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Clasele XI-XII

 Citeºte textul cu atenþie! Dacã nu termini lectura sau nu rãspunzi la toate întrebãrile, nu te descuraja.
Acesta este un text destul de dificil. Te felicitãm chiar ºi dacã parcurgi textul numai parþial. Succes!

 Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele de la 21
la 30 câte 5 puncte, iar cele de la 31 la 50 din nou câte 4 puncte. Se acordã 40 de puncte din oficiu.

 Se vor lua în calcul numai primele 40 de întrebãri la care ai indicat un rãspuns valabil.
Dacã te-ai rãzgândit în privinþa unui rãspuns bifat deja, le poþi bifa pe celelalte trei pe care le
consideri rãspunsuri greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul rãspunsului considerat bun.
Dacã eºti un cititor experimentat, poþi trece peste întrebãrile 1-10 (ai la dispoziþie 50 de întrebãri
dintre care se puncteazã numai 40); nu neglija, însã, textul de pe primele pagini.

 Bifeazã „Sigur” dacã eºti sigur de rãspuns. Dacã rãspunsul dat este corect, vei obþine încã 1
punct în plus faþã de punctajul întrebãrii; dacã însã rãspunsul este greºit, vei pierde încã 2 puncte
pe lângã un sfert din valoarea întrebãrii.

 Pentru a vizualiza, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale completeazã parola pe foaia de
rãspuns. Dupã ce vor fi afiºate rezultatele, vei gãsi pe www.cangurul.ro  analiza rãspunsurilor tale.

VALÈRE – Élise, ai rãmas pe gânduri. Îþi pare cumva rãu de legãmântul
pe care l-ai fãcut? Eu mã bucur nespus, iar dumneata suspini?
ÉLISE – Nu, Valère. Dar, ca sã vorbim deschis, tare mã tem cã te iubesc
mai mult decât s-ar cuveni.
VALÈRE – De ce?
ÉLISE – Mânia tatãlui meu, dojana familiei, gura lumii. ªi mai mult decât
orice, Valère, mã tem cã îþi vei schimba inima, cum adesea o fac bãrbaþii.
VALÈRE – Bãnuieºte-mã de orice, Élise, dar niciodatã de asta. Te iubesc
cu adevãrat. Pentru totdeauna.
ÉLISE (privindu-l în ochi) – Oh, Valère, te cred ºi îþi mulþumesc. Totuºi...
VALÈRE – Totuºi? Élise, spune-mi, ce te neliniºteºte?
ÉLISE – Nimic. Dacã toatã lumea te-ar vedea cu ochii mei! În fãptura
dumitale, eu vãd frumoasele dumitale însuºiri ºi recunoºtinþa pentru felul
în care cerul mã leagã de dumneata. Nu e ceas în care sã nu-mi amintesc
de primejdia care ne-a fãcut sã ne întâlnim. Nu uit mãrinimia dumitale.
Þi-ai pus în joc viaþa, ca sã o scapi pe a mea de furia valurilor. M-ai scos la
mal ºi m-ai îngrijit. Ai uitat pentru mine de patrie ºi familie, ai ales sã stai
aici, de dragul meu te-ai ascuns sub o înfãþiºare de împrumut, pânã a primi
sã devii chiar servitorul tatãlui meu. Eu ºtiu toate acestea. Dar ce ne facem
cu familia mea? Tare mã tem cã nu voi dobândi încuviinþarea tatei.
VALÈRE – Nãdãjduiesc cã o sã-mi regãsesc odatã pãrinþii ºi o sã-i câºtigãm
de partea noastrã. Cât despre tatãl dumitale, ai vãzut strãdaniile mele ca
sã-i fiu pe plac ºi ce mai comedie joc ca sã-i intru în voie. Am izbutit pânã
acum ºi am ajuns la convingerea cã, pentru a place semenilor tãi, cea mai
nimeritã cale este sã le mãguleºti cusururile ºi sã te arãþi încântat de tot ce
fãptuiesc. Trebuie sã treci fãrã teamã peste marginile linguºirii, fiindcã
orice obrãznicie, ca ºi orice neghiobie, sunt înghiþite cu plãcere atunci
când te pricepi sã le dichiseºti cu laude. Sinceritatea mea e în suferinþã.
Dar când ai nevoie de oameni, n-ai decât sã-þi faci gândul pe mãsura lor.
Vina nu e a celor ce linguºesc, ci a celor ce vor sã fie linguºiþi.

ACTUL I
SCENA 1

VALÈRE, ÉLISE

2. Cine sunt Valère ºi Élise?
A) Doi tineri care s-au cãsãtorit ºi
sunt în luna de miere.
B) Doi îndrãgostiþi care ºi-au jurat
iubire eternã.
C) Doi fraþi care nu se înþeleg cu
tatãl lor.
D) Doi servitori în casa Avarului.
E) Doi tineri orfani care se iubesc.

3. Iatã trãsãturile de caracter ale
lui Valère, aºa cum le vede Élise.
Identificã trãsãtura incorectã:
A) hotãrât B) mãrinimos
C) uituc D) curajos
E) iubitor

4. Valère a devenit servitorul
tatãlui lui Élise pentru cã ........ .
A) era foarte sãrac
B) este un om cãruia îi plac pri-
mejdiile
C) este un om fãrã patrie ºi familie
D) este îndrãgostit de Élise ºi vrea
sã fie aproape de iubita lui
E) este recunoscãtor tatãlui lui Élise

adaptare prescurtatã dupã Moliere
Avarul

Acþiunea are loc la Paris.

1. Molière a fost un scriitor
francez aparþinând secolului ..... .
A) al XX-lea    B) al XIX-lea
C) al XVIII-lea   D) al XVII-lea
E) al XVI-lea

Sã facem cunoºtinþã cu perso-
najele ºi frãmântãrile lor:
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ÉLISE – De ce nu încerci, atunci, sã câºtigi ºi încrederea fratelui meu? Ce
ne facem dacã slujitoarea o sã-i dezvãluie taina noastrã?
VALÈRE – Nu-i pot câºtiga ºi pe unul ºi pe celãlalt – firile lor sunt atât de
deosebite! Élise, ar trebui sã te foloseºti de dragostea fratelui dumitale
pentru a-l atrage de partea noastrã. Uite-l cã vine! Vorbeºte-i de la inimã la
inimã. Eu mã duc.

SCENA 2
CLÉANTE, ÉLISE

CLÉANTE – Sunt bucuros cã te gãsesc singurã, fiindcã ardeam de
nerãbdare sã-þi mãrturisesc o tainã.
ÉLISE – O tainã?
CLÉANTE – M-am îndrãgostit. Sunt hotãrât ºi te rog sã nu întrebuinþezi
niciun mijloc pentru a mã abate din drum.
ÉLISE – Îþi par o fãpturã atât de nesimþitoare?
CLÉANTE – Nu, dar tu nu iubeºti, ºi mã tem cã nu îmi înþelegi pornirile inimii.
ÉLISE – Vai, sã nu vorbim despre asta! Cine este aceea pe care o iubeºti?
CLÉANTE – Fata care s-a mutat alãturi. O cheamã Mariane ºi trãieºte sub
ocrotirea unei mame cumsecade, dar mereu bolnavã ºi pentru care fata
simte o iubire ce nu se poate închipui. O mângâie, o scoate la plimbare...
Ce mai... E o încântare s-o priveºti cu ce dibãcie îndeplineºte totul ºi, în
fiecare miºcare a ei, descoperi o dulceaþã care te vrãjeºte, o bunãtate, o
nevinovãþie de înger. Am aflat, pe ascuns, cã nu trãiesc prea larg ºi cã tot
avutul lor izbuteºte cu greutate sã împlineascã nevoile pe care le au. Îþi dai
seama, surioarã, ce bucurie simþi atunci când poþi veni în ajutorul fiinþei
iubite? Dar în acelaºi timp, pricepi suferinþa pe care o încerc din cauza
zgârceniei tatãlui nostru?
ÉLISE – Îmi închipui chinul tãu.
CLÉANTE – Sper cã mã vei ajuta sã aflu ce gânduri nutreºte tatãl nostru
faþã de o asemenea dragoste. Dacã ne stã împotrivã, sunt gata sã plec din
locurile acestea cu Mariane ºi cerul ne va hãrãzi amândurora noroc. Pânã
atunci, caut pretutindeni bani de împrumut. Dacã la fel se petrec lucrurile
ºi cu tine, atunci îl pãrãsim amândoi – scãpãm de robia în care de atâta
vreme ne þine înlãnþuiþi nesuferita lui zgârcenie.
ÉLISE – E adevãrat cã, pe zi ce trece, ne dã noi prilejuri s-o plângem pe
buna noastrã mamã.
CLÉANTE – Îi aud glasul. Haide în altã parte.

SCENA 3
HARPAGON, LA FLÈCHE

HARPAGON – Pleacã ºi sã nu te mai aud! Ieºi, sãmânþã afurisitã de tâlhar!
LA FLÈCHE (aparte) – N-am pomenit mai afurisit zgripþuroi ca blestematul
ãsta de bãtrân ºi mã gândesc cã fãrã doar ºi poate are pe dracu’-n el!
HARPAGON – Ce mormãi acolo?
LA FLÈCHE – Pentru ce mã daþi afarã?
HARPAGON – Îndrãzneºti sã mai întrebi, ticãlosule? Ieºi, cã te fac fãrâme!
LA FLÈCHE – Dar ce v-am fãcut?
HARPAGON – Ce mi-ai fãcut, ce nu mi-ai fãcut, piei din
ochii mei!
LA FLÈCHE – Fiul dumneavoastrã mi-a poruncit sã-l aºtept aici.
HARPAGON – Aºteaptã-l în stradã, ºi sã nu mai pui piciorul
în casa mea. M-am sãturat sã am mereu în preajma mea un
împieliþat, ai cãrui ochi blestemaþi îmi urmãresc orice miºcare,
cãutând ce mai e de furat.
LA FLÈCHE – Cum naiba ar putea cineva sã vã fure? Pe
dumneavoastrã, care încuiaþi tot ºi faceþi de strajã zi ºi noapte?

6. Identificã relaþia dintre Cléante
ºi Élise:
A) stãpân – subretã
B) servitor – stãpânã
C) logodnic – logodnicã
D) frate – sorã
E) tãinuitor – duhovnic

7. Iatã portretul lui Mariane.
Identificã enunþul incorect:
A) E vecina lui Élise ºi Cléante.
B) E o tânãrã fermecãtoare.
C) E o fiicã iubitoare.
D) E înduioºãtor de stângace.
E) E sãracã.

5. Valère a ajuns la concluzia cã,
pentru a avea relaþii bune cu semenii:
A) este important sã joci în comedii
B) este esenþial sã fii sincer
C) trebuie sã fii linguºitor
D) este necesarã o atitudine de de-
taºare
E) este necesar un comportament
prevenitor ºi blând

8. Printre indicaþiile scenice ai
remarcat prezenþa cuvântului: „aparte”.
Care este rolul acestuia în text?
A) Oferã informaþii despre depla-
sarea personajelor pe scenã, într-o
anumitã direcþie.
B) Anunþã o secvenþã monologatã, în
care personajul vorbeºte ca pentru sine.
C) Explicã modul în care gesticu-
leazã personajele.
D) Evidenþiazã tonul ridicat al
vocii personajelor.
E) Atrage atenþia asupra atitudinii
distante a personajelor.

9. Care este varianta corectã
pentru descrierea pe care o face
La Flèche lui Harpagon?
A) senil    B) integru   C) bolnav
D) demonic  E) deochiat
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HARPAGON – Încui ce-mi place ºi fac de strajã fiindcã aºa vreau eu! Ia te
uitã, iscoada, cum a bãgat de seamã tot ce fac! (Aparte) Tremur de fricã sã
nu-mi fi dibuit banii. (Tare) Ai fi în stare sã umpli oraºul cã am bani ascunºi.
LA FLÈCHE – Va sã zicã, aveþi bani ascunºi?
HARPAGON – Nu, ticãlosule, n-am spus eu asta! (Aparte) Îmi vine sã
turbez! (Tare) Am spus cã afurisit cum eºti, o sã dai sfoarã cã am bani.
LA FLÈCHE – Ei, stãpâne, fie cã ai, fie cã n-ai – nouã nu ne þine nici cald,
nici rece.
HARPAGON – Faci pe deºteptul? Îþi arãt eu þie, nemernicule! (Ridicã mâna,
ca sã-i dea o palmã) Piei din ochii mei!
LA FLÈCHE – Plec, uite cã plec!
HARPAGON – Stai! N-ai luat nimic?
LA FLÈCHE – Ce-aº putea lua de la dumneavoastrã?
HARPAGON – Aratã-mi mâinile!
LA FLÈCHE – Poftim.
HARPAGON – Mai departe...
LA FLÈCHE – Mai departe?
HARPAGON – Da.
LA FLÈCHE – Poftim, mai departe…
HARPAGON (arãtând buzunarul hainei lui La Flèche) – Aici?
LA FLÈCHE – Cãutaþi-mã.
HARPAGON (pipãindu-i buzunarele) – Buzunare atât de adânci sunt cum
nu se poate mai nimerite pentru ascuns lucruri de furat.
LA FLÈCHE (aparte) – Ciuma sã-i ia pe zgârciþi, cu zgârcenia lor cu tot.
HARPAGON – Cum? Ce-ai spus?
LA FLÈCHE – Ce-am spus?
HARPAGON – Da, ce-ai spus despre zgârciþi ºi despre zgârcenie?
LA FLÈCHE – Am spus cã sã-i ia ciuma pe zgârciþi, cu zgârcenia lor cu tot!
HARPAGON – Despre cine vorbeºti?
LA FLÈCHE – Despre zgârciþi.
HARPAGON – ªi care sunt… zgârciþii?
LA FLÈCHE – Zgripþuroii ºi nesimþiþii.
HARPAGON – Ce înþelegi prin zgripþuroi ºi nesimþiþi?
LA FLÈCHE – Da’ dumneavoastrã de ce vã supãraþi?
HARPAGON – Treaba mea de ce mã supãr.
LA FLÈCHE – Nu cumva ziceþi cã vorbesc despre dumneavoastrã?
HARPAGON – Ce zic eu e treaba mea. Tu însã rãspunde-mi, cu cine vorbeai?
LA FLÈCHE – Vorbeam... vorbeam cu scufia mea. Mã împiedicaþi sã-i
blestem pe zgârciþi?
HARPAGON – Nu, dar te împiedic sã trãncãneºti. Taci din gurã!
LA FLÈCHE – N-am pomenit numele nimãnui…
HARPAGON – Te omor în bãtaie dacã nu taci odatã!
LA FLÈCHE – Cine are guturai sã-ºi sufle nasul.
HARPAGON – Gura!
LA FLÈCHE (arãtându-i buzunarul de la piept) – Iatã încã un buzunar!
Bucuraþi-vã!
HARPAGON – Atunci, dã-mi înapoi, fãrã sã te mai caut.
LA FLÈCHE – Ce?
HARPAGON – Ce mi-ai luat.
LA FLÈCHE – Nu v-am luat nimic.
HARPAGON – Spui drept?
LA FLÈCHE – Drept.
HARPAGON – Adio! Du-te la toþi dracii!
LA FLÈCHE – Frumoasã despãrþire, n-am ce zice!
HARPAGON (rãmas singur) – Blestematã slugã. Mi-a scos sufletul, câinele
râios! Ah, ce ticãlos!

11. În cadrul dialogului dintre
Harpagon ºi La Flèche ne sunt dezvã-
luite gândurile pe care personajele
nu doresc sã le facã publice. Cum?
A) Prin intermediul unui al treilea
personaj martor.
B) Prin intermediul exclamaþiilor
ºi al interogaþiilor.
C) Prin intermediul apelativelor
„nemernicule, ticãlosule”.
D) Cu ajutorul influenþelor diabo-
lice, ades invocate.
E) Cu ajutorul indicaþiilor scenice.

10. De ce se teme Harpagon de
La Flèche?
A) Sã nu vândã lucrurile pe care i
le-a dãruit.
B) Sã nu îl fure.
C) Sã nu îi spunã fiului sãu de averea
pe care o deþine.
D) Cã va trebui sã plãteascã daune
pentru La Flèche.
E) Cã va uita sã facã de strajã.

12. Pentru a te orienta mai bine,
sã recapitulãm personajele ºi relaþiile
dintre acestea. Alege varianta care
are toate detaliile corecte:
A) Harpagon – tatãl lui Valère ºi
al Élisei
Cléante – fiul lui Harpagon, iubitul
Marianei
Élise – fiica lui Valère, iubita lui
La Flèche
B) Harpagon – tatãl lui Cléante ºi
al Élisei
Cléante – fiul lui Harpagon, iubitul
Marianei
Élise – sora lui Valère, îndrãgostitã
de La Flèche
C) Harpagon – tatãl lui Cléante ºi
al Élisei
Cléante – fiul lui Harpagon, îndrã-
gostit de Mariane
Élise – fiica lui Harpagon, îndrã-
gostitã de Valère
D) Harpagon – tatãl lui Cléante ºi
al Valèrei
Cléante – fiul lui Harpagon, iubitul
Marianei
Valère – fiica lui Harpagon
E) Harpagon – tatãl lui Valère ºi
al Élisei
Cléante – fratele lui Harpagon
Élise – fiica lui Harpagon
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SCENA 4
HARPAGON, ÉLISE, CLÉANTE

HARPAGON – Ehei, nu-i uºor sã þii în casã o comoarã. De aceea e ºi bine
sã dai banii cu dobândã, pãstrând doar ce trebuie pentru cheltuieli mãrunte.
E grozav sã ai bani, dar tare-i greu sã nãscoceºti mereu alte ascunzãtori.
Mie nu-mi plac casele de bani ºi n-am nicio încredere în ele. Sunt doar
ispite pentru hoþi, ca sã se arunce asupra lor mai întâi. Totuºi, mã întreb
dacã a fost lucru cuminte sã îngrop în grãdinã cei zece mii de galbeni care
mi-au fost înapoiaþi ieri. Zece mii de galbeni… (Fratele ºi sora se ivesc,
tãinuind împreunã) Na! m-am apucat sã chibzuiesc ºi teamã mi-e cã am
vorbit cam tare. Ce-i cu voi aici?
CLÉANTE – Nimic, tatã.
HARPAGON – Sunteþi de mult aici?
ÉLISE – De-abia am sosit.
HARPAGON – Aþi auzit?
CLÉANTE – Ce sã auzim?
HARPAGON – Adineauri…
ÉLISE – Ce, tatã?
HARPAGON – Ce am spus.
CLÉANTE – N-am auzit.
HARPAGON – Ba aþi auzit.
ÉLISE – S-avem iertare, tatã.
HARPAGON – Tot aþi auzit voi ceva. Iatã, îmi spuneam cât e de greu sã
agoniseºti azi niºte bani ºi-l fericeam pe acela care are de pildã zece mii de
galbeni în casã.
CLÉANTE – Pentru numele lui Dumnezeu, tatã, toatã lumea ºtie cã eºti
destul de bogat. Nu te mai plânge.
HARPAGON – Cum ai zis? Destul de bogat? Cei care spun asta sunt niºte
mincinoºi neruºinaþi. Mã înþelegi? Niºte mincinoºi. Nimic nu e adevãrat. Niºte
ticãloºi care vorbesc ca sã se afle în treabã – de n-ar mai avea limbã, spurcaþii!
ÉLISE – Te rog, tatã, nu te mai înfuria.
HARPAGON – Cum sã nu mã-nfurii? Tocmai copiii mei nu mã cred ºi trec
de partea duºmanului.
CLÉANTE – Înseamnã cã te duºmãnim, dacã spunem cã ai avere?
HARPAGON – Da. Datoritã clevetirilor ãstora, o sã mã gãsiþi într-o bunã
zi cu beregata tãiatã, fiindcã s-a dus vestea cã sunt cãptuºit cu aur. Ce sã
mai zic de cheltuielile pe care mi le pricinuiþi!
CLÉANTE – Ce cheltuieli?
HARPAGON – Ce cheltuieli? Ia uite ce veºminte! Ieri o mustram pe sora
ta – dar tu eºti chiar mai rãu. E strigãtor la cer: cu cât preþuieºti, din cap
pânã în picioare, ºi-ar putea face cineva o rentã! Þi-am mai spus de o mie
de ori. Purtãrile tale nu-mi plac deloc. Te gãteºti de parcã ai fi cine ºtie ce
nobil. Iar dacã umbli astfel îmbrãcat, înseamnã cã mã ciupeºti.
CLÉANTE – Cum te … ciupesc?
HARPAGON – ªtiu ºi eu? De unde iei atunci bani ca sã te împopoþonezi
în halul ãsta?
CLÉANTE – Aflã cã joc cãrþi ºi mã îmbrac din ce câºtig.
HARPAGON – Foarte rãu din partea ta. Dacã ai noroc la cãrþi, ar trebui sã
tragi folos ºi sã dai banii cu dobândã, ca sã-þi faci un rost. Uitã-te la tine!
Douã catarame nu sunt de ajuns ca sã-þi strângi pantalonii? E atâta nevoie
sã iroseºti banii pe peruci, când te poþi mulþumi cu pãrul pe care þi l-a dat
bunul Dumnezeu ºi care-i gratis? Mã prind cã ai risipit pe hainele astea,
cel puþin douãzeci de galbeni. ªi douãzeci de galbeni aduc pe an optsprezece
livre, ºase franci ºi opt bani, chiar dacã-i împrumuþi cu opt la sutã.

15. Harpagon e foarte critic faþã
de fiul sãu pentru cã:
A) Acesta este un tânãr uºuratic ºi
zgârcit.
B) Cléante îi seamãnã foarte mult
la comportament.
C) Bãiatul se îmbracã prea elegant.
D) Cléante e un îndrãgostit cu capul
în nori.
E) Cléante s-a apucat de cãmãtãrie
fãrã sã îi spunã.

14. La începutul scenei 4
Harpagon dezvãluie unde sunt cei
zece mii de galbeni. Alege rãspunsul
corect:
A) Sunt puºi în casa de bani.
B) Sunt daþi cu împrumut, cu
dobândã mare.
C) Sunt ascunºi în grãdinã.
D) Sunt ascunºi în casã ºi pentru
aceasta face de strajã zi ºi noapte.
E) Este doar un zvon, în realitate
Harpagon nu este bogat.

13. Cum sunt urmãtoarele douã
afirmaþii? Harpagon este zgârcit.
Cei doi copii ai lui Harpagon duc
o viaþã îmbelºugatã.
A) Ambele afirmaþii sunt adevãrate,
existã legãturã cauzalã între ele.
B) Ambele afirmaþii sunt adevãrate,
nu existã legãturã cauzalã între ele.
C) Prima afirmaþie este falsã, a
doua este adevãratã.
D) Prima afirmaþie este adevãratã,
a doua falsã.
E) Ambele afirmaþii sunt false.
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CLÉANTE – Ai dreptate, tatã. Te rog sã mã ierþi.
HARPAGON – Acum, sã lãsãm asta ºi sã vorbim lucruri serioase. (Zãrind
cã Élise ºi Cléante îºi fac semne) Dar ce vãd? (Încet) Nu cumva îºi fac
semne ca sã-mi fure punga? (Tare) Ei, ce sunt semnele astea?
ÉLISE – Ne îndemnãm care sã înceapã, fiindcã avem sã-þi spunem ceva.
HARPAGON – S-a nimerit foarte bine, cãci ºi eu am ceva sã vã spun.
CLÉANTE – Vrem sã-þi vorbim despre cãsãtorie.
HARPAGON – ªi la mine tot despre cãsãtorie e vorba.
ÉLISE – Vai, tatã!
HARPAGON – Pentru ce strigi? De ce te-ai speriat? De cuvânt sau de ceea
ce înseamnã?
CLÉANTE – Ne temeam amândoi de cãsãtorie, fiindcã nu ºtim în ce fel o
înþelegi, tatã.
HARPAGON – Un pic de rãbdare! ªtiu eu prea bine ce vã trebuie, ºi þie, ºi
surorii tale, ºi nu aveþi niciun prilej de a vã plânge de cele ce am de gând
sã fac. Dar sã începem: aþi vãzut-o cumva pe o tânãrã care se numeºte
Mariane ºi care locuieºte nu departe de noi?
CLÉANTE – Am vãzut-o, tatã.
HARPAGON – ªi tu?
ÉLISE – Eu doar am auzit vorbindu-se de ea.
HARPAGON – Cum þi se pare, fiule?
CLÉANTE – O fiinþã fermecãtoare.
HARPAGON – Înfãþiºarea? Purtãrile?
CLÉANTE – Minunate.
HARPAGON – Nu credeþi cã o fatã cu asemenea însuºiri meritã sã-þi atragã
luarea-aminte?
CLÉANTE – Bineînþeles, tatã.
HARPAGON – Cã ar fi o fericire sã o iei în cãsãtorie?
CLÉANTE – Absolut!
HARPAGON – ªi cã acel bãrbat ar face o alegere excelentã?
CLÉANTE – ªi încã cum!
HARPAGON – Dar avem o piedicã: n-are zestre.
CLÉANTE – Dragã tatã, nu trebuie sã te gândeºti la avere când e vorba sã
te cãsãtoreºti cu aºa o fatã.
HARPAGON – S-avem iertare, nu e de trecut cu vederea. E un cusur ºi
trebuie îndreptat. Dacã venitul fetei nu e mulþumitor, cauþi sã te despãgubeºti
pe alte cãi.
CLÉANTE – Nimic mai uºor.
HARPAGON – În sfârºit, sunt bucuros cã simþiþi la fel ca mine, cãci Mariane
mi-a cucerit inima ºi sunt hotãrât s-o iau de soþie, dacã dobândesc ºi ceva
pe deasupra.
CLÉANTE – Ce?
ÉLISE – Cum?
HARPAGON – Mã însor cu Mariane.
CLÉANTE – Dumneata … dumneata?
HARPAGON – Da, eu … eu … eu! Dar ce-þi veni?
CLÉANTE – Mi-a venit ameþealã. Dã-mi voie sã plec de-aici.
HARPAGON – Nu e nimic. Du-te la bucãtãrie ºi bea un pahar cu apã rece.
Ce þi-e ºi cu domniºorii ãºtia! N-au tãrie nici cât puii de gãinã. (Cãtre
Élise) Bine cã mai sunt ºi bãrbaþi maturi ºi înþelepþi ca mine. Pe Cléante îl
însor cu o vãduvã despre care mi s-a vorbit chiar azi dimineaþã. Iar pe tine,
te mãrit cu seniorul Anselme.
ÉLISE – Seniorul Anselme?
HARPAGON – Da. E un bãrbat adevãrat, care n-are mai mult de cincizeci
de ani ºi despre care se spune cã e foarte avut.

16. Cum se poartã Harpagon cu
copiii lui?
A) este devotat ºi prevãzãtor
B) ca un tatã iubitor care se gân-
deºte la binele copiilor
C) cu mãrinimie ºi devoþiune
D) cu egoism ºi suspiciune
E) este condescendent ºi indiferent

18. Cum trateazã Harpagon
chestiunea cãsãtoriei copiilor?
A) Ca un pãrinte care respectã
alegerile copiilor.
B) Ca un îndrãgostit care pierde
simþul realitãþii.
C) Ca un tatã grijuliu care doreºte
sã îºi protejeze copiii.
D) Ca pe o afacere din care vrea
sã obþinã cât mai mult profit.
E) Ca pe o ocazie de a gãsi iubirea
idealã.

17. Cum reacþioneazã copiii lui
Harpagon la anunþul despre inten-
þionata cãsãtorie a acestuia?
A) cu dezinteres
B) cu entuziasm
C) cu tristeþe
D) cu egoism
E) cu stupoare
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ÉLISE (îi face o plecãciune) – Iartã-mã, tatã, dar nu vreau sã mã mãrit.
HARPAGON (maimuþãrindu-i plecãciunea) – Iar eu, fetiþa mea, mititica
mea dragã, am hotãrât – cu voia dumitale – sã te mãrit.
ÉLISE (fãcând iar o plecãciune) – S-avem iertare, tatã, dar nu e voia mea.
HARPAGON (maimuþãrind-o pe Élise) – S-avem iertare, fata mea.
ÉLISE – Slugã plecatã seniorul Anselme, dar cu învoirea dumitale (fãcând
iar o plecãciune), nu mã mãrit cu el.
HARPAGON – Sluga dumitale preasupusã, dar (maimuþãrind-o pe Élise),
te vei cãsãtori cu el chiar disearã.
ÉLISE – Disearã?
HARPAGON – Disearã. Chiar aºa cum îþi spun.
ÉLISE – Ba nu!
HARPAGON – Ba da!
ÉLISE – Nu – am spus!
HARPAGON – Ba da – am spus!
ÉLISE – N-ai sã mã constrângi.
HARPAGON – Am sã te constrâng.
ÉLISE – Mai bine mã omor, decât sã mã mãrit cu el.
HARPAGON – N-ai sã te omori ºi ai sã-l iei de bãrbat. Poftim îndrãznealã!
Cine a mai pomenit o fatã vorbind cu tatãl ei în felul ãsta?
ÉLISE – Dar cine a mai pomenit ca un tatã sã-ºi mãrite fata în felul ãsta?
HARPAGON – E o partidã fãrã de cusur. Toatã lumea va încuviinþa alegerea
mea. (Zãrindu-l pe Valère) Uite-l pe Valère. Consimþi sã ne fie judecãtor în
privinþa asta?
ÉLISE – Consimt.
HARPAGON – ªi ai sã te supui hotãrârii lui?
ÉLISE – Am sã mã supun.

SCENA 5
VALÈRE, HARPAGON, ÉLISE

HARPAGON – Vino, Valère. Fii judecãtor între fata mea ºi mine. Care
dintre noi are dreptate?
VALÈRE – Dumneavoastrã, fãrã doar ºi poate.
HARPAGON – ªtii despre ce e vorba?
VALÈRE – Nici n-am nevoie sã ºtiu. Dumneavoastrã aveþi întotdeauna dreptate.
HARPAGON – Vreau sã o mãrit pe Élise cu un om pe cât de înþelept, pe
atât de bogat, iar ea îºi bate joc de alegerea mea. Ce spui de asta?
VALÈRE – D-apoi…
HARPAGON – Ce?
VALÈRE – Spun cã e peste putinþã sã n-aveþi dreptate, dar cã ºi domniºoara,
la rândul ei, dacã te-ai gândi bine…
HARPAGON – Cum aºa? Seniorul Anselme este o partidã grozavã, nobil
de viþã veche, blând ºi liniºtit, bun ºi înþelegãtor.
VALÈRE – Nimic mai adevãrat. Însã domniºoara v-ar putea rãspunde cã
are nevoie de un pic de rãgaz, ca sã-ºi dea seama dacã într-adevãr simte
ceva pentru…
HARPAGON – Care rãgaz? Doar n-o sã scap aºa noroc picat din cer!
Dacã omul se hotãrãºte s-o ia fãrã zestre…
VALÈRE – Fãrã zestre?
HARPAGON – Da, fãrã zestre!
VALÈRE – Atunci, nu mai spun nimic. Hotãrârea dumneavoastrã e îndreptãþitã.
HARPAGON – Înseamnã pentru mine o economie, nu glumã.
VALÈRE – Bineînþeles. Drept e, însã, cã ºi fata v-ar putea rãspunde cã o
cãsãtorie e mai mult decât o afacere, cã de ea atârnã fericirea sau nenorocirea
unei vieþi întregi…

19. De ce o „maimuþãreºte”
Harpagon pe Élise?
A) Ca sã-ºi disimuleze deznã-
dejdea faþã de încãpãþânarea fetei.
B) Ca sã-ºi batã joc de iubirea ei
pentru un maimuþoi de servitor.
C) Ca sã-i arate cã dorinþele ei nu
conteazã în faþa deciziei lui.
D) Ca sã o înveseleascã pe Élise.
E) Ca sã-ºi dovedeascã în faþa
publicului calitãþile actoriceºti.

20. Care este atitudinea lui Élise
faþã de cãsãtoria cu Anselme?
A) În ciuda prejudecãþilor vremii,
fata îºi apãrã punctul de vedere cu
mare curaj.
B) În ciuda aparenþelor, fata joacã
teatru ca sã câºtige timp pentru a
fugi cu iubitul ei.
C) Fata îºi urãºte tatãl ºi vrea sã-i
provoace o crizã.
D) Fata se preface cã refuzã pentru
cã doreºte sã obþinã cât mai mult
în urma acestui aranjament.
E) Fata vrea, de fapt, sã se mãrite
cu un judecãtor.

21. Harpagon susþine cã
Anselme e o partidã fãrã cusur
pentru Élise. Iatã câteva motive
pentru aceastã alegere. Identificã-l
pe cel neconcordant cu textul:
A) Anselme e nobil.
B) Anselme e un bãrbat foarte bogat.
C) Anselme e tovarãº de cãmã-
tãrie cu Harpagon.
D) Anselme are în jur de 50 de ani.
E) Anselme e un bãrbat adevãrat.

22. De ce adoptã Valère o poziþie
linguºitoare pe tot parcursul scenei 5?
A) Vrea sã obþinã o mãrire a
simbriei.
B) Vrea ca Harpagon sã-l numeascã
judecãtor la tribunal.
C) Vrea sã-i deturneze atenþia lui
Harpagon de la zgomotele de-afarã,
unde complicii lui dezgroapã averea
avarului.
D) Vrea sã-i câºtige încrederea lui
Harpagon, pentru a-i putea dejuca
planurile.
E) Este un tânãr amoral, lipsit de
scrupule.



35CONCURSUL POVEªTILE CANGURULUI

CL
A

SE
LE

  X
I-X

II

HARPAGON – Fãrã zestre!
VALÈRE – Aveþi dreptate. S-ar putea totuºi gãsi oameni care sã spunã cã
trebuie sã þineþi seama ºi de ce simte fata, ºi cã o nepotrivire atât de
strigãtoare de vârstã, de obiceiuri ºi de gusturi poate...
HARPAGON – Fãrã zestre!
VALÈRE – ªtiu, pentru asta nu existã niciun rãspuns. Cine ar putea sta
împotrivã? Ce mai conteazã dacã mai sunt pãrinþi care se gândesc la fericirea
fetelor mai întâi decât la banii pe care s-ar cuveni sã-i dea? Care nu
s-ar învoi sã le mãrite pentru folosul lor, crezând cã o cãsnicie se clãdeºte
pe cinste, înþelegere, bucurie ºi…
HARPAGON – Fãrã zestre!
VALÈRE – Cu asta le-ai închis gura la toþi. Fãrã zestre! Cum sã te mai
împotriveºti?
HARPAGON (cu ochii spre grãdinã) – Staþi pe loc! Latrã câinele! N-au
venit cumva sã-mi fure banii? Mã întorc îndatã. (Iese)
ÉLISE – De cine þi-ai bãtut joc, vorbind în felul asta?
VALÈRE – N-am vrut sã-l întãrât. Dacã îl înfruntãm cu tãrie, stricãm tot,
fiindcã sunt firi încãpãþânate pe care adevãrul le înrãieºte, care nu vor sã
meargã pe drumul drept, ºi pe care nu-i duci unde vrei, decât purtându-i
din colþ în colþ. Îþi vei atinge mai curând scopul ºi…
ÉLISE – Dar de cãsãtorie ce spui, Valère?
VALÈRE – O s-o zãdãrnicim cumva.
ÉLISE – Cum? Doar trebuie sã mã mãrit astã-searã.
VALÈRE – Ceri o amânare, spui cã eºti bolnavã.
ÉLISE – O sã-mi descopere ºiretenia, dacã cheamã medicul.
VALÈRE – Parcã medicul se pricepe la ceva? Zi-i ce boalã pofteºti, cã el o
sã spunã cã aia e.
HARPAGON (se întoarce) – Slavã Domnului, n-a fost nimic, doar o pãrere.
VALÈRE – Iar, ca ultimã scãpare, fuga ne pune la adãpost de orice primejdie.
Dacã dragostea e destul de puternicã... (Îl vede pe Harpagon) Da, domniºoarã,
o fatã trebuie sã asculte de tatãl ei! Ce dacã bãrbatul e frumos sau urât? ªi când
cuvântul hotãrâtor „fãrã zestre!” e rostit, se cuvine sã ia ce i se dã!
HARPAGON – Ei bravo! Astea da vorbe înþelepte!
VALÈRE – Stãpâne, iertaþi-mã dacã rostesc cu asprime…
HARPAGON – Sã te iert? Dar sunt încântat! Da, Élise, degeaba fugi. Îi
dau lui Valère puterea asupra ta pe care cerul mi-a dãruit-o mie, ºi-þi
poruncesc sã faci tot ce-þi spune.
VALÈRE – Sã te prind eu, domniºoarã, cã nu-mi faci pe voie. Stãpâne, mã
iau dupã ea ca sã urmez sfaturile dumitale…
HARPAGON – Te rog, o sã-þi fiu recunoscãtor…
VALÈRE – E bine sã nu dai drumul la hãþuri…
HARPAGON – Aºa e… nu da drumul…
VALÈRE – N-aveþi nicio grijã, o potolesc eu… (Iese)
HARPAGON – Aºa, potoleºte-o! Ce bãiat cumsecade! Vorbeºte ca din
carte! Ferice de cine are un slujitor ca el!

ACTUL II
SCENA 1

CLÉANTE, LA FLÈCHE

CLÉANTE – Lucrurile s-au încurcat rãu. De când nu te-am mai vãzut, am
aflat cã taicã-miu ºi cu mine iubim aceeaºi fatã.
LA FLÈCHE – Ia uite ce l-a gãsit! Sã se îndrãgosteascã! Dracu’ l-a
îndemnat? Dar ce, dragostea a fost nãscutã pentru pociþi ca el? Nu i-ai
putut mãrturisi cã iubeºti ºi dumneata aceeaºi fatã?

23. Urmãreºte dialogul dintre
Harpagon ºi Valère. Care dintre
enunþurile de mai jos este fals?
A) Harpagon are un argument
decisiv: Élise se mãritã fãrã sã-l
coste nimic.
B) Repetarea sintagmei „fãrã zestre”
este un indicator al caracterului
mercantil al cãsãtoriilor din epocã.
C) Valère profitã de poziþia de ju-
decãtor pentru a enunþa câteva prin-
cipii revoluþionare referitoare la
cãsãtoriile aranjate.
D) Valère dã impresia cã judecã cele
douã poziþii divergente.
E) Harpagon a înþeles cã Valère o
iubeºte pe Élise ºi de aceea i-o dã
în grijã.

24. Schimbul de replici dintre
Valère ºi Élise, dupã plecarea lui
Harpagon, aratã cã:
A) Élise e supãratã cã Valère a
vorbit despre ea ca ºi când ea n-ar
fi fost de faþã.
B) Valère nu o mai iubeºte pe
Élise.
C) Élise se îndoieºte de un dezno-
dãmânt fericit.
D) Valère se teme pentru averea ºi
sãnãtatea lui.
E) Élise este o fatã ºireatã.

25. Plecarea lui Harpagon în
timpul scenei 5 aratã:
A) Cã este stãpân pe situaþie ºi cã
deznodãmântul discuþiei nu are
nicio relevanþã pentru el.
B) Cã este obsedat cã s-ar putea
ca cineva sã-i fure averea.
C) Cã îl bãnuieºte pe Valère cã
vrea sã îi fure averea.
D) Cã ºi-a pierdut argumentele în
faþa lui Valère.
E) Cã bãnuieºte relaþia dintre Élise
ºi Valère ºi vrea sã-i prindã în
flagrant.

26. Care este sursa comicului
din finalul scenei 5?
A) Valère foloseºte limbajul cu
dublu sens, fãrã ca Harpagon
sã-ºi dea seama.
B) Valère spune o glumã.
C) Harpagon se face de râs.
D) Harpagon se preface fericit.
E) Harpagon face un calambur.
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CLÉANTE – Nu vreau prilej de ceartã. Încerc sã împiedic, într-un fel sau
altul, cãsãtoria asta nesãbuitã. Ei, ce rãspuns îmi aduci?
LA FLÈCHE – Jupân Simon, mijlocitorul la care am fost îndreptat, spune
cã s-a dat peste cap pentru dumneata ºi se jurã pe toþi sfinþii cã…
CLÉANTE – O sã gãsesc ori nu cei cincisprezece mii de franci?
LA FLÈCHE – Bineînþeles, dar cu anumite chiþibuºãrii. Uite o ciornã trimisã
mijlocitorului nostru ca s-o cântãreºti înainte de a vã întâlni.
LA FLÈCHE – „Împrumutãtorul consimte sã primeascã o dobândã doar de cinci ºi
jumãtate la sutã…”
CLÉANTE – Numai cinci ºi jumãtate la sutã? Cinstit om, n-am ce spune!
LA FLÈCHE – Asta cam aºa e.

„Dar cum împrumutãtorul de mai sus n-are asupra lui banii de care e nevoie, ºi e
constrâns sã cearã ºi el de la altul cu douãzeci la sutã dobândã, urmeazã ca împrumutatul
sã plãteascã dobânda de mai sus, pe deasupra celeilalte, ºtiut fiind cã împrumutãtorul
s-a împrumutat numai pentru a face pe placul împrumutatului.”
CLÉANTE – Cum? Ce cãmãtar! Asta face mai mult de douãzeci ºi cinci la
sutã! Ce zgripþuroi! Dar, vai! Am nevoie de bani ºi trebuie sã primesc. Mai
e ceva?
LA FLÈCHE – O adãugire de nimica toatã.

„Din cei cincisprezece mii de franci ceruþi, împrumutãtorul nu poate da decât
zece mii de franci, în bani. Împrumutatul va primi pentru ce mai rãmâne mobile, stofe
ºi scule, potrivit listei de mai jos ºi pe care împrumutãtorul de mai sus, de bunã-credinþã,
i le-a preþuit cât mai puþin.”
CLÉANTE – Ce înseamnã asta?
LA FLÈCHE – Ascultã lista:

„Mai întâi un pat de cinci coþi, împodobit pe margini cu horbotã de Ungaria,
cusutã frumos pe o panglicã mãslinie, împreunã cu ºase scaune ºi o învelitoare la fel,
cãptuºite cu mãtãsicã în ape roºii ºi albastre.”

„Pe urmã, un brâu de jur-împrejurul patului, din borangic de Aumale, trandafiriu,
încreþit ºi cu ciucuri la fel.”
CLÉANTE – Ce sã fac cu toate astea?
LA FLÈCHE – Aºteaptã.

„O masã mare de lemn de nuc, cu douãsprezece picioare rãsucite, care se lungeºte din
douã pãrþi, ºi înzestratã cu douãsprezece scaune fãrã speteazã.”
CLÉANTE – Dar ce-mi trebuie mie astea?
LA FLÈCHE – Un pic de rãbdare.

„Un cuptor de cãrãmizi, cu douã vedre ºi trei cãldãri, foarte potrivit pentru cei
ce se îndeletnicesc cu fiertul rachiului.”
CLÉANTE – M-apucã nebunia!
LA FLÈCHE – Uºurel, stãpâne!

„Pe urmã, o piele de ºopârlã de trei coþi ºi jumãtate, umplutã cu paie – podoabã
plãcutã de spânzurat în tavan…”
CLÉANTE – Ticãlosul, omul dracului, lovi-l-ar ciuma! Nu se mulþumeºte
cu dobânda lui spurcatã, mã sileºte sã-i mai cumpãr, pentru trei mii de
livre, boarfele ºi cioburile pe care le-a strâns? ªi eu trebuie sã primesc! Mi-a
înfipt, nemernicul, cuþitul în beregatã! Uite la ce duce blestemata de
zgârcenie a pãrinþilor! ªi se mai ºi mirã unii cã le doreºti moartea.
LA FLÈCHE – E drept cã tatãl dumitale ar scoate din sãrite pe omul cel
mai potolit de pe lume. Eu nu mã pricep la meºteºugul hoþilor, dar
mãrturisesc cã moº Harpagon îmi dã o poftã nebunã sã-l jefuiesc, cãci zic
cã asta ar fi o faptã bunã!
CLÉANTE – Dã-mi lista, sã mã mai uit pe ea.

27. Care sunt „chiþibuºãriile”
privind împrumutul pe care vrea
sã-l facã Cléante?
A) O ciornã a acordului de împru-
mut scrisã într-o limbã neinteli-
gibilã.
B) Obligaþia de a primi o parte a
sumei în obiecte, în loc de bani
lichizi, pe lângã dobânda de 25,5%.
C) O dobândã de 5% majoratã la
20% dacã se întârzie scadenþa.
D) Obligaþia de a primi un sfert din
valoarea împrumutului într-o altã
formã decât numerar.
E) O scrisoare de valoare falsã ºi
o ciornã a împrumutului.

28. Identificã sursele comicu-
lui din prima scenã a celui de-al
doilea act. Identificã enunþul greºit:
A) Comicul de limbaj prin repe-
tarea cuvintelor din familia verbului
„a împrumuta”.
B) O listã lungã de obiecte inutile
contrastând cu disperarea lui
Cléante.
C) Maniera ironicã prin care La
Flèche îi prezintã ciorna lui Cléante.
D) Lipsa de reacþie a lui Cléante.
E) Termenii sarcastici în care este
redactatã ciorna.
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SCENA 2
Jupânul SIMON, HARPAGON, CLÉANTE,

LA FLÈCHE, în fundul scenei
JUPÂNUL SIMON – Tânãrul are mare nevoie de bani, aºa încât e la
cheremul nostru.
HARPAGON – Nu e nimic de temut cu tânãrul acela? Îi cunoºti numele,
averea, familia?
JUPÂNUL SIMON – Ce ºtiu, e cã face parte dintr-un neam ales ºi bogat,
cã nu are mamã ºi cã tatã-sãu o sã fie mort în opt luni de zile, cel mult.
HARPAGON – Asta e ceva.
LA FLÈCHE (încet, cãtre Cléante) – Ce înseamnã asta? Jupân Simon stã
de vorbã cu tatãl dumitale?
CLÉANTE (încet, cãtre La Flèche) – Nu cumva m-ai vândut ºi tu?
JUPÂNUL SIMON (lui La Flèche) – Cum? V-aþi ºi înfiinþat? Cine v-a spus
cã aici ºade? (Cãtre Harpagon) Sã nu bãnuiþi cumva, domnule, cã eu
le-am dezvãluit cine sunteþi. (Arãtând spre Cléante) Dumnealui doreºte sã
se împrumute…
HARPAGON – Cum, spânzuratule, te dedai la asemenea ruºinoase îndeletniciri?
CLÉANTE – Cum, tatã, întreprinzi asemenea ruºinoase negustorii?
(Jupânul Simon ºi la La Flèche se îndepãrteazã)
HARPAGON – Vrei sã ajungi pe drumuri, prin aºa împrumuturi criminale?
CLÉANTE – Dumneata vrei sã te îmbogãþeºti prin camãtã deºãnþatã?
HARPAGON – Îndrãzneºti sã te arãþi în ochii mei?
CLÉANTE – Dar dumneata, cum îndrãzneºti sã te arãþi în ochii lumii?
HARPAGON – Nu þi-e ruºine sã te arunci în cheltuieli nebuneºti ºi sã
risipeºti avutul agonisit cu atâta trudã de pãrintele tãu?
CLÉANTE – Iar dumneata nu roºeºti când îþi terfeleºti numele, jertfind
cinste ºi faimã pentru setea de a strânge bani, întrecând ºmecheriile de
care se folosesc cei mai ticãloºi cãmãtari?
HARPAGON – Piei din ochii mei, pungaºule!
CLÉANTE – Care e mai pungaº, dupã pãrerea dumitale? Cel care ia bani
fiindcã are nevoie, sau cel care furã banii cu care n-are ce face?
HARPAGON – Pleacã, nu mã scoate din sãrite!

SCENA 3
FROSINE, HARPAGON

FROSINE – Domnule …
HARPAGON – Aºteaptã o clipã. Mã întorc sã stãm de vorbã. (Aparte)
Trebuie sã dau o raitã pe la banii mei.

SCENA 4
LA FLÈCHE, FROSINE

FROSINE – Tu eºti, La Flèche, sãracul de tine?
LA FLÈCHE – Cum, tu eºti Frosine? Ce cauþi aici?
FROSINE – Ce fac în toate pãrþile: dau oamenilor o mânã de ajutor, ºi trag
cât mai mult câºtig din darurile mele. ªtii ºi tu cã pe lumea asta trebuie sã
trãieºti cu dibãcie, ºi cã unora cerul nu le-a dat alte venituri decât prefãcãtoria
ºi deºteptãciunea.
LA FLÈCHE – Ai pus ceva la cale cu moº Harpagon? Þi-o spun verde cã
banul lui nu-l vezi uºor. Oricât l-ai îndatora, nu e chip sã-l faci sã-ºi dezlege
bãierile pungii. Laude, cinstire, bunãvoinþã la vorbe, prietenie – cât pofteºti.
Dar bani, sã-þi iei nãdejdea!
FROSINE – Da, dar sunt anumite trebºoare care aduc cât nu gândeºti.
LA FLÈCHE – Vãd cã nu-l cunoºti pe Harpagon. Pun rãmãºag cã n-ai sã-l
înduioºezi, când e vorba de bani. Poþi sã crãpi, cã nu-l clinteºti! Iubeºte
banul mai mult decât bunul nume, cinstea ºi virtutea, ºi când vede pe unul
cerând, e ca ºi cum l-ai izbi de moarte… Dar uite-l; eu mã duc.

29. Identificã aspectul comic al
dialogului dintre tatã ºi fiu:
A) Apelativele pe care Cléante i le
adreseazã lui La Flèche: „pun-
gaºule”, „spânzuratule”.
B) Modul în care Harpagon îºi
prezintã familia: nu am mamã ºi
tata o sã fie mort în opt luni de zile,
cel mult.
C) Modul ironic în care fiul para-
frazeazã replicile tatãlui.
D) Indicaþiile scenice oferite de autor.
E) Modul în care sunt descriºi
Cléante ºi tatãl sãu: Harpagon „ia
bani fiindcã are nevoie”, iar Cléante
„furã banii cu care nu are ce face”.

30. De ce este supãrat Harpagon
pe fiul sãu?
A) Pentru cã nu i-a spus cã are
nevoie de bani.
B) Pentru cã l-a minþit cã se va
cãsãtori cu vãduva.
C) Pentru cã voia sã ia bani de la un
cãmãtar primejduindu-i astfel averea.
D) Pentru cã e hoþ.
E) Pentru cã l-a ameninþat cu
moartea.

31. De ce e supãrat Cléante pe
tatãl sãu în scena 2?
A) Pentru cã Harpagon este un
cãmãtar fãrã scrupule.
B) Pentru cã îl sileºte sã se
cãsãtoreascã pentru bani.
C) Pentru cã îi face moralã.
D) Pentru cã vrea sã-i sufle iubita.
E) Pentru cã îl þine nemâncat.

32. Facem cunoºtinþã cu Frosine,
cea care mijloceºte cãsãtoria lui Har-
pagon. Care afirmaþie este corectã?
A) Frosine se autocaracterizeazã
cu onestitate.
B) Frosine este circumspectã în
privinþa succesului ei în afacerea cu
Harpagon.
C) Frosine vrea sã-l cucereascã pe
Harpagon ºi sã-l determine sã o ia
de nevastã.
D) Frosine seamãnã cu Cléante
prin aceea cã încearcã sã-ºi atingã
scopurile prin linguºirea lui
Harpagon.
E) Frosine seamãnã cu La Flèche
prin aceea cã nu se dã în lãturi sã
speculeze pe oricine are ocazia.



CONCURSUL POVEªTILE CANGURULUI38

CL
A

SE
LE

  X
I-X

II

SCENA 5
HARPAGON, FROSINE

HARPAGON (încet) – Totu-i la loc! (Tare) Ei, Frosine, ce veste?
FROSINE – Doamne, ce bine arãtaþi. ªi aveþi un obraz care plesneºte de
sãnãtate! De când vã ºtiu, n-aþi arãtat atât de falnic. Cunosc bãieþi de treizeci
de ani care aratã mai bãtrâni ca dumneavoastrã!
HARPAGON – Am ºaizeci bãtuþi pe muchie.
FROSINE – Ia uite vorbã! Sunteþi în floarea vârstei.
HARPAGON – Dar douãzeci mai puþin n-ar strica, dupã pãrerea mea.
FROSINE – Glumiþi, domnule. Sunteþi fãcut dintr-o plãmadã specialã; o sã
trãiþi pânã la o sutã de ani. Aveþi toate semnele. Uite, dunga de viaþã lungã,
între sprâncene.
HARPAGON – Cum merg treburile noastre?
FROSINE – Ce mai întrebaþi? Ce-am pus eu la cale ºi n-a mers? Mama
fetei e bucuroasã sã se înrudeascã cu dumneavoastrã. Am poftit-o pe fiicã-sa
azi la cununia lui Élise, ºi a primit imediat, dac-o aduc eu.
HARPAGON – Ai adus vorba de zestre? C-apoi sã mã-nsor fãrã sã primesc
nimic, nu se face!
FROSINE – Fãrã grijã! Mariane v-aduce douãsprezece mii de livre venit.
HARPAGON – Douãsprezece mii?
FROSINE – Mai întâi e crescutã în sãrãcie ºi nu e mofturoasã la mâncare.
E obiºnuitã sã se hrãneascã cu salatã, cu lapte, cu brânzã ºi cu cartofi, ºi
asta înseamnã o economie pe an de cel puþin trei mii de franci. Pe lângã
asta, nu se gândeºte decât sã fie curat îmbrãcatã, nu-i plac veºmintele
împodobite; prin urmare, încã patru mii de livre puse deoparte. Mai apoi
are groazã de jocurile de cãrþi, lucru deloc obiºnuit azi. E una la noi în
mahala care a pierdut la cãrþi douãzeci de mii de franci! Dar sã nu luãm
decât pe sfert! Cinci mii de la joc, patru mii de la îmbrãcãminte ºi giuvaeruri,
asta face nouã mii de livre. Cu cei trei mii de fraci economisiþi de la mâncare,
poftim cã s-au fãcut douãsprezece mii de franci!
HARPAGON – Socoteala ta n-are niciun temei. N-am sã m-apuc sã dau
înscris pentru ce n-am primit. Aºa cã ceva tot trebuie sã mi se dea.
FROSINE – Vi se dã îmbelºugat. Mi-au pomenit amândouã de o þarã în
care au avere.
HARPAGON – Asta rãmâne de vãzut. Mã mai neliniºteºte ºi tinereþea fetei.
Tare mã tem cã n-o sã-i fiu pe plac la vârsta mea.
FROSINE – Sã ºtiþi cã nu-i poate suferi pe tineri! Bãtrânii o farmecã cu
deosebire ºi nu care cumva sã faceþi pe tânãrul cu ea. Acum patru luni a
rupt logodna cu un bãrbat, fiindcã aflase cã n-are decât cincizeci de ani ºi
n-a pus ochelarii ca sã semneze actul de cãsãtorie.
HARPAGON – Numai din pricina asta?
FROSINE – Numai.
HARPAGON – Asta-i minunat! Nici nu ºtii ce bucuros sunt. Drept sã spun,
dacã eram femeie, nici mie nu mi-ar fi plãcut tinerii!
FROSINE – Vã cred! Mã întreb cum s-ar putea sã te îndrãgosteºti de
asemenea lighioane lipsite de înþelepciune ºi de adevãratã frumuseþe?
HARPAGON – Gãseºti cã arãt bine?
FROSINE – Cum, dar sunteþi minunat. Nu se poate ceva mai frumos. Faceþi
câþiva paºi... Poftim, trup bine legat, mlãdios, fãrã niciun beteºug.
HARPAGON – D-asta m-a ferit Dumnezeu. Doar din când în când mã
þine-n coºul pieptului...
FROSINE – Ah, sã ºtiþi cã tusea dumneavoastrã e plinã de gingãºie!
HARPAGON – Chiar aºa?

33. Harpagon are douã temeri
referitoare la plãnuita lui cãsãtorie.
Identificã-le!
A) Nu se încrede în dibãcia lui
Frosine ºi nu-i convine onorariul
piperat al acesteia.
B) Este neliniºtit pentru urâþenia
ºi pentru beteºugurile fetei.
C) E suspicios cã Mariane ar vrea
sã punã mâna pe averea lui ºi cã ar
trebui sã-i întreþinã întreaga familie.
D) Nu-i convine cã Mariane nu are
zestre ºi cã, fiind tânãrã, ar putea
sã nu-l accepte din cauza dife-
renþei de vârstã.
E) Se teme cã Élise ºi Cléante n-o
vor accepta pe tânãra mamã vitregã
ºi vor fugi de lângã el înainte de a le
aranja niºte cãsãtorii avantajoase.

34. În dialogul cu Harpagon,
Frosine încearcã sã-ºi obþinã banii
pentru serviciile de mijlocire
prestate. Cum procedeazã de fapt?
A) Îl manipuleazã pe bãtrân cu
vorbe dulci pânã ce acesta cedeazã
ºi îi dã onorariul cerut.
B) Inventeazã câte o poveste
favorabilã pentru fiecare dintre
slãbiciunile pe care le descoperã
la Harpagon.
C) Îl ºantajeazã pe Harpagon
pentru a-ºi obþine banii promiºi.
D) Face socoteli dupã reguli numai
de ea ºtiute ºi îl pãcãleºte pe
bãtrânul îndrãgostit.
E) Renunþã la prefãcãtorie când
vede cã Harpagon i-a aflat intenþiile.
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FROSINE – Chiar aºa, zãu. ªi-acum, domnule, am o rugãminte. Pierd un
proces din lipsã de bani. (Harpagon se încruntã) M-aþi putea ajuta sã-l
câºtig? Nu-mi trebuie mult! A, nu vã puteþi închipui ce fericitã o sã fie
Mariane când v-o vedea! (Harpagon ia o înfãþiºare veselã) Guleraºul ãsta
bãtrânesc, socot cã o sã se înnebuneascã dupã el! Iar procesul e tare im-
portant pentru mine. (Harpagon se încruntã din nou) Dacã-l pierd, rãmân
pe drumuri. A, dar n-aþi vãzut-o când i-am vorbit de dumneavoastrã!
(Harpagon se lumineazã iar la faþã) Strãlucea de-a dreptul.
HARPAGON – Ei, bravo, Frosine.
FROSINE – Atunci, vã rog, ajutaþi-mã cu cât puteþi. (Harpagon se întunecã
din nou) Am sã vã fiu în veci recunoscãtoare.
HARPAGON – Mã duc, am treburi importante acum.
FROSINE – Mã jur, domnule, cã un mic ajutor…
HARPAGON – Mã cheamã... Pe curând...
FROSINE (singurã) – Mânca-te-ar ciorile, câine râios, lua-te-ar sã te ia de
spurcat! Scârbosul, nu s-a dat bãtut! Dar nu mã las nici eu cu una, cu douã!

ACTUL III
SCENA 1

HARPAGON, CLÉANTE, ÉLISE, VALÈRE,
Jupâneasa CLAUDE, Jupânul JACQUES, BRINDAVOINE, LA MERLUCHE

HARPAGON – Veniþi încoace, ca sã ºtiþi fiecare ce aveþi de fãcut. Jupâneasã
Claude, sã faci curat peste tot, dar sã nu freci prea mult mesele ºi scaunele,
cã se tocesc. În timpul ospãþului, sã ai grijã de butelcile cu vin; dacã dispare
vreuna, þi-o opresc din simbrie. Dumneata, Brindavoine, ºi dumneata, La
Merluche, sã turnaþi de bãut la musafiri, dar numai când vedeþi cã le e sete.
Nu-i îndemnaþi la bãuturã. Aºteptaþi întâi sã vã cearã de mai multe ori ºi nu
uitaþi sã serviþi apã din belºug. Tu, fata mea, sã fii cu ochii în patru sã nu
disparã farfuriile. Dar, mai ales, s-o primeºti cum se cuvine pe iubita mea.
ÉLISE – Am înþeles, tatã.
HARPAGON – Pe dumneata, domniºorule, am sã te iert pentru boroboaþa
de adineauri, dar te poftesc sã nu te uiþi urât la Mariane.
CLÉANTE – Eu? Sã mã uit urât? Pentru ce?
HARPAGON – ªtiu eu ce gândesc copiii când li se însoarã pãrinþii ºi cu ce
ochi privesc pe mamele vitrege! Dacã vrei sã uit cu desãvârºire pocinogul
în care era sã mã vâri, poartã-te frumos.
CLÉANTE – Cinstit, tatã, nu pot fãgãdui sã mã prefac fericit cã o sã-mi fie
mamã vitregã. Dar, ca s-o primesc cu prietenie ºi sã mã arãt voios cã o
vãd, asta da, promit cu dragã inimã.
HARPAGON – Acuma, jupâne Jacques! Ne pregãteºti bucate alese, nu-i aºa?
JUPÂNUL JACQUES – Dacã-mi daþi bani destui.
HARPAGON – La dracu’! Bani ºi iar bani! Aºa o þineþi întruna! Ce vã
frãmântã pe voi e doar banul!
VALÈRE – De când sunt n-am auzit rãspuns mai obraznic! Ce mare lucru
sã dai o masã copioasã, dacã ai bani mulþi! Dar dacã eºti om isteþ, faci
masã bunã cu bani puþini.
JUPÂNUL JACQUES – Masã bunã cu bani puþini? V-aº fi foarte îndatorat,
domnule intendent, dacã mi-aþi împãrtãºi ºi mie secretul dumneavoastrã.
HARPAGON – Spune mai curând ce-þi trebuie. O sã fim opt sau zece –
dar sã pregãteºti pentru opt. Când e de mâncare pentru opt, se mai gãseºte
ºi pentru zece.
JUPÂNUL JACQUES – Atunci, patru soiuri de ciorbe, cinci feluri de
gustãri... mâncãruri? Sã vedem…
HARPAGON – Tâlharule, îmi cheltuieºti tot avutul! Ce îþi închipui, cã am
poftit un oraº întreg?

35. Care este rolul indicaþiilor
scenice din ultima parte a dialo-
gului dintre Frosine ºi Harpagon?
A) Sã demonstreze cititorului com-
plexitatea personajului Harpagon.
B) Sã creeze comic ilustrând reac-
þiile contrare ale acestuia.
C) Sã evidenþieze diferenþa dintre
iubirea sincerã a lui Harpagon ºi
luciditatea sa de cãmãtar.
D) Sã arate cã strategia lui Frosine
a dat rezultate ºi a obþinut ce dorea
de la Harpagon.
E) Sã nedumereascã publicul.

36. Actul III începe cu pregã-
tirile de ospãþ pe care le face
Harpagon. El are un set de sarcini
precise pentru fiecare. De ce?
A) Servitorii nu au practica nece-
sarã pentru cã sunt noi în slujbã.
B) Harpagon vrea sã-ºi impre-
sioneze oaspeþii cu bogãþia lui.
C) Harpagon doreºte sã o impre-
sioneze pe Mariane cu manierele
sale nobile.
D) Vrea sã se asigure cã musafirii
vor primi mâncare ºi bãuturã din
belºug.
E) Se teme cã va cheltui prea mult
dacã toþi cei implicaþi nu sunt þinuþi
din scurt.

37. Scena pregãtirilor este
comicã prin:
A) ritm – toþi vor sã-i facã pe plac
ºi se învârtesc bezmetic, în ciuda
ordinelor primite
B) abordare cantitativã – Harpa-
gon vizeazã un ospãþ „2 în 1” (logod-
na lui, cununia lui Élise) cu multe
feluri de mâncare extravagante
C) contrast – doreºte ospãþ mare
cu investiþie minimã
D) contrast – modalitatea ireveren-
þioasã prin care se adreseazã
copiilor ºi aceea reverenþioasã faþã
de servitori
E) jocuri de limbaj – Harpagon îi
pune pe toþi la treabã cu discursul
sãu elevat
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VALÈRE – Vrei sã plesneascã musafirii de atâtea feluri? Doar n-am poftit
oamenii ca sã-i ucidem! Întreabã doctorii ºi ai sã vezi cã e periculos sã te
îndopi peste mãsurã. Dovedeºti prietenie musafirilor, când mâncarea e
uºoarã. Stãpâne, lãsaþi ospãþul în seama mea.
HARPAGON – Ar trebui ceva obiºnuit, dar care sã-i sature: fasole cu o
ciozvârtã de berbec gras ºi tocãturã cu garniturã de castane fierte..., dar
ºtii, din belºug...
VALÈRE – Lãsaþi pe mine.
JUPÂNUL JACQUES – Stãpâne, nu-i bucãtar, nu se pricepe. Domnul intendent
nu face decât sã se dea bine pe lângã dumneavoastrã. E un lingãu ticãlos.
HARPAGON – Ascultã, jupâne, ai fi gata sã-mi spui tot ce se vorbeºte
despre mine?
JUPÂNUL JACQUES – Numai sã nu vã supãraþi.
HARPAGON – Aº, cum sã mã supãr. Mi-ar face plãcere sã ºtiu ce vorbesc
oamenii despre mine.
JUPÂNUL JACQUES – Dacã ziceþi, poftim. Toþi îºi bat joc de dumneavoastrã,
se întrec care mai de care sã vã bârfeascã ºi povestesc fel de fel de basme despre
zgârcenia dumneavoastrã. Unii spun cã tipãriþi calendare unde zilele de post
sunt trecute în numãr îndoit, ºi cã vã siliþi oamenii sã le þinã, ca sã economisiþi ce
v-ar costa mâncarea de dulce. Alþii, cã le cãutaþi nod în papurã servitorilor – ba
cã sunt leneºi, ba cã rãspund — ca sã nu le plãtiþi simbria. Altul spune cã aþi fost
prins într-o noapte furând cu mâna dumneavoastrã ovãzul cailor, aºa cã vizitiul
v-a croit straºnic cu biciul. Sunteþi râsul ºi batjocura tuturor; nu vã spun decât
zgârcitul care-ºi mãnâncã de sub unghie, scârbosul ºi cãmãtarul.
HARPAGON (bãtându-l pe jupânul Jacques) – Eºti un nãtâng ºi un pãcãtos,
un pezevenghi ºi un neruºinat! Învaþã cum sã vorbeºti.

SCENA 2
Jupânul JACQUES, VALÈRE

VALÈRE – Dupã câte vãd, jupâne Jacques, costã cam scump sã spui adevãrul.
JUPÂNUL JACQUES – Ascultã, domnule nou-venit care faci pe grozavul,
nu e treaba dumitale! Sã râzi de ciomegele pe care le vei primi dumneata
pe spinare, nu de-ale mele.

SCENA 3
FROSINE, MARIANE, JUPÂNUL JACQUES

FROSINE – Ascultã, jupâne Jacques, stãpânul e acasã?
JUPÂNUL JACQUES – Dar unde sã fie?
FROSINE – Spune-i, te rog, cã-l aºteptãm aci.

SCENA 4
MARIANE, FROSINE

MARIANE – Vai, Frosine, nu mã simt în apele mele, chiar mã tem sã-l vãd.
FROSINE – Ghicesc, dupã înfãþiºarea ta, cã tânãrul bãlai despre care mi-ai
vorbit, nu-þi iese din minte.
MARIANE – Nu tãgãduiesc.
FROSINE – Ai aflat cine e?
MARIANE – Nu. Dar ºtiu cã inima mea e cu el ºi, dacã aº putea sã aleg, pe
el l-aº lua.
FROSINE – Ei, ei, fatã dragã, tinereii ãºtia sunt plãcuþi la înfãþiºare, dar cei
mai mulþi sunt sãraci ca niºte ºoareci de bisericã. Pentru tine e mai bine sã
te mãriþi cu un bãtrân care-þi dã bani mulþi. Gândeºte-te cã poate muri
curând ºi atunci o sã poþi sã te mãriþi cu altul ºi uiþi de tot ce-ai îndurat.
MARIANE – Doamne, Dumnezeule! Nu e prea cinstit sã doreºti sau sã
aºtepþi moartea cuiva, ca sã fii fericitã.
FROSINE – Ssst. Uite-l cã vine!
MARIANE – Vai, Frosine, ce sluþenie!

38. De ce mãnâncã bãtaie jupân
Jacques?
A) Pentru cã îl previne pe Harpagon
asupra caracterului lui Valère.
B) Pentru cã dezvãluie intenþiile
ascunse ale intendentului.
C) Pentru cã se rãzvrãteºte împo-
triva poruncilor lui Harpagon.
D) Pentru cã se ceartã cu Harpagon.
E) Pentru cã îi spune lui Harpagon
ce se zvoneºte despre el.

39. Ce o frãmântã pe Mariane
în scena 4?
A) O problemã moralã – vrea sã
se mãrite cu Harpagon pentru cã
e bãtrân ºi o sã-l moºteneascã.
B) O problemã sentimentalã – e
îndrãgostitã de altcineva.
C) Ideea unei mezalianþe – ea e o
fatã sãracã, iar Harpagon e un
nobil bogat.
D) O problemã esteticã – e prea
frumoasã pentru a se mãrita cu
Harpagon.
E) O dilemã – nu ºtie pe cine sã
aleagã ca soþ.
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SCENA  5
HARPAGON, FROSINE, MARIANE

HARPAGON – Bunã seara, frumoaso! (Cãtre Frosine) Frosine, de ce nu
spune nimic; oare nu-i pare bine cã mã vede?
FROSINE – S-a zãpãcit, vãzându-vã.
HARPAGON – Mititico scumpã, uite pe fiicã-mea care vine sã-þi ureze
bun sosit.

SCENA 6
ÉLISE, HARPAGON, MARIANE, FROSINE

MARIANE – Vã rog sã mã iertaþi, domniºoarã, cã nu v-am cãutat de la început.
ÉLISE – Se cuvenea ca eu sã vã întâmpin. Mã iertaþi.
MARIANE (încet Frosinei) – Uf, nesuferit mai e!
HARPAGON (încet Frosinei) – Ce spune frumuºica?
FROSINE – Cã te gãseºte fermecãtor.
MARIANE (aparte) – Nu mã mai pot stãpâni...
HARPAGON – Uite ºi pe fiu-meu.
MARIANE (aparte Frosinei) – Frosine, ce întâmplare! E tocmai tânãrul
despre care þi-am vorbit!
FROSINE (cãtre Mariane) – Nãstruºnicã nimerealã!

SCENA 7
CLÉANTE, HARPAGON, ÉLISE, MARIANE, FROSINE

CLÉANTE (cãtre Mariane) – Ca sã vorbesc deschis, nu vã pot descrie
uimirea mea când tatãl meu mi-a adus la cunoºtinþã ceea ce urmãreºte.
MARIANE – La fel aº putea spune ºi eu. Întâlnirea noastrã neaºteptatã
m-a mirat ºi pe mine.
CLÉANTE – Mã bucur din inimã cã am prilejul sã vã vãd. Dar nu sunt
deloc fericit la gândul cã o sã-mi fiþi mamã vitregã. Vorbele mele pot pãrea
poate grosolane; dar sunt încredinþat cã dumneavoastrã le veþi judeca dupã
cum se cuvine.
HARPAGON – Ia uite obrãznicie! Altceva nu putea sã-i spunã?
MARIANE – Simt la fel ca dumneavoastrã ºi, dacã nu sunteþi încântat sã
vã fiu mamã vitregã, apoi nici eu, la rândul meu, nu sunt fericitã sã vã
socotesc fiul meu. Dacã n-aº fi silitã, n-aº consimþi la o cãsãtorie care vã
umple de mâhnire.
HARPAGON – Bine-i face! La vorbe prosteºti rãspunde la fel! Îþi cer eu
iertare, frumoaso, pentru neobrãzarea lui fiu-meu.
MARIANE – Mi-a plãcut mãrturisirea lui. ªi dacã vorbea altfel, l-aº fi
preþuit mai puþin.
HARPAGON – Ei, lasã, lasã. Fiule, te poftesc sã schimbi vorba.
CLÉANTE – Prea bine. (Cãtre Mariane) Îngãduiþi-mi ca, în locul tatãlui
meu, sã vã mãrturisesc cã n-am vãzut pe lume fiinþã mai fermecãtoare, cã
nu e fericire mai mare decât sã fie cineva iubit de dumneata, ºi cã a te
numi soþul dumitale e o soartã atât de fericitã, încât aº schimba-o bucuros
cu aceea a împãraþilor.
HARPAGON – Ei, domol fiule... mai domol.
CLÉANTE – Dar eu vorbesc în numele dumitale, tatã. Domniºoarã, aþi
vãzut ce scântei aruncã diamantul din degetul lui taicã-meu?
MARIANE – Adevãrat, scapãrã de-þi ia ochii.
CLÉANTE (scoate inelul ºi i-l întinde Marianei) – Uitaþi-vã la el mai de aproape...
MARIANE – Într-adevãr, e minunat!  Ce ape... ce scântei... (Vrea sã-l înapoieze.)
CLÉANTE (se aºazã în dreptul ei) – O, nu, domniºoarã. E atât de frumoasã
mâna pe care-o împodobeºte. Opriþi-l! Tatãl meu vi-l dãruieºte!

40. Când a intrat prima datã
Mariane în scenã?
A) în Actul I, scena 2
B) în Actul II, scena 3
C) în Actul II, scena 4
D) în Actul III, scena 3
E) în Actul III, scena 4

41. De ce vorbesc ºi Mariane
ºi Harpagon prin intermediul lui
Frosine în scena 6?
A) Pentru cã cei doi nu vorbesc
aceeaºi limbã, iar Frosine traduce
conversaþia dintre ei.
B) Pentru cã s-au zãpãcit, ca la
orice primã întâlnire.
C) Pentru ca efectul comic sã fie
amplificat.
D) Pentru cã nu cunosc uzanþele
epocii.
E) Pentru cã aºa fusese înþelegerea.

42. De ce îi spune Cléante di-
rect Marianei cã nu se bucurã de
faptul cã va deveni mama sa
vitregã?
A) Pentru cã preferã grosolãnia în
locul linguºirilor.
B) Pentru cã e supãrat pe ea.
C) Pentru cã i-a fãcut o promisiune
tatãlui sãu.
D) Pentru cã vrea sã-l ºantajeze pe
Harpagon sã-i dea banii de care
are nevoie.
E) Pentru cã e sincer ºi doreºte sã
îi comunice fetei cã o iubeºte.

43. Cum de ajunge Cléante sã îi
facã Marianei declaraþii în public?
A) Profitã de cerinþa tatãlui sãu
pentru a rãspunde încurajãrii lui
Mariane.
B) Pentru a o scoate pe Mariane
din încurcãturã.
C) Pentru a-l scoate pe Harpagon
din încurcãturã.
D) Pentru a-i oferi un exemplu de
curtoazie lui Valère.
E) Pentru cã bãiatul ºi-a pierdut
minþile.
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HARPAGON – Eu?
CLÉANTE – Aºa e, tatã, cã o rogi pe domniºoara sã-l
primeascã, din dragoste pentru dumneata?
HARPAGON (aparte) – Turbez!
MARIANE – Ar însemna din partea mea...
CLÉANTE (împiedicând-o pe Mariane sã înapoieze
inelul) – Ascultaþi-mã ce spun, l-aþi jigni...
HARPAGON (aparte) – Dracu’ sã te ia!
CLÉANTE – Uite-l ce supãrat e cã nu primiþi.
HARPAGON (încet, cãtre fiu-sãu) – Ticãlosule!
CLÉANTE – Vreþi sã-l apuce deznãdejdea?
HARPAGON (încet, cãtre fiu-sãu, ameninþându-l) –
Cãlãule!
CLÉANTE – Tatã, vezi cã eu n-am nicio vinã. Fac ce pot ca s-o hotãrãsc
sã-l primeascã, dar ea se încãpãþâneazã.
HARPAGON (izbucneºte) – Spânzuratule!
CLÉANTE – Domniºoarã, tatã-meu mã ceartã din pricina dumneavoastrã.
HARPAGON (strâmbându-se cumplit) – Pungaºule!
FROSINE – Doamne, Doamne, ce de mofturi! Pãstreazã inelul, fã-i pe plac!!
MARIANE – Ca sã nu vã necãjiþi, îl primesc.

SCENA 8
HARPAGON, BRINDAVOINE

BRINDAVOINE – Stãpâne, a venit un om.
HARPAGON – Spune-i cã n-am timp.
BRINDAVOINE – Zice cã v-aduce niºte bani.
HARPAGON – Mã iertaþi. Mã întorc imediat.

ACTUL IV
SCENA 1

CLÉANTE, MARIANE, ÉLISE, FROSINE

CLÉANTE – Suntem singuri acum, putem sta de vorbã în liniºte.
ÉLISE – Domniºoarã, fratele meu mi s-a destãinuit. ªi înþeleg suferinþele
prin care treceþi. Aºa cã, sunt gata sã te ajut dupã puterile mele.
MARIANE – Îþi mulþumesc din suflet, domniºoarã, prietenia dumitale mã
va ajuta sã-mi îndur soarta.
FROSINE – Ei, poftim, ce mai copii nefericiþi. De ce nu mi-aþi spus ºi mie?
Gãseam eu o ieºire. Aº fi ºtiut cum sã înlãtur primejdia ºi lucrurile n-ar fi
ajuns unde se gãsesc acum.
CLÉANTE – Frosine, buna noastrã Frosine, vrei sã ne ajuþi?
FROSINE – Mai întrebi? Din toatã inima, pe care Dumnezeu nu mi-a dat-o
de piatrã. Sã ºtiþi cã am o mare bucurie când dau peste fiinþe care se iubesc
cu adevãrat. Ia sã vedem, ce-ar fi de fãcut?
CLÉANTE – Te rog, gândeºte-te.
MARIANE – Sfãtuieºte-ne...
ÉLISE – Nãscoceºte...
FROSINE (cãtre Mariane) – Mama dumitale e femeie cu scaun la cap ºi o
s-o convingem sã dãruiascã fiului ceea ce a consimþit sã dea tatãlui. (Cãtre
Cléante) Tatãl dumitale e buba.
CLÉANTE – Neîndoios.
FROSINE – Lucrul cel mai nimerit ar fi sã-l facem sã n-o mai vrea pe
Mariane. Ar trebui sã-i gãsesc o femeie mai coaptã, care sã treacã drept
cucoanã de neam, i-aº ticlui eu un nume de contesã venitã din Bretagne.
Pe urmã, mã pricep eu sã-l fac pe Harpagon sã creadã cã e bogatã, cã are
case ºi acareturi, sute de mii bani gheaþã. ªi-l mai rãsucesc sã creadã cã e

44. Urmãreºte
jocul de replici condus

de Cléante în jurul dia-
mantului. Ce exprimã acesta?
A) Incompetenþa discursivã a lui
Harpagon.
B) Dibãcia lui Cléante în utilizarea
parafrazãrii (ca în momentul în
care a aflat cã Harpagon e „împru-
mutãtorul”).
C) Iscusinþa discursivã a lui
Cléante care ne aminteºte de jocul
dublu al lui Valère atunci când o
„potolea” pe Élise.
D) Trufia lui Harpagon de a-i oferi
sãrmanei Mariane un inel prin
intermediul unui mijlocitor.
E) Obsesia tuturor pentru bunurile
materiale.

46. De ce iese Harpagon din
scenã, deºi este un moment de
mare tensiune pentru el?
A) Se retrage ca sã chibzuiascã la
recuperarea diamantului.
B) Iese ca sã ticluiascã planuri de
rãzbunare împotriva lui Cléante ºi
a Marianei.
C) Diamantul poate fi lãsat deoparte
o vreme, cãci eticheta cere sã-ºi
îndrepte atenþia spre noul venit.
D) Pentru moment, oaspeþii ºi
diamantul pot sã aºtepte cãci ade-
vãrata prioritate este banul.
E) E atât de furibund încât trebuie
sã iasã la aer ca sã se calmeze.

45. În scena 7 din actul III,
conflictul este declanºat de ........ .
A) intenþia lui Harpagon de a-i
oferi Marianei o bijuterie preþioasã
B) „scânteile” care apar între
Harpagon ºi Mariane
C) cadoul pe care-l face Cléante lui
Mariane în ciuda împotrivirii tatãlui
D) lipsa de reacþie a lui Frosine
E) mofturile lui Mariane
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îndrãgostitã lulea de el ºi cã e gata sã-i dea toatã averea prin înscrisul de
cãsãtorie. Asta o sã-l facã sã renunþe la Mariane. Fiindcã bãtrânul o place,
dar, mai presus de orice, iubeºte banul.
CLÉANTE – Bravo, Frosine, iscusitã judecatã.
FROSINE – Lãsaþi pe mine. Am o prietenã care-i taman ce ne trebuie.
CLÉANTE – Îþi suntem recunoscãtori, Frosine. Te vom rãsplãti cu
prisosinþã. Noi mergem acum la mama Marianei s-o înduplecãm.

SCENA 2
HARPAGON, CLÉANTE, MARIANE, FROSINE, ÉLISE

HARPAGON (aparte) – Ia te uitã, ia te uitã!!? Fiu-meu sãrutã mâna viitoarei
mame vitrege, iar viitoarea mamã vitregã îi dã voie. Mãi sã fie... (Tare)
Careta e gata. Mergeþi când doriþi la iarmaroc.
CLÉANTE – Pot sã le însoþesc eu, tatã.
HARPAGON – Te poftesc sã nu pleci. Pot sã se ducã ºi
singure, noi avem de vorbit.

SCENA 3
HARPAGON, CLÉANTE

HARPAGON – Ce crezi despre Mariane?
CLÉANTE – Ce cred?
HARPAGON – Înfãþiºarea, portul, frumuseþea, duhul.
CLÉANTE – Ca sã-þi spun drept, nu e mare scofalã.
Înfãþiºarea e de mironosiþã, portul nu e grozav, iar frumuseþea,
aºa ºi aºa. Duhul? Nimic deosebit. Nu vreau sã te dezgust de ea.
Mariane sau alta, tot mamã vitregã rãmâne.
HARPAGON – Acum o vreme vorbeai altfel...
CLÉANTE – I-am zis cuvinte mãgulitoare ca sã-þi fiu pe plac.
HARPAGON – Nu simþi pentru ea niciun soi de slãbiciune?
CLÉANTE – Eu?
HARPAGON – Spusele tale mã îndeamnã sã-mi schimb hotãrârea pe care
o luasem când am vãzut-o aici. Adineauri, când eram cu toþii aici, am
înþeles cã o cãsãtorie între mine ºi o fatã atât de tânãrã e nepotrivitã. ªi
cum o cerusem ºi-mi pusesem în joc cuvântul, þi-aº fi dat-o þie.
CLÉANTE – Mie?
HARPAGON – Þie.
CLÉANTE – În cãsãtorie?
HARPAGON – În cãsãtorie.
CLÉANTE – Uite tatã: e drept cã n-o iubesc, dar, ca sã-þi fac pe plac, mã
hotãrãsc s-o iau de nevastã, numai ca sã nu te supãr.
HARPAGON – Aflã cã sunt mai înþelept decât tine ºi nu vreau sã te silesc
sã-þi calci pe inimã.
CLÉANTE – Iartã-mã. Aº face-o din dragoste pentru dumneata.
HARPAGON – Nu e bine. O cãsãtorie silitã nu e bunã.
CLÉANTE – Ei, lasã, dragostea poate veni mai târziu.
HARPAGON – Dacã ai fi iubit-o cu adevãrat, treacã de la mine, te lãsam
s-o iei de soþie în locul meu. Dar, pentru cã nu þi-e pe plac, mã întorc la
hotãrârea mea dintâi ºi o opresc pentru mine.
CLÉANTE – Tatã, adevãrul e cã o iubesc din ziua în care am vãzut-o la
plimbare. Cã adineauri eram hotãrât sã-þi cer învoirea sã mã-nsor cu ea,
dar destãinuirea dumitale m-a oprit, ca ºi teama sã nu te supãr.
HARPAGON – Ai fost la ea acasã?
CLÉANTE – Da, tatã.
HARPAGON – De multe ori?
CLÉANTE – De când o cunosc, cam de multe ori...
HARPAGON – Ai fost primit bine?

47. La începutul actului IV,
situaþia ia o nouã întorsãturã. Cautã
enunþul inadecvat dintre varian-
tele de mai jos:
A) Mariane ºi Élise se împrietenesc.
B) Tinerii încearcã sã gãseascã o
scãpare, unindu-ºi forþele.
C) Frosine pune la cale o nouã
înºelãciune.
D) Harpagon intrã la bãnuieli.
E) Mariane îl înfruntã pe Harpagon.

48. Dialogul dintre tatã ºi fiu
din scena 3 aratã cã:
A) Tatãl îºi ia revanºa discursivã
pentru jocul dublu din povestea
diamantului.
B) Fiul este sincer pe tot parcursul
dialogului ºi din aceastã cauzã cade
în ghearele demonicului sãu tatã.
C) Cléante doreºte sã-ºi îmbuneze
tatãl cu linguºiri pentru ca acesta
sã consimtã la cãsãtoria sa.
D) Harpagon doreºte sã-ºi îmbu-
neze fiul pentru ca acesta sã consimtã
la cãsãtoria sa.
E) Tatãl se cãieºte pentru excesele
sale ºi doreºte sã îºi sprijine fiul.
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CLÉANTE – Foarte bine. Dar fãrã sã spun cine sunt! De aci, uimirea de
adineaori a Marianei.
HARPAGON – ªi fata rãspunde dragostei tale?
CLÉANTE – Cred cã ºi ea simte o oarecare aplecare cãtre mine...
HARPAGON – Acestea fiind zise, bãiatule, te poftesc sã uiþi de patima ta.
Sã nu te mai þii dupã ea, fiindcã o pãstrez pentru mine, iar dumneata sã te
însori cu cea pe care þi-am ales-o eu.
CLÉANTE – Bine, tatã, þi-ai bãtut joc de mine! Atunci aflã cã eu nu renunþ
la dragostea mea ºi cã n-o sã mã dau în lãturi de la nimic pentru a þi-o
smulge pe aceea pe care o vrei.
HARPAGON – Maimuþoiule, ai de gând sã-mi pui beþe-n roate?
CLÉANTE – Dumneata îmi pui beþe-n roate, fiindcã eu am cunoscut-o
mai întâi.
HARPAGON – Atunci o sã mã cunoºti tu pe mine cu câteva beþe pe spinare.
(Se iau la bãtaie)
CLÉANTE – N-o sã mã las!

SFÂRªIT CONCURS

SCENA 4
Jupânul JACQUES, HARPAGON, CLÉANTE

JUPÂNUL JACQUES – Ei stãpâne... domniºorule, ce aveþi de gând? (Se pune între ei)
HARPAGON – Neruºinatule! Sã vezi bãtaie!
JUPÂNUL JACQUES (cãtre Cléante) – E tatãl dumitale... (Cãtre Harpagon) E fiul dumitale...
HARPAGON – Jupâne Jacques, fii judecãtor ºi spune dacã n-am dreptate...
JUPÂNUL JACQUES – Poftim, primesc. (Cãtre Cléante) Dumneata dã-te deoparte.
HARPAGON – Îmi place o fatã ºi vreau s-o iau în cãsãtorie. Neruºinatul de colo spune cã ºi el o iubeºte. ªi o
vrea de soþie, împotriva poruncilor mele.
JUPÂNUL JACQUES – Asta nu se cuvine.
HARPAGON – Aºa e! Urât ºi ruºinos cã un fiu se ia la întrecere cu tatãl sãu!
JUPÂNUL JACQUES – Întocmai, stãpâne. Stai aici, cã mã duc sã-i spun. (Se duce la Cléante, care aºteaptã în
colþul opus al scenei)

49. Identificã personajele care,
în diverse situaþii, mediazã relaþiile
dintre personajele din piesã:
A) Valère (între Élise ºi Harpagon),
Jupânul Jacques (între Harpagon
ºi Frosine), Frosine (între Harpagon
ºi Mariane)
B) Brindavoine (între Élise ºi
Cléante), Cléante (între Harpagon
ºi Mariane), Harpagon (între Valère
ºi Élise)
C) Mariane (între Frosine ºi
Harpagon), Frosine (între Cléante
ºi Mariane), La Flèche (între
Valère ºi Élise)
D) Valère (între Élise ºi Harpa-
gon), Frosine (între Mariane ºi
Harpagon), Jupânul Simon (între
Harpagon ºi Cléante)
E) Harpagon (între Élise ºi
Anselme), La Flèche (între
Harpagon ºi Mariane), Élise (între
Cléante ºi Mariane)

50. Identificã personajul a cãrui
caracterizare nu este redatã în citatele
de mai jos:
1. „... este nobil, de viþã veche, blând
ºi liniºtit, bun ºi înþelegãtor.”
2. „În fãptura dumitale, eu vãd
frumoasele dumitale însuºiri... Nu
uit mãrinimia dumitale.”
3. „... portul nu e grozav, iar
frumuseþea, aºa ºi aºa. Duhul?
Nimic deosebit.”
4. „Nu se poate ceva mai frumos...
trup bine legat, mlãdios, fãrã
niciun beteºug.”
A) Valère   B) Anselme   C) Élise
D) Mariane      E) Harpagon
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CLÉANTE – Iubesc o fatã care rãspunde simþirii mele. Iar lui taicã-miu i se nãzãreºte cã o vrea de nevastã.
JUPÂNUL JACQUES – Asta nu e frumos din partea lui.
CLÉANTE – Cum de nu-i e ruºine? La vârsta lui!
JUPÂNUL JACQUES – Ai dreptate. Foarte ruºinos din partea lui. Mã duc sã-i ºoptesc douã vorbuliþe. (Se întoarce
la Harpagon) Stãpâne, bãiatul nu e chiar aºa de pornit cum s-ar crede. Mi-a destãinuit chiar cã îi pare rãu de toatã
tãrãºenia, cã recunoaºte cã îþi datoreazã cinstire. Sã te porþi frumos cu el ºi sã-i cauþi o nevastã dupã placul lui.
HARPAGON – Atunci spune-i cã, afarã de Mariane, poate alege orice altã fatã.
JUPÂNUL JACQUES – Lasã-te în seama mea, stãpâne. (Merge la Cléante) Aflã cã tatãl matale nu e aºa zevzec
precum îl crezi. E supãrat numai pe felul dumitale de a te purta cu el, aºa încât e gata sã-þi facã pe plac, dacã-i
vorbeºti domol ºi-i arãþi respectul cuvenit.
CLÉANTE – Spune-i cã dacã mi-o dã pe Mariane n-am sã-i mai ies din voie.
JUPÂNUL JACQUES (cãtre Harpagon) – S-a fãcut. E gata sã primeascã tot ce ai spus.
HARPAGON – Aºa, aºa.
JUPÂNUL JACQUES (lui Cléante) – E numai bine. E încântat de fãgãduielile tale.
CLÉANTE – Slavã Domnului!
JUPÂNUL JACQUES – Acum apropiaþi-vã ºi staþi de vorbã cât poftiþi.
CLÉANTE – Jupâne Jacques, o sã-þi fiu recunoscãtor toatã viaþa.
JUPÂNUL JACQUES – Zãu dacã ai de ce, domniºorule...
HARPAGON – Te-ai purtat frumos, jupâne, ºi meriþi o rãsplatã. Crede-mã, n-am sã uit.
(Bagã mâna în buzunar; jupânul Jacques crede cã-i dã rãsplata fãgãduitã, dar Harpagon scoate batista.)

SCENA 5
CLÉANTE, HARPAGON

CLÉANTE – Te rog, tatã, sã mã ierþi.
HARPAGON – Nu face nimic.
CLÉANTE – ªi crede-mã cã-mi pare nespus de rãu...
HARPAGON – Iar mie îmi pare nespus de bine cã þi-a venit mintea la cap.
CLÉANTE – Îþi fãgãduiesc, tatã, cã nu voi uita niciodatã bunãtatea dumitale.
HARPAGON – Iar eu îþi fãgãduiesc cã, orice mi-ai cere, îþi dau cu bucurie.
CLÉANTE – Nu, nu-þi mai cer nimic, dupã ce mi-ai dãruit-o pe Mariane.
HARPAGON – Ce? Cum? Cine þi-a spus cã þi-o dãruiesc pe Mariane?
CLÉANTE – Dumneata, tatã.
HARPAGON – Eu?
CLÉANTE – Bineînþeles cã dumneata...
HARPAGON – Dimpotrivã, tu ai spus cã renunþi la ea.
CLÉANTE – Eu?
HARPAGON – Tu.
CLÉANTE – Nici pomenealã.
HARPAGON – N-ai fãgãduit tu cã nu te mai gândeºti la ea?
CLÉANTE – Mã gândesc mereu ºi pentru totdeauna.
HARPAGON – Iar începi, ticãlosule?
CLÉANTE – Nimic n-o sã mã schimbe.
HARPAGON – Atunci ºtiu ce-mi rãmâne de fãcut.
CLÉANTE – Fã ce pofteºti.
HARPAGON – Sã nu te mai arãþi în faþa mea.
CLÉANTE – Foarte bine.
HARPAGON – Mã lepãd de tine.
CLÉANTE – Leapãdã-te.
HARPAGON – Te dezmoºtenesc.
CLÉANTE – Fã cum pofteºti.

SCENA 6
LA FLÈCHE, CLÉANTE

LA FLÈCHE (vine din grãdinã cu o casetã) – Stãpâne, bine cã te gãsesc! Vino cu mine!
CLÉANTE – Ce e?
LA FLÈCHE – Vino cu mine, repede.
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CLÉANTE – Ce e? Nu pricep.
LA FLÈCHE – Comoara tatãlui dumitale – uite-o.
CLÉANTE – Cum ai fãcut?
LA FLÈCHE – Îþi spun eu. Sã fugim, îl aud zbierând.

SCENA 7

HARPAGON (cu capul gol, intrã urlând din grãdinã) – Hoþii! Hoþii! Puneþi mâna pe hoþi. Ucigaºii! Prindeþi-i pe
ucigaºi! Unde eºti, Dumnezeule drept? Vai! M-au omorât! Mi-au smuls beregata, mi-au furat bãniºorii! Cine
poate fi? Unde-o fi acum? Unde se ascunde? Unde sã alerg, ori mai bine sã stau pe loc? E alãturi? Este aici?
Care eºti? Stai! Dã-mi banii, tâlharule! (Se prinde singur de braþ) Eu eram. Mi s-au rãtãcit minþile, nu mai ºtiu
unde sunt, cine sunt, nici ce fac! Vai, bãniºorii mei, bãniºorii mei, cum aþi pierit! ªi de când am rãmas fãrã voi,
nu mai gãsesc sprijin, nici mângâiere, nici bucurie pe lume! S-a sfârºit cu mine, nu mai am niciun rost în viaþã!
Vai mie! Vai mie! Nu mai pot trãi! Gata, s-a terminat, mor, am murit, am murit ºi m-au îngropat! Nu se grãbeºte
nimeni sã mã învie, aducându-mi înapoi banii, sau spunându-mi mãcar cine i-a furat? Haide, cine spune?
Tãceþi, ai? Mã duc! Mã duc sã caut poliþia. La cazne! La cazne, toatã lumea: servitoare, slugi, fiicã-mea, fiu-meu
ºi, la urmã, eu! Ei, da. Ce v-aþi strâns aici? Pe care arunc ochii, pe acela bãnuiesc cã m-a furat! Despre cine
vorbiþi între voi? Despre tâlharul care m-a prãdat? Cine miºcã acolo sus? Nu cumva e hoþul care m-a furat? Vã
rog în genunchi, dacã ºtiþi cumva care este, daþi-mi de ºtire! Ori poate e ascuns printre voi? Ce vã uitaþi aºa la
mine ºi râdeþi? Va sã zicã ºi voi sunteþi pãrtaºi la furt? Repede, repede, poliþia, strãjile, judecãtorii, temnicerii,
spânzurãtorile ºi cãlãii! Spânzuraþi pe cine nimeriþi! Iar dacã nu se gãsesc bãniºorii, spânzuraþi-mã ºi pe mine!

ACTUL V
SCENA 1

HARPAGON, COMISARUL ºi AJUTORUL sãu

COMISARUL – Spuneaþi cã în casetã se gãseau...
HARPAGON – ...zece mii de galbeni.
COMISARUL – Zece mii?
HARPAGON – Zece mii de galbeni.
COMISARUL – Ãsta e furt, nu glumã.
HARPAGON – Nu se aflã pedeapsã destul de cumplitã pentru o ticãloºie ca asta!
COMISARUL – În ce fel de bani era suma?
HARPAGON – Galbeni din aurul cel mai curat ºi arginþi zimþuiþi.
COMISARUL – Bãnuiþi pe cineva?
HARPAGON – Pe toatã lumea. Aºa cã sã arestezi întreg oraºul cu toate mahalalele.
COMISARUL – Eu sunt de pãrere sã nu speriem oamenii, ci dimpotrivã, sã ne strãduim sã gãsim oarecare dovezi.

SCENA 2
Jupânul JACQUES, HARPAGON, COMISARUL ºi AJUTORUL sãu

JUPÂNUL JACQUES (intrã prin spate, întorcându-se spre locul pe unde a intrat) – Ascultaþi. Mã întorc numaidecât.
Pânã atunci, tãiaþi-i beregata, pârliþi-i picioarele în foc, opãriþi-l cu apã clocotitã ºi spânzuraþi-l de grindã...
HARPAGON – Pe cine? Pe hoþ?
JUPÂNUL JACQUES – Purcelul de lapte pe care vi 1-a adus intendentul ºi pe care vreau sã-1 meºteresc dupã
gustul meu.
HARPAGON – Sã lãsãm asta acum. Uite, mai bine sã-1 ascultãm pe dumnealui.
JUPÂNUL JACQUES – Dumnealui e musafirul nostru?
COMISARUL – Dragã prietene, sã nu ascunzi nimic stãpânului dumitale.
JUPÂNUL JACQUES – Pe cinstea mea, o sã vã arãt tot ce ºtiu.
COMISARUL – Nu e vorba de asta.
JUPÂNUL JACQUES – ªi dacã mâncarea nu-i bunã, de vinã e numai intendentul nostru.
HARPAGON – Ticãlosule, nu de ospãþ e vorba! Spune ce ºtii despre banii care mi s-au furat.
JUPÂNUL JACQUES – Vi s-au... furat bani?
HARPAGON – Da, tâlharule! ªi te spânzur, dacã nu mi-i dai înapoi.
COMISARUL – Pentru numele lui Dumnezeu, nu-l ameninþaþi! Îl vãd dupã înfãþiºare cã e om cinstit ºi cã o sã vã
dezvãluie ceea ce doriþi sã aflaþi.
JUPÂNUL JACQUES (aparte) – Uite cã pot acum sã mã rãzbun pe intendentul nostru. (Tare) Stãpâne, pe
cinstite, eu cred cã jupânul intendent a sãvârºit ticãloºia.
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HARPAGON – Valère?
JUPÂNUL JACQUES – El!
HARPAGON – El, pe care-l socoteam omul meu de credinþã?
JUPÂNUL JACQUES – Chiar el! Îl bãnuiesc cã el v-a furat.
HARPAGON – ªi pe ce te bazezi?
JUPÂNUL JACQUES – Pe ce?
HARPAGON – Da, pe ce?
JUPÂNUL JACQUES – Mmmm... pe ce e de bãnuit.
COMISARUL – Asta nu e de ajuns. Adu dovezi.
HARPAGON – L-ai vãzut cumva miºunând la ascunzãtoarea mea?
JUPÂNUL JACQUES – L-am vãzut. Unde aþi ascuns banii?
HARPAGON – În grãdinã.
JUPÂNUL JACQUES – În grãdinã, întocmai. L-am vãzut umblând încoace ºi-ncolo prin grãdinã. Unde erau
banii?
HARPAGON – Într-o casetã.
JUPÂNUL JACQUES – Pãi, vezi? Aºa-i. L-am vãzut cu o casetã.
COMISARUL – ªi cum arãta caseta?
JUPÂNUL JACQUES – Era o casetã... o casetã destul de mare.
HARPAGON – Cea care mi s-a furat era micã.
JUPÂNUL JACQUES – Micã, dacã o judeci aºa, dar eu am socotit-o mare.
COMISARUL – ªi de ce culoare era?
JUPÂNUL JACQUES – De ce culoare?
COMISARUL – Da.
JUPÂNUL JACQUES – D-apoi... Dacã m-aþi ajuta un pic, v-aº spune...
HARPAGON – Haide...
JUPÂNUL JACQUES – Nu era roºie?
HARPAGON – Ba cenuºie.
JUPÂNUL JACQUES – Întocmai. Cenuºie, bãtând în roºu. Asta voiam sã spun.
HARPAGON – Caseta mea, bãniºorii mei. Gata, scrie-i mãrturia. Doamne, în cine sã te mai încrezi? Uite, nu
m-aº mira acum ca hoþul sã fiu chiar eu.
JUPÂNUL JACQUES – Uite-l cã vine. Te rog frumos, stãpâne, sã nu-i spui cã eu l-am dat în gât.

SCENA  3
VALÈRE, HARPAGON, COMISARUL ºi AJUTORUL sãu, Jupânul JACQUES

HARPAGON – Apropie-te. ªi mãrturiseºte lovitura cea mai cumplitã pe care un om a fãcut-o vreodatã.
VALÈRE – Nu înþeleg.
HARPAGON – Cum, nemernicule, nu roºeºti mãcar dupã o asemenea fãrãdelege?
VALÈRE – Ce fãrãdelege?
HARPAGON – Ce fãrãdelege, spurcatule! Degeaba încerci sã te mai ascunzi cã eu ºtiu, am aflat tot tâlharule!
Cum ai putut sã-þi baþi joc de bunãtatea mea? De-asta ai venit la mine, ca sã mã vinzi ºi sã mã furi, spânzuratule!
VALÈRE – Dacã s-a descoperit tot, n-am sã umblu cu minciuna!
JUPÂNUL JACQUES (aparte) – Am ghicit fãrã sã-mi fi dat seama?
VALÈRE – Mã hotãrâsem sã vã vorbesc, aºteptam numai împrejurarea cea bunã. Dar acum, cã aþi aflat, vã rog
stãruitor sã nu vã supãraþi ºi sã-mi daþi dreptate.
HARPAGON – Ce dreptate, hoþule?
VALÈRE – E drept cã v-am greºit, dar nãdãjduiesc cã mã puteþi ierta.
HARPAGON – Cum? Sã iert? O nelegiuire ca asta?
VALÈRE – Vã rog sã nu vã înfuriaþi. Dacã mã ascultaþi, veþi vedea cã rãul nu e atât de mare pe cât îl socotiþi.
HARPAGON – Rãul nu e atât de mare? Dar sângele meu, dar trupul din trupul meu?
VALÈRE – Sângele dumneavoastrã n-a încãput pe mâini rele. Sunt în mãsurã sã nu-i pricinuiesc nicio neplãcere,
fiindcã orice se poate drege.
HARPAGON – Sunt de aceeaºi pãrere, numai dã-mi înapoi ceea ce mi-ai rãpit! Tot ce-aveam mai scump. ªi eu
care m-am încrezut în tine. Ce te-a îndemnat sã te porþi aºa?
VALÈRE – Cum, mã mai întrebaþi?
HARPAGON – Uite cã întreb.
VALÈRE – Dragostea.
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HARPAGON – Dragostea?
VALÈRE – Dragostea.
HARPAGON – Frumoasã dragoste, minunatã dragoste! Dragoste de bãniºorii mei!
VALÈRE – Vã înºelaþi. Nu poftesc la bunurile dumneavoastrã, dacã bineînþeles îmi lãsaþi pe cel pe care-l am.
HARPAGON – Aaa! Sã-þi iasã din cap aºa ceva! Nu-þi las nimic. Poftim obrãznicie: nu vrea sã-mi dea înapoi ce
mi-a furat!
VALÈRE – Socotiþi cã e un furt?
HARPAGON – Da’ ce-i, dacã nu-i furt? O comoarã, o adevãratã comoarã!
VALÈRE – Comoarã, bine aþi spus, ºi cea mai nepreþuitã din câte aveþi. Dar nu înseamnã cã o pierdeþi, dacã
mi-o încredinþaþi mie. Vã cer, în genunchi, comoara asta, plinã de farmec, sã mi-o dãruiþi.
HARPAGON – Nici nu mã gândesc.
VALÈRE – Ne-am jurat credinþã veºnicã, sã nu ne despãrþim niciodatã.
HARPAGON – Straºnic jurãmânt! Cu bãniºorii mei!
VALÈRE – Da, ne-am legat împreunã pentru vecie.
HARPAGON – Asta n-o sã se întâmple, ascultã-mã bine.
VALÈRE – Numai moartea ne poate despãrþi.
HARPAGON – I-auzi! Pe banii mei!
VALÈRE – V-am mai spus cã nu e vorba de bani. Inima mea n-a ascultat de socotelile lumii ãsteia.
HARPAGON – O sã spui cã m-ai furat din milostenie creºtineascã! Dar pun eu capãt la toate prostiile tale.
Justiþia o sã-mi facã dreptate.
VALÈRE – Sunt gata sã îndur furia dumneavoastrã. Numai pe mine trebuie sã vã descãrcaþi mânia. Fiica
dumneavoastrã e nevinovatã.
HARPAGON – Asta, da, te cred. Cum o sã fie fiica mea pãrtaºã la o asemenea nelegiuire? Acum dã-mi comoara,
spune unde ai dus-o?
VALÈRE – Nicãieri. E aici, în casa dumneavoastrã!
HARPAGON (aparte) – O, caseta mea dragã! (Tare) Se gãseºte la mine în casã?
VALÈRE – Da.
HARPAGON – ªi, ia spune, nu te-ai atins de ea?
VALÈRE – Eu? Sunteþi nedrept nu numai faþã de mine, dar ºi faþã de ea! Mai curând mor, decât sã-i întinez
simþirea. Este prea cinstitã.
HARPAGON (aparte) – Caseta mea, cinstitã!
VALÈRE – Toate dorinþele mele se împlinesc când o privesc, ºi nimic n-a întinat patima pe care ochii ei frumoºi
au aprins-o în inima mea.
HARPAGON – Ochii frumoºi ai casetei mele! Vorbeºte de ea ca de-o ibovnicã.
VALÈRE – Jupâneasa Claude ºtie taina ºi vã poate sta mãrturie...
HARPAGON – Cum, slujitoarea mea e ºi ea pãrtaºã?
VALÈRE – Da, domnule, a fost martorã a legãmântului dintre mine ºi fiica dumneavoastrã când ea mi-a dat
inima ei, primind-o în schimb pe a mea.
HARPAGON (aparte) – Nu mai pricep nimic. (Cãtre Valère) Ce-mi tot îndrugi aici de fiica mea?
VALÈRE – Vreau sã spun cã ieri am semnat amândoi o fãgãduialã de cãsãtorie.
HARPAGON – Fata mea a semnat o fãgãduialã de cãsãtorie cu tine?
VALÈRE – Da, domnule.
HARPAGON – Vai, încã o nenorocire!
JUPÂNUL JAGQUES (cãtre comisar) – Scrie, domnule, scrie...
HARPAGON – Necaz mare. Deznãdejde ºi mai cumplitã! (Cãtre comisar) Repede, trimite-l la puºcãrie ºi ca hoþ
ºi ca ademenitor!
VALÈRE – Nu mi se cuvine nici un nume, nici altul!

SCENA  4
HARPAGON, ÉLISE, VALÈRE, FROSINE

HARPAGON – A, iatã-te, copil înrãit ºi nevrednic! Aºa urmezi tu sfaturile mele? Laºi sã te ademeneascã un
tâlhar de drumul mare, îi dãruieºti inima ta, fãrã consimþãmântul meu? A, vã arãt eu vouã! (Cãtre Élise) Patru
pereþi bine zãbreliþi or sã rãspundã de purtarea ta! (Cãtre Valère) Iar o drãguþã de spânzurãtoare o sã te ia în
primire pe tine, blestematule!
VALÈRE – Cer sã fiu ascultat.
HARPAGON – Când am zis spânzurãtoare, am greºit! O sã fii ars de viu!
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ÉLISE (cade la picioarele lui Harpagon) – Tatã, fie-þi milã de noi. Priveºte mai bine pe cel de care te simþi jignit.
Este cu totul altfel decât îl vãd ochii dumitale. Fãrã el, eram moartã. Da, tatã, el m-a scãpat atunci când am cãzut
în râu, aºa cã lui îi datorezi viaþa fiicei pe care azi...
HARPAGON – Asta nu înseamnã nimic. Mult mai bine era pentru mine dacã te lãsa sã te îneci, decât sã-mi facã
ce mi-a fãcut.
ÉLISE – Tatã, te rog fierbinte...
HARPAGON – Nu, nu vreau sã mai aud nimic. Justiþia sã facã dreptate!
FROSINE – Ei, poftim încurcãturã!

SCENA  5
ANSELME, HARPAGON, ÉLISE, MARIANE, FROSINE, VALÈRE,

Jupânul JACQUES, COMISARUL ºi AJUTORUL sãu

ANSELME – Ce s-a întâmplat, seniore Harpagon? Ce e larma asta?
HARPAGON – A, seniore Anselme, sunt cel mai nefericit om de pe lume. M-a lovit în averea mea, m-a izbit în
cinstea mea! Nelegiuitul acela a venit la mine sub numele de om de încredere, numai ca sã-mi fure banii ºi
sã-mi ademeneascã fiica.
VALÈRE – Spuneþi, cine s-a atins de banii dumneavoastrã, cã eu nu mai înþeleg nimic...
HARPAGON – Fiicã-mea ºi acel hoþ la drumul mare au semnat o fãgãduialã de cãsãtorie. Iatã ce jignire, seniore
Anselme! Dumneata eºti cel mai îndreptãþit sã te adresezi poliþiei, ca sã te rãzbuni.
ANSELME – Nu doresc sã-mi iau nevastã cu sila ºi nu cer nimic de la o inimã care s-a dãruit altuia.
VALÈRE – Domnule, nu pot fi învinuit de nimic. O iubesc pe fiica dumneavoastrã. Nãdãjduiesc cã o sã vã
schimbaþi gândul, aflând cine sunt...
HARPAGON – Pe mine nu mã pãcãleºti cu basme de-astea. E plinã lumea de hoþi ºi de înºelãtori care se
împopoþoneazã cu un nume de vazã.
VALÈRE – Aflaþi, domnule, cã tot Neapolul poate mãrturisi cine-mi sunt pãrinþii.
ANSELME – Uºurel, tinere. Gândeºte-te de douã ori pânã sã vorbeºti. Cunosc tot Neapolul ºi pot sã descurc
toate iþele poveºtii dumitale.
VALÈRE (îºi pune cu mândrie pãlãria pe cap) – Nu sunt omul care sã se teamã de dumneavoastrã. Dacã
într-adevãr cunoaºteþi Neapolul, atunci trebuie sã ºtiþi cine este don Thomas d’Alburci.
ANSELME – Bineînþeles cã ºtiu.
HARPAGON – Nu-mi pasã mie de don Thomas...
ANSELME – Rogu-te, lasã-l sã continue. Sã vedem ce mai are sã spunã.
VALÈRE – Spun doar cã el mi-a dat viaþã.
ANSELME – El?
VALÈRE – Da.
ANSELME – Fãrã glume, da? Nãscoceºte altã poveste mai puþin gogonatã!
VALÈRE – Vã rog sã nu-mi vorbiþi în felul ãsta. Nu e minciunã ce vã spun. Pot dovedi cu uºurinþã.
ANSELME – Cum îndrãzneºti sã spui cã eºti fiul lui don Thomas d’Alburci?
VALÈRE – Îndrãznesc!
ANSELME – Aflã atunci cã au trecut cel puþin ºaisprezece ani de când acesta a pierit pe mare cu soþia ºi copiii,
încercând sã-ºi scape viaþa de persecuþiile nemiloase iscate de pe urma tulburãrilor din Neapole. Mulþi nobili au
plecat atunci în surghiun.
VALÈRE – Aºa e. Însã aflaþi la rândul dumneavoastrã, ca sã nu mai vorbiþi cu uºurinþã, cã un bãiat al lui, în
vârstã de ºapte ani, a fost scãpat de la înec împreunã cu un slujitor de cãtre o corabie spaniolã. Acel bãiat sunt
eu. Cãpitanul corabiei m-a crescut ca pe copilul sãu ºi m-a ajutat sã devin ostaº când vârsta mi-a îngãduit. De
curând am aflat cã tatãl meu n-a murit; am încercat sã-i cercetez urmele, am ajuns aici, ºi o întâmplare, poruncitã
de providenþã, mi-a îngãduit s-o vãd pe Élise. Aºa m-am hotãrât sã rãmân aici, trimiþând pe altcineva în locul
meu în cãutarea pãrinþilor mei.
ANSELME – Ce dovezi ai putea aduce ca sã ne arãþi cã spui adevãrul?
VALÈRE – Mãrturia cãpitanului spaniol, un sigiliu de rubine aparþinând tatãlui meu, o brãþarã de agate pe care
maicã-mea mi-a pus-o la braþ, ºi bãtrânul Pedro, slujitorul care a scãpat odatã cu mine de la înec.
MARIANE – Vai, spusele dumitale le pot întãri eu, cãci din câte mi-a fost dat sã aud, m-am încredinþat cã eºti
fratele meu.
VALÈRE – Dumneata... sora mea?
MARIANE – Da. Cerul ne-a scãpat ºi pe noi, pe mama ºi pe mine, de la înec. Pe noi ne-au cules niºte corsari de
pe sfãrâmãturile corabiei. Dupã zece ani, am scãpat de robie, ne-am întors la Neapole, dar am gãsit totul vândut.
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Am plecat la Genova, unde mama cu greu a mai putut aduna câteva rãmãºiþe dintr-o moºtenire irositã, iar de
acolo am poposit în locurile astea unde de-abia ne ducem zilele.
ANSELME – O, cerule, nemãsuratã e puterea ta! Veniþi în braþele mele, copiii mei.
VALÈRE – Dumneata eºti tatãl nostru?
MARIANE – Pe dumneata te plânge mama de atâta amar de vreme?
ANSELME – Da, fata mea, da, fiul meu, eu sunt don Thomas d’Alburci, pe care cerul l-a ocrotit de furia
valurilor cu toþi banii ce-i avea asupra lui. Dându-mi seama cã viaþa îmi e în pericol la Neapole, am renunþat la
el pentru totdeauna. Am gãsit mijlocul sã vând tot ce aveam acolo ºi m-am statornicit aici, unde voiam sã-mi
întemeiez un nou cãmin, dupã ºaisprezece ani de singurãtate. Vã crezusem pierduþi. Mulþumesc Domnului
Atotputernic cã v-a ocrotit!
HARPAGON – Acesta e fiul dumitale?
ANSELME – Da.
HARPAGON – Atunci te chem în judecatã pentru cei zece mii de galbeni pe care mi i-a furat.
ANSELME – Fiul meu... te-a furat?
HARPAGON – Fiul dumitale!
ANSELME – De unde ºtii cã el?
HARPAGON – Jupânul Jacques mi-a spus. ªi domnul comisar i-a primit mãrturia.
VALÈRE – Dumneata mã crezi în stare de aºa o faptã?
HARPAGON – În stare, neînstare, eu vreau banii mei!

SCENA   6
CLÉANTE, VALÈRE, MARIANE, ÉLISE, FROSINE, HARPAGON,

ANSELME, Jupânul JACQUES, LA FLÈCHE, COMISARUL ºi AJUTORUL sãu

CLÉANTE – Tatã, nu te mai chinui, te rog, ºi nu mai învinui pe nimeni. Am ºtiri despre bãniºorii tãi ºi, dacã te
hotãrãºti sã consimþi la cãsãtoria mea cu Mariane, îi primeºti înapoi.
HARPAGON – Unde sunt?
CLÉANTE – Sunt într-un loc de care rãspund. Acum dumneata sã ne spui ce hotãrãºti: ori mi-o dai pe Mariane,
ori s-a dus caseta.
HARPAGON – Nu s-a scos nimic din ea?
CLÉANTE – Nimic. Aºa cã vrem sã ºtim dacã ai de gând sã-þi dai consimþãmântul. Maicã-sa o lasã slobodã sã
aleagã între mine ºi dumneata.
MARIANE – S-ar cuveni sã mai adaug cã acum am ºi un pãrinte de la care trebuie sã mã ceri.
ANSELME – Seniore Harpagon, nãdãjduiesc cã vei fi ºi dumneata de pãrere cã e mai potrivit ca alegerea unei
fete sã cadã asupra fiului, mai curând decât asupra tatãlui. Haide, nu ne sili sã rostim vorbe pe care nu se cade
sã le auzi, aºa cã învoieºte-te la dubla cãsãtorie, cum am fãcut ºi eu.
HARPAGON – Ca sã ºtiu ce am de fãcut, întâi sã-mi vãd caseta!
CLÉANTE – O s-o vezi nevãtãmatã ºi neatinsã.
HARPAGON – Pe urmã, n-am bani de dat zestre copiilor mei.
ANSELME – Am eu pentru ei, de asta sã nu duci grijã.
HARPAGON – Îþi iei asupra dumitale cheltuiala celor douã
nunþi?
ANSELME – Îmi iau. Mai doreºti ceva?
HARPAGON – Îmi faci pentru nuntã ºi haine de socru?
ANSELME – Îþi fac. Iar acum, sã ne bucurãm în voie de
ziua asta fericitã.
COMISARUL – Mie cine-mi plãteºte ce-am scris?
HARPAGON – N-am nevoie de înscrisurile dumitale!
COMISARUL – Nu mai spune! Ori îþi închipui cã eu muncesc
de pomanã?
HARPAGON (arãtând cãtre jupânul Jacques) – Pentru ostenealã, poftim, ia-l ºi spânzurã-1 pe dumnealui!
ANSELME – Seniore Harpagon, sã-i iertãm înºelãtoria.
HARPAGON – Dar îl plãteºti dumneata pe comisar?
ANSELME – Îl plãtesc. ªi acum, Mariane, sã mergem repede sã împãrtãºim mamei tale bucuria noastrã.
HARPAGON – Iar eu sã-mi revãd bãniºorii mei.




