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SCENA I.
Mitică, Isac, mai pe urmă Sava, Tanase, Irina.
Igac (arată, spre nisce piese de aur întinse pe m asa ro
tundă din mijloc) Una miiă napoleoni! Poftim, numöräi ş’apoi sâ-mi subscrii actul. (Arată spre o hârtie
de pe masă)

Mitică. Bine,... am vödut când ai numörat...
sunt tocmai o miiă de napoleoni säü. douödeci
de mii de franci,. . . în act ai pus însă treideci
de mii de franci.
Isac. Dacă i-am pus, sunt acolo, şi sunt
bine puşi. (C’est â prendre ou â laisser, cum dice
Francezul). Dacă vrăi bine, dacă n u ... tot a tâ t...
scil, că eü unul nu te silesc la nimic.
Mitică. Nu mö silesci?
Tanase <»a uşa din tund după scenă) Ce face ? Ne
mernicule ! Domnul Mitică nu-I acasă? Dă-te în
lături, să întrăm . . . . Avem să-l aşteptăm pân’
va veni.
Sava (tot de acolo; Nu mi-e permis.
Tanase (tot de acolo.) Nu ţi-e permis? (Uşa se
deschide cu violenţă, Sava repedit de Tanase sbörä drept spro
masă, de pe care era mal să risipOscă monetele.)
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Sava. Cu permisiunea Dv.
Isac. Ce fel ? Permisiune ? Să nu care cum
va să te atingi de bani.
Tanase (întră). Aşteptă numai, te-oi învăţa
eü minte, să-mi ţii tu calea!
Mitică (speriat). Ce vreai chir Tanase?
Isac. Vedi-ţi de napoleonii D-tale, eü unul
nu mai răspund de ei.
Tanase. Mă întrebi, ce vreaü ? Etă! (Merge ia
aşa rămasă deschisă) Intră coconiţă de vedi şi D-ta,
cum să jocă coconaşul Mitică cu banii. Are din
berechet.
Irina. Nu sciü dacă pot să întru, Mitică nu
e singur.
Tanase. Poftim, poftim ! Nu te teme de
nimic.
Irina. Nu e vorba de temut, da pöte nu-i
viü pe plac.
Isac. Domnule Fortoc . . . declin ori ce răs
pundere. .. Subscrie-mi actul.
Tanase. Răspundere ? Act ? Pare că am sosit
tocmai la pont. Intră coconită, în tră ! cere de la
coconaş, să-ţi presante pe acest onorabil.
Irina (întră, cătră isac) Eü sunt sora lui Mitică.
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Mitică. Dumneluî însă este Domnul Isac
Ciung, bancher.
Tanase. Isac şi bancher, atunci de bună
sămă să trage dela Ieruşalaim. Visita onorabilului
trebue să te coste scump, coconaşule.
Mitica. De ce?
Tanase. D’apol. . . venind chiar dela Ieru
şalaim.
Isac. Cine-î Dumneluî? E cam arogant.
Irina. Este e p i. . .
Tanase <h taie cuvîntui) Sunt epistat pe moşia
Ulmenî, proprietatea boerulul Fortoc.
Isac. Un rustic.
Tanase. Arogant.. . . rustic? Nu sciü ovreesce, dar parcă aste numiri nu sunt de vr’o
laudă pentru mine.
Mitică. Chir Tanase e un vechiă om al
casei nöstre, cam răsfăţat de răposatul tată-meă
Nu e vr’un diplomat, deci nu te scandalisa de
observările sale.
Isac. Domnişora sora D-tale să va plictisi
în răstimpul, ce ne va trebui ca să terminăm
afacerea nostră.
Mitică (cătră Sava, care nu şi-a venit încă în fire.) Ce
stal colea ca un nătărău? Condu pe Dumnialor
în salon.
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Sava (tresărmdj. Ha, sä-I duc . . . poftiţi!
Irina (mirată.) Salon? Dar asta ce este? AI
odăi şi mal splendide decum este asta?
Isac (turbat de privirile cu cari îl urm£ză Tanase töte
mişcările, a vrut să întrerupă pe Irina, dar s’a contenit până aici,
acum numai pöte, căci Tanase a luat hârtia de pe masă, şi s’a
cufundat în cetirea ei.) Domnul epistat îşi arăgă un

drept, care nu i să cuvine. Elcă cetesce un act
ce nu-1 privesce.
Tanase. Ce face? Nu mă privesce? (Cătră
Sava). Eşl !
Sava (tresare). Ha, să es... poruncă... mö duc.
Tanase. In act este vorba de a greva
moşia nösträ cu o ipotecă de 30,000 de franci
şi dicl că aşa lucru nu m’ar privi pe mine, epistatul imobilului?
Irina. 30,000 de franci? Nene, ce ne va
mai rămânea nouă din venit, dacă vel plăti in
terese la acestă sumă? Nici jumătate din cât
ni-a rămas până acuma!
Isac. Dar’ a ş a ! Interesele fac 3500, eü însă
vă voi plăti arendă 8000 de franci, vă vor prisosi
dară 4500 de franci pe an.
Irina. Frumosă sumă! Ce dicl nene?
Iţi vor ajunge 4500 franci ţie, care cheltuesc
10,000 pe an? Ba după timp şi mal mult încă.
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Tanase. Arendă? E vorba să arendaţi Ulmenii? Dacă să cuprinde asta în act, îl voi pune
pe foc. (Caută in josul aotuiuî) Da ce mă turbur, nu-î
încă subscris.
Isac. Domnule Fortoc, D-ta mi-aî spus, că
aî fi unicul stăpân peste Ulmenî.
Irina. Da, este formal. Dară ma! are şi o
mamă bătrână, mă are şi pe mine. Până acum
am fost noi exploatorii moşiei,. . . . am deservit
tot venitul lui Mitică, oprind pe săma nostră
numai cât a fost de lipsă, ca să nu murim de
fome___
Tanase. Nu-i vecii toaleta... tocită? Pălăria
coconitei. . . ian privesce-I pălăria !
Mitică. Ajungă-vă. Domnul Isac nu-I nici
croitor, nici modist... este bancher.
Tanase. Şi să trage dela Ieruşalaim.
Mitică. Nu-ţi permit, nu vă permit asemenea
lamentaţiunl meschine.
Isac. In adevăr Domnişoră, mă vedeţi în o
genă nespusă. . . . Ca să vă scap de ori-ce ne
plăcere, am să tranşez cu fratele Dv........ îmi
pare räü, Domnule Fortoc, că nu sunt în stare,
sub asemenea condiţiuni, a-ţi face serviciul cerut,
îmi voi relua banii.
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Mitică. Condiţiuni ?.. . nu le găsesc! destul
de exorbitante condiţiunile D-tale ? .. . Cred că
poţi fi pe deplin mulţămit decă ţi le primesc.
Tanase. AI mare trebuinţă de aceşti bani,
coconaşule ?
Mitică. Da,.. e chestie de onöre la mijloc.
Irina. Chestie de onöre? II al perdut în
joc de cărţi şi trebue să îl plătescl neamânat?
Tanase. Câţi bani sunt pe masă?
Mitică. O miiă de napoleoni.
Irina. Val de mine 20,000 de franci. . .
Tanase. fir în act staü 30,000... Domnule
bancher, vel bine voi a ne lăsa puţin singuri.
Vină mai tärdiü, să-ţi iaî saü înscrisul, sau banii.
Isac. Cu ce drept îmi vorbescl astfel? Eü
n’am cu D-ta nimic. Ce dice Domnul Fortoc, care
a alergat la ajutorul meü, ca să remâiă parolist?
Mitică. Chestie familiară, Domnule,.. . am
o vorbă cu . . . cu soră m ea. . . decî dă-ml puţin
rögaz,. . . n’al grije.
Isac. Bine, mö duc, dară am să duc şi actul
cu mine, fiă chiar nesubscris.
Tanase. Până una alta actul este în bună
păstrare la mine........ te poftesc a întreba mal
tärdiü de el.
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Isac. Voi aduce un avocat.
Tanase. Fiâ şi doui, Domnule, adio D-le.
Isac. Ciudaţi paroliştl! Faţă de cartofori
onörea e onöre, faţă de un bancher în să. . .
Tanase. Doresc! cumva să descurcăm acestă
chestie la parchet.
Isac (turburat) Domnul procuror îmi este amic,
aşa să scii, îmi este bun amic. Am să viü cu
un avocat. (Ese)
II.
Precedenţii fără Isac.
Irina. Mitică! Mă vedi în culmea disperăreî.
Nu-I destul că ai tocat tot venitul moşiei, încât
n’avem cu ce ne cumpăra o păreche de boi, fără
de care n’am putea face arăturile de ăst-an, căci...
Mitică (o întrerupe). A , poftim! . . . Mie îmi
este de o miiâ de napoleoni, îmi e de onörea
mea, tu însă îmi cânţi de o păreche de boi. Simţi
cale d’o poşte a poiată.
Tanase. Dacă tocmai vreai să-ţi dai moşia
pe alte mâni, dă-mi-o mie . . . . îţi plătesc pe ea
tot atâta arendă ca şi bancherul, plus că coconiţele vor putea sta la mine,.
Irina. Vreai să te faci arendaş, chir Tanase?
SC EN A
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Mitică. Al strlns din lefşora D-tale capitalul
trebuincios pentru aşa ceva? Ciudat lucru!
Tanase. Ba eü n’am nici un capital, îmi dă
însă Domnul Leo Pavleanu.
Irina 1
Mitică J (simultan) Domnul Pavleanu?
Tanase. II cunosceţî ? Eü nu Tarn vâdut nici
odătă, însă mi-a scris . . . s’a informat despre
töte . . . mal ales despre traiul coconiţelor . . .
apoi ml-a propus o lefă mal mare, dâcă aşi putea
mijloci, să ia Domniasa moşia... de dragul vânatului.
Mitică. Când să vâneze? Pe timpul vânătdrelor este ocupat, fiind actor.
Irina. Domnul Pavleanu actor?
Mitică. Ce, dör nu-ţl va fi scris şi ţie? Curios
lucru! Să tacă numai faţă de mine, . . . stă
pânul moşiei.
Irina. Te întâlnesc! cu dânsul?
Mitică. Ba încă forte des. . . la club. . . Da
nu mi-al răspuns Irino, ţi-a scris?
Irina, (eonfusiatăj Mie? Aşi b a ,. . . mi-a fost
presentat acum un an la Constanţa, fără a ni să
spune, că ar fi actor.
Mitică. Şi încă un actor mediocru, cu töte
că e din familie bună.
Tanase. Bună oră cum a fost şi Milo.
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Mitică. Ce să potrivesce. Pavleanu nu e artist
ca Milo, nu-şl tocă banii pentru a ridica arta
dramatică. El s’a făcut actor, ca să vorbâscă lumea
de el, să contrarieze pe tată söü, care nu i-a
permis, să să facă militar. Cum i-a veni alt
capriciu, va părăsi teatrul.
Tanase. Mal sei, dâcă nu vrea să sö facă
arendaş, ca să impace pe tatä-söü.
Mitică. Aşa lucru ar fi în contra fire! sale.
Ar fi şi lucru de rîs, să arendeze o moşie străină,
până când ar putea să esploateze pământurile
strămoşescl.
Irina. Pare că-1 cunoscl tare de apröpe.
Mitică. Da, îl cunosc, şi ddcă n’aşl sei, că
are noroc la cărţi, m’aşl teme să nu aibă cumva
noroc pe lîngă sorioara mea.
Irina. Câştigă dară, când jdcă în cărţi?
Mitică Oare pentru *asta ml-aţl dat onoarea
visitel vostre,ca să aflaţi amănunte despre Pavleanu?
Tanase. Spupe-I coconiţă, pentruce am venit?
I r i n a (vorbesce repede, ca să-şi mascheze gena.) Un
chiul Căminescu a convocat un consiliu familiar,
ca să stavilâscă potopul risipei tale. Acest consiliu
a decis, a te pune sub curatelâ şi a denumit de
epitropul töü pe chir Tanase, care deci nu mal
este un simplu epistat.
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Mitică. Nu să pöte! V’aţi înţeles şi cu gre
fierul de la tribunal, care chiar adi mî-a şoptit
aşa ceva!. . . Voiţi să mă îngroziţi, Tribunalul
nu va admite.
Tanase. Tot de la grefier ai aflat şi asta?
Mitică. Nu mî-a sosit nici o hârtie.
Tanase. Are să-ţi sosăscă cât de curând,
căci doară n’am venit de flori de mâr în capitală.
Mitică. Aşa, vreţi să-mi stricaţi totă cariera?
Irină. Da, in adevăr, voim' să-ţi stricăm
cariera de cartofor.
Mitică. De ai sei, cine-mi ia banii, n’ai vorbi aşa.
Irina. Ori cine ar fi, suntem datori, a te înfrâna.
Tanase. Cum stăm cu acâstă mila de
napoleoni ?
Mitică. Nu-ţi permit a-mi vorbi în acest
ton, căci nu mi-ai presentat încă decretul de epitrop.
Căraţi-vă din casa mea!
Irina. Ce purtare? Domne Dumnedeule!
Asta ţi-e cultura?
Tanase. Să mă gonesci pe mine, cale, vale!
Da şi pe coconiţa?
Mitică. Eşiţi, ori de unde nu . . .
Tanase. Ce va fi, de unde nu?
Mitică. Sună clopoţelul, să viiâ Sava.
\

Tanase. Netotul de servitor?Ean îndrăznescă.
Irina. Hai chir Tanase; dör’ nu ne vom
IncSiera cu Sava? *
Tanase. Mergem, da luăm şi napoleonii.
Mitică. (Sbisră.) Să nu care cumva!
SCENA III.
Precedenţii. Pavleanu.
Pav. A, pardon!.. Credeam în pericol pe
fratele Mitică!. . . Ce strigi a şa ? ... Pardon! (Vrea
să se retragă.)

Irina (.speriată.) Eată-1.
Mitică. Nu mö lăsa Pavlene... sunt în adevăr
ameninţat. Ean chir Tanase vrea să-mi iai banii,
din cari cea mai mare parte sunt destinaţi pentru tine.
Tanase. Nu prea sunt încântat să te văd
în persănă, Domnule. Dăcă joci şi câştigi în cărţi,
e de prisos a-ţi deveni epistat. . ,
Irina (exasperată.) Dumnialui este creditorul
täü de onöre, nene ? Dumnialui ? Aşa dară
Domnul Pavleanu nu este numai actor, ci peste
asta şi un traficant de parole de onöre. Să-ţi fiă
ruşine, Domnule (piange.)
Mitică. Vedi că era mai bine, dăcă plecai.
Pav. Nu mă aşteptam la nisce lacrimi de ocasie.
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Irina rsuperată.) in adevăr, ce ruşine de a-ţl
fi făcut o astfel de surprindere, când nu meriţi
de cât dispreţul meü.
Pav. Scil, că eşti sublimă în furia D-tale!
îmi placi, tare îmi placi, coconiţă.
Irina. De-ţî plac, ori de nu-ţl plac, puţin
îmi pasă Domnule. Rolul ce-1 joci acum, îţi şede
mal röü de cât cel de pe scenă, ba mal räü chiar
decât acela, pe care ţi l’al creat pe lîngă frate-meü.
Pav. Pardon Domnişoră, te văd exasperată. Ca
să-ţi daü timp pentru a te linişti, mă voi ocupa
de mică afacere, care m’a adus la fratele D-tale.
Hal stringe-ţl napoleonii, frate Mitică, şi mergem
să ne răfuim.
Tanase. Domnul nu scie, că consiliul de
familie a declarat pe coconaş de risipitor, l’a
interdis, si l’a pus sub epitropia mea.
Pav, Este drept Mitică?
Mitică. Nu-I drept, căci nu mi-a venit nici
o resoluţie de la tribunal.
Irina. Familia însă te consideră de interdis...
Cred, că nici un bărbat de onöre, aflând des
pre asta, nu va mal risca, de a trata afaceri
seriöse cu tine.
Pav. Asta e la adresa mea coconiţă, însă
al greşit adresa. Fratele D-tale, cât timp nu este
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formal interdis, este volnic a face cu averea sa,
ceea ce bine îl place Domniel-Sale. Lasă-1 mal
bine dar. să trateze cu mine, de cât cu ori
care prim-venit.
Irina. Nu sciü de ce ar fi mal bine menajat
de D-ta, decât de orl-care prim venit!
Pav. Nu scil coconită? Intrâbâ-te mal serios,
Ş i Cred că O vel afla.(C ătră Mitică, care a strins aurul de
pe masă şi l ’a pus în buzunare.) Du-te Mitică de te îm
bracă, să mergem la club, ca să-ţî daü revanşa,
ce-ţl datorez.
Tanase. Adică, plată şi rßsplatä. MS tem să
nu te pomenescl coconaşule, mergând tot aşa
înainte, scos din imobilul D-tale.
Pav. Eată o ideiă grandiösä. Du-te Mitică
şi revină cât mai curând.
Mitică. La moment. (Ese.)
Pav. Am o vorbă cu coconiţă, chir Tanase;
te rog, treci dincolo şi feresce-ne de visitatorl
nechemaţi.
Tanase. Ce dice coconiţă?
Irina. Decă Domnul Pavleanu crede, că ml-e
frică să staü singură cu Domnia-sa, sS înşalâ.
Tanase. Es dară. (Ese.)
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SCENA IV.
-Irina. Pavleanu.
Pav. Coconită, D-ta nu eşti din cele fasolite.
Cine incită ca D-ta cu atât curaj şi cu atâta energie
în valuril mării, nu s8 teme nici de valurile vieţei..
deci cred, că nu vel cădea în leşin, audind următorea declaraţie: te iubesc, şi am să te laü de soţie.
Irina. Pentru ca să-ţi ajungi acâsta ţîntă,
te-al făcut actor?
Pav. Pe când m’am făcut actor, nu te
cunosceam încă.
Irina. Aşa dară, te-al apucat să storci
punga frate-meü.
Pav. Da şi cu intenţiune, din care una este,
de a-ţl atrage atenţiunea D-tale asupra acţiunilor
mele, căci fisicul mi-l’al cunoscut la Constanţa
şi cred, că nu ţi-a displăcut.
Irina. Cu atât mal mult îmi displace morala
D-tale, care nu este de cât o grozavă mîrşăvie şi
nu-ţl pote atrage din parte-mi decât o desăvârşită ură.
Pav. După filosofi, ura este cel mal solid
fundament al amorului.
Irina. Află dară, că eü nu sunt filosdfă.
Pav. Ce nu este, va fi. 0 vorbă a lui chir
Tanase mi-a arătat calpa salute!. Ca să apuc pe
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ea şi s’o percurg, nu-mi trebue de cât vr’o câteva
ore, e de lipsă însă, ca să-mi lăsaţi terenul liber.
Deci vă rog să trageţi pentru vr’o oră, două în
hotelul din faţa acestor case, de unde vö voi
pofti aici în momentul dedisiv.
Irina. Idei de actor. —
Pav. Cred, că-ţl joc o comedie? Tot ce s8
pote. Să avem însă grije, să nu s8 prefacă în
o tragedie.
Irina. Ori va fi vr’o apucătură de cartofor?
Pav. Una să-mi promiţl, Irină dragă.
Irina. Irină dragă?! Nu suntem pe scenă, D-le.
Pav. Dar’ ne vom urca noi amendoî pe
scena vieţel, nu mai departe de cât în minutul
în care te vel convinge, că ţi-am jertfit şi laurii
de actor, şi aurul de pe masa cea verde, şi că
de dragul D-tale m’am împăcat cu tată meü boerul.
Promite-mî, că atunci îmi vel da mâna.
lrina. Fiă! Promisiune pentru promisiune,
ha, ha!
Pav. VedI cât de curend plânsul s’a pre
făcut în rîs.
Tanase (după scenă.) Nu înţelegeţi Domnilor,
că nu puteţi întră?
Pav. (merge la uşe şi o desehide.; Poftiţi, VÖ rog.
Th. Alexi: .N ici minte, nici noro^

2
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S C E N A IV .

Precedenţii. Tanase, Ţipipiu, isac.
Tan. (Arată spre Ţipipiu) E cam turtit onorabilul.
Ţip. Eü t u .. r u .. tit. Eü onorabil ? Eü-s
avocat Domnule şi inolog. Şti ce-I i.. ino.. olog?
Tan. Nu pari nici decum olog.
Irina. Inolog va să dică cunoscător de vi
nuri, chir Tanase.
Ţip. Domnişdra e cu., cultă... Dumnialul
e un chir... am înţeles . . . un chir. Eü mal sunt
şi ba . . . bancher.
Pav. La masa cea verde. •
Isac. Vă rog, vă rog, bancheria e de spe
cialitatea mea.
Ţip. Da, spe.. spi.. ţeria.. litatea D-tale
este bancheria sor cu puşcăria, ha, ha.
Isac. Aşa vorbesc!?... Am să te lipsesc de
clientela mea.
Ţip. Cine te va feri atunci de soră-mea?
Tan. Adică te mărturisescl frate cu puşcăria ?
Irina. Haidem chir Tanase.
Tan. Unde să mergem coconiţă?
Irina. La hotel. . . aici nu este de mine.
Ţip. Nu-î de D-ta? Şi ore de ce nu? Aşa odaie
scuturată ca şi asta nu găsescl în nici un hotel.
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Irina. Adio, Domnule Pavlene. (Ese.;
Pav. La revedere, la revedere!
Ţip. A revoar, să ne vedem mal rar.
Tanase. E turtit onorabilul. (Ese;.
SCENA V.
Pavleanu. Isac, Ţipipiu.
Isac. Aerul de pe stradă nu ţi-a priit,
Domnule avocat.
Pav. Aşa îmi pare şi mie,
Isac. De sciam una ca asta, te lăsam mal
bine acasă la D-ta.
Ţip. Că bine şi făceai. In garafă mai eraü
vr’o două p i.. picături.
Isac. MS tem că presenţa D-tale, în loc să’mî folosescă, să nu-mi fiă de pagubă aici.
Ţip. Eü să-ţl fiu de pagubă? Eü meşterul
şicanei ?
Pav. Vedi, vedl, minunea minunelor. Amintindu-ţl de arta D-tale, ţi-ai venit în fire. Mintea
ţi s’a limpedit sub paroca D-tale. Sciî că-mi pare
bine, îndoit de bine, căci am să te rog, să-mi
iaci o plăcere.
Ţip. Atunci nu trebuiai să te atingi de pa
roca mea. — Plăcere? Nu cumva eşti însărcinat
2*
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din partea Domnului Fortoc ca să tratezi cu noi?
Ori actul subscris, ori banii redaţi, altă alterna
tivă nu există.
Pav. Am să dau fratelui Mitică o revanşa
pentru deruta sa de erl, în care i-am luat
15000 franci pe parolă, peste banii gata ce a avut.
Mi-e zor, să-l împac, aşa de zor, încât îmi este
peste putinţă, ca să aştept până deseră, când
numai ne-am putea presenta la clubul nostru,
fără d’a provoca sensaţiune. Voiesc să mg dega
jez chiar acum şi chiar aici pe loc. Ori mö câş
tigă el pe mine, ori eü pe el, în care cas va
trece în buzunarele mele întregul împrumut, con
tractat de dânsul la Domnul bancher.
Isac. împrumutul este acordat, însă nu-î
încă contractat. Nu sciu deci unde ţintesce oraţiunea D-tale.
Ţip. Pe scurt dis, Domnul Pavleanu vrea
sö ne dea o bancă de 15000 franci, . .
Pav. Plus numörarul ce am în buzunar.
Ţip. Şi plus ce va mal câştiga dela D-l
Fortoc şi dela D-l Ciung . . .
Isac. Eü unul nu primesc a lua parte la bancă.
Ţip. Eü însă primesc cu plăcere. Păcat că
n’am decât numai o miiă de franci cu mine.
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Isac. Nu mö dumeresc. . . ce fel de bancă
vrea să ne dea. . . vroiţi să diceţi. ., să fondeze
Dumnialuî. Aşi fi un prost, dacă aşi fi gata a
face concurenţă la „Creditul misterios“ banca la
care sunt vice-preşedinte.
SCENA VI.
Precedenţii. Mitică.
Pav. Să vede treba, că Domnul bancher a
făcut un bun profit cu tine. Ne spune nisce glume
prea neprofitabile. Unde ai lăsat punga?
Mitică. Am făcut napoleonii fîşicuri şi i-am
pus în buzunar, însă nu pe toţi, mi s’a u rît.. .
Domnule bancher, să-mi trimiţi la club pe vr’o
500 de napoleoni bilete de bancă, sunt mai lesne
de manipulat.
Isac. Să-ţi trimit, dar aü baş de una la sută,
face diferinţă de 5 napoleoni în minus. Cum însă
dispui D-ta tam ni sam de napoleonii mei?
Mitică. De unde până unde ai D-tale?
Isac. D’apoi până ce nu mi-ai subscris actul
nu îi poţi considera ca fiind ai D-tale. întrebă şi
pe Domnul avocat, pe care l’am adus cu mine.
Ţip. M’a i. adus cu D-ta ?. . . Da baston sunt
eü, ca să mö aduci cu D-ta ? . . . . Par’ că era
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vorba de o mică bancă, ce ar vrea să ne dea
Domnul Pavleanu.
Pav. In adevör frate Mitică, ar fi prea sensaţional, dacă am merge acum la club, putem să
ne apucăm chiar aici de lucru. Etă, masa asta
e prea potrivită, er cărţi de joc ne va aduce
servitorul töü şi, ca să nu lipsoscă nici martorii
la duelul nostru, aceşti doul Domni, vor bine voi
a ne secunda.
Isac. Efi secondant? Feritu-m’a Dumnedeul
părinţilor m ei!
Ţip. Cât e de nesărat. Ce fel de bancher
eşti D-ta, de nu înţelegi limbagiul clubului?
Pav. Este vorba să secundaţi, adică să aju
toraţi, pe fratele Mitică la luarea bânceî mele.
Mitică. Nu sciu döü,. . . par’ că nu-mi vine
să joc acasă la m ine! M6 tem de ursuzluc.
Pav. Öre mal propice să-ţî fie localul clu
bului? Unde al perdut sumele cele considerabile?
De sigur, că nu aici acasă la tine. Ş’apol,. . mo
tivul principal, . . . trebue să-ţl aduci aminte, la
ce a venit soră-ta şi cu chir Tanase. De vor isbuti,
atunci adio plăceri deprinse.
Mitică. Bine dicl ! (Sună un clopoţel).

23

SCENA VII.
Precedenţii. Sava.
Sava. Poruncă coconaşule !
Mitică. Să-mi aduci la moment o părechie
de cărţi de joc.
Sava. De concină să fie, Domnule?
Mitică. Ce este concina? Cărţi franţuzesc!, măi!
Isac. Nu sei Domnule ce este concina? . ..
Un joc frumos, pe care-1 cunosc şi eü, de-1 joc
cu soţie-mea. Nu mai departe decât chiar asdră
ne-am gâlcevit, căci Ruhela susţinea . ..
Pav. Va fi fose prea interesant ceea ce a
susţinut Dömna Ruhela, da nu importă . . . . Eü
sunt mai curios să sciu, de ce mai aşteptă Sava.
Sava. Ean m8 socoteam, că dacă v’ar trebui
cărţi de concină, vi le-aşî aduce pe ale mele,. . .
le am numai de acum un an.
Ţip. Şi de un an le baţi în töte sările?
Sava. Nu tocmai.
Mitică. Cum îndrăznesc! să ne îmbii cu aşa
cărţi murdare ?
Sava. Murdare ? Nu-s murdare,... le-am
spălat chiar asera cu petroleü.
Pav. Ha, h a ! cu petroleü! Prea ne-ar ilu
mina, jucând cu ele.

24

Mitică. Ce oröre! Plecă d’aicl şi adă-ne o
păreche de cărţi franţuzesc!, noug de nouţe. Na
şi bani. (fi dă;.
Sava. Eü vi le-aşi fi lăsat pe ale mele cu
un franc numai, cu timbru cu tot. (Ese).
Ţip. De unde ţi-al procurat acest servitor?
De la vr’o exposiţie agricolă?
Mitică. Până va veni cu cărţile, bine voiţi
de ocupaţi loc împrejurul mesei. Eü merg s’aduc
şi restul de napoleoni. (Ese).
SCENA VIII.
Pavleanu, Ţipipiu, Isae.
Isac. Şi döü vroiţi cu tot adinsul să mS în
curcaţi şi pe mine la banca D-v ?
Pav. Nu te teme, Domnule bancher, n’al să
perdl decât numai cât te va lăsa inima. Poţi juca
şi pe un franc numai.
Ţip. Şi de vel avea noroc, cu un singur
franc, vel lua totă banca.
Isac. Noroc? Ce e norocul? înţelepţii noştri
die, că norocul este lucru prost, primejdios ca şi
focul. Mg servesc de noroc, cum mg servesc şi
de foc, la vatra mea, la că sa mea, unde-1 pot
ţine în frîu. Da să mg apuc a-1 cumpăra de la
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ursitöre ? Dömne feresce! Asta ar vrea să dică,
a-mî perde mintea . ..
Ţip. Poţi să mai şi perdl din ea, căci ai
prea multă.
Isae. Putină, multă, câtă am, vroi s’o păstrez.
Ţip. Pentru ca să scii să socotesc!: două şi
cu una fac trei.
Isac. D-ta nu pledezi pentru mine ci pentru
banca Domnului. . . In fine nu voi lua parte la
joc, fiind-că nici nu-î cunosc regulile.
Pav. Nimic mai lesne. Eü tiü banca, D-v.
puntaţi, primind fie-care dela mine dintru întâra
câte douö cărţi. Figurile şi deciî nu numără.
Stăruinţa este a face 9. Tot insul pöte spre acest
scop să mai cără la rendul säü încă o carte peste
cele douö dintâiă. Şi eü bancherul, îmi daü două
cărţi pe faţă. Numărând 9 trag töte misele, nu
mărând mai puţin, trag numai dela cei cari au
mai puţin decât mine, celorlalţi le plătesc . . .
Ţip. Vedî, Domnule Isac, că acest joc nu e
bazat numai pe noroc, dar şi pe minte. Cine are
cumpăt, are şi şanse. Trebue să sei când să te
oprescî, bună örä la 4 numai, şi când e mai bine
să ceri încă o carte, chiar de ai număra deja
5 saü 6.
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Isac. Mintea m’ar ajuta pöte, decă aşî da
eü banca,. . . ca simplu puntator însă numai de
noroc m’aşl putea profita. In fine, dea-mi Domnul
Fortoc actul subscris, ca să pot pleca d’aicî.
SCENA IX.
Precedenţii. Mitică. Sava

(cu cărţile).

Mitică (câtră sava.) Dă cărţile D-luI Pavleanu.
Sava (esecută.j Poftim Domnule! Da scumpe
mal sunt. Ce pradă! Ddcă nu voiaţî să v6 jucaţi
cu ale mele, găsiam la cafenea, apröpe ca şi nouö,
pe jumătate preţ. Şi eü le-am cumpărat d’acolo
pe ale mele.
Mitică. Eşî! (Sava ese speriat.) Mal nainte de töte
trebue să-ţi plătesc, frate Leo, fiţluicile mele de erl.
fDă Pavleanului mai multe fişicurî de napoleonidori, 6r acesta îi
dă nişce bilete,)

Isae. Domne al părinţilor mei! Deü nu-î
glumă! II dă 15000 de franci. (La o parte.) Am
sfeclit-o. . . Nu m’am gândit, că subscrierea unul
om, care perde în o sdră 15000 de franci..., îl perde
pe parolă şi îl plătesce,. . . nu m’am gândit că
asemenea subscriere nu face nici cât o căpă de
gerată. Decă a perdut erl 15000'— va perde astădl
o sută de mii. . . pe parolă de onöre, care far
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sili să mă lase pe mine buzat. (Tare. M6 rog, mă
rog, banii sunt al mei. Nu îl las. Spune şi D-ta,
Domnule avocat.
Ţip. Eü, ce sS spui?
Isac. Te-am adus ca să-mi aperi causa, dr
acum, când este la adică, mă întrebi, ce să spui ?
D’apol eü sunt licenţiat în drepturi, ori D-ta?
Pav. Aceşti bani sunt acum aî mei. Eü n’am
nimic cu D-ta Domnule, nimic, de cât dor’ să te
admit şi pe D-ta printre asaltatorii bâncel mele.
Isac. Cum, ce fel ? Banii D-tale. când Domnul
Fortoc nu-ml-a subscris nimic? Spune şi D-ta,
Domnule avocat. ..
Mitică. De ce l’al lăsat pe chir Tanase, ca
să ducă actul?
Ţip. De ce l’al lăsat? In fine-ţl fac altul.
Haidem! (Să aşC<Jă la masă.)
Pav. (Se aş6(jlă în fruntea mesei şi aşterne napoleonii
primiţi şi încă din banii sei, înaintea sa.)

Mitică (ocupă loc cam faţă ’n faţă cu dfinsul.)
Isac. Şi deü voiţi să vö jucaţi cu banii mei ?
Ţip. fşe<J6nd în stînga Pavleanuluî.) EÜ Unul mă jOC
cu al mei. Cât despre cel lalţl Domni, să va alege,
să va alege.
Isac. Daţî-ml banii, jucaţi pe fiţuice!
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Pav. Te rog.. inceteză! Eată mă port garant
pentru fratele Mitică.
Mitică. Ce mizerie!
Ţip. Nu te tulbura Domnule Fortoc. Decă
vrea! să iaî banca, trebue să fi cu sângele rece.
Ear D-ta, Domnule bancher, după declaraţia D-luI
Pavleanu nu mat at să dici nici o vorbă. Ţi-am
câştigat causa.
Isac. Care va să dică, ai să-mî faci vr’un
cont pentru ostenăla D-tale.
Ţip. D’apoî ce credî, că am luat de găba
licenţa în drepturi?
Pav. (cătră isac.) Poftim de şedi aici lîngă
mine. Dăcâ nu vreai să iaî parte la joc, privesce
şi taci. Cum vom termina, mă voi pune la disposiţiunea D-tale, nota-bene, de va mai fi de lipsă,
începem. . . Nu puntezi? . . . Nu-ţi daü dară cărţi.
(Dă cărţi lui Mitică şi lui Ţip. Se încinge un joc pasionat.)

Isac (cătră public.) Tot câte cinci deci de napo
leoni, adică o miîă de lei! Bre. .. erăşî. . erâşi. . .
Ş i. . . vedi. . . vedî... Fortoc... care erî a perdut..
adl câştigă m ereu... ăr a câştigat., acum din
noü. Cărţile lui ar cădea în partea me a . . . aşa
dară în locul lui. . . eu aşi fi acela, care ar câştiga
mereü. . . Aşi câştiga cu atât mai vertos cu cât
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eü mî-aş! putea stăpâni fisionomia mal bine de
cât densul... Bancherul n’are de cât să-l privdscă
ţintă, ca să scie, decă a luat cărţi bune său rele
şi să să comformeze. D’aceea bancherul a tras câte
o dată şi după 5 seü 6. . .
Ţip. Ce venă rea. Mi s’a dus mila de franci,
nu mal puntez,
Pav. Jocă pe credit.
Ţip. Nici o dată, din principiü.. .
Isac (merge îa masă.) Decă-mî permiteţi să mö
aşed şi eü lingă Dv . . .
Pav. Poftim, poftim!
Isac (sSde între Pav. şi Mitică.) Pui şi eu Un . . .
napoleon. (Scote un napoleondor şi-l pune pe masă, îl ţine
însă acoperit cu mâna).

Pav. Poftim! (fi dă doue cărţi.) Mai ceri. .
Isac (buimăcit.) B a. . da .. ba.
Pav. (îi dă o carte.)
Isac (arunca cărţile şi ascunde iute napoleondorul.) Nu
ţi-am cerut, nu ţi-am cerut!
Mitică. Ean să văd, ce a fost a treia carte ?
EÜ mal cer. (După ce a primit cartea.) La draCU. (Cătră
isac.) Mi-ai luat şesele şi mi-ai lăsat un şepte
peste cei trei ochi, ce âm avut în mână- Mi te-ai
pus cheză rea (cătră pav.) Nu trebuiai să-l admiţî.
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Seil CÖ, D-le
bancher, ia-ţl miia de napoleoni din grămada de
aici, şi descură-ml locul.
Isac (se apuca să numere.) Asta-I un afront, nu
face însă nimic, am să tiü minte. Spuiă şi D-l
avocat. Imî iaü şi dece napoleoni dobendă, . . .
spuiă şi Domnul avocat. . . Ear pentru licenţa în
d reptai a D-tale, D-le avocat, cât să iaü?
Ţip. N’al să iai nimic, ci al să-mi numeri
cinci spredece napoleoni din banii D-tale.
Isac. Da lucrat-a licenţa D-tale ceva în pro
fitul meü? N’al vorbit tot în partea contrarului meü?
Mitică. Te-am rugat, să-mi descurci locul.
De când te-al aşedat între mine şi bancher, m’a
părăsit1norocul. Pune napoleonii înapoi, căci peste
puţin voi avea lipsă de el.
Isac (se scöia speriat.) Am ondre Domnilor, am
onöre. (Plöcä d'a fuga.)
Ţip. Nu uita să-ţi ial şi pălăria. Unde al pus-o ?
(Mesörä cu ochii suma de bani de dinaintea sa.)

Isac

(din uşe se feresee cu amgndoue mânile şi ese.)

SCENA X.
Precedenţii fără Isac.
Mitică (cătră Ţipipiu.) De ce-1 laşi să plece?
Opresce-i, rogu-te. Eu nu-ml pot părăsi jocul. De
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la un timp mi-am tot dublat misa. Sunt 30,000
de franci pe o carte.
Ţip. Mö asmuţescl în urma lui Isac, tocmai
pe mine, pe avocatul, pe apărătorul söü? Vö las şi eü.
Pav. Ba să nu pleci D-le avocat.. mal stal
un moment. Eată misa lui Mitică s’a urcat deja
la 60,000 de franci. D6că al pleca acum, am trebui
să încetăm, căci fără martor... n’aşî putea să
urmez înainte . . .
Ţip. înţeleg, vö fac plăcerea şi mal stau puţinei.
Mitică (după ce s ’a continuat jocul.) Drace, s’a dus
si misa de 60,000 de franci. Cvit seü dublu.
Pav. Ia söma, de vel perde, îţi iaü moşia întregâ.
Mitică. La dracul Am perdut de dece ori
de-a rândul, dör’ nu voi perde şi a unspredecea
oră!., ş’apoî decă... ducă-s0-în fine şi moşia.
Pav. Mergă deci! (Dă cărţi.) Mal ceri!
Mitică (csistCză un moment.) Dă-ml. (Primind cartea
se ingelbinesce.)

Pav. (îşi <iă cărţile.)Patru!., resto cu patru. Cât al?
Mitică Unu . . . nu trebuiam să cer peste
cinci. Ai înţeles, că m’am stricat şi d’aceea al restat
la patru. . Cvit seü duplu.
Pav. Unde te duci cu gândul ? AI perdut
120,000 de franci. 240,000 nu face moşia ta!. ..
nici 120,000'— dör’ în cărţi. Nu mai merg înainte..
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Mitică. Aşa! nu mai mergi ? Frumosă revanşă..
Decă eşti cavaler, trebue să mal joci.
Pav. Ar ii o nebunie din partea mea. MS
revoc ia apreţierea Domnului avocat.
Ţip. Are reson Domnul Pavleanu. Jocul e joc
er nu jucărie. Decă n’al bani, n’al nici dreptul de
a câştiga, căci decă al perde, cu ce al plăti?
Mitică Aşa dară ruinat!
Ţip. Ce a fost, a fost, ce va fi, va fi.
Pav. Primul lucrul ce va fi, este, ca să ne
dresezi actul cu care Mitică cedeză' proprietatea
moşiei sale.
Ţip. Sunt ia ordinile D-vostră. (Să scoia de ia
masa de joc şi se aş6dă la masa de scrisj

Pav. (se scölä şi el şi sună. Cătra Sava, care a intrat.)
Du-te la Hotel London şi rogă pe coconiţa Fortoc
Şi pe Chir Tanase Să poftdSCă aici. (Sava se închină şi ese.)
Mitică. (A remas sfârşit pe scaunul seü.) De / Ce ÎI
chem i?..
Pav. Scil bine, că chir Tanase a luat cu sine
actul, ce erai să subscrii ovreului. Acolo sö pot
găsi datele privitöre la moşia ta, fără de care
Domnul avocat, n’ar putea să facă documentul
de vendare.
Ţip. ( s ’a şi apucat de scris.) Mal bine dis, n’aşî
putea să-l complectez. Datele însă sunt nisce lucruri
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secundare după mine şi după întregul nostru baroü.
Unde nu seim ceva, lăsăm locul în alb şi-l com
plectăm mai târdiu seü nu-1 complectăm. . .
după împrejurări. Principalul este să nu lipsescă
subscrierea. . .
Pav. Cu töte astea doresc, să să facă un
sinet complet.
Ţip. Bine, bine, să va face.
Mitică. Nu-mi trece din gând, că ai fost
presentat Irineî.
Pav. Aşa, nu-ţi trece din gând? Pe semne
începi să iai a minte. Cred că nu vei avea
nimic în contra intenţiunei mele, de a-ţi deveni
cumnat?
Mitică. Acăstă întrebare nu mă surprinde
aşa de mult, pe cât ai putea să credl. Aşi vrea
să sciü însă, ce al fi făcut, dacă. . . în loc de a
câştiga. . . ai fi perdut?
Pav. Atunci m’ar fi ajutat tatä-meü, boerul,
cum mă va ajuta şi acum, căci părăsesc cariera
de actor.
Mitică. Er eü. . . cea de cartofor.
Ţip. Vorba Ungurenilor: dacă-I musai, bu
curos.
Th. Alexi: „Nici minte, nici noroc“.
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SCENA XI.
Precedenţii. Irina, Tanase.
Pav. Poftiţi, vö rog, de asistaţi Ia subscrierea
actului prin care fratele Mitică transferă proprie
tatea moşiei Ulmen! surorel sale, D-şoreî Irina.
Irina. Să pöte? De unde acestă marinimositate ?
Tan. Va fi vr’o apucătură de avocat. Ia sama
coconită, să nu dai de vr’un bucluc. Voiesc să
dejöce epitropia, alt nimic.
Mitică. Nu va fi nici un bucluc chir Tanase.
E că fratele Leo m’a învăţat minte. încetul cu
încetul îmi va veni doră şi norocul cel statornic.
Tan. Să dea Dumnedeü, să dea D-deü!
Irina. O Domne. Ce fel de minte te-a în
văţat Domnul Pavleanu ?
Ţip. (deia masa). Pe cât am înţeles, am să
trec în act ca cumpărătore pe Domnişora Fortoc.
Pav. Da, pe Domnişora lrina Fortoc. Moşia
a fost câştigată de mine pe norocul Dumniael.
Irina. Pe norocul meü? Nu glumi cu ase
menea lucruri, Domnule Leo !
Pav. Cum aşi putea! Domnul de colea e
avocat, licenţiat în drepturi. Dumnialor nu sciă
de glumă, când prind condeiul în mână.

35

Tan. Vedl aşa coconită, brava! Rămânem
cum am fost, cu singura deosebire numai, că
venitul Ulmenilor d’acum înainte nu-l va mal
păpa coconaşul, ci-1 vom toca noi.
Pav. Prea te-a luat gura pe dinainte, chir
Tanase. D-ta vel toca din venit, numai cât îţi voi
da eü . . . căci am de gând să mă fac soţul co
conitei, prin urmare stăpânul D-tale. Ce dicl,
Domnişoră Irină? îmi permit! a veni în vr’una
din aste dile la moşie... cu tata ... să te peţim
dela mama D-tale?
Tip. Pe cât înţeleg, voi avea a mal face şi
un act de mariaj.
Mitică. Tot a fost bine, cum a fost. Vom
merge cu toţii la neneca, să mö bucur şi eü
împreună cu Dumniaeî.
Tan. Bine că m’a scăpat Dumnedeü de
grijile epitropicescî!
Sava (întră). A trimis Domnul bancher după
pălărie, pe care să i-o daü?
Mitică. Ce dobitocie !
S a v a (privesce uimit împrejur).
(Cortina,)
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