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Amatorii
I
A

u f1,esca vie şi de largi cliruensiuui a mi.şcaxu noastre rtea•llro.le, aotJ.vLllatea fu:r
maţiilor de artişti amatori din srate şi din oraşe ooupă - şi trebuie să ooupe wt loc diu c,e în oe mai wipov!Jant. Ne afJăm, iLa daru omd oprimăm aeeastă
ediţie a 1,evis,flei noastre, în farz:a iniţială a mairelui •oon-OUirs al runa.oonhlo.r, oo-ganiZlalt,
pe wprafota întregei ţări, întru îmliîm,pmavea celei de a XXX-<a aruiversă:rti a eliheră!rii
patriei şi Congremlui al Xi-lea al PaI!!idului Comunist Român.
Subliniem, de la început, aria ,,astă ,a iniţiativei. lşi 111/llesc eforturile pentru
srtinmilia.rea mişcă.rji · aa,L-istice de amaito:ri in,stÎ:buţii eficientJe .ş i prestigioose, OU!IIl sînrt Con
siliul Cultmii şi Ecliucaţiei Socialiste, Comitetul Central al Urui.unii Geneiiale a Sinelii•
ealeJor, Comitetul Centra:l al Uninmii Tinm,ebului ConH1!Il!Î�t, COI1J&iliUJ!. Polillic Superilo:r
al A1::rnatei şi al-te ,orgarnizaţii Î!niteres:ate în acest domeniu. Atenţia presei şi a raclio
televiziunii es,te, rle asemenea, ooncent,iată asupra aces·ruii COOl,C/Ul\5 oa,r,e prolllÎte să
capete, pe drept cuvînt, p1'oporţii de evenrum.eint a1rtistic naţio:rual.
:Rormaţiile teatrale şi JJllUZ!lcal-,owegnatfwe din Ro.mâiniia socialistă, prooenrlle în
aproape ummimitatea s•atelor şi oraşeloa·, numără, ,azi, ,sruJte de mii ele <ll'L-j;;rti run:atoTÎ
,lin rîrndu:rile muuci•torilor; ţăiiamlor, intelectualilar, osbaşiior ; s·pectacoJcle c1ate de aceste
formaţii in casele rle cultură, duhuri, căJ.lliIDJJe cuJ.tm·aJe, case ale amruutci, în Îl11ltl,eprin
cleri şi unităţi agmiJcole reunesc mwoone de specrutori de toa,te vfrswle, cu p1,ogătime
in�eleollnală foru·te Ya· riată şi - în genemJ. - nu nunruri cu gust, dar şi ou cla,agostc
profonclă, cu pa,sriune, pmtru fumu.ele artis;t;ice în care le este p1•ezentată propria lor
muucă şi viaţă.
S-a 1,emarcaL, în ne.rnumă1·,1,lle mnp1,ejrnrări, ,că re)_)l'ezenlllaţirule ckte ele forDJaţiile
do amatori sînt mai ap1auc1ate, mai călduros primite, alunei oind ele promovează iteatl'uJ
ou ·remă politică, patniutică, revoluţionrură. Obţin succese rtmariuice, găsesc ecou în sufletele
miJioaneior de specbruL01'Î. piesele rle teatru, dansurue, cîntecele î1n came oam,en,ii 1,egăsesc
trăs-ătmiie specifice ale artei militante şi alr, ·croaţ,î,ei m<tistioe PO'J.Ytlilfil'e, tmdiţioamle,
cxp:rimate, ,ou hun gust arrtistic şi antentici·tate, în spectacole a crur-0.r temă esbe Vii.aţa
şi sociel•atea contempo:r.iană.
Form,a\iile m·lisLicc ele amrullol1Î polarizează, frură g.reş, adeziunea spon·taa1ă şi oaklă
a mairolui lor pruhlic, clacă, în permanenţă, au în iaitenţia lor, de la con,s,tibui.1,c,a r eper
to.1·ii,Jn.i ;pînă la p
, nnc,r-ea in scenă şi i. nterpretare, mii&iunea eclucaLivă a t,eab, rulnii. ,lnsăşi
ideea pe care esl;e etlific,ată mişcarea a1,tislli.că de OT11asă şi - impJ.:,r,i t - arcbua1lul COll'lJCIU1l"S
re •atmgc atentia ţ,u·ii î.rutn,egi, esbe de a se amplifioa şi aprofuJ1da ,co.n.Lribuţi,a creiaitori
lor şi inlm·pL'<!\ilm· d,e artă la c1lucarea maselor in spiri,tul d,,agosLci foţă do paL:·:c, pa'li!i.cl
şi popor. Ei 1Irebnfo să pună, mereu, în ln.Lmină .alibudin�a avinbală fo\ă ele ll'llLmcă şi
d-e înclaLcu.ii-ile so
· cial-e, ş, ă contribuie, de a1;emen-oa, pi·in op·era lor, l,a căr.ne.nba,,ea p6olle11Jiei şi ttmităţii dintL,e oamenii muncii 1,ornâni şi cei ce apaa·ţin naţionalii·tăţilo1· con
looL1ito,are.
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De aeeeaşi înscmnătate este comancliamentul oa miiţicaa,e,a artisrtică de amaitori să
promovew, ou iefiic1enţă, ICU aderenţă du,eollă la r.eailitate, [PID�iile de etică şi de eclri·
taite �0<:iaJistă, să mobilizeze masele pentnu realizarea s.wrcini.lor social,politice şi eco•
nomice îr, condiţii optime, inclusiv para:me1ll'li.i acfuwului cineinal, atîJt de srtrms l,egait de
hu,năsita,r,e,a şi. µrosperi:taJtJea llOporului.
Pentru obtine11ea a<:esli<l:r rre:rui!Jtalle în aobi.vitatca lor prooticii, în ooLaţia nemij�
locirtă cu ,publicui spectaJtor, ,ar.tiştii amiatolrli ani datoria, deosebit de hium.oosă, de a se
preocupa, in ,pern1ailrelliă, de ţi11JUta lor artistică, de a m.UillCIÎ - acesrba esLe flerIDICIIlul ! cu dăruire, cu consecvenţă pentru arba de ca.re s-,au indirăgosbut. Calitatea c1e rrunart01r
nu rnseamnă, ba dimpotrivă, exclude SIU,p&.fiicî,aJitatea �i cahotirusmiu.l. Ex6llllp,lru,l cel
mai sănătos şi stimulator îl d�u marii ,aa,tişti pro.resionişti. iEi !pUJil în servicillll ex;p:resiici
artistice 11u numai ,t.aJ.entul lor, dar şi o foa;r,!Je ma1'C, iimpresiorum,tă, OOIDltÎbllille de lllUJD.Că
şi de experienţă ,ac,wnulată iOll arllenţiae, prilll studiu, in .repetiţii obOlliwaire, sru,b ochii
şi bagheta regizolrlil01r şi dirijo.rilor, cu o disciplină admirabilă, cheie şi secret a,l celor
nia.i frumoase suecese.
Indiferent în Jiaţ,a cui vine, pe ce ,anume &CCillă joacă, doans,ează, ,cln<tă sau recită,
arl!istul-amator este avtist iin sensul deplin al ouvîn1rulu.i, �a rduipă ,cum !Pill)liOUJl ICC-1
aşteaptă şi priveşre e;.te o :fuiacţirune s•ocială autentică, ,o celulă vie, sensiliilă, reoep·
tivă, aceeaşi, fin !l)rirncipiu, ·fie J.a o reprezentaţie a drnimei 1cliasice, fie ilra O!Dillei-:prellarea
rnnei scenete vesele din viaţa ootidiaină. Mu.Lti:tJudirnCI!, de <lleallre, clic S{POO'bacole, c1e co�
oort.e, numărul mare de ar.bişti amatoai caroo dau noi dimensilUllÎ antei scenri.ice şi arca•
ţiilor :rruajore ale a1·Liştil<>:r ,profeSli.oniişti, :fuZlÎoneiază în<tr·un sÎ:ngill1r ţJel : înăl\)ar'ea vieţii
spirutuaJ,e a po1p01"llrlllllÎ. Toată vi. ai,a .mllistiJcă ;a '1111lei ţări es1Je, de :liapt, UJI1 sisrtem de
viase comulllli.oanle. Ni.velruil real nu-l ,pot da nru.mai spect:acolele C'lllă:ru.i ·t;eatru rp!l"Oire·
sionist, oricît de bine ar iii el a!ll.oorat m :realillatea sociailă şi ÎlD. gms1tml publicu.Lui, ci
ansamhlul aetivităţii -artisrlli.ce, pînă la eel mai :tinăr şi - în 1a1parenţă - ool mai modes,t
gr•up ele artişti :imaLo'.l'li., de ·pe o scenă improvizată, dacă aceş·bia lllllll!IlCJesc ipasiOIDlait, c,u
simţ artistic şi critic, pentru speol:acolruil lor.
lu n,orne;n,tmil cind povnesc l!a dmnn, rpenbru 'll1l nexu şi .im.porbant concwrs n.ruţiooo,
formaţiile artistice de ama.tori trelmie ajutiate, 'S'),rijimte, în<llnJJIDJlllte, cu tJoo,IJe efo:rituri.le
bimevoillloare, de către forurile llubelare ,oa .şi de fieca.re d,in noii - î,n măs'Ulră s-o Jiac·ă.
F.orm:aiiilc artistice au nevoie de cr.eaţii adeeviatc, de texte d!11a,matiice sclll'lte şi ex;ipre·
sive, .realiste, exemplare, şfoEuirte cu artă raru:te:r.1ll!Î•că, apte să-şi găseaseă loc:ul orwurule
şi 01ricînd, pe scenele din uzine. de pe ,ogowe, clin o.hwulrli saru săli aJUume oons11lrm/1Jc.
Piiesele, cin.tecelc, partiturile o.r;chestraie, indicaţiile reg.izo.l'rule trebuie să ţ.imă seaJlllu de
condiţiile practice la oare se •supun formaţiile de 1a,111ato.r.i, IOOire 'l1ltl trobJUie să se rătă
cească în complieatui tehnire absurde, nici să ;recurgă Ja simplrufică,r.i, go11oso1aale. Expe
rienţele bum,, reuşi-te, în această ordine de idei rtrebuie g1·abDiic reoen=<lle şi ipoplll'larizaille,
prin toarte mijloacele. Corespondenţii v,ohmtar.i, toţi oamenii cu simţ ar.iitic şi pricep&e
a11histică, au cleschise, in acest cop, pagim,i:le noastre. Vom deschide Larg ,aOOS1be ip.a.gini
pcnt1 1·:u stimularea c.reaţiilor de fleabru politic •scu11t, de oomediii popuLa:t,e şi tex;be jpentl1u ·
recitaluri de amabori, vom ,publica Lucrările cele mai izbutite. Sîntbem înooeclilll\)aţÎ ică
oa,,n,enii de teatnt iOll experienţă nu Vl<Xr întîq:i:a să iscrie caiete de rregie, noile de s·pec·
tacol, indicaţii .uşor de :realizat, aitît in vederea repre2ienrbaţiil01r ce au început, î.n p•rurte,
cît anai ales .a celor ce se pregătJesc, în 3illsamhlu, 1pent11u rmamea sărhăJ�oare a fo:rm1aţiirlor
de amatori, închinată IIlÎllld:ru.Lui An al 30-lea.
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CONSTANTIN
PARASCHIVESCU

Marginalii la teatrul lui

Aurel Baranga
Lordul Southampton îşi trimite pajul, să-l
aducă pe Shakespeare de la un han : ,,te
vei duce în încăperea comună - zice dînsul ;
acolo să priveşti cu atenţie toate feţele : unii,
bagă bine de seamă, îţi vor părea că sea
mănă cu chipuri de dobitoace mai puţin
nobile, alţii cu chipuri de animale mai no
bile. Să cauţi mf;lreu, pînă vei da de un chip
care să nu semene decît cu un chip ome
nesc. Pe omul acela îl caut". Pajul se duce
la han, intră în încăpera comună şi cerce
tează cu atenţie toate feţele·. Găsind că cel
mai frumos e chipul lui Marlowe, care se afla
şi el acolo şi-şi încînta auditoriul cu vers'urile
sale, i�l aduce lordului pe poet. Atunci lordul
îndreaptă greşeala şi-i explică pajului de ce
chipul uman şi proporţionat al lui Shake
speare, poate mai puţin izbitor la prima
vedere, e totuşi cel mai frumos. După o rela
tare a lui Tieck, reluată de Saint-Beuve,
,,marile genii dramatice unesc toate elemen
tele sufletului omenesc la un grad mai înalta.
Dar numai marile genii dramatice ? Ce-ar fi
să ne închipuim o clipă personajul suit pe
scena vremii sale,. într-o încăpere comună, în
conjurat de o mulţime de chipuri care...
Frumosul nu mai e demult o categorie
autonomă preferenţială a esteticului. lncă de
pe vremea clasicismului francez şi german
începe să fie considerat pereche corelativă
cu urîtul, spiritul renaşterii îi asociază într-o
reproducere amplă, romantismul scrutează an
titezele şi stimulează dezvoltarea autonomă a
celui de al doilea concept, ca obiect artistic,
în creaţia ultimelor decenii ale secolului al
XIX-iea şi a secolului XX, care repudiază
mentalitatea şi modul de viaţă burghez.
Structura acestei noi categorii : expresivitatea

şocantă. Exprimarea e1 m artă „din perspec- •
tiva unor idealuri umaniste - Dicţionar de
estetică generală - comportă avertismente cu
semnificaţii critice constructive". Ne-am în
trebat de multe ori ce explică marele succes
al comediilor lui Aurel Baranga, în special,
şi al întregii sale dramaturgii, în general,
succes de permanenţă şi de masă, de-a lungul
a două decenii de fructuoasă creaţie ? Per
spectiva idealurilor umaniste ? Semnificaţia
critică constructivă ? Sigur că da. Explicaţiile
încep de aici, situînd dramaturgul în avan
garda unui mare front cultural care se bate
pentru izbînda celor mai luminoase idealuri
de convieţuire şi de fericire socială, cu armele
specifice care înfierează urîtttl, ucid ceea ce
se arată josnic şi murdar. Da - dar în această
avangardă el exprimă năzuinţele unui front
comun, care sînt, la urma urmei, expresia
unei mentalităţi de masă, năzuinţele şi prin
cipiile unei largi categorii de cetăţeni care
alcătuiesc o lume şi construiesc o lume după
lumina idealurilor celei mai progresiste so
cietăţi. Normele eticii şi echităţii socialiste
ce sînt a-ltceva decît expresia celei mai înalte
ideologii a opiniei publice ? Iată consensul
- în marea bătălie .j>pecifică pe care se în
dîrjeşte s-o dea, Aurel Baranga nu se sfi
eşte să-şi nominalizeze fundamentul idealului
spiritual, asimilat de o lume, profundul lui
caracter democratic şi universal progresist :
opinia publică. Opinia publică „ia mai multe
feţe", ,,feţele oamenilor", ea e revoluţionară
şi dinamică, pentru că de partea ei e ade
vărul - ,,adevărul este totdeauna public".
Dar e suficientă această nominalizare pentru
a explica succesul ? Fireşte că nu. Ne expli
căm, deocamdată, eficienţa dramatică, pentru
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că esenţa acestei covîrşi�oare penetraţii „în:
seamnă efect imediat, direct, asupra unei.
mase" (Georg Lucăks). Ce ţinteşte bătălia spe
cifică a acestui comediograf ? Ce înfierează,
în numele declarat al opiniei publice ? Dacă
frumosul a putut fi identificat cîndva ca ex
presie a umanului şi proporţiei, e de înţeles
atunci că urîtul - chiar ca obiect al inves
tigaţiei artistice - poate fi identificat ca ex
presie a ne-umanului şi disproporţiei. Şi exact
acest lucru îl ţinteşte comedia sa, în multipla
lui înfăţişare şi manifestare socială. Spune
Mitică Blajinu : ,,în toţi aceşti ani... poporul
român, liber şi stăpîn pe soarta sa... a dus
şi duce o luptă înverşunată împotriva tuturor
vestigiilor trecutului. lmpotriva tuturor lipitorilor şi lichelelor... carierişti şi oportunişti...
Lingăi şi ·făţarnici... Incapabili şi filistini...
Traficanţi de conştiinţe şi măsluitori de con
vingeri". Zice Chitlaru : ,,Oameni, nu vă te
meţi de nebuni. Feriţi-vă de trădători, de
caiafe, de iude şi de ticăloşi". Exclamă Bo
cioacă : ,,Mă uit. la voi şi mă cuprinde Inila.
Tremuraţi... vă ucide spaima. Vă e frică de .
toţi şi de toate. Vă temeţi de orice şi de
oricine. De frumos şi de urît, de bun şi de
rău, de mic şi de mare, de dulce şi de amar.
De oameni şi de omenie ! Şi cum spaima asta
naşte monştri, sînteţi gata de crimă". Iată şi
justificarea investigaţiei întreprinrn, punctul
maxim la care obiectul neînfierat poate ac
ţiona deosebit de primejdios. Distingem două
direcţii de investigaţie, din acest moment...
una care urmăreşte dezumanizarea şi ampli
ficarea disproporţiei la categoria vizată, alta,
paralelă, uneori împletită în structura intrigii
cu prima, alteori în structură autonomă, care
are în vedere ceea ce cu duioşie şi căldură
numeşte „visul unui om mărunt". Frosa a
fost ştearsă de ;ue lista pentru locuinţe şi
Adela comentează trist : ,,,Cel care a tras linia
nu ştia însă că în clipa aceea ucide un vis.
Visul unui om mărunt. Dacă aş cunoaşte un
dramaturg, i-aş sugera să scrie o piesă cu
titlul ăsta : Visul unui om mărunt (Sfîntul
Mitică Blajinu). Vehemenţa cu care-şi înfie
rează eroii opuşi acestui vis, ,,ferocitatea" cu
care le dezvăluie articulaţiile, de la farsa
simplă (Siciliana, Sfîntul Mitică Blajinii) la
farsa atroce (Interesul general), sînt expresia
unui inalt potenţial creator, asemuit marilor
valori ale lmnii. ,,Cînd văd un defect' care
se dezvăluie pe neaşteptate, mă folosesc în
dată de caricatură - citim în comentariile
lui Francesco de Sanctis. Cînd văd însă un
defect care caută să se mascheze, îmi pun ·şi
eu masca şi folosesc Îl'QJIÎa. Dar cînd defectul
acela mă jigneşte, mă sfidează, mă provoacă,
mă înfruntă şi vine în contradicţie cu sen
timentele mele cele mai intime, atunci con
ştiinţa mea ,sfidată şi contrazisă cu atîta în
drăzneală, reac1.ionează : smulg viciului masca
şi îl arăt aşa cum este, în goliciunea lui
urîtă. Caricatura şi ironia se rezolvă într-o
formulă superioară, sarcasmul : este poarta
prin care întoarcem spatele coinicului şi re
intrăm în marea poezie". Şi cine zice că Aurel

Baranga nu face, prin piesele sale comice
şi nu numai coinice, marea poezie ?
Dar explicaţia succesului e oare acest înalt
potenţial creator ? E şi nu e. Potenţialul ne
dă o măsură a virulen\:ei cu care-şi ţinteşte
obiectul, a preciziei şi abilităţii cu care-şi
exercită incizia. Să fie măiestria ? Să fie teh
nica de fineţe, unanim apreciată şi recunos
cută, cu care îşi construieşte opera ? Că şi
din acest punct de vedere, un ochi curios şi
neastîmpărat poate încerca multe evaluări,
multe comparaţii şi analize. Se spune, mai
întîi, că personajul coinic manifestă o mare
capacitate de adaptare, e foarte maleabil şi
elastic la împrejurări, tocmai datorită faptu
lui că „obiectul dorinţelor sale n-avea nici
·o semnificaţie"\ (Hegel),- E, un Rroces de de
personalizare, care se •dezvăluie în straturi,
în ipostaze de rigiditate şi automatisme (Berg
son). Iată lanţul cele,r trei „C" - Cristescu,
Cristea, Cristinoiu - cuhninînd cu al patru
lea care se cheamă, nu prea departe de so
noritatea celorlalţi, Hrisanide. Ce sînt ei ?
Patru etape în evoluţia: coinică a tipului ;
ipostaza de gură-cască (Cristescu), momentul
de împăunare de sine (Cristea), stadiul de
savurare a .fotoliului pe care-l ocupă (Cristi
noiu), clipa de groază cînd tronul de hîrtie
dă să se prăbuşească (Hrisanide). Şi ascul
taţi-i : ,,Asta înseamnă că mîine sau poimîine
te pomeneşti cu ei aici şi încep întrebările :
ce-aţi făcut, ce-aţi dres, cu ce v-aţi ocupat ?
Şi adevărul e că n-am făcut, n-am dres şi
nu ne-am ocupat !..." (Cristescu) ; ,,Tovarăşa
Boboc e un cadru tînăr. Va trebui să vedem
cum creşte, cum se dezvoltă. Fiindcă depinde
foarte tare ce ajutor dai omului, ca să se
dezvolte atît pe linie profesională, cît şi în
ceea ce priveşte nivelul ideologic... politic ...
cultural... (După ce a dezbrăcat-o rapid, din
privire, pe Doina). Da..." (Cristea) ; ,,Se lu-·
crează... Vă dau cuvîntul meu de onoare,
cînd aud cuvîntul ăsta, îmi vine să mă spîn
zur. Nu : «se lucrează ! S-a lucrat ! .. La tre
cut, tovarăşi ! Timpul nu aşteaptă ! Meditaţi
la problema asta. Şi, mai ales, nu mă siliţi
să trec la măsuri radicale !" (Cristinoiu) ;
,,Eu, care n-am ştiut ce-i zi şi ce-i noapte,
care' mi-am ridicat nivelul - fiindcă trebuie
să recunoşti că mi l-am ridicat - care am
promovat cadre tinere (... ) eu plec mîine de
aici cu picioare în fund, bombardat, în cel
mai bun caz, responsabil cu munca la domi
ciliu" (Hrisanide). To\i au aerul că se sacri
fică pentru binele obştei, ocupînd un post
sub nivelul pregătirii lor : Cristescu viseaz{t
o mutare la Bucureşti, Cristinoiu şi-a sacri
ficat o carieră universitară, Hrisanide una
şi mai şi, ,,pregătirea mea d·e bază era filo
logia comparată, domeniu în care nu găseşti
trei specialişti". Mimează răspunderea - ,,o
să fie cîteva momente penibile, le iau pe
umerii mei, o facem şi pe asta" (Cristinoiu)
-, afişează bune raporturi cu organizatia ele
partid - ,,cu organizaţia de partid sî:nt în
termenii cei mai buni : cotizaţia la zi" (Hri
sanicle) -, au alură de intelectuali care emit
aforisme - ,,nimic nu-i dificil pe lumea asta,
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de gen - avem comedie satirică (Mielul
şi
dacă eşti decis să-l faci" (Cristinoiu)
turbat), comedie burlescă (.Ada;i şi Eva) şi
se mişcă în voie prin cultura universală
comedie tragică (Travesti), farsă lirică (Sici
,,îl ascult pe Beethoven" ; ,,Ludvig van ?"
liap.q), ·'farsă satirică (Sfîntul Miti c;ă B1aiinu)
(Hrisanide). Au toţi_ un cult al ierarhiei, se
,.,
şi :,farsă atroce (bueresul general), vodevil
înfioară la gîndul tovarăşului „de sus", chiar
(Fii cuminte, Cristofor) şi satiră (Opinia pu
dacă mai întîi e o prezenţă anonimă (pentru
Cristescu), apoi nominalizată (pentru Cristea
blică).
Atunci ? Poate diversitatea tablo.ului social
şi Cristinoiu) şi tocmai prin asta vulnerabilă
să fie elementul definitoriu al suecesului în
de schimbări. Obsesia tovarăşului „de sus" e
registrat de lucrările acestui dramaturg, ta
punctul de referinţă comică în Sfîntul Mitică
blou pe cît de cuprinzător,. pe atît de ca
Blajinu şi Opinia publică, pentru că de schim
racteristic şi de viu pentru vremea pe care
barea lui, sau de intervenţia lui telefonică,
o parcurgem. De la o piesă la alta, el se
depinde metamorfoza măştilor personajului.
lmbogăţeşte, devine mai complex şi m ai scli
Obsesia lui Hrisanide e şedinţa, a dică tot
pitor în aluzii, c apătă un profil .complet şi
manifestarea unei puteri de sus, şi măştile
istoric. Dar cite alte piese nu surprind un
i se accentuează pe măsura accentuării acestei
tablou diversificat şi viu ? In consideraţiile
obsesii - ,,de unde pleacă istoria cu şedinţa,
lui despre teoria succesului, Mihai Ralea
asta ?", ,,şedinţa nu mai e la cinci, e la
face mai întîi o distincţie necesară între reu
şase ; de c;e la şase ? că şi asta are o sem
şită şi succes, subliniind condiţionarea aces-.
nificaţie". Automatismele sporesc de l a un
tuia din urmă de un răspuns, de un raport
stadiu la altul. ,,E groasă, Cavafule !" (Cris
de reciprocitate, şi conchide, menţionînd ur
tescu) ; ,,Am intrat în rahat Mateescule !"
mătoarele trăsături : ,,Succesul este o jude
(Cristea) ; ,,Ei, ce se mai aude pe aici ! Merge,
cată de valoare pozitivă, de caracter social
merge ?" (Cristea) ; ,,nu mă siliţi să trec la
obiectiv tradusă într-o sancţiune premială
măsuri ra dicale" (Cristinoiu) ; ,,Nu insista,
faţă de o iniţiativă liberă şi conţinînd un
nu-mi demonstra, nu încerca să mă convingi" ;
caracter relativ de noutate". In ce ne pri
„nu era nevoie să te gîndeşti. Trebuia să
veşte, l-am surprins în opera comică a lui
sesizezi" ; ,,Nu ţintesc. Nu mă interesează, nu
Aurel Baranga într-un aspect aparent irele
aspir" (Hrisanide). Paleta pro'cedeelor comice
vant, acolo unde se îritîlnesc mai multe linii
e bogată şi din plin folosită. Schema „bulgă
ele implicaţie ; preceptele opiniei publice, cu
relui de zăpadă" care „se rostogoleşte şi creşte
principiile foarte realiste ale esteticii, cu as
prin rostogolire" (Bergson) e vizibilă în fie
piratia autorului, cu interesele cotidiene ale
care comedie. In legătură cu asta, e de dis
oricărui teatru, cu timbrul specific al tradi
cutat problema ritmului, care asigură şi dez0
ţiei. Unde ? 1n firul acela , care pare· rătăcit
voltă tensiunea comică, mai fragmentat în
şi subţirel în vîrtejul intrigilor, modest şi
Mielul turbat din cauza tentaţiilor explica
anoni!Ţl, care nu se impune, nu strigă, nu
Sfîntul Mitică B�ajinu,
tive, mai subtil în
face . parad�, (în, sc)ipirile lui mici şi auten
mai insinuant în Opinia publică, 'c4lmin�nt
care'. .se 'întrevede „visul uriui om mă
tice
şi uluitor în Interesul generaL, undei nu 'există
runt", adică aparent mărunt, şi care dacă
nici o fisură. Substituirea satirică se folo
se cheamă Spiridon Biserică sau Mitică
seşte cu haz în identificarea inovaţiei lui Spi
Bla,jinu,. Chit4ru sau Bocioac;ă, Adela, Anca,
ridon Biserică cu a _ Ivi. lonescu-if>erjoiu-, e
Otilia 1 sJu '-Alexandra, e p:vetutinden'i în „casa"
mijlocul ingenios de· .'răsturn'are a intenţiilor
lui - uzina, arhiva, ţrazeta, ministerul, tea
conducerii din partea lui Mitică şi a Adelei,
trul - ,,tot ce-i aici e-al meu ! Şi mă doare".
presupuşi g angsteri internaţionali. Motivul
păcălitorului păcălit îi implică pe fiecare din-' Acolo unele se simte pe scenă prezenta unui
„om simplu, egal, împăcat, gata să întindă
tre eroii vizaţi şi mai cu seamă pe Cristinoiu
�/lf\ priJT\ului venit, care vine să-i spună
· şi Hrisanide. E de urmărit cuplul comic, de
cinstit : ,,bună ziua", ,,cu micile şi rarele
la înălpmea autorităţii de funcţie - şeful
lui bucurii, cu necazurile lui mărunte, dar
şi _adj�nctul, Cristescu-Cavafu, Cristea-Col;.baş,
totdeauna prezent, totdeauna sigur", călător
Hr1samde-Carapetrache - pînă la identitatea
nostalgic cu gîndul pe meridianele lumii,
lui medie - Toma şi Bontaş, Mateescu şi'
l\�itrofau, Turculeţ şi Braha;u, Sfinţescu şi, unde petrece cu iubita „fiindcă să ştii n-am
�mte. In ansamblu şi pe detaliu, se pot se . făcut un pas fără dumneata", ·blajin dar re
voltat „cînd văd omul umilit de. om", învă
siz a exemple savuroase de acumulare_ şi , de
r�petiţ-ie _co1;ffică. Bontaş e ga t a să-l ia de· luit într:un nimb de taină şi 'poezie, pen
tru că „fiecare îţi va părea o cutie cu sur
piept pe mgmerul Cavafu, clar stină telefonul ;
prize"... D ar unde am mai întîlnit chipul
,, Da, tovarăşe Cavafu... Sigur, tovarăşe Ca
acesta ? Se chema Chirică şi Spira che Nec
•vafu... Eyident, tovarăşe Cavafu... ". Cristinoiu
şulescu, Bogoiu şi Alexandru Andronic, Mi
răspunde invari abil : ,,Da... evident... exclus ...".
tică Popescu, Corina, Gore. Era un vizionar
O l?agină de antologie privind acumularea
şi ştia să rîdă în sine. Era un generos. Şi
comică e_ autocritica, lui Chitlaru, după cum
un ins plin ele farmec. Lingă el totul e sigur
antologică e discuţia lui Hrisanide cu Plăşi cintă. E umanitate şi proporţie. E lumină.
• tică. despre „treptele" de unde s-ar fi putut
Suit · o clipă pe scena vremii sale, lîngă o
deci�e şedinJa. E folosit quiproquo-ul, în Fîi
mulţime de chipuri care contrastează şi se
cuminte, Cristofor şi pe ideea de „travesti"
contopesc, el e chipul cel mai frumos, pen
1:1oral e �onstruită întreag a piesă cu acelaşi
tru că e cel mai omenesc, aşa cum e firea
titlu. Registrul nu omite nici o subdiviziune
neamului nostru să fie.
0
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Un interviu colectiv pe tema:

n

PERSONL\JUL DRL\ML\TIC.

ID

•

piesa romaneasca actuala
A

"

Interlocutori:

TOMA CARAGIU• CORNEL DUMITRAS
• DUMITRU FUROUi • DORINA LAZĂR
• ION MARINESCU• AMZA PELLEA
• MAGDA POPOVICI • MIHAI ST AN
Am pornit d� la o glumă şi-am aiuns la ceva teribil de serios. Afişul
anunţa premiera Casei de mode, şi în spectacol chiar avea loc o „paradă a modei",
cum scrie la carte - pe un podium, fete frumoase prezentau nişte rochii ; acestea,
însă, monstruos de urîte, atît de w·îte cum nici desenatorii unui UCECOM raional
n-ar fi putut n,îscoci. Fără 1,eritabilă indignare, căci subiectul n-o merita, într-o
}Uetă de antract, ca să treacă timpul, ne-am înirebat cum o fi arătînd, în reali
tate, raportul dintre manechin şi model ? Oare fala cea frumoasă, pusă acolo
ca să comunice rochiei ceva din taina, din adevărul, din unicitatea trupului ei,
ca s-o scoată din anonimat, are dreptul, la rîndul său, să iudece, să critice, să
respingă cee.a ce i se cere să îmbrace ? O persoană surescitată (cred că era actor)
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a zis - părîndu.-i·se că poate găsi, în schema situaţiei, pretext pentru a vorbi
despre ce-o durea : ,,Dar despre actor ce ziceţi, atunci ? In ce măsură are el
posibilitatea să judece, să critice ori să respingă personajul pe care e chemat
să-l scoată clin. anonimat, instalîndu-se în el nu numai cu trupul, dar şi - mai
c.les - cu mintea şi cu sufletul lui? Pe el îl întreabă cineva?" A zis - şi dus
a fost, în întun,ericul sălii, fiindcă sunaseră soneriile.
Pretextul şi-a făcut datoria, pretextul poate să moară. Problema, însă,
rămîne. Căci e ceva adevărat aici : piesele sînt: discutate şi analizate din diferite
unghiuri, unii se interesează de idee, d� mesaj, alţii sînt pasionaţi de construcţia
dramatică, de limbajul teatral, de stil, dar şi unii şi ceilalţi, fie ei critici ori
spectatori, consideră opera în întregul· ei şi din exterior, plasîndu-se faţă de ea
ca faţă de orice alt produs ai cărui beneficiari sînt. Iar actorul, dimpotrivă :
el are de desprins 'dintr-un ţesut o anumită părticică, un nerv : rolul lui, pentru
a intra cu acesta într-un fel de rnlaţie de osmoză : trebuie să dea şi să ia, să
construiască şi să amputeze, să simuleze şi să se convingă, să devină solidar
cu e!, pentru ca pe scenă să apară un om �,iu, în adevărul căruia să putem crede.
Opiniile, observaţiile, sentimentele născute în timpul, acestor dureroase şi mag
nifice momente ânt impregnate ele o autoritate absolută. De-aici, dinăuntru, nimeni
altcineva nu poate judeca... Actorii - cwn spunea un om care-i iubeşte - nu
numai că înţeleg personajele : ei sint personajele.
Aşa încît . am pus această întrebare, care merită să fie pusă, cîtorva dintre
actorii cei mai angair1ţi în actul de naştere al personajului : CE CREDEŢI DES
PRE PERSONAJUL DRAMATIC DIN PIESA CONTEMPORANA ROMÂNEASCA?
CE BUCURII VA ADUCE ŞI CE DIFICULTAŢI VA OREEAZA? IN CE
MĂSURA !NTILNIREA CU EL VA STIMULEAZA PUTEREA CREATOARE?
CE CALIT5.TI CEREŢI UNUI ASTFEL DE ROL?
Subie�tt1l · fiind .1-·ast, iar perso�alitatea şi experienţa arţistică a fiecăruia
dintre interlocutori -. diferite, discuţiile, pornite din acelaşi punct, s-au ramificat.
în toate direcţiile. Orice secţiune prin centrul acestei „sf(!re de idei" reprezinta
im posibil mod de a aborda problema ; dar, cum nu era cazul să . mă opresc,
arbitrar, la una dintre ele, şi nici nu se puteau însuma, am ales soluţia unui
montaj liber de opinii diverse. Fără să ştie unul de celălalt şi fără să fi urmărit·'
asta, actorii au intrat, într-un fel, în dialog. E numai un început, al cărui scop
e Slt deşt,3pte atenţia faţă de ce cred şi simt actorii ·despre „materia" creaţiei lor.
Primii interesaţi să asculte această voce vie a teatrului ar fi, fireşte, dramaturgii ;
un colocviu al acestora cu actorii, pe tema care le este deopotrivă esenţială iată şansa, marea şansă a Personajului,

A spart gheaţa DORINA LAZĂR : Faptul
că-ini adresaţi această întrebare îmi dă un
sentiment de mulţumire : rar
se recu
noaşte ·actorului acea parte cu care e im
plicat în viaţa personajului. Sînt destui
care-şi îrichipuie că actorul ia de-a gata ceva
care există în sine, o fiinţă constituită, şi-i
împrumută doar nişte trăsături fizice, statură,
mers, voce ; pe cînd, în realitate, făptura
care trebuie să se nască pe scenă se hrăneşte
în egală măsură din imaginaţia scriitorului
şi din fiinţa• vie a actorului. Fapt . cu atît
mai evident în cazul piesei româneşti noi,
cîncl personajul n-a încorporat încă date de
biografie scenică, ci aşteaptă abia .să prindă
contur, să se „întruchipeze" (cum spunem,
în mod curent, fără ca de fapt să ne mai
gindirn. ce în,ţeles are cuvîntul acesta). Noi
venim spre el cu datele noastre umane ; fi
reşte, însă, acestea nu sînt nelimitate. Pentru
ca întîlnirea să ducă la rezultate artistice, şi
nu la produse de serie, e nevoie ca substanţa
literară să fertilizeze aceste date de fiecare

dată în mod original - adică să nu fie ea
însăşi o schemă. Altfel, e fatal ca imaginile
să semene una cu alta, actorii să înceapă
să se re_(lete...
DUMITRU FU.RDUI: lmi place foarte
mult să joc în piese româneşti. Din două
motive : unul, piesele româneşti au şansa de
a „prinde" la public într-un fel aparte, mai
aproape de inima lui - bineînţeles, dacă în
cearcă să-i spună ceva care-i stă la inimă ;
al doilea, aici sentimentul creaţiei este în
tr-adevăr electrizant : totul se face de la
capăt şi pentru prima oară.
Insă nu e bine că unora dintre cei care au de-a face cu activitatea teatrelor nu. le
este clar cum decurge munca de pregătire
a unui spectacol : e un fel de cursă, de şta
fetă. •Ca în orice ştafetă, nimic nu se poate
face de unul singur ; totodată; fiecare are
ceva precis de făcut - partea sa de merit,
de răspundere, dar şi de autonomie. Gîndirea colectivă (indispensabilă în faza în care
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autorul are o idee generoasă, un mesaj valo
ros, şi creează un .personaj principal viabil,
purtător al acestui mesaj. Celelalte personaje,
însă, sînt complementare. Cînd citeşti o piesă
de Shakespeare, de Cehov, de Gorki, fiecare
personaj ©indeşte în felul său, are ritmul său
interior, într-un fel ai impresia că a scăpat
de sub domnia autorului şi trăieşte cum îl
taie capul. Un asemenea rol e pentru actor
o necunoscută, un semn de întrebare care-l
ţine noaptea treaz, obligîndu-1 la tot felul de
traiectorii imaginare, pentru a exprima aceas
tă unicitate. In multe piese care se scriu la
noi, personajele sînt, toate, mai mult sau mai
puţin, ipostaze ale autorului, seamănă între
ele ca nişte picături de apă - numai că unul
e rău şi altul e bun, unul zice da şi celă
lalt nu. Nu există un suflet al persona
jului, de-sine-stătător. Dacă eroul princi
pal e bine conturat şi permite actorului
o creaţie, el cam vorbeşte de unul singur,
printr-o pădure de schematisme. Ceea ce se
răsfrînge asupra conflictului însuşi, a drama
tismului operei, a puterii ei de convingere ;:
dacă ar exista o veritabilă galerie de perso
naje, fiecare cu viaţa lui, la fel de autentice,
indiferent de gradul de importanţă în acţiune,
încleştarea lor, întîmplările pe care le trăiesc
ar îngădui prin ele însele spectatorului să
tragă concluzii. D_in absenţa acestei diversi
tăţi vine, cred, un oarecare schematism, o•
oarecare uscăciune.
Dorina Lazăr

se stabilesc, de comun acord, reperele viito
rului spectacol) nu trebuie confundată cu
zona în care artistul se retrage cu sine în
suşi, pentru a găsi propriul său răspuns. Dacă
acest hotar e şters, unele resorturi mai sen
sibile ale actului creator riscă să se uzeze ;
ceea ce, în, ultimă instanţă, e în defavoarea
piesei, pe care toată lumea doreşte s-o vadă
afirmîndu-se. Or, fac atîtea „probe de funcţio
nare" pregătitoare, incît, inevitabil, ceva din
spontaneitate, din senzaţia de viu, de proas
păt, se pierde. Tensiunea psihică acumulată
de actori pentru a fi descărcată brusc într-o
[ormă cristalizată, definitivă, se scurge în lec
turi, şedinţe şi repetiţii înainte de a apuca
să fie utilizată în folosul spectatorilor. Sr,
dăm Cezarului ce e al Cezarului...
- Dar să ne apropie"l de problematica
personaiului propriu-zis. Care e prima pre
ocupare a actorului, cînd citeşte piesa ?
AMZA PELLEA : Diferenţierea pers_onaie;
lor : să caute, să descopere, la nevoie sa
născocească acel ceva care să le deosebească.
ln mai toate textele dramaturgiei originale,

- Fiindcă tot am pornit de la Casa de
mode : iată o piesă recentă, pe care Teatrul

,,Bulandra" a tratat-o cu deosebită conside
raţie, investind „artileria grea" a unei dis-
tribuţii de mîna întîi. Succesul de public e
evident. Ce crezi, Toma Caragiu, despre per
sana.iul pe care-l interpretezi ?

TOl\-IA CARAGIU : Strict profesional vor
bind, e un pariu · de-a dreptul pasionant, a
cărui miză e triumful inteligenţei actorului.
Petre Magheru are o biografie evident ori
ginală ; în plus, e dotat cu o natură histrio
nică, ceea ce-l face ca faţă de fiecare perso
naj al dramei să aibă o cu totul altă atitudine,
prezentîndu-se de fiec.are dată în altă lumină..
A-l compune astfel încît aceste faţete contra
dictorii să-şi găsească o coeziune lăuntrică e o
treabă captivantă. Din punctul de vedere al
concepţiilor noastre despre societate însă, ceva
nu e în ordine : cum e posibil ca un om, un .
fost gazetar comunist, să nu muncească un·
număr de ani, ci să umble din închisoare·
în închisoare după un tip, obsedat de ideea
de a-şi face singur dreptate ? Iar toti ceî
investiţi cu misiunea socială a legalităţii, au
torităţile, să i-o îngăduie ? Nu e acesta un ne
adevăr teoretic fundamental ? Poate fi el jus-·
tificat prin conventje artistică ?
ION MARINESCU descoperă tocmai aici csen-
ţialul : Personajele pozitive izbutite· n-au lip

sit. Toate bilanţurile noastre încep cu savanta
Dinescu din Citadela sfărîmată, continuă CU'
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Cerchez din Ziariştii, etc. Eu însumi am jucat
cîteva de care-mi aminte�c cu mare plăcere.
Totuşi, faptul că ne amintim eroul, şi nu pie
sa în întregul ei, poate să ne pună pe gîn
duri · înseamnă că nu întotdeauna el se mişcă
într-�n context corespunzător,
la înălţimea
portretului.
Personajele
sînt veridice din
punct de vedere al reacţiilor omeneşti, acţiu
nea e plauzibilă, dar situaţiile în care sînt
puse nu sînt situaţiile dramatice impregnate
de
adevăr pentru fiecare zi" (ca să para
'
fraze� titlul unui film, plin de curaj şi de
adevăr), �i situaţii de excepţie. Din �a�za
asta, pînă la urmă chiar asupra eroulm ira
diază o aură de artificial, de livresc - ca şi
cum scos din situaţia-limită, el n-ar mai şti
să �e comporte, să trăiască, s-ar simţi stîn
jenit ca un trimis căruia i'ar fi expirat. man
datul şi ar întîrzia să se retragă. Omul obiş
nuit, pe care-l întîlneşti în toa_ te dom�niile
_
vieţii, e mai puţin reprezentat.. Ş1 diversitatea
situaţiilor în care e pus ! De la Mielul turbat
încoace, s-a bătut şi s-a răzbătut situaţia
omul cumsecade, cu intenţi bune, încolţit
de elemente retrograde, care au cîştig de ca
uză pentru moment, dar apoi dreptatea în
vinge". Omul are tot felul de probleme, nu
numai de luptat cu birocraţii ; are problem�
de conştiinţă, are de luptat cu el însuşi,
pentru a se adapta exigenţelor societăţii.
Trăim perioada unor fascinante schimbări de
metabolism social ; se modifică profilul de
mografic. Ţăranii se integrează în viaţa ci
tadină, iau contact cu alte realităţi ; omul
nu pleacă din sat numai cu o desa�� ci şi
'
cu o mentalitate ; trecerea la conştnnţa de
muncitor metalurgist nu se face atît de lin
ca în cîntecele de muzică uşoară. Sau pro
blemele tineretului : cît de pasionante sînt
reportajele din „Flacăra" şi din emisiunile
pentru tineri ale televiziunii ! Cîte lucruri se
pot observa, urmărind cum se comportă ti
nerii într-o sîmbătă seară, la dans, la casa
de cultură... In piese, ei sînt golănei hazlii, cu
un vocabular colorat, pitoresc, de sketch, sau
sînt atît de principiali, de ţi se strepezesc
dinţii. Nici la aşa-zisa vîrstă de aur, viaţa nu
e întotdeauna veselă. Există drama tînărului
care nu intră la facultate ; el trebuie să sur
monteze şocul - ani de zile a trăit cu con
vingerea c[t tocmai lui nu i se poate întîm
. pla -, trebuie să se consoleze, să-şi găsească
o întrebuinţare ; are ele luptat cu prejudecata
părinţilor, cu vanitatea lor rănită. Există pro
blema delincvenţei. Există problema omului
care are dreptate, de unul singur, împotriva
tuturor - şi e înfrînt. De ce n-ar putea
exista un personaj pozitiv cu momente de
criză, de îndoială ? Teatrul e ·menit să repre
zinte viaţa, în multitudinea ei de aspecte ; nu
numai eroul cu stindardul. După mine, asta
înseamnă a face teatru politic : a aduce pe
scenă problemele cele mai serioase ale rea
lităţii societăţii noastre, şi a-i propune spec
tatorului să mediteze asupra lor. Puterea
şi Adevărul a însemnat pentru dramaturgia

Dumitru Furdui

noastră un astfel de examen şi a marca�
un nivel. Avem nevoie de noi opere - care
să dezbată, cu
aceeaşi acuitate, _situaţii.
prin care trecem azi. Nu e cazul să aş
teptăm ca ele să fie rezolvate ca să do
bîndim asupra lor perspectiva istorică, jude
cata obiectivă ; teatrul se hrăneşte în mod
ideal din împrejurări fierbinţi - aşa cum
sînt, pentru Italia, subiectele filmelor poli
tice militante pe care le urmărim cu atîta
interes...
AMZA PELLEA : .Literatura dramatică o
rio-inală
receptează cam lent actualitatea şi
0
e prea puţin promptă, prea puţin mobilă în
raport cu el inamica realităţii. Dacă a apucat
să asimileze ecuaţja dramatică a unui tip,
social, se invîrteşte în juru-i pînă îl trans
formă în stereotip ; şi 'nu sesizează că, între
timp, chestiunea şi-a pierdut interesul, s-a
uzat, viaţa şi-a descoperit alte probleme:
Iată, formidabila sursă de inspiraţie care-mi
stă mie în mod special la inimă - ţăranul.
Ani în şir, teatrul a prezentat ţăranul în
diferitele variante ale atitudinii sale faţă de
cooperativizarea agriculturii. Fireşte, acum
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însişi orăşeni din prima generaţie, să nu
pr�a avem piese dedicate acestor transformări
dramatice. Trebuie să recunoaştem, cu tot re
gretul, că nu s-a scris o pies� ţărănea�c� atît
ele convingătoare cum a realizat telev1znmea,
dramatizînd o scriere în proză - Descope
rirea familiei de Ion Brad.
MIHAI STAN : Stereotipul e şi mai vizibil
în piesele dedicate tineretului. Tînărul e, prin
natura lui, un spectator extrem de receptiv,
dar, să fim sinceri, tineretul se constituie cu
adevărat ca public, la serile de poezie şi la
anumite spectacole vii, pasionante, care ating
corzile sensibilităţii sale. Şi, dimpotrivă, oco
leşte multe din piesele ce-i sînt special des
tinate, cu buna intenţie de a-l educa. Ce si
tuaţie absurdă ! Tinerii au atîtea probleme de
viaţă, ar veni cu inima deschisă să privească
şi din unghiul pe ·care li-1 propune artistul ;
iar noi, pe scenă, îi repetăm una şi aceeaşi
poveste, cu absolvenţi care se prezintă sau nu
la posturi. Să nu ne mirăm atunci că elevii
şi studenţii vin la teatru din obligaţie, aduşi
de profesori ori pentru că organizaţia de ti
neret a programat o ieşire la spectacol. Ne
putem oare îngădui să ratăm o întîlnire atît
de importantă ? Dacă dramaturgii care scriu
pentru tineret ar cunoaşte un sfert din lucrurile pe care le descoperă în cărţile sale Mihai
Stoian...
- Dacă înţeleg bine, a.ce te exigenţe vi
zează mai departe şi mai profund decît di
versitatea personaielor şi a situaţiilor în care
sînt puse. E vorba de actualitatea mesaiului
lor, de autenticitatea, de sinceritatea cu care
şi poartă problemele...

nu se mai scrie despre asta ; dar nici despre
ceea ce se întîmplă azi în lumea satului.
Unii autori se şi plîng că n-au subiecte ;
în timp ce viaţa e atît de densă şi de ne
p_revăzută oriunde ; deci, şi pe aceste şan
tiere din cîmpia dunăreană şi în aceste noi
orăşele industriale, unde vin să lucreze opt
ore, făcînd naveta cu trenuri şi autobuze.
zeci de mii de oameni de la sate, care încă
mai sînt pe jumătate legaţi de pămînt. După
mii de ani, ei sînt primii care ridică frun
tea din brazdă ; dintr-odată, învaţă să lu
creze la maşini cu comandă programată ; o
fac conştiincios, uneori cu uimitor talent şi uite surpriza : la terminarea schimbului
se întîmplă să-i ispitească un beculeţ colorat,
şi-l scot să-l ducă la copii să se joace. lată
un moment unie şi irepetabil pe firul evo
luţiei, plin de contradicţii şi de savoare, re
pede trecător. Peste zece sau o sută de ani,
nimic din toate astea n-o să mai fie la or
dinea zilei ; în schimb; vor fi unii care se
vor strădui să-l învie, căutîndu-şi documen
tarea prin arhive. Nu e oare cel puţin bizar
că într-o ţară ca a noastră, cu o formidabilă
tradiţie literară a satului, şi în care atîţia
scriitori sînt încă aproape de izvoare,, ei

CORNEL DUMITRAŞ : Spectatorul, tînăr
sau adult, e extrem de sensibil la senzaţia de
adevăr ; chiar dacă nu i se înfăţişează o
capodoperă
nemuritoare, dar
intuieşte că
piesa porneşte din cunoaşterea şi înţelege
rea a ceea ce el însuşi trăieşte şi observă
- acasă, la serviciu, pe stradă, în tramvai
- atunci se deschide, ne acordă încredere.
Dacă nu... Orice actor cunoaşte acel fior pe
şira spinării, cînd simte că „pierde sala" ;
clipa în care apare situaţia plăsmuită, repli
ca falsă. Sînt replici pe care, oricît de literar
ar suna ele, nu pot să le spun ; pur şi sim
plu, mă jenez. (Iată un exemplu, nu spun d_!:
unde e şi las pe toată lumea să judece dacă
aşa trebuie vorbit pe scenă : .,Burghezului îi
este indiferentă puritatea sufletească a vii
toarei sale soţii ! El vînează numai zestrea.")
lncredeţi-vă în intuiţia actorului ! ln acelaşi
sens, se manifestă în piesele noastre tendinţa
de a eluda părţile mai triste ale vieţii, de
a înfrumuseţa ce este dur, grav, precis, de a
adăuga un happy-end acolo unde logica lăun
trică a scrierii cere o altă rezolvare... Am să
mai dau un exemplu : Sîmbătă la Veritas ; e
o piesă interesantă, adevărată, bine pornită ;
clar, Ia spectacol, autorul s-a speriat singur
d� potenţialul de dramatism al propriei sale
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invenţii, şi ne-a cerut să încheiem „sus",
„vesel", o pagină descriind o dureroasă ratare
a elanurilor tinereţii. De ce avem nevoie de
happy-end, cînd viaţa ne acordă, în generozi
tatea ei, şansa marilor adevăruri?
AMZA PELLEA: Greşim atunci cînd nu-l
considerăm pe spectator în stare să sesizeze
singur subtextul şi insistăm cu fraze clare,
explicînd totul ; asta îl îndepărtează de
teatru. Sînt idei care se pot formula ca
atare într-un articol, într-o şedinţ.ă, dar
nu la teatru. De exemplu, vreau să-l con
ving pe spectatorul tînăr că dragostea e unul
din cele mai importante lucruri în viaţă ;
dar, în loc să-i arăt doi oameni care se iubesc
şi greşesc sau s·e realizează - şi el să ajungă
la propriile lui concluzii, mă opresc să-i
ţin ruşte teorii despre, dragoste, pe care le
ştie şi el ; bineînţ.eles că astfel nu reuşesc
să-l tulbur. Ne tăiem singuri craca de sub
picioare : capacitatea de a crea acea tulbu
rare afectivă colectivă este puterea specifică
a, teatrului ; din ea creşte apoi nevoia de a
reflecta şi de a se sensibiliza a spectatoru
lui. Or, această forţă riscă să scadă, dacă
spectacolele oferă gînduri şi idei ca atare,
gata formulate, şi nu posibilităţi de a crea
emoţie.
DUMITRU FURDUI: Nu ştiu de unde
provine ea, cert e însă că se manifestă un soi
de neîncredere în forţa faptului dramatic.
Dacă autorul ne arată un hoţ furînd, sau
un ins săvîrşind cine ştie ce faptă imorală,
de ce mai simte el nevoia să moralizeze ex
plicit, în cuvinte, în fraze, să arate cu dege
tul ; e rău, e foarte rău? ! Oare ideea mo
rală nu e implicată în act r Nimănui nu-i
place să fie tratat ca şi cum n-ar fi în stare
să judece şi să înţeleagă. Firesc, spectatorii
ocolesc piesele didacticiste.
- Revenim mereu la spectator, îl luăm
drept martor şi drept argument ori de cîte
ori vrem să susţinem un punct de vedere.
Ciudat e că la spectatori se referă deopotrivă.
şi cei care militează pentru opera graw"t, pur
tătoare a unor interogaţii dramatice, şi sus
ţinătorii divertismentului mărunt, cei care
iură pe planul de încasări...
AMZA PELLEA : Paradoxul e numai apa
rent. Spectatorul se lasă condiţionat, pînă la
un punct se şi autocondiţionează, pentru a
obţine acel ceva pe care-l caută la un moment
dat. Există binecunoscuta foame de comedie :
sîntem o naţie veselă, avem nevoie să rîdem,
oamenii muncesc mult, deci piesa care le ofe
ră destinderea aşteptată are de la început un
punct în plus, un avans la „priză". La noi în
teatru se joacă cu mare succes (succes care
mă întristeazft !) O comedie cam vulgară cu
un orizont foarte limitat. Inseamnă asta că
spectatorii atîta vor?. Nn e adevărat, în
clipa în care vis-a-vis ar apărea o co-

Toma Cara.gitt

medie valoroasă, dincolo n-ar mai veni
nimeni. Dar dacă nu e... La revistă se
poate vedea cel mai trist dintre spectacole:
în sală ; dacă aş face un film, aş filma spec
tatorii de la revistă : au pe buze un zîmbet
sleit, adus de-acasă, doar-doar vor avea de ce
să-l lege... Am făcut o experienţă cu „Nea Mă
rin" al ineu ; nu e eroul unei piese, totuşi e
urr personaj popular care poate servi drept
test. Am apărut pe scenă, m-am uitat în
sală, mi-am dat căciula pe ceafă şi n-am
zis nimic: spectatorii au izbucnit în hohote
de rîs. Nevoia de a rîde e în orri - vorba
e, de ce anume îl facem să rîdă.
.TOMA CARAGIU: Aş vrea să aduc un
reper la acest punct al discuţiei : am jucat
cîteva roluri de esenţă satirică, în special în
piesele lui Aurel Baranga - Sfîntul Mitică
Blaiinu, Interesul general. Erau personaje
captivante şi pentru interpret şi pentru pu
blic, bine scrise, concentrînd o tipologie
omenească reală şi sesizînd fenomene so
ciale destul de greu ele depistat - nocivi
tatea unui anume fel de impostură, a celor
care au învăţ.at să mimeze perfect competenţa,
inteligenţa, să apară drept „constructori ai
lumii noi", să utilizeze „sistemele de relaţii"
cu precizia cu care se manevrează sistemele
tehnice. Satisfacţia ce se declanşează în spec
tator atunci cînd recunoaşte ceea ce cumva
intuise are o formidabilă forţă de descărcare,
înviorătoare, stenică. Poate că acesta e cri
teriul decisiv - indiferent dacă personajul
e pozitiv sau negativ, de dramă ori de co•
medie : măsura în care el declanşează în
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Ion Marinescu

Mihai Stan

spectator reac�ia inteligentă, vie, judecat1;1
critică, atitudinea ; sau, dimpotrivă, îl anes
teziază, îl adoarme, îi deteriorează refl(;lxele.
După părerea mea, puţine lucruri sînt mai
dăunătoare decît literatura comodă, confor
tabilă, care nu vrea ni.mic, nu supără şi nu
entuziasmează pe nimeni. Din păcate, piese
bune sînt relativ puţine ; în lipsa lor (vezi
celebra teorie a oroarei de vid), în teatre
îşi face loc o producţie literară blînduţă şi
călduţă, liniştitoare, de consumat în cercul
familiei, la o cafeluţă. Inventivitatea unor
autori se manifestă în sensul născocirii de
variante de adaptare, de acomodare, astfel
ca piesele să intre în circuit repede şi fără
dificultăţi. Ei sînt reprezentanţii atitudinii
conservatoare faţă de realitate. Acesta e
kitsch-ul în teatru şi e bine să-l definim
ca atare, mai ales fiindcă ni se întîmplă
să participăm la producerea lui. Uităm· cîte
odată (noi toţi, şi cei care stăm fizic pe
scenă, şi cei ce se află acolo nevăzuţi scriitorii, criticii, îndrumătorii din instituţiile
de cultură) ce forţă mînuim. Spectatorii ne
acordă credit, ,,merg" pe numele unor fa
voriţi ca pe o garanţie, e odios ca tocmai
noi să abuzăm de încrederea lor. Ca · pe
urmă tot noi să ne plîngem de gustul spec
tatorilor ? E ilogic !
Fireşte, există şi alte tendinţe. Se scrie
de pildă o literatură dramatică pe care aş.
numi-o de avangardă (dacă term,enul n-ar
[i căpătat un înţeles îndoielnic), cu ambiţii
înalte, înţesată de probleme ; păcatul e că,
fiind mai rece şi mai abstractă, beneficiază
de audienţă mai restrînsă şi nu stabileşte
corespondenţe cu cerinţele afective' şi intelec
tuale ale publicului larg. Lipsa de accesibili
tate contracarează în mod regretabil idei din
cele mai avansate. Intre aceste extreme, pro
blema e, poate, de măsură : a turna o sub
stanţă valoroasă într-o formă dramatică lim
pede, atractivă, cu forţă de impact.
MIHAI STAN : Măsura e mai ales aceea
.în care ce se întîmplă în piesă e şi impor-.
tant şi semnificativ. Teatrul nu poate "do
bîndi impact manipulînd personaje cu un
loc periferic în societate, responsabili de apro
zare care fură, casieriţe care nu dau restul.
1n roman, schiţă, nuvelă, poezie, eroii trăiesc
dileme cruciale ; de ce teatrul nu se atinge
ele ele ? Am trăit în ţara noastră un mo
ment excepţional de dramatism colectiv :
inundaţiile. Oamenii, puşi în situaţii excep
ţfonale, au reacţionat for1nidabil, dezvăluind
nebănuite resurse de omenie şi curaj. Teatrul
n-a sesizat această substanţă, iar dacă a în�
cercat s-o facă, a făcut-o ori pe un ton em
ratic şi festivist, ori folosind evenimentul
drept pretext pentru o dezbatere filozofică.
- Poale că unele din problemele care vi
.rn pun îşi au sorgintea şi în scriitură, în
tehnica literară...
MAGDA POPOVICI : Fără îndoială ! Una
din dificultăţile principale e lipsa de acţiune.
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l Autorii ' noştri co�;ideră esen�ală expunerea
unor idei, dar' se cam dezin'teresează de con
strucţia menită să le exprime. Ace'ste idei •
sînt importante, iar rolurile sÎI).t chiar frumos
scris� ; am spus· pe scenă multe replici de
care sînt' îndrăgostită ; însă am constatat, cu
regret,
că n-au · avut priza pe care' meritau
1
s-o ai):>ă, fiindcă spectatorul nu izbutea să
'desprindă acţiunea, nu putea să povestească
j>e scurt ce se petrece cu personajele. In Ape
· şi oglinzi am avut parte de un personaj care
m-a făcut fericită şi nefericită totodată ; gîn
, diţi-vă, un actor să stea nemişcat trei ore
' pe o saltea, spunînd din cînd în cînd o pro
. poziţiune meditativ-poetică ; e îngrozitor' şi
.· pentru el, şi pentru public. Seara, după spec
tacol, 'mi se întîm'pla ca spectatorii · să-mi
· cea1·ă explicaţii · - nu a'supra sensului, ci
· asupra logicii stricte a ,, evenimentelor. Se
obişnuieşte, de la o vreme, ca personajele să
povestească despre ce s-a întîmplat ori se va '
întîmpla, despre relaţiile lor cu celelalte per
sonaje, să relateze tot ce intenţiona autorul
să ne comunice ; dar acestea nu sînt topite
'în ac1.iuni," în împrejurări dramatice. Piesele
· noast1·e sînt „locuri unde nu · se întîmplă
nimic". Iar stilul suferă de livresc ; sînt multe
vorbe frumoase, oamenii se· exprimă· ca din
carte, aşa cum nu prea vorbeşte nimeni în
' viaţă, oricît de intelectual, de rafinat, ar fi.
Cred că asta se datoreşte faptului că autorii
' nu cunosc legile teatrului. Textele seamănă
a scenarii de film ; sî.nt' suite de secvenţe apare un personaj abstract
se aude o
voce - urmea7-ă un monolog (vezi şi Viaţa
e 'ca un vagon ?) ; ideea e bună, dar extrem
de greu de transpus pe scenă, pentru regizor,
pentru actor.

i\fogda Popovici

Cornel Dumitraş

DORINA LAZĂR : Vă propun o experienţă
instructivă : luaţi de la teatre cîteva „texte
de soufleur" şi comparaţi-le cu textele ini
ţiale ale autorilor : o să. observaţi cît se mo
difică pentru a se ajunge la o formă teatral
posibilă. Chiar Sîmbătă la Veritas, piesă in
teresantă, pe care am jucat-o toţi cu plăcere,
mai bine scrisă decît Tango la Nisa, e de
fapt un bun scenariu de televiziune. Ne-am
dat de ceasul morţii ca să înnodăm laolaltă
secvenţele scurte, alternate cu lungi „scene
in doi" !
CORNEL DUMITRAŞ : Să luăm Aceşti
îngeri trişti, piesa lui D. R. Popescu, atît

de dragă nouă pentru calitatea ei de. adevăr.
Din punct de vedere al construcţiei însă, c
aici ceva care mă deranjează ca interpret :
Ion vine acasă la Silvia şi acolo aşteaptă
să sosească pe rînd celelalte personaje cu
care se explică, reproşîndu-şi reciproc ce au
de reproşat. Autorul aduce personajele în
scenă : sună soneria, intră cineva, discută,
pleacă, iar sună soneria etc. Eu intru într-o
anume , stare, mă încarc• de tensiune, apoi
s@neria, inevitabila pauză mă „deconectează",
apoi iar o iau de la început ; fireşte că asta

www.ziuaconstanta.ro

Magda Popovici, Dorina Lazăr, Mihai Stan

deranjează în evoluţia personajului. Dacă
i-ar fi strîns, de pildă, pe toţi laolaltă în
bilei, exista mai degrabă motivaţia firească
a unui · schimb de cuvinte mai aprins.
S'ubliniez încă o dată calitatea deosebită ca
material de viaţă al piesei, în contradicţie
cu construcţia, cu schema dramatică.
- Cum s-ar putea încheia această lungă
conversaţie ? Practic, ea nu are şi nu poate
avea sfîrşit, atîta vreme cît perfecţionarea
creaţiei, şi în mod primordial calitatea dra
maturgiei, va fi la ordinea zilei în teatru.
Angaiîndu-se în discuţie cu admirabilă ma
turitate de gîndire, cu spirit critic şi cu exi
genţa profesională a unor virtuozi ai artei
şi meseriei lor, actorii au formulat, faţă de
partiturile ce le sînt încredinţate, cerinţe la
care nu putem dec!t subscrie : cerinţe de

natură filozofică şi artistică, vizînd profun
zimea şi diversitatea investigaţiei în realitate,
puterea de convingere a operei, angaiarea ·aces
teia în domeniul esenţialului. Să ne despăr
ţim deci, pentru ,moment, cu vorbele sfătoase
şi înţelepte ale lui...
AMZA PELLEA : Nu e vorba ca noi să
le reproşăm ceva dramaturgilor, iar aceştia
să ne dea replica. E cauza noastră comună,
şi e interesul nostru al tuturor ca scriitorii
să se apropie de teatru, să accepte ideea
fundamentală că ceea ce gîndesc despre viaţă
treouie scris din unghiul scenei. Aşa au făcut
toţi marii dramaturgi ai lumii, spre onoarea
profesiei căreia i s-au dedicat şi spre propria lor glorie...
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Puncte de suspensie ...

Catharsisul
În pungi de nylon
Se pare că asistăn:i la un „boom"
al violenţei în lumea spectacolului. Mai
precis, al violenţei fizice care vine să
completeze; împlinind-o, violenţa ver
bală din piese, cu gesturi, mişcări şi
acţiuni corespunzătoare. Dacă pînă la
ora de faţă actorii se mulţumeau în ge
nere, să-şi arunce cuvinte tari, de-aici
înainte interpreţii vor utiliza nu numai
adiective ci $i lovituri de karate sau
diferite corpuri contondente. E poate,
într-un fel, trecerea mult visată de
anumiţi regizori, de la vorbe la fapte
(în opoziţie, clupă cum se ştie, cu teza
mai v·eche, îmbrăţişată şi de către sub
semnatul, potrivit căreia pe scenă nu
vrem fapte ci vorbe).
Astfel, la Paris se pregăteşte un
Grancl Guignol, producătorul afirmînd
că mizează pe bă.tăi între actori şi ac
triţe (şi mai cu seamă între actriţe
şi actriţe), pe sfîşierea hainelor, pe
lovituri de picior acolo, pe smulgerea
părului din cap ca la Catch şi pe
castrări. Toate acţiunile - exceptînr.l
ultima enumerată 1) vor fi reale. Pe
ele altă parte, cinematografia , - ale
�ăr. ei posibilitt,ţi ele sugerare a muti
lărilor depăşesc poten/.ele teatrului furnizează anul a.cesta. sălilor ele spe9tacol cîte1•a filme ele groa:;ă, menite a
asigura publicului reacţii inedite. Aşa
cum aflăm clin presă - cornpania Ame
rican International Pictures susţine că
„mai m'u.lt sînge aduce mai multe
încasări" iar la casele de bilete cum1) Et pour cause ...

părătorii primesc, ca-n avioane, pungi
de plastic, pentru anumite eventuali
tăţi.
Se poate vorbi despre un „rău de
spectacol" ? Nu-mi dau seama, deoarece
pînă astăzi, ori de cîte ori ni se spu
nea : ,,am fost aseară la piesa cutare,
nu te du că· ţi se face rău cînd îi vezi
pe bieţii actori ce trebuie să ;oace"
consideram afirmaţia în înţelesul ei
spiritual. O dată însă cu noile moda
lităţi ale 1,iolenţei pe scenă sau ecran
va trebui s-o considerăm şi în înţe
lesul ei fiziologic. De asemenea, noţiu
nea de catharsis trebuie, ·za rîndu-i, re
vizuită, studenţii în teatru, criticii,
esteticienii scenei etc. urmînd să stu
dieze nu numai descărcarea sufletească
de la sfîrşitul spectacolului ci şi des
cărcările despre care pomeneam mai
sus. Şi, bineînţeles, alături de expresia
,,impresionat pînă la lacrimi" vocabu
larul spectacologiei va trebui să cuprindă
ele-aici înainte fenomenul ele impre
sionare pînă la alte secreţii ale orga
nismului.
•De unele-a pornit - totuşi - această
ofensivă ·a . spectacolelor de groază ?
Greu· de găsit, în cîteva cuvinte, un
răspuns,- satisfăcător. Poate cei obser1,încl cu atenţie scena lumii şi notînd
rentabilitatea ră:;boaielor, atentatelor,
apelurilor la violenţă etc., producătorii
Guignol-urilor au aiuns la concluzia,
întru totul raţională, că masacrele pot
fi rentabile şi în lumea scenei. Poate
că, instalîncl discuţia pe un plan su-
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perior (deşi �ulţi vor spune că nu
există planuri superioare planului de
casă), autorii montărilor în chestiune
vor argumenta că ei, ca artişti, sînt
clntori să oglindească viaţa, iar viaţa,
chiar dacă n-ar fi să ne luăm decît
după teleiurnalele lumii şi încă... Or,
cine va cuteza să ceară artistului să
rămînă în urma vieţii P... ln sfîrşit,
s-ar putea ca mişcarea discutată să
fie doar de ordin con;unctural, pro
ducătorii acţionînd după legile modei
care cer modificări periodice şi izbi
toare, asemeni, de pildă, trecerii de la
rochia foarte scurtă la rochia lungă
pînă la pămînt. Hotărîţi nu numai
�ă răspundă ne.voilor publicului ci
şi - în anii aceştia ai societăţii de
consum - să inventeze asemenea ne
voi, iniţiatorii dramelor sîngeroase,
contează, fără îndoială, pe nevoia oa
menilor de a-şi îndeplini anumite ne
cesităţi.
Bineînţeles, noul curent teatral (neo�
guignolismul P) implică reorientări şi
conversiuni, uneori destul de brutale,
în rîndurile profesioniştilor. Am auzit
(n-are rost să dăm nume) de autori
dramatici cu prestigiu cărora li s-au
refuzat piesele ca necore�punzătoare
din punctul de vedere . al violenţei.
Unii dramaturgi nu s-au lăsat terori
zaţi, preferînd să aştepte altă con;unc
tură, alţii au introdus în text bătăile, .
violurile sau scalpările solicitate. Re
gizorii sînt aleşi cu predilecţie din rîn
durile persoanelor experimentate, di
rect sau indirect, în materie criminală
şi nu întîmplător (aşa cum pare a
sugera revista Newsweek) Roman Po
lansky - a cărui nevastă, Sharon Tate

a fost îniunghiată acum cîţiva · ani 'În
California - va pune-n scenă pentni
festivalul de la Sqoleto opera Lulu
de Alban Berg, unde e vorba de o
londoneză frumoasă şi ucisă de cu
noscutul Jack Spintecătorul.
Una din problemele cele mai con
troversate pe care le ridică noul cu
rent se referă la evoluţia „happennin
gurilor". După cum se ştie, acestea se
bazează pe comunicarea nemiilocită
dintre public şi actori şi pe participa
rea spectatorilor la evenimentele de pe
scenă. Or, dacă a participa, dialogînd
cu interpr�ţii sau dansînd, împreună
cu ei, constituie o acţiune nu ' numai
posibilă ci şi plăcută, a intra în ;ocul
unui happenning violent, părăsindu-ţi
banca ta şi aruncîndu-te cu suflet şi
trup în vălmăşag prezintă riscuri evi
denfo pentru toată lumea. Ca să nu
mai vorbim de copiii cărora părinţii
le-ar interzice categoric - cel puţin
pînă la vîrsta cînd tînărul se poate
socoti oţelit - accesul la teatru.
Nu e de mirare, de aceea, că para
lel cu suporterii tendinţei, neo-guig
nolismul a născut opoziţii violente,
provocînd, în acelaşi timp, ,,oarecare
nelinişte" în rîndurile celor ce se in
teresează de viitorul teatrului. Neli
nişte, de altfel, lesne de înţeles. Dori
tori, prin tradiţie, să vadă teatrul în
chip de loc unde consumă hrană spi
rituală, ma;oritatea spectatorilor acceptă
destul de greu ideea ca hrana respec
tivă să a;ungă, după trei · acte intense,
într-o pungă de nylon.
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Al. Mirodan

La telefon

ALDO NICOLAJ

- A11o? Da, Ald,o Ntiico1aj, eu sînt . .. Şi
d<umueavo!asitră? Ah, bme ai vemt iLa .Ro1I1Ja I
,Ce spui? Vrei să profiţi de vizita în Italia
.ca să vezi vreo ,piesă de-a mea 1a teamu . . .
lrni pare răru că 8llll să •te de2Jamăgesc, dair
piesele mele nu, se reprezinrtă Î1n lruail.11a. Daică
vrei să vezi vreo lucoore de-ia mea iar tJre
bui să te duci în Au,str�a, Î1n F�·anţ,a, în
Cehos1ovacia... n'U.Illai ii:n Italia nu. Piesele
mele nu vor· fi niciodată jucate în limba în
,cai1•c le scriu, traduse da - numai tiiaduse...
...?
- M-Cl'tivul? Nu e unul, 61ÎlO,t mai mrul!le.
N'U ştiu dacă am să rewşesc să rte :Eac să
inţelegi sÎ,bua ţ-ia teatrală de atiici, din ţaro
noastră., Laită, să luăm de ex8JDiP,1u Teart:relle
Stabile, teatre, supra subvenţionate. Le sub
şii slllalbul şi autor.Îit5iţille ilocalle.
ven ţionelază
Ei bi,ne, teatrele ,acootea staibille, cm netăgă
<lrnî,t foarte foumoase!le lor s,peobrucole, nu pu11
niJcioda,tă în s·cenă ..,luc.r
, rrni �tal.i.ene conltem
pomne. Preferă ii:rntreprinderile de ,arheologie,
,să sooată 1a ilumină vechi texte ele mu;l'ţli an:i
îrngr01pat; e, şi să le re:]duJcă Ila v�ată. Pe aceirt
�lrum ajung pînă la l'irandello. Aici se opresc.
lurme. v;:reau să ;p,m
Căci, pentru muLtă
1
pentru cei •oare p-0,mJtă „răsprnnderea lucră>•
11iilor", nu ,exrusltă, •diin lilefer.iJci!re, 'l:e:]tru · �ltla
J;i,an cl·urpă P.rnaa:11dello. Nici un auto<r d sec-rmă
<l:iin zilele noas,tre lJIU e luat în colllSidemţie.
Nici Ug,o Bebti, nici Ezi,-0 D'Enr�co, oare, ou
tot teartrwl său, soootit absm,dist, a adu tobuşi
<> contribu\ie imp-0111Jantă
terutruiLui oontern
por:rn. De ,alltmeJl, nfoi a'll!llOri străini de o
<>•nreoare însemnătlmlte nu prea sllllt cu ade
vănt reprezen,1Jaţi. De exempl:u, irunull acestla,
-cîncl Teatrul Stabile din Roma a „riscat" să
mon<teze o dTamă Pinte:r, ou�oru1 ,a fos>t ne
,,oit să vină degrabă în Italia pentru a-şi
t11păra piesa de teruba>tivia denaturării,. Ufută-'ta

La afişele teatrelor noastre. Ai să vezi că nu
este niciodată cevia nou sub soare.
Am Ulil prieten, în străinătate. Diru. oînd
în cinel mă vizitează în I>tailiiia. Susţi!lle că,
de mai b�ne de c1ouăzeoi de ,mi, mişele tea
trei.or noastre se !Păs<llrează mereu aceleaşi ;
şi mă tot întrealhă : ,,De ce ,o:]l"e ID,U Îllleer
oa1i ,o Vla!llfoJţ�e ?" Are drepliate : din S,Jmke61J eiaTe, •rnlil Gold�ri, dî,n fuall'.llde]fo, clin
Cehov, ,din Brecbit (:fOOJr,te r0000llla!I1dahiili cu
to-ţii) nu se iese, si<1 t pa;rcă nişte coloane ale
lui Hwcuile, fără de oare ba111oa teatrullui s-,ar
teme să n'll 1Se scu,fu,nde... Aşa că, de a'll
tori aul bOh>oo.ni, italien�, ii:n vua\ă, m,g,aniziartorii
teatrelor noai&tI·e Jll'lll vor să audă ...

.

De ce? PenJil'u că un :au tor în viaţă e
incomod ; indisp,urre, e .plioti006, îJ sîcîie pe
regizor, iar acesta nu vrea să fie deranjat în
luc])ul lui, ou atîit maii mult cu cit ţine să
interpreteze textul respectiv după propria lui
vizhme. O dată, teaitruil. era dolill'.Îlnat de ma
rea vedetă : ao
, toruil se erijia Îdl stăpîn al
tex;tu1lru, ·îîl tmata după cum î:i părea şi cum
îi iplăcea, centrit'td totuil Î:n jurul personajului
pe ClH'e îl i,nte11preta. Era •în stare să facă
praf pînă şi pe Ofelia, numai ca aceasta să
uu-i ,,dim·e" ,lirni I-Ln.mileit rep!licille. A,cum e
regiz;orwl 1a· rînd. Acum se crede eil ii:n clirerp t
să marn,i,puleze textuil dronurtic fără nici Ulil
&OI1L11Puil, clupă bun,rnl ilui plac, ca să ajungă
a oon&trrni spectacoluil .pe caire-J are el în
OOJJ (şi nu arnLonuJ.
care l a p1·oieotalt în
scri.s). Aseme11ea ispmvă o poate face le61Ilc
numai cu cei mor\.i; un autor î-n viată ar
fi în sbare să protesteze . ..
0

- Nu, drogul meu, ,toa,te Teatrele Sta,b:iile
- ,aşa zis sbah:iil.e, fiindcă, î,n fond, sînt, dirmpotrivă, nootal:xille, deoarece nu încetează a-şi
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plimba prin toaJtă !L1la.li,a cele două,1Irei trupe
di!ll care smt aikătuite - waite aoesite te1a.1tre
s.unt coooulse de reg.izom : Strehfler 1a l\filano,
Squarzma la Genova, &rigJuez 1a Ro�,
Trionfo 1a T��o. etic. E dr�t, ;ruici vorbă,
excelenţi, genmlii.
&Îillt regizori intelig1mţi,
înltoitdearuina şi
Numai că gmdru'l âi jpoartă
rnu.mai 1a specuaooile pe OOTe au ei inltenţia să
le monteze, şi nu 1a autorul contampora!Il
pe daire ar trebui să-1 :facă ouaioscurt pub[i•
cului. Eivi,dent ei <lCXlirit astfel o eroare enor
mă, pe:n.rlIBu că, esite şti,u,t, un <teatl'u rămâllle
viu, numai mnd og,'Jin,deşte o pxecilsă, vie rea
litate ooDJtempoM!llă. Dair ei, regiizorii no ş
tri, vor să wfărţişeze ;reallirta,tea contemporană
ad1a1p1nnd, irnliei,pretînkl itexrtdle dlasice.
-Nu, nici teatrele firnamţlate pairtiouiliaa-, nu
se o,p;resc .La lum-ări senmate de aulio;ri italieni
contemporani. Mai întîi de rtoalte, p·entru că
cine ii.nves1/e�te ball!i. Sn'1Ir-o IMlltrep:ciialdere tea
trală nu wea să rişte prea mu[t, aşadax !Im
se ii.asă ispitit de exipe.râenţe ; mai deg,ra;bă,
pll!Ile în scenă teJcte s1Irăme veri!fioate deja.
Apoi, fiin1<kă, de cmd ou invama tealtreiLor
trupe de turn
Sllaibfile - adevărailiele
, ee nu
mai găsesc localuri dispuse să le găzduiască,
să le afere g,aramţii de reuşiită. Anuil acesta,
la s1Îlmpozio.nu1l Tui.stilliwtuili de D=ă Ltafum
de la Sam,t VimcenJt, au fosrt prem:Îla,ţi trei
actori pentru Î!llrtex,pretaTea 'Ullluii text i1Jail:ian.
Primind premiiua, ei au dedLarat cu mem
od.lie că nu pllltea!u să poante în tuTneU par
pre
titurile dramatice pentl'u care au
miaţi, pentru că nu găsiseră iteaJtre d:ispuse
să găzduiască echilp,a dim oare făceau pwte.
Trist hroru,. după ou,m p-01,i vedea : trei texte
ita!l.iene născute şi decedate în răs!tiimpu[ unei
foarte scunte SltagÎU!llÎ.

rost

- Sigur, vÎ!llJa este mai întâi de ,toa.1te a
regizorillor - purtel1111Îci. şi allllloritari ; dar şi
a unor struoturi itea1il1alle care, în lta:liia, sînlt
destuJ d,e întîmartc ...
-Vorbe�ti de coledtive <teatra!le. Mulite co
lective sînt dispuse să conceapă lucrări de
grup dair işi interzic un auJtor. De,om menge
ooilectii:vele, mă tem că
Î:nlro!nite tot aşa ou
,,miail,a te:mpom currrnnt" pentru autorii de
teartru ...

Să mă apăr? Oum să mă a,păr? Um
autor nu se rpome arpă!ra deait cu cuvi.rutele.
Am înceroot să illlliStrez s'.i/t;uaţia teatrelor din
ţaro mea într-o piesă. l-am pus rtiffl.ul: Ex
periment colectiv pentnu un spectacol im

spirat dwpă Cesare Borgia, zis Ducele Vailen
tino ...

- Esite unul din ulttitmele ooXite pe oare
le-run scris. L'<IIIIl trimis mai de mulit m
Româma lui Fllonilan Potna, oare a tradus
ml\l[te din lucrăil1ille mele. Nu SIÎlllft eu cel
aprrecieri, dar cred că
mlai indimt să fac
este un iteXit ,dastuil de aIDIUIZiaJil/t. E VlOl'ha
de6/Pre aJCitori care joacă Îilll:r-'lllD. colectiv şi
decid să pună în scenă pe B orgia ; pînă :La
rumnă fulsă il joacă ;pe Kenmedy ...
- Neîndoiios, smt cQ[lvins că exisită Î!ll
ţara mea muljli aultori de va!loare. lată, 1a
mrtîmplarre, cîteva nume : Mm.nardi, De Ma!t
Pmoni-Gr.ilfil"i, Terro:n,
tia, Lerici, BruSiaiti,
Moretti, Fava, Bertoli etc., etc. Lista ar putea
să con;llÎ!n.ue. Din nefemci;re, un iauilior, ood
nu e reprezentat, nu are rposilbi.lirtlaitea de a
se realiza. Se mtîmp'lă astfel, că mulLţi. aultori
se descurajează şi renU[lţă să mai scrie llea
tru. Se dedică . cmema,togra,fuilui, rt:e'levnziuoo...
Un: lllllloor este mtJollideawrua un sentimentali. :
dorinţa lui este, de aceea, să găserusică o dna
goste cari\ să-i oorei,ipurnldă. Deooamdată însă,
în ltallia, a scrie pentru teatru, este un fel
de viciu soili'llar.
- Nu. Eu prin Illaltură sînrt un .fiiideJl, şi
chiru.- dacă tea1ll'Ul este lia. IIU!lle, în ltJalia,
o d:i;agos,te neco:re&pll'IlZiitoiaire, conti!ll!ui să-l
!iwhesc şi să mă dedro lui. Şi apoi, am mîn
g.î:ierea de a mă vedea tradus m a/1Jîrtea limbi,..
Omd mă Tă.zbate mdlanoolia de a nu fi repre
zentalt Din f1ia!lia, ;p'leic mtr-o a:ltă ţară să vli!d
o jpÎesă de a mea. Sînrt, mă înrţeilegi, fUJil aiu
!IJor paşaport/ar ...
- Negreş:iJt. Data viiitoore îmi urez să Vllil
în România. Sigur, îţi , dau cuv$nrtuil meu de
onoare. Dar, pmă U1I1Ja a:lta, sp=e-mi cînld
ne vedem?

T. Z.
-/
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NICOLAE
BA.LOTĂ

TEATRUL
SECOLULUI XX
,,Schni tzler-Rena isia nce
La 25 mai 1915, cînd Art.hur Schnitzler
(1862-1931) începea să-şi scrie memoriile,
Viena mai era capitala unui vast imperiu,
zdruncinat, ce e drept, de război. In august
1918, cînd încetează să mai lucreze la acest
op, ce trebuia să poarte titlul Leben uncl
Nachklang - Werk und Widerhall (Viaţa şi
ecoul ei L Opera şi răsunetul ei), voci tot
mai numeroase clamau în jurul său : Finis
Austriae. Ca şi prietenul său de o viaţă, Hugo
von Hofmannsthal, medicul şi scriitorul
Schnitzler simte şi ştie că s-a terminat mai
mult decît o epocă istorică. O întreagă uma
nitate s-a scufundat pentru a face loc alteia.
Deşi supravieţuieşte dezastrului, el şi opera
sa rămîn printre dărîmăturile lumii vechi.
Schnitzler a cunoscut prea bine „veselul
apocalips vienez", participînd· din plin la el.
Opera sa rămîne ataşată de acel fin de sieclB
pe care l-a consacrat, în care şi-a serbat
triumfurile. Tipic reprezentant al unei belle
epoque austriece, aşa îl vor considera, cu
ironie, dispreţ sau superioară indulgenţă cri
ticii care vor asista la eforturile sale de a se
depăşi, în anii ce au urmat primului război
mondial. De fapt, vienez prin naştere şi for
mare, legat de Viena lui Karl Kraus, fără
pornirea spre rebeliune a acestuia, de Viena
lui Sigmund Freud, Arnold Schonberg şi
Oskar Kokoschka; dar, lipsit de curajul no
vator al acelora, Schnitzler a rămas marcat
de frivolitatea melancolică a unei lumi ga
lante, ce se cheltuia în festivităţi, dar în· care
spirite sensibile presimţeau seismele viitoare.
Jugend in Wien (titlul postum al memoriilor
sale) e o cronică a mondenităţilor în care un
fiu burghez al capitalei imperiului habsburgic
se deşteaptă la viat.a simţurilor şi simţirii,
mai puţin a cugetului, în anii 1880-1890.
Teatrul este pentru acest tînăr o şcoală cel
puţin tot atît de importantă ca şi şcoala ade
vărată. Bunicii săi locuind în proximitatea
cunoscutului Carltheater, face cunoştinţă de

�4,

timpuriu cu magia scenei. Actorii frecventează
casa părintelui profesor, specialist laringolog.
Dar piesele nu îl interesează pe copil mai
mult decît spectacolul echipajelor elegante pe
care le urmăreşte sosind în faţa teatrului
sau paradînd cu prilejul carnavalului, al
voioaselor bătălii cu flori. Printre prietenii
din copilărie, de care îşi va aminti mai tîr
ziu, sînt fiii principelui în exil, Alexandru
Ioan . Cuza, pacient al tatălui său, ca şi Milan
Obremovic, ceva mai mic decît el, viitorul
rege al Serbiei. Cuza îi face copilului Schnit•
zler un superb cadou care cuprindea, printre,
alt.e jucării, o graţioasă grădină artificială de
proporţii liliputane. De altfel, ca şi alţi fii
de burg-hezi ai secolului al XIX-lea care au
trăit epoca balurilor de familie, a teatrului
de casă, asemenea lui Flaubert ori Jarry,
băiatul medicului vienez îşi descoperă talen
tul literar mînuind acasă marionetele teatru
lui de păpuşi, jucînd piese pe scena impro
vizată în salon. Ca şi părintele lui Ubu,
Schnitzler e eAi:rem de precoce. Abia a împli
nit zece ani cînq proiectează o piesă cu titlul
Aristol,rat und Demokrat, ale cărei personaje
urmau să fie Prinţul, Prinţesa, Contele, Ba•
ronul şi junele burghez Robert care, în Pro
log, trebuia să ţină un fulminant discurs
revoluţionar. Interesul pentru poezia clasică
dar şi pentru problemele sociale se manifestă
de timpuriu. lmpreună cu Felix Sonnenthal,
fiul celebrului actor, îşi pun în gînd să cu
cerească lumea, mascîndu-se (putere a tea
trului !) ... în diavoli. Căci lumea ficţiunilor
dramatice, a măştilor şi butaforiilor nu i se
pare, în copilărie, aceea a înşelăciunii ci a
travestirilor, a farselor vesele şi triste, a jocu
lui, o lume de a cărei irealitate nu se îndoia
nicidecum, dar de a cărei funciară gravitate
şi însemnătate pentru viaţa omului era con
vins. Astfel apare cum va mărturisi el, în
„amintiri", acel „motiv fundamental" al vieţii
şi operei sale : motivul „confluenţei seriozi-
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Lăţii şi jocului vieţii, al comediei adevărului
şi minciunii care m-a mişcat şi m-a preocu
pat mereu, chiar dincolo de orice teatru sau
de orice îndeletnicire teatrală sau, în general,
artistică".
Adolescentul descoperă lumea (pe care bă
trînul scriitor în autobiograiia sa o va ase
măna cu un magazin de împrumutat măşti).
I se deşteaptă dragostea pentru literatură, în
deosebi pentru poeţii rnmantici : E.T.A. Hoff
mann, dar şi Tieck, Immermann, Jean Paul.
Scrie cu o uşurinţă, care îi va fi întrucîtva
fatală mai tîrziu, drame romantice în versuri,
tragedii (Loreley, în cinci acte), piese exotice
ori „burgheze" (De,· chinesische Prinz sau
Der grosse Krach
Prinţul chinez sau
Marele faliment), poeme cu subiecte mitolo
gice (printre care Rom in Brand o face pe
bunica lui să exclame : ,,Al doilea Schiller" !) .
Judecindu-se mai tîrziu, va vedea anunţîn
du-se în aceste lucrări de tinereţe unele slăbi
ciuni şi erori ale producţiilor maturităţii sale :
înclinaţia prea puLernică spre contrastele vio
lente, lipsa de economie lăuntrică şi un tea
tralism prea manifest. Deşi nu simte chemare
penLru speculaţia teoretică, îşi împănează
aceste prime piese ale sale cu idei social
moral-politice. Scrie astfel o dramă ,.romanLic
sociali L-anarhistă", La::.arus Knorr. Debutează
în ziarul „Der freie Landesbote" din Miinchen
cu poezia Liebeslied der Ballerine (Cîntecul
de iubire al balerinei), după care, peste nu
mai două zile, publică arLicolul Uber den
Patriotismus (Despre patriotism). Are optspre
zece ani, se pregăteşte pentru facultatea de
medicină, dar preocuparea de căpetenie este
acel „Liebelei", aventura amoroasă uşoară sau
uşuratică, a cărei imagine frivolă o va fi.xa
în piesa de mare răsunet, cu acest titlu. Me
moriile de mai tîrziu abundă în siluete femi
nine, prin suprapunerea cărora apare pro
Lotipul acelei „siisses Măclel", al dulcii fete
vieneze din teaLrul său. De altfel, recunoaştem
în acea scriere autobiografică modelele unora
din eroii săi : cinicul seducător Anatol, pro
fesorul Bernhardi, Friedrich I-lofreiter şi, mai
ales, nu una, ci mai multe Schlager Mizzi sau
contese Mizzi.
E ciudat că memoriile h1i Schnitzler se
înlrerup odată cu apari!ia în teatrul mare
vienez a pieselor seri itoru lui, de parcă, în
1890, cînd se apropie de împlinirea vîrstei
de treizeci de ani, şi iese pe scenă, ar fi
înceLat să trăiască. Cu adevărat, de acum în
colo viaţa sa va fi opera sa.
1n fond, asemenea lui Thomas Mann.
Arthur Schnitzler îşi extrage literatura di"
considerarea critică a burgheziei sale originare.
Ca şi fiul patricienilor clin Liibeck, el urmă
reşte cu o curiozitate ironică corup1ia esteti
zantă a unei bL\ll'ghezii aşcwle. Ohscrvi\ cu
mai puţină acuitate decît aulorul Casei Bud
denbrook disoluţia unui sistem de valo,ri, şi
adopLă, adeseori, cu oarecare ingenuitate,
punctul ele vedere al societăţii clin care face
parte. Dar literatura acestor burghezi, fii de
burghezi, presupune o societate ce se des
tramă imperceptibil, o ordine aparentă, con-

venţii, legi, conformisme subminate. Tocmai
faptul că ordinea acelei societăţi este aparentă,
devine un fapt dramatic din ce în ce mai
evident. SchniLzler, ca om de teatru, vede
sforile lumii din jur pe care, într-o zi, va
veni un „Necunoscut" (ca şi în scena finală
a unei piese din ciclul Marionetten) şi le va
tăia brusc, îngropînd sub pînze actori şi
spectatori.

Teatrul lui Schnitzler care cunoaşte azi pe
scenele europene şi americane o adevărată
reviviscenţă (se vorbeşte despre o „Schnitzler
Renaissance") stă sub dublul sens al deter
minismului şi psihologismului secolului trecut.
Totul îşi are cauzele sale - sociale, morale bine deter1uinate. Personajele au contururi fer
me ; nimic nu e lăsat în umbră. Căci Lotul
e explicabil. In ce priveşte psihologia, Schnit
zler socoteşte - cu cuvintele unuia din eroii
săi - că „sufletul este un tărîm întins, pe
care poetul trebuie să-l exploreze în toate
sensurile". Influenţa psihanalizei (Freucl a
fost un bun prieten al clramaturguh,ii nostru)
este abia sesizabilă. Ca şi Kaika, Schnitzler
a trăit însă saţietatea psihologicului. ,,Pentru
ultima oară psihologie !" - exclama autorul
Procesului
„Prea multă psihologie !"
declara Schnitzler, în anii în care la Viena.
Freud renova vechiul edificiu delabrat al
psihologiei. Şi, totuşi, cu toată saţietatea,
Schnitzler se vrea, în teatrul său, diagnosti
cian şi Lerapeut al sufletelor.
La determinism şi psihologis1n - moşteniri
ale secolului trecut - trebuie să adăugăm, în
caracterizarea dramaturgiei lui Schnitzler, im
presionismul notaţiei. Acesta îşi are temeiu
rile, pc de o parte, în tradij:ia unui rococo
austriac, aceea a lui homo bttlla, a omului
veşnic schimbător, sesizat prin intermediul
unei perspective caleidoscopice, şi. pe de altă
parte, in influen\a impresionismului filosofie
şi arLÎsLic. Cum observa Lucian Blaga (care
a cunoseut bine Viena în anii sfîrşitului ele
război), gîndirea lui Ernst Mach şi-a pus
amprenta nu numai pe cugetarea filoso[ică ci
şi pe produc\ia artisLică a AusLriei de la finele
secolului ul XlX-lea.
Rococo şi impresionism, tradiţii populare
ale teatrului austriac (Raimund, Nestroy) şi
rafinamenL psihologic modern, toate acestea
sînt bune conducătoare de căldură teaLrală.
Căci Schnitzler este. înainte ele toate, un om
al scenei 1,ii. Prietenul său, Hugo von Hof
mannsthal, îi dedică un poem semnificativ
(care constituie prefaţa ciclului de piese în
tr-un act, Anatol, care-l consacră pe Schnit
zler) : ,,Astfel, noi :jucăm teatru. / Ne jucăm
propriile piese, / Gingaşi şi precoci şi trişti. /
Comedia acestui suflet, / Clipele de azi şi
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mîine, / Felu-acesta de-a minţi. / Răul prins
într-o formulă / Graţioasă, vorbe line / Şi
imagini prea pestriţe, / Semiobscure intuiţii, /
Agonii şi episoade... " (tr. M. BANUŞ). Nu este
sferă tematică mai apropiată unei asemenea
formule dl'arnatice decît cea el'otică. Schnitzler
este un rafinat al intuiţiilor „semiobscure" în
acest domeniu. Frivolitate, melancolie, ironie,
rareori cinism - ciclul Anatol este o magis
trală suită ele variaţiuni pe o temă care im
plică un complicat joc al iluziilor. Cele şapte
schiţe dramatice alcătuind acest ciclu al afec
telor galante sînt „momente" în care trăirile
- de la cele mai lejere pînă la cele mai grave
- sînt reduse la epura lor verbală : experienţa
proiectată în conversaţii ele salon. Frivolitate
vieneză ? Da şi nu. Căci oricît de spirituale,
aceste piese nu rămîn la suprafaţa „bulevar
dieră" a tratării temelor. Anatol este tipul
jouisseur-ului, realizînd experienţa estetistă a
Seducătorului kierkegaardian. Era firesc ca
după consumarea experienţei erotic-estetice,
eroul (şi, de fapt, dramaturgul) să-şi pună mai
gravele întrebări ale eticii.
Criza moral-socială este cea care îi oferă
lui Schnitzler substanţa marilor sale drame şi
comedii. Conştient de răsturnarea valorilor,
agnostic, sceptic, Schnitzler nu este un revol
tat. Ceea ce descoperă el nu e chipul adevă
rnlui ci o mască sub care se află o altă mască
ş.a.m.d. Pentru acest om de teatru, re1aţiile
omului cu lumea sînt cuvinte. Ceea ce-l inte
resează e adevărul momentan al cuvintelor.
Textele dramatice cuprinse sub titlul generic
Komodie reprezintă tocmai trecerea prin cu
vinte ele la un afect la altul, de la o convin
gere la alta, de la patos la disperare. Comedie
a cuvintelor (Komădie der Worte). Posedîncl
în cel mai înalt grad arta dialogului, Schnit
zler închipuie o lume a comunicărilor în care
nu e nimic neexprimabil, în care totul e ex
primat. Desigur, el continuă foarte austriaca
modalitate a criticii cuvîntului (Karl Kraus).
Cuvintul este, pentru el, întotdeauna teatral.
Care este însă valoarea sa etică ?
Fi'e că rămîne în cercul aparent minor al
jocurilor eros-ului, sau trece în spaţiul mai
grav al conflictelor etic-sociale, dramaturgul
vienez descompune, cu finei-e, o mecanică a
mporturilor interumane exprimate în verb.
Liebele,i (Dmgoste uşoară), Reigen (Hora), ca
şi marile sale piese - Professor Bernharcli,

,

Vălul Beatricei, Drumul singuratic
sînt
toate construite în jurul unor conflicte ale
sensibilităţii fiinţei în sciziune. Marea ruptură
umană pe care o analizează dramaturgul este
aceea dintre joc şi destin. Anatol e seducător
(ca şi atîţi alţi eroi ai lui Schnitzler). El este
însă, totodată, o victimă a destinului. Unde
e adevărul sub aparenţă, unde e chipul sub
măşti ? Cînd şi unde se identifică omul cu
destinul său ? Care e adevărul în raporturile
sale cu alţii şi cu sine ? Asemenea întrebări
sînt subiacente în toate piesele lui Schnitzler.
Interesante sînt (chiar dacă puţin greoaie
prin marele aparat pe care-l pretind) dra
mele istorice ale scriitorului vienez. Paracelsus
este o meditaţie a medicului asupra condiţi
ilor ameninţate. Der ;unge Medardus (Tînă
rul Medardus), dramă istorică' (în 18 tablouri,
cu 79 de personaje, spectacolul durează şapte
ore !), este construită pe opoziţia între luptă
torii pentru libertate şi tiranie. Medardus fiul unui librar vienez - se răzvrăteşte în
timpul ocupaţiei napoleoniene, împotriva cu
ceritorilor, proclamînd libertatea patriei sale.
Italia din Cinquecei;ito e evocată în drama
Der Schleier der Beatrice (Vălui Beatricei).
In s.fîrşit, poate cea mai izbutită dintre aceste
piese, Der grilne Kakadu (Papagalul verde)
este o fantezie grotescă a cărei acţiune (la
care participă revoluţionari şi actori) se pe
trece în. seara zilei dărîmării Bastiliei, la 14
iulie 1789. Cum spune unul din eroii acestei
piese, Rollin : ,,Realitatea devine joc şi jocul
l'ealitate".
Aceasta este ele fapt o formulă definitorie
pentru întreg teatrul lui Arthur Schnitzler.
fnaintea lui Pirandello (dar şi în .acelaşi timp
cu el), dramaturgul vienez a descoperit şi
urmat una clin filierele teatrului din secolul
XX : aceea a conjuncţiei dintre mască şi rea
litate. Viaţa este joc şi jocul (teatru.I) e viaţa
însăşi : la această concluzie ajunsese teatrul
baroc din care întreg teatrul austriac îşi ex
trăsese o bună parte din sevele sale. Pe ur
mele barocu] ui, în condiţiile unui sfîrşit de
secol vechi şi ale unui început de secol nou,
Schnitzler practică o artă dramatică ambiguă.
A.rta, pentru el, este o întreprindere gravă,
chiar dacă e mult joc într-însa. Poate chiar
această funciară ambiguitate îi asigură, în
zilele noastre, pe teatrele lumii, o nouă pre
zenţă.
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, Sanda
1 Toma
de vorbă
cu
Alecu
Popovici

Sanda Toma, în scenă, e, parcă, o elevă. O elevă foarte stu
dioasă, premiantă, cu 10 la toate materiile, de la citire la
muzică. Dar, spre deosebire de cei mai mulţi premianţi cu oche
luri (şi ea poartă ochelari), Sanda Toma are haz. Mult! ln
spectacol, e o furnică care duce în scenă cu uşurinţă mari
poveri artistice, e superconştiincioasă în meserie. Sensibilă şi
nuanţată, subtilă şi cerebrală, ea, lirica, Sanda Toma e un
,,tip". (Ar fi fost urît să spun o „tipă").
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Decebal din „Titanic Vals"

Doamna Flew· din „Croitorii cei mari
din Valahia"

Spune-mi unde, cînd şi cum ?
Da, am 39 de ani, m-am născut la
27 octombrie, tata este fotograf (iată deci o
„filieră"), mama casnică. Am urmaţ şcoala
primară la Pitar Moş şi făceam, ca la carte :
franţuzească, nemţească şi pian. Mama apă
rea în figuraţie în primele filme româneşti.
(Deci, altă „filieră"... ). .,Artistă", am fost în
primele clase primare... Apoi, am urmat li
ceul „Lazăr" din Bucureşti şi l-am terminat,
tot la „Lazăr", dar la Sibiu : la 16 ani cu cîte
2 clase odaLă. Părinţii oftau după o meserie
mai lucrativă. Am dat, deci, examen la Geolo
gie şi am fost repa1,tizată, studento, la agro
nomie (secţia Maşini agricole). Văzusem doar...
5 spectacole de teatru. Mi-a venit ideea să ur
mez cursurile pregătitoare ale Institutului ele
teatru şi apoi am dat examen. La examen
am făcut impresie bună doamnei Aura Bu
zescu. Găsea că am „firesc şi prospeţime".
M-a luat la clasa ei. Apoi, mai tîrziu, m-a
găsit slabă, fără calităţi. M-a „donat" clasei
Bălţăţeanu. 1n anul II „mişcam", în anul 11;1
am mers foarte bine. (Jucam rolul Rosinei
din „Bărbierul din !Sevilla"). 1n anul IV, doamna
Buzescu mi-a mărturisit că s-a înşelat în ceea
ce priveşte aprecierea negativă cu privire la
mine. Aceasta a fost nota mea cea mai bună
la examenul de absolvire ca partenera lui
Figaro (D. Rucăreanu).

Lucietta,

în filmul
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„Bădăranii"

Biitrîna doamne'/, de la pian, în „Capul
ele răţoi"

Prinţesa Luiza din „Umbra"
- Şi a urmat teaLrnl profesionist ?
- Da, cu „grupul teribil" de la Craiova,
cu Rauţchi, George Constantin, Silvia Popovici,
Amza Pellea, Gh. Cozorici. Muncă multă,
roluri mari : Discipolul diavolului, Bunburry,
Ani de pribegie, Tudor din Vladimiri, Gîlce
t•ile din Chioggia, Bărbiernl din Se,·illa, ală- ·
turi de apariţii ca în Trei generaţii... Am vrut
să vin la Teatrul Municipal, unde m-a cerut
doamna Bulandra.
Doi ani la Craiova ! Mi-au prins bine. Dar
trebuia să mă întorc la Bucureşti, deşi nu
artistic vor
ştiam cît voi avea de spus
bind.
Aşa că am dat coneur tot „grupul" la
Teatrul Naţional din Bucureşti.
Şi acum î11 Capitală...
Am dat concurs. Am reuşit. Sică Ale
"andrescu m-a chemat în biroul directorial
al m::ieslrului Zaharia Stancu. ,,Iţi ofer piatra
de încercare. Hangiţa. Vreau în rol nu o
văduvă cu experienţă. ci o fată tînără, care
are instinctul cochetăriei aşa cum un pui
de raţă ştie să înoate".
Şi am înotat. A urmat Un post rentabil
cu Marietta Sadova. Un cronicar m-a acuzat
de „manierism". Am plîns. Am suferit.

Lola, în filmul „Zestrea"
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Privesc
cit încredere
"ii.torul !

Zaharia Stancu m-a chemat din nou la el.
„Cine te-a supărat? Neculce, Ureche, Miron
Costin? Aştia sînt cronicari... Atunci?" ... Şi
n-am mai suferit de pe turna cronicarilor...
Am jucat în A treia patetica un tip nou
pentru mine - o fată fără scrupule - apoi
un travesti - Decebal în Tiranic Vals, o du
blură - Maria,m.e în Tartuffe. Dar n-am
jucat Caragiale. Păcat !

- Şi apoi, ultimul popas : Teatrul de Co
medie.
- Da. De mult, de mult, Radu Beligan
m-a întrebat dacă a juca într-un teatru nou,
ft1cut de el... Şi, într-o zi, faptul s-a adeverit.
i\•I-am despărţit cu greu de Naţional. Şi aici
::un încercat să ridic tot mai sus ştacheta :
in Platonov, în Cher Antoine, în Mutter
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... Doresc să-mi păstrez sănătatea fizică
şi morală, prospeţimea, sinceritatea...

Courrage - Muta, rol pe care l-am iubit
mult, şi pe care, dacă aveam condiţii obiec
tive, îl făceam şi mai bine !... Recent, am
avut bucuria să mă întîlnesc cu Caragi,ale :
O noapte furtunoasă.
- Şi acum?...
- Naţionalul craiovean, Naţionalul bucu1·eştean, Teatrul de Comedie - iată treptele
muncii mele artistice. Mă tem de vîrsta de
40 de ani ! Mă tem că va urma un drum
drept şi poate neinteresant. Cred despre mine
că sînt o actriţă utilă, chiar foarte utilă (,,in
fanteristul" Teatrului de Comedie). Mircea
Şeptilici spune despre mine că parcă aş fi
una din acele păpuşi de carton care au un
mic trusou de hîrtie colorată. Ii schimb ro
chit,a, păpuşa devine alt personaj... Ştiţi
jocul ?
Mi-am visat uri rol : Ondine. Nu l-am
jucat la vîrsta respectivă... Şi pînă la 40 de
ani, am jucat doar 1 Shakespeare, Troilus şi
Cresida, 2 Goldoni, 1 Beaumarchais, 1 Cehov,
Uri Hamlet de provincie, B. Shaw, Discipolul
diavolului, Casa inimilor sfărîmate, E. Şvarţ,
Umbra, M. Sebastian, Insula etc. Nu am
un gen anume. Imi place teatrul, în ge
neral, bine scris ! · Succesul ? Mi-e jenă de
aplauze ! Şi am oroare de spectatorii care
se „amuză" între ei, cînd noi ne dăm su
netul pe scenă în Platono'V sau Mutter Cou
rage. Ah; tinerii care vin la teatru nu să
vadă şi să audă, ci să facă „mişto". !mi
place foarte mult să colaborez cu regizorul.
Să lucrez cu regizori talentaţi şi capabili... ·
dar nu-mi place să fiu condusă ca un mane. chin, în scenă. Unde mai e bucuria creaţiei ?
tmi plac, evident, şi partenerii talentaţi şi
conştiincfoşi. Nu-mi plac însă improvizatoru
gen commedia dell'arte.
.....!. Te socoteşti realizată ?
- :Există o replică în Platonov : ,,O, ce
păcat !"...
- 1 Ce aştepţi de la viitor ?
- Voi mai avea oare ocazia să evoluez ?
Doresc să-mi păstrez sănătatea fizică şi mo
rală, prospetimea, sinceritatea ! Sper, sper,
sper să fiu folosită şi de-acum înainte.
- Viaţa personală?
-:-- Imi place mult lucrul de mină, ar,tizanatul (valorific deşeuri), mă ocup de menaj.
- Dacă ar fi s-o iei de la capăt, tot teatru
ai face?
- Sincer ? Da ! Dacă m-aş gîndi la li
niştea, la sănătatea, la viaţa mea de zi cu
zi ar trebui să răspund : Nu ! Dar, spun :
Da ! Odată, Radu Beligan mi-a spus : ,,eşti
o orgolioasă, din orice rol vrei să faci ceva !"
Detest mediocritatea. Vreau să fac orice pe
îndelete, temein.ic, bine. Dacă asta înseamnă
orgoliu, sînt deci- şi orgolioasă !
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CRONICADRAMATICA
\/IL\Tl\
E Cl\
.,
UN Ul\GON?
de Paul Evera�
la Teatrul Nafional
din Craiova
şi la Teatrul Mic
Dezbătînd * relaţia dintre actualitate si cul
tu:�• �aul Everac - infatigabil analist', prin
=iloc1
_ �·ea dramaturgiei şi a publicisticii, a
realilă�1lor, relaţiilor şi determinanţilor cau
_
zali dm prezentul nostru social şi istoric nota rezultatul unor experienţe proprii : ,,Ca
să !·dmînă ele actualitate, dramaturgia se poate
lntmde cam atît cît îi permite gradul ele cul
turd al publicului său. Cine scrie piese mai
abstracte, mai pe idei, nu poate conta decît
Pf; Lfn publi� mai redus, şi e foarte firesc
s� (ie aşa. Cine vrea un public numeros, să
''17:1-a acolo unde îl cloare pe el, pe acest pu
blic, unele reacţionează viu pentru că îl in
teresează direct".
Cu reportajul dramatic în stil popular
Viaţa e ca un vagon?, Everac alege delibe-

„ Programul de sală la „Viaţa e ca un
vagon ?", Teatrul Naţional din Craiova.

rat o cale _facilă din drumurile accesibilităţii
(există, evident, altele şi mai facile), ilustrînd
prin replică · şi imagine teza expusă despre
,,drarp.aturgie şi actualitate". Argumentele teo
retice sînt discutabile, ele ar putea iniţia· o
dispută pasionantă în jurul fenomenelor de
sociologie a culturii, temă de altfel intens
dezbătută şi pe alte meridiane, evident în
alţi termeni, ca, de pildă, ,,cultură elitară !"
şi „cultură de masă" ; demonstraţia practică,
însă, e deocamdată convingătoare. Propune
rea dramaturgului „a prins" la public, reac
ti ile sînt vii, chestiunile atinse „dor". Everac
realizează, în termenii unei farse cu concentric
tir satiric, un mic breviar pe temele eticii şi
echităţii socialiste. Eroul, Teodor Frenţiu,
purtător de cuvînt al rubricii „omul faţă în
fată cu el însuşi" - lovindu-se - mai întîi
cu inocenţă şi candoare, de oro):'i ca impos
tura, demagogia, favoritismul, birocratismul,
căpătuiala etc. etc. etc. - treptat - capătă
conştiinţa propriei sale puteri şi le demască
răspicat. Observa\ia satirică şi ·responsabili
tatea civică a dramaturgului vizează şi alte
aspecte criticabile, din jur, dincolo ele su
biectele mult uzi'tate în caricaturi şi rubrici
de humor sau de asanare morală. Recunoaş
tem pamfletul la adresa unor formule hiper
trofiate, de mult depăşite, din domeniul cul
turii, incriminarea. metodelor paralizante, bi
rocratice' ale educaţiei formale prin cultura
de mase ; ironia la adresa dogmei ele ca
tedră, ineficienţa unor acţiuni fals norma
tive ; sau punerea în discuţie a altor aspecte
de interes sociologic mai larg : uniformizarea
divertismentelor, ,,plictiseala" vieţii rutiniere,
rnportul dintre consolidarea familiei şi am
hianj.a socio-economică. Autenticitatea perso
najului central, Teodor Frenţiu, erou ce şi-a
ciştigat o imediată popularitate, comparat
pînă acum şi cu Jack Melancolicul şi cu
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lui şi-l zgîndăre unde e sensibil", spectacolele
pe care ni le prezintă Naţionalul din Craiova,
Teatrul Mic şi recent Teatrul de Stat din
Arad, se bucură de un mare succes de public.
Primire scontată şi construită de dramaturg
după toate reţetele succesului de casă. Fiindcă
textul - deşi deficitar ca scriitură literară,
defectuos în compoziţie dramaturgică, criticabil
sub raportul limbajului (ne asociem tuturor·
observaţiilor aduse formei) - aduce la rampă
o problematică care interesează prin fondul
pl'oblemelor. Excelent creator de tipuri, şi
nedezminţindu-se nici de data asta, Everac a
scris această „confesiune a unui copil . al se
colului"... sau reportaj-eseu de factură popu
lai·ă, cu numeroase ilustraţii în text, într-un
Jimbai de un pitoresc căutat şi apăsat, chiar
prea apăsat, pedalînd pe comicul de tip
„witz" şi poantă dialectală, surse permanent
deschise de haz gros şi savoare...
Credem totuşi că Viaţa e ca un vagon ?'
nu şi-ar fi pierdut coeficientul de actualitate
dacă textul „s-ar fi întins" şi mai sus, gra
dul de cultură al publicului nostru suportînd
şi alte adevăruri, dincolo de prognoza in
dustrializării borşului şi efectele tăiţeilor cu
varz:1. ,,asupra foalelor". Oricum această ini
ţiativă scenică a cunoscutului dramaturg a
înviorat aria piesei originale, a comediei de
moravuri investigatoare a prezentului.

Nicolae Radu şi Smaragda Olteanu în
,,Viaţa e ca un vagon?", Teatrul Naţio
nal din Craiova

Păcală şi . cu Candide, dar liber să fie lesne
asemuit şi cu alte prototipuri din noul „folclor
internaţional", secularizate prin intermediul
serialelor TV sau al benzilor desenate, de la
Barney sau Fred Flinstone la Asterix, con
firmă de fapt o indiscutabilă realitate : nevoia
opiniei publice de a se exprima printr-un
exponent. Prototipul nostru e pe deplin re
prezentativ societăţii socialiste : muncitor con
structor la fabrica de vagoane din Arad,
Frenţiu se simt.e pe drept şi în mod firesc
răspunzător pentru bunul mers al „trenului
socialismului". In vagonul imaginat de autor,
sînt strînşi laolaltă păstrătorii mentalităţilor
şi atitudinilor retrograde, ,,microbii" care stîn
jenesc necontenit. viaj:a eroului nostru. Ale
goria naivă personifică, ca într-un adevărat
teatru popular, viciile prin personaje-tip, iar
sfîrşitul fericit, triumful forţelor pozitive, în
consonanţă cu principiile directoare ale so
cietăţii noastre, obţine deplina satisfacţie a
publicului. ln ciuda „încruntărilor criticii
culte", pe care scriitorul le prevăzuse, de
altfel, cînd ne avertiza, în aceleaşi însemnări,
ce mustrări primeşte cel care se apropie „de
miezul imediat al strictei actualităţi, cel ce
merge la interesul larg, defulant al publicu-

La Teatrul Naţional din Craiova, unde a
avut loc premiera pe ţ.ară, Valentina Balogh
(regie) şi Vasile Buz (scenografie) şi-au pro
pus o reprezentaj'ie cu caracter popular, în
simplă şi nemediată comunicare cu sala ;
Nicolae Radu, protagonist, dezvăluie în rolul
lui Teodor Frenţiu un registru amplu în al
ternanţa comicului şi a dramaticului, capa
citate în captarea publicului, farmec scenic
necontrafăcut ; şi alături de el, în bună parte;
decorul, voit naiv, mucalit, parafrazînd ca
ricatura publicistică. Pozitiv marcată de do
rinţa unui joc colectiv de relaţ-ie, echipa cra
ioveană n-a izbutit în totalitate să decupeze
schiţe, tipuri, pe fundalul dat ; se reţin în
consecinţă Marina Başta (profesoara de filo
zofie), Smaragda Olteanu (Catita), Ileana
Sandu �Iulia), Mihai Constantinescu (Simion
Birău), Constanţa Nicolau (Eufrosina Daru),
Valeri DeJlakeza (lnso\Îtorul) ; clupă cum am
regretat că Elena Gheorghiu (Tereza Schi:in
ner), Constantin Sassu (Tovarăşul de la cen
tru), sau Viorica Popescu, Maria Ciochină
Goanţă, Radu Negoescu, Petre Iliescu-Anatin,
nu au izbutit să deseneze destul ele convin
gător personajele propuse.
Spectacolul bucureştean, onorat de semnă
tura regizorului Ion Ma..-..;:imilian, realizează
omogenitatea unei viziuni de ansamblu, tran
scriind cu fidelitate ţintele satirice, atenuînd
cu gra\ie îngroşările limbajului. Decorul şi
costumele imaginate de Diana şi arh. Vla
dimir Popov au compus p convenţie scenică
sugestivă, funcţională, plină de haz şi farmec.
lntr-o ambianţă expresivă, galeria persona
jelor din „vagonul negativilor", a evoluat cu
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Elena
Pop
şi
Dumitru
Furclui

măsură şi tact, actorii impunîndu-şi dificila
sarcma de-a renunţa la poante şi acceptîncl
cu devotament micile sarcini mari ale rolu
rilor episodice. Şi-au adus aici, în spectacolul
văzut de mine, un aport substanţial : Maria
Potra (Profesoara), Al. Lungu (Simion Birău),
Dinu Ianculescu (Sădeanu), Jean Lorin (To
varăşul de la centru), Monica Ghiuţă (Iulia),
Florin Vasiliu (Chimistul), Tudorel Popa
(Neamţ:ul), Nicolae Ifrim (însoţitorul), după
cum Magda Popovici, Jana Gorea, Victoria
Gheorghiu, Stamate Popescu au punctat exact
apari[ii fugare.
Elena Pop (Catiţa) şi-a depăşit, cu sigurantă
scenică şi modestie profesională, sarcina dra
matică de argument în logica unui divorţ,
clînd viaţă unui personaj încîntător - în
limitele condiţiei femeii „cu sîni mici şi viaţă
monotonă", cum ar spune un reputat şi cu
noscut autor moralist. Excelenta actriţă de
compoziţie care este Tatiana Iekel a desfă
şurat o probă de virtuozitate în portretul per
sonajului de folclor ardelenesc (replică fe
minină şi regională lui nea Mărin), ,,buna"
Tereza. Evident, recitalul î:i aparţine lui Du
mitru Furclui : ele aceea el se şi comportă ca
solist al serii, culegînd pe merit toate aplau
zele. Fur<lui sintetizează o tipologie, cucerind
prin inteligenţa um1i joc simplu, cu subtext
continuu, pendulînd între nevinovăţie şi
obrăznicie, uimiri şi decepţii, pasiune şi de
taşare, trăi.re şi comentariu.

Mira Iosif

Teatrul Dramatic
din Baia Mare

■STEL\U/l ZIMBRULUI
de Valeriu Anania

•PENTRU CINE HL\T
CLOPOTELE
de Ernest Hemingway
Trupa băimăreană. în turneu la Bucureşti.
a fost bine apreciată în presă, iar publicul
Capitalei a manifestat un interes real - sus
ţinut iniţial de titlurile afişului : Steaua .:im
brnlni ele Valeriu tAnania şi Pentrn cine bat
. clopotele (adaptare după romanul lui Ernest
Hemingway ele Roza Ostrowska şi Jerzy Go
linski). Sînt două scrieri de amploare şi apa
riţia lor in premieră pe ţară vorbeşte despre
ambiţioase preocupt,ri pentru slujirea unui se
rios program m:tistic al teatrului.
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Scenă clin spectacolul cu piesa „Steaua Zir,:ibrului" ele

Diferite ca problematică şi stil, cele două
reprezentaţii se însoţesc în spirit sub semnul
misiunii sociale - al afirmării unui înalt ide
al politic şi moral. Ambele se înscriu, de ase
menea, în zona dramelor eroice, a evocărilor
patetice şi de vibraţie poetică, de sublime
gesturi umane. Termenul „eroic" dobîndeşte
aici mai mult decît greutatea unei semnificaţii
categoriale. Ne place să credem că s-a încer
cat o direcţionare în natura însăşi a progra
mului teatrului, a„politicii" sale, a rolului pe
care şi-l asumă băimărenii in educarea patri
otică a publicului pe coordonate majore.
Scrutate dintr-un anumit punct de vedere,
cele două texte, atît de diferite ca formulă
dramatică, dezvăluie, în adevăr, o relaţie in
terioară comună : personajele create de Valeriu
Anania exprimă - pe fundalul nimbat în le
gendă al întemeierii Moldovei - aspiraţia
spre libertate şi independenţă naţională a
poporului nostru, iar eroii lui Hemingway
- în alt timp (istoric) şi pe alte meleaguri
- evocă· aceleaşi aspiraţii, pe fundalul luptelor poporului spaniol împotriva fascismului.
Ambele spectacole sînt animate de încrederea
popoarelor în steaua libertăţii şi a demnităţii
lor, de eroismul şi măreţia luptelor pentru
neatîrnare.
Realizatorii spectacolelor s-au străduit să
descopere şi să expună aceste sensuri şi sem
nificaţii în aşa fel încît să stabilească şi să
Eacă evidentă comuniunea de aspiraţii ale
eroilor trecutului cu cei ce reprezintă, în sală,
prezentul şi viitorul. Strădanie cu atît mai

faleriu

ilnania

merituoasă (şi necesară) cu cit ambele parti
turi se înfăţişează destul de dificile în raport
cu cerinţele actului scenic.
Inzestrată cu reale virtuţi literare, cu fru
museţi de poem şi legendă populară, Steaua
Zimbrnlui alternează într-o revărsare abun
dentă şi colorată de metafore şi simboluri, de.
elemente mitice, de datini, credinţe, eresuri.
:Evocarea lui Anania (închinată descălecăto
rilor de ţară Dragoş şi Bogdan, - . ,,dătători
de legi şi datini" - care, cu plugul şi spada
au rotunjit moşia strămoşească, înscriind pe
harta Europei, cea de a treia Ţară Româ
nească de sine stătătoare) caută să sublimeze
această mitică realitate în generoasa idee şi
certitudine patriotică a permanenţei pe aceste
meleaguri, încă „de la facerea lumii", a po
porului român, a dorinţei lui neabătute de a
trăi şi de a fructifica în pace şi slobod tradi
ţia glorioasă a strămoşilor. Imbrăcată într-o
limbă frumoasă şi curată, bogată în imagini,
cu o cadenţă şi curgere firească, armonioasă
a versurilor, această idee fundamentRlă a poe
mului lui Anania nu e susţinută, totuşi, cu
suficiente argumente dramatice, cu densă şi
tensionată substanţă teatrală. Conflictul e ade
sea diluat, digresiuni lirice cu iz desuet în
greunează urmărirea acţiunii principale, pa
tosul e adesea retoric. Toate acestea împing
pe un plan secund mişcarea şi evoluţia psi
hologică a personajelor.
Regizorul Marius Popescu a evitat cu pri
cepere excesele retorice, şi aici găsim o cali
tate esenţială a montării. El a dat textului o
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interpretare simplă şi apropiată spectatorului
de azi ; vibraţia patriotică a răsunat într-o
atmosferă sobră, solemnă, fără ostentaţie, at
mosferă ce ne aminteşte de eleganţa austeră
a vechilor legende populare. Amplificînd sen
surile lucrării prin introducerea unui inspi
rat cor de ţărănci, integrînd în ţesătura jo
cului teatral unele mimodrame (Dansul zim
brului, de exmplu), proprii ritualului folclo
ric (imperfecte ca realizare şi rigoare artistică
dar gîndite funcţional), regizorul a conferit
montării o amplă deschidere spre istorie şi
mit, şi totodată spre prezent şi viitor. Solu
ţiile scenice ingenioase, încercarea demnă de
laudă de a da volum şi plasticitate textului,
fără intervenţii formal înnoitoare, unitatea
stilistică - reţinut înfiorată de patos - rea
lizată prin susţinerea actoricească, au deter
minat receptarea emoţionată a suflului pa
triotic ce înnobilează Steaua zimbrului.
Mai puţin unitară, cea de a doua reprezen
taţie, Pentru cine bat clopotele vădeşte lim
pede efortul regizorului Petru Mihail de a
insufla viaţă şi adevăr unei dramatizări - de
[apt, mai degrabă caiet de regie, decît pro
priu zis tratare literară. Adaptarea· n-a putut
depăşi, nici de data aceasta, dificultatea cu
prinderii conţinutului epic al originalului,
densitatea ideatică, complexitatea semnifica
ţiilor şi trimiterile la istorie ale celebrului
roman. Alese cu discernămînt, cele două di
recţii ale scrierii - filonul romantic al iubi
rii dintre Robert Jordan şi Maria şi implica
ţiile războiului din Spania, cu eroismul şi
lupta solidară a reprezentanţilor poporului
spaniol şi ai brigăzilor interriaţionale, au fost
transmise de autorii dramatizării liniar şi
expozitiv. In consecinţă, spectacolul n-a putut
depăşi în toată desfăşurarea sa, această lini
aritate. Cîteva momente au reuşit, totuşi, să
schiţeze sensul şi măreţia luptei'• antifasciste ;
dar, în general, am simţit aici tributul plă
tit de regizor interpretărilor desuete ale pato
sului grandilocvent al eroismului afişat prin
răbufniri temperamentale, cu „poză" emfatică,
cu atitudini şi grupaje convenţionale. Fluxul
afectiv, puritatea sentimentelor, au apărut
edulcorate. Buna intenţie de spiritualizare a
momentelor de dragoste dintre Jordan şi Ma
ria nu ş-a materializat cu putere de convin
gere, scenele de dragoste au fost umbrite de
artificialitate. Caracterul monumental al mon
tării, dorinţa de a atribui întîmplărilor clin
scenă valoare de simbol au fost susţinute
sugestiv de decorul lui Mircea Matcaboji.
Un uriaş plan înclinat, cu denivelări, a per
mis rapide schimbări de unghi uri conferind
montării cursivitate şi dimensiune emoţională.
Acelaşi scenograf a contribuit cu un decor
foarte frumos, auster şi impunător, (ingenioasă
alcătuire din lemn brut masiv) la crearea în
spectacolul Steaua Zimbrului a tonalităţii le
gendare, cu accente poetice impetuoase şi dra
matice. Pecetea pusă de „aceeaşi mînă" pe
ambele montări indică· un început, încă timid,
dar interesant, de conturare a unui stil. Dis
crepanţele calitative, observate în interpreta
rea actoricească de la un spectacol la altul,

Eugen Ungureanu şi Ruxandra Petru
în „Pentru cine bat clopotele"

relevă o muncă anevoioasă, dar încă nedusă
pînă la capăt pentru omogenizarea colectivu
lui, pentru valorificarea lui -plenară. Calităţile
interpretative reale, premisele profesionale
oferite de cîţiva actori de diferite generaţii,
ne îndreptăţesc însă să credem că şi pe acest
plan, al interpretării, dezideratul modelării
unui stil de joc unitar poate fi împlinit de
băimăreni. Ne-au dat această încredere : Vir
gil Fătu, în rolurile lui Bogdan şi ·Generalul
Goltz, Cazimir Tănase (Ludovic), Ion Săsăran,
în pitoreştile şi autenticile tipuri Şendrea şi
Ţiganul ; Ruxandra Petru (Muşata, Maria) ;
Vasile Constantinescu (Dragoş), Cornel Miti
telu (Volodea), Olga Sîrbul (Dorna), Ben Du
mitrescu (Costea), Aurel Mazilu (Laţcu), Teo
fil Turturică (lţcu, Anselmo).
Generaţia tînără de actori (fructificînd cîş
tigurile dobîndite în noua şcoală teatrală) îşi
află un bun exponent în Eugen Ungureanu.
El a susţinut laconic şi expresiv, cu persona
litate, cu fior dramatic cele două roluri de
performanţă : Laţcu şi Robert Jordan.
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Valeria Ducea

Teatrul Dramatic din Galafi

SFÎNTUL MITICA
BL/lJINU
de Aurel Baranga
Vizionînd pentru a nu ştiu cîta oară, într-o
a nu ştiu cîta montare comedia lui Aurel
Baranga, şi confruntînd-o cu imensul ei suc
ees de casă, mi-am dat seama din nou că
acest amestec de satiră, farsă şi pamflet
oferă marelui public un excelent pretext de...
răcorire, de răzbunare pe micile şi inevita
bilele hachiţe cotidiene. Spectatorul matur
are nevoie de Baranga aşa cum preşcolarii
au nevoie de basme. adică ele spectacolul
tonifiant al triumfului dreptă\ii. Fie că unii îl
savurează pe „judecătorul"-Baranga, fie că
alţii îl aplaudă pe „procurorul"-Baranga,

ambii îl iubesc �i-l admiră pe umanul
Baranga, pc acel liric dramaturg care, între
o demascare şi o pedeapsă descrie „visul
unui om mărunt", radiografiază sentimentele
pe care un personaj şi le-a sacrificat în scopul
servirii conştiincioase, corecte, exhaustive, a
modestei sale funcţii de... arhivar ! Mitică
Blajinu este un Akalci Akakievici care nu
admite să i se fure mantaua (adică arhiva).
Şi înverşunarea cu care eroul titular de
monstrează că „omul nu e o hîrtie", şi că
alunei cînd dă tot, are dreptul să ceară tot,
ne aminteşte marile momente de teatru din
dramaturgia interbelică a lui Mihail Sebas
tian, Gheorghe Ciprian, Victor Ion Popa sau
George Mihail Zamfirescu. In fine, textul
fiind cunoscut şi analizat - chiar în aceste
pagini - de nenumărate ori, mă voi opri
mai mult asupra spectacolului gălăţean, rea
lizat de regizoarea Ariana Kunner-Stoica.
Acesta respectă indicaţiile autorului din
programul de· sală : adică, este reprezentat
,,în decoruri realiste, cu costume realiste în
tr-o interpretare actoricească realistă. Fiind
o piesă ele azi, cu oameni ele azi (textul)
nu suportă «stilizări», «re-teatralizări», şi
nici un fel ele «interpretări» modernizatoare".
Mai mult decît alte montări ale ei, aici,
autoarea mizanscenei şi-a prnpus - în pri
mnl rîncl - să servească textul, să-i exploa
teze la maximum valen\ele lui satirice. Doar
în două-trei momente regizoarea iese clin um
bra corectitudinii şi atunci îu mod inspirat,
deloc gratuit ; mi s-au părut excelente în acest
sens : scena mută de la începutul reprezenta1:iei, în care Mitică se plimbă meditativ în la
birintul hîrţoagelor sale sau apariţiile cuplului
Colibaş-Mateescu, preocupat tot timpul să
meargă (la propriu !) în pasul directorului
Cristea. Un excelent decor (semnat de Benno
Frieclel), uşor baroc, cu o „pasarelă" a sur
prizelor pr care-şi fac intrarea eroii-gangsteri
în actul doi şi cu un ceas care marchează
întruna trecerea timpului., oferă montării un
cadru de joc rafinat, deosebit de sugestiv.
E adevărat, insă, că anumite personaje
(Cristea, Doiua Boboc şi chiar Adela în
actul. doi) an fost 1ndrumate de regi�oare
pe pista anacronică a teatrului. gros" sche
matic, teatralist, <lnre contrasta "evicl�nt cu
celelalte interpretări ale eroilor. La fel de
?c)ev�at _mai este şi faptul că spectacolul
1ş1 pierde ele cîteva ori ritmul. Insă meritele
Arianei Kunner-Stoica sînt - în acest spec
tacol - mai mari şi. mai. numeroase decît
erorile şi, deci. merită rctinute ca atare.
Din . clis_tribuţie. am remarcat, în primul
•
rmd,
mteligenta alternare ele tragic şi comic.
de c�ndoare. şi demnitate. ele suferinţă şi
�ucurie. a Jocului lui. Mihai Mihail (Mi
t1că). Alte două crea\ii notabile au realizat
Mar/!'a Ge �r �escu (Adela) şi Mitică Inncu
(Cohbaş). I urna a Jucat de fapt două roluri

Mihai Mihail şi Marga Georgescu. în
„ Sfîntul Mitică Blaiinu" ele Aiirel
Baranga
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cu aceeaşi siguranţă şi profesionalism (cu
<liscretie şi simplitate pe cel al secretarei
.sacrificate, cu temperament şi culoare pe
celălalt, al excentricei colerice). Iar i\'1itică
Ianeu, vedetă a colectivului gălăţean, care
prin simpla sa apariţie stîrneşte hohote de
ds în sală, ne-a oferit un Colibaş ochios şi
,onctuos, cu suferinţe violente şi irezistibile
rnstogoliri pe scări.
1n rest, am mai reţinut umorul inventiY
:al lui Gheorghe V. Gheorghe (Vasile), sim
plitatea interpretării lui Dimitrie Bitang (Io
nescu), discursul calomniator al lui Radu
Gheorghe Jipa �Mitrofan), hazul stenic al
Stelei Popescu-Temelie (Frosa) şi mobilitatea
jocului lui Eugen Popescu-Cosmin (Cristea).

Bogdan Ulmu

Teatrul „A. Davila"
din Piteşti

O INIML\ DE L\UR
de Oliver Goldsmith
Ciudat lucru, secolul al optsprezecelea en
glez, poate cel mai puţin semnificativ pentru
teatrul insular, a fost cel mai intens cercetat,
11rcluat, prelucrat pe scenă de regizorii noştri.
W. Congreve, George Farquhar, Richard She
.ridan, indirect John Gay, în sfîrşit Oliver
·Goldsmith, toţi şi-au aflat locul pe scenele
noastre. Nu e nimic rău în asta, afară poate
-doar ile faptul că acelaşi secol produce în
teatrul european o dramaturgie mult mai
substanţială, de care regizbrii noştri s-au
.apropiat prea sfieh1ic ; sau de faptul că mai
1nainte de secolul lui Goldsmith, ori mai spre
.zilele noastre, teatrul englez avea o drama
turgie cu mult mai viguroasă. Cu O inimă
.de aur, iată, teatrul lui Goldsmith este in
tegral reprezentat la noi. Autorul celor cîteva
sute de eseuri a scris, mai întîi, piesa acum
jucat[, la Piteşti şi, mai apoi, Noaptea încurcă
turilor, mai de mult dar nu prea de mult
jucată la Piatra Neam\;. Ambele piese se in
ruclesc, chiar seamănă întrucîtva : sînt co
medii de moravuri, cu pronunţate înelinaţ.ii
.spre farsă, în care autorul înfăţişează exis
ten \a societăţii engleze, mai degrabă mora
vurile de familie ale acestei societăţi, într-o
-viziune destul de limitată, fără a atinge fine
\ea portretelor izbutite ele Farquhar, şi nici
:incisivitatea lui Shcridan.
Goldsmith e mai bliild cu mediul pe care-l
înfăţişează, mai blajin, mai iertător cu per
sonajele sale, ironia sa c afectuoasă. Tran
zacţiile matrimoniale, goana după avere, in
trigile familiale, toate astea sÎllt, în viziunea

autorului, vicu mărunte şi lesne de învins
prin bunătate şi înţelepciune.
lată de ce comediile sale, şi mai cu seamă
cea dintîi, se înfăţişează ca nişte bunde po
veşti moralizatoare, încheiate împăcat cu aş
teptatele căsătorii, dojana fiind forma cea mai
asp!"ă de a pedepsi pe vinova\i. Sînt în
această concepţie, semnele de oboseală ale
iluminismului, ca şi semnele dintîi ale unei
viziuni sentimentaliste, preromantice.
Fireşte, prin spectacol s-ar fi putut dez
volta pe o direcţie satirică germenii ironiei,
s-ar fi putut pune accentul pe teudinţele de
caricaturizare ale unor personaje. în sfîrşit,
s-ar fi putut dilua chiar pînă la anihilare
motivele idilice, cu iz de apă de trandafiri.
Nu s-a întîmplat aşa. Regizoarea Nicoleta
Toia, căreia, recunoscîndu-i merite profesio
nale certe, dar îndreptate pe o altă direcţie,
îi reproşez a nu fi înţeles de pe poziţii su
perioare sensurile critice ale acestei comedii
de moravuri, a făcut o citire superficială a
textului, presărînd ici-colo cîte un accent mai
ascu\it şi căutînd cu îndărătnicie gaguri, cîr
lige, găsemiţe, alături, dacă nu chiar împo
triva piesei. Interpreţii se împiedică la tot
pasul de trepte, de parcă ar păşi pe întu
neric, slugile sorb din ceaiul stăpînului în
timp ce-i vorbesc, o nobilă doamnă î,i pulve
rizează subraţurile cu apa de colon.ie a altei
nobile doamne pe care o vizitează, o hangiţă
e tot timpul beată criţă, de ce, nu se ştie,
şi toate acestea, am regretul dar şi obligaţia
să o spun deschis, fac aproape imposibilă ur
mărirea cursivă a textului. Spectacolul e
agitat şi zgomotos, gîfîit şi nu ritmat, alert,
cum ar fi fost de dorit. In aceste condiţii,
bunele intenţii ale interpreţilor pîlpîie palid
fi se sting. Nu pot totuşi să nu pomenesc,
.năcar pentru ce ar fi. putut să fte dacă nu
au fost, pe Vistrian Roman şi pe Hamdi
Cerchez în primul rinei, apoi pe Grig Dris
taru, Mioara Iatan-Scarlat, Marta Savciuc şi
Julieta Strîmbeanu, actori care să fi fost lă
saţi în voia lor, poate duceau mai cu înţe
lepciune şi măsură la capăt schi \ele de per
sonaje pe care le-au prezentat.
Dar poate nu e tîrziu ca în decorurile inspi
rate ale Ginei Tărăşescu-Jianu şi cu aceeaşi
distribuţie, Nicoleta 'foia să reia cu mai multă
exigenţă şi inspiraţie spectacolul acesta, pe
care îmi pnrc r[1u că trebuie să-l calific ne
reuşit.
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La 25 de ani

Teatrul Evreiesc de Stat
Se împlinesc 25 de am de cînd Teatrul Evreiesc de Stat continuă
în condiţiile unei stabilităţi asigurate o '1-•eche, seculară tradiţie de slujire
a culturii idiş în ţara noastră. După precarflc condiţii de altă dată, în care tmpe
amuulante, echipe amatol'iste, şi eforturi individuale răzleţe - adeseori v1ct1me '
ale unor regimuri de dispr:c>ţ şi opresiune - au fost nevoite să desfăşoare această
tradiţie, clin 1948 literatura dramatică idiş a fost din plin şi liber valorificată ;
iar teatml evreiesc - în cele mai diverse forme şi formule - s-a constituit într-o
echipă profesională de recunoscute virtuţi artistice atît în ţara noastră cît şi
peste hotare. ln cei 25 de ani, pe făgaşul tradiţiei s-au aşezat lucrări contemporane
ele atitudine militantă, de slujire a idealului educativ socialist, precum şi o seamă
de opere reprezentative clin patrimoniul teatrului universal clasic şi contemporan.
A.11 Jupă an, palmaresul artistic al T.E.S.-ului a făcut cunoscut publicu
lu.i mari opere teatrale precum: Tevie lăptarul, Jurnalul Annei Frank, Vrjitoarea,
Herşele Dubrovner, Intrigă şi iubire, Bolna,,ul închipuit, Ivanov, Mutter Courage,
Opern de trei parale, Frank V, Răzbunarea sufleurului, Adam şi Eva, Manghe
riada, Golem, un şirag de perle, Zece fraţi am fost, Profesorul Mamlock. Şirul
de titluri de piese din literatura idiş, din repertoriul clasic universal şi contem
po'.·an, din dramaturgia româ.nească se prelungeşte, însă, atingînd, în acest an
aniversa,·, cifra de 128 de premiere, cu peste 5000 de repre::;entaţii în Capitală
şi în alte oraşe ale ţării. Peste hotare, Teatrul E'l-·reiesc de Stat a întreprins turnee
în Isrnel. U.S.A. şi Canada. .Regizorii teatrului: Franz Auerbach (director al
colecti,,ului), George Teodorescu, Iso Sc:hapira, Adrian Lupu, secretarul literar
Israel Berco,,ici, veteranul dirijor-compozitor Haim Schwartzman, actori ca Sevilla
Pastor, Mauriciu Sckler, Sedi Gliicl�, Samuel Fischler, Benno Popliker, Ruhele
l·leller Schapira_, Manno Rippel, Sonia Gurman, Leonic '\iValdm.an-Eliad, Abram
Naim'l.rl,, Isa.c Cassvan, Ca.rol Marcovici, Mariei-ta Neuman, Bebe Berkovici,
Beatrice 1-lhram.ovici, Mihaela Kreutzer, Rudy Rosenfeld, Ozi Segalli, Albert
K.itzl, NLtşa Grnpp Stoian, Beatrice Steimnet,, Samy Godrich, Irina Dal au fost
slujitori credincioşi ai acestei trupe ele-a lungitl unui sfert de veac.
„Ansamblu viu, mobil, mereu neliniştit, mereu plin de iniţiativă", cum l-a
preţuit cînd,:a Radu Beligan, Teatrul Evreiesc de Stat, în care vechile cadre emerite
î�i da.it mîna cu cele mai proaspete valori actoriceşti şi regizorale, îşi conl'inuă
cu aceea.şi febrilitate şi fertilitate creatoare misiunea, păstrînclu-se - ca să con
tinuăm şirnl cuvintelor directorului Teatrului Naţional din Bucureşti - ,,ca un
mirocol c.le prospeţime şi de vigoare, de care prietenii săi statornici nu se miră,
şi pe care ştiu să-l preţuiască".

Al. P.

MO/lRTE/l UNUI
COMIS 1101/lJOR
de Arthur Miller
In săptămîna închinată aniversării celor
25 de ani de existenţă, pe afişul teatrului e
î11scrisă, pe lîngă vechi succese reprezenta
tive, precum Dybul,, Lozul cel mare, Nathan
înţeleptul, Culorile nemuririi şi premiera dra
mei N.1.oartea unui comis voiajor de Arthur
Miller.

De la apar1ţ1a piesei lui Miller :nr trecut
de asemenea 25 de ani şi Limpul scurs ne
proieclează azi drama lui \�illi Loman într-o
altă dimensiune. Ceea ce în 1949 „era în
uer" - în America - ceea ce exprima alunei
cu nemaipomcniLă acuitate dramatică „pro
blema zilei" - denunţarea mitului Succesu
lui, demontarea visului american al Reuşitei
în ţara Şanselor Egale - se desenează azi
ca o operă clasică, puncL cenLral de refe
rinţă pentru o perioadă precizată din istoria
teatrului american. ,,Americanismul" lui Will'
Loman, atît de proeminent la începuturile
- �arierei sale scenice, s-a estompat trepta:t,
1aj,uzîndu-se în problematica omului contem
poran din hunea capitalisLă, prins în cleşrele
a!Lernativei reuşită sau ratare - cei doi ter-:_
meni operaţionali în ecuaţia societate-marfă:-
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Co•·ol Marcnvici, Bebe Bercovici, Marietta Neuman şi Abram Naimark în
„Moartea unui comis voiajor" de Arthur Miller

Pe scena T.E.S. 0ului, drama comis-vmaio
rului capătă conturul unui eşec dureros în
adaptarea la mediu. Cu atît mai dureros, cu
cît eroul îşi asumă vina tragică a insuccesu
lui financiar (vină, căci Loman a [ncălcat
fetişu american al succesului, tragică, pe
depsită fiind prin moarte), şi plăteşte marele
preţ, fără să înţeleagă de ce a pierdut.
Spectacolul este construit pe o coordonat,'\
dinamică majoră, ce-l racordează pe Miller
la teatrul cehovian, cu dramaticele lui farse
ale iresponsabilitătii. Ceea ce regizorul Ivan
Helmer n-a izbutit să transmită scenic, atunci
cîncl a montat Unchiul Vonea, realizează
acum : desenarea fermă a unui sentiment-idee,
expunerea situat.i ei dramatice cu impljcarea
emoţională a spectatorului, dublate de o dis
tanţare detaşată. Traiectoria sceruc(t a lui Willi
Loman e constituită din iluzii şi înErîngerî,
speranţe şi lovituri, rumicireă finală fiintl ac
ceptată tot ca o „şansă" ; !:,oman moare avînd
convingerea că poliţa de asigurare va pava
reuşita Jiului său. Reprezenta1ia se refuză cu
înclîrjire melodramei şi elimină cu fermitate
patetismul. Am dori să subliniem acest lucru,
căci ispita transformării măruntului „om de
afaceri" într-un personaj înduioşător, scăldat
în nefericire, planează într-un teatru familia
rizat oarecum cu un repertoriu ades sentimen
tal, melodramatic. Austeritatea mijloacelor
regizorale şi apelul la judecata critică, subli-

�

niază incapacitatea eroului de a �ulbera vălul
iluziei, neînţelegerea sa opacă, neputinţa de-a
sesiza angrenajul în care e prins, neobosita
ci:iutare a ,;'cheii succestuui". -Comportamentul
naşte drama, şi Helmer ne oferă disecţia unei
purtări nesăbuite : spectacolul consecinţelor
funeste ale unor premise false. Abram Nai
mark, interpretul lui Willi Loman, a fost con
dus cu fermitate spre respectarea regulilor
unui joc simplu, sincer, despuiat de poză, şi
izbuteşte să comunice în cîteva admirabile
momente deruta, confuzia valorilor, pierderea
simţului ,,l'ealităţii'':' In sprijinul interpretului
· 1e şi decorul conceput de Valeriu Moisescu
şi Vasile Roman, scenograiie funcţională ca
inte,qie, clar nefinisată, lipsită mai ales în
Einal de logică artistică. Rotirea decorului pe
turnantă, alunecarea repetată a pererilor, tra
duce expresiv structura monologală a piesei,
subliniind mutaţiile timpului şi ale spaţiului ;
clj_slocar�a des[ăşurării episoadelor capătă con
turul halucinant, inaicat ele a'utor, mai ales
in prima pru.-te a reprezentatfoi. .Expresionis
mul altor solutii este ele un gust îndoielnic,
însă contravine sobrietăt:ii discursului dra
matic şi pare mai degrabă o concesie făcută
unui public avid de senzaţional.
Plină de autenticitate e viaţa personajelor
şi atmosfera familiei Loman ; constituită
dintr-o reţea ele gesturi mici, multiple, clin
ticuri, ritualuri domestice, cotidiene ; amă-
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nunLe aparent imperceptibile, _ ca aprinsul un�i
bricheto sau înno darea unei cravate, devm
mesaje revelatoare. Familia semnifică �m �eren
'-esenţial al co nfr�ntărilo r în tea�rul lm ���er,
un creuzet în care fierb trădările, sacrihcnle,
şi unde se iau deciziile responsa�il _e, fam)lia
deci e desenată cu un ochi critic, lucid ;
şi, dincolo de o distribuţie, insuficient acor
dată la cerinţele complexe ale . ro luri lo!··
transmite o d ominantă to nală proprie : frag1litaLea leo-ăturilor familiale, cruzimea cu care
se chinui; cei care se iubesc. Eroii lui Miller
nu se torturează în aburii ceţoşi ai whisky
ului ca „dezmo şteniţii" irlandezi . ai_ . lu\
O'Neill __te.ci.bilele JU.acer.ăci cu_iu_w:uur,.1 şi_
clezvinovă[iri recipro ce, se pr oduc . în f'.1ţ:a pa
harelor şi sticlelor cu lapte ale _ micului cleiu�
smi ale cinei. momente predestmate calmuhu
banal şi rapid metamorfo zate in prilej-d tensiune şi sfî§iere a nervilor._
.
B:i.ff fiul cel mare, devme un piv ot al re
preze�taţiei. Caro l Marco vici realizează � cre
aţie de zile mari, impunînd statm-a masivă a
unui alt neadaptat, dar nu înfrînt. Spre deo
sebire de tată fiul în[elege mecanismul fabri
cării iluziilor ' gj încearcă cu disperare virilă
şi lucidă_ să ;ca e din_ ro ţile... -an:p:en �ju_lu�
„reuşitei". Mi se pare că acest B1ff _ ?iştiga
_
.
1n f orţă-dramatică adă_ugmd t1polo1p�_1 sale
(pe lîngă idealul �graria!1. al . Amepc�i pr�
_
_ ap?i,
industrializate, exprrmat aici pr1r; fuga m
- fuo-ă în Vest - în alt spaţm socwlogic,
aproa�e de „Frontiera tuturor posibilităţilor")
şi ceva elin psiholo gia tirn:re!ului „h.ippf' �e
azi, care refuză prograinatic integrarea in sis
temul valorilor constituite.
,,Moartea unui comis-voiajor" se . înscrie ast
fel printre spectacolele reprezentative ale sta
giunii, şi nu pute1;1 închei� st�marele no�s�re
1nsemnări fără a cita co ntribuţia celorlalţi m
terpreţi : Marictta Nemnann, (Linda), Bebe
Bercovici (Hoppy), Manno Rippel (Charley),
Rucly R o senfeld (Bernard), Albert Ki tzl (Ben).
Ruhele Heller Schapira (Femeia). Radu Cristea
(Howard), Mihaela Kreutzer (Jeny).
O menţiune pentru ilustra[ia muzicală - în
care melopeea pentru flaut a lui Liviu Glo 
deanu şi „Rugăcil.1llea n,o,rţilor" co.Jorează cu
re[inută emo ţie requiemul pentru un comis
Yo iaj o r.

M. I.

36

Iso Schapira
la 10 de ani
Autenticul artist, întruohipare a modestiei,
Iso Schapira a împlinit in 1973 şaptezeci ele
ani. Este vîrsta marilor aniversări. A mai·e
lui bilan t- Şi cîteoclată. a sărbătoririlor. Iso
�chapira - numele şi acLivitatea lui artistică
au circulat în ţară, îulr-o arie fortuit res
trînsă. După Eliberare a fost trimis la Iaşi
unde i s-a încredinţat conducerea Tealrului
Evreiesc de Stal, continuator al celebrului
„Pom Verde", considerat leagănul Lealrului
idiş din lume. 1n urmă cu aproape o sută
de ani, intr-o grădină de vară. Coldfaden
înfiin[:a teatrul. Despre spectacole şi j o cul
actorilor. scria elogios în Nr. 93 al „Curieru
lui de Iassy" din 1876, la rubrica „No tiţe
teatrale·', crouicarul dramatic al ziarului,
Mihai Eminescu.
După Iaşi, Iso Schapira a fost chemat la
Bucureşti unele a activat în nu mai puţin
prestigi o asa sală „Baraşeum" a Teatrului
Evreiesc.
Popasul „70" l-a trecut discret şi modest.
Cum ii este firea. Bilanţul, cu ccrLitudine,
şi l-a făcut. Ca o necesitate datori tă educa
ţiei, concepţiei sale despre lume. Ca o obli
gaţie mo rală. Fără îndoială, şi-a pus între-
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bări, şi-a dat răspunsuri. A parcurs cu gin
dul celor şapte decenii. O suită emoţionantă
de fapte şi contacte umane. Emoţ.ionanttt prin
profunzimea şi consecvenţa crezului său po
litic şi moral. Itinerarul, mai mult decît un
traseu pe hartă, este un şirag de palpitanto
experienţe.
După Suceava, în care s-a nilscut în 1903,
se înscriu : Berlin, Paris, Madrid, Guadala
jara, lagărele de concentrare, Braşov, Iaşi,
Bucureşti... Vor mai fi fost şi alte opriri
intermediare, populate de evenimente şi oa
meni interesanţi. Dar să le urmărim doar pe
acelea destinate a fi pivoţii drumului parcurs.
Aşadar, la Berlin, adolescent încă, nime
reşte şi trăieşte plenar marile cău1·:1ri ale
anilor „20" şi ale începutului „30". 1n artă
în general şi în teatru în special. lnvăluit
in ambianţa răscoliuiarelor realizări hasser
man.iene, bergneriene, învaţă cu pasiune şi
diligenţii de la marii săi maeştrii Max Rein
hardt, Piscator, Granovski. Participă astfel
la dramatica opunere beznei ce se apropia
înfricoşător, prin tulburătoarele soluţii ofe
rite de Pasârea Albastră, Juschni... Subtile
dar ineficace apeluri la apărarea demnităţii
umane a vieţii. 1n ianuarie 1933, oroarea
s-a produs. 1ntunericul s-a a_şternut dens
peste Germania. Iso Schapira a plecat la Paris
unde, ca regizor şi actor, duce cu sine pe
scena renum.itului Teatru Muncitoresc Pari
zian - PIAT (Pariser Idiscbe1· Arbeiter Thea
ter) experienţa anilor berlinezi, înflăcărarea
revoluţionară.
La chemarea partidului trece Pirineii şi,
in acel cenuşiu noiembrie 1936, se afla îm
preuni\ cu alţi români în rîndurile unităţilor
care intrau în Madridul ameninţat de înain
tarea celor patru coloane fasciste. Madrilenii
îi primesc cu indescriptibilă bucurie pe cei
care preanunţau formarea legendarelor bri
găzi internaţionale, mesajul viu al solidarităţii
a peste 50 de popoare cu poporul span.iol
hotărît să respingă cu arma în mină încer
carea sălbatecă a fascismului de a-l înge
nunchea şi a-l .fereca în lanţuri. Iso Sohapira
a luptat pe toate fronturile libertăţii, ma.i
întîi în mult cîntata „Thaelmann Kolone" apoi
în Brigada 11 Interna\fonală. Rănit în crîn
c�na bătălie de la Guadalajara, nu aşteaptă
vmdecarea completă şi îşi trece convalescenţa
?rganiz(nd şi culTeierînd fronturile cu o trupă
1mprov1zată. După puţin timp, încă nevin
decat, se re,ntoarce la unitatea sa, unde luptă
pînă la retragerea Brigăzilor Internaţionale.
Urmcazil apoi anii grei ai internării în la
gărele de concentrare din sudul Franţ.ei.
_
Schap1ra e regăseşte în colectivul comunişti
lor romani. ln activitatea bogată şi variată,
e�ucativă, proprie comuniştilor în detenţie, el
îşi găseşte locul potrivit vocaţiei. Particjpă la
_
pregătirea neuitatelor, t-ainicelor „seri artistice"
în lungile, friguroasele ierni, în barăcile înghe�
ţate şi întunecoase. Totul se cîntă, ,,se spune"
încet, aproape şoptit, pentru ca să nu audă
,,gărzile mobile" franceze. Oamenii stau chir
cip arăbeşte ca andaluzienii, tremurînd ele
frig pe podelele reci sau pe paturjle supra-

puse, inveli\i cite doi cu o pătură zdrenţuită
şi ascultă vrăjiţi după o doină maramureşa
nă şi variaţiile unei ciocirl.ii la vioară, poe
mele şi sonetele recitate de Iso Sehapira. Prea
pu\ini înţeleg limbile străine, dar versurile
uno.r Heine, Goethe, Schiller, Rillce, Lorca,
i\Ianger ... îi cuprind în farmecul nespusei mu
zicalităţi. Ii ajută pe ceilalţi să recite la rîn
dul lor din Emine ·cu, Vlahuţă, Coşbuc, Necu
luţă, reconstituiţi din memorie de cîţiva dintre
cei închişi. Unora le dă lecţii de dicţ-ie.
Peste cinci ani, după ce străbate m.ii de
kilometri, spre sfîrşitul războiului, se află în
pădurile Braşovului, în detaşamentul de par
tizani „Carpaţ,i". După Eliberare, Iso Schapira
este trimis la Iaşi unde preia conducerea Tea
trului Evreiesc redesch.is. Aici, îşi poate, în
sfîl'şit, realiza visurile de decenii. !Prezintă pe
prestigioasa scenă a „Pomului Verde" reper
toriul angajării sale plenare.
Şi iată că elevul lui Granovski, Piscator şi
Reinhardt, interpretează pentru oamenii de
curînel eliberaţi de sinistrul coşmar al războ
iului 5i al teroarei fasciste, pe lingă Lozul
cel mare şi Tevie lăptarul ele Şalom Alehem,
primele piese ale lui Baranga, Iarbă rea şi
Mielul turbat, Cwnpâna Luciei Demetrius, Ex
plozia întîrzialâ a lui Paul Everac, La um
bra palmierilor a lui Ionel Ţăranu, Oameni
care tac a lui Al. Voitin,Secuncla 58 a lui Do
rel Dorian şi un încîntător spectacol Topîr
ceanu, construit pe „.Rapsodiile ele iarnă".
Peste alţi cîţiva ani, Şapira îşi continuă stră
dania pe scena Baraşeum-ului şi dă o admi
rabilii Noaptea în tîrgul vechi de Peltz şi Trei
schiţe de Şalom Alehem şi multe altele.
L-am în�îlnit de curînd pe stradă. Och.ii îi
străluceau de aceeaşi febră mistuitoare a cre
aţiei. Ca în anii visurilor neîmplin.ite. Dorn.ic
ele a mai da semenilor din frumosul năzuin
ţelor sale, neobosit în căutarea noului.
1n februarie al acestui an, 1974, regizorul
comunist român, Iso Schapira împlineşte 71 de
ani. Şi aceasta poate fi vîrsta unei meritate
sărbătoriri.

Petre Iosif
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Scenă
din
spectacol

Teatrul „Ion Creangă''

OMUL INUIZIHIL
dramatizare de Ion Hobană
după H. G. Wells
In viaţa Teatrului pentr� copii a interveni�
îndelung aşteptată �chimhare, o necesara
_ Teatrul
binefacere, care se cuv111e semnalata.
are un nou sediu, copii vor vedea spectacolele
de acum înainte în sala din Piaţa Arnzei, loc,
fireşte, mai propice bunei desfăşurări a acti
vităţii colectivului „Ion Cre'.'-n��". lna�1g1:rarea
sălii s-a şi făcut, dar cea dmtu pre�e�a pre
zentată pe noua sc�nă e Omul inv izibil, dra
_
matizare a ilustrului roman întreprinsă
de un
prea bine cunoscut cercetător al t;,nigmel�r lu�
mii contemporane, Ion Hobana, el msuşL
scriitor de literatură ştiinţifico-fantastică. Ale
gerea acestei lucrări în repertoriu lărgeşte
implicit aria de influenţă a teatrului în rînduţ
sp�ctator1
copiilor, Omul inviz_ibi( so1:icitînd
.
mai evoluaţi decît prichinde11 preşcolari, spec
tatori-copii, fireşte, dar care prin n_at_ura lu
crurilor şi firea vîrstei, cunosc sens1b1le mu
taţii în universul lor psihologic. în forta lor
imaofoativă în puterea lor de înţelegere.
.R�manul ' - ca de altfel şi dramatizarea
înfăţişează un dramatic proces de destrămare
morală a unui tinăr savant care descoperă
mijlocul de a se Iace nevăzut, capacitatea la
tentă de distrugere, de pustiire, de crimă, pe
care o înmagazinează personajul central, în
urma neînţelegerii de care se izbeşte într-o
lume ostilă.
Pregnant înfăţişat de autoru1 dramatizării,
mesajul ele consistentă substanţă socială al

romanului se traduce fără ostentaţie în spec
tacolul Olimpiei Arghir, dar cu neînd�ielnică
limpezime. Regizoarea, sobră cum o şt11:r1:,. re
ţinută faţă de excese spectaculoase, 8: utilizat
_
cu pricepere mijloacele tea� rulm. 2;1-s negru
.
- ajutată fiind şi de alcătuirea Judic1:oa� ă a
spaţiului de joc �e scenograf8: El ena -S11?1:r��
_
_
Munteanu - cremd perfect iluzia mvizib1li
tăţii savantului Griffin. Dar, ?um_ sp�e�,
rezistentă la ispite de efect înd01elmc, Ohm�ia
Arghir nu foloseşte mai mult decît e!a strict
necesar mijloacele magicienilor scenei, par�
du-i-se, pe bună drept�te, mai util să su�h:
nieze atmosfera de pamcă, pe care o seamana
în jurul lui omul devenit invizibil. Intr-ade
văr într-o lume clădită pe prejudecăţi, super
stiţii şi neîncredere, tînărul savant, aflat în
pragul unei mari descoperiri, . se �z��ş�e de
ostilitate şi se sustrage acestei ost1litaţ1, de
venind el însuşi un caz de alienare morală,
incapabil să se opună ireversibilei sale pră
buşiri. Mai e de subliniat faptul că regizoarea
a stiut să utilizeze mijloacele ironiei înfăţişînd
lll':Uea personajelor lui Wells în postura ei
ridiculă. Şi alcătuirea -coloanei sonore este fă
cută cu pricepere de Lucian Ionescu în spiri
tul celor convenite de Olimpia Arghir, adică
fără efecte hrutale şi cu putere de sugestie.
Lucian Muscurel a realizat cu talent pe tî
nărul savant în evoluţia lui de la febra căută
ri.lor, prin iritarea faţă de piedicile pe care le
întîmpină, către furia faţă de ostilitatea agre
sivă pe care o Fire de înfruntat şi, în sfîrşit,
către nebunia rece în care cade şi din pricina
căreia va sfîrşi tragic. Un pitoresc portret
realizează Gheorghe Gîmă în rolul vagabon
dului Marvel, iar Monica Roman înfăţişează
cu umor o hangiţă spăimoasă, curioasă şi hră
păreaţă. In rest, o distribuţie numeroasă slu
jeşte cu credinţă şi corectitudine spectacolul
fără a se distinge în mod deosebit. Drept e
că şi personajele sînt mai sumar înfăţişate în
versiunea dramatică şi func�a lor rămîne
secundară .
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V. Munteanu

SCENOGRAFIE

-------

i

l

PAUL-CORNEL
CHITIC

Scena centrală
Scena centrală se descrie simplu : plat
formă dreptunghiulară, netedă, înconjurată
din toate părţile de public. Pe suprafaţa ei
se poate imagina orice (se poate petrece orice
şi oriunde), cu două excepţii : mobilierul şi
trecutul.
Pe podiumul ei, verbul, acţiunea, conflictul,
destinele se conjugă numai la prezent, întru
cît sutele de ochi care o înconjură nu admit
ridicarea vreunui zid despărţitor lîngă care
să se înşiruie mobilier şi în spatele căruia
să se poată ascunde un alt timp decît cel de
acum.
Scena centrală este un podiş solar, pe care
toate obiectele sînt necesarmente pitice, mi
niaturizate, restrînse la semn sau la aluzie,
crebuind să facă loc supremaţiei unei singure
verticale : personajul, destinul său care se în
cropeşte, care se încheagă numai prin prezen
ţele sale în faţa spectatorului.
Personajul nu are unde să fugă de pe
scenă, el trebuie să fie prezent pentru a
fi ; nu se mai poate retrage undeva, ferit de
priviri, pentru a parcurge neştiute trăiri pînă
la următoarea apariţie. El poate doar să
asiste ca spectator sau să aştepte, fără destin,
pînă cînd este chemat de conflict să-şi des
făşoare existenţa sub ochii noştri.
Scena centrală nu are de ascuns nimic ;
este un triumf asupra celui de al doilea loc
al ac\iunii, locul imaginaţiei - culisele, în
faldurile cărora se poate ascunde prezenţa
im-izibilă a timpului neparcurs în mod pu
hlic - a trecutului.
Personajele îşi vor dobîndi un trecut, o
·istorie, după sfîrşitul spectacolului, atunci
cînd nu mai sînt.
Trecutul devine astfel o „impuritate", o
convenţie grosieră, locul sterp în care acţiu
nile sînt faptele de povestit, de mult consu
mate sub alţi ochi.
Spectatorul, avînd în faţa ochilor totul, are
între el şi final un singur obstacol : con•
flictul.
Singurul al doilea loc posibil al acţiunii
este doar reac�ia celor care-l privesc : întîm-

plarea. Aşadar, personajul este înconjurat,
încolţit de priviri. El trebuie sau să vorbească
tuturor sau să făptuiască ; îi este cu nepu·
tinţă să fie contemplativ, vorbitor în faţa
golului sau cu sine însuşi, steril ; singurul
său mod de meditaţie este evenimentul : pro
vocîndu-1, personajul îşi face vizibilă atitu•
dinea. Cuvintele, replicile sînt tranzacţii asu
pra faptelor, şi între fapte. Să constatăm deci
prima caracteristică a acestei scene : este o
geografie a imediateţei.
Intr-adevil.r, acest podium sever, orbit de
reflectoare şi permanent înlănţuit de privi
rile publicului, consumă existenţele persona
jelor, alegîndu-le pe acelea sau alegînd din
interiorul lor numai ceea ce se supune im
perativului : SA SE INTIMPLE !
Restul este trecut sub tăcere (la discreţia
fanteziei care îşi mai găseşte timp să orna
menteze) sau este ignorat.
Iată deci o condiţie care naşte o cerinţă :
spaţiul fizic distanţele în timp şi de loc sînt
t.
suprimate. l�u există punct geografic presu
pus pe scenă care să nu poată fi subînţeles
de spectator, sau imaginat, sau, şi mai simplu,
ne-necesar.
Metaforic, acest • tip de scenă seamănă cu
ecranul cinematografului : este un suporl
material pe care imaginea se reazemă dar
nu muleaz{t în el nimic din cîte conţine.
Această suprafaţă poate fi simultan o in•
finitate de spaţii. (Şi totuşi altceva decît
aşa zisele „mansions" medievale). E de ajuns
ca acţiunile să solicite pasaje diferite pentru
ca sup1·afaţa să se segmenteze iluzoriu şi să
distribuie ochiului iluzia cerută.
Suprafaţa acestei scene oferă rezolvarea
oricărei sugestii spaţiale. Aşadar, a doua ca
racteristică este UBffiCUITATEA.
Amestecul realului cu imaginarul este evi
dent. Pentru un spectator aflat în faţa scenei
italiene, presupunînd că el nu vede perso
najele, însăşi mişcarea, schimbarea decoru
lui sau orga de lumini este un spectacol.
Desigur, n-a fost de la începuturi aşa. Dar
nu ne vom întreba de ce şi cum s-a ajuns
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la posibilitatea înţelegerii unui astfel de
„spectacol", de altminteri· împrumutat do
mult.i artişti contemporani.
Dar, este o certitudine faptul că după ter
minarea spectacolului pe o astfel de scenă
centrală, ceea ce rămîne în urmă, este un
amalgam de obiecte, cu totul neconcluden!
pentru ceea ce sîntem încă obişnuiţi să con
siderăm a fi un decor. Nu punem la soco
teală lumina, orga de reflectoare. Acesta este
un capitol care merită cu prisosinţă o ana
liză detaliată.
Să ne oprim numai asupra obiectelor con
crete ; accesoriile, recuzita. Faptul care stîr
neşte mirare este că recuzita, care altcumva
ar fi doar adaos de pitoresc, coloratură a
decorului din scena italiană, se substituie
decorului tradi \.ional, alungîndu-1. Devine ea
decorul însuşi.
Am amintit mai sus că un spectacol pe o
astfel de scenă exclude trecutul, fie el şi
imediat. Or, referirea la prezent, la uma
nitatea, la societatea contemporană, vizuali•
zarea ei cu ajutorul cîtorva obiecte secun
dare, este un reper obiectiv despre stadiul
conştiinţei colectivităţii asupra ei însăşi. Ar
fi interesant de trecut în revistă imaginile
scenografice ale unui şantier de construcţii
sau ale unei uzine. Va fi uşor de constatat în
decor abundenţa de detalii narative, de in
sistenţe
„plasticizante" sau „tehnicizante"
asupra pitorescului considerat cîndva, pe bună
dreptate, necesar în scenă.
Abundenta de „inutilităţi" era cerută de
necesitatea recunoaşterii imediate de către
spectator a „peisajului" în care are loc ac
ţiunea.
Familiarizarea colectivităţii cu un cadru
real şi „plasticizat'' aduce după sine redu
cerea numărului de componente a cadrului
pînă la un simbol, ba mai mult, pînă la
semnalare. Aşadar, scena centrală apare în
teatrul zilelor noastre într-un moment de
condensare, de stabilire a constantelor civi
lizaţiei contemporane. Scena italiană rămîne
să fie un instrument de familiarizare a pu
blicului cu noile date ale civilizaţiei, în vir
tutea enunţului poetizat (dar în nici un caz
impropriu) de „cutie cu iluzii". Trecerea de
pe scena italiană pe scena centrală este tre
cerea de la familiarizare la intrare în pose
sia conştiinţei colective : fiecare element de
recuzită este un reper ; fiecare ansamblu de
accesorii scenografice formează o reţea de
repere ale ochiului.
Spectatorul vede accesoriile, n sînt suli
ciente, căci ele sînt legate „aprioric" faţă de
spectacol într-o relaţie de identitate cu spa
ţiul social, psihologic, politic, urban etc.
Astfel că ansamblul accesoriilor este o con
formitate convenită a acestor spaţii, este un
indicativ al acestora. Mai sus am tot vorbit
de imediateţe şi ubicuitate. La acestea se
alătură particularitatea procedeului de vi
zualizare prin recuzită sumară şi restrînsă,
formînd „devizele fundamentale" (G. R. Ker
nodlc) ale acestui tip de scenă.

Înrudirea cu scena elisabetană este evi�
cleni.ii. Dar apar şi distincţii nete între cele
douil scene : aminteam că actorul-personaj nu
are unde să fugă, că poate doar să asiste
ca pectator atunci cînd nu joacă. Aceasta
înseamnă o modificare, o extensie a con
venţiei. 1n acelaşi timp, trebuie să scoatem
clin recuzita curentă a spectacolului, mentali
tăţile care permiteau clisabetanilor apelul la
sta.fii, spirite, vrăji ! Scenografic acestea erau
poate doar accesorii ale credibilităţii ; social
mcnte, erau însă pîrghii de acţiune asupra
credulită·ţii acelor spectatori.
Iată deci că, vorbind despre recuzită, O·
„confundăm" cu obiectele intrate în uzajul
civilizaţiei. Luate separat, cum ar fi echerul
sau c0mpasul, ele pot să funcţioneze drept
simboluri cum tot atît de bine pot să fie
filră nici o valoare imaginativă, ca în cazul
unei lădi j:e de lemn cu mîner, plină de cuie.
Asamblate însă, inserate în spectacol ele de
vin modulul reprezentării �,izua.le.
S-ar putea ca într-un spectacol, un astfel
de ansamblu să contravină, să contrazică
intenţional textul, aşa cum se întîmplă în
parabolele moraliste, în comediile satirice ,
tot aşa cum acelaşi ansamblu poate fi nu
mai o ilustraţie, o redundanţă vizuală a re
plicilor, ceea ce se întîmplă în textele eclo
gale · sau apologetice. (Exemplu imediat al
acestei ipostaze este scenografia spectacolului
Istoria. hieroglif icâ.) Semnificaţiile ansamblu
lui de accesorii decurg din spectacol, şi nu
modifică, nu alterează cu nimic statutul său
de modul al vizualizării.
Un spectacol pe o astfel de scenă centrală,
din punct de vedere scenografic, este o suc
cesiune de astfel de ansambluri, de module,
ceea ce înseamnă că din acelaşi număr de
obiecte se poate compune un număr suli
cient de module scenografice, necesare spec
tacolului.
S-ar părea că, de fapt, nu e vorba decît
ci e o rigoare combinatorie, şi că ele la caz
la caz, de la spectacol la spectacol (al ace
luiaşi text) obiectele de recuzită pot fi schim
bate, înlocuite sau pur şi simplu suprimate.
Ceea ce ar fi foarte cu putinţă, dacă inven
tarul obiectelor de recuzită, de scenografie,.
ar cuprinde numai obiecte concrete, fizice.
Realitatea este alta. Dar obiectul scenografic
îşi merită atenţia unei alte investigaţii de
întindere mai mare.

\
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VASILE NICOROVICI

Dansul
ur.îţilor
baladă tragică
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Persoanele:
FEMEIA PLATINATĂ
BĂIATUL PALIU, FRUMOS ŞI SUBŢIRE
REGIZOHUL, VIZANTE
OPERATORUL, STOLERU
MA1STRUL DE TRUCAJE, TOMA
ACTRTTA, MIRELA
SCENARISTUL, DELIU
SEOHETAHA DE PLATOU, ANA-MARIA
CASCADORUL I, BUCUR
CASCADORUL II, HORJA
CASCADOHUL ÎII, MIREA
FLUIERARUL, TOADER
JL'.CĂTORUL DE POCHER X, ,,PĂTIMAŞUL"
JUCĂTOHUL DE POCi-IEn Y, ,,GHEORGHE"
JUCATORTJL DE POCHER Z, ,,:NOVICELE"

,,ALAIUL CAPHEI" : Scmpoar, Fluie11ar, Cioban, Capră, Drac,
Arap, Bulibaşă, Masoat, Vătăjel, Mireasă, Mire, Vînător, Came,
Arnăut, Moartea, Moş, Babă, Negustor, Doctor, Balaur cu pene etc.
Pel'soanelc din „ala.i"' vor .alcătui, pot11ivit tradiţiei, două grupuri. :
,,·all frumoşilor" şi „al urli•ţnl100'". Regizorul poate modiifica această
alcătuire - adăugînd ori suprnmnd unele măşti - cu excepţia
celor implicate, prin replică sau !rol mut, în acţil.l!Ile.
Decorul unic al ,.baladei tragiice" rtiPrezintă un platou ele filmare. lu prim-plan, în
dezordine : re.ElecLoan', camere de luat ved.eri, -aiparatură dirver,să. ln fund, Î.n!tr-<U.na clin
lalm.rÎ, o „casă ţărănească-dooor", arătînd spre sală doi pereţi g,arnisiţi cu ştergare,
scon.rţe, vase de lut- etc. ; pe lingă pei,e�i : U!Il icup�or, un !Pat, o ladă :masivă, icî.teva
-soaune ;mi.ci pe trei picioare etc. In •C\eaJahă lalll'ră a scenei, to.t in fund, se vede o
parte din încăperea unui cluh sau a Ulllui har, în -care sînt instaJare jocuri aJUtom,ate
cu panouri multicolore, clipind intermitent. lrinaginea, m ansamblu, aire IUll ,am: disonant,
arbifi,:ios .şi sbNlni,u.
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La ridicarea co,rtinei, în faţa panou1ui •automat din bar, sbau doi in,�i : unul din
ei, Jucătorul de pocher X, repetă - mecanic şi încordat - aceeaşi suită de gesturi�
introduce fisa, trage maneta, priveşte o cliipă nemişcat panoul, apoi du1 nou ultroduce,
trnge, priveşte, făxă să-l inber•eseze nimic ahceva ; alături de el, mai în spate, oolălalt
ins : Jucătorul de pocher Y, oare îl asistă răbdător, cu eX)olamaţii de uimire, de ciudă,
,ori de bun simţ l'ealist, 1D. fa\)a hazardului.
Dincolo, ln mijlocul decorului rural, pe un scaun scund, în serni-obscuritatJe,
stă Fluiera1·ul, îmbrăcat în sbraie de �ară noi şi curate, avînd pe umeri un oojoc mare,
-alb, cu poalele pînă la pămînt. El cîntă din fluier o melodie tărăgănată. In pofida
,coslumaţiei şi a cadrului de operetă, viersul său e autentic şi mişcător.
In spatele casei ţărăneşti se ivesc două siluete car, e abia se disting. Sa1a mai
mult .simte prezent,a 101·.
Dintr-o dată, la bar, a.paratul de pocher automat încetează să clipească pen;too.
a scoale un zo,rnăit repetat, strident. Lirniişte. Jucătorul de pocher X rămîne cu ochii
la panou. mcordat, neclintit.

JUCATORUL DE POCHER Y : V=i ! Ţi-am
s,pus eu ! Să merg,em.
JUCĂTOllUL DE POCHER X (încă,păţmat) :
Nici gînd !

JUCĂTORUL DE POCHER Y : Ai băg,at
,des tul. Ce mai vrei?
JUCĂTORUL DE POCHER X (decis) : Nu

mă mişc de aÎJci pînă nu &cot tr,ei a11i ! (Se
,caută nervos prim buzunare după fişe.)
(Răs· ună din
fluier.)

nou

vier.sul tărăgănat din

FLUIEIMRUL vse opreşte din aîntat, oa să

r,ostească nişte sunete ritmice din care, cu
încetul, se desl,uşesc vorbe cu înţeiles limpede) :
.,,Sîmhă;tă seru,a / Oili-mi po,rnea..." (Rămîne
înginclurat.) ,,Simhă,1Jă seiara / Oili-mi p01U1ea...
(Ca şi qum ar fi descQperit atunci aceste
împerecheri, gînditor.) ,,Sîmbătă seaira /Oili-mi
pornea"... \Contirnuă melodia din fluier.)
(lJna din s:ÎJluete1e care s-au ivit în spa
tele casei-decor, iese pe scenă, în p1irnă lu
mină. E Băiatu[ palid, un adolescent •fo,av
şi subţfratec, îmbrăcat în painta1oni şi că
maşă de culori deschise, aiproape de alb. El
se o,preşte pentru a privi în urma 1ui, de
unde se ara.tă Femeia platinată, că1cînd cu
pas eg,al, a,păs· at. îmbrăcată, într-un deux
pieces sobru, de culoare întUJDecată, qu păuuil
alli-platinat, ca se poate înfăţişa - dnipă
ciTcumsta.nţe şi reacţii - tiinără ori, dimpo
trivă, încăroaită de ani. Această ambiguitate,
cît şi un anume fel de a fi - cu încordare
şi veghe lăU1I1Jtr:ică - motivat, cum se va

vedea, de împrejrurări personale, nebănuiite
î.ncă, îi dau un aer straniu. Se aiude lătrat
de cîine ciobănesc şi strigătele cuiva, care
caută să-l potolească. F,emeia p1atina.tă se
0pTeşte în loc ţinvuită, veghirnd.)

BAIATUL (amuzat) : Nu-i mmic. Vmo. Sînt
lă'brături false, din magneto,.lion. Dar ciobanul
e adevărat. Şi cîn�cul. (Către _Fluierar.) De
unde vii, baciuile?
FLUliERARUL (abia acum îl observă. Se
opreşte din cînllat) : Apăi... (O vede pe Fe
meia platinată.
Surprins, pierde
şi�'llll.)
Apăi... Oum să-=i ziJCă? Toader.
BAIA11UL (prietenos) : Şi nu ţi-i urlt s.În\;,mur?
FLUIERARUL : D-aipoi... Ii zic din fluier.
(Se ridică de la locuJ său.)
BAIATUL (nedumerilt) : Stai, bădie. De ce ?
Doar... noi...
(Fl'uierarul îşi ia scăunelul. şi se retrage
în spatele casei-decor, de unde continuă me
lodia lui tărăgănată, ce revine, clin ciin:d în
cînd
, , ca un fond sonor, în momentele in
dicate de text or, i voite de regi2lor.)

BAJATUL (urmărindu-l cu priv;bJea)
Nu
încape indoia!lă, e un cioban adevărat. De ce
i-au adus aici ?
FlEMEIA PLAT.INATA (şi-a învins stinghe
reala, sigură pe sine) : O nouă descoperi.re
a lui Vizante, PT'obaibiJ... (Cu unpe1,ceptiibhlă
inco1,dare.) Unde sîntem, Teof.i1e?
BAMTUL : Cruair pe ,platoul de filmare.
Cas,a aire pereţi de plastic, des�. Acestea
smt camere de luat vederi, microfoane, re-
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flccboare... Gaba de lucru. A, şi dincolo e Ulll
har. cred... (Se aude zornăiLul metalic al
nparaLului de joc.)
FEMEI.\. PLATLNATA (Iără a prjvi înLr-a
colo) : Cine c 1a auLonmLuJ de pocher?
B,UATUL (ncsjgur) : Cineva... Un acLor sau
nn... Nu-mi dau seailna. Aici Loate sinL alcfel,
din materiale f.'llse, străine.
FEMEIA PLATINATA (insistent) : Te rog
să-mi răspunzi precis. Uită-ibe mai bine.
B,UATUL (cu candoare) : De ce?
FEJ'1EIA PLATiiNATA (sevc,r) : Să te de
prinz.i să vezi atunci cinci Le uiţi. E o mare
diferenţă. Răspll!llde !

BAL\T[L (cu efort) : EL„ joacă într,una.
Nervos. Dar poate ci't se face numai, repetă
un rol... sau poate că...
F'Ei\-IEIA P,LATI ATA (cu reproş) : J.ar în
zorzonezi, băiatule. E prea crispat ca să nu
fie natnual. _\.uzi ? (Pauză. Un zomăit meta
lic.) Banul schiatmă dncl iese clm min:a lui.
Un pătimaş ! (Bmsc, ntenlă.) Vine cineva
Î.llooace ?
BATATUL (p11ivind către intrarea clin spatele
cn ci-decor) : Nu... Ba da. E un bărbat în
br-o haină de piele neag1·ă. Arc ochelari de
soare cu rame groase. Calcă aJJăsat şi...
FEMEIA PLATiINATA (sigmă) : Da, şti�
cine es<te.

II
Intră în grabă un bă1·bat, arătînd întocmai cum a fost descris în replica ante
_
rioară. E Regizorul, Vizante. Se opreşte, examinează pe ce1 doi, scurt, cu alen\je febrilă,
ezitî:nd ; apoi se decide...

REGIZORUL (cu surîs amabiJ, Fomeii p1a
Linate) : Please. I ask y01J ? (l eprimi:nd răs
puns, încurcat.) J\,fudan:ie, s-il vous play,
pariez votLS frarn;.ais? ... E:nitschulcligen Sie
mich... (Sudele iar.) ,ve havoo't met before,
have we?
FEMEIA PLATiiiNATA : Dacă clm-iţi, putem
v-orbi şi pe româneşte.
REGIZORUL (decepţionat) : O, iertaţi-mă,
v-am c onftmdat. Aveam o înthlnire cu o sce
naristă din Danemarrca, autoare ele scenarii
adică, şi ... ·
FEM,EJA PL1\'.TliNATĂ (fixînclu-1 cu privirea) :
Regizorul Vizante. Nu ? Şi eu vă călltam.
R!EGIZORUL (i111trigat) : Ce coincidenţă ! Cu
ce vă pot Ii ele folos ?
FEMEIM. PLATiI.NATA (r, ece)
ChestiJUnea e
lruaţj tmdeva loc.
cev,a mai complicată ... PO'.aJte
,
REGJZORUL ( Lrîmtorat) : Scuz.aţi-mă, dm
aţi auzit, am o mtn1nire cu o doanmă, da
neză, auto.are de scenarii... şi... (Surprins de
privirea inte11locuboarei.) Dan- în ce chestiune,
vă rog?
FEMEIA PLATINATA (scoate o ţigarit diiil1
poşetă) : 1n chestiunea pentru care m-ăţÎ
convocat.
REGIZORUL (nitucit) : Eu ? Pe dwrnnea
voa.stră ? 1n ce fol?
FEMEIA PLATINATA (sigw-ă) : Da. Pentru
asrtăzi la ora rece. Pni:rutr-un telefon.
REGIZORUL: Nu ştiu arbsol'UJt nimic. Vă
�og să mă c�edeţi. (Nepi·ietenos.)
Şi Lotuşi
des.pre ce chesthme e vo:r,b.a?
FIEMEIA PLATINATA (fără grabă duce
t, igara la gll'ră. Către tînărul ei însoţitor, caire
i-a oferit chibritul aprins) : Mulţ,umesc, hă
iatuJ.e. (Regizorului.) E vorba ele chestiunea
Bozianu.
I
REGIZORUL (fără vlagă) : I,arăşi? Dom· s-e
clasa e definitiv.

FBMEL\. PLATJNA.TA: Au inrerveuit însăs
noi as.pecte. (Cu 1·ece compasiwie.) lmi Î!Il·
chiipui. cit vă imporlrunez cu această nouă.
reveni.re. Şi asta după atâte.a em.ot,ii şi tr.aroa
sări prin care aţi treout. (A,propiată.) Dar
dacă sp1m,eţi că acum aveţi ahă treabă...
HEGiIZORUL (cald, binevoitor) : O, nu... Se
poale ?... Pentru cl1cMiUillea Bo.21iia:ruu rum în
totdeauna timp. Renuillţ la orice. Bori. dJ0"11ir·
mi-a fost cel mai bun prieten. (Cu interes.)
Aţi vomit ele aspecte noi? Crurc anume?
FEMEIA PLATINATĂ (făeă grabă) : Dat·
poate că totuşi luaţi Joc.
REGIZORUL (gaikliJ'lt) : ln ori.ce oo,z nu ina·
inwa dumneavoast, ră.
FEMEIA PLATINATA: Mulţumesc. Eu sînt
obişnuită să stau Îill picioare.
REGIZORUL : lnţeleg. Ai.ta vă dă mai multă
autoritate. Mai ales în profesia pe ooTe ...
(Zîmbeşre.) Aţi Sipl1S : ,,Au Îllltervenî,t noi 01s
pecte''. La ce anwne vă roreriţi ?
BALATUL (aprins) : La dovezi, desigur. Ca1'C
aruncă o nouă lumină.
FEM1EIA PLATINATA (blîi1Jd) : Te rog, bă·
iatule. (Regizorului.) Orice nouă dov,aclă e
o lumină, clar pî:nă la aclevă,r e mcă ati.oo
î,ntuneric...
REGIZORUL (concentrat) : Nu inţeleg ce...
FEMELA PLATINATA: E şi greu. Luc:ru.rille
sînt atît de compljc.1. t c încît nu tJre.ouie să
ne facem nici o iluziie. (Confidenţial.) De
aceea, sincer vo:r,bincl, noi ne bazăm mai Illlllll
pe vreo greşeală a celui care a premeditat
Lotul.
REGIZORUL (l'igid) : Mai cre-deţi mcă în
iipoteza unei premeditfu·i?
BĂII.A.TUL (cu ochi strălucitori) : Dacă prin
premeditru:e aţi m\cles omor.
PEMBlA PLATINATA (CJU zîmhet discret)
t\fu te aprinde, băiatule. Nu te ap.-i.nde.
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REGIZORUL (stăruioor) : Deci mai crecleţi
meă î,n ipoteza asta ? ,
J?EMEIA PLATINATA (sec) : Da. Şi sper că
veţi fi aliatul no.stru.
REGIZORUL (expansiv) : Mai încape vorbă ?
Dorur ştiti cît am ţinut la Bozi-anu ! Ce a
însemnat el pentru mine ! II v-0i nrnmi in
totdeauna : ,,cel mai hun şi cel mai api,o·
pi.at"... Fiindcă nru. ored că altcineva l-ar
putea Wooui aici. (Arată inima.) Ciit p1·iveşte
admî,iaţia mea pentru marele său talent, unic
- şi nru.mai eu ştiu cit l-am iubit pentru
a,11ta lui ! -- ce să mai... (Se aşează, pa1iJd, ·
pe prispa casei-decor.) Lertaţi-mă ! Aşa mi se
întî.m.plă întotd-eauna cinel îmi aduc aminte
<le el...
fi1EMiEIA PLATINtATA : O să fac to.t posi
Li1ul ca să nu vă provoc trnmnne inurtile. Mă
voi rezwna, de aceea, numJai la partJea fin.mJă .
.Ştiti oare... Scena oarn.se1ului.
REGIZORUL : O văd şi-.n vis, ca pe w1
ooş.mar... (Cu amărăciune.) A�a e intot,cleauna
cînd lucrurile ies pros-t, de vină este regi; •
zo1'1il...
FEMEIA PLATINATA : D.e astă dată, r- egi·
�or.al, luamrile au ieşirt bine. Filimul are un
.hllleDS succes.
REGIZORUL (cutremurat) : Dar ou ce preţ !
Vă rog să mă credeti - fiin<l'Că. asta o s.pun
de cite ari am prilej,ul : prdienam de o mie
ele ori să fiu eu acela, came în locul Jui,
atunci... (Palid, fără vlagă.)
FEMEIA PJ,ATINATA (neutru) : Nu sirnteţi
singurul care a;r fi vnrt-o. (,U examinează,
calm.) Vă simţiţ. i în st::we să răspnn,deţi ?
Sau să LÎ..'Cărn cumva o altă Îlnt- revie<lei.,e ?
REGIZORUL (întremat) : N!U, nu. Vă rog...
Chesti001aţi-mă.
FEMEIA PLATIIN.A.TA (la obiect) : Mai î.n,a
ln,te să reoapituJăm ultim.a scenă a oar.use
l11Jlui. D.ar. nu aşa c,um apa1re în filmul
,,�lllillta ailbă" pe ecran, în faţa specliar!Jar:iilor,
c1 aşa ClJIITl s-a pet1,ecut în realitate...
REGIZORUL (împăcat) : P"·ea bine. Desi
gur...
FEMEIA PLATJNATA : Dacă fac v1·eo gre·
şeală să mă întrerupeti. E foa:m.'e iin:11pou,�rurnl.
Deci ulliima s,cenă... E ziua nunţii. Dar, î,n
loc să se v,eselească, nuntaşii sr!Jau tăcuţi.
Mir,easa, adică actriţa Mirela Spmeainu, pJ:i¾me.
Mesru.l ei lipseşte
, , n-.a v,enî.t la s-o:mc. Ouiva,
pentru a risipi aoeamă atmosfmă mohorită, îi
vine ideea ca s-o urce pe mÎ.J.,easă şi pe feteLe
-ca.re o Î!no;oţ;esc într·llill oa,rus-el. :M.ireasa nu
Vl'ea, dar, drupă insi,st. eJ.1ţe, acceptă. G.=clul
.se invîrlleşte ameţitor. ln z.are se iveşte u•1
călă1,cţ, Este m.irele, interpretat cfo Petru llo
zianu. El vede cru·us,elul, lume:i veselindu-se.
fo,trcabă pe u.n trecător înlilnit în cale :
,,Ce se pctveoe acolo ?" - ,,NI.IJll!tă, nu ve2,i ?
Se însoară fa.ta podarului". - ,,Şi m.imele ?"
„Păi ai văzut nuntă fără mir,,e i'" Tînă.ruJ
:îşi struneşte cafoJ. E o goană nel:mnă. Ajunge
la loc11l petrecerii. Ce se îrnlillmplă ? 1n faţa
hti, oa într-un vis, se rotesc dour,s,prezecc
lll'ix,ese rimel, ann,eţite. faită, în spatele
uneia,
,
om,,e pare a fi cea adevărată, e un sootlill

gol. Mirele îl u.mnăreşte călare, se avînlă din
şn, il prinde d<Îln zbor-. fo fo!Ja 1ui, rîzîncl
tericită, e iubita Lui. lu,cearcă s-o a,jU!llgă,
dar ea îi scapă. O dată. Şi încă o diată. Mei,,eu.
Exasp�at, v�-ea s•o pr,i,nd.ă din zbor. lşi face
vmt, se aruncă înainte, planează între cer
şi pămînt. ..
REGIZORUL (mcet) : E tot�i imag,inea unui
vis. Nunta adevărută se petrece altfel...
FEMEL\ PLATJ.J�ATA : Pe ecran, pentru
spectatori. In realitate însă, cum ştiţi, sail
• 1l\lll
acela in alb, în. tJ.,,e cer şi pă,ruîn,t, a fost ul
L-ima cli:pă din waţa lui Petru Bozi:all.lu. L-au
ridicat ou Sail1V1a.T<ea, Da.r, inutil. Era o mru;ă
infom1ă... (Sec.) Iată oe n-au văzut s.peota·
tor.ii. Am relatat bine ?
RrEGlZORUL : Da. Perfect. însă...
F.E.t'\iEIA PLATINATA (prevenind obiecţia) :
Desigur, Waite acestea se ştiu. lntre timp,
. eot nou. (Apăsat.)
i:nsă, a intcirveniÎlt llll asp
S-a des.coper.it o ll!O!Uă v,ari:antă a sc=iu1uî.
UJtima. Care oopă:ruse.
H.EGIZORlJL (01Pac) : N!U văd ce mă pl'irnşte
asta pe mine...
FEMEIA PLATINATA (cu logică strii�enţă) :
Dar clunmearvo
, ast,·ă a\i. declarat - cl'ed că
vă ad!Uceti aminte ! - că ideea acelui salt
fatrul ÎJu gol a:parţ•n:e soe,niar: is1J1tlui. Aces Ila ll!l'
fi. int,,odu.s·o în ultim.a Vlll!l.1im1tă. Vă m=ţineţi
afirmaţia antcl'ioară ?
REGIZORUL (ferm) : Da. Cuvînt C1U ouw:nit .
FEMEl· A PLATLNATA (fixîndu-1 cu ochii) :
Ei, hine, iată : această secvenţă a saltului
nu eXÎ!>Lă nici acolo.
l:lEGIZORUL (dîrz) : P.riu urnnarc ?
FEMEIA PLATtLl�ATA (limpede) : Dum.nea
v�.a.stră trebuie să explicaţi această nepotri
Vil!re.
(Se lasă o linişte desăvfrşită. La bar, con
tinuă jocul la automatllll de pocher. Se a\llde
zornăiuul mebaluJ,ui strunit fără încetare.)
JUCA.TORUL DE POCHER Y (într-o scurtă
pauză , cu bun simţ) : De ce ît,i trebuie trei
aşi?
JUCA.TORUL DE POCHER X (trăgînd de
rnauetă, înc{�pătina t) : Aşa mi-am pus Î!l1
g:ind. lni,elegi ? (Apauatul se opreşte. Dim.
nou a piei,dut.)
JUCATORUL UE POCHER Y (realist) : De
geaba. Astăzi au ieşit de trei ori cite trei aşi.
JUCA.TORUL DE POCHER X (trage maneta,
fu�·ios) : Dmnnea1Ja nu ştii ce vo!I1b eşt. i. (După
o bufnitură puternică, zăngănitul antomatul'lli
descreşte pentru a se perpetua ca zgomot
discret de fond.)
REGIZORUL (vehement) : J,erbaţi-mă, da1r
dumneavoastJ.·ă, d=1eavoast1.·ă ·vorbiţi în ne·
cu110ştin\ă de oauză. (Aprins.) Şi oe daJCă
există s�n nu există o secv=tă oarecare în
&cernuiu? Text,.I e o viir:tuaJitate, o prop
, mmre
de lectură cu o infinitate ele varia.rute. Totul
poo:be depinde de Î.1.1spi11a \ie, de UJll monnent
imp001dei.·abil... Reg�oa--ul şi-l
privilegiat.
creează, ca tli1l d-emi'll:rg sau poate ca 1m
diav.ol. (Rîde nervos.)

www.ziuaconstanta.ro

45

BĂIATUL (naiv, indignat) : Âsta nu... Asta
nu se poaLe !
FEMEIA PLATINATA /rece) : Vă cunosc
lleoriile artistice.. Le repetaţi dom· în Loate
mlierviirurile. Niu aţi lăo:nurit însă necoruior·
dant,a mtre imagiJile şi text.
REGIZORUL (exasperat) : Iaxăţ;i textul?
Aioeastă manirfoslia:re i.n,eptă de orgoliu a cuiva
care s·e pretinde ca-ea borul unui univers per·
Ieot şi defi:nirti.<v? Şi mie, în acest cadru. ri·
gid, ce-mi răm.îne de făerut? Să mă confor
mez, să mă las îmJ.ămiţuit, redius la rolul un'UÎ.
serv i.gnohril, a unui paşnic rumegător? Ei
hme, nu ! Refuz această concepţie srupi.dă.
O re-fuz ! (Răsuflă greu.)
FEMEIA PLATJN.AiTA: Lăsaţi. Nu trebuie
să... Calmaţi-vă !
REGIZORUL (cu glas potolit, drur încă sub
tensiune) : E o insultă aceasta, la adresa li·
hertăţii mele. Cum vJJ:eţi s-o accept? Smt
Ulll ,c.reaitor ! Eu trebuie să cobor la acel nu·
cleu pri= al genezei, ,unde sînt egail cu de
miu:rgru:l. Să-i prun la mdoiaJă opera, s•,o des
Lru.cturez, s-o ispitesc spre noi finalităţi. Ca
U111 diavol. Da, da, ca un diavol.
(Răsuflind
nomnal.) Şi atunci, mtr·un ata1,e COllllliext, ce
mai COllltează 'l1!ll amănunt Sa!ll altul? Ce să
vă răsp
, und?
FlEMEIA PLATINATA (eu înţelegere) : Ei,
da. E g1•eu. V-ann spus doa1·. Şi noi bîjhîim,
căutăm o ,pistă. M:ai am o singură =gănrilnrbe.
REGIZORUL (ou n�l�u:mire reţinwtă) !
Dacă stă in putea,ea .mea...
FEi"-lElA PLATINATA: Să-mi înlesniţi o m·
trevedrere cu scena.ni.stu:l dumneavoast. ră, .All,e
xandru Deliu.
REGIZORUL: Cum să nu. Vi-l trimit ime·
diat. Dai!:... s·ao: purtea să nu fie ai.ci.
FEMEIA PLATINATA (stăruitoare) : Daţi-i
un ,telefon. Poate că ...
REGIZORUL : O să trebui.ască să aşlieptaţi.
FEMEIA PLATINATA (de neclintit) : N-am
încoti,o. V-ann 1Spns : e singui,a pistă.

REGIZORUL (fără vlagă) : Va să zi.că bot nu
mă credeţi. (Cu intenţie.) Dar asta e o ade·
vărată =ime.
FEMlEIA PLATINATA (surprill1să) : Cru.rime?'
De ce?
l:tEG.IZORUL: Doru· ş,tiţi a<levărartcle mele
sentimente pentru hiet;ul Bozi, regrellele caroe
mă macină, zbuciumul meu. LaJ1: dru.mnea
voasrt:ră ood'llloeţi illotUJl, sentimcrutele, rar.ta, im
ponderabilul, la o simplă confruntare de text.
(Profesional.) Doar ştiţi prea bine că, pralc•
Ilic vorbind, nu indica�e de '11ext ori de
oogie au oontat. Saltul acela în g<Yl nu tue·
buia să-l fucă lll!l'bisbuil, adică Petru BoziaJDIU,
ci, aşa ou:m se obişnuieş lle ,de oo:id e firlm:uJ
film, nişte oameni ,anUJllle i.nsllruiţi, puofesio
nişti ai riscuLui, oa,scadorii.
FEMEIA PLA,TJJNATA (continlllÎIDd pe aoolaşi
bon) : Ştiu. Ace.ş ti. cascadori, trei la număr,
pe nume Bucur, !forja şi Miiooa, foseseră
aduşi cl,in vreme penillru treaba asta. Dar, în
zilele sorocite filmării, fiecare clin ei ooflllză '
să ,e:Xceculie s·al1iu!l aioola :in gol.
REGIZORUL: Şi atunci? Pe ce temei mai
wspectăm scenariul? Regia?
l?BMELA PLA.TJJNATA (!ln ·treacăt) : Poarte că
a existat un su,pra-soonariu.
l:tEGIZORUL (uimit) : Un supra-scenariu?'
N-<a!ln auz,it.
r◄1EMEB. PLATiliNATA : Am sipu,s : poate. E
o ipoteză. (Cu illltenţie.) De ce om-o:ni per·
miteţi şi mie să-o:ni ,orienrliez, fără idei pre
concepwte, i.nvesti.ga�e? Cind încă Dl1.l ştim
,iimi.c, totul e posibil, chi.ar şi i.mpos.iJbiil'llJI.
REGIZORUL (vrînd s-o clştige) : Raţiona·
mentul e pedect. Sînt inlierzis. (Dă să plece.)
Pernrulieţi-«ni să mă relirag. Pe soenra:risbu:l
Deliu, srper să vi-I trimit cit mai cuo-Jud.
REMIDA PLA.TJiNATA ,(amabilă) : Cît pri•
�e.şlie sentimen.telre dwnneavorusrt:ră perut:rru rnc
toru1 şi p:rie1Jmm1 Bo:m!a1nru, eu nu le,am pus
nioicind la îndoială ...
RiEGIZORiUL: Vă SÎ!Illt rem.1noscător. (In timp
ce merge spre ieşire.) Răonîn la dispoziţia
clumneavoas,liră. (A ieşit.)

III
Se aude alternativ cîntecul din fluier şi zornăitul de lişni\ă al jocului automat.
BĂIATUL (sare într-un :picior) : Un-doi, un
doi... (CopiJăros.) Mă laşi să mă duc la �Ji
pere?
FEMEIA PLATINATA (dojenitor) : Ai uitat
pen Lru ce am ve.nit?
BAIA.TUL ( erios) : Arounci spune-mi două
numere.
PEMEU PLATINATA: Singur le•ai srpus:
un-doi.

BAIATUL: Zarul cel mai mic. Am venit de·
gcarba.
FEMEIA PLATilNATĂ : Ba nu. Chiru: mruI
cel . mai unic e bot cevia... Esenţialul este să
faci ceva, să Le mişti. Orice acţiune, chiar
dacă nu ştii încă unde duce, e o ipo.teză, o
urzeală.
(De sus, pe deasupra 1or, răs,ună un hohot
de lis. Cei doi, uimiţi, îşi întorc ochii spre
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bavanul scenei. Legănmdiu-se pe un trapez,
în costum de paiaţă, aipare Casca-d1orul I. El
desface o fringhie groasă de-a l=gul căreia
al/unecă pînă la podea.)
OASCADORUL I (cu gesturi stranii, răguşit) :
Totwnhrac fol notic. Mumha hi. Kemolrolo
{ik,dmn nene makiilia. NroiaillJO n.ihur timtrac,
7.a,rnakJasîk, iodim Bozie,Samhuotus b'llID-hum.
TanrbaJ1olo kasîlcll!l1Ilaz rumrirp oopkepe kania
karika hozwn ·ballrak.
BAIATUL: P,ar,că smt vor.biţi. T,oţi ni se
adi·escază îmLrso limbă sti:ă.ină.
CASCADORUL I (d UJPă oe ra coborît şi tra
pez;ul pînă aproa,pe de podea se aJiează în el
şi începe iar să se legene) : Greşeşti, tinere.
Eu nu v-o,rbesc Îlllltr•o limhă străină. Eu vor
besc Îilltr,o limbă c<XIDplet necunoscută. E o
clifurenţă.
BAIATUL (candÎld) : Şi o îmţelegi?
CASCADORUL I: Niu înibolldeaunra. Ce ai
căscat gur.a la mine ? (Cu seriozitate.) E urn
limbaj nou pe crure mi-l pmpUJD. O enigmă.
Qlncîntat.) De-aii şti, drogă Birnho, ce plă,ce.l'e
e să vorbeşti într-o ,Li.mhă pc oar.e n-o v,orh�
n,îrmeni. Nici chim- tu insuţi. O limbă oa.re
moare o dată C1U ultimul cuvmt pe care l-ai
pronrw1ţrat.
BAIATUL: Tobuşi, am aivut impresia că ai
incenc:at să ne comunici ceva.
OASCADOIUJL I: Am şi i;;pus ceva, d.r,agă
Birnbo! Ghiceş,te!
FEMELA PLAT1l�ATA (c.u un discret zîmbet
ironic) : Dar e Li:mpede. Aţi vrut să ne în•
ca,edin\:ati că d.'Umneavoas, tră l-aţi ucis pe ac•
torul Bozianu şi n.Îlmem,i altuJ.
CASCADORUL I (se o.preşte din legănat,
uimit) : Nu cumva, fru·ă să ştiu, ,am inventat
o limbă 1·eaJă? (Privind-o cu înco1,daTe.) Oi·
clumneavo
, astră, c1orum111ă, aveţi d.a;i,nl telepa
tiei?
FEMEIA PLA,11INATA : Nici un.'I, nii.ci alta.
A,,n dedus logic: ce anume ar putea să ne
spm1i:'t cineva c:we încearcă să vorbească aJt
fel clecit toţi ooilalţi? Aşa<la1r recunoaşteţi
bolJU.l.
CASCADORUL I (se dă jos clin scrînciohul
improvizat) : Vra să z;ică nu mă lu'1ţi în
ie-rios !
FEMEL<\. PLATINATA (dur) : DtmmeaYoastdt
rm vă h<a\Î in serios.
CASCADORUL I: Deci m-aţi şi încadrat în
tr-o schemă: ,,Nei;eriosul". (Hohoteşte.) Rid
rle bannlit.aLea criLeri.i,J..or clum.neavoasitră, sti
mată ...
FEMEIA l'LATLN:ATA (cu iremediabiJ plic
ti6, didactică) : Totuşi cu aceste banale m·i
Lerii am apreciat just.
CASCADORUL I (sfruntînd) : Ei, bine, Vtt
înşe1aţi! Adevăo.-ul e adevăr, iiHlifere11t de
limhajul în oall"e e rostirt. Iată, vă rnpet clini
nou, î.ntr•o fomrnrulare oît se poate de comună,
ca într-o clccliara ţie �1d,r,es,ată LTilm.nalulni:
p-rin prezenta, suhsenmatul Ion Bucu;r, de
profesie c.ascac1or, clecllall" că eu am asasinat
pe actorul �et.ru a lui Bozie,
şi Sam-

:ms

huctus. 1n par>a1Uteză : Sambuctus e numele
ştiinţific al Boziei. A,m fost liimpede?
FEMJEIA PLATINATA (eu ironică sociozi
tate) : Şi cum vă motivaţi crima?
CASOADORUL I : Simplu ca ,,bonjur". li
uram de moarte. Bozi:a:nu, alias Samhumus,.
era UJD cabotin. Un impostor de duzină. (Se
ambaJează.) Un seilltimental sirop os, linieoidral,
un acac1emiiaut, vetust, llJillaJCTIOnic, un limbric,,
uru... Mă- enel'V'a, la orice replică sau gest,
ca un vătrai. (Sub tensiUJDe.) Mai vreţi şi
alte motive ? ·
FE.MiEIA PLATINATA (cu calm) : Abia aş-·
te,pt să începeţi a mi le cla.
CASCADORUL I (îndîrjit) : Adrucă pină amuna
rum vorbit „c1e bambus" ?
FBM·EIA PLATINATA: Dumneavoas-tră o
spllilleţi.
CASCADORUL I (stînnit, crescendo) : Nici
n.u �biţi cu cine aveţi c1e,a face. Păi, eu pot.
să sar de la etrajuJ einci, ele pe un cal în
goană, de pc un ruutobuz, cl.inJtr-un submarin
şi invers. Pot să înot împotriva 01uentului,
să fluier î,n apă, să mă lovesc cu oopul de
Loti pereţii şi niu la f.ig=at. Pot să fac mai
ales - şi aăci sint un meşter neîm<trecut tr.i,p!JU salt mortal, în care timp să strig, să
rîd, să c1nt, să fac versuri, să înghit bile şi
să dansez. Tot nu mă ci,ed.eţi? lată, vă de
monstrez pe lo:c! fiesc din cadrul scenei,
ca să-şi ia vînt. - Dacă actorul nu poare
face salturi mortale şi acrobaţii la trrapez,
el poate fi inlocuit, în aoest răgaz, de un
acrobat prod'esionis-t, costumat întocmai. După execuţia giumbuşlucurilor, fanteziste şi
trăsnite, actorul va reapărea răsuflînd gil'eu.)
Aţi văzm: cc-mi poate pielea?
FEMEIA PLATINATA: Prin =e o cmmă
din motive eslletice.
CASCADORUL I (reoullloscător) : Asta era.
M,aţi înţeles perrect.
FEMEIA PLATINATA : Dm păca,te, nimeni
Jllll oomite er,îroe adevărate cu o .astfel de
Jniză. E nevoie, pentru asta, de o p.atJimă
;puternică.
CASCADORUL I (cu lacrimi de ciudă) : IT
uram de moo.Tte! Fiindcă el, acest prinţ a,]
huuuienilor, mi•a ln{llf:-o pe Cora, pe care eu
o iuboaim nehll!lleşte. Ce mai vil'eţi? (Cu furie.)
Mi-a luat•.o, aşa ele aiure,a,lă, căci n�o iubea.
măcar. Numai să-mi Jiacă mie sînge 1·ău, căci
imi i11vicli,a uşllll"inţa şi supleţea mişcăTi!lOll"
Eu ,rum un întreg =senal ele inii.j,1oa.oo mo
derne : mimică, mişcai,e, gesturi. Asta oon•
tează. Pe cinel el - cabotinul! - avea ochi
umezi şi langt.1,roşi ca un ied şi se p1ooepea
să geamă din fmulml bojocilor.
B1UATUL {naiv) : 1n zi.rnre se scria că e uu
,ina1·e actor.
CASCADORUL I (ou cfapreţ) : Aeoor? Bah r
Eu sînt anti-actor.
B1UATUL (naiv) : Pentru asba aveţi înJtr-a·
devă:r taJent. Tumbele, mai aJes, vă reuşesc
ele minune!
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-cA.SCADORUL I ( i.ncer abătut) : Din păA:a,Le
sînt prea av.ain.sat pentru spectatorii ac,tuiali.
Dar secolul XXI imi va da· mie drep1la.te.
FiE.t\IEIA PLATiINATA (cu impatie) : Vă
doresc mult sucoes !
CASCADORUL I (cu stupoare) : Cum ? Nu
mă a.res,taţi ? Un criminal vă declară că a
•săvirşit o cr.imă, o descrie, o mo1Jirvi:ază şi-l
lăsaţi în li,berrt,arte ? (Se opreşte, că, c1 de 1a
har 1·ăsună, cu putere, pocm·e�ul repebat al
fiselor ca,re curg din panoul a,utomat. IID
faţa apa,ratu1ui, Jncăt<>IILW- de pocher X ră
mîne înc1iemenirt.)
.JUCA.TORUL nE POCHER Y : Destuil ! Hai
să me1·gern. Acum eşti în brunii tăi.
JUCĂTORUL DE POCHER X : Nici gind.
'Trei aşi oni nimic ! (Contî:n,uă să mizeze.)
<CASCADORUL I (dărimat, uluit) : Eu i-aJII1
om01i.rt ! Eu ! Ce să mai fo:c, ce să vă mai
pun oa să mă credeţi ?
FEMEIA PLATiiNATA (cu duritate) : TiÎJD.ere,
vă elau llll sJ.iat : mce1'Claţi orice altceva clJacii
,r1•eţi să clcveniţi celebru.

CASCADORUL I (Băi.atuJui) : Srmne-mi tu,
că ai s,u.lll.et cu11al şi mi-ai cLat ascuJLa:re : de
cc ca nu mă crede ? Unde �'lm î.ncuT'OO/t-o ?
BĂIATUL : N-ai incLU1cat-o elefel. Eşti un
oascador foarte bLUI.
CASCADORUL I : Nru m-ai in\;eles ruc1 bu.
scăzut, LUllli.) Spuneţi-mi numai mie,
(Cu o-las
"
_,e,•1 �.
ra""."
între prutru ochi : d_e oe . nu �a, ___
Mi-a,m expus măt,tur11a chill,l' atit de UlC0e·
rent ele uecon vjngăJtor ? Nici pentl'lll o cl!Îpă
nu �,-am trezit, cu adevărat, bănruiaJJ.ia că eu...
BMATUL : De ce să te bănwm ?
CASCADORUL I (di.n nou dîrz) : Ei, bine,
vă desfid. Dru in.şi bruuaH, stupi.zi, niş,te
vătra.ie ou ocl1i. Nu sinteţi în sta.re de nici
0
trăS!lllaie, damnioo de o e11oare judi.c.iarr�.
Tjmp pierout, iniutil. (Pri".eş� atent în
recţia baru]iui, unele tocmai îşi face apa,r1ţm
Operatorul.) Ca un Iăout ! ln acest oaz eu
mă evaporez ! (Frace o reverenţă, urcă î�
t11apez, saLut!nd cu un gest la�g.) Ke�
uhahu nrmn ! (l'l.îde în hohot, îşi J.iare v•11nt
şi dispaire, pu,rt:at de Lmipez, în afom soenei.)

.ci:•·

IV
Cel care a trecut prin bar şi vine în faţa scenei, e u,n bărbat între două vkste,
'imbri\cat neglijent, cu înfăţişare răvăşită, ca şi cum ar fi Jucmt pînă aqnn intens, cu
o mare cw1ccntrare nervoasă.

OPERATORUL (se ad,resează firesc femeii
.şi băiaruilui, ca unor vechi cunoştinţe, luîn
du-i martori, aID/ll7,at şi COIJ1trariat, la scena
care tocmai s-a desfăşurat) : Zi-i Bucur şi
pace. Un zudiu. De ciLe ori mă vede, se
eva,po1·ează. Are im.presiia că-l ia.u pes.]:e pi.cior.
.BAIATUL : Şi despre n:uine şi.;a făcut im
presia as ta. De ce ?
OPERATORUL : Ar fi
mult de sp:us,
băiet.e.
FEMEIA PLA,TlNATA : SÎlnllleţi oumva soen.a
.11istul, AleXlalllOJ11U Deliu ?
OPIERATORUL �ne.mul�umit de confuzie) :
Ba cliiar cliimpoll!rivă. E u1tÎ!mul om mi. oore
.oş vrea să fiu conlrunclJa•t. Fiinddt îi 1ipseşre
esenţiruul : oolo,a,na ventebrală. Sper că eu
n-a,m ajuns aşa ele rău incit...
FJ�'1ELA PLATINATĂ : Scuzaţi. ll a�tept.am
să vină.
OP.ERAT
, ORUL : Nu 1-ru:n vă,mt pe a.foi.
(Pauză. Cu ezitare.) Eu ... să vedeţi, însă, am
venit direct la dumneav>oas.tră. De altfel, aş
f.i Vil"Ut s-.o fae mai de muJt, dar... (Hotă:r'in
<lu
- -se.) ln fine, am venit. Adi.neaurj, cînel
am afJM Î.lltÎll:nip]ător, d,e la colegi, că sînteţi
aici, n-a,m putut să rezist uuui impuls, pc
caire .nu mj-1 pot expli,oa... T,-chuie să vă
spun totuil. Numai drmnneavoa&tră, caire sin-

=

teţi u,n ma.ntor ohiectiv, im1Ja.rţial, mă pu,lleti
elibera c1e acea,stă obsesie oare.•.
F'FMELA PLATINATĂ (încu,rajator) : Vorbiţi.
Vă ascrult.
OP,ERATORUL (gJLuit) : Sînt cam înto.iis pe
elos. (Rîde moaJe.) Emoţia... (Trage aer Îll
piept şi stă nemişcat.) E mai bine. (Aproape
de tonul firesc.) Cîndva am făcut Yog,a, dar
, e... Ş,ID!ţi, eu sînt
mi-.am pievc1Uit hahi<tuelÎillil
operator. Sboleru. Sbolorn e numele meu. Şii
pentru. mj.ne memor.iJa are, ca să zic aşa, c1ouă
a�ecte. Pe de o parte, e memoma mea, oa
persoană. E o memorie psil:oologi:că, subiec
tivă... Pe d,e altă paTLe, ca opei·.rutor, eu =i
am şi o memorie ohieoLivă, 1Ill1Jfil\50ID!ală, în
r,eg,istrată pe peliculă. fotere,s'lllll,t, nu ? Mai
,a,les că ele nu s·e S'\J/Prapun întoom,aj, nu simt
iclcnlii.ce. Fiooa:re păJSbrează ail.tceva, aa·e U!l1
moel pi,oprju ele a 6. (Prins de refo tJare.) laită,
într,o zi, am luat pelicuJa pe care înregi.s,1:1,a
sem morurtea lui P •etru Bozianu şi am ru1ait-o
ele-a-ndoaseloa. Şi,aLunci s,a peLTecut, siuh
ochii mei, un lucru in·credil1ril. Bozia.nu se
ridică ele uude a căzut zdrobit, se in,chea.gă,
plute�te în a,cr, umcă Îln zh01r pe e,u,usel, Lea!ăt·
şi f.rmnos oa urn zeu. Scena asta, mă credeţi,
remată ou lllÎj-loace pu,r mecanice, a devenit
una d.:iin obsesiile mele...
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FEMEIA PLATINATA (V'rând să..J. readucă
pc pămînt) : Vă înţeleg. _ler,taţi-mă, cl,rur
o să vă pun o îrntrebare mai directă. Ea este
însă deosebit de importarută. Spuneţi-m.i : cU!Jn
s-a năsout ideea acestui sailt în gol? ÂP'ar\Mle
ca cLuva anJUIDe?
OPERATORUL (a-rti-st) : Oe idee genială! O
cădere, ca un fruJg& a11b şi lent... Dar ci11e
u gindi.t-.o mrui rotii n-aş putea p1,ecvA1. C[,ed
că s-a întîmplat ca Înllioitdeauna in as<tfel de
canuj. Unul a dait o sugestie, alLuJ a ve1UJat·o
adăug'lnd ceva ele la etl. lmpo,,va:nt e, însă,
ciue au fost susţinătorii ei c�i n1'ai consec
venţi. Ei bme, asta o ştiu... Fiindcă, prwrnl.Te
aceştia, unul dinlire cei mai fonaitici am fost
chiar eu.
FEMEIA PLATINATĂ (surprinsu) : fată wn
lucru cu elesăvirşire nou. Nu cUJ1nva {'Xage·
mţi?
OPERATORUL : Dimpotrivă. Atenuez. Nu
din modestie, fireşte... Ci fiindcă n-.am vrut
să-i supăr pe oolaibo1iaitru,ii mei. reg,i11oniJ şi
sceniaristul. Criti.oa le-a adus lor elogii, Îllir
mer.it.uJ meu a rămrus în·lir-uu fel anoniim.
D:u· pentuu cine ştie CUJIU se petrec lucrUiile.
realitatea e cu totul ti1tia. SCCD'arisbul. Î!Il tex'1JUJ
Bău, a aştemut. să zicem, o si1111;lă frază:
•.El pluteşte 1n1Ire cer şi 11ămint". Regizo:ru!l
a decuprut·o şi a incli.eat evernhml niişte 1.1111·
ghim·i ele filmare. Atit. Dar pentru nune, calJ."(!
trebuie să urmă.res,c rucest zbor, să-l prind
11e pelicu.lă clipă de clipă... Nu, nu e bine
spus cliipă. Căic.i., în realitate, e Y,orba ele a
şaisprezecea foacţi1me dirntr-o cli;pă, de zccii
�i sulle ele imag,i.nii, cLe lllltaJ1Jţe imperceptibile.
E dis·IIl'ugăibor... (Se opreşte din nou, pe ne
aştepta te.)
FEMEIA PLATINATĂ (eu nedumerire) : Dis
tnugător... Ce aJDume?
-OPERATORUL: Vorb�sc ele mi:ne. Eu, ş.tiţi,
,mi trăiesc mesoria. Şi asta mă ucide. (Amu
zat.) A fost Ulll pamdox inv,o1un.llar... Cum
să vă sp1m? fotă. de pildă, scena pe cao·e
v-am desoris-o... (Ezită, dar se lasă prim de
patima lui profesională.) N,aa:n ,·ăzut numai
mo:m·tea unui om, mi ochii. dm· :un 11.ru1ă1·�t-o,
am îr1ueg,istuat-o,
i11fi11ii-ezimal. olipă de
chpă... Aş,a ceva nu se poate i11t'im,pla unui
ope1,ator chiar dacă ar trăi sute de vieţi. E
un caz ml!ic în ai1mJ.cle ciJ11ematoguafiei... şi ...
FEMELA PLATINATA (cu insistenţă) : Şi.. .
vă ascult...
·OPERATORUL (cletJaş,at) : Şi ui,111.i.c ... Ăsba e
defectrul meu: \'Orbesc incocl'.en t...
FEME,IA PLATINATA (gravă) : Nu. Acest
,,şi" avea un altfel de to11.
OPBRATORUL (stnpc:fiat ele această obser
,·uţie) : V-aţi clat seamra? Ei bine, atunci
!Tehuie să v011besc... Deşi asta m-ar putea
pien,de, fi i,nd.că...
FEMEIA PLA,TLliNATA (inflexibilă) : Vă as·
ou.Jt.
OPERATORUL: Ciudrut. Aveţi eev,a care m-1
fascÎJnează... �Ca pentru sine.) Da... cLa.•. Orioît
ar p:m�a de mcrecLib11, clar aşa este. Ln cli:pa

cîrnd am pornit să filmăm scena, el, Bozi'11lIW.,
şbia că merge la m-0ante.
FEMELA PLA1lliNATĂ (înfiorată) : De un1cl1e
ştiţi asta ?
OPERATORUL : Mu mi-a spus-o, bineînţeles.
Da.r din fcl'llll său de a fi... CUJI]) să vă ex
plic? Eoo foa!rte liiruşl.Î;t, îm,păeat vreau să
spun, cu SHte însruşi, cu lumea. Ca Ulllul C!arre
ştie totul.
FEMEIA PLATINATA: Deci, V'i s-ra părut
numrai ..
OPERATORUL: Mi s-<a P?-1,urt? Ei., cLa•.•
(Fixînd-o îndelung.) Şi eu şnam asrta, atw:t.01.
FEMEIA PLAT1NATA (cu voce inceată) :
D.a, htwuiese...
OOORATORUL (uimit) : Ce? ... (După o lungă
pauză.) Ei, cLa, şi eu ştiam atuuoi că el
merge lia. moarte.
FEMEIA PLATiliNATA (glaciari)
Vă daţi
seam,a ele 1:,'11\U'VIÎUatea afimmaţiei?
ORERATORUL (stăpîn pc sine) : Perfoot.
Insă ceea ce numesc astăzi pr.Îln cuvîn.1ruil
„ştiam", era atunci doar o ,,agă bănma.lă, o
presimţi.re. A.şa cum ţi e întînrplă cînd te
urci într-o bună zi ]u ma.5ină, oa să pleci
l:a u!Il drum g.reu, şi-ţi trece prin cap un
gind prostesc: ,,azi o să mă răsborn iu şanţ".
Şi, toru.şi, acesrt g.î:nel J>l'OS tesc clrevin,e fapt
aievea. Cmn să numim acest c01nplex de îm
pl'ejurăi,i? P.1Jate că: ,,un sentrimernt al ro.s
eului".
FEME.lA PLATINATĂ: Un ris.c pe ca.re vi
l-aţi asmnat cu se:ruinătate.
OPERATORUL (cu vigoare nebărnµită) : Nu.
Sau... nu tocmai. Fiindcă euam ohlig,at să
mi-l asum. Făoca pai111:e din daitele acţiunii
în oa:re mă aug,ajasem. Oare piloţii ele în
ceccar.e nu-şi niscii vi!a�a, m·cînelu-se Îllltr-•un
llfJU model de avion? Sau mediioii, cînd ex
perimeubează pe propriul 101· orgml!Î!sm reme·
d:iul ulll!ei boli? Şi noi şt�am atwnci, fărră
s-o mă11turisi.m, că ne asumfuu un risc. Drur
miza artistică pusă în cumpă!Ilă, îl justiffi.c:a
cu pr:isosinţă. Eua, cum se sipll!lle, un saJt
in nemmosout... Şj, aipoi, ne-a ÎllllJPRlS 1a acest
act, creel, o stare ele tensiune, de tensiune
ex1asperra.ntă. (Se opreşte gîndit0rr.)
FEMEIA PLATLNATĂ: Vă rog să nu vă
pierdeti şirul. Aţi vorbit ele o stt�rc de ten·
s�une.
OPERATORUL (redresat) : Ei, da. Eram puT
şi s:m1plu eXJIJenuaţi. Sub teromea celei nllalÎ
ms,uportabile .aşteptăni. Lnchi1puiţi-vă, filmul
în ca.re Mll investit a,tîlJea spe11aute şi eoor
buni ei:a gaba. Mai trehma tUJr)]artă doar o
SÎ.1l{l' tll"ă secvenţă. SecvenlJa canuselului. MlJ.!l·
cised1m zi şi noapte brei hmi încheiate, dor
mind şi lllLllCÎ:nd pe aprncate, vî;nî11d prin
munţi şi coclau:ci fiooare .aipaciţie a soareliuii.
Şi iată, cu o Lungime de gîit în!ainte ele J>O·
tou, totul e ,ameninţat să fie COOlllpl'Ollllil. Din
1Yricina cascadonil.or. Sî1nt tre.i, drur fileca:re, sub
un motiv saru rultm:l. se eschivează să-l du
bleze pe Bozi1runru. în SOOVCill\Ja .,sa1JbuJ,ui în
alb". Unul J1e.fiuză de•a drep1m1, cu aroganţă.
Altul amÎillă mereu, acuzind o proastă coe·
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renţă a re.Elexelor. Lar cel de al treilea, în
parte asllenixat,
, în parte ş-uhrezât de aloool,
e mtr•o permanentă stare de apatie. Şi zilele
trec, timpul aJID.errin.ţă să se st. r:ioe. Vă în·
chi,puiţi sLMea · noaSlllră psi.hJi,că şi mai ales
a lui Petru Bozi.anu.
FEMEIA PLATJNATĂ : DM regizoruil. ?
OPERATORUL : Regizorul... Pe c:î.t e de
hazardat în a:fimrruaţii teore'llice, pe atât e de
precaut, de oalculrat cînd e vorha de acţimii
concrele. Devine ti,pioar, tim.ooiait. Nici Jllll·l
mai roounoş-ti... Aşa şi de astă c1aită. Mai
bine să ocolească riscml. La suges�a soe.na
ristului s-<a decis chiar să renUlD.ţle 1a secvenţa
finală. ,,lmi d1111J. seama de pierderea artis
tieă, îl cO,D,Sola el pe Bozianu, dar oe să fu.
cem ? Tieălloşii de cascadori ne-a1U. legat de
pers•ist
mlini şi de picioaire. TO/IJUşi, dracă
o fac nUJIDJrui. de haJIJÎim!l tău". Boizii.ainu, în
dfrjit de atita aşte((ltJare, i,a repliowt newos :
„Să ştii eă am să fue eu s·altluJ acela". Vizanite
s-a făout foc. Nici măoo.r să aru.dă de aşa
cevra. Şi, ca să evite „o astfel de trăsnaie a
cuiva", ne-a şi aDJU1IJ.tart că „peste trei zile,
oricrnre ar fi săwaţiia, împachetăm şi p{eeăm".
Asta s-ia înllÎimplart ÎDJtr·-O mierouri... (ln barul
din fundul scenei intră un ins, Jucătorul de
pocher Z, care se opreşte în faţa automatu
lui la care se mizează.)
JUCĂTORUL IXE POCHER Z (naiv şi cu
rios) : Nu vă supăraţi, ce joc e acesta ?

mm

(Jucătorul de pocher Y îi v-orbe.�te la UJ'e·
che, pentru a-l face să înţeleagă că nu tre
buie să discute cu glas ta.re.)
JUCĂTORUL DE POCHER Z (mirat) : Gum,
cu un leu se poate ciştig,a rntîta bănet ?
iJUCATORUL DE POCHER X (,privind cu
ciudă la panou) : Jiar a scăpat asul ! (:Işi
descarcă nervii aslllpra nouil.ui ve:nit.) Şi
dumneata să nu o:nai pui îmltr.ehări. pr.osteş-lii !
(Tăcere.)
FEMEIA PLATiu.�iA.TĂ: Era, deci, într-o
miermui...
O .HERATORUL (reia, limpezit) : Da, intr-o
mie:oouri. La ali1a:rea aoestei ş-tiri neaşt, eptate,
,,elativ 1a plecare, Bozianru. şi-<a piendurt cum·
pă;tru,l. Consideoo fiaptuil. ca o înfrîngere per·
son,a,lă, Mare şi adevămat ·artist, el ,era gene•
,·os, g,a'ta să facă - pentl'U. Cll'ezul său orice sacriliciu. Ou o seMă î,niainllle de demon•
tarea deconuriJor, deci vineru, el mă ro!agă
să-l însoţJesc pînă La OO!l'Usel. .Airăta sc.him b
, at
î:n bine, ma:i serrin, chilar vesel. ,,Ce-iai sprun.e,
Stoierule, dacii aş :liace mîine un sal!t, aşa, de
puohă, şi s-iair Îil11iÎIDpla să :fiii şi tu ou apa•
1,a,t;u.] de filina,t ?" .Aon lrua<t·o ca pe un j,oc,
d,a;r ou încetul ne-am iprins în el şi-iam în•
ceput să măsrurăm dislla.nţiele, să SJlia!h:ilim un·
ghiunile de filmrnre in serios. Am ·aşerot p$nă
şi saltelele de plastic pell/tru amortizrnrera că·
derii. Şi, totuşi, încencarea nru d,e:păşea artrunci
limitele unei ipoteze... (Stă gmditor.)
FEMEIA PLATliNiATĂ �pentrn a-l stimula) :
Vă ascult.

OPERATORUL: Totul a dep:i.n.s de o împre·
jurrnre. Sau, ·poate, noi în.şine ne-am creat-o.
Nu ştiu. Cert e că a doUla zi diimineaţă ne-am
lntiJ1111i:t acolo ca vorhiţi. Eu arvernm apairaMII
puegătit. El se oos,tumase. Era şi o zi ciu
scraire, splendidă. Mai mult încă, se pregălti
seră de luOl"ll şi ceilalţi din echipa de fil
marn. Viza:nte se hotărise să mai fucă o uil.
llimă înoercaire. Darr Horja, s�urrul cascia.dot
c1iS1ponibil, plecase în SirnLul vecin, în ciru.da
pxomisi1llilii făcute. Vizante, trunînd şi :liulge·
rîrul, s•a c1us dJu:pă el, ,să-I cheme la Oll'IC1iinie.
Din nou o penili:iJl.ă şi exras,peil'laliltă ·aşteptare.
La un moment dat cineva sipu,n,e: ,,iFellcl.or,
nzi e ultima zi. Măcar să ne dăm în scrln•
ciob". Foarte bine. Mai scă,păm de plfoti•
seailă. S-a w,cat cu ele şi Petru Boziranu. Oa·
n1selul a pornit, ra luait viteză. M-iaim 1iidicat
în pilcioare şi m-am dus ch.ilaa- în locml pe
can-e îl fi, xasem în seama pl'eced6111tă. M-am
auzit strigat de s,us : ,,Gata, &tolmcu!l.e". Eram
cu apanatuJ la mine, pentru orice even•
walrnbate. (Se opreşte, cu capul plecat. Se
aude murmul/Ul nedesluşit aJ Fluierauului,
apoi eîntecul său tărăgănat.)
FEMEIA PLATilNATA (persuasiv) : Şi, io
clipa aceea aţi ştiJurt ?
OPERATORUL (,nepregătit) : Ce să... (Prinde
sensul, cvispat.) VJ'eţi să aflaţi ehi!aa- tOlbull.
totul ? (Irnpăcat.) Bine. In definitiv... Da, în
clipa aceea, dia. Şi lru.CJl'ul .iaces1la mă obse
dează. Pmă arunci totul fusese joacă, pre·
făcătorie, simplă v.imtua,Li,tallle. Dm momentul
lnsă în oare am dus �p!alratluJ 1a ochi... (Se
opreşte.)
FEMEM. PLAT,JNiATĂ (QU insist»nţă) : Vă
ascult.
OPERATORUL: D.iin moonenm.l acela am în·
\;eles că totuil. e adevă:mit. Mai nrul.rt - şi
atici e vina mea grravă - do�eam să fie ade• ·
vămt, ou orace ruse. Se deolairuşase. un rnngre·
naj ireve:raihil, iar eu ooam pll!l'!IJcra lui ooa
ochii, rotia.m, memoria...
mai sensibilă,
Vroiam ca totul să fi.e aieviea, să J1111 se Îlro·
sească, fiindcă trăiam clipa, cu lJOtaJtă plen-i•
tuc1inea ei existenţi,ală, mai presus de OJ'ice
ficţmne... Aipoi, desigrur, d1upă ce... ruu UJl.'!ITIJal
ohsesii t, e, coşmarul rece, el cc1rnblare- a memoriei,
tntrohăr.ile. Acum ştiţi totul, 1101:uil... (Stims.)
Vă întreb: care e vina mea ? Nu -u să
fiiiu cr:uţ,a.t.
înţelegere) :
(ou
l'LA11LN.ATĂ
F. ��EIA
.
s-a petreout tu gmdmil dumnea
Vma ?... fotluJ
vo
, astrră.
OP,ERATORUL (mcoro.at) : Smt siitruaţii fn
=e ginduJ. poa:te ruoide.
FEMEIA PLATINATA: La mg,w,at, desigur..•
/Cu blîndă ironie.) lncă nu ne"illJIIl penfecţio
n•at suliJcient mijfoa, cele.
0P1".RATORUL (n-a inţeles) : Adică ? 6Jn.
oontmuarea obsesiei lui.) Am o :rugăminte :
d-acă se via doved!Î. că eu într-'UJil fel oaxecare
nm contribuit la... Să n� fiu C'l'U.ţ,a.t. Vă rog..'.
(Se opreşte brusc, după cum îi e obiceiul
p3:c� ar_ vrea să spună ceva, renunţă şi ies;
gJ·ah1t dm scenă prin spatele casei-decor.)
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V
BĂIATUL (care stătuse tot timpul asi,ulnnd
!l.tent, doritor să în�eleagă) : Pm1că smt vor·
hiţi. Ou toţii se acuză pe, ei înşişi. Care o fi
adevănul?
FEMEIA PLATIN!ATA: Sing,wm,l. Cel adP.•
văralt.
BAIA.TUL: Şri eJllDl îl. v .om putea doosebi toc·
mai pe ooesta ?
FEMEIA PLATINATA: Făipt,aşuJ •a urzit to·
tul, băiaitule. El vom recll'IIJo·a,ş te drurpă această
urzeală.
BAIATUL: Iţi aucl vorbele, clm- nu hi în
\;eleg.
FEM,EU PLATtIINATA: Eşti incă mic. Nu
CU!Iloşti care sînt semnele.
BAIATUL: Semnele? Cm-e semne?
FBMEIA PLATINtATA: Tot oe se întimplă
e un semn. Deci să
aitenţi. Să nu ne
&cape nimic, tomniaii acum.
BAIA.TUL (silitor) : Sint forurte artJenit. Dar
nsam vă7JUt nici un semn. Fiindcă nu ştiu
cum arată. Explică-mi.
FiEMEIA PLATINATA: Aan să-ţi diau un
ex.einplu. Lin,iş·llea lui Petru Bozianu dm
ulrt:i:ma zi, e un s•emn. Căci el ş,tia to·titl. Pe
cind făptiaşuJ, ,un om compleXJart şi ascuns
trebuie să fi ajuns în culmea urii şi a c1is '.
perării...
BAIA.TUL (simp1u) : A1runci e Limpede. Un
astfel de om, cmn zici, e c.hi1ar acesilla orure
a sllat aici, ad,ineau:ci...
F.Ei'1EIA PLATINA.TA: Nu te pripi, băila:tule.
Nlll te pripi. Cînd e să te arpi1.10iplll d,e '1111]
semn pune-1 ÎIIlibotcleau.rua pe ,1poate" in loo
de ,J1mebuie"... (Inoordată, şoptirnd.) E cineva
pe-<aiplloape. Simt că soem priviţi.
BAIATUL (îmtoaroe ochii, în direcţia casei
decor) : O femeie în hamrt alb. Ilarcă ar vrea
6� ne v,orbească şi... (Lntră, ou paşi mărunţi
ş1 z&'omotoşi, Miaistrul de truoaje, Toma, o
femeie încă 1lÎnără, in halat a:lb, cu ochela,1!i
vădirnd, cum se va vedea, un temperamen;
coforic şi înclinaţii pentru idei fixe.)
MAIBT,R,UL DE TRUCAJE (.,sub presiune") :
Nu puteţi negia. Aţi vorhirt cu el. L,am văZIUrt
ieşind de aici. Chim- adiinemmi... (Răs,pioait.)
Dair să ştiţi: el n-,w.,e drep tate. Nu. Să Illll-1
credeţi.
F�MEIA PLATINATA (fără să-şi piardă cum·
patul) : Desp
, re cine vorbiţi? Crine n-a1·e
dnepllate?
MAISTRUL DE TRUCAJE : E uu inttigrunt- ,
un sforar. (Devine incoerentă.) Foar;te bme.
� măcar să f.i.e smg,uo:. Nu mi-air fi teamă
nr�1 de zece ca el. Nu. EI, in:să, ce? Nu
!flR l1;1cre�ză singur. Ci ou ailţii, în gaşcă. Şi
atu.net, va ÎJllrtJreb, eu, ca liemeie, cum să fu.c
faţă, cum să lrnnt,
-,_, ele una 5'Î!ll!!ltI.J"
b ă ou mafioţii?
FEMiEI,A PLATINATA (încercind s-o aduc5
pe un făgiaş. logic) : Da;r duimmeavoastră oirn.e
sînteţi ?

mm

MAISTRUL DE TRUCAJE (in legea ei) : Vă
miră că ştiu totul? N,am tlNls ou urechea.
Nu-� sită in caracter. Şi, apoii, nici n-am
uev.01e s-o fiac. Fiindcă ştiu diniruin•Le : incli
f went ou cine vorbeş te şi despre oe vcmbeşrtJe,
nu pierde ni.ciod•rută ocaziia să mă denigreze
pe mine ...
FEMEIA PLATINATA: Dar vă asig= că...
MAISTRUL DE TRUCAJE (ironic) : Ei, da,
de.sigwr. E foame abil. Credeţi că joacă des
oo,perit? Adică, vreau să spun, că e atît de
cretin oa să mă bMească ·pe fu.ţă? Să afimne,
de pildă: ,,Toma, de la truoa.je, nlll fuce cît
o ceapă degenerată !" Sau „T=cajele smt o
paicos·te a secolu!lui douăzeci, oa şi polu.aTea
apei" ! Nu, doam;ne fereşte. Nu se prme el
de-a ourme2ruşul tehnicii noi, a progresu1ui.
(Se opreşte o clipă ca să răsufle. Din nou în
avalanşă.) Şi-apoi urnde am eu noil1ooul să·l
prind cu asemenea afimnaţii pu,hlice. Aş avea
şi eu, în .6:ine, clovrada d:e CIUID mă lucrează.
F..i, nu ! E mulrt mai pişicher. Pot să jurr că Îiil
cele cîtev.a minute art a sta,t aici v-a şi im
pu,i,at carpul despre patima Lui penrtru filmă
r.i le pe viu. (Sigură.) Aş•a că nu puteţi nega !
FEMEIA PLA'IIINATA (ezitînd) : NIU... Drur..•
oe impo:iitanţă ?
MAJSTRUL DE TRUCAJE (triumfătoarre) :
Ce pezevenwi ! (Cu intenţie.) A,poo, desig,tlll'
v-a vo1ibit, oa Ull ruii.eluş el, �pre �ansa llllÎ,
deSIJ)l'e „ş-ansa vieţii lui", de a fi făcut fumiJJul
acela, ou sru}tul în gol, din „N'll!Ilta rulhă", cind
a :filmat, sooundă cu secrnndă, moair:tea lui
Pe · tru Bozi,runu.
FEMEIA PLATliNATA fcu reproş) : ll ne
direptăţiţi. Nlll e un cinic.
MAISTRUL DE TRUCAJE (ofensiv) : fa te
uiită, miiel'l.lli· elul. Ce bine şi-a ju,oat roluJ. E
lllll intnigant, rm... în srtare de onice, chiair de
crimă. Dm call:lla luri am pÎeiOOIUt eu şansa,
(,ans,a vieţii mele, de a introoooe Îiil ,,N,u,nta
albă" adevăratul final, rea1Î2Jat de mine.
FEMFilA PLA.TiLNATA (fovită) : Cum? A
rnia i existat o rută variantă a s,altu1ui in goJ?
MAISTRUL DE TRUCAJE: Aftă wwi.antă?
Nioi vorbă ! E adevămaJtuJ famJ ! O-i,i-g,i-na
liul ! CăipăJ1Jase şi ap:vobao-ea regizocului Vi
zante, toa
· te aprobămi1e. Era şi no:runaJ. SalJ1Jul
aoola in imensi1Jartea cenuJu.i alb oa o plutire,
r.eaJ.iziat sis'1lclma<1li.c, lucid, in labo:rotoo:, ieşise
- oum spunea toată lUJlllea - &ublim. (Mie
ros.) Pot să vă arăt şi f,i,lmcl.
FEMEIA PLATINATA: Şi de ce n-,aţi Yorbit
nimănu.i despre as!Ja?
MAISTRUJ, DE T,RUCAJE: Tot srudioul a
ştiut. E d�'ept că mai sus nu m-am dus. E:Nlllll
desOlll"aja.tă.
FEMEIA PLA.TINATĂ: Vă rog să precizaţi
- dar gîndiţi-vă bine, căci e foame impor
ta:nt: oind a\i rea1wrut secvenţa? foai.1l'Le s:au
d'111pă ziuJa aroidentului?
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MAISTRUL DE TRUCAJE: ma,î,nte. Ou
muhe 2Jii1e îrnaiinte. Î!nţJcl.egeţi ? Sa1�ul acela
în gol, care a provocat moartea lui Bozmu,
a fost pur şi simplu inutil !
F1EMEIA PLAT:IJNIATĂ: Afounaţi,a dumnea•
voastră e de o exbremă groviba'te. Niu cumva
vă înşeLati ?
MAISTR,UL DE TRUCAJE: Aş pullea să vă
prohez cu noba de execuţie d.ataită precis.
Dar sint atîţÎsli marto1â, şi în pvirmul rind !'le•
gwO'.l'IU! Viza.n,te. Fiindcă se is·oase, La un mo•
ment d'3Jt, acel dife11end ou oaisc.adorii, el mi•a
diwt d,ispoziţie să rea:1izez soorua cu mijloace
de 1ab()(l"ator. Am temnrunat·o, ţin minte, cî:ud
edri,pa de f.iilirnare mai era pe te1.1en.
FEMEIA PLAT1iNATA : Regizoml, deoi, n-.a
şt�ut de exiis,11enţJa lw.
MAISTRUL DE TRUCAJE: Cwm si't ruu ,,
I,am drut te:lefon. A voroj,t şi şe:liul meru.:
„Te poţi întoa:roe liniştit. Fata asrtia a lucrat
splendid". (Cu înverşunarn.) E clw:. La mij
lo.c a fost o intrigă mundară. Şi nu e g.reu
de bănuit cine a tms sforile.
FEMEIA PLATINATĂ: Mie îmi vine greu.
F.i.iJndeă aţi sărit peste lllil element importaint:
Jieac,ţia lui Vmu:JJte.
MAISTRUL DE TRUCAJE (ou cLispt·eţ) : Eh !
Logica e aJiba. Sto1eru, oper.atoo'U!l, era D'lhl'
amic ou Pellru Bozi,anu. ll ciş,ti.ga
- se pentru.
.f.iilmă,u]e lui pe v,iu, 11eaile. Şii cîllld VIÎ7lrurube
s-a dus să le s:pună: ,.G,a'1Ja, hăiLeţi, s•a făcut.
Avem un alt final", ei, des:iguir, l-,au 1u,at în
rîs: ,,Ho, Vizan1mile !' IiaJJ.· umbli ou c.ioaa•a
Yops.Îită" ? ,,Cioara wi,psiită" e exip1,esiiia predi
lectă a lu� Sto]e11U, cind e vorha de tl'llcaje.
Bi, �e, eu rum p11ebenţ-iia că aceas,t ă „cioară

nenorocită" e mai cevia decit pret.iinsllll lor
vcltur... Veniţi să vedeţi, Illll dw,ează nici
două Dll!ll/Ute, FăJ:muJ e în apa1•atitl c1e pt•o·
icciie...
F'EMEIA PLAT.INATA: Dair .dacă c aşa, de
ce atunci a fo.s,t piiefe.rată secven�a cea1ailită
pen'1lm versilliD.ea defi, nitivă ?
MAISTRUL DE 1-RUCAJE (cu admi11aţie) :
Vă felicit. Aţi pus exiact ptmctul pe i. Ne
vu,nov.a,titl miielwi .el a ştiut să p1,ofite chiirur de
pe u11rna m01r\ii bunului săiu ·Mlliic. Cum să
nu fie p:referată ve1·s.iirnnea 1u i, cind bo,ată
lumea ş,tie că ,acolo e SU1'fP'l'.insă, pe viu, moru·
tea aoboonllliUIÎ pri.110ipaa ? E ua1 :lirupit senzaţio
ha,l, D.a11· sucoesul de puhlic se c1atoo-eş be, de
sigur, 1w artei ci ex,plorută:nii tendimţelo•r jo,as, c
afo gus·bului pOfHJ.lru·. Ce mîrşăv
· i. e ! (fosistem.t.)
Veniţi, vă rog. Doa11· doruă mm111te. Un ochi
expert oa al dumneav•oasLră v,a Jnttea să in
filiuen�eze păIDerea întl'egii comisi, i.
FEMEIA N..AT:IJNATA (ou ned11,merirc) : Oo
misiie... om-e coanisi-e ?
MAIBTRUL DE TRUCAJE: Nu s1n,beţi de 1a
comiisi, a cLe 51md,iî a cernlma!lei ? (Pauză lungă.)
Atimci, cine sînteţi ? (Alarmată.) De oe mi-·aţi
pus alillb& Î!lrL11ehă1,i? Nu oumv:a...
FEMEIA PLATJ:NA,TĂ: Lum·n,J acestm 1w
s·chimhă ou nimic fiapliele.
MA'JiSTRUL DE TRUCAJE: Ba c1a. (Agitată.)
Le schimbă. Cu tobuil. S �olecu e lllil int11i.g,runt,
un prefă·cui. Dar 1w n,11 ucigaş. Eu îl oairi�c
terizas·em doar pe 1iuie proresiionaJă. (Răsu
cire bruscă.) Ştiţi ce ? C0'11'5idenaţi mai hiue
că JIU v,rum spus niTnic. Ş,.i, c.h�ar daică veţi
re.veil'i, voi neg,a totul. Aista-i ! (Iese, ţopăirud
apăsat şi cu iri1Ja1•e, prin spatele easei-decor.)

VI

BĂIATUL (sare în 1nc10a1, :e, uimit ele dispa

riţia nepreYăz;ută a persoanei) : A pleoait ?
(Luîndu-i urma.) Merg S•O chem îinapoi.
FEMEIA PLATJiNAiTĂ (cu autori1tate) : Sua•i
aici ! Ce ţi-a venit ?
BĂIATUL (.apl'�ns) : N-ai văzut cum a în
tors-o ? Ea ascunde oeYa.
FEMEIA PLATilNATĂ: Stă rucum undeva în•
tr-UJil oo]ţ dosnic şi pHng,e. P, este •Ulll ceas, eu
aceleaşi dovezi, ,,a Jiace cli-n duşmallllUl ei in·
veTşun.at un înger.
BĂIATUL (,uimit) : Oum se poate ? •
FEMEIA PLAT.LNATĂ (hlînd) : Ui,te că se
poate, hăiisarule. S.,a,r ,pă.J.,ea că îJl i:uheş'lie. (Rere,
obiectiv.) Iimportant însă e aJtcov,a: El a
fo!>t nevoit să se vădească !
BĂIATUJ, : Ciine ? De oe ?
FEMEIA PLAT1iNATĂ: Fă,ptaşllll. Ştie că
sînbem aici. lnceareă să ne amăgească o:rri să
ne p110voace.
BAU.TUL (uimit) : Ins,ea1mnă că ,tii to1turl !
FEMEIA PLATJiNATA ( tramu) : Nu. Bijhîj
pri,n întuneric. Drur sem.nele au început să se
lege...
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(In bar intră acum tlll ins vo.iJn�e, eu obra
rul dur şi gesturi violente. E îmbrăeat în·
tl'·LLn combinewn de piele, ca motoc�clii�tii.
Calcă neglijent, sigur de forţa sa. Poate fi
impertinent. Se opreşte, cu un pahar în mînă
lîngă jucătorii g.I;Upaţi lingă automat.)
B��TUL (l,a mmarcat şi-l urmăreştJe ou
privirea) : Oued că hi'u•hatuJ aoeLa în oosllunTI
de t>iele neagră, care a 1ntrat ac:urm î11 har,
ne c.,ută pc noo ...
FEMEIA PLATINATA: Ce te :!iace să crezi
as Ila, hăiatu1e ?
BĂIATUL: A 1wiv,it i11wooe, seu11t, pes•l;o
u111ltr...
JUCA.TORUL DE POCHER Z (novi ce) :
F,orurte, foarte i111teres•runt !... Dr ur nu prii.cep
c,u,1n se joacă...
(Jucătorul de pocher Y îi face semn sil
tacă.)
JOCATORUL DE POOHER X (enervat) :
L:isă-1 ! (Căt1,e cel care î.l întrebase.) Uite-te
hme oe foc. (Trage de manivelă. Priveşte
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BĂIATUL (urmărindu-l cu ochii, timomt) :
El e. Acela oare a rJ.s. V.ine încoace.
CASCADORUL Ii[ (cu ar. ţ;ag) : Ei, dumneaitia
tinere. am văzut că m-<ai văzrut. Iar aoom
mă spui c1llITTliD.eaai. (Rîde. Se opreşte în loc.)
FEMEiLA PLATINATA (oare a stat tot tî,mpu_l
cu spatele la el. Severă) : Nru e nevoie. V-rum
auz;Î,t risul. Aveţi cel puţilll nouăzieci de kilo•
g11a1me.
CASCADORUL II (oo îrnoîntarea omulu•i gri•
zat) : Nu e răJu.. Am nooăzeci. şi două. Poarte
eă �tii şi cum smt '.i!m.l:xrăoot.
FEMEIA PLATINATA (cons,tatativ) : Sî:nreţi
întrr-tllll cosIIJtllll1 de piiele.
CASCADORUL II (mtrigat) : Ce cmlo�1re ?
FEMEIA PLATINATA (fără să ezi,te) : Neg.rai.
CASCADORUL II (cutremu,rat) : Ei, c1raoo !
Cum de le�i pol'r1, vj,t ? (O ocoleşte, oprin
elu"se 1a ci1iva paşi în fat.a ei.)
FEMEIA PLATIN�\TA (aspru) : V:oribiţi, vă
asmut !
CASCADORUL II (nepofoicos) : De un.de .ştii
că am ele vorbi,t ?
FEMEIA PLATiliNATA: Fiindcă aţi veni1t aioi
penl1ru ,asta. Vă asCU!Lt.
CASCADORUL II (sfrunmnd) : P.oirube că au,
trecut înlnmlplăboa-... Ca să beau un c001iÎ.ac la
bar. Ori aş,a, ele Sambuctus, srt plimb paharul
acesba... (Rîele gros.)
FEMEIA PLATINATA (aspru) : A.ţi şi în·
cepul să vo1•biţi. ConrtrÎlnUJaţi...
CASCADORUL II (bîiguÎIIld, uimit) : Ce? Eu
am şi... (F.u
, rios, vrea să dea cu paharul de
părnînt care-l stinghereşte.) Ei, clră,cia diracu
lui !... M,am sărowiat ! (Răsooam
• ă pe gît tor
conţinutul pa, harului.) Să clă.m c,11·ţi'1e pe faţă,
Dacă ştii cum sînt imhrăcart, şllii fără inclo

faţă : refuz să sar. O săprommă, zece 2lÎ!l.e.
Nru şi nu. ,,De ce, nene Hoa-ja ?" mă îirutmehaJU
toţi. ,,UrÎlte aşa, de SamJ:ro.otrus !" (Rîde &atris•
făcut. Duce mîna la gură ca şi oom ar avea
încă paharul. lşi dă seama ele greşeală. RîdEJ
iar năting şi cu aceeaşi mînă scoate, clin
buzunaurul de la piept, o ţigar, ă şi bri.eheba..
Va proceda astfel şi în continuare încit, în
tot timpul cît stă pe scenă, să nu mişte cea
laltă mînă pe ca.re o ţine în buzWl'arul pan
talonilo1·.) Ei s-au supămt, nu-i vo.rbă, pen
lIDu treaba asta. (Satisfăcut.) Dair nu s-,au
putrut 1-i:psi de mine.
FEMEIA PLATiINATA �r.ece, tăios) : Unul e
Hiorj,a, desigur.
CASCADORUL LI (:înţelege imputarea, c\ur) :
Ei da, eu n-,am să mor nwcioc lia:tă. A cm. r.o·
rlrie neagră mă cheamă, dar nu-mi ştie nru·
mele. (Ride.) Mă c1a.ru de trrei or.i pest,e cap
cu moUocicleLa şi nu mor. Alţii îşi frung g.îtrul,
ch�rur cind cle&oolecă de pe o mî-rţoagă. Eu
trec p:rin foc şi p1·i:n apă. N-,am nici pe
Unul e llorja. M-an.1 dat afară pentnu că „sînt
r,eoalcitrlall't". (Rîcle.) Şi ai= mă plătesc mai
SCllllIIlp, pe stat de collahooiare ex,ternă. (Pe ne
aşteptabe, sLrUJJlliînd) : N111-i spui ăstuia mi�
să-«ni p'll'llă cătru11ele ?
BAI-ATUL (timorat) : Eru ? De ce ?
FEMEIA PLATINATA (sec) : Răspundeţi-i
(a, în;1;rebare, stimate Horja.
CASCADORUL LI (amncă ţigaJ-a) : E lim,pec1e.
Am refU2Jat să sar. Fă,ră nici un motiv. Bo
>Ji•runu e mol't. Vmoviatrul sînt eu. Oe =aii staţi ?
FEi\<ItEIA PLATJiN
, A,TA: Unde am ajrunge, ,
clia.că am bănui pe toţi că:rom 1e 'e fn-i, că ?
CASCADORUL LI (teribil) : F:ri�ă, mie ? Mie?
FIEMEIA PLATINATA: Atunci ele oo aţi
verut să ne înhun.rtaţi ? Ce vreţi ?
CASCADORUL II (necugetat) : Am venit să
vă �pun că, asta ... Puţilll imii piasă că a murit
P.etn1 Bozi,a.uru. (Sarcastic.) S.amhuctrus ! (Răru.)
Da:că ar î,uvii,a diÎln nioTti · şi a,r veni să mă
roage încă o da.tă, la fel loaş rcpem. (Pauză
lungă.) De ce Dlll 1.plllÎ nimic ?
FEMEJ.A PLATJiN
, ATA : Sta,u şi mă mir, srti
ana.te IIorja. Vă schî,mibaţi cl,c Ia o clirpă La
aJta. Şi alnLnci mim ap_ pubut să vă încăpă·
ţma\i o săptămînă înbreagă şi să StJllIDeţÎ ,,DJu

FEMEIA PLATINATA (cu convingere) : Da,
ştim. ?îlllbeţi Horjia.
CASCADORUL II (gros) : Ei da, Horja. Veş·
l1li.cul orntîr ispăşibor. F1iaierrnl fra!ie:rulor. (De
furie, ca să-şi eliberei;e mina, at'Ulllcă palm1.1u!l
pc dcaswpra casei-decor. Z gomolt ele sticlă
spartă. Mai calm.) Ăi. ilalJ.ţi, bă,ieţi clcşb, epţi, s--ruu
învh·ti.t tiecare ele cite o scuză fornmuşică. Aiiu11it, ul ăla mic, Bucurr, s-a frumt că pleacă.
Mi1•e,a s,a invirh:rt ele UJU cei•LiJ.ioat mecli,cal•
că e sonat la bilă. N1.=rui eu m,am băg,art, ca
prostul, în gura lu,pulu!i. (Provocator.) Ştii
cc vreau să &pun c,u asta.
FEMEIA PLATINATA (rigid) : Da, stimate
I·for j a, şt, i;u.
CASCADORUL II : Ei, d,a, eu smt ÎillVtl\\�
să joc pe faţă, să înfrunt primejcl.i-a. De aia
m-am făcut cascador. Ce cl:mcu' ! Eu ruu urn_b]u
cm clecles1uibtU11i. Le-aim srpus-o şi alltmci în

OASCADORUL IJ : Cum? (Procedând ca şi
mai înainte, îşi apri,nde o altă ţigară.) Ei,
Bozi,a.nu, a fost lll:Căpă�in,aL'Ul. Nu eu.
aş
tepbam să vină La miinc, să mă ia la o �uică
şi să,mi spună : ,,Nell'e Horj,a, uite aşa şi
aşa". Pc clu.rn!ll!cze,uJ meu că aş, fi să1·.i,t şi în
foc. Să mă fi rugat. Eu nu pot să ţin la
Riupăr.a.rc.
BAIA.TUL (curios) : Ce supărare, nene?
F0'.l\'IEIA PLATINATA : Vă rog să-i răspun•
clcţî .. .'
CASCADORUL II (cu dispreţ) : Poveşti,
vorbe. La U111ua urmei, Ileammi. Se zice eă,
C'U mai mulţi aniÎ. în m=ă, Petru Bozia,nu i-ar
fi Luat lui Mirea o fomcie ],a care ăsl.a ţinea
fom·le mult. (!neurcat.) Şi c,'i cw,n cauza as·ta
Mirea ar fi ajm1s în haJul în oare e a.oum.
Sonat la oap... Or, Mi1·ea e ele-ai noş·tri, cas
oador.

panoul. A pie1,dut din nou şi e nervos.) V,ax !
JUCATOH1UL DE POCHER Z (naiv) : Oe a
fost asta?
JUCATORUL DE POCHER X (smuc.md de
manelă, nervos) : Am srpus. Va.'!: !
(CascadoruJ II rîde, gălgîind greu diai tot
pieptul, apoi cu o mînă în buzll!Ilarrul pan
talonilor, cu paharul în ceail.a:ltă, se îndreaptă,
neglijent, 1>pre partea dî,n faţă a scenei.)

ială

şi cine sint.

cwaou'.

şi nu"?
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FE
, MEIA PLATINATA (sec) : Drq>t să vă
s,pun n,am inl'eles nimi�.
CASCADORUL II (ahl'Upt) : Eu, dacă emm
atunci in locul lui l.\!li:rea, îl omo1'Wll, Dair
au trecut 2lece ani.., E o prostie să... (Pe
alt ton.) De altfel, la mij1oc e alooeva. Bo
zii.anu ue clisp11e�uiia pe toti, Mai ales pe mine.
Nu m-ru· fi schimbat nici pentru un gail.
, oş
pamdiit. De aia nu a venit să mă roage. Ş1
eu îl uram. Li treceam pe cl.in,a,inoo ca să mă
vadă teafăr, Aşa .., ca să-l chmuie şi mai mwlt
afi tep IJaJ.ioa...
JUCATORUL DE POCHER Z (incorigibil) :
Acum de ce nu curge nimic ? S'.i.nt trei cupe
1a rincl.
JUCATORUL nE POCHER Y (cu voce joasă,
ca să prevină euerviarea tovarăşului său care
mizează) ; N111 COUJtează cupele.
JUCATORUL DE POCHER Z (iusi5tent) :
Dar atuinci ce conllează?
CASCADORUL II (care şi-a apri.tns între tian,p
o altă ţigară, strigă celO!r de la bar) : E>ia·
mele. Damele contează ! (Rîde gros. Către cei
de lingă el.) Am fost ll!ll pr.ost. Mai bine îl
ascultam pc regizorul VtÎ2Jaalte, cirul îmi s.pu·
nea : ,,Lasă clt11aCllllui amhiţi:i,!,e p11os11eşti, nea
1-Iorja. Sint de acord că Bo7lÎlalnu e o oam,alie,
U!ll cabotin, ajuns Ulii.de e p11ÎU relaţii şi iu
tnig.i, un prMt, , Dar, te rog, fă sămtrura aiÎla
penllllu IDli,ne !" N-am Vll'lllt să-l ascult şi Srun
buot,us şi,a hiî.nt gilJul. Ar trebui să filu mul
�mi.t, clar nu sînt. Fiindcă... (Cu bunăbate.)
Vrei să mă ÎIDlbrebi cev.a, băiailJule ?
BAlATU,L (sfios) : Ce să vă mtreb, nene ?
CASCADORUL II : De ce Turui ies toaJtJe pe

dos. Ch.ia.r şi povestea cu moamtea. Ţii.,am
spus adineaurii că n·wm s-o lllJllÎlnes,c, fi.irnc1că
sînt luCt11Ul ch-acU!lui. Ei, şi ! To,t o să crăip
ocl:ată şi odată. Pe cînd, uite, el, Sambuc•
Lus, oa şi hu:rt.riruna c1e la oa:re îşi trage UJU•
mele, n,o să piară, Ascultă-mă pe mine. El
e tîuăr şi Lmun.M oa Ia 20 c1e llll1Î şi-şi ballle
joe de noo toţi. N111 cise2li ? Laită... Am inrtrrut
ieci, din întîmplare, într-o sală de oortier,
unde se nimecise, naiba ştie oum, primul sălll
filan : ,,Zbu:răto1•ul'". Nru mi,a venit să C!l'OO,
Petru Boziainu eiia acolo. TwnăJr şi frrnmos oa
un zeu. Fia.sain,a,n,t, Fetele plîngeau, :liemeiile
ii mînoau cu ochii. Spune-mi, băiete, asta e
drepbaLe ?
FEMEIA PLATINATA (cu gravitate) : N-aveţi
g.ro.jă, sillÎ:miabe Horja, D1ieptatea via venii.
CASCADORUL 11 (ameţit din pricina bău
turii ce şi-a făcut efectul) : Dumneata ai
adus-o ? Vreau s-o văd l Unde e ?
FEMELA PLATffiATA (fihl'ă să-şi piardă si
guranţa) : Am sipus că va veni.
CASCADORUL II (duce mîna după ţigă:ri,
surîzînd absent, ameţit) : Să mă chemi şi pe
mine, abunci, (Faoe cu ochiul.) Să nu uiţi !
HEMEIA PLATINtA.TA : O să mţ;i aeolio, s,1Ji.
mate lliorja.
CASCADORUL 1I (scoate pachetul gol) : Pof
titu, 1lllÎ s-au llemliuat ţigările ! (Aruncă pa
chetul peste caop. Rîde.) Nici asta nu e drept.
Cc 2lÎ<,'Î ? (Faoe cu ochiul, complice. Pleacă
în direcţia bal'Ului, şovăind. Se Oipreşte în
dreptul celor carn joacă, rîde, spune ceva,
dar nimeni nu-l bagă în seamă. Dă a leha
mite ou mîna şi iese din soenă.)

VII
BAiATUL (iar copil, sare într-un picior) :
Unu--dioi, unu-doi. (Se opreşte.) Am o pre
simţire. (Gu ochii spre Îlntra,re.) Acum va
intra oel pe oan:e îl aşrllep:Lăm, s,eenariistul.
FEMEIA PLATIJNATA (su,rade) : Acesct!a UJU
va veni deloc. Saru nu Vin venii aoum.
BAJATUL (nedumerit) : Atunci, ome ?
FEMEIA PLATIJNATA : Nu-ţi pot spun,e pre•
cis... Poaite că Mll'e1a Spiuea,n,u, aotnita, poarlJe
că Mirea, oasoadoruil, s,aru poate că...
BĂIATUL (concentrat) : De unde ştii ?
FEMEIA PLATINATA: Ţă,am spus dOOil.' că
tot ce se inLÎll1lplă are un mlic... Siintem puşi
să jucăm într-o piesă a cărei urzeală a în
ceput şă se lege...
B.:\IATUL (perspicace) : V.rei să spui că cineva
ÎÎ trimite pe cei ca,i,e vrun aici clJupă un a:ruurne
plan. Dar atnmci e SIÎmplu : îi întrebăm pe
ei cine e aoela.
FEMEIA PLATINATA: Prea îl arez.i noo·
dernînatie. Ii trmriibe el, cliar nu aşa c:rum pre
supui tu, printr-o poruncă allmme. Ci proill
vorbe Îlnvăluiite, de care nici ei nu-şi da,u
�eama.

BAlATUL (privind de� lungul oa5,ei-decor,
s.pre intrai·e) : Iar m.aii dovedurt. Văd o
meie blondă, foWUJoosă, într-o rochie stră·
lucitoare oa metailul. Vine i.pre noi. Ce facem ?
FEMELA PLATJiNATA: O lăsăm să spună
pnima neplică. E ch,6p:lm,! ei.

.re·

(ilintră cu o gravitate degajată, o femeie
la care totjul străluceşte : părul foaTte blond,
Eaţa sidefie, rochia metalizată, ,,sfe:Lacr-ă". E Al:.
triţa, Mirela SpÎlnealJlu.)
ACTRIŢA (oa şi oum ar şti dinaÎlnte că e
aşteptată şi în oe scop, firesc) : Eu sî.nt fe.
meia pe o:ire el a �ubit-o. S"mt, de �apt, !>În·
gtl!M femeie pe care el a iubit-o.
BĂIATUL (încet, către Femeia platinată) :
Crezi că a pregătit replica asta cLinalÎUJte ?
FEMELA PLATINATA: Nru. C.,ed că a spus-o
de foa,rte mrulte ori. li vine de la sine,
ACTRIŢA (cu imporbanţă) : Mă.riturrisirea v-a
uluit sau nu mă Cl'edeţi ?
BĂIAT1:1L . (fîsticjt de prestanţa ei) : Vedeţi...
dar o 1ubrre atit de ID0111e... nu se mă-rturi·
seşte aşa... oricui...
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ACTRIŢA (ou bumăvoinţa unei, suverane) :
Sînt iacL-nrţă. Mesm,ila mea e să-mi eXllieri.ori
zez sent,mtmtele. Şi-apoo. ,oe să înichid în mme
da,ama mea,
însămi? Toată 1wm.ea mmoaşIJe
,
pină la ultimul aanăn'IJ!lllt. (Către Femeia pla
tinată.) Smit sig1UJră că drwmneaei ÎlmlÎ. dă
dreptalle.
FEMEIA PLATJJNATA: Da. E gireu lia Î!Iloe·
put, cinrd intri în primul ll'ol. Pe urmă piesa
se 11epetă.
ACTRIŢA (neaştepllat, ă tresăriTe):
A<licii ?
(Gravă.) N111. Drolllla noastră ,a fust um!ică.
Elementall'ă. .Aş,a ,oum s6'.nt stililiie mari. Am
fost femeia ,,jeţii lui. Deşi, îrn vwaţia luă, 01U
irnLervenit mu11le femei. Eu, însă, eram Neâ.m
plini.rea, Căuta.rea. luhi1ndu;rnă, el tînjea dwpă
aiJtoeva. Plectnd de lia mirne, mă eăulla. E oom·
plic.al.
FEMiElA PLATJJNATA fcu î,nţelegere) : Fără
indooală.
AillRiIŢA (ing.înduiiartă, recită, ca pemiru sine) :
„Nru pot să lle iubesc şi totuşi nu &ÎIDlt în stJrur.
, -e
să te. wăsc. / Nu pot să te 11eţm şi totJuşi nru
sÎ!nt ,în,. Slliare să ,te părăsesc. / O, spUlllle-mii
CUJIIl ,oall'e să rpum eapărt a.cestei .Lupte ,a,miare?"
Wau_ză', c;u amărăciune.) luhiire rtragiică a doi
oameni pred-estmaţi uDiul rptmtnu iaJtru.l. Chiar
1i pnin illJume. Petru Bo2liiaII11U şi Mirela Spii
n.earuu. (llis amar.) Bozi,a şi s,pimtl.
FEMELA PLA,TINATA : Şi .iJartă că pest, e zece
ani se ll'elpetă coincidenţa : diumnerulla, Boz.ianu
şi ]\firea. Din nou toţJÎ ,tll'eii ,ca 1a început. Cum
vă expliicaţi?
AiCTlUŢA (sim,pJ,u) : Cred în destin.
FEMELA PLATINATA : Şi ce îrnţelegeti dum·
noavoasbră prin ,destin ?
AiCTiRIŢA (încurcată) : Ca toaită lrum.ea. (Bra
vînd.) Mai e o problemă ?
FBMiEIA PLATJNATA (cu scrupu[ analitic) :
Aţi s.pus destin, ca şi cum aţi Ei i.pus îmtîm
plare. Deci coincidenţa e dÎ, !n întîmplare ...
ACTRIŢA (cîn
, tărind) ': Da şi nu. Fiindcă eu
cred că nu se p111tea Î!IlltmlJpla altfel. Trebnia
să ne irutîlinim. M11I'ea ,a fuSlt priiim,a mea :iuhire:
visw, emoţia ,printre laicnwni, miţierea. Pebo,
însă: Marea Iubire. Spaimă, runoortî,tu.dine,
dămu:i.re tOllaJă, .căwtaro, 111elin:i,şte... Căoondu·
ne, trehnia să ne întîlnrnm. Asta înseamnă mai
mult dooît o întimplare.
că a fost o
FEMEIA PLATINATA: Po
, ate
,
întîmplare poruncită.
ACTRIŢA (gîndind) : Ciu.diait :liel ele a spu,ne.
Deşi, în fond, aveţi d!l'epta;te. Barcă cineva a
potrivit lUJcru:r:iilie. ,lm,pO!lmÎva voinţei noastre,
a celor trei. Ne ora chia� ,teamă de o aseme·
nea îDitîlnii;i,e. (Incet.) Deşi în fam.dUJ!. sufie
buhti o doream, f,îecaro.
FEMEIA PLATJ:NA,TA: Fiecare? Făn-ă ni.ci
o e:,roe:pţie?
ACTRIŢA: Cred. Oa dovadă : nrirmellli din
noi n-a protesbat, doşi fiecaire e:rla liber să
opteze, chiair să nu .accepte. Dar îrn ,acest caz
coinoiden\)a nn ssair fi intîmrplat.' Şi lllIÎici cele
ce aiu umma;J;... (Gravă,) Ori. a :liosit ctÎD,eiW\ caire
a porUJ1cit şi voinţelor noastre ?
FEMEIA PLATlNATĂ : Nu. Nimeni. OTIÎice
intimpJ.are vădeş te o cîti=e a ei, nep1·evă:iru:tă.

amwn•

ACTRIŢA: O, dia. Aş,a e. Ne-am agăţiart
doi, eu şi Pebo, C'\l d!is,peraire de aoeast, ă citi
me, ca un fir subţire sus,pendat în IIIOCUiloscut.
(Fascinată.) La capărtu:l lui ce ne aşteplla?
O �'l'IJe. ,,N.lllilta ,albă". J.uoată Îlil fiilm, î,reală.
Dar pentnu noo., ea CM. aievea. Nuaita noas
tră, a.şa cum llJtl,o doriserăm clin totd:eaiunla.
EI - mire, eu - mireasă. �Cu patimă.) Fil•
mul acesta era vi,aţă, viaţa n,oasl:ră, adusă
ou zece a.:rui îndăJrăt. (fucet.) Şi totuşi, ce
stvaniru. !
FEMEIA PLATI!NATA: Stroniu !? De oe!?
ACTRIŢA (amar): Fiindcă viaţa aoeas.ta e:i1a
,,făcută", porUJllic:i:tă de , a ltcineva... de te:i.."ltul
wrui scenariu. Vorhes,c încu:r,oat.
FEMEIA PLA'filNATA \sigură) : N111. E limpe·
de. lnoru.rcătura începe de a!Îoi încolo. Fiim.dcă
peste acest text, scris, bătut la maşină şi
oare poaite :fii e:x:aminart cn runămmţime, ci•
neva a urz.it albe iţe, nevăZlllte. Un supra•
scenarW. !
ACTRIŢA (privind-o atent) : Mai exista u
, n
text ! (Tresăirind.) Să ştiţi că aiveţ.i dreptate.
Em um tex,t viiu, ÎalsesimhiJl, sohimlbător.
Viat,a noastră cea de zi ou zi, obişnuită,
făiră final roz, previzibil. Cu cit ne aip.ropilam
de sfirşitul filmu.lui, deci şi a şederii îm,pre
, ună, deveneam mai hlaz.aţi, m,aiî hănuitoni.
Din vechlle p,aiLimi, ÎDltre mine şi Pebo, n•a
rămas decît dvojdiia. Pebo era gelos pe Mirea.
Mereu a fost groos pe Mirea. Pe cîrnd hiebul
Mirea ajunsese ca o umbră, măcin.latt de o
aSllienie melainooiiică. Aşterptaim
, cu toţii, ller·
,
minarea filmu.lui, ca pe o sal,vare. Şi, totuşi,
în asClUillS, ne ero teamă...
FEMEIA PLATINATA (în nota de calm obiş
nilÎtă) : Teamă. Teamă, de ce?•.•
AiCTRIIŢA: Că o dată cu tiermirnarea filmlUl!.ui
vom pierde tobul. Speranţa. SpCll'l!lillţJa că
1tceea unică şi pură, înfăţi,ş,artă ÎIIl mim de noi,
s-.ar fi putut COtD.tÎ!nru,a în vwaţ, ă. Deşi ştiam
că a, ceast· ă aşteptar, e e o rodarucică iluzie, că
ne py,cfacem. Că :Eiuul s-Ulbţire Call'e duce pÎlllă
l,a „Nunta albă" va ;rămrun.e suspendart ma.i
depall'�e îrn vid (Cu înverşum•ar• e.) ... Şi totuşi,
nu ! Era adevărat ! Ne s-imţieam fericiţi !
Eram foriciţi. (Mai calmă, îşi tamponează
ochii.)
JUCATORUL DE POCHER Z (expansiv) :
B.iiavo ! Aţi cîş:trigart!
JUCĂTORUL DE POCHER X (criis.pat) : Oe?
Co?... Urule?
JUCĂTORUL DE POCHER Z (cu siguranţa
novicelui) : Aţi scos trei trefle!
JUCA.TORUL DE POCHER Y (s1ru4Jefiait) :
Nu oonlJoază nici treflele ! (Jocul e reluat în
zomăitul hocloPogit de rîşniţă oe se întrerupe
prin br�te smucituri. Zornăitul descreşte.)
ACTRIŢA fcaJimă, distJaJnţiată) : Nu. De ce să
mÎJD.t? Totul devenise impos,ihil. Mai ales ÎIIl
ultima să'Ptămînă, îniaimte de... AşteptJaim să
v,ină ziua �oeea, mcrnu şi m,e:reu mni.rmi,tă. Cu
dureri de oap, ou nerv.i, umîndu-me pînă Ia
paroxism. Eu, deşi cluhlaisem doro de sOIDillJÎ·
fere, mă zvîrcoleam Î!l1 part fă.ră somu. Mi.rea,
stors, scofilcit, tremwr,Îlnd dJin tot oOITTp1Ul, DJU·
trea gî111,du!l'i de si111ucicliere, Pobo irătăeiea sm·
g'lll' prin coclauri... Era groaiznic, de nesu-
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por.tal. Si.ngtrră, noruptea, chiimirtă în part, s.i.m
� cum urcă ceva în mine, din măir!run11a�e,
ca un ş,arpe. Doo=e, mm bine orice cLeciit
noest ooşmru- al aşt,eptămii. A dOUJa 2li s-a pră
buşit Peho. (Dă11,fl1lată.) A fo t cel puţin o
ce,r,titudine.
FEMEIA PLATINATĂ: Credeţi că aşa a
Vll"UJI: destinul ?
ACTRIŢA: Cineva trebui.a să moairă. E1-a
sing,uro soluţie. Destinul l-a ales pe el. Dm:
putea să mă aleagă pe mii:ne. Sau pe Mirea.
Cc vă u.i.meş,te ?
FEMEIA PLATINATĂ: Desminul nu alege.
Destinul po-ruuceşte. Şi totuşi aveţi dreptate :

de astă daJtă destinul a ales pe Bozmairuu.
(Intrigată.) De ce ooomai pe Bozianu?
A:CT<RI'fA (însuşindu-şi ciLa!rutl dintr-un rol)
,,O, dacă am şl.i. ! Dacă {Im şti". (Po:aotică.)
Plec. Trebuie să mă machiez. Aon un IlJOU 1101.
FEMEIA PLATINATĂ: M� fer.ioit?
ACTRIŢA
(b·esaoo şi priveşte ou atenţie
chipul interlocuLoarci) : Nu ştiu de ce, da,r
am impresia că nc•am mai i.ntilniit undeva,
că vă ounosc. (O priveşte în ochi.) Aslla e.
DumneavoastTă aveţi ochii lui P ebo ! O să
vă caut. Neaipărat o să vă oowt ! (Iese prin
faţa casei-decor, de după pere\i.i căreia răsu
nă un cîntec tînguitor. de fluier.)

VIII
FEMELA PLATINATĂ (nerăbdătoare) : Şi
B.MATUL (pri.viind în urni,a Actriţei) ... Şi aş
acum?
fi juirat că e fericită. La ce 1le gmdeş ti?
BĂI.ATUL: E fr.umos, e trust şi paar,tă Ulll
FHMiE1A PLAT!liNATĂ: La nimic... Ascultam
oînteouJ.
costum alh, st:dns pe oorp oa un baile1rri11.1...
FEMEIA PLATJNA,TĂ: E melian,colic, e s�
BĂIATUL (curios): Şi aorum ce va urma?
F.EME1A PLATINATĂ: Ea a.re totuşi drep
sihil, e complicat... (Se întoarce în direcţia
tate: desliuul lui Bo:,;Îa,nu a fost ales. Dair · cuiva nevăzut încă.) B'llll1ă ZlÎru.a, st.i.mate Mii:ooa.
Vă aşteptam.
cum ? In oe fol ?
BĂIATUL (matur) : Pawte... chi.a:r el şi l-a
(,în scenă intră Cascaclo11ul III, IvI:i·rea,
aJes.
îmbrăcat de sus pînă jos într-un maieu alb.
FEMEIA PLATJNATĂ (surprinsă) : Mică?
Fragil, delicat, posomorît, el calcă nesigur, ou
Vorheş,te !
mişcări ferite.)
BĂIATUL: N-a pulJu<t să rabcle aştepta.rea
CASCADORUL IlI:I (cu emoţie) : Mă a,ştep1iati ?
şi... (Gestul unei sărituri.) S-a lli11U11icat 1n
Pe miue?
gol.
FEi\rIEIA PLATLNATA.: Nu v-a spus M-i.:re1a
FEMEIA PLATINATA (medillÎlld) : Nu-i asta,
că sintem ai.ci ? Sau poate că Horja?
băiatuJ.e. Nu-i aslla. (Obsedată.) DestiJUul 1ui
.Bucur ?...
Pel'l'U Bozianu a fost ales. Dar în ce fel ?
CASCADORUL III (gingaş) : N:u. Nu... Eu
Aăci e de:,;lega.rea.
rum venit aşa.:. Dar cine sinLeţi. d'l.1:mneavoas·
J UCA.TORUJ... DE POCHER Y : Tu, ei aşi !
t.ră ? Si:nlc\i forur,be iscodiLru�i. Foarte curioşi.
Ai p,ricepul ? Aşii corrLoază...
(Alamiut.) Sau p."o.fesiunca v,oas,tră e curiozi
JUCĂTORUL DIE POCHER Z (ooiv) : Dar
talea ?
asra îm.seainnr, o şa
u
• nsă la tl'ei mii de î.ncer
BAIATUL (naiv) : Curiozitatea ? (Rîcle.)
cări !
1nai multă decît la toti oamenii.
JUCA.TORUL DE POCHER X (oprindu-se
CASCADORUL NI (niu) : Mie n,u-mii. p1::rc
clin acţi1me) : De unde ştii?
ou.rioşiri. Nu-m,i p1ac oei oare se bagă îu suf.:e
JUCĂTORUL DE POCHER Z: Se poarte
tul o•r,ului ftu·ă în::uviinţa,re.
calou]a.
BAIA.TUL (cu orgoliul ado'lescenlului) : Dar
JUCAT-ORUL DE POCHER X (qu dispreţ) :
cl��':''ll('ata, cum vi'td, ne iscodeştil, pui i,1�re·
Fleacuri !... (Continuă să manevreze aulom.,
b,tn.
tul.)
CASCADORUL III (păLirnnş) : Oame11j ca
BAIATUL: O să fie foarte gu:cm.
drr1nn1caYoasli·ă m,1.u
r IăcuL hă111uil r. E u .
FEMELA PLATINATA (su.spinînd) : Greu, clra.
BĂIATUL : Dar oe...
FU111drcă rnu m:1 sing-ur frupt, ci înb.1eag,a u.rze,ală
FEMEIA l'LA'fl1�ATĂ (îrnpăciui101re) : S·ba,i,
trcbufo .descilmLă... Şi noi? Noi cLarcă ţine,m
băiatule. (Celuilalt.) Calmm\i-Yă. Vă Lrec fri 
capă.L1.1l unui sun.grn: [r în... (focordată.) Nu
soane, aveţi febră, s1nlcţi slă.bj,[,
simti ? Vâne eincva !
CASCADORUL 1II (şovăi�) : A,m amc\il !
BĂIATUL (atent, p1·iveşte în iur) : Ţi s-a
(Răsuflă greu.) Mă �pasă cev,u. Neg1•u. (Duce
pă.nrnl. E doar vîrnlul.
mîna la ochi. !şi revine.) Şi dumJ1cata de
FElVLEL\. PLATtLNATĂ (insislJÎnd) : Nu. Vin,buJ
unde ş�ii că arm fris'>nnc i' Esli doc:Lor ?
l>atc alLi:el. (încordată.) Sint paşi de 0:11.
Atunci?... Nu. Să ffU•mi pu.i înlrc' bă,•j. Nu-mi
P,aşi foa
, rle uşo1·i...
plac. Def-orme:iză oul, pm·sonali•L:1Le:1. Twcbuie
să mă ,apăr. (Trece1·e bn1sc;1,) V-a spus de1>pre
BĂ.T.\.TUL (p,·i'"ind în spatele casei-clcror) :
as-ba Mirela?
Da, Yăd. E o umbră, acolo, unele crezusem
că e draperia... :ine, dar 111lt curm se vimc.
Fm,H?.L\. PL:\TJNATA: De uade şiiţi <"ă am
ci alunecă...
Yorbit cu Mil'C!n ?
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CASOADOJlUL III : De oe răspundeţi cu o
îrutJJebare? Doar v-am sipus că Illll"illli plac
intrebările.
FEME·lA PLATILNATA (fără să cedeze) : Dacă
v.reţi să vă răspund
la Î!Iltrebao:e, răspW1deti
,
dumnea'l'oa5tră m,aJi. întîi la ceea ce v-am
i
în trc.bat eu.
CASCADORUL lII (schimbare neprevăzută,
,
întunecat) : Ei, dia, pofitim, bănuiţi-mă. S&nt
generos... Şi ce, dacă mi-<a:m pierdiut p,ietenul
care... in acelaşi tiimp îmi deV1eruise dUŞ1IDam,
ocl mai ma.re duşman... Cît p1iveş1Je pe Mi
rela, eu, 1n nioi un c,az, , miai afos asităzi... ruici
n-a.m văz,ut-o... (Pierde şi<rul.) Unde aJJll .rămas?
FEMEIA PLATINATA (cu grijă) : Pioo•te Vll"eţi
un pahar ou apă ...
CASCADORUL 111 (descm-ajat) : Ni,ci asta nu
e o soluţie. O să..mi aminLesc eu si<ngm;r.
(Confidenţial.) Ştiţi, eu am o astenie cu sin
rhoon depresiv. Ciooodia,tă văd toml ÎDl lllegnu.
Bi.neînţeles, în vealillate
< , nu lia figitl'l"a-t. (Rîde.)
Cît priveşte o,amenii - curios! - în w,î,ce
strălin văd un intrus sa• u uo1 cunoscut oar, e
s-<a deghizat.
BATATUL (naiv) : D.ar as,ta e miinu,rua,t!
CASCADORUL III (bănuitor) : Găseşiti.?
BAIATUL (încredinţat) : Da. Fiiindcă, in aoosL
fel, orice străi<n vă poat,e apă1,ea oa un p1'ie
ten. Smteţi înconjuuait de p1·ieteni!
CASCADORUL III (deşi nu înţelege) : -Chruar
aşa! Ou.m de nu rni,aJJ11 c1ait seama? (Băn1ui
tor,) Dar, dacă e inv,ers, da<Că toţi priete11JU
imJi. vo,· răul, mă iscodesc? �Dur.) Ln fo1n<l
ce v,·,eţi să ştiţi de J,a m,î,ne? (Pauză. Ii fixea
ză eu p1i virea.) Cine l-a ucis pe Bozia.nu ?
FEMEIA PLATINATA: Ucis. Aţi 1,pus: ucis.
De ce?
CASCADORUL III (stăpîn pe sine) : Simplu.
Fiindcă l,a;,n ucis eu! Ave, am toa�e mo,tivele:
Mi1·ela. O i<uheam ea U(Il nebun. Se vede pe
mine ... Ştie toată lumea. ll m,am. Mi-o fa.u-ase,
ueises·e ch-agostea ei pentru 1ni:ne. ÂIJUDlci?
De ce .iu mă înllre.baţi. - aşa... d1ire, ot, hărhă
teşte? De ce mă luaţi pe ow1irt,e, ca şi cum
aş fi bolnav, un dezechrulii-b1\ll/t miiJrLal? (Por
nit, Femeii platinate.) Orezi că 1111 ştiu că
dum,neata por, ţi pem1că? (Băi-atului.) for tu,
tu ţi-ai ras barim ea să pm·i ma,i llÎ!I1ăr.
BĂIATUL (clîrz) : Iar tu, IJu eşl.i...
f•\EMEIA PLATINATA (pon1J1citor) : Taci.
La·ă-1!
CASCA.DORUL III (sarcastic) : la Le u�tă m1.rn
s,a stirnit. Cc sig, u.r e! (focrunto.t.) Sigux. Aţi
, stabilit vinovăţia mea ctinair
, ute şi mie n;u-,mi
rămine dedt s-o eon&i:rm, răsprnnzind: c1a
sruu nu. Ei hio1e, între, baţi. (Satisfăcut.) Vă e
teamă? Nu şti.ţi njanic, nsaveţi dovezi!
(A p1'ig.) Dar băg,aţi ele se· amă : pot şi eu să
ac,uz. Am la în,demfaă un dosar. (Rîde.) Cc
c11edeţi că scrie pe coperta lu.i? Un titlu
mare şi 1·oşn. Crima luă Petru Boztanu, alias
Bambuotus, alias Peho. A.şa, că vă miră? Şi
cine e ,·idima? Cine? Mjrea! D.a, Mj,,•,c,;1 !
Eu sînt Yfotima!
FlEMEIA PLATTNATA (c,u seriozibaLe) : Aveţi
şi dovezi, sLim,a,IJe procuror.

CASCADORUL 1JJI (rMe) : P:l'ocuror? Asta-i
bună. (Grav.) Am doviezi cu dui'llDllul. Cirul.
auI tenni.nat instr• iiL1.1trui ei,aJlll tmăr, eram sen
sibil, aveam un V'llltor de aur. Colegul meu
Bozi era un Nimeni. Nu ŞlllÎla să lllllble, nu
ştia să vorbească, U!ll h�et oabo,tÎln. N,u_ o av,ea
nici pe Mirela. MmeLa era a mea. Şi după
zece ani - ee schim.haIDe ! Micul Bozi es<te
ma;i,e1e Bozi,aruu, e!lte totul. Mire.a nu este
irianic, U!ll zevo. Mai rău : o umm·ă, u.rnJb,ra
a:l!buiia, un oa,sootlor. M,î,rea n-o mai a.J.'C raci
pe Mire1a. M;i(l1ela este a mar, ruui Bozianu.
(Teribill.) Ei, spll!Ileţi, asta nu e o animă ?
FEMELA PLATINATA (rece) : Sa111 poalle un.
motiv.
CASCADORUL 1Il (căzut) : Motiiv ? Ce mo
tiv?
FEM.ElA PLATINATA : Motivn.ul, cum aţi,
spus, pen,tru mlătur.a:rea un'U!Î. duşnllJaJil..
CASCADORUL IiII (vehement) : Fomte hine.
Lnti place. M-aţi luat nu pe oool!i,te, oo pe un
nev0
, 1-rui.c, c-i aspru, bărbă,teşte. Şi,aoum îrutre•·
baţi-mă, tot ast:liel : de ce Illll 1-<ai. uois Illlai
dev:reme pe acest 011llilin,aJ, prieoone Mirea?
Cum de,ai putut răbda a1JÎ.1ia. timp? De ce
te,ai, umilit ca lllll vierme, ti-căi1osule? Aşa să
mă mti,ebaţi, iliooot, m'Î!ndeă akfol... nu mai
pot, iillli vii-ne să în,n,ehU(llesc.
FEMEIA PLATiliNATĂ (gravă) : Spune, sti
mare Mirea, de ce l-,ai ucis pe p.ui.eillen1ul du
mitale Petr1u Bozianu?
CASCADORUL HI : Aşa da. Să disoutăm pe
naţă. De ciJnd aş,tcp:t să pot răspunde la înitlre
barca asta. Omul, oare nu găl.eş1Je în el pute1,ea s�-şi dohorure, adve,rs1a11L1l şi săai smlttlgă
Ec.meia răpiL, ă Jnrupoci, e o otreapă. Merită Ol'Î�e
înjosio·e. Lată ce vă răi&pund. (Ezită.) O să.
,·,reţi de&ig-ur să vă dies•Cifliu C'llDl1 s-a în,tiim
făpituit to-tul. Nu?
pliat... Cmn eu
P1EMETA PLATINATA
(cu solemnitate) :
V11em să şLim desig,m· cum a,i săvîrşit repro
, 
babila faptă.
CASCADORUL III (eutremumt) : Cum l,am
r
? Cum
ucis eu? Do-amne, cum am. făcut-o
am pullut s-o iiac? Eu... en... eu... (Surîde·
cu viJ10văţie.) Am un lapsus. ŞL'ÎlalDl toL-u,l pas
ou pas ... cLax rum uitat. Vă rng să mă credeţi.
(Tremură.)
FEMIEIA PLATJJNATA (cu btmă,noinţă) : Pioa11e n-,c(i totmşi un pahrur ou apă?
CASCADORUL IiII (speriat) : Nu. Nu vu:eau
apă... Eu · nu s"int bolnav. Un moment, un
moment, vă rog. Şi o să vă 5'p'Ull to!Ju,l, aibso·
lut tobuJ.
PEMEIA PLAiTlNATA (înţ4egătoare) : Pooto
c,, aţi ezi,ta.t, totuşi. BozialIIJU vă eua eel Dllai
bun pnieten şi era firesc...
CASCADORUL liII (agitat) : Firesc? Ce era
l',ir, -cs�? Nu! N-.am ezitat. E1·am hotă,·,it. Pre
gătisom toLu.l, pas ou pas, dar... (Cu naivitnte.)
i\1· -am imhol1n:'ivit. (Radios.) A,sl1la es!J, e! l\ili,am
a,lus aiminlc ! M-am î,mholnăvit. Şi atunci,.
desigur, n-an1 puLnt să n1,ai fac săl1-i:tuma neieca
i.n goo. A sărit Bozirunu! (Cu deznădejde.)
El a avut pu,terea ! Pe cind cu... zăcciam iu
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prut, clănţănmd de bug şi... (·Işi pierde Ş'ÎruL)
Ni.ci măCJaJr sa1teaiua de }'llas•llic n,am mrrutm,t-o.
FEMEIA PLATINA.TĂ (dur) : Dar cine a
mrrliat sa�teaUJa, s·tlÎmate Mmea?
CASCADORUL HI (cu ochii în gol) : Daoă-1
ucid,oom, er,a,m i,,Jvat, doamne. Saru dw:ă cel
puţin sa
· lteaua... '.Dar n-,am avut viliagă. Eram
hac de sud,oru,e. Ori, poarte că, to:truşi, 1-ann
illlbit. Era cel mai bun prieten. Aş fi răm1as
fi.iingu
, ,r. Mirela? Ah ! De mult nu maiÎ e a
mea. Atunci? Ma!i hillle baş :Ei ascultait pe el,
-cînd îmi spunea : ,,Dacă eş'lli oascador a1Junci
tilllde căibre ahso1Ullrull mrenmi.i Ilaie. Leagă o
firînghie de la Omiul 1a Cara!ÎlmaJD., şi mea-gi
pe ea, deaS1U1p1.1a prăpa&tiilor. Uimeşte lumea !"

Dar eu... (Ferit.) Re mine mă Î!n,spă1lllÎ!l1
tă
,
r;·ăpăsLiile. Şi Î!l1 jur sÎDlt nrumai prăpăs,tii.
(Ameţit.) Şi oo oad. Aş vrea să închid ochii,
dirur nru Sl.llport. Fiinclioă mă înghibe întu:n-e
ricul. LnlnJJlericul în orure şi el cade acum.
Cad·e în,tr·twa. (Cutremurat.) Doamne, de ce
n-<a!Jll sărut eu atunci?
FEMEIA PLATLNIATĂ (ins,istent) : Dair s-al
teaua ,oine a mUJbait-o, silllmlate Mwea?
CASCADORUL IiIJ: (cu ochii mijectaţi) : Ţi-am
spu,s să nu-mi plllÎ î:ntrebăiri ! La:să;mă, oo<to·
roanţJo, IllU mă îmbmci in prăpastie ! Uci
gaşil,01· !... (Cu un ţipăt, sare şi 0!pucă o frîn•
ghie ce spînzura deasupr� capului său. E
în aer; se smuceşte, frîngh1a îl trage î,n !,US,
făcîndu-1 să dii.pară din fuţ,a spectatorilor.)

IX
13ALATUL (urmărindu-l ou pnvuea, strigă) :
Fe, i,eşbe-be ! (Se reipede 1a Femeia p1atin-ată
,i o dă Ia o pa•rte. I.n apropierea ei, de sus,
s,e prăvăleşte, cu zgomot, un obiect greu.)
Te-a lovit?
FEMEIA PLA'11I!NATĂ (fără emoţie) : Nru.
Mrul{nmlooc, M.iaitrule. Ce a căzrut?
BAlATUL (uit.indu-se de jos) : Nu �tiu. GeWI
din ghips care s-ia sipart. (Cu .ură.) futea să
te omoaire. (Dindu-şi seama, mtrigat.) Crezi
că a ,'ll"llll: să te ()IID,Oare?
FEMEIA PLA11INATĂ : Tot- oe se poaite.
BMiATUL (irucă nedumerit) : Ori e nebun?
FlE:M!EIA PLAT]NATĂ: Cel ,puţin m 13!11mni.te
momerute. (Pe adt ton.) S-au poate n-ia fo,sf
decît un joc laJllJU!IIle.
BĂIATUL (illldigm1 t) : Orem? De oe?
FEMEIA PLAT.IJNATĂ: ln o.mce caz e un
semn hlllll : el se simite încolţit. Şi-a pierdut
Sl.r,"llranţ,a.
BĂIATUL : i01, d. Mereu spui el. Dar OÎ!ne
c =e ? (Afectî:nd maturi.ta-te.) Crezi că
e unul dintre casca.doo.,i?
FEMEIA PLATlNA
, TĂ: Poate, dar ceilaftţi
nu-l ·clllllosc.
BĂJIATUL (cu siguranţă) : Attrunci de ce ma
iin.te de a se aimJJD!ca. pe f.rmghie, iaoes1Ja drun
urmă a stJat o clipă şi a asclllltaJt? Apoi a
scos un ţipă,t. Gneva l-a speriat !
F&.vl"EIA PLATiINtATĂ: Aşadar ,ţi-ai diat
seama şi tu. &a cineWI d-incolo, m droep1ruil.
draperiei... Fn a1l61llt ! (Pereţii casei-deeor vi
brează impe11ceptibit ,lin spatele lor se a;u,d
paşi grei.)
BALATUL (la pmdă) : Da, aud. (Decepţiomi,t.)
E ciohanuil. Moş T<O'ader. (F,J,ui:erarul, pu!I'tind
cojocul mare şi alb, intră în scenă, îndoit
de spate.)
BALATUL : Da' oe-ai păţit, moş'lllle? De ce
nu-ţ;i dai jos nmnii1a asta de cojoc.?
FLUIERARUL: .As<lla-i rpo:ru.noa de ia acela
mai mare. T:rebuii.e să firu. Îln tot mom611tuJ
gata echipat.
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BAlATUL: Şi pentru atâta treabă re ţin
aici cu plată?
FLUIERARUL: M-am tocmit pentrru zăce
zile. Să cî:nt din f.tuier şi să zîc la un
djoc di capră. Eru ciirt din filuiea- J)eaJJla'!ll. baci.
Şi mai zîc o dată c:îrnd chiere capm. Da' CÎlilKl
Îu,tră urîţii şi halaurru', îi zîce altul, sodpoa
rul. Şi �1-0ela e tocmit oa şi mÎDle. (Cu interes.)
Da' ce•a fost cu bu:fnirou'l'la de adiin.eaiuri ?·
FEMELA PLATLNATĂ : La, a căzut o hu•
cată de ghips şi s-ia &f�at.
FLUIERARUL (privind &n srus, apoi către
podea, cu mimre) : Măi, să hle.
FEMEIA PLATlN:ATĂ: Dar dunmealla, Îlll
timpul ăsta, n-ai văzUJt pe nim.eni ?
FLUIERARUL (,bă111uitor) : Eu? Unde?
FEMEIA PLA'DJ:NATĂ: Unde st, ăiteai drum•
11Jeata. Ln doSIUII casei. N-iai vă2'Jlllt pe rumeni?
FiLUiliERARU,L (acelaşi joc) : Da' să n-avem
si.1părare, cine siillteţi dumnieavoas,tră?
FEMEIA PLATINATĂ: Te-am î.ntr.ebat aşa...
V11ei, ne spui. Nru wei, ilar e bine...
FLUlERARUL (msuz) : Eu iam auzit hufinii.•
tura. Mai muJite n,u ştiu... Nu mă priveşte.
Eu am fos,t ,toClllit să cînit.
BĂIATUL (copilăros) : Atunci ci.nită-ne ceva,
moşiule.
ELUIERARUL (încurcat) : Păi ce să... Fă ră
C.'l.J?ră . nu pot zi,ce. Nu se Leagă văersrul. Vă
v,01 z1c, e alta, diair nu ştiu ,dacă v-,o place.
E di pi 1a 111oi, c1i. la munte... (Se aşează pe
pl1Îspa casei-decor. Inceipe o melodie tărăgă
nată din fluier, se oprnşte şi, dUJpă o lUJDgă
pauză, spune ritmînd) : ,,Neg;u,Tici, hăi / Tru
umhhllll' / Şi-mu,necî,n' / Cum eşti mmieă•
toyi I �i- tunecă<toani / Da' tL1 n-ai vă.7Jrut /
_
D1-un :fiicHi,r desa nioo / Tinăr n;ns'UJl'lalt /
T=� Iăr' clin păorut ? J Ochişorii lru,i / Două
mun coapti / Coapti 1a răcoani / N'iiiaziunsî di
soai-i / Coapti pi sub foi / N',i,aziunsî dii
ploi / GoapLi 1a pămîillt / N' ,azlÎlun:.î c1i. VÎllllt /
(Fluieră tărăgănat, apoi hmsc înoetează cin-·
tecUJl.)
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BALA.TUL : Ei, oe e ? De oe te-ai opuit?
FLUIERARUL (se ridică în picioare) : Apoi,
eu m-,a,ş cl'llce la 1oouJ nii.eu. Că aroi daică
mă vede acelia m.ai maire, Vi2lante, mă ooartă.
HămtÎlneţi săruăboşi... (Iese în spatele casei
decor, văd.indu-şi acolo prezenţ,a prin viersul
tărăgăJOat al fluierului, reluat cµ obsedantă
stăruinţă.)
BĂIATUL (cu corn.pătimi.re) : Ta.re mai tLn·
jeşte moş.ul... (Jşi întoarce privirea în di.rec
(ia barului, 'U!Il,de toomai �i-a făcut apar, iiţia
o persoa,nă tinără, cu siluetă zveltă, aviru:I
o cosliumaţie sumară : bluginşi, cămaşă sport,
părul strîns sub şapcă, sacoşă atîi.rnată pe
umăr. Persoana mi,şcîndu-se dezinvolt se
-Opreşte în dreptuJ jocului mecanic.)
FEMEIA PLATilNATĂ (nedumerită) : De ce
ai LăOUJt, băi<atuJe?
BĂIATUL: To
, cmai a intuat cinev,a 1a bar.
E run băiat aş,a oa rn.ine.
JUCATORUiL DE POCHER Z (ascultînd zor
năitul fiselor care curg din automat) : Ce
oo î-nrtîmplă ? S-<a defootat?
JUCATORUL iDE POCHER Y: Nu vezi?
'ftrei deca1·i. A cîştigla,t ! .

(Jucătorul de pocher X adrună fisele, rîzînd
rnti-sfăcut.)
JUCATORUL DE POCHER Z (entuziasmat)
Splendid ! Jocul ace.sila e un Si}llendid deco
uec•baint. lmi daţi· voie să i.ntrodru.c şi eu o
fisă?
JUCĂTORUL DE POCHER Y (întelegător) :
Lasă-l să-şi rocă clrunbLroa.
JUCĂTORUL DE POCHER X (fanatic) : Nu.
AcllllD sînt în se:cie. (Continuă să miwze, pru
nînd în mişcare automatul.)
FEMELA PLATINATĂ (întoarsă cu spaitele
la 1bar, nerăbdătoare) : Ei? Ce se mtimplă?
V01,beşb, e !
BAIATUL : Nimic. 1Băiiartru.J. ace1a se uită 1a
joe. Ba, Illll... aJărllurri. lrutr-Ull chernarr aitim.at
pe peJJote.
FEMEIA PLATINATĂ : Chenantl probabil e
o oglindă.
BĂIATUL (privind cu efort) : Pia.r,că... parcă
, trălruceş �e.
FEMElA PLATliNATĂ �sigµ1ră) : Cbcm=uJ e
o oglindă. Iar hăia<bul acela e de fupt o :lia,tă.
BĂlATUL : Da. Ţine o sacoşă pe umăr, ea
fetele... Vine srp1·e noi.

X
Tinăm persoana m care ide.ntifidm aoum pe Secretara de p1atou, Ana-Maria, iese
clin h:w, cu dezinvoltură, dar cu cit se arpropie de partea din f.aţă a scenei capătă un
aer gr-av, p1·eocupat.

SECRETARiA DE PiLATOU (după ce a privit
(l.iscret în jurul său, spune Femeii plallinate.
de aproape, cu glas încet) : Eu sînt Ana•
Mai,ia. Totul e în regulă.
F.EMiEIA PLAmNATĂ : De ce ai întirziat ?
La telefon fusese voiiba de om zece.
SECRETARA DE PLATOU ( ,uitîndu-se da
ceas) : Şi acum e două&pre2lece. Totul a mers
strună.
FEMEIA PLATINATĂ (cu obişnuitul sci;upul):
Adrică .ce înse.a=ă că „tdtul a me.r,s strrună" ?
SECRETARA DE PLATOU (ou m.î.nclrie) :
l,am făcut pe toţi oeilralti să se perinele prro.n
fa�a cl=eavoast, ră.
FEMIEIA PLATINATA (�ur,pri.nsă) : 0um aista?
Tu?
SECRETAltA DE PLATOU : Da, eu. Le-rum
spus ,că a v<m,Î,t cineva care se interesează
de ca2lul Bozianu...
BEMEIA P,LA1lliNATĂ (încă nedumerită) :
Te l'og, ajUJtă-miă să î,nţ;el eg. ln cc scop ai
făcut-o?
SECRETARA DE PLATOU (mo<"entă) : Oa
să-i vedeţi, să srtaţi de v.orbă cu fieoore. (Cu
tărie.) Să-l diaţi în vileag pe...
FEMEIA PLATINATĂ: Şi, ideea asm, e a
ta ? Ori ţi-a s·ugemt-o a1tc:i.nev,a ?

SECRETARA DE P,LATOU : A mea, v-am
spus doarr... (Cu teamă.) Am greşit ou ceva?
FEM,E)IA PLATINATĂ (gîndind intens) : Nu.
Nu, fetiţo... Numai că asta schimbă totul.
fotregul :r.aţionament... (Rămîne în nemiş
care.)
BAL\.TUL (apropi:at) : De ce te,ai îmbrăcat
aşa ? Te,arn luat drrept băiat.
SECRETARA ,DE PLATOU : Sint secrebară
de· platou. Am rmu1t de .a.lergat.
FEM:EI.A PLATINATA (Îlll continuarea pre
ocupărilor ei) : Spune-mi, Ana-Maria : oum
se faoe că astăzi sînt toţ.i aceştia aici?
SECRETARA DE PLATOU: P11egăitim un
scurt-metuaj desitmart străinătăţii. Despre da·
tini şi măşt, i pO!pu1arre. Un .axanjament al
lui Yi2lanbe. Asităzi, adică exract peste o ju·
mătate de o.ră, turrrnăm jooul ,caprei. (Ară
tînd cas,a ţărănească.) Ăsita e ele.corul. Am
adus şi Ulll fluieuar aclevăr,at. Avem şi un
ba1am· cu pene.
FEMEIA PLATINATA (cu interes) : Baliaur
cu pene.?
SECRETARA DE PLATOU : O mască ima
ginată de Viza,n;te. (llicle.) Gurile r,ele spun
că şi-a înfăţişat 001.,acteru.l. Si.n,,"'UI'LU lucru
oare i-<a i,euşit de cinel �ace film ...
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FK'v lEJ.A PLATLl"IATĂ : Da. E lriIDpede. Şj
aoum Le as.cult. Mi-ai dart telefon că ai
să-mi s.plllÎ ceva impol'ftrunrt.
SECRE'I1ARA DE. PLATOU (aiprinsă) : Vireruu
să se fucă lumină! E voma de un omor
premedit.at.
FEMEI.A PLATiliNATĂ: Ai vreo dovia.dă?
SECRETAIU DE PLATOU : lncă acoJ.o, în
timpul f.i1măirilor, a,m a.VU/t presimţirea că se
pvegăbe�Le ceva imam. Un aidevăvrut coonp1o.t.
FEMiEIA PLATINATĂ: Oormrp1ot? Ex"age
rezi! Ai sîn{;e irutJe, fetiţio.
SECRETARA DE PLATOU (întărîtată) : Nu!
Nu! Aş.a e cum spun. Ann citat miuilită
vreme, de aceea n-iaim V'01110it. Dar mtre ti.mip
m-,arn co.nvm.s. L-,au sil•irt să moară medioori.i.,
tici'tloşii, w·îţ.ii... li văd cum se tmgruie acum,
cu liacrrrni false, cu rcgl·eLe. D.air s,rnr,îd pc
ascW1s. Au scăprut de o prezC!IJJţă supărătoare.
De un i•, ival. Alţii îl înjură pe fo ţă, fără nici
o rnşine. Umblu p,rirullre ei, îi văd zil!nic şi
nu miai. pot res,pu,a duhoarea lor. Mă înăib11.1Ş.
TrnbUJÎe să VOirbes•c. Să s.pun totul. E uJll
complot!
FEMEI.A PLA11INATA : fur aces,t ouVIÎ,nrt.
Complot. Crnm? lu ce scop ?
SECRETARA DE PLATOU /pornită) : Me
cliowii Îlllbotdea'UDJa se adună între ei, se în
iel eg, se coaJizează. ln.viclrua, ura, p
, a,Lirna OaI'lbă
oaipătă astfiel prnporţi,i de neînchipuit, fon
Laslice. O, dacă i-aţi vedea foind Îlll ju.r pe
tăcute, cu răsuflarea gil1Ca, cu ochi VÎllieţÎ...
E un complot. Complotul mediocr,ităţii!
FEMEI.A PLATINATA 0urmărincl un fir
logic) : Cuvintele, stămile areotive lllll collJSrti.
tuie argumente. Stai să judecăm puţin, feti�o.
Ai spu,s a,ilineaiu.r� că toţi aceştia, n,u s•e ştie
crnre şi cî.ţi, ,,l-au silit să morură". Ce Îlll�elegi
pTin as•lla?
SECRETAR.A DE N,ATOU : Dacă aţi fi fost
aoolo, Îlll săptămma aceea de chin şi de pa
timă lll'eagră, aţi Ii rirnţit, a\i f,i :în\ieJ.es toLuL
Cei LT-e:i, casoa,dorii, îl pîndeau ca nişte fiare.
Oa,r vicleni, în asOUills. L1 muşcau, aşa, m
gJumă, piuă la sînge şi a,poi zînnheau cu du
ioşie. Ca să-l mtărîte. De clilDiÎllea\ă, unul
din oi lua o îrnfăţişare spăşită, de om boJ
IH\V ; altul pretc�"1la, văitmdru.-se, că are un
1Jelefo.n uTgcnt ; altul 1:n1 era î=ă d ,,cs, sp1,e
ma.rea Lui păr, ere de rău, c1i!h beţi,a ele aseară.
E1,au însă v-01;bi\i! Căoi sooma îşi fi'tc0crn a,p.a
r.iţi,a tder:i, "-Oioşi nevoie ma11e, şi aL1moi,
n1,ai a.lics cind îl Jll-iÎ:ndean pe el in.tre ei, in
ccpeau il'on,ii1e. ,,NiÎici azi n-am putut s-o foc
pe v.itea21, 1tl în locul tău, Sarm]m,c1L1.1s!" ,,Dwr
nu-i ni1nic, ntiine te pozezi Lu cu l1ibcro11JU,I
in pat !" ,,Şi în labo1ia;bor te scot ăia că!Jall'C
pe-'ll.u rurmăsa,· focos, ca un adevăl.,at muş
chebar" - ,,De-ur să leşine ele emoţie Î'n sală
feLele!" - ,,fa te uită - or să strige ele cum se dă pesLe cap Bozia". - ,,Ba te rog,
fii ouviirncios. Ce Bozie? Marele Samlmctus"...
FEMEIA PLATINATA : Eşti sensihi�ă, Ana
Maria. Unde am ajunge, dacă am că'Ulba sub
l'iecai·e ironie o ci-imă?
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SECRETARA DE PLATOU : Ironie? A.şa
cred·eam şi eu 1a wnoopurt. P.îină cind într-o
seară, i-am allZlÎlt, fără să v1·ea.u, de dru.pă llill
parovan. ,,S•a hotă.rit. Am affat de 1a Vi
ro.nte, peste trei :t,i,le plecăm, orice s•air Îlll
timpla. Ca.re d.iin voi s,a,re?'· V,ooil,e celelal'lle.
- al doilea şi al treilea - au pirortestJa,t. A
vo
, rbÎlt, din nou prilDlllll, Horj:a mi se pare �
„Foarbe bine. AtUllloi să sa,:ă Sa:mhu�tus !" Am
alerg,at imedilat înln••,llill slllflet 1a Petru Bo
zianu... ( Tace răvăşită.)
F.BMEIA PLAT1N,A.TA (cu cli1,1i:oşie) : O, <lÎlll
de sensibilă eşti Aina-Mm·ia ! Cî.t eşti de
bună...
SE-CRETAIU DE PLATOU (reia poves•t irea) :
I-am relaitait toitul ouvînt cu ouvmrt. El in,să
. ,umea,
a ris. ,,Lasă-i, sUJI",ioairă, - aş•a ÎIIIl'Î. sp
surioairă - nu-i nimic". - ,,Ornm nin:nie? Ei.
uneltesc. Vor să· te tmimită la moUJl."llle". „La 1:'oatme :: Cum de ţi-a trecut prin oo,p că
_
.
rum sa mor? , - ,,O, c1ar te CU!ll.OS•c pirea hiine.
Tru vei face saltul acela. Şi-,atu!D.ci..." - ,,Şi
atunci, ce? el a rîs din nou, î.nsea!IIlillă că
am să mor?" - ,, Vezi, i•am strig,a,t eu. Vreo.
să le foci pe plac. Ai să sa
· ci!" - ,,Şi ce
ai v11ea să fac? Să fug Will fai,a loir?" „Nu, ci să-j da,i î,n vileag!" - ,,Drur cu ce
dovezi? Dacă merg 1a ei şi le spu.n bănu•
iclile melc or să rîdă de mine. Arunci, mai
bine, să iau o înfăţişaire spăsâtă şi să-i rog?
Să le cer hlllllărvoiw.!Ja? Să merg la bufet şi
să-l cinstesc pe Horja, pînă cÎlllcl acesta, am.e•
ţit de spirt o să mă ia Îill hrot,c? Să-l OOIIl·
ving pe nevolni()ltl de M'Îlrea că e llill mw:e
artist ra,IJa,t şi că tot la el se va mto,airce·
Miirela? 01,i să ood in mintea coJpiilor şi
să-l p1·ov.oc pe Buour 1a un conours de me11-s
în mîini? Nu şi nu! Şi-atunci" ... - ,,Ştiiu,
i-am spus eu. O să moci.!" (Se emoţionează
şi o pocl1clesc lacritnile.)
FlEMJEIA PLAT•LNATA (cu resemnal·e) : .Aicesm
este P�n Bo21iWD1U. LI 1,ecUJnosc.
SECRETAR.A DE PLATOU (calmată) : ,,0 să
mo1·i", i-am spus. - ,,Nu, Âml-MaTia, a răs
ptLus el. Vc21i cit soru-e şi ce bo1tă seniuă se
wrală astăzi? Cine moare intr-o asemenea
zi? Arn să plurtesc doar înln·e p:um.irut şi cer
ca wi abur alb. Iţi dai seama ce s-cenă Em
moasă va ieşi!" - ,,0 să mo,ri, i-1run s,pus
eu, clin nou, ti.ng1�inclu"l:nă.. O să moni". ,, Nu, Ana-l'vliari1a, mi-a s,pus el foa11,te Jiui'itmt.
En voi în,o·ha în pl�u soare. ln jurul meu
se va I"Oti î.nt1·eg o.rizunLul ele cTe&te, cm h1,a(l}j
şi cm palti!lli, . Am şi vo
, rhi•t 011 011er'11torn:cl".
„Şi clacă totuşi a,i să 007...Î.?" - ,,,N!U so
poate. Am calculat hi.ne. Dm· dacă totuşi m-aş
pră.buşi... Nii.ci aLunci n-am să moo·. O să
rămln veşlllr.Îc pe pînza eci,runului, oum sînt
astăzi... Fete ca tine Ol" voni mereu să mă
vadă. lar m0!1'mlnl1.1l o să-mi fie săpa,t chim
aoolo, căci e un loc ck unde se văd mun�ilÎ.
piluă deip.m·tc, de jm· imprcjm·. Aco1o vinbu'.
rile se acLună şi se LiJ1guje, ca şi C111J1n ar vcxd 1i
ori a1· cinta"...
FE.ME1A PLATINATA : Da, aicesba este Petru
Bozianu.
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SECRETARA DE PLATOU (ou emoţie s�pî·
nită) : Am avut o olirpă de revoltă ş1-am
strigat : ,,Dacă mo.r.i, am să dau bOltul în
,,iJ.cag". - ,,La oe hun ? Tot nu-i vei putea
dovedâ. Mai bine să mă ţină miru.te toţi că
.am pJec>aJt, plutind între cele douăs,p;rozeoo
mirese. Bătr:inei me,le ma,me,
dacă ai s-o în·
1
11lneş,ti, nu-i mai descrie aceasită soonă în
,
.amănU'llt. Spll!Ile-i dom· că a fost o :,,i albă
ca zăpada, de atîta soaire. E•a te va a.rede.
Căci nu se via duoe să V\3.dă filmul". (Fi·resc,
cu glas şoptit.) Şi asiba e tobt.tl.
FE.t'\,lEJA PLATINATA (domol) : Iţi mulţu·
mese, Ana-Mar.î,a. Aşa le-iam vă.7'ut şi le-am
.auzit întî.m,plîn.du-se eu însămi, în gîndu.rile
melc.
SECRETARA DE P,LATOU (ou spera111.ţă) :
Credeţi, nu-i aş,a, că-l veţi putea cla in vileag
pe... ?

FEMEIA PLATINATA (im nemişcare) : De·
acum totrul îşi urmează calea legÎluită. Soa:rtJa
nu alege, ci p<1111111ceş,1Je.
SECRETARA DE PLATOU (cu emoţie) :
Toală nădejdea mri-e în du1llilleavoasliră.
FEMEIA PLATJ!NATA : El run mai are scă·
pare ori ce cbip a:r înceroa să îmbrace. Acum,
însă du•te. Şi nu ară.ba. că ne ctmoşti. E ma;
bine.
SEGRETtARA DE PLATOU \apropiindu-se de
Femeia plabiuată) : Daţi"llll!Î voie să vă să,r,u,t
mina.
FEMEIA PLATINtATA (o mîngîie pe cap) :
Du-be, Au.a-Maniia.
(Secretara de platou îi prinde mina cu uu
gest incorclat, cald, apoi cit p.aşi iuţi e în
dreaptă căLre ieşire llrecînd prin faţ,a oasei
decor.}

XI
BAIIATUL (cu admiraţie) : Cum te•ai scbim·
bat ! Ap:roape să nu l1 e llllaii recunosc.
FEMEIA PLAUNATA: :M-<IIB limpezit. Aoum
�tw. to;IJul.
BAIATUL (uimit) : Totul? Totul? ... Artrnnci
spune ce cliip şi ce rnll!llle m·e el.
FEME·LA PLATJ!NATA : Asta iucă nu �t.iu.
Căoi de liecaire dată el vine alde!.. Poa1·tă a1t
chip şi, ah mune. Şi 111,ebuie clesco1Jerit altfel.
BĂilATUL : Abunoi, oum spui că ş•tii toL,il ,,
FEMEIA P,LAHNATA: Fiirudcă ştiu drumul
pe oare ,trebuie să merg, ca să-l irulilln�c.
L-a înseirumt chia:r el însuşi.
B.Ăil!ATUL : Din nebttgare de seamii sau &ina·
clins?
FEMEIA P.LATI, NATA: Tot una. El mcea�·că
tn aces,t fel să schimbe Lîlcui. Lu v-run., însă.
Fiinclcă ceea ce 11euşeşte să schri:m.he e doru:
ttrzeala şi 11111 ceea ce stă la temelia urzelii.
.AdevămJ, dreplatoo.
BAlATUL (copilăros) : ALuuoi nu ne ran11lle
decît să-l aş,tei1Ytăm... (Uimit.) Chiar acum a
lnlirat cinev,a în hm-... E un ins c.1-m ·m•ecut,
-alb la păr, Îlllll·-:un costum elegant, cu un
t11e:nci pe I11IDă... (Persoana descrisă în replica
de mai sus, Scenaristul, Alexandru Deliu,
trece prin har, fără să priveascft la cei care
joacă acolo, şi se îndreaptă cu pas degajat
,către latura din faţă a scenei.) Se pare că e
toomai acela pe oare îl aştepti"w_n.
FEMEIA PLATLNATĂ (ou repro,ş) : Nu rnrbi
aşa de r, are, băiatu1e. Ş,lli.u că e el.
SCENARISTUL (bărbat vîrsllnic, întMtn cos·
tmn de modă veche, purtat însă cu bun gust
şi rafiuameut. Se o,preşte încurcat) : Vă rog,
din toată ininm să mă sou:mţi. Cum am

primit telefornul am ş1 pon1il de acasă. Pe
jos... (Juoîlcin(lu-se.) Fiindcă maşina lllJÎ.-e iu
reparaţie. Şi d�ît să schillllh două aUJtohuzc,
m-.aJ1n gîndit s-o so1JJ11tez. S--0 lia.i. pe so'Ull'tă
tură, ad.ii:că... (Snrls candid.) Şi m-mn rătăJoiJL.
Pe străzile astea noi, fără indioalioa.-e, ciare
seamănă una cu alba.. (Glumeţ.) ...Ca două
scenarii schematice.
F.EME1A PLATINATĂ (impersonal) : Vă rog...
Vă fot11malizaţi Î1mltl. E11a!lll piieg,1tită ca să
vă aştept. N-1av,eţi nici o v,ină.
""CENARlSTUL (complice) : Si:rnte\.i ,amrabiJă.
Scen,:u-isbul e Lotdemma de viină. Lese film,ul
hine, toată critica i,n cor sorj_e : .. în pofid,a
scenariului cleploi1.1-b.il, reg.ia a reu.5it etc., eLc.".
fose f.i.lmul prost : ,.Pă,i nici rnu se pu1lea alL·
fel cu un asemenea soerm,riu deiplo11alJi.l eLc.,
etc:'.
FEMEIA PLATINATĂ (I.a obiect) : Şi în cc
categorie plasaţi ultimul film pc caTe l-aţi
scris - ,,Nwnta aUJă"?
SCENARISTUL (precaut) : N-am înţcles.
FEMEIA PLATINATĂ : Cr.itica, v'l:ca,u să
spun, a judecat şi aoum drnpă aceleaşi tipa.uc
ce.rna!l'iul?
SCENARISTUL (afectat) : Scenariul la „Nunta
albă"... Dar llllai pooille fi vorha, Î!ll. cond<i.ţiile
în oare s-a liuc.ra t, ele un sce.llla.Tj_u al meu, ele
oaue să răspund OlLVÎUlt ou cuvint ?... Şi dacă
s-.a ajuns Ia acel salt nefe,-icit sînt eu d,e
vină? Deşi a1u acceptat - e droept - în
textul meu fraro, foaza... (Scoate cli,n buzunar
nişte foi, îşi pu.ne oclielarii, cu o m.ină tre
murindă. Răvăşit, după o penibilă căuta,re.)
...Asta e. Da. ,,El vede, oa lu vlÎ.s, rotiind:u-se
chipul e.i muhiplioat, in d001ă [prw..eoo f.ipu;
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albe. I se pare că o recunoa,ş.te pe cea ade
,·ă:rată, după cum îi zîmb eşte. O urmează
în goană, se ridică în şa, ipriinde in 2lhor un
scaun gol şi, zănatic, în Îlllcmpuiirea lui, se
avînlă Îlnrun:te"... Deci, iată fram. cu pricim.a.
(Logică de avocat pedanrt.) De la hun în·
ceput trebuie reţmrute dioult expresii foaaite
Îlnpo111lan.te. Eu lllJ1l soris „se avirută Î!lllUll1te"
şi niaideoum „S!aTe". Şi în a!l doilea rin.d eu
am menţion.a,t „în chi.ipuire", adică „in vis",
şi nu în 1,ealitate. Ce spuaeţi?
FEMEIA PLATJJNATA: Mă mir. F�irn.dcă
această v'3!l"Î:aiI:Jrtă a soem:a'l'iului n-o OUIIlosc. A
cita e?
SCEN.AruSTUL (enervat) : PM:că mm poate
spune c.mev>a. D,a,r nru aS'lla aire irnrpOIDllanţă.
Variantele. Ci vri.zi'll!llea mea asupm srutuJJW.
care a rămias, fundamen,1la!l, aceeaşi. E · v;orha
de o acţiune ireală ...
FEMEIA PLATLNATA (logică) : Reală, i'l'eailă
- tot una. Ca să fie vă2mtă de sp
, eataJto:ro.
treburi!a oricum inte;rpretată.
SCENARISTUL (ca să cîştige timp) : N-am
înţeles.
FEMEIA PLATINATA : Chirur d,aeă C'ra VOinbra
de un salt, Im vis,
spuneţi, cirn.eva llre·
buia, oum să zic, să-l smă în realiillaite.
SCENABJSTUL (ascunz:înd nesiguranţa) : Ei,
dia, des,igur... Se plllllea recUJrg. e şi 1a lll'ucaje.
qum s-.a şi mcercart de altfel.
FEMEIA PLATLN, ATA: Da, ştiu. lnsă nu
despr,e a ta e voa,ha a.CUIIIl, ci despre vi:mu
nea drnmneavoastră, fum.dament.ailă, cum .aţi
spus, asupra &ailtu!IUIÎ.
SCENARJSTUiL �abiirintic) : Păi, eu... (Cea-
cetează foile.) V-<a!lll citit dOOlil'. Aşa rum stă
scris, negru pe a1b. Sal11ul e o simplă închi
puire, un :liel d'e ws.

=

FEMEIA P.LA111NA:TA (cu stringenţă) : Dar
mchipwea .a5'lla tirebuiia i.mprimoită conca-et
pe peliculă, văzurtă pe eCNhll... Şi atunci?
SGENARIS'I\UL
(dibuind) : Aibw:tici?... Ce
weţi?.., Eu am scris ou.'vlÎnte, n!Îşte hiete ou
v.i:nte ; verbe, daică vreţi : se ridică, prinde,
sc avmtă ; subsllantiv;e : goană, zbor, scaiun,
îrnchipuire. De aioi şi pînă 1a acţiunea oon
cootă, e un spaţiu imens. Şi de,a lumg:ul. lirui,
v-ali gîrndit, m oÎllle felu:ro. putem fi. trădaţi?
FEMEIA PL
, ATINATA: Deci v.irua e a regfoi.
Nu?
SCENAillSTUL : Vru, vaL. (Suferind.) O
:fieme1e inteligerută ca dum;n.eav ,oasrllră, n-aa-e
dreptul să srim,pLif.ioe. E d,oair V-Oil'ha de a11tă.
Trădarea, dacă e să vo
, rbim astrei., nru esre
adevăiraită. Ea se petrece ÎIIl'llr-ru.n E;paţiu in.e
frahi,J. E o - hai să-i spunem mm hlind irn·fiidel.illate, o infi.dre1iitiate esitetică, gr.a,tu,ită.
Căci ea se pe,Lrooe într-o 1un1e a nimicului,
ca.re, e arlla, ficţiunea. Dacă ar :Fi să jude
căm astfel vinile, artun.ci aoum ar trehm adre
ată unei i.nrtre� direcţii c,aire îşi piiopune deliberat să trădre:?Je arta, litero ei moairtă Vl1eaJU
să spun, pentru a-i salvia spirrriitul. Vă daţi
seama unde am ajunge dracă... (Işi tamp-0nează fruntea asuda.rtă ou batista, pe oare
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a luat-o din bullunarul de la piept al hainei.)
FEMEIA PLATJJNATA (stăru.iJtoare) : Eu, to
to.şi, o · să-mi asum riscul un.ei sim.plificămi.
In fond nici nu mă ill'teresează acest Îlnens
spaţiu al ficţiunii, ci doar maJrglÎnea Lui oare
vine Îiil oonllact cu reaitiibatea. Mă lwmăinţi?·
SOENAruSTUL : Pas cu pas.
FEMIEl1A PLAT•lNATA: Ei bine, la nivelul
acestei joncţiuni, într,e adevăr şi i.mag;i,rua.r,
nu consider că re� v-a fosrt inm.delă, cum
ziceţi. Ela a opllat intre diwn-se posiliiilri.tăţi de
j,oc, de iin ter:pootarre. Dair v-a re.s,pectat su,gestiJa
fundamentală. Vreau să spun, simplificin.d la
maximum, vis srau realiitaite, saitul aicela tr,e
buia real.i:n.a,t aievea.
SCENARISTUL (încurcat) : Aievea, dia, desi
gurr... lnsă... (Speriat.) Gredreţi că eu... Nu.
(Decis.) Da.că e să :Ei.u sincer, şi la urma
lliNlleÎ nu ş-tiu de ce n-aş fi, să:1,itw,a aia ne
ao11oc1tă am fost, silit s,o introduc în ten.
E adevă!rul gol-goluţ.
FEMEIA PLATINATA: Lail:ă un lu= nou..•
De ce?
SCENARLSTUrL : Fiindcă trebuie să ţii pasul
ou înnoi:ro.le, ou moda. Specllatorii a,u evolUJwt.
V.o:r să vadă nru ceea ce aJU Îiil iieoare :?Ji sutb
nasul lor, co11i.ruanu'l hamal, plictisirtor. Ci alt
ceva, MUmos, wans.6igw,at, aer:i:an. (Cu in.ten
\ie.) Şi aillunci Vl.Î.sn:u, imagăin,arul, nu-i a�a, llre·
buie... Oa să nru fii consiird.emt facil, meilio
d11amia.11Ji.c, demodiart. (iLndigrnat.) M-aţi într·ebait
a oui a fost viziunea. Vă răspund : mai po,t
să ştiu? Am fost năpădit de sugestii pseudJO
experte. Mi,au făowt capul llailendra,r. ViJs, rea·
lita,te, estetic, paira-estet:ic, nUJanţe. (Rugător.)
Da:r vă rog, ceea ce v,rum sipu,s răirnine înrtr(l
noi. Am Îlllarun,llat un nou soonraa-iiu 1a arpro·
bare şi...
F-EMELA PLATINATA (cu compasiune) :
G11eu e să iii scen1amist.
SGENARIS'I\UL (moale) : l\1un,că la galere.
M-,a,ş apuca oriclnd de alrtcevia, P111efer să crur
pietre, saci de făină lia morură, să sa• ip în
mimă de s·are. Da:r - n-am î:nootro - sÎinlll
în etate. Şi nu ştiu declt să sc:ciiu seenrarii...
Smteţi mulţnnnirtă de răs1punsurille mele? Drur
f,iţi smceră, vă rog.
FEMiEIA PLATINATA : Vă urez succes ! Să
v.i· se aprobe şi nootl scenariu.
SCENARISTUL (intremat, volubil) : Mulţ;u
mesc. Din toaită filnt;a moo ! (Cu efuziune.)
Mi-aţi luat o mw:e piatră de pe inii.mă. Din
diipa :Î!n. care am primilt teliefulllUll. de la · Vi.
zante, umblu pe srllrăzi. Nu, d.esăgur, nu m-{IIJil
ră !ăc�t. Am ocolit cLinadiin:s, înrcolo şi î;n.co,a,ce,
frammmt, oa să văd, să-mi d�u se.amra să
a-nali:?Jez._.. Gr�eafo e foairte g.mvă ! (Pri�eşte
atent orice rruşoare pe figUll'a :Î!n.terlocutoarei.)
FBMELA PrLAiTJNATA : A= puteţi să vă.
î1�toa11ceti liniştit...
SCENARISTUL : Vă mulţrnmesc. Vă mruJţu
mes� ! N :"'lll să uit mciodra,tă,.. (După multe
_
plecaornni,. şurîz:înd amabil, se retrage în di-·
_
recţ1� casei-decor şi iese, pri,n spatele ei, din
scena.)
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BAIATUL (miinunMJdu-se) : Ce fig,rură ! Nu î:n
ţeleg de ce l-am aşte,p1lat atilia vreme.
FEMEIA PLATINATA: A fost o iipOllleză.
Cre21USem că el poate fi urzitorul. Drur nu e,
îmi dalll seama acum - decirt wna din i�e
acesliu.ia. Căci el nu poalte fi aurtoruJ llllilÎ po·
1riv.iiri apiioape pel'IOOcte... (Cmtărind.) I,i 1iip
se.şte cev,a. EsenţfaJiul. Sau poarte mă înşel.
BĂll!ATUL �tent) : A,i s·pus „aimoope per
feote". De ce „aproape" ?
FEMEIA PLATiliNATA: Fiindcă el nu poart;e
lucra perfect. Fiiru!l. e intr"'ll111 loc, mai slab ol'Î.
mn,odat, cedează. Şi chiicar dacă n •a,r fi. astfel
şi Im i-ar r.euşi, pm aibsuro, o urz;eaJ.ă per
footă, chiair această pex,.fecţ,i'llllle lsar dia de g, oo..
BAIATUL (uimit) : Cum aşa?
HEMEIA PLAT:IJNATA: SWllplru: şi perfec
t- iunea e un semn.
BilA.TUL: Şi acest senin îl ai, :mamă ?
FEMEIA PLATINATA: Aşa cred, Teofile.
BMATUL (curios) : Şi cum se va vădi el ?
FEMEiA PLA,DNATA: Gum, prm ce împre
juua.re SlaJU. faptă, nru �tiu... Ştiu insă că ni
meni şi nimic nu-l vcor putea opri. Căci toartă
urzeal!a a fosil pusă în lucrare şi ea îl mÎ'.nă
înmte pe făptaş chiar fără voia lui. A�a
că el va trebui să aiparii - dJar nu ca pînă
acum, ascruns - oi sub adevă·ratu,l lui chip.
Ptru�i,' Teof-ile ?
BAIATUL (cu ochii ţi,ntă) : Nu. Vorbele îţi
sînt mcumcate.
FEMEIA PLATLNATA (ii mîngî�e pe cap) :
Deloc. Vorbesc foa'l'l�e 1mnpede. Nmnai că lu
cnurifo desp
, re oare v,onhesc SÎlllt încurcate.
(Cu auzul încordat, tresărind.) Arud zgomot de
paşi mruJ.ţi, IIllUINllllll' de v,oci. Ce se întîrn,plă ?
BĂIATUL �privind în spa,tele casei-decor) :
Nimi:c. Nu se vede nimic...
FEMELA PLAT,J,NATA (nemişcată) : E 1aironă
mare. SpUlile"lllllÎ
ce vez.i ...
,
JUCĂ.TORUL DE PO.GHER Z (mgător) : Vă
rog, da�i'illlli voie... Să p'lllll o 6să. O singură
fi:să.
JUCĂTORUL DE POCHER Y (înduplecat)
Lasă-l să-şi facă dia.mWiaua.
JUCA110RUL DE POCHER X �î.ndăTătnic)
Aşi. · E UJil agea:miiu !
JUCATORUL DE POCHER Y: O singură
dată, ce diiacu !
JUCĂTORUL DE POCHER X (trăgînd de
manivelă) : Nu. Că şctiJu eu de ee...
HEMEIA PLATINATA (în nemişca r, e) : Lar
ma e fo.aJ11te apr.oape. Ce vezri.?
BĂIATUL (se înseninează, rîde) : DaT ăslia e
un alai... Aki'll'l caprei. Măşti.

FEl\iIEI.A PLATJINATĂ (pentru priima dată
nervoa1,ă) : Nru aşa. Sp'llllle-mi ce vezi. :Faţă
cu f.aţă. (Zgomotu'l' e de aoum percep1li!bi1,
creşte in i.ntensitate. Se aud voci nedesluşite,
stridenţele unei viori.)
BAIATUL (.nemdeminatic) : Păi... CiohaJDJUil,
vătăjelul... UiJte şi caipra. D:r,acul. O mi<reasă,
mill':ele. Un a=ăut, 1u,n IC3.7JaC, Bulihaş,a... Ce O·
Ii asta ? M oarrtea ! Dincolo airapul...
FEMEIA PLATINATĂ (încovdată) : Nru. Nru.
aşa. Nu te izbeşte m:mi1c deosebit ? Fii foamlle
atent!
BĂIATUL (cu ciudă) : SÎ!nt. Mai mult nu
pot... (Fără voia lni, copilăreşte.) Uite-l şi pe
moş To
, adeir !
(Intră Secretaro
Sînt concentraţi la
ratorul e:x;amiinează
şi Băiatului să se
cor.)

de platoru şi Operatorul.
tveaba Im-. Grăbiţi. Ope-·
locul. F,ace semn Femeii
retragă di.n faţ,a casei-de

OPERATORUL (şocat de zgomotul automatu
lui, către Secretară) : Poftim cum SUJilă ti
nichele alea ! Cum de au apărut aici ?
SEC
· RETARA DE PLATOU: E decorul pen-·
tJrru ,;O �artă la modă''. Sp=e.J.e să înooteze.
OPERATORUL (bate din pa:Ime) : Ei, voi
de acolo. Îlnceliaţi. Filmăm !
(Jucătorul de pocher X împinge răstit ma
neta 1a loc, mghiţind o înjurătuxă.)
JUC
, ATORUL DE POCHER Z (ou fisa în
· mină) : Doar o singură diată !
JUCATORUL DE POCHER X (dl opreşte) �
Nru! (tA.rătînd către Operator.) Garo !
OPERATORUL : Gaita ! Gata ! (Secretarei.)
Ce racem ? Aş,teptăm pe V.izamte ?
SECRETARA DE PLATOU: Nu. A s,prus că
pnima int:raTe s-o înoepem fără el.
OPERATORUL : lline. (.Bate din palme. Cu
voce 1JaTe.) Luminia ! (Se aprind reflectoa-·
rele.) Ajunge ! Deocamdată :repetăm, (Către·
cei care aştea,ptă 1a intra•rea în scenă.) Aten
ţie, alaiul ! Cap:ra ! F=noşi-i ! (Bate d!in.
palme.) Gata !
(iln frunte cu Scripcarul şi cu F�uiera,rul'
«Moş 'toa<ler», care cîntă şi joacă, potri.viJt ri-
tmalul.rui ccxns,aorat, intră în scenă „g,rupul fru-·
moşilor" : Moş, Babă, Vînător, A�·năut, Cazac,
Mirre, Mireasă, Doctor, Vătăjel. Costumele şi
măştile sînt de asemeni cele con.saorate de·
tradiţia pcwulaTă. Vătăjelul se desp.rinde di.n
şir, în timp ce alaiul îl înconjoară dansînd,
afară de Scripcar şi Fluiera-r, care răll:n.în lîngă
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,el şi continuă cînllatul. Vătăjelul şuicră
din
,
tr-U111 ţignal. Frumoşii se opresc din dans.)
FtEl"VCEIA PLATJJNATA (cu ncrăbdm·e) : Ei,
-ce se întîm plă?
BAIA.TUL : Nimliic. · Nimic cleoseb�t.
OPERATORUL (răstit) : Opre-şte ! (Cărt:re cei
.din a.fru."1 scenei.) Uroţii ! Ce aştep:1Jaţi? 0nm
iluziti ţignruLul, porniţi. Ga,1;a !
(VărtăjeluJ dă sernnah1l din ţignal. Intră,
juoînd în draci, gJ·upa Urîţilor, adică Dracul,
Bulibaşa,
Ma oatul, Moartea,
eg.ustorµl.
Jocul aceslot>a, polirivit obiceiului, e grotesc
scălămbăiat, cu ghiduşii neprevăzute. O.racul
-<,inter,pretat de Cascadorul Ţ„ face tumbe, se
stl"Îmbă, &are în sus. Moartea are un aer
poznaş.)
FEtvLEIA PLATINATA (a cărei voce, eventual,
se poate auzi în sală prin intermediul unui
dif.µzor, ca să nu fie acoperită de mll.7.ică
.şi de laQ'lla alaiului) : Şi acum? Acum, ce
mai e?
BAIATUL (L"ăspunzînd prin inter,mecliul ace
luiaşi •apa•rat) : Siu,t Uriţii. Joacă. Dracu' face
tumbe.
FEMEIA PLATINATA (incorclată) : Nimic
-deosebit? Fii atent !
(Vătăjelul şuieră din nou. Jocul Uriţilor
încetează. Binefoţeles că aceşt�a, rărninînd ÎIO.
repaos, n,u voi· înceta să facă „urît", adică
ghiduşii, hlizeli şi scălărnbăieli.
Pe o nouă melodie mai săltărnaţă, intră
in scenă Ciobanul «interp1•etat de Oascado
rul 11� şi Capra «Cascaodorwl III,.. Ciobanul.
îna, lt, IlllÎJndru, vînjos, joacă în fa�a Caprei,
.care degajă un aer teribil şi fantastic. De
.aceea, masca ei nu trebuie alcătuită dÎlll ma
teriale în multe culori, fustuoa e, ci sint, de_
prefouat, pentru acoperirea co1,pUJl.ui, blănu
rile rudimentare ori stuful, iar pentru ca,p,
coarne înalte şi întoarse.
Jooul Ciobanulu•i şi al Caprei e ca o hll1\iiunbare, cînd aprjgă, cînd limă, a unor forţe
ale naturii, primordia1e. CapJ,a, la început,
nefiresc de înalt;'\, întărîtată, îl domină pe
-cioban. Se apleacă furioasă în jos şi mătură
podea.Lia cu barba. Ciobanul, însă, netemător,
o îndeamnă, jucLncl şi strigu'.nd sa.oa.dat în
fa\a ei :
,,Ţa, \:a, ţa:.. Căpriţă, ţa !
Ţa, ţa, ţa... Căpri\ă, ţa".
FEME1A PLAiTJiNATA (cu insistenţii)
.ce ai tăcut? Ce --czi?

De

BAIATUL : Un cioban., Hocja. Şi o oa.pră ...
FEMEIA PLAT:IJNATĂ (su,b tensiune) : N'U
aici. DiirlJ()o1o. Ce e?
BAIATUL (J)rive-şte către culise, în _spa,tel�
casei-decor) : Nimic. Vmtul, cLnapruua. Şi
parcă, pall1Că ...
FEMEIA PLATINATĂ (cu durita.te) : V,orbeşre!
HALATUL : E o Ulffib.ră. Un om. 11 l'OOUllOSC.
FEMEIA PLATJiNATA : Cine?
BĂIATUL (decepţionat) : E scenaristul, Deliu.
(Vă,tăje1ul Muieră. Jo, cuJ caprei încetează.
. sborul, care se
Din şirul Urîţilor ie ·e Negu
<1pl'Opie de Capră.)
NEGUSTORUL (în stilul naiv al jocului
popular) : A cui e ca.pria ruirusta ?
MOŞUL (ieşind în faţă, dintre Frumoşi)
A cuâ să hie? A mea. Da cli şi înbreghi ?
NEGUSTORUL : Vireau s-o cumpăr, moşule.
Ori nu-i di vînzare?
MOŞUL : A[păi, oum să nu hie. Da' clepa,n,:le
cîţi lirainoi dai.
NEGUSTORUL : Ţi-oi da eu cit nu f.aşi. Da
s-o văd mai întîi dacă n,a,re vreun beteş,ug.
(Se indreaptă spre Capră. Capra se repede la
el. cu răuLate, şi-l sperie.)
MOŞUL: Sua.i ghiinişor, căp1,ită, hăi!
NEGUSTORUL (face o nouă încerca.re de
apl'Opie1se, dar Capra se ridică ameninţă
toare) : Apăi, moşule, eLL z1c s-o v,ai:(ă mwi
bine docLo•ml. (Face Sl'!Tln mă,5tii respeDtive
ca1·e se de prinde din rîndul Frnmoşilor.
Capm se culcă la pămînt. Doclo,rul se apro
pie de ea, o mîngîie pe hJ.ană, clar cînd vrea
la pieptul ei, Capira sare Î!n
ă puie urechea
:
$LLS şi-l răstoarnă.)
MOŞUL (potolind-o) : Hăi, căp1,iţă, ta,i ghi
nişor. (Caprn rămîne cuminte.) Apăi ai vă
zut-o cît îi ele voinică. Zî-i. că-ţi p1aşi.
NEGUSTORUL : lmi plaşi, da' vircau s-o în
ce11c şi de frică.
MOŞUL (lutrn) : Vezi să uu maii 1>a\i �ar
,·'un bocluc.
NEGUSTORUL : Di şi ? Că purnbuu t1,e.a,ba
aiasta î,l chem pi frati;mîu mai mic. (Strigă
tare.) Hei, U1Ude eşti p1usleo?
FEMEIA PLATtLNATA (sub tensiune) : Aici,
ci a schimbat. Ce vc�i acum?
RAIATUiL (uimit) : O umo1·ă. O mască. Niu.
Un ha.laur. Un ba1aLLr ou pene.
FEMEIA PLATINATĂ: Să iic acesta ultimµ!
semn?
NEGUSTORUL (făcînc1u-se a ce11eeta printre
cei din jur. Cu glas 11a1·e) : Eşti aici, Prisleo?

XIII
De afară se aude un sbrigăt guLural, 'infio1·ător. Şi imediat ţîsncşte în scepă
Bal�urul cu _Pene. Masca lui, a:,--în� _corp°;! îrnbrăca_t in blană ori stdt obrazul roşu
apnns, ,rnconiurat de pene mart, rnf1pte 111 de?,0rdme - produce spaimrt şi tci·oare.
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Alaiul se desface. Capra, înfiorată, sare în p1c10are. Cele două măşti se reped una la
alta, ;e înfruntă, într-o teribilă î11cleştare. Balaurul însă e mai aprig. Şi, Capra, încetul
cu încetul, se moaie, tremură, se lasă la pămînt.

NEGUSTORUL : Iacă a chierit oapra di
spaimă. N-o mai mu.
MOŞUL: Şi vorghieşti? N-are nmica. O f,aşi
pi nebuna. (Se duce pînă la Capră şi-i dă
vînt pe la nas cu căiciula.) Scoală, căpr,iţă
hăi! (Hîtru.) Ei, Las' că ştiu şi vrai tu. �Că
tre Scripcar.) Ia zî-i u,n,a săltăreaţă, măi
scripca.11ule ! (Scripca:mil şi Fţuierarul încep
jocul zglobiu al capr, ei.) Zî-i! Zi-i aşa !
(La semnul Vătăjelului care e aşeaza m
frunte, întregul alai, Frumoşii cu Urîţii ames
tee,1ţi, se urneşte la joc. Lor li se adaugă
şi Bal:rnrnl cu pene.)

OIOBANUL (iese în faţa Caprei ş1-ş1 tncepc
dansul iute, bătut cu paşi mărunţi, în timp
ce strigă) :
Ţa, ţa, căpriţă ţa.
Ţa, ţa, ţa, căpriţă ţa.
Te-am adus de mititică
Şi-acum eşti ,cît ,o ghiţică !
Ta, �a... �a, ţa !
Te-am ,adus de mitillea
Şi-aC1Um eşti cît o ghiţea !...
OPERATORUL (umblînd printre dansatori,
,e opr,eşte, ridică mina în sus. Cu voce tare) :
Stati ! Stop! Staţi ! (Alaiul se opreşte. Mu
zica tace. Căbre Capră.) Fii a-tentă, Capră...
Cînd ajungem în acest moment, te scoli în
piciorure, s,ari şi ponneşti la joc. M-ai auzit?
(Cap1·a îşi mişcă, moale, capul.) Aşa! (Căt.re
alai.) Aşa ! Tempo ! Gata!
(Jocul se stîrneşte iarăşi îndrăcit, repeLînd
mişcările de mai înainte. Ciobanul rosteşte
din nou cuvintele de la sfîrşitul îndemnului.)

OIIBRATORUL
Capra ! Gata!

(bate din palme) : Acum,
(Insistă.) Gata, am spus!
(Capra rămîne inertă.) Stop! Stop ! (Alaiul
şi muzicanţii se potolesc. Către Cioban.) Ei,
Ciobanule ! Horja! Vezi ce are !
CASCADORUL II (se apleacă şi-l zgîl\.îie
pe interpretul Caprei) : Mirea ! Auzi... Miroa!
VOCI RAZLEŢE : Ce are? ... Mirea !... Scoa·
te-i costi.unul !
CASCADORUL II (autoritar) : Faceţi loc!
(Măştile care 5e ingrărnădiseră se dau la o
parte. Scoate costumul de pe oei întins pe
jos.) Mi.rea! (Uluit.) Nu mişcă !
VOCI RĂZLEŢE (staTe de agitaţie progre
sivă) : E paJjd... A leşinat... Doamne, e
mort?... E mort !
FEMEIA PLATINATĂ (avîn<lu-1 alături pe
Băiat, pătrunde în mijlocul mulţimii în de
zor<linc. Cu o voce care se face ascultati't) :

Grigore Vizante eşti acuzat de omor cu pre·
mediLare ! (Agitaţia se potoleşte. Tăcere.)
OPERATORUL
(dezmeticit din uimire) :
Gum? Vizante nu eslle aici !
FEMEIA PLATINATĂ (sigură) : Ba da. Este
aici, pri.nt1·e noi ! (Măştile se agită iarăşi,
privind una către alta cu teamă.)
VOCI RAZLEŢE : Oa!re?... Unde? ... Nu sint
eu !... Vizrunte?
FEMEIA PLATINATA (intinde o mînă şo
văitoare în gol) : El e! Balaurul cu pene !
OHER:ATORUL tmtărîtatJ : im.posibil ! Acela
e Sregărescu, balerinul!
(Ochii tuturor se îndreaptă asupra măştii
ind�cate. BaLaurrul cu pene îşi descoperă faţa,
împingîud masca peste cap. Rumoare. Stri
găte de sm,prindere.)

REGIZORUL (ou foţa murdară, asudată, însă
calm) : Nru, Stolerule, sînt eu•.•
OPERATORUL (uluit) : Dar Stegăresou?
REGIZORUL (îşi şterge fa\.a, cu mişcări de
gajate) : Stegărescu mi-,a dat telefon că nu
poate veni. L-am înlocuit eu. Simplu. (Ru
moarea se potoleşte. Cei de faţă par a-l crede.
Rînd pe rînd ei încep să-şi înlăture măştile
rle pe feţe. Imaginea grupului devine bizară
căci pe trupurile unor fiinţe fantastice apar
capete omeneşti asudate, obosite.)
FEMEIA PLATINATĂ (neînduplecat, grav) :
Vizan,te Grigore te. aouz ele omor cu preme
ditare ! (Asistenţa se agită. Zarvă surdă.)
REGIZORUL (înfruntînd-o) : Eu? Aouza.t de
omor? (Către cei din jur.) Ce v-a apucat ?
Potoliţi-vă ! (Teribil.) Femei.a asta minte!
Fiindeă nu vede nimic. E oarbă! (Ridică o
mină şi o mişcă deasupra capului.) Spune-mi
oo fac eu acum cu mina ? (Neprimind nici
un răspuns, triumfă.) Vedet.i? Nu ştie.
FEMEIA PLATINATĂ (vehement) : Degeaba,
Vizaute. Nu mai scapi. Eu ştiu adevărul!
REGIZORUL (pierzîudu-şi cumpătul, brutal):
Adcvărnl? Mincinoaso! Crezi că nu ştiu cine
eşti? De la început Le-am bănuit, dar cînd
mi,an1 dat seama adineauri că nu vezi, am
căpătat certitudinea. (Luînd martori pe cei
din jurul siiu.) Femeia asta msa acuzat de
omor. (Gest către Cascadorul III întins pe
podea.) Priviţi, cercetaţi! El este viu! Horja,
pune-ţi urechea la pieptul lui Mi.rea şi spu•
ne-mi ce auzi. (Poruncitor.) Faceţi lini;,te !
CASCADORUL II (se lasă în genunchi, exa
mi ncaz,1 pe cel căzut jos) : Cred că respiră.
(Ii pune urechea la piept.) Inima hatc,
Bate!
ACTRIŢA (în costumul Miresei) : A mişcat!
Aduceti apă ! Bt1curc, apă !
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(Cascadorul I
singurul cal'e nu şi-a
scos masca, înfăţişîndu-1 ca drac - pleacă în
direcţia barului.)
RfEGIZORUL (llr:î,umfăLor) : Atum:i cum pol
fi eu uoigaşwl?
VOCI RAZLE'fE (cxprimind nedumerÎl'e şi
indignare) : Oine eşti? Oe vrei ? De oe miin\i :1
(Cîteva măşti 1iac cerc, din ce în ce mai
sL1·îns, în j1uul Femeii Platinate.)
BAIATIJL (îi înfru,ntă) : Op1·iţi-vă ! Nioi urn
pas înainte !
SECRET!ARA DE PLATOU (vine alături de
el) : Staţi ! Vă spUJn totul. Femcia asrlla e...
FEMEIA
PLAiTJJNtATĂ
{intervine) : Tuci,
Ana-Ma,•i•a. Toate b v remea lor. (Ou o pre·
,tantă care imipune.) Gr,îgo
, re V.i=:rlle ! ... E<u
nu lle acuz de moiat•tea lru.i Miroa. Nici n-am
spus asta. Eu, aim venit să te aooz de uoi·
derea ou ştiinţă şi p,•emediiva,i-e a lui Pel!l'll
Boziamru !
REGIZORUL (s:wca�tic) : Sbuipid. ln ce scop?
Era cel mai bum JJrÎ.ollein al meu. (Celor di01
jur.) Doar o ştie toată lumea. Şi voi, în
p,,imul rînd... Cît lsam iruibit, cit îl plîng şi
aoum.
i
f<lEMiEIA PLATlNATA:
1n ce scop? Biino
că. ai pus a,ceastă inLneha'l"e, Vm1-n:1Je. L-ai
o.morit clin ură, diim ură mocm,ită, strînsă de
ani şi ani de ziile. li invicliia� talentul, lim ·
museţiea, gene,,ozi,t,a,tea. Fliu.idrn1 acela caJd şi
puternic ce-l apropia de orum011!Î. Score:t'ltl· ma·
re1ui său succes 1a pu!bli.c... Şi asta cu a tâ1
mai mrnlt eu cit ştiai ce g.Ql imens şi reoe
asOl.llll2i aliai. (Arată pieptul.) Dar şi cit or·
goliu.
REGIIZORUL (hravînd) : FruiLasti.c ! Vă mul·
ţumesc că mi-aţi deschis ochji ! Vra să zi.că o
crimă dii;n i.uv.icliie... (Fnl, să mi1·arc.) Mţţţ.. ,
(Cîţiva clin cei de faţă rîd. Cascadorul II
se ,·eîn toarce cu o căldarre.
Lcşinatrnl e stropit cti apă, dar nu-şi revine.)

per

REGIZORUL (intuind că atitudinea de
.iflare îl avantajează) : Altă viot�mă, desigur,
a inv,id!iei mele.
FE�1ELA PLATINATĂ (cu o gu-avitate ce
readuce în asistentă starea de tensiune) :
După un vechi mit, acesrlla ar Jii fosrt motirv;ul
f>"rimulu.i onrnr c!iiJn 1umc. Inv�diia pen1mu că
C-umu.l foa1el1Li uroa drept în înallntl <,eruiui.
DtlJlll.n(lllta, Vi.z,rnnte, e�ti insă un om modem.
REGIZORlJL : Mulţumesc pentmn com,]Jlimelllt.
/Din nou cîţiva se amuză.)
FEMEIA PLA11INATĂ (asp1'1.1) : Niu e un
com]Jliment... luviidia dJUrruirllaill"! nu are un !i,m
p u]s c,Lic. Dwnm.ea!Ja raJ o
, roarre rle fopte mă·
l'Cte. Nru? D.umnea;!Ja reacţienez,i iclin serunţii
rniimarc. Anllip'atie, greaţă, vomă... Şi din
joc .Jucid. E hine tot ,ee rreuşeşte, ne şi \IJll]
omor. E�r•t miJru�m. randament ma.xim. Sm
tem ra,li.cnaţi, ap
, ocalipsa ne pîndcşte.
REGJZORiUL (enervat) : Teorii. O acuzaţie
,c susţine cu rEa,ptc concrete.

FEMEIA PLATINATA : Pentru asm am ve
n;L a.ici.
HrE:GtlZORUL
(işi î.ncmcişează, ri:ihdiîLo'l'.
ntiinile pe piept) : Vă ascult.
FEMEIA PLATI AT Ă : Bo7iaJlllrn. nu ţi-a fos•I
pmellen. Te ignora şi as1Ja te jignea mai 11."ăJu
clocit disp1·e�uJ lw. Lucid cll!m e�ti, ea să-l
WJ.gommchczi, ai, inclriJJUlÎ.t un joc - roou·
nosc - foa.rLe i,a.liiniat, dim- şi 'll!IIÎJ. Căci po·
trivit Luii, moa.1•te,a unui .ins, m. s.peţă Boziamru,
trebuia să-ţi aducă şi g!o,rie. Da:r pCiilltTill asta
era nevoie de cmcums1lalll ţie•••
REGIZORUL (întunecat) : Urndc vă sîrut d�
ve1Jiile ? ... Vă avcl'Li2Jez : dacă nu le veţi pl'O·
rh,ce - cum de altfel sint s�•ur - veţi a,veia
de suferi, t rigo:nile leg,i,i.
FEMEIA PLATffi.AiTA (reh1înd notulliurată) ,
Aveai J1ev1>ie de circums,lla<n\JC. 'fi le-aii crerait,
,1lcă1n1i.nd. pe ha7la acesrtei ipoteze - să,i
11ieem ,,•es-totice" - un srupra-scenaci
, u.
REGIWRUrL (decis să joace str'.Î!lls) : Scena
a·iu, Ir1ră „swpra". Aşa se numeşte. Şi în aJl
clojfoa rînd - ie,·taţi-mă că vă ÎIDllmCil1UJp - 11111>
eu lsam socis. (Ninuoitor.) lgill10iraţi lucm:mi
elementame. Şi în aoesit caz, ier, taţi-mă, di, s
cu\li.a devine de p11isos.
FEMEIA PLATINATĂ: Nru e nioi o 011oaire.
(Cu accent.) Su;p:iia-scenaniru. Ăsta e tm=onwl.
Adică um pl<a.u oare cupri,ndea înr!Jreaga rn;r
,:eală a omol'nlui şi pc cairc l,wi alcă1iu�t pînă"
ia ultti1nrrul a1năuunrt.
REGIZORUL (cu pcrsifl:wc) : Mă 110g, recu
nosc : sî11t un soelemt.
FEMEIA PLA111NATA: Nu vDeau să ·reou·
no.5ti fără dovezi.
OPERATORUL (ii1dignat) : Lwtruţi-mă că iin
lorvin dar... Asistăm la o tnistă Jiaaisă, imi
pa"·e. (Regiwru1u.i.) Vizii d11agă, nu te Îln.ţe1eg.
Ţi se aruncă �n,vinu i1,i stupide de genul : eşti
tlJil nci.ga, ş şi ni prooedait dLLpi:i un pl,a,11. Ei,
�i? Toţi uoig,aşii ,şi fac un plan. Ce dovradă
e asta !
VOCI RAZLETE · Ne picl'd.em timipu:l ! Cine
plăll• eşle înLrtl'
, n�po�ea ?
REGIZORUL (serios) : Lu,a\i 1n111ză de mrasă.
(Către Casraclor, i.) Horj<a şi Bu<>UT ! Duceţi..J
pe Mi.rea pc patul de colo. (Arată către
casa-decor.
(Caseadoi'lll III este pu 1•1Ja,t pc hra ţe pÎllă l-a
locul indicat şi întins pe pat. O parl'lle cliiJn
măşti iau loc, în pozit�ă comode, în interioo::ul
casei-cleco1·. 1n b,wul improvizat, jucătoru,
văzJnd înllrerL1perea repetiţiei, îşi reia11 Jo
currle lîngă :iuLomaLul de pocher.)
REGIZO !tUL (c:'\trn Operator') : Ai drepllalte,
e o marmacă. Dar vrna,n să S,])'Ulbor oou,oe urrmă
de h,1rnri,ală.. (FemPii platinate după cc şi-n
M�us clin nou m1inile încrneiş�te pc piopt.)
Va ascrnlt.
FEMEIA PLATtINATĂ (reluînd fără n fi tu'l
bumt�) : Am rămas, oum spunea şi dum-
neahtJ, . (gest ci:illrc Operartor.) la rucliJtuirea
pl,mulw. Pentru a-l pune în ll<plicare aveai"
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nevoie, inainlle de toate, de ·un scen!ariu con•
venab-.iJ. Te-ai oprit, după multe taillonă:ci la
,,N'l1.D!ta ailhă". F.ii:ndcii mei, în scen,1 finală,
se putea introduce 'arcel salt în goi. Şi as,tfol,
,regi.a es,tetică s-a· asociat cu reg1a unei crime.
REGIZORUL (ins,inuant) : NCQ. ·cumva, adică,
l-am împins eu de la spate să sară !
FEMEIA PLATINATA: Vaii,''nu. Aiî procedat
mult mai suh1li.:l, pni:n u:rze1i; - cum se s:p'U111e
- de · oulise. Ln această pr,iiviinţă, rec'ILllJOsc,
a,i un uai1ent ne:rrua!I.IDahil. Mai irnti:i. rui ma!llc·
"'.r.at 1·,ein,uilnirea celor trei învrăjbi.ţi, din amor:
Mwea, Bo21ilanu şi M:i.re'lia. P.atiru.iJ.e s•a;u re
aprins, mÎlnţil.e s-.aru ÎID;oo�oşat, · iţele pullcau Iii
trase din ascuns ,· mai lesne. Dar nru irntru în
amănl.lillLe. Tll"ec 1a ail domlea ac, t aJl SUIJ.J,r.a-see·
nariulwi. : oasoadoru. Sa111 Illla!Î. bone 2lÎ.s : sa·
hobajul taoit.
R:EGIZORUL (indignat) : Dar asta e culmea !
(Căutînd din ochi pe Cascadori.) Băieţi! Hor
ja... Bumu... S!flnllleţi ! V,am înc1e;rruna;t eu să
vă eschivaţii. ? '
CASCADORUL II (dîrz) : Eu
refuz;a,t
sing;uir şi nesilit de nimooi... lall." �ea, îl
vedeţi, e in ultmlllll hal. Buour...
CASCADORUL I (intră in joc) : ArimeaLa imi
dpM!JÎne. Sint org,olios.
FEMiEIA PLATJiNATA (RegizoruJiui) : As,ua
dovede�lle cit de bine i-m manev,,at. Da1r să
nu intrăm în amănu:nte. lmporllalllt e că în
săptămina din urună, de aştepllare chiinlllÎ.
toai:,e, Petru Bo2llaill,u ţi-,a intuit joool. Că,
anUllle, c1umnea:ba i-.ai mtăril:alt pe cei trci
împotriva lui, ca să.J umruleşti. Şi el D'll putea
decît să acoopLe s•aJtul. E111a un .wrtist proa
miwe şi gene:rios, ca să nu dea totiul... Cind
i-ai spus că x,enrunţi La secven� :fiinală, că
vei c1a dispoziţri.e de p1eoa:re, el a înţeles pro
v,0CM1Ca şi a acceptalt·o, d!is,pue�uindu-te. Şq
toW{;i, deş i ero J)T,egămit 1a oo.ice, el mt se
aş1Je!P1la în .acea clipă la moavte ...
RIEGIZORUL (sarcastic) : 1in1Jei,esm1L... jn,tere
s,a,n,t. Avc1,i imaginaţie. fotă rnn al doil,ea
film oa re s,a1· putea fiacc.
FEMEIA PLATINATA : De ce ? Oind aj
obţinut cu „Nlll!Ilba albă" tot ce ai sconbat?
Po:1;olirna jnvii.d.:iei, glo1·ie, succes. Chiar c lacă
acest succes e legat ele numele lui Bo21iarnu.
Dar ai ies'Î:t dm med,iocr.iLa1:ea ano:nrirmabului.
Eştri n�t chiar creator de „pagini ant·o.lo
gice". Regia sup11a-soon,arciru.lui a fost apraape
perrectă. SplJIU „aproape" fiindcă botuşi �i-a
scăpat o, greşeală..•
REGIZORUL (ang,renat în demonstrai.ic, dar
încă persiflînd) : Smt nerrthdărto:r s-o a.f1u...
FEME,JA PLAT,INATA (consolatoare) : 01,i
oum, nu pulleai s,o eviţi. Căci ai inclus ÎJn
oal.oolu:l initiITTl pe Boziianu, oa un ins izo1art
şi rnu ca o fărimă d.:intr,un imens amgren,aj.
Dohorînclu-1, Le-ai şi conside,,at vr iclor.i.os. M,ai
ales c,1 el a rernc\ionat în apar<mţă pasiv kt
p·rovotx1rea dumi1Ja'le. In aparenţă, fiirn.dcii
.1rel imens anga·eniaj pc cm·� il omiseseşi, s-a
pns în m.işoarre şi adcvă,rul nu poate :Iii as·
cuns. iese la iveală.
REGIZORUL (pl'egiitindu-se de lupta deci
sivă, duce miinile la piept , dîrz, sarcastic) :

·=

Asba e tot? 'Smt cJ.ecepţiOlllat ! Spemm în
dezvăluiri seill2JaJţio:na.le. Teoriile mă plictisesc.
FEMEI· A PLATINATA (cu duritatea strălu
citoare a oţelului) : Prea hine. S'll. cobor.im
pe păm1.nt şi să vorbim ele crima drumibal.e !
Y.,,ei clovez,i concrete? LaJtă-le : mai Î!D.tu
fop uul că p=niu ereobu•rnrea . sănitru.rii n-ai
apelat la un casoa:dior, al ]?altiulea, care exisLa aco1o, la f.a �a loCJU1ui.
OMRATOHUL (uimiL) : Lncă un oasoadO'r ?
Ci.ne?
FEMEIA PLATINATĂ (călire Regizor) : Chl,aT
chm1ai,Data, G,rjgor.e ViÎ.zJarute. Ţ.i-ai inoeprult ca·
riera ca dmesor de oai şi cascoo'or. Acest lruCll"U
11 �tia foa.,.,te bine şi Pet1m Boziiami. Şi ruum
neat,a ştia, i că şliie. Ln.că w1 motJiv de ură
şi c1i.s1Jreţ.
OPERATORUL (către Regizor) : AdevăraJL?
REGIZORUL (şovăind, luat pe neaşteptate) ':
Ornroown. Dar îm.:i pierdusem antr=entul.
(Stăpîn pe sine, către Femeia platinată.) Aţi
fi V!1mt să mor eu. Nru ? AsrtJa nu e moi o
dov,adă.
FEMEIA PLATJNATA (lovind cu un fulger) :
fotă şi dovada c1e nedezm1inţilt : spaima şi
lesinul 1ui MÎll."ea. Cos1JU1mul bala'll!l'lll!1ui ou
p�e ]-ai îmbrăcat oa să-i opreşti măa,tuni
!;j.rea prin temare. N şlii,ai doar cit e c1e slab
şi de foicos.
REGIZORUL (atins prin surp
, rindere) : Ce
mMSburi.sire ?
FEMEIA PLATilNATA : Doviac1a crim.ei. Că
a,i mlll/lJat în =ul nopţii s,a,lteaua de plastJic
aş�ală să a.marliizeze căde;r-ea lui Petiru Bo7li
a1lJU. l\fuea te-a văzut şi o ştiru.
OPERATORUL (intrigat ele tăcerea Regizo
rulu.i) : Vj_z,a,n,be, ce ai de spus ?
REGIZORUL /cănLînd fchriil) : Feme:iia as,ta:
femeiia as'lla minte ! Oum ?... (Găseşte poteca
salvatoare.) De unde ştJii ce i,run1 sp
• us? Cii.
1-= ameninţat ?
(Pauză. La bar zgomot metalic

asurzitor.)

JUCATORUL DE POCHER Z (exasperant)
Lăsaţi-mă o diată. O singură dată.
JUCA.TORUL DE POCHER X (cu lehamite)
Uf... M-a,i căp:iat. Fie!
JUCĂTORUL DE POCHER Z (inLroduce fisa):
Mi.i de mul�um3iri.. (AutomabuJ. se cutremură
tot şi începe sii scuipe sacadat bucăti de
metal.) Ce-,i ast, a?
JUCATORUL DE POCHER Y : T.rci aşi. Ai
dat lovitul'.'\ !
JUCĂTORUL DE POCHER X (disperat) :
N111 t11ebuia să... Ştiam eu. (Monezile de metal
continuă să curgă izbindu-se sacadat.)
REGIZORUL (frnrios, celor di111 bar) : Temri
na!i o dată ! (Zgomotul scade. Către FemeiA
ameninţat? Cum?
Eu l-am
plat.inată.)
FEMEIA PLA�INATA (cu rigidă impasibi
litate) : I,ai spus că sînt de la procuratJură
şi că ,am ordin de aresba;re conLua lui. Contai
că şocul îl v., d,obari.
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REGIZORUL : Dar el trăie�te... 11 puteţi
întreba. (Arată cu mîna către casa-decor
unde zace Cascadorul III.)
CASCADORUL III (în pat, în capul oaselor,
cu ochii în gol, murmură vag) : Apă... Apă..•
REGIZORUL (încercînd disperat o nouă
pistă) : Minţi. N-ai putut să auzi nimic ! Ero
zgomot, muzică...
FEMEIA PLATINATA (cu intensitate, fără
să ridice vocea) : Uiţi, V,izante că acei care
nu văd, aud mai bine. (Alt ton.) Şi acum
eu am să plec. (Cu gravitate.) Nu te blestem,
deşi mi-ai făcut răul cel mai mare. DM nu
vei scăpa de pedeapsă. Nimeni n-a scăpat
<le pedeapsă ! (Băiatului, blînd) Hai şi•om
1merge, Teofile.
'BAIATUL : Da, mamă.
<OPERATORUL (nedumerit, vrea s-o reţină) :
Dar, vă rog, cine sînteţi dumneavoastră? .•.
De unde a\i venit ?
,CASCADORUL II: Nu. sintcţi procurorul?
(Cei de faţă, uimiţi, fac zarvă. Se dau însă
Ila o parte pentru a lăsa totuşi să treacă pe
,cei doi, Băiatul şi Femeia.)

FEMEIA PLATINATA (ajunsă aproape de
ieşirea prin bar, se întoarce cătrei cei de pe
-scenă. Zarva se potoleşte.) : Procurorul va
·veni. Rămîneţi cu bine. (Iese călcînd rigid,
,eu mîna sprifinită pe umărul Băiatului.)

(Zarva şi foirea mulţimii reîncepe, cu in
tensitate sporită.)
OPERATORUL (exasperat) : Dar pentru dum
nezeu, cine a fost femeia asta ?
ACTRIŢA (cu gîndul răUicit) : Oehii... ochii
ci!...
SECRETARA DE PLATOU: A fost mama
lui Petru Bozianu !
JUCATORUL DE POCHER X (ascultînd de
zamăgit cum continuă să cadă monezile) :
Ştiam eu... Aşa so întîmplă întotdeauna !
(Lumina scade cu încetul. Persoanele ies cîte
una din scenă, ori dispar în întunecime. A
mai rămas în lumină limpede numai Fluie
rarul, aşezat pe pragul casei-decor, ca la în
ceputul „baladei tragice".)

FLUIERARUL (intonează o medalie tărăgă
nată, apoi îngînă nedesluşit cu o voce blindă,
care capătă cu încetul înţeles) :... Neguxa
şi-mi zîşea ? / Măicuţi, măicuţî / leu cî l-am
văzut / Şi l-an1 cusocut / Da, iel s-a suit
/ La muntili săc / Uni' v.i.tJezî sî-ntrec /
(Reia melodia din fluier şi apoi din nou cu
,·oce blîndă şi agale) ... leu îf spui curot / Că
iei s-a�urot / Şi nevasta lui / Soaria-soari
lui ; / Şi a lui nunta.5, / Greieri-greieraşi ; /
A lui lăutari, / Lăcustili ma.ri, / Pîn' iarhî
să,·iu' / Pi.sti iel păşîn'...
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Copiii şi teatrul
Din cînd în cînd, mai des
la matinee sau la turneele
tealrelor din provincie, liniş
tea ,dlii e tulburatiJ de cete
de copii neatenţi, neastîmpă
raţi, drăguţi de fapt, dar ab
solut străini şi indiferenţi
faţă de tot ce se întîmplă pe
scenă.
Fenomenul descumpăneşte
CPI puţin, dacă nu chiar inJ
tr igă, prin frecvenţa cu care
,e repetă. Ce caută aceste
,,elemente turbulente" la tea•
tru ? Intrebare, evident, falsă,
copiii aceştia au nu numai
dreptul să păşească într-o sa
lă de spectacole, ei au datoria
să fie prezenţi acolo, îi obli
gă înseşi . comandamentele
farmării, educării lor spiri
tuale.
Că şcoala face prea puţi '. '
.
pentru a le îndrepta paşu
către teatru, e adeviJrat, că
părinţii lor nu fac des,ul pen
tru. a le lărgi cu perseverenţă
şi într-un proces de continui
tate orizontul cultural, iarăşi
poate fi adevărat, dar mult
mai adevărat e că teatrele
sînt cele care poartă întreaga
mare răspundere a captării,
cîştigării şi farmării spectato
rilor lor. ln cazul nostru, co
piii nu au venit la teatru.
Ei au fost aduşi.
Ei nu au nici o vina ct,
ceea ce li se înfăţişează p�
scenâ nu se potriveşt.e mei
gustului, nici pu.terii de înţe
legere, nici n,woii de a cu
noaşte, proprii vîrstei lor. Ei
sînt victimele, da, victimele

unor prea zeloşi org,;mizatori
ele spectacole al căror scop
·mic şi imediat e planul de
încasări. Că aceşti copii nu
vor înţelege
absolut nimic
din spectacol, nu interesează
pe nimeni. Din punctul dQ
·vedere superior al Teatrului,
ei sînt spectatori printr-un ac•
cident, care accident, date
fiind împrejurările în care
s-a produs, are toate şansele
să nu se mai repete.
Iată de ce : copiilor din
Capitală, să zicem, le stau la
îndemînă două teatre, ,,Ţăn
dărică" şi „Ion Crnangă", şi
tot nu le e destul! O dovedeşte
şi faptul că nu de mult, fn
zilele în care mai ms pome
nitele teatre aveau cite două
trei spectacole pe zi, alte do
uă teatre (din provincie) pre
zentau - într-o ciudată dis
creţie publicitară - zeci de
spectacole la Sala Palatului,
de fiecare dată arhiplină.
Copiii aceştia iubesc tea
trul. Ei participă cu bucurie
la spectacole, ei văd pe scenă
poveştile ştiute sait neştiute
încă, e un joc nou pentru ei,
e deocamdată teatrnl - joacă,
dar e deajuns pentru a-i face
să-l îndrăgească şi să-i de
prindă ,·egulile. Ei ştiu cine
sînt Ţăndărică şi Tleann Sfn
ziana, Tigrişoml Petre şi Scu
fiţa Roşie.
Dar cînd aceşti copii trec
de vîrsta primei lor copilllrii,
ce se mai întîmplă ? Cînd
domnişorica, pînii mai ieri în
drăgostitei de teatml-ioacă al
copiilor nu mai are vîrsta

Scufiţei Roşii, dar nu are în
că anii Julietei, ce spectacol
de teatru poate vedea, şi un
de ? Cînd sensibilitatea, con
ştiinţa acestor copii străbat
zona tainicelor şi imprevizi
bilelor prefaceri ale puber
tăţii, cînd joaca rămîne un
deva în urmă şi în faţa foş
tilor copii lumea se înfăţi
şează alt/el, cu totul altfel,
cum ne gîndim să-i purtăm
mai departe pe calea către
teatru, aşa încît teatrul să
însemne mai mult decît o
joacă pentru ei, să devintf o
deprindere şi, în cele din ur
mă, o necesitate a existenţei
lor spirituale !'
Cîtă precocitate ne tngădu
im să punem în cîrca lor
pentru a ne amăgi că, după
poveştile cu feţi-frumoşi şi
zîne, vor înţelege ce'l'a din
Cu-i i-e frică de Virginia
Wooli sau Adio, Charlie ? Nu,
serios, foarte serios, acestor
copii pe care ne-am supărat
uneori la teatru, acestor co
pii care nu mai cred tn zmei
şi balauri, dar nu-l înţeleg
încă, n-au cum să-l înţeleagă
încă pe Hamlet, ce li se ofe
ră?
Deschideţi programul spec
tacolelor, vedeţi piesele care
se reprezintă în această săp
tămînă pe scenele bucureş
tene şi alegeţi-le pe acelea
ca.re s-ar potri'l'i vîrstei lor.
Titlu.rile, vă rog să ·mă cre
deţi, încap pe un bilet de
teatru.
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Virgil Munteanu

ROLURI

nobilă, tîrîLă ele un soţ falit la marginea so
cietăţii ; Asta (Macla Florian), •pribegind răbdătoare şi întelcapti1 - o viaţă întreagă,
cu soţul şi copiii ci·; Daphne (Paula Ionescu),
ve elă şi Lînără, se bucură din plin de viaţă,
alrtluri ele un bărbat pc care-l iubeşte ; Dora
(Mihaela Sloboda), o tînără frumuseţe visînd
. ti ajungă vedetă de cinema, în sfîrşit, Maria
mea, care nu pretinde vietii mai mult decît
îi oferă, clar care nu ajunge a se bucura de
darurile vieţii pentru că, ele ani şi ani, îşi
aşLeapLă soţul plecat pe marc. O viaţă Lrăită
în singurătate, spaimă de necunoscut, preju
decă1i.

ÎN
PREGĂTIRE

- Aţi vorbit nu.mm desprll femei. Roluri
de bărbaţi... ? '
- Da, există în acest „azil de noapte" mo
dern şi cîteva roluri admirahile de bărbaţi.
Dar fiindcă vorbim între noi două, hai să-i
ignorăm de data asla ! Peste această lume
mică, aproape patriarhală, se abaLe o catas
trofă. Metropola modernă năvăleşle peste ei
cu buldozerele şi-i alungă pe cei pripăşiţi -aici.
Aceasla este situaţia limită descrisă de autor.
Cine are de trăit va trăi, cine nu mai poate,
moare. Dar, nu vreau să povestesc mai mult...

MAYA INDRIEŞ
Teatrul Dramatic din Braşov
- Veţi iuca în piesa contemporanului grec
Iacovos ICambanellis, Curtea cu miracole.
Ce rol P

- ¼ vrea mai întîi să vorbesc despre ul
timele mele şase luni de tealru şi de existen
tă, marcate de probleme, de nopţi nedormite,
dar şi de cîteva bucurii ca : Elisabeth Proc
tor din Vrăiitoarele din Salem ele A. Miller.
Deşi mi-a creat probleme, am iubiL acest per
sonaj pentru greşelile ei de femeie, pentru
puritatea şi forţa ei interioară.
Curtea cu miracole este o deosebit ele inLe
resanţă punere în lumină a unui univers
uman, plasat într-o societate ele consum. Şase
femei sintetizează - cu destinele lor - o sea
mă din problemele unei asemenea societăţi
ele
consum.
Eu
voi
întruchipa
una
din ele - pe Maria. Să vi le prezint pe cele
lalte : Anetto (Angela Costache), ,,gura rea" a
mahalalei, ascunde în fond tragedia unei ma
me care şi-a sacrificat viaţa pentru fata care
a părăsit-o
Olea (Itta Marcu), o rusoaică

- Regizor, scenograf, costumier P
- Aceeaşi echipă de la Vrăjitoarele : Eugen
Mercus. Helmut Stiirmer, Muşca Stoenescu.
Concep\ia lor ? - Un microunivers în gri care
prefigurează lumea stiipînitrt de
principiul
homo homini lupus şi unde numai cei umili
îşi mai întind o mînă de frate. O lume colo
rată în nuante ele alb şi negru (la propriu şi
la figurat), o soluţie surprinzătoare pentru
locul de joc : realism minuţios în amănunt
şi valenţe de simbol, subliniate, în viziunea
generală. Cum va fi spectacolul ? De ce să
Eac pronosLicuri ? Dumneavoastră, cronicarii,
veţi avea în primul rînd chemarea şi prilejul
să-l caii ficaţi. Cînd va fi gata.. .
- Probleme speciale la rol... ?
- Construirea, din gesturi şi din priviri
aparent comune, a acestui tip de femeie,
care-şi ascunde cu îndărătnică pudoare neca
zurile, care-şi creează false probleme... Fi
nalul e o lamentaţie-bocet ; eroina, bocin
du-şi destinul, te trimite cu gîndul la teatrul
antic grecesc...
_D� fapt, _în ?,nii, 1!1ulţi �a n��ăr, c_are con :
sLLLute „cariera unei actute, JOCI zec1 ş1 zeci
de roluri - importante, mai pu1in impor
tante, iubite, detestate (unele iubite la înce
put, detestate pe mmă şi invers) ; le treci din
minte în simţire şi apoi în uitare. De fapt,
toată viaţa pictezi un singur tablou, cu di
verse pete de culoare... Sînt momente cînd
tabloul promite ; mai tîrziu, în diverse stadii
ale sale, uneori se întunecă o bună bucată
de vreme, sau se alterează pentru totdeauna.
Cred de aceea că cea mai importantă pată de
culoare este tocmai aceea pe care o avem
acum pe virful penelului şi pe care urmează
să o aşternem pe pînză.
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ROLURI
ÎN .
PREGĂTIRE

- Vi s-a înc,-edinţat rolul lui Tudor din
Zodia Taurului de Mihnea Gheo,-ghiu. Cum
vă apropiaţi de el ?
- Se împlinesc aproape patru ani de cînd
am jucat la Teatrul de Nord din '.Satu-Mare
primul meu rol·: eram în jurul vîr�tei de 40
de ani. Tudor se apropie şi el de această vîrstă.
Pentru un acLor tînăr, sau foarte tînăr, rolul
este destul 4e dificil. Fiindcă nu pune o pro
1
blemă simplă, de:' compoziţie, · de mască, ci
fiindcă pretinde .�aturitate de gîndire, o forţă
de interiorizare,
anumită greutate, care stau
în afara' efectelor de machiaj.

i'>

Tudor, pentru mine, reprezintă o lume o lume mai puţin cunoscută nouă în general ;
Tudor-omul este un complex de /calităţi şi
defecte ; strategul şi politicianul însă este
aproape desăvîrşit.
- Ce trăsături vi se pa.r mai importante ?
- Desigur, se pot spune multe despre
Tudor. Scriitorul Mihnea Gheorghiu are marele
merit de a fi prezentat unul din evenimen
Lele de importanţă crucială în lupta pentru
libertatea şi integritatea- României, zugrăvind
pe Tudor cu dimensiunea unui uimitor simţ
politic şi aşezîndu-1 în rhldul celor dintîi
gînditori şi militanţi ai epocii, care simt nece
sitatea inexorabilă a momentului, de a declan
şa lupta populară şi naţionalrt împotriva dom
niei fanariote şi a marii boierimi.
- Aveţi dificultăţi deosebite în contura.rea

lui scenică P

- Rolul este nespus de complex, cere o
vasLă documentare, pentru a te pătrunde deo
potrivă de epoca şi de figura lui Tudor,
nimbată de aura lui de legendă dar şi struc•
turată de adevărul documentelor istorice.
Ţ'in să mulţumesc regizoarei Marietta' Sa
dova pentru încrederea pe care mi-a acordat-o,
!ncredinţîndu-mi acest mare şi copleşitor rol.

PETRE MORARU

Totodată ţin să mulţumesc şi noilor mei
colegi de la Teatrul Naţional din Cluj care,
prin talentul şi marea lor profesionalita_te, mă
ajută să duc la bun sfîrşit greaua şi nobila
misiune ce-mi revine...

Teatrul Nafional din Cluj
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Maria Marin

T.

V.

Spectacolul Teatrului Dramatic din Braşov
cu piesa lui Mircea Bradu, Vlad Ţepeş în
ianuarie, a fost un moment frumos al televi
ziunii, căci piesa acestui dramaturg debutant,
constituită ca o dezbatere şi ca un poem, în
care figura semilegendară a lui Vlad Ţepeş
e arătată contemporaneităţii în toată forţa ei
contradictorie (deci dramatică), pune în dis
wţie nu numai clipa, fatahnente efemeră
_,
_
a istoriei, dar şi conceptele eterne ale bmelm
şi răului, dreptăţii şi nedreptăţii, puterii şi
raţiunii.. De altfel, aceasta este şi partea
bu;1ă a piesei, încheiată, din păcate, cu mo
mentul primitiv şi exterior al „sfinţirii" şi
diluată din cînd în cînd de nişte comentarii
în versuri, nu lipsite de valoare în sine, dar
potolind, fără a fi nevoie, fluxul dramatic şi
lărgind prea mult albia unei substanţe neîn
destulătoare. Piesa este însă în „noul val" al
dramaturgiei istorice şi anunţă un scriitor
de calitnte. Eugen Mercus, unul din bunii
regizori care trudesc de cîţiva ani în tea
trele clin ţară şi care s-au ambiţionat să lan
seze piese contemporane, a montat un spec
tacol dinnmic, fluid, conducînd, în scenografia
ca întotdeauna de înaltă gîndire artistică a
lui Liviu Ciulei, un colectiv de actori cu per
sonalitate, siguri pe rolurile şi mijloacele lor.·
Notabilă, contribuţia ,regizoarei Letiţia Popa,
in transmisia de televiziune : reconturarea în
prim-plan a portretelor şi montajul plin de
tensiune al imaginilor.
După o prea îndelungată recreaţie (ter
menul e Le eufemistic, dar şi vacanţă ar
părea la fel), redacţia de teatru a televiziunii
a reluat cursurile de istorie a teatrului. De
data asta, pe o temă concretă, precisă şi de
efect sigur : comedia. Prima lecţie, susţinută
cu eleganţă de prof. Ion Zamfirescu, a fost
despre comedia antică greacă şi latină, cu

Fragmente ilustrative din Arîstofan, Menani
dru Plaut si Terenţiu. Totul e perfect, sau
apr�ape pe�Iect : ideea de a redeschide
această facultate de istorie vizuală a teatru�
lui ideea de a plasa prelegerile pe scena,
un�i teatru şi în faţa unei săli pline de
spectatori ideea de a invita actori dintre cei
mai bun'i pentru a interpreta fragmentele
ilustrative. Dar mai încolo Jiu mai e nici.
perfect, mc1 a pro:ip� perfect. Fra.?m. �ntel�
alese nu sînt tocmai bme alese, o data fnndca
nu sînt întotdeauna cele mai reprezentative,
al doilea fiindcă sînt uneori prea fragmente,
iar spectatorii, cu tot ajutorul competent -�i
binevoitor al conferenţiarului, nu reuşesc să
parvină la sensul elementar al piesei (de
·
stil manieră, univers comic etc. nici nu
po;te fi vorba), apoi nu există (nu există,
deocamdată) o concepţie unitară de inter•
pretare a textelor, jocul fiind decis de intuiţia
şi talentul actorilor şi nu de o viziune re
n-izorală precisă, hotărîtă ; în sfîrşit, mo·
:=:ientele pantomimice şi coregrafice dintre
fragmentele de piese sînt improvizaţii ne'
concludente, aş zice aproximaţii, căci ni
meni nu poate şti cum au fost „parăzile
bahice" în realitate, astfel că a le prezenta
ca „ilustrare" e o prezum \:ie, fără legătură
cu carae,terul istoric al prelegerii.
Concret. Nu ni se pare cil fragmentul din
Norii lui Aristofan ar fi reprezentativ pen
tru moştenirea marelui poet comic şi, în orice
caz, deloc instructiv. Aici, Aristofan face
un portret satiric al lui Socrate, totuşi cel'
mai mare filosof al antichităţii, asiailîndu-r
sofiştilor, cu care Socrate nu a avut însă
nimic comun, nici ca substanţă filosofică,
mc1 ca sistem de gîndire. Se întîmplă ca,
unii mari scriitori să-şi nedreptăţească îna·
intaşii sau contemporanii (se întîmplă şi azi,
o ştim cu toţii), se întîmplă ca o mare per
sonalitate să apară, în viziunea altei mari
personalităţi, într-o postur:1 ridicolă, dar nu
aceste erori născute din cine ştie ce porniri
obscure definesc o creaţie, o gînclire, un uni
vers artistic. Dacă ar fi fost să ilustrăm cumvn
gî.ndirea estetică a lui Tolstoi (şi nu în 'În·
tregirnea ei, ci fragmentar, aşa cum e cazur
cu emisiunea noastră), n-am fi ales tocmai
textele vehemente, nedrepte de negare a lui
Shakespeare. lu conştiinţa spectatorilor cariei"
au luat penlrn prima oară contact atît cu
opera lui Aristofan, cît şi, mai ales, cu filo
sofia lui Socrate, aşa, diformată, denaturată,
caricaturizată, cum apare ea în Norii (şi
sînt foarte mulţi aceşti spectatori !) , ima
ginea marelui filosof s-a fixat fals, neadevă
rat. O neglijenţă de selecţie (căci n-o pot
numi altfel) a făcut, cred, un evident rău
cultural, cu atît mai mult cu cît textul,
altminteri informat, al prezentării omite să
Indice eroarea lui Aristofan ; mai mult, o,
JJreia cu seninătate ca pe un adevăr istoric.
Fragmentul din Ursuzul lni Menandru,
deşi excelent jucat de St. Mihăilescu-Brăila,
nu este ilustrarea unui moment comic din
istoria teatrului universal, -pentru simplul'
fapt că personajul e de esen\ă mai mult
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tragică decît comică, aşa cum, în alt plan
şi în altă măsură, sînt şi unele personaje
din comediile lui Moliere. E drept că, de
rîndul acesta, profesorul Zamfirescu a făcut
distincţiile necesare, avertizînd asupra struc
turii aparte a piesei lui Menandru. Asta nu
face însă ca alegerea textului să fie mai
inspirată.
Fragmentul din Phormio al lui Terenţiu
este prea fragmentar, astfel fă devine un
chin pentru spectatori să înţeleagă compli
catele 1·elaţii dintre personaje, relaţii simple
in viziunea generală a comediei dar încîl
cite şi confuze în bucăţica de piesă repre
zentată. Ş.a.m.d.
Cristian Munteanu este un bun regizor
ele teatru radiofonic. II văd pentru prima
oară cu un spectacol pe scenă. Din păcate,
spectacolul nu e un spectacol, ci trei, sau
patru, sau cinci spectacole, fiindcă, fiecare
ln parte avînd un stil, o unitate, toate la
un loc nu au nici un stil, nici o unitate, ca
şi cum ar .fi fost regizate de trei, patru
sau cinci regizori. La prima .(dacă, fireşte,
nu greşesc) ieşire a sa pe scenă, Cristian
Munteanu s-a lăsat copleşit de personalitatea
nnor actori (ce e drept, mari) şi i-iţ lăsat să
joace aşa cum ştiu ei să joace. Astfel că
Dem. Rădulescu, soldatul fanfaron al lui
Pl'aut, interpretează în cel mai admÎl'abil stil
commedia dell'arte, St. Mihăilescu-Brăila face
dramă romantic,1 veritabilă şi o face foarte
bine, Virgil Ogăşanu, în Phormio, joacă în1-r-o manieră modernă, cu mult rafinament
în rostirea replicii şi în gesturi, în timp ce
Octavian Cotescu, în Norii, e foarte aproape
rle ceea ce ar trebui să fie interpretarea unei
comedii antice. Toţ.i sînt excelenţi, dar fie
care ilustrînd parcă altă perioadă a istoriei
teatrului.

*

Se spune că ecranizările sînt, în general,
inferioare operelor literare pe care le exprimă
cinematografic, iar ecranizările după piese de
teatru sînt nu numai cele mai rare, dar şi
cele mai neizbutite. Logic, aşa trebuie să fie ;
teatrul este domeniul cuvîntului, iar cine
matagraful domeniul imaginii. Practic, multe
ecranizări ale unor piese de teatl'lL au con
stituit lamentabile eşecuri ale cinematografiei.
Şi totuşi...
Telecinemateca n transmis o suită de filme
(puţine, foarte putinc dintre atîtea posibile).
ecran.izi'iri ale un.or opere literare cunoscute.
Şi, iati'i, un Egor Bulîciov şi alţii, ecranizare
a piesei lui Gorki, dar film-film, film în ·cel

mai înalt înţeles al cuvîntului, în care ima
ginea înalţă cuvîntul, iar cuvîntul încinge
pînă la incandescenţă imaginea. Filmul adîn
ceşte analiza, insistă asupra tăcerilor, descrie·
privirile, examinează gesturile şi, în plan ge
neral, fixează rama întregii piese, raportînd-o
continuu la istorie. Un film pentru care
textul de teatru n-a fost un obstacol, ci un
generator de energie dramatică.
Şi încă o excepţie : Becket, după Anouilh,
cu Peter O'Toole şi Richard Burton, în care
prezenţa a doi actori mari, nu, mai exact
prezenţa luptei între -doi actori mari anulează
total rădăcina, adică teatrul, te sileşte să,
crezi că aceste personaje şi extraordinara lor
dragoste, şi extraordinara lor ură au fost
create pentru cinema, deşi din piesă nu lip
seşte nici o scenă, nici o replică, nici un,
cuvint. Acestea turnează altor excepţii, cum,
ar fi Unchiul Vanea, O noapte furtunoasă,
Electra, filmele făcute după piesele lui:
Tennessee Williams, Priveşte înapoi cu minie,
Romeo şi Julieta (al lui Zefirelli), Hamlet
(al lui Laurence Olivier şi al lui Smoktu
novski), Falstaff (al lui Orson Welles). Mai
multe excepţii. Şi iată cum excepţiile devin
regulă.
Aşadar, cele mai bune filme par a fii
acelea făcute după piese de teatru.

*
j\1Iisiunea cronicarului de televiziune este
mai dificilă, ca să nu spun mai ingrată,.
clecît aceea a cronicarului de teatru. Dacă
un cronicar de teatru „pierde" o premieră,
dintr-o cauzi'i sau alta, poate „recupera'�
a doua, a treia sau a patra zi, la urmă
torul spectacol, iar cronica apare totuş!,
Iie şi cu o mică întîrziere. Pentru crom
carul ele televiziune, un spectacol, o elnÎ-
siune „scăpată", din cauza unui eveniment
fericit sau nefericit (şi cîte evenimente feri-. cite sau nefericite pot interveni în viaţa•
unui cronicar ; cam tot atîtea cîte pot in
terveni în viaţa fiecărui om) devine un caz
de conştiinţă, căci emisiunile ele televiziune·
(chiar dacă unele se reiau, ce e drept la,
intervale mari) sînt unicate şi intră automat
în trecut. Din motive independente de voinţa
noastră, despre două premiere ale teatrului·
TV. - abia în numi'irul următor...
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Dumitru. Solomoni

Contrapun�t
----------------

-------'------------

de Horia Deleanu

Gestul/
GCasui nuanţat, expresi1•, care se proiec
tca;:;ii şi se mlădia.::ă cu dibăcie şi graţie
grm ă în profun.::imile spaţiului. distinge
destul de net pc un actor de celălalt într-un
spectacol de teatru la microfon. 1n scenă,
insă, un actor ntL este niciodată reprezentat
·uficient nu.mai de glas, chiar dacă ,·ocea
pastrea:.iî, fără nici o îndoială, o însemnătat,e
de prim rang în recomandarea interpreţilor,
în susţin rea talentată a partiturilor lor.
Apar în completa.re esenţială mişcarea,
ue tu/. Fără să fim •încredinţaţi pînă la capăt
ca ..materia teatrală pură este pantomima"
(cwn su, /incn i11tr-un loc cunoscutnl om d<'
teatru italian .t1nton Giulio Braga 0lia. înte
mcil'lorul celebrult,i „Teatro degli Indipen
dt•nti..) tr b11ie să acordăm acestui aspect
fundamental al activităţii actorului şi recu
noaştere şi re pect.
Pornind d la asemenea considererite, am
apr ciat ca foarte interesant şi folositor pentru pregătirea. pe11tru e:i:istenţa profesio11aln o i11terpret11l11i - un sttidiu urmărit nu
demult la coola .mperioară de mu..::ică. teatru
,i da11. clin Essen. t11denţii de la ecţia d
artă dramatică au prc=entat un spectacol
pantomimă frare dura apro.rimativ o oră)
pe o temă de Jolin t inbecl..-.. Demonstra/ia
fiicută era plin<, dr . inceritatc, de a11tentici
lo.te. refu;:;înd ,uri urile fardate, ferindu- e de
po. ibilele o tentaţii declarati•·r. retorice al11
mi,/1'11rii.
Dar mi-am pu tol:li.,�i wiele intrebări, care
m.ergea11 dincolo de acest ex rciţiu in rru.cti L\
meritoriu ,i indi p nsabil în formarea -oiito
rifor ·lujitori ai cimei.
Dt' i!!lu- c11 1rn tul poale în. oti. şi m ·of�te
tlde.wa. c11-ointuL ,11bli.nii11du-i. întărindu-i
attstuia din. wmă 1msurile. senmificatiile. i
tu o.semenM situofi.i. ge tul ,m poate fi conidt,rat plronastir. f iindt:ă nu repetă în mod
.�impiu ide;,a propusă de cul'Înt. ci îi pu.nr
în "fllo.,re o
rie de aree11te. o amplifică.
Gt-#11I posedă bt. ii ·i o on.umi.t11 i.ndepe11tlt"ntt'i fat11 de cu înt. deoortte el poate seni11ifirt1 i. tu afara lim.bojul.11.i articulat. Uneori,
rl ,·ittt", astfel în romplPtorea 11n-P, ară a
a 'l'înlului. Alteori. a1J0rl' ca un, fel de re
plică în mi, rt•. rn, · rontra:.in- ttlf TO$tit1•
dr un. ortor sou nitul. Pt> acea, rti f'«lf'. pal
li mtîlnitf> ,i �dinlmmri" dei 111 dl' dt>./�11•
N16f' ol€'
str1rilor, Mtt i11tro în dit,._r�e11fn.
polnn.i=nui, solie-ită ttflecJi.i • rioo •, în
d ·m,a la eond,ci.i logitt.

Mergînd mai departe, mi-aş permite să
cred că există chiar şi tm „subte:i:t" al ges
tului. Sînt momente în care actorul face în
scenă anumite mişcări, determinînd în sfera
sensibilă, în mintea spectatorului naşterea
unor alte imagini decî.t cele e:i:primate direct.
Acceptînd ideea bunei dependenţe şi a po
sibilei independenţe a gestului fată de cuvînt,
acreditînchi-i existenţa .,subtextului" şi a ..dia
logi,rilor" în care funcţionează în e:i:clusivi
tate, îi recunoaştem într-un fel şi registrul
amplu de manifestare scenică şi foarte marea
importanţă în teatru. De aceea, sîntem datori
să refuzăm consideraţiile rudimentare care-i
conferă gestului numai dreptul de a fi o
implă anexă a ciwîntului. Şi, în consecinţă,
putem ,,orbi cu convingere despre un adevărat
limbaj al gestulw.
Dar de aici pînă la fetişizarea gestului şi
situarea teatrului în ;;ona unică a .,limbaiu
lui ••i:.ual" este un drum e:i:trem de lung şi
cu totul ineficient. In primul rînd, nu e:i:istă
nici o adversitate de principiu, ci numai o
predestinare fericită de asociaţie creatoare în
tre limbajul artictilat şi limbaiul gestului, ln
al doilea rind, de dragul teatrului şi al minu
natei sale polivalenţe e:i:presive. nu putem
rămîne a:;i nici la e:i:clusivitatea cu„întului În
dauna 0estului. dar nici la e:i·clusiviratea ges
tului în. dauna cu întului.
De altfel, tentali�,ele sterile de a înlocui,
pe un parcurs lung sau complet al specta
colului. limbajul articulat prin mi,care. au
prodw repre.::entatii de teatru... mare mutilat.
lnlocuind în mod artificial cm•întul prin gest,
acesta din urmă a de„enit nu numai inexprei-.,, ci ,i proliz repetind11-se pli.ctico , bălîml
pruul pe loc, în mă ura în care f11ncţiile sale
.pecifice nu p11teau 11plini pînă Io ultima li
mitti limbajul artic11lnt.
ă ne speriem actan de primejdiile pe cure
le poate întîmpina folo irea amplă a estului
în teatri.& i' D ·!!1,r că 1111. ă ne fie frică,
însă. în conrin11are de Cf'i cari!. in:;estrafi c11
o imensă lipsă de talent. au di ponibilitntl!o
tuturor e:rceselor ,i confundă, încurca lucn,
rile., fără nici o crf'dinfă,, fără dragoste t)f'ntm
arta de la l11minilr rampei. Aceasta_ fiindcă
1mmai armonia ,i bunt!le proporţii dintre cu
-.,înt � mifet1rl!, armonie ,i proporţii deter
minat#! de liniilr dirtttonre ale poe::iei cu
prinw i în firel.e le:rt11lui dramalir i în ace-1.oo nit- 11mn in.spirot min dt> n-•ie. conduc
la trotru, 111. teatru auleolic.
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MARIA FOLDES

Fata din baracă
piesă în trei acte
(după o idee de Romain Gary)

www.ziuaconstanta.ro

PERSONAJELE
POETUL - deţinut român comunist
CLOPOTARUL - deţinut german comunist
MET ALO - deţinut francez comunist
MARINARUL - deţinut francez comunist
PUŞTJUL - deţ.inut polonez
CONTELE - detinut francez, luptător în Maquis
SPAHGATORUL - detinut de drept comun
TELALUL - d.eţinut de drept comun
EVREUL
PEŞTELE - deţinut de cb:ept comun
LAZĂH, BOLNAVICTOSUL
DEPRIMATUL
PROFESOHUL - deţinut maghiar
ŞEFUL BAHACH, şi el deţinut
COMANDA:Ni'UL LAGĂRULUI, Obersturmfiihrer SS
ADJUNCTUL COMANDANTULUI
O FATA
- personaje mute
UN BAIAT
Acţiunea se petrece în anii 19li4-'45 la Auschwitz.

ACTUL .1
fcena reprezintă inte1·iorul unei barăci. 1n prim-plan, un prici de scindiuri, pe
care se îughesuie 13 persoane. In fund, o uşă spre camera şefului barăcii. Priciul e
aşezat oblic. 1n spatele lui se zăresc mai multe priciuri la fel. ln dreapta barăcii,.
o alee îngustă. Ferestre mici zăbrelite, p,rin cal'e se Yăd turnurne de pază. Mitralierele·
sînt îndreptale spre public.• De o pacte şi de alta a turnurilor, îngrăditură de sîrmă,.
prin care trece Qurent electric ; la orice adiere de vînt, se aude un fel de muzică,
bizară, parcă electronică. Din cînd în C'ind, o rafală de vînt năprasnic accentuează
aceaslă muzică. Deţinuţii din prim-plan dorm ghemuiţi unul lingă altul. Cînd unul se
intoarce; toţi se-ntorc odată cu el, fără a se trezi din somn. Deţinuţii nu poartă haine
vărgate ; unii· sînt mai jerpeliţi, alţii mai îngrijiţi (de exemplu Conlele şi Peştele),.
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<lar Loţi ,lnl îmbrăcaţi în hainele proprii, cu semnele cunoscute pe piept : un P, înt;r-un
Lriunghi, înseamnă politic; steaua galbenă - evreu etc. Pe spatele fiecăruia, o linie
roşie.
In dmapta, în semiîntuneric, stau ghemu·iLe cîteva persoane aproape invizjbile.
Hefle.ctoare-le luminează din cînd în cînd scena şi sala. Sus, pe o platformă, apar
cizmele unui SS-ist. O voce răguşită, aceea a Comandantului bgărnlui.

VOCEA (de afară) : E o femeie în baracă!
(Oamenii ghemuiţi deoparte se retrag pe pri
ciuri ; în mijloc rămîn Fata şi Băiatul. Re
flectorul îi luminează un moment. Sînt şi mai
bizar îmbrăcaţi decît ceilalţi ; o apariţie din
poveşti - Băiatul, cu hainele zdrenţuite, ca
,1.tn fel de prinţ deghizat ; F.ata, cu o rochie
de seară, albă, decoltată, rwptă la piept.)

PUŞTIUL (trezit de voce, îl trezeşte pe Ma
rinar) : Hei, Marinarule, e o fată în baracă!
T11ansmite!
MARINARUL: Fata?
PUŞTIUL: Vestea.
MARINARUL (îşi îmbrînceşte vecinul): Dom
n.wc Spărgător, e o gagică în baracă.
SPARGĂTORUL: Colos•ail!
MARINARUL: Dă-o mai dep,arte.
SPARGATORUL: Ea.ba? O d,au deşi altul,
în looul meu, n"'3ll" •da-o. Hci, OVTeiule,
m-auzi ? Scul:11·ea !
EVREUL : Apel ?
SPARGATORUL:
Moşule,
o maimuţă-ID.
barocă...
EVREUL: Auzi, domIUu' Lazăr, cică a sosit
o fomei.e...
LAZAR: .A.m auzit... Âş·a ceva... Poetule,
ţi,a venit muro•••
POETUL: ŞtÎJU... Hei, Deprimatu.le ! ...
DEPRIMATUL : Am mai văzut eu clesalde
· astea... Peşte, ţi-a picat o ocazie unică ...
PEŞTELE : Vax. Vinde-o altora. (Adoarme
din nou.)
DEPRIMATUL (îl scoală pe Conte) : Domnule
Conte, moilSli.eur, une femme !
CONTELE: Ce oll1Ileni ! Domnule Telal !...
TELALUL : Se dă ceva?
CONTELE : Da, nişlle gloa:nţe. Clopotarule,
cineva a adus o persoană de sex feminin !
TELALUL: Ga.�a, trage clopotele!
CLOPOTARUL (către vecin.ul său): Mebalo,
m.1 găsit-o !
METALO: Ştiu, Dom' Profesor! (Nu poate
termina, în uşă a apăimt SS-istul ; Şef.ul ba
răcii iese grăbit din camera lui. Poartă cizme
şi pantaloni de vînătoare, o vestă vărgată,
perfect curată, călcată. Se opreşte în faţa
SS-istului, care aprinde lumina. Baraca e
inundată de lumină).
ŞEFUL BARĂCil (ca un· automat) : Raportez
cu supunere : 1 .lagă.l·ul din Waldsee *, ha
mea .numărul 27, o mie de deţinuţi gata la...
COMANDA.l�TUL LAGARULUI (e un tip in
teresant: un aristocrnt cu manifestări para
noice) : Lasă asta ! Jn barncă e o fată!
ŞEFUL BARĂCII: Imposibil! Pun capul că...
„ Nume fictiv
în faţa lumii.

care camufla

Auschwitzul

COMANDANTUL LAGARULUI: D=ezeu
J.e, ce mig1·enă am... (Şeful barăcii trece prin
tre rîndurile . deţinuţilor, care ascund fata.)
ŞEFUL BARĂCII: Nici urmă de fată!
COMANDANTUL LAGARULUI: Gura! Şi ce
mă doare o măsea! (Către Adjunct, care-l
Adu, tu, femeia ! (Adjunctul şi
însoţeşte.)
Şeful barăcii se îndreaptă spre fundul scenei.)
Ai găsit-o?
ADJUNCTUL (tînăr, inteligent, cinic) : Da.
Raportez. (Aduce în faţă Fata şi Băiatul.
Nu-i îmbrînceşte, nu-i brutalizează, totul
trebuie sft se petreacă într-o clipă ; îi scoate
din baracă mormăind.) Politische Conspira
tion...
COMANDANTUL LA.GARULUI (apatic, către
Şeful barăcii) : Oa,pul!
ŞEFUL BARACII, : Pohim ?
COiVIANDAl�TUL LAGARULUI: Parcă ad.i
neao·ri spuneai că pui caipnl, da.că...
ŞEFUL BARĂCII: De unde era să ştiu ?
COMANDANTUL LAGARULUI: Ca să vezi
ce importanţă au ouuntele ! Owpul, am spus !
ŞEFUL
BARACII:
Domnule Obersturm

fiihrer...

COl\iANDANTUL LAGARULUI: Să-ţi las
capul, cu titlu de împ:riu,mut ? FIÎ.e ! Dar ai
grijă de ol ! (Ieşind, către Adjunct, care
s-a-ntors intre timp.) .Impiuşcaţi-i pe amîndoi!
(SS-iştii ies ; se aud împuşcături. Pauză.
Aipoi, Adjunctul ·se-:ntoarcc în barad.)
AnJUNCTUL (scoate o listă şi-i dă c,tJ.rc:
deţinuţii 1chemaţi de el ies cîte unul, fo.arte
solemn, din baracă) : Albert Kessie ! Heinz
Richoor ! Stepau Todorov ! Marcel Grii.nherg,
Adiam Stap, lli.tzicilro Fraintişek, Moi.se Strntl,
Miroslav Brou.ici... (Adjunctul iese după ei ;
de-afară, rafale lungi. Intuneric. Pauză. Apoi
baraca se �uminează din nou. Dezordine, ten
siune ; oamenii mişună fără rost. Demorali
zare totală.)
MARINARUL: Aşa, care via să zică, Pu�tiulc,
am ră.mas nurmai noi, cinei comunişbi.
PUŞTIUL: Pst, mai încet. Lază1· trage cu
urechea.
MARINARUL : Carre ureche? Nu vem, Lază:r
e ca şi mort...
PUŞTIUL : V!llei să-l întreci pe Dep rimat ?
MARINARUL: Lumea interlopă. Ei ne conauc...

l'UŞTIUL: Bine că nu cei de pe lwnca cea
laltă... Şi tu? Tu ce lume reprezinţi ?
MARINARUL: Eu, eu am luptat, c'est autTe
rhose, mon cher, tout a fo.i,t autTe chosc.•.
Mă înţelegi?
EVREUL: De două zile, arest în bara.ră, nu
iese nimeni, nioi apă n•avem. Poţi să ştii
c·e-o să fie?! Oi-oi, şi vai, vai...
LAZAR: Să iasă cineva, să ne aducă apă...
EVREUL: De cc te agiţi, parcă ai să cîştigi
ceva? ! Special pentru tine, Poetul a păstrat
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a,pă... Torelru!i.e să rabzi, domnru.' Lază.r, să
rabzi...
LAZAR: Cu tine orioum n-,aş pUJtea corncu111a,
voi evrcii v-aţi î.nvăţat ou răbcliarea. de cinci
mii de ani.
EVREUL (foa.rLe serios) : De om.ci? De şa• se...
LAZĂR (nervos) : Ce şase?
·EVREUL (caJm) : Şase mii...
DEPRJMATUL: Ii arde de fleacuri. O mie
de ani! N-,am băut apă de-o zi.
CON1.lELE
· : S-a zis ou srpmiaiI$\ eliherăJrii!
Dacă SIJ>fu·gea,u hoilJtu.l, voiam şi noi să fu:n
pregălliţi...
SPARGATOThUL: Oine să sipa,rgă?... Ce să
spargă?
CONTELE: Un safe, ce altcevia? (Se-nooarrce
cu soîrhă.)
EVREUL: Bine aJU. făcurt cOilllumşrtii. Ei • s-<au
p.regătlit de elihCJl."arre...
CONTELE (trist) : Niirmie nu,mi m,ai evocă
răipăitul armelor...
PUŞTIUL: Ce vrăjeşte ăsta? ,,Evocă"?!
lsaruzi!
CON11ELE: Cîte clase alÎ?
PUŞTIUL: Şapte, în condiţii. de oiv.ili.e...
CONTELE: Condiţii de civi!filJe... Ce-o
fi
şi asrlla?
PUŞT.LUL: Vezi că mai ai şi mata dre învă
ţart ?! A,dică, arunci ciind umbli la şcoală.
CONTELE : Şi de ce nu ţi-ai ternninait stu
diile?
PUŞTRJL: FiiillclJcă s,a zis ou oonc1iţ:iile de
civilie. A,cu' ai î.nţeles, doomm1c Con.te? Dar
ce-i cu all"mele diumitaile? Ce „evocă"?
CONTELE: J\Jcum trei zile, era încă vie ...
METALO: Ea şi toaită· baraca. Au împt1.5cat
două sute ele coilllUlDişti...
CON.TELE: Vorbeam de speranţă...
METALO: Şi eu, la fel...
CONfflLE: Pair.că nurmlli ei voiau să se re
volte... Oamenii... Cu toţii voiaJU....
CLOPOTARUL: Numa.i băieţii aJU. fosrt om.o
rîţi, dom' ConLe. Dar nu şi V ,omţa!
CONTELE: Cu boşii nu s<tau de v,orhă. Am
fost colonel în re:zns1le!n,ţa franceză.
PROFESORUL: Aici toţi sintem La fel. ln
acela5i... cum spllll SS-iş,tiii., p'îină-m g1t!
CLOPOTARUL: Nici nu mă.-ai sptJJS... Malla
cum ai picat m ... asrfla ... isilioma... asta?
SPARGA.TORUL: Din întîmplare...
PROFESORUL: Da, iilltîmip1a,:,ea a lă'OUII: să
ascund nlÎŞlte ev;rei la s·arnatomu.l meu pal'llli.
cu1ar din Budiapesrfla şi, întlmplător, .'chiar în
zilele deportărilor...
CLOPOT-ARUL: · Asta să fie ca,u�a?
PROFESORUL: Illl1treraihă-i pe nemţii el,urnâ.
tale ...
CLOPOTARUL: SeooluJ. nos.l!ru a c11nosourt
două feluri ele nemţi...
PROFESORUL: PăOaJt că strămoşii 1e emu
,, ceia\>i... Dummea,lla eş,ti mUillcitOir, poo<te ru.oi
u-ai auz.Îl vo'l'hindu-se ele ma,ru reprezerul!arnţi
·
ai msei rl 111mâ.rtiale...
CLOPOTARUL: Nru prea. l1mpoo-:1Ja,nt e că
şi SS-işli i a.scuJ1tă Moza:i,t înrtlle două rafa!le.
SPARGATORUL: I.a zis-o snohului. Bravo,
co.muui bule. lnitelootn.Lalii ăş•tia _ mă foc să
văTs...

mm

PROFESORUL : Prrobahil, omenrurea e 1n p1·agul A.pocalipsul.uii...
POETUL: Nru necăji oam6111ii. SpUllJe-le cevib
1nî11gjj cbOr.
PROFESORUL: Miingăiie<tor ? N111 exasrL[t
mîngîie,,e. Te pretinzi p
, oet... ,aşt1 că •brehruic
să ş,1,ii: ou toţii murrim ea nişte .anill1J8lc. _Ai
mizit vrcoc1ată de .A.U'recl ele V,igny...
POETUL: Nu prea, clar, cl;}, )că mă eliberez,
am să-l caut...
PROF.ESORUL: NsalÎ să te eliiherezi, dom
n'llllc Poet, şi nici n-ai să-tl cunoş•lli pe A.lfirecl
ele Vig1ny...
SPARGATORUiL: Ma:i slăheş,Le-1re ou sublima
ta cultură umverS'ală. Miai birue dă ceva de
hăUJt. Aoi e puşcă:me!
PR,OFESORUiL: Aş-a ziooam şi eu: 1eagwn,ul
cuJrburii eurO!Pene a fost mchis aici.
SPARGATORUL: Nu ştiru de oe-ţi tot baţi
gura pc chesti!a că te,aru Î!D.c�. Am văiz'ut
oameni condamnaţi la moamlie şi tot nu lă
tr,aru atî-ta.
CONTELE: Doon' P<11ofesor vorbea de Europa
SPARGA'f.ORUL:
Plaireă n,o cunosc... La
Nis,sa, drun safe-ul băncii „EUJroipa", am umiflarL
Lreri s,urte de m.ii... P o
, aite aţi aruz,it, clJamnilor.
Eu am fost ăJ.a! (Gest larg.) Ziarele Ua'-k1u,
poa-te aţi aiJtit clesp;re mă.iJ1e... Şi mai vreţi
să ÎinsUilllilţi Că lllU CIJJllOS!C „E'roxopa"..,
CONTELE: Gll'IIJoi!
SPARGA,TORUL: Fii arlient, mons.ieur Conte.
Eu sîn:t Uil1 om Maji,11, dar ins111ltele nru le
11,it, şi dacă ne-om elihera, te găsesc şi la
ottpă,bul lumii..
CONT,ELE (către Profesor) : Dar nici nu pu
tem fi o oomrna:iroa1Je =ă, cită vreme avem
ele-alde ă�tia p:i•in<tre noi... Gll!Il.o.Î !
SPARGA'f.ORUL: Gunoi! l,auzi Viorrbă. nru
mă-,ngă,lbeni ! Cci de dirept oom1l!II., mangliiÎ:orii,
&părgătorii, uoigQşii, 11ep1sezin1:ă aCllJII?. majru,i
La,Lea, comuillÎ.ta,tea, Eumo,p a şi tot oe vr,ci..:
Comrnnişl, lii ? Am văzrnt noi ce .isipravă a�
putut :fiace. AJu oonspi:rat, au tot oonspirat....
,pînă oe două sute cl:irnJIJre ei... (Fluieră.) Dum
nezeu să-i ierite! (!şi fuce cruce.)
MAR,LN,ARUL: Gura!
,
SPĂRGATORUL: VJrei s-o iei pe w:mele l,or·,
u
r
zi ? La lllll s.i'Dg euvÎillt dre--aJ. meu, toată
ha1,rnoa, (:i.ron ic.) tot g,rnnoi��l îţi s•am Î'll oap·...
Darr n-o fac. Sau ii şoptesc Comand>ailltruiliuî
că -au ID;3JÎ. 11ăma.ş cinci COD1Jlll11ŞLi în haooc.ă.
Dar nici pe asrta n-o fac... Draică erram ţl.itt:i
itşti:a, nu c,11mn ne,'(}Î-t să-m,i ciştig ,p
· �t
rins-L1(!;...
DEPRIMATUL : Spartrul safe-urilor, . p
, iru�
oi.nsbi
, tă. F.ormlÎJc1ahil !
PEŞTELE: S·a zis cu dangă,tmJ org�t,
do=muJre Cloipotrur, talerulll�l de corn1u.căibor ·nu
se moşlie'D:cş·te, trohrnic meri•ta t! ·
EVThEUL: 1\;r,c, aşa o drepll::..te, domnul ...
doonnul...
POETUL: Dom.nul P eşite...
EVREUL: Fiisch. Are . direp·ta1Je.. Peş<tele oel
1nm·e...
PEŞTELE: Voi, evreii, mereu vă daţi cu cei
de l•a �mtere.
MARINiARUL: Cum erezii. că o să-,i Usăll'.,l
pe ăştia la purtere?
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PEŞTELE: A se slăbi ou Pl'OIPagm:id,a ; ai
văzut unde v-a drus, v-aţi căp!mş:iit, n-am ce
zroe. Aţi trimis două sute clirutire voi. J.a
ahaMr, şi penltnl ce, mă rog, pentru ce ?
CONTEL
, E: AdevăraJt.
POETUL: Conte, re dai cu spă:rgătoil"ii_ sa111
m-ajuţi să refiac legă,tw.,a cu baraca de .liemei ?
CONTELE : Nu te ajllllt, domnule Poet. Nru!
MAR.IINARUL: Şi tu, tu te c0Il6ideiri h1an
cez?
CONTELE : Una 1a mînă: nu mă tui�llli....
Doi: nu repremnţi dumneata Frarnţa. Aire
cine să răspundă de vii.toruil ei...
METALO: Mi-aduc mninte, totuşi, de o pe
rioadă - soună, din păcarte - ci:nd avealll
grijă sancuJ.oţii de ăia ca_ dumneaita.
CON,TtELE : Domnwle Marinar şi domnru..le
Metalo, eu vă stimez, sîrnteţi hălÎleţi bruni, da,r
vedeţi-<Vă de n:ţeseme... Lăsaţi soaa-lla pairi.ei
pe m'llinile altora!
MARINARUL: Sîngele nost:m-ţi purte ? Cmd
il văirswn suh oomanclia ta, iţi convellJCia...
CONTtELE: De cÎ!tle ori te-;a.m ru,,"llllt: Illll mă
maii tutui... Să do,.,1111im şi să ne gmdim ce
ne aşteaptă mîiine.
EVREUL: Că bine :cici!... Oine ştie oe ne
mai a.dame z1ua de mîine. Aist, ă-no,apte îmi
visam soţia, se făcea oă... pleca cu oo,pi!liul
în hroţ;e spre lagă!r.,ul de fennci şi oo;pii...
PEŞTELE =� Ex,ac<t acolo s-ia,u dus, hătriue.
Ştii oe rnumos e? Fieca,:e plod îşi aJI'le do:Î,ca
lui. Englezoaică. Ba Illll, pardoo, cred că
c.lvenţiancă sau, SJaJU, şi mai bi:ne, olandeză.
De fupt, nu... Nu doici, mai degrabă vaci.
I,em am văzut un pmmc artmnJat, d� ţiţJa unci
v•aci. Semăna cu Romulus, s,au cu ălăJaJt, , cu
Remus...
MARINARUL: Tu... QLI ia de guler.) tu eşti
c,m?
PEŞTELE : Nu sî.I1t oon... sfat flămmd...
EVREUL (Pe-7teluii) : Ziceai că ex,ist, ă Lagăre
ele remei şi COJpii... Sptmeai oă trăiesc...
AEŞTiELE: Fii serios, bă-t,dne, ce, eşti copil ?
(Bătrinul izbucneşte în hohote de plîns, apoi
începe să se roage.)
MARIN.ARUL: li =d u;n,a ! (Il pJezneşte.)
Cc v.rei, mă, ce wci ?
PEŞTELE (�rlînd) : Să măMD1C, ţi-a.m spus.
Să mălnînic. N-am rmnca,t de două zile.
DEPRIMATUL: Tu n-ai mînoait?... Te-am
văzut asillă-;ncmpte, cind funirui pîinea Puşti.u
h�i.
PUŞTJUL: M.i..a famait pîinea ? Cc pîine ?
Aseară nu mai averun pîine.
iDEPRIMATUL: Ţâ-a adus P-oetuJ ...
PUŞTI<UL (se lipeşte ca un copi� de Poet, cu
recunoştinţă. Către De,p :nimart) : Dacă l-ai vă•
zu:t, de ce l,;ai lăs1ait să fure ?
DEPRIMATUL: Nu silllt poli!i,"li. Şi nu mă
ooup de hoţÎIÎ. de meserie.
PEŞTELE: Eu, hoţ ? Aţi auzit, domnilor ?
Chi,a,r Iluştiul re=oaşte că n•a aVl!.lt piiin.e.
Cc-am furat, hei, oe aJID. furat?! (Se aruncă
nsupra Deprimatului.)
DEPRIMATUL: Sî:nt o hrubrJnă Vllllpe de
lagăr. ÂS'oult;.1-m:1 <pe mine, Illll•ţi ,epuir-"l ooer•
g,ia pe flea!oUIU, altminteri n-ai să suprovie
ţuieş.ti. Ai bat pîinea altuia, punea unui

copi], şi cu asta, basta. Crezi că n-am mai
văzut r1e-.ak1e asrliea...
PEŞ11ELE (hohotii!
, nd) : Ce n-a văzut el ?
DEPRIMATUL: N-am văzrut
a;rată o
curte fără ÎIDgrăditrură de smnă electrică,
n,am văz;ut, sau IlJ'll mai ţin mintie. (Pauză.)
N-am văzut om să nu UIDl'Dle in rLnd cu
alţi cinci. Nru-mi mai aduc a.miiute s•au n-am
vă2illll un copil vlÎ.u şi o pîine inbreagă... Dar
am vă=t sub pe11lla P uşt, iului o hucaită de
p
, îine, apoi lle--am văzu:t pe tine, frurind-o.
Aista am văzut.
PUŞTIUL: Lasă-l ! De două zi:le n-am piine.
Eu o mălllinc cLmt:r-odlată: o porţie, raţia zil
nică ; pe ceaJail.tă, o ÎIIllpruinllUJt de la curăţi
torii de olosebe; să sinnt şi eu că am mmcat
ceva ; apoi rabd de foame '18 de ore. Aism•i
metoda mea... ll<aţia pe-o smgur-ă :ni n.;a;re
CJUm să ajwigă pină î.n DU!lltă; se pierde un
deva în eso:liag. E do•ar artrutica! Ast, a-i teoria mea!
DEPRlMA11JL: Şi idiotul de P,oet, f,igwră
c1e ai,tisl, ce mari, jos pălăria, ţi-a mai s,llre
curat pe şest :încă o porţie.
PUŞTUJL: Poetul ? (Se uită la el cu drag :
acesta se ocupă de a'.l!tceva, nu se uită la el.)
Şi l�1, bu, de ce l-ai H'tsait să fiuire ?
, : Mă amuzia!
DEPRI.MATUL
PEŞ11E-LE: Domnilo1·, aţi auzit... PuştiuJ
reCLl!DJ�te că nu avea nici o pî:Î!n.e...
POETUL: Tru, i,n schimb, ai o palmă zdr.a
vănă de la mine! (Ji trage o palmă, apoi îşi
, ameini, dm:runezeule, .ce
şterge mîna.) Ce o
oameni...
PUŞTIUL (se alint.ii 1pe lingă el) : De ce eşti
l'l1 atit de hun cu min.e ?
POETUL: ŞllÎlll. şi eu? �oate pentru că
ati.mci oind am plecat de ac;asă, eram şi eu
un puşti, aşa ca tine.
PUŞTIUL: Unde-<i cai.a 1;a ?
POETUL: ÎIIl Român.ia.
PUŞTlUL: Ză.u ? Eş1ri. mmân ?
POETUL: Aşa ceva.
PUŞTIUL: Unde aii invăţa<t să !u,pţi ?
POETUL: V�·ci -acum să te ac;l-cmm cu po
veş,ti deS1pre fogăTc, de51pl'c ]upteile clin Spia
nia... despre Macr,u is ?... Ti lc,am povesiliÎit de
o mic de oJJi.
PUŞTITJL : Acasă, cu ce te ocupai?
POETUL: NUJIDă� srtelele.
PUSTIUL: Zăru!
POETUL: Brom hiamal initr-o g,ar,.'i.
PUŞTIUL: Nu-i prea poetic.
POETUL: c,.,ezi?
, ... E frunn.os să te uiţi kl
treIIJUrile ca1,e v.i!Il şi pJe.acă. (Văzind decepţia
Puştiului.) De fapt, nu m-am hrănit lllÎ.cioc1al'ă
cu ki-pte de mamă.
PUSTIUL: Dar cu oe ?
POETUL: Ou 11ouă ! Un mUill.te mi-a fosl
dorct,... O.mul! Pe J.imha mea msoomnă -0m•••
i\1ă-nţelegii? T-ot ce ştiu, de 1a cl mn m<vă\Ja!l.
P UŞTIUL (repetă cu vintul) : O m u L.

=

(Evreul mormă:ie o rugăci1LI1e în ebraică.)
TELALUL (lll'f'zit din somn) : Vorb eşt, e ru·
seşte, fa.ce 1propagandă !
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llL\RIN.\RUL: Vorheş,tie jidoveştie... se roagă,
idiotntle, ce ai ou el ?
TELALUL (laş) : Am vis•at şi eu ceva.
MARINARUL: Pină şi-n vis, torni...
LAZ.IB: Nu vă OOill;aţj într-WM... Aşa nu
vom apuoa niciodată eliberarea.
PROFESORUL: Cum :z.ice Sallustius: Con
,cord1a parv,ae xes crcsount.
l\lARINA.RUL: Too�i ce ziceam şi eu. Dacii
continuăm astfel, ne măJnbreă păduchii.
MEII'ALO: Trebuie să adunăm oamenii, să
le vorbim ...
CLOPOT.AiRUL: Trebuie să Ic dăm de mîn
cairc.
MET,AL() : Bamoo e de trei i;ile zăvorită,
•Clll1Lea, supravegheat.1 de reflectoare. Cum să
ieşim?
LAZĂR: Au încuiat baraca, pentru că so
apropie... se apvopie tiiupele elilieratoaJre...
OEPRIMA'IIUL: Sfmtul Petl'u şi îngerii lui
se rupropie ! E şi asLa un fel de eliberare ...
POETUL (furios) : Tu ... Ce fel de om eşti
Lu? Ptr!Î!n pielea La nu pătrunde nici frjgul,
nici călcLu.ro... Urechile tale n-aud vocea ome
nească... Am văZUJt bot felul de oameni, clar
ca tine nu mai e nici unul pe lUJIDea asta...
DEPRIMATUL : Ai mmorminbat tu, cu m.î=
La, 7,eci de oaJI11eiu, tată, copil, prieten?
POETUL (mişcat) : Nu!
DEPRIMATUL: Atunci tacă-ţi fleanca !
LAZĂR: Mă înbreb: ce va face un om ca
.,,sla, cLacă scăpăm? Ce-i va oferi viitorul?
DEPRL\IATUL: Cam acelaşi 1LtCJiu ca şi ţie.
·(Se duce la fereastră.) Uită-te acolo... Acolo-i
viitorul. for au încins cuptoarele cremalorijlor.
(Panică în baracă.) Vezi, pentrn noi ard, in
•cinstea eliberării noastre... O s:, intrăm pe
poal'Lă şi-o să ieşim pe ho:rm.
POETUL (emoţionat) : Nu noi...
CLOPOTARUL: Dair cine?
POETUL : Adineauri a fost selecţie la baraca
Am vărut de la fereastră...
·1 le Femei...
PROFESORUL: Yezi, domnule Contie, Ioana
cl'Arc e din nou a,rsă, pe rug.
CLOPOTARUL : Cinci fascişti pe-.ntru fier,n.To
·di.utre ele !
CONTELE: Cinq boches pour un maquiisiard,
lozjnca-i foa=eză.
CLOPOT,\RUL (urlă} : far femeile ger.mane...
COl'ITELE : Mă ierţi, nu ştiam...
PUŞTIUL: Gata, g,ata, gata, totul s-a tcr·
irunat... (Plînge.)
CLOPOTARUL: Fii bărbat... (Şoptit.) Poetule,
ce facem?
'POETUL (şoptit) : Trebuie căutat trădătorul,
acela care ne-a denll!Il\)at fata, cai-e ne-a
omorît camarazii, care acum a pus îa pei-i
col întreag,a baracă de femei... En zic di o
'Şeful barăcii...
CLOPOTARUL (şoptit) : Ăla stă în camera
1ui, cu gagica şi cu băuturica ; probabil că-l
informează cÎlleva dintre noi.
SPĂRGĂTORUL: Hei, domnilor! Vă arde
·de-o nouă conspiratic? Aţi riunas doar cinci
comunişti. şi Lot vă arde de şcdiniă... Ia să
aud şi eu cc vă poate mÎlllea...

LAZAR: Nu e LTeaba ta. Doar n-ai să la
interzici să vorbească între ei?
DEPRIMATUL: Lasă-i să trăiască, doar ştii
că, oricum, comunistul are o viaţă mai sourtă
cleciL ceilalţi.
PUŞTIUL (către Spărgător) : Tu eşti trădă
Lo1ml ! Ai turnat fata.
SPĂRGĂTORUL: Idiotule... Dacă ştiam că
vine aici, n-o turnam, ci... ci... dimpotrivă...
()

...

POETUL: Eu zic că e cineva din baracă,
şi cită vreme e printre noi •..
TELALUL (vine cu o tavă plină ele marfă) :
Ţigări, Mahorcove, Egiptişe, ţigări, chibrituri,
ace de cus,nt... săculeţ pentru firimituri do
pline, şosete, şosete... sfert de por\ie de pîine,
biblie, hihlie, o porţie de pîine... Un bric,eag,
un sfert de pîine, sau douăzeci de zloţi...
POETUL: Stai puţin...
TELALUL : Pachebnl de mahoxcă? Trei zloţi.
POETUL: Tu nu vezi cc scrie acolo? Un
zlot, moairLea.
11E>LALUL: Mie-mi spui... Uită-te ce scrie
c1inoolo: ·un păduche, morurLoa ! Logică nem
ţească... Ai mii de păduclu, ai scăpat ; aj
mii de zloţi, nu mori de foame. Orice ai aici
î.ntr•u;n singur exemplar, pute a moarte...
DEPRIMATUL: Ajwige o singnră canalie
să...
PUŞTIUL: De ce au devenit oamenii atît
ele răi?... Lagărul e lagăr, fireşte... Dar pînă
acum mai puooa,î să tră,ieşti... Âoum, parcă a
clispărnt ceva, a dispărut peuLru totdeaunn.
POETUL: Crede-mă pe mine, nimic nu dis·
pare cu tobnl, praful se poate aş•te.I'lllJC po
suflete, dar alunei cînd inima bate m�,i tare,
se spulberă... UiLe, aoo]o, fumul.'.. •aeoperă
cerul, şi cu toate acestea, parcă ză.J:,esc soa·
rele...
DEPRIMATUL: Şi nuroase... Ce liacem cu
rnirosul?
MARINARUL: Dacă-ţi trag uua... Ce-ai să
mai zici.? Omul ăsta vede ooruJ prin fu.mul
crem,ator.i,ului ; îl aud, ui,t de toate şi parcă
zbor cu el...
DEPRIMATUL: Nici o gT,ijă, ai să mori şi
tu curind... fum... Doctore, re faci, <,iteşti i'
Ia, mai bi.ne, fă-mi baind,ajul...
PROFESORUL: La oro 12. P.JJLul cinci.
SPAR.GATORUL: Ce peclant ! Patul cin•ci...
O.e ce nn şase, mă rog?
PROFESORUL: Acolo consult.
SPARGATORUL: Nici eu n,am span-t mere1.1
acelaşi safe.
METALO: Nu mai pol suporta cwn se laudă
LoaLă ziw1 că a fost spărgător. Domnilor, aci
sînt deţinuţi politici...
SPARGATORUL (îngîni1) : Aci sînt clc\inu\i
poli Liei. Rabat. Dar cm ce sînt?... Un anti
capitalist... da! Dnc lupLa dP clasă coialra
capitalului bancar... Ştii durnneata cîţi bur·
ghezi tremură de ideologia mea? Aoleu,
de-abia acum consbat că sint cu picioarele
goale. Cine e azi ele serYiciu?... (PeşL<'lr
aduce o pereche ele pantofi, scuipă pe ei.
ii cură [ă cu mîneca, se a şază în genunchi.
Spărgătorul îşi întinde majestuos piciorul.)
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TELALUL : Mahorcă, briceag, creion... Penlru
-cine vrea să serie poezii...
:SPARGATORUL: Poelilll nostru c analfa•
bet...
POETUL: Las' că pe tine te-am citit. (Către
Telal.) far ce-i un oartof ştiu şi eu! Acu'
ltrei zile vindeai cartofi. Unde sint, Telalule ?
Auzi?
MARINARUL: El fură şi noi il lăsăm! Pină
,cînd ? Căutaţi, băieţi, în saltea, şi să împăr·
ţim mm.carea.
TELALUL: Să mor dacă am ceva... (Jşi apără
palul.)
•CLOPOTARUL: Puştiule, pereheziţioneâză-1 !...
Crapă oamenii de foame, şi ăsta... (Bătaie ;
Puştiul scoate un sac GU cartofi.)
:SPARGATORUL (Clopotarului) : Jos pălăria!
·ln faţa diwnitafo mă·nchin,
.PEŞ1\ELE (ajutîndu-1 pe Puşti) : Eu zic să-i
:împărţim între noi. Ceilalţi dorm duşi.
·CLOPOTARUL: Guro adică?
i
:PEŞTELE
(speriat) : Mă gîndearn... vedeţi,
de exemplu Lazăr, el e holinăvioios... (Clopo1:arul ia sacul şi-l duce în fundul barăcii.)
'.SPARGATORUL (îi a\.ine calea) : lmpăiţirea
·e treaba d=itale ?
,CLOPOTARUL: Vai de mine, pofteşte, îm•
parte-i mal.a...
METALO: Nu-l da dm mînă!
<CLOPOT.ARUL: Ce? Sacul cu cartofi ?
METALO : Sacul eu cartofi! Asta insoomnă:
cine-l are, ăla e şeful!
:SPARGATORUL: 0.K. Oameni huni, s-au
găsit cartofi, cine să-i împartă ?
VOCI DIN FUND: Tu!
·SPĂRGĂTORUL: Auziţi, domnilor, voooa
? La coadă, toată lumea la coadă...
popor:ului
;
•O VOCE: Pe dracu'. Şi noi, cei de aici?
SPARGATORUL (nu se mai vede, -doar vocea
'lui se aude, în fund) : La coadă, 1a coadă...
-O ALTA VOCE: Zu fii.nlie, cite cinci, ce?
Basba cu a15,ba. Haâdem băieţi, şo pc el...
(Spărgăto'lil.11 vine în fugă în faţă.)
DEPRIMATUL: A scăpat viu, e o perfor·
manţă. Am văzut odată cum l-au sugru.m:at
pe unul penbru o re1ie de piine.
LAZĂR (se scoală-n picioar, e pe pat, urlă) :
lle-hei, voi de acolo! Ce smteţi voi? Oameni
-sinteţ; ? Băieţi, rugaţi-vă, (Bruraca se liniş,
teşte.) se apl'opie eliberarea... Să avem grijă
de clernnitatea noasllră, să ne·o păstrăm Î!Il·
tactă!... Omul e făcut pentru bine, penb1m
frumos... (Râsete în fund.)
·O VOCE: FTil.lJIIlosul şi hună1t1atea rui fost de
rorLarbe şi ele... V1·,ei cai,to,fi, , Lazăr ?
LAZĂR (udă) : Nu... l1lU v>reau!
PEŞTELE (încîntat de idee. Vine la Lazăr
cu buaţele pline· de · cartofi) : Âsrba-i tot ce
-am pubut salva penfIDu noi.. Hai, înfulecă şi
lal ...

LAZĂR: Pe mÎ!Ile. (Se •&ufocă.) ,pe mine n•o
să mă-ajosiţi...
'SPARGATORUL: Nu, zău? Aşa gingaş eşti?
fo zi-i, cc făceai acasă ? Ovoşetai ?
LAZAR' (calm) : Cinmm la vi.oloncel... (Pauză.)
PEŞTELE: Ascultă, îndiuleoi, sau...
'LA.ZAR : De ce v;reţi, cl,c ce vreţi să-nge,nun•
-cheati omul? E ru.şin.os, e pervers...

PEŞTELE :- Perversă-i mă•ta.•.
LAZAR (blajin) : De ce faci asta, omule ?
PEŞTELE: E un pariu. Am pus prinsoare
cu băieţii că predicile tale ţin doar pînă ce-ţi
asLupi gura cu haleală... Infuleci sau nu·.a
fuleoi?
LAZAR: Brută ! (Se întoarce cu spatele.)
MARINARUL (ia cartofii din mîna Peştelui) :
Hai, nu fi prost, mănincă, eu ţi-i dau...
LAZAR: Muiiumesc,· mulţumesc.
Pune-i
acolo.,. Vai, ce se face aci din oameni, vai,
ce se face... (Plînge ca un copil.)
CONTELE (către Marinar, care vine spre el) :
Nu, mulţume'sc, n-aJIIl nevoie... Unde ajungem,
dacă scotocim în s·alteaua unui nemernic,
unui amoooJ murdar ...
MARINARUL: Lasă teoria pentru aoa_să..• Aci
sintem egali. Scheiss egal - rahat egal, cum
zice neamţul...
CONTELE: Mă bucură că aţi rezolvat măcar
punclilll intîi al programului dumneavoastră :
cgalibaooa... (Marinarul vrea să-l lovească.
Clopotarul intervine.) Nu am nevoie să fiu
apărat ele boşi, domnule.
PROFESORUL: Ruşine, n-aţi lăsat nici un
cartof pentru bolnavii mei... Ha.ide, domnule
Lazăr, nu mai plin.ge. Nu fi copil. E ruşine.
Ce-i cu dumneata? Eşti bărbat în toată firea.
Spune, ce ţi s-a întîrnplat ?
LAZĂR: Nervii!...
PROFESORUL: E'llai cel maâ optimist, toată
ziua coseai sreg:nleţe pentru eliberare... Haide,
mănîncă!...
LAZAR: Mult,rumesc, nu pol.
SPĂRGĂTORUL: Nu vezi că-i musulman, un
cada= amhula!Ilt, ce vreţi de la el, de două
zil,e nu se mai spală...
LA.ZAR: Nu, zău, ai observat asta?
SPĂRGĂTORUL : Doar stăm în aoelaşi pat!
Puţi de la o poştă.
LAZĂR: Am fost nevoo.ţi să stăm. (Plînge.)
M-am mut,a,t de lî:ngă dumneata, du:pă ce am
văzu;t că tc-nfăşoo-i în toată păt;u,r,a şi pe mine
mă laşi dezveliit... Te fereai de mÎ!Ile, da
parc-aş fi rîios.
PE·ŞTELE: De parcă ai fi? Aslla•i bună!
Păi, eşti, eşti rîios, ce ma,i bura·VUM... Tot
timpul te sca;r,pin.i.
LAZĂR: A,m li.psă de vitamÎJilă, aşa-i, doc•
tore ? Lipsă de...
SPARGĂTORUL: De energic. Eşti laş, asta
e...
PROFESORUL: Dă-i paoe. (Către Lazăr.)
Haide, mănrn.că...
LAZĂR: Lasă-mă, ai auzit doar, eu nu mai
a:in. nu mai ain energie.

PEŞTELE: A1rni, cliuce li,psă de vitamine!
De ce . nu•i dai lă.u:ili, doctore?
PROFESORUL : Are lipsă ele vitamine, ăsta-i
adevărul!
LAZĂR (isterizat) : Nu mai vreau, nu mai
v:1100-u să llrăiesc.
PROFESORUL: Trebuie! VIÎlile ziuia elibe•
rării. Cine va mipărţi ste,,,"'1lleţele? lmperare
sibi maximum imperi.u.m est.
SP,\RGATORUL: lntocma.i.
LAZAR: Se conburase deja, o sim�m... Con·
cret... Dar acum s-.a dus, a dispărut...
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PEŞ11ELE: Ce, mă ?
LAZĂR : Ziua de Miine.
DFJPRiI.MATUL :
· la mai slăbeşte-mă, şi vîiră-ţi
bine în oop: aci sî.nt nişte oameni care nu
au zi de miine.
EVREUL: O, �isser Gott, de ce nu vinl)
Mesi,a, nu vede că acuma... acwna e nevoie
de mmtuire?
MARINARUL: Ce IlllllWlire? Ce-ai făcut tu
penffll mîn1lu!Î,re ? Puştiud, el să-ţi !,pună:
în P,olonia n-,a fost co.pil de zece ani care să
!lllll Iii Îlmpăirţit măe1ar un pachet de manifeste...
DEPRIMATUL: Tu împăa-ţeiaii. bilelie de ci
nema, hai?
M.A.RlNARUL (către Lază,r) : lar tu omtai
J.a violonool... Oe-ti pă,s,a de 1cadavire, oe-ţi păsa
că E=opa e un cimitir, pî.nă nu te-aiu de
pol'llat•••
POETUL (către MetaJo, încet) : Tll'ebuie să
Jlaoom ceva. Ne-,necăm î,n lăituri... Vreau să
mă agăţ de cevia. O, de..aş avea un fii de
pai!
METtALO: Cum să ţinem ÎJil mîu toaJtă haita ?
POETUL (şopti,t) : Astă noapte am ieşit...
MET.ALO (la fel) : Cine ţi-a îngăduit?
DEPRIMATUL
(vorbind
despre Lază!r) :
Aseară îl a=ea.m pove!.tind: vîslea pe un
lac, înrflre mulllţi, haIDca aluneca... şi el, el era
înc1răgosti.t. Oe mei, domnule? lndrăgofltit!
De ele �1u s-a-,necat acolo, m J,ac, mă-ntreb eu,
de oe?
MARINARUL: Iţi llremm·ă llllÎna, mînă de
a:r,IJ:ist, h_ei, de ce nsai 1UJait ou ea o aa'l1l:ă?
DEPRl!"\fATUL (către Lazăr) : Aoum s·a zis
cu laou.J dunnita�e, cu bărcuţa, cu dxagos1Jela,
cu toate s-a :ois... Viiemmi... v:ie:rmi.i... nu mai
ci te mai aşteaptă... (Telalµ} treoe şi dă cu
piciorul în Lazăir.)
PROF1ESORUL: Aou' zic şi eu împireună ou
dtmnneavoastră... (Către Poet.) Trebuie să
facem ce,aa, e inadmii.sibil..•
CLOPOTARUL: Tot timpul am spus: tre
buie să fuJcem ceva, da.r dru.umeam. mă luai
cu lozinci lallineşti...
PROFESORUL: De drum asta sînit de ac01rd.
Peniliru Dumnezeu, reluaţi legătura!
MA.RINARUL: Ou cine, doilllllule, cu ci.ne?
N-a mai rămas IIIÎ.oi o femeie în baINi.oă.
POETUL: Oine ştie?!... Trebuie găsită...!
PROFESORUL: Fa�ţi oum credeţâ, merg ou
voi, dar salvaţi omenia.
METALO : Să liacem cum credem... U� ce
c: unde ai fost tn seara cînd au găsit lia-tia,
domnule Pa-ofeso.r ?
PROFESORUL : Euuu?!
POETUL: Dă-i pace.
MET.ALO : Dall' dumneata, domnude Conte,
unde-mi eroi ?
POETUL : Contele? Nu ştii ? O ştie toat:1
lumea... La hal... Da, dia, la bal... Contele,
in fiecare seară, îşi pune fracul şi invită la
dans o graţioasă dorumnă. (-Imită dansul, se
opreşte parcă i-ar fi venit o idee.) Vezi, dom•
nule Oonte, ăsta e umanismul nostru ; dii·
feră întrucitvia de al dumitale, e năsout Îln
bătălii, nu în saloane... Da, trădătorul trehuic
găsit cu orice ,preţ şi oi,ed că l-am. şi găsit.
Hei, domnule şef de barocă! (Fuge în ca-

mera acestuia, îl aduce cu forta.)
CLOPOTARUL: Ce metodă-i asta, Poetule?
POETUL: Asta nu e metodă : e psihologie!
Hci, domnule şef!
ŞEFUL BA.RĂCII (iese din camera lui) :
Ce se-nllÎ.IIlplă?
POETUL: Un lllfil'C necaz.
ŞEFUL BARĂ.OII: Ce anlllillle?
POETUL: Mi-e grna\ă.
ŞEFUL BARACU: Roagă--il pe doctor să te
consuJte.
POETUL: E pc bază nervoasă. Eu, domnule
şef, nu supont m.iroSllll.
ŞEFUL BAR.ACIi: Păi, aici aerul nu-i Jll'ea
proaspăt, asta-i adevă-r.ait...
POETUL: Aşa e, ar trebuii să aerisini.
ŞEFUL BARĂCU: Nu deschirl!e Iiereastra!
Te-mpu.�că senLinela.
POETUL : Urui putrezesc în picioare, alţii
rămîn Îlll,tregi şi-n mol'IIllÎIIlt. Eu am văzut un
mo:tit de două 21ile, dar nu puţiea aşa. (Ou
toţii îl înconjoaq•ă.)
ŞEFUL BARACiil: Eşti bolnav !
POETUL: Şi te miiră? Am aVl\lt niş,te zile
grele. (Se ::upa·opie ameninţător.) Follll'te grele...
ŞEFUL BA.RĂCII (speriat, bate în retragere) :
Da, m-uJţi dintre pniotenii dumăita1e aJU 1'.IIJUX'iit.
POETUL: Da, cam mor oamenii. Şi cine e
de v.iJnă?
ŞEFUL BARAC-Iil: Eşti obosit, du-te, oul·
că-te.
POETUL: O să d.o.nm cles,bul pc lumea ai1-altă. Diar cunosc pe Ulll'ii call'e niÎoi aicolo ·nu
vor avea odihnă.
TELALUL: Să mor eu rn.'lc.1 nu-l su,,"II'umă.
PEŞ11ELE: Dacă o fia-cie, ne-lID{!YUşcă pe toţi.
T,ELALUL Gpentru a salva sitwaţ.ia, fuge în
spate şi uidă la un deţinut nevă 7/ut) : Te--.am
văzut aJaLtăier:i. Ari. primit o pfuro întreagă!
(Toţi alerurgă într-acolo.)
VOCEA SPERIATA (din fondul barăoii) : M-a
rug,at să-i crurăţ cizmele.
O VOGE: Şi tu. pă<lrucbe, le-iai cllJl'ăţat?
VOOE.A SPERIATĂ: Mi-a dat o pî,ne...
O ALTA VOGE: O :pî.ine mm·(jagă...
A TREL\ VOGE: Piiine-a 1ui !Luda ...
A PATRA VOCE : Auzi, o piine pe11tr.u nişte
,cizme, pentru două wte rlc coonunişti, mai
zie şi eu ...
A TREIA VOOE: Lasă expliooţiile, sugru
mă-l.
A PATRA VOCE: S11aţi, oameni hullli, tre
brui.e lăm'llll'it!
A TREIA VOGE (isterjzată) : Ce Jămuriire,
trebuie sugrunmt.
A PATRA VOCE : S!Ja\Î, oaJ111011i hUI11i, staţi
pe loc... Ce-i aslla ?
O VOCE RĂGUSTTA: .Judeooba popomlllmii.!
A TREIA VOOE : Soo•abe-i maţ,efo... (Şeful
barăcii intră între ei <'ll Cl\Waşa. Clopotaru'!.
vine în fată. Se-n tîl.nesc la 1nijloc.)
CLOPOTARUL: Prea llÎ-rm. L�uu sug:ru.mat !
(Pauză.)
ŞEFUL BAR.ACU : Făcie-�i-1 să clis,pa.ră. N-allll
văzut nimic. Nru ra:portez.
CLOPOTARUL: Deşi ar fi de cl1a,tor.ia ta ..•
ŞE J:'UL BARACU : Ai g,,.,ijă. uaeă se arf.lă, vă
decimează.
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CWPOTARUL : Şi ce-ţi pasă ? Doar n"rui
să J,ii tu al zecelea.
ŞEFUL BARACU : Eu mi smt uoig,aş.
CWPOTARUL: Dar eşti cuţit in minia uc1gaşurui.
ŞEFUL BARAClil: Artunc-i, ai grijă să nu
pui capul sub el. (PJeacă demn. din cameră.
Oamenii rămin descumpăniţi.)
POETUL (către Metalo) : Au omorit un ne·
vinovat, şi vinov,a,tu,l trr·ăieşte !
LAZĂR (dement) : Nu ştiu cine a mull'IÎt, nu
ştiu cine 11răieş11e. Nu mai pot, nu mai po,t,
nu mai... (Fuge spre uşă.)
PUŞTIUL (wea să-l oprească) : Ai căpWJt ?
Te-mpuşcă !
LAZĂR (se smulge) : Dă-,mi d1'Uilllul, mi•e le
hamit.e... (Iese, toţi fug la fereastră.)
VOCEA SENTJNELEI (de afară) : Stai ! (lrn
puşcătură.)
1\-IETALO: L-a nÎlmemt?
POETUL : N-am văzut.
METALO (către Puşti, ca.re vine de la fe,
reastră) : L-a nimerit ?
PUŞTIUL : Niu.
ME'l'.AW: Dar ce...
PUŞTJUL: Ce... ce... S-a agă\iat de sirma electrică. (Fuge plîngînd la patul lui Lazăr şi
împarte steguleţele.)·
(Linişte, întuneric. Apoi, treptat, penumbră.
Oamenii dorm ca la începutul piesei. Lntră
tiptil Poetul, ascunde ceva sub manta ; oa
menii se trezesc, se uită uimiţi la el. El ia
acel ceva şi, cu o reverenţă, îl aşază pe un

pat. Prin uşa întredeschisă, vîntul şuiera şi
sîrma electrică scoate un fel de muzică elec
tronică.)
POETUL (patetic) : Am fost în hararca femei
lor. E mtr-adevăl" goală. Dacă-mi dai voie,
(se aşază lingă acel ceva.) mă bucur că mă
car tu ai scăpat. Nu te suaie:ro că-ţi s1pun tu,
Illll•i aşa ? (Toată lumea îl ascultă înmărmu
rită.) Aci e m,are nevoie de tine. Ne-am
tNm.sforma,t m Llljpi, s•au, miai rău, în hiene.
Deşi, crede-mă, au mai rămas în baracă OA
lVLENI, dura şi ne=\;ătO!l'IÎ, dar oameni. Acum
că ai venit, totul se via schimba. S-a ru/Pt
fogătuma noastră cu lumea de-afară. N1U-i
uim-ic, l1U ai s-o refia!ci... S-a r.upt şi viiaţia
noastră ; nu-i n.mric, tJu a� S•O peticeşti... C.a
mar.a.2Jii mei ? Două sute au murit, da:r în
baracă mai sînt mulţi oamcni de treabă. A m
avut u n p:ro-eten, p e Lazăr, n-a mai rezistiat...
N.e•a lăsat nişte steguleţe, ţi le Iac cadou,
penti,u oa să prinieşti cum se crnvă!ne liher·
tatea.
MARINARUL: Lasă tîmpeniile, oamenii se
sinucid şi tJu j oei teatru.
POETUL : Cum v:0J1beşti în mţ,a UJD.ei fete ?
PEŞTELE: Orure fotă ?
POETUL: Guro, şi de azi încolo, r,ogu-vă,
mai deoenit... (Reflectoarele din Cllil'tea lagă
rului luminează acum patul destinat Fetei.
F.i!reşte, e gol.)
SPARGATORUL (se apropie) : Ce-i, mă ?
Ce-.ai acolo ?
POETUL (cu un gest larg, protector) : Lată!
(Ră picat.) E O FATA IN BARACA !

CORTINA

ACTUL li
Acelaşi decor, cîteva zile mai tîraiu. Unul dintre paturiJe de scindură are o
perdea : acolo stă Fata. Deţinuţii par-că sînt ceva mai îngrijiţi, mai civilizaţi, se vede
de la hun început efec1i1Jl „prezenţei" Fetei.
CONTELE (către Peşte) : Cîtă vreme dor·
mim în acelaşi pa,t, fă bine şi te spală.
PEŞT.ELE : Vîră·te sub pat, dacă-ţi pute.
CONTELE : Te s.peli sau nu te speli ?
POETUL : Domnilor ! Nu vă e ruşine, e o
domni.şo.i:r-;. aici.
PEŞTELE : Mai slăbeşte-mă cu tîmpeniile ...
CONTELE: Vă rog... Vă rog. Ce-i azi ?
PEŞTELE: Miercuri ! Şi oe te-<a apucalt ?
Auzi, să cumpăr săpun, oind n-am destiui
zloţi pentru. pîine.

POETUL (cumpără un săpqn de la TeLal) :
La-1, e de Ia fată. (Il dă PeşLelµi ; TelaJ:u:l are
de dat ceva rest, scotoceşte prin buzunare.)
T,EîLALUL (i-l dă) : Restul.
POETUL: A spus să-l păstrezi.
TELALUL: Mer�, MiacLame !
PEŞTELE: Mă du.c fă mă pun la şpiţ, dom•
nişoară.
TELALUL : Şi acasă dădea gaim femeile.
CONT.ELE: · Tot respectul meu dom.nişoa!l"Ci !
(Cu o uşoară ironie faţă de Poet.) Dacă con·
tinuă as1Jfel, o s-o oam coste hotelul acesta.
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MARINARUL (insufleţit) : Are stil, tipa! Nu
se uită la măml.llţiş.
,
PUŞTIUL: Da ? ALunoi n-am o.ici o şansă ?
PROFESORUL: Cc joc de prost gust!
MARINARUL : Domnul e misogin ?
PROFESORUL: DepincLe ... Puteaţi să vă gă·
siti una... mai, cum să spun ...
PUŞTIUL: Matale ziceai, mai deunăzi: şi
Dante a avut o Betti.
PROFESORUL: Beatrice!
POETUL : Tot fustă pu:rta.
PROFESORUL: Toţi ·aveţi nevoie de o fată.
Şi mi-e milă de voi ...
MARINARUL: Matale n-ai nevoie? Probabil
n--ai halit azi !
PROFESORUL : Oamenii mor ca muştele...
Deprimatul nu s-a dat jos din pat de cîteva
zile, şi vouă vă arde de prostii... (Strigă.)
Bolnavii mei..•
POETUL (lntrerupîndu-1) : Habar n-ai ce vră·
jitoare e,.. Are de toate: leacuri, ierburi,
viaţă•..
PROFESORUL: Şi mai ce?
POETUL : Veşti de pe front!
PROFESORUL (agitat) : Ştii ceva?
POETUL : Ştiini,a ei începe unde a dumitale,
doctore, dă faliment.
PROFESORUL: lncercaţi cu a domnişoarei,
atunci.
METALO : Vreau să stăm de vorbă... Care-i
logioa acestei Fete?
POETUL: Femeie şi logică! S-a mai pome·
nit aşa ceva ?!
l\fiETALO : Vorbesc de logica ta... Unde no
poate duce?
POETUL: La lu.ptă. N-ai mai Yăzut femeia
îndemnînd la luptă?...
PROFESORUL (către Deprimat) : Te doaro
ceva?
DEPRIMATUL: Măcar de m-ar durea .
PROFESORUL: De ce nu te scoli?
CONTELE: Fiindcă-i leneş... A luat locul lui
Lazăr...
DEPRIMATUL: Bună idee. Numai că, pen·
tru ce a făcut el, îţi trebuie şi un dram de
energie, şi eu nu mai am, nu mai am...
CONTELE : Poftim, mai e loc pe sîrmă...
POETUL : Ai îrunehunit ? Cum vorbeşti cu
el?
CONTELE: Detest oamenii lipsiţi de vitali·
tate.
POETUL: N u-1 depvima tocmai acum, cînd
Fata ne anunţă: se apropie eliberarea.
DEPRLMATUL : Să oos şi eu steguleţe?
POETUL: Uite, ziairu.l. (Deprimatu.I ia avid
o fiţuică ruptă dintr-un ziar vechi.)
DEPRIMATUL: Vesooa-i de acu' două săp·
tămîni, iar cu pătimesc ele. cinci ani, e o mi
nune că mai trăiesc.
PROFESORUL: Omul, de mii şi mii de ani,
suferă pe pă.m.int, şi, iată, mai trăieşte. (în
tr-un colţ, discuţie vehementă.)
EVREUL (vine-n faţă) : Aclrineaorj, pe mine...
PEŞTELE: Minte...
EVREUL: Pe minel m•a înjurat c1ucva :
jidan,..
MARINARUL (îl ia ele guler pe Peşte) :
Cere-i iertare, brută!

EVR!EUL: Ruşine! Ciad erau pr.ÎJD.tre noi
comuniştii...
SPARGĂ.TORUL: Voiai să le fii alături tu,
cu reumatismele tale?
EVHEUL: Em disciplină, şi-n fiece dimineaţă
mă rugam in linişte.
CONTELE: Exact, ei îţi asigurau liberllatea
religioasă.
EVREUL: Acuma toate s,au încuroat.
SPARGATORUL: Nu mai ştie încotro să
se-ntoarcă cu faţa cînd se roagă, spre est
sau spre vest ...
PROFESORUL : Din ambele părţi se apropie
ajutorul.
CLOPOTARUL: Din vest, mai cu înceti
şorul...
PEŞTELE: Nici o grijă, ăsta are răbcl,are.
Şi la bursă joacă-. varianta engleză, jidanul.
EVREUL: Pînă şi în lagăr mă bagi tn
ghetto ? •
POETUL (smulge de pe pieptul Evreu.lui
steaua galbenă) : Steaua asta am smuls-o dţi
pe pieptul Fetei... Fata e daneză! Şi-n ba·
racă mai sînt incă două sute, toată Dimemarca
şi-a pus stea galbenă... cînd au inlIDat nemţii.
Fata cere acu.ni satisfaeţic...
PEŞTELE: O satisfac eu, n-avea gnp.
(Poetul îi trage o palmă.) E cam bătăuş ă,
bestia. (Se retrage.)
SP ĂRGATORUL: De f�t, în numele cm
dă dispoziţii această Fată?
PROFESORUL: 1n uumele ti.manită�ii!
CONTELE: Şi-n cazul de faţă, şi-n numele
meu!
SPARGATORUL (bate în retragere) : De fapţ,
ce rău i-a făout moşu' ?
MARINARUL: Vezi un pumn şi schimbi ma·
cazul?
SPARGATORUL: Sint cadru cu perspective
de dezvoltare...
PEŞTELE: Hai să uităm toate astea, moşule...
Uite, îli cer iertar-e. (li întinde mina, bătrînul
vrea să accepte.)
POETUL (ducîndu-1 de-acolo) : Fa.ta nu ac·
ceptă împăcarea !
DEPRIMATUL: F,ată le trebuie ! Cinci am
rămas... civili incurabili...
TELALUL: Aoolo... într-adevăr e o fată?...
Trăieşte? E vie ,,
DEPRIMATUL: Vie, nevic...
POETUL: Natnrna.l, clacă ne-a spus că im•
pr-cju.rimile Cracovici s-au eliberat...
PROFESORUL: PITTaus pia... minciună bine·
cuvintată... nu face rău nimănui.
CONTELE: Cnacovienilor !. .. Ştii ceva, dom·
11u1e Poet? Experimentul acesta cu Fata în
cepe să mă pasione;z;e,.. Eu aş ieşi pînă şi
din mormlnt, die..ar· exis<lla neo şansă de scă·
pai-e.
POETUL: După ultim-ele ştiri aduse de Fa-tă...
DEPRIMATUL: O să i se facă lehamite de
tine, clacă-n loc ele poezii îi impui capul cu
politică.
POETUL: - E foarte iuteligentă, n-ai obscr·
vat?
DEPRIMATUL: Cum să fi_ .observat, cînd
n•am văi;ut-o niciodată?
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POETUL : N-ai văzut F,ata? Te cred... Cei
,nai mulţi trec pe lingă ea şi n-o obsel"Vă,
îşi văd de trnbiwră, de burtă, de cauie;ră, fug
înooace şi-ncolo, oa apuoaţi.i, şi, cite o c1ată,
m,ai mîngiie copilul pe cap, �a, într-o do�hl'ă.
lntrebaţi-i dacă, acolo ... · :dară, ştiu ce în·
seamnă vinilul rece oa;re-ţi bioiuie obrajii !
Sau o "ploaie de toomnă cu str�pii ma;ri şi
calzi. lnt:rehaţi-i dacă au văzut vreodată în
drăgostiţii sărutîndu-.se sub porţi.
DEPRJMATUL: .Amintiri de civil !
POETUL: Civili... civili... Tu unde te-ai
născut?
DEPRIMATUL : Nu. m-a.r mira să mă fi năs
cut aici.
POETUL:· Deprooa,L'l1le, care ţi-e numele iade
vărnt ? (11 scutură din răsputeri. Nici un
răspuns.) Maică-ta, _acasă, own iţi zicea ?"·
DEPRIMATUL : Numărul douăzeci şi trei de
mii: nouăs'l1te ş•aizeci şi patrnl... Şi nu mă
mai sîcîi... Eu sint numărul doi, trei, nouă,
şaizeci şi patr:u, şi-n rest, am uitat totul !...
POETUL : Ridică-ţi odată ochii spre cer. (Ii
ridică.) Vczi soarele ?
DEPRIMATUL : O fi rugu.I !
.POETUL: Eşti răiu.
DEPRIMATUL: Doa;r realist.
POETUL: Deprimi oamenii...
DEPRLVIATUL: li lămruresc !
POETUL : Eşti hoţ !
DEPRIMATUL: Ce-<.11Ul furat?
POETUL: Speranţia !...
DEPRIMATUL: Şi ficţiunea de colo crezi
că o să le-o redea ?
POETUL: Care ficţiune? M-<au adus a1m
într-un vagon plumhu,it . şi, totuşi, printre
g�atii, am zărit-o... E:iia în piciorure1e goale, stătea pe iarbă, păştea o capră şi flutura o
batistă... Atunci am jurat : CÎln<l ajung aoosă,
·o voi căutia... Uite,1Je la Conte... Se gînd,oş lle
că, poate, într-o zi caldă de primăva
, ;ră, �n
faţa Sorbonei, ba văzut fusta fluLuruw.
METALO : EXiact cum am pr-evăzut... Fusta
unei fete, ne va fi steag. PenJtru o muiere.
vom co:rutriJmuia lupta...
CLOPOTARUL: Ma.i bine decît să luptăn;
penL,·u o bucată de pî.ine.
METALO: Azi-<IIl.llne, o fome�e ne va con
duce...
POETUL: lntr-o n oapte, la Madrid,· ca ne
conducea, (,Către Deprimat) ia:r tu !Je minţi
că n-ai amintiri... Mi-ai spus că ai înmor·
mîntflait un f:iiate, o soră, pe tata... Fata a
adus ves,tea : ne eliberăm ! Cine să-i răzbune,
dacă nu te mai scoli d.in pat? Pe cine nu-l
aşteaptă un vers necitit, o femeie n-emî:ngî
iată, o luptă neterminată, să pulir,erească aici !
DEPRIMATUL: De exemplu, eu !
MARINARUL: Nu fi. tîmpit, nu vezi: te
rr.comandă Fetei.
DEPRIMATUL (scos puţin din. Rpatie) : Mata,
malla de exemplu, pentru ce ai nevoie de o
asemenoo Fată ?
MARINARUL: lini pLace mutrişoara ei, şi
alît... ln orice caz, mai mult decît mut-role
yoaslre... M-ă ia cu căldură la inimă. Ştii ...

o veche amintire... Jeanet!Je... Nu era prea
de soi... Scirvea într-o crîşmă marinărească ...
METALO: Frumos ideal: o tîrlă d.in port.
POETUL: De unde ştii că a fost tîrfă ?
N-o j.ign.i, dacă n-o cunoşti ! De urule ştii
că nu ea l-a 1uiat de IllÎilă pe ma�r, că
n-a dosit arme sub tejghea, şi-n fond, de
unde ştii dacă o chema Jeanette, poate o
chema Mai·ianne !
MA.RLNAl\UL : Da, da. Ai drep·!Jate, nu ero
Je, anellte... Em Maci.anme !
ŞEFUL BA.RACII (intră cu căruciorul cu
cazanul) : Atenţie, am adus cina. Telaluie,
vino şi împarrbe...
POETUL: Nu mai vrem să răbdăm de
foame, ne e lehamite de împărţeal,a �elalu
lui... ne dă zeamă chiotuă şi-illlpairte cu tine
restul... Fata a 51pus: nu mai p:ritnei.,te mîn
c;woa din mîin.i murdare.
ŞEFUL BAR.ACI!, : Fataaa?
TELALUL (servil) : Ar fi cazul să vedeţi ce
clocesc ăştia Î,arăşi... (Arată spre patul Fetei.)
MARINARUL: Fii seri.os, nu-_i nimic acolo.
Fata e o poezie, poezia lui. (Arată spre Poet.)
ŞEFUL BAR.ACIi (ironic) : Nu zău, şi uude
cade accentul? Pe, sau între picioarele d-e
vers?
TELALUL: N-o .Luaţi 1n glumă, mai bine
percheziţiolllaţi acolo ; azi•IIWD.e o să aducă
o puşcă mi IIDalieră, şi o să spună că-i orgă !...
ŞEFUL BARACII (controlează) : Nu-i nimic
aci, idiotule.
POETUL : Est�, dar nu se arată decît celor
demni de ea.
ŞEFUL BARACII: Gura ! lmpărt,ea1a... (Dft
polonicul Telalului.) Haide, (Glumind.) că-mi
expiră buletinul. �Rumoare în rinclurile de
tinuţilor. Se răzgîndeşte ; începe el însuşi să
mpartă.)
DEPRJMATUL (se scoală alene din pat, îi
ia polonicul din mină) : Stai ! Dolllillule şef !
Asta ar îtJ1Semna că tu eşti, diurne noi, cel
nmi vechii loou1to1· al lagăJ"lului„ Or, cînd
te•m1 acl1L�. eu e11am deja aici !
ŞEFUL BARA.Cil : .Poftin1 ! (li dă scirbit.
polonicul.) De oe nu te-a numit comand-autul
pc Li.ne ?
IlEPRIMAT,UL : Mă târăsc, clar rm sînt r1rni:i.
(fa polonicul - şi-l dă Clopotarului.) lmpar!Je...
(Se luptă cu sine însuşi, pînă spune cuvîn
Lul.) lmpartc, tov;arăşe !
(LinişLe ; to\i se aşează disciplinaţi la coadă
şi pomesc spre fundul barăcii; unele Depri
matul �i Clopotarul duc cazanul. lntuneric.
Cînd e aprinde lumina, e noapte. Reflectoa
rele luminează din cînd în cînd bararo. Con
tele, singw·, t1-ece în pas de defilare in sus
şi-n jos ; apoi se opreşte la patul Fetei ; lu
mina reflectoarelor ,cade asupra lui.)"
POETUL (întorcîndu-sc de la patul :fetei)
A.i lucrat fl"Ulllos, fetito, noapte _bună ! (Con
tele se retrage în penwnbră ; Poetul e duce
să se culce.) ·
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CON'I\ELE (se furrişează La patul Fetei) : SÎllllt
soldat ! · Vi, ai,a mea e: ordime, Dlllmcă, clisci·
plină. Sm.:,rnu.ra·mi avere e ciJnslJea de o-fiţe;,:.
(Profesorul nu poate do_rmi : vine şi el în
tr-acolo.) Sîrnt· soldat, nru sfillJtimiIDtal, Oui i-iaş
pullea sipUIIle ce mi s·a-nmniplait? Drunootd.rea'Wlla
am aVUJt iluzra că în_ţeleg lumea, că o euno�c,
că mă C'lllll0so pe mÎ!Ile. Ştii,u penrtru. ce. şi
contro oo,i. rum luptat : penrtr:u paitrie, împo
triva duş-manilor ei. Dali' aci, în liagăr, totru,J
s;a răstur.nat : oodinea din mriine, patria, duş
manul. Aici am văzut prima oară neamţ oare
nu-i boş... (Se loveşte de Prodiesor. Ruşinat.)
Ce tot te foieşti noaptea, d(omruuJ.e?
PROFESORUL:. Scuze... allll llrecut pe-aici,
doar aş·a... Mai pi,ecis, m-am rătăcit ... Acl.iJcă,
v11eau să spun, mi,am vii.zi!IJa.t bo1n!av.ii ...
CONTELE : Da... dia, obişnuita irns,pocii.c de
noapte. (Surîde cu simpatie.)
PROFESORUL : Da... Şi-;aouJlll mă-ntorc.eam
la mirne...
CONTELE : Mă rog !... Dacă mai ai poftă,
şi dacă nu lie deranjez... Sau m,a,i bine mă
duc şi eu la . oulroru:e...
PROFESORUL (şi el cu simpatie, şmecher) :
Dar diwm:i.eialJa, oe cărut>a.i. la patul Fetei? O
d=ere dre cap, ce.va?...
r.ONT-ELE : Tocmai pe dunmoalJa le că,ullam...
O durere de cap, dia. Mă gJndeam, poa11e lle
găsesc Ja bolnavii dnmitale... (Pînă a.2!1m în
joacă, deodată serios.l Ce hi.ne că nesam in
lt'ili:cit !
PROFESORUL (sevios) : Ce bine că ne-am
wtîlnit !
CONTELE : Norupte bună, domrutle Prrofeso1·.
PROFESORUL : Do=ule Ocru.te, ţi•a tremrt ?
CONTELE : Ce an'IJiID.e?
PROFESORUL: Du1rerea de oap... Nu ţi-,a,i
luai medii.ca:oumtruJ. (,Contele pleacă alene,
Profeso1·ul rămîne lîngă Fia.tă.) Da, e bin(l
că ne-<ailll găsit. QDeprimatul se uită precau1
în jur, apoi se îndreaptă spre Fată.) TJrec61D.
surzi şi orbi 'UDll pe lingă ailţi,i de mii d(l
ani... (Merge înapoi spre rpatul lui ; pe drum
se-nbîlneşte cu Deprim.atul. Surîs oom;plice.
Deprimatul se aşază pe jos, scoate o mu
zicuţă şi cîntă fu surdină, timp în oare se
lasă întunericul. lncetul cu încetul, se lu•
minează de ziuă.)
SPĂRGĂTORUL: J,igneşille-mă c:o ţigrură.
TELALUL : S-a epuizat Sltooul. Dacă şi azi
ne ţin l,a IUll'est, închid bîloiw.
CON11ELE : Dacii nici azi nu ieşim dim baracă,
pe cuvîntuJ. meu, îmi pierd mintile, auzi,
dumneata...
CLOPOTARUL: Moşule, ca;i,e v,a să z1ca...
CONTELE : Domn1ufo... oom1ara.de... să ştii că
pe zi ce trece te stimez dii.n cc în ce mai
mult... la s,pUJie, c,e,ai putut Iace trei ani de
zile, singur, mtr-o celulă ?
CLOPOTARUL (mulţumit de împăcare, foarte
cald, drăguţ, se învîrte pe lingă Conte, sus,
pe priciul de scînduri) : O,
.avrut un p110•
gi,am nespus de aglomerat ! DimÎ!Ileaţ,a : gim
nastică. T,11ebuia să fiu foarte atent. Am făou1
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un calcul exaict : Ill\lfilrur pî.nă la zece, gar·
drnanul a şi ajuns la capătul 001-id'oruilui... Un,
doi, trei ; un, doi, trai... Două exerciţii de
gimnastică... Un, doi... m..am şi c,uloa,t �
pat, grurdia:oul s,a-ntors m dr� celulei mele
şi se holbează prin. fereSEl!r.uică să viadă ce fuc.
CONTELE (f.ace şi el mişcări de gimnastică) :
Un, dcxi, trei, nu e pi,oastă ide.ea. Apoi?
CLOPOTA!lUL : Apoi, jucam şah ! Făc�
Eiguri dm pime, desromm cu căilicî.iul pe ci
ment o tablă de ş•ah... Le găseau şi-1mi arnm·
c,au figW"ile... Făceam altele în loc... Am a•vut
odată un ·şobolan, ţineam mult ia el. to
ziua deratizării, ţin mÎ!Ille, am plîns.
METALO : Eu, în inchisoWl'e... făceam mate·
nmtică... Cî.:od eoom copil, voiam · să devin
matematician. Da.r luptele... Apoi, în celulă,
avrut timp berechet..: Mă :interesa- u nume•
rele prime voiam să descopăr un fel de sis
tem a1 lor... dar, b:iJUeî.n\eles, n-.am reuşit. lnsă
mă dii.stram foirurte bine. Am învăţat alfabetul
Morse, comunicam cu celulele vecine, învă·
ţam limbi străine. (.Cu tîlc.) Jn,ta-e ,ailtele,
domn
. ule Conte, domnule confrate, n-.ai să mă
CJrezi : limba lui Goethe ! Emu foai,1Je mu.J.ţi
deţinuţi nemţi...
MARINARUL: încarcerarea aslJa, :o,u,m,ită ele
g.an,t, arest, , ce tîmpeniie ! De parcă altfel am
fi 11beri ... Vreau să spun că-;nm oa.1că pe noov,i .
Vă daţi 'seama, dOJIDniilor, w1 om invăţa;t cu
miaT<ea lru·gă ... ce spun ţu, cu mairea? !... Eram
pe un vas de cUJrsă lungă, pe oceane ... OÎIIldVla.
� acum, să mor, da'Oă nu-<mlÎ-e dor chla1r
şi de focul de muncă dm lagăr şi de viago·
uetele pline de pietre. Ciincizeci de vag,onete
pe zi e o no:mnă, n•run ce zice... Şi cit ne
văforcream cînd ploUJa oou ningea ! Ce n�
da aC'llJil să le pot împmge... Treceam pe· lliD
drum, v1·eo c:iinci minrute nu vedeam nioi o
uniploti:mă de sÎJ.'mă... cinci minute de li·
berballe ! De fupt, ce rni•a1r păsa că ninge, că
plouă,? După ploaie, munţii nasc un fel de
oeaţă ...
POETUL : M-untele îşi fumează pipa - aşa
se spune pe la noi.
SPĂRGĂTORUL: Toate astea s-înt foarte ro·
mantice, dar cine aduce azi apă ?
POETUL (uitîndu-se pe fereastră) : Buto'aăclo
sînt pline ; a plouat azi-noapte.
PEŞTELE : Pline, pline, dirur oine să le �
lească? Cum deschizi uşa, cum te-mpuşcă.
POETUL : Pmă a= am adus eu ; să ad,ucii
şi alţii, că şi eu am o ma!Illă ilare mă aş·
teaptă acasă.
SPARGATORUL: Şi o g,�că .faiină, colea sus,
pe pat. (Sare sus, ridică perdeaua de la patul
fetei.) Se spală, clră,,"'ll\;a de ea. Ce pulpe,
diumnezeule, ce pulpe... Ce ţ1te, ce Jiunduleţ.
{Poetul se apro,pie furios.) J-,am făcut vreun
rău, ad:m.mînd-o... estetic ? Aii băLlllt pcm1Iru ·
ea j,u;măibrute de 'baracă, da!l' aveai de ce, o
piş-oau, eu nu m-am atins de ea. Nici.. măcar
cu un deget.
POETUL : Bine ! Dacă vă hatc,ţi joc de ea,
aşa oum am adus-o, tot aşa pot s•o şi dua
înapoi. �
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ia=a le Îlllcălzesc perechile de-ndrăgos11iţi ce
e, precum a,i
PEŞTELE: Asta oam aş a
,
se-;ngrămădesc ,aoolo... Fella !... Locuia Î!Il
adus-.o... Poţi s-o şi trimiţi... (Poetul, acelaşi
centru, într-.o crasă cu etaje,.,
joc.) Glumesc doar... SÎllrtlem hă!nhaţi, trebuie
SPARGATORUL: Ellaje? Ou scări răcoroase,
s-o apărăm ; de,;ar dalÎlsa măcar. &au rur face
porţi boltite, rahat. Ownose Cracovia ; o fi
oov•a să ne d.istrreze... Dar să tot sllela aş,a;
fost undeva la ma:rgin,ea oraşnlui, unde sllih
şi să Ilie aţîţ;e doar fantezia, asta-i JliOOa de
porţi e rece, .liindcă e mucegai.
tot.
PUŞTIUL: Mucegai eş,ti ru. Credeţi-mă, în
POETUL: A. venit pent11U era tu, iiavorit al
cent�u smt străduţe stri:mte...
femeilor, să nu malÎ. umbli Îln faţia ei ou
PROFESORUL : Medieviale...
Jiundul gol, ou cizmele m1Urdiare, ne;pieip tănat, ,
PUŞTIUL: A&ta n-,am de unde să ştiu... O
nebărbierit...
biserică 1îngă a,l,ta... T,·oată strada mi.roase a
PEŞ11ELE: Telalule_! U:n piep�ă!Il, o lamă
ti'un.îie.
etc... Da' ce credeţi v•oi, că eu nu ştiu cum
TELALUL: Azi-norupte am v.isat·o pe m3,II1a,
Lrehuie să te prezinţi Îlll faţia unei doamne?
Aan OIJIDJosewt o cucoană... luorlalm pe UJil vas, · se făcea di... nu-mă mai adruc w:nirnlle exia.ot,
c1ar ea a fost singura femeie pe care am
oraru chelner pe rubunci: ,,whisky"? - în·
iul>it-o cu ooovămt. Dail· mi-au 1uat,o...
treham gaill'Il't... La oare ea îmi mă·n IIIÎ!Ilă
MARLNARUL: Noro
, ooJ. ei, decît să te vadă
un şerve\;(�l. ,,P,tiru., eckhelhaft", viai ce scîrhos
ce-ai ajUlllS.
e... Vorbea de soţul ei... O neonţoaică... Sau
PUŞ,111UL (se aşează lîngă Fată) : Vrei să te
rtu La ol .se refe1·oa, ci },a şeiiveţel? Imposibil..
dis1roez ? Să te-nvăţ oova ... Şti,i oe, te-m.văţ po•
Serveam ou şerveţele absolut cuirate... De·
loneza; bine ?
odată, ce văd ?· Scuie pe şei<veţel : ,,Searo la
TELALUL (tîmpit) : Ce răs,p,unde ?
zece, te aştept pe ptmte". Aha, ,asta-i altceva,
PUŞTIUL: A zis „bine", toată lumea a auzit
care v,a să z.ică de astea-mi eşti, cuooană...
cind ia • zis (wmită o voce de fată.) ,,bine".
A verut. Ne-iam iub:iJt toată noaptea ; a doua
/Către Fată.) Nu te bot uita în dreapta ŞÎ"\Jl
zi, n-o să mă credeţi, se ţa1ce că nici IlJU mă
stînga, , I1JU ·ie jucra cu codii1Jele, , nu-ţi hălăn•
cUJI1oaşte... A.ha, îm.i zic... Seama, tr,ec aş� în1lr-o
găni pieioa:rele, fii atentă la mine : limb,a po·
cioară _pe pu�be, şi ce văd?... :AicoJ.o ÎllilÎ era,
loneză e nespus de gi,ea. Dar în lagăr n-ai
o'Plecrută peslle bord, avoa un şal mov, vînbul
nevoie de tot vooahularul ; cîteVJa ouvii.nte
ii flutura pru-uJ, parcă ei.ia o baroneasă.
te ajută să trăieş ti. Hleba - pnne, Illlruslo SPĂRGĂTORUL: A,i născocit bobul <aJCum, pe
sJ,rună, hotşec - WJJt•••
loc. N-a fost nici o punlle, nici o haroneasă...
POETUL (îngbite-n sec) : Un v;is, IlJU alt.ceva...
Ăsta ai.ie două feLruri de autobiog,r,a.fii : uu,a
PUŞTIUL: Smetan,a - smmtînă...
penlbru zilele săptămînii, wba, de zile mari.
e u11 oom·
DEPRIMATIJL (ironic) : Smetana
Adevărul adevărat, insă, sUJilă astfel: un SSpoziitor...
i t a pus ochii pe gagica lui, i-a suflat-o, iar
POETUL : Şi smmtîn,a e · un cînrec ! •
pe el l-a m.f, unc1at în lâgăr, sub pretext că-i
zvonist _politie l,a orufenea... Ce nemţoaică, ce
PROFESORUL : Nouă calorii !
harOIIleasă? Ăsta n•a avut lmeahă la viiaţia !lui ' PUŞTIUL: A,poi, mai sînt cî'lleva· cuvw:te
c1ecît cu tîrfe, oare luciia'u penrl:l'I.I. el, plătim
a.bso1ut neoos,a;re pe!llltru traiul de aici : iia
du-i bir...
kohia11ntşe - te iubesc şi", mai ales, voLnoştşero
PEŞTELE : Ei, şi? Nu te gindeşti de ce lu·
liberllate !
emu pcn,t:m millle? Mă iubeau...
CLOPOTARUL : O mie de calorii !
SPĂRGĂTORUL: Le şrunllajaii, mie Îlmi ·sp
, ui?
PUŞTIUL: Aş,a-i, că e o limbă nes-pus de
frumoasă? Smîr:llma - ingheţiată, sună cev'n
P.EŞ1!ELE : Vedem noi aCllLŞioo. Uite, mJam
mai urît, dar o să-ţi cumpăr smirzina odată,
pus la _şpiţ, să văd cc zice Fata cînd m-o
Îlll!tr-o zi de V'alră... Stai, nioi nu ştiu mi,m te
vedea.
cheamă, oum să te invit la oorollări.e?... Să-ţi
METALO : S1nt fericit că. Fruba v·a oucerit ...
.splllll Fella? Nu se oa.de, ea a murit, aJ1.1. se•
Per.s,onru, derest mistificărhle...
lecţionat,o din pmma zi, a pleoait ou firăţi.orntl
CONTELE : La mceput şi eu aveam rezerve,
ei, un bebeluş pe cai-e !sau c1us Turlir-un coş de_
dar pe zi ce treiCC�-· Gi,ngăşia ei...
pline.
PEŞTELE: A.uzi, gin,,maşă, bestia ! Mi-am m•
DEPRIMATUL: De-amnci l-au şi mîn.oait !
iat pă1nuil pentru ea, mi-am. ras barba... E o
PUŞTIUL : Pfui, ce om, şi te !,auzi că ai
poo-vocaooare...
cÎillba t la violoncel !
EVREUL: Pe dmeu', doru:nin,e iartă-mă. "E
DEPRIMATUL: Nu eu, Lazăr. Eu desenam"! '
grijulie, gospodină... o adevărată soţie, o
CONT.ELE (\;Î_pă) : Doa.m.nta se numeşte Espemamă...
ronce - Sperainţă.
PUŞTIUL: Vai de mine, moşule, c1ar nu-i
hălbrîrnă... Am cnnoso, ut o fu.tă...
CLOPOTARUL : Se numeşte Lihm-te - Libertate...
TELALUL: La grăclirniţă?...
CONTE.LE : Vezi, clomnule ClopO<bar, oum
PUŞT.J,l.JL : Nu toomai... Eiia·ntr·a şaa,tca... O
zici libertate, cum vorbeşti,
chema Fell,a şi avea codi�c ... In fiecrare · diarni
TELALUL :
acti.că? ,,NJU .Aa,heit ma.cht
neaţă o aşteptam s,u,h holba porţfa. .. O, dum�ei",; Doar sprie pe porurtă: ,,Mu1rnoa lle �ace
• uezeule,. pm·ţile răcoroase şi bolti.te "din Cra
·covia ! Vara sînt reci, d,in cauza otwcn.n
liber ...
1 l1UJÎ,
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SPĂRGĂTORUL: Păi, dumneaba ştii, dum
neata munceşti!
CLOPOTARUL ; Doonnule Poet, cum spui pe
limba ta... doar tu ne-.ai adus vestea: l'lomâ
nia s·a eliberat !
POETUL : Lihei•te, domnule, şi pe la noi e
libertate...
TELALUL: Or fi liberi ăia, aoasă, d'l.llr dum
neaba?
PUŞTIUL : Siţco iedno - i.nclilei·ent...
SPARGATORUL: Scheiss
egal, tot un
drac. cum spun SS-iştii.
PROFESORUL: V.orhiti mai încet ou felliţ,a,
îmi treziti bolnavii. Pe urui ar trebui să-i
duc la spital...
DEPRIMATUL: SpiJtaJnl e doar peuln.t mu·
ribunzi... şi penrllru cei sănătoşi. Ci.ud mută
spitalul în camera de ga7,arc... oei sănătoşi miai
pot să iasă...
CONTtELE: Şi bolnavii ?
CLOPOTARUL : Şi murihuu7Ji.i ? (Urlă.)
DEPRIMATUL: Pentru ei - siţ,oo iedno... •
PROFESORUL (către Poet) : Nu vă ce11raţi
din nou! Mi-ar trebui medioairnente, ar tre·
hui deschisă uşa!
POETUL: E mai bine aşa: bolnavii se lasă
momit.i de pr.opagiandă: la spi:tal se dă zahăr,
medicame111te, pachete de La C:nu.cea roşie...
Se pre7,n1tă benevol, şi,apoi...
DEPRIMATUL: Trebuie să le spunem oame
nilor deschiis: nu gunoiul se aroe pe rug!
.(Clopotarul îi şopteşte ceva Poetului.)
POETUL: Fata a spus că nu mai vrea să·
dudă ase'l:nenea vorbe ! '
MA.RliNARUL : Mai ales din gw,a ba ; doar
ea te 0a ridicat din pat, ea te-a vindecat.
DEPRIMATUL: Eu nu eram bolnav, poate
sufletul meu... Ăslom, însă, le brehuie pîine...
nu meilicamc.nte...
POETUL: Ea, ce ocezi, ce mănîncă ?
DEPRIMATUL: Aer, că tot e aeriană.
PROFESORUL : Fiecarn să dea o firimitură
pcn t1·11 ,c,a.
PEŞT,ELE: Eu să dau ? Femeile mă tineau
pe mine, domnilor! Şi apoi, unde s·a po·
menit oa un ideal, fie el şi feminin, să ceară
ha,leali:'t ? Nfoi măcar la l"Omânii dumitale nu
se r�'lde, nu-i aşa, cl�mnule Poet ?
PROFESORUL : Te-nşeli: Cerere et Baceho
friget Venus.
PtEŞTELE: Decit să ajungă Veruus fără miini,
mai bine-i dau o f-irimitură. (Pune o porţie
de firimiLuri în şapca Prnfesorului.)
P.OETUL: f,ata îţi mulţumeşte... închipuie-ţi
că s-a terminat războiul şi tu te·ntorci pe
\'as... lnl!r•o seairă, apare ea, la bair... Herr
chelner! Te recunoaşte... Uitaţi-vă, un om
care la Auschwitz mi-a d-at ultima lui firimi
Lură de piine... Un bărbat din cap pînă-:n
picioare:..
PEŞTELE : Tot ce-i mai adevărat. O firimi•
Lw-ă de viaţă.
CLOPOTARUL: 1h fine, ceva care ad'l1Cc
viaţă. (Dă o felie întreagă Profesqrului.)
Telal!

TELALUL (plîngăreţ) Ultima firimitură am>
mîncat·o aseară.
MARINARUL: Parcă ziceai că aduce cu,
mă-La. (Telalul, rnşinat; dă o felie, Marinarul
la fol.)
EVREUL (dă şi el) : PenLru nevasNi, poaitc
are ,şi ea copii.
PUŞT,IUL (dă şi el, şi Poetul, Metalo, toţi) :
Hei, Spărgătonule, nu prea te înghesui.
SP,lRGĂTORUL: Şbiin şi eu o zicală lati
neasoă: Pauem et llÎI<censes... Pline şi circ.
Voi daţi pîinea şi eu :rad.
PROFESORUL : Caire wi să zică, nu dai ?
SPĂRGĂTORUL: Nu. Şi ştii de ce? Pentr11>
că am persona1i1Jate...
PROFESORUL: F.alla a trimis pîinea holna
vjlor L.
SPĂRGĂTORUL: Zj aşa, fr.aLele meu, asta-ii
altă mmcare de pcşle ; poare o să fiu şi e&
bolnav. (Dă o jumătate ele porţie.)
PROFESORUL: Juma' de· JJ01·ţie ?... SPĂRGĂTORUL: Orezi, nene, că mă pricep
numai la saie-uiri ? (Rîde înfundat.)
ŞEFUL BARACII (vine urlînd) : Apelul, ape
lul, numărătoarea...
CONTEI.JE: Prima oară, de cinci zile, .înce]l
să mă simt im·ăşi om.
(Tntră Comandan;;u] lagărului,
adjunct.J

înso\it de

ŞEFUL BAÎUOH: Raportez cu su.punere �
779 de d·eţinuţi... Afollăiel"i, unul s-a sinucis...
COMANDANTUL LA�ARULUI : A vrut sir
evadeze, şi, pe i:ntuneni.c, a nimerit în siTme...
Asta ai V'l"Ut să spu.i?
ŞEFUL BARĂGJI (tî.m,pit) : Nu chruar... să>
vedeţi...
COMANDANTUL LAGĂRULUI: S-a întîm
pla.t întocmai cum am s,p.us. De altfol, am ,:a-' portat• şi superiorilor mei. Ai înţeles ?
ŞEFUL BARĂCJI (demn) : Doriţi să mă eom
promiLeţi în faţa detinuţilor ? Dacă nu avctr
iucredere, de ce m-;aţi numit ?
TELALUL: Să trăiţi, e aşa cum ziceţi dum1ieavoastră, pot să fiu martor.
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Cine e mar
tor, e şi co:rn,pliee...
TELALUL (intimidat) : lntoC!lllai!
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Adică, îţi
recunoşti cornpLi.ciLatea ?
TELALUL: Nu, va,i de mine...
ŞEFUL BA.RĂCU: Marş la loc. (Printr&
dinţi.) Ai să mi-o plăLeşti!
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Marş m
tot.i afară, Ia aer! (Deodată, cu gingăşie.)
Vă rog fru,mos... bitle he.i\.'lUS !
ŞEFUL BAR!.OII (urlă dezarticulat) : HE·
RAUS! (Treeînd lingă Telal.) Vai ele capul
tău. (To\i ies ; Telalul, speriat, se furişează
pe lingă- SS-ist, căutînd apărare împotriva
ameninţării Şefului �arăcii.)
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meie... Nu.mai deµnuµ, sîrme, camere de gaTELALUL (,aproape în patru labe) : .Să trăiţi,
21are... şi iarăşi sirme, iarăşi deµnuţi, şi ma·
vreau să raportez : nu sînt 779 de detiruuţi,
numai 778. Âu sugrumat unul ! Dar el, (Ară
nechiroele taJe...
COMANDANTUL
LAGĂRULUI:
Soldaµi.
Lîndu-1 pe Şeful barăcii) nu v-a r.apoi,tat !
noştri, vrei să zi.ci?
Eu, să trăiµ, iubesc adevărul.
COMANDANTUL LAGARULUI: Şi ce vrei? ADJUNCTUL: Ihîm... Vezi că nc·nţelegem ....
Adevărul nu se recompensează, doar minciuna
Şi nici prin gînd nu-ţi trece, să mă denU!llţi....
sau mrrnruria falsă. Marş afară, lichea... (Că
Ştii de ce? Fiindcă ţi s•aJr trimite alt tîmpit
ire adjunct.) Cine mai e şi ăsta ?
în locul meu, care te-raJr spiona &au chlar
ADJUNCTUL: Lingăul ccluiLa:lt lingău. ·(Arată
te,ar d.enunţa... Recunoaşte, măcar, că printre
cu cravaşa, cu care îşi lovea nervos cizmele,
subofi\JCri nu ci,l'culă aşa des ilntelecbUJali de·
către Şeful barăcii.)
calibl'lll mou... Tu eşti un om deştept, era
COMANDANTUL LAGARULUI: Ce categ,o
normal să-ţi nnpărllăşesc gîndruri:le mele. Dar
rie?
să presupunem că nu voi mai fi. Ce-ţi ră··
ADJUNCTUL: Ucigaş, mi se pare ; avea
rnîne: sel'Î lungi de iaTnă, fără speranţă,.
•
semnul.
fără oinevia lingă IJine.
COMANDANTUL LAGARULUI: Imposibil !
(obsedat,.
COMANDANTUL
LAGĂRULUI
Pentru crimă trebuie să ai un ca,roeiter wril.
nici nu-l ascultă) : Am i·ezolvat !
(Şeful barăcii este ocupat cu scoaterea oame
ADJUNCTUL: Ce, nimicirea mea?
nilor din ba,racă, apoi iese şi el.)
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Pe dmcu' ..._
ADJUNCTUL: Auzi, do=ule, lsau sugruma1
ecuaţia... L-.au sugnumat, crezînd că el e dc
pe unul ! Ce idee ? !
nunt:litorul Fetei ea_re v�nea în baracă ... COM.i�DANTUL LAGĂRULUI: S-ar părea
ADJUNCTUL: De runde ştii ?
că aşa e.
COMANDA�TUL
LAGARULUI : Comuniştilor·
ADJUNCTUL: La ce ie gîndeşti?
nu le plac ,trădătorii.
COMANDANTUL LAGARULUI: RahaLul ăsta
ADJUNCTUL: Da1· nici nu sugmmă.
s-a grăbit să· de.m1J11ţe. Mă mu că celiiLa!lt n-a
raportat.
C0,\1A.i�DANTUL LAGARULUI: Nu.
ADJUNCTUL: Crezi că e interes,an,t ?
ADJUNCTUL: A11unci, cine [-ra omor:it :'
COMANDANTUL LAGARULUI: Foarte ! Ga
COMANDANTUL LAGARULUI: Eu!
o ecua\ie cu tr,ci :qecunosrnte: avem două ... . ADJUNCTUL: Tu ? !
In1ol111l'aLorul ri1eu e Şeful harăeii ; d= şi pe
COMANDAt�TUL LAGĂRULUI: Panica ! Ia1·
el îl inJoumează cineya, gunoiul ăstJa... Maii
pauioo e crea µa mea !
adineauri l-a înjosit, 1-,.; ameniÎllţ,at, şi ăsta
ADJUNCTUL: Te osteneşti degeaba. Complici·
şi-a luat J'Cv,runşa, apărJndu-se în acelaşi timp,
ltrnrurile, tragi o iialială, şi gata pai1ica...
prin noi. Ia-i nurnă.Tflil, poarte îl folosim la
ceva.
COMANDAJ�TUL LAGARULUI: Eu nu vreau,
să-i nimicesc, vreau să-i îngenunchez. De alt-·
ADJUNCTUL: Ce om cruclat mai eşti şi tu,
fel, nu ,a.m Ol'din ele extcrminar� totală ...
Obersllurmliihrnrc ... ln mina ta sînt pîirnoo şi
cuţitu.I. Puterea ...
ADJUNCTUL : E linişlc în ha1·acă ..: (Coman
danţul lagărnlui e foarte atent.) Nu se fură,
COMANDANTUL LAGARULUI: Da'. · Sîntem
pîine, 11-an ieşit in timpul arestului, e ordine.
oameni difer.iţi, ,prietene. Crezi că nu-mi dau
(I rnnic.) C..·wLă 'llll prcLex;t să ne distrăm cu•
�cama că. ele ·•cund 1·01nârui a.u 1rntors armele,
ei.
tu cauţi să-ţi ,asigur i pîinea, tJe temi că o să-ţi
cadă ouţÎ!L-ul din mină !
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Eu să mii,
clistTez cu ăştia ? !
AD.TTJNCTUL: Nu despre ,asta Yo1ilieam...
Eşti rartotputemic, im· pe de altă parte, nişte • ADJUNCTUL : Fiecare cu ce are ; uuii �
oamenii deza.runaţi ...
muzica, alţii - litei,atura, alţii - Ic1neile...
Cine n-m•e nimic, se joacă de-a baba orurha ...
COMANDANTUL LAGARULUI : Oameni, ai
Dar Lu nu eşti orb ! Citeşti veştile de po·
spus?.
fro1J<L ...
ADJUNCTUL: Deţirmţi, mă r o, g...
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Două zil<J ·
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Nu, nu, siul
oaroeră, cai,ceră grea, pentru tine : da, pentru
oameru... AsLa mă-nspăimînrtă. Pot să-i ha:t,
tine, me.in lieher Freuncl...
să-i omor, să-i gazez, să-i trag in \1capă ;
ADJUNCTUL: .Excelentă id�e. lmi place. In,
niciodată n-am să ştiu ce gîndesc ! Eu îmi
sfîrşit, µ-aş spune tot ce cred.
respect adversarii.
COMANDANTUL LAGARULUI : Poftim !
ADJUNCTUL: Cei mai deştepţi rliintre ei
s-or fi gindirud cil va ven.i ziua cîncl ne-o vor
XQJUNCTUL: De fopt, ştii şi tu prea bine•.
plăti cu vh,I şi îndes.at.
N tunari că domnul comandant de lagăr 11ua
se confesează <lecit p11eoţilor.
COMANDANTUL LAGARULUI: De muJt vo•
iam să te•J1treh: nu ţi-e foică că pot raporlia
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Preoţii m• ·
mai sus ideile dumitale?
siot ele înCTeclerc, , ha un.ii dintre ei, se con·
fcsooză ci înşişi englezilor. (Rîzîncl.) Sin1
ADJUNCTUL: Nu ! Oraşul c la o:,i.nci kilo
anglicani ! Dumneata, în schimh, nu m--.u
metri. N-ai cu ce-ţi u,:nplc timpul: nici o
trăda, chiar cl�tcă ai aJ;l,a cles,pl'e mine că...
distracţie, nici un om, cine ştie, rar, o fe•
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ADJUNCTUL: De ce nu !
COMANDANTUL LAGĂRIULU,I : Fiindcă vrei
să wprav•ie�eşti !
ADJUNCTUL: Şi · 1n1, ce virei.?
COiV!AN.DANTUL LAGARULUI : Despre iasta
nu viorhesc. Cel muilit, îmi cll.l'ăt pis•tolwl !
Mi-.am încli,ei,ait cariero. Domneam ţi-ai gre·
şit-o. Eşti tiuăr, mai poţi mcerca... Dar des·
pre ce vorbeam? A, da... Vl'eaiu să-i mge·
nuncliez.
ADJUNCTUL: De ce?
. COMA iNDAIN,TUL LAGARULUI : Ca să•rni
simtă puterea.
ADJUNCTUL: Sursa pullenii bale e puterea
lor. Sau ţi·e frică de ei? Niu-mi pasă de oair·
ceră. Să vorbim ocliaită şi odată oa oannenii ...
COMANDANTUL LAGARULUI (sincer) : Nu
de oameni rni-e foică, dair e ceva în oameni,
ceva oa.re-ani �oapă, o necunoscu1Jă... Pent:nu
ea 1u1pt. Să mi-o însuşesc !
ADJUNCTUL: A,i v,rea să te îmipriet.eneşti cu
ei, clm· la o adică...•
COMANIMNTUL LAGARULUI : ...la o adică,
iIDi curăţ piito.liuJ.. Dair nu eşti oopahill să-n
\}elegi ; eşti wn epicmeain incumahil ... DODl!llulo
Şef de baracă, pirul dnd să te maii aştc,pt?
Poftim încoace ! (Urlă din uşă.) Aici. !
ŞEF.UL BARACU: La ordiinele cliu.mnea
voastră !
COMANDANTUL LA,GA,RiULUI: Oiţi oameni
sint în baroca iaslla?
ŞEFUL BA.RACII (demn} : 779.
COi\11.AJ.�.DANTUL LAGARULUI : Nu crezi
că-ţi <lU.mperi bUJ11ăv.oinţ,a lor prea ieftin?
ŞEFUL BARAGll : 0nm, adică?
COMAND.AiNTUL LAGARULUI: ,¼,a oum
spun: �ceastă popul�baite ieftină o să te
cosite. Es wird dii- wass kosten, mein lieher
li\iseund...
·
ADJUNCTUL (aipatic) : Pe scurt: unde I-al'
as<lUDS... (Şeful' ba.răcii ridică din umeri.)
&ugrUJillatul?
ŞEFUL BARAOII : Nu crunosc oazul.
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Să-i nmnăr
eu?
ŞEFUL BARACll: P.oaie să fi greşit nu•
mărăo· oairea... Obişnui.nţ,a ...
COMANDANTUL LAGARULUI : Eu flIDt ro'.buJ
obişnuinţei. Sî1nt obişnuit să am ex,act atnţm
deţinuţi cîţi mi se raportează. Te fac deţinut
de rîind şi restabilesc numă.rnl MpOntat de
tine...
ŞENUL BARACIJ: Cum credieţi... Dm· .o să
găsiţi g,reu pe cineva în locul meu...
COMANnANTUL LAGĂRULUI : Nu-mi pot
i!Ilchip.ui o hairacă fără evidenţă exactă ; fării
şef, da.
ŞEF.UL BARACM : De 1a wn timp mwace,
e o ordine desăwrrşită-n l1anacă, e disoipl.iină,
linişlle... Me.riifn.Il e ,aJ. meu...
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Linit,te...
disciplină... ·Şi m,em că e UJl1 merit?
ŞEFUL ll.ARĂilll: Să trăiţi, vă rarp<=>.nt,ez.•.
COMANDANTUL LAGARULUI: Nrimeni nu
refiace legăturile comuniste? NrimeIIIÎ nu e ne-
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mulţ;umri.it"? Nimeni JllU w1ă? Nimem nu su
g.romă pe nimeni ?
ŞEFUL BABAOII: . Niimeni, nimeni, pot să
vă iasigurr. lch .kan.n Ihnen veosichern.
COMANDANTUL LAGARULUI : Tru mă asi
guri pe mine i' .AJst,a-i hllllă ! Ce face cit .e
z�Uil!i:oa de l llill.g•ă, ăla, oum. îl cheaimă, Clopo·
tarul? Şi oei!lalţi .comwn'Îşt:i hles,tem,aţi, die
vemluchte Bolsheviken ?...
ŞEFUL BARAOI,I: Nimic..• P,oetul inventează
Uot .lieluJ qe jommi, copilă.mi.
COMANDANTUL LAGARULUI : Poerul? Nia·
ţionalitatea ?
ŞEFUL BABAClil: Român.
COMANDANTUL LAGARULUI : li arde de
joacă? Acum?
ŞEFUL BARACIJ: De oe nu?
A!DJUNCTUL: Chestie de telepaitie, sinoom
doar la un sfirşit de august...
ŞEF
· UL BABACII: Vă rog, eu observ tot eţ
e periculos. Nu vr-u decit să vă fiu de
folos.
COMANDANTUL LAGĂRULUI : Şi de ce,
mă rog ? Doar ne eşti duşman !
ŞEFUL BARA,Clil: Aşt'Cpt să-mi dăiiuiţi
via�a... Eu am îni:redooe în trăucia celui
de-al breilea Reich.
ADJUNCTUL (printre dinţi) : 1n fine, ci
neva ...
COMANDANTUL
LAGARULUI :
A1JuinJci,
1>pll!le, oe clocesc din nou în limşillea asta
pevfectă?
ŞEFUL BARACl!I: Sînt nevii:novaţi ca nişbe
copi,lruii... .Aiproa,pe tîmpiţi. Se j,oacă de-a...
COMANDANTUL LAGĂRULUI (interesat) :
De•a?
!. ..
U
ADJ NCTUL: Dă-i pace·. DiseaTă avem niş,lle
_dame, musa:• firi, mai trebuie să le p.regă,llÎm
ceva...
I
·COMANDAN,TUL LAGARULUI (obsedat) :
Se joac.ă de-a?:.�
ŞEFUL BARACII (arată, rîzînd stJupid, spre
paliul Fetei) : Acolo... acolo au ru.OUJ11s-o ...
COMANJ1ANTUL LAGARULUI (�rlă) : P�
cine?
ŞEFUL BARACiil : Cică, acolo, e -o... (.Se
hlizeşte.)
COMANDANTUL LAGĂRULUI (con11mlează) :
Aici nu e nimeni... Idiotule.
ŞEFUL BARAOII: Vedeţi, ex;act ce spU11100lill
şi eu... Dar ei, idioţii, cică aoolo, aoo'lo, ar
fi o Fată ! (Vrea să rîdă, dar comandantul
îl love.'ite peste gură cu cravaşa.)
COMANDANTU!; LAGĂRULUI : Şi tu, viJtă
încălţată, t:u-mi ra,portezi de-abia acum?
ŞEFUL BABACU: Ce să raporit:ez, oă doox
a•ila nu ocăieşte�..
, COMANDANTUL LAG,\,R,ULUI: Asta, as,ta
nu trăieşte, oligo1remtle ? ...
ŞEFUL BARĂCll: Păi, păi... nu-i periau·
loasă ...
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Nu-i pericu• ,
Joasă? Genial !
ŞEFUL BARACII: Fia.ta e lLil gînd ! O idee...
Nu face nici un rău.
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COMANDANTUL LAGARULU.I: Ideea lllll
ta1oe 11:Î!m 'lLil rălU.? Bou. le... Ldeea a năsou1
.imperii, le-.a năJ.'111.it, a năs�t alte imperii.
(Către Adjunct.) Olllllll ,acesrta a oalo11llW!ait
Reichul, ai •aiuzit?
ŞEFUL BARAilll: Eu, să trăiţi?
COM.AJNDANTUL LAGARULUI: Ai auzit ?
-Omul acesba l-a impr-oş'Cart pe ·Fuhrer cu
11100--0.i...
ŞEFUL BARACII: Oum aşa? !
COMANDANTUL LAGARULUI: Al tl"eilea
Reich e ideea Fiihrerului... Ia-l de aici, împu.şro-1.
·
ŞEFUL BARACII (încă demn) : Vă rog - să
mă ieri/aţi, n--am pătrµJns pm�imea g�diu
:ri1or dUJillllellff•oaistră...
COl\lANDANTUL
LAGARULUI: La md !
(Urlă.)
ŞEFUL B.A.RAOJil: Am o ultimă rugămmte.
COMAND&�TUL LAGARULUI • �potolit, se
aşază ,..comod) : Poitim !
ŞEFUL BARACII: D,a,ţi-mi voie să-mi po
vestesc viaţa ..
COMANDANTUL LAGARUILUI · (către Ad
junc't) : Fâ.i atenlt, joacă taire... Vil'ea să ciştige
·timp.
ADJUNCTUL (plictisit) : Avem mus,aw.i'..:
se-nserează ...
COMANDAN,TUL LAGARULUI .:• Mă intere
sează hlruff-m.l ăsta ! Omn.id ai,e dmeptul lia o
�timă do.t;inţă. (Politi!cos.) Poftim, domnule !
Sa te auZllll.
ŞEFUL BARACIJ: M-talill năs'Cut 1a Via1rşo.vÎJa ...
Mama şi tata aiu fos,t omo:rîţi...
OOMANDANTUL LAGARULUI (către Ad
j\Unct) : Toţi sint o:clanii de mamă... de tată ...
O hiogmJii.e seiamănă ou al<ta, oa două picii
turi. de apă, dă-i înainlle, băiete ...
ŞEFUL BARACLI: Am avut dl()i frăţiori ...
ADJU!NCTUL·: Haide, treci pesrte sirop ...
ŞEFUL BARAOU: La 15 ani, un S8-ist m-a
luat· pe lingă el, să-i hrămesc c;.inele... Şi eu
mînoam mî:ncarea ciilnelui
COMANDANTUL LAGARULUI: Vezi, p=uteaii
· să ne fii mai fidel...
_
ŞEFUL BARACII: Vă sînt ! Nu v,reau să
mor, făJ.,ă să duc ou min-e He 'Ullul dintil'e vo.i. •
(Se repede asupra Comandantului, îl dezar
mează ; Adjunc�l, cu u,n gest· dibaci, îl de
zarmează Ia. rlndul său pe Şeful harăcii, apoi
îndreap
, tă pisto1ul spre el, gata să t;r,agă. Co
:nandanbul îl opreşte.)

COMA..�,DANTUL LAGARULUI: N-ai -auzit,
a rruneat ll1Îiilcarea ciineLw., şi bu vrei să-l
împuşti chiar -acuma, m.nd şi-a recîştig,ait dem
niba<tiea de. om. Tuni p1ace, băiartul e CllllM.j os !
A Î!Ildrăznit să mă atiace.
•-\DJUNCTUL (apatic, plictisit, în timp ce-l
ţine pe Şeful barăcii) : �e să fuc cu el?
COMANDANTUL. LAGARULUI: Ştii ce ?
Acum nu maii am nici Ulll chef să-l împuşc.
S.chimhă-1 cu ooevia, iindilierenit cu cine...
ADJUNCTUL:· Nru am cu cine.
COMANDANTUL LAGĂRULUI : 'Adă în locul
I uri. pe. cinevia, Ulll om...
ADJUNCTUL: De unde, clin sa-t ?
COMANDANTUL LAGARULUI: Foorte bine.
• De acolo.
_
·
ADJUNCTUL: A mai rămas vreullllll Îlil li
bertate?
COMANDANTUL LAGAP.ULUI: Oaire neam.ţ
mai e liber în ziuia de azi ?...
ADJUNCTUL: -Şi hm să-i dau drumul?
COMANDANTUL LAGARULUI : Fă ce vrei •
cu el, să nu-l mai văd m ochi...
ADJUNCTUL : Să-I trim,j,t acasă ?
COM.A.NDAl�TUL LAGARULUI: N-are casă.
Varşovia nu mai există.
ADJUNCTUL : 11 mwri.t m a!lt lagăr ...
COMANDANTUL.LAGARULUI: Bine! Lasă-i
bande11ola de şef de baracă. Poate face şi
aco1o carieră... Gallla, a.liar·ă cu el, şi să intre
oeil,aJ.ţi !
(Adjunctul îl scoate ·afară şi cheamă înă
untru deţinuţii.)
ADJUNCTUL .(revine) : Mles her.rein, cu toţii
1:nău,n,tru, das g,runze Misth!auf-en, rticit gunoiul !
COMANDANTUL LAGARULUll: . Dmrmilor,
al!d · (',ă e o femeie m baria'Că. (Linişte grea.)
A cui =usafiră e? CillJe a ·adus-o ,,
POETUL (iese dm rînd) : Eu !
COMANDANTUL LAGAB.ULUI: E muza ta ?
POETUL: A mtregii bru:ăci.
COMANDANTUL LAGARULUI : Bun ! Mîine
în zar:i, Vill. s,o iau ! Şi tu a,i să mi-o d!alÎ....
Am mai găsit od!aită ad o femeie... Ero o
femeie yie, şi se�ooupa de poli.tira. Deci, am
mai
împuşciat-o. Asta e · altrel, mai ahstuactă,
r
elleri,c,1, să zi:cem... se ooupă cu sulletcle voas
tre: .. Ou ea ce să fue? Nu-mi Sipillllle nimeni?
Vă spun eu ! O trimit în spatele f11oowului,
ttrfă la soldaţii. ! (Linişte mormrn.tală ; SS-iştii
ies alene, în timp ce se lasă încet.)
�
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ACTUL III
Decorul e acelaşi ; de data asta, însă, aleea îngustă e plasată în stînga barăcii, şi
este luminată. Vintul bate năpra nic. Comandantul lagărului şi Adjunctul se plimbă,
cu gulerele mantalelor ridicate ; în buzunarul Adjunctului e o sticlă de coniac. Drn
cînd în cînd, mai trage o duşcă.
ADJUNCTUL: Mda... lnainte de a porni
atacul, e bine să-ţ,i dai ·seama de !raportul de
forţ,e. Da, da, mcin lieber Rreund. Ce vînt
năprasnic ! . Propun să ne retragem.
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Imi place
furtuna.
ADJUNCTUL: Ln barocă e lumină !
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Las' să fie,
se sfă L1.uesc !
ADJUNCTUL: Ca şi noi, de altfel.
COMANDANTUL LAGĂRULUI : Noi nu des
p,·e aslla vorbim.
(întuneric. pe stradă, lumina pe baracă.)
TELALUL: Din nou o femeie ne duce la
abator. N-a trecut săptămma de cînd era să
· ne curăţăm cu toţii, tot pentru o mniere.
EVREUL: Dar doamna aceea măcar era vie,
trăia.
CLOPOT:A.RUL: Şi-au curăţat-o ...
PEŞTELE (isterizat) : Dar asta, asta nu
există !
CLOPOTARUL: Să vedem, ce-i pot face !
SPARG.ATORUL: Nu, zău_? Dar eu nu sint
un erou <lin basme, pe llllllle mă pot curăţa.
Cu pieptul ci,wuit poţ,i face politică, dJar nu
pol,.i sparge srufe·-um. Eu vr6alll să ajmig acasă.
Să mă las împwşoat penllru o nălucă?
POETUL: Nu te lăsa llDIPUŞCait, mai bine
putrezeşte in picioare.
CLOPOTARUL: .In ;pici.oare? ln genund1i .
Dacă Ie dă:m nemţilor şi visele no'aSflre, tăria
sufJ.etească care ne-<ar ,ajulla ,să a,pucăm clihe
-.,a_rea, d<aoă punem la picioarele lor singunul
lucru •asupra cămJ.ia, n·au putere, idealul Tui·
ropei, idea,liuil libertăţii, ial spe;rlan.ţei, id.e-.ilul
frumosului, i, dealul iubiro.i, înseamnă �• le-am
pus totul 1a picio
· •are. (lntunerie în baracă ;
lumină pe·alee.)
COMA.l"\'DANTUL LAGĂRULUI : Vreau să-i
îngenunchez, să piară în genunchri. Şi pî.nă la
moarlle, să ştie că-i ţinem cu o 1lli:Q.ă de fier.
ADJUNCTUL : P'mă acum ai aVUJt ce ţine
în mina ta de fier, dar ,ai grijă, Fata astJa
îţi Wl aluneca ,printre degelie, e inbaingiliilă !
E însăşi idealul Europei. Idealul libertăţii, al
speranţei, idealul iuhmii... cum să pui rnma
pe ea?
Tocmai
COMANDANTUL
LAGARULUI:
Jîi.mlcă-i intangibilă mă interesează. Sînt cu·
rios dac;., se las� decimaţi pentru o ficţiune?...
ADJUNCTUL: Dacă tu însuţi recunoşti ca e
o ficţiune, de ce te-,ai legat de ea?
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COMANDANTUL LAGĂRULUI : Nn tie pri
cepi tu la de-alde astea ... Fata i�oeaslJa e o
iluzie, dar :nu e o nălucire.
ADJUNCTUL: Nu ? ! Arunci JJri'Ll.de-o între
degetele tal� de fier !
COMA"l'DANTUL LAGĂRULUI: N-ai inţeles.
Nu pot s,o ating, şi totuşi am s-o prind.
Vezi, mein lieher Freund, ia.sta numesc eu
victorfo - · victoria ·spiritului ,;\6Upra forţei
hmte a popoarelor inforioa.re. Vreau să le iaU'
intang.ibilul.
ADJUNCTUL: Numai să ţi-I dea ! Nu uita :
e prima dată cind poţi lua oova doar în,
cazul că ţi -se dă. Dar ce te faci c1acă s-a
trecurat vreo greşeală în oaJ,c,UJ!.uJ tău ? Fii
aLent ! (Jntuneric pe alee ; lumină în baracă.)
SP.IBGATORUL : luălţ:ător ! Jnsă n-o să ne·
lăsăm masacraţi pentru o nimica toată.
PEŞTELE: Nu, nu ! Oamerui. bumi, gî,ndi-·
ţi-vă bine, luăm această ,,nimica roată" s;
i-o ,dăm. Şi ,c,e dacă ? Si,1111Jem oameni normali,
luăm o nimica...
MARINARUL: Nu poate fi „nimica", diru
moment ce illC-a cerut-o. E mult prea deş tept
ca să ne cca,'ră ceva despre cruie crede că nu
înseamnă nimic.
.
PEŞTELE: T,reaba lui. Eu :mc s-o dăm ..
Haide, zău, băieţi, să-i dăm Fa.ta. Eu vreau,
să bră,iesc, nu-mi pll!Il .capllll. pe butuc !
CLOPOTARUL: Tot ,µn drac - dacă i-o d,ai,.
,
sau nu i-o dai.
DEPRIMATUL: Ce-ar fi . să mă .asculllaţi şt
pe mine? _Eu îl cunosc. Omul ăsba pregăteşte
,
ceva groaznic. Ştie că e un joc, şi totuşi nu
glnmeşte.
TELALUL: Propun ceva: haide să rezolvăm,
problema jmu,a-juma...
METALO: Asta nu e. mamă, aici nu te poţi·,
tocmi. Nu �ti Ia 1JaJlcioc.
TELALUL: Eu ziceam că puţină hUJDăvo.i.nţă;
şi... Ohestia e cit se ,poate de simplă: în·.
zori, luăm F11rlia şi i-o dăm, ja
, r seam o aducem,
ÎllJaJ)oi. Ei, c"c ziceţi, c geriiaJ, nu?
POETUL : Seara ? Sem'a, trecută prin mîinile·
SS-istului, DJtl va mai fi aceeaşi F,ată !
TELALUL: •Credeţi-mă, ideea mea e genială..
CONTELE : Geni.ală nu poate fi. Vrne de la,
dumnealia. 1n orice ooz, meriită să rie gîndi.m ..
CLOPOTARUL: Domnul Conte spunea, nw
demult, că Fata e Speranţa. Con11e; renunţi:
la Speranţă?
MARINARUL: Atunci mai era vorba de joa-•
că... Dar acum...
CLOPOTARUL: Tu, d-acă nu mă-nşel, parcăi
ţi-aminteşti de Jeanelte? !
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atît. Un .răgaz de un moment. O iluzie. Lasă-i
să învingă în problema acestui fleac. Tu msă
nu eşti un fleac... Ce se va întîmpla dacă te
vor învinge? Cine ţi-a ceru,t să accepţi re•
gula jocului: e o fată în baracă? ! Nu-i nici
o f.ată în baraJcă, şi ou asta, basta. Te-.aî gin·
dit bine, .ş i ,ai ajuns la concluzia că nu . este
nici o f.ată. Ai fost informat greşit. Ai şi pe·
clepsit tumătorul, oare te-a dezinformat, şi...
COMANDANTUL LAGARULUI (cu încăpă
\înare) : Fata e libertatea.
ADJUNCTUL: Omule ! Ei sirut prizome.n.
COMANDANTUL LAGARULUI: Fata e spe
ranţn.
ADJUNCTUL: Situaţia lo.r e fără speranţă.
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Fata e ideea!
ADJUNCTUL: Doar o idee fixă.
· COMANDANTUL LAGARULUI: Idee fixă?
Nu ! Insăşi ide, ea ! Am promis, şi mă ţin de
cuvînt ; o duc tîrfă pe front.
ADJUNCTUL (bea) : lncearcă !
(Lumina se stinge pe alee ; se aprinde în
bavacă.)
CONTELE (către Poet) : Eu zic că te-ai pre
tat la un joc periculos.
POETUL: Merita!
CONTELE: Care-i logica?
POETUL: Cît despre logică, întreabă-l pe el,
e specialitatea lui. (li arată pe Metalo.)
METALO (către Conte) : Ştii doar că la în•
ceput şi eu am protestat contra Fetei. N-am
crnzut în ea, a,bunci cind au adus-o. Dar dacă
ne-ar lua-o, voi prntesta. Acum cred in ea !
CONTELE: Chiar şi rnI preţul vieţii ?
·COi\-IANDANTUL LAGARULUI (îl prinde din. METALO : Nu pot trăi fără omenie, fără
·zbor· pe Telâl de guler, şi strigă către sentisperanţă ... fi:t.ră Ea.
1nelă) : La picior arm', nu-l împuşca, am t11ea·
CONTELE (resemnat) : Poate · ai clmnnea,ta ·
·bă cu el. Ei,,· ce zici, prie-tene? (Către Telal.)
dreptate... confrate... Ar fi o la�i.tate să cedăm.
Ălora dinihmtru nu le eşti pe plac? Nici mie!
PEŞTELE: Să te sui pe eşafod pentru o fe.
,�a,trula ! (Vine patrula ; SS-istul li-1 aruncă
meie, e· absurd, domnilor.
1Je Telal.) Luaţi-l... (Patrula îl ia. Comandan
PROFESORUL: Sîut medfo: viaţa, mai pretul lagărului către Adjunct.)Nu pot fac_e alt· sus ele toate.
•
fel. N-.am dat îndărrăt in viaţ;a mea.
'POETUL: Ea ne-a vincl-eeat!
ADJUNCTUL: Vrei să-ţi spun exact cine eşti
SPARGATORUL: Vorbe, vitejiJor. De ce n-aţi
tu, prietene ? Cruzime plus încăpăţinare. Atît...
apărat fata vie,• pe ca.re au împuşcat-o în re·
'Cu asta, cred că ţi"3.lll epui7..at sentinientele.
alitate?
•
-Cît des,pne ,m1eilinţă, consider că nu e d ecoo t
EVREUL: Prefer un laş in viaţă, unui erou
să vorbim, ,aici şi acum.
mort.
·CO.MANDANTUL LAGARULUI: Cre<l-inţă? !
POETUL: Omule, parcă ziceai că aduce cu
Eu sint o creatură ;r,aţională a Domnului.
nernsta ta? Vrei s-o faci tui:fa soldaţilor ?
ADJUNCTUL: Ale cui creaturi am fost, nu
EVREUL: Dwnneavoastră sîrnteţi mai deş
tepţi, faceţi cum credeţi că e mai bi.ne ...
,�tiu... Lasă să decidă istoria. De altfel, să nu
deviem discuţia spre nişte intirebă.ri J.a care
(Brusc.) Nevasta ?... Nu le·o d,a,u nici mort.
nu există răspuns... A= c vorha despre ce
PUŞTIUL: Mi,e frică...
•e mai bun în Line, mţiunea ! la�'î că ea lle-<a
SPARGATORUL : Părrerea mea... ·
flărăsit ! Di;! ce•te,ai pretat Iii un joc in-y e.u,tat
POETUL: Tu eşti sector particular. Faci cc.
i
·de ei ? Te-ut1. eb un singur lu=: wide ţi-e
vrei, "lle pr-iveşte.
'logica? Dăcă poţi să-m.i răspunzi, aJe tale
SPARGATO.RUL: Am înfiat şi eu o dat.,1. o
să fie toalle femeile fi;s,tive din lume, (Bea.)
copilă... Şi aşteaptă să se întoarcă tatăl de
·COMANDANTUL LAGARULUI: Mai bea,
familie...
prietene. Treaz, ·nu obi,şnuieş-ti să gindeşti sis·
MARINARUL �printre dinţi) : Hai1al tată !
tematic. Hai să ved� : ,ce zice raţiunea des·
SP,lRGATORUL: Nu s·a decis încă. ce c mai
pre iraţional ? Cine e această femeie? Să pre·
rentabiJ: să spa'l'gi o bancă, sau să răstorni
supunem că esLe llbertntea ! Vezi? Să le las. guverne?
libertatea?
(Lumină .pe alee şi în baJ.1acă.)
COMANDANTUL LAGARULUI : Zorile... Şi
AD':JUNCTqL: Libertatea ? Vo-rbe mari! E
vorba doar de o mi.că vaooni·ă. O. reer'Caţie, • la ei tot mai arde h�-a.•.

METALO : Vorbeam de Marian.ne... Tu, tu
-eşti franţuz ? Vl'ei • s-o dai pe Marian.ne pc
mina SS-istului? Careva dintre voi spunea:
Fata este Libertatea!� Să se prezinte acela
care VI·ea să le dea Libertatea ! (Către Telal.)
Tu pareă _ vorbeai de mă-ta...
"PEŞTELE: Nici o grijă, ăsta o vinde şi p,�
mă-sa.
.
' J'ELALUL (i se pare o aluzie) : Nu aşa s-a
întî.m.plat !...
POETUL : Ce să se fi întîmplat ? ! Aha, tu...
'tu ne-ai. vîndut !
·CONTELE: Tipul înţelege terestru verbul a
vinde, nu sesizează simbolurile.
POETUL (către Telal) : Afară cu tine !
"TELALUL (cade în genunchi în faţa lui)
M-a ameniuţat cu arma..,
POETUL: Ieşi ! Altfel te arunc . cu însumi
pe uşă-.afară !
'TELALUL: Dacii. ies, mă împuşcă.
PEŞTELE: Iar dacă rămîi, vei fi linş-at.
Alege.
"TELALUL: E arest general, sinlem seches
traţi in baracă. Nu e voie să ieşim.
POETUL : Tocmai d-aia Le trimit !
"TELALUL: Fie-vă milă de min�... (Toţi se
apropie de el, forţ1ndu-l să iasă ; deschid
·uşa ; suflă un vînt năprasnic. Vrea să se
ntoarcă în baracă, dar îi vede pe toţ.i îndrep
•tîndu-se ameninţători spre el, şi, îngrozit,
fuge pe alee.)
"VOCEA SENTINELEI: Stai !
(intuneric beznă. Lumină pe alee.) . ·
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ADJUNCTUL : Se sfă•buicsc. Şi viai de ei, dacă
se srt.1Jpun.
COMANDANTUL LAG,IBULUI: Vrei să 51p:ui •
c.'i-i vai de ei, dacă nu se SU!PUll!
ADJUNO'f.UL: Dacă nu, e wui ele time!
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Eşti beat,
nu mai ai nici. haz.
ADJUNC1\UL: Tu, tt,eaz, nu mai a.i... Bea,
poate eă-\li revn.
COJ.'1.ANDANTUL LAGARULUI: Eull1oipa, toa
tă, e acolo Î!ll baracă... SpUllem me11eu că ·sm.
tiem o rasă superioar·ă ; e unica ocazie de a
- o d-0vedi. V11eau să fiu stăipînul lor...
ADJUNCTUL: Ma.i dell!l'.lăzi, airmatele noas
·tre, erau stăpîne pe aiproa,pe toată Europa.
Şi acum?...
COMANDANTUL LAGARULUI: Eu îniviing
Europa pcim misiunea mea. Soar, 1la aces•bui
ră!!boi n-o cleoid talllcuri, le.
ADJU:N CTUL: Darr ce?
COMANDANTUL LA.GARULUI:
Nervii!
ADJUNCT,UL: Morah, vrei să zici!
COMANDANTUL LAGARULUI: Nervii sint
mor-al� secolului... meÎiil lieber Freund ! Şi
acum, la luptă! Rai -să intrăm.
(lnbu.neric pe alee ; lumiină în baracă}.
CLOPOTARUL: Făceţi�vă că dormiţi, lllu
trebuie să-�i dea seama...
POETUL : îl aud venind. Ce ne focem?
DEPRIMATUL: N-o dăm. Pcn11ru. noi, ori
cum, e acelaşi lucru.
CONTELE (de parcă şi-ar face testameµţul,
către Clopotar, întinzîndu-i mîna} : Sîntem
amîn<loi Ju,ptăbori.
CLOPOTARUL: Am fosct intotdeauua.
PEŞT,ELE: Ce zici, ne-o ia?
EVREUL: N-o dăm! Vin!
PUŞTTUL : Ce zici, elomnuJe P.-ofesor, o să
suprnv.iei,uim '!
PROFESORUL : Vivere non necesse...
SPARGĂTORUL: Lasă hu,rt;ologia sanscrită,
ştim ce avem de făcut.
MAR.Tu�ARUL: Dacă .ajungi, acasă, spune-i
J,eanettei.
METALO : Unele stă? ...
(Comandantul lagăru.lui şi Adjunctu.I inbră ;
pauză lungă. Tensiune. SS-jştii aprind toate
luminile. Baraca e scăldată în lumină ; re. flectoarele străbat sala.)
G01V1ANDANTUL LAGARULUI: Unde e fe
meia ? Am ordonat să fie aici!
POETUL: Nu as.cultă de ondine.
COMANDANTU[; LAGĂRULUI : Chearm-o tu!
POETUL: Cuvin.rele n-o îrulJuienţează in nici
un fel!
COMANDANTUL LAGARULUil: Ad-o la
rume.

POETUL: Nu se lasă condusă.
COMANDANTUL . LAGĂRULUI: A11:ată-mi,o!
POETUL: Oaut-o dumneata!
COMANDANTUL LAGARULUI (bate în re
tragere): Deci, nu eristă?

POETUL: Ba da, elat' nu pot dis;pUJOO de
Ea.
ai
COMANDANTUL
LAGARULUI:
T., ;_
adus-o!
�OETUL: Dt11· nu-m.i mari a1pa1rtine.
COMANDANTUL LAGARULUI : Care din:tn·-0"o.i mi-o .aduce? Saru n-a văzut-o nimeni?...
Deci, nu exis<tă!
ADJUNCTUL: Te-au i.nformat greşit!
COMANDANTUL LAGARULUil (fu:răos, către
Poet) : Dacă nu există, de ce mi te-o:npotri•
veşti ?
POETUL: Riindcă bobruşi există. De aceea, nu
O elat1!
COMANDANTUL LAGARULUI (rocmindu-se):
Dar ist wahnsinig! E nebun! Sper că sîint
puim.tre Y01 şi. mi1nţi urni luminaJbe. Aici va
curge singe!
PROFESORUL: ,,Chemi ajuto:ruil :liulg.ere'l.01·.
Cc hme, nemem1ice mUJr�tor, că Dll1 ţi-e diat
să d.islirrllgi pe nevinovia,tu,l ce ţi se-mpo1lri·
veşbe... M.etoel,a tiirrunJUJl'lLi de a scăpa din î1n·
our.ec:ltui1·ă''.
COMANDANTUiL LA-G,IBULUI : Oum îţi per
miţi, ticălo�ule?
PROF.ESORUL: Nu eu, J,ohann W-01:fg,run.g
Goethe!
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Pr,ea aţi luat
jocul Îill ser.iios! Domnule dooto1·, siper că res
pecţi v.i<ara. Oe cT,ezi, merită, pentru o ni
mica roată?...
EVREUL: Nu e nimica, i,rtLi cunosc nev.asta...
PEŞTELE: E o g,ag,ică cli n lwne;i Dllare...
SP.IBGATORUL: Copi,I îm.fi.at...
PUŞTIUL: Şi pomită cocLiţe...
DEPRLMATUL (explicativ) : Tr,�ieşre în inima,
oamenÎ!lor!
CO.MANDANTUL LAGĂRULUI (1piea-zînd,u-şî
cahnuJ) : Vă dislmug!
POETUL: futreaga Europă vrei s-o djstrugi ?
Vrei să elis trugi libertatea?
COMANDANTUL LAGARULU[ (m-Hi) : Pe
bune vreau să te mpuşc! Looţi-1, împuşcaţi�! !
Doctore. hai, spune ce,va.
PROFESORUL: Fia1J>1 ·e însuşi umaini.�mul !
COMANDANTUL LAGĂRULUI: Umanismul ?
Împuşcaµ wuanism'UJl!
MAru.�.ARUL: Libertrntea !
COMANDANTUL LAGĂRULUI ·(urlă) : lrn•
puş,caţi libc.rtalbea!
CON'IiELE: Speranţa!...
COMANDANTUL LA,GARULUJ : Tunpuşooţi
speranţa!
POETUL: Vrei să-mpuşti cu orice p;-,eţ? Pe
cine?
COMANDANTUL LAGARULUil (calmmdn-se):
Ţi-.am mai spus: pe t'Îiile! Lmpuşcaţi-1! (Pa
tllula inbră şi-l ia pe Poet,)
�OETUL (către det.in;ţi) : Vă 1as F�, ,aveţi
· gr. ijă ele ea! (Iese repede.)
Un şir nesfîrşit de deţinuţi trec înclinîn
du-se prin faţa pa'tului Febei, ca-n.tr-o proce
siune, timp în care, încet, se lasă
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MUZICĂ

V. CRISTIAN

Elisa/Jet/, Scl,warzkopl
Ultima lună a 13!Ilu1ui care s-a închei.alt a
adus ;pe scea11a AiteneuiLui Român pe Elisa
beth Sohwm-zkQpf. Reci!tiaiLull ei oo.11&tituie UJil
eveniment aritistic cu!lminant al u(l)timilor ani.
O aşteptam de mult. Ar fi. trebuilt să vi.nă
la unul din ;primele Festivaluri „George
Enescu", dar atunci a fost âmpiedioată să ne
ofere daru,l mirific al artei, ei desă-wrşilLe.
Imensa ei discograime, cuprmood opere ele
Mw;a:rt ,ş i ,de Rioha:rd Stmu,ss re�izate suib
direcţi:a luâ He11bert von Kiarajroi, opereite şi
un vasrt f.loll'Ull�afo ,de ii.ied.uri, a mt�<>Tat--o ele
mult în universull nostru muzioai.
Ou patru a.ni în umnă
a.scuiLbat-<0 J.a Paris.
Era un mr pmv,illegiu. După parou am, miraoo1ul
u,11tai ei s�a des.făşura.rt sub ochii şi 'ln auz,uil
nostru la Bwcu;reşti. .Să :fim recunos·cărliori
ARIEI şi Filamnonicii „Georige Enescu". Că'ci
un recital ca acela sm,ţin,ult de marea oîntă
reaţă IllU � 1I1JUn:nai un mare eveniment ar
tistic, ci constituie un stimullen!t şi o Îillrută
lecţie de artă ;pentru to,ţi cei care au avU't
noroouil s--o lascuJte, .muzicieni şi nem11rnicieni.
Cu o fo1=aţ,ie profesion1a1ă comp!lexă, <ln.tj>ă
studii de pian, canro şi co:inpozâţie la Aca
demia de muzică ·din IBe:ruiJ11, ea a debutiat
în Teaitruil Liric î, ncă din 1938. Remaroa;tă
de dirijorul OarJ Boh![ll, mmea cîLăr
, eaţă aus
tri1acă se siltueaz, ă priirutre stellele mu2>icale ele •
primă mărime ale vremii noastll'e, în '1947,
oîncl î:şi începe sh·ă�udta carieră i,nter,mţio
nală. Interpretă poliv,:iilentă, la fel 1de :impres�
onantă în is tonicelle ci apariţii scenice (î:n
opere ele_ Mozal't, Wagner, Strauss) ca şi î,n
lnterpretărille marilor creaţii vocra[-si![llfo11:ice
(,,Minrthiius•Passion" şi „Mil5&a în si m:iin�"
de Baich, Simfonia a IX a ele Beethoven,
Requiern-ur.Î'le ele &ahms şi Verdi, iliiedmi
simfonice şi Simfonii ou voci soJo tle Mahler
ere), F.liisabeth Schw=kopf a 00'1a1borait eu·
cei mai mari dirijori ari Rec,oil;ulrui şi a fost
n.coonpanialtă lia piian, m reciltiaituIDi de lieduri,
ele neuiJta\:ii Wi1Îhehn Fm1twăngler, Edwin
Fische'l' şi Wnrlte•r Gieseki:ng.
Cmriera ei se i.itemerenză cu aceel'l a celor
mai mari rnlizicie-ni ni seco'lulLu<i X...'C. Aceste
amăiruunte nu sîn.t elecît e'lernenile ele in!foir
maţie care pot suscibn i.iteresud publioulrni şi
pregăti acea st,l a;re ele î.nc.orcla;tă -a.51ie'])ibaire spe-
cifică marifor evsenimenlte. Adesea, tensiuJ1ea
:iş,tep'tării depăşeşte lf'n iunea acbuJilli de cre
aţie :irtistică. Nu este însă cazul Ell:i&abetbei
Sobwarzkopf. In arta ei su<premă, se· reu1J1esc
vocaţia, autenti,ca voca�.i e, şi voinţa <le mer
ele a cuprinde şi stăpîni himera perfecţiei.
Himeră spun, pentru că la niveluJ îamlt 1n
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care se siuuează arta· e1, aubo-controlul şi
cri!tica in:teruoa, •ră trebuie să fie de o extJrernă
exigenţă. Schw:arzko.pf nu eslte numai o aîn
tă1·eaţă dotată cu o voce ele rn1 _fol'mec ine
fabil], ci oote o rai•ă apru-1ţie scenică, în care
frumusefea p]astică şi nob'le\en gesticuJaţiei
şi mobilităţii ps:iirui.ce diac din fiecare apariţie
a ei un specliacol de iartă clesăvilil'şit. mllr-un
progTam cu,pr.i.nzînd, în arară de su,plirrumte,
23 de ilieclurj, de o ma1,e dilve.xisitnlte de sti
luri (de la liedul rdmian1ic al 11.liÎ Schuibeut,
Schuma.nn, Brn.hms, Lis2>t, Gi:_ieg, pînă la posit
rO'fll,anJticii !Gustav Mahiler, Hrugo vVoilf şi
Richard Siroauss) ea ne-a reveliat margioa pu
tere .mimetică a artilstulliui oare poa,t;e retrăii
o inJinit, Jate de stări emo\:Î:cmaile. Am piu,tea
denumi a;eeastă oopaci1late ou 'llJil· singur ouvîrut :
poli.personalism. PălL-rtmzm în m:imiiţele cuvîn
tului, scormonind sen,sulr 'l.eXlbuJui !POetic pentru
a-J con1lopi apoi ou sunetul, Schwarzfoopf ci
zelea2ă fără manierism, îşi dozează emisiu
nea obţinînd planuir� şi 1ou:1o;ri oare potenţeatZă
la ma.x.irrnu,m forţia co'mwnica,tivă a sirnltezei
celor două amte : ipoezila şi muziica. Ea trece
ou uşurÎ!D.ţă (iaparen,tă) d
' e la visairea lirică
a liedurilor păr, our
, use ele reverie romainltică
p(1,sio11,nltă, de Ja 01D1!p'loarea
la li;r�ca erotică
:
ba1ades'că a 1iedmhri „Cei trei \ig,ani" de Liszt
(pe un text de Lenau) la delicata melodie a
lni Grieg (pe un text de Ibsen), pentn1.1 a spUllle
şi cînta cu 11mor .şi orutusti,ci;tJn,tc licclu:l pe text
popuJar ele l\1a,h!ler sau muşcăltoareile cinwcc
de Wcfil' pe sculite poeme ele I-Teine.
GrupUJl lied1urifor ele Hiugo Wolf (9) ne-o
electrizait. Exuherillll\ia pasionată şi arzăto:a
rea nostalgie a liediuihri .,Kerunst du dru; La'fl'd"
(pe textul poemei .. 1ignon" ele Goethe) îşi
găsea neaştep11ailia oompJăni;re în liedu;rî,le lernte,
abia şoptite, pe text de Mori1eke.
In ;tot recitJalull iau fost doar ltrei sau platrn
for�ilssirrno, clar ele emu dicta/te de o Î!nlailtă
s,tmtegie artistică. RecillJallul ei ne"a zgudUiit.
Ne-a ÎilVlJl1s. Ne-ia dn!t sen,trurnentu[ că iarva esre,
neîndoie1ffi�, rezul,bant:a vocn'ţici şi n mu.icii,
. un� clin v,afl.onirle majore nle vietii,
A.pari1tie sceni,că tulhurăro�,re (învestmh1m.tă
în brocaut roşu ou. arur, ea mn.ilntea de pontre
tul print,esei Alll!ll/3. de Oleves de Holbein cel
tînăr), fără acea obi�n,uit, ă proteză a memo
riei ca:re e textu1l sonis, Elisabe1Jh Schwa:rz
kopf a trăilt i.i1ens şi ne-a făcut să vibrăm
la fel de intens, fiecare frază a so:miptu-OS'llJui
prog,ram oferit.
lJa pian se 'a.lila un excellent iruterpret. un
pimiist de mare e:-..,presiivi1tnrte, eng!lezul Geoffrey Pansons.
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pioasă consideraţie volume
cuprinzîncl imensa activitate
publicistică şi literară a serii
torului (aproape 56 de piese
de teatru, mai multe romane,
volume ele versuri, articole
de at. iwcline civică etc.). Unele
opere înscrise definitiv în
patrimoniul culturii noastre
precum
lnşir'le mărgărite,

NOTE
Expoziţia
Victor
Eftimiu
�Viclar Eftimiu
Omul
-şi opera"
se intitulează
expoziţia de cărţi şi folo
,grafii organizatc'i ele Biblio
.teca Municipală „Mihail Sa
doveanu" cu concursul fos
tului secretar al scriitorului.
,Cristian Păncescu„ Expoziţia
aşezată în elegantul hol al
-clădirii
bibliotecii prezintă
.complexa activitate a maes
J,nilui pe modurile ma-iore de
.exprimare a spirilltalităţi.i
sale : clramaturg, poet şi pro
zator, publicist, scriitor pen
.tru copii, traducătoi' etc. In
rînduite cu
sînt
vitrine

moarte), pe momente de
viaţă semnificative. Ele-se con
stituie ,totodată, ca nişte pre
ţioase documente iconografice
ale mediului ambiant şi so
cietăţii scriitorului. Astfel, o
fotografie clin .1908 îl înfă
t:işează pe scriitor alături de
Ilarie Chendi şi Caton Teo
clorian, o alta din 1§11, cu
C. Notlara, Eugen Lovinescu
Cocoşul
negru,
Prometeu,
şi Cincinat Pavelescu, 9 alta
Atrizii, Meşterul Manole ele.,
efectuată la Paris (.1914) ni-l
altele căzute în uitare pre
arată împreună cu Octa,,ian
cum romenele: Tragedia unui
Goga etc.
Comedian şi Dragomirna sau
Comunicl'ir i despre rolul
,,olumul ele versuri Poemele
lui Victor Eftimiu în ctitoria
sing·urătăţii ele. - cele mai
şi dezvoltarea teatrului ro
multe în ediţii princeps, cî
mânesc modern şi · es>ocări
teva cu cleclicaţii ale maestru
ale figLtrii omulLLi, au fost
lui - oglindesc î,nteresul bi
susţinute de Pct-re Gheaţă,
bliotecii ele. a expune un bo
V. Brădăţeanu şi Cr. Păncescu,
gat şi pre/;ios foncl de carte
urmate fiind de programe ar
,,Victor Eftimiu", pe care pu
tistice, unele· şi-au dat con
l ine biblioteci clin ţară îl
cursul actori reputaţi ai '{ea
deţin.
Date inedite despre via/.a. trului Naţional şi _ai TeMru
lui de Operetă. Complexa ac- scriitorului reiişesc să ne re
tivita.te desfăşurată de organi
dea fotografiile puse la dis
poziţie ele Cr. Păncescu, de
zatori este o fericit inspirată
ţinător a unei colecţii ele
nc/iune culturală a lunii fe
peste 1000 ele bucăţi, care a
br11arie, organizal<i în Capi
avut iniţiativa ele a organiza, · tală.
prin mijlocirea lor un racursi
a( vier:ii scriito,:uliii. (de la
C. R.
copilărie pînă la senectute şi

JOTOCRONICL\

TEATRUL NATIONAL DIN CLUJ
,,Dănilă Prepeleac", adaptare ele Constantin Paiu.
_Regia: l-1.odica G. Racl11. Decorul: T. Th. Ciupe.
Costume şi măşti : Edith Schranz Kunos,its
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lJn cation polnnt de „Mi'u·\.Îşo,·" gă·
si\i _în 111agazinclc şi raioanele de cos „
111clÎcii ş: p.irfurncrie du1 re\e,rua co·
merţului ele stat.
. \.lcgerna Iiiutl <li rici.lă, datorită sor·
Lin,c111cl11r v:u·ialc de care dispun, vă
rcc<>Jll,uUliim a\L >ELE DE COLONU� :
• E\'A 1001.
• l�V.\. 1002

• EV.\. L\1TM
• E\',\ SU3Ll.\l
•

l�V.\. l'EH.FECT
şi parfumul

• \HH..\J

şi cas,·tclc
• BUCUREŞTI
• FARMEC
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Nu

u·er

n aut turism'

pînă

A�unci lolosi�i orice mijloc de tronsport
la mag,a·
zinclc unde pu1,c�i găsi cadoul preferat pent.ru ooi dragi :
t arlicole ele podoahă • articole cosmetice • jachete şi
pulovere • 1.aioare ; pantaloni • poşete şi cordoane
• hatjcnri şi eşa1, ·fo • mănuşi şi batiste • pantofi,
papuci, rnpoatc •
cămăşi, bluze, rochii • dulciuri

Orice dar atrăgător care poate fi un MARTIŞOR I
www.ziuaconstanta.ro

