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Scena XII

Hlestakov şi maria antonovna.

mAriA AntonovnA : Ah !
hLeStAkov : De ce vaţi speriat aşa, domnişoară ?
mAriA AntonovnA : Nu, nu mam speriat.
hLeStAkov (pozînd) : Să ştiţi, domnişoară, cămi 

face o mare plăcere că maţi luat drept un 
om, care... Îndrăznesc să vă întreb : unde 
aveaţi intenţia să vă duceţi ?

mAriA AntonovnA : Zău că nu mă duceam nicăieri.
hLeStAkov : Şi de ce, mă rog, nu vă duceaţi 

nicăieri ?
mAriA AntonovnA : Am vrut să văd dacă mămica 

nui cumva aici...
hLeStAkov : Nu, aş vrea să ştiu de ce nu vă 

duceaţi nicăieri.
mAriA AntonovnA : Vam deranjat. Aveaţi treburi 

importante.
hLeStAkov (pozînd) : Ochii dumneavoastră sînt 

de preferat oricăror treburi importante... 
Nu mă puteţi deranja, în nici un fel nu 
puteţi. Dimpotrivă, puteţi sămi faceţi o 
mare plăcere.

mAriA AntonovnA : Vorbiţi ca în capitală.
hLeStAkov : Pentru o persoană atît de încîn

tătoare ca dumneavoastră... Pot îndrăzni 
să am fericirea de a vă oferi un scaun ? 
Nu, nu un scaun vi sar cuveni, ci un tron.

mAriA AntonovnA : Drept să vă spun, nu ştiu... 
Trebuie să mă duc. (Se aşază.)
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hLeStAkov : Ce eşarfă minunată aveţi !
mAriA AntonovnA : Sînteţi ironic, vreţi doar să 

rîdeţi de noi, provincialele.
hLeStAkov : Ce mult miaş dori, domnişoară, 

să fiu o eşarfă, ca să vă îmbrăţişez gîtul 
alb ca floarea de crin.

mAriA AntonovnA : Nu înţeleg deloc la ce vă 
referiţi... O eşarfă acolo... Ce ciudată vreme 
e astăzi !

hLeStAkov : Dar buzele dumneavoastră, dom
nişoară, sînt mai frumoase decît orice vreme.

mAriA AntonovnA : Spuneţi nişte lucruri... Vaş 
ruga mai bine sămi scrieţi nişte versuri 
în album, ca amintire. Pesemne că ştiţi 
multe versuri.

hLeStAkov : Pentru dumneavoastră, domni
şoară, fac tot ce doriţi. Numai sămi spuneţi 
ce fel de versuri.

mAriA AntonovnA : Ştiu eu... Versuri frumoase, 
noi.

hLeStAkov : Mare scofală ! Ştiu o grămadă de 
versuri.

mAriA AntonovnA : Atunci, spuneţimile pe cele 
pe care o să mi le scrieţi.

hLeStAkov : De ce să vi le mai spun ? Şiaşa 
le ştiu.

mAriA AntonovnA : Îmi sînt aşa de dragi...
hLeStAkov : Am versuri de tot felul. Uite, de 

pildă : „Ah, omule, cempins deamaruri, 
la Dumnezeu în van cîrteşti !”1. Mai am şi 
altele... Acum nu mi le pot aminti. De altfel, 

1. „Ah, omule…” – primele versuri ale poeziei lui 
Lomonosov Odă, din Iov.
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asta încă nui nimic. În loc de versuri, mai 
bine vă prezint dragostea mea, care, de cum 
vam văzut privirea... (Îşi trage scaunul mai 
aproape.)

mAriA AntonovnA : Dragostea ! Dragostea no 
înţeleg... nam ştiut niciodată cei dragos
tea... (Îşi îndepărtează scaunul.)

hLeStAkov (trăgînduşi scaunul mai aproape) : 
De ce vă îndepărtaţi cu scaunul ? Neam 
simţi mai bine stînd aproape unul de altul.

mAriA AntonovnA (îndepărtînduşi scaunul) : De 
ce să stăm aproape ? e bine şi departe.

hLeStAkov (împingînduşi scaunul aproape) : De 
ce departe ? e bine şi aproape.

mAriA AntonovnA (îndepărtînduşi scaunul) : La 
ce bun ?

hLeStAkov (trăgînduse mai aproape cu scaunul) : 
Păi, numai vi se pare că stăm aproape. 
Puteţi să vă imaginaţi că stăm departe. Ce 
fericit aş fi, domnişoară, dacă vaş putea 
strînge în braţe.

mAriA AntonovnA (uitînduse pe fereastră) : Ce 
să fi zburat peacolo ? O coţofană, sau altă 
pasăre ?

hLeStAkov (sărutîndo pe umăr şi privind pe 
fereastră) : O coţofană.

mAriA AntonovnA (ridicînduse indignată) : Nu, 
asta e prea de tot... Cîtă impertinenţă !

hLeStAkov (ţinîndo se mînă) : Iertaţimă, dom
nişoară ! Am făcuto din dragoste, numai 
din dragoste.

mAriA AntonovnA : Mă luaţi drept o provincială 
atît de... (Dă să plece.)
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hLeStAkov (ţinîndo în continuare de mînă) : Din 
dragoste, zău că din dragoste ! Na fost 
decît o glumă, Maria Antonovna, nu vă 
supăraţi ! Sînt gata să îngenunchez şi să 
vă cer iertare. (Cade în genunchi.) Iertaţimă, 
iertaţimă ! Vedeţi că stau în genunchi.

Scena XIII

Aceiaşi şi anna andreevna.

AnnA AnDreevnA (văzîndul pe Hlestakov în ge
nun chi) : ei, comédie !

hLeStAkov (ridicînduse) : Ah, la dracu’ !
AnnA AnDreevnA (fiicei) : Ce înseamnă asta, 

domnişoară ? Ce purtare mai e şi asta ?
mAriA AntonovnA : eu, mămică...
AnnA AnDreevnA : Pleacă deaici ! Mă auzi ? Pleacă 

deaici ! Şi să nu îndrăzneşti să te mai arăţi 
în ochii mei !

Maria Antonovna iese plîngînd.

Scuzaţimă, dar mărturisesc că sînt aşa 
de uluită...

hLeStAkov (aparte) : Şi ea e bucăţică bună, nui 
urîtă deloc. (Se aruncă în genunchi.) Doamnă, 
vedeţi că arde dragostean mine.

AnnA AnDreevnA : Cum, aţi îngenuncheat ? Ridi
caţivă, ridicaţivă, aici duşumeaua nui 
curată deloc.
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hLeStAkov : Nu, o să stau în genunchi, neapărat 
în genunchi ! Vreau să ştiu ce mie scris : 
viaţa sau moartea ?

AnnA AnDreevnA : Dar, daţimi voie, încă nu 
înţeleg întru totul semnificaţia cuvintelor 
dumneavoastră. Dacă nu mă înşel, îmi faceţi 
o declaraţie în privinţa fiicei mele ?

hLeStAkov : Nu, de dumneavoastră sînt îndră
gostit. Viaţa mea atîrnă deun fir de păr. 
Dacă numi încununaţi dragostea perma
nentă, numi merit existenţa pe pămînt. 
Cu pieptul înflăcărat, vă cer mîna.

AnnA AnDreevnA : Dar daţimi voie să vă fac 
observaţia că eu sînt întru cîtva... măritată.

hLeStAkov : Asta nui nimic ! Dragostea nu 
face deosebiri. Şi karamzin a spus : „Legile 
con damnă”1. Ne vom retrage la adăpostul 
şuvoaielor... Mîna, mîna vo cer !

Scena XIV

aceiaşi şi maria antonovna, care intră în fugă.

mAriA AntonovnA : Mămică, tata o spus să... 
(Văzîndul pe Hlestakov în genunchi, strigă 
uşor.) ei, comédie !

AnnA AnDreevnA : ei, ce e ? La ce bun ? De ce ? 
De cînd teai făcut aşa de uşuratică ? Dai 
buzna ca o pisică zăludă ! Ceai găsit aici 

1. „Legile condamnă” – dintro poezie, inclusă în 
nuvela Insula Borholm de Nikolai karamzin.
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de tea apucat mirarea ? Ce ţia trecut prin 
minte ? Zău, parcă ai fi un copil de trei ani. 
Nu semeni, nu semeni nici cît negru sub 
unghie a domnişoară de optsprezece ani. 
Nu ştiu cînd o să fii mai înţeleaptă, cînd 
o să te porţi aşa cum se cuvine să se 
poarte o fată binecrescută. Nu ştiu cînd 
o să afli şi tu ce înseamnă bunele maniere 
şi purtarea serioasă.

mAriA AntonovnA (printre lacrimi) : Mămică, nam 
ştiut, zău...

AnnA AnDreevnA : Numai păsărele ai în cap. Te 
iei după fetele lui LeapkinTeapkin. Ce stai 
să te uiţi la ele ? Nu la ele trebuie să te 
uiţi. Ai de unde lua exemplu, de pildă de 
la maicăta. Ăstai exemplu pe care trebuie 
săl urmezi.

hLeStAkov (apucînd mîna fiicei) : Anna Andreevna, 
nu vă puneţi împotriva fericirii noastre, 
binecuvîntaţine dragostea permanentă !

AnnA AnDreevnA (uimită) : Deci, pe ea o...
hLeStAkov : hotărîţi : viaţa sau moartea ?
AnnA AnDreevnA : Vezi, proasto ? Din cauza 

unei nătînge ca tine, musafirul nostru a 
binevoit să cadă în genunchi. Iar tu ai dat 
buzna ca o zănatică. Uite, acum zău că 
ar trebui să refuz : nu meriţi un asemenea 
noroc.

mAriA AntonovnA : Nam să mai fac, mămică. 
Deacum înainte, nam să mai fac.


