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Mica mea comediă avusese pe scena din Bucu- 

resci un mai mare succes, şin pressa română un mai 
mare resunet, decum mă puteam aștepta în compa- 

rațiune cu puțina. muncă pe care mi-a costat. 
Acesta o datorese pe o parte abilității cu care 

aă interpretato toți artiştii: d-na Frosa Sarandi în 
“Cuc6na Trandafira,, d. Mateescu în “Petrică,, d. 
Panu în “Hagi-Pană,, d. Bălănescu în “Numa, Con- 
sule, și d. Iulian în *Jorj,; nu mai puţin însă, pe 
de altă parte, o datoresc bunului simţ al poporului 
nostru pentru ceia-ce ce este și trebui să fie limba 
română. 

In curs de o lună, acâstă comediă s'a represintat, 
de patru oră; şi rare-ori organele de publicitate din 
capitală ai fost mai unanime în modul de a 0 a- 
precia,. 

Reproducem aci următorele câte-va, pasage de prin 

s 

diarele bucurescene, permiţându-ne totuși a şterse. 
din ele epitetele cele relative direct la autor. 

Romănia Liberă dela + ianuariă : 
“As6ră am avut deosebita plăcere i asista la piesa Frei 

“Crai dela Resărit. Muşcătorea comediă a d-lui B.P. Hus- 
“deii a avut succesul la care ne aşteptam ȘI pe care rare-
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«ori Va obţinut scena teatrului naţional. Dela, început şi 

“pănă la fine combinaţiuni aatistice şi de spirit. Nică că 

«se putea 0 parodiare mai sărată și mai glumâţă, decât 

“acesa ce autorul a făcut, fără cruțare, curentului lati- 
“nist și celui franțuzist, cari băntue și strică adevărata 
“limbă română!, 

Binele public dela 5 ianuarii: 
“Marţia trecută, 2 ianuariii, represintaţiunea celor Trei 

< Crai dela Resărit, frumosă, şi spirituală comediă, dato- 
“rită d-lui B. P. Hasdei, făcuse ca logile şi parterul să 

“fie pline de lume. Galeria, deşi era Marţi, gemea sub 

“greutatea sgomotoșşilor sei clienţi, atrași de popularul 

«nume al piesei. La, eşire, un galerist—galerian după a- 

<parință —dise cu măhnire: <şi ei care mă aşteptam să 
“aud cântându-se mai bine ca la Stea: 

Trei Crai dela Resărit, 

Spre Stea aii călătorit! 

“dar tot bine fuse, să vorbim drept!, 

“Bubiectul comediei e pe atât de simplu pe cât de plă- 

“cut. El biciuesce cu multă vervă, trei din bâlele cele mai 
<întinse ale societăţii: bontonismul, latinismul și pofta 

<peste măsură de mare a fetelor de negustori de a, lua 
“funcţionari. Hagi-Pană, om din vremea vechiă, inimic al 

“progresului din diua de adi, are o fată, pe d-ra Marița, 

«care citesce, gitesce și 6r citesce romanţele lui Dumas 

“tatăl, şi în al cării cap “a întrat un mic gărgăune fran- 

<ces, acela d'a nu lua de bărbat decât pe un creve func- 

“ţionar. Intw'adevăr, musiu Georges, băiat de simigiă din 

“mahalaua lui Hagi-Pană, june al timpului (pantaloni 
“largi argent, jachetă noir d'ebâne, peptănătură chic, în- 

“călțemintea bout de lance, ochelamă şi baston de pelin, 
<băiat de. simigii în fine), copist la nu sciă care mini-
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“ster, se învârtesce în giurul fetei băcanului ca un fluture 

“ale cărui aripi nu mai ai de mult polen pe ele Hagi- 
“Pană, om care a fost la Ierusalim, hătrîn spăimântat 

“de scumpetea de acum, (fusese învățat altă dată cu 5 
“parale şi 2 lăscăi să vină din târg cu tradiționala basma 

<roşiă cu vărgă căadirii și ghiveze, plină cu ale mâncărei) 

<nu vrea să 'dea zestre cu nici un preţ. Siretul musiu 
“ Georges, sciind cumoă fata privesce în el pe un Aramis, 
“dise că nu vrea zestre. Hagi-Pană e mâi aprope al pri- 
“mi ca ginere, spre marea desperare a fejghetarului bă- 
“căniei lui Hagi-Pană, când cocna Trandafira, vecina 
“Hagiului, îi aduce un ginere cu 600 lei noi — 1,620 
<lei vechi după socotâla lui Pană— profesor letinist. Ori- 
<ginalul Numa Consule, care voesce vrând-nevrând să facă, 
“poporul să vorbâscă lefinesce, nu întârdiază a se presinta. 

<Pata jură că nu '] va lua, şi kir-Pană se prepară a 
<sfărma, ori-ce resistință cu venita din raiă bătaiă! Se- 
“colul XIX, civilisaţiune, progres, sciinţă, pe cari le in- 
“vocă musiu Georges, nu întră în capul plin de măsline 
“şi Bevalisieră al băcanului! 'Tejghetarul şiret prinde o 
<scrisâre a Îni musiu Georges cătră mașandra din faţă, 
<în care “i declara un amor etern, şi 6 ţine secretă pen- 
“tru ocasiune. Ca să dea la o parte pe Numa Consule, el 
“pune pe fată de scrie profesorului o scrisore în care 
“vorbele slavone—spaimu şi chinul letinistului-—se lovesc 
“în capete. Planul reușesca de minune. Numa, Consule re- 
<fusă de a nui lua de nevastă p2 o barbară. Remâne 
“musiu Georges, pe care tejghetariul îl dobâră la pămînt 
“din inima D-șorei Marița, prin scrisârea cătră mașandra 
“din față. Marița acordă mâna sa tejghetarului, care 
“este aprobat şi de Hagi-Pană. i/usiu Georges jură că nu 
“va, mai fi pekin de aci înainte, de 6ră-ce cu pekinismul
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“nu i-a eșit bine, er Numa, Consule jură că nece una data 
“nu se va transforma! 

“Totul e natural în comediă, nimic forțat, acţiunea 
“merge de sinc,. 

Pressa dela 4 ianuarii: 

<Din ce în ce mai bine! lati ca am constatat noi, și 
“cu noi toți câți ai urmărit cu interes representațiuuile 
“date de trupa română și succesele ce, ea de cât-va timp 
“încou culege. 

<Teairu se reînalță, am mai dis de câte-va ori, graţiă 
“asiduității și silinților ce pune comitetul teatral de a 
“ridica acâstă școlă a naţiunii la adevărata valâre a ar- 
“tei, și grațiă tot de o dată unor buni scriitori, cari re- 
«cunosc că datorese ce-va și Teatrului Naţional. 

“Intre bucăţile originale, represintate cu mult succes pe 
“scena, teatrului nostru, sînt câte-va de. o inspirațiune 
“genuină și scrise întro limbă corectă, eşite din pâna u- 
“noz scriitori recunoscuți. 

<A-sâră încă, D. Hasdei ne procură plăcuta  ocasiune 
“a asculta comedia sa, vei Crai dela Resărit, al căriă 
“nume sunător a atras un public destul de numeros. 

“Intriga acestei comedie este forte simplă; ţesătara însă 
<este o lucrare meritâsă , pentru care, cu drept cuvint, 
“îi aducem omagele nostre. 

“Dialogul este corect, şi ales, şi stilul destul de elegant. 
“Trei tipură interesante ne înfăţişeză D. Hasdeii în cv- 

“media, sa, tipuri torte bine reuşite: pe pedantul ce vo- 
“esce cu ori-ce preţ să ne schimonosescă limba, latini- 
“sând'o —și cu acâstă ocasiune biciuesce cu multă drep- 
“tate Societatea Academică, carți voesce să ne iinpuvă dic- 
“ționarul seii;— pe perde-veră, ce abia a învățat câte-va
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“buchi franţuzesce, Și "Și amestecă limba cu expresiunj 
“pe cari, pâte. nici el nu înțelege ; și în fine, pe Hagiul, 
“un Român care ţine la limba lui strămoșâscă, limbă a- 
“tât de frumâsă, pe care nu voesce a 0 vede schimo- 
“nosită. 

“Multe din scene, mai ales acelea între tejghetarul Pe- 
“trică și musiu Georges, între acesta și Hagiă, şi în fine 
“între acastia și pedantul profesor Numa, Consule, sînt 
“scînteietâre de spirit., 

Pressa mai revine apoi asupra piesei în numerul 
seii dela 11 ianuariă. 

Vorbind despre a doua represintațiune, Românul 
dela, 6 ianuariă dice între altele: 

«MM. L.L. R.R. Domnul și Domna onorară represen- 
“tațiunea cu înalta-le presență. Ele ai dat în mai multe 
“xînduri semnalul aplauselor și ai stat pănă când au- 
“torul, rechiămat de sala întregă, a venit pe scenă., 

Apoi în numerul seti dela 14 ianuariii : 
“In framosa comediă Trei Crai dela Resărit, care a fost 

“jucată cu atâta, succes la Teatrul cel mare în septămâna 
“trecută, d. B. P. Hasdeii ne înfățişeză. ca Moliăre in Les 
* Prfcieuses ridicules și în scenele de căpeteniă din Les 
< Femmes savantes, trei tipuri deosebite de Români, de- 
“semnaţi de mână de maiestru, dintre cari doui, Masiu 
«Jorj şi Numa Consule, se întrec care de care să pocâ- 
<scă limba românâscă. Cel dântâiă amestecă în frasele 
“lui fel de fel de cuvinte şi de forme francese; al duoi- 
“lea, vorbesce curata, limbă academică, așa cum a, creat-o 
“faimosul dicţionar al Academiei din Bucuresci. Acesti 
<doui ciontitori de limbă sînt pedepsiţi la, sfîrșitul piesei
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âca cele două fete din Les Prcieuses vidicules şi Trisotin 
“din Les Femmes sava tes; pe când al treilea, Petrică 
“băiâtul de prăvăliă, cure vorbesce curat limba, românâscă, 
“aşa, cum ai făcui-o timpul și împregiurările, aşa cum aii 
“lăsat-o strămoșii, aşa cum s'a păstrat în gura poporului, 
“primesce ca resplată mâna, frumușicăi Marița. Petrică 
“resumă, la, sfîrșitul piesei acestă frumâsă și nemerită i- 
<deiă, întrun cântec care a fost aplaudat de întrâga sală, 
“dând cea mai deplină a sa aprobare cuvintelor, pe cari 
“d. B. P. Hasdeu le punea în gura lui Petrică.» 

In fine, dintre foile române de peste Carpaţi, 
Gazetta Transilvaniei, în numerul sei dela, Li AR 
ianuariă, dice: 

“D. B. P. Hasdei: a înmulţit, cum scim, literatura, ro- 
“mână cu o comediă frumâsă intitulată: <Trei Crai dela, 
<Resărit,, care a fost jucată cu mare succes la 'Teatrul 
“cel mare în Bucuresci. D. Hasdeă biciuesce înta'însa di- 
«versele direcţiuni estravagante, ce vor unii să dea, limbei 
“romănesci, părăsind calea, bătută, de secoli de poporul ro- 
<mân. Arată că limba română curată, cum o vorbesce 
“poporul, este dulce, plăcută și frumâsă, și că numai a- 
“cea, limbă ne l6gă cu strămoșii nostai. D. Hasdeii ne 
“presentă în comedia sa, trei figuri deosebite, pe musiu 
*Jorj, care vorbesce o limbă amestecată cu cuvinte și 
«forme francese, apoi pe Numa Consule, care le întorce 
“și sucesce tâte pe latiniă, și în fine pe băiatul de pră- 
“văliă Petrică, care vorbesce limba romănescă aşa cum 
“o vorbesce poporul, curată, fără cuvinte franţuzite și 
“latinisate, cum a moștenit:o dela strămoșii sei. Acesta, 
“din urmă primesce în fine drept recompensă mâna, fru- 
“mușelei Mariţe, și resumâză, ideile autorului întrun cân-
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“tec, care a fost primit de public cu aplause frenetice, 

«pe care '] reproducem şi noi, ca să'l cunâscă și publi- 

<cul nostru cetitor. O critică bună, fiă şi aspră, tot-d'a- 
<una a folosit., 

Cântecul în cestiune a fost reprodus șin Familia 
din Pesta dela 21 ianuariă. 

Textul piesei, așa după cum urmeză, fusese ti- 

părit înainte de representaţiune. Mai tărdii, pen- 

tru a mări efectul de scenă, am credut de cuviință 

a schimba finea actului I şi a întroduce o modifi- 
care la finea actului II, afară de câte un cuvînt 
sait doă, adause în cursul piesei. Tâte aceste mici 

adausuri le punem acum la sfîrșitul broșurei, pentru 

usul actorilor, cu atât mai mult că d. M. Pascaly 

din lași și d. Vlădicescu din Galaţi ni-ati și cerut 
permisiunea de a represinta piesa în provin“:“. 

EH. 
20 matii 1879.



FPERSONELE 

Hagi-Pană, băcan. 
Marița, fiă-sa, 
Numa, Consule, profesor. 
Jorj, copist la un minister. 

Petrică, băiat. din prăvăliă. 
Trandafira, o domnișâră matură. 

Scena se petrece în locuinţa, lui Hagi-Pană. O cameră mobilată 
forte modest. Doă use, una în fund şi cea-laltă la, drâpta. Intrun 
colț al odăii un mare dulap și alături o masă de scris. Pe părete 
un orologiă eu cocoș, o gravură represiutând Ierusalimul, o sabiă 
veche şi un mare pistol turcesc. - 

ACTUL 1. 

SCENA 1. 

Ji orj (intrând prin uşa din drepta) şi Petrică (urmărindu- 

în virful degetelor, fără a fi. vădut). 

JOrj (jucându-se eu o mănușă). Am inventat un lucru 
„de minune, un stratageme admnirable. Voiu put 
vorbi ori-și-când cu Marița, fără ca să ne tot pri-
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vegheze bădăranul de ţată-sei. Trimit în prăvăliă, 
câte un amic, care reţine acolo pe sărmanul Hagi- 
Pană, îndrugândui la verdi și uscate despre icre și 
masline, deși nu cumpără nică un drob de sare, 6r 
pînă atunci ei petrec aci. fără mar tuiă, en  tâte-ă 
tâte, cochetând cu fata băcanului. Ne cun6scem din 
copilăriă, încât casa îmi este tot-'a-una deschisă. 
E gentilă, dacă nu beaul, tată-seii e Dogat; frumosi, 
zestre în bani și *n natură! De când i-a murit mama, 
nu mai este nici măcar desavantagiul de a av6 o 
s6cră. Trebue. s*o ieaii de nevastă, et zoilă tout! 

Petrică (a parte) Așa merge trâba? Pe luate? Lasă! 
bine co sciă... Eu mă prăpădese după fată, şi el 
mi-o suflă . de sub nas! 

Jorj. Dar unde să fie Marița? (se uită impregrur şi vede 
pe Petrică) A! Băiatul din prăvăliă! 

Petrică. 'Teșghetar, domnule Jorj; teșghetar, nu 
"băiat din prăvăliă.... să fie cu iertare... 

Jorj. Ce cauţi pe aci, mon cher? 
Petrică. Nimic... ce-va... adică să veci, domnule 

Jorj: te iubesc aşa de mult, încât te-aș urmări 
din loc în loc pe îâtă Scorța pămintului. Când te 
zăresc întrând, aici mai cu s6mă, uite, nu sciii cum 
mi se bate inima, ca nu cum-va, să te las singur. 
Scii vorba Românului: dor mi-e de tine, dar de mine 
mi se rupe inima... Ești un om fâte plăcut, dom- 
nule Jorj! 

JOrj (ingămfănâu-se). Am o figură norocită, a exte- 

a
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viei heureux, cum dice Francesul; nu e așa? 
Petrică. Aşa, trebue să fe, măcar că nu scitice 

este acel rără. Șapoi mai e ce-va, domnule Jorj. 
Eram să ţe rog pentru lucrul acela... Ţi-aducă  a- 
minte dumineca,. trecută, când îți venise pofta de a. 
eși cu birja la Şosea... 

Jorj. Ei bine? | 
Petrică. Ba nu era bine, că "ţi trebuia 0 rublă. 
Jorj. Ei bine? 
Petrică. Ba tot nu era bine, căci n'o aveai. 
Jozj. Ei bine? 
Petrică. Bine, bine! ba e forte regii, că ţi-am da- 

to ei... 

JOrj. A! vrei să dici că e re pentru tine, 7est- 
ce pas? 

Petrică, (trist). Mi-ai făgăduit să-mi dai înapoi ru- 
bla a doua di... Aș av6 acum o mare trebuință... 
"Jorj. Ce bagatelă! Quelle mistre... 
Petrică. Dacă poţi... 
Jorj. Ascultă-mă, Petrică. Domnișra Marița m'a 

rugat să-i copiez o poesiă, 27 chârmant morceau. 
Fiind-că ei nu am casă... nu că m'am casă, dar e- 
ram să die că nu şed nică o dată a-casă, 6r la can- 
celariă nu voiu să scie tâte ale mele şeful de biroi, 
cu care nu mă împace în politică, de aceia am a- 
dus poesia cu mine ca so copiez aice. 

Petrică. Pentru domniștra Marița? 
Joi. Da.
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Petrică, (a-parte). Hoţule! (tare) Apoi tă cerndlă, 
condee și hârtiă, domnule Jorj; numai să nu strică 
cum-va Yyr'o condică dale jupânului. 

JOrj (aşeqânău-se a, copia şi citind), 

Ca o liră fâyă sunet, | 
Ca un fulger fără tunet, 
Ca un xîi fără murmur, 
Ca o pasere tăcută, 
Ca o casă ce stă mută, 
Și pustie împregiur; 
Ast-fel sum şi eă, vai mie, 
Formă fără melodiă, 
Pur spectacol făr' idei, 
De când dînsa nu-i sub sâre 
Și puterea "mi cântătore 
A murit cu mortea ei! 

Admirabil! Sublim! Delczeua! 
Petrică. Dar bine, domnule Jorj; d-ta, serii pen- 

tru d-șora Marița nisce stihuri de morte? 
Jorj. Nerodule! Cum de nu înţelegi tu, că eu 

vreati să-i arăt tocmai aceia ce aş fi fără dinsa, singur, 
îsole, cum dice Francesul ? (tute) Aș fi ca o liră fără 
tunet, ca o casă. fără murmur, ca un riă pustii îm- 
pregiur, ca un fulger fără melodiă, ca un spectacol 
fără sunet, ca o pasere fără idei... Ce superbe i- 
magini ! 

Petrică. Să am iertare, cântecul d-tale w'are 
pentru mine nici un Dumnegei! Numai d6ră atâta 
că-i scris! Scii, dicătorea românescă: dracul, 'când 
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nare de lucru, își cântăresce c6da... Sai dacă vrei, 
se potrivesce și mai bine cu o altă: dicală: frundă 
verde c6pă coptă şaș mânca zăpadă friptă... Curat 
așa...! Ei unul fac alt-fel de cântece pentru... pen- 
tru aceia ce 'mi e dragă... Dar să venim la ches- 
tia rublei, domnule Jorj! | | 

Jorj. Iubesci şi tu? Pazovre diadle! Si care *ţă 
este cântecul par exemple 2 
„Petrică. Semt, scurt de tot, nu e frumos ca al 
„d-tale, domnule Jorj; nu-i cu paseri fără idei și fără, 
nu mai sciă ce... 

Jorj. Ia săl audim. 
Petrică. Iată/l (cântă): 

Cine w'are ?n lume drag, 

Câtu-i lumea, tot beteag! 
Eu sciă, Dâmne, despre mine: 
Câtu-i lumea, nu mi-e bine!... 

Jorj. Atâta? | 
Petrică. Atâta. 
Jorj. Ce galimatiă! Ce absurditate! Pas un grain 

de sel, cum dice Francesul! | 
Petrică. Apoi dă! E curat românesce; mai am 

un altul, domnule Jorj... a, dar &tă şi domnișora!... 
(aparte) Mor de necaz!
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SCENA II. 

Aceiași și Marița (ntrând prin ușa din fund). 

Marița. Ești aicea, domnule Jorj? 
„ Jorj. i-am adus poesia... 
„Marița, (către Petries). Te chiamă, tata. 

Petrică, (cu nemulțumire). M& chiamă jupânul? Par: 
că nu sa audit... 

Marița, Domnul, nu jupânul; Pam audit ei. 
Jorj. Negreșit că trebue să te fi chemat... 
Petrică. Trebue! Pe semnul că așa dice Fr an- 

țuzul... M& duc! (a-parte) Ati sciut să mă gonescă; dar 
lasă co săi ascult eă de după ușă... Mare poznă 
mai este și dragostea, ! țese şi apoi întorcându-se iea, la o parte 
pe Jorj) Cum vom face cu rubla?! 

Jorj. Vom vorbi, mor cher, la timpul oportun... 
Marița. 'Te chiamă tata! | 
Peţrică(a-parte, oftând) Îmi iea și fata şi rubla! 

Vedi asta se dice românesce ; lucrul dracului în casa 
popei ! 

SOCENA LII. 

Jorj și Marița. 

J 07] (eu emoţiune, apucând pe Marița de mână). Ca mâine 

voiu fi registrator, apoi archivar, apoi ajutor de co- . 
respondență, apoi șef de biroi, apoi şef de secţiă, 
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apoi șef de divisiă, apoi director-general, apoi pre- 
fect în Dobrogia, apoi ministru, apoi agent la Con- 
stantinopole... Qa îra, ca îra!.. Dar vorbitai cu tată 
teii? Spusu-i-ai că însoțirea n6stră, departe de a fi 

„une mesalliance, o să ridice sus, sus, forte sus în 
opiniunea, publică nâmul Hagi-Pană?... 

. 

SCENA IV. 

Același Și Petrică, (la apariținnea căruia Jorj lasă cu pre- 

cipitare mâna Mariţei). 

Marița, (contusă). Te-aş ruga, domnule Jorj, să "mi 
mai copiezi o. poesiă... | 

Petrică, (care remăsasa eu capul scos prin crepătura uşei, fără 
a întra în cameră). Domniș6ră Mariţo... Șeii ce, domni-: 
șoră Mario ?. „ Mi se pare, deii mi se pare, că te 
chiamă jupânul... 

Marița, rcu impacientă). Bine, bine! Voia veni în- 
dată... Nu ţin€ ușa deschisă. Se recesce odaia... 

„ Petrică, (în aceiași post). Se recesce în luna lui Malu? 
„ Marița. Eram să qie că se pre încăldesce... Voiu - 

veni, ţi-am spus o dată că voiu veni,. 

Jorj. Va veni, ţi-a spus o dată că + va veni. C'est. 
elăir comme la lune.... 

Petrică. Nu e vorba de-alune, domnule Jorj... A- 
poi să vii, d-ș6ră Mariţo ! (închide uşa şi o deschide €ră 53) 

Să vii! (ese). sa
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SCENA V. 

Jorj şi Marița. 

Jorj. O singură vorbă, mon ange! M& iubesci tu 
sai nu? Da sai ba? 

Marița. Așa se vorbesce numai la, plebiscit. 'Te 
mai poți îndoi de sentimentele mele? La eşire din 
pansionatul dâmnei Firundţvanţig, prima cestiune,. : 
care s'a presintat spiritului mei, a fost acesta: „Mari! 
»Yoeşti tu dre a-ţi lega sârta cu un bărbat ca Her- 
»man al lui Gothe, o ființă vulgară, un burges de 
„tote dilele, un automat care putea, să placă numai 
»d6ră unei Doroteia? sai îţi place mai bine a visa, 
0 figură ușâră, veselă, nepăsătâre, mai în Sfirșit 
»pe unul din cei trei Muschetari ai lui Dumas Pama 

Jorj (speiaţ) Muschetari?.... Vrea, Să“ dică mili- 
tari?... 

Marița. Liniştesce-te, Jorj. Herman al lui Găthe 
„este vre-un băcan sali birtaș dintre amicii lui tata, 
Mi-e grâză a mă gândi măcar la dinsul! Pe când 
unul din cei trei Muschetari aj lui Dumas, ei bine... 
ești tu! 

JOI) (erăși speriat). Unul din cei tre... Par con- 
Segueni, mai sint încă doi? 

Marița, (cu sentimentalisra). Tu, numai tu ai devenit 
idealul inimei mele!... 

JOI) (Gărutâzdu-i mâna). Iţă mulțumesc, îți mulțumesc, 
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ma columbe! Dar atunci nu întârdia a spune lui ta- 
tă-tei... i DE 

Marița. Chiar astă-qi... (suspinâna) 'Trobue curaj ! 
Tu scii cum este tata... Materialist! 
„ori Spiritul secolului, ma cherie ! N'ai ce-i fa 

"Să nu uiţi însă un lucru forte serios, de la 
i pini haute importance. O. dată căsătoriţi, fericirea, 

nu trebue să ne facă a renunța la tâte plăcerile 
societăţii, preumblări... 

Marița Bali... 
Jorj. Grădini, 
Marița. Costume. 
or). Cai. | 
Marița. Voiajuri... O, cât de mult âș dori să văd 

Paristl !... + Dar mi-ar fi frică de petroliă... 
Jorj. Și mie de comuniști... Un om însurat nu 

se împacă cu comuna. Pre mult liberalism! Ca cho- 
que... 

Marița. Dar Veneţia... ce mai dici?. . Carnaval! 
Barcarolă! Raiă pămîntese!... | 

Jorj. Insă tâte astea cer bani. Ca cote €norme- 
sent. 

Marița (ca întristare). A+ în adevăr... Dar tata e 
bogat. 

Jorj. Tocmai de aceia, mon bijou, să nu trecă 
cum-va cu vederea, de ai aminti foia, de zestre. 

Marița, Ii voii spune, că tu nu mă iei altminteri... 
JOrj (iute). Ferescă,. Dumnedei! Dieu preserve! In-
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credințeză-l, din contra, că ei te-aş lua fără nimic, 
dar... | 

Marița. Dar? 
Jorj. Dar... dar nu mă vrei tu... 
Marița. Nu te vrâi ei fără bani? | 
Jorj. Nu-i asta! :Nu mă vrei... nu vrei... nu "ţi 

convine, tu unică odraslă a lui Hagi-Pană, Punigue 
„rejeton, cum dice Francesul, să nu aduci.o frumosă. 
zestre în casa bărbatului. 

Marița. Te-am înţeles. | 
Jorj. Ş'apoi mai observă bine un lucru. 
Marița. A! | 
Jorj. In burgesiă există un obiceiit stupid, o ră- 

mășiță a timpurilor barbare, un antipod al civilisa- 
țiuniă, o piedică a progresului, o pâlmă pentru li- 
beralismul secolului, un semn de neîncredere selba- 
tecă, quelque chose d'abominable, şi nu toemai noi 
trebue să încurajâm aceste triviale usanțe... 

Marița. Negreșit; dar despre ce este vorba? 
„Jorj. Tatăl teă pote să Şi bage în cap naiva 

idee, une pure Dizarrerie, de a ne da numai veni- 
tul zestrei. 

Marița. Și nu e bine? 
Jorj. Fi donc! Ar fi pentru noi o curată selaviă! 

A se mișca cine-va după măsură, ca o maşină. cu 
vitesa calculată mai de 'nainte! Inchipuesce-ţă, mon 
me, că venitul anual s'ar cheltui înti'o jumătate de 
an; Gre ce facem noi atunci cu cele-Valte șase luni?
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Marița. Ai dreptate. (A-parte) Ce spirit! 
-Jorj. Cere dela tată-teii capitalul zestrei. Capital 

și crăși capital, tout bonnement! Venitul fără capital: 
este o monstruositate, și mai mult decât atâta! să. 
“ță spuiu drept, pentru mine unul ar fi chiar + o in- 
sultă,.. 

Marița. Cum aşa? 
Jorj. Un bărbat, căruia, i se numără numai venitul 

zestrei, este curat ca o moșşiă luată în arendă, pen- 
tru care se plătesce în câștiuri. Quelle horreur! 

Marița. Câştiuri! Așa este! uite că asta nu mi-ar 
fi trecut prin 'minte.... 

Jorj. Un bărbat cum se cade... 
Marița. Unul din cei trei Muschetari.... 
Jorj. Nu se arendeză, ci.... 
Marița. Se iea cu embatic? cu bezmăn ? 
Jorj. -Un asemenea bărbat, mon diamand, se cum- 

pără de: veci, adecă,.... 

Marița. Adecă ? | | 
„Jorj (eu emfasă). O legătură eternă, ă tout jamaist,.. 

De aceia, înon amour, jos venitul! să trăiască capi- 
talul! capitalul este şeful de bi... este regele lumii!... 

(Afară, se aude la, uşa din fund vocea lui Magi-Pană strigând: Pe- 
trică! unde eşti ștrengarule! €r la uşa din drâpta vocea Petricăi: 
Îndată, jupâne! Jorj se repede: la uşa din fund şi se ciocnesee cu Hagi- 
Pană, carele tocmai atunci o deschide; Marița pe de altă parte se 
repede la ușa, din drâpta şi se isbesce tot aşa, de Petrică. Toţi se 
uită, cu nedomerire, unul la -aitul)



scina VI 

Hagi-Pană, Petrică, Jorj, Maziţa. 

Jorj. Iertare, tată hagiule! Mille pardons! 
Hagi-Pană (către Petrică). Unde erai, vagabondule ? 

Nu mi te-am vădut de doă câsuri! 
Marița, (a-varte). Si el îmi dicea că mă chiamă tata... 
JOI]: (aparte). Să profit de ocasiune. pentru a mă 

” descurca. 
Marița, (către Hagi-Pană), Bine, tată, cum e asta? 

Petrică îmi spunea că... | 
Jorj ( (intrerumpând), Petrică era aicea cu noi. (Marița 

se uită cu mirare) Mademoiselle Pa reținut în odaiă într'a 
dins, pe semne pentru a nu rămân singură, adică 
cu mine. C'est tout naturel ! 

Petrică, (contus!. Aşa este, chiar așa, jupâne! (a-parte) 
M'a tras pe şvară! Le ajut tocmai ei la dragostea 
lor! Imi vine să turbez de ciudă!. 

Hagi-Pană. Cară-te la prăvăliă... 
Petrică, (a-parte). M& gonesce şi dînsul! 
Hagi-Pană. Cată de te pârtă bine, că te cunose 

ei! De vro câtă-va vreme ți-aii întrat gărgăunii în 
cap. Îţi vorbesce mușteriul, și tu nu 1 asculți; ten- 
trebă, și tu nu-ă rEspundi; aude, wa vede, n'a 
greui pămîntului! Așa nu se vinde marfa, fătul mei ! 
Nu de giaba dice vorba românescă: cu rîsul ŞI cu 

- glumele se culeg tâmna prunele. Cu posăciă nu faci 
negustoriă! Du-te dară la teșghea și cată-ți de trebă,
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Sileşte-te mai cu s6mă a strecura, ciocalata aceia, 
Revalisiera cum î dice. S'a respândit Ssvon, că-i cu- 
rat o gutapercă prefăcută; și i, săracul de mine, 
mi-am adus, ca un năuc, iartă-mă& Dâmne, patru 
sute de tablete, creând că dâră se va desface ca, 
pânea caldă! Dacă lumea va, afla o dată că-i lucru 
prost, 0 să vEmâiu cu povara în spinare. Ohi-şi-cine . 
va veni să cumpere ce-va, înțelesu-m'ai, fie caşca- 
val, fie rom, fie săpun, fie rapiţă, fie salam de Ve- 
rona sait de Sibiiu, tu să-i laudi blestemata aceia, 
de Revalisieră, care mi-a făcut dilele fripte... 

Petrică. Am învățat pe din afară, jupâne, cum 
SO  zugrăvese. (reciteză iute) Bună de stomah, pept, 
nerve, plămini, miasme, gâlcă, respiraţiă, rinichi, 
atrofiă, tubercul6să, oftică, astmă, tuse, indigestiă, 
guturaiu, insomniă, venin, slăbiciune, dropică, an6- 
miă, figuri, ameţelă, congestiă, migrenă, diabetă, 
melancoliă, angină, reumațtism, tifos, coleră, ciumă, 
ipertrofiă, b6lele 6selor, ipocondriă Și gălbinare! 

Hagi-Pană. Așa! Bun de tot! Dădle la Revali- 
sieră! Dă-o la toți! | 

Petrică. Se înţelege, jupâne. De nor scăpa dîn- 
„Și, scăpâm cel puţin noi de ceia-ce ne dâre. 

Hagi-Pană, (a-varte), E deștept băiatul. (tare) Du-te, 
du-te...! (Petrică ese)
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SCENA VII 

Hagi-Pană, Jorj, Marița. 

Hagi-Pană. Ce mai gică acuma, musi lorgule? 
Jorj. Ca va... 

„Hagi-Pană. Nu e vorba de nici un Sava! Eă 
vr6ă să te 'ntreb alt-cera, Spusu-ţi-am sai nu di- 
lele trecute, ca să nu te mai văd singur aicea cu 
Marița? 

JOrj. Apoi era și Petrică cu noi, ma parole d'hon- 
Neu... | 

Marița. Şi Petrică, taică. 
Hagi-Pană, (cătră Marița), Petrică ne-Petrică, "cară 

te în odaia d-tale! Pune-te de cose, ori te închină, 
ori apucă-te de citesce Alexandria... 

Marița. Dar taică... 
Hagi-Pană (ficenau-ă gest de a eși). Vorbă multă, trebă 

scurtă ! (Marița ese prin uşa din fund) Bine a dis cine a 
(is, că femeia a îmbătrinit pe dracu... darapoi fata! 

SCENA VIII 

Hagi-Pană şi Jorj. 

Jorj. Eşti pre sever, ma foi, tată hagiule... 
Hagi-Pană (aşedându-se). Bii șciii dicala românescă: 

mai rara vedere este mai cu miere. "Te-ai pre în- 
cuibat pe la noi, must Iorgule. Nu 'că'mi pare reii,



dar nici bine. De frate, frate să 'mi fă. dar la noi 
mai rar să vii.. 

Jorj (oână-ua aer maiestoa), Tocmai asta eram să n 

spuiu, tată hagiule. Justement ca, cum qice France- 
sul. In ţâra n6stră -un larg viitor este deschis ta- 
lentului. Liberalismul . instituţiunilor naționale per- 
mite meritului a se urca sus pe scara distineţiunilor 
sociale. Astăqi copist, mâne președinte al consiliului 
de miniștri, nimic mai lesne, rien de plus naturel ! 
Așa dară... 

Hagi-Pană (întrerupând), Aşa dară, mâne sait chiar 
astădi, o să mi te dea afară din slujbă, ca pe o mă- 
sea stricată, cu tot naturelul -tale, musu. Iorgule ! 

Jorj (desconcertat), Nestabilitatea funcţiunilor este 
o consecință inevitabilă a... 

Hagi-Pană. Ascultă-mă ce "i spuiu ei, dragul 
meii, că dâră nu de giaba am umblat pînă acolo la, 

| “Ierusalim (arată cu degetul cadrul de pe părete). V ădui multe | 
și audii destule! Aș dozi din tot sufletul să te 
pui pe o cale mai bună; 6r nu, după vorba Româ- 

„nului: an w'ai câștigat, estimp ai păgubit, la anul 
tragi nădejde. Eşti un derbedeii, must Iorgule! 

Jorj (scandalisat). O! - 

Hagi-Pană. Am fost prieten cu tată] d-tale, r&- 
posatul Kir-Spirea, Dumnedeii sl ierte. Era un om 
forte de ispravă, în tâtă firea, aședat, harnic, cin- 
stit, fruntea .simigiilor din mahala... 

Jozj (cu ore), A!
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Hagi-Pană. Nu cum-va îţi este rușine de meseria 
părinților d-tale? 

JOrj (contus). Nu... dar...» (a-pazte) Ce lipsă de cre- 
scere ! Nul savoir-vivre ! 

Hagi-Pană. In loc să te fi apucat de muncă, de. 
tr6bă, de vr'un meșteșug , d-ta ai tocat părăluțele 
reposatului şi acuma, după vorba vechiă, umbli pe 
drum cu alai franțuzese și mai a-casă mălaiii ro- 
mânesc ! | 

JOrj (aparte). Cest trop fort! Trebue să, isprăvese? 
Să-l iai iute, iute, iute! (tare) Un: cuvint, tată ha- 

„siule! Ai dreptate în tote, vous avez parfaitement 
raison. Am fost re, dar nu mai sînt! Natura mea 
întresă s'a schimbat printr”o revoluțiune... 

Hagi-Pană (aitându-se împregiur). Să numi vorbesci: 
„de revoluţii! augi-tu-m'ai? Ele cât p'aci era să mă 
mufluzescă,.... 

Jorj. Pardon! N'am fost bine înțeles. Amârea, este: 
cea mai puternică revoluțiune.... 

Hagi-Pană (sculânau-se furios). Erăși revoluțiă ! 
JOrj (cădână în genuchi). C'est fini! Iubesc pe fiica. - 

d-tale ! 
Hagi-Pană (şi mai furios). Afară! afară, resvrătito- 

rule !
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SCENA IX. 

Hagi-Pană, Jorj, Marița. 

Marița, (intrând speriată). Ce este?... Iartă-l, taică!,... Hagi-Pană, (repegindu-se 1a diasa), Și tu vrei revo- luţiă ?... 
Jorj (sculându-se și Scuturându-și praful de pe genueh'). Am avut nefericirea de a întrebuința o expresiune reii al6să, mal choisie. 
Marița. Taică! EI mă iubesce, și eu... | Hagi-Pană, (Wabia resufană de fariă). ME încă, mă înâcă!... 

JOrj (luând o posă cavalerescă). Sint iubit, o iubesc... Și... 0 iai fără zestre! 
Hagi-Pană (revenindu-ai în fire). Cum ai spus? . 
Jorj (cu un aer triumfător). Fără zestre! (a-parte) De- Spre acest paragraf o să-i vorbeseă după instrucţiune ma petite Marie. | 
Hagi-Pană. Dar cu re... revoluţia cum merge ? Jorj. Par mon honneur, n'am. fost şi nu voiă fi nici o dată revoluţionar (a parte) Se înțelege de sine, că pe cât timp voiit av6 bani saă cel puţin un locşor în budget. (tare) Agitaţiunile politice sdruncină comer- 

ciul... 

Hagi-Pană. Așa este. AR 
Jorj. Ucid industria, | 
“Hagi-Pană. Aşa este.
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J0rj. Ruineză creditul. 

Hagi-Pană. Așa este. 
Jorj. Sdruncină, ucid, ruin6ză... 

Hagi-Pană. Așa este. 
Jorj. Comerciul, industria, creditul... 
Hagi-Pană. Aşa, așa... Dar fără zestre cum vel 

pute trăi cu nevasta? 

JOrj (cu entusiasm). Amore, labâre, voilă tout! 
Hagi-Pană. O m6re la abure, ce-i “asta? Nu te-am 

înțeles... o 
Marița. Negreşit, taică, el nu vrea bani, ci pe 

mine; Jorj este pr6 cavaler; dar fără zestre nu mă 
mărit ei... 

Hagi-Pană. Ce? 'Tu? | 
Marița. E, unică odraslă a lui Hagi-Pană, tre- 

bue-să aduc o frumosă zestre în casa bărbatului... 
Hagi-Pană (cu mirare). La pensionat mi te-ai în- 

v&ţat tu cu al-de astea? 

JO) (a-parte). Repetă lecţiunile mele & merveille. 

Marița. Și observă bine, tată, că nu numai ve- 
nitul zestrei, nu; căci în burgesiă există un obiceiti 

stupid, o rămășiță a timpurilor barbare, un antipod 

al civilisaţiunii, o pedică a progresului, un semn de 

neîncredere selbatecă.... 

Hagi-Pană (luând'o de umăr şi ducend?o spre uşa din fund). 

O să-ți daii eii antipod de neincredere selbatecă!... 
Marița, (continuând), Venitui fără capital este o mon- 

-struositate! Un bărbat, căruia i se numără numai
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venitul zestrei, e curat ca o moșiă luată în arendă 

cu căștiuri. . 

Hagi-Pană, (deschidând ușa din fund şi împingând acolo pe 

Marița, (continuând). Un bărbat cum se cade se cum- 
pără de veci,., (Hagi-Pană închide uşa după Marița şi se întâree) 

SCENA XX. 

Hagi-Până și Jorj. 

Hagi-Pană. Unchiul d-tale kir-Mincu mare copii, 
Jorj. Nullement! Eu sînt unicul moștenitor... 
Hagi-Pană. Ii merge bine cu cârciuma... 
JOrj (cu aversiune). Nu cârciuma,! (Quelle expression ! 

Restaurunt, tată hagiule! Restaurant cu grădină... 
Cafe-chantunt... 

Hagi-Pană Dar mi se pare, că nu te pr6 are 
la stomah? - | | 

Jorj (eu importanță). O neînțelegere momentană .... 
I-am blessat fant soi pe amrea propriă comme on 
dit... | 

Hagi-Pană (eu mirare). Ce-e-e? Ce i-ai făcut? 

Jorj. Une bagatelle! O să-i trâcă supărarea.... - 
(a-parte) Cerusem o sută de galbeni sub chip de împru- 
mutare, și el m'a gonit afară, Pimbecile! | 

Hagi-Pană. Vrea să dică, fără zestre... Ascultă



  

„mă, musi Iorgule! Fiind-că fata, te iubesce... Adică 
lasă-mă să mă mai gândesc. Vino peste un ces! 

Jorj. Imi dai o speranță? 
„Hagi-Pană. CE săţi dau? Nu mi-ai spus că iei 

fata fără nimic? Nu cum-va o întorei acum pe fia, 
cea-laltă? Iţi iei vorba îndărit? Culcă-te pe acea, 
ureche ! Eă nu dai o chidră, nici în bani, nică „în 
bonuri, nici în speranță! 

Jori. Erăși am fost reă înțeles, toujours mal 
compris..., 

Hagi-Pană. Peste un css! 
JOr) (aparte), I?am pus la mână. (stringe cu efasiune 

mâna lut Hagi-Pană) Atunci ă revoir! (ese prin ușa din drepta și 
revine) A revoir! A revoir! (ese) 

SCENA XI, 

Hagi-Pană (singur). Să stâm strimb și să jude- 
câm drept. Iorgu nu pste fi doftor, nu pâte fi ad- 
vocat, nu pâte fi dascăl, nu pote fi neguțător, nu 
pote fi nimic din ceia ce-i de folos lumii. Mai pre 
scurt, este o secătură g6lă; cum se dice românesce: 
umblă tăind câiniJor frundă. Iat?l dară, vrend-nevrend, 
om politic. Și fiind-că Gmenii politici în țera n6- 
stră r&sar ca ciupereele şi cresc mari ca mătră ăguna, 
deci dară... Sci bine, că o să 'mi spună unii și 
alții că 'mi mărit fata după un risipitor. Apoi nu 
este așa. Ca să fie cine-va risipitor, trebue să aibe
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ce risipi. El nare nici o para după suflet şi eii nu-i daii 
nică o lăscae de pomană. Cum, dragă Dâmne, să risi- 
pâscă ceia-ce, m'arel!... Imi veți dice, pote, co să mă 
moștenâscă, șatuncă vai. şi amar de bănișorii răpo- 
satului, ferescă Dumnedeu, Hagi-Pană? Dar dacă 
voiu mai trăi eă, cu ajutorul sfintului Pantelimon, 
Vr'o patru— cinci — opt — dece ani, în vremea, asta, 
ne având el ce cheltui, o să se dea pe brazdă, o 
să se desveţe cu totul de risipă... Şi de unde scii 
co să mă moștenâscă dinsul? Tinerii în dilele n6stre 
sînt cam șubregi. O să las averea, nu lui, ci copila- 
şilor lui... Ori-cum mă gândesc, nu-i lucru reii. Fiind- 
că nu vrea zestre, fiind-că place fetei, fiind-că 6 
răși nu vrea zestre, fiind-că fata, a crescut măricică, 
find-că băiatul pâte să se „Mdvepteze, Şi n sfir- 
it fiind-că nu vrea zestre. 

SCENA XII. 

Hagi-Pană și Trandafira. 

Trandafira, (întrâud încet şi lovind! pe umăr). Ce mai 
faci, vecinică ? 

| 
Hagi-Pană (voio$). A! bine aj venit, cucâno Tran- 

dafiră! Dă-mi şi d-ta un sfat prietenese, 
Trandafira. Cu dragă i inimidră, lkir-hagiule ! D-ta- 

le mai ales! Cu dragă inimi6ră! De ce nu! Și pă rintele Petre dela Sântu - Nicolae ete   
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mine tot după sfatură prietenesci. Că aşa prietenâsă, 

sint ei din fire! Lam pus la cale, deii că Pam pus! 

I-ai furat tâlharii văcuţa cea pintendgeă. Unde so 

caute, sărăcuţul de el? Vine la eocâna Trandafira.. 

Fără coc6na Trandafira nu se face nimica! Ii chi- 

tesc eii cu cărțișorele. Cade tâlharul cam slăbuţ și 
ocheșel. Am spuso popei. Mi-a mulțumit părinţelul 
și Sa și dus să 71 găsâscă,.. , 

Hagi-Pană. Pe cine? Pe tâlhar? Omeni slabi şi 
Gcheși sint cam mulţi, cocâno Trandafiră... 

Trandafira. Mulţi, vecinică, negreșit că mulți; 
„dar nu toți sînt tâlhari, vedi asta-i asta! | 

Hagi-Pană. Ei eram să cer un alt fel de sfat. 
Aş vrea să "mi mărit zestrea... 

Trandafira. Zestrea? 

Hagi-Pană. Ce fel zestrea? Ce are a face ze- 
strea 2? 

Trandafira. De asta m& miram și ei, kir-ha- 

giule! Jiseşi: că vrei să “ţi măriţi Zestrea... 

Hagi-Pană. Spusam așa? Ore? Ms zăpăcisem; 

iartă-mă& Domne! M& luase gura pe de nainte... E- 

ram să dic aş vrea să 'mi mărit fata. 

Trandafira. Mărit?o, vecinică. Mărit'o pe dră- 
guţa cu amindoă mânele!. Lasămă să "i dai et 

bărbăţelul. Tocmai de aceia am şi venit pe la voi, 

tocmai de aceia, căci ve iubese numai Dumnedei 

scie cum. Un profesor! Șase-sute leişori pe lună... 

Hagi-Pană. Vechi? 
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T'randafira. Ba noi—nouţi, kir-bgiule! 

Hagi-Pană. Una mie șase-sute şi doă-deci lei 

vechi... Bună I6fă, măcar că mandatele nu se pre 

sconteză. Lumea sa pus pe gînduri. Visteria e ne- 

tedă ca pilugul piuliței. Nu găsesci un ban de I6c... 

Dar uite, cocnă Trandafiro ; eii cât p “aci eram să 

mă hotăresc a da pe Marița după Iorgu... | 

Trandafira. I-o-o-orgu? 
Hagi-Pană. Iorgu; da, şi ce-i? 
Trandafira. Ha, ha, ha! Ștrengarui cela dela, 

logofeţiă ? | 

Hagi-Pană. Ştrengar! Nu ţocmai ştrengar! Lim- 
bele cele rele i-aii scornit numele. Nu te lua după 

gura lumii... 

Trandafira. Infundat în datorii pn” la. ur echi... 
Hagi-Pană. De unde o scii D-ta? 
Tramdafira. Eu să nu sciă? Ei... Apoi pini 

și lui Petrică îi datoresce un icosar, 

Hagi-Pană. Lui Petrică 2... O să, cercetâm îndată. 
(se duce la uşa: diu fund şi strigă) Petrică ! Petrică! 

SCENA XIII. 

Hagi-Pană, Trandafira, Petrică. 

Trandafira. Dragă băeţele, mai spunem tu siu- 
gur încă o dată, câte părăluţe îți datoresce must 

Jorj ?



24 

  

Petrică, (scărpinându-ae la cap). Apoi jupânul nu scie, Cucână... (a-parte) O să "i dai de gol! Mi-a, venit rîndul ! | 
Hagi-Pană. Vrea să dică, îți datoresce? Petrică. Nimic... Abia 0 rublă... Ii era dor să se preumble pe la Șosea... Ce să dici! Așa sînt co- conașii! Dicea că-i trebue să se întâlnâscă cu cine-va,.. Trandafira. Cu cineva... Audi, kir-hagiule ? Petrică. O rublă nu-i. nimica. Mai datoresce pe aiură mai mult... 
Tiandafira. Pe aiurt may mult! Cum ţi se pare, vetinică?. 
Petrică. Pe băiatul de brașovân de alături maj de un an de când î] tot portă cu vorba pentru o liră, Tiandafira, O liră! 
Hagi-Pană, Șase-deci și doi lei vechi... 
Petrică. Prin birturi mănîncă tot pe datoriă,.. Trandafira. Vegi odorul d-tale, kir-hagiule! Petrică. Mai de ună-di un croitor era să des- brace pe uliţă... 
Hagi-Pană. Destul! Destul! Frumos ginere eram să mil căpuese!.. (aparte) Păcat că era s% iea fără zestre!... | | 
Petrică, (cu spaimă). Să dai pe domnișâra? Hagi-Pană. Nu e treba ta! Du-te la teșghea! Peţrică, (a-parte). Lam potcovit de minune! 
randafira. Nu te speria, Petrică! Nu te speria! Am găsit noi alt ginere... 
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Petrică, (ingălbeaină). Alt ginere! 
Hagi-Pană. Spusu-ţi-am să ne dai pace?... Du- te mai bine. de vinde afurisita acela de Revalisieră,.. 
Petrică, (a-parte cu desperare), Ori-ce să fac, tot no 

scot la capătâiii. Pe semne că așa mi-e zodia! (ese) 

SCENA XIyY. 

Hagi-Pană şi 'Trandafira. 

Hagi- Pană, (aşedându-se), Şedi, Cocono Trandafiră, 
o să vorbii cum se vorbesce, româneşce Şi negu- 
storesce, Jiceai, pare-mi-se, că vei fi având un das- căl?,., | 

Trandafira, (aşedânda-se). Un profesor, vecinică. Un 
profesor! Lucru mare! Nu că dinsul ar vrea să se 
căsătorâscă, dar ei, lir-hagiule... 

Hagi-Pană (cu mirare). Vrei să te căsătoresci d-ta? 
Trandafira, (cochetână). Nu eti! Măcar că nu mi-a 

trecut timpul ; şi mulți, dragă Domne, vor fi um- 
blând să m8 scâţă din minte; dar tot încă mă mai 
resgândesc, Nu-i glumă, vecinică, să te legi pentru 
tot-d6-una! O viață întrâgă ! Bărbaţii mai toţi sînt 
cam ai dracului, să nu fie cu Sapărare... Dar să 
venim la vorba nâstră. Aș vrea să fac fericită pe 
odorașul mei de Marița. Ginerică mai de ispravă, 
nică că se găsesce,.. - 

Hagi-Pană. O iea fără zestre?
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Trandafira. Fără, zestre? Nu ţi-e greti, vecinică? 
Unde ai mai vădut pe lumea asta, în diulica nâstră, 
mir6să fără părăluțe? Bărbaţii S'aii scumpit, kir- 

„hagiule. Sai scumpit de tot! Nu te mai apropii ! 
Un sergent, și tot încă cere doă-trei mii de gălbenași; 
dar apoi un coșgogea-mi-te profesor... 

Hagi-Pană. Doă-trei:... Atunci nică că mai vor- 
-bim! | | - 

Trandafira. Lasă bănişorii mai în colo. O să ne 
tocmim mai la, urmă. Să “ţi spui eii acuma, ca ce 
fel de om este. Să-l audi, și să te iei de cap! Mi- 
nunat, vecinică ! minunat! Scie dece limbi! Lătineșce, 
spănesce, tălienesce, lătinesce, fianţuzesce, lătinesce... 

Hagi-Pană. Dar de unde-l cunosci âșa de bine, 
coc6no Trandafiră ? | 

Trandafira. Să nul cunose ei? Sint trei ani de 
când șede cu chiriă la, mine, (ece pași de aice... Ce 

om, kir-hagiule! ce om! vro patru-deci de anișori... 

Hagi-Pană. Noui? 
Trandafira, (cu mirare). Cum noui ? 

Hagi-Pană. Are patru-decă mii de Ieă noni? 
Trandafira. Dar nu era vorbă de lei, vecinică? . 

Diceam că are patru-deci de a-ni-șori... 

Hagi-Pană. A! patru-deci... ? 

Trandafira. Numai patru-decă! tocmai Dunicel !... 
Scii: nică prâ-pr6, nică fârte-forte.... 

Hagi-Pană. Dar cum îl chiamă? 

Trandafira. Numa Consule.
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Hagi-Pană. Numai consul?... Ce fel de nume > 

Fosta consul vre-o dată? 

TPrandafira. Ba nu, vecinică. Săi spuiii eă tâtă 

șiretenia. Inainte 1 dicea Nichifor Vătafu; însă de 

când. s'a făcut profesor... veqi bine... mă pricepi... 

Dar să lăsâm numele, că nu'l pre înţeleg nici ei... 

La, Români seii că omul îşi schimbă numele numai 

după 0 bâlă grea, ca să nu se mai îmbolnăvâscă.. 

Se vede că şi el va fi fost bolnav.. Ajungăţă atâta. 

că e un om de aur!... O seulă!... apoi iconom! 

iconom !... Nu cheltuesce mai nimic... | 
Hagi-Pună. A-a! îa să auţim... Nu cheltuesce 

nimica? 
Trandafira. Strînge, stringe, strînge. Mănâncă, 

drăguțul mei, câte o bucăţică de slinină şi tot ci- 
tesce, mereii citesce, şi tot scrie, mereii scrie, de 

poţi dice că trăesce numai din hârtiă! Vorbesce 

puţin .... | 

Hagi-Pană. Are dece limbi şi vorbesce puţin? 
Trandafira. Iconomiă, vecinică! iconomiă la vorbă! 

Hagi-Pană. Așa este, ai dreptate.... Dar ce să 

faci dacă vrea zestre! | 

Trandafira. O să vă împăcaţi, kir-hagiule! o să 
vă împăcaţi! Ii om de înţeles... Cinci, șese mii de 
galbeni... | 

Hagi-Pană, (sărind în sus). M'ai omorit ! Ajutor! Mai 
„ omorit! | | 

Trandafira,. Nu te speria, vecinică !... Nu în bani..
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Hagi-Pană ( Liniștindu-se ). Nu în bani? Apoi cum? In bonuri? 
- Trandafira. Nici așa! TOtă zestrea o lasă la d-ta. Hagi-Pană,. Și? | 

Trandafira. Cu bănișorii aceia întră cu d-ta în tovărășiă la negoţ. 
Hagi-Pană,. Inţeleg!... Ne facem cum se dice : Hagi-Pană at Compania. a Trandafira,. Asta-i, vecinică, asta-i!... Companiă, și Srăși companiă! Nimic may mult. Numai că el nu primesce cuvintul. de companiă, Dice că nu destul de lătinesce..., 
Hagi-Pană, Dec! 
Trandafira,. Nu vrea nică cuvîntul de hagiii, că-i greco-tureese .... . 
Hagi-Pană. Ce va fi și asta!.., 
Trandafira. El doresce să se scrie pe blană: Peregrin-Panoniti. et Consorţii. 
Hagi-Pană. Peregrin? Eu Peregrin ? Nâm de n6- mul mei nu s'a chiămat așa! O dată cu capul! Audi vorbă ! 

Trandafira. Nu te supăra, kir-hagiule.... 
Hagi-Pană. Ei Panonit! 
Trandafira. Lasă asta! O să] facem să înțelegă... Hagi-Pană. Ei Cu-șorţu! 
Trandafira,. Nu te năcăji ! Vei rămân6 Companiă,... Hagi-Pană. Şi Panş! 
Trandafira. Și Pană!



Hagi-Pană. Şi Hagi! 
Trandafira. Și Hagi!... (a-parte) Mi se pare că 

n'o să 6să la căpătâiii. - 
Hagi- -Pană, (aşeqându-se). Vrea să dică, nu voii da 

bani pe-şin ? 

Trandafira. Nici un bănuţ! 
Hagi-Pană. Dar dacă va cere să ne socotim la 

sfirşitul anului ? 

Trandafira. Vă veţi socoti, și părăluţele cu folos 
cu tot vor rămâne la d-ta... 

Hagi-Pană. Adică partea, tovarăşului să crescă 
din an în an.. 

Trandafira, Ca și partea d-tale... 
Hagi-Pană. Dar la desfacerea tovărășiel ? 
Trandafira. Pină peste cinci ani, nici un cuvințel 

despre asta... - 
Hagi- Pană. Cinci ani.... trei mii de galben. 
Trandafira. Ba șese, vecinică ; , Ş6se... 
Hagi-Pană. EX, fie patru... 
Trandafir. Mai adaogă, una, kir-hagiule! Pen- 

tun cuiă să nu perdi poteova... Nu că dascălul mei 
ar fi o pote6vă, dar aşa vorba vine...



SCENA XV. 

Aceiaşi și Jorj. 

Hagi-Pană (sculându-se şi mergând înaintea lui Jorj, care 

întră prin uşa din fand). Ce poftesci, domnule? 
JOrj (uimit). Ei, parbleu!... Mi-ai spus să viii... 
Hagi-Pană, Afară! Afară, şi să nu te mai vEd 

pe aicea! 

Jorj. Dar... je ne comprends rien... Mi-ai pro- 
MiS.... 

Hagi-Pană (eăenind). Afară ! 

SCENA XVI. 

Aceiași și Marița și Petrică. 

Marița, (întrând prin ușa din dreptă, speriată), Ce-i asta, 
tată? | | 

Hagi-Pană, Asta însemneză, că nu te daii în veci 
după libertonul ăsta! (Petrică îşi frecă mânele de bucuriă) 

Marița. Ah! (se rezimă de scaun ca să nu cadă) 
Hagi-Pană. i-am găsit un bărbat matur, căr- 

turar și iconom... | 
Petrică. On! (se râzimă de părete ca să nu cadă) 

Jorj. Ei bine, dacă este aşa, ma parole de gen- 
tilhomme, eă mă "mpuşc... 

Hagi-Pană. Vorbă să fie, dragul mei! Așa qi-
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cea și fata: mă duc, mamă, să mănnec unde e la- 

cul mai sec... (luând din cuiă pistolul şi dându'l lui Jorj). Pof- 

tim! împuşcă-te chiar acuma... 

Jorj (cu groză, făcând un pas îndărit). Nu... Quelle î- 

dee!... Trebue să mă& mai gândesc... 
Petrică, (cu ironiă Ia, urechia lu Jorj). Puteai să te "m- 

pusci, domnule Jorj, că pistolul n'a fost încărcat 

decând s'a întors jupânul dela; Ierusalim... 

Jorj. De ce nu mi-ai spus'o, nenorocitule? Quelle 

maladresse! | 

FINEA ACTULUI 1.



ACTUL 1. 
————— 

SCENA 1. 

Hagi-Pană, singur, ședend lingă masă, cu doă o diare în mână. 

În negoț trebue să cauţi tot-dâ-una, bilanțul : ce de dat și ce-i de luat, Tot așa, este și în politică, Să vedem mai întâiti, ce dice acestă gazetă a cârmui- . Til. (tuşesce şi începe a citi) >Nu ascultați perfidele. insi-. nuaţiuni ale oposiţiunii.., > Ce-i asta in... insi,.. sinua- țiuni? Pe semne dela sîn, Adecă oposiţia bagă mâna în sîn. Cu alte cuvinte... In sfirșit, e ce-vă, reu. (citesce) „Scopul ei este de a mănține ţâra în anarchiă..., (aruncă diarul jos, apoi îl ridică şi "1 aședă pe masă) Nu! e bun de învălit masline, căci alt-fel lasă] încolo! tot aşa vorbit și ieri! Să fi schimbat măcar 0 vorbă! Anarchiă și 6r anarchiă, 6r când o cauţi, n'o gă-. sesci nici cu luminarea... Să vedem mai bine, ce mai cântă -şi Oposiția. (trecă diarul între degete) Hârtiă bună pentru Cașcaval! (tnşesce şi începe a citi cel-alt diar)
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„Cetăţeni! Veghiaţi, căci 6ra se aprâpiă. Reacţiu- 

„nea vă tinde . mrejele despotismului. Mâine este 

»dioa elecţinnilor municipale... (lasă diarul din mână și 

sare însus) A! Astă-di sînt alegerile! Chiar astă-di! 

Ce să mă fac, săracul de mine! Pa» că văd întrând 
prin ușa acela epistatul mâhalalei cu lista, candi- 

daţilor guvernului, 6r pe ușa cea-Valtă viun masa- 

lagiii cu o listă liberală. De nu votedi cu cârmui-. 

rea, îți dice: anarchiă! și mai scii dacă nu-ţi pe- 

cetluesce și prăvălia! De nu votedi cu oposiţia, te 

tace vîndut străinului! Austro-maghiar! Spion mus- 

călesc! Piusac! Bismark!... Mai bine, dei, nici cu 
unii, nică cu alţii! Vorba Românului: doi pepeni în- 

to mână nu poți ţin€. Sar put6, ce-i dreptul, să 

ţii pe cel alb întro mână şi pe cel roșu în alta; 

dar atună vine un al treilea, wo fracțiune liberă 
și îndependeniă, și “ă trage o palmă! Ar trebui, la 
adică, să aibi trei sai patru mâini ca să-i mulțu- 
mesci pe toţi. Ducă-se la naiba cu toptanul! M'a- 
scund. (strigă) Petrică! măi Petrică !,., 

SCENA II. 

Hagi-Pană și Petrică. 

Petrică. Mai chemat, jupâne? 
Hagi-Pană. Ei mă duc în vecini... Prevegheză 

tote... Nu uita, să desfaci Revalisiera.,.
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Petrică. Dar dacă va, Yeni cine-va să te caute, 
jupâne? o. 

Hagi-Pană (luând şapea şi bastonul), Fă cum Scil.. 
Hi nu sînt a-casă.. 

Peţrică, Să te chem de prin vecini ? 
Hagi-Pană. 'Te ferseă D-qeii!... Hagi-Pană a ple: 

cat afară... S'a dus la viiă... Mă "nţelegi...? (a- -parte) 
Decât să te preumbli cu polițaiu sait cu masala, una 
din doă, ba pote să fi şi bătut, căcă de! așa-ă Con- 
stituția! așa, dice d-lor că se petrece și 'n America... 
inal bine fă- te nev ădut. (ese) 

SCENA III. 

Petrică, (singur) 

Minuni mană! Pe do parte seie co săi vină în 
casă blestematul acela de profesor. ca să facă cu- 
noscință; pe de altă parte, fuge și "mi dice: mă ?n- 
țelegi 2... Ba nu 'nțeleg câtu-i negru sub unghe!.., 
Înţeleg numai atâta că mi se rumpe inima după Ma- 
rița.... (cântă) 

Vine dorul despre sâră, . 
„Despre dori el vine Eră, 

Și mi grăesce și m'întrâbă: 
De ce sînt cu fața slabă? 
Ei dic dorului cu jale 
Că iubesc fără de cale;
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Ei dic dorului plângând 

Că iubese fără de rînd! 
Dorul ride şi se duce, 

__ Bată-mi-l-ar sfinta cruce! 

Ieri Jorj, astădi nu mai sciii cine, numai Petrică . 

nică o dată!... 

SCENA IV. 

Peţrică Și Jor] (întrând prin ușa; din fund) 

Jorj (lovind pe Petrică peste umăr). Te-am audit, pton 

cher! Vrea să dică, comme on dit, îţi place și ţie...? 
A la bonne heure! (aparte) Bine dicea, Marița că 

sint trei Muschetari: ei, âsta și acella. Nous al- 

lons voir! (cătră Petrică) Să contractâm o coalițiune... 

Petrică. Ce'i aia coa... oa... coa... Cum al spus 

"d-ta, 2 | i | 

Jorj (eu emfas). Un inimic comun ne amenință pe 
amindoi. 17 faut nous entendre, cum dice France- 
sul. Discordia ne va ucide. Trebui să ne unim for- 

țele... 

Petrică. Mai bine dă -mi vubla, domnule Jorj. 
Jorj. Drâle qpoil est! Nu precepi Gre, că a ve- 

nit timpul de a da în latu... 

Petrică. Datoriele ? 

Jorj. Tote recriminaţiunile trecute, toutes les mi- | 

seres du passt! Să tragem cu buretele peste greşe- - 

lele fie-căruia. Annibal e la ușă..
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Petrică. Cum? Ginerele se chiamă Animal? 
JOrj. A peu pris! Să couspirâm, mon rave; să conspirâm în cea maj perfectă armoniă pentru a în- vinge prin unire teribilul pericol, atirnat d'asupra, 

capetelor nstre. Allons, enfants de la patrie! Duş- 
mânul nu e tare, decât. numai prin zizania nâstră, Autrement îl est coulă!. Am aflat, cine este. Un pe- dant! Uu om fără educațiune! Un rustre! Marița, 
nu pâte să-l iubâscă,.. 
„Petrică. Dar te iubesce pe d-ta... 
JOrj. Qwimporte! Să nu ne gândim la viitor. Să 

hu punem mai de nainte. candidatura nimenui, Vo- 
Jue la galere! Destinul va alege... 

Petrică. De ce destin mai vorbescă și d-ta, dom- 
nule Jorj! Spune-mi verde, că, vrei să-ţi tragi spuda, pe turtă cu mânele mele. Ori d-ta, ori cel-alt, pen- 
tru mine e tot una. Rei și rei!... Să ne 'ntârcem dară la... | 

JOrj (eu indiguațiune). Rubla! Erăşi desbinare? 0 Dieu des dieuz! Nu simți tu, că perim? 
Petrică. Ba cât despre mine, tot voii peri, fie cu d-ta, fie cu cel-alt!... 
JOrj. Le nigaud! Nu vrea să înțelegă fineța, coa- liţiunii |... 

“Petrică. E bătrîn acela? 
JOrj. Enfin, te văd plecat a negoţia.... 
Petrică. Te întreb: e bătrin? 
Jorj. Decidement, ar put simi fie tată... 
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„Petrică: E urit? 
Jorj. O figură din cele mai nepermise. Un mon- 

stre |! 

Petrică, Bătrn și ut, apoi maj bine dinsul de- 
cât a-ta... 

-JOrj (coutus). Comment? Ce vrea să dică?.. 
Petrică. Dacă e bătrîn și urit, domnișâra no să-l 

iubescă, şi prin urmare tot este ce- va, 0 nădejde , 
ua câștig Gre-care; pe când d-ta, tînăr Și frumos, 
o so duci de nas în voe bună pină-i vei toca tote 
părăluțele șo vei lăsa pe ghiață. Nici pentru mine,. 
nici chiar pentru dînsa, nu ești tocmai d-ta cel mai 
bun... Să ne răfuim mai bine cu rabia, 

Jon. Z/iusipide! Dar unde-i liberalismul tei? 
Petrică. Ce? liberalism ca so ieai d-ta și s'o des- 

poi, orbind'o prin șosele, prin momele? Slugă, ple- 
cată! Nu primesc o dată cu capul o asemenea coa.. | 
coa... cum ai dis d-ta. Nu-mi puiu în cârd cu nimeni. 
Nici în clin, nici în mânecă!, | 

JOrj. Par consequent, tu ești pentru dinsul, re- 
acţionarule? | 

Petrică. Ba voii sta la o parte, privindu-vă pe 
amindoi... | 

JOrj. Soit! Cel puţin -îmi promiţi neutralitate ? 
Petrică, Nu sciă ce fel de mâncare este asta. 

ME -tem să nu mă 'ncurcă. Mai bine să'mi plătesci 
ce ai de plătit... - | Si 

Jorj. C'est une autre question! Tot ce te rog ei, 

*



“dacă nu vrei coaliţiune, este de a-mi lăsa les cou- 
dees franches, cum dice Francesul, adecă să nu te 

amestecă... | 
Petrică. O, căt despre asta, poți fi sigur! (a-parte) 

Să dea D-deii ca amindoi săşi spargă capetele și, 
să scape sărmana Mariţă! (întră A Marița prin ușa din drepta) 

Dar iată... M& duc la prăvăliă... (a-parte) După obi- 
ceiul cel bun, o să-i pândese de după ușă. (esc) 

SCENA V. 

Marița, şi dori. 

“Marita (tristă, cu capul în jos). Aj vădut 2... 

JOrj (în aceiaşiposă). Helas ! 

Marița. Ai audit? 
Jorj. Mille tonerres! 
Marița. Ce să facem? 

JOrj (a-parte), Este momentul de a-i arăta tâtă 
mărimea pasiunii mele. (ctră Marița) Jon ange, tre- 

bue să fugim! 

Marița. Să fugim? 

Jorj. Adevărata iubire nu cugetă. C'est fini! 
Marița, (speriată). O Domne! 
JOrj (pasionat). Cerul şi pămîntul, le cie/ et la 

terre, s6rele și luna, le soleil et la bune, raiul şi ia- 
dul, Ze paradis et Venfer, nu pot opri avîntul iu- 
biriă nostre! Prin persecuţiune ea devine și mai im-
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petudsă! Să rumpem.. lanţurile, să sfășiem ferele, 

Marița. Dar tata, nare alți copii... El va muri 

de durere... O nu, nu!... Rămas singur la bătrineţe, 

fără consolațiune, fără sprijin !... Te iubesc, te voii 

iubi tot-dâ-una, dar... nu pot fugi! Da 

Jorj (a-paste), Nu voiu nici eii să fugă! (eătnă Ma 

rița) Comunent donc? Vrea, să . dică amârea ta nu 

merge pînă la, sacrificii? Ei uitasem că și tu esci 

femee! Nenorocitule Georges! amour dune femane! 

Ce derisiune!. Pemeea nu simte! Bărbatul, numai 

bărbatul... | , 

_ Marița, (mişeată). Te îndoesci tu de iubirea mea? 

JOrj (a-parte) Diable! Mă tem să nu-i viă pofta de 

a fugi! Am luat'o pr6 repede! (cătră Marița) Lartă-mE! 

JPetais ravi! Cuprins de flacăra pasiunii, cutezai a 

bănui... dar nu-i nemic.. 

Marița, (decisă). Ei bine, ei mam hotărit... 

Jorj (confus). Ce? 

Marița. Să fugim! 

Jorj. Dar... mais... cugetă un moment... 

Marița. Adevărata, iubire nu cugetă! | 

Jorj. Ba. da, da, da... Natura mea este tant soit 

peu sentimentală. M& - gândese la suferințele părin- 

telui tei. C'est affreuz! Rămas singur la bătrîneţe, 

fără consolațiune; fără sprijin... a 

Marița. Dar el ne va ierta... Fă sînt sigură. 

JOrj (a-parte). Iertaze fără vestre! (cătră Maria) Ta
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nul cunosc, mm, per le. Este vindicativ la culme... 
Ar fi mai bine să se găsescă vrun artangement Și 
fără fugă... Voyons! (se găudesce un moment) Dacă ar 
vr6 Pâtrică.. o 

Marița (eu mitare). Petrică ? 
Jorj. El ni-ar pute 6 util; dar malheureusement 

îmi refusă o mână de ajutor. Și seii de ce par 
exemple ? Ha! ha! ha! 'Te inbesce... 

Marița. M& iubesce Petrică? 
JOrj. Iubire de teșehetar, amour de cominis, cum 

dice Francesul. . 

Marița. Nu mi-a spus... Nu mi-a arătat nici o 
dată... 

Jorj. Sficlă de om mal dont, Cu tâte astea, 
tără a ni ajuta, mi-a promis de a zEmân€ neutru. 
Par conseqent, trebue să facem tot ca, să scăpâm 
de pedantul acela... 

Marița, (a-parte). Ciudat! Petrică mă iubesce... 

SCENA VI 

Aceiaşi i Petrică, 

Petrică, (inoua în mână o fală de carton). Ce să fie Ş 
asta, .coconițţă! A adus-o și a lăsat aici cocâna Tran- 

„dafira din partea acelui profesor vu sit cum îl 
chiamă. Anunţ nu este, măcar că s6mănă,.. Blană 
de prăvăliă nu este... Cont nu este... Poliţă nu 
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este... "Afiș de teatru pu cred să fie... Mam îucer- 
cat a citi și nu înțeleg b6bă. O limbă păserâscă!,.. 
Doră va put6 so, deşlege domnul Jorj, că tot a în- . 
vățat caste pînă la brii... 

Jorj (lâna tabla şi citind), „Lui Peregrinu Pannoniu 
„et Consostiu, .mercatore. Numa Consule, profesore 
»hilariopolitanu, vulgo bucurestinu, salute, ... Ventre- 
bleu! Pricep numai atâta, că omul ăsta iscălesce in 
cap in loc de a iscăli în c6dă. C'est curieuz! 
Marița. Dar ce scrie și cătră cine? 
J0rj. Ale foi, nu sciă nimic! Allons, să vedem 

mai departe. (citesce) „Pretunsu de summa, gratitu- 
„âine pre întru egregia acceptatione a munerelui 
»candidatoriu de in partea mea la palera filia a do- 
» minationei vestre... | Ă 

"Petrică, Nu vedeţi, că cere o vestă? zi crede, 
că noi sintem eroitosi. | 

„J07j. Patience! Să citim pînă 'n capăt. C'est o- 
riginal! (citesce) „a dominationei vestre, leau pre-. 
„eursoria audacia,.. | 

Marița, Vorbesee, de banca Dacia, nu de mine... 
Jori. (eiteseo), | „„„. leau precursoria audacia de a." 

»vo annuntiare inminentea mea, adparitione in feli- 
„cele atriu a dominationei vestre. 

Petrică, Erăși. vestă! Tot vine “la vorba mea. 
Dice că a citit. un anunț despre o vestă... 
„Jorj. Ascultă jusqmrau Dow! feitesee) ,...a domina 

»tionei. vestre pre in aquesta tabula guasi cerata a



»Similitudine institutului . morilor avitici. Valete,... 
Vraiment, eă cred cam înţeles. 

Marița, şi Petrică (eu nerăbdare ),, Cei? 
Petrică. Nu despre vestă? 
Marița. Nu banca Dacia? . 
Jorj. Ascultaţi încă o' dată ultima frasă, conclu- 

siunea, le fin mot de la chose, cum (ice Francesul. 
„(eitesce) „...a similitudine institutului morilor avitici. 
Valete,. Mie mi se pare,  peu pres, că el se pre- 
pară a înființa un institut de moră cu vite într'o 
vale, şi... 

„Marița. “Vrea să vindă taicăi făină ? 
„Petrică. Despre făină nu vorbesce... Ba dice: 

„cerata,. Pâte să fie cernută... i 
J0r) (farios ), afin, ori cum ar fi! (aruncă jos car. 

tonul şi”! calcă sub picidre, pe când în. uşa, din fund apare Numa 
Consule) 

SCENA VII. 

Aceiași și Numa, Consule. 

Numa, Consule. (oprindu-se pe loc, desconcertat), Fabula 

cerata. suptu calcanie! (amenințând pe Joxi.) Juvene in- 
solente! 

Petrică, -(a- are). Să se certe, să se pată, să se 
turtescă amindoi, cu atât mai bine; eu mă fac ne- 
vădut. (esse) | 
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SCENA VIII. 

Jorj, Maziţa și Numa Consule. 

Jorj (eu atectaţiune.) Pardon , monsieur! Dacă, * ș fi 

sciut că d-vâstră sînteţi... chose... nu găsesc cuvîn- 

tul... autorul acestei scrisori, -negreșit,.. 

_ Consule (întrerumpena). „Negreșit,, unu - vocabulu- 
slavo-sarmaticu. 

Jor) (urmând), M'aş fi stăpînit.... 

Consule (nreramptnd ). „Stăpînit, una locuţione tra= 

co-albanese. 

Jorj. D-vâstră căutaţi pe d. Pană, şi probablemeni 

Vaţi pute găsi în băcăniă... 

Consule (întrerumpend). „Băcăniă,,, una espressione 
turco-scitiea, | | 

Marița, _(a-parte, reținându-şi rîsul). Sînt curi6să, de a, 

ved6, cum se vor înțelege... Ciudat! Omul âsta. aude - 

numai cuvintele,. dar nu-i pasă de loc de sensul fra- 

'sel.. 
Joi. Peut-âtre nu cunbsceţi întrarea, prăvălie? 

Consule. „Prăvăliă, ,. una dicţione hibrida de una 
obscura provenienţia,! 

JOrj (perdend râbdarea). Sucre... i 

Consule. Domine! lo nu sum emptore, io sum 
procu. (observând mirarea, lui Jorj, care făce un pas îndărit) Pro-" 

cu, nu porcu. Procus, secunda, declinaţione. Abunda 

in Cicerone. Nu concepi?... In lingua vulgare: nu 

sînt mușterei, ci mire.
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Marița, (cu naivitate), Vrea, să dică, d-ta scii ro- mânesce? 

Consule. Sum cive romanu ! (Jorj şi Marița pufnesc de vis ) BHilaritate? Homeni simplici ! eli nu au consultatu „dicționarulu Societatei Academice... (suspinând ) Momen- . tosu tesauru ! | N 
JOI. Academiă, tesaur, să'ți spuiu numai o vorbă, domnul mei; an seul mot decisif. -D-ta, poţi fi co- loniă romană, dar ginere în acâstă casă nu vei fi, ma parole d'honneur. Cară-te de pe aici! 
Consule (cu demnitate). Io, Numa Consule ? Io, teo- logu absolutu și filosofu idem? | * Jorj. Mademoiselle Marie nu te tubesce... 
Corsule. Este una questione indiferente. 
Marița, (mişeată). Cum? D-ta vrei să, te”nsoză fără a fi iubit? fără să tubeser? fără legătura, simpatiei? „Ce monstruositate ! E 
Consule. 'Te voliu facere una matrona. 
Jorj (luându'l de pept-). Allons, vite! Renunţă la a- câstă căsătoriă! - | Consule (speriat). Vioienţia! Bellu! 
Jorj. Renunţă, sai te omor! și atuncă, parbleu, vei nemeri chiaz la cimitir la, Belu... 
Marița, Iartă-l! Dâră nu mă va lua cu forța... (Jonj lasă pe Consule) Nu trebue decât să-l v6dă, tata, 

„pentru ca Să se încredinţeze - pe loc, că-i peste pu- tință să mă dea după un om, cu care nici el nică eii nu "ne.putem înțelege. Mai bine naș duce la călugăriă!..
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„Consule. „Călugăriă,, unu verbu ge eco- bizantinu, 
Marița, Şapoi nici carte nu scie! Dice că sub- 

stantivul călngăriă este un verb! Mai multă grama- 
tică se învaţă în pensionatul domnei Firundţvanţig... 

- Consule. > rundțvanţig, horribile gotico-teuto- 
nismu!... 

Jorj. Ei bine, mon ami, maă persiști re a o lua 
de nevastă? 

Consule (grav). Uă voliu leuare! (Joxj vrea, să apuce 
din noii, Consule fuge, încongiură odaia, se răpede asupra, dulapului, | 
îl deschide din zăpăcâlă şi întră în întru) 

Jorj. L'am prins! Vize la Chance ! (ţine usa dulapului) 
Marița. Dar ce faci, Jorj? Acolo sint haimele 

Iu tata; nisce giubele din timpul Regulamentului, 
pe cari e le numesce tot bune, şi pare reii că 
nu pote să le mai pârte. O să se supere foc... 

JO) (ţinând mâna pe dulap). Poltron! Renunţă, dacă vrei. 
să-ţi deschid... 

Consule (din dulap). Nece una, data, 

SCENA IX. 

Aceiași și Hagi-Pană. 

Hagi-Pană (întrâna tute). Dâră nu m'a minţit 1 Pe-- 
trică 1... (vădend pe Jorj) A, ștrengarule ! vagabondule !: 
Erăși la mine! O să ăți rump el 6sele! 

J 0rj (lasă dulapul, se aprâpiă ca gravitate de Hagi-Pană şi seste. 

diu buzunar o serissre), Citesce, tată hagiule. Sînt aci cu
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o misiune oficială. Des affaires d Ziat, cum dice Fran- 
- esul.,. | 

| Hagi-Pană, (utându-se Ia serisore). Dela comisarul - 
Ciocan! Vai de mine! (citesce) <Nene Pană! Acest 
“domn este însărcinat a te duce la alegeri. Lista 

“candidaţilor o vei primi tot dela dumnslui. La 
“cas de nesupunere la -ordinile cârmuirii, o păţescă. 
»A-s6ră la întrunirea dela Septe-nuci nu te-am 
„vedur, șimi pare rei. Pe viitor să fi mai în- 
»felept. Ai început, pe isemne, a te face Şi d-- 
„ta revoluţionar..., (cu o voce tremurânds) Revol.. brrr! 
lată-mă între ciocan (arată scrisorea) și nicovală (arată 
la Jorj). N'am încotro! Haidem, must Iorgule... (cătră 
Marița) Fr tu, coconiţă, în odaia d-tale, iute, iute! 
(Marița, ese prin ușa din fund) O să te 'nvăţ ei minte! 

| (ese cu Jorj prin ușa din drâpta), | | 

Consule (sărind din dulap, cu o giubea pe dînsul, se răpede 
“spre uşa din drâpta, unde se ciocnesce cu Petrică, care îtră atunch), 

Quousque tandem, Catilina... ? 

SCENA. 

Consule și Petrică. 

„Petrică, Ce fel de Caterină! Mai încet, domnu- 
1e!... Erai să mă turtesei...! 

Consule. In nomele naţionei... 
Petrică. De giaba îmi dici „Iâne,, ba încă > aţă 

     



A 
I6ne,. Nu sînt Ion și nu 'mi dai nemica... Dar 

văd? In loc de a da, tocmai d-ta ai luat! (trăgena giu- 
btua după umerii lui Consule ) De ce ai furaț giubua, ju | | 

“pânului? - | 

Consule (făcând un pas îndărit, cu mirare), Giubea .. 0 

stupefacțione ! | „- 

“Petrică. Iarăşi „Ione,? Pe semne vei fi Muscal, 
că numai ei boteză Ivan pe tstă lumea... 

Consule (cu gravitate). Voliu exire cu indignaţio- 

ne fora responsione... (eşe) - 

SCENA XI. 
Peţrică (singur, după ce a aședat giubâoa în dulap), 

>Na'ţi, I6ne!, Tot „naţi I6ne,! Na-ţi-o fîntă. 
„că ţi-am deeso!... Du-te dracului, nebunule! Şi să 

dică cine-va, că numai astă pocitură îmi mai stă a- 

cuma pedică în cale! Ce mare poznă, că unu scie | 
omul din ce tufă sare iepurele! Dacă nu era acest 

dascăl cu. îâne, Marița ar put să fie a mea, căci 
pentru Franţuzul acela de Jorj am găsit eii I6c, din 
nenorocire pr6 târdiii. (sc6te din buzanar o hârtiă) Mar . 
şanda de alături, aceia care "mi tot face cu ochiul, 
măcar că mie” nu-mi place nici de frică, a perdut 
din săculeț acestă ţidulă la eşire din prăvălii. Când 
“mă uit, ce să ved> slova lui must Jorj! Da, slova, 
lui,.. chiar așa! (se învirtesce câte-va momente prin odaiă şi 

apoi cauţă prin hârtiele de pe masă, dinire cari seste una) Eită
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stihurile lui musă Jorj cele cu  pasere fără tunet 

și fulger fără idei. (se uită la ambele scrisori) Aceiaşi 

“mână! Nici o deosebire!... Bravo, coconaşule! Vrea, 

să dică, pe de.o paste aci, pe de altă parte acolo, 

„şi nu-i departe una de alta, casă lingă casă, căci 

-alminterea ar obosi boerul. Şi 6re ce-i scrie? (citesce) 

„Ma kere Rip... up... hrosine...„ Franţozesce! Dar 
mie mi se pare că o chiamă YFrosă, 6 nu up şi nu 

maă sciit cum. Ce necaz, că nu pociii înţelege!... So 

arăt domnișdrei Marița... Va.îi, cum sar dice, 0 

resbunare pentru acea rublă... Ba să mE& mai gân- 

desc... Mai bine voit ruga pe vrun muştereii să 

mi-o tâlmăcescă, când nu va fi jupânul în prăvâliă... 

Dar să m& mai încerc. (citesce) „Nu te supăra, ma..., 

&r franţozesce! (citesce) „Pe fata băcanului, on... 

treba bănâscă, ma... amârea numai pentru tine, înon..., 

Ma-mon, mon-ma, dar totuşi am priceput ce-va. 

„Aci tr€bă bănescă și acolo amor, aci fata băcanu- 

lui şi acolo marchiză, cum le dice la teatru! (cântă) 

Cătră mine te jurai, | 

Dorule, odorule, 
Că, pe nimeni nu mai ai, 

Dorule, odorule, 

M'ai făcut de te creduiu, ” 
Dorule, odorule, 

Și cu alta te văduiu, 

Dorule, odorule, - 

Pune-ţi dară pofta m cuiu, 

Doruie, odorule!...
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De! aș face bună tr6bă, dacă n'ar fi scos dracul ia 

meidân pe dascălul acela! (ascunde ambele serisoră) 

SCENA XII. 

„Petrică, Trandafira, apoi Marița. 

T'eandafira, (intrând furi6să prin: aşa! din drâpia), O ase- 

menea, rușiue, kir-hagiule! 

Petrică, (cu naivitate). Ce este, coconiță ? 

Trandafira. Ei mam venit la tine. Auditu-ma? 
„Unde-i kir-Pană... Nu cum-va şi pe mine o să mă 
'nchideți în dulap? Ia încercaţi-vă! Haide!... 

Marița, (întrând prin ușa din stînga), Dar ce este? De 

ce atâta sgomot? 

Petrică, (riqond). Intrebaţi pe” coconița asta, de ce 
so fi supărat? (Trandafira își pune mânele în şolduui)- Nu 

vei că tot cresce în lături ca varda? 
Trandâfira, (făcând un pas înainte), Aolică, aolică ! As- 

cultă-mă, obraznicule! Se vede că nu scii încă, ci-i- 
ine) cucâna Trandafira? Nu-ţi bate joc de mine, 
că apoi... (face un gest) Dar ce mai staii eu aice! 
Par că aș fi căpchiat! Imi trebui hagiul. Pe el o 
să-l învăţ eii minte! -(vzea să i6să şi sc opresce pe prag, re- 
zimată cu spatele de ușă și adresându-se cătră Marița) “Frumos, 
duducă! N'am "ce dice! Fo-o-oarte frumos! Asta-i edo- 
cațiă! Asta-i pasionat! (deschidându:se inte uşa, Trandafira 
cade în braţele lut Jorj) Vale! Mai omorit !
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SCENA XIII 

- Aceiași şi Jorj. 

Jorj (pe jumătate speriat). Ce dihaniă! . 
Marița. Apă! Iute apă, Petrică! 
Trandafira, (sculându-se cu majestate şi aruncând împregtur 

o cătătură de despreț). Una este cocâna Trandafira! O să 
me& cundsceți VOY,. cine sînt eă! (ese şi apoi se întârce 
drept la Jorj) O să mă duc la ministru, la, şeful de 
secţiă, la vodă, șo să le spui tuturora, tuturora, 
tuturora, ea ce fel de pâmă, ești! Birbantule! Ei 
sint dihaniă, a? e dihaniă? (ese) 

SOENAXIȚ. 

Marița, Jorj, Petrică, - 

J Or) (a-parte, uitându-se cruciş la Petrică), Acest mojic, 
ce manant, mă jeneză tot-de-una, . | 

Petrică, (a-parte, uitându-se eruciş la Jorj). S'o ieaii, nu 
pociii; s'o las, numi vine la socotelă. 

JOI) (cătră Petrică cu gravitate). Eram să-ți spun ce-va, 
mon bon, 

Petrică. Și ei nu mai puţin, domnule Jorj. 
JOI) (Ină Petrică laureche), "Mi-ai promis neutrali- 

tate, cest-ă-dire să ne lași singuri. 
Petrică (încet). Și d-ta, "mi-ai făgăduit să-mi dai 

înapoi rubla, să nu fie cu supărare,
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Jorj (tare, adresându-se cătră Marița)... Irnfiu, nu este 

vun secret. Venind aci, am întâlnit pe Consule, 

Pam provocat la, duel și... pas moyen!. 

Petrică, (cu curiozitate). Cei aceia pamoien? 
Jorj. Poltronul mi-a respuns sans fagon, că mă 

va denunța, poliției. (uelle îndiguite! 

Marița. Sint sigură, că el n'a spus „poliţiă,. 
Jorj. Vous avez raison. Nu poliţiă, dar ma a- 

menințat cu: „una acţione de iu ante a, pretorelui 

causarum publicarum;, și eii am înţeles naturellement, 
că trebue să fie comisar sai agă. | 

Petrică ( cu ironii). E, atunci cei de făcut ? De duel 
nu se teme, adecă se prâ teme; de bătaiă răși nui 
pasă, adecă o papă fără să se turbure, sub cuvint 

că așa, va fi fost o dată pe timpul lui Papură-vodă 

Și al lui Ciubăr-împăratul, pe când se poteovia pu- 

vicele cu nouă-deci și nouă ocale de fer, De frică 
nu poți depărta, 6 jupânul îl vrea, de ginere cu 
nepusă m6să; cum dară, va merge tr6ba? 

Marița. Ori-ce să fie, numai a lui nu voii fi! 
Jorj (bis). Posiţiunea, este critică : nous sommes 

mis dans un impasse. 

Petrică. Ba vă pasă forte mult!... Dacă aş sei că 
nu se supără domnișra, aş da eii un sfat, 

Marița. Spune, Petrică, 
-JOL) (aparte). Acest, vaurien începe a, fi pre fami- 
lia» cu dinsa. (tare) Mai bine lasă-ne, mon cher, nu- 

imaă un petit moment, ca să ne mai gândim noi singuri.



Marița. Dar de ce să nu spuie și dinsul? 
Petrică. Eii plec bucuros, dacă aşa îmi porun- 

cesce "domnișdra. | 
Marița. Ba să spui ce ai-de spus. 
Jorj (cu dispreţ). O să fie une sottise! (îşi aprinde o 

țigaretă, şi se pune. Ja o parte). Ă | 

Petrică. lea, domnișcră, o bucăţică de hârtii şi 
pune-te de scrie ce-ţi voii spune ei. 

Niariţa,. Ciudat! (se aşeqi Ia mesă şi iea cendeiul) Dicteză.. 

Petrică, (după ce a tușit). Serie: arlion dascăle... 
Marița. Am scris. | 
Petrică. Arhon dascăle, nu cumvaşilea să hră- 

nesci vre-o nădejde de dragostea mea... Ai scris: 
dragostea, mea? 

Marița. Dragostea ta? 
Petrică (contus). Adecă... adecă,.. în scrisâre. 
Marița. Am scris. 
Petrică. De gâba te ostenesci, păpucindu-te fără 

ispravă... | 
Marița. Mai departe. | 
Petrică. In vecii vecilor nuţi voii fi: nevastă, Și 

nu voii grăi letinesce. Slugă și mă iscălesc... Acum 
iscălesce și dă-mi scrisârea, să i-o due. 

Marița. Ce copilăriă ! Dar la ce va, servi acsta? 
Petrică. O să vedi... (iea, scrisârea și o stringe) 
J Or. C'est ridicule! (afară se aude vocea lui Hagi-Pană) 

Diable! sîntem prinşi... Unde naș put ascunde! 
- (caută un loc pe ?n odaiă) 

Marița. Tata o să ne omdre!
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SCENA XV. 

Aceiași, Hagi-Pană şi Trandafira. 

Hagi-Pană (înarmat în loc de măciucă cu o şuncă, se repede 
asupra; lui Jorj, care se feresce, manevrând după un scaun, r Ma- 
viţa se ascunde după dinsul), În sfirșit, acuma nu maj scapi, 
derbedeule! La alegeri ca, la alegeri, acolo stăpiuesce 
comisarul Ciocan, da: aice sînt ei la mine a-casă! 

Jorj. Asta-i o cursă, est un piăge!.. Fii cava- 
ler, tată hagiule, pour Pamour de Dieu ! 

Marița. Taică, mă jur că o să mai vină! 
“Trandafira, (eu impacieuţă). Incepe o dată, hagiule; 

ce mai stai pe gânduri!.. Ce te mai codesci, bă- 
dică!.. Dă-mi șunca mie să pocnese eii, bată-l pîr- 
dalnicul!.. Să-i arate cucâna, Trandafira, că dumne-ei 
nu este dihaniă! - 

Petrică, (a-parte). Et mă răped la dascăl. Mi se 
pare că reii o să-le încure iţele „. (se turișeză şi ese) - 

SCENA XVI. 

Aceiași, afară de Petrică. 

“Hagi-Pană. Lasă, cucână Trandafiro, că mi-am luat 
de semă. Lesne aş pute să-l stâlcese, dar aș strica, 
o bunătate de șuncă. Cine mi-o plătesce ? Mai bine 
dară să-l pedepsesc alt-tel. (aşeqă sunca pe mâsă, o seutură - 
de prat ștapoi se interce) Du-te la dascălul d-tale; chia-
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mă-l aice; 0 să facem pe daiă logodna, 6r farmazo- 
nul ăsta să stea, acolo în colţ. și să privâscă, lingen- 
du-și buzele. 

Jorj. Acâstaă ce-va teribil, cest par trop fort, 
tată hagiule! 

Marița. Vrei să mă omori, tacă! 
Trandafira, 1 Te-ai gândit de minune, kir-Pană! 

Profesorul m'a trumis aice, ca, săţă daii de Scire un 
lucru, la care el ține forte mult. Este iconom, dră- 
guțul! Iconom peste măsură! Vrea ca la nuntă să 
nu fie alte bucate decât numai caş și slănină. Mi-a 
tălniăcit'o şi lătinesce : lavidum et caseum. Dice că 

„împăratul Traian în tâtă vicţa lui nu mânca alt-ceva, 
decât caș și slănină... 

Hagi-Pană. Ce om blagoslovit! Cu o cheltuclă 
de dece parale se isprăvesce nunta, întregă! Vedi 
așa ar trebui să fie toți Românii! Nu de g6ba a 
r&mas nemuritor în țeră numele lui Trojan! Sa 
sfirșit ! Adu-l aci şi să-l logodim fără vorbă multă. 
Pe lingă caș și slănină, îi mai pot da vro câte-va, 
tablete de Revalisieră, că tot se strică în prăvăliă... 

Trandafira,. Ai pute să-i mai dai și săpun, kir-Pană, 
că învățații âștia cu lătinesca nu se pre spală; pe 
semne că vor să aibă un aer ce-va mai vechii... 

JOrj (a-parte). Asta-i o tortură! Je suffoque... 
. Marița (aparte). Cum să scap, 0 Domne!... Mai 
bine aș lua de bărbat chiar pe... pe... Petrică! 
Trandafira, Așa dar lucral- e “pus la cale. Ei
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mă duc, (pl&că și revine) Dar aveţi inele de logodnă? 
Hagi-Pană. Mi-a rămas dela r&posata, D-deii 

so pomenâscă. De argint aurit. S'a cam ros aurul 
de doă-deci și atâţia de ani, dar tot încă se: mai 
cun6sce. Plâcă, cucână Trandafivo! Plâcă! (când Tran., 
dafira vrea să 6să, întră furios Numa, Consule) 

SCENA XVII 

„ Același, Numa, Consule, apoi Petrică. 

Consule (oprindu-se în ușă şi ținend în mână o serisâre, pe 
care o agită în aer). Nece una data! nece ună data! 
(adresându-se cu orrâre cătră Marița) Arhon dascăle! Nă- 
dejde! Vecii vecilor! Slugă ! Grăesce! Iscălesce ! 
Dece harbarisme in dece cuvente! Ce superlativa, 
abominaţione ! (Jorj şi Marita rid cu hohot) 

Hagi-Pană (cătă Trandafira). Cine-i nebunul ăsta ? 
Petrică (arătându-se de după spatele lui Consule), E: mi- 

rele, jupâne ! Chiar mirele! Profesorul acela pe care 
ţi-l găsişi de ginere. Sa șupărat foc, că domni- 
şora nu i-a scris cu: »nâ-ți I6ne,, și nu mai vrea 
so iea de nevastă! | 

Hagi-Pană. Bine, cucână Trandafiro, dar apoi cu 
smintiți ai vrut d-ta să mă 'neuscresci ? | 

Petrică, Ai păţito și d-ta, jupâne! Cine nu caută, 
găsesce pe dracul; dar cine-l cântă! 

Consule  (inaihtând în mijlocul scenet, pe când Petrică se a-
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prâpiă de Marița). Io exmentitu? Dracone io?... Filia 
tua, infelice Pannonie, mi-a scriptu arhon dascăle, 
mi-a scriptu nădejde, dragoste, vecii vecilor, slugă, 
grăesce, iscălesce! Ecce epistola! O Cicerone! O Sei- 
pione! O Nasone! O Marone! O Pisone! Io exmen- 
titu? Dracone i0?... 

JOrj (a-parte). Pristi! Siratagema lui Petrică a 

reușit! Quelle stupidit$! Pentru o cestiune de stil, 
perde o partidă magnifiqaue ! 

Petrică (încet Mariţei). Vedi, domnișâră, că de das- 
căl te-am curăţat; de nemic nu se temea, dar de 
vorbe neletinescă fuge ca, dracul de tămâiă; ca să 
te mai curăţ acum şi de cel-alt, poftim de citesce 
„asta, (îi dă pe furiș o .hârtiă, ea, citesce şi se lasă jos pe scaun) 

Hagi-Pană. S'a isprăvit socotela! Du-te cu D-deii, 
domnule Nasone-Marone! O dată cu capul nu 'mi 
trebue așa ginere!... (întorcându-se cătră Jorj) "Lot mai 

bun e ștrengarul, dacă iea pe fata fără zestre... 
Jorj (iute). Nici o pară, pas un sou, tată hagiule! 

Sint mai pe sus de meschine consideraţiuni, de in- 
teres: egoistic, de egoism interesat, de... de... fi done! 

Hagi-Pană. Eşti mai pe sus de ce? Ia mai spune 
odată, că nam înțeles nemie. | 

Marița, (sculându-se cu iudignaţiune, cătră Jorj). Acum nu 

te mai vreaii eii, domnule. Pentru d-ta este mar- 
șanda de alături. (apăsând asupra . cuvintelor şi arătând seri- 
s6rea) Aci tr6bă bănâscă, acolo amor!
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JOzj (confus ). Ce west pas vrai!... Sint victima u- 

nei intrige!... | 

Petrică, (a-parte). Merge găitan! (Cătră Jorj) Drept 
măngăiare, domnule Jorj, îţi dăruese eă rubla aceia, ca 

să scap de tot ce aveam muscălesc... 

Trandafira. Mi se pare că ai căpehiat cu toții. 
Unul pentru-un petec de hârtiă se I6pădă de mi- 

r6să, cea-laltă 6răși pentru un petec de hârtiă res- 

pinge pe amorez! Ce va fi scriind în acele hârtii, 

să-i. înțelegă bălanul! Eu nu pricep nimic!... 

Hagi-Pană. Ba eu pricep atâta că vă dai pe 
toți afară! Fata, îmi. voii mărita-o după un neguţă- 
tor ca mine, nică ştrengar, dar nici letin, ci curat Ro- 

mân, după cum. neza făcut D-dei şi după cum nu 

ne va desface nici dracul, iartă-mă Domne! (cătră 

Petrică) Uite, băete, portă-te bine, stringe-ți un ca- 

pital, mai -vinde câte ce-va din Revalisiera aceia, şo 

să-ți dai ţie pe Marița. (Petrică sare în sus de bucuriă) 

Marița, (cătră Consule). Cât pentru d-ta, mă mir de 
ce nu faci din coe6na Trandafira, „dâmnă Rosaliă,, 

şi so iei apoi de soțiă? 
Consule (cu gravitate). Nu e capace nece ella a 

aprofundare romana ortografia ! 

Hagi-Pană. A scileia avuta, frumosa și bărbata 
limbă românescă, după cum o pocesci d-ta întrun 

fel și Franţuzitul âsta întralt-fel (arată pe Jorj), a 

mîndoi sînteţi buni de dus la Balamuc! 

Jorj. Ei şi el, gaelle difârence! | Eu, tată ha-
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giule, represint civilisaţiunea modernă, progresul so- 
cietății contimpurane, al cărei centru e Parisul: le 
divin Paris! - 

„_ Consule. Io, Peregrine Pannonie, sum antica clas- 
sicitate, Roma avitica! 

Hagi-Pană. Puteţi fi amindoi ori-ce, dar Români 
nu sinteți! Cu al-de voi nu se alege câștigul din 
pagubă, după vorba Românului. Dă-i afară, mâi Pe- 
trică! VEd că numai cu tine mă pot înţelege... 

Petrică, (aparte), Căt despre mine, scii una şi 
bună: fără franțuzâscă, fără letin6scă, am pus mâna 
pe Marița. Cine vrea să aibă noroc ca mine, dică 
cu mine (tare): să trăâscă limba curat românâscă! 
(cântă): | o o 

Cugetarea, românescă, 
Are portul românesc; 

Nu lăsați dar s'o ciontescă 
Cei ce limba ne pocesc! 

Când Românul se 'mdârjesce, 
Din țițină când mi-l scoţi. 
Ei îţi tornă românesce 
Un blestem de șâpte coţi! 

Când de dragoste s'aprinde, 
Ei vorbesce lin și blând, 
Incât dorul te cuprinde 
Daulcea-i vorbă ascultând ! 

„Nică o dată altă limbă 
De pe buze românesci 
Nu se 'ndâe, nu se schimbă 
După gîndul ce gîndescă!



  

La mâniă, la iubire, 

La, suspin și chiuit, 
“După chiar a nâstră fire 

- Graiul nostru e croit! 

La iubire, la mâniă; 

La chiot şi la suspin, 
România-i Româniă 
Cu fagur și cu pelin! 

Sucind limba, românâscă, 
Stricând graiul strămoșesc 
După moda franțuzâscă 
Saă cu modul letinesc, 

Ne-am strîns minţile cu fracul 
Și simțul ne-am îmbrăcat 

Cu haina, de unde dracul 

Copiii și-a înțercat! 

Românimea câţ trâesce, 

Graiul nu şi-l va lăsa; 
Să vorbim dar românesce: 

„Ori-ce nem cu limba sa! 

Jorj (cu un aer nepăsător). Bravo! Ai dreptate, Pe- 
trică! De acum înainte, să scii că et unul mă I6- 

păd de franțuzâsca, şi drept dovadă (hitându-se ironie 
la Marița) nu voiu mai dice „trei Muschetani,, ci 
„trei crai dela, resărit,... Așa este, domnule Con- 
sule? Te laşi şi d-ta de lătinâsca? 

Consule (după ce se gîndesce, cu resoluţiune)., Nece una 

data! 

FINE



ADAUSURI 

Pag. 30, după rîndul 16: 

'Trandafira, (cu bucuriă). Așa! 

Pag. 30, după rîndul 19: 

Teandafira, (cu bucurii). Așa! 

Pag. 31, după rîndul 3, restul actului se înlocuesce prin 

următorele : 

Jorj (examinând pistolul). Pistol turcesc, rugină orien- 

tală... jamais! Dacă e vorba să mă *mpușc, eh bien, 

voiu căuta ce-va mai modern, mai de chic. 

Petrică. Să-i dâm, jupâne, o tabletă de revali- 

sieră, că aceia-i curat modernă... a 

Jorj [eu o figură radi6să), Aa! Quelle idee! Acuma 

să vă vedem! (îndreptând pistolul asupra lui Hagi-Pană, pe 

când Marița seâte un ţipet) Imi dai pe Marița? 

Trandafira, (alergând spre uşă). Ajutor! Sergent! A- 

jutor! 

Poţrică (repedindu-se 1a părete și apucând o sabiă turcâscă,) 

ÎL taiu! Dei cl tau! 

Hagi-Pană,. Liniștiţi-vă o dată! Ce atâta taraboiu!



  

(cătră Jori) Așa? Vrea să dică, musă, d-ta, ești și ucigaș pe lîngă cele-Palte? Bun de tot! (cu aer triumfal) Impuşcă-mă dară, Impușcă-mă!,.. Pistolul n'a fost încărcat decând m'am întors ei dela Ierusalim... (Toţi rid. Jorj, umilit, lasă mâna, în jos) 
Pag. 58, după rîndul 13, se intercalâză următârele : Așa dară, jupâne, să-i dai afară? Afară de tot? JOrj (cu îndignaţiune). O, o! 
Consule (eu indiguaţiune). Heu ! heu! 
Marița, (aparte). Ce poznă! Letinul mei s'a apucat să latre... 
Petrică. Ba deii, mai bine, jupâne, să-i poftim Să ședă, și să le cânt ei un cântec, (Consule se aşâdă cu “spatele cătră public; Jorj şi Marița cu spatele unul cătră altul; Hagi. Pană cu faţa, spre Consule, pe care! studiază cu mirare; Trandafira umblă prin odaiă, ca şi când ar medita un plan. Petrică câută:) 
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