe fiecare în parte, şi 
nu e unul, care să nu fie pătruns de 
respect pentru persoana ta, şi fiecare do
reşte să ai despre tirie însuţi părerea ce-o 
are oricare nobil Roman. Iată pe Trebo-
nius. , 
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Brrftus. — Fie binevenit aci. 
Cassius. — iată pe Dedus Brutus. 
Bruţus. — Fie şi el binevenit. 
Cassius. — Iată pe Casca, Cinna, Me-

tellus Citnber. 
Bmţus. — Fie toţi bine-veniţi. Ce grije 

mare s'a interpus între ochii voştri şi o-
dihna nopţii? 

Cassias. — îmi dai voie: numai un cu
vânt? 

(Brutus şi Cassius işi şoptesc) 
Deems. — Colo e răsăritul... nu se lu

minează de ziuă dinspre partea aceea? 
Casca. — Nu. 
Cinna. — Mă iartă, ba da..., şi liniile 

cenuşii de colo, cari brăzdează norii, sunt 
vestitorii zilei. 

Casca. — O sa mărturisiţi acum că a-
mândoi vă înşelaţi. Colo, unde îmi îndrept 
eu sabia, răsare soarele, — ceeace e un 
punjct .claim1 prea spre sud, dacă ţinem seahra 
de tartarul anotimp al anului.1). 

încă vre-o două luni, în,ălţându-se mai 
mult spre .nord, îşi va trimite de acolo 
primele raze, iar casantul verii e tocmai 
in direcţia în care se află Capitoliul. 

Brtttus. — D.aţi-mi toţi mâna, unul câte 
unul. 

1) Primăvara. 
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C/issiiis. -- Şi să jurăm că vom aduce 
la îndeplinire hotărîrea luata. 

Brulus. — Nu, nu cu jurământ; dacă 
nu e de ajuns expresia feţei 1), suferinţa 
sufletelor noastre, desamăgirile epocii noa
stre, d;acă astea sunt motive fără greutate, 
atunci să lăsăm numaidecât totul baltă 
şi fiecare să plece ca să trând|ă,viasrqă 
în patul său, iar trufaşa tiranie să-şi con
tinue liriersiul, piârifă când soarta ne va ăjulnge 
pe fiecare dintre noi. Dar dacă aceste 
motive, şi sunt sigur că e .aşa, ascund în 
ele destul foc pentru a înflăcăra pe cei 
laşi, şi a oţeli molatecul suflet al femeilor, 
atunci concetăţeni, de ce alt imbold mai 
avem nevoe, decât ele propria noastră cauză, 
care să ne însuflcţiască întru mântuirea 
Statului? De ce alt legământ mai avem 
nevoe, decât de secretul care uneşte pe 
nişte Romani, cari şi-au dat cuvântul şi 
tiu vor şovăi să şi-1 ţie? De ce alt jură
mânt mai avem nevoie, decât de cinstea 
legată de cinste, că ori vom izbuti, ori 
vom' pieri pentru cauza noastră? Să jure 
preoţii şi laşii şi oamenii şireţi, sau ne
norociţii bătrâni hodorogiţi, şi acele su
flete răbdătoare, care binecuvin'teaziă ne-

1) Adicâ: j.ilea întipărită pe fata unui ceiăteaiii 
din pricina stării rele in care a ajuns Roma. 1 
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dreptatea; să jure pentru cauze rele, ti
căloşii în cuvântul cărora lumea nu se 
încrede. Dar să nu pătăm neprihănita vir
tute a întreprinderii noastre, nici pornirea 
ne'încfătuşată a Curajului nostru, gândindu-ne 
Că fie cauza noastră, fie hotărîrea noastră, 
ar avea trebuinţă de jurământ. Căci, fie-. 
care picătură de sânge ce curge în vinele] 
nobile ale unui Roman, s'ar spurca, dacăj 
el ţar călca cea mai mică părticică din pro
misiunea ce i-a ieşit din gură. 

Cassias, — Dar ce crezi despre Cicero? 
Să-1 sondăm'? Fiu cred oă s'ar legă strâns 
cu noi. 

Casca. — Să nu-1 lăsăm pe dinafară. 
Citim. — Nu, sub nici un cuvânt. 
Aieţellus. — Da, să-1 avem cu noi, căci 

părul lui .argintiu va câştiga opinia pu
blică de piartea noastră şi va aduce mulţi 
partizani, cari să ne aprobe fapta. Se va 
spune că înţelepciunea lui ne-a călăuzit 
braţul. Tinereţea şi îndrăzneala noastră nu i 
trebuie sa apară, decât învestmântate de ' 
seriozitatea lui. 

Bruiius. — O, nu pomeniţi de el, să nu 
ne destăinuim lui, capi el nu va pune urnă-} 
rul la o operă zămislită de alţii. '" ?. 

Ca&sius. — Să-1 lăsam atunci pe din
afară. 

Ca ca. — In adevăr, nu face de noi. 
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Defiuis. Nu voim lovî pe nimeni altul, 
de cât pe Cezar? 

Cassiiis. întrebarea ta, Decius, e la 
locul ei. Eu cred, că nu e nimerit, ca 
Marcu Antonius, cel aşa de iubit de Cezar, 
să-i supravieţuiască lui Cezar. Vom găsi 
în el un intrigant şiret, şi, o ştiţi, dacă 
va uza de mijloacele de care dispune, va 
putea, fără îndoială, să ne facă răiu tutu
rora. Ca prevedere, să cadă în acelaş timp 
Antonius şi Cezar. 

Brutus. Fapta noastră, Caius Cas-
sius, vă piăreă cumplit de sângeroasă dacă, 
după ce vom tăia capul, ne vom înverşuna 
să strivim şi mădularele. Am semăna uci
gaşului, a cărui ură zănatică nu se po-, 
toleşte cu moartea victimei sale, căci A n i / 
tonius nu este de cât un braţ al lui Cezar.J 
Caius, să fim sacrificatori'), iar nu mă
celari. Sântem toţi împotriva spiritului lui 
Cezar, şi în spiritul oamenilor nu există 
sânge. O ! dacă am' putea să nimicim nu
mai spiritull lui, fără să-i mutilăm trupul! 
Dar vai, sângele lui Cezar trebue să curgă! 
Nobili, prieteni, în suprimarea lui să dăm 
dovadă de curaj, dar nu şi de cruzime. 
Să-I sacrificăm1 ca pe o jertfă adusă zeilor, 

1) Preoţii care, la iudei, şi la păgâni, aduceau 
jertfe pe altarul divinităţii. 
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să nu-1 ciopârţim, da pe un stârv de aruncat 
câinilor. Inimile noastre să fie ca stăpânii 
Şireţi, care 'şi îmboldesc slugile la o is
pravă şi-apoi tot ele fac pe supăratele. 
Cu vremea, se va putea spune că am 
săvârşit o faptă necesară, nu de ură. Dând 
această impresie, poporul ne va zice pu
rificatori, nu pmorîtori. 1Cât despre Maieu i 
Antonius, să nu ne gândim la el, căci ce ( 
Poate face braţul lui Cezar, când capiii 
"U se mai află. pe trunchi?... 

Cassias. - Eu tot mă tem de Antonius, 
ca din adânc înrădăcinata lui iubire pen-

>"fru: Cezar.... 
Brufiis, — Vai, bunule Cassius, nu te 

gândi la el. Dacă iubeşte pe Cezar, nu 
filai poate să facă r,ă;u decât sie-şi: să 'se 
deâ pradă gândurilor negre şi să moară 
pentru Cezar. Şi asta ar fi mult din partea 
lui, căci îi place jocul, desfrâul şi cheful. 

Trebonius. — Nu avem de loc de ce 
"e teme de el; să nu moară deci, •lasă-l 
numai sjă trăiască şi o să-l vedem încă râ
zând de toate acestea. 

(Sună clopotul) 
Bmtmt. — Tăcere ! Să numărăm bătăile 

clopotului. 
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Cassius. — Clopotul a sunat trei. l). 
Trebonius. — E timpul să plecăm. 
Cassias. — E lucru îndoios, însă, dacă 

Cezar Va ieşi sau nu azi din casă, căci de 
câtva timp s'a făcut superstiţios, cu totul 
în contrazicere cu părerea neclintită ce o 
avea odinioară despre vedenii, visuri şi 
prevestiri divine: e cu putinţă, ca netăgă
duitele minuni, grozăvia neobişnuită din 
noaptea asta şi sfaturile sugurilor, să-1 
f,acă să nu vie azi la Capitoliu. 

Dedus. — De asta să nu ai grije : dacă 
în a'deVăr a luat o asemenea hotărîre, voi 
ştî eu să i-o schimb, căci îi place şs|ă 
asculte, cum rinocerii sunt prinşi cu aju
torul arborilor, urşii cu ajutorul oglinzi
lor, elefanţii cu ajutorul gropilor, leii cu 
reţeaua şi oamenii cu linguşirile. 

Dar câiid îi spun că el urăşte pe lingu
şitori, spune şi el căi e .aişâ, şi tocmai .atunci 
cafdle în capcana linguşirii. Lăsaţi pe mine. 
căci eii ştiu cum să mi-1 învârtesc şi fyi-l 
aduc pe Cezar la Capitoliu. 

1) In piesele lui Shakespeare şi mai ales «n cile 
cu subiect antic, ca fulius Cezar, se.găsesc o mul
ţime de anacronisme, ca cel de sus, ca vorba ca
lendar, ceas, etc. 

Witaker ia apărarea lui Shakespeare în căzui de 
iată, spunând că. Romanii, în sălile lor de baie, a-
veau clopote, cu cari se sunau orele. 
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Cassias. — Atunci ne vom aduna cu 
toţii Ia casa lui, ca să-1 luăm. 

Brufyis. — La opt ore, cel mai târziu. 
China. — Cel mult, dar să nu lipseşti. 
Metcllas. — Caius Ligfarius nu-1 are la 

stotnjac pe Cezar, care 1-a dojenit fiindcă 
a Vorbit bine de Pompei. Mă mir că 'nimeni 
din voi nu s'a gândit la el. 

JBrufyis. — Atunci, bunule Metellus, treci 
pe la el ; mă iubeşte mult şi are pentru 
ee. Trimite-mi-1 acî, şi-1 hotărăsc eu. 

Cassiits. — Ne apucă ziua aici. Te lă
săm, Brutus. Prieteni, risipiţi-vă, dar adn-
ceţi-vă toţi aminte ce aţi vorbit şi arătaţi-vă 
Vrednici de numele de Roman. 

Brutus. — Bravii "mei, fiţi vioi şi veseli 
chipurile noastre să nu" ne trădeze gân
dul ; să ne jucăm rolul ca şi actorii (Ro
mani, cu curajul neadormit, reci în hofă-
rirea noastră. Şi acum, vă zic la toţi, bună 
ziua! 

(Ies toţi, afară de Brutus) 
Băete ! Lucius!... doarme dus. La urma 

Urinei, satură-te cu mana dulce ca mierea 
j> somnului: Pe tine nu te muncesc, iniei 
închipuiri le, nici nălucirile, care umplu de 
griji. De aceea şi dormi atât ele .adânc. 

(Intră Portia) 
Portia. — Brutus, dragul meu! 
Brutus. — Portia, ce vrei? Pentru ce 
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te-ai sculat aşa de .vreme? Nu e pentru 
sănătatea ta, să-ţi expui delicata constitu
ţie, în răcoarea aspră a dimineţii. 

Portiţi. — Nici pentru sănătatea ta nu 
e. In chip brusc, Brutus, te-ai furişat din 
plat. Aseară, la cină, te-ai sculat de-odată 
şi ai început să umbli prin casă, îngân
durat şi suspinând, cu braţele încrucişate 
pe piept. Şi când te-am întrebat ce ai, 
m'ai fixat cu o privire posomorită. Te-am 
întrebat iar, şi-arunci te-ai scărpinat în cap 
şi, nerăbdător, cum nu te-am mai văzut, ai 
bătut din picior. Eu am stăruit, dar tu 
tot nu mi-ai răspuns, şi cu un gest Ide 
mânie mi-ai făcut semn cu mâna să te 
Las singur. Aşa am şi făcut, de teamă sa 
nu-ţi pun prea mult la încercare necazul, 
oare părea prea pornit. Am'ieşit însă cu 
speranţa că rnohorala ta e trecătoare, pre-
cuim se întâmplă. Din pricina ei, n'ai mân
cat, n'ai vorbit, n'ai dormit şi, dacă ea va 
înrâuri asupra făpturii tale trupeşti, ca 
asupra celei sufleteşti, o să ajung să nu 
te mai cunosc, Brutus. Dragă, destăinue-
şte-mi pricina supărării tale. 

Brutus. — Nu stau bine cu sănătatea, 
asta e tot. 

Portia. — Brutus e cuminte şi, dacă ar 
fi bolnav, s'ar căuta ca să se facă bine. 

Brdiius. — Da, aşa şi fac. Dragă Portia, 
du-te de te culcă ! 



• IUL1US CEZAR 4 5 

Portia. — Dacă Brutus e bolnav, e bine. 
Atunci sa umble rfesbrăcat şi s,a aspire 
aburii vătămători ai dimineţii? Cum! Bru-
fus e bolnav şi se scoală din patul ,l]ui 
călduţ ,ca să nesocotiască influenţele relle 
a 'e nopţii, şi să înfrunte aerul necurat şi 
umed, agravându-şi astfel boala!.... Nul, 
dragul meu Brutus, boala de care păti
meşti e încuibată în sufletul tău, boală 
Pe care în virtutea drepturilor şi al locului 
ce-l'ocup pe lângă tine, trebuie s'o cunosc, 
'n. genunchi, pe frumuseţea mea ce odată 
0 admirai, pe toate jurămintele tale de 
iubire ce mi-ai făcut, pe legământul so-
'emn ce ne-a unit şi contopit, te conjur, 
ca să-mi destăinueşti mie, jumiătatea ta, 
care sânt una cu tine, de ce eşti ;atât de 
^âhnit, şi cine erau oamenii, cari te-au 
v'izitat peste noapte. 

Căci au fost acî şease sau şeapte inşi, 
^re ' ş i ascundeau faţa până şi în întu
neric. 

Bruius. — Nu îngenunchiâ, dragă Portio. 
_ Portia. — N'ar fi nevoie s'o fac, dacă 

Şi tu ai fi (drăguţ cu mine. Spune-mi Brutus, 
s e află scrisă în legământul căsătoriei noa-
Sfre, opreliştea tainelor care te privesc pe 
tine? Nu sânt a ta, de cât într'un fel 
anumit, într'un chip restrâns, cu anumite 
iiiaigiui ca să zic aşa : numai ca să-ţi ţin 
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tovărăşie la mese, la culcare şi să vorbim 
din când în când? Ocup oare numai uli- I 
cioarele mărginaşe ale dragostei tale? Dacă 
atâta tot este partea mea, Portia este nu
mai ibovnica lui Brutus, iar nu nevasta lui. 

Bruius. — Tu eşti adevărata şi vred-
nica-mi de cinste soţie, şi'mi eşti tot aşâ 
de scumpă, ca şi stropii roşii de sânge din 
inima mea întristata. 

Porlia. — Dacă aceasta ar fi adevăriat, 
atunci ţi-aş ştî şi secretul. E drept, sunt 
o femeie, d,ar o femeie, pe care nobilul 
Brutus a luat-o de soţie; sunt o femeie» 
da, dar o femeie cu nume bun : fiica liii 
Gato. Crezi oare că nu sunt mai tare >de 
cât sexul meu, cu im astfel de tată şi 
un astfel de Mrbat? Destăinueşte-mi se
cretul tău, nul voi divulgă nimănui. Am 
dat o dovadă puternică de credinţa mea. 
făcându-mi singură o rană, colea în coapsă. 
Cum ! Să fiu în stare s'o îndur asta eu 
'răbdare, şi să nu fiu capabilă de a păstra 
secretele bărbatului meu? 

Brntus. — Oh, Zeilor, făceţi-mă vred
nic de această nobilă fenice. 

(B3te cineva afară) 
Auzi!... auzi!... bate cineva, Portia, du-t-' 

în casă pentru o clipă ; voi vcnî şi eu nu
maidecât să încredinţez sânului tău tai
nele inimii niele. Iţi voi explica toate a£' 
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iele, natura adevărată a tristeţii mele. 
Pleacă iute. 

(Portia iese), 
(întră Lucius şi Ligarius). 

Laaiije-! Cine bate? 
Lucius. — E uin om bolnav, care doreşte 

să-ţi vorbiască. 
Bruius. (aparte). — Caius Ligarius, des

pre care a vorbit Metellus. (tare). — 
Băete, pleacă. Caius Ligarius, ce faci? 

Ligarius. — Primeşte bună ziua ce ţi-o 
dă o voce slabă. 

Bruius. — Oh ! ce vreme ţi-ai ales, bra
vule Caius, ca să porţi o scufă de noapte! 
Numai bolnav să nu fii ! 

Ligarius. — Nu sunt bolnav, dacă Bru
tus se gândeşte la vre-o faptă demnă de 
numele cinstei. 

Brutus. — Da, mă gândesc Ia o ase
menea faptă, Ligarius; ai însă o ureche 
atentă, ca să asculţi? 

Ligarius. — Pe toţi zeii, înaintea că
rora se închină Romanii, pe loc mă desbar 
de boala mea. Suflet al Romei, fiu brav, 
a l unui tata respectat, tu, asemenea unui 
v'ajitor, tni-ai trezit spiritul amorţit. Po-
''Unceşte-mi a<2um să m'arunc în vuitoare 
Ş1 mă voi luptă şi cu lucrurile imposibile ; 
fy, voi ieşi biruitor. Qe trebuie să fac? 
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Brutus. — O întreprindere, care va face 
sănătoşi pe oamenii bolnavi. 

Ligarius. — Dar nu sunt şi din cei să
nătoşi, pe cari trebuie să-i îmbolnăvim? 

Bruius. Trebuie s'o facem şi pe asta. 
Ce anume e de făcut, Casius, ţi-o spune 
pe drum', care este obiectul acestei între
prinderi. 

Ligarius. — Porneşte deci, iar eu, cu 
inima încinsă de o nouă flacără, te voi 
urma, ca s;ă săvârşesc o faptă de care 
încă habar n'am ; îmi ajunge însă că Bru
tus e cel care mă călăuzeşte. 

Brutu-s. — Atunci, urmează-mă. 
(Iese). 

SCENA II. 

La Roma. — O cameră în palatul lui Cezar 
Tunete ţi fulgere. — Intră Cezar 

Cezar. — Nici cerul, nici pământul n'au 
avut pace în noaptea asta. De trei ori, 
Calpurnia a strigat în somn : „Ajutor, aju
tor ! II omoară pe Cezar!" Veniţi, care-vâ ! 

(Intra un servitor) 
Servitorul. — Stăpâne! 
Cezar. — Du-te şi spune preoţilor să 

aducă sacrificii şi să te 'ntorci să-mi co
munici prezicerea lor 

Servil'urni'. Am înţeles, stăpân*. 
(Iese). 
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(Intră Calpurnia) 
Calpurnia. - Ce ai de gând, Cezare? 

Vrei siă. te duci? Azi nu trebuie să te ur
neşti din casă. 

Cezar. - Cezar va plecă de-acasă. Până 
aoiim ameninţările nu m'au ajuns de cât 
pe la spate ; când vor vedea faţa lui Cezar, 
se vor topi: 

Culpumia. — Cezare, niciodată nu m'am 
luat după prevestiri, dar azi ele mă în- . 
spiăimântă. E colo unul care, în afară de 
eeeace am auzit şi văzut noi, povesteşte 
vedenii nespus de înfiorătoare, ce li s'a 
arătat străjerilor. O leoaică a fătat în 
stradă, mormintele s'au deschis şi, căs
cate, au dat afară pe morţii lor; teribili 
războinici de foc se luptau pe nori, aşe
zaţi în linie de bătaie şi pe eseadiroane, 
<iupă toate regulile războiului, iar sân
gele lor a picurat peste Capitoliu. Sgo-
motul luptei răsuna în văzduh, caii ne
chezau şi morţii gemeau, stafiile strigau 
?i se bociau pe străzi... Oh! Cezare, aşa 
semne nu s'au mai pomenit şi deaceea, mă 
"*?m de ele. 

Cezar. — Cum se poate înlătura, eeeace 
este orânduit de către Zeii cei puternici? 
^ezar va pleca de-acasă, căci aceste pre
vestiri sunt pentru toată lumea, ca şi pen
tru el. 



5 0 WlLLFAM SHAKESPEARE 

Calpurnia. — Când mor cerşetorii nu 
se arată comete. Dar cerul însuşi cu brazde 
de foc, vesteşte moartea stăpânitorilor. 

C Cezar. — Laşii sunt de multe ori pe 
l punctul de a-şi da sufletul, înainte de a 
/muri de-abinelea ; viteazul nu cunoaşte 
) moartea idecât odată. Din toate minuinile, 

( despre care am a.uzit până acum, cea mai 
V ciudată mi s'a părut frica oamenilor, când 

e ştiut că moartea ,care e un sfârşit de 
neînlăturat, vine când scris e să vie. 

Ce zic augurii? 
Servitorul reintră) 

Servitorul. — Vă sfătuesc s,ă nu ieşiţi 
astăzi. Scoţând măruntaele unui animal jert
fit, n'au putut să-i găsiasca inijna. 

-Cezar. — Zeii au făcut aceasta, ca să 
ruşineze laşitatea. Cezar ar fi un animal 
fără inima, dacă de frică, ar stă astăzi 
acasă. 

Nu, Cezar nu va rămâne. Pericolul ştie 

( prea bine, că Cezar e mai periculos decât 
dânsul. Suntem doi lei într'o zi făcuţi, dar 

i eu am ieşit înaintea lui şi sunt mai cumplit 
l eu decât el. Cezar, aşa dar, va plecă de-a-

caSjă. 
Cal pur ni a. — Vai, dragul meu, înţelep

ciunea ţi s'a topit în încrederea ce-o ai 
în tine. Nu ieşi azi. Zi că frica mea, iar 
nu a ta, te ţine, în casă. Vom trimite la 
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^ a t pe Mărcii Antonius, ca să sputna 
C a Jiu ţi-e bine azi. -In genunchi te rog, 
ascuîtă-înă. 

Caesar. — Fie. MarCu Antonius sa a-
J'iJnţe cti nu mie bine, iar eui, de capriciul 

a i ', voi sta acasă. 
(Intră Decius) 

Iată Decius Brutus, se va duce el să 
Co*niimCe Senatului. 

decius. — Slavă ţie Cezar! Bună-ziua, 
M'Cdnic Cezar, viu sa te iau la Senat. 
^Cezffr. — Şi-ai sosit tocmai la timp, 

5 3 jduci salutul meu senatorilor şi să te 
j^i, că n]U vreau să viu azi: să (zic că 

1U| pot, e o minciună ; că nu îndrăznesc, 
Şi mai mare minciună. Nu vreau să viu 

?*•••• Spune-le aşa, Decius. 
Calpurtw. — Spune-le, că e bolnav. 

, Cezar. — Minţi-va Cezar? 'Intinsu-mi-nm 
,.r,atul cuceritor aşa de departe,fca iă-mi 
_le frică tde a spune bărbilor cărunte adje-
_5rul? Decius, mergi de le spune, că Ce-
^ r nu vrea să vie 

Depuis. — Prea puternic Cezar, dă-mi 
J} frrotiv, căci au să-şi radia de mine, 

and le-oiu vorbi aşa. 
V r

 ez>af- — Motivul e voinţa mea, — nu 
eau s g X1U Explicaţia asta ajunge Se-

, f^'ui- Dar, pentru dumerirea ta perso-
l a >' deoarece ţin la tine, iţi voi spune 
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prici na ; uite, soţia mea, Calpumia, ea mă 
opreşte acasă. A visat astă-noapte, că mi-a 
văzut statuia, din care, ca dintr'o fântână 
cu o sută de guri, curgea sânge curat, 
şi că mulţi Romani sdraveni, au venit zâm
bind de şi-au înmuiat manile. Iar ea o 
tălmăceşte ca o prevenire şi prevestire a 
unor pericole iminente, şi în genunchi m'a 
rugat să ŝ tau astăzi acasă. 

Decius. — Visul acesta e interpretat p e 

dos. Era o viziune frumoasă şi norocoasă' 
Statuia ta, din care pe atâtea ţevi ţâşnia 
sânge în care mulţi Romani veseli îşi în-

rnuiau manile, însemnează, că de la tine 
va suge falnica Romă sângele regene
rării sale, iar fruntaşii cetăţii se vor îm' 
bulzi să ia un strop, o urmă, o amin
tire scumpă. Aceasta-i tălmăcirea. 

CeZtaf. — Şi e foarte bună. 
Decius. — Vei vedea că am şi mai multa 

dreptate, după ce mă vei fi ascultat. Afla 
dlar că Senatul a hotăr'ît să dea azi p co
roană puternicului Cezar. Dacă le trimet1 

vorbă că nu vii, atunci ei pot să-şi schimbe 
gândul. Afară de asta, lucrul ar putcâ » 
luat de lume în batjocură, dacă s'ar g# s ' 
unul care să spună: „Să închidem Sena; 
tul, până când Soţia lui Cezar va avea 
visuri mai frumoase. Dacă Cezar se as
cunde, cum vrei să nu se şoptiască : ,," e ' 
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tfeţi, lui Cezar îi e frică?" Iartă-mă, Ce-
Z a r ; muriai iubirea, sincera'mi dorinţă ce 
am să te văd Smălţat tot mai sus, (mă în
deamnă să-ţi vorbesc astfel, iar judecata 
dinţii mele e de acord cu sentimentul de-
v°tamentului meu 

Cezar. — Cât de absurdă pare acum 
S'oaza ta, Calpurnio ! Mi-e ruşine că am 
Putut să cedez. Daţi-mi toga, căci vreau 
să plec. 

Uatră Publius, Brutus. Lfgarius, Mettelus, Casca, 
Trebonius şi Clima) 

Iată-1 şi pe Publius, a venit să mă iâ. 
Publius. — Bună-dimineaţa, Cezar. 
Cezar. — Bine-ai venit, Publius. — Ce 

•*1> Brutus, şi tu ai pornit de-acasă, aşa 
?? vreme? Bună ziua, Casca. — Caius 
^garius, Cezar ţi-a dorit totdeauna mai 
Puţin rău, decât "iţi fac frigurile cari te-au 
v % u i t . - Ckt e ceasul? 

Bruius. — A bătut opt, Cezar. 
Cezar. -- Vă mulţumesc pentru oste-

e a ' a şi curtenia voastră 
(Intră Antonius) 

•aţă-J. pe Antonius, care chiefueşte până 
Şaptea târziu, şi tot s'a sculat. Bună di-
miI>eată, Antonius. 
_ Anioniiis. Bună dimineaţă, slăvite 
L ezar. 

Cezar, Spune in casă să prepare to-
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tul. Sunt bun de mustrat, că fac să fiu 
atâta aşteptat. — Iată-1 şi pe Cinna, pe 
Metellus şi pe Trebonius! (Către Trebo-
nius). — Ţi-am rezervat o oră ca să stăm 
de vorbă. Nu uită să treci azi pe la mine; 
să-mi stai aproape ca să nu te uit. 

Trebonius. — Da, Cezar! (Aparte) — 
Şi voi sta atât de aproape, că prietenii 
tăi cei mai buni, vor regreta că n'am :stat 
mai la o parte. 

Cezar. —- Bunii mei prieteni, să intrăm 
aci şi să goliţi cu mine o cupă de vin, şi, 
ca buni prieteni, vom porni apoi împreună. 

C Brutus, (aparte). — Buni prieteni şi „ca 
buni prieteni" nu e tot una. Oh ! Cezar, 
gândul acesta sfâşie inima lui Brutus! 

(Iese). 

SCENA IN 

La Roma. — O stradă lângă Capitoliu 
Intră Arlemiciorus ghicitorul, citind 

Ariemidorm. — „Cezar, p|ăzeşte-te de 
Brutus; fereşte-te de Cassius; nu te apro
pia ide Casca ; fii cu ochii spre Cinna ; riu 
te încrede în Trebonius ; supraveghiaziă bine 
pe Metellus Cimber; Decius Brutus nu te 
iubeşte; la i supărat pe Gains Ligarius. 
Aceliaş gând îi însufleţeşte pe toţi aceşti 
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Sanieni; şi/e îndireptat î,n contra lui Cezar. 
^acă nu te crezi nemuritor, păzeşte-te: 
nePiăsarea favorizează conspiraţia. Sjă te 
Ocroflască Zeii cei puternici! Prietenul tău". 

„Artenridorus". 

Voi aşleptâ acî trecerea lui Cezar şi-i 
J'Pţ înmâna înştiinţarea asta, ca pe o pe-

ltie. Inima mi se frânge, că virtutea nu 
Poate s,ă trăiască, fără să' fie expusă col
ţilor invidiei. 

Dacă citeşti aceasta, oh, Cezar, poţi să 
^ i trăieşti; dacă nu, atunci soarta con
t r a cu trădiătorii. 

(Iese). 

SCENA IV 

*-a Roma.— Altă parte a aceleiaşi strade, 
dinaintea casei lui Brutus 

Intră Portia şi Lucius 

~ Portia. — Te rog, hăete. aleargă la 
enat, nu stă să-mi răspunzi, du-te re

cede. De ce stai? 
Lucius. — Ca s,ă ştiu ce am de făcut, 

tfo»innă. 
• gorila. — Aş fi voit să \i duci şi să te 
Jtorci, înainte decât mi-ar trebui mie ca 
t a 'U spinjn ce să faci acolo. — (Aparte) — 

n e rgie, nu mă păr(ăsî, pune un munte 
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înalt între inima şi limba m'ea! Am suflet 
de 'bărbat, dar putere numai de femeie. 

C Cât e de greu pentru o femeie să ţie un 
?secret! — (Lui Lucius) — Eşti tot aci.' 

Lucius. — Dar oe trebuie să fac, doamnă? 
Să alerg la Capitoliu şi-atât?... Şi să mă 
întorc cu nimic? 

Portia. — Adu-mi răspuns, băete, dacă 
stăpânul tău arată bine la faţă, căci a 
plecat bolnav. Observă bine, ce face Cezar, 
cine se 'mbulzeştc spre el cu suplici. As
cultă, băete, ce sgomot se aude? 

Lucius. — N'aud nimic, doamnă. 
Po/tia. — Te rog, ascultă bine; am au

zit un zgomot mare, incaerare, tumult; 
sgomot adus de vânt dinspre Capitoliu. 

Lucius. — Drept să vă spun, doamna, 
eu n'aud nimic. 

(Intră Artemidorus ghicitorul) 

Portia. — Apropie-te prietene; pe ce 
drum ai venit încoace? 

Ghicitorul. - De la mine de-acasă, no
bilă doamnă. 

Portia. — Cât e ceasul? 
Ghicitorul. — Aproape nouă, doamnă 
Portia. — A intrat Cezar la Capitoliu-' 
Ghicitorul. — Nu încă, doamnă. Mă duc 

să-mi găsesc un loc, ca să-1 vad, când va 
trece la Capitoliu 

? 
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Portia. — Ai vre-o cerere de făcut lui 
Cezar, nu e aşâ? 

Ghicitorul. — Da, am, doamnă; dacă 
Cezar v,a găsi cu cale să vdiască binele 
'ui Cezar, dându-mi ascultare, îl voi sfătui 
sa aibe. mai multă grije de propria sa 
Persoană. 

Portia. Cum ! Ştii oare că s'a pus la 
cale vre-uin rău în contra lui? 

Ghicitorul. - Nimic de care să fiu si
gur, dar multe de care miă tem că ise pot 
'ntâmplâ. Bună ziua, doamnă. Aci strada. 
e strâmtă. Mulţimea ce se tine de căl-
câele lui Cezar, senatori, pretori şi soli
citatori din poporul de rând, l-ar înăbuşi, 
' a r omorlî, pe un om slab ca mine. M,ă 
duc să caut un loc mai încăpător şi-acolo 
să vorbesc cu marele Cezar, când va trece. 

(Iese) 
Portia. — Trebuie să intrU în casă. Vai 

iiie! Ce lucru plăpând e o inimă de re-
toee! O h ! Brutus! Cerul să te ajute în 
'ntieprinderea ta ! — De sigur că băiatul 
to'a înţeles. 

Brutus are o cerere, pe care Cezar n'o 
J'a satisface... Oh!... îmi vine rău!... A-
'e^rgă, Lucius, şi vorbeşte de mine stă
pânului meu. Spune-i că sunt veselă f vino 
aPoi îndărăt şi adu-mi răspunsul lui. 

(.Iese amaadoi prin laturi opusej. 



ACTUL III 

SCENA I 

Roma. — Capitoliul. — Senatul ţine şedinţă. 
Mulţimea se află îngrămădită pe strada ce 
duce spre Capitoliu; printre mulţime Arte-
midorus ghicitorul — Fanfare. 

Intră Cezar, Brutus, Cassias, Casca, Dedus, 
Metellus, Trebonius, Clnna, Antonlus, Lcpidas, 

Popillus, Publias şl al fit. 

Cezicif. — Mele lui Martie au sosit? 
Ghicitorul. — Da, Cezar, dar n'au trecut 

Slavă ţie, Cezar! Citeşte această petiţie. 
Demis. — Trebonius te roagă să ci

teşti când vei avea timp această umilă 
petiţie. 

Ariejnidprus. — O, Cezar, citeşte întâi 
pe a mea, căci suplica mea priveşte mai 
de aproape pe Cezar. Citeşte-o, mare C.ezair. 
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Cezar. — Ce ma priveşte pe mine per- V 
sonal, va fi lăsat să fie examinat la urma. / 

Ar ie.miilor us. — Nu amâna. Cezar, ci
teşte pe loc. 

Cezar. — Ce, omul ăsta e nebun? 
Publius. — Haimana, dă-te la o parte. 
Cassias. — C e ! în stradă daţi zor cti 

Petiţiile voastre? Veniţi la Capitbliu. 
(Cezar intră în Capitoliu, ceilalţi îl urmează. 

Toţi senatorii se ridică) 
Popilius. — Iţi urez isbândă în între

prinderea de astăzi. 
Cassias. — Ce întreprindere, Popilius? 
Popilius. — Adio ! 

(Înaintează spre Cezar) 
Brutus. — Ce-a spus Popilius Lena? 
Cassia's. — Ne-a urat ca întreprinderea 

Noastră de azi să reuşiascu. Mă tem că. 
P'anul nostru e descoperit. 

Brutus. — Priveşte, cum se apropie de 
r-c/ar. Observaţi-1. 

Cassias. ~ Casca, nu pierde vremea, 
caci ne temem să nu ni se zătiărniciasieă 
Proectul. Ce e de făcut, Brutus? Dacă 
Su|Uem demascaţi, unul din doi, Cassius 
0,'ţ Cezar nu mai iese de aci, căci eu mă 
v°i omorî singur. 

Bruius. — Cassius, nu ţi pierde cum
pătul : Popilius Lena nu vorbeşte de pla-
I l u ' nostru; qăci, priveşte, surâde şi faţa 
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lui Cezar jru se schimbă. 
Gassius. — Trebonius îşi cunoaşte ro

lul ; căci, uită-te, Brutus, cum înlătură din 
cale pe Marcu Antonius. 

(Ies Antonius şi Trebonius.—Cezar şl senatorii 
işi ocupă locurile). 

Dedus. — Unde e Metellus Cimber? 
Să se arate şi să înfăţişeze îndată cererea 
sa lui Cezar. 

Brutus. — E gata: vezi de-1 ajută! 
Cinna. — Casca, tu cel dintâi, vei ridică 

braţul. 
Cezar. — Suntem toţi gata? Ce abu

zuri sunt de semnalat, pe cari Cezar şi 
senatul său să le îndrepte? 

Meieîlws. ~ iPrea înălţate, prea mărite 
şi prea puternic Cezar, Metellus Cimber 
depune la picioarele tale umila lui inimă... 

(Ingenuchiază). 
Cezar. — Trebuie să te înştiinţez, Cim

ber, că târîrea asta şi aceste temeneli de 
rob, pot sjă înfierbânte sângele oamenilor 
de rând şi să schimbe în joc de copii 
decretele anterioare, deciziile odată luate. 
Nu fii naiv, să crezi, că Cezar are lîn vinele 
lui un sânge atât de aprins, încât să se 
lase înduplecat prin mijloacele bune pen
tru impresionarea celor slabi de înger, a 
dică : linguşirile, încinăciunile adânci1, gu
dură ţurile târîtoare de căţeluş. Fratele tău 
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a fost surghiunit prin decret. Dacă te în-
covoi, dacă te rogi şi te guduri pentru el, 
cu dispreţ te gonesc din calea mea. Află 
că Cezar nu face nedreptate şi că nu (se 
Ias;ă iînduplecat fără motiv. 

MeteUws. — Nu mai e aci un glas mai 
demn decât a,] meu, care să impresioneze 
mai plăcut urechea lui Cezar, în favoarea 
rechiemării fratelui meu surghiunit? 

Bruius. — Iţi sărut mâna, Cezar, dar 
nu din linguşire, şi-ţi cer ca imediat să-i 
dai lui Publius Cimber învoirea de a se 
reîntoarce. 

Cezar. — Ce, Brutus? 
Cassius. — M(ă iartă, Cezar; Cezar, mă 

iartă: Cassius se închină prosternându-se 
la picioarele tale, ca să-ţi implore liber
tatea pentru Publius Cimber. 

Cezflf. — Lesne aş putea fi mişcat, dacă 
aş fi ca voi. Dacă aş şti şi eu să mă rog 
ca să mişc pe alţii, m'ar mişca şi ide 
mine rugăciunile altora; dar suint neclintit 
ca steaua nordului1), care, ca fixitate ri
gidă, n'are pereche pe T^olta cerească, îm
podobită cu nenumărate licăriri, toate de 
foc şi toate lucitoare, dar numai una sin
gură din toate nemişcată rămâne la locul 
ei. Aşa şi pe lu^ne, qare e plină de oa-

1) Steaua polara. 
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meni; dar oamenii, fiind de carne şi sânge, 
sunt impresionabili; dar din numărul lor, 
eu nu cunosc decât pe unul singur, care 
e necliătinat în1 poziţia sa, nemişcat şi ne
înduplecat, iar acela sunt eu. Să vă dau 
încă o dpvadă, chiar cu acest prilej: ne
strămutată mi-a fost hotărîrea, ca Cimber 
să fie exilat, tot nestrămutată mi-e ca 
el să răimână în surghiun. 

Ciiina. -— O, Cezar!... 
Cezar. — Fugi! Vrei să mişti Olimpiii 

din loc? 
Dedus. - Mărite Cezar!... 
Cezar. — Nu îngenunchiâ Brutus, za

darnic ! 
Casca. • - Vor^^eJ__ţjj_br^_r>entruiiiiiic ! 

(Casca împlântă lui Cezar pumnalul în ceafă. Cezar 
îl apucă braţul. Atunci e lovit de mai mulţi alţi 
conspiratori şi in urmă de Marcus Brutus). 
Cezar. — Si tu, Brutus?... Poţi să mori, 

, , , • 11 • mieummc—est-, ' — atuncij^Cezâr ! " = - — — ~ . 
(.77/,////. Libertate!... Mântuire!... Ti

rania a murit!... Daţi fuga, proclamaţi-o, 
vestiţi-o în tot oraşul. 

Cassius. — Urcă-se unii pe tribunele 
publice şi să strige: „Libertate, mântuire 
şi legalitate !" 

Rmiu\s. — Popor şi senatori, nu vă spe
riaţi, nu fugiţi, opriţi-Vă !,.. Datoria am
biţiei c plătită ! 
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Casca. — Sue-.te la tribună, Brutus. 
Oecir/s. — Acelaş lucru sâ-1 facă şi Cas-

sius. 
Brdfujs. — Unde e Publius? 
Clnna. — Ad, cu totul uluit de această 

răscoală. 
Mefclţifş. — Rămâneţi strâns uniţi, la 

**v Ibc, ca nu cuimvâ vreun prieten al lui 
^erar... 

Brutus. Nu e vorba de răimas acî. 
Publius, fii curajos, nu e nici un pericol 
Pentru persoana ta, nici pentru oricare alt 
^oiman. Spune-Ie-o asta la toţi, Publius. 

Ca&sius. — Şi părăseşte-ne, Publius, ca 
•ţU cumva poporul, dând năvală contra noa-

f̂ra, să nu nesocotiasca şi bătrâneţele tale. 
Bruits. — Aşa să faci, şi nimeni să nu 

^ socoteală de această faptă, decât noi, 
p u i t o r i i . 

(Trebonius reintră) 
Ca&sius. — Umde e Antonius? 

^ Trebonius. — A fugit, îngrozit, acasă. 
arbaţi, femei şi copii sunt aiuriţi, ţipă 

}• ^ug. ca şi cum a sosit ziua judecat ii 
^"i urmă. , ' 
I Briituis. — Soartă! Voim să-ţi cunoaştem 
oţârîrea. — Că trebuie să murim, o ştim , 
Pl Oamenii. Numai de clipa morţii şi 
e Prelungirea vieţii purtăm grije. 

(-u&siiis. — Deaceea, cel care ţi-a scurtat 
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douăzeci de ani din viaţă, i i sdtirtat tot 
atâţia ani de frica morţii. 

Bruias'. Dacă e aşâ, moartea atunci 
e o binefacere. Şi astfel suntem prieteni' 
lui Cezar, deoarece i-ain scurtat zilele ce 
avea să le mai trăiască în frica morţii-
Plecaţi-vă şi să ne înmuiem până la coate 
braţele în sângele lui Cezar, şi să ne tui 
gem săbiile; să mergem apoi până 'fl 
piaţa publică, şi, învârtind armele înro
şite deasupra capetelor noastre, să stri
găm' cu toţii : „P.acc, mântuire şi libertate 1 

Cassias. Plecaţi-vă şi scâldaţi-vă m^' 
rîile în sângele lui. Câte veacuri de acuni 
înainte se va repeta măreaţa noastră fapt3 

în state ce nu sunt încă născute, la p°" 
poare încă necunoscute! 

Bmtus. De câteori se va da în spec' 
tacol Cezar însângerat, care acum race îi1' 
tins la picioarele statuei lui Pompei, fle' 
vrednic ca şi ţărâna! 

Ciasisius. — De câteori se va 'ntâmp'*1 

aceasta, tot de atâtea ori se va zice <dc 

conspiraţia noastră: iată o mână de o a ' 
meni, cari au redat patriei lor libertatea-

Deciws1. - Ei bine, plecăm? 
Catss/w .̂ — D,a, toţi să plecăm, cu toţu> 

cu Brutuls în cap, iar pe. urmele paşii0*" 
săi va călca podoaba civismului Romei-

Intră un servitor) 
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. Brutus. - - Staţi, cine vine? E unui dintre 
a ' lui Antonius. 

Servitorul Aşa, Brutus, mi-a poruncit 
spânul meu să îngenuchiez; aşa mi-a 

Pus Maieu Antonius" să-ţi cad la picioare 
^ fiind prosternat, aşa mi-a ordonat să-ţi 
orbesc: Brutus e nobil, înţelept, viteaz 

•,! cinstit; Cezar era puternic, cutezător, 
Ustru >şi afabil; spune-i, că iubesc pe 

, ""utus şi'1 ţin în cinste; spune-i că jnă 
ţ ^ e a m de Cezar, îl onoram ş i ' l iubiam. 
s„

ac& Brutus promite, că Antonius poate 
a

a v ie în siguranţă la dânsul şi dacă vrea 
J dovedi că Cezar şi-a meritat moartea, 

a r c u Antonius nu va mai iuhî pe Cezar 
)rt- după cum va iubi pe Brutus în 

> se va legă cu credinţă de soarta vi aU; 
j, a cţiunea nobilului Brutus, nepăsător de 
q Rolele drumului nebătătorit încă. Aşa 

^Pus stăpânul meu Antonius. 
°riftus. - Stăpânul iau e un înţelept 

rŞu
V l t eaz Roman şi n'am gândit niciodată 

cj0r ° e s p r e dânsul. Spune-i că numai dacă 
l̂ , e ?* e să vie aci, va fi satisfăcut; şii 

cinstea mea, va plecă apoi neatins. 
ervitond. — II voi aduce îndată. 

fi (Iese). 
k^ Us- — Eu cred că o să rii-1 facem 

c ^rieteij-
Ssius. — Şi cu doresc. Şi toins am 

5 
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o presimţire, că trebue să ne ferim i>we 

die el, şi întotdeauna bănuelile mel'e sun' 
confirmate ide evenimente. 

(Antonius intră) 
Brutus. — Iată că vine Antonius. — Biţ>e 

ai venit, Mareu Antonius. 
AutoniWs. — Oh ! puternice Cezar ! Ata1 

de jos zaci? Oare toate cuceririle, glorii^' 
triumfurile şi prăzile tale, s'au redus }* 
atât de puţin spaţiu? — Adio. — Nu şti"1 

patiicianilor, ce aveţi de gând? Al cui sâJi£c 

mai trebue să curgă? Cine vă mai e st'8. 
pect? Dacă chiar de mine e vorba, ap0 

nu e ceas mai nimerit pentru aceasta, & 
acela al morţii lui Cezar, şi nici o uncaU'̂  
nu e nici pe jumătate vrednică tot p®3* i 
aceasta, ca săbiile ilustrate cu sângele C 
mai nobil din întreaga lume. Vă corija' 
dacă sunteţi porniţi contra mea, atunci ch^ 
acum, cât timp manile voastre înroşite, IB 
fumegă de sângele lui cald, făceţi-vă vo^' 
O mie de ani să trăiesc şi n'aş putea o1^ 
odată Bţăi fiu aşa dispus să mor, ca ActUrj 
Nici-un loc, nici un alt mijloc de molarj 
n'ar putea să-mi placă atât, decât sâ cîl. 
aci "lângă Cezar, lovit de voi, floarea SP 
ritelor superioare ale acestei epoci. 

Brutus. — O, Antonius, nu ne cere flM^i 
tea ta. Deşi trebuie să-ţi părem saflS ĵ 
nari şi cruzi, manile noastre mânjii 
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fapta noastră aşa ne arată. Dar tu nu vezi 
acum1 de cât manile şi fapta sângeroasă, 
ce-am săvârşit-o. Inimile noastre însă nu 
le vezi, ele sunt pline de mU!ă; şi ithila 
pentru suferinţele obşteşti ale Romei (aim 
focul goneşte focul, astfel mila goneşte 
mila), ne-a înarmat braţul în contra lui 
Cezar. 

Când e vorba de tine, Marc Antonius, 
vârfurile săbiilor noastre sunt tocite, de 
plumb, braţele noastre sunt lipsite de pu
terea de a face rău; iar inimile noastre 
Pline de dragoste frăţească, îţi fac loc în 
ele, cu toată gingăşia iubirii, cit stimă şi 
•"espect pentru persoana ta. 

Cassius. — Cuvântul tău va avea tot 
atâta greutate ca al oricăruia dintre noi, 
'a împărţirea noilor demnităţi. 

Brutus. — Aibi numai răbdare, până 
C e vom potoli mulţimea, nebună de groază, 
atunci iţi voi lămuri cauza ce m'a liotărţît 
pe mine, care îl iubiam pe Cezar, să-1 
lovesc. 

Antonhts. — Nu mă îndpesc de înţe-
^pciuuea ta. Să-mi dea fiecare mâna lui 
'«sângerată: pe a ta, Marcus Brutus, vreau 
*j ° strâng mai întâi; apoi Caius Cassius, 
^ă-mi-o pe-a ta; acum, mâna ta Decius 
orutus, şi a ta Metellus, a ta Cinna, şi 

a ta, viteazule Casca. Deşi cel din mina. 
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nu insa Gel din urmii în a f e l iunea mea, 
bunule Trebonius, dă mi-o pe a ta. Voi 
toţi, patdeiani... Vai ! Ce să vă spun? Re
putaţia mea se află pe un teren atât 'de 
alunecos acum, încât nu se poate să nu 
vă faceţi o ideie urita despre mine: sau 
sunt u'i laş, sau sunt un Linguşitor.. Că 
te-am iubit, Cezar, da, e adevărat ! Dacă 
spiritul tău ne priveşte în acest moment, 
să nu fie mai trist şi decât moartea 'ta, 
văzându-1 pe Antouius al tău, că face pace, 
strângând manile însângerate ale duşma-
(iilor tăi, o, tu cel mai nobil ! şi 
încă în prezenţa cadavrului t ă u ! Mai bine 
mi-ar şe ieâ sa ani atâţia ochi, câte răni 
ai tu, şi toţi să verse atâtea lasrăimi, fcât 
sânge a curs din rănile tale, de cât s i 
fiu în termeni de prietenie cu, duşmanii 
tăi. I-artă-mă, liilius ! Aci ai lost tu 
surprins, cerb curagios, aci ai căzut tu ?' 
aci stau vânătorii tai, împodobiţi cu prada 
lor, cu purpura sângelui tău. O, hune! 
Tu erai pădurea acestui cerb, iar el, ° 
iurnt ! Eră cu adevărat inima 1 ) , care te 
Hisufleţiâ. Iată le asemenea unei căprioaX6 

lovită le mai mulţi prinţi, ucisa ! 

li E aci un joc de cuvinte cu heart inima, r 
hart, cerb, joc, care, după Coleridye, ar fi fost 10" 
terC4)at de vre-un actor. 
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.. Cassias. — Marc Anton his!... 
Asnionius. lartă-mă, Caius Cassius, 

înşişi duşmanii lui Cezar vor vorbi ast
fel, — din partea unui prieten insă e 
lauda prea rece. 

Oassius. — Nu te învinuesc că lauzi 
astfel pe Cezar, dar ce fel de pact ai de 
gând să faci cu noi? Vrei s,ă fii trecut 
în numărul prietenilor noştri, sau să ne 
vedem de treabă, fără să mai contăm pe 
tine? 

Aiftaiuus. Deaceea v'a.n şi dat mâna 
adineauri ; dar e adevărat, că m'am de
părtat de ţintă, uitându-ntă la Cezar. Prie
ten sunt cu voi şi vă iubesc pe toţi, ai 
Speranţa că'mi veţi arăta motivele, pen-
t ru ce, şi în ce anume a fost Cezar pe
riculos. 

Braţ'is. Altminteri, priveliştea aceasta, 
a r fi cu-adevărat sălbatică. Motivele noastre 
CUprind un număr atât de mare de îndrep
tăţiri legitime, încât dacă tu, Antonius, 
9 1 fi ţiul lui Cezar, tot ar trebui să te 
Şelari satisfăcut. 

Atiianiu.s. Asta şi doresc; şi, afara 
t ' e asta, va cer să iui îngăduiţi sa expu.ii 
^°rpul lui iu piaţa publică şi de pe pi-

H l l l ; ' , aşa cum e de-aşteptat de la un 
P^ten, să ţin un discurs la înmormân-
t q r ea h,i. 

http://expu.ii
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Brutfid. — Ai această învoire, Marc An-
Antonius. 

Cassitis. — Brutus, să-ţi spun o vorbăi 
(Aparte Iui Brutus) — Nu-ţi dai socoteală, 
tie ce faci; nu trebuie să consimţi, ca An-
tonius să vorbiască Ia înmormântare. Iţi 
dai tu seama cât de mult poate fi sgui-
diiif poporul, die ceeace va vorbî el? 

BratţiS. — Dă'mi voie, mă voi urca eu 
mai întâi Ia tribună şi voi arătă motivele 
pentru cari am' omori't pe Cezar al nostru-
Ceeace va spune Antonius, voi declara câ 
vorbeşte cu îngăduirea Şi consimţământul 
nostru, şi că suntem de acord, ca să i$e 
îndeplinească pentru Cezar toate riturile 
consacrate şi ceremoniile legale. Aceasta 
ne va face mai mult bine decât rău. 

Cadsius. — Nu ştiu ce se va întâmplat 
dar nu-mi surâde. 

Brutus. — Hai Marc Antonius, ridica 
trupul lui Cezar. In cuvântarea ta funebra 
să nu ne vestejeşti fapta, Spune însă de 
Cezar tot binele ce-1 vei crede de cuviinţa» 
.adăugând că faci cu voia noastră. Altfcl 

nu te vom' lăsa să joci nici un rol la in'. 
mormântarea lui. Vei vorbi de pe aceeaşi 
tribună, tie pe care voi vorbî şi eu, si dup» 
ce'mi voi fi isprăvit cuvântarea. 

Antonius. — Fie şi aşa. Altceva nu dp' 
resc. 
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BmVu'p. — Fă atunci ce trebuie cu ca
davrul, şi urmează-ne. 

(Ies toţi, afară de Antonius) 
Artiortiifs. — Oii! iartă-ma, bucată de 

lut sângerândă, că sunt umil şi prietenos 
cu aceşti măcelari. 

Tu eşti ruinele celui mai nobil om, care 
a trăit vreodată în goana veacurilor. Ble
stemată fie mânia, ce-a vărsat sângele tău 
Preţios! Aplecat peste rănile tale, — cari, 
asemenea unor guri mute, îşi descind bu
zele rubinii, solicitâiwlu-ini limba să se 
deslege şi să vorbiască — profetizez că 
blestemul va cădea pe capul oamenilor; 
desrobirea înverşunata lăuntrică şi fioro-
^1 razbokt civil, vor sguduî toate pro-
vinciile Italiei; sângele şi ruina vor fi 
atât tic obişnuite, iar scenele de orqare^ 
atât de familiare, încât mamele vor ajunge 
^â surâdă, la vederea pruncilor lor sfâşiaţi 
£e ghiarele războiului: Mila întreagă va 
j* înăbuşită din cauza obişnuinţei fapte-
ŢJ fioaroase, iar spiritul lui Cezar, ră
c i n d , lacom de răzbunare, însoţit de 
^ e l ) . ieşită arzând din Iad'; va scoate în 
a ceste locuri, cu o voce de stăpânitor, 
s t r igătul: „Sânge şi ruină" ? ) şi va asmuţi 

*) Ate era zeiţa râului în mitologia greacă, 
u ^ .Havac", pare câ era un strigăt de război, rfar 
"webuintat ta Evul mediu. 
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câinii războiului, astfel, că aceste orori 
vor irifeCtă atmosfera cu duhoarea leşu
rilor, Cari aşteaptă să fie înmormântate. 

(Intră un servitor) 
Tu eşti iji serviciul lud Octavius Cezar, 

nu e aşa? 
SeAniorul - Da, Marc Antoniuş. 
Antoniuş. — Cezar i a scris să vie l a 

Roma. 
Servitorul. — A primit scrisoarea lui, Ş-' 

e pe drum ; mi-a poruncit să vă spun prin 
viu graiu... (zărind cadavrul) O i i ! Cezar !••• 

MiţoniUS. Inima ţi-e încărcată, dă-te 
la o parte şi plângi. • - Durerea, văd, c 

molipsitoare, căci ochii mei, văzând per
lele jalei într'ai tăi, încep să umezească 
şi ei. Vine stăpânul tău? 

Servitorul. — In noaptea asta, doarW6 

lă şeapte leghe depărtare de Roma. 
Antonius. • Intoarce-te repede şi \'e; 

şteşte-i ce s'a întâmplat: aci e o Rom» 
de doliu, o Romă de primejdie, nu e în1-";1 

o Romă sigura pentru Octavius. I'IL-ÎU-''1 

mai iute şi spune-i aşa. Dar stai un n>°" 
mort, să nu pleci până ce nu voi fi < r " | S 

acest cadavru pe piaţa publică. Acolo, P1'11' 
discursul meu, voiu încercă să văd ce credL 

poporul despre cruda faptă a acestor oa 
meni sanguinari, şi, după cum vor fi '" ' 
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prejurările, vei duce răspunsul tânărului 
Octavius, despre starea de lucruri de acî. 
Ajută-mu. 

(Ies cu corpul lui Cezar). 

SCENA II 

La Roma. — Forum-ul 
Intra Brutus şl Cassius şi o mulţime de cetâfen1 

Cetăţenii. - Voim să ni se dea sjOco 
tcală de ee s'a făcut ; socoteală să ni 
se dea. 

Hfsi/is. Atunci, prieteni, unnaţi-mă 
şi daţi-mi ascultare. Cassius, du-te ;n cea
laltă stradă şi să împiirţiiu pe cetăţeni 
între noi. Aceia cari vor să mă asculte 
pe mine, să răni anii acî, aceia cari doresc 
să urmeze pe Cassius, să meargă eu el. 
Se va da seama în public, de ce-a fost 
Ucis Ce/ar. 

Iniid'd cc'dţeati. - Eu vreau să-1 as
cult pe Cassius, şi să comparăm motivele, 
după cel e vom fi auzit în parte. 

(Iese Cassius cu o parte din cetăţeni. 
Brutus se urcă la tribună). 

AL treilea cetăţean- — Nobilul Brutus 
s ' ;i suit. Tăcere ! 
• Ba/fy/W. — Fiţi liniştiţi până la urmă. 

Rcmauj, cetăţeni şi prieteni, asoiltaţi-rni 
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apărarea şi nu faceţi sgamot, ca sa puteţi 
'auzî. Creţdeţi-mă pe onoarea mea şi aveţi 
respect pentru cinstea mea, ca să mă pu
teţi crefcle; criticaţi-mă după înţelepciunea 

{voastră, treziţi-vă inteligenţa, ca să puteţi 
fi mai buni judecători. Dacă e vreunul în 
această adunare, care să fi fost un bun 
prieten al lui Cezar, mă adresez aceluia şi 
zic, că iubirea lui Brutus pentru Cezar 
nu erâ mai mică decât a lui. Iar dacă acel 
prieten întreabă pentru ce Brutus s'a ri
dicat în contra lui Cezar, iată răspunsul 

i 'meu : Nu am făcut-o pentru că am1 iubit 
pe Cezar mai puţin, ci pentru că am iu
bit Roma mai mult. Aţi fi voit mai bine 
să fi tr,ăit Cezar şi voi să muriţi toţi ca 
sclavi, isau să moară Cezar şi să tr,ăiţi 
toţi ca oameni liberi? Pentru că Cezar 
m'a iubit, eu îl plâng-; că a fost norocos,, 
mă bucur; c'a fost viteaz, îl onorez; dar, 
pentru c'a fost ambiţios, l-am omorît. 

Aşâ (dar, lacrămi pentru iubirea lui, bu-
) curie pentru norocul lui, cinste pentru vi-
? t'ejia lui şi moarte pentru ambiţia lui. 
*- Cine e aci atât de nemernic, încât să 

doriască să fie sclav? Dacă e vreuuuli 
vorbiască, pehtrru că pe el l-am' ofensat. 
Cine e aci atât de necioplit, încât să Jiu 
dbriască să fie un Roman? Dacă e vreunul, 
vorbiască, fiindcă pe el l-am ofensat. Cine c 1 
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ad aşâ' Ide ticălos, încât să nu-şi iubiască 
patria? Dacă e vreunul, vorbiască, pen
tru că pe el l-am ofensat. Mă opresc, în 
aşteptarea unui răspuns. 

Cetăţenii (într'un glas). — Nu e nici-
ilnul, Brutus, niciunul. 

Brutus. •— Atunci n'am ofensat pe ni
meni. Nu i-am făcut Iui Cezar, mai mult, 
decât aţi fi în drept să-i faceţi voi lui 
Brutus. Motivele morţii sale sunt înre
gistrate în Capitoliu; nici gloria lui, a fap
telor lui vrednice, nu e micşorată, nici gre
şelile pentru cari a meritat moartea, nu 
sunt exagerate, 
(latră Antonius urmat de alţii, cu corpul lui Cezar). 

Iată că se aduce cadavrul lui, jelit de 
Marc Antonius1, care deşî n'a avut niciuri 
amestec în uciderea lui Cezar, va culege 
roadele taorţii lui, un loc în republică, şi 
care dintre voi nu va beneficia? 

Şi sfârşesc cu aceste cuvinte: aşâ cum 
tai-am oîttorît pe cel mai bun prieten al 
Weu, pentru binele Romei, tot aşâ acelaş 
pumnal îl păstrez pentru mine însu-mi,; 
«ridată ce ţ,ara mea va găsi cu cale să-mi' 
°eară moartea. 

Cetăţenii. — Să trăieşti, Brutus, să 
Găieşti, să trăieşti! 

fritfâul cetăţean. — Să-1 ducem îti triumf 
Până acasă. 



7 6 WILLIAM SHAKESPEARE 

Al doilea ceMţcm- — S ă i ridicăm o sta
tuie in mijlocul celor ale strămoşilor săi-

Al treilea cetăţean- - Să-1 facem Cezar-
Al patrulea cetăţean. - Să încoronăm 

in Brutus însuşirile cele mai hune ale lui 
Cezar. 

Inl/iiiit cetăţean. — Să-1 ducem acasă 
cu ura le şi aclam ări. 

Braţul. — Concetăţeni.... 
Al doilea ceififeau- — Tăcere ! linişte! 

Brutus vorbeşte. 
întâiul cetăţean- - E i ! l inişte! ' 
BrufiDS- Iubiţi concetăţeni, lăsaţi-m-;< 

să plec singur, şi, dacă ţineţi Ja mine, 
rămâneţi aci cu Antonius. Daţi oiu:|nin 
cadiavrukii lui Cezar, ascultaţi şi cuvântarea 
de glorificarea lui Cezar, pe care, cu voi.'i 
noastră, Marc Antonius, e autorizat 's'o 
ţie. Vă rog, nimeni, afară de mine să nu 
plece, până iiu va fi sfârşit Antonius. 

(Iese) 
fnMiul <-<tutt':in. — E i ! staţi şi să au

zim pe Marc Antonius. 
Al treilea cetăţean- — Să se urce la tri

buna publică, voim siă-l auzim. - Nobil*-1 

Antonius, urcă-tc ! 
Antonius. Lui Brums ii datoresc, ca 

am prilejul jsă vă fiu recunoscător. 
Al patrulea cetăţean. - Ce zice de Bru-

fus? 
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'•At treilea cetăţean- — Zice că, mulţumită 
lui B.uii.s, se simte legat prin recunoştinţă 
către noi toţi. 

Al piiir-iiea cetăţean. - Ar face bine, 
ca de loc să nu vorbiască aici de rău 
Be Brutus. 

hiUiiul cetăţean- — Cezar iăista eră uu 
tiran. 

Al treilea. cetăţean- - Da, de asta nici 
r'ti jmai e îndoială; c o fericire pentru 
"oi că Roma a scăpat de el. 

Al ti oi ic a eei iţeai. - Tăcere ! Să auzim 
ce poale să spuic Antonius. 

Antonius. Bravi Romani... 
Cetăţenii, Tăcere, ei! Să-1 auzim pe 

antonius. 
AntaniuiS. — Prieteni, Romani, conecta 

tefrî, daţi-mi atenţie; sunt aci, să înmor 
^â'itez pe Cezar, nu să-1 laud. Răul, pe 
târe-1 fac oamenii, le supravieţueşte ; binele 
e adesea îngropat cu osemintele lor. Aşa 
St} fie si cu Ce/ar. Nobilul Brutus v'a spus, 
C ; i Cezar eră ambiţios: dacă aşa a fost, 
Hr>oi era o gravă greşeai ii, şi. greu a ispă-
JW-O Ce/ar. Aci, cu voia lui Brutus şi a 
c°loilaiţi, căci Brut'us e un om onorabil 
* ;işă sunt toţi, toţi oameni onorabili,; 
pj11 venit să vorbesc la înmormântarea lui 
•'-'-'ar. Mi-a fost prieten, credincios şi dirept 
u niine; dar Brutus spune, că eră am-
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biţios şi Brutus e ujn om onorabil. A adus 
mulţi captivi la Roma^ al căror preţ de 
desrobirc a umplut tezaurul statului: să 
se fi putut luă asta drept ambiţie la Ce
zar? Când uiţi sărac se văitâ, Cezar, plân-

.geâ: ambiţia ar trebui să fie făcută dintr'o 
materie mâi tare; dar Brutus, spune că 
erâ aimbiţidSj, şi Brutus e un om onorabil-
Aţi văzut cu toţii, că în ziua Lupercaliilor, 
i-anvl6feiit de trei ori o coroană regală 
şi (de trei ori a refuzat-o: erâ oare aceasta 
o dovadă de ambiţie? Dar Brutus spune 
că eră ambiţios şi, de sigur dânsul e 
uii om onorabil. Nu vorbesc, ca să deza
prob cecacc a vorbit Brutus, dar aici tre-
bue să vorbesc ceeace ştiu. L-aţi iubit 
odinioară şi nu fără pricină. Care e cu
vântul ce vă opreşte azi de a-1 jeli? O, 
dreaptă judecată! Tu te-ai refugiat la be
stiile stupide, iar oamenii şi-au pierdut 
mintea!.... Fiţi indulgenţi cu mine; inima 
mea e în coşciug, ad> cu Cezar, şi trebuie 

să mă opresc până mi-oi recăpăta-o. 
întâiul c iii lean. — Mie mi se pare, ca 

e mult bun simţ în vorbele lui. 
Al doilea ceiăţepn. — Dacă judeci drep 

lucrurile, o mare nedreptate s'a săvârşi'1 

cu Cezar. ,-
Al treil [ran. — Credeţi, cumetri' 

Mă tem sa uu-i urmeze unul m'ai r a U 

ca el. 
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Al patrulea cetăţean. — Aţi auzit bine 
ce-a spus: N'a voit să primească coroana: 
prin urmare, e sigur, că nu erâ un am
biţios. 

lni\ăiul ceiăţcan- — Dacă se va dovedi 
t'ă e adevărat, atunci unii o vor plă/tl 
scump. 

Ai doilea cctăţeţm. — Sărmanul! Ochii 
îi sunt pârjoliţi de plâns. 

Al treilea cetăţean. — Nu e în Roma 
un om mai nobil ca Antonius. 

Al patrulea ceiăţcan. — Daţi-i ascultare 
acum, iar începe să vorbiasca. 

Antffliius. — Nu mai departe ca eri, 
cuvântul lui Cezar ar fi putut înfrunta 
lumea întreagă. Acum zace aci, şi azi nu 
e om, oricât de neînsemnat, care să se 
mai plece înaintea lui. O, Concetăţeni ! Dacă 
aş fi înclinat să vă aţâţ minţile la răsvră-
tire, aş nedreptăţi pe Brutus şi pe Cassius, 
care, cu toţi ştiţi, sânt oameni onorabili. 
Nu vreau sa le fac rău, mai bine mă în-
voesc să fiu nedrept cu mortul, să fiu 
nedrept cu mine însu-mi şi cui voi, decât 
să fiu nedrept cu nişte oameni atât de 
onorabili. Dar aci e un pergament,- cu 
sigiliul lui Cezar; — l-am găsit în cabi
netul lui, — e testamentul lui. Dacă în
treg poporul ar lua cunoştinţă de acest 
testament, pe care, vă rog să mă iertaţi, 
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nu ain de gând siî-1 citesc, - cu mic şi 
mare ar veni Să sărute rănile cadavrului 
lui Cezar, şi şi-ar muia batistele în sân
gele lui sacru; da, ar cerşi un fir din 
părul lui spre amintire, iar în clipa morţii, 
l-ar pomeni în testamentul lor, Hăsându 1 
urţmaşilor lor ca pe o bogată moştenire. 

Al patrulea cetăţean. Să auzim testa
mentul ; citeşte-1, Marc Antonius. 

Cchili'nii. • Testamentul! Testamentul ! 
Vrem să cunoaştem testamentul lui Cezar, 

Âtitoniîîs. — Liniştiţi-vă, iubiţi prieteni, 
nu trebuie să-1 citesc; nu e bine să ştiţi, 
cât vă iubiâ Cezar. Nu sunteţi butuci, nu 
sunteţi bolovani de piatră, sunteţi doar 
oameni ; şi, oameni fiind, la auzul testa
mentului lui Ce/ar, v'aţi înflăcăra, v'aţi 
ieşi din fire. 

E bine sa nu ştiţi, ca sunteţi moşteni
torii lui, căci, daca aţi şti-o, oh! ce s'ar 
întâmplă atunci ! 

Al patndeu cetăţean. — Citeşte testa
mentul ! Voim să-1 auzim, Antonius. Să 
ne citeşti testamentul, - testamentul lui 
Cezar! 

Antoni us- • Voiţi să vă liniştiţi? Vreţi 
să aşteptaţi un moment? M'a luat gura 
înainte', vorbindu-vă despre aceasta. Mă 
tem, sa nu iac iau oamenilor onorabili, 
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ale căror pumnale l-au înjunghiat pe Ce
zar ; de asta mă tem. 

Al patrulai reiiiican. — Trădători au 
fost aceşti... oameni onorabili ! 

Cetâiiviii. — Testament.d ! Testamentul ! 
At Idoilea cet'iicen- - Au fost nişte sce

leraţi, nişte ucigaşi ! Testamentul ! Citeşte 
testamentul! 

Antonius. — Vreţi, deci să mă siliţi sa 
citesc testamentul? Atunci tăceţi cere în 
juriul cadavrului lui Cezar, şi să vă arat 
pe acela, care a făcut testamentul. Să ma 
Scobor? îmi ciaţi voie? 

Ceti1(.cnii. — Dă-te jos ! 
Al doilea ceMfca,'/. — Scoboarâ-te! 

(Antonius se scoboară dela tribună) 
Al treilea cetiica-i Iţi dăm voie. 
Al patrulea cetatiin. Să facem cerc, 

să ne strângem in ji.ral Lui. 
Întâiul cetăţean- I)epărtaţi-vă de si 

criu, depărtaţi-vă de cadavru. 
Al. doilea cetiţi ai. Loc pentru Anto

nius, pentrjti prea nobilul Aiitonius! 
Antonius. Nu, nu vă 'mbulziţi aşa 

s p r e mine, staţi d e o p a r t e . 
Cetăţenii. Daţi-vă îndărăt ! loc! Da< 

t'-vă înapoi ! 
Antonius. Daca aveţi lacrimii, pregă-

tiţa-vă sii le valsaţi acum. Cunoaşteţi toţi 
această manta. Mi-aduc aminte când pen-

6 
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tru prima oară a purtat-o Cezar; era tn-
tr'o seară 'de vară, în cortul său, în ziua 
înfrângerii poporului Ncrvienilor. Priviţi, 
in acest loc s'a 'mplântat pumnalul' lui 
Cassius; vedeţi, ce tăietură a făcut pis-
mătăreţul Casca; pe aci a lovit mult iu
bitul Brutus; şi când şi-a smuls fierul 
blestemat, observaţi cum a curs după el 
sângele lui Cezar, ţâşnind din rană, ca 
pentru a fee asigura, dacă în adevăr a 
fost sau nu Brutus, cel care-1 lovise cu 
atâta cruzime. Căci Brutus, după cum ştiţi, 
erâ idolul lui Cezar. 

Judecaţi, voi, zeilor, cât de mult îl iu-
biâ Cezar! Asfta a fost cea mâi crudă !lo-
vitmă pentru el; căci, atunci când nobilul 
Cezar îl văzu lovind, căzu învins mai mult 
de nerecunoştinţa de cât de armele tră
dătorilor : Atunci i s'a zdrobit inima lui 
mare şi, acoperindu-şi faţa cu toga, ma
rele Cezar se prăbuşi chiar la picioarele 
statuei lui Pompei, toată pătată cu sângele 
lui. Ah, concetăţeni, ce cădere a fost asta • 
In momentul acela, am' fost doborîţi şi 
eu şi voi toţi, în timp ce trădarea sânge
roasă, se 'nalţă triumfătoare peste noi... 
O h ! Acuma plângeţi, şi văd că ascultaţi 
de glasul milei: acestea sunt liacrămi sfinte. 
Suflete generoase ce sunteţi, cum-! Plân
geţi, numai c'aţi văzut rănile prin vesunân-
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tu.1 lui Cezar al nostru? Dar priviţi aci,- aci 
e el însuşi, mutilat dupii cum vedeţi, de 
nişte trădători! 

Initial cetăţean- — Oh, privelişte sfâşie
toare ! 

Al doilea cetăţean- — Oh, nobile Cezar! 
Al treilea cetăţean- — Oh, zi blestemată ! 
Ah pâtfulea. cetăţeaii- — O, triidatori ! 

Mişei! 
Uitând cetăţean. — Oh, privelişte nespus 

de sângeroasă! 
Al doilea cetăţean- — Cerem răzbunare! 
Cetăţenii. — Răzbunare! iii iartă.... s,ă-i 

&$sim'.... să le dăm foc, foc! Săi omorîm ! 
Să-i măcelărim! Nici un trădător să nu 
răfiiâie 'n viaţă! 

AnioniulS. — Staţi, cetăţeni! 
întâiul cetăţean. — Tăcere! Să auzim 

Pe nobilul Antonius! 
Al doilea cetăţeni. — Să-1 auzim, să-1 

Urimăm, să mjurim cu el ! 
Antonius- — Bravi prieteni, dragi prie

teni, Isă nu fiu eu) cel care s i vă arunc în 
aceste valuri de năpraznică revoltă! Au
torii acestei fapte sunt oameni onorabili şi 
?W cUnosc, vai, motivele personale, cari 
£*U îndemnat s'o facă — dar ci sunt oa-
"'eni înţelepţi şi onorabili, şi, fără în-
"°ialJS, vă vor spune motivele lor. N'am 
v*nit aci, prieteni, ca să vă fur inimile; 
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eu niu sunt orator ca Brutus, ci, după ţcujn 
mă ştiţi tofi, sunt un om simply sincer, 
care 'mi iubesc prietenul; şi o ştiu bine 
aceia, cari mi-au dat voie să vorbesc despre 
el In public. Căci eu nu am nici spirit, 
nici expresie, nici talent, nici acţiune, nici 
OŢgKBi, nici darul ca, prin vorbele mele să 
fac să clocotiască sângele oamenilor. Eu 
ştiu doar să vorbesc pe şleau, vjă spu:' 
ceeace voi înşi-vă ştiţi, vă arăt rănile scum
pului Cezar, biete, hiete guri mute, îşi Le 
dau lor cuvântul să vorbiască în locui 
meu. Jnlsă, dacă cu aş fi Brutus şi Brii 
tus, Antonius, atunci acel Antonius v'al 
Sguâa) sufletele, ar da grai fiecărei din 
rănile .Jui Cezar, cil s'ar mişcă şi s'ar 
ridică şi pietrele Romei. 

Cetăţenii. — Să ne răsculăm ! 
întâiul a:M(can. - Să dăm foc casei luj 

Brutus! 
Al treilea fe/alrai- - înainte, dar ! hai 

să căutăm pe conspiratori ! 
Antonius- — Dar ascultaţi-mă concetă

ţeni, lăsaţi-mă sa vorbesc. 
C.ctutcuii. — Tăcere, ei. Să auzim P e 

Antonius, pe prea nobilul Antonius! 
Antonius- Cum ! prieteni, va duceţi 

la fapte, şi nu ştiţi iuta totul. Prin ce •' 
meritat Ce/ar într'atât iubirea voastră? Var-
tiu ştiţi... trebuie să v'o spun eu. At1 



IULIUS CEZAR 85 

uitat de testamentul despre care v'arn vor
bit. 

Cek',ţei;ii. Foarte adevărat! Testa-
meritul ! Să stăm şi să ascultăm testa
mentul ! 

AnbanitfS. — Aci e testamentul şi pecetea 
lui Cezar, in josul lui: el' lasă fiecărui 
cetăţean n.nnu, fiecărui bărbat, câte şeapte-
zeci, şi cinci de drachme1). 

Al •Joilc i iv/..'Y<W7. — Prea nobilul; Ce
zar!... li vum răzbună moartea! 

Al treilea cciu(.cM'i- — O h ! sublimul' Ce
zar ! 

Ahfcnius. • Aveţi răbdare şi asculta 
l iniă! 

CeJîiţeţiU. - Ei! linişte ! 
• h./'.t/i'/s. — Afară de asta, v'a lăsat tot 

Nucul lui, boschetele liui rezervate şi gră
dinile de curânld plantate, de partea asta 
a Tibnulmj : vi Ie-a lăsat de veci vouă tşi 
moştenitorilor voştri, pentru totdeauna, 
*8 devie grădini publice, destinate preum
blărilor şi petrecerilor voastre, lată un 
adevărat Cezar! Când vom mai avea pe-
fechea Iui? 

întâiul cetăţean- Niciodată! Nicio-
i'.(ltă!... Haide, s,ă mergem! Să mergem! 
11 •'Vom arde corpul pe piaţa cea sacri, 

!) Monedă echivalentă cu 65 bani. 
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iar cu tăciunii rugului vom incendia ca
sele trădătorilor. Ridicaţi corpul! 

Al doi:. iteţtft- —' Haide, aduceţi 
foc! 

Al treilea cetăţean- — Sfărâmaţi băncile! 
Al pair leu, cetate fin. — Sfărâmaţi scau

nele, ferestrele, orice! 
(latră cetăţenii cu corpul) 

Aidonit;s. — Acum1 desăvârşiască-se p-
pera! Anarchie, ai isbucnit, croeşte-ţi calea 
după placul tău ! 

(Intră un servitor) 
Ce e, băe'1 
Servitor. I. - Seniore, Octavius a şi so

sit la Roma. 
. Antoni[up. — Unde e? . 
Serv .— El şi Lepidus se află 

acasă, la Cczafr. 
Antoni as- — Mă voi duce drept acolo 

să-I. vizitez. Vine la timp. Destinul c bine 
dispus şi, fiind în astfel de toane, ne y* 
acordă orice. 

Serv — L-am auzit spunând, că 
Brutus şi Cassius, galopau ca nebunii din
colo de poiţile Romei. 

Antonii,!,. — De sigur, au prins de veste 
de ras ream provocat-o în popor-
Dumă !.; (>ctavitis. 

' (Ies). 
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SCENA III 
La Roma. — O stradă 

Intră C/nna, poetul 

Cuina. — Am visat astă-noapte, că ben-
chetuiam cu Cezar şi vedenii lugubre îmi 
frământau 'închipuirea. N'am de loc chef 
să ies din casă ; şi totuş nu ştiu ce mă 
impinge. 

. (Intră cetăţenii) 
litiţuui cetăţean. — Cum te cheamă ? 
Al 'doilea cciăţca\n. — Unde te duci? 
Al treilea cetăţeni- — Unde locueşti? 
Al patrulea cetăţeni. — Eşti însurat, sau 

flăcău? 
Al "doilea cetăţean. — Răspunde repede 

fiecăruia din noi. 
Al patrulea cciăţeţtn. — Da, şi cuminte. 
Al treilea cetăţean- — Şi bine ai face, aă 

spui adevărul. 
Clima. — Cum' mă chiamă? încotro mă 

duc? Unde locuesc? Dacă sunt însurat, 
sau flăcău? Să răspund fiecăruia repede 
Şi pe scurt, şi înţelepţeşte şi' drept, — în 
ţelepteşte, vă spun: sunt flăcău. 

Al doilea ceHiţcmv. — Cu alte cuvinte, cei 
Cari se însoară, sunt nebuni. Mă tem, c'ai 
s ă mănânci bătae pentru asta. — Urmează, 
*&r8 multă vorbă. 
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Cinria. — Unde mă duc? Drept Ja în
mormântarea lui Cezar. 

întâiul cj.• l''iicfin• - Ca prieten, sau ca 
duşman? 

Cinuri. — Ca prieten. 
1/ doilea ceiuţemn- — La asta a răspuns 

repede. 
Al patrule^ celăţma. — Unde locueşti? 

Ai scurt. 
Ciun.'i. Scurt. Locuesc lângă Capi-

toliu. 
Al treilea cetăţean- - Cum te cheamă, 

domnule? Dar să spui drept. 
Cinna. — Drept, Cinna mă cheamă. 
întâiul, ccUliean. — Sfâşiaţii în bucăţi, 

e un conspirator. 
Cinna. Simt Cinna poetul, Cinna poe-

fcul sunt. 
Al patrulea cei'iţcrtn- - Sfâşiaţi-l pentru 

versurile lui proaste; sfâşiaţii pentru ver
surile lui proaste. 

Ciuua. Nu sunt Cinna conspiratorul. 
Al Unica cei <lc/ri- N'are-aface, îl 

cheamă Cinna, s îi - i smulgem numai numele 
din inimă şi să-i dăm drumul apoi. 

Al treilea fft'iiican. In bucăţi! Sfâşia
ţi-! în bucăţi !... Veniţi cu facle... ei ! cu 
torţele !... Sa nimicim prin foc totul !.... 
Unii sa meargă la casa lui Dccius, alţii U 
a lui Casca şi alţii la a lui Ligarius !••• 
înainte ! marş ! (Ies;. 
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SCENA I 
Roma. — O cameră în casa lui Antonius 

Antonlus, Ociauius şi Lepidus stau la o masă 
Ahtoniirs- — Astfel, toţi aceştia trebuie 

Să hi'oară ; i am trecut pe listă. 
Ocfavins. Şi fratele tău trebuie să 

Moara ; te mvocşli, Lepidus? 
f/'prtf'is. Ma mvoest... 
Octmiits. Inseamnă-1 Antonius. 
Lepklits. — Dar cu condiţia, Marc An-

toiiins, ca nici Publius, fiul surorii tale, 
s ă nu fie craţat. 

AiUomus. - Să nu fie cruţat; uite, cu 
0 Unic ii condamn. Dar, Lepidus, du-te 
acasă la Cezar şi adu acî testaimentul, şi 
s& hotărîiri ce să mai reducem din legatele 
sale. 

Leptţtţtg. — Dar vă voi giăsi acî? 
Oiinvirs Acî, sau la Capitolul1. 
A'MoHius. E un om s'l ah, far ii merite, 

" u n de trimis numai cu însărcinări. Când 
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lumea e .împărţitiă în trei, e oare nimerit 
să se 'nfrupiteze şi el cu o parte? 

Oct,aviit&. — De părerea asta ai fo!st tu 
şi l-ai consultat asupra numelor ce tre
buie trecute pe lista neagră a proscrişilor 
osândiţi sa moară. 

Anionius. — Octavius, am trăit mai multe 
zile de cât tine şi dacă încărcăm cu ono
ruri umerii acestui om, o facem spre a 
ne uşura pe noi de unele sarcini urîte, — 
el nu va putea să le poarte decât cum 
măgarul cară aurul, în spinare, gâfăie şi 
asudă sub greutatea poverei, dus sau mânat 
pe drumul pe care i-l vom indică noi; iar 
după ce ne va fi dus tezaurul la destinaţia 
ce-o voim fi hotărît, îi luăm jos sarcina, 
şi, aidoma ca cu un măgar, îi dăm1 drumul 
ca să-şi scuture urechile, şi să redevii 
ce a fost. 

Octaviup. — Fă cum' vrei; dar e Un în
cercat şi viteaz soldat. 

Antonius. — Octavius, nu-i mai prejos 
nici calul meu, şi pentru asta îi dau «par
tea lui de nutreţ. E un dobitoc pe lcare-1 
învăţ să se lupte, să sară, să se opriască, 
să alerge drept înainte. Mişcările trupului 
lui conduse de mintea mea, şi, în unele 
privinţe, despre Lcpidus. El trebuie dre
sat, disciplinat şi mânat ca să meargă; 
E un individ cu spiritul sterp, a cărui 
hrană sufletească o formează maimuţării» 
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idei răsuflate pe qari ci le adoptă tocmai 
atunci când sunt scoase din uz, lepădate 
de alţii. Nu vorbi de ci, decât ca ide o. 
mobilă ce ne aparţine. Şi acum, Octavius, 
fii atent la lucruri importante. Brutus şi 
Cassius adMuă oşti; trebuie să ne grăbim 
să le ţinem piept; deaceea să punem la 
cale alianţa noastră, să ne asigurăm de 
cei mai buni prieteni şi să punem în joc 
toate mijloacele noastre. Să ne 'ntrurum 
numaidecât în consiliu, ca să găsim cele 
măi sigure mijloace, prin cari am putea şă 
descoperim.' intrigile ascunse ale vrăjmaşi
lor noştri şi să facem' faţă pericolelor evi
dente. 

Octaviits. — De aceeaşi părere sunt şi 
eu, căci sUintem' hărţuiţi de o potaie care 
din toate părţile îşi arată colţii; iar unii. 
din ei, cari surâd, mă tem că au în piept 
milioane de proecte perfide. 

(Ies). 
SCENA 11 

înaintea cortului Iui Brutus, în tabără, 
lângă Sardis. 

Tobe. — Intră Brutas, Lucilius, Lucius şi soldufl, 
Titinius şi Pindarus ointnlru întâmpinarea tor. 

Brtikis. - Ei ! staţii 
Lucius. — Lozinca, ei! staţi! 
Brufyis. — Ce e nou, Luciulius? E Cas

sius prin apropiere? 



9 2 WILLIAM SHAKESPEAftE 

Lucitilii- — E la o aruncătură de piatră 
şi Pilrictaruis a venit să te salute din partea 
şefului său. 

(Pindarus dă o scrisoare Ini Brutus) 
Brjii\us- — Salutul lui mi-c plăcut. -

Stăpânul tăiu, Pindar us, fie că s'a schim
bat el însuşi, fie că e vina unor pfiţerj 
proşti, mi-a dat ocazie serioasă să mă cam 
plâng, dar fiindcă e aproape, voi află ce 
e la mijloc. 

LufiUus- — Nu mă indoesc, că nobilul 
meu şef se va arătă aşâ cum e, 'om plin 
de respect şi de cinste. 

Brutus. — Nu mai încape îndoială. -7 
O vorbă, Luciulius: spune-mi cum te-a 
primit. 

LucUlitis. Ou urbanitate şi destulă con
sideraţie ; dar na pe acel ton de familia
ritate, cu acea francheţă şi prietenie în 
vorbă, ca cari ne deprinsese pe vremuri. 

Brufus. — Tu ini-ai descris un vechi 
prieten, care se răceşte. Nu uită niciodată, 
Lucilius, că atunci când iubirea începe sa 
slăbiască şi săi ânceziască, e de o afec
tare exagerată. In naiva şi curata bună-
credinţă nu există artificii. Oamenii cu su
fletul trol însă, sunt la fel cu caii, cari 
sburdalnici când sunt duşi de căpăstru, 
fac pe focoşii şi grozavii ; dar cuin simt 
pintenul înţepător, îşi pleacă botul şi, ca 
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nişte mărţoagc istovite, cad la încercare. 
Soseşte armata lui? 

LucilifiS- — Ei spera sa-şi aşeze tabăra 
astă-noapte în Sardis. Grosul armatei, ca
valeria toată, vine cu Cassius. 

tSe aude afară un marş) 
Brt.iţiS- — Auziţi ! a sosit. Să-1 întâm

pin ăm cu calm. 
(Intră Cassius, urmat de soldaţi) 

Cassius. — Staţi ! 
Brutus. Staţi !... Să repete toţi pa

rola. 
întâiul sokkd- - S t a ţ i ! 
Al doilea sohiat. — Staţ i ! 
.4/ treilea spMpi- Staţi. 
Cassius- — Prea nobil ui meu frate, ai 

fost nedrept cu mine. 
Brutus- Judecaţi-mă voi, zeilor! Fo> 

st-am eu cânu\â nedrept cu duşmanii mei? 
Şi, dara nu, atunci cum aş putea fi nedrept 
cu un frate ! 

Cassius. Brutus! Sub forme grave 
îţi acoperi nedreptatea, şi când o faci... 

Br.tUuis. Cassius, linişteşte-te ; spu
n e ţ i frumos păsurile, - te cunosc bine... 
Să JIU ne certam în faţa ambelor noastre 
armate, cari u'ar trebui sa vată între noi 
nimic altceva decât iubire. Spune oame
nilor tăi sa iasă, apoi, in cortul meu, Cas
sius, vei dă curs li hei' plângerilor taji;; 
Şi te voi ascultă. 
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Cassias- — Pindarus, ordonă comandan
ţilor să se retragă cu trupele la oarecare 
distanţă de aci. 

Brutus- — Lucius, fă acclaş lucru, şi 
nu lăsă pe nimeni să intre în cortul nostru, 
până ce nu ne sfârşim' convorbirea. Lu-
cilius şi Titinius, voi staţi de gardă la 
intrare. (Ies). 

SCENA 111 
In cortul lui Brutus 

Intra Bratus şl Casslus 

Cassias- — Că m'ai jignit, reiese din 
următoarele: ai condamnat şi desonorat 
pe Lucius Pella, pentru c'ar fi luat acî 
mită del a Sardiani, iar scrisorile, prin cari 
interveni am în favoarea lui, pentru că-1 
cunoşteam", iau fost nesocotite. 

Bratus. — Ţi-ai făcut rău singur, când 
ai intervenit într'o asemenea afacere. 

Cassias. — In vremuri ca acestea, nu 
e bine, de a se face caz de toate fleacurile. 

Bru'tius. — Să-mi dai voie să-ţi spun, 
Cassius, că tu însuţi eşti criticat că te 
mănâncă palma pentru bani, că pe bani 
trafici şi-ţi Vinzi posturile la oameni ne
vrednici. 

Cassias'. — Mă mănâncă palma? 
Ştii că eşti Brutus şi deaceea îmi vor

beşti aşa; altfel, iau zeii de martori, că 
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vorbele acestea ţi-ar fi c,ele de pe urmă. 
Bruins. — Numele lui Cassius patro

nează această corupţiune, iată de ce san
cţiunea e dezarmată. 

Cassius- — Sancţiunea? 
Brutus. — Adu-ţi aminte de Martie, a-

du-ţi aminte de idele lui Martie. N'a curs 
sângele marelui Iulius pentru cauza drep
tăţii? Care e mizerabilul care l-ar fi lovit, 
l-ar fi înjunghiat, dacă nu cu credinţa c&4 
face un adt de dreptate? Cum! Unul din
tre (noi, cari am' lovit pe cel mai |m|are oim 
din întreaga lume, fiindcă tolera hoţii, sa 
aibă acum degetele mânjite cu infame mi
tuiri ! Să vindem noi imensul teren al ma-
rei noastre influenţe, pentru un pumn de 
tnetal murdar? Câine mai bine să fiu, 
Şi să Iatru Ia lună, decât un asemenea 
Rctnan ! 

Cassius- — Brutus! nu mă mai provoca ; 
"'am să rabd : depăşeşti marginile, voind 
s ă mă închizi pe mine într'un cerc strâmt. 
Eu sunt soldat, mai vechi de meserie de
cât .tine, mai în stare decât tine s,ă priaep 
nevoile serviciului. 

Bnitus. — Aşi!... nu, Cassius, nu! 
Cassias-, ~ Ba da. 
Britfus. - Şi cu iţi spun, că nu. 

^ Cassius. — Nu mă împinge mai departe, 
CS nu-mi mai dau seama de nimic... Gâfl-



9*î WILLIAM SHAKESPEARE 

deşte-te la persoana ta, şi nu mă niai 
provoca. 

Brutus- —- Piei din faţa mea, om ne
vrednic ! 

Caşsfus- — Se prate una ca asta? 
Brutps. — Asculta inii, căci vreau să 

vorbesc. Cine mă poate sili să aştept să-ţi 
treacă accesul de furie? C e ! să mă inti
mideze privirea rătăcita a unui nebun? 

Cassius. — Oh ! Zei lor ! Voi Zeilor ! Să 
mai rabd asta? 

Brutus- — Aceasta? Da. Ba şi mai mult. 
Necăjeşte-te pân,ă ' ţ i va plesni inima cea 
orgolioasă! Du-te şi arată sclavilor tăi 
în ce hal te poate aduce furia, fă-ţi slu
gile să t remure ! Trebuie ca eu să-ţi fac 
temeneli, să-ţi cat în ochi, să 'nţepenesc 
de frică 'n faţa năcazului tău deslănţuit? 
Pe zei ! O să-ţi digerezi veninul fierii tale, 
chiar dacă ar fi să te înăbuşe; căci, d e 

acum Înainte, te voi socoti drept bufonul 
meu, da, ca să stârneşti râsul când te-of 
găsi nebădăile. 

Cassias. — Atât de departe au ajuns 
lucrurile? 

BrnJms- — Zici că eşti soldat mai btui 
ca mine, dovedeşte-o. Arată-ţi bravura, 
asta o să-mi facă mare plăcere. Din pai" 
te mi, bucuros aş fi să învăţ ceva dela 
un om nobil. 

Cassias: — Ala insulţi tli toate motlu-
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\ 
rile, mii jigneşti, Brutus. Am zis : un sol
dat mai vechi, nu mai bun. Zis-am : mai 
bun ? 

Brutus. — De asta nu mă sinchisesc, 
chiar dacă ai fi spus-o. 

Cassias- - însuşi Cezar, pe când trăia, 
ti'ar fi indrăsnit să mă scoată astfel din 
fire. 

ttruius. Tăcere! Tăcere!... tu n'ai 
fi indrăsnit să-1 provoci astfel. 

Cassias. — N'aş fi indrăsnit? 
Bruips- — Nu. 
Capşius- — Cum ! n'aş fi indrăsnit să-I 

provoc? 
Bruţtfs. — Numai eu riscul vieţei tale. 
Cassias. — Nu te întemeia prea mull 

pe iubirea mea, aş putea să fac ceva, (de 
care în urmă să-mi pară râu. 

Ihiilus. • Ai şi făcut ceva de care ^r 
trebui să te oăeşti. Ameninţările tale, Cas 
SÎUS, inill nia sperie, deoarece eu sunt atât 
''•}' bine înarmat cu cinste, că ele trec pe 
•ângă mine ca vântul uşor, a cărui suflare 
n o bag în seamă. Am trimes să-mi dai 
nişte sume de bani, pe cari mi le-ai (re-
bizat ; - şi, eu nu ştiu să-mi procur bani 
Prin mijloace ruşinoase. Iau cerul de mar 
'<)l', ca mai bine aş bate monedă din inima 
niea, transformând picăturile sângelui meu 
'" draehme, decât să răpesc din mâna în-

7 
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vârtoşată de mu!ncă a ţăranilor, mizera
bilul lor ,avut, prin mijloace necinstite. 
Am trimis Ia tine după bani, ca să-mi plă
tesc legiunile şi m'ai refuzat. Vrednic a 
fost asta de Cassius? Aşa aş fi răspuns 
eu lui Cassius? Când Marcus Brutus se 
va fi făcut atât de sgârcit, încât să ţie 
sub lacăt şi să ascundă de prietenii s!ăi 
blestematul ban, în ziua aceea, zeilor nu 
mai întârziaţi, încărcaţi-vă trăsnetele şi ni
miciţi-1 ! 

Cassius. - Nu te-arn refuzat. 
Brupis. — Ba da. 
Cassius- —• Ba nu. Smintit a fost acela 

care ţi-a adus răspunsul meu. — Brutus 
mi-a sfâşiat inima : Un prieten trebuie să 
fie îngăduitor cu defectele prietenului său, 
d'ar Brutus le vede pe ale mele mai 'mari 
de cât sunt. . 

Bruifis. — Nu le văd aşa, decât când 
mă faci sa le simt. 

Cassius- — Nu mă iubeşti. 
Brufius. — Nu-ţi iubesc greşelile. 
Cassius- — Ochii prieteneşti nu văd nici

odată asemenea cusururi. 
Briittis. — Un linguşitor nu le-ar vedea, 

nici atunci când ele ar apărea tot atât 
de imense ca şi înaltul Oii mp. 

Cassius. — Vino Antonius, vino şi tu, 
tinere Octavius, răzbunaţi-vă numai pe Cas
sius, căci Cassius e sătul de lume, «rît 
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de cel pe care-1 iubeşte, batjocorit de fra
tele său1, maltratat ca un sclav; toate gre
şelile lui sunt observate şi notate într'un 
carnet, învăţate pe [de rost, şi repetate, ca 
să^mi fie aruncate în obraz. O h ! daca odată 
cu Tacrăimîle mi s'ar putea scurge şi sufle
tul !.... Iată pumnalul meu, aci e pieptul 
nieu desgolit; înăuntru e o inimă, mai 
scumpă decât minele lui Plutus, mai pre
ţioasă decât aurul: dacă eşti Roman, smul
ge-o ! Eu, care ţi-am refuzat aurul, îţi 
dau inima mea: loveşte, cum' ai lovit pe 
Cezar, căci ştiu că atunci când mai tare 
;' urai, tot mai mult îl iubeai decât ai 
iubit vreodată pe Cassius. 
' Brutus. — Vâra-ţi pumnalul in teacă. 
Supără-te cât vrei, dă drumul necazului 
tău; fă ce vrei, dezonoarea va fi luată 
drept un capriciu. O, Cassius, eşti pus 
' a jug cu un miel, care se supărăV tot aşa 
Cl,m cremenea scapără foc, care când e 
Pr_̂ a tare lovită, asvârle o grabnică sean
ţ e şi apoi îndată iar se răceşte. 
y Cassius- — A trăit Cassius, ca să fie 
c'°ar de râsul şi batjocura lui Brutus, când 
e;"Wi toane rele şi-i fierbe sângele. 
. Brutus. — Când ţi-am vorbit astfel, eram 

Ş l eu necăjit. 
Cassius. Mărturiseşti? Dă-mi niâna, 
Brutus. — Şi inima chiar. 
Cassius. - O, Brutus! 
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Brutfis- — Ce vrei? 
Cassius- — N'ai destulă dragoste pen

tru mine, ca să fii îngăduitor, când por
nirea violentă ce am supt-o cu laptele 
(m,( in ei, mă face s;ă nu mai ţin seama fcle 
nimic ? 

Brains- — Ba da, Cassius, şi de aci în-
nainte, când vei fi violent cu Brutus al 
iau, ol îşi va zice că mama ta liniă ocăreşte, 
şi te va lăsa în pace. 

(Sgomoc afară) 
/•(.ct'il (afara). Lăsaţi-m a sa intru, să 

văd pe generali. E o neînţelegere între ei, 
mi trebuie să fie lăsaţi singuri. 

Lucius- (afară). — N'ai să intri la ei. 
Poeful (afară). - Numai moartea mă V* 

o p r i ! 
Omrâ Poetul, urmat de Luciliys, Titinius şi Luciu» 

Cc.s.s/'/s - Ce e? Ce s'a întâmplat? 
I'oei'd Ruşine să vă fie generali lor • 

Ce aveţi de gând ! 
lubiţi-vă şi fiţi prieteni, aşa cum tr*' 

buie să fie doi bărbaţi ca voi ! 
Ani trăit mai mulţi ani decât voi, <& 

ştiu ce spun. _ 
Cassius. Ha, ha, h a ! auzi cât & 

prost rimează ticălosul acesta ! 
Brutus. - Eşi afară, netrebnicule!..-

braznicule, afară! , 
Cassius- Lasă-!, Brutus ! Aşa e feltl 

său de a fi. 
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Bwtius. Am să i trec ou vederea, când 
va şti să potrivească mai bine momentul. 
Ce caută la războiu asemenea saltimbaci 
nebuni?... Camarade, şterge-o! 

Ccr&sius- — Afară, afară, pleacă! 
(Poetul iese) 

Br\utiu\s. — Lucilius şi Titinius, spuneţi 
comandanţilor să îngrijească de încartie-
rarea companiilor lor pentru la noapte. 

Cassias. — Şi întoarceţi-vă numaidecât, 
şi aduceţi şi pe Messala cu voi. 

(Lucilius şi Titinius its) 
Brutus- — Lucius, o cupă cu vin. 
Cassuis- — N'aş fi putut să cred că 

t c-ai putea necăji astfel ! 
Bryfius. — O, Cassiins, multe amaruri 

*mi îneacă sufletul. 
Cassius. — Nu te foloseşti cu nimic 

*•* filozofie, dacă pui la inimă o,rice ne
plăcere a vieţei. 

Brutiis. -•- Nimeni nu îndură cu mai 
"udt stoicism ca mine durerea.... Portia 
a murit. 

Cassius. — Ah! Portia? 
8fa£us. — A murit. 
Capsius. — Cum am mai scăpat eu de 

«arte, când adineauri te-am necăjit atât? 
j» pierdere nereparabilă şi dureroasă !... 
D e ce boală? 
the u**ls ' ^ U 1 disperare pentru absenţa 

a> Şi de durere că tânărul Octavius cu 
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Marc Antonius au ajuns atât de puternici; 
căci, odată cu vestea morţii ei, am primit 
şi aceste (amănunte: asta a făcut-o să-şt 
piardă minţile, şi, în lipsa, celor ce de 
obicei se aflau în jurul ei, a înghiţit foc.1). 

Cassius. — Şi aşa a murit? 
Bruţus. — Da. 
Cassius. — O, zei nemuritori! 

(Reintră Lucius cu vin şi cu toije 1) 
Bnttyiis. — Nu mai vorbî de ea. — Dă-mi 

o cupă cu vin... In ea,- Cassius, voi lîngrppâ 
tot necazul. 

(Bea). 
Cassius. — Lnimei mele îi este sete să 

răspundă Ia această nobilă dovadă de prie
tenie. — Toarnă din plin, Lucius, până ce 
vinul ,se va vărsă din cupă; găsesc că nici; 
Odată n'aş bea destul din cupa prieteniei 
lui Brutus. 

(Bea). Lucius iese) 
(Reintră Titinius însoţit de Messala) 

Bruiits. — Intră, Titinius. Bine-ai ve
nit, bravule Messala. — Să stăm în jurul 
acestei facle şi să deliberăm asupra che
stiunilor ce ne privesc. 

Cassius. — Portia!... Te-ai dus? 

I) Cu alte cuvinte, a inghi{it cărbuni aprinşi. Ver/ 
aiunea aceasta odă Plutarch, dar Cicerone, In seri' 
sorile lui spune că Portia a murit de melancolie-
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Bnitus- — Nu mai vorbi, te rog. — Mes-
sala, scrisorile ce vezi că am' primit, mă 
vestesc, că tânărul Octavius şi Marc An-
tonius, în marş spre Philippi, vin în contra 
noastră cu puternică armată. 

Messala- — Şi eu însu-mi am primit 
scrisori Cu acelaş conţinut. 

Bf\uţ{iis- — Şi ce se mai spune în d e ? 
Messala- — Că, prin decrete de proscrip-

ţiune şi scoatere afară din lege, Octavius, 
Antonius şi Lepidus au dat morţii o sută 
de senatori. 

Bwtus- ~ ,In această privinţă, scrisorile 
noastre nu se prea potrivesc. Ale mele 
vorbesc de şeaptezeci de senatori, victime 
ale proscripţiunei lor, printre cari şi Ci
cero. 

Cassius- — Şi Cicero? 
Messala- — Cicero a murit, odată cu 

cei ide pe lista proscrişilor. N'ai mai pri
cit, şefule, scrisori dela soţia-ţi? 

Bfaţps. — Nu, Messala, 
Messala- — Şi nimic nu se pomeneşte 

despre ea 'n celelalte scrisori primite? 
Bri/fyis. — Nimic, Messala. 
Messala- — Asta mi se pare ciudat. 
Bruţus. — De ce mă 'ntrebi? Se vor

beşte ceva despre ea în scrisorile primite 
de tine? 

Messala- - Nu, şefule. 
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Brutus- Eşti Roman, şi deaceea spu-
iie-mi adevărul. 

Messalfl- — Atunci, tot ca un Roman, fii 
tare şi află adevărul din gura mea: cu 
adevărat îţi spu'n, c'a murit de o moarte 
neobicinuită. 

Bwfyts. — Aşa! Adio, Portia ! — Toţi, 
Messala, trebuie să murim ! Cu gândul că 
şi ea trebuia să moară odată, am aoujmi 
puterea să îndur aceasta scrisoare. 

Mcssaia. '• Aşa îndură oamenii mari, 
pierderi mari. 

Cassias- — Şi eu ştiu ca şi voi ftoiatţe 
aceste lucruri, dar firea mea nu mă lăsă 
să suport aşa ceva cu stoicism. 

Brutus. - Lasă, să ne vedem de da
torie, care trăeşte. Ce ziceţi voi, dacă am 
porni fără întârziere spre Philippi? 

Cassius- - Nu cred c'am face bine. 
Bruius. - Motivul? 
Cassias. — E mai bine ca inamicul sa 

vie spre noi ; atunci îşi uzează singur for
ţele, îşi istoveşte soldaţii, făcându-şi el 
singur r ă u ; pe când îmi, stând locului, 
vom fi odihniţi, capabili de rezistenţă S* 
sprinteni de atac. . 

Bruius- Motivele bune nu pot de cât\ 
sa cedeze celor şi mai bune. Populaţia / 
dintre Philippi şi l icărul nostru, ne i'1 

beşte cu sila, căci în sila ne-au dat im 
pozitele pe cari Ii Le-am p u s : duşmanul, 
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străbătând ţinutul acesta, îşi va spori cu 
mulţi dintre ei, efectivul, va înainta cu 
forţe inoui, nevlăguite şi cu încredere în 
izbândă. De aceste avantaje îl lipsim, dacă 
ţnergem să-1 jjifruntăm la Philippi, căci 
populaţia aceea rămâne la spatele nostru. 

Cassias. — Ascultămă, scumpul meu 
frate.... 

Br0fis. - Dă-mi voie. - Nu trebuie, 
deasemenea, să pierdem din vedere, 
am sleit ultimele mijloace ale prietenilor 
noştri. Legiunile noastre sunt îndesate, 
Cauza noastră c matură : duşmanul spo
reşte pe zi ce trece, iar noi, cari ne aflam 
Pe eu Inie, suntem pe punctul să ne ro
stogolim. Iu viaţa omeneasca e un flux*, 
?i reflux, care, iu momentul când valul/ 
S e ridică, te duce spre noroc; dacă n'ai [ 
Ş îut să te foloseşti de acel moment, în- ? 
j-feaga călătorie a vieţei noastre e sor- \ 
l l , ;> stâncilor şi necazurilor. De un ase- J 
"lenea val de mare simte.n acum purtaţi, 
*' trebuie să profităm de curent, cât timp 
l l e Plai poate Servi, sau sa lăsăm ca barca 
noastră să facă naufragiu. 

Cassîm. Atunci, fie pe voia ta, por
neşte ; fe urmăm şi n o j sj j c V O ni esî 
J , 1ainte la Philippi. 
'•Brutus. - Umbrele nopţei m a u sur-
l'viis l a s j a ) şj natura nu se poate sustrage 

necesităţile ei, pe cari le vom sa-
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tisface cu o scurtă odihna. — Mai aveţi 
ceva de regulat? 

Cassius- — Nimic. Noapte bună. Mâine 
ne vo'jn' scula de vreme şi vom pleca. 

(Lucius reintră). 
Brdtus. — Lucius ! dă-mi vestmântul de 

noapte. (Lucius iese). 
— Adio, bravule Messala; noapte bună, 

Titinius. Nobile, prea nobile Cassius, noapte 
bună şi somn uşor. 

Cassius- — O h ! scumpul meu frate, rău 
s'a început pentru noi noaptea aceasta: 
facă zeii Oa niciodată să nu mai isbucnea-
scă asemenea desbinare între sufletele noa
stre ! Să nu laşi tu Brutus, sa se mai în-
r.mple. 

Brutus. — Totul e îndreptat. 
Cassius- — Noapte bună, generale. 
BruiuS- — Noapte bună, .bunul meu frate. 
Titinius şi Messala (către Brutus). — 

Noapte bună, generale. 
Brutţis. — Adio, la toţi. 

(Ies Cassius, Titinius şi Messala). 
(Reintră Lucius cu halatul). 

Dă-mi vestmântul: unde ţi-e instrumen
tul ide muzică? 

Lucius- — Acî, în cort. 
Brutus- — O h ! vorbeşti atât de som

noros ! Sărmanul băiat! Nu te mustru. Eş& 
prăpădit de veghie. Chiamă pe Claudius 
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şi pe alţi câţiva din serviciul meu; vreau 
să doarmlă ei pe perne în cortul meu. 

Lucios. — Varro! Claudius! 
(Intră Varro şi Claudius). 

Varro- — Ne-ai chemat stăpâne? 
BrMits- — "Vă rog, amicii mei, culcaţi-vă 

şi dormiţi- în cortul meu: poate să vă 
scol curând ca să vă trimit la colegul1 meu 
Cassiu^x^ 

Varro. — Cu voia dumneavoastră, n'o 
să ne culcăm', ci vom veghiă, ca să Vă 
putem1 fi la dispoziţie. 

Bruţus. — Nu, nu aşa. Culcaţi-vă, amicii 
Wei: poate să-mi vie o altă ideie. — Uite, 
Lucius-, cartea ce am' căutat-o atât; o pu
sesem în buzunarul halatului. 

(Servitorii se culcă) 
Lucius.—Eram sigur că nu mi-aţi dât-o talie, 

_ Brttifis. — lartă-mă, drăguţă, sunt tare 
•utuc... Poţi sfă-ţi mai iidici pentru o clipă 
Pleoapele grele 'de spnm şi să cânţi cu in
strumentul tău, un cântec sau două? 

Lucius.— Da, stăpâne, dacă vă face plăcere. 
Brutus. — Da, drăguţă, îmi face plăcere, 

"rea te ;nccăjesc, dar tu ai bunăvoinţă. 
Lucius. — E datoria mea, stăpâne. 
Brutus. — N'aş trebui ca, în îndeplinirea 

datoriei, să abuzez de puterile tale; ştiu^ 
Sângele tânăr are nevoie şi de vreme de 
odihnă. 

Lucius. — Am mai dormit, stăpâne. 
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Brutes. — Bine-ai făcut, şi vei mat 
dormi, ,mi te tiu mul t ; dacă voi trăi, YOi 
avea grijă de tine. 

(Muzică acompaniată din gură) 
Ce cântec adormitor!... O, toropeală o-

moi i toarc ! Aşa apeşi tu eu sceptrul tău 
de plumb, pesfte acest copil ca're-ţi cânta 
un cântec?... Drăguţule, noapte bunii, nu 
vreau să fiu aşa hain cu tine, ca ,să te 
deştept. Numai puţin să moţăi, îţi vei 
sparge instrumentul. Am să ţi-1 iau, şi' 
acum, brav copil, noapte bună!.. . Să ve
dem!... Să vedem!... Nu e îndoita foaia 
acolo unJe m'am opri) cu cititul? Da, aci,' 
mi se pare. 

(Se aşează pe un scaun). 
(Intră umbra lui Cezar). 

Ce prost arde facla asta!... A h ! Dar 
cine vine?... De sigur vedereami slăbită 
întruchipează această nă'ucă monstruoasei ! 
Ea vine spre mine... Eşti tu ceva?-Eşti /.eu, 
înger, sau diavol, de-mi îngheţi sângele, 
şi-mi faci părul măciucă? Spune-mi, ce 
eşti ? 

Uiiibr::. (ieniul tău cel rău, Brutus. 
Bmţus. — De ce vii tu? 
Umbra. Ca să-ţi spun, că mă vei 

vedea la Philippi. 
Bntâits. — Bine, atunci te voi revedea? 
Umbra- — Da, Ia Philippi. • -

(Umbra dispare) 
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Britius. — Aşa, o să te văd, clar la Phi-
linpi... Acum c'am prins curaj, tu dispari. 
Spirit fatal, aş fi voit să st iu mai mult de 
vorbă cil tine... Baete ! Lucius ! Varro ! Clau
dius ! tieşteptaţi-vă !... (Claudius! 

Luclits. — Acordurile, stăpâne, sunt falşe. 
BrţlifiS- — El credo că e tot cu instru

mentul lui în mână... Lucius, scoală! 
Lucias. — Stăpâne! 
Bruhus- — Visai, Lucius, de strigai aşa? 
Lucius. — Stăpâne, nu ştiu să fi strigat. 
Bridus- Da, ai strigat. Ai văzut ceva? 
Lucius. Nimic, stăpâne. 
Bniiiis. — Culcă-te la loc, Lucius. 

Hai C l a u i i u s ! (către Varro) Camarade, 
deşteaptă {<•! 

Varro. Stăpâne! 
Claudius. - Stăpâne ! 
Bruifis- — De ce, amicii mei, aţi stri

gat aşa, în somn? 
Varro, Cta;i\cfJus- — Noi, stăpâne? 
Brul'is. Da. Aţi văzut ceva? 
Vairp. Nu, stăpâne, n'am văzut nimic. 
Claudius. — Nici eu, stăpâne. 
Brirlus. Mergeţi de salutaţi din par-

te-rni, pe colegul meu Cassius. Spuneţi : 
Ş;i fie d e vreme gata de pornire cu larmata 
'Ui. Noi vom veni după .1. 

Va>ro, C a;xlhis. - Am înţeles, stăpâne. 



A C T U L V 

SCENA I 
Câmpiile dela Philippi 

Intra Octavius, Antonius, urmaţi de armatele lor. 
Octavius. — Vezi, Antonius, speranţele 

noastre încep să se îndeplinească. Spu
neai că duşmanjul nu se va cobori la işlets, 
dar că se va menţine pe dealuri şi locuri 
ridicate; pe când contrariul se 'ntâmplă: 
arţnatele lor sunt aproape, ei vin jsă. n e 

înitrunte aici Ia Philippi, şi răspund la ° 
provocare pe care noi n'ani făcut-o 

Anionht$. — Ei, cetesc în fundul inimii 
lor şi le văd ţinta. Ar fi încântaţi feă se. 
găsească aiurea, şi se scoboară la şes cu 

ţvoinicia fricoşilor, socotind că, arătându-se 
viteji, o să ne facă să credem că sunt 
grozav de curagioşi. 

(Intră o ştafetă) 
Stpfeia. — Fiţi gata, generali, duşma

nii înaintează într'o frumoasă ordine; sâfl' 
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gerosul lor simbol de război1), e desfă
şurat, şi deaceea trebuie să luaţi o ho-
tărîrc fără întârziere. 

Aniomus. — Octavius, condu-ţi la pas 
armata spre stânga câmpiei. 

Octavius- — Eu apuc dreapta,, mergi tu 
spre stânga. 

Ani\onins. — De ce mă contrazici în 
acest moment critic? 

Octavius. — Nu te contrazic, dar aşa 
vreau, să fac. 

(Se aude un marş). 
(Sunet de tobe. Intră Brutus, Cassius, urmaţi de 
armata lor; Lucilius, Titinius, Messala şi alţii). 

Britfus.. — S'au oprit şi ar voî să par
lamenteze. 

Cassius- — Dă ordin de oprire, Titinius: 
0 s ă părăsim' frontul, ca să stăm cu iei de 
Vorbă. 

Octaviirs. — Marc Antonius, să dăm sem
nalul iUptei? 
. Aiitonias. — Nu, Cezar, să aşteptăm 

^tacul lor. Să înaintăm. Generalii ar dori 
S a discute cu noi. 

Octavius- — Nu porniţi, până nu se dă 
analul. 
.Brtifais. _ ljit|j ) vorbe, apoi lovituri, 

^ e , concetăţene? 

) După Plutarri acel semn era o tunică roşie). 
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Odfivins- — întocmai ca vouă, nc-ar pla 
cea mai mult vorbele. 

Briitas. — Vorbele bune, Octavius, suni 
de preferat loviturilor rele. 

Autaniits. - Odată cu „loviturile rele". 
Brutus, rosteşti vorbe bune: martoră e 
rana ce-ai făcut în inima lui Cezar, stri
gând : „Salve Cezar! Ani mlilti să trăeşti!" 

Cassias- — Lumea încă n'a avut prilej 
sa. afle cum îţi sunt loviturile; dar în Ce 

priveşte vorbele tale, ele fură mierea al
binelor ele pe Hvbla, şi le l'asă fără miere. 

Ai;toni;is- — Dar nu şa fără ace. 
Brtttds. — Ba da, şi le-ai lăsat şi fără 

voce, căci le-ai furat şi bazaltul, Anto-
uius, şi foarte înţelepţeşte, ameninţi înainta 
de a împunge. 

. Aidoiuiis. — Ticăloşilor! Voi n'aţi f;1 

cut aşa, când spurcatele voastre 'pumnale 
s'au ascuţit iiinUJ de altul în coastefc b" 
fie/ar: v'aţi arătat dinţii ca maimuţele, 
v'aţi târît ca dulăii, v'aţi încovoiat ca scla
vii, sărutând picioarele lui Cezar, pe când 
afurisitul de Casca, asemenea unui câin.e 

ran, pe la spate, a lovit pe Cezar în ceai a-
Oh, linguşitorilor! 

Cassias. Linguşitori!... Vezi, Brutu?. 
fii mulţumit: gura lui n'ar fi putut rost' j 
azi aşa ocară, dacă ai fi ascultat de sfatul 
lui Cassius, 
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Octaviu's- — Să durmăm şi să venim la 
chestiune. Dacă numai cu vorba ne aprin
dem aşa, atunci la probă veţi fi scăldaţi 
«i sudoare inai roşie. Priviţi,... trag sabia 
wnpotrivâ conspiratorilor. 

Când credeţi voi, că această sabie va 
fi băgaţii iar în teacă? Numai atunci, când 
Dele treizeci şi trei de răni ale lui Cezar 
v or fi pe deplin răzbunate, sau atunci când 
u,n alt Cezar va fi răpus de sabia trădă
torilor. 

jBrvtâjts- Cezar, tu nu poţi să mori de 
«lână de trădători, afară dacă nu-i vei 
'i adus cu tine. 

(hinvi'ts. — Aşa sper ; nu m'ain născut 
S ; i mor de sabia lui Brutus. 

Rr.'iri/s, — Oh, tinere, chiar dacă ai fi 
P°doaba rasei tale, tot n'ai putea să fii 
Omorît de o mână mai onorabilă. 

Ctissius. — Un mucos obraznic, nevrednic 
,e o asemenea cinste, unit cu un păcăliri 

Ş l craidon. 
Octavin. - Hai, Autonius, să plecăm !... 

j/S'tf'Storilor, vă aruncăm dispreţul în faţă. 
JlC;<_ îndrăzniţi azi s:i vii urisuraţi cil noi, 

^ " t 1 pe câmpul de l u p t ă ; dacii un, apoi 
t l I I l t-' când vă va veni 'pofta. 

e s Octavius şi Antonius urmali de armata lor) 

Ca&sii/s. — Acum, sufle vântul, umfle-se 
8 
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valul, lunece barca! Furtuna e deşTănţuită 
şi (iioftul e la voia întâmplării. 

Brutus- — Ei, Lucilius, ascultă; am să-ţi 
spun o vorbă. 

Lucilius. — Generale?... 
(Brutus si Lucilius vorbesc aparte) 

Cct&sius. — Messala! 
Messala- — Ce doreşte generalul meu? 
Cassius. — Messala, azi este ziua mea d'e 

naştere, este tocmai ziua In care s'a născut 
Cassius. 

Da-mi mâna, Messala. Să-mi fii martor, 
că fără voia mea, ca şi Pompei, sunt feili* 
să leg de soarta unei bătălii, toate liber
tăţile noastre. Tu ştii că ţineam mult lj* 
preceptele lui. Acum mi-am schimbat pă
rerea, şi cred întrucâtva în semnele p>'L" 
vestitoare. Venind dela Sardis, pe stin* 
dardul nostru din capul oastei, se abătură 
doi vulturi puternici, s'au aşezat pe c} 
şi mâncând din manile soldaţilor noştri? 
ne-au întovărăşit până aci la Philippi. A?1 

dimineaţă ei şi-au luat sborul şi au disp:1; 
rut, iar în locul lor, corbi, coţofene §l 

ulii, planează pe deasupra capetelor no a ' 
sftre, privind în jos spre noi, ca şi dim a''J 
fi o pradă sigură. Umbra lor pare o b° '̂ 
fafedă, sub care zace armata noastră, g a t 

să-şi dea sufletul. 
Messala. - Să nu crezi în asemenea lJ l' 

cruri. 
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Cassias- — Nu cred decât în parte, căci 
mă simt plin de avânt şi ho.tărît să în
frunt Ifără să şovăi, pericolele. 

Brutus. — Chiar aşa, Lucilius... 
Cassius. — Acum, prea nobile Brutus, 

fie-ne azi zeii propici, iugăduindU-ne să 
trăim' în. pace şi frăţie până Ia adânci bă
trâneţe ! Dar cum' totul în viaţa omenească 
e vecinie nesigur, să ne închipuim lucru
rile cum s'ar putea mai rău : dacă pierdem 
această luptă, atunci, acum e pentru ul
tima oară că mai vorbim împreună. Ce 
eşti Ideci hotărît să faci? 

Brutus. — Să mă inspir tot din filozofia, 
care m'a făcut să blamez pe Cato, fiind 
că şi-a făcut singur seama... Nu ştiu cum, 
dar eu1 găsesc că e ceva laş şi degradator 
să-ţi scurtezi zilele, de frica celor ce sie 
Pot întâmpla. Mă voi înarma cu răbdare, 
ui aşteptarea hotărîrei acelei puteri de sus 
Care decide 'die soarta noastră a celor die 
aici de jos. 
. Cassius- — Astfel, 'dacă vom pierde lupta, 
Ui Surâde să faci parte din cortegiul trium
fal al duşmanilor, ce va străbate străzile 
Romei? 

Brutds- — Nu, Cassius, nu. Sa nu crezi, 
tu nobil Roman, că Brutus ar putea primi 
^codată să fie adus în lanţuri la Romia. 
Mândria lui nu i-ar iertă aşa ceva. Dar 
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ziua de azi trebuie sa desăvârşească opera 
începută de Idele lui Martie, şi dacă ne 
va fi dat să ne mai vedem, nu ştiy. De 
aceia, siă ne luăm un veşnic adio... In vecii 
vecilor iţi zic adio, Cass&US! Dacă ne voţn 
revedea atunci, ne vo:n bucura; dacă nu, 
atunci acest adio, rămâne bun luat. 

Cos'sins. — In vecii vecilor, adio, Bru
tus. Dacă ne vo:u reîntâlni, bine înţeles, 
ne voim bucura ; daca nu, atunci, fireşte, 
acest a li o, rămâne bun luat. 

Bruins- — Haide, deci, să pornim. — 
Oh ! dacă am putea cunoaşte evenimentele 
zliei de azi, înainte de asfinţitul ei! Ajunge 
însă, că ziua trebuie să se sfârşiască şi 
astfel îi vom cunoaşte şi sfârşitul... Acum, 
înainte! (Ies). 

SCENA II 
La Philippi. — Câmpul de luptă 

Sgomof de lupta. — Intră Brutus şl Messala 

Bruins. — încalecă, Încalecă, Messala, 
şi dă aceste ordine scrise legiunilor din 
cea'altă aripă, (sgom'ot de luptă înteţită) Să 
se avânte deodată, căci observ că aripa 
lui Octavius nu opune decât o slabă re
zistenţa, şi un atac neaşteptat îi va fi 
fatal. încalecă, încalecă Messala : Spune-le 
ca să dea năvală. 

(Ies). 
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SCENA IU 

117 

La Philippi. — O altă parte a câmpului 
de luptă 

Sgomot de lupta. — Intră Casstus şt Tlttnius 

Cassias- Oh ! priveşte, priveşte, Ti
tinius, mişeii fug! Eu însu-mi am devenit 
duşmanul soldaţilor m e i : steagul1 ăsta al 
trupelor mele, l-am văzut târli înapoi ; ani 
1 morîf pe fricos şi i-am smuls din mâ(nă 
drapelul. 

Ti tiu! >is. — Oh ! Cassius, Brutus a dat 
ptieâ Ide vreme semnalul: văzând că are 
pâtevâ avantaje asupra lui Octavius, s'a 
uizuit prea mult pe asta : soldaţii săi s'au 
dial jafului, pe când Antonius ne împre-
S ( ai ă de toate părţile. 

(Intră Pindarus) 
';, Piliţi amis. Fugi departe, stăpâne, fugi 
'•'-'Paric, f:!o-i i .Marc Antonius e în lagărul 
|. ; u i, s tăpâne ! Fugi deci, nobile Cassius, 
t u g i depait :. 

Cnssiris. Colina asta e destul de de-
Paitc. l i ic. uită, Titinius, spune, crezi 
°a iu lagărul meu e focul ăl|a de colo. 

Tifi/iius. - [)a, stăpâne. 
Cassius. Titinius, dacă ina iubeşti, 

ICalecă i)e eahd meu, infige jMiitenii în 
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el, până te va duce la trupele ce se văd 
colo, şi de acolo îndărăt; căci vreau s,ă 
mă asigur dacă acele trupe sunt prietene, 
sau duşmane. 

Titinitfş. — Ou iuţeala gândului voi fi 
îndărăt acî. 

(Iese) 
CaSsius- — Tu, Pindarus, urcă-te xmii 

sus pe acea colină, vederea mea totdeauna 
a fost turbure; urmăreşte cu ochiul pe 
Titinius şi spune-mi ce vezi pe câmpul 
de luptă. 

(Pindarus iese) 
Astăzi am văzut pentru întâia oară lu

mina zilei: Vremea şi-a făcut drumul, şi-a' 
colo UIKIC am început, acolo o să sfârşesc 
Viaţa mea şi-a încheiat cercul. Camarade, 
ce se aude? 

Piiiflarus (de sus). — Oh, stăpâne! 
Cassiiis. — Ce veste? 
Pirul arus. — Titinius e impresuirat d« . 

cavalerie, care se asvârle asupra lui î° 
galop; dar el îşi urmează drumul... w 
momentul acesta, mai-mai că l-au ajuns-
Ei, Titinius!... Acum, descâlcea unii din 
ei... O h ! descăleca şi el... L-au prins--
(Se aud strigăte) Auzi!... Ei scot s t r i g a 
de bucurie! 

Cassius- — Dă-te jos, nu mai privi •••• 
Oh ! laş ce sunt, să trăiesc, ca să ajung * a 

J 
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văd pe cel mai bun prieten prins sub ochii 
mei! 

(Intră Pindarus) 
Vino 'ncoa, băete. 
In Parţia te-a'm' făcut prizonier şi, cru-

ţându-ţi viaţa, te-a'm făcut atunci să-mi 
juri că nu vei şovăî să faci orice îţi voi 
Porunci. A venit clipa să-ţi ţii jurământul. 
Te declar liber acum şi cu această spadă 
credincioasă, care s'a împlântat în trupul 
lui Cezar, loveşte-mi pieptul. Nu te-apucâ 
să-mi răspunzi. Ia, apuc-o de mâner, după 
cc-mi voi fi acoperit faţa, ca acum, îm
plântă sabia... Cezar, eşti răzbunat chiar 
CU ferul care te-a răpus. 

(Moare) 
PiwJarus- — Iată-mă liber; dar n'aş fi, 

^Acă m'aş fi încumetat să fac pe voia mea. 
™i Cassius! Pindarus va fugi departe de 
aceste locuri, acolo unde ochi de Roman 
Sci nu-1 mai ajungă niciodată. 

(Reintră Titinius cu Messala) 
Messala. — A fost numai un schimb 

: j e victorii, căci Octavius a fost covârşit 
*Je forţele nobilului Brutus, după cum le-
ŞiuniJe lui Cassius au fost covârşite de 
A"ţonius. 

Ţttlnitfş. — Aceste veşti vor fi o mân-
«aiere pentru Cassius. 

Messala. - Unde l-ai lăsat? 
'ttiiuuş. — iji prada desnădcjdiei, pe 
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această' colină, împreună cu Pindarus, scla
vul său. 

Messed®- — Să nu fie el, cel care zace 
culcat la pământ? 

Titinius. — Ajsta nu e poziţia unui ojn 
\iu. Oii! inima mea ! 

Messala- — Nu aşa, că el c? 
Titinius. — Nu, Messala, a fost, căci 

Cassius nu mai e... O soare dela asfinţii. 
după cum, în mijlocul razelor talc pur; 

purii, te pierzi în noapte, tot astfel ziua 
lui Cassius a apus în purpura sângvb'' 
lui. Soarele Romei a apus! Ziua noastră 
a trecut. Nori, ceaţă şi pericole venit1 

acum', misiunea noastră e sfârşită ! Neîn 
crederea lui în succesul însărcinării mele, 
e pricina acelui act de desnădejde. 

Messala- — Neîncrederea într'o izbând^ 
no o o i s i e pricina. O h ! iluzie blestem a <<'• 
copil al melancoliei, pentru ce arăţi J l 1 ' 
chipuirii aprinse a omului, lucruri ce nu 

s;u;t? O h ! greşeală, aşa repede conceputa.' 
niciodată nu te naşti cu noroc. Iţi om<*r> 

mama care te naşte! 
Titinius- — Ei, Pindarus! Unde eş°' 

Pindarus? 
Messala- - Cânta 1, Titinius, iu vreri^ 

ce eul mă duc întru întâmpinarea nobilmuJ 
Brutus, să-1 dobor cu această veste: P'' 
zice, să-1 dobor, căci ferul ucigaş şi s ' 
geţile înveninate, ar lovi la fel pe Brutul 
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ca şi vestea priveliştei ce o aveni înaintea 
noastră. 

Titinius- (îrăbeşte-te, Messala, şi cu, 
în acest timp, voi căuta pe Pindarus. 

(Iese Messala) 
De ce m'ai îndepărtat de lângă tine, 

bravule Cassius? N'am dat oare peste prie
tenii tăi? Şi nu mi-au pus pe frunte aceasta 
coroană de victorii', ca însărcinarea ca sa 
ţi-o dau ţie? N'ai auzit tu aclamările lor? 
Vai ! Tu ai interpretat toate greşit. Dar 
stai, să-ţi pun aceaistă ghirlandă pe frunte. 
Colegul tău Brutus, m'a îimărcinat să ţi-o 
dau, şi eu îi aduc porunca la îndeplinire... 
Brutus, apropie-te, să vezi cum am onorat 
pe Gaius Cassius... Cu voia voastră, zei
lor... Aşa e obiceiul la Romani. Hai, sabie 
a Iui Cassius, şi nimereşte inima lui Ti
tinius ! (Moare). 
Sgomot de luptă. — Reintra Messala cu Brutus, 

Calo cel tânăr, Strato, Volumnius şi Lucilius. 
Brutus- - Unde, Messala, unde e cor-

P't'l lui? 
Mes\:tia. Uite, colo, iar Titinius îl je 

'este. 
Brutus. Titinius e cu faţa la cer. 
C«t'". 1: m o r t . 
Briitas. - O h ! Iulius Cezar, tu tot eşti 

puternic. Spiritul tău rătăceşte prin Lume 
•' .întoarce săbiile noastre spre propiile 
" ( , a s t ' e măruntaie. 
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Cato. — Bravul Titinius! Priviţi..- a în
coronat, pe Cassius mort! 

Bwtuş. — Găsi-s'ar oare doi Roim'ani 
ca .aceştia?... Tu, cel de pe urmă dintre 
Romani, adio! 

E pesite putinţă ca Roma vreodată să-ţi 
nască perediea... Prieteni, idatoresc acestui 
mort mai multe lacrămi decât vărs cu 
acum... Voi găsî timp, Cassius, voi găsi 
timp pentru aceasta... Veniţi acum şi tran
sportaţi corpul la Thassos. înmormântarea 
nu va avea loc în tabăra noastră, ca (du
rerea sa nu ne doboare pe toţi... Vino, Lu-
cilius; vino, tinere Cato; să ne 'ntoarcem 
pe câmpul de luptă... Labeo, Flavius, daţi 
ordin de bătaie. E ora trei. Romani, până 
nu înopteaza, să ne 'ncercăm norocul într'o 
a idoua luptă. (Ies). 

SCENA IV 
Altă parte a câmpului de luptă 

Sgomot de lupta. — Intră, lupiându se, solda ft di" 
ambele armate; apul, Brutus, Cato, LuclU»3 

şt alfii. 

Brutus. — Hai, cetăţeni, l ia i ! staţi cu 
frunţile sus! 

Cdtp. — Ce inimă ticăloşită s'ar codi-
Cine vrea să vie cu mine? îmi proclam V&. 
hielc pe câmpul de luptă... Eu sunt fiul) 1* 
Marcus Cato! Auziţi? Un duşman a,' **' 1 
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rănilor şi devotatul ţării mele. Auziţi? Eu 
sunt fiul lui Marcus Cato! 

(Atacă pe duşman) 
Bryius- — Şi eu sunt Şrutus, Marcusl 

Brutus sunt eu; Brutus, devotatul ţării 
mele. Aflaţi că sunt Brutus! 

(Iese atacând pe inamic, Cato, covârşit, cade) 
Lurilius. — O, tinere şi nobile Cato, 

ai căzut? Da, tu mori tot aşa de brav ca 
şi Titinius, şi cu drept meriţi să fii onorat 
ca fiu al lui Cato. 

întâiul solicit- — Predă-te, sau mori! 
Luciii us. — Nu mă predau, decât ca să 

trior; (îi oferă bani) cred că te plătesc cu 
asta ca să mă omori numaidecât. Omoară 
Şi. pe Brutus, şi devii celebru prin moar
tea lui. 

întâiul Sol lat. — Nu putem... E un ilu-
^'"u prizonier! 

Al doilea soldat. — Loc!... Spuneţi lui 
Antonius, că Brutus e prins. 

Întâiul sollat. — Am' să-i spui vestea... 
•ată generalul... 

(Intră Antonius) 
Brutus e făcut prizonier, Brutus pri

mmer, domnule general. 
Ant oi: ins. — Unde e? 
Lucilins. — Scăpat, Antonius; Brutus a 

Scapat, îndrăznesc să ţi-o spun, că nu s'a 
ascut încă duşmanul, care să-1 prindă de 

^ pe nobilul Brutus: ferească-1 zeii de 
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o atare ruşine! Oricând vei da peste el, 
viu sau mort, îl vei găsi "mtot.lcauna vred
nic rJe Brdtus, vredrak de sine însuşi. 

Attţonufa. (către soldai). - Nu e Brutus, 
camarade, dar te asigur, e o pradă toi 
atât de preţioasă, S.-< nu i 'se facă vre-un 
rău acestui om, tratea/.ă-l cu respect. Aş 
vrea să număr asemenea oameni, mai mult 
printre prieteni, decât printre duşmani. Du-
ceţi-vă şi vedeţi unde e Brutus, viu, sau 
mort, şi să mi se aducă în cortul lui Oct»-
vius răspuns tic ce s'a întâmplat, (ies). 

SCENA V 
Altă parte a câmpului de bătaie 

Inlrâ Brutus, Dardanlus, Clllus, Strato şl Volumniv* 

Brditis. — Hai, sărmane rămăşiţe ale 
cetei mele de prieteni, să ne odihnim p c 

si anca asta. 
CUiuS. — Staţi lins a dat semnalul CLl 

torţa aprinsa, dar, stăpâne, nu s'a întors: 
sau a fost prins, sau a fost oimorît 

P,fd,u&. Stai jos, Clitus : „Moartea' 
e lozinca la modă azi... Ascultă, CiîtuS-

(îi şopteşte). 
CftţiAp. Cum! Eu, stăpâne? Nu, pentru 

nimic în lume ! ( 

Bruta*. Tăcere, atunci, nici o vorbă-
Cliius. Mai bine mă omor eu, 
llrutus. — Ascultă, DardaniuSi. , .. . • 
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. 'Oa/tlAiiius. — Pdt să fac eu asemenea 
faptă? 

Clituis. -- O, Dardanius! 
Datrl/iiii/is. — O, Clitus. 
ClituS. — Ge propunere urită ţi-a I'M 

cut Brutus? 
Da/flfrnuis. — Să-1 omor, ClitWS. Uită-te 

la el, cum sită dus pe gânduri. 
Clit/ts- Acum, această inimă nobilă 

copriiule atâta durere, că i se revarsă de-i 
ajunge până la ochi 

Brutus. — Vino incoa, bunule Volum
e s : o vorba să-ţi spun. 

Volum ni us- — Ce anume, stăpâne? 
BrwKuş. —• Iată ce, Volumnius: umbra 

"ji Cezar mi-a apărut noaptea, în două 
'auduri, — la S(ardis odată şi, noap'tea 
a s t a , aci pi' câmpurile din Philippi... 

Ştiu acUm, ca mi-a sunat ceasul. 
Valiminius. — Nu spune aşâ, stăpâne. 
Rr<iitus. — Da, sunt sigur de asta, Vo-

•'Jiuiius. Vezi lumea, Volumnius şi mersul 
j}; inamicii noştri ne-au bătut şi adus 
Ţ marginea prapastiei. Mai demn e acum 

J* sărini noi în ea, decât să aşteptăm să 
l r t l prăvăliţi. Bunule Volumnius, ştii, că 

v *, .. ) S f colegi de şcoală; tocmai ÎJI numele 
n

 C nii noastre prietenii, te rog, ţine-mi mâ-
. " d săbiei, pe când eu mă voi repezi cu 

p l e P t u l gpre v â r f u l e i . 
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Voktmnius. — Aceasta, stăpâne, nu e 
un serviciul de prieten. 

(SgomotuJ de luptă continuă). 
Clitits. — Fugi, fugi, stăpâne! tiu mai 

e vreme de pierdut. 
Bntţu\s- — Adio, îţi zic... şi ţie... şi ţi.er 

Volumnius... Strato, 'tu ai dormit tot tim
pul, şi ţie, Strato, îţi zic adio... Conce
tăţeni, sufletul mi se înveseleşte, că 'n 
tot cursul vieţii mele u'am dat peste un 
om, care să nu-mi fie credincios. Socot 
c*am câştigat mai miiltă glorie în această 
zi de dezastru, decât poate să obţină .Oc* 
taviua şi Marc Antonius, prin mişeleasca 
lor isbândă. încă odată, vă zic tuturor 
adio; căci gura lui Brutus a sfârşit aproape' 
cu povestea vieţii sale. O ceaţă mi se las» 
peste ochi; trupul meu, care s'a trudi* 
ca să ajungă la acest ceas suprem, îşi r*' 
clamă odihna. 

(Sgomot de luptă. Strigăte de afară: .Fugit'» 
Fugit.', fugiţii") 

Clitits- — Fugi, stăpâne, fugi! 
Brutus- — Plecaţi, vă urmez. 

(Ies Clitus, Dardanius şi Volumnius) 
Te rog, 'Strato, rămâi cu stăpânul ţ a U ' 

Tu eşti un om cu mult bun simţ. In viaţa 

ta m dat dovezi că ai întrucâtva sentirnţ"' 
tul onoarei: ţine deci sabia mea, şi "K 
toarec-ţi faţa, pe când eu mă voi repp, 
cu pieptul în vârful ei. Te învoeşti, Strato-'1 
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Strato- •— Da-mi întâiu mâna : adio, stă
pâne! 

Brutus. — Adio, bunule Strato... Ce
zar, fii mulţumit acum: nici pe jumătate 
voie bună n'am' avut când te-am oimorît 
pe tine, ea acum'.... 

(Se asvârle în sabie şi moare). 
(Sgomot de luptă şi de retragerea trupelor) 

Intră Octauias, Antonias, Messala, Lucllias 
şl armata lor 

Octavius. — Cine e ăsta? 
Messala- — Servul generalului meu. — 

Strato, unde ţi-e stăpânul? 
Strato. — Scăpat de robia în care te 

afli tu, Messalia. învingătorii nu mai pot 
decât să-i prefacă trupul în cenuşe, căci 
Bnutjuls a triumfat asupra propriei sale per
soane, şi nimeni nu se va putea făli că 
'•a omorît. 

LticiUus- — Numai aşa sfârşit putea să 
aibă Brutus!... Iţi mulţumesc, Brutus, că 
a*î ndreptăţit spusele lui Lucilius. 

Oclaviuts. — Pe toţi cei cari au servit 
Pe Brutus, îi opresc în serviciul meu. Băete, 
vrei să-ţi trăeşti traiul la mine? 

Strata. Da dacă Messala mă va trece 
tie. 

Octavius. — Fă-o, dragă Messala. 
Messala. - Cum' a murit generalul meu 

strato? 
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Strata- — l-am ţinut săbia şi s'a aruncat 
în ea. 

Messats- - .Octavius, ia-1 atunci î n ser
viciul tău, pe acel care a făcut ultimul 
serviciu şefului meu. 

Aittottius. - Era cel mai nobil Roman 
dintre ei toţi. Toţi conspiratorii, afară nu
mai de el, n'au făcut ceeace au făcut, jdecât 
geloşi pe marele Cezar; numai el, că
lăuzit de o idee cinstită, pentru binele 
public, a intrat în conspiraţie. Viaţa lui 
fui liniştită şi elementele făpturii sale erau 
aşâ de bine combinate, încât natura poate 
să se ridice şl să spună lumii întregi: 
„Ăsta a fost un om". 

Odtavius. - Potrivit virtuţilor sale, să-i 
dăm toate onorurile şi pompa "înmormân
tării. Corpul lui să rămână în noaptea 
aceasta în cortul meu, undei vom dâ toate 
onorurile cuvenite. 

Să sune trâmbiţele pentru repauz si să 
mergem să împărtăşim triumful acestei no
rocoase zile. 

(ksV 

^ w n £ T ^ 1 A R Ş I T 
eF-NTRALÂ rv^,^2««., BUCUREŞTI 
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Quince [Theseu. 
Snug, tîmplar. 
Bottom, ţesător. 
Stauerling, croitor. 
Flute, cârpaciu de îoale. 
Snout, căldărar. 
Hippolyţa, regina Amazoanelor. 
Ifeimiu, îiiCa lui Egeu, îndrăgostită de Lysandcr 
Helena, îndrădostită de Demetrius 
litania, Crăiasa zînelor. 
CffieFŞft, Craiul Zînelor. 
Trick, "duh mic şi sburdalnic. 
Floarea-mazării ) 
Funigel ) ... 
Bob-de-muştar ) e 1"-
Molie ) 
Pyram ) 
fhisbcea ) 
Zidul ) persoiwgiile Intermfzulul. 
Luna • ) 
Leul ) 
Alte zine din alaiul lui Oberon şi al Tibimgi. 
Suita lui Theseu şi a Hippolytlîl ' 



A C T U L 1 

In Atena. O sală în palatul Ducelui. 

SCENA I 
rllppoiyla, Phllostrat, Theseu şl suita iul. 

Thcseu. — Ceasul nunjii noastre s'a-
propie, frumoasă Hippolyla. Patru zile fe
ricite vor aduce o lună nouă pe cer, — dar 
c ' t de încet descreşte luna asta veche 
Şi-mi tot amână dorinţele, ca o mătuşă bă-
'rînă care nu mai vrea să moară, zăbo
vind necontenit moştenirea nepoţilor. 

fi ppolyîa. — In curînd aceste patru zile 
s e vor fi lopit în noapte. Paltu nopji îşi 
v or fi dfstrămat în visuri timpul în urma 
' 0 r - Şi atunci luna, ca un arc de argint 
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zugrăvit de curînd pe cer, va contempla 
noaptea serbărilor noastre de nuntă. 

Theseu. — Du»te Phtlostrat, du-te ş> 
adună tineretul atenian pentru jocuri ş> 
petreceri. Trezeşte duhul sglobiu al vese
liei, iar tristeta trimite-o la înmormintări'• 
acest palid oaspe n'are ce căuta printre 
noi! (Phtlostrat ese). Cu spada fe-am pe
tit, Hippolyta, şi iubirea ti-am cucerit-o ca 
duşman. Dat la nunta mea vreau jocuri/ 
alaiuri şi veselie! 

SCENA II 

(Intră Egeu, HermtaJLysander şt Demetrius) 
i 

Egeu. — Slavă lui Theseu, ducele nostru 1 
Theseu. — Muljumesc, iubite Egeu ! C e 

veste mi-aduci ? 
Egeu. — Viu să mă plâng, stăpîne, m»1" 

nit peste măsură, de flica-mea Hermfa. D c " 
metrius, apiopie-te. — Iată, nobile duce-
pe omul ăsta i l*am ales eu ca mire. — Api-0" 
pie-te Lisander ! — Şi omul ăsta, milostiv^ 
duce a vrăjit inima fetei mele... Da, ly 
sander, i-ai făcut cîntece şi i-ai dat darur>' 
şi noaptea pe lună ai venit subt fereastr 
ei s ă i îngîni cu glas amăgitor înşelătoŞ', 
stihuri de iubire... Te-ai întipărit în suflet»» 
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ei şi, precum un hoţ fură tiparul unei chei 
în ceara, aşa i-ai furat tu această întipă-
Ţire: Ai momit-o cu leude bine adase, cu 
•nele, cu buchete, cu brăţări din părul ei-
Şi cu fel de fel de nimicuri primejdioase 
care 'ntorc capul fetelor naive... Ca un 
scamator ai furat inima fetei mele, şi din 
ascultătoare cum era, mi-ai făcut-o rea şi 
încăpăţânată... De aceia eu, prea mărite 
duce, — dacă nu vrea să declare chiar 
aci în faţa înălţimii tale că va lua pe De
metrius de bărbat, — reclam asupra ei • 
dreptul pe care mi-1 dă legea Atenei să * 
dispun de fiica mea cum voiu crede de 
cuvintă. 

Theseu. — Ei, ce răspunzi, frumoasă 
fotă ? Tatăl tău e ca un zeu fa{ă de tine; t 
1̂ U-a dat farmecul şl frumuseţea. In mâna i 

'ui tu nu eşti decît un chip de ceară plăz- j 
muit de e), şi pe care el aro dreptul să-1 I 
zdrobească, dacă vrea... Demetrius e un 
nnăr vrednic de tine... 

Hermio. — Şi Lysander de asemenea. 
Theseu. — Nu zic nul Dar dacă n'are 

'«voirea tatălui tău... 
Hermla. — Aş vrea ca tata să poată # V edea şi cu ochii mei... 
Theseu. — Mai de grabă ochii tăi ar 

trebui să vadă cu înţelepciunea Iui. 
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Hermla. — Cer iertare, slăvite duce. Nu 
ştiu ce pulere îm dă curaj să-rai spui) 
pe faţă gîndurile înaintea Măriei-tale, Ş' 
nu-mi dau seama cit ies din marginile cu-
vin|ei... Dar aş vrea să ştiu: ce pedepsi 
mă pot aştepta dacă nu voiu lua pe ace'fl 

pe care nu-1 iubesc ? 
Theseu. — Moartea sau castitatea ve?' 

nică. Vei fi omorltă sau te vei lipsi, df 
orice plăcere trupească. Deaceia, frumoas8 

Hermia, întreabă-ti bine pornirile pe cafC 

acum de-abia le simţi... Intreabă-ţi sîngf,, 
tînăr şi dă-ţi sama dacă vel putea sa*" 
închizi pentru totdeauna tinereţea în urnb'8 

unei mănăstiri şi toată viaţa să slăveşti 'n 

Imnuri reci luna stearpă şi îngheţată... P.e 

trei ori fericite cele ce-şi stăpînesc poftcl£ 
ca să sporească şiragul fecioarelor nep"' 
hănitel Dar mai fericită-i floarea care n U 

şi-a risipit zadarnic parfumul pe vântur*' 
decît aceia care creşte, trăeşte şi moar 

într'o fericire singuratecă, ofilindu-se P 
tulpina-i virginală. 

Hermla. — Aşa mă vbiu ofili şi v ° " 
muri mai bine, decît să dau vre-un drep. 
asupra trupului meu de fecioară ece s l 

om, împotriva căruia toată fiinţa mea s 

rasvră teste. 
Theseu. — Ai încă timp să te mai 9 a n 
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jteşti. Dar în ziua cînd va răsări Craiu-
Nou, — zi hotărîtă de mine şi de aleasa 
•ftea pentru nunta noastră, — găteşle-te să 
^ori sau să iei pe Demetrius, — sau în-
sfârşit, să faci legământ pentru totdeauna 
te altarul Dianei că vei rămîne pururea 
CQstă, renunţând la dragoste şi la căsătorie ! 

Demetrius. — Haide, dulce Hermia, nu 
•ji neînduplecată! Şi tu Lysander, în fefa 
Septurilor mele reale, renunţă la preten
ţ ie tale închipuite! 
. Lysander. — Tu Demetrius, eşti iubit de 
at§l Hermiei.. De ce nu te 'nsori cu el 

si să-mi laşi mie pe Hermia? 
Egeu. — Batjocoritorule! Da îl iubesc 

te Demetrius şi-i dau tot ce e al meu. 
yfcrmia e a mea, prin urmare tot lui i«o 

, lysander. — Stăpâne! Sînt de neam 
?un şi sînt bogat ca şi el, — ba în iu-
j|'re sînt şi mai bogat. In toate sînt egal 
^ el, pot zice chiar mai presus de el... 
*'» — ceiace face mai mult decît toate 
fi'jtticurile acestea, — frumoasa Hermia pe 
?toe mă iubeşte. Dece dar să nu-mi apăr 
|lrePtul ?... Şi apoi, — dece n'aş spune ? 
, emetrius a amăgit pe frumoasa fată a Iui 
Jedâr, pe Helena. Şi ea, biata fată, îl iu-
Q

eŞte acum, îl iubeşte pană la idolatrie pe 
^ul ăsta crud şi nestatornic. 
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Theseu, — Uite... am mai auxlf eu des
pre asta... Şi tocmai gîndisem să-i vorbesc 
Iui Demetrius; dar împovărat de elte trebj 
mai însemnate, am uitat cu totul... Venit' 
acum după mine, tu Demîtrius şi tu Egeu •' 
am să vă spun cîteeeva amîndurora... Cit 
despre tine, frumoasă fată, caută să-ţi po* 
triveşti capriciile după voinja tatălui tan,-—• 
căci altfel legea Atenei, pe care nu voiu 
cerca s'o îndulcesc de loc, te condamnă 
să intri sau într'o mănăstire, sau într'ufl 
mormînt... Şi-acum, să mergem, Hippolylş 
mea! Haide, Egeu şi tu, Demetrius, venit* 
cu mine. Am nevoe de voi acum, cu ser
bările — şl vreau să vă mai spun czva 
care vă priveşte de-aproape. 

Egeu, — Cu supunere şi cu bucurie te 
vom urma, stăpâne 1 
(fes: Theseu, Hlppolyta, Demetrtus, EgeV 

şl sulta), 

SCENA III 
Lysander. — Ce e, iubita mea? Dece 

|i-au pălit astfel trandafirii obrajilor? 
Hermla. — Poate fiindcă le lipseşte 

ploaia pe care cu uşurinţă le-ar da-o acum 
ochii mei înourafi. 

Lysander. — Vai, — din tot ce-am cit» 

] 
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din tot ce-am auzit, ştiu că niciodată ade
vărata iubire n'a avut un curs liniştit: ba 
o deosebire de naştere... 

Hermla. — O, nepotrivire dureroasă I 
cînd dragul tău e mai prejos de tine!... 

Lysander. — ... ba o diferenţă de vtrstă... 
ţ£ Hermla. — O, nenorocire! cîndbătrîne-
ta se împreună cu ceiace e tînăr I 

Lysander. —.. . ba părinţii nu se învoesc 

1Hermina. — O, chin infernal I — să'ti alegi 
dj^g£şJ^ajprhi~oc^^ < 

ILysănder. — Şi chiar cînd s'a 'ntâmplat 
să se unească cei ce se iubesc, atunci 
răsboiul, boala sau moartea le-au dat asalt, 
fâcînd din amorul lor ceva fugar ca su
netul, trecător ca umbra, efemer ca visul 
Şi repede ca fulgerul, care-abia apucă să 
lumineze ceru), şi cînd ai zis: iată' l ! în
tunecimile l'au şl înghiţit... Astfel piere 
tot ce e strălucitor... 

Hermla. — Dacă cei ce se iubesc au 
*oşt totdeauna nenorociţi, dacă aşa e voia 
porţii, — atunci să primim cu resemnare, 
lysander, toate aceste grele încercări care 

,! *Ul odată cu amorul, ca şi gândurile, vi-
^ ?ele, jurămintele şi lacrămile, — trist alai al 

•nchipuirii pasionate. 
Lysander. — Ai dreptate, H* rmia... Acum 

(Ncultă-mă : am o rudă bogată şi fără copii. 
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Stă numai la şapte leghe de Atena şl mH 
Iubeşte ca pe copilul el. Acolo, dragă 
Hermia, ne vom cununa fără ca cruda le* 
ge a Atenei să ne poată urmări. Daca 
mă iubeşti, pleacă pe furiş mînesară din 
casa tatălui tău ; eu o să te aştept în crâng» 
chiar în locul unde te-am întîînit atunci 
cînd al venit cu Helena să serbaţi o di
mineaţă frumoasă de întăiu Maiu. 
Hermia. — Iubitul meu Lysanderl Jur Pe 

arcul atot puternic al lui Cupidon, pe cee 
mai ageră dintre săgeţile lui cu vîrf aurit» 
jur pe cea mai nevinovată porumbiţă 8. 
Afroditei, pe zîna care leagă inimile f 
ocroteşte amorul, pe focul care-o mistui81 
pe Dldona cînd s'a văzut părăsită de vi' 
cleanul Troian, pe toate jurămintele Pe 

care bărbaţii le calcă mai des de cum >e. 
rostesc femeile: jur că mîne ta miezU 

nopţii voiu fi acolo unde zici tu. 
Lysander. — Să te fii de cuvînt, iubj'8 

mea... Uite, vine Helena. (Intra Helena)-

SCENA IV 
Hermia. — Bine-ai venit, frumoasă " c ' 

lena. ^ ~ 
Helena. — Mi-ai zis „frumoasa*7 ' 

nu-mi mai zice aşa! Pentru Demetrius 
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Şîti cea frumoasa, fericito. Pentru el ochii 
ta* sînt limpezi ca luceferii Nordului şi 
^vintele tale — armonioase ca trilul cio-
Clrliei pe care-1 asculă păstorul cînd dau 
Zgurii trandafirilor de cîmp şi ogorul e 
Verde... Dacă o boală se molipseşte... dece 
?are nu se molipseşte şi frumuseţea ? Acum 
i8 plecare, Ji-aş lua-o pe a ta, frumoasă 
^«rmia. Ţi-aş lua văpaia ochilor, urechea 
ĵ ea fi-ar prinde mlădierea glasului şi lim-
j! a niea şi-ar însuşi armonia cuvintelor tale... 
V> dacă lumea întreagă ar fi a mea, Ji-aş 
j|8,o toată fie, — fără Demetrius, — de-aş 
Putea să mă schimb cu tine... Spune-mi, 
Ivajă-mă şi pe mine, — cum îl priveşti cu 
chii... prin ce taină stăpîneşti inima lui ? 
Hermla.— II privesc cu sprîncenile în-

runtate, şi el totuşi mă iubeşte. 
Helena.— O, dacă zîmbetele mele ar 

v*a taina privirilor tale mânioase ! 
Hfrmla.— Eu îi spun vorbe urîte şi el 

naL îmbie cu dragostea. 
Ye/ena.— O, de-ar putea rugăminjele 
eje să-i trezească o astfel de iubire! 

^"ermla.— Cu cât îi arăt mai multă ne-
!^ re, cu atîta mă iubeşte mai mult. 

u "elena.— Cu cîi îi arăt mai multă iu-
Tf- cu atîta mă disprefueşte mai tare! 
Hermia.— E vina mea, Heleno? 
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Helena.— E vina frumuseţii tate... 0f 
cam aşi vrea să am aceiaşi vina! 

Hermla.— Ascultă, Helena. Fii veselă,-^ 
iubitul tău, Demetrius n'o să mai mă vadă 
niodată : voi fugi cu Lysander, vom părăsi 
Atena... Vezi, înainte de a cunoaşte pe 
iubitul meu, Atena îmi părea un paradis. 
Acum paradisul acesta îmi pare un infern-

Lysander.— Da, Helena, aşa e planul 
nostru. Mîne noapte, cînd luna argintie 
oglindindu-se'n 8pe va împodobi cu dia' 
manie covoarele de iarba, — la ceasu' 
care ocroteşte fuga îndrăgos^tilor, vom 
eşi în taină pe porţile Atenei... 

Hermla.— Şi'n lumin'şul dumbrăvii, unde 
adesea am stat de vorbă amândouă pe-un 
strat de gingaşe crăiţe şi ne-am descărcat 
inimile d?e dulcea lor povară, acolo mă va 
găsi Lysander... Şi fără să mai privim î*1' 
dărăt, vom căuta aiurea alji prieteni no> 
şt alţi tovarăşi... Adio, tu draga mea prie" 
tenă de jocuri! Rămâi cu bine şi cerul 
să-Ji ajute să iei pe Demetrius al tău. ty-
sander nu uita! Şi-acum... trebue să ° e 

lipsim şi unul şi-altul ochii de vederea 
care li-e dragă, pâră mme^noepie. 

Lysander.— îmi voiu finea cuvânt»'» 
iubită Hermie. (Hermla iese) Adio, Helena-
— şi cerul să-Ji dea pe Demetrius al '&u' 

(Lysander lese prin dreapta) 

J 
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SCENA V 

Helena, (singură). — Sînt aşa dar şi 
oameni fericiţi pe lume... In Atena eu sîni 
socolilă tot aşa de frumoasa ca Hermia. 
Ce-mi foloseşte însă, dacă Demeirius nu 
vrea să ştie ceiace ştie toată lumea? Cum 
adoiă el ochii Hermiei, aşa îl iubesc eu pe 
el... Toate cele josnice şi urâte, Amorul le 
face demne şi frumoase. Amorul nu vede 
cu ochii, ci numai cu sufletul, jde-aceia 
înaripatul ;Cupidon e înfăţişat cu ochii le
gaţi. A<e aripi şi n'are ochi, — e chiar 
întruparea pornirii nesocotite. Şi se înşală 
aşa de des în alegerea lui, pentrucă Amo
rul e un copil. Şi precum copiii cârcotaşi 
se mint în jocurile lor, Amor-copilul îşi 
calcă pretutindeni jurămintele^.^ 

înainte de a fi văzut Demeirius ochii 
Hermiei, jurămintele lui îmi cădeau ca o 
grindină,—dar îndată ce a dat de căldura 
ochilor ei, grindina s'a fopit, şi jurămintele 
lui s'au prefăcut în ploaie... 
Mă duc să-1 vestesc de fuga Hermiei. Poate 
că-rai va mulţumi... Şi când s'o duce s'o 
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urmărească, am să mă duc şi eu după eJ, 
fericită că sînt lângă el tot drumu! pană 
la pădure şi înapoi. 

(Helena lese). 

(CORTINA) 
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S c h i m b a r e de decor 

O odae în coliba lui Quţjiee. Pe înserat. 

Quince, Snug, Bottom, Flute, Snout, 
Starveling. 

Quince. — E în păr, toată trupa? 
Bottom. — Ai face bine să-i strigi pe 

loji, unul după altul, cum sînt scrişi pe 
listă. 

Quince.— Da, aci pe hârtie sînt toţi 
aceia pe care i-am socotit în stare, din toată 
Atena, să joace la reprezentaţie, în seara 
nunţii, în fata Ducelui şi«a Ducesei. 

Bottom.—Mai întâiu, dragă Qu'nce, spu-
ne-ne subiectul piesei, apoi citeşte numele 
actorilor, şi aşa... s'ajungem la treabă. 

Quince.— Subiectul piesei este : "Prea 



16 W. Shakespeare 

jalnica comedie a cumplitei morţi a Iul 
Pyram şl a Thlsbeei". 

Bottom.—Straşnică piesă, pe cuvântul 
meu! Şi cât se poate de veselă... Acuma 
dragă Quince, strigă artiştii, după listă... 
La rând domnilor, - nu vă îndesaţi 1 

Quince.— Să răspundă fiecare când îl 
strig.—Nick Bottom, {esătorul! 

Bottom.— Prezent'... Spunem ce rol îmi 
dai ş'apoi treci la altul. 

Qjilnce.— Dumneata, Nick Bottom, ai 
să joci pe Pyram. 

Bottom.— Ce-i Pyram ? Un amorez ori 
un tiran? 

Quince.— Un amorez care se omoară 
din amor. 

Bottom.— O, ca să joci bine rolul ăsta 
e nevoe de ceva lacră™i. De l'oi juca eu, 
vai de ochii auditorilor: voi face să curgă 
lacrămi torenţiale... Cu toate că mi-ar 
fi plăcut mai mult un rol de tiran. Aşi 
putea să joc pe Hercule ca nimenea altul.» 
Ştiu, un rol care sparge tot, şi toate le dă 
cu fundu'n sus. 

Pietrele fulgerătoare 
Cu izbiri îngrozitoare, 
Vor sparge'ncuetorile 
La toate închisorile,— 



Visul unei nopţii de vară 17 

Cînd strălucind în depărtare 
Al Aurorei mândru car 
Va da izbîndă sau pierzare 

Destinului barbar! 

Asta da, zic şi eu, era sublim. Dă-i mai 
departe, strigă pe ceilalţi!—Numai aşa trebue 
să iaci pe un Hercule, pe un tiran. Un 

• amorez, — de ! e mai plângoci... Zi mei 
departe! 

Quince. — Francisc Flute, cârpaciu de 
foaie! 

Flute.— Aci. 
Quince,—Dumneata vei face pe Thisbeea 
Fiule.— Ce e Thisbeea ? Vr'un cavaler 

rătăcitor? 
Quince.— Thisbeea e iubita lui Pyram. 
Fiule. Ei nu, zău! nu mă-i pune să 

joc un rol de femee 1... Uite, au început 
să-mi dea tuleele'n barbă. 

Quince.— Nu face nimic. O s'o joci cu 
mască s'o să-fi faci glasul cât s.; poate de 
Piţigăiat. 

Bottom.— Dacă-i pe-ac^ia, atunci las's-o 
ioc eu. O să-mi fac un glas teribil de pi
ţigăiat: „Thisnea! Thisnea! 

— Ah, Pyram, cît te iubesc. Eu sînt 
Thisnea ta iubită /... 

Quince.— Nu, nu ! Dumneata ai să joci 
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pe Pyram, şi dumneata, Fiule pe Thisbeea. 
Bottom.— Fie ! Treci mai departe. 
Quince.— Robin Staverling, croitorul! 
Staoerllng.— De faţă, Petre Quince.' 
Quince.— Dumneata vei face pe mama 

Thisbeei.—Tom Snout, căldărarul! 
Snout.— Prezent! 
Quince. — Dumneata vei fi tatăl lui 

Pyram. Eu, tatăl Thisbeei. Dumneata, Snu|» 
vei face pe Leul... Şi aşa, sper că piesa e 
foarte bine montată. 

Snug.— Ai copiat rolul Leului 1 Daca-1 
ai, dămi'i te rog. Trebue să-1 învăţ bine. 
că nu prea am memorie. 

Quince.— Ce să înveţi? N'ai altceva 
de făcut decît să ragl ca un leu. 

Bottom.— Aşa ? Apoi dacă-i aşa, las'sa 
fac tot eu şi pe Leul. 

Voi rage ca să le placă Ia toţi. Voi 
rage aşa încât şi Ducele o să zică: „Bravo-
B's răgetul! Să mai ragă odată ! Bis!" 

Quince.— Nu, nu se poate. Dumneata 
ai răcni prea teribil. S'ar speria Duces8 

şi damele, — ş i poate c'ar începe să ţipe— 
Şi atunci, pe toţi ne spânzură. 

Toţi.— Şi spînzuraţi ar rămâne copi" 
mamelor noastre! 

Bottom. — Fireşte că dacă s'ar speria 
damele, ar cere să fim spînzuraţi. Dar cu 
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yoj rage încet... încet, ca o porumbiţă 
•idrăgoslită. Voi rage ca şi cum aş fi... ca 
0 privighetoare ! 

Quince.—Nu, n'ai să joci decât pe Pyram. 
Pyram ăsta e un bărbat foarte plăcut şi 
Sjalant, cu care nu ţi s'ar uri o zi întreagă 
^ vară... 

Bottom.— Şi cum să-1 jor? cu ce fel 
<** barbă ? 

Quince.— Ei! Cu care ţi-o plăcea. 
Bottom.— Aş putea să-1 iau cu o barba

ra... în culoarea paiului... sau cu o barbă 
Portocalie, arămie... sau cu una galbenă 
** tot, franţuzească... 
, Quince.— Acuma, aproape to{i franfujii 

Slt»t spîni; joacă-1 deci şi tu fără barbă. 
^Am dat fiecăruia rolul ? Aşa ! Vă îndemn, 
va rog, va conjur chiar, să-1 ştiţi pâră 
^'ne sară pe derost şi să veniţi când ră-
S a r e luna, în poiana crîngului de lângă 
Platul domnesc, la o leghe de oraş, să 
J*e întâlnim cu toţii. Vom face repetiţie 
?c°lo. căci dacă ne-am întâlni în oraş, 
?K ar căsca gura Ia noi şi planul nostru 
j a r da în vileag. Până una alta, eu voiu 

9 c e o lista de toate lucrurile trebuincioase 
f^ntru reprezentaţie. Să nu lipsească nici 
Uftul, vă rog! 

Bot/om. — N'avea grijă... Acolo să vezi 

V 



20 W. Shakespeare 

ce mai repetiţie o să facem. Dajiva 
osteneale, domnilor artişti ! Să fit» Ia 
înălţime... 

Quince. — Aşadar, la stejarul Ducelui... 
Bottom. — Destul ! Dacă n'om fi acolo, 

să ne te :. La revedere. 
(/es toţi, afară de Quince) 

(CORTINA) 
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A C T U L II 

Un luminiş într'o dumbravă de Ungă Atena 

SCENA I 

Puck, O ztnă. 

Pack. — Hei, încotro, grăbite duh ? 
Ztnă. — Rătăcitoare prin văzduh 

Sbor peste văi, peste colini, 
Prin tufe şi prin mărăcini, — 
Străbat prin apă şi prin foc, 
Trec peste garduri şi grădini 
Şi mă strecor în orice loc — 
Mat iute, mai uşoară'n sl^or 
Ca globul lunei călător. 
Stropesc cu rouă iarba deasă 
Pe care'n arii lergi o culcă 
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Cu danful ei, a zînelor crăiasă... 
Ea jine'n slujbă-i ioate aglicele iubite. 
Cu roşii picăţele pe fustele—-aurite,— 

Aceste sînt rubinele 
De zine dăruite, 

In care ele îşi păstrează parfumurile lor. 
Eu trec pe-aci de multe ori 
Să caut picături de rouă,— 
Şi de urechea fiecărei flori 
S'anin un diamant, — podoabă nouă... 
Şi-acum te las, căci trebue să vină 
Cu zînele, slăvită mea regină. 

Puck. — Ascultă; craiul nostru dă aci, 
în noapiea asta, o serbare. Ia seama ca 
regina ta să nu dea ochi cu el, căci O-
beron e tare mîniaf. Ea are un paj, un 
copil furat de la un rege indian. Nici-odafă 
nu s'a văzut copil mai drăgălaş 1 Şi ge
losul Oberon vrea să-1 ia scutier şi să-1 
poarte prin păduri, la vînătoare. Dar Tita-
nia cu nici-un chip nu vrea să-l dăruiască, 
ci-I fine numai pentru ea, şi-1 desmiardă 
într'una, împodobindu-1 cu flori. De-aceia, 
acum, cînd se întîlnesc în vre-o poiană 
sau la o fîntînS, în lumina stelelor, se 
ceartă şi fac atîta larmă încît bieţii silfi 
s'ascund de spaimă în cupe mici de ghindă... 

Zîna. — Nu ştiu dacă mutra şi purtarea ta 
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ma'nşala.. Nu cumva fu eşti Puck-băiat-de-
treabă, duhul mic şl poznaş? Tu, care sperii 
fetele la jară şi noaptea furi smîntîna de 
pe lapte... Sau intri în moară, le dai toate 
cu josu'n sus... şi nu laşi untul să s'alea-
gă. încît biata gospodină se trudeşte toată 
ziua şi unt tot nu mai iese ?... Nu strici tu 
mustul din butoaie... nu rătăceşti tu dru
meţii noaptea şi râzi de ei, iar pe cel ce-ţi 
zice „Puck-băiat-bun" îl ocroteşti şi-i dai 
noroc ? 

Puck. — E adevărat, chiar eu sînt duhul 
ăsta vesel şi vagabond, care cu fel de fel 
de pozne fac pe Oberon să rîdă. Uneori 
mă fac măr copt şi mă pitesc în fundul 
unei oale: cînd cumăira bătrână duce oala 
Ia gură eu fac: puf 1 în nasul ei, — şi 
toată apa curge în sîn. Alteori, cînd o 
buni ;ă sfătoasă e gata să înceapă un basm 
fioros, mă ia drept scăunel... dar cînd să 
se aşeze, eu alunec de subt.ea — şi ba
ba se trezeşte pe podele... şi ocărăşte... 
şi toţi rîd şi strănută pe înfundate, şi jură 
că decînd sînt ei n'au rîs atîta... 

Ei, dar uite, — vine Oberon. La o parte, 
zînă! 

Ztna. — Iată şi crăiasa mea... De nu 
s'ar întîlni amîndoi I 
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SCENA II 

(Intră Oberon dintr'o parte, Titania din 
celală. Fiecare eu suita lut). 

Oberon. — Urîtă înlîlnire, pe lună, — se
meaţă Titania I 

Tttania. — C e i , gelosule Oberon?... Hai, 
zîne, să fugim de-aci. Am jurat să nu-i 
mai primesc nici aşternutul, nici tovărăşia. 

Oberon. — Opreşte-te nesocotito! Nu 
mai sînt eu oare soţul şi stăpînul tău?.,. 

Titania. — Dacări aşa, atunci sâ-ţi fiu 
şi eu sofie. Dar ştiu dai părăsit ţinutul zî-
nelor ca să te duci subt chipul lui Corin 
să cînji din iluer cîntece de iubire îndră
gostitei Philida... Şi acum, la ce ai v^nit 
tocmai de pe tărmii Indiei, dacă nu la 
nunta altei iubite de-ale tale, voinica ama-
zonă care se căsătoreşte cu Theseu ? Ai 
venit să le-aduci belşug şi spor în căsni* 
cie... 

Oberon. — Cum ? Indrăsneşti să-mi faci 
mustrări pentru Hippolyla, când ştiu bine 
că fu însuti Iubeşti pe Theseu? Nu Fa'l 
răpit tu într'o noapte de lîngă Perigenia» 
pe care o amăgise? Şi nu l'ai făcut Iu 
sa-şi calce jurământul fată de Egle8, şi 
de Ariana, şl de Ar.tiopa ?... 
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Ttlonla. — Astea nu-s dccît născociri de 
om gelos. Dela'nceputul verii n'a fost chip 
să ne'ntîlnim o singură dată într'o vale, 
pe o colină, într'o poiana, la marginea 
vre-unui izvor limpede şi umbrit sau pe 
ţărmul nisipos al mării, ca să învârtim 
puţin hora noastră uşoară în cîntecul vui
tului, — fără ca tu să nu ne tulburi vese
lia cu ocările tale... De-aceia vînturile, su
purate că ne-au cîntat zadarnic, au sorbit 
(hn mare trîmbe lungi de neguri molipsi
toare, care căzînd apoi pe pămînt au făcut 
din orice părăiaş un puhoi semeţ. Şi rîu« 
rile cele mai domoale au rupt zăgazul şi 
cu trufie s'au aruncat afară din matca lor... 
Aşa că zadarnic a mai tras boul la plug, 
şi în zadar s'a trudit omul, — căci grîul 
verde a putrezit pe cîmp înainte de a-i fi 
dat spicul. Păşunile sînt pustii şi corbi, 
dau ocol de-asupra vitelor moarte de mo
lima. Acolo unde se făceau jocuri sărbe-
toareo, acum e nomol gros, şi decînd ni
meni nu le mai calcă, potecile toate-s nă
pădite de buruieni... De-aceia luna, regina 
âPetor, palidă de ctudă, a înecat tot văz-
duhul cu razele ei umede, încît molimele 
n u se mai sfârşesc. Şi tot de aceia, ano
timpurile vin anapoda, în cît bruma înghe
a ţ ă cade pe trandafirii abia înfloriţi, iar 
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creştetul alb al iernii se încunună, ca în 
batjocură, cu flori gingaşe de vară. Astfel, 
iarna ursuză şi vaia, toamna bogată şi pri
măvara, îşi schimbă între ele veşmintele, 
încît nici după roade nu Ie mai poji cu
noaşte... Şi toate acestea vin numai din 
pricina certurilor noastre. Noi singuri sîn-
tem vinovaţi de toate relele. 

Oberon. - - N'ai decît să le îndrepţi, 
că-ji stă în putere. Dece-1 necăjeşti pe 
Oberon al tău?... Ce-|i cer eu decît un 
biet copileş, din care vreau să'mi fac paj 
de onoare? 

Titania — Cît despre asta, mutaţi gân
dul. Nu ji-1 dau, chiar dacă mi-ai dărui 
toată împărăţia zînelor. De cîteori n'am 
stat cu maică-sa la poveşti, în nopţile pline 
de mirezme ale Indiei... Şi de cîte ori 
n'am privit cu ea, stînd pe nisipuljgalben, 
cum porneau corăbiile cu pînzele umfate 
de părea că-s grele. Pe-atunci, biata, era 
şi ea grea chiar cu pajul meu de-acum,— 
şi parc'o văd imitîndu le plutirea, pe us
cat, cum pleca şi venea cu fel de fel de 
fleacuri, legânîndu-se întocmai ca o cora
bie cu pînzele umflate... Vezi, de dragul 
ei am crescut copilul, şi nu vreau să mă 
despart de el niciodată. 
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Oberon. — Şi cît ai de gînd să mai 
rămîi în dumbrava aceasta? 

Tltanla. — Ştiu eu ? Poate pînă după 
nunta lui Theseu... Dacă vrei să intri în 
hora noastră, ori să ne vezi cum dăn{uim 
subt lună, vino cu noi. Dacă nu, alunei 
ocoleşte-mă, că nici eu n u | i mai Ies în 
cale. 

Oberon. — Să-mi dai copilul, şi vin cu 
tine. 

Titonla. — Haidem, zînelorl Mă tem 
c'o să ne luăm la ceartă de-a binele, dacă 
mai stau aci. 

(Titania, cu suita ei pleacă) 

SCENA III 

Oberon. — Bine, du-te! Dar n'aî să 
ieşi din dumbrava asta fără să-mi plăteşti 
ocara pe care mi«ai făcut-o... Puck, vino-
'ncoace. Ţi-aduci aminte ziua cînd am stat 
amîndoi pe-o movilă, Ia (armul mării ? Cînd 
a ieşit din valuri o sirenă pe un delfin, 
cîntînd aşa de dulce încît marea s'a liniş
tit de-odată şi cîte va stele şi-au părăsit 
cerul, ca s'o asculte ? 

Puck. — Mi-aduc aminte, stăpîne. 
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Oberon. — Ei tot atunci am văzut pe 
Cupidon, — Iu nu-I puteai vedea, — cu 
tolba lui de săgeji, sburînd între pămînt 
şi lună... A Jiniit o frumoasă Vestală, o 
domnită din Apus, şi-alît de puternic şi-a 
încordat arcul, încît parcă vroia să stră
pungă mii de inimi dintr'odată!... Dar să ' 
geata lui de foc s'a stins în razele umede 
şi caste ale lunii, iar domntja vestală a 
rămas neatinsă şi dragostea nu i-a tulbu
rat gîndurile virginale. Am văzut bine şi 
locul unde a căzut săgeata: a căzut pe o 
floare albă, care, primindu-i rana, s'a în
roşit ca purpure. De-atunci fetele îi zic 
Floarea Dragostei. Du-te şi adă-mi-oj... 
Ţi-am arătat-o eu odată...Sucul el, picurat 
pe pleoapele închise ale cuiva, îl face să 
se îndrăgostească de cea dintâi făptură 
pe care o vede, cînd deschide ochii... 
Haide, du te şi adă-mio cuţîndl 

Puck. — In cîteva clipe voi ocoli întreg 
pămintul. (Ese). 

SCENA IV 

Oberon. (singur). — Cu buruiana aceasta 
voi fermeca pe Tilania adormită. Şi cînd 
s'o deşlepta se va îndrăgosti nebună de 
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cea dinţăm făptură pe care-o va vedea, 
deschizând ochii, — urs, lup, taur, maimu
ţoi, — ce s'o întâmpla să fie. Se va ţine 
de el cu toată văpaia dragostei, pană ce 
eu voiu des.ânta-o cu altă buruiană, ca 
să-şi vie în fire. Şi'n vremea sste, îi su
flu pajul!... Dar, parcă s'aude cineva ve
nind? Eu nu pot fi văzut de ochii murito
rilor, voi sta de-o parte să văd cine vine. 

SCENA V 

Intră Demetrius cu Helena după el. 

Demetrius.— Nu te iubesc, dă-mi pace. 
Unde-o fi Lysand?r cu frumoasa Hermia? 
Vreau să-1 omor, că şi ea mă omoară pe 
mine. Mi-ai spus c'au să se'ntîlnească în 
Pădurea asta amîndoi. Ii caut şi nu-i văd 
nicăeri... Pleacă! Du-te cînd î|i spun... 
Nu te mai {ine după mine. 

Helena. — Dacă m'atragi, — magnet 
fără inimă, — cum vrei să nu mă ţin du-
Pă tine ? Pierde-Ji puterea de-a atrage. 
Şi-mi voiu pierde şi eu puterea de a veni 
după tine. 

Dtmetrlus. — Vreau eu să te atrag? 
Ti-am spus eu vre-o dată că te iubesc ? 
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Dimpotrivă, îţi spun mereu: nu te iubesc, 
nu te iubesc, nu te iubesc. 

Helena. — Vezi, tocmai de-aceia te iu* 
besc eu mai mult. Şi chiar dacă m'ai ba« 
te, te-aş iubi. Haide bate-mă, disprejueşte-
mă ca pe un cîne al tău credincios, nu' 
mai îngădue-mi să stau aproape de tine. 
Vezi cît de pujin îji cer!... 

Demetrius, — Lasă-mă, lasă-mă, — je 
rog nu mă scoate din fire. îmi vine rău 
numai cînd te văd. 

Helena. — Şi mie îmi vine rău cîno 
nu te văd. 

Demetrius. — Frumos îţi sade, să pl e C ' 
aşa, noaptea, din oraş... şi să te daî  P e 

mîna unui om care nu te iubeşte! Să̂  vii 
aşa, singura cu mine, la voia îniîmplâri» 
ş'a ispitei, într'un loc singuratic ca acesta-

Helena. — Cinstea ta e o pavăză pen' 
tru mine... Cînd î|i văd ochii, nu-mi vine 
să cred că e noapte... Tu eşti lumea întrcflJ 
gă pentru mine... şi cînd lumea întreag8 

e aci, cu mine, cum vrei să cred că«s 

singură ? 
Demetrius, — O să lug, o să rn'ds' 

cund în ferigă, ş'am să las să te mămn* 
ce fiarele. • ,, 

Htlenn. — Nici o fiară n'are o inif"8 , 
aşa de haină ca a ta... Haide, fugi! P 6 ' 
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fllunci povestea o să se întoarcă : Daph-
J}'s fugăreş'.e pe Apollo, porumbiţa aleargă 
după vultur şi căprioara după tigru... O, 
Zadarnică goană, — cînd sfiala aleargă 
după cutezanţe, iar cutezanţa fuge! 

Demetrius.—N'o să te mai ascult. Last
r a ! Dacă te mai ţfi după mine, — ai să 
vezi tu ce-ţi fac. 

Helena. — Ce-ai sămi faci? Parcă aci m 
^'ameninţi pentru întâia oară 1 Tu, Deme-
jfius, umileşti în mine pe toate femeile din 
'urne. Noi nu putem cuceri amorul cu forţe. 
Noi nu învingem, ci aşteptăm să fim în-
^'nse... Mă voi ţine după tine, şi voiu face 
uin iadul meu un paradis, dacă va fi să 
^or de mîna care mi-i atît de dragă. 

{Demetrius şl Helena pleacă) 

SCENA VI 

Oberon singur, apoi Puck 

Oberon, (privind ' în urma Helenel). — 
j^io, nimfă / înainte de a fi părăsit dum-

r&va asta, îl voiu face să vie el dupâ ti-
ne« Şi tu să fugi de el. (Intră Pack cu o 

L 
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floare roşie în mînâ). Bine-ai venit, vîn-
tură-lumel Mi-ai adus floarea? 

Pack. — Iat-o. 
Oberon. - Dă-mi-o!... Ştiu eu, pe«aici 

pe aproape, un loc plin de mireazma cim
brului sălbatec, unde cresc viorele şi cră
iţe subt boit» de rourusră împletită cu ru
gii trandafirilor de crîng... unde şopîrla 
îşi lasă pielea ei zmeljuite, destul de largă 
ca să îmbraci cu ea o mică fee. Acolo 
doarme uneori Titanio, în leagăn de flori 
şi de parfumuri... Cu sucul acestei buruene 
am să-i ating ochii, umplîndu-i de închipu
iri nebune. Tu, Puck, — ia şi Iu o frunza. 
Ai să întîlneşti pe aci o fată frumoasa, o 
Ateniană îndrăgostită de un nătărău care 
n'o iubeşte. Dacă-1 găseşti pe el dormind 
dă-i pe la ochi cu sucul acestei buruene. 
Dar ia seama ca, Ia deşteptare, pe ea s'o 
vadă mai întăi. O să-1 cunoşti, că poarta 
haine de atenian. Fă aşa ca el s'o iubeas
că pe ea mai mult decît ea pe el— 
Şi pe urmă vino curînd să ne întîlnim tot 
aici. 

Pa"k. -- Voru face întocmai cum mi-ai 
spus, stăpâne. 

(Puck pleacă. Oberon se ascunde. Peste 
puţină vreme intră Titanii cu suita el de 
zâne). 
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SCENA VII 

Tltania, Zâne, Oberon. 

• Tijania. — Acum, încă un cântec şi o 
0 r ă . . Apoi duceţi-vă fiecare Ia rostul 
.^stru: Unele să stârpească viermuşoril 
'& bobocii cruzi de trandafiri, altele să 

^ rhdă lilieci, ca să facem din aripile lor 
eŞTiinte pentru silfi, celelalte să go-

r*
ască bufniţele, care toată noaptea ocă-

' s c duhurile gingaşe... Ş'acum, cîntaţi 
£ană ce voiu adormi. Apoi plecaţi Ia Iu-
/Lul vostru şi lăsati-mâ să dorm în tihnă. 
{i>e culcă subt o tufă înflorită). 

Prima zînă {la capul Tltanei, încet.) 

Voi salamandre, şerpi dungaţi 
Cu limba'n două despărţită, 
Arici, şopârle mici, — plecaţi ! 
Crăiasa noastră-i adormită... 

A doua zînă. 

Şî  voi, privighetori, veniţi, 
Cîntând uşor s'o adormiţi 

L 
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Nici farmece, nici vrajă rea 
Să nu s'apropie de ee... 

Alta ztnâ. 

Ţinţari, să nu v'apropiaji! 
Painjeni ţesători, fugiţi, 
Voi, negri cărăbuşi, zburaţi, 
Omizi şi melci, vă depărleţi, — 
Din somnul ei să n'o treziţi. 

A doua ztnâ. 

Şi tu, privigheloare, vin— 
Sa-i fie somnul drag şi lin, 
Nici farmece, nici vrejă rea 
Să nu s'apropie de ea... 

întâia zînâ. — Aşa... A adormit. Acuj" 
plecaţi... Una din noi s'o vegheze "e 

departe. 
(Zânele pleacă. Tltania râmfne singur»' 

adormita. Peste pufina ore me Intra Oberofl-' 

Oberon (menind ochii Titanlei cu floarel> 

dragostei.) 

Pe cine-i vedea 
Cînd te-i deştepta, 
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Să-1 iubeşti, 
S ă i doreşti, 
După el să lîncezeşti! 
De-ar fi urs, motan 
Sau urangutan, 
De-ar fi leopard cumplit 
Sau mistreţ cu păr zburlit !... 
Şi să dormi mereu aşa 
Până cînd un animal 
Va veni în preajma ta. 
Iar atunci să te trezeşti, 
Să-1 zăreşti, 
Să-1 îndrăgeşti, 
După el să 'nnebuneşii. 

\Oberon pleacă rfztnd. Intră Lysander cu 

SCENA VIII 
Lysander, Hermla, 7 Hon ia ador milă. 

Lysander. — Frumoasa meo, te-ui obo-
!l de atîla umblet prin pădure. Drept 

i?"t< spun, am rătăcit drumul. Dacă vrei, 
j e rmie, hai să ne odihnim puţin, până s'o 

fiCe ziuă. Atunci vom găsi iarâşt drumul. 
. ffermla. — De, Lysander. Caută-Jipen-
dik ' l n e u n c u^ c u§> c ăci eu am să mă o-
'hnesc pe stratul ăsta de iarba. 

file:///Oberon
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Lysander. — Ba nu ! Acelaş brat 4? 
flori va fi şi perna mea ş i e ta. O inlmjj» 
un pat, două piepturi şi-o singura credinţe-

Hermla. — Nu, dragul meu Lysander» 
nu! Dacă mă iubeşti înadevăr, culcă-te 

pu{in mai departe. 
Lysander. — Nu lua vorbele mele , 0 

rău, dulce prietenă. Intre cei ce se iubesc» 
amorul trebue s'arate adevăratul înţeles Ş' 
cuvintelor. Am vrut să înţeleg ca InJ 
mile noastre sînt aşa de strâns lega'e' 
încât nu fac decât una; că pietuiile noastr? 
sînt unite în aceiaşi legătură, aşa că n° ! 

avem două piepturi dar o singură crej 
dinte. Nu te împotrivi dar să-mi fac patul 

lîngă al tău. Culcat lângă tine, îmi voi" 
lăsa onestitatea să vegheze, trează. , 

Hermla. — Ce frumos le 'ntorci, iubit" 
meu ! Nebună am fost să bănuesc întc' 
leşul vorbelor tale... Cu toate astea, şl <J'" 
iubire, şi din curtenie, culcă-te mai ae' 
parte. Aşa se cade de când lumea, jnt f 

un tînăr şi-o fecioară : la culcare să s< 
despartă. Noapte bună, dragul meu ! Şt faC,j 
cerul ca iubirea ta să dureze tot atîte c f l 

viata ta scumpă. . -
Lysander. — Facă cerul precum sp"1 

Să mor atunci cînd nu te-oiu mai liyH 
Şi-acum, dee-fi somnul toată tihna lui. 
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Hermla. — Ba s'o păstreze jumătate 
pentru ochii care mi s dragi. 
(Amîndot adorm. Peste puf In, intra Pack.) 

SCENA IX 
Cel de înainte, Paelt.-

Pack.— Prin tot crîngul am rătăcit 
şt n'am văzut nici un Atenian 
pe ochii căruia să pot cerca 
puterea-acestei buruiene. 

(Priolnd în jurii'l..) 
Tăcere... Noapte... 

(Dă cu ochit de Lysander). 
Cine e aci ?... 
El poartă haine de Atenian. 
Da, despre ăsta Oberon mi-a spus 
că fuge de iubirea unei fete... 

(Vede pe Hermla'). 
Dar colo, cine»J ? Uite, biata fată, 
de frică s'a culcat aşa departe... 
Stai că-ti arăt eu ţie, nătărău! 

(S'apropie de Lysander .şi-î dă cu floarea 
pe la oohli:) 

Cu sucul acestei flori 
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Cînd ie-ating pe ochişori, 
Dragostea să-ii i-a odihna 
Somnului, şi toată tihna... 
Iar din somn te vei trezi 
Cînd eu n'oi mai fi aci. 

...Da; chiar mă duc să caut pe stăpînul 
meu Oberon... 

(Puck lese prin stingă. Dlh dreapta intră 
Demetrius şt Helena). 

SCENA X 

Demetrius, Helena, Llsander, Hermla, 
Tltania, adormiţi. 

Helena. — Opreşte-te, chiar dac'ar fi 
să mă omori, Demetrius! 

Demetrius. — îndărăt! Nu te mai ţine 
după mine. 

Helena. — Vrei să mă laşi singură aci, 
în întuneric? O l 

Demetrius. — Vreu să merg singur mai 
departe. Opreşte-ie, sau te omor! (Deme-
frlus pleacă). 

Helena. — O ! goana asta pătimaşă mi-a 
scos sufletul 1 De ce-1 rog mal tare, de ce 
m'ascultă mai puţin!... Fericltă-1 Hermia 
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că are ochi frumoşi cu care farmecă. De» 
c e i sînt ochii aşa de strălucitori ? Desigur 
că nu lacrămile sînt pricina, căci dac'ar 
fi aşa, ai mei sînt mereu scăldaţi în la-
crămi... Nu, nu, eu sînt uiîtă ca un urf> 
deaceia fuge Demetrius de mine. Ce oglin
dă mincinoasă m'a amăgit, ca să îndrăsnesc 
să compar ochii mei cu ochii cereşti ai 
Hermiei?... Dar... cine-o fi aci? Lysander! 
întins pe pământ! E mort ori doarme? 
Nu văd sînge, nu văd nici-o rană... Lysan
der, dacă eşti viu, deşteaptă-te scumpul 
meu prieten! 

Lysander. (deschizând ochit, după ce o 
prloeşle cîteva clipe:) — Ah, eş trece şi 
prin foc de dragul tău, strălucitoare Helena! 
iţi văd inima, — ti-o văd prin piept, minune 
a naturii. Unde-i Demetrius?... Un om 
parcă dinadins făcut să piară de spada mea, 

Helena.—Nu vorbi aşa Lysander,— dece 
vorbeşti aşa? Ce-Ji pasă {ie dacă el iu
beşte pe Hermia ta ? Asta n'o împiedică 
pe ea să te iubească pe tine, — şi să fii 
lericit. 

Lysander.— Fericit cu Hermia ? Nu. îmi 
pare rău de vremea prăpădită cu ea... Nu 
Pe Hermia ci pe Helena o iubesc eu acum. 
Cine n'ar da o cioară pe-o porumbiţă ? 
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Voin{a omului e călăuzită de judecată, şi 
judecata mea îmi spune că tu eşti fecioara 
cea mai aleasă de pe pămînt. Tot ce e 'n 
creştere, nu e desavîrşit până cenu-i vine 
vremea. Astfel eu prea lîiiăr pân'acum, nu 
mi-am avut mintea întreagă. Dar acum, 
când sînt un om întreg, judecata e călăuza 
simţurilor mele, şi ea mă duce spre ochii 
tai, în care citesc poveşti de dragoste, ca 
în cea mai minunată carte a iubirii. 

Helena. — Iji beţi joc de mine?...-Adică, 
ce fi-am greşit eu să mă ei aşa, îft rîs ? 
Nu mii destul, nu^ni ajunge mie că nu 
pot căpăta o singură privire de dragoste 
din ochii lui, — ca să-tl mei baţi şi tu 
joc de slăbiciunea mea ?... Da, da, văd 
eu bine, îmi vorbeşti de dragoste în bat
jocură. Te credeam mai nobil, Lysander. 
Se poate oare ca o femee părăsită de iubitul 
ei să mai fie şi insultată de altul? (Helena 
pleacă) 

SCENA XI 

Lysander, — Hermla şl Titanla adormite. 

Lysander. — Se duce!... Şi nici n'a 
văzut pe Hermia,.. Dormi, Hermia ! Şi nici 
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tu să nu mai dai cu ochii de mine. Cu 
toate darurile fiinţei mele şi cu toată pu
terea dragostii, voi fi de-acum al H?lenei. 
(Pleacă, pe urmam Helenei). 

SCENA XII 

Hermla, Titanla adormita. 

Hermla (deşteptându-se, cu spaimă). Ly-
sandcr, unde eşti? Ajutor! Ia mi şarpele 
Ssta care mi se sue 'n sîn! (Desmttecln-
du-se) O, ce vis îngrozitori Unde eşti? 
Uite cum tremur toată de spaimă... Se 
făcea că un şarpe 'mi rodea inima şi că 
tu stăteai liniştit, zimblnd, şi te uitai la e). 
— Lysander!... Ce?... A plecat?,.. Lysan-
der!.. Nu m'aude ?... A plecat ? Nici-un 
cuvint, nici-un sgomot ?... Unde eşli? Răs-
punde-mi dacă m'auzi... Lysander! Mor de 
spaimă ! . . Nu-mi răspunzi ?... S'a dus. Mă 
duc şi eu să-1 găsesc, — ori pe el, ori — 
moartea 1 

(Hermla pleacă, Rămâne Titanla singură 
adormită). 

(CORTINA) 
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ACTUL III 
Acelaş d e c o r 

SCENA I 
TU an ia doarme. Vin meseriaşii din Alena. 

Quince, Snug, Bottom, Flute, Snout, 
Starveling. 

Bottom.— Sîntem cu toţii ? 
Quince.— In pari Şi locul e minunat 

pentru repetiţie. — Uite, petecul ăsta de 
iarbă, va fi scena. Tufişul de colo, culisele. 
Şi-o să jucam întocmai ca'n faţa Ducelui. 

Bottom.— Petre Quince? 
Quince.— Ce-i, palavragiule ? 
Bottom.— E că... în comedia asta a lui 

Pyram şi a Thisbeei, sînt cîteva lucruri 
care n'au să placă. Mal întîiu, Pyram tre-
bue să scoată sabia, să se înjunghie, — 
şi asta n'o să facă plăcere damelor... Ce 
zici? 

Snout.— Pe legea mea, aşa e ! 
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Starveling.— Eu socot că s'ar putea 
lăsa la o parte măcelul dela sfârşit. 

Bottom.— Ba, de loci Am găsit eu un 
mijloc ca să le împăcăm pe toate. Scrie-mi 
un prolog... şi'n prologul ăsta să se spună 
că nu ne facem nici-un rău cu săbiile, şi 
că Pyram nu ss omoară chiar de-a binele. 
Ba încă, poţi spune că eu, Pyram. nu sînt 
Pyram, ci Bottom ţesătorul. Aşa, n'o să le 
mai fie frică. 

Quince.— Bine, vom avea un prolog 
precum zici tu. O să fie scris în versuri 
de cîte şase şi opt picioare. 

Bottom. — Nu, nu, să nu fie şchiop. 
Mai âdaogă-i două, să albă toate câte 
opt picioare. 

Snout.— Dar de leu n'or să se sperie 
damele ? 

Staroeitng.— Zău că şi eu m'am gândit 
la asta ! 

Bottom.— Domnilor artişti, chibzuiti-vă 
bine. Să aduci un leu între dame, asta 
nu-i lucru de glumă. Nu există pe lume 
pajură mai teribilă ca un leu viul Trebue 
s i deschidem bine ochii la ce facem. 

Snout.— E* 1 să mai punem un prolog, 
în care să se spună că nu-i chiar leu 
adevărat. 
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Bottom.-- Da, şi prin gura leului să se 
vadă feţa actorului care-1 joacă. Ba chiar 
actorul poate să spună ceva, cern în felul 
ăsta: „Domnilor" sau „Frumoase doamne!.. 
„Vă sfăluesc" sau „Vă rog" sau „Vă 
corjur... să nu vă temeţi de leu şi să nu 
tremuraţi, că răspund eu, cu viata mea, 
de via{a dumneavoastră. Dacă v'aji închi
pui că sînt un leu adevărat, în carne şi'n 
oase, atunci viata mea ar fi în mare pri
mejdie... Dar nu sînt aşa ceva, sînt om ca 
toţi oameni". Şi pe urmă să-şi spue răs
picat numele: 
„Sînt Snug, tîmplaral!" 

Quince. — Bine, aşa să fie. Dar mai 
sînt două lucruri greu de făcut. Moi întâiu, 
cum s'aducem luna în sala de reprezen
taţie ? Ştiji doar că, că Pyram şi Thisbeea 
se înttlnesc noaptea, pe lună... 

Snvg.— Ia ascultaţi! Nu cumva o să fie 
lună în noaptea când jucăm? 

Bottom.— Un calendar ! Iute, un calen
dar ! Cetiţi la aimanach, căutaţi luna 1 

Quince (se uită la calendar) — Da, o 
s'avem lună plină în noaptea reprezentaţiei. 

Bottom. — Aşa ? Bun. Atunci n'tvem 
decît să deschidem o fereastră prin care 
să bată luna în sala. 

Quince. — Fireşte. Seu poate să intre 
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inul din noi cu un felinar şi c'o tufă de 
Mărăcini în spate şi să spue că el de/i-
Sureazâ sau reprezintă luna... Dar mai e 
^eva: ne trebue un zid în sală. Ştiţi că 
Pyram şi Thisbeea îşi vorbesc prin crăpă-
taa unui zid? 

Snug. — Şi... nu cumva ai să bagi un 
*jd în sală ?... Tu ce zici despre asta, 
Bottom ? 

Bottom. — Se poate prea bine ca un 
°<u să reprezinte un zid. N'are decît să>şi 
dea cu puţin var, cu tencuială ori cu mo-
'oz pe haine, ca să însemne că e zid. Şi 
8ă-şi ţie degetele aşa, răşchirate, ca prin-
Jfe ele să-şi vorbească Pyram cu This-
W a lui. 

Quince.— Dacă şi asta se poate, atunci 
'oale merg strună. Haide, staţi jos, voi 
copii ai mamelor voastre, şi să facem re
petiţia generală. Pyram, dumeata începi, 
aşteaptă fiecare să-i vie replica, şi care 
cum isprăveşte, trece după tufiş. (Puck, 
°POre tn fund). 
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SCENA II 

Cel de înainte, Puck 

Puck. — Ce-o fi cu nătărăii aceştia care 
fac sgomot lângă culcuşul Tiianei ?... Ce ?•• 
O comedie în repetijie ? Hai să fiu şi eu 
spectator, şi chiar actor dac'oi găsi cucele-

Quince. — Vorbeşte, Pyram, Thisbeefr 
apropie-te. 

Pyram {Bottom).—Thisbeea, florile < xal' 
tează mtrezme atît de dulci... 

Quince. — „Exhală", omule ! 
Pyram.— ...exhală mirezme-atît de dulci, 

ca răsuflarea fa iubită, prea iubită Thisbeea. 
Dar ss t ! aud un glas... Aşteaptă-mă puţin 
în cîteva clipe mă întorc.) Bottom se duce 
după tufiş). 

Puck (Invizibil). — Iefă cel mai ciuda' 
Pyram care s'a jucat vr'odată ! (Puck se 
duce după tufiş, la Bottom). 

Thsbeea (Flute). — Ei, acum ce să fac ? 
Să spun înainte? 

Quince. — Fireşte! Nu înţelegi că s'a 
dus nnmai să vadă ce sgomot s'aude, ş' 
că se întoarce îndată ? 

Thisbeea. — Prea strălucite Pyram, cu 
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'aţa albă ca crinul, cu obrajii rumeni ca 
Un trandafir pe-o tulpină trlumfula... Tu, 
«nîndru tînăr şi evreu iubii, fidel ca cel 
•nai iidel cal care în veci nu oboseşte, — 
volu veni să te 'ntîlnesc, Pyram, la mor- * 
mîntul lui Nlni... 

Qjxlnce.—La mormântul lui Ninus, omule! 
Dar nu trebuia să spui astn shiar acum. 
Asta era un răspuns lui Pyram. Ţi-ai recitai 
rolul dintr'o suflare, fără replici, fără 
nimic, — Pyram, intră ! Nu veii că fi-a 
trecut replica ? începe de-acolo :... care'n 
veci nu oboseşte... 

Thlsbeea — Fidel ca cel mai fidel cal 
care'n veci nu oboseşte... (In acest mo-
nient apare de după tufiş Bottom cu un 
cap de măgar în local celui adevărat, şl 
Puck, Inolziblf). 

Pyram (Bottom). — Dac'aş fi astfel, fru
moasă Thisbeea, aş fi numai al tău! 

Quince. — Uite, minună ţie! (sbierând:) 
Ajutori... Sîntem vrăjiţi! Fugiţi! (tofl fug). 

Pack. — Am să vă urmăresc ş'am să vă 
trag o goană, prin bălţi, prin tufe, prin mă
răcini, — s'o ţineţi minte! Am să mă fac 
ba cal, ba urs, ba cine, ba porc, ba flacă
ră., ş'am să nechez, să urlu, să Iatru, să 
grohăesc, să ard... ca toate cele pomenite ! 

(Pack lese după el. Bottom rămâne). 
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Bottom. — Adică de ce-or fi fugit aşa ?••• 
Vor să-mi facă o farsă, ca să mă sperie..-

Snout (scoftnd capul dlnlr'un tufiş).—Bo-

tfom, dragă Bottom, cum te-ai schimbat !••• 
Ce e aia pe umerii tăi ? 

Bottom. — Ce să fie ! O fi vr'un cap 
de măgar... nu cumva e al tău ? (Snout 
fuge. Reintră Quince). 

Quince. — Noroc, Bottom, Noroc 1.. Eş*> 
schimbat rău de tot! (Quince fuge). 

Bottom. — Vâd eu ce vor ei... Să m» 
facă să cred că m'am schimbat în măgar» 
şl să mă sperie. Dar nu se prinde ! Am să 
stau aci. Ş'am să mă plimb de colo până 
colo cîntînd, ca să vadă ei bine că nu mi*c 
frică. (începe sâctnte:) 

Mierlă galbenă Ia cioc, 
Pifigoi cu pene mici, 

. Şi tu sturz cu viers de foc,-— 
Veniţi de-mi cîntaji aici. 

SCENA III 

Bottom, Titanta. 

Tltania (trezlndu-se din somn). — Ce 
înger mă deşteaptă în cuibul meu de flori-
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Bottom. — Ciocîrlia, vrăbioiul, 
Gai{a şi cintezoiul, 
Cucul sur pe care nime 
Nu 'ndrăzneşte să-I îngîne... 

...căci într'adevăr, cine şi-ar pune mintea 
cu o pasăre aşa nătîngă ? Cine să-i îngî
ne, cînd mereu strigă : cucu! — şi nu mai 
isprăveşte ? 

Tttanta. — Mai cîntă, muritor frumos, te 
rog, mai cîntă! Auzul meu e fermecat de 
melodia glasului lău şi ochii 'mi sînf plini 
de frumuseţea făpturii tale. Dela cea din-
tăiu privire, înfăţişarea ta mă sileşte să-ţi 
spun, să-Jt jur că te iubesc! 

Bottom. — Pare-mi-se, doamnă, că nu 
prea ai dece să mă iubeşti. Dar Ia drep
tul vorbind, dragostea şi cu judecata rareţ» 
ori merg împreună... şi păcat că nu se îm
pacă niciodată. Precum vezi, ştiu să le 
'nvîrtesc bine. 

Tltanla, — Pe cât eşti de frumos, pe-
atîta eşti de înţelept. 

Bottom. — Nu sînt nici înţelept. Dac'aş 
avea destulă minte ca să ies din pădurea 
asta, aş avea tocmai cît îmi trebue pentru 
ceiace vreau să fac acum. 

Titania. — O, nu dori să pleci din pă-
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durea aceasta ! Vei rămîne aici, cu voia 
sau fără voia ia. Eu sînt o fiinţă de pe 
altă lume, din lumea unde vara ţine veş
nic, — şi ie iubesc. Deci vino cu mine. 
îţi voi da zâne sa te slujească. Ele au 
să-ţi aducă perle din fundul mării şi au 
săţt cînte, ca să le-adoarmă pe pai de Hori. 
Te voiu purifica de toate cele pămînteşii, 
ca să fii asemeni unui duh al aerului. (Che« 
mând:) Funigel' Molie! Floarea-Mază'ii ! 
Bob de muştar' 

Funigel — Iată-mă-' 
Molie. — Aci' 
Ftoarea-Mazârit. — Şi eu ! 
Bob de-Muştar. — Sîntem gata ! 

SCENA IV 

Tllanla, Bottom, Funigel, Molie, Floarea-
Mazârll, Bob-de-Muşlar. 

Tttania. — Să vă purtaţi cît se poate 
de frumos cu străinul acesta. Faceţi tum
be şi jocuri prin faţa lui cînd se plimbă, 
ca să-1 înveseliţi. Aducejii smochine şi 
coacăze, şi struguri purpurii şi mure... Fu« 
rati dela albine săculeţul lor cu miere, şi 
drept făclii, tăieţi-le picioruşele încărcate 
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de ce ră, pe care s'o aprindeţi dela licu
rici, ca să-i luminaţi dragului meu cînd se 
culca şi cînd se trezeşte; smulgeţi aripi 
colorate de fluturi, ca să-i aplra)i .cu ele 
ochii de razele lunii... Şi-acum, saluta|i-l 
fiecare, cu toată curtenia. 

Floarea-Mazării. — Salve, muritorule! 
Funigel. — Mă închini 
Bob de'Muştar. — Mă închin! 
Molie. — Şi eu ! 
Bottom. Vă mulţumesc din toată inima, 

domniilor-voastre ! (Către Funigel:) Ai bi
nevoi să-mi spui cum te chiamă ? 

Funigel. — Funigel. 
Bottom.—Foarte bine, domnişorule Funi

gel, — aş dori să facem cunoştinţă mai 
de-aproape. Dacă m'oi tăia vr'odată la un 
deget, voi avea îndrăzneala să apelez la 
mata. (Către Floarea mazărli:) Pe d-ta, 
domnişorule? 

Floarea-Mazârii. — Floarea-mazării! 
Bottom. — Al Toate respectele mele 

doamnei pastae, mama d-tale, şi d-lui vrej, 
tatăl d-tale. Şi cu d-ta aş vrea să fac cu
noştinţă mai de-aproape... Dar pe tine cum 
te chiamă, domnişorule? 

Bob'de-Muştar. — Bob de muştar '• 
Bo'tom. — Te cunosc, cum nu, şi-mi 

pare bine. Uriaşul Roastbeef a mîncat pe 
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mulţi din familia d-tale... şi adeseori mi-au 
dat lacrimile din pricina asta. Aş vrea să 
fim în re]a|ii bune multă vreme, dragă 
domnişorule Muştar! 

Tllania. — Halde, acum întovărăşiji-1 
pânala leagănul meu. Mi se pare că luna 
are razele prea umede în noaptea aceasta 
şi când plînge luna, plîng toate florile cu 
ea, de jalea cine ştie cărei fecioare înşe
late... Ducefi-1 îa tăcere şi nu mi-1 obosiji 
făcîudul să vorbească prea mult. {Bottom 
ca ztnele, apoi Tttanla, pleacă spre umra-
rul din fund. Peste puflnâ vreme Intra O-
beron). 

SCENA V 

Oberon, apoi Pack 

Oberon. — Aş vrea să ştiu dacă s'a 
trezit Titania din somn şi de care făptură 
a dat cu ochii mai întăiu ? {Intra Puck). 
A, iată-mi crainicul. Ei bine, svăpăiatub-, 
ia spune ce petrecere mi-ai pregătit pen
tru noaptea asta ? 

Pack. — Stăpîne, frumoasa Titenia s'a 
îndrăgostit de o dihanie ! Iată cum. Aproa
pe de culcuşul ei ferit şi ascuns unde dor-
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mea, a ventt o ceată de nătărăii, nişte 
bieţi meşteşugari care-şi cîştigă pînea prin 
cîrciumile Atenei. S'au strîns ca să repete 
o piesă pe care vor s'o joace de ziua 
nun(ii Iui Theseu, în fafa acestuia. Cel rnai 
imbecil dintre bădăranii ăştia, care juca 
rolul lui Pyram, intrînd alături într'un tufiş, 
—m'am folosit de prilej'şi cît ai clipi i-am 
Şi turnat pe umeri un cap de măgar... El 
tr. buia să se întoarcă, să dea replica This-
beei... Dar cînd au dat cu ochii de el, ca 
nişte gîşte sălbatice care-au văzut pasâra-
rul venind pe furiş, sau ca un cîrd de ciori 
cere, Ia sgomotul unoi detunături se 'naltă 
croncănind şi mătură văzduhul în sbor ne
bun, aşa au rupt-o de fugă artiştii, cama» 
razii lui. Mă iau după ei şi-i trîntesc unii 
Peste al|ii şi-i fac să strige „ajutor!" Iar 
după ce şi-au pierdut toată mintea de spai
mă, am dat voe tuturor celor neînsu-
iiejite s ă i hăr|uiască. R ă d ă c i n i l e şi 
spir.ii li se agejou de haine... Unuia îi ră-
mînea o mînecă, altuia pălăria. M'am t<-
nuî astfel după ei, lăsînd aci pe Pyram 
Preschimbat în măgar... cînd tocmai s'a 
deşteptat T tania şl, dînd cu ochii de e', 
Pe loc s'a îndrăgostit... de un măgar ! 

Oberon. — Mai frumos decît aşa, nici nu 
mi-ar fi dat prin minte L. Dar cu Atenia-
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nul ce-ai făcut ? I-ei dat cum ji-am spus, 
pe la ochi cu buruiana dragostei ? 

Puck. — Am fâcut-o şi pe-asia. L'am 
găsit dormind lîngă biata fată. Cînd s'o 
deştepta, o să dea cu ochii de ea negreşit. 
(Intră Demt t las şi Hermia^. 

SCENA VI 

Demetrius, Hermia. Mal în fund, Oberofl 
şi Pack, tnolzlblli. 

Oberon. - S î s t ! Iată Atenianul cu pri
cina. 

Puck. — Ea, da... Dar pe el nu l'aro 
mai văzut. 

Dsmefrlus. — O, de ce-1 alungi aşa, p e 

cel ce te iubeşte aiîta ? Numai cu un duş* 
man se poartă cineva astfel1 

Hermia. — Mă mulţumesc deocamdat» 
numai cu atît. Dar o să mâ port şi maj 
râu, căci mă tem că mi-ai şi dat prilej 
pentru aceasta. Dacă ai omorît pe LysaP* 
der pe cînd dormea, înca'te tot eşti pan» 
la genuch', — cufundă-te de tot în sîng e ' 
omoară-mă ş> pe mine! Soarele nu era 
mai credincios z'lei, ca Lysander, mie. Af 

ft putut el oare să părăsească pe Herm»fl 
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dormind? Aşi crede mai degrabă că pă-
mîntul poate să fie găurit dintr'o parte în-
tr'alta, şi că luna trecînd prin centrul lui, 
s'ar duce la anlipozlsă caute pricină mie
zului luminos al zilei, pe care fratele ei, 
soarele, o face să strălucească în clipa 
asia, acolo!... E peste putinţă să nu-1 fi 
ucis tu... Numai un ucigaş are o aslfel de 
privire, un aer eşa de sinistru şl de sălba
tec, ca al tău. 

Demetrius. — Nu, asemenea aer nu are 
decît un ucis, cum sunt eu, căci tu mi-ai 
zdrobit inima cu cruzimea ta... Şi totuşi 
privirile tale, ucigaşo, sînt tot aşa de se
nine, de strălucitoare, ca luceafărul dimi
neţii senin şi strălucitor, în sfera lui lumi
noasă. 

Hermia. — Ce au alace toate astea cu 
Lysander al mea ?... Unde-i el ? O, dragă 
Demetrius, dă-mi-1! Vrei ? 

Demetrius. — Mai bine i-aşi da capul 
cînilor ! 

Hermia. — Fugi, cîne! Fugi din fala 
mea ! M'ai făcut să es din toate marginile 
răbdării... L'ai omorât? Dacă-i aşa, atunci 
să te ştergi din numărul celor vii !

wQh, dar 
spune-mi cel puţin o singură dată adevă
rul, spune-mi dacă ţii Ia mine!... Nici odată 
n'ai fi îndrăznit să-I priveşti în fajă cît era 
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treaz; Tai ucis dar în somn ? O, curaglo-
sulel Un vierme, o viperă ar putea face 
aceiaşi ispravă ! De, nici o viperă nu-i mai 
veninoasă ca tine, şarpe ! 

Demetrius. — I|i verşi degeaba necazul 
asupra mea, că nu sunt vinovat cu nimic. 
Nu lam ucis eu, şi după cât ştiu, Lysander 
nu e mort. 

Hermla. — Aşa?... Atunci spune-mi le 
rog, — e bine ? 

Demetrius. — Şi dacă }i-aşi răspunde, 
ce răsplată aşi avea ? 
Hermia. — Aceia de-a nu mă mat vedea 
niciodată... De-i mort, ort de trăeşle, sa 
dispari pentru totdeauna din ochii mei. 
(Ese prin jund). 

Demetrius. — Zadarnic ma-şi mai ţine 
după ea, cîtă vreme e aşa de mâniata. 
Mai bine rămân aci pu{in. Povara suferin' 
ţii e mai grea cind nu dormi. Dar aştep* 
tînd, poate că vine somnul să-mi dea o 
clipă de linişte. (Se culcă pe iarbă şt o* 
doarme). 

Oberon. — Ce-ai făcu». Puck ? Te-ai în
şelat şi-ai dat altuia pe la ochi cu floarea 
fermecată, în loc să doi cui trebuia... Cu 
greşeala ta ai stricat o dragoste, în loc sa 
dregi una care nu mergea bine. 

Puck. — Aşa merg toate după voia sorjii • 
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Pentru un singur credincios, alţii, mii în-
Şale, mint şi-şi calcă jurămintele. 

Oberon. — Acum, fuga ca vântul şl cau-
tă'n toate părţile prin pădure pe Helena, 
pe acea frumoasă fată din Atena care-i 
bolnavă de dragoste şi ostenită de-atâtea 
suspine. Du-te şi adu-o încoace cu vr'un 
fel de farmec, pană ce eu vrăjesc ochii 
iubitului ei. 

Pack. — Fug, sbor ca săgeata din arcul 
unui Tătar ! (Pack ese) 

Oberon (attngtnd ochii lui Demetrius cu 
floarea). 

Sucul tău, floare rănită 
De săgeata lui Amor, 
Când i-1 pun cu ochii, uşor, 
Draga lui cea părăsită 
Şă-i pară la deşteptare 
Mândră şi strălucitoare 
Ca luceafărul de sus 
Cînd s'arată la Apu?... 
— Astffl când te-i deştepta 
Cere-{i leacul dela ea ' 

(Pack reintra) 
Puck. — Stăpîne, rege al zânelor, vine 

Şi Helena acum. Omul asupra căruia m'am 
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înşelat întâiu, se (ine după ea, ceişându-i 
dragostea. Ce facem? Stăm să luăm parte 
şi noi la comedia as ta? . . O, ce nebuni 
sînt muritorii cîteodată. 

Oberon. - D a t e puţin la o pai te... Cu 
larma lor, au să deştepte pe Demetrius ! 

Puck. — Doi inşi vor face curte uneia 
singure !... Mai rar aşa petrecere! Isprăvi 
de-acestea fac eu. Şi cu cît se'ncurcă mai 
tare lucrul, cu atît mai mult îmi place ! 
{Intră Lysander şi Helena). 

SCENA VII 

Puck, Oberon de-oparte, Lysander, Helena, 
Demetrius adormit. 

Lysander. — Şl dece crezi oare că-ţj 
spun vorbe de iubire în batjocură ? Dis
preţul şi batjocura nu se potrivesc cu Ia» 
crlmile. Dar vezi, eu plîng, cîndîţi jur că 
te iubesc. Poţi pune la îndoială un jură
mânt făcut astfel ? Cum poţi găsi măcar o 
umbră de batjocură în toate acestea, când 
ai a tîtea semne care să-ţi arate că sînt 
de bună-credin{ă ? 

Helena. ~ Te-afunzi tot mai mult în gluma 
ta răutăcioasă. O, ce luptă diabolică Ş> 
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sfântă în acelaşi timp, când adevărul luptă 
lot cu adevărul '•... Jurămintele acestea se 
cuvin Hermiei, nu mie. Ce, vrei s'o pără
seşti ? Pune în flecare talger tîte-un jură
mânt şi balanfa stă neclintită; nu te alegi 
cu nimic. Jurămintele pe care mi le faci 
mie acum, le-ai făcut altădată şi Hei miel. 
Cum vrei să nu-mi pară uşoare ca nişte 
Poveşti ? 

Lysander. — N'aveam minte, cînd o iu
beam pe ea. 

Helena. — Socot că nfci acum, cînd o 
părăseşti, n'ai mai multă minte. 

Lysander. — Sfii bine că Demetrius pe 
ea o iubeşte, nu pe tine. 

Demetrius (trezlndwsedln somn şl dînd 
cu ochii de Helena). — Heleno ! Zîtiă ! 
Nimfa ! Desăvârşire cerească ! Cu ce-aşi 
putea asemui ochii tăi mai limpezi ca cris
talul ? O, cum mă îmbie buzele tale, ca 
două cireşe coapte, şi cum mă ispitesc ! 
Zăpada muntelui Taurus, mîngîtată de vîn-
birile orientului, îmi pare neagră ca corbul, 
Pe lîngă brajul tău desgoliL. O, lasă-mă 
să fi-1 sărut ! 

Helena. — Ce chin ! Ce iad!... Văd că 
v'aji înţeles cu tofii să vă bateţi joc d* 
de mine. N'aveti nici un pic de simţire, de 
mă umiliţi într'atâta ? Dispreţuiţi-mă ca 
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pană acuma, dar nu mă lutiji în rîs. Dac'aji 
li oameni, nu v'aji purta aşa cu o femee. 
N'aji veni cu jurăminte de dragoste şi cu 
laude, cînd şliu bine că nu mă puteţi su
feri. Amîndoi vă duşmăniţi pentru Hermia, 
ş'acum amândoi v'aji unit să vă bafeji joc de 
biata Helena ! Frumos vă sade să luaţi in rîs 
o biată fată, numai ca s'o faceţi să plîngă. 
Nici un om cu suflet nobil n'ar putea să 
chinuiască şi să insulte pe o fată, numai 
ca să petreacă,— precum faceji voi acum. 

Lysander. — Eşti rău la suflet, Deme
trius. Tu iubeşti pe Hermia, ştiu. Ei bine, 
ti-o dau cu toată voia şi cu toată inima, 
numai să-mi Iaşi pe Helena, pe care o 
iubesc şi-o voi iubi pînă la moarte. 

Helena. — De cînd sînt n'am auzit a-
tîtea minciuni, numai de dragul unei bat
jocuri ! 

Demetrius, — Lysander, vezi-Ji de Her
mia ta. Mie nu-mi trebuie. Dac'am iubit'o 
vre-odată... acnm s'a isprăvit. Inima mea 
a poposit la Hermia numai în treacăt, 
ca să se'ntoarcă-apoi acasă, la Helena^ 
unde va rămînea pentru totdeauna. 

Lysander.— Nu 1 asculta, Heleno, Minte-
Demetrius. - Ia-tl seama la vorbe, daca 

nu vrei să le plăteşti prea scump !... Uite ît' 
vine dragostea ta ! Aceia e iubita ta. (Mtrâ 
Hermta.) 
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SCENA VIII 

Cel de înainte, Hermia. 

Hermia. — întunericul nopţii, dacă ne 
•lipseşte de vedere, ne agereşte în schimb 
auzul. De aceia, nu ochii m'au adus până 
la tine, Lysander, ci urechea... Te-am cu
noscut după glas... Dar de ce-ai plecat 
aşa, şi m'ai lăsat ado milă ? 

Lysander. — Nu puteam să mai stau 
când dragostea mă silea să plec. 

Hermia. — Ce dragoste te-ar fi putut sili 
să pleci, când eu eram lângă tine ? 

Lysander. — Dragostea Helenei, care 
umple noaptea de lumină, mai mult decît 
luna şi stelele... Decernă tot cauţi într'una ? 
Nu pricepi din vorbele mele că nu te mai 
iubesc şi că de aceia te-am părăsit ? 

Hermia. — Nu, nu se poate ! Minţi! Una 
spui şi alia crezi. 

Helena. — Doamne, şi ea o amestecată 
în complotul lor ! Cu toţii au pus la cale 
gluma asia proastă, pe socoteala mea... 
Hermio ! Şi tu te-ai înţeles cu ei, ingrato, 
ca să mă batjocoriţi ? Aşa dar tu, care-mi 
erai ca o soră... Toată prietenia noastră, 
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toate mărturisirile noastre, toate ceasurile 
petrecute împreună, când nu ne mai în
duram să ne despărţim, toate, tobte le-ai 
uitat ? Ai uitat finii de şcoală, ei uitat co
pilăria noastră ? De câte ori, Hermia, n'am 
născocit îniloriiuri nouă, lucrând amândouă 
la acelaşi gherghef, îngînînd acelaşi cîntec^ 
pe acelaşi ton, ca şi cum mînile noastre,* 
vocea şi sufletele noastre, ar fi fost un 
singur tot ! Aşa am crescut laolaltă, ca două 
cireşe, despărjiteşi totuşi legate împreuna, 
ca două fructe pe aceiaşi tulpină, cu două 
irupuri dar cu o singură inimă... Vrei a-
cum să sfîşii legătura noas/ră, batjocorind 
pe biata ta prietină, ca să (ii hangul aces
tor oameni? Asta nu-i demn de o fefă, şi 
o prietină nu se poartă astfel. Toate femeile 
te-ar învinui, cu toate că eu singură sufăr. 

Hermjra. — Nu înţeleg deloc mustrările 
tale. Eu n'am nimic cu tine, dar văd că iu 
ai ceva cu mine. 

Helena. — N'ai pus tu pe Lysander să 
se Jie de mine în bătae-de»joc, să-nii laude 
fa|a şi ochii? Şi pe celalalt curtezan al 
tău, pe Demetrius, care pană mai adineaori 
îmi da cu piciorul, nu l'ai pus tu să-mi 
zică nimfă, zeiţă, scumpe, iară, divină ? De 
ce-mi zice astfel, cînd ştiu bine că mă 
urăşte ? Şi de ce Lysander zice că nu te 
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mai iubeşte şi vine să-mi spuie mie min
ciuni de dragoste, dacă nu din îndemnul 
tău şi cu voia ta? Ce să fac tu, dacă 
nu's norocoasă caline şi iubită de io|i, ci 
sînt nefericita, iubind pe cine nu mă iu-
beşle ? Ar trebui să mă plîngi, iar nu să 
mă dispre]ueşti pentru asta. 

Hermla. — Nu înţeleg ce vrei să-mi 
spui. 

Helena. — Da, da, urmează. Ia-ţi o mutră 
întristate, şistrîmbăte cînd sînt cu spetele. 
Da, făceţi-vă cu ochii unii altora, duceţi 
gluma pană la capăt. Comedia asta bine 
jucată pană la sfirşit, e bună de trecut în 
cărţi. Dac'aţi avea măcar o umbră de sim
ţire, n'aţi face aşa din mine batjocura voa
stră... Dar urmaţi-vă jocul. Greşeala e a 
mea, în parte: am s'o răscumpăr cu ple
carea mea de-eici, sau cu moartea. (Vrea 
sâ plece). 

Lysander. — Nu, stai iubită Helena, as-
cultă-mă ! Frumoasă Helena, dragostea... 
viaţa... sufletul meu ! 

Helena. — O ! foarte bine! 
Hermla. — Dragul meu, n'o mai lua aşa 

in MS ! 
Demetrius. — ... Şi dacă Hermia nu te 

poate îndupleca, te pot sili eu !... 
Lysander. — Tu nu mă poţi sili, după 
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cum ea nu mă poate îndupleca. Amen'n-
tarile tale n'au mai multă putere decît vor
bele ei.., Heleno, te iubesc ! De, pe viaţa 
aceasta, pe care aşi dau-o bucuros pentru 
tine, jur să-ţi probez că minte acela cere 
zice că nu te iubesc. 

Demetrius. — Şi eu îţi spun că te iu
besc mai mult decît te poate iubi el. 

Lysander. — Dacă aşa spi tu, vino puţin 
mei la o parte şi fă dovada ' 

Demetrius. — Sînt gate. Vino ! 

Hermta.— Lysander, unde vrei s'ajungi ? 
(încearcă sâ-l oprească). 

Hermta. — înapoi, Etiopeano! 
Demefrlus. — Lasă-I, lasă-1 că nu vine t 

Se face că se'niurie, că vrea să vie — 
dar nu se mişcă din foc. 

Lysander (încercând să scape de Her
mta). — Lasă-mă, miţă ' Scaiu ! Dă-mi dru
mul, ori te scutur depe mine, ca pe-un 
şearpe ! 

Hermia. — De ce-mi vorbeşti aşa de 
urît? De cînd te-ei schimbat astfel, Iubitul 
meu ? 

Lysander. — Iubitul tău !... Hai, lasă-mă 
odată • 

Hermia. — Glumeşti, Lysander ? 
Helena. — Fireşte, cîte-şi-trei glumiţi. 
Lysander.— Demetrius, îmi ţin cuvîntul ! 
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Demetrius. — Aşi vrea să-mi dai iscă
litura ta, căci văd că o slabă legătură e 
de-ajuns să te ţie pe Ioc. Nu mă'ncred în 
cuvîntul tău. 

Lysander. — Vrei s'o arunc, s'o bat, s'o 
las moartă ? Deşi o urăsc, nu vreau să 
dau în ea. 

Hermta.— O, ce rău mai mare îmi poţi 
face decît să mă urăşti ? Tu să mă urăşti ? 
Şi de ce ? Vai, dragul meu, ce'nseamnă 
asta ? Nu sînt tot eu, Hermia, nu eşti tot 
tu, Lysander ? Sînt tot aşa de frumoasă ca 
Şi mai înainte. Chiar în noaptea asta mă 
iubeai. Totuşi în noaptea asta m'ai părăsit. 
M'ai părăsit oare ? O, cerul să-mi ajute !.. 
Părăsită, în adevăr ? Nu, nici nu îndrăz
nesc să cred' 

Lysander. — Da, pe viata mea, nu vreau 
s& te mai văd niciodată. Poţi să nu mai 
Qi nici o nădejde, nici o îndoială despre 
asta; fii sigură. Helena mie dragă, şi pe 
''ne te urăsc. 

Hermia. — O, prefăcut-o ' Vierme as
cuns în floare! Vrăjitoarei Cum? Ai 
venit pe cînd dormeam, în noaptea asta 
Ş l mi-ai furat iubitul ? 
y Helena.— Frumos de tot ! Nu ţi-e ruşine? 
vrei să mă sileşti să-ţi spun vorbe urîte 

5 
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fără voia mea ? Pliu ! Păpuşico ! ipocrlto^! 
Hermla. — Ce ? mi-a zis păpuşică ? Pri

cep eu urde vrea ea să bata. Ea e înalte, 
eu mică... Şi crezi că asia ie înaltă în o* 
chii lui, prăjină lungă. Poate cu asta îl vei 
fi amăgit?... Sînt mică, da ? Dar tot nu's aşa 
de micuţă, ca să nu pot ajunge cu unghiile 
la ochii tăi. 

Helena.— Vă rog, domnilor, apărati-ma! 
Cu toate că mă luaji în rîs n'o lăsaţi 
să mă bată. Eu n'am fost, şi nici nu P°J 
fi rea. Ea e mai aprigă. Ce credeţi că dacă 
e mai mică decît mine, pot să-i tin piept i 

Hermla.— Iar mică ? O auziţi ? 
Helena. — Dragă Hermia, nu fii aşa rea 

cu mine. Eu le-am iubit întotdeauna, He r ' 
mia. întotdeauna tl-am păstrat tainile ş i (

n U 

t>am făcut nici un neajuns. Doar atît, c'ţ& 
dat pe fa{ă lui Demelrins fuga ta cu wj 
sander. El te-a urmărit şl eu m'am t ' n ^ 
după el din dragoste. Dar m'a gonit, m 5 
ameninţai chiar cu moartea. Şi acum i^ca 

mă laşi să plec, mă'ntorc la Atena şi'ti <**! 
pace. Lasă-mă să plec, vezi cît sunt o 
simplă şi fără minte. 

Hermic. — Ei, pleacă i Cine te t*" e \ 0 

Helena. — Inima mea smintită, pe care-
las aici. 
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Hermia. — Cui o laşi ? Lui Lysander 7 
Helena. — Nu, lui Demetrius. 
Lysander. — N'avea grijă, Helena, că 

nu-ţi face nimic ! 
Demetrius. — Nu, n'o să-i facă nici un 

rău, cu toaie că-i lei tu apărarea. 
Helena. — Oh, n'o ştiji: cînd se mînie 

e foarte rea... La şcoală toate ştiam de 
frica ei, deşi era aşa de mică. 

Hermia.— Mică, încă'odată! Nu găseşte 
altceva să-mi spună decît mereu mică şi 
pitică. Şi voi o lăsaţi să mă insulte aşa ? 
Sta(i că pun eu mîna pe ea ! 

Lysander. — La o parte, pit'co! neghi-
nută! stîrpitură! 

Demetrius. — Eşti prea îndatoritor cu 
Helena care n'are nevoie de serviciile tale. 
Las'o în pace, n'o mai pomeni, nu-i mai 
lua apărarea, — ori dacă nu, ai să mi-o 
PUteştI» 

Lysander. — Acum cînd Hermia nu mă 
^ai ţine, vino după mine dacă îndrăzneşti, 
SS hotărîm a cui va fi Helena. 
, Demetrius. — Să viu după tine ? Viu 
"icttntea t a l (Es amtndol). 
^Hermia. — Tu eşti de vină că se bat... 
^ar ia mai stai... de ce fugi ? 



68 W. Shakespeare 

Helena. — Să stau cu line ? Nu. Tu ai 
mîini mai iuti la sgîriat ca mine, dar şi eu 
am picioare mai lungi. (Helena ese.) 

Hermla. — Sînt zăpăcita... nici nu mai 
şiiu ce să-i răspund (Aleargă după Helena). 

SCENA IX 

Ober on, Puck. 

Oberon. — Şi toate acestea numai din 
pricina neghiobiei talei Totdeauna pui la 
cale cîte-o năzdrăvănie, din greşală daca 
nu cu tot dinadinsul. 

Puck. — Crede-mă, rege al umbrelor 
că din greşala. Nu mi-ai spus tu că o să 
recunosc omul după hainile lui de Atenian ? 
Dacă au fost doi, ce sînt eu de vină ? 
Dar nu-mi pare rău că s'au întors lucrurile 
a ş a : am petrecut de minune. 

Oberon. — Dar ştii că acum ei caută 
un loc unde să se bată ? Fuga Robin, gră* 
beşte-te ! Sporeşte întunericul nopţii, învă* 
lue stelele în ceată deasă şi neagră ca 
Acheronul, — nu-I lăsa se bată, nu-i lăsa 
să se întîlnească. Imită cînd vocea to'J-'j,' 
sander, făcînd pe Demetrius să turbe, cînd 
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pe a lui Demetrius... şi încurca-1 asifel pe 
amîndoi, fă-i să alerge unul după altul fără 
să se poată întilni. Pană ce vor pica amîn
doi de oboseală, şi Somnul, fratele morjii, 
va lăsa pe fruntea lor picioarele-i de plumb 
şi aripile-i de liliac. Şi atunci dă-le iarăşi 
pe la ochi cu floarea asta fermecată, care 
are fotodată şi darul de a-i limpezi de ori 
ce năluciri şi de a da lucrurilor înfăţişarea 
lor obişnaltă. Aşa, cînd se vor trezi din 
somn, toată comedia asta o să li se pară 
c'a fost un vis, şi se vor întoarce la Atena 
împrietiniji pentru totdeauna. In vremea 
aceasta, eu mă duc să întîlnesc pe regina 
rnea, să-i cer pajul Indian, să-i scot vreja 
din ochi şi s'o scap de dragoatea acelei 
dihănii cu cap de măgar. Şi toate vor eşi 
iarăşi bine. 

Puck. — Trebue să ne grăbim, stăpînul 
ttieu feeric. Zmeii nopţii încep să spargă 
lorii cu sborul lor, iar jos Ia Răsărit, în 
curînd vor străluci vestitorii zorilor. Fan
tomele rătăcitoare se string în cete şi se 
'ntorc în (intirim. Toate sufletele damnate, 
Care-şl au mormîntul la răspîntie de dru
muri sau în fundul apelor, s'au şi întors 
' a culcuşul lor de rîme, căci pururi se tem 
"e lumina zilei şi numai noaptea neagră 
*ste a lor. 
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Oberon. — Dar noi sîntem astfel de 
duhuri: eu am fost adeseori la vânătoare 
cu favoritul Aurorei şi pot să cutreer ţoale 
pădurile, pînă în clipa cînd porjile de flă
cări roşii ale Răsăritului se deschid cu 
splendide raze asupra oceanului, schim-
bînd în aur galben valurile lui verzi şi a-
mare... Oricum, grăbeşte*te să isprăvim 
înainte de ziuă. (Oberon pleacă). 

Puck (singur). 

Tot în sus şi'n jos mereu, 
Am să-i port precum vreau eu 
Cînd încolo, cînd încoace, 
Cum le cînt, aşa să joace... 
Chiar ş'aici am să-i aduc. 
Haide, zăpăceşle-i, Puck! 

(Intră Lysander) 

Iată unul... Vi-i aduc I 
Nu degeaba'mi zice Puck! 

SCENA X 

Puck, Cysander, apoi Demetrius 

Lysander. — Hei, unde eşti Demetrius 1 
Vorbeşte acum dacă ai curaj. 
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Pack.— Aici, prostule, aici. Scoale spada 
şi apărate. Unde eşti ? 

Lysander. — Te-ajung acum ! 
Pack. — Atunci vino după mine să gă

sim un loc mai neted. (Lysander se ia după 
Doce şl ese prin fund. Puck rămâne în 
scenă. Intră Demetrius). 

Demetrius. — Unde eşti Lysander, unde 
fugi? In care tufă te-ai ascuns. 

Puck. — Frlcosule, toată noaptea o să 
stai acolo ameninţând la stele ? Ei, n'auzi ? 
Am să ie bat cu nuiaua, ca pe un copil, 
E dezonorat acela care trage spada îm
potriva ta. Nu vii odată ? 

Demetrius. — Viu, viul Acolo eşti? 
Puck. — Ia-te după glas... Aici nu ne 

putem bate. {Amândoi es. Intră Lysander). 
Lysander. — Mereu mă chiamă şi mă 

atîţa şi unde-1 caut, nu-1 găsesc. E mal iu
te de picior decît mine. L'am alergai cît 
°ni putut de iute, dar el a şters-o şi mai 
repede. Aşa că acum mă văd rătăcind în 
întuneric, fără nici o cărare... Ia să mă 
culc eu, mai bine, că pic de osteneală. 
(Se culcă.) O, zorilor veniţi mai curînd ! 
La lumina voastră sură voiu da cu ochii 
de el şi mă voiu răzbuna. (Adoarme). 

Puck {întră din dreapta). — Hoho-ho ! 
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Frîcosule, dece nu vii ? (Intră şl Demetrius). 
Demetrius. — Aşteaptă-mă dacă îndrăz-

eşti. Ştiu bine că fugi de mine, schimbînd 
într'una locul pentrucă nu cutezi să mă aş* 
tepji... Unde eşti ? 

Puck (din partea opusa).— Aici! 
Demetrius. — A, vrei să-fi ba|i joc de 

mine ? Ai să-mi plăteşti tu asta mîne, cînd 
vom da ochi la lumina zilei. Pană atunci» 
fă ce vrei, Mie mi-e somn. Mă doboară o* 
boseala. Am să mă cnlc pe iarba asta ră
coroasă, dar mîne'n zori să mă aştepţi-
(Se culca şl adorme. Intră Helena). 

SCENA XI 

Pach, Helena, apoi Hermla — Deme
trius şi Lysander adormiţi 

Helena. — O, noapte tristă! O, noap*e 

fără de sfârşit, scuriează-fi ceasurile ! v f i ' 
niji odată voi raze ale diminejii, să mă V° 
întoarce Ia Atena şi să-i scap de mine P e 

cei de aici Şi tu, somn care adormi dure' 
rea, scapă-mă şi pe mine de mine însum'» 
cîteca clipe1 (Se culcă şl adoarme). 
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Puck.— 
Păn'acum sînt doar trei. 

(Intră Hermla). 
Iat'o şi pe-a patra, vine. 
Tristă şi mîhnită ce-i !... 
Cupidon, nu ji-e ruşine 
Toată mintea să li-o iei, — 
Ce-ai cu bietele femei ? 

Hermla. — Niciodată nu m'am simfit aşa 
de obosit. Sgîriată de mărăcini, umedă de 
rouă... Nu pot să mai umblu, nu pot nici 
să mai mă tîrăsc... M'au părăsit şi picioarele 
Şi toate dorinţele. Am să mă odihnesc aici 
până la ziuă. Cerul să-mi apere pe Lysan-
der, dacă au de gînd să se bată. (Se cui' 
°ă pe Iarbă şl adoarme.) 

Puck (încet). — 
Pe pămînt. 
Dormiţi adînc, — 
Singur eu rămîn de strajă 
(Se apropie de Lysander:) 
Ochii tăi am să-i descînt 
Să te mîntuesc de vrajă. 

(Se apleacă asupra Iul şl~i atinge ochii 
cu f.oareo) 

Cînd te vei redeştepta, 
Cheamă pe iubita ta 
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Cea de roai'nainte 
Să ie uiţi în ochi ei 
Şi să-i faci apoi, de vrei, 

Alte jurăminte... 
Aşa se va'mplini o vorbă veche, 
Că fiecare şi a găsit păreche,— 
Părechea cea mai bună pentru sine. 
ŞI toate se vor isprăvi cu bine 1 

CORTINA 
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A C T U L IV 

Decorul din actul III. Hermia, Helena, 
Lysander şi Demetrius, adormiţi 

SCENA I 

Tttania, Bottom, Ztne 

Titania (către măgarul de Bottom). — 
Vino, vino, stal aici pe stratul ăsta de fiori, 
sa mîngîiu obrajii tăi iubiţi, să presar tran
dafiri pe capul tău cu părul lins şi moale, 
să sărut urechile tale mari şi frumoase, tu, 
bucuria mea dulce! 

Bottom. — Unde-i Floarea-Mazării ? 
Floarea-Mazârtl. — Iată-mă. 
Bottom, — Scarpină-mă puţin după ure

che... Undei Funigel? 
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Funigei. — Aici. 
Bottom, — Dragă domnişorule Funigel, 

ia-Ji uneltele şi du-te de-mi prinde pe o 
floare de scaete un bondar cu burta de 
catifea; pe urmă adu-mi săculeţul lui cu 
miere. Vezi, nu te încălzi prea mult la trea
bă, ca să nu crape săculeţul: mi-ar părea 
rau să te mînjeşti cu miere, signore... Un-
de-i Bob-de-Muştar ? 

Bob-de-Muştar. — Iata-mă. 
Bottom.—Dă'ncoace mînuţa ta. (Bob-de 

Muştar se înclină). Fără plecăciuni multe, 
dragă domnule Muştar! 

Bob-dcMuştar. — Ce dori{i dela mine 1 
Bottom.— Nimic, dregă domnule, decît 

doar să ajuţi pe signorul Funigel să mă 
scarpine. Trebue să-mi caut un bărbier... îmi 
pare că am un obraz foarle păros... Şi eu 
sînt un măgar aşa de simţitor: îndată ce 
simt că mă manîncă, trebue să mă scarpin ! 
Tltanla.—Tu, dragostea mea, vrei s asculţi 
puţină muzică? 

Bottom.—Am o ureche destul de buna 
pentru aşa ceva. Să se aducă zambarale 
şi, cimpoiu ? 

Tltanla. — Ia spune-mi, iubirea mea, ce
ai dori să mănînci? 

Bottom. — Zău, aşi vrea un mertic de 
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ovăz. Dar, ştii, ovăz uscat, de cel bun... 
Mi-ar prinde bine şi-o leacă de fân. Ni
mic pe lume nu-i mai bun ca fînul proaspăt. 

Tttanla.—Am o zână care ştie să sco
tocească peste tot... Ea va descoperi vr'o 
ascunzătoare de veveriţă şi din hambarele 
ei îţi va aduce miez de nucă verde. 

Bottom. — Parcă tot mai bun ar fi un 
pumn de mazăre boabe,.. Dar... ştii ce e 
mai bine ? Vă rog să nu mă mai turbure 
nimeni de acum... Mi-a venit aşa... o ex-
poziţie de somn. 

Tttânta — Dormi, dregul meu, te culc 
pe braţele mele... Ztne, depărtaji-vă! (Zi-
nele pleacă)... Astfel caprifoiul de grădină 
se împleteşte cu cel mai sălbatec... şi tot 
astfel edera, plăpîndă ca o femee, îşi mlă
die inelele sale pe degetele de scoarţă ale 
ulmului... O, cît îmi eşti de drag!... O, ce 
nebună-s după ' t ine ! (Amîndot adorm. 
Peste puţin Intra Pack.) 

SCENA II 

Pack, Oberon şl cel dinainte 

Oberon (oenind spre Pack). — Salut, 
dragă Puckl... Ia-te-uită. A'nceput să-mi 



78 W. Shakespeare 

fie milă de rătăcirea ei.... Intîinind'O mai 
adineaori prin crîng, unde căuta fructe dulci 
pentru monstrul acesta, am dojenit-o şi 
ne'am ceitat. Tocmai îi împresurase tîmplele 
păroase cu o ghirlandă de flori proaspete 
şl parfumate... Şi stropii de rou?, care altă
dată străluceau ca nişte pei ie orientale pe 
boboci de floare, acum păreau lacrămi 
plînse de bietele flori, pentru umilirea la 
care au ajuns. După ce-am luat-o în rîs 
ş'am mustrat-o destul, ea încearcă să mă 
îmbune, umilită şi rugătoare. Atunci, i-am 
cerut pajul indian şl numaidecît mi l'a dă
ruit. A pus pe o zînă să mil aducă în 
împărăţia mea... Acum, cînd pajul e al meu, 
am s'o mîntui de rătăcirea urîtă în care a 
căzut. Tu dragă Puck, ia de pe tivga a-
cesiui bădăran capul de măgar, ca să se 
deştepte odată cu ceilalţi, să se întoarcă 
cu toţii la Atena şi să uite păţaniile din 
!io pica aceasta, cum uiţi un vis urîi şi 
chinuitor... Dar mai întâii), să descînt pe 
crăiasa mea. (Atlngînd ochii T/tantei cu o 
floare alba.) 

Ca să vezi ca mai 'nainte 
Şi ca să fii din nou cuminte 
Cînd te vei trezi din somn,— 
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Cu-a Dianei floare casta 
Eu te vindec de această 

Vrajă a lui Cupidon... 

Şi-acum deşteaptă-te, Titania, tu dulcea 
mea regină! 

Titania (deşteptîndu-se). — 'Oberon al 
meu 1 O, ce vis 1 Se făcea că eram în
drăgostită de-un măgar. 

Oberon (arâttndu-t pe Bottom).— |ată-l. 
Titania. — Cum? S'a întîmplat în adevăr 

toate asestea?... O, ce hîd îmi pare capul 
Iui acum! 

Oberon. — Tăcere. Puck, schimbă-i ca
pul! 

Puck (scoate copul de măgar de pe w 
merii la Bottom). — Cînd te vei trezi, să 
vezi lumea iarăşi prin ochii tăi de prost. 

Oberon, — Acum, Titania, puţină muzică ! 
Şi-un som mai greu ca de obiceiu să îrt-
greueze simţurile acestor muritori. 

Titanta (spre fund). — Să'nceapă mu
zica ! De cea care vrăjeşte somnul! (S'aud 
melodii aeriene). 

Oberon. — Aşa cînta|i. Vino, crăiasa 
mea, să ne dăm mîinile şi să legănam 
păm'ntul pe care dorm aceste flinte. Ne-am 
împăcat. Şi mîue, Ia miezul nopţii, ne vom 
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duce în palatul lui Theseu, să-i binecuvln-
tăm nunta şi urmaşii cei mai îndepărtaţi... 
Odată cu el se vor uni şi aceste două pă-
rechi de îndrăgostiţi, la aceiaşi serbare. 

(începe sâ se lumineze de ziua) 

Puck. — 
Ascultă... ori îmi pare mie ? 
S'aude-un glas de ciocîrlie... 

Oberon. — 
Hai» regina mea, 'n tăcere 
După noaptea care piere, 
Să călătorim într.'una 
Pană vom întrece luna. 

Titunia. — 
Hai, stăpînul meu!... Şi'n drum, 
O să-mi spui şi mie cum 
M'ai găsit dormind pe flori, 
Intre simpli muritori... 

(Oberon, Puck şt Tttanta pleacă. Rămîn 
cele două părechl adormite şi Bottom. Zori 
de ziuă. Se aude un corn de oînâtoare. 
Apoi Intră Theseu, Hlppolyta, Egeu şl 

sulta. 
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SCENA III 

Cel adormiţi, Theseu, Hlppolyta, 
Egen şl sulta 

Theseu. — Să se ducă unul dintre voi 
să caute pădurarul, căci acum ne-ara îm
plinit ceremonia pentru mîndrul Naiu... Şi, 
cum ne-a prins dimineaţa aici, vei asculta, 
Hippolyta, concertul cîinilor mei de vînă-
toare... Haide, daji-le drumul pe vâlceaua 
dinspre apus şi lăsaţi-i să gonească... Fuga, 
vă zic, de-mi găsiţi pădurarul 1 (Un om din 
sultă pleacă.) Noi ne vom urca, Hippolyta, 
sus pe-o culme, să ascultăm de acolo mu
zica lătrăturilor cum se amestecă cu ecou
rile. 

Hippolyta. — Eram într'o zi cu Hercul 
şi Cadmus la o vînătoare de urşi, într'o 
pădure din Creta. Aveam cîini spartmani. 
Niciodată nam auzit o harmalae mai fru
moasă I Părea că strigă nu numai pădurile, 
dar şi fîntînile, şi cerul, şi ţinuturile de 
prin-prejur.... Niciodată n'am auzit o lar
mă muzicală, un tunet de glasuri mari ar
monios 1 (Se luminează de tot). 

Theseu. —Şi cîinii mei sînt din Sparta, 



82 W. Skakespeare 

— roşiaici, cu buzele larg!, cu urechile 
mari care mătură rouă dimineţii, — scurţi 
în picioare şi înceţi la goană, dar cu nişte 
lătrături care sună cadenjat ca clopotele. 
Niciodată, nici în Creta, nici în Sparta, 
nici în Tesalia, o mai mare armonie de 
strigăte n'a răspuns cu atîta veselie cor
nului de vînătoare. Vei auzi acum 1 (Dă cu 
ochii de Hermia şl Helena). Dar... linişte I 
Cine-s nimfele acestea? 

Egeu. — Stăpîne e fica mea. Cel de 
colo e Lysander, cel de dincolo e Deme
trius. Iată şi pe Helena lui Nedar. Nu în
ţeleg ce caută toţi aici. 

Theseu. — De bună seamă că s'au sculat 
de dimineaţă ca să serbeze siîrşitul lunei 
Mai şi ştiind că şi noi vom veni să-1 ser
băm, ne-au eşit înainte ca să ia parte la 
solemnitate. Dar ia spune, Egeu: nu era 
vorba ca astăzi Hermia să dea răspunsul 
dacă ia ori nu pe Demetrius? 

Egeu. — Chiar astăzf, slăvite duce. 
Theseu. — Porunciţi vînătorilor să mi-i 

deştepte în sunete de corn! (Un om ese. 
Sunet de corn. Cel adormiţi se trezesc, 
afară de Bottom.) 
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SCENA IV 

Acelaşi 

Theseu.—Bună dimineaţa, prietini 1 Luna 
Mâi a trecui... Oare abia acum încep să 
să se împarecheze păsările din Dumbrava 
aceasta ? 

Lysander. — Iartă-ne, slăvite duce ! 
Theseu. — Rldicati-vă. Ştiam că sîntefi 

în duşmănie, — cum se face că vă găsesc 
f'ormind unul lîngă altul ? Pot oare două uri 
s8 doarmă la un loc fără să ia armele ? 

Lysander. — Slăvite duce, sînt încă ză
păcit de somn... şi jur că n'aşi putea răs
pundă ce-am cătat aici... Totuşi, parcă'ncep 
sâ«mi aduc aminte... Da, da. Mi se pare 
c'am venit pe aici cu Hermia. Am vrut să 
fugim din Atena, ca să scăpăm de urmările 
legii... 

Egeu. — Destul! Milostive duce, ai auzit 
destul. Să fie pedepsit după lege!... Au 
vrut să ne înşele, Demetrius ! Au vrut să 
ne fure, pe tine de soţie şi pe mine de 
consîmtămînt 1 

Demetrius. — Stapîne, frumoasa Helena 
m'a vestit că au de gînd să fugă şi că au 
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plănuit să se întîlnească în pădurea acea
sta... Eu i-ara urmărit, furios, iar Helena 
s'a finul după mine, din dragoste. Dar, 
milostive duce, nu ştiu prin ce putere (căci 
de bună seamă a fost la mijloc o putere 
necunoscută), toată iubirea mea pentru 
Hermia s'a topit ca zăpada, şi-mi pare ca 
amintirea unei jucării din copilărie. Iar 
acum, aceia care a pus stapînire pe 
toată inima, pe tot sufletul meu, şi care 
e singura desfătare a ochilor mei, e He
lena, fiica lui Nedar. I-am fost logodnic, 
înainte de a cunoaşte pe Hermia. Acum 
mă întorc iarăşi la ea ; mi-e dragă, o do
resc, şi vreau să-i rămîn credincios toată 
viata. 

Theseu. — Intîlnirea aceasta v'a fost cu 
noroc, iubiţii mei. Vom mai vorbi noi des
pre înlîmplare. Deocamdată, Egeu, să ştii 
că trec peste voinfa ta : aceste două pa-
rechi vor fi unite pentru totdeauna în tem
plu, odată cu noi. Şi acum, fiindcă e tîrziu, 
să lăsăm vînătoarea pe altădată. La Atena, 
cu toţii 1... Trei cu trei I Va fi o nuntă cum 
n'a mai fost. Vino, Hippolyta mea. 

(Pleacă Theseu, Hippolyta, Egeu şl sulta). 
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SCENA V 

Lysander, Hermia, Demetrius, Helena, — 
şl Bottom adormit. 

Demetrius. — Toate întâmplările acestea 
îmi par micşorate şi şterse ca munţii din 
zare, pe care depărtarea îi preface în nouri. 

Hermia. — Mie 'mi pare că văd toate 
lucrurile dublu. 

Helena.— Eu tot aşa... Demetrius, care-i 
al meu de-acum, îmi pare un diamant gă
sit : e-al meu... şi parcă nu-i al meu! 

Demetrius. — Slnteţi siguri că nu vi
săm? Mie mi se pare că dormim şi vi
săm încă... Oare a fost în adevăr ducele 
aici şi ne a spus să-1 urmăm? 

Hermia. — De, era şi tata cu el. 
Helena. — Şi Hippolyta. 
Lysander.— Şi ne-a poruncit să-1 urmăm 

la templu. 
Demetrius. — Da ? Atunci să ştii că nu 

visăm... Hai să-I urmăm şi pe drum să ne 
povestim visurile. (Es cîte-şl patru. Râ-
mîne Bottom singur). 
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SCENA VI 

Bottom (treztndwse din somn). — Cînd 
mi-o veni replica, strigati-mă şi răspund. 
„Prea frumosule Pyram" asta vine acum... 
Hei, Pefre Quince!... Flute, cîrpaciu de 
foaie 1 Snout! Starveling !... Unde sînte|i ?... 
Au fugit toji şi m'au lăsat dormind.. Ei, 
dar ce vis ciudat visai! O minte de om 
n'ar putea povesti ce-am visat... Ar fi mă
gar acela care ar încerca să-mi tălmăcea
scă visul ăsta... Se făcea că eram... dar 
limba nu poate spune ce... Se făcea că 
eram... şi se făcea că aveam... dar numai 
o paiaţă ar fi în stare să spună ce se fă
cea că aveam... Ochi de om n'au mai auzit 
aşa ceva, ureche de om n'a mai văzut aşa 
ceva ca visul meu! Am să pun pe Petre 
Quince să scrie o baladă cu visul acesta. 
Ii va zice „Visul lut Bottom", şi am s'o 
cînt în fa|a ducelui, la sfîrşitul piesei. Ori, 
pentru mai mare efect, am s'o spun chiar 
îndată după ce moare Pyram. 

(CORTINA) 
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Schimbare de decor. 

In Atena. Oodaeîn coliba lui Quince 

SCENA I 

Quince, Elute, Snout, Starueling. 

Quince. — Aţi găsit pe Bottom ? 
Starueling. — Nu se ştie ce s'a făcui. 

De bună seamă, a fost răpit de zîne. 
Elute. — Dacă nu vine, reprezentaţia e 

compromisă. Fără el nu merge, — nu-i 
aşa? 

Qutnce. — Nu-i chip!... Dar oare n'am 
găsi în toată Atena pe clne-va care să-i 
ţină locul? 

Flute. — Nu, el e cel mal lustruit dintre 
toţi meşteşugarii din Atena. 
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Quince. — Da, şl cel mai chipeş. Şl ce 
voce de amorez 1 

9 Flute. — Curat, un juvaer ! (Intră Snug). 

SCENA II 

Cel dinainte, Snug. 

Snug. — Domnilor, ducele se întoarce 
dela templu însoţii de alte doua sau trei 
părechi de dame şi cavaleri, cununaţi o-
dată au el. Daca am fi putut izbuti să jucăm 
piesa, loji ne-am fi pricopsit. 

Flute. — O, dragă Bottom! Ai pierdut 
un venit de şase drahme pe zi, pentru 
toată via{a. Mai puţin de şase drahme pe 
zi nu i-ar fi dat... să mă spînzurati dacă 
i-ar fi dat mai jos de şase drahme pe zi, 
pentru Pyram '• Şi le merita ! Şase drahme, 
ori nimic ! (Intră Bottom). 

SCENA III 

Cel de înainte. Bottom. 

Bottom. — Unde eraji, iubiţilor ? Unde 
era}!, mieluşeilor ? 
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Quince. — Bottom I O ce zi norocoasa I 
Bottom. — Scumpi maestri, am să vă 

povestesc minuni! Dar să nu întrebaţi ce 
minuni anume, căci dacă vi le-aşi spune, 
n'aşi mai fi Atenian cum trebuie. Am să 
vă spun tot, cum s'a petrecut. 

Quince. — Spune, dragă Bottom. 
Bottom. — Nici un cuvînt! Vă pot spune 

numai că ducele a stat la masă. Fuga, îm-
brăca{i-vă! Paneti-vă băeri bune la gît şi 
panglici nouă la pantofi, şi veniţi îndată 
la palat. Fiecare să-şi repete rolul, căci, — 
ce m*i vorbă lungă — piesa noastră a 
fost primită... In orice caz, Thisbeea să se 
primenească, iar leul să nu-şi tae unghiile, 
ca să fie cu ghiare... Şi, scumpii mei ar' 
tişti nu cumva să mîncaji înabate ceapă 
sau usturoi, că miroase... şi trebue s'avem 
o răsufare parfumată. Nu mă îndoesc că toji 
au să zică: Ce piesă suavă ! ---• Destul! 
SS mergem ! 

(CORTINA) 
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A C T U L V 

Sală mare în palatul lui Theseu. 

SCENA I 

Intra Theseu, Hlppolyta, Phllostrat, Curteni 
şl sulta. 

Hlppolyta. — E foarte ciudat ceiace 
povestec îndrăgostiţii aceştia, iubite The
seu. 

Theseu. — Mai mult ciudat, decît ade
vărat. Nici odată nu voiu putea să cred 
în basme şi în poveşti cu zîne. îndrăgostiţii 
şi nebunii au o minte de-opotrivă da năs-
cocitoare în plăzmuiri; ei văd lucrurile alt
fel decît cei cu mintea 'nfreagă. Lunaticul, 
amorezul şi poetul, au numai închipuire. 
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Unul vede draci mai mulţi decîi ar putea 
iadul să cuprindă, — acesta e nebunul, 
îndrăgostitul, tot aşa de smintit, vede fru
museţea Elenei, pe faţa unei ţiganei urîte. 
Iar poetul, purtîndu-şi ochii înfriguraţi dela 
pămînt la cer şi dela cer la pămînt, umple 
văzduhul de fantasme, cărora pana lui le 
dă nume şi viaţă, cohorind pe pămînt o 
plăzmuire aeriană... Astfel, noaptea cînd ji-e 
frică, poţi lua drept urs o biată tufă ! 

Hlppolyta. — Dar toată păţania lor de 
astănoapte, aşa cum ne-au povestit-o ei, şi 
toate schimbările prin care au trecut su
fletele lor, au o mare legătură între ele şi 
nu-mi pare închipuire goală. Au fost nişte 
întîmplări de care mă minunez mereu... 

Theseu. — Iată vin logodiţii, vioi şi plini 
de voie bună I (Intră cele două pârechl 
de tineri). 

SCENA II 

Cel de înainte, Lysander, Demetrius, 
Hermla, Helena. 

Theseu.— Bucurie şi noroc, dragii mei! 
Lysander. — Fericirea fie cu voi, slă

vite duce, şi'n plimbările, şi Ia masa, şi'n 
aşternutul vostru. 
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Theseu. — Venlji! Cu ce danfuri, cu ce 
petreceri vom putea omorî timpul... veacul 
care desparte cina de culcarea noastră ?... 
Unde-I Philostrat ? Ce petreceri a mai pus 
la cale ? Să vie Philostrat! 

Philostrat.— lată-mă, puternice Theseu. 
Theseu. — Ei, — spune cu ce ne putem 

trece timpul în astă seară? Ce reprezen
taţii, ce muzică ai pregătit, ca să ne amă
gim un ceas întreg chinui nerăbdării? 

Philostrat. — Iată o listă de cele ce s'au 
pregătit. înălţimea ta s'aleagă cu ce să în
cepem. 

Theseu (cetind). — „Lupta Centaurilor, 
cîntată Ia harfă de un eunuc din Atena"... 
Nu ne trebue. Asta i-am povestit*o eu o* 
dată Hippolytei, în cinstea rudei mele Her
cules, (cetind:) „Revolta Bacantelor bete, 
care au sfîşiat pe cînlărejul din Tracta".,. 
E o bucată veche, care s'a jucat pentru 
ultima oară cînd m'am întors biruitor din 
Teba. (cetind:) „Cele nouă muze jelind 
moartea Ştiinţei, de curînd răposată în mi
zerie" Aceasta e desigur vre'o satiră 
muşcătoare. Nu se potriveşte la o nuntă. 
(cetind:) „O plictisioare şi scurtă scenă 
a junelui Pyram ş'a iubitei sale Thlsbeea, 
comedie tragică"... Comedie şi tragică! 
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Scurtă şi plictisitoare! Asta-i ca şi cum ai 
zice ghiaţă caldă sau zăpadă ferbinte... Ce 
stranie împărechere ! 

Phllostrat — Stăpâne, e o comedie nu
mai de vre-o zece cuvinte, şi totuşi e prea 
lungă, pentrucă în toată piesa nu-i nici 
un cuvânt la locul lui, nici un personagiu 
viu. Şi-i foarte tragică, nobile duce, căci 
Pyram se omoară la sfârşit, — ceiace, 
mărturisesc, mi-a stors la repetiţie lacrimi... 
lacrimi de rîs nebun. 

Theseu. — Cine-s aceia care o joacă ? 
Phllostrat. — Sînt nişte bieji meşteşu

gari cu palmele aspre, care în viaţa lor nu 
şi-au bătut capul cu de-al de aceste şi 
care au asudat cumplit ca să poată învăţa 
pe de rost piesa pe care vor s'o joace la 
nunta înălţimii tale. 

Theseu. — O vom asculta. 
Phllostrat. — Nu, nobile duce! Nu-i 

vrednică de tine. Eu am ascultat-o până la 
capăt şi nu-i nimic de ea dar nimic, nimic, 
nimic... Afară numai dacă ai simţi plăcere 
să-i vezi cum se muncesc şi cât s'au chi
nuit ca să te slujască astfel. 

Theseu. — Ţin să ascult piesa. Nimic 
nu poate fi ridicul, cînd ţi se dă cu inima 
curată... Haide, zi-le să Intre. Doamnelor, 
luaţi loc! (Phllostrat ese.) 
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H'ppobta. — Nu prea c plăcut să vezi 
cum nepuiinfa se trudeşte în zadar, şi bu
nele intenţii cad subt o povară prea mare... 

Theseu. — Dar, dulcea mea prietenă, 
noi nu vom vedea aşaceva. 

Hippolyta. — Philostrat zice că nu se 
pricep deloc la ceiace vor să iacă. 

Theseu. — Cu«atît mai frumos din partea 
noastră că le vom mul (urni pentru nimic. 
Noi vom înţelege bine ceiace el au înţeles 
rău şi vom preţui zelul lor după intenţie 
nu după roade. Pretutindeni pe unde am 
fost, mau întîmpinat prelaţi mari cu dis
cursuri pregătite mai dinainte... Şi i-am vă
zut, palizi, tremurând, oprindu-se în mijlocul 
unei fraze: frica şi emoţia le sugrumau 
vocea, aşa că, drept încheere, se întorceau, 
muţi, fără să fi ţinut discursul întreg... 
Crede-mă însă, dragă Hippolyta, că tăcerea 
şi emoţia asta îmi vorbeau inimii mai tare 
decât elocuenţa cea mai îndrăzneaţă. Iubi-

' rea şi simplicitatea, tocmai penirucă-s mufe, 
vorbesc mai mult firii mele. (Philostrat se 
întoarce). 

Philostrat. — Nobile duce, Prologul e 
gata. 

Theseu. — Să intre. 
(Fanfară de trompeţi. Intră personagiul 

care spune prologul. Adunarea s'a rîndult 
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ca să asculte. Lysander şl Demetrius stau 
pe lîngâ duce). 

SCENA III 

Cei de mat 'nalnte, Prologul (Quince.) 
Prologul. — | 

De v'om supăra o clipă, noi venim cu 
[gînduri bune 

Şi de-aceia prin urmare orice-am face, 
[orice-am spune, 

N'am avut intenţii rele, dar ca să vă mul
ţumim 

Noi venirăm prin urmare ca să v'arătăm 
[ce ştim. 

Nu pentru plăcerea voastră sînt acum ac-
[lorii gata, 

Ci au venit ca să vă stoarcă lacrimi multe, 
cu găleeta, 

Care dacă ascultîndu-i, fiind foarte pregătiţi, 
Veţi efla chiar dela dînşii fot cetrebuese 

ştijl. 
Theseu. — Nu prea ştie unde să se o-

prească, mucalitul ăsta. 
Lysander. — A luat-o razna, ca un ar

măsar nărăvaş. O bună învăţătură, mărite « 
duce: nu-i destul să vorbeşti, trebue să ştii 
şi cum să vorbeşti. 
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Hlppolyta. — Şi-a spus prologul, cum ar 
cânta un copil din flaut: scoate sunete, 
dar nici-o melodie. 

Theseu. — Rostirea lui a fost ca un lanţ 
cu verigile încurcate: nu lipsea nici una, 
dar toate era halandala. Cine vine acum ? 

(Intra Pyram, Thlsbeea, Zidul, Luna, şl 
Leul, ca personagii mufe, pe care le pre
zintă Prologul.) 

SCENA IV 

Cel de mal 'natnte şlpersonagllle Inter-
mezzului. 

Prologul. — 
Vă veţi minuna, desigur ce'nsemnează 

[toata acestea? 
Mlnunaţi-vă'nainte, păn' s o lămuri povestea. 
Nu şliji cine-i omul ăsta? Este Pyram... 

[Dar femeea ?... 
Prea frumoasa fată, este prea iubita lui,— 

[Thisbeea, 
Omul plin de var, de colo, reprezintă, ca 

să ştiţi, 
Z'dul care-o să despartă pe cei doi îndră-

[gosti|f. 
Degetele*! răşchirate, — spun de-acum, să 

[nu vă mire, — 
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Sînt spărturi în zid, prin care îşi spun 
[şoapte de iubire... 

Celalt om, cu felinarul şi cu tufa ceia'n 
[spate 

Reprezintă luna plină... pentrucă întotdeauna 
Cînd se întîlneeu amanjH, tocmai răsărea 

[şi luna. 
Lighioana cea de colo, care se numeşte leu, 
(Şi care, vă spun în treacăt, este un amic 

[de-al meu) — 
El a speriat teribil, înlr'o noapte de iubire» 
Pe Thisbeea, ce venise cea dintâiu la în-

[tilnire. 
Şi pierzîndu-şi ea mantaua în acea sperietură 
Leul ăsta i-a pătat-o cu însângerata-i gură. 
Iar epoi venind şi Pyram cel frumos, cu-

[prins de jale 
A găsit asasinată mantia iubitei sale ! 
Atunci el scojind din teacă spada lui cea 

[sîngerată 
Făr'a mai sta mult la gînduri, şi-a'mplinta-

[t-o'n piept pe toată! 
Iar iubita lui Thisbeea. care'n umbră aştepta, 
Intr'o clipă-a scos pumnalul şi s'a omorît 

' [şi ea ! 
Ce s'a petrecut în urmă mai pe larg au 

[să vă spână 
Leul, zidul, amorezii şi sirăluciloarea lună. 
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(Prologul pleacă, împreună cu Plram, This-
beea, Leul, şi Luna). 

Theseu. — Parcă nu-mi vine-a crede ca 
leuUsă ne poată spune ceva! 

Demetrius. — N'ar fi de mirare să vor
bească şi un leu, cînd sunt atîţia măgari 
cari vorbesc. 

Zidul (înaintând). — 

In această comedie s'a'ntîmplat să mă decid 
Ca, eu, Snout căldărarul, să joc rolul unui zid 
Şi»acest zid e plin de găuri, să pricepeţi 

[ce va spui — 
Prin care şoptesc în taină Piram cu This-

V i [beea lui. 

arul, piatra, tencuiala de pe mine, spun 
[curat 

Că eu nu slnt om, din contra, că sînt zid 
[adevărat. 

Iar de-o parte şi de alta, dinşii, care va-
[săzică, 

Prin spărturile acestea îşi vorbesc cu mare 
[trică... 

Theseu. — Po{i pretinde mai mult dela 
un zid? 
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Demetrius. — E cel mai deştept zid din 
cîte-am întâlnit, stăpîne. 

The seu.—Tăcerel Pyram s'apropie de zid. 
(Intră Pyram.) 

SCENA V 

Cel de mal 'natnte, Pyram, apot Thlsbeea. 

Pyram.— Noapte, noapte, neagră 
(noapte, cu alt tău cernit veşmînt, 

Care vii întotdeauna cînd nu-i ziuă pe 
[ptimînt, — 

Vai, mi-e teamă că Thisbeea nu se tine 
[de cuvîntl 

Şi tu, zidule simpatic, dregă zid... O, zid 
[iubit 

Care de cînd {in tu minte curţile ne-ai 
[despărfit, — 

O, arată-mi o spărtură prin care să pot 
[vedea 

Dacă dincolo de tine n'a venit Thisbeea 
[mea \ 

(Zidul resjlră degetele} 
Cerul Să te aibă'n peză "... Zid iubit, îji 

[mulfumesc !.. 
Dar ce văd ?... Nu văd pe nimeni... Pe \. 

[Thisbeea n'o zăresc... 



100 W. Shakespeare 

Zid afurisit, prin care nu-mi văd fericirea 
(mea, 

Blestemată fie-Ji piatra care m'a trădat aşa ! 

Thoseu. — Dacă zidul e viu, mă mir că 
nu-i răspunde Ia ocară. 

Bottom (Pyram), — Nu, stăpîne slăvit, 
n'are să răspundă. Pentrucă, după cuvin
tele „care m'a* trădat aşa" vine replica 
Thisbeei. Ea trebue să intre'n scenă chiar 
acum, şi eu trebue s'o pîndesc prin spăr
tura zidului. Ai să vezi că lucrurile se în-
iîmpl \ chiar aşo, cum spun eu. Uite-o că 
vine! (Jntrâ Thisbeea.) 

Thlsbeea. — 
O, iubite zid, adesea am venit plîngînd ia 

[tine 
Pentrucă desparji de-apururi pe Pyram al 

[meu, de mine, 
Gura-mi de cireşe-adesea săruta't-a cu 

[sfială 
Lespezile tale, pline de var şi de tencuială, 

Pyram. — 
Parc'am auzit o voce '... Fuga la 

[deschizătură 
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Ca s'aud de se zăreşte adorata ei figure.,. 
Ah, Thisbeea !„. 
Thisbeea. — Dulce Pyram, cred că tu 

[eşti acolea... 
Pyram. — Prea iubita mea Thisbeea, tu 

[poţi crede orice-i vrea, 
Dar să ştii c'aici se află mult iubitul 

[tău frumos 
Care-a fost întotdeauna c'a Lj>sander 

[credincios. 
Thisbeea. — Iar eu fi-voiu ca Helena 

[fidelă păn'la mormînt. 
Pyram. — Ca Saphala pentru Procus, 

[astfel pentru tine sînt! 
Thisbeea. — Tot atîta cît Saphala te iubesc 

[eu devotată, 
Plram. — Prin deschizătura asia, vrei să 

[mă săru[i odată ? 
Thisbeea. — Da, sărut deschizătura, căci 

[buzele tale nu-s!... 
Pyram. — Vin' să ne'ntîlnim la noaple 

[la mormîotul lui Nious. 
Thisbeea. — Chiar de-o fi să mor, iubite, 

[vin acolo negreşit! 
(Thisbeea şl Pyram pleacă) 

Zidul. — Eu de ce-aşi mai sta degeaba? 
[Rolul meu s'a isprăvit. 

(Pleacă şl zidul) 
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Theseu. — A căzut zidul dintre cei doi 
vecini. 

Demetrius. — Nici nu se putea altfel, 
cînd ai aface cu un zid aşa de ascultător. 

Hlppolyta.— E cea mai proastă tragedie 
din cite am pomenit. 

Theseu. — Cele mai bune lucruri în ge
nul acesta, şi tot nu-s decît nişte umbre. 
Şi cele mai rele nu preţuesc mai puţin, 
cînd ştii să pui dela tine, din fantezia ta, 
ceiace le lipseşte. 

Hlppolyta. — Dar atunci fantezia ta, face 
opera, nu ei 

Theseu. — Dacă nu ne facem despre ei 
o idee mai bună decît îşi fac ei înşişi a-
tunci pot trece drept oameni întregi,.. Dar 
uite, vin două nobile dobitoace: un leu 
şi-o lună, {Intră Leul şl Luna). 

SCENA VI 

Cel de mat 'nalnte, Leul şi Luna 

Leul. — 
Doamnelor, a, căror inimi se fac foarte 

[mititele 
Chiar de frica unui şoarec care fuge pe 

[podele, — 
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Aţi muri de spaimă toate cînd a[i auzi 
[un leu 

Cum răcneşte el de groaznic... Dar vă 
[rog să ştiţi că eu 

Nu sînt leu, nu sînt leoaică, — sînt iîmplar 
[de felul meu, 

Snug, tîmplarul I.. Căci altminteri, de-aşi 
[fi leu şi de-aşi intra 

In mijlocul dmneavoastră, — ar fi vai de 
[pielea mea! 

Theseu. — Iată o lighioană foarte cum 
se cade. 

Demetrius. — E cel mai conştiincios a-
rimai din cîte-am văzut, stăpîne ! 

Theseu. — S'auzim acum şi luna. 
Luna. — Felinarul reprezintă luna-nouă 

cornut său... 
Demetrius. — Cornul lunii? Dar eu nu 

văd nici un corn pe capul tău. 
Theseu. — Nu, fiindcă i lună-plină. A 

uitat ce-avea să spună ! 
Luna. — Felinarul este luna, iar eu — 

omul-din-lună. 
Theseu.— Asta-i cea mai mare greşeală 

a piesei. Dacă felinarul e luna, omul ar 
trebui să intre în felinar, — căci altfel cum 
ar putea să reprezinte pe omul-dinlună 1 

Demetrius, — I-a fost teamă să intre, 
ca să nu-1 pice luminarea. 



104 W. Shiikespeare 

Hlppolyta. — Mie mi s'a urîtcu luna asta 
aşi vrea să apună. 

Theseu. — Nici nu mai are mult,— uite 
cum i-s'a micşorat lumina. Dar trebue să 
fim curtenitori cu ea, s'avem răbdare pană 
ce-a apune singură. 

Lysander. — Zi-i mai departe, lună •' 
Luna. — Tot ce-am să vă spun, este că 

felinarul ăsta reprezintă luna, eu, pe omul-
din lună, iar mărăcinele ăsta, sarcina din 
spatele omului din lună. 

Demetrius. — Dar toate lucrările aces
tea trebuiau să fie în felinar, dacă zici că 
sînt în lună... A, tăcere! Vine Thisbeea. 
(Thlsbeea Intro). 

SCENA VII 

Cel de înainte, Thlsbeea. 

Thlsbeea. — Aici e mormînful lui Ninus. 
Unde e iubitul meu ?... 

Leul (rage îngrozitor). — Oaaa i (Thls
beea fuge). 

Demetrius. — A fost bine răgetul, leule! 
. Thoseu. — Bravo fuga, Thisbeea 1 

Hlppolyta. — Bine-ai luminat, lună 1... In-
tradevăr, luna îşi face datoria în conştiinţă. 
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(Leul s'apropie de mantaua Thisbeei şi-o 
sftsle cu dinfii). 

Theseu.— Foarte bine-ai sfîşiat-o, leule ! 
Demetrius. — Şi acum vine Pyram. 
Lysander.— Şi leul o şterge. (Leul plea" 

că. Intră Pyram). 

SCENA VIII 

Pyram şl cel dinainte, afară de Leu şl 
de Ihlsbeea. 

Pyram. — Mulţumesc, iubită lună, pentru 
[razele-ţi solare! 

Lună-fi mulfumesc fiindcă eşti aşa 
(strălucitoare ! 

In lumina ta de aur, graţioasă, voi 
Jvedea 

Chipul ei, clnd la 'ntîlnire va veni 
(Thisbeea mea,.. 

Dar... ia staji!... Nenorocire1 

Ia uitati-vă!.,. Mister... 
Un obiect în nesimţire.,. 
Vai sărmane cavaler 1 
E mantaua ei iubită, 
Cum se poate ? Văd eu bine ?... 
Vai de sînge e mînjită!... 

L 
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Moarte, ia-mă şi pe mine ! 
Furii crude, ah, veniţi, 
Rupeţi iuie cît puteţi, 
Smulgeţi şi măcelăriţi 
Firul scurtei mele vieţi 1 

Iheseu. — Ar fi destul această frenezie 
şi pierderea unei fiinţe scumpe, ca să te 
întristeze până Ia lacrimi. 

Hippolyta. — Nu ştiu ce să zic, dacă 
nu-mi face milă omul ăsta... 

Pyram. — 
O, natură crudă, spune-mi pentru ce-ai 

[creat tu Iei, 
Dac'un leu a fost în stare chiar aici, 

[viaţa ei 
Cu-ai săi dinţi s'o violeze.,, care este... 

[o, nu... care 
Vreau să zic, a fost odată cea mai mîndra 

[de subt soare 1 
Curgeţi, lacrimi, curgeţi dacă 
Ochii mei mai pot să plîngă! 
Spadă, eşi afar* din teacă 
Să te 'mplînt în partea siîngă, 
Unde bate inima! 
Mori, Pyram K . Aşa !... Aşa !... 
Am murit. Acuma sînt 
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Doar cu trupul pe pămînt, — 
Sufletul în cer se plimbă... 
Nu mai văd nici luna 'n nori... 

{Luna pleacă repede). 
Haide, taci odată, limbă. 
Pyram, mori odată, — mori! 

(Se sbate mult până ce-şl dă duhul.) 
Hippolyta.— Cum de-a plecat luna, îna

inte ce Thisbeea să fi venit să-şi desco
pere iubitul mort ? 

Theseu. — O să-I caute la lumina ste
lelor... Iat-o, că vine. Cu jele.nia ei se va 
mîntui şi piesa (Intră Thisbeea.) 

SCENA IX 

Thisbeea şl cel de mai 'natnte, 
afară de Lună. 

Hlppollta.— Mi se pare că n'are de ce 
jeli atîta, după un Pyram ca acesta; sper 
că va sfîrşi curînd. 

Demetrius. — Un pai ar atîrna mai greu 
la cîntar decît Pyram cu Thisbeea lui cu 
tot !... 

Lysander.— Mi se pare că l'au şi zărit 
ochişorii ei frumoşi. 
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Demetrius. — Da, şi-acum începe să se 
iînguiasca. Linişte! 

Thlsbeea (dînd peste trupul lui Pyram).— 
Ce, tu dormi, iubitul meu ?... 
Hai, deşteuptă-te, răspunde '... 
Pyram, scoală-te. Sînt eu... 
Uite, simt ca mă pătrunde 
Un fior... Eşti mort?... eşti mut?... 
Doamne, cine-ar fi crezut ! 
Ochii tăi dulci şi senini, 
Buzele tale de crini 
Putrezi-ver în pămînt! 
Faţa fa cea drăgălaşă, 

* Nasul teu ca o cireaşă — 
Toate acestea nu mai sînt. 
Plîng şi toată lumea plînge 
Doi amanţi nenorociţi... 
O, voi Parcelor, veniţi 
Să muiaţi din nou în sînge 
Foarfecele blestemat 
Cu care i-aţi rătezat 
Firul de mătasă-al vieţii 
Chiar în floarea tinereţii ! 
Intră 'n inima mea, spadă, 
Şi cu vîrful tău, sfîşi-o!... 

(Se înjunghie). 
Astfel i-a fost dat să cada, 
Bietei Thisbe... Mor, Adio! 
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Theseu. — Luna şi leul au rămas în 
•iată, pe semne, ca să îngroape morţii. 

Demetrius. - Şi Zidul a.fugit. 
Pyram mort (rldlctnd puţin eapuî). ~ 

Nu-i adevărat! Nici decum. Zidul care des» 
partea pe părinţii lor, se cheamă că s'a 
dărîmat... (Se ridică în picioare de-a binele:) 
Şi acum, dac'aţi vrea să vedeţi epilogul, 
ori să ascultaţi un dant bergamastic, jucat 
de doi dintre noi... 

Theseu. — Nu mai vrem nici un epilog. 
Piesa voasfră mai are nevoe de comen
tarii?... Toji actorii sînt morţi, nu se cade 
să-i mai vorbim de rău. Dacă acela care 
a scris piesa ar ii jucat pe Pyram şi s'ar 
fi spînzurat cu brîul Thisbeei, ar fi eşit o 
tragedie foarte frumoasă. Dar chier aşa 
cum e, a fost frumoasă şi foarte bine ju
cată... Acum, să lăsăm la o parte epilogul 
şi să vedem donjul bergamastic. 

(Danţ grotesc, executat de doi actori ai 
Intermezzului). 

Theseu (după ce s'a sfîrşlt danful). — 
Miezul nopţii a sunat cu glasul lui de-ara-
mă. La culcare! E ora cînd umblă stafiile. 
Mă tem că vom dormi mîne, ziua, timpul 
pe care 1-em veghiat în astă-seară. Vre
mea a trecut fără să băgăm de seamă, cu 
piesa aceia proastă şi cu danful. La cui-
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care, prieteni! Cinsprezece zile în şir va 
line sărbătoarea nuntii, cu petreceri de 
tot felul. 

(To// es, cu luminile. In sală râmîne lu
mină de noapte. In curtnd Intră Puck). 

SCENA X 

Puck, apoi Oberon, litania, Ztne. 

Puck. — 
Miez de noapte... Ceasul tainic a sosit, 
Cînd la lună urlă lupul răguşit... 
Cînd de-a zilei muncă vitregă răpus 
în colibă muncltoul doarme dus. 
Cucuvaia înfioară, de departe, 
Pe bolnavul care cugetă la moarte, 
Treaz, pe palu-i de durere... 
Acum pîlpîe şi piere 
In opaiţ cea din urmă licărire, — 
Cînd mormintele uitate se deschid 
Şi strigoii care ies din cimitire 
Se strecoară lunecînd pe lîngă zid... 
Iar noi, duhuri ce sburam în întuneric 
Şi ca un convoi feeric 
Luna albă o 'nsojim 
Peste negrele abise, — 
Noi formăm convoi de vise 
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Nopţii calme şi albastre. 
Iar acum ne pregătim 
Pentru jocurile noastre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Doarmă-acum această casă'n toată tihna, 
Nici un şoarec să nu-i tulbure odihna! 

(Intră Oberon şi Titania cu suita lor) 

Oberon. —Umpleţi casa aceasta cu Iu-,.'\n \ 
mina dulce şi scăzută a unui^foc ce-i gata i^fl 
sa moară. Fiecare silf şi zînă să danteze 
fără sgomot. 

Tltanla. — Mînă 'n mîna, cu o gratie 
feerică, vom cînta şi vom sfinfi locul a-
cesta... 

(Cântec şt danturi, uşoare de zîne) 
Oberon. — Plimbaţi-vă prin tot palatul 

pană în zori de zi... Noi ne vom duce să 
binecuvîntSm patul nupţial, cu toată pro
genitura ce se va naşte din el, să fie pu
ruri fericită. Astfel, cele trei părechi unite 
se vor iubi întotdeauna, şi-şi vor păstra 
cu credinţă, iar urmaşii lor fi-vor feriţi 
de greşelile naturii: cu nici un semn să 
nu fie însemnaţi din născare... Fiecare 
zînă să stropească cu -rouă binecuvîntă 
a cîmpurilor toate odăile palatului, ca pa
cea să domnească prelulindeni aici... Şi 
acum să plecăm încetinel... şi mine, în 
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revărsatul zorilor, să ne întîlnim Iarăşi 
laolallă. (Oberon şi Tiiania es cu sulta lor). 

Puck. — Noi, ca umbre se sîntem, 
Dacă nu v'am fost pe plac, — 
La aceasta nu putem 
Să găsim decît un leac : 
Muritorilor amici, 
Voi să vă închipuiţi 
Că... aţi tras un somn aici! 
C'a|i dormit, şi c'aji visat 
Cîte-aici s'au întîmplat... 
Cerem indulgenţa voastră 
Pentru comedia noastră 
Care nu-i decît un vis. 
Dar să ştiţi că v'am promis 
Şi că, chiar avem de gînd 
Să vă dăm alta, mai bună... 
De n'om da-o în curînd, 
Atunci Puck, băeatul mic, 
Să rămîe de minciuna. 
Ş'acum tuturor vă zic 
Nopte bună ! Noapte bună !... 

( f c O R T * N A) 
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