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FARFURIDI (emoţionat şi asudat): Atunci, iată ce zic eu, şi împreună cu mine 

(începe să se înece) trebuie să se (sic!) zică asemenea toţi aceia care nu vor să cază 

la extremitate (se îneacă mereu), adică vreau să zic, da, ca să fie moderaţi… adică 

nu exageraţiuni!... Într-o chestiune politică… şi care, de la care atârnă viitorul, 

prezentul şi trecutul ţării… să fie ori prea-prea, ori foarte-foarte… (se încurcă, 

asudă şi înghite) încât vine aci ocazia să întrebăm pentru ce?... da... pentru ce?... 

Dacă Europa... să fie cu ochii aţintiţi asupra noastră, dacă mă pot pronunţa astfel, 

care lovesc soţietatea, adică fiindcă din cauza zguduirilor... şi... idei subversive... 

(asudă şi se rătăceşte din ce în ce) şi mă-nţelegi, mai în sfârşit, pentru care în orce 

ocaziuni solemne a dat probe de tact… vreau să zic într-o privinţă poporul, 

naţiunea, România… (cu tărie) ţara în sfârşit… cu bun-simţ, pentru ca Europa cu 

un moment mai nainte să vie şi să recunoască, de la care putem zice depandă… (se 

încurcă şi asudă mai tare) precum, - daţi-mi voie – (se şterge) precum la 21, daţi-

mi voie (se şterge) la 48, la 34, la 54, la 64, 74 asemenea şi la 84 şi 94, şi eţetera, 

întru cât ne priveşte… pentru ca să dăm exemplul chiar surorilor noastre de ginte 

latine însă! (foarte asudat, se şterge, bea, iar se şterge şi suflă foarte greu, 

Trahanache a urmărit cu mâna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridi. Bravo 

şi aplauze în fund, conduse de Brânzovenescu; râsete şi sâsâituri în grupul lui 

Caţavencu. Clopoţelul lui Trahanache de abia se mai aude. – După ce s-a mai 

oprit zgomotul, cu multă aprindere.) Daţi-mi voie! Termin îndată! Mai am doua 

vorbe de zis. (zgomotul tace). Iată dar opinia mea. (în supremă luptă cu oboseala 

care-l biruie.) Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu 

se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! Dar atunci să se schimbe pe 

ici pe colo, şi anume în punctele ... esenţiale... Din această dilemă nu puteţi ieşi... 

Am zis! (Aplauze în fund, sâsâituri în faţă…) 
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