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O noapte furtunoasă
De I.L. Caragiale

Jupân Dumitrache – CEZAR AMITROAEI • Nae Ipingescu – MIHAIL DONŢU
Veta – SILVIA RĂILEANU • Ziţa – PETRONELA-LORENA CHIRIBUŢĂ
Rică Venturiano – DRAGOŞ RADU • Chiriac – FLORIN AIONIŢOAEI

Spiridon – ROBERT-SEBASTIAN VANZARIUC

Regia artistică: GEORGE ŞFAIŢER
Scenografia: MIHAI PASTRAMAGIU

În această piesă de teatru este 
vorba despre Jupân Dumitrache, că-
ruia i se mai spunea și Titircă Inimă 
Rea, soţia sa Veta, sora ei, Ziţa, Rică 
Venturiano, Spiridon, Nea Ipingescu 
și Chiriac.

Totul începe atunci când Titircă 
Inimă Rea le scoate în oraș, la o co-
medie, pe Veta și Ziţa. Acolo mai era, 
pe lângă alţi oameni, un „vagabond“ 
pe nume Rică Venturiano care tot 
trăgea cu ochiul la masa lor. Mai de-
grabă, la doamne. Jupân Dumitra-
che, întoarse capul spre el, iar acesta 
spre comedie. Și au făcut așa toată 
noaptea.

Plecară. Chiar înainte de culcare, 
în cameră mai rămăsese doar Veta. 
Deodată, pe ușă, apăru Rică curtând-
o. Ea își dădu seama că o confundă 
cu sora ei, Ziţa. Chiar așa era. Atunci 

apărură și Ipingescu, Spiridon, Chiri-
ac și Jupân Dumitrache care le po-
vesti băieţilor despre cât de mult îl 
enerva vagabondul. Când îl zăriră au 
început să strige și să spună că se vor 
lua la bătaie cu el. Deodată, Ipinges-
cu își dădu seama că îl cunoștea. Era 
de fapt un jurnalist care publica la 
o revistă. Toţi se opriră. Atunci Rică 
avu șansa să spună că el și Ziţa sunt 
îndrăgostiţi. Făcură o nuntă mare și 
frumoasă!

Această comedie mi s-a părut 
amuzantă datorită cuvintelor folo-
site de personaje și a modului în care 
reacţionau ele.
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