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P R E F A Ţ A 

i'rimul număr al acestji Biblioteci. înfiinţată de 
<către mult regretatul Pompiliu Eliade. fostul di
rector genera1 al Teatrelor, a apărut în 1909 şi 
'cuprindea traducerea piesei ..lleidelbrrgul de altl-
data'. Au apărut de atunci o serie de lucrări 
dramatice de Înaltă valoare, tălmăcite de fruntaşi 
Ţ{ literaturii noastre, precum şi uncie piese or!- [ 
Binale, jucate pe scena Teatrului Naţional. 

••Biblioteca Teatrului National" reapare acunt, 
? ( va urmă programul tras de îuteniridorut ei: in 
°ce/aş timp. vom cada .'fl tipărim şi traduceri din 
n"tor,:i. străini celebri, cari n'au fost încă reprer 
zcntaie; în felul acesta, „BibUotsca Teatrului Na— 
'•tonal' v a deveni, cu vremea, o colecţie cuprin-
Za'ul capod'operile dramatice ale tutulor lit era'u-
rilar. 

EDITORUL 



ACTUL I=iu 



P E R S O A N E L E : 

ORSINO, ducele Illyriei 
SEBASTIAN, un tânăr gentilom 
ANTONIO, un căpitan marinar prieten CIB 

SEBASTIAN 

UN CĂPITAN marinar prieten cu VIOLA. 

VALENTIN . . . . . . . . . 
gentilomi la curtea, ducelui 

CURIO 
SIR TOBY BELCI, unchiul Oliviei 
SIR ANDREW AGUESCHEEK 
MALVOLIO, intendent la OLIVIA 

FABIAN s e r v i l o r i l a OLIVIA 
CLOWNUL 
OLIVIA, contesă 
VIOLA, sora lui SEBASTIAN 
MARIA, servitoarea OLIVIEI 
LORZI, UN PREOT, MARINARI, OFIŢERI, MU

ZICANŢI Şl SERVITORI 
SCENA: Un oraş în Illyria şi coasta roărei a-

proape de oraş. 

^ ^ 

. 



ACTUL I 

SCENA I. . 

Vn apartament în palatul ducelui. 

^ r a : DUCELE, LORZI şi CURIO, MUZICANŢI 
asleplând ordine-

OUCELE. Cântafi, dacă iubirea se hrăneşte 
Cu melodie, daţi-ml din belşug- f 
Ca sălurată pofta-mi să slăbească .. 
Să Jnoară.— Inc'oda!ăl E aşa dulce 
îmi sună -la ureche ca zefirul 
Blond, care suflă peste viorele, 
Furându-!e mirezmel— Staţi: destul! 
Nu anai e aşa de dulce^ca î$ 
rîîTmp, rât pyţi'^ii 
iubirea plăsmueşte 
închipuiri cu atâta fantazie 
'"cât fantastică e însă'şi. 

CURIO. Vreţi să Vânaţi, seniore? 
_UCELE. Şi c e o a r e ? 

J^R.o. Vr'un cerb. 
CELE, J J a ţjg p e c e J m a j s C U m p c e . J a m ; 

(se scoală) 
Când ochii mei zăriră pe Olivia, 
Crezui că cerr.l s e mai limpezeşte! 

1 c c r l 3 niâ prerăcui in acea clipă 
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Şi dorul meu, ca un copoi sălbatec 
De atunci mă urmăreşte. 

(Intră Volentln) 

SCENA II. 

DUCELE. Ei, ce-a zis? 
VALENTIN. Seniore, nu am fost lăsat să intru 

Dar servitoafea'mi detc acest răspuns: 
Nici chiar natura, şeapte ani de acum ' 
Nu va putea să'i zărească fata; 
Ci va umbla cu ea Acoperită 
Şi zilnic va stropi cu amare lacrimi 
Odaia ei, ca astfel să menţie 
Moartă iubirea unui fi ate draff 
Ce-i încă viu în trista-i amintire- i 

DUCELE. Oi dacă are un suflet" ce-i în stare 
Să dea atât piiuos de amor la frate 
Cum va iubi, âtuncea, când săgeata 
De aur va ucide orice alt dor 
In ea. şi când şi inimă şi creer,— 
Tronurile domneşti ale fapturei,— 
Ocupate vor fi de un singur rege! 

* Haidem cu toţii .— Vreau culcuş de flori, 
Să-mi întind doru'n umbră de boschete-

(Escl 

SCENA III. 

jntră: . VIOLA, CĂPITANUL şi MARINARI. 
VIOLA. Ce tară e aceasta? 
CAPJTAN. E Illyria. 



j ,Ce ai voi" 11 

VIOLA. Şi ce. să fac acum în Illyria, 
Când fraie-mcu e*;: câmpii Elisei? 
Dar poate n'a murit :—ce credeţi Voi? 

CĂPJTAN. .^bia pe voi . norocul v'a s'aţvit. 
VIOLA. Bietul r.:cu frate, o fi ,scăpat şi el. 

CĂPITAN. Se poate, d-nă, şi ca să-ţi dau curai 
Pot să-fi -pui că spărgându-ni-se nava 
Pe când şi d-ta şi roi, pufin:i, 
Ce-am mai rămas, ne acăţara de barcă • 
L'am văzut cum, nădejdea îriVătându-1, 
EI sa legă de un catart, pc.cars, 
Ca Arion călare pe delfin. 
Eu îl văzui luptâ^drl-se ca valul 

Cât îl urmai cu ochii.... 
VIOLA. Ţine, bani, 

Pentru cc-ai spus. Chiar mântuirea mea 
Inii dă speranţe şi cuvântul tău 
Le întăreşte. Dar cunoşti ti; ţara 
Aceasta? (Se scoală). 

CĂPITAN. Doamnă, sunt născut acilea. 
La trei ceasuri ,de drum din acest loc-

*,0'-A. Cine domneşte aci? 
C A P ' T A N Un duce nobil, 
..• La fire şi Ia nume. 
^ I O '-A- Cum îl cheamă? 
CAPITAN. O r s i n o > 

VIOLA. Orsino! Adesea tatăl meu 
Rostea numele Iui. Era flăcău. 

| T AN. Şi e şi acuma, şau până mai deunăzi 
. Căci d'abea de c. lună am plecat d'aicea 

5' se şoptea atuncia—f'indcă ştii 
Că de cei mari cei mici tot flecăresc 
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Că-e îndrăgostit de prea f:umoasa 
Olivia. 

VIOLA. Şi cine este' ea? 
CĂPITAN. O fată prea cuminte, o contesă. 

Tatăl ei a murit acum un ,an 
Lăsând'o în paza singurului fiu 
Un frate ce muri curând in urmă. 
De dorul lui ea fuge .acum de h | n e 
Si de bărbaţi. 

VIOLA. O de aş putea sluji 
Aşa femee, să mă întorc în lume 
Numai când soarta s'.ar schimba în bine 
Şi pentru m:'nel, 

CĂPITAN. Lucrul este greu! 
Căci nu vrea să primească curtenire 
Nici del a duce. 

VIOLA. Vorba ţi-c frumoasă 
Şi de şi firea deseori ascunde 
C'un zid de frumuseţe piţregaiu) 
Vroesc să cred că ţi se potriveşte 
Cugetul cu plăciia-ţi apaieută, 
Te rog, dar, şi te voi plăti prea bine 
Să nu spui cine sunt, să miă ajifci 
Ca travestită să pot lua întocmai 
Chipul dorit de mine- Voi sluji 
Pe duce, mă vei prezenta la dânsul 
Ca nobil paj şi nu va fi degeaba 
Eu pot să cânt şi muzică să-i fac 
Şi slujba mea de preţ arc sa'i fie 
Ce s'o mai întâmpla o să vedem. 
Numai tăcerea ta să mă .ajute. 
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CĂPITAN. Vei fi deci paj şi eu chiar mut voi fi. 
Vorbă de-oi spune eu, să-mi pierd vederea. 

VIOLA. Iţi mulţumesc ; du-mă Ia el acuma. 
(Ese) 

SCENA IV. 

Intra: SIR TOBY BELCI şi MARIA. 

SIR TOBY. Ce naiba-i mai veni şi nepoate-mi 
să pue atâta la inimă moartea lui frate-său- Ei | 
atâta ştiu că grija, e duşmana vieţii-

MARIA. Pe legta mea, Sir Toby, ar trebui isă 
vii mai devreme noaptea acasă, nepoata fcl-tale, 
stăpâna mea, e foarte scârbită de pUrtarea d-tale. 

SIR TOBY. Ei, mai bine să se scârbească, decât 
să scârbească-

MARIA. Da, însă te-ar îmbrăca mai bine, dacă 
tc-ai ţine în marginele modeste ale cuviinţei. 

SIR TOBY. M'ar îmbrăca mai bine? N'am nevoie 
sa mă 'mbrac mai bine decât aşa. Hait/ele astea 
-sunt destul de bune pentru băutură; şi tot aşa 
?• cizmele şi cui nu-i place să se spânzure de 
urechi. 

MARIA. Atâta chef şi băutură o să te 'mbolnă-
vească: auzeam pe stăpâna mea vorbind de asta 
m a i alaltăeri şi de un cavaler într'o ureche, pe 

a r e ' ' ; ' i adus aci ca să-i facă curte-
SIR TOBY. Cine, Sir Andrew Agueschek? 
MARIA. I ) a , el. 

'•* TOBY. E cel mai mare om din IUyria. 
ARIA. Ce are aface asta cu vorba noastră? 

S | R TOBY. Cum ce ;are aface? Are 3000 de gal-
b c i l ! venit pe an. 
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MARIA- Da, dar galbenii lui n'o să-i ajungă 
nici un an măcar I £ sărit de tot şi mână sparta. 

SIR ICZY. Ruşine să-ţi fie sa vorbeşti aşa. 
Cântă din contrabas şi vorbeşte vreo trei pa
tru limbi,, vorbă cu vorbă, fără carte, şi are toate 
darurile dela natură 

MARIA. Are, aşa e, chiar prostia o arc dela 
natură- Pentrucă nu mţriai .că e iiebun, dar mai e 
'şi pe deasupra şi gâieavitor de frunte; şi dacii 
n'ar avea darul să fie un fricos ca să-şi mai po
tolească gustul de ceartă, de ijyjlt, aşa crede Irj-
mea cu scaun la cap. ar fi avut dani' să zacă in 
mormânt. v 

SIR TOBY. Pe pumnul meu, isi:|if nisfc păcătoşi 
şi nişte bârfitori cei ce spun aşa despre dânsul 
Care sunt aceia? 

MARIA. Cei cari mai adaugă pe deasupra, că se 
îmbată în fiecare noapte în tovărăşia cMalc* 

SIR TOBV. Bând în sănătatea nepoate-mii: am 
să beau în sănătatea ei cât timp va mai fi loc 
pe beregată şi băutură în Illyria: cine nu Vrea 
să bea în sănătatea nepoate-mii, până nu'i se în
vârtesc creerii în cap ca o vârtelniţă, e un mişel 
şi un ticălos. Dar, vorbă! Castiliano volto. cari 
iată soseşte Sir Andrew Aguescheck! 

(intră Sir Audrew Agueschckl 

SCENA V. 

SIR ANDREW. Sir Toby Belci—• ce mai faci? Sir 
Toby Eelcil 

SIR TOBV. Dragă Sir Andrew. 
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. SIR ANDREW. Noroc, frumoasă damă. 
MARIA. Şi d-tale asemenea, domnule. 
SIR TOBY. Acosteaz'o, Sir Andrew, aeosteaz o. 

SIR ANDREW. Ce e asia? 
• SIR TOBY. Servitoarea nepoate-mii. 
SIR ANDREW. Amabilă doamnă Acosteazo, aş dori 

să-ţi fac cunoştinţa cât mai aproape. 
MARIA. Mă chiamă Maria, d-le. 

SIR ANDREW. Amabilă d-nă Mary Acosteazo. 
SIR TOBY. Te 'nşeli, cavalere: Acosteazo, în

seamnă întâmpin'o, dă-te pe Jângă ea. fă-i curte, 
asaltcaz'o. 

SIR ANDREW. Pe legea mea, în faţa lumii, asta 
înseamnă „acosteaz'o?". 

MARIA. Rămâne-ţi cu bine. d-ior. 
SIR TOBY. De o laşi să plece aşa, Sir Andrew, 

să n'aibi parte să mai tragi sabia în viaţa la. 
SIR ANDREW. De pleci aşa, madam, să n'am parte 

să mai trag sabia în v^aţa mea. Frumoasă d-na, 
're/i cumva că ai pus mâna pe un pi 

MARIA. Nu d-le, n'am pus mâna pe d-ta. 
SIR ANDREW. O fi, dar o Bă pui, iată mâna mea. 
MARIA. Ascultă., d-le, gândul e slobou: te rog 

Diitie-ţi jn-ina 'n putinei şi las'o să umezească. 
^'x ANDREW. De ce, inimioară? Ce. metaforă e 

asta? 
MARIA., E curată metaforă, d-le. 

^R ANDREW. Ei, te cred, Nu sunt aşa de zev-
c c a să nu-mi {in mâna cu raia Dai ce-i cu fflu-

ma d-fâie? 

MARIA, E curată glumă, d-le, o prosti.. 
SIR ANDREW. Mai ai multe de astea? 
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MARIA. Da, d-le, şi- 'n vârful degetelor; uite 
acuma îţi las mâna. nu mai am- lEse). 

SIR TOBY. Cavalere, ai nevoe de un pahar de vin 
de Canarii: când îe-am mai văzut aşa de pleoş
tit? 

SIR ANDREW. Cred că nidoda'.ă în viaţa d-tale, 
afară numai dacă m'oi fi văzut pleoştit de vinul 
de Canarii. Mi se pare uneori că n'am mai mult 
spirit decât orice biet creştin sau orice om de 
rând. Pricina e că mănânc multă carne de vacă 
şi socot că-mi valăm inteligenţa-

SIR TOBY. Nu încape îndoială. 
SIR ANDREW. Şi m'am' gândit să mă las de ea. 

Plec mâine acasă Sir Toby. 
SIR TOBY. Pour quoi? Scumpe cavalere? 
SIR ANDREW. Ce e aia, pourquoi? Înseamnă: Ha 

sau nu? Ce rău îmi pare că n'am lntrebifii+al în 
studiul limbilor vremea pe care am pus'o la 
scrimă, danţ şi luptele de urşi: ci de aş fi urmat 
la litere! 

SIR TOBY. Eheil ce clădărie de par ai fi avut în 
cap! 

SIR ANDREW. De ce? ar fi avut afacc ceva cu pă
rul meu? 

IR TOBY. Nici vorbă, mai ales că vezi foarte bine 
că nu prea e creţ din fire-

SIR ANDREW. Dar îmi stă bine şi aşa, nu c adevă
rat? 

SIR TOBY. Perfect, atârnă ca inul pe fuior, şi tot 
sper să văd într'o zi o femee luându-te între (ge
nunchi şi torcându-ţi-1-

SIR ANDREW. Iţi spun drept, mâine p'cc acasă; 
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Sir Toby: nepoata d-(a'.e, nu vrea să fie văzută; 
sau dacă se lasă pun prinsoare patru contra itia, 
c ă nu de mine. Şi ducele de alături îi face curte. 

SIR TOBY. NU vrea să ş'.h de conte; vrea o par
tidă potrivită cu ea, nu vrea să fie întrecută ide 
soţul ei, nici în situaţie, nici în vârstă, nici în 
spirit. Am auzit'o eu când spunea asta. Lasă, c 
trai aici, omule. 

SIR ANDREW. Arunci mai stau o lună. Si | i t un 
tip din cele mai curioase de pe lume; mă prăpă
desc uneori după mascarade şi după petreceri. 

p j SIR TOBY. Eşti bun la fleacurile astea, cavalcre? 
/ ^ SIR ANDREW. Ca orice bărbat din Illyria. oricine 

V > 0 ;»' fi el. 
M ) SIR TOBY. Dar, spune-mi, te pricepi Ia ţopăit, 
f\r\ cavalere? 

SIR ANDREW. Drept să-fi spun pot să sar ca o 
cţupră 

SIR TOBY. Şi eu tot aşa...Ca un berbec cu ca-
p , ' c în farfurie. Până unde ai ajuns CL« dansul la 
^aillarde cavalere? 

S'R ANDREW. Şi ştiu să fac roata mai bine ca orice 
° m din Illyria. 

" * TOBY. De ce le t i ' ascunse toate acestea? 
e c e au toate aceste daruri p perdea în fata 
1 • De ce laşi să se prăfuiască? De ce nu te 

1 U biserică în pas de gaillarde şi să te 'ntorci 
Pas de curante? Eu în locul tăiţ aş unnbla 

numai tontoroi; ori ce-aşi fac 
e danţ. Ce socoteşti tu? Ast 

" " l talentele? Mă '«â'ndeam 

nai tontoroi; ori ce-aşi face, ar fi în măsuri 
anţ. Ce socoteşti tu? Asta c lume să-fi as- • 

cun e 
<NC__ „s*" BlhLIOrBCA 
^<-T* JT CENTRALA 

( UNIVERSITARĂ " CAKOL1' 
r y X__ BUCUREŞTI 
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de bine conformat piciorul tău, că a fost creat 
sub zodia Oaillaroei. 

SIR ANDREW. Da, e so!id, şi e foarte bine într'urr 
ciorap roşu ca focul. Ce zici? Facem vreun chef? 

SIR TODY. Ce-am putea face altceva? Nu ne-am 
născut în zodia Taurultf? 

SIR ANDREW. Taurul! Cei născuţi în zodia asta 
ştiu numai să împungă şi să lovească. 

SIR TOBV. NU domnule, să sară şi să ţopăcască. 
Ia să-ţi văz ?a!ti"-ile! 'Sir Andrew Joacă) h a ! mai 
sus! ha, ha! perfect!(Ese\ 

TABLOUL II 

SChNA I. 

(Acclaş decor) 

Intift: V A L E N T I N ŞI VIOLA (îmbrflcnta ))ărbăte?te>; 

- VALENTIN, Dacă ducele urmează cu favorurile 
sale fafă de d-ta. Ce<a:io, o să înaintezi iute: 
te cunoaşte de trei zile numai şi deja nu mai i 
un străin 

VlOLA. Pui Ia indoiarâ prin urmare, sa:i carac
terul Iui sau tfeştepţăciiţiea mea, dacă te îndo-
eşti de continuarea dragostei lui: e nestatornic 
în favorurile sale? 

VALENTIN. NU, crede-mă. 
• VIOLA Iţi mulţumesc. Iată vine ducele. 

intră: DţJCfcLE, Cl 'RIO şi CURTENI. 

DUCEIE. Care din voi ' vâzUi'a pe Cesario? 
VIOLA. La ordine, seniorc, sunt aici. 
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•DUCELE. Voi staţi deoparte, tu,- Cesario, 
Tu ştii acuma toi; am răsfoit 
Cu tirie cartea tainei sufleteşti («nai inc,*) 

Deci, dragul meu, fă-ţi d r u m u ' p â n ' la 
[dânsa 

Nu te lăsă respiuns, stai lângă uşă 
Şi s'pune-le că prinzi chiar rădăcini. 

Pe loc., pân'te-o primi. 
VIOLA. Sigur, şehiore, 

Dacă-i aiât de cufundată în jale, 
Precum se spune, nu mă va primi. 

DUCELE. Fă gură mare, treci peste orice margini 
Dar nu veni 'napoi făiă foios. 

VIOLA. Şi de vorbesc* cu ea, seniorc, atunci? 
ÎIUCELE. Atunci descrie cum ş;ii Imai bine iubi-

[rea mea, 
Uimeş'e-o povestindu-i a mea credinţă. 
O să-ţi stea bine când îi vei vorbii 
Mai lesne o s'aecultc pe %in tânăr 
Decât pe un trimis cu aspect mai grav. 

VIOLA. Nu *red seniore. 
DUCELE. Ba g'o crezi. 

Căci ţi-ar tăgădui vârsta ferice 
Cin'te-âr numi bărbat: buza Dianei 
Nu c hiai fină sau frici roşie, glasu-ţi 
Blând la sunet ca al (unei fete 
Şi tot seamănă'n tine a jfemce. 
Ştiu că zodia îţi este potrivită 
La misiuni de acestea-
'"•oi-oc bun d'acum a 
v' Vei triii y.i <;i seniorii! t;;'J 
'Numind _iioiocul lui noroci* tău. 
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VIOLA. Mă voi sili să jilac. 
Ce clin cumplit 
In locu'i să fac curte 
Curul clorul meu e să'i i'.u soţie. iEse> 

SCENA II. 

intră: MARIA şi CLOWNUL 

MARIA. Ori îmi spui unde ai fost, ori nu-mi 
mai Ideslipesc buzele niciodată ca Să-ţi iau apă
rarea: stăpâna o să te spânzure fiindcă ai lip— 
511, 

CLOWN. Las'o să mă .«spânzure: cine e bine 
spânzurat în lumea asta nu trebi | : să se teamă 
de nici un drapel. 

MARIA- Lămureşte-te. 
CLOWN. Nu-I mai vede ca să se teamă de el. 
MARIA. Vei fi spânzurat pentru că ai lipsit a-

lâta vreme, sau vei fi dat afară, şi nu e acelaş 
lueru pentru tine? 

CLOWN. O bună spânzurătoare împiedică ade
sea o căsătorie rea; şi cât despre dare afară e 
vară şi ea o să-mi vie în ajutor. 

MARIA. Va să zică eşti hotărât? 
CLOWN. NU, de fel; dar hotărârea mea atârnă 

de două sforicele-
MARIA. Că chică se rupe una, te ţii de cealaltă, 

dar dacă se rup amândouă, îţi cad nădragii. 
CLOWN. Se potriveşte ce c drept, se potriveşte. 

Ai apucat drumul bi|i- Dacă-I faci pe Sir Toby 
să ise lase de băutură, eşti o bucăţică de femee deş
teaptă cum nu e alta în Illyria-
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MARIA. Deslu', obrăzniciile, în privinţa asta: iaiâs 
vine 'stăpâna; ccre-ţi iertare cuviincios, o să fie-
mai bine. (Kse în fund dreapta). 

CLOWN. înţelepciune, de e pe voia mea, aiii-
tă-mă să fac o poznă bună. înţelepţii ăştia care 
cred că te posedă se poartă ca nebunii şi eu care 
desigur, că sunt lipsit ide tine, pot să trec drept 
un om înţelept, căci ce zice vestiţi» Quitiapalif,: 
•,niai bine un bun intelcpt, decât un înţelept ne
bun''. 

Intra : OLIVIA şi MALVOLIO. 
Noroc să vă dea D-zeu, stăpână-
OLIVIA. Afară nebunii. 
CLOWN. N'aii/iţi oameni buni. Daţi pe di anina' 

afară-
OLIVIA. Ei, eşti un nebun sărac la glume. Ni: 

te knai vreau şi apoi ai început să fii necuviincios. 
CLOWN. Doua defeclc, doamnă, pe care bău

tura şi bunul sfat le va îndrepta, căci dă nely. ir 
nului sărac la glume bă1 fură şi nebunul prinde 
limbă. St'ălueşte pe omul necuviincios să se în
drepte, dacă se îndreaptă nu mai e necuviincios, 
.dacă nu. pune un cârpacii| să-1 dreagă şi orice lu-
c rU dres este numai cârpeală! virtutea ce greşeşte 
nu e s ( e decât cârpită cu păcat şi păcatul ce <se 
'"dreaptă e cârpit cu virtute, daca această simplă 
S1 logică încheiere va servi, bine, dacă nu, ce alt 
u C e ' Doamna a poruncit să se dea afară ri'e-

'""'• De aceea zic din nou, duceţi-o afara. 

OLIVIA. Am po:illicit sa te dea afara pe tine. 
CLOWN. Greşeală cât se poa'.e de mare. Doamnă8 
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Cucullus noii facit monaclui.:;: adică cum s'ar zice: 
nu am sficleţi Ja cap- Bună stăpână, dă-mi voie, 
să-fi dovedesc că eşti nebună-

OLIV:A. Poţi s'o faci? 
CLCWN. CU toată dibăcia, buna mea stăpână. 
OLIVIA. Fă deci dovada. 
CLOWN. Treime să procedez ca ia ca'echîsrh, 

pentru asta; stăpână, şoricelul meu virtuos', ras-
punde-mi-

OLIVIA. Bine, în lipsă de alfa distracţie, îţi 
<cer dovada-

CLOWN. Bună madonă, de ce eşti cernită? 
OLIVIA. Scumpe nebune, din cauza morţii fra

telui meu. 
Ctow.N, Gândesc că sufletul lui e în iad, stă

până-
OLIVIA. Ba ştiu, că sufletul 111" e în rai. nebuniile. 
CLOWN. CU atât mai marc ncbunia-ţi stăpână. 

să te cerneşti fiindcă sufletul fratelui d-tale e în 
• rai. Scoatefi nebuna de aci, d-lor. 

OLIVIA. Ce crezi despre nebunul ăsta, Malvo
lio'? aşa e că bnerge mai bine? 

MALVOLIO. Oii da, şi o să meargă tot aşa şi 
până când Por sgudui fiorii morţii: boala, bă
trâneţea, care face pe în{c!cpt să decază, îmbu
nează totdeauna pe nebun. 

CLOWN. Să-ţi. dea D-zeu din timpuriu aceasta 
boală g'ic.n d-le, ca să ti se perfecţioneze nebu
nia. 

OLIVIA. Ce răspunzi la asta Malvolio? 
MALVOLIO. Mă mir de d-ta, d-tiă, că găseşti plă

cere să vorbcşfi cu năfătăul ăsta- L'am văzut mai 
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dăunăzi păcălit de un nebun de rând care n'are 
minte nici cât o- piatră. Priveşte-1, şi-a eşit din 
fire; cum nu râzi şi nu'i dai ocazie, amti.'eşte. 
•Pentru mine oamenii înţelepţi care bagă in seamă 
pe nebuni şi îi fac haz, nu sunt altceva decât bu
fonii nebunilor. 

OLIVIA. Eşti prea egoist, Malvolio, şi gustul. 
tău nu prea c delicat- Când eşti mărinimos, fără 
prihană şi cu mintea liberă, iei drept ciripituri de 
Păsări aceea ce d-ta iei drept ghiu'cle de tun. Nu 
există calomnie Ia un nebun privilegiat chiar dacă 
nu face altceva decât să critice; căci nu e nimic 
de criticat la un om într'adcvăr cum se cade, 
oricât ar căuta el să găsească-

CLOWN. Mercur să-fi dea harul minciunii, peri-
triică vorbeşti bine despre nebuni. 

(roinlrfl Mariii din casa <le sus) 

MARIA; Doamnă, sus în casă e un tânăr se
nior care doreşte mult să vă vorbească» 

OLIVIA, p i n partea ducelui Orsino, aşa e? 
MARIA. Nu ştiu, d-nă; e im tânăr fnfnos şi-

bine. 
OLIVIA. Cine dintre ai mei ii ţine de vdrbă ? 
MARIA. Sir Toby, d-nă, ruda D-v. 
OLIVIA. Qoneşte-1 de acolo, te rog. Vorbpşte 

"Uniai prostii, ruşine să'i fie 1 lEse Marin) Du-te 
"ţa Malvolio. Dacă e cineva din partea Duce-

UI> sunt bolnavă, sau iiu| sunt acasă: spune ce 
vrei, numai s a pjC.CL>. (ES« Malvolio) Acuma ai 
văzut că nebunia d-tale s''a cam învechit, şi nu, 
«nai place ltimei. 
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CLOWN, Ai vorbit despre mine madonă, ca şi cum 
fiul d-tale cel mai mare, Jupiter, să-i umple ţeasta 
-capului cuminte, s'aji'ligă nebun, căci iată vine 
cineva din neamul d-tale, care ,are o pia mater cât 
se poate de slabii. 

(Intră': SIR TOBY BELCI) 
OLIVIA. Pe cinstea mea. e pe jumătate beat. 

Cine e sus în casă unchiule? 
SIR TOBY. Un gentilomi 

OLIVIA. Un gentilom? Ce gentilom? 
SIR TOBY. E un genti'om, asta el (suglitte) A 

dracului scrumbiei Ce mai faci, găgăuţă? 
CI.OWN. Scumpe Sir Tobyl, 
OLIVIA. Unchiule, unchiule, ci |n ai ajuns des de 

dimineaţă în aşa h.al? 
ŞIR TCBY. Hali ce hal? E cineva sus. „' 
OLIVIA. Da. bine c :ne e? 

SIR TOBY. Despre partea mea poate si fie şi 
dracul, dacă vrea; nu-mi pasă' Dacă nu mă crezi 
ce-ţi spui, m i e m i - e tot una. («pe). 

OLIVIA. CU ce seamănă omul beat, nebune? 
CLOWN. Cu un om înecat, cu ifi bufon şi cu un / 

nebun. Un prim pahar mai mult, îl face vesel, h ^ — ' 
un al doilea îl înebuneşte, iar al treilea îl îneaca.JO 

()i IVI \. Du-te de caută un poliţai şi pr|ic-l 
să-1 constate pe unchiul meu; e în gradi|l al 
treilea al băuturei, e la finul de tot, s'a înecat; 

«du-te de-1 caută-
CLOWN. Deocamda'ă c numai nebun acuma, d-nă, 

;i bufonul o să vază de nebun- (Ese). 
(Inliă iar MnlvolUi) 

MALVOLIP. D-nă, tânărul de sus jură că o să 
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vorbească cu d-ta! I-am spus că -eşti bolnavă, 
pretinde că ştie lucru acesta, de aceea şi vine să 
vorbească cu d-ta, i-am spus că dormi, părea că 
Ştia şi asta şi că de aceea vine să vorbească cu 
d-ta. Ce să mai spui, d-nă? E hotărât în contra 
oricărui refuz. 

OLIVIA. Spune-i că nu trebue să vorbească ci^ 
mine. , > 

MALVOUO. I-am spus şi asta, şi zice c'o să stea 
înfipt la uşă ca un stâlp al şerifuli|;, ca o stan 
de peatră, căci vrea să-ţi vorbească-

OLIVIA. Ce specie de om ,e? 1 
MALVOLIO. O specie omenească. 
OLIVIA. Ce fel de om? 

ALVOLIO. De felul lui cam necuviincios, zice că 
vrea să-ţi vorbească/fie că vrei d-ta fie că nu 
vrei. 

OLIVIA. Cum e la fată şi de câţi ani? 
MALVOLIO. NU e încă destul de bătrân ca să fie 

bărbat, nici destul de tânăr ca să mai fie băiat*.* 
°ici carne, nici peşte, e un fel de mijlociu între 
tânăr şi bărbat- E foarte frumos şi vorbeşte foarte 
v 'oi. Ai crede că d'abia, dăunăzi a fost înţercat. 

OLIVIA. Să vie! Chiamă pe Maria. 
MALVOLIO Ma:ia, cl-r.a te ch'amă. lE«o),\ 

(Intră MARlA) 
OLIVIA. Dă-mi vălul, vino, să mi-1 pui pe faţă 
S.ă ascultăm şi r.oua ami a a 'ă 

llntra VIOLA) 
VIOLA. p r e a cinstita stăpână a case:, ca-e e? 
OLIVIA. Vorbeşte cu mi ie. şi eu voi răspunde 

Pentru ea. Ce doreşti? , I 
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VIOLA. Strălucitoare minunăţie şi neîntrecută fru
museţe, te rog, spune-mi dacă -d-ta eşti stăpâna 
casei, căci niciodată ii'atn văzut'b. N'aş vroi să 
întrebuinţez greşit cuvântarea mea, căci nu mi
mai că este întoarsă bine, dar m'am căznit mul* 
s'o învăţ P e din afară- Frumoase doamne, nu mă 
luaţi în râs că sunt foarte susceptibil, chiar la 
cea mai mică opunere! 

OLIVIA- De unile ai venit, d-le? 
VJOLA. NU pot spune lucrr|-i ce n'am învăţat pe 

din afară, şi întrebarea asia nu stă în rolul meu'. 
Bună şi frumoasă d-nă, dă-ini asigurarea că d-ta 
eşti stăpâna casei ca să pot să-mi fin discursul. 

OLIVIA. Eşti actor cumva? 
VIOLA. NU, sufleţelul 'triei'l {dulce, (?i totuşi jur pe 

toate ^laţurile şireteniei că nu sunt aceea ce par. 
Eşti stăpâna casei? 

OLIVIA. Dacă nu mă înşel cumva, sunt. 
VIOLA De sigur că dacă eşti, te înşeli, căci ce ; 

ţi-e dat să împărţi, nu-ţi este dat să păstrezi' 
Dar aceasta nu intră în comisionul meu: 

să-mi urmez discursul spre Iar) la d-ta!e şi să-ţi 
arăt tot ce conţine mandatul meu. 

OLIVIA. începi deadreptul cu ce e mai impor
tant, te scutesc de laudă-

VIOLA. Vai şi eu m'am căznit atâta să-1 învăţ şi 
c poetic-' 

OuvrA. Cu atât mai mincinos trebue să fie. 
Te rosr, păstrcază-ţi-1- Am auzit că ai fost foarte 

îndrăzneţ sus în casă, şi făceai pe cei ce se apro
piau de d-ta, mai mult şă se minuneze de cât să 
te asculte. Dacă eşti nebun, pleacă, dacă eşti cu-

ăci ce t 

Zi-" JJ 
i: am 
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tointc fi scurt. Nu sunt de loc dispijsă sa iaii 
Parte la un dialog aşa de nepotrivit. 

MARIA. NU vrii să porneşti odată, d-le? Uite 
P'aci ţi-e drumul. 

VIOLA. NU, drăguto, ani să mai-statl pijjin. Po-
toliţi-vă niţel balaurul d-nă-

OLIVIA. Spune, ce vrei? 
V;OLA. Supt', un sol. 
OLIVIA. Ce sigur c'ai ceva inâl să-mi comunici. 

<3e eşti aşa de încurcat în politeţa d-tale. Indepli-
neştc-ţi- însărcinarea. 

VIOLA. Tretme auzită numai de d-ta. Nt| aduc nici 
0 declaraţie de războiţi şi nici pretenţii de orna
ş i n'am- Ţiu ramura de măslin în mână şi vorbele 
"iele sunt pe pace 

OLIVIA. Şi totuşi ai început insolent. Cinş eşti? 
Ce v r e i ? 

V'OLA. Insolenta ce s'a arătat în rninş, am învă-
*ft'o cloia chipul cum am fost primit- Cine sunt 
Ş 1 ce vvreau sunt taine ascunse ca giindif fecioareJorî 
Pşnţrii urechile d-tale, o revelaţie, pentru ale alr 
t o r a Profanare. 

^UVIA. Lasă-ne singuri: să-i auzim revelaţia-
(Murla esc) 

^Cl'ma, d-Ie, spuneţi dkcui-sifî? 
VIOLA. Prea dulce d-îiă... 
OLIVIA. Frumoasă idee • şi se pea.te spune multe 
'Pra ei. De unde ai scos pasagiul? 
^ I O L A . Din pieptul lui Orsino. 
OLIVIA. Din pieptul lui! Iii ce parte a pieptuhji? 

IOLA. Ca să răspund la fel, clin cea di.ităiu a 
, n "n' i sale. 
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OmviA. A. l'am citit: c o eresie. Altceva nir mâi 
;ii de spus? 

VIOLA. D-nă. fii bunii, laşă-mă şă-fî văz fata? 
OLIVIA. Ai vreun mandat (lela geniorul cl-ta!e sa 

tratezi şi cu fata mea? Ai eşit din textul d-lale. dar 
o să tragem perdeaua <*a să vezi portretul. 

Priveşte-I, tl-le, seamănă perfect cu aceea carc-ti 
stă în faţă- Priveşte d-le, nu e bine făcut? 

lisi senate vSlut) » 
VIOLA. E foarte bine făcut, dacă e tot dela 

D-zeu. 
OLIVIA. E autentic; duce la vânt si la ploaie. 

• VIOLA. Ce strălucitoare frumuseţe, roşttf şi al
bul chiar natura le-a pictat- D-nă eşti cea mai 
crudă femee de pe lume. dacii vrei să duci fru
museţea aceasta în mormânt fără să laşi lumei 
topic de pe dânsa. 

OIIVIA. O. n'am să fiu atât de răufăcioasJC, o să 
las mai multe urme de frumil eţea mea,*o să-i fac 
inventarul, şi fiecare amănunt .şi particularitate vor 
fi aşternute î'i testamentul meu: — idem o £11'ă 
cu dona buze, roşii obicimfte, idem doi ochi verzi, 
cu pleoapele Ion idem un jpât, o bărbie şi aşa mai 
departe. 

Ai fost trimis aci să mă pretueşti, nu e aşa? 
VIOLA. Acum văz cum eşti, dar eşti prea mân

dra, chiar diavolul dc-ai fi. eşti frumoasă- Se
niorul meu de'dragu-fi se topeşte-

lubirea-i trebui răsplătită, chiar de-ai fi ziua 
frumuseţei. 

OLIVIA. Cum? 
Zici tu că mă' iubeşte? 
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V 'OLA. Pătimaş. 
Cu lacrimi, cu durere, ci | suspine. 

OLIVIA. I ) a r v\ ]mi ştie gândul; uu-1 iubesc, 
Deşi îl cred virtuos şi îl ştiu nobil, 
Bogat şi tânăr, fa .ci dş cusururi, 
La vorbă priceput, viteaz, savant-
Si la făptură prea plăcut şi bine. 
Dar to.'.uşi îi'ain iubire pentru dânşii', 
El a primit răspunsul mai de mult-

VIOLA. De te-aşi iubi aşa cum te iubeşte 
Seniorul, şi aş pătimi atâta 
N'aş înţelege acest refuz şi nici 
Nu l'aş pricepe. 

OLIVIA, Şi ce-ai face dar? 
VIOLA. Mi-aş face un bordei colo la poartă 

Şi ' sufletu-mi cu l'aş chema în casă 
Aş scrie versuri de'ntristar amor 
Şi le-aş cânta mereu întreaga noapte. 
Numele t'-''iŞ striga până la culmi 
Ş'aş face să. vibreze viu ecoul' 
Strigând „Olivia'"' Pace n'ai avea 
Ori unde te-ai întoarce pe pământ 

_ Ş'ar trebui să albi mila de mine.' 
1A. Multe-ai raai face! Şi din, ce neam eşti? 

fi. . .L A ' £ un neam mai presus de starea-mi, 
^ ' - > bună. 

^ " ' t gentilom. 
L,Vl'V Seniorului să-i spui 

Că nii'l iubesc şi nici să mai trimeată 
Afară numai dacă-i mai vcmi 

a " I l u spui cum a piimil răspunsuf. Du-te, 
' t ' rnultumesc de osteneală. Ţine. 
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VIOLA. Nu am nevoie,- d-nă, (inepţi pi::;jra: 
Seniorul meu, na el\ are nevoie 
De recompensă-
Inimă de niatră 
Să aib'acrl ce vei iubi cândva I 
Şi ca stăpânu'mi fii dispreţuită 
Frumoasă răutate'ţi zic: r.diol ;• 

OLIVIA. „A4nlte-ai mai face! şi din ce neam 
.„Un neam mai presus de starea-mi, ds 

-[şi-i buna 
„Sunt gentile;;;''. Da. cred şi eu că eşti 
Făptura, vorba, faja, uiiiiu.,. fapta 
Iţi dă nobleţă înzecită: Stai 
încet, încet I 
Dacă senioru ar fi ca ci. "Ei c 

' Aşa de iute molima se întinde? 
îmi pare cii'n ochii mei răsare 
Şi st impune tot mai cu putere 
Farmecul, lui. Ei, bine, aşa să fie t 
Malvolio? 

atr» MALVOLIO) 
MALVOLIO. D-nă, sunt ac: la ordin. 
OLIVIA. Aleargă după.' acel sol obraznic 

AI ducelui, căci şi-a lăsat inelul 
Acesta fără voia mea, şi spune-i 
Că nu-1 vreau, nu vreai | ca să măgulească 
Pe-al său senior cu Vrc-o speranţă- NU 

Eu pentru el, şi, dacă vrea, ^şă vi. 
Mâine la mine, am să-i ppim de ce-
Du-te, Malvolio 

MALVOLIO. D-nă, plec îndată, (Ese). 
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OLIVIA. NU ştiu ce fac, nii-e teamă că găsesc 
In ochiul meu un rău sfătuitor 
Soartă arată-ţi puterea. Ce e iscris 
Va trebui să se 'ntâmple,— fie (Ese) 

SC£NA II. 

Intră V'fOl.A, MALVOLIO o um.ăi'cşto. 

;sa Olivia? 
VIOLA. Chiar adineauri, d-îe. 

; MALVOLIO. Iţi înapoiază inelul acesta, d-le; ai 
, Putut să-mi cruţi • oboseala, lrţându-ţi-1 singur 
japoi. Ea mai adaugă, că trebue să pui pe se-
'orul ti-tale în desnădăjduitii asigurare că nu 
fea să ştie de 113115111. şi încă ceva, a zis ca să 
f1 mai îndrăzneşti să vii din nou pentru aface
ri lui, afară numai ca să'i spui ci |n a primit 
i n 'orul d-tale răspunsul- Primeşte inelu,'. 

VIOLA. Nn ,1 primit nici un inel dela mine. Nu 
r c a u nimic \ 
• MALVOLIO. Lasă, d-le, i il'ai aruncat cu insolentă 
1 dorinţa ei este să-ţi fie înapoiat. Dacă. face să 
: Pleci pentru el, iată-1 că zace în faţa ochi-
M d-tale. dacă nu sa fie al cui l'o găsi. (Ese) 
! VIOLA. Nu i-am lăsat inel, ce-o fi vrând? 

Fereşte doamne, oi fi fermccat'o! 
Mă. privea mult, da, e adevărat 
Şi-mi pare că pierduse şi vorbirea 
Căci vorbea întrerupt şi fără rost 
Ea mă iubeşte, sigur, $i dibace 
Cum e, iobirea'i îmi destăinueşte. 
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Prin mesagerul ei posomorât- i 
Nu e inelul meu. Seniorul nu -
Mi-a dat să'i dau vreunul. E i | sunt omul ] 
Sărmana! ar iubi mai bine un vis. 
îmbrăcăminte tu eşti vicleşugul 
In care inimicul se ascunde-
Uşor ce este pentru prefăcuţi 
In inimi de fenice să se aşeze! 
Vai! Slăbiciunea noastră e «Ic vină 
Căci cum suntem făcute aşa ,st|ntem 
Ce-o să iasă acum? El o iubeşte 
Şi eu, sărmana. îl iubesc pe dânsul. 

Atât 'de mult cât-tine ea. la mine. 
Ce o să se întâmple? Ca bărbat 

I Nu pot pretinde dela el iubire 
Iar ca femee, vai de soarta mea, 
Suspinul ei nu pot să-1 potolesc I 
Timpule tu să desiegi to'u', ei | 
Nu pot- E nodul prea greu pentrt | rhinJ 

(Esc) 
yv, (CORTINA) 

TABLOUL III. , 

SCENA I. 

luua SIR TOBY BELCH Bl SlR ANDREW 
AGUESCHEEK 

SIR TODY. Apropie-te, Sir Andrew, să nu fii M 
pat după miezul nopţii înseamnă să fii sculat d1' 
vreme; ş id i lucuio surgerc, ştii... 

SIK ANCREW. Pre legea mea, nu ştiu. Ştiu că d< 
stai tâ:ziu, stai târziu. i | 
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SIR TOBY. Concluzia c falşă: o resping ca pe 
U n pahar gol- Când eşti în picioare după mie
zul nopţei şi te duci .apoi să te culci e de vreme 

Ujprin urmare; când te culci«lupă m iezii' nopţii în-
sţarnnă să te culci de vreme. Nu constă oare 
V 1 1 ta noastră d'n cele patru clemente? 

5,'R ANDREW. Adevărat că aşa se zice; dar eu 
c'ect că constă mai mult din mâncare şi băutură-

S'R TOBY. Eşti băiat •î.ivă.'.a'; deci s ămâncăm şi să 
bem. Maria 1 n'auzi! o sticlă tic vin! 

•! UNDREW. Pre legea Mica, ia'.ă vine bufonul. 

intra : CLOWNUL. 

CLOWN. Ce mai facofi, stifleţeleîor! «'aţi văzut 
l l i c o;lală firma la cei trei jnebuni? 

SIR TOBY. Bine ai venit, zevzccuîe.^Hai să'i tra-
ficin im cântec • 

SIR ANDREW. Pre legea mea. nebunul arc nişte 
Plămâni excelenţi. Aş da peste patruzeci shilingi» 
s a «am aşa picioare şi aşa voce dulce la cântat 
P*nebunul. Pre legea mea! n>ai spus ncbijiii foarte 
f'ăcute în noaptea trecută, când me-ai vorbit d e 

'sregromitos şi Vapicaş trecând echinoxul ÎUi 
-"cubus; ai fost foarte bine. pre legea mea, ţi-am 
r ' m , s şeaşe gologani pentru amica ta, i-ai pri

mit > i v ' i : 

CLOWN. M'am prăpădit de mărinimia ta. 
SIR ANDREW. Acum un cântec. 
•'R TOBY. Făte'ncoa, iată şcase bani pentru tine, 

S a auzim un cântec 
SIR ANDREW. Iată şi dela mine un bănuţ; când 

11,1 cavaler îţi dă... / 
Blblţptesa Teatrului Naţional No. 15. 
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CLOWN. Vreţi un cântec de dragoste, sau ^ 
cântec moral. 

SIR TOBY. Un cântec de dragoste, un cântec d 
dragoste- * 

SIR ANDREVC. Da, da, nu-mi pasă de viaţa moralî 

i.ciuU'.ci 

CLOWN. Iubito, unde rătăceşti? 
Amorul tău nu ţi-1 zoreşti? 
Vine spre a te îmbrăţişa 
Viaţa lui' s'o 'ndulcească 
Ziua'n brale-ţi să sfârşească 
Fericire dânsul vrea. 

SIR ANDREW. Foarte bine, drept să spui. 
SIR TOBY. Bine, bine. 

CLOWN. I Ce-i în mână nu-i minciună 
La iubirea cât de bună 
Nu conta pe viitor 
Aşteptarea hu'i plăcută 
Vino deci de mă sărută 
Timpul trece şi te ador. 

SIR ANDREVC. Are o voce dulce ca mierea, să n a ' 
parte de cavaleria mea. 

SIR TOBY. Si ce respiraţie contagioasă. 
SIR ANDREW. Foarte dulce şi contagioasă, ce 

drept. i | 

SIR TOBY. Să'l au/.i cu nasiij. e în adevăr o dd ,, 
contagiune. Dar nu tragem şi un chef. zdrav^11j 
Nu trebue oare să speriem bufniţei* ciţ un c*1, 
tec care să scoată trei suflete dintr'un ţesăt° r' 
Nu c bine să facem asta? 



„Ce al voi" 35 

SIR ANDREW. Dacă mă iubeşti, s'o facem. Şi cânte-
^ l nostru să fie „Taci potaie' ' . 

CLOWN. „Taci potaie'' cavalere? O să fiu silit. 
, n cântec să te liumesc câine, cavalere I 

SIR ANDREW. Nu e prima oară când constrâng pe* 
cineva să mă numească câine. începe nebunule,. 
s e începe aşa „Taci câine''. < 

CLOWN. Dacă- tac n'o să 'ncep niciodată. 
SIR ANDREW. Bine, ai dreptate. Haide începe. 

(ei căntă cAntecul) 
(intră : MARIA) 

MARIA. Ce sunt miorlăiturile astea' Dacă stăpâna 
"*ea n'6 chema pe Malvolio şi nu i-o .porunci să 
V a dea pe uşe afară, să nu mai îmi ziceţi pe nume. 

SIR TOBY. Stăpâna ta e o făţarnică, noi suntem 
Doliticiani, Malvolio e un nătăflet şi (cAntă) „trei 
° ameni veseli noi suntem''. Nu sunt oare rt|J_. At 
ea_- Nu sunt de acelaş sânge? M*ai la s 'o dragă' 
'Trăia un om în Babilon' dragă, dragă, (cântă). 

CLOWN. Dracul ştie. Dar cavalerul c spjendii. 
l a nebunie. 

S'R ANDREW. Ei, e bine el totdeauna când e dis-
U s ?i eu tot aşa.. El e mai graţios ca mine, dar 

e u sunt mai natural. 
*>"* TOBY. „La douăsprezece Decembrie''... (cftn,ti] 
MARIA. Pentru Dumnezeu, Iinişti{i-vă. . 

(intră MALVOLIO) 
. MALVOLIO. Domnilor, aţi turbat? Ori ce e? N'a-

et- minte, bunăcuviinţă, cinste, de .faceţi gălăgie 
derbedeii, la vremea asta din noapte? Luaţi 

s a stăpână-mii drept o berărie, de răcniţi cânte-
: Wv. cele mai scandaloase fără să micşoraţi 
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glasul şi făiă îemuşcarc? Nu aveţi respect de lo
cul uncie vă aflaţi, de persoane? I^y aveti nici o 
măsură? 
• SIR TORY. Am ţinut măsura la cântec. Du-te dra
cului. 

MALVOLIO. Sir Toby, să vorbesc pe şleau cu d-ta. 
Stăpâna mea mi-a poiurxit să-ţi spui că deşi te 
găzdueşte ca pe o rudă a ei, nu se i | ies te, cu 
desfrâulile d-tale. Dacă poţi să te laţi ele relele 
d-tale purtări, eşti binevenit în casa ei: dacă ntli 
.şi eşti dispus să te desparţi de ca, e foarte bucu
roasă să-ţi spuc adio.. 

SIR ToisY. Adio scumpă Fală, pornesc la drumul 
mare. (cântai 

MARIA. Nu, dragă d-!e Toby. 
I I\VN. „In ochii săi se vede că el moare'' 
MALVOLIO. Va să zică aşa stăm? * 

SIR TOBY. NU voi muri nici când. (fanta 
CLOWN. Minţi, ai să mori curând. 
MALVO/IO. Fiumos vă şeade. 
S. T( BY. ,,Sâ'i poiuncesc să piece'/' caută) 
CLOVCN. S'o f;:ci de ţi se trece, fcănift) 

ŞIR TCBY. „Să'i poiuncesc să plece':" (cânta) 
^CLOWN. ,,0 nu, nu nu, nq îndrăzneşti s'o faci 

(cânta) 
SIR TCBY. Ai eşit din ton. d-le. Minţi, adică d-ta 

eşti ceva mai mult deutt un in endent? Nu ctfnvj 
îţi închipui fiindcă eşti virtuos, că nu mai existj 
pe lume prăjituri şi beic? 

CLOWN. Da, pe sfânta Ar.a. şi ghimberul n> 
buc să fie cald când îl iei în gură. * 

SIR TOBY. Ai dreptate. Du-tc d-!c, şi fă pe gro* 
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zavul cu slugi'e m | cu noi. O sticlă de vin-Maria 1 
MALVOLIO. Madame Mary, dacă Iii la favoarea 

stăpânei mai mult decât la dispreţul ei, nu tre-
"Ue să le dai mijloace pentru aşa fapte necu
viincioase; de altminteri d-na, o Să afle tot, pe 
cinstea mea. : 

MARIA. Du-ie de mârâie cât pofteşti. 
SIR ANDREW. Tot aşa de bine ca şi când bei când 

ti-e foame» ar fi să-1 provoci şi apoi să nu-ţi ţii 
cuvântul şi să râzi de dânsul. 
• SIR TOBY. Fă asta cavalere, am să-ţi scriu o 
Provocare, sau o să-i comunic indignarea ta prin 
viu grai. 

MARIA. Dragă Sir Toby, aibi răbdare în noap
tea asta; de când tânărul trimis de duce a fost 
a z i cu stăpâna mea, ea nu mai are linişte. ,Cât ( 

despre Monsenior Malvolio, lasă-1 pe mine. dacă 
•ui-mi vpiu bate joc ide el şi-1 voi face de râsul 
tuturor, atunci pii'eţi crede că n'am nici atâta 
"cSteptiiciunc ca să doini întinsă în pat; ştiu ce 
a i» de făcut.. 
• SIR ANDREW. Fă-ne hatârul, fă-ne hatânf, spune-* 
"e ceva de el. 

MARIA. Ei, d-!e, uneori Malvolio ăsta e un fel 
<te militau. 

SIR ANDREW. O. de aş crede, asta, l'aş bate ca pe 
un câine. 

SIR TOBY. De ce, fiindcă c puritan? Care ţi-ar fi 
b i t ' e cumpănitul motiv, cavalere? 

SIR ANDREW, N'am motiv bine cumpănit pentru; _ 
a s t a , dar am un motiv destul de bun. 
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MARIA. Fie că'i puritan într'adevăr, sau altceva, 
e anost, e o secătură, un prost, care vorbeşte ca 
din carte şi declamă cu gesturi mari; cel mai 
îngâmfat om de el însăşi, aşa de plin de calităţi 
se crede, încât e convins că oricine se uită la el, 
îl iubeşte, şi de acest defect al lui, am să mă 
folosesc ca să ticluesc o răsbunare potrivită. 

SIR TOBY. Ce vrei să faci? 
MARIA. Am să arunc în calea lui câteva scrisori 

neînţelese de dragoste, în care, după culoarea 
bărbei, după expresia ochilor, după frunte şi fată, 
să ise găsească, el însuşi personificat în chip simţi
tor; eu scrii) aproape întocmai ca stăpâna mea, 
nepoata d-tale şi abia dacă puţin se deosebeşte 
scrisurile noastre. 

SIR TODY. Perfect' prevăz o poznă. 
SIR ANDREW. Şi eu prevăz. 
SIR TOBY. O să crea/ă, după scrisorile ce ai să 

presari că ele vin dela nepoata mea şi că ea e 
amorezată de dânsul. 

MARIA. Cam aşa e într'adevăr şi calul meu de 
bătae... 

SIR TOBY. Şi calul 2-fale. o (să facă i(n măgar din el-
MARIA. Măgar nu mă îndoesc. 

SIR ANDREW. O să fie admirabili 
MARIA. Vă garantez, am să am de furcă cu el. 

O să vă las pe amândoi şi o să pui şi pe nebun 
să-1 observaţi acolo unde o să găsească scrisoa
rea, ca să vedeţi ce face şi ce zice. 

Acum noaptea asta la culcare şi visaţi la a-
ventura aceasta, adio. («s« MARI A) 
. SIR TOBY. Noapte bună, amazono. 
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SfR ANDREW. După mine c o fată bujiă. 
SIR TOBY. E ca un căfel credincios şi mă adoră, 

« vrei să'i fac? 
SIR ANDREW. Şi eu am fost adorat odată. 
SIR TOBY. Hai să ne culcăm eavalere. Ar trcbi.',i 

s ă mai trimefi după bani. 
SIR ANDREW. Dacă nu voi pujtca să o iau pe ne

poata d-tale, atunci rămâi încurcat urât. 
SIR TOBY. Trimite tu duj->ă bani şi lasă, eavalere, 

^acă n'o vei lua-o până în cele din urmă, să-mi 
sPui mie măgar. 

SIR ANDREW. De n'oi face-o. să nu mă mai crezi 
niciodată. Ia-o cum vrei. 

SIR TOBY. Vino, vino, mă duc să fierb ceva vin 
e 'Prea târziu să ne mai culcăm acuma, vino, cava-
* e r e, vino eavalere, (es). 

SCENA IV. 
(Un apartament In palatul ducelui} 

Intră 13UCELE, VIOLA, CURIO »i «U« 

ULCELE. Muzică vreau, prieteni. Bună ziua Ce-
sario, acuma acel cântec 

• Vechiu, ce F'am auzit noaptea trecută 
hni pare ca'mr alină foarte mult 
Patima, mai mult chiar decât un cântec 
Vesel şi uşuratic şi vioi; 
Haide spune măcar un vers acuma. 

^ CURIO. Nu c aicea, dar clacă vrea seniorul, o 
s ă cânte altcineva. 

CUCELE. Cine e acela? « 
CURIO. Este, bufonul, seniore, un jiebi|n pe care 
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tatăl d-iiei Olivia îl făcea mult haz, e pe aici p« 
lângă casă. 

DUCELE. Caulă-1 şi cântaţi voi pân'atuhcia. 

(cse C U R I 6 . Muzica) 
(IntrS VIOLA 

Vino băetc, dc-i iubi vreodată 
In dulcii tăi fiori, reaminteşte-ţi 

De mine, căci iubesc adevărat 
Şi sunt uşor şi schimbător în toate 
Afară de iubita înfăţişate 
A celei ce iubesc. Ei cum îţi place ' 
Muzica asta? 

VIOLA. E ca tm ecou 
Din locul unde e'ntronat amorul. 

DUCELE. Frumos vorbeşti, deşi eşti tânăr, ochiu-t' 
S'o fi oprit şi el pe vre-o iubită, 
Nu e aşa? 

VIOLA. Puţin, cu voia voastră. 
DUCELE. Şi ce fel este ea? 
VIOLA. Ea seamănă 

Cu d-ta. 
DUCELE. E mai prejos a t l"icea 

Decât tine. Câţi ani are? 
• VIOLA. Ca d-ta, 

DUCELE: E bătrână, femeea va s'o iec 
Un mai bătrân ca dânsa, doar aşa 
Se potrivesc la inimă amândoi; 
Căci noi, deşi ne lăudăm atâta, 
Nu e gândirea maj capricioasă, 
Mai * schimbătoare, mai uşor învinşii 
Ca a . femeilor. 1 . 
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VIOLA. O cred, seniore. 
DUCILE. Deci dragostea-ţi mai tânără să fie 

Decât eşti (u, altfel iubirea ta 
Nu ţine, căci femeea-i trandafirul 
Ce odată'nvolt, se. veştejeşte 'ndată. 

VIOLA. Aşa sunt, vail Ele mor când sunt aproape 
Qa- perfecte să devie. , 

Reintră CURIO şi CLOWNUL. 

DUCELE. Băetc, vino, cântecul de azi noapte 
Ascultă-1, tu; e cântec vtcliiu şi simplu 
Fetele care torc şi împletesc 
Şi cele care ţes fiumos Ja soare 
II cântă de obiceiu; & simplu şi 
Merge cu a iubirei inocenţă 
Ca'n vremea veche. 

CLOWN. Să 'ncep seniore? 
DUCELE. Da,' rogu-tc, începe de jie cântă. 

(CÂNTEC) 

Vino moarte, vino iute 
Să mă văd şi 'ngropat 
Sboară răsuflare, du-lc 
Draga mea prea mult m'a torturat 
Cu frunze fie giulgii(l alb 

împodobit 
Cu mine moartea nimeni alt 

N'a împărjit. 
Nu vreau nici măcar o floare 
Pe cernilul sicriu s' aruncaţi 
Şi n :ci lacrime amare 
Pe mormânt nu voesc să vărsaţi 
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D'al iubitei plâns îndurerat 
Mă veţi cruţa 
Şi mormântul de ea în- veci ignorat 
îmi veţi săpa. 

. DUCELE. Ţine pentru osteneala ta. 
CLOWN. Nu e nici o osteneală, seniore, am sim

ţit plăcere cântând'o. 
DUCELE. Am să-ti plătesc plăcerea ta atuncia. 
CLOWN. Adevărat, . şi plăcerea mea o să fie 

plătită, odată şi odată. 
DUCELE. Dă-mi voe acuma să te concediez. Să 

plece şi ceilalţi, (f-se C U R I O *' curtenii) 
Iacă odată 

Mergi de 'ntâlneşte acea răutate 
Şi spune-i că iubirea-mi, mai prepus 
Ca lumea, nu râvneşte ţarine întinse. 
Hărăzite de noroc 
Ce'n ochi-mi nu au nici un preţ. 
Să'i spui că numai ea, minune şi regirj 
De daruri plină, inima-mi atrage. 

VIOLA. Dar dacă n'o putea să te iubească? 
DUCELE. NU pot primi aşa răspuns 
VIOLA. E drept. 

Dar presupune că vre-o dLnă, are 
Iubire pentru d-ta, atâta 
Cât ai pentru Olivia; nu poţi 

Ca s'o iubeşti şi atiţncia ce răspuns î i 
[dai? 

DUCELE. Dar nu se poate o femee 

Să sufere bătae aşa mare 
Ca a inimei mele, nu'i femee 
Destul de tare să reziste atâta, 
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Iubirea lor se poate numi poftă, 
Din inimă, nu vine, ci din gură 
Şi suferă desgusf şi saturare. 
Iubirea mea-i adâncă cum e (marea 
Ş'inghite tot atât. Nu compara 
Iubirea ce o femee mi-ar purta 
Şi ceeace o port Oliviei. 

VIOLA. Dar ştiu... 
DUCELE. Ce ştii tu? 
VIOLA. Ştiu cum poate sa iubească1 

Femeca pe bărbat, şi drept să-fi spui 
Sunt tot cât suntem noi de credincioase 
Avea tata o fată, ce iubea 
Un om, cum te-aş iubi, de-aş fi femee, 
Eu pe d-ta. 

DUCELE. Ce s'a întâmplat cu dânsa? 
VIOLA. Nimic, seniore. Nu şi-a spus iubirea, lă

sând ca taina, ca- un -vierme'n floare 
Să'i roază obrăjiorii; ofeli!ă, tăinuind'o 
Şi cufundată. *n melancolie 
Şezu ca resemnarea pe morminte 
Zâmbind durerii. Au n'a fost iubire? 
Bărbaţii spun şi jură multe, însă 
Făgăduinţa nu'şi Prea tin, punând 
In dragoste puţin şi'n vorbă mult. 

DUCELE. Şi sora-ta murit'a din iubire? 
VIOLA. In casa tatii, dintre toţi copii 

Eu singur mai trăesc, şi nu ştiu dacă... 
Să merg la acea doamnă? 

DUCELE. Asta da. 
Du-te în grabă, dă'i aceasta, spime-i 
Că nu pot renunţa, l'aşa iubire. 
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TABLOUL V. 
SCENA V. 

Gradina OLIVIEI 
utră SIR TOBY BELCI, SIR ANDREW şi 

FABIAN. 

SIR TOBY. Vino încoace, senior Fabian. 
FABIAN. Da, viu. De-oi pierde ceva din petre

cerea asta 
Să mă fiarbă de viu melancolia. 

SIR TOBY. N'ai fi bucuros să vezi pe prostul 
şi păcătosul acela de intendent ajungând de râs-
şi ruşine? 

FABIAN. Aş sări în sus de bucurie; ştii că el 
m a scos odată din favoarea stăpânei din cauza 
unei lupte de urşi. i 

SIR TOBY. Ca să-1 supărăm o să aducem iar un 
urs şi o să-1 înebujiim, nu e aşa sir Andrew? 

SIR ANDREW. De n'am face-o, păcat de viata 
noastră. 

SIR TOBY. Iată şi hotoaica. 
(intra MARIA). 

Ce mai nou, metalul meu de India? 
MARIA. Ascunditi-vă câteşi trei în boschetul a-

cela: Malvolio vine pe drumul' «icesta, a jrfat până 
acuma la soare o jumătate de oră, dând umbrei 
Iui lecfii de bună purtare; observati-1. de avetj 
gust de râs căci ştiu că această scrisoare 6 să 
facă dintr'însul un idiot contemplator. Ascuiuliţi-
vă, de vreţi să petrecem' (eaUaltl-ie«scund», Sta* 

acolo (aruncă jos scrisoare») căci uite vine păstrăvul 
care trebue pi ins cu undita, (fise). 
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(intră MALVOLIO). 

MALVOLIO. Numai norocul c ce c, „norocul e 
'°t". Aşami-a spus odată Maria 'că are înclinaţie 
Pentru mine. şi am auzit'o chiar eu ci:| urechile 
r n e ' e zicând cam aşa: că de-ar fi să'i placă ci-
n c v a , apoi ar fi unul ca mine. Pe urmă, vorbeşte 
c u mine cu mai mult respect decât cr| toţi ceilalţi 
c e sunt aici în serviciu. Ce să cred despre asta? 

SIR TOBY. Neobrăzatul! Ce încrezut. 
PASIAN. S t ' tăcere! Când se gândeşte pa_că'i ura 

curcan, 
la te uită cum se umf ă în pene! 

Sii; ANDREW. Tii, ce l'aş mai bate pe modâr-
l a " u l ăsta. 

SIR TOBY. Tăcere... 
MALVOLIO. Să fiu contele Malvolio... 
SIR TOIÎY. Auzi canajial 
SIR ANDREW. împuşcă-!, împuşcă-1!. 
SIR TOBY. Taci, taci!. 
MALVOLIO. Mai sunt exemple: doamna dela Stra-

e c i a luat de bărbat pe şeful garderobei. 
SIR ANDREW. Ruşine să-ti fie căzătură. , 
FAISIAN. O, tăceţi, acum a intrat adânc! la pri-

l*i"' cum l'a ameţit închipuirea. 
MALVOLIO. După ce voi fi însurat cu ea de trei 

""'• voi sta lungit în jilţul meu măreţ... 
SIR TODY.. Da-ti-mi o piatră să-i scot. ochiul! 
MALVOLIO. Şi-mi voi chema oficianţii toţi îm-

r eJttrul meu, îmbrăcat în haina mea de catifea 
r°daţă. După ce mă voi fi sculat din pat, unde 
0 1 *> lăsat pe Olivia dormind. 

SIR TOBY. Mâncate-ar pucioasa iadului. 
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FABIAN. Tăceţi, tăceţi! 
MALVOLIO. Şi atunci îmi voi da aerele 'potri

vite cu situaţia mea, şi după ce îi voi fi măsurat 
cu privirea arătându-le că îmi cunosc Iocif, cum 
ar trebui şi ei să-şi cunoască pe al lor, voi 
şiorunci să-mi cheme pe ruda Imea Toby. 

SrR TOBY. Inghifitc-ar iadul. 
FABIAN. Ahl taci, taci, taci, ascultă-I cum e. 
MALVOLIO. Şeapte dintre oamenii mei, cu nespusă 

grabă vor eşi după dânsul sa-1 caute. E i | mă 
încrunt în timpul ăsta, şi poate îmi întorc cia-
sornicul, sau mă joc cu vrcr|n inel bogat. Toby 
intră, se apropie şi-mi -face plecăciunea cuvenită. 

SIR TOBV. Eu pe ăsta îl omor. 
FABIAN. Să stăm liniştiţi! 
MALVOLIO. Ii întind mâna aşa, înlocuind surâ

sul meu familiar cu o aspră privire de dojana. 
SIR TOBY.'Parcă Toby nu-ţi dă una peste bot 

atuncia? 
MALVOLIO. Spunândij-i „Vere Toby"' , de oarece 

soarta m'a legat de nepoata d-tale, am şi drep-
&n\ să-ţi fac următoarele observaţii: 

SIR TOBY. Ce face? 
MALVOLIO. Trebue sa te laşi de beţie! ' 
SIR TOBY. Cară-te de aici, râie. 
FABIAN. Ei, răbdare, altfel încurcăm toate fi

rele complotului nostru. 

MALVOLIO. Afară de asta, îţi pierzi vremea pre
ţioasă cu un cavaler , imbecil. 

SIR ANDKEW. De mine c vorba, vă asigur. 
MALVOLIO. Un oarecare Sir Andrew. 
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SIR ANDREW. Ştiam eu ca e vorba de mine, 
"indcâ mulţi îmi zic imbecil. 

MALVOLIO. Ce comedie mai e şi asta? («a scri
soare»^ 

FABIAN. Acuma c becaţa lângă lat. 
SIR TOBY. Tăcere I De Tar sfătui genial păcălelilor 

s $ i-o citească tare. 
MALVOUO. Pe viaţa mea. e scris de mâna stăpâ

ni-mi; iată G-eurile ei, O-urile şi T-eurila; şi aşa 
'ace ea pe P mare. E fără îndoială de mâna ei„ 

SIR ANDREW. Oeurile. Oufile şi Teurile, ce vrea 
s& zică. 

MALVOLIO. (ciunte). „Necunoscutului meu iubit 
a c easta şi urările mele cele mai bune" tocmai 
stilul eil CU.voia d-tile. ceară. (liicet) şi ca 
Decetie „Lucreţia" ei cu care obicinueşte să pe-
C eduiască. E stăpână-mea. Către cine o fi? 

FABIAN. Acum e gata. cu rărunchi CLJ tot. 
(clteţtc) .,,, Jupiter ştie că iubesc 

Dar cin' să fie 
Nimeni nu ştie 
Buzele mele nu vorbesc". 

>.Nimeni nu ştie". Ce mai vine pe urmă? se 
schimbă măsura versului. „Nimeni nu ştie". Dacii 
a i « tu acela Malvolio? 

SIR TOBY. Du-te de te spânzură botlane. 
MALVOLIO. (citeşte) Pot porunci acelui ce ador 

D a r ' tac şi sufăr de amor 
Până la moarte voi tăcea 
M. O. A. I. este viaţa mea. i 

FABIAN. Frumoasă enigmă. I 
SIR TOBY. Straşnică fată. v'am spus eu. 
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MALVOIIO. ,,M. O. A. I. este viafa m e a ' . Ei, mai 
în'âi să vedem... să vedem..; s i vedem, 

l w IAN. Ce mâncare de 'peşte c aslal 
SIR TOBY. Şi cum se repede eretele Ia ea' 
MALVOLIO. Pot porunci acelui ce ador. Iii, dai 

Ea poate să-mi poruncească. Eu o slujesc, e 
până mea. Asta e evident pentru inteligenta 
mai ordinară, nu e nici o încurcătură în asta,—-! 
ţi sfârşitul-... ce o fi însemnând combinaţia as(aj 
alfabetică? De aş putea scoate ceva de aicea 
semene cu mine. Binişor!! M. O. A. I. M.... Mal
volio... M... aşa începe numele meu... M... dar mi 
mai e potriveală în ce urmează, la probă nu prea 
ese. Ar trebui să urmeze A şi e O. 

FALIAN. Şi cu O se sfârşeşte, sper. 
SIR TOBY. Da, sau am să-1 cioftîăgesc până 

să strige Ol 
MALVOLIO. Şi apoi \inc un I. 
FAUIAN. I. De-ai avea ochi la spate, ai vedea 

thai multă batjocură la spate decât noroc in faţa. 
MALVOLIO. M. O. A. I. Aluzia asta nu e 

limpede ca cea dintâi, şi totuşi dacă te 'ntorci pu
ţin, tot se potriveşte cu mine, căci fiecare din al 
ceste litere e cuprinsă în numele meu. In cât....-
Acum urmează proză, (citate) , ;U;că aceasta cade 
în mâna ta, înto^rce-o în iiiintc-ţi. In zodii 
mai presus de tine, dar nu fi speriat de măr i ră 
mea, unii simt născuţi mari, i|nii dobândesc mărfl 
rea şi unora Ic vine în dar. Soarta ta îşi deschidj 
mâinile, sângele şi sufietisl tău să Ic ctfarindă. î1 

ca să te obişnueşti cu ce ai să fii, despoaie-te J c 

umila ta piele şi apari ca altul. 
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.Ce ai voi" ^um 
Fii îndrăzneţ cu o rudă. răutăcios ciV-^ugile. e-ir 

limba ta să rostească maxime de stat, fă-îV* rV^ 
marcabil prin ciudăţenia purtârei tale. te sfătueşte 
aceea caie suspină pentru tine. • Aminteştc-fi cine 
t'-a admirat ciorapii tăi cei galbeni şi a dorit 
să te vadă totdeauna cu jartierele încrucişate; îti 
spui, rcaiuinteşte-ti. Curaj 1 Po|i ajunge om, dacă 
doreşti să fii; dacă nu, rămâi veşnic intendent, to
varăş al slugilor şi nedemn să atingi degetele zei-
M norocului. Aceea care ar vrea să schimbe servi
tutea cu tine, 

• a ta ferici ă nenorocită'' 

Lumina soarelui şi nu c mai clară-
E lămuiit. 

»0 să fiu mândru, o să citesc autori politici, o 
s a mă îăste^c la Sir Toby, o să mă curăţ de rni(-
i e ' e cunoştinţe rele, o să fiu pildă, osii adevărat. 
Sunt semne vădite că stăpâna mea mă iubeşte, 
chiar mai deunăzi îmi admira ciorapii cei galbeni. 
'J mi-a lăudat piciorul cu jartierele încrucişate; 
5 l Prin aecasta dă pe «fată iubirea şi eu un iei de 
"uleniu mă sileşte să pun aceste îmbrăcăminte 
ce"> Plac. Mulţumesc s^c'ci mele, sunt fericit. 

O să fiu straniu, mândru cil ciorapii galbeni şi 
c u jartierele ^ puse cruciş, cât mai repede am să 
l e Pui. D-zeu şi steaua mea să fie lin (rJaţi! lata 
8 1 un postscriptum (ciftsşie) „Nu se poate să nu 
ghiceşti cine suni. Dacă răspunzi la iubirea mea, 

a s ; i să apară aceasta în surâsul tău; st | :â sul îti 
stă bine, deci în faţa mea, surâzi mereu, iubit 
scump şi dulce, te rog''. D-zeulc îti mu'tumesc. 
° să surâd, o să fac tot ce vroeşti tu să t&c.{e*'). 
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FABIAN. NU mi-aş da partea mea din păcăleala 
asta, nici pe o pensie de o mie de livre plltibile 
de către Sopliciit. 

SIR TOBY. AŞ lua de nevastă pe fată numai 
pentru păcăleala asta. \ 

SIR ANDREW. Şi eu aş face la fel. 

SIR TOBV. Şi eu n'aş cere alta zestre, decât o 
a doua glumă la fel. 

SIR ANDREW. Nici eu. 

FABIAN, lată vine păoâlicia noastră, 

(reintra MARIA). 

SIR TOBV. Vrei să pui piciorul tău pe gâtujl meu? 
SIR ANDREW. Sau pe al meu?. 
SIR TOBV. Să-mi joc libertatea la scris sau pa-

geră şi să devin robul tău supijs. 

ŞIR ANDREW. Sau eiţ? spune drept. 
SIR TOBY. L'ai vârât în aşa vise, încât când l'o 

părăsi închipuirea lor, o să 'nebunească. 
MARIA. Ei, spuneţi drept, i-a făcut efect? 
SIR TOBY. Ca şi rachiul la o moaşă. 

MARIA. Arunci dacă vreţi să vedeţi roadele jo
cului, observaţi prima lui apropiere de stăpâna 
mea; o să vie cu ciorapi galbeni şi galbenul e o 
culoare pe care nu o ipoate suferi, şi cu) jartierele 
cruciş, o modă ce i-e displăcută; şi va surâde la 
ea, lucru pe care ea-1 va găsi nepotrivit cu dis
poziţia ei sufletească, fiind aplecată la melanco
lie; nu poate să rezulte pentru el, decât dispreţ 
şi necazuri. Dacă vreţi să vedeţi aceasta urma-
ti-mă. 



- _ _ „Ce ai vol* 51 

SIR TOBY. P£nă în fundul iadului, demon drăguţ 
?• şireţi 

SIR ANDKEW- Mai viu -şi eu cu voi. (Es) 

(CORTINA) 
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ACTUL III. 

SCENA I. — O STRADA. 
Intră SEBASTIAN şi ANTGNIU. 

SEBASTIAN. N'aş fi vrut, să mă crezi, să te mai* 
turbur. 

Dar de găseşti plăcere 'n turbtirare 
Nu te mai contrazic. 

ANTONIO. Nn am putu-
Să te las singur, căci dorinţa mea-
Tăioasă ca oţelul ascuţit, 
Mă împinge 'nainte. Şi nu numai 
Dorinţa de a te Vedea, deşi 
Ea ar fi fost destulă să m'aducă 
Aci, dar grija de ce-o să se 'ntâmple. 
Fiind străin aicea, unde cine-i 

i . Lipsit de călăuză şi prieteni 
Ades încearcă neplăceri, şi teama 
A'nipins iubirea mea să te urmeze. 

SEBASTIAN. O dragul meu şi scumpii' meu Anto— 
[nio,. 

Nu pot răspunde decât mulţtjTim 
Şi iarăşi şi din nou, şi adesea mari 
Servici sunt plătite aşa de prost. 
Dar de mi-ar fi puterea ca şi voia. 
Ai fi tratat mai bine. 
Trebue să mă cunoşti, Antonio. 



56 • Shakespeare 

Mă numesc Sebastian, ta'ăl meu era acel Se
bastian de Mctolin, ele care ai auzit vorbindu-se. 
EL a lăisat doi copii, eu şi o soră a mea, amândoi 
•născuţi în acelaş ceas, şi dacă cerul ar fi binevoi
tor, aşa an fi trebuit să şi sfârşim. Dar d-ta n'ai 
lăsat să se întâmple aşa. i 

Cu câteva ore înainte de a mă scăpa din va
lurile mării, în ea se scufundase sora mea. 

ANTONIO. Vai I 

SEBASTIAN. Era o copilă 'de care deşi se spu
nea că-mi seamănă, era considerată de mulţi ca 
frumoasă. Deşi nu puteam să cred prea mtfJt a-
ceasta, totuşi voi spune cu îndrăsneală că ca avea 
un spirit, pe care nici invidia nu putea să ni|-l 
numească frumos. Acum s'a înecat în apa amară, 
tar eu înec din nou amintirea în lacrămilc inele. 

De-acum amice să mergem în oraş. 
ANTONIO. Să mă ierţi. 

Umblând pe străzi eu sunt primejduit; 
Odinioară eu am servit în luptă 
Pe mare contra navei Ducelui, 

. De aceasta ar trebui ca să răsPijnd 
Dacă m'or prinde. 

SEBASTIAN. Ai fi ucis thai mulţi 
Dintr'ai Iui? 

ANTONIO. Nu-i ofensa sângeroasă; 
Deşi felul de ceartă şi chiar timpul 
Putea să facă să se verse sânge. 

Dar ar fi de răspuns, plă ind peşin, 
C'am luat dela ei, tot ce aveau 
Mulţi din cetate pentru negoţ, eu fiii i 
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Denurrfat, deci de sunt acuma Pify?^ ^ 
Voi' plăti scump. ^ * fcj^1 

SEBASTIAN. Să nu ieşi la iveală. 
ANŢţjNia. Nu mi-ar îi bine. Na ia punga mea 

In mahalaua dela sud c tbinc 
Să stai: la „Elefant"' eu îti prescriu 
Ce avem de urmat: Cât îţi pierzi vremea 

Văzând oraşul, mă strecor acolo. 
SEBASTIAN. De ce-mi dai punga? 
ANTONIO. Poate că doreşti 

Ceva, ce vrei să ici; şi cred că n'ai 
Bani în destui. 

SEBASTIAN. O voi purta la mine 
Deci te las, pesic o oră ne 'ntâlnim... 

ANTONIO. La „Elefant". 
SEBASTIAN. O să-mi aduc aminte. (ir-s) 

SCENA II. 
(GRADINA OLIVIEI). 

Intra : VIOLA şi CLOWNUL cu o tobS 

VIOLA. Sănătate prietene, tie şi muzicii tale, 
t'ăeşti din tobă? 

CLOWN. Nu, d-!c, trăesc pe lângă biserică. 
VIOLA. Eşti cleric? 
CLOWN. DC fel d-le, trăesc lângă biserică, fiind-

C a [stau la casa mea, şi casa mea stă lângă biserică. 
VIOLA. Aşa am putea spune că regele trăeşte cu 

0 cerşetoare, dacă o cerşetoare ar trăi aproape de 
«ansul sau că biserica stă pe lângă toba ta, dacă 
t o t ) a ta stă lângă biserică. 

CLOWN. Precum zici d-le... Ce e veacul ăstal 
O f » - J 

»'aza e doar, o mănuşe de proba pentru o 

http://iJL.fr
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minte pricepută, ce uşor se poate întoarce cu do
sul în afara. 

VIOLA. Da, e sigur, cei ce se joaca frumos cu 
vorbele, pot repede sa ie facă să se scălămboiasca 

CLOWN. De aceea aş vrea ca sora rnea să nu 
fi avut nume, d-le. 

VIOLA. De ce, omule? 

CLOWN. Cum, d-le, numele ci e o vorba şi 
•dacă se joacă cineva cu vorba asta, ar putea face 
pe sora să se scălămbăiască. Dar ce edrept, vorbele 
sunt nişte canalii, de când făgăduelilc le-au ne
cinstit. 

VIOLA. Motivul care e? 
CLOWN. Intr'adevăr d-le, nu pot să-ţi dau nici 

un motiv, fără vorbe; şi voVbele au devenit aşa 
d'e mincinoase,, că mi-c greu să dovedesc adevărul 
icu ele. \ 

VIOLA. AŞ pune mâna 'n foc ca eşti un băiat ve-
•s-el şi nu-(i pasă de nimic. 

CLOWN. Nu e aşa, d-le, îmi pasă de ceva; day, 
ipe cugetul meu, nţf-mi pasă de d-ta, dacă asta în
deamnă a nu-mi păsa de cineva, d-le, apoi as 
dori ca să te pot face nevăzut. 

VIOLA. NU eşti tu nebunit d-nei Olivia? 
CLOWN. NU, de fel, d-le; d-na Olivia n'are 

nebuni, ea n'o să-şi ţie nebiţii până nu se va mă
rita şi nebunii faţă de bărbaţi sunt ca sardelele 
puse alături tie scrumbii, bărbaţii si^it cei mai ne
buni, eu sunt în realitate, niţ nebunul ei, ci falsi
ficatorul ei de cuvinte. 
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VIOLA. Te-am văzut acum în urmă la du(:ele Or-
sino. 

CLOWN. Nebunia, d-le, merge împrejurul pămân
tului, ea soarele ce luceşte pretutindeni. /Mi-ar 
Wrea rău d-le, dacă nebunul ar fi atât de des cu 
Spânul d-tale, cum e cii stăpâna mea. Mi se 
Pare că am văzut acolo pe înţelepciunea d-tale. 

VIOLA. Dacă vrei să-ţi râzi ide mine, atunci nu 
•Şal stăm de vorbă- Ţine, iată de cheltuială pentru 
*ine (îi dS c, moneda). 

CLOWN. Jupiter să-ţi dea o barbă când o mar 
avea ceva păr la 'ndemână. 

VIOLA. Pe legea mea, că râvnesc să am una. 
Stăpâna ta e înăuntru? 

CLOWN, (arătând moneda) O pereche d'astea nu ar 
p"tea scoate pui? 

VIOLA. Ba da, punându-Ie împreună şi înţre-
bu'ntându-le bine. 

CLOWN. AŞ vrea'să joc rolul lui Pandurul? din 
l r ' s ia ca să aduc acestui Troilas o cresida. 

VIOLA. Te-am înţeles amice, ştii bine să Cet
i ţ i , (îi dii o nltS monedă). 

CLOWN. Nădăjduesc că nu e lucrul prea greu, 
t ! " ' e . să cerşeşti o cerşetoare. Stăpâna mea e a-
Casă, id-]e% _\m s_.j s p u n de unde vii, cât despre 
cine eşti şi ce vrei e mai presus de sfera mea; 
a s Putea să zic de orizontul meu, dar vorba e 

I u*ată. (ese). 
VIOLA. E destul de deştept pentru a face pe 

[nebunul. 
Şi pentru asta trebue spirit, j 
Trebue să observe pe acela 



{•0 Shakespeare 

De care râde, cine c şi (impui, 
Nu ca şoimul s'apuce orice pasări 
Ce'i ese 'na!n:c. E o meserie 
Grea, tot atât ca una înieîcaptă. 
Nebunia la el e potrivită. 
Iară la «înţelepţi nenorocire. 

(intra SIR TOBY şi SIR ANDREW 
AOUESCHEF.K). 

SIR TOBY. Sănătate, domnul meu I 
VIOLA. Şi d-tale d-le.-
SIR ANDRLW. Dieu vous garde, monsieur. ... 
VIOLA. Et vous aussi, votrc scrviteur. 
SIR ANDREW. Sper, d-le, că eşti, şi eu sunt al 

d-tale. 
SIR TOBY- Vrei să intri în casă? nepoata mea 

f 'dornica să te primească, dacă ai aface cu dânsa. 
VIOI A. Suni destinat pentru nepoata cHa'c, d-Ie, 

vreau să zic că ea este scopul drumtfui ce 1'arn 
tăcut. 

SIR TOBY. Ince.cati/Plic'oaivele, d-'c, punâr.diKe în 
.mişcare. ' 

VIOI A. Picioarele meîc mă pricep mai bine, 
d-le, decât înţeleg: cu ce vrei sa spui, când mă 
pofteşti să'mi încerc picioarele. 

SIR TOBY. Vreau sa spun, d-le, ca să intri. 
Vioi \. Iţi voi răspunde mergând şi intrând, 

•clar mi s'a luat înainte. 
GntrS OLIVIA *i MARIA). 

Prea bună şi desăvârşită d-năl şa ploaie din 
cer mirezme peste d-voastră. 
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SIR ANDKEW. (aparte) Tânărul acesta e un curte
zan rar. 

Să ploaie mirezmc. E bine. 
VIOLA. Misiunea mea nu are glas, d-nă, decât 

Pentru urechile d-voastră binevoitoaie şi propice. 
D1R ANDREW. (aparte) „Mirczmc binevoitoare şi 

Propice". Am să le t i " şi eu gata pentru ocazii. 
OLIVIA. Ducefi-vă voi şi !ăsati-mă fă ascult. (Es 

S i r 'l'OBY, sir ANDHEW şi MARIA. 
Hă-mi mâna d-le. 

VIOLA. Dispune,i d-nă, de servicii' meu prea 
«mii. 

OLIVIA. Cum te numeşti? 

VIOLA. Cesario ml-e numele, princeşă. 
Şi va sunt slugă. 

OLIVIA. SlugăI N a mai fost 
Veselie pe lume de când joasa 
Mii c'uuă făuiii'a complimen ui. 
Eş i servitorul ducelui Onino. 

VIOLA. Şi al c'omnici-vcastre ioti ai s£i 
De asemenea sunt servitorii voştri. 

OLIVIA. La el nu mă gândesc, iară gândirea-î 
Aş vrea să lie aiurea, nu la minei 

VIOLA. D-nă am venit să schimb gândirea voas-
[tră 

In cc-1 pliveşte. 
OLIVIA. O te rog, fii bun 

Şi nu mai vorbi de loc de dânsul 
Dar de-ai găsi un alt subiect de vorbă, 
Te-aş asculta cu mai mult drag decât 
O muzică cerească. 

VIOLA. Scumpă doamnă 



62 Shakespeare 

OLIVIA. Te rog, dă-mi voie. Ştii că ti-am trimis 
După ultima vizită-ti aicea 
Un inel; astfel eu te-am înşelat, 

M'am înşelat pe mine, şi pe omul 
Ce l'am trimis; trebue să fiu de sigur 
Considerată 'n rău, forţândur-te 
Să primeşti, prin şireata mea acţiune, 
Ce ştiai că nu e al d-tale, 

Ce-i t i crezând de mine? 
Nu mi-ai înfierat cinstea cu bănueli neînfrâ-

nale, concepute de o inimă tirană? Pentru ,ira 
om cu mintea ageră ca d-ta destule am spus. Un 
văl străveziu—nu un sân mi-asci|nde biata inimă-
Vorbeşte şi spune ce gândeşti aafn de mine. 

VIOLA. E U crez că nu eşti aceea ce eşti. 
OLIVIA. De crezi aşa, aşa cred şi de tine. 
VIOLA. Atunci crezi bine: cu nu su(nt ce sunt. 
OLIVIA. AŞ vrea să fii aşa, cum' doresc eu. 
VIOLA. De-ar fi mai bine, d-nă, decât sunt 

Aş vrea să fiu, acum sunt ju):ăria 
Dumitale. 

OLIVIA. Frumos ce c dispreţul 
Pe buza-i necăjită. 
Cesariol Jur pe roza primăverei 
Pe inocentă, cinste şi-adevăr, 
Pe orice, că te iubesc atâta 
încât XM toată 'nfumurarea ta 

Mintea-mi nu poate de tine s'ascilndă. 
Nu scoate de aci, că fiindcă eu 
Te iubesc, tu nu trebujî să răspunzi 
Iubirei, ci din contră, că iubirea 
Cerută'i bună, dată'i şi mai buni . 
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VIOLA. Pe inocentă şi pe tinereţe 
Jur c'am un pieriţi un styflet şi-o cre-

[dintă. 
Şi ca nici o femee nu Ie are, 
Nici nu le va avea. ci numai eu, 
Adio, bună d-nă, niciodată 
N'am să mai viu să vă vorbesc de amorul 
Seniorului meu. ( c e ) . 

OLIVIA. Totuşi să mai vii 
Căci poate să îndemni sufletul meu 
Ca să iubească ce urăşte acuma. 

SCENA III. 
'otră: SIR TOBY BELCI, SIR ANDREW 

AGUESCHEEIv şi FABIAN. 

, SIR ANDREW. Nu, drept î\i spui, nu mai staU 
" c i o minută mai mult. 

S'R TOBY. De ce, iubite, spunc-ti motivul. 
^ABIAN. Trebue să expui motivul, sir Andrew. 
S'R ANDREW. Cum-dracu! am văzut pe nepoata 

•tale, făcând mai multe favoruri servitorului du-
m, decât m'-a arătat mic vreodată; am văzut 

a s t a •>' grădină. 
SIR 

băt 
Toiiv. Te văşuse în jiiomeritq' acela, copil 

r â " . ia spuiie-mij 
"* ANDREW. Precum te văz pe d-ta acuma. 
ABIAN. A fost o marc dovadă de amor fată 

•-' <i-ta. 
SIR 
F A M 

temeiurile judecăţii şi ale rat,iunci., 

ANDREW. Ei aşi! vrei să mă prosteşti? 
p e t . B l A N- V l ' eau să-ti dovedesc că e aşa, d-lc, 
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SIR TOBY. Şi aceste au fost judecători mari 
înainte de a se face Noe marinar. 

FABIAN. A arătat favoruri tânărului în faţa d-tale, 
numai ca să te exaspereze, să redeştepte curajul 
d-tale adormit, să puie foc şi pară în inima d-tale 
şi pucioasă în ficaţi. Ar fi trebuit atunci să te 
apropii de ea; şi cu câteva glume alese,' scăpă
rate atunci din minte, să fi', amuţit pe tânărul 
acela. La aceasta se aştepta ea din partea d-talc. 
Acuma caută să-Ii repari greşeala, printr'o lău
dabilă încercare, fie de curaj, fie de politică-

SIR ANDREW. De voi face vreuna, o să fie de cu
raj, căci urăsc politica, aş vrea mai bine să fiu 
pietist decât politician. 

SIR TOBY. Ei atunci clădeşte-ti norocul pe te-
meilc curajului. Provoacă-mi-1 pe tânărtf. acesta 
al ducelui Ia luptă, răneşte-1 în vre-o Unsprezece 
locuri. Ncpoată-mea o să tie seamă de asta; v 
te asigur că nici un intermediar de amor nu se 
poate pune la întrecere pe lume ca să recomand' 
pe cineva unei femei ca fauna curajulir'. 

FABIAN. NU e altă cale Sir Andrew. 
SIR ANDREW. Vrea vreunul din voi să-i duCţ 

o provocare din parte-mi? 
SIR TOBY. Haide scric-o cu mână marţialii, j? 

înţepător şi scurt, nu c nevoie de spirit, 11111113 

să fie elocintă şi plină de imaginaţie, insulta 
cu toată libertatea condeiului; dacă-1 t r u e s t ! P 
vreo trei, patru ori nu c rău; şi cât mai nul 
minciuni să-mi aşterni pe foaia- de hârtie, eh»1 name, >-'* 

lainic. Să 
fiere destulă în cerneala ta; la lucrul 
de-ar fi lungă de o leghe, dă'i înainte. Să ' 

L 
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SIR ANDREW. Unde va găsesc? 
SjR Kiiiv. O să te căutăm in ciibiculo': clii-ie. 

(ese iii' Aiulmn ). 
FABIAN. Ţi-e scump păpuşoiul acosta, sir Toby? 
S'R nun'. Eu i-aiţ] Eosl lui scump. băiete. I am 

ostat vreo două mii de lire sau aşa ceva. 
FABIAN. O să avem o mintinc de scrisoare dela 

•; 'Iar n'o s'o dai? 
; SIR TOBY. Sa nu mai ai încredere îtt mine de 

111 face-o, şi prin orice mijloace, voi îndemna' 
1 tânăr sa răspundă. Crecl că nici cu boii ţi 

"iei CU funia nu-i pofi adij.'e unul in faţa celuilalt. 
1 "veste \ ine şi.. 

de 

0»tra. MARIA . % 

WARIA. Daca vă plictisiţi şi vreţi sa vă tăvălit' 
,;is, uimaţ i-ma-

'̂«•''i dc-a dreptU 
•'şla creştin pe lurne, care să înghită aşa ua/. 

" gi'osolâne ca dansul. E cu ciorapi galbeni. 
*"R TOHV. Şi cu jartierele1 cruciş? 
Al 

'rostul de Mahoii" s a făcui 
un adevărat renegat, căci nu 

»ne 
s, 

ARIA, Cât se poaic de urât, ca un belfer ce 
Şcoală la biserică. L'am urmărit ca un hoţ. 

SUpuno la toate instruct iile scrisorii ce ani â-
j l " in drumul lr|l ca sa-l păcălesc, surâsul ii 

eteşte iată in mai multe linii decât sunt pe 
hartă i geografjcă iu care intră amândouă lu-

11 'iii mai văzui de când sunteţi aşa lucfL(. 
niă ţiu să unj'i ,arunc ceva în cap. -Sunt si-

<tu.ra c ă 

Qiile. 

abia I) 

stăpâna mea o sa-l bată, si de-O face-o 
Să „ 

s | | rada . luând asia drept o mare Favoare. 
n

l R fOBv. Hai du-ne, du-ne unde e, 
'> i [ i • 

, , 1 0 t e c o Ti •Mirului SoţlorinJ N'o. 15. 5 
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MARIA. NU. dati-vă înapoi. Vad venind pe stă'j 
>âna noastră. 

SCENA IV. 
(Intră OLIVIA şi MARIA . 

OLIVIA. Am trimis după el, să zic că vine; 
Cum să-1 sărbătoresc? Ce dar să i faci 
Căci tinereţea poţi s'o încânţi ades 
Mult mai uşor prin daruri decât rt&fl 
Dar strig prea tare. Undc-o fi Mal' 

[volibj 
E trist şi rezervat. E potrivit 
Cu gândurile melc: Unde este? 

MARIA. Vine, d-nă, dar într'un chip foarte strd 
Iniu-

Desigur c'a 'nebunit, d-nă-
OLIVIA. De ce? ce vrei să spui? Urlă? 
MARIA. NU, d-nă, nu face decât să surâdă. D-t* 

ar trebui să-t' iei pază pe lângă d-ta, dacă ViM 
căci desigur e atins Ia crecri. 

OLIVIA. Du-te de-1 chiamă. (Ese Marin) 
Sunt tot atât de nebună ca el, dacă nebun'' 

tristă şi cea veselă sunt egale. 

' (reintră MARIA cu MALVOLIO.. 

Ce e Malvolio? •*• 
MALVOLIO. Dulce Stăpână, O1- o ! (surâde ridicol) 

OLIVIA. Surâzi? Eu 'te-am chemat că's întristai'1, 

MALVOLIO. întristată d-nă, aş putea să fiu şi c " 
trist, jartierele încrucişate îmi împiedică întrucât*'' 
circulaţia sângelui, dar ce arc aface? Dacă ** 
ii place ochilor cuiva, e pentru mine ca şt în s°' 
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netul acela „Placi uneia, parcă placi la toate"'. 
OLIVIA. Cum, ce zici, omule? Ce e cu tine? 

K MALVOLIO. NU mf-e miiltca cernită, deşi jni-au 
nKălbenit picioarele. Lucru! în chestie mi-a în-

CaPUt îii mână şi poruncile vor fi executate, crez 
C;l cunoaştem frumoasa scriitură cr| sivă. 

OLIVIA. Nu vrei să te duci să te culci, Mai-
Volio? 

MALVOLIO. In pat? Da inimioară: si am să viu 
J« tine. 

_OLIVL\. Să-ţi dea D-zeu minte! De ce s 
"Sa şi îţi săruţi aşa , de des mâna? 

MARIA. Ce ai, Malvolio? 
MALVOLIO. Trebue să-ţi răspund? Dar priyighe.-

0 r ' l c răspund ciorilor? 
MARIA. De ce te arăţi cu aceasta îndrâsneală 

ri<licolă în faţa stăpânei mele 
MALVOLIO. NU te speria de mărire... era se, 

n eKru pe alb. 
OLIVIA. Ce vrei să înţelegi prin asta, Malvolio 
MALVOLIO. Unii sunt născuţii mari... 
OLIVIA. A! 

MALVOLIO. Unii dobândesc mărire. 
OLIVIA. CC spui tu? 
MALVOLIO. Şi unora le cade mărirea peste ei. 
OLIVIA. De ţi-ar veni mintea la loc. 
MALVOLIO. Amintcşte-ţi cine ţi-a admirat cio-

r a p i i tăi galbeni. 
OLIVIA. Ciorapii tăi galbeni. 
MALVOLIO. Şi a dorit să te vadă în totdeauna cu 

K "tierele încrucişate. 
OLIVIA. Jartierele încrucişate! • 

L 
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MAL-VOLIO. Norocul fall dacă doreşti."* 
OLIVIA. Norocul meu? 
MALVOUO. De uu, rămâi pe veci ÎIJ rândifl 

servitorilor. 
OLIVIA. Ei, asta e nebunie din cauza caidurilor 

(intrii SERVITORI)] . 

SERVITORUL. D-nă, tânărul genjjlom a! .ducelui Q | 
sinu. s'.i întors. De abia am putui să-1 .uluc îna 
poi, e "la ordinele dv. 

( )i IVI \. Mă duc ia el (eso sen [torul) I )r.i.<v 
Maria, vezi de băiatul asta. tinde e vărul m i 
Toby? Pune pe cineva să aibă grrije specialii t" 
dansul: n'aş vrea ' sii-1 V&H iau, mei pentru jit 
mătatea zestrei melc.(<•« nwvt« şt Marin). 

MALVOLIO. O hol Mai vii apropiaţi de mim 
un om mai pre jos. ci Uliii ea Sir Toby sa a i l 

de mine Asta se potriveşte direcl cu sell 
soarea: II trimite anume, ca sa pot sa m.i atj 
mojic CU el, eaei aşa inii spune in SCI'isoaţf 
. .1 )espoaie-te de umila ta piele", spune ea, 
îndrăzneţ cu o ruda. răutăcios et| slugile linii 
ta sa rostească maxime de stat: l'a-le remarci 
Iul prin singularitate".;, şi prin urmare o purtafl 
rcyenţioasăi o vorbire înceată, după obiceiul m"" 
anume oameni de seamii. şi aşa mai departe. Al" 
ascujţat'o, dar dela Dumnezeu sr|it toate, şi I >H"]' 
nr/vu ma Va face sa-i tiu prea recunoscător. « 
când a plecat anim, ..ve/i de băiatul asia' W 
lat 1 nu Malvolio. nu după gradif meu. ci băifljj 
l i . toate amănuntele acestea se leagă între £*j 
aşa că ntt mai încape nici lin dram de îndoia'^ 
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"ici o umbrii de îndoiala, nici o piedică, pe se 
mâi poate spitne? Nimic, cârc să nu poala veni 
"itif mine şi deplina realizare a speranţelor inele. 

(reintra MARIA cu SIR 'BELG1 şi J ABIAN . 
SIR roBY. Unde este? In iiuniele prea sfântului. 

Chiar dacă toţi dracii din iad ar ii intrai intr'iu-
suli toi vreau să vorbesc cu el. 

FABIAN, Uite-1, iiite-1... Ce e cu d-ta. omule? 
MALVOLIO. Plecaţi, vă cofreediez. lăsaţi-raă sil 

J |la bllCUf ele singurătatea mea: plecaţi. 
MARIA. Vai ce din adânc Vorbeşte nccliralii. 

'un insul. Nu v'ani spus ei|?...-' Sir Toby, stăpâna 
ll-' roagă sa alibi .mija de cţ. 

MALVOU'O. O', ho' A făcui ea aceasta? 
SIR TOBY. Haide, haide, liuişlc, liehue sa-1 luam 

cu binişorul, lasaţi-ni,;i singur cu el. Ce mai faci 
Malvolio? Cum mai 1i-e.? Haide, omule. înfruntă 
diavolul, gândeşterte că e duşmanul omenirei. 

MAI VOI IO. Ştii d-ta ce spui? 
MARIA. Vai, vai, vedeţi cum o ia asiipni-şi când 

vorbeşti rău de diavolul. Rugaţj-vă la l>-/ei| să 
IU fie îndrăcit. 

Pentru nimic iu lume stăpâna mea nii-1 p'r< 
ţlleştc' cât nu pot sa spui. 

MAIA oi io. Ce V, madam? , 
MARIA. Doamne' 
SIR TOBY. Te rog, Iii liniştita, nu c aceasta i 

"u vezi ca-l necăjeşti? Lăşaţi-mă singur cu dân
sul. 

FXBIAN, NU izbuteşti decât cu blândeţe, fii blând, 
blând', necuratul e îndrăzneţ şi mi vrea sa fie 
< ratat aspru. 
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SIR TOBY. Ei, ce mai e cocoşelule? Ce mai faq 
tu'f puiule? 

MALVOLIO. Domnule I 
SIR Tony. Aide.QBubîcăNvino cu mine 'neon. I'.in1' 

omule, nu e scrips sa te joci dc-a baba oarba ><j 
dracul, spânzură-1, mi-ti fie frică d'i|n coşar 
de slut. 

MARIA. Puhe-1 să-şi facă rugăciunile, Sir T 
pune-1 să se roage. 

MALVOLIO. Rugăciunile, stârpilura, 
MARIA. Nu v'am spus? nici nu mai vrei să 

, de.' Dumnezeu. • 
MALVOLIO. Ducefi-vă de vă spânzuraţi cu 

sunteţi nişte secături. Eu nt | sunt de teapă voastlj 
o să auziţi voi ele mine mai pe urmă. (Hse) 

SIR TOBY. E cu putinţă oaie? 
FABIAN. Dacă s a r juca asia pe scena, a 

că nu se poale să se întâmple astfel de IucrUH 
MJR TOBY. Mintea lui s'a scriulit de tot din l,:1' 

căleala asta, omule I 
MARIA. Ei, urmărcşte-1, căci altfel păcăleai 

Ia lumină şi se resipeşte. 
FABIAN. Da,, să-1 'nebunim clc-abinelea. 
MARIA. Şi-atunci casa o să fie mai liniştita. 
SIR TOBY. Veniţi să-1 legam şi să-I închidem J 

beciul întunecos de colo. Nepoală-mea e deja "' 
credinţată că e nebun, putem s'o ducem aşa sPi 
plăcerea noastră şi pedeapsa lui. -până când P | 
trecerea noastră răsuflată ne va îndemna să ' 
milostivim de dânsul, atuncia vom da păcală'3' 
pe fată, şi te vom încorona ea descoperitoaf 
de nebuni. Dar, uite, uite. 
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FABIAN. Multă provizie de râs pentru o elimi
n a t a de Mai. 

Ontrij SIR ANDREW AGUESCHEKK). 
SIR ANDREW. lată provocarea, citiţi-o, vă garan-

* ca e înţesată cu sare şi piper. 
FABIAN. Este aşa de usturătoare? 
SIR ANDKEW. Ei, este, vă garantez, citiţi-o numai. 
SIR TOBY. Dâ-o înc^i. (fciteţte) Tinere, oricine ai 

1 *u eşti numai un îngâmfat şi o pr|;Iama. 
FABIAN. Bine şi ri.os. 
SiR voiiY. (i'îuţiic) Nu te mira şi nici nu-ţi bate 

Fa.PUl,să ştii de ce te numesc aşa, pentrucă n a m 
o t l ;> sa-ţi arăt motivele melc. 

FABIAN. Asta e. bună, te apără ele lovitura Legei. 
SIR T O B Y - (cltcstn) Ai venit la d-na Olivia, şi în 

a ta mea se poartă bine cu tine, dar minte bere-
N 'd t ; ' ta, căci nu te provoc pentru asta. 

FABIAN. Foarte scurt şi peste măsură ele resj 
Picat. 

SIR TOBY, (citeşte) Iţi voi sta în diurn când te 
t duce acasă, şi dacă din întâmplare mă omori. 

FABIAN. Bine. 
S'K TOBY, (citaşie) Mă omori ca un mizerabil şi 

a U n Păcătos. 
1 ABIAN. Te ţii mereu la adăpostul1 legei, asta-i 

bine. 

SIR TOBY, (citeşte) Adio şi D-zeu să se milostiv 
eascâ tic sufletul untjia din noi/ Poate să aibă 

1 a de mine, dar speranţa mea e maţ bună. aşa 
. ye?i de tine. Prietenul Hău, după ci |n te vei purta 

""micul tău jurat. «Andreew Aguccliek». 
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• Dacă iiii-l mişca scrisoarea asta, e că nici pi
cioarele iui-1 mai duc. Am şii i-<> dau. 

MARIA. () sa ai ocazie potrivita pentru asta, e 
acuma îri convorbire cu stăpâna triea, .şi o s | 
plece îndată. • 

SIR TOBY. Du-te Sir Adreevv, pândeşte-mi-1 La 
colţul gradinei ca un hot, îndată ce-1 vei vedeai 
scoate sabia; şi când scoţi sabia înjură teribil 
căci se ntânipla adesea că o înjurătură grozaVăl 
cu un accent puternic şi strigăt 'arc, dă mai mii'ta 
aparenţa de bărbăţie decât orice alta dovadă, i : 

de huna. înainte! 
SIR ANDREW. Da? Dacă i vorba pe înjurături, 

lasă pe in ine. 
SIR TOHY. Acuma eu nu o sa dar| scrisoarea 

căci purtarea tânărului gentilom ii arata ca î 
capabil şi bine crescut, aceasta mi-O confirmă Ş' 
misiunea ce are dela stăpânul sau pentnj nepoată." 
mea, de aceea această scrisoare, fiind aşa de per-

tupidă, n o să'i producă teroare iânamlii'-
o sa vază că vine dela un guguman. Dar am să-' 
duc provocarea prin viu graiu, l'acâmli |-i' Ini A' 
gueschek o reputaţie de vitejie. Asta o sa i sperie 
atâta pe amândoi, încât o să se oriioare unul v'-' 
altul numai cu privirile, ca doi balalpi. 

PABIAN. lată;! vine cu nepoata ,1 ia!e, la-a I pân3 
îşi termina misiunea şi apoi ia-le după el. 

SIR ronY. Am s,â mă gândesc până atunci 
provocare teribilă. (K« Sir Toby, l'nbliiri >i Mmia), 

(rqlhtrfl Ol IV IA CU VIOI A . 
OLIVIA. Prea multe am spus. Ai inimă de peana-

Şi cinstea mi-am lăsat'o în uitare. 

A 
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Simt in mine ceva care mi mustră. 
Dar e greşeala aşa de hO'arâtă 
Şi marc, că nu suferii mustrare. 

• VIOLA. CU acel aş fel de chia e şi pasiunea 
Seniorului m 

OLIVIA. Poantă juvacrul 
Acesta de halaiii-ini. L: portretul* 

Meu. Ni | mă refuza," îiu are aura. 
'.<'.a sa ţi vorbească. 

Şi te rog din nou 
Să vii mâine. CJe-i cere clela mine 
N'am s;i-ţi refuz de va 'ngădui cinstea. 

Vioi A. Alta nimic. Iubeşte pe Orsino. 
OLIVIA. Cura aş putea câ să'i mai dau ceva 

Ce ţj-am dat ţ ie? ' 
VIOLA, Nu dan voie s"o faci. 

OLIVIA. Vino» iar mâine. Şi acum adio. 
JJn drac ca tine m'ar băgă şi'n iad. 

(rţlntrli SIR TOBY BELCI şi FABIAN). 
sn< TOBY. D-le, M-/eu sa te ajute! 
V " » I A . Şi pe d-ta. d-le. 

•SIR TOBY. Chiamă in aiuioni-ţi toate mijloacele 
e apărare, Ce apărare ştii, ia^-fi-o. tie ce fel sunt 

i , e c e l-ai făcut, nu ştiu; dar inimicul! d-talc plin 
- mânie, înverşunat ca un vânător, te pândeşte 
, capătul «radinei; scoate-ji deci sabia, fii grab-

. c 'a pregătire, căci cel ce o să te atace e iute, 
"«emânaţec şi de temut. 

VIOLA. Te 'nşeli, d-le, sunt sigur ca nu c om 
e l l u | u c să aibă ceartă cu mine. 

S |R TOBY. O să vezi că e altfel, te asigur, De 
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aceea daca pui vreun preţ pe viata d-4ale, Pa 
zeşte-te, căci inimicul d-tale are într'însul tot 9 
poate tla unui om tinereţea, puterea, {îndemânară 
şi mânia. 

VIOLA. Te rog, cine e acesta? 
SIR TOBY. 'Un cavaler, însoţit ele o spadă 

tămata, clar un demon în certurile particulare: trfl 
suflete a despărţit până azi de trupurile lor. Ş' 
mânia lui în momentul acesta e aşa' de neîmPl 
cată,' încât nu i ţse poate da satisfacţie decât prn 
moarte şi mormânt. Ce-o ii. o fi,, e lozinca ltfl 
dă sau primeşte lovitura. , 

VIOLA. O sâ mă'ntore iar în casă şi sa rog Ve 

contesă să-mi dea un ioVatăş. Eu nu si | it luP' 
tător. 

SIR TOHV'. Nu, d-le, în casă n'ai să intri, 
numai dacă nu întreprinzi cu miiK- ceeace p 
faci cu el, cu tot atâta siguranţă, de aceea, naicS 
sau scoate sabia din teaca, căci trebut- să i 
asta c sigur, sau sa renunţi să mai porţi,un fier '* 
brâu. 

VIOLA. Te rog, fa-mi serviciul să-mi afli dej» 
cavaler ce ofensă îi am făcut, trebue să fie t'1' 

gare de* seamă; nu din intenţie. 
SIR TOBY. Aşa am să fac. Signor Fabian. s t : l 

d-ta lângă acest gentilom până Jiiă ntorc. 
VIOLA. Te rog, d-le, ştii d-tâ ceva de a iacei0' 

asta? 
FABIAN. Ştiu că e furios cavalerul pe d-ta. M\ 

încât vrea să se bata de moarte, dar nimic '"' 
mult în privinţa circumstanţelor. 

VIOLA. Mă rog, ce fel de om e? 
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PABIÂN. E, într'adcvăr d-le, cel mai dibăcia, 
y1 3 1 înverşunat şi mai fatal adversar pe care pU-

e a i să-1 prăseşti în toată Illyria. 

SCENA V. 
•(reintra SIR TOBY cu SIR ANDREW 

AGUESCHEEK . 

SIR TOBY. Dar cayâlere, tânărul e un fel de dia-
0 | ' n am mai vă/ut" aşa turbat. Am făcut i|, i asalt 
l.' el, cu spada în teacă, ştii! şi mi-a'tras o lo
viră cu aşa iuţeală infernală, că n'am pu.ut'o 

"a ; se zice că a fost maestru de scrimă ai mar 
l e l l ' i Mogol. 

SiR AM>KIW. Dracii să-1 ia. nu vreau sa mă bat 
c« el. 

SIR ipBY. Ei dar nu vrea să-se mai potolească 
Cl'tn. Fabian de abia poate sâ-1 t'e-

SIR ANDREW. Să-1 ia molima, de aş fi ştiut că E 
&a de viteaz şi de dibaciu la duel, l'aş fi lăsat 

î'1 s e duci în iad înainte de a'l provoca. Să lase 
'crurile baltă şi îi dau caltl1 meu cel sur, 

, Pulef». 

SIR roBY. O să'i propui asta: stai aci, tin'te bine. 
oue să isprăvim această Iară moarte de om. 

'. ' I ' , : '" ') O să-ţi încalec calul, cum t e a m încălecat pe 
l l e- (către Fablaţi) Mi-a dat ca'ul lui ca să liniştesc 
c ,urilc, fam convins că tânărul c un diavol. 

FABIAN. Asta e speriat rău de el, tremură şi e 
1(Je de frică parcă ar fi un urs după dlnsif. 
.SIR TOBY, (către Viola) ^Nu e leac, d-le, vrea cu 

"Cc- Preţ să se bată cu d-la f.indcă s'a jurat; to-
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tuşi, ş a gândii riiai bine asupra curiei şi :'ă-
că nu Face să se rtiai'vorbească ele ea. 

prin urriiare scoate sabia numai ea să-şi împli
nească jurământul, zice ea n o să-ţi Iaca nici un ral|. 

VIOLA, (aparte) Dumiiezcki sa nia mântuiască' Pu
tin îmi mai lipseşte să le spui eâi de departe 

,'sunl sii tiu bărbat. 

I VBIAN. Gând vezi ea devine furios,, dă-te îna
poi. 

SIR TOBY. Vino,'Sir Andrew, nu e leac: gentil ' 
lomul vrea pentru cinstea lui. să facă i | i asalt eu 
<l-ta. Nu poate sa renunţe la el, .aşa e ducii |!. 
Dar mi-a Făgăduit, ca ncntiloiu şi ca soldai. 
n'o sa ic rănească. Vitio'ii «aida. 

SlR ANDREW. S;t dea l)-/eu sa se (ic de făgădu-
ialiî. (scoale sabin ) 

Vi' ii \. 11' asigur, d-le, ca e Fără voja 11 
(Inti-tt y\NTONI(i . 

ANTONIO; Sahia 'u le.iea1 Maca accsl tânăr 
Ţi-a făcui vre o oî< tisă, iau cu vina 
Asupra mea. I )< -l ol'ciisr/i, cu mine • 
Ai, de afacel 

SIR roBY, l ina , cine i 
ANTONIO.(npoţniid s.-ii>ia)Un om.care de dragul ce 

i-l poartă 
Indrăsncştc mai mull dccai a spus 

SlH TOBY. De te lupţi pentru alţii, hai eu min.'- I 
(.riiriir s a b i a ) . 

FABIAN. Stai sose sc nişD soldaţi. Sir l 
Sn< rOBY. (lui Ani.I,,i.,) Rămâne pentru mai iar/i" I 

atuncia. 

J 
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Vioi A. (ciltre Sir Andreew)Te rou, d-le. pune-ti sa-
b l a j n teacă. 

'̂K ANDREW. BucurbS, d-le.... şi pcnlni ce ţi-ani 
0"iis îmi voi ţinu cuvântul, o să te poarte uşor 

5 1 s 'mtc frâul. * 
(Intra OFIŢERII) 

•'-iul OFIŢER. Acesta este omul, dâtaria 
V'o faceţi dar. 

" d e a OFIŢER. • Antonio, te prestez 
Din ordinul dat de ducele Orsind. 

ANTONIO. Va înşelaţi şi mii luaţi drept altul. 
'-iul OFIŢER. NU, d-le, de fel. Te cunosc bine 

Deşi nu mai ai berci de marinar", 
I uaţi-1, şlie bine eii-1 cunosc. 

ANTONIO, rrebue s.ă ni;i srjpui (violei) Vrând ;să te 
teaut 

M'au prins, dar u'ain ce'î face. Sl|nt 
Lsilit 

Sa merg. Ce o sa Faci acuma, când 
Nevoia cere sa-ţi iau punga iarăşi 
Îmi pan' rlu mai mull că mi'ţi pot fi 
De ajutor, decâi de ce se "ntâmpla 
Eşti aiurit, dar m'âgâe-te, lasă. 

*Hea OFIŢER: Haide. d-le. sS mergem; 
A N ; I O M O . Deci fi b'tin 

Şi mi dă " parte din hanii mei acum. 
VIOLA. Ce hani? De ce? Pentrucâ ai fost hun 

Şi te-ai interesai aşa de mine? 
Şi aciim te 'v&i la mare strâmtoare, 
Din micile şi slabcle-ini puteri, 
Impari cu d-ta ce am acuma. 
line u jumătate din averea-mi. 

L 
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rpNio. Ce ma renegi acum? E posibil 
Ca tot ce }i-am făcut sa nr| Ic niiştc-J 

Nu ispiti nenorocirea mea 
Căci ş'ar putea să schimbe pmu'n mine 

Şi aci să-Ji amint-easofi 'ndator'irea 
Ce ti-am făcut. 

VIOLA. NU ştiu să-mi fi 
Făcut nimic. Nu te cunosc nici di|);i fajf 
Nici după glas. 

ANTONIO. O cer! 
II-lea OFIŢER. D-le, haide acum ie rog"-
ANTONIO. Mă ascultaţi o clipii! Acest tânăr 

Pe care-1 vedeţi aci. a 'fost 
Scăpat de mine, chiar din-ghiaia fnortjl 
L'am ajutat cu tot devotamentul 

Căci fata Iui, care mă'nşelasc, 
Mă făcuse să cred că c de,merit. 

I—iuI OFIŢER. Şi ce ne paşi nouă. Trece vremea,' 
Haidcinl 

ANTONIO. III idol groaznic se ^preface 
Zeul acesta: tu Sebastian 
Ţi-ai făcut de ruşine fafa ta. 
Virtutca-i fitfmuseţe, dar fiutnosul 
Care e rău. este un trunchiul steril 
împodobit de dracul OL verdeaţă, 

i-iiil OFIŢLR. Şi ce ne pasă not|î- Trece vremea! 
ANTONIO. Duceti-mă acuma.(E a ofiţerii cu Antoni»; 
VIOLA. Mi .se parc 

• Că crede tot ce-a spus, vorbele lui 
Din patimă's pornite. Eu tiu cred 
Insă: de-ar fi adevărat spusa-i 

, 
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Eu aş fi fost, frate, luată chiar drept 
[tine. 

Mi-a zis1 Sebastian, fratele meu v. 
-Ştiu ea trăeşte încă, în oglinda 
Ce i-o fac eu, aşa ne semănăm 
Şi'n haine, şi'n culoare, şi'n podoaba 
Căci eu îl imi'tez, O dac'ar fi 
Aşa, furtuna'i buna, vairţi dfilce. 

SIR TOBY. Ce necinstit şi mişel băiat şi mai 
Ţicos ea un epure, necinstea lui s a dovedit când 

*J"a Părăsit prietenul la nevoie, renegându-l. câl 
e s Pre mişelia lui. întreabă :l pe Fabian. 

FABIAN. Un fricos, tot ce poate să fie mai 
î r 'cos. 

SIR ANDREW. Te end, am -,a alerg după el şi 
s ă ' l bat. 

SIR TOBY. Aşa să faci! iesală-1 bine. dar nu scoate 
sabia. 

SIR ANDREW. De n'bi face-o să nu-mi zici pe 
n "me. (Ese) 

FABIAN. Vino. Să vedem oe se 'ntâmplu. 
SIR TOBY. Mă prind pe oriec-i vrea că nu se 

"'amplă nimic, nici acuma. (Ese) 
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ACTUL IV. 

SCENA F. 

(sosesc SEBASTIAN şi CLOWNUL). 

CLOWN. Vrei să mă faci să cred că n'am fost 
t r i M s după d-la? 

SEBASTIAN. Hai pleacă, pleacă, eşti un dobitoc. 
S'abeşte-knă şi cară-te de aicea. 

CLOWN. E reuşit, drept »să spunl Nu, nuj te 
u 'iosc; nici nu sunt trimis la d-ta de stăpâna 

ea> să te rog să vii să vorbeşti cu dânsa; nici 
t e cheamă domnul Cesario şi nici nasul ăsta 

u c al meu. Nimic din ce e aşa, 1w e aşa. 
SEBASTIAN. Te rog du-ţi nebunia 'n altă parte. 

a c i Vfi mine nu pofi să mă cunoşti. 
CLOWN. Să-mi duc nebunia! A auzit vorba asta 

a vreun om marc şi acujma o aplică unui ne-
11 • să-i duc nebunia. Mă tem că lunca, " acea 

. 1C! eăgăută. să *iu iasă o secătură. Te rog, 
tr 1f

oaie"-^e de curiozităţile .astea şi spune-mi ce 
U e sa duc stăpânei melc : să-i duc oare şti-

a 9ă ai siă vii? 
EBASTIANC Te rog • mijlocitor stupid, să pleci 
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tie aci. Ia bani pentru .tine şi de mai stai am 
să-fi plătesc în altă moneda. 

CLOWN. Pe legea mea. ai mânii, largă.. Oamenii: 
aceştia înţelepţi, cari dau -nebunilor parale, ajung 
şi ei să aibă renume bun, pe carc-1 au în posesie 
după'paisprezece ani (lela înclicerea târgului. 

ura SIR ANDREW AGUESCHEEK . 
Sii< vNDREW. Acuma te-aiii găsit domnule iară-

Poftirri (ipviiid pe sri,;isiian) 

SEBASTIAN. Poftim si ţie şi mai nai (Bntcpe Sir 

Aiidri'i-w) Mai mi. mai na, dacă ai î u i b u n i t . 

(inii-r, SIR Tnl'.Y BELC1 şi .FAB'IAN . 

SIR TOBY. Stai, ori iţi arunc pumnalul pe.sts 
• i-a. 

CLOWN. Mă duc* de-t dreptul să-i spun stnpâui-
mii ce SC întâmplă, u*aş vrea sa fiu în pielea 
nici unuia din voi, nici pentru doi bani, 

SIR ii>i;s. Hai, d-le, opt 
SIR wi'i.'iu. NU. lâsă-1 singur. Arh uri aii mijii 

loc să mă răfuesc cu dânsul. O sa-i interne/ 
prdces pentru bătaie; daca mai sum legi în Ih-
Ivria; deşi I am lovii eU îiitâiu. dar n'nn 

MAN. Ia-ţi mâna. 
SIR TOBY, N'II d-le, nu te las să pleci. Mai ti

nere soldat scoate-ţi spada, eşti antrenat bine, 
haide! 

IASTIAN. Dă-'mi diînnul mai întâ iu l^ m» 
Ce vrei cu mine? De îndrăzneşti sa 
provoci... I a luptai ("conte sabin) 

J 
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(intra OLIVIA). 

SIR TQBY. Ce face? Eli alunei tfeblie să-fi scot 
W ă doua tic sânge, mojiciile^ 
9LIVIA. Stai Toby, (toţi» OLIVIA) ic cbnjuj-, îţi 
Poruncesc! 

vS|K TOBY. Doamnă. 
0£IVIA. Vei fi deci pururea la fel 

Un gjrobiah bun de trail în peşteri 
Unde un se cunosc bunele maniere. 
Piei dinaintea mea. Cesârid, 
Te roti', iubitei nu fi supărat. 
Plecaţi. (!"• Sir Toby, Sir Amhvf.w şi Piibinn) 
'I e rog din nou prietene drag, 
Laşii raţiunea să te ducă, nu 
Pasiunea în acest atac nedrept 
Iu contra ta. Vino eu mine'ii casă; 

/ Şi află câte scandaluri a iacul 
Bătăuşul acesta; vei surâde 
Muncea de aceasta: Nici llU poţi 
Să mii refuzi să vii. Şi blestemat 
Să fie, m'a lovit, vrând sa lovească 

[în tine. 
S | | ,>v.in,\. Ce e asta? Unde duee 

Curentul? .Sunt nebi|n eu, ori visez: 
Dar lasă mintea, 'n Lethe să se ^scalde 
Şi dc-i acesta \ is. sa dorm mereu' 

U,V?A. ba, vino. te conjur, vrei Să m'aseulţi'r 
^ŞASTIAN. Vreau, doamn£. 
0 L , VJA. I Spline aşa. s'asa va ii! (eie) 

SCENA II. 

W 
('ntr« MARÎÂ şi CLOWNUJ . 

ARiA. T e rog pune anteriul .şi barba, I'a-I 
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creadă că eşti păiintele Topas, fă iute; în tim
pul acesta eu chem pe Sir Toby.(es<s fund dreapta) 

CLOWN. Bine, am să-1 pui şi n'o să mai se- I 
măn «u mine într'însul; şi aş vrea să fiu cel din-
tâiu care s'a prefăcut sub vestmânti(' ăsta. Nu 
sunt în destul de mare ca să-mi împlinesc bine 
rolul, nici destul de slab ca să par uir br|n. sa
vant, dar când eşti cunoscut ca un om cinstit 
şi bun gospodar, eşti tot aşa de bine ca şi cum 
ai fi un om priceput şi un marc învăţat. Intră şi 
aliaţii noştri. 

(Intra SIR TOBY şi MARIA 
SIR TOBY. D-zeu să te binecuvinteze părinte ; 

CLOWN. Bonos dies. Sir Toby, căci ca şi bă
trânul pustnic dela PragaN care deşi nu văzL|;e ! 
în viaţa lui condeiu şi cerneală, spune cu. mult 
spirit unei nepoate a regelui (îorbiduc: „Aceea 
ce este, este; tor aşa şi cu, fi.'nd preot sujit preot, 
căci c aceea ce tlecât aceea ce şi este decât este. 

SIR TOISY. Ia-1 în primire, Sir Topas. 
CLOWN. Ei bine, n'auzi? Pace'n aceasta in-

chisoare. 
SIR TOBY. Se preface bine, e mare pişicher. 
MALVOLIO. (inSuntrii) Cine nia chiaină? 
CLOWN. Părintele Topas, care vine sa va/ă pe 

Malvolio zăpăcitul, zănaticul. 
MALVOLIO (înăuntru ) Părinte Topas, Părinte 

Topas" dragă părintele, ciute la stăpâna mea. 
CLOWN. Eşi afară, demon hiperbolic! cum chi-

jiueşti pe acest om! nu ştii să vorbeşti decât 
de femei? 

ŞIR TOBY. Bine ai grăit, părintele. 
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MALVOLIO. (înăuntru) Părin e Topas, n a fost nici
odată om mai nedreptăţit ca mine, draga părin
tele, nti crede că sunt nebun. m'ai | închis aci într'o 
"ituneciine îngiozitoare. 

CLOWN. Ruşine să-ţi fie satane necurat! Te chem 
P e numele cel mai blănd; căci sunt um|' dintre 
a c ei oameni buni caii se poartă politicos şi cu 
U l 'acul: spui că aceaslă casă e întunecoasă. 

MALVOLIO. Ca iadul, părinte Topas-
CLOWN. Nebunti'e, aiurezi. îţi spui că nu există 

a 'J întuneric decât neştiinţa, în care eşti mai a-
'Undât decât Egipţienii în ceţurile lor. 

MALVOLIO. Iţi spui că această odaie e întunecoasa 
c a neştiinţa, de ar fi neştiinţa neagră ca iadul si 
'ti spui că niciodată n'a fost om mai rău tratat. 
Nu sunt mai nebun ca d-ta* fă încercate ci:| orice 
întrebare înţeleaptă. 

CLOWN. Cate e păi crea lui Pithagora asupra 
Păsărilor sălbatice? 

MALVOLIO. Că sufletul bunicei poate foarte bine 
S ; i locuiască într'o pasăre. 

' CLOWN. Ce gândeş.i tu de această opinie? 
MALVOLIO. Gândesc frumos despre suflet, şi nu 

aProb de loc opinia lui. 
CLOWN. Adio. Rămâi veşnic în întuneric. Nu pot 

Recunoaşte că eşti în toa.e minţi,c, cât timp nil 
""iipârtăşeşti opinia lui Pitagora şi cât timp nu-ţi-

* a fi teamă să .ucizi o becaţă de grija ca nu cumva 
S a expropriezi sufletul bunică-ti. Adio. 

MALVOLIO. Părinte Topas, Părinte Topas. 
SIR TOBY. Scumpul meu părinte Topas-
^LOWN. Uf, sunt leoarcă. 

L 
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MAMA. Puteai să Faci asta fărâ barba şi ante
r iu, cii leii DU te vede. 

SIR TOBY-. VdVbeşte acum cu glasul' tai* propriu 
şi adu-mi răspuns de CHIU îl găseşti, a Î vrea să ne 
scăpăm de gluma .-ista. Dada i şe poati <! i drumia 
Fără pericol., sa i-l dam: căci suni acum aşa <lc 

certat cu nepoata mea. îneat nu pal să urmez î l 
siguranţa jocul asta pâiia la sfârşii. Vino mia 
pe urma la mine. (E.s Sir Tdbj şi M a r i n ) . 

CLOWN. (cAnţand) Robin, Robin #spune-*ni tu 
C'e-ţi face stăpâna acu? 

MALVOLIO. (înăuntru ) Nebuniile... 
CLOWN, (cflritflnd) Stăpâna mea este rea. 
MALVOLIO (idem) Nebuniile... 
CLOWN, (cftniifnrt) Vai de ce este aşa! 
MALVOLI.O. (idem) .Nebuniile, n'auzi?... 
CLOWN. (cfintdnd)'Un altul ii este drag.'Ei cine 

ma chiamă? 
MALVOLIO. Nebuniile dragai dacă vrei sa m* 

serveşti, procurâ-mi o lumânare şi condei 
neălă şi hârtie, pe cinstea mea cât voi trăi âw 
să-ţi fiu recunoscător. 

CLOWN. D-le Malvol io? 

MALVOLIO. Da, dragă.:.nebunule.., 

<:i.>w\. Vai. d-lc cum de ţi-ai eşil din mint i i 

MALVOLIO. Nebuniile, n'a fost niciodată un <"" 

aşa de rău tratat. Sunt fot aşa de' in minţi ea î 

t ine. 

CLOWN. Numai fot aşa? Atunci eşti chiar nebU* 

•dacă nu eşti mai în minţ i ea un nebun. 

MALVOLIO. A I I pus mana pe .mine: mă f i " 

. 
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"i.tuneric, îmi trimit popi- măgari şi fac tot ce 
I " ' t c.i să mă scoată' din minţi. 

CL'OWN. Bagă bine tic seamă ce spui, preotul 
L' aici, jyialvdiio; -Malvolio, cerul să-ii îndrepfeze 
""uti le ! încearcă de doimi şi lasă-te de flecărîtul 
ăsta. 

MALVOLIO. Părinte Ţopas. i , 
CLOWN. Băiete, nu mai vorbi cu el. Cine eu? 

- l l un, părinte. D-zeu sa te ţie părinte Topaş! 
1T|in- Fac, părinte, fac cum zjei. 

MALVOUO. Nebune, nebune, nebune. 
CLO^CN. Vai d-le, aibi răbdare.. Aud. ce zici? 

• a ? Mii ceartă, d-le fiindca-ţi vorbesc. 
MAI.voi io. Nebuni |'e dragă, fă-mi rost de lu-

n i u ' a şi puţinii hârtie; îţi spui cii sunt tot aşa di 
m " i tos ca oricine iu Illyria. 

1 t-OVI \. Bine ar fi să fie aşa d-le' 
. MAI.voi io. Iţi spuii drept. Nebuniile dragă, pl'r 
"•' cerneală, hârtie si lumină; şi dv|oă ce am sa 
' " " stăpâni-mi! o să ţi fie mai de Folos decât 

•olosil vreodată adusul unei scrisori. 
CLOWN. <> să te ajut la asta. Mar spune-mi drept. 

a? văr'at ea nu eşti nebun 0 Sau minai te faci? 
MALVOLIO. Crede-mă că nu sunt; îji spun ade-V;uiii. 
( ' ow v Eu mi cred niciodată pe un ncbi|i până 

1 vad creerii. O să-ti aduc luminii, hârtie si 
^fneală. 

MALVOLIO, Nebuniile; o să-fi răsplătesc asia -căi 
" " ' l U ' de bine. te rdffj tlu-le. 

' " \ \ N . (i-antAnd) Am prieeriit 

Şi 'ntr'iin minut 

L 



Mă 'ntorc la d-ta. 
Vreau, drept să-ţi spun 
Căci .sunt om bun 
Sa-ncerc a te ajuta. 
Deci nu-ţi mai pierde capul 
Căci cu înfrunt pe diacul 
Şi chiar şi pe bunică-sa. 

SCENA III. 
(Gradina OLIVIEI. Intra SEBASTIAN;. 

E aerul acesta, este soaie 
Cel ce străluce, e mărgăiilar , 
Ceeace-mi deie, şi văz şi-1 simt. 
Şi deşi nu sunt nebun... 
Unde-i Antonio? La Elefant 
Nu l'am găsit şi se credea că el 
Pornise prin oraş să mă găsească. 
Sfatul lui mi-ar servi acuma nul t 
Căci deşi cat să lupt cu simţul meiţ 
Eu cred că-i o eroare, dară nu 
E nebunie, subilul noroc 
Ce-mi veni 'nlrece orice închipuire 
Şi mai nu-mi vine să cred ochilor. 
Şi mă lupt cu gândirea-mi care-mi spune 
Că nici doamna aceasta şi nici cu 
Nu am înebunit. Ea n'ar putea 
Să-şi ţie' casa şi să dea porunci 
Să dea şi să primească, să indice 
Afaceri cu aşa dcştcptăciunc 
Cum văd că face; e ceva aici 
Ce nu e de 'nţe!es. Dar iat-o vine. 

i 
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(im™ OLIVIA şi UN PREOT;. 

OLIVIA. Să nu mă mustri, dacă mă grăbesc. 
De-ai gând bun acuma, .vin cu mine • 
Şi cu sfinjia să până'n capelă 
Ca'n fata Iui şi*n acel sfânt locaş 
Să-mi dai o mărturie de credinţă 
Ca sufletu-mi gelos şi îndoelnic 
Să aibă pace; el va t i n e ascuns 
Aceasta pân' vei vrea ca să se ştie 

. Şi când vom celebra şi nunta noastră 
Potrivit şi cu cinstea casei mele, 
Ce zici? 

SEBASTIAN. EU vă urmez şi dacă-t' jur 
Credinţă voi fi pururi credincios. 

OLIVIA. Deschide drumul deci, părinte, şi 
Să strălucească cerul peste faina 
Ce fac acum ca s'o 'ncuviinfeze. ( < s ) 
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ACTlA V. 
SCENA I . — Parcul Oliviei, 

(intra CLOVNUL şi FABIAN). 

FABIAN. Dacă mă iubeşti, Jaaă-mă să văd scri-
s°a'e;i asta. 

CLOWN. Dragă d-lc Fabian în schimb fă-mi şi 
t u o altă plăcere. 

FABIAN. Orice vrei. 
CLOWN. [NU cere să vezi scrisoarea asta. 
FABIAN. CU alte cuvinte să-mi > dai un căţel şi 

• *"C|)t răsplată îmi ceri căţelul înapoi. 
V1'» stânga mijloc, intra DUCELE, VIOLA, CURIO 
Ş 1 CURTENI). 

DUCELE. Suiiteti ai d-nei Olivia, prieteni? 
CLOWN. Da, seniorc, suntem printre sculele ei. 

. CUCELE. Pe tine te cunosc bine, ce mai faci, 
o&ete? 

CLOWN. Drept să-ţi spun, seniore, cât se poate 
nine, mulţumită duşmanilor mei; şi de răi} 

n , u Uumită prietenilor. 
CUCELE. Adică tocmai din contră, cât mai bine 

cauza prietenilor. 
CLOWN. NU. d-le, cât mai rău. . 
-'UCELE. Cum vine vorba asta? 

î  
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Ci.OWN. Uite, d-Je, ei mă lauda şi cu asta inii 
prostesc, pe când duşmanii îmi spun curat că 
sunt mi măgar; aşa că imilţrinită duşmanilor mei 
profil şi 111,t cunosc pe mine însu-m'i.; pe când 
de prietenii mei sunt înşela;!. 

DUCELE. Ei, asta c bună. Vrei să anunţi stăpânei 
d-tale că am venit să i vorbesc şi s o aduci aci 
cu d-ta? Poafe că atunci mi se deşteaptă iar dăr
nicia. | 

CLOWN. Atunci domnule, adoarme-ţi dărnicia pâ-
ju'ţ lyii 'ntorc. Mă duc. 
vJCtAflkrfliuii. vine «unul s e r i n e , care mi-a suit. 
în ajutor, (iiilrfl ofiţerii oii ANTt )NI< ) 

DUCELE. Obrazul lui nîi-1 amintesc Muc 
Deşi, citul I am văzut, era 'negrit 
Ca şi Vulcan de fumul de războJCf 
El comanda o i;a\a păcătoasă, , 
(.u tonaj mic şi de dispreţuit 
(ai caia' aşa atac a_ făcui 
(felei mai mari corăbii ce' aveam }. 
Iu flotă. Că iu\idia şi r.iasiil 
(clor. învinşi omagii i-.ut adus-
Ce e? 

l-iul OFIŢER. Scniore, acesta e Antonio 
! prins pe ..l'ltoeuix'' şi încarcă tura-ij 

l)iu Candia şi-a lnat cii asalt „Tigrul' ' 
Aicea in grădină la o ceartă 
Seme] şi dârz am pus mana i 

VIOLA. Mi-a făcut bine; dânsul lângă mine 
A alergat, daYă vorbea ntraiurea 

• Ntt ştiu de CC dar cred ea din zăpăceală-
DUCELE. Pirat vestit, tu veşnic hoţ de mare; 
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Ce îndrăzneala nebună te-a adu» . 
înaintea acelora pe care 
Aşa de sângeros şi atât de dârz 
Ţi i-ai făcut duşmani? 

ANTONICI, Nobile duce 
Orsino, eu resping numirile astea 
Ce-mi dai, n'am fost nici hoţ si nici 

[pirat 
Deşi mărturisesc ca cu temei 
Ţi-am fost duşman. M'aduse o putere 
Vrăjită, p'acest tânăr, un ingrat, 
! Ce-ti stă alături, l'am scăpat din va

duri. 
Era pierdut, fără speranţă, când 
Eu i-am dat viată şi i-am dat d'asuprâ 
Iubirea mea; fără nici o rezervă 
M'aim dat cu totul Iui; şi pentru el 
Eu m'am expus aici, de dragul lui 
Am intrat în oraşul inimic 
Ş'am tras sabia când l'au atacat,— 
Dară când am fost prins, fiind şiret 
Şi falş, ca să nu cadă în pericol, 
S'a prefăcut că nici nu mă cunoaşte 
Şi s'a îndepărtat cu zeci de ani 
De mine intr'o clipă, nici chiar punga 
Ce i-o încredinţaseşi cu b bară 

vi <s • ;t Mai înainte, ţuj a vrut să-mi dea. 
^ T O . Dar cum se poate? ' 

In acest oraş 
Când ai venit? 

A *TONIO. Seniere, astăzi chiar, 

.folîoteo Totiinilul Nntfonal Nn. i:,. ' 
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Şi trei luni am trăit tot împreună 
Fără ca să ne despărţim o clipă. 

DUCELE. "Vine contesa; ceru-i pe pământ 
Iar tu, omule, spui o ncbr|iic-
Tânărul acesta e lângă mine 
De -acum'trei luni. Dar o să mai vorbini' 
Daţi-1 la o parte. 

(intra OLIVIA şi servitorii) 

OLIVIA. Ce doreşti, seniore? 
Cu ce te poate Olivia servi? 
Cesario, nu-{i jii făgăduiala? 

VIOLA. Doamnă! 
DUCELE. O graţioasă Olivia. 
OLIVIA. Ce zici, Cesario? Seniore vreau... 
VIOLA. Seniorul vorbeşte, datoria mea e să'tac ' 
OLIVIA. Dc-i tot acelaş cântec 

Seniore, îi tot aiât de neplăcut 
Pentru urechea mea ca şi un i|rlet 
După cântat. 

DUCELE. . Eşti tot aşa de crudă ? 
OLIVIA. Tot aşa de constantă sunt, seniore. 
DUCELE. In ce? In perversitate? Răutate! 

La altaru-ti ingrat şi implacabil 
Inima mea dt-apururi fi-a adU9 
Prinosul cel mai sincer de iubire 
Ce să fac? 

OLIVIA. Ce e demn să faci, seniore 
DUCELE. Atuncia dar ascultă ce-ţi voi spune 

Fiindcă dispretueşti credinţa mea. 
Şi eu cunosc -in parte cine este 
Acela ce mi-a luat locul în iubire3'' 

k 
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Te las tiran cu inima de. piatră, 
Dar pe diăguţ'ul. eel p : caic ştiu 
Că îl iubeşti şi mi-e şi mie drag, 
Am să-1 ascund de ochii tăi cei cruzi. 
Unde domneşte el sfidând seniorul ' 
Său; (Violei) hai CU mine (ducele trece în 

Bt*°ga ca sa iasă). 

OLIVIA. Cesario, unde mergi? 
1 VIOLA. EU, după cel 

Pe care îl iubesc mai mult ca ochii mei 
Ca viata mea, mai mult de m " de ori 
Decât orice fiinţă, dacă mint 
Voi martorii de sus mă pedepsiţi 
Că mi-am călcat iubirea! 

OLIVIA. Nenorocire 1 
M'ai înşelat? 

VIOLA. Şi cine te-â înşelat? 
Cine ţi-a făcut rău? 

OLIVIA. Oare ai uitat? 
^ aşa de mult de atunci? Chemat'" pe preot. 

fese un sen ii'»). 
DUCELE (către Vibla) Hai vinol 
OLIVIA. Unde? Cesario? nu stai? 

Eşti soţul meu! 
DL>CELE. EI sot? 

OLIVIA. Tăgădueşti? 
DUCEI.E. Cum? Eşti tu soţul ei? 
'°LA. Seniore, nu. 
OLIVIA. NU C! 

Aşa de josnică ţi-e frica 
încât tăgădueşti pe a ta soţii'. 
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(reintrS servitorul cu preotul) 
Părinte, bine ai venit, le rog 
Ce şiii că s'a întâmplat mai adineaild 
Intre tânărul acesta şi mine. 

I ' K I M I I I . Un jurământ de veşnică iubire 
Ce l'au făcut cu mâini împreunate 
Un pact ce întărită fost prin scTiimblfl 
Inelelor şi p;in contactul sacrii 
Al buzelor şi consfinţite toate-
De slujba şi de mărturia mea. 
De atunci, văd după ceas. în spre moi'' 

[mânt 
Nu am făcut mai mult de doi | i or<-'-

D i u i i i . O mârşav trădător! Ce ai sa ajungi 
Când vremea ţi'a 'nă'bi părul pe ţeasta-' 
Sau poate că făţărnicia ta 
Va creşte, pân'te-a face să cazi 
Singur în cursa ei. Adio, ia-ţi-o, 
Dar îndreptează-fi paşii totdeauna 
Ca să nu te'ntâlneşti de-acum cu min^ 

VIOLA. Seniore, protestez. 
OLIVIA. O, nu jura! 

Aihi puţină credinţă, cât de mare 
Iţi este frica ta. 

(intra SÎR ANDREW AQUESCHEHK cu .-«pui sp«S 

SIR ANDREW. Iute, un Lliirurg 
Pentru Dumnezeu! şi trimiteţi t | i altul îndaţ» 

lui Sir Toby. 
OLIVIA. Ce s'a întâmplat? 
SIR ANDREW. Mi-a spart capul şi a dat o lov 

tură sângeroasă, şi lt|i Sir Toby, pentru I' 1"" 
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Z e t | . ajutor! Aş cla patruzeci de lire să mă văz 
! acasă. 

OLIVIA. Cine a făcut asta. Sir Andrew? 
•̂R ANDREW. Gentilomul ducelui, i|;i oarecare Ce-

. r i 0> l'am luat drept tiu fricos, dar e dracu 'm-
t»elitat. 

PUCELE, Gentilomul meu Cesario? 
*>"* ANDREW. Ei, uite-1, tocmai e aci! mi-ai spart 

oul degeaba, şi în ce am făcut, am fost pus la 
C a l e de Sir Toby. 

VIOLA. Da ce-mi vorbeşti, când eu nu te-am 
a n i t niciodată. 

''"•ta mi-ai c;i(at mereu pricină. 
dr ti-ani v'prbii frumos, nu fe-am rănit! 

• '" ANOKIW. Dacă coşgfogea cucuiul la cap e 
. d> atunci rri'ai rănit- Se' pare că un cuciy plin 

satire nu e nimic la d-ta. lata vine Sir Toby 
j °Pătâad... o s i auziţi mai mufţe, dar dacă n'ar 
,, ( > s t ameţit de băutura te-ar fi gâdilat altfet Uecât... 

O'u.r, SIR rOBY dus de CLOWN). 
''•'F.LE. Ce e, cavalerie,! cum Ui e? 

z »< TOCV. Nu e nimic, m'a rănit şi s'a ,isprăvit 
^ c " ' e . ai văzui pe L)irl< hirur«T|'. zev/ecule! 
-Lovt;N, O, e beat, Sir Toby, de mai bine de 

d e ^ ? a s ' Era cu «citii injectaţi încă dela opt 

S 
.^'mineaţă. 

1H tonv. Atunci e un ticălos şi o javra; nu 
suferi DU ticălosul care se îmbată. 

_ HVIA. Luafi-H Cine mi l'a adus în halul ăsta? 
SIR , 

"nvueimă 

Pot 

*. UNDREW. Să te ajut eu Sir Toby, ca să fim 
"'msafi ' 

L 
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SIR TOBV. Să'ma ajuţi tu cap de oaie, pârlitul1' 
niişelule, tu? cu capi|l ăsta de gâscan? ? 

OLIVIA. Puneţi-1 în pat şi vedeţi de rana lui 

(Es Clovnul. Fabian. Sir Toby şi Sir Andree»'/' 

(Intră SEBASTIAN . 
SEBASTIAN. Sunt supărat, oh d-nă. c'am i:i"': 

Pe ruda d-tale, dar chiar f a e 
De mi-ar fi fost, acelaş lucru pentr" 
Salvarea mea aş îi făcut. Te uiţi 

! La mine straniu şi pricep din asia 
Că eu te-am ofensat. Mă iartă, dragjf 
Măcar pentru credinţa ce-am schimbai1 

Mai adiniauri... 
DUCELE. Fată, voce, haine! 

I â fel şi totuşi sunt două persoaH| 
Curata nălucire. E şi nu el 

SEBASTIAN. Antonio—iu. scumpul' mei | Antoi" 
Gât m'a torturat vremea fără tine 
De când eu te-am pierdut? 

ANTONIO. Sebastian 
Tu eşti? 

SEBASTIAN. Antonio, mai stai la îndoia'1' 
A,\n,MO. Cum a|i făcui voi de v'aţi despart'1' 

l'n mar tăiat în două riu-i aşa 
I ie-asemănâi cu aceste fiinţe. 
(:.iii-i Sebastian? 

( )LIV1A. E minunat! 

SEBASTIAN. Eu s'.au acolo? Nam avut cit fi;1 

•Şi nici n am ilarul de ,a fi ş'aici 
Şi dincolo. Aveam şi Cu o soră 
Pe care marca oarba a înghiţit 0> 
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(către VIOLA). 
Spune-mi, te rog. ce rudă eşti cu mine? 
De unde, cine eşti şi cum te chhiamă? 

VIOLA. Din Metelin, Sebastian mi-a fost 
Tată; Sebastian era şi un frate 
Ce-acum e'n umedu'i mormânt 
Au spiritele pot să'mbrace chipuri, 

. Venit ai să ne sperii? 
SEBASTIAN. De-ai fi femee aşa se potriveşte 

Restul, c'aşi plânge sărutându-te 
Ş'aşi spune, te revăd. Viola mea! 

VIOLA. De nu stă n calea fericirei noastre 
Nimic decât vestmântu-mi bărbătesc 
Nu mă îmbrăţişa până ce nu 
S'or potrivi şi loc şi timp şi soartă 
Arătând că's Viola; te voi duce 
La căpitanii care ni a adus 
Aci'n oraş, acolo mi-e şi rochia 
De iată, el făcut'a sa servesc , 
Pe acest nobil duce şi de atunci 
Serviciul meii a fost între seniorul 
Meu şi această doamnă. 

DUCLI E. Adevărat, vreau să-mi iau şi eu partea 
Din naufragiul acesta fericit 
Copile tu-mi-ai spus de mii de ori 
Că n'ai iubi soţia-ţi ca pe mine. 

VIOLA. Şi pot. să jur din nou tot ce ţi-am spus 
Şi să-mi ţiu jurământul ferm în suflet 
Cum fine acest glob de flăcări focul 
< e zilele şi noptLe desparte. 

DIJCELE. Dă-mi mâna ta. Vreau să te văd acum 
Iu haina de femee. 



104 Shakespeare-

VIOLA. Căpitanul 
Ce m a adus întâii) aui pe mai 
Art' hainele mele. d a duma 
E'n închisoare, nu ştiu pentru cei 

• Din stăruinţa lui Malvolio, care 
E în serviciul doamnei I 

< >i iVIA. O sâ'i dea 

Drumul! sa vie Malvolio. dar îmi parc-
Că bietul oui a nebunit de-abinelea. 
<) nebunie ce mii cuprinsese 
Pe miile, mii făcuse ca să-1 pierd 
Din mintea mea. Cr face el acuma. 

( Clownuljui) 
CLOWW Drept să-ţi spun d-nă. tine pe Rel-

zebut la distanţa pe cât se poate să facă un om 
în situaţia lui. a scris aci o scrisoare către d-.ta,, 
trebuia sii ţi-o dea azi dimineaţă, dar cum scri
sorile unui nebun Ill| sunt sfânta scriptură, n a r e 
aface la ce oră sunt predate. 

OLIVIA. Deschide-o şi citeşte-o. 
CLOWN. Priviţi, deci. ca să fiţi convinsă că 

nebunul slujeşte ţâcuiuiui. (vUşşie) Pentru Dum
nezeu doamnă... 

OLIVIA. Ce e ai înebunit? 

CLOWN. NU, d-nă. citesc doar nebunii, dacă 
domnia-ta vrei să o citesc cum (rehiie, atunci 
trebue să-mi îngădui să dau d n | n u l şi vocei. 

OLIVIA, («»I Faouţn) Gite$te-o tu Fabian I 
FABIAN. (citeşte) Pentru Dumnezeu, d-uă, te 'porţ i 

rău cu mine şi lumea trebi | j s'o ştie aceasta.^ 
deşi m'ai pus la întuneric şi ai pus pe betivr.il 
d-tale de imcliiu sa mă supravegheze, tot am încă 

1 
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ll*ul minţilor mek ca şi domnia-voastră, Am scri-
sparea d-tale care iu a îndemnat să iau atitudi-
' l e a ce ani luat, şi nu mă îndoesc că o să-mi 
'*s5 mie multă dreptate şi d-tale multă ruşine. 
Gândeşte despre mine ee pofteşti. Las pentru o-
c , 1Pă datoria mea, la O parte şi vorbesc numai 
l l t ' nedreptatea ce mi s'a făcut. 

„Malvolio cel maltratat ca nebun"'. 
OLIVIA. El a scris asta? 
CLOWN. Da, d-nâV 

DUCELE. Asta nu prea seamănă a nebunie. 
OLIVIA. Dâ'i drumul, Fabian, adu-1 aicea 

(Ese Fabian) 
(rj.uceluJ) Seniore de voeşti deocamdată. 
Să-ţi fiu o soră în loc d'e-aţi fi soţie 
Noi. două nunţi putem serba aci 
La mine şi pe cheltuiala mea. 

DUCELE, D-nâ, primesc oferta cu- plăcere. 
(Violei) 

Stăpânul î(i dă drumul. Pentru) slujb.x 
De firea femeiască, obicinuită 
Cti dulcea şi duioasa îngrrijire 
Şi fiindcă atăta vreme m'ai ;umiit 
Stăpân, mâna mea: de acihn 'ncolo 
Stăpână eşti stăpânului tău. 

OLIVIA! (Violei) Soră 

D-ta îmi cştil 

reintra FABIAN cu MALVOLIO. 

DUCELE. Acesta e nebunul? 
OLIVIA. Acesta e seniore, ce mai faci Malvolio? 
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MALVOLIO. Doamnă m'ai nedreptăţii 
Rău de tot. 

OLIVIA. E U , Malvoiior! nici declini-

MALVOLIO. Ba d-ta. Te rog scrisoarea asta 
Citeşte-o, n'ai să spui cii jiu e scrisa 
De d-ta, nici ca nu e pecetea 
D-tale. sau că nu e născută 
Din mintea d-tale. Nu se poale! 

•OLIVIA. Malvolio, nu este scrisul meu 
Deşi mărturisesc că seamănă 

-Cu al meu, dar este sigur al Măriei-

IFABIAN. D-nă să-mi daţi şi mic ascultare 
Şi nu lăsafi ca cearta şi scandal 
Să micşoreze importanta orei 
Acesteia, când toţi ne-am minunat 
I )c ce am văzut. Cerând ertare 
Mărturisesc, că eu şi cu Sir Tobj 
Am Vrut să păcălim pe acest Malvoll'4 
Penţrucă se purtase rău cr( noi 
Maria a scris scrisoarea, sfătuita 
De Sir Toby, şi dânsul drept răsplăti 
S'a cununat cu dânsa. S'a rj-niat 
Apoi un joc mai demn de râs decî' 
De răsbunare, căci de cântăreşti 
Ofensele au fost din amândouă 
Părţile cnm la fel. 

OLIVIA. Sărman nebun. 
Cum şi-au bătut de tine ioc ci; tot" 

CLOWN. Ei, dar unii sunt născuţi mari, alt' 
«dobândesc, mărire şi unora le cade mărirea p>>u 

, i . \m lu. it şi eu p a r t e la pozna asta... eu ei'.'"1' 

I 
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Părintele Topas, d-Ie, dar ce-are aface? Ce Duin-
nezeu, îţi spun, nu si|it nebun.... 

Dar îţi mai aduci aminte de „D-nă de ce 
' a c ' haz (de nenorocitul ăsta? De n'ai râde, ar 
amuţi'',- şi astfel roata timpului adv|ce . cu sine 
făsbunarea. 

MALVOLIO. Da, mă voi răzbuna pe toţi, să ştiţi. 
(Esc) 

OLIVA. A fost adevărat cam chinuit. 
DUCELE. Duce}i-vă la el şi împăcaţi-1. (FaWan 

e s c <Uipa Mnlvolio). 
Nu ne-a spus încă ce-i cu căpitanii' 
Când voi ştii asta şi va veni vremea 
Vom face şi unirea cea solemnă 
A inimilor noastre. Pân'atuncia 
Nu vom pleca d'acilea, surioară 
Vino Cesario, Cesario eşti cât timrc 

[mai eşti bărbat. 
Vei fi. de'ndată ce 'mbraci alte haine. 
Stăpâna iui Orsino şi regină 
A minţii şi a sufletului săuj-

(Up toţi alinii dl! Clown) 

( Cftntec) 

CLOWN. De când eram printre copii 
Suflă vânt, ploaie, ho, Vii I— 
Eu mă ţineam de nebunii 
Căci plouă în fiecare .zi. 
Dar când apoi în lume mi-au zi& 
Suflă vânt, cazi ploaie, ho, hi 
Oamenii uşa-mi-au închis 
Căci plouă în fiecare zi. , * 
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-Şi apoi când vai mam însural 
Suflă i-ârtt, ca/i ploaie fio] hi 
Găina acasă1 mi-a cântat 
Căci plouă în fiecare /i. 

Si am ajuns sa s:au sub pat 
Sufla vânt, cazi ploaie ho. hi 
Si cu berea m ani mângâiai 
Căci ploua în fiecare A. 

Omul de mult a fost creai 
Suflă vânt, cazi ploaie ho., hi 
Adio, farsa s a jucat 
V'aştcptăm în fiecare /i. 

— SFÂRŞIT — 
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