www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Ştefan Zicher
Capcana de şobolani

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

llilfm
Editură a UNITER

Coperta: DAN STANCI U

©Editura UNITEXT, 1997
ISBN: 973-97805-8-X

Colee� a

Seria

PIESE NOI
DRAMATURGI ROMÂNI
www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Ştefan Zicher

Capcana de şobolani

Editura UNITEXT
Bucureşti, 1997

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Această carte a apărut cu sprijinul
Ministerului Culturii din România.

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

Dru m ul spre Atena
Dramaturgi a lui Ştefan Zicher mi-a confirmat interesul în 1995
cînd autorul a înscris în Concursul "Piesa Anu lui" �1 UNITER
Oreste in strAinAtate împreună cu Aglaia , cele două formînd un
diptic. Cu un an înainte avusesem prilejul să cunosc şi piesa
Capcana deşobolani din Hameln, recomandată de un juriu român,
din care am făcut parte, Concursului european de d ramaturgie
din Germania (Kassel, 1994)
Tîrziu faţă de momentul cînd piesele sale au fost scrise , acum
vreun sfert de secol , şi nu au putut fi cunoscute. Nu aş vrea să
recurg la faci lui procedeu de a spune că autorul este un doctor
care scrie şi piese de teatru . Ştefan Zicher scrie poezie şi proză
dar şi teatru. Scrie literatură şi abia acum speră să fie luat în
serios - prin teatru.
Acest debut de autor d ramatic cu trei piese, d upă ce Oreste
fusese p u b l i cată intr- u n vol u m colectiv( Pies e noi'95, Ed .
UNITEXT), revelă un teatru care trece peste condiţia obişnuită a
dramaturgiei noastre de azi. Tn mod clar autorul este sed us de
m itologia şi subiectele ce se revendică de la solida cultură clasică ,
acea cultură care pune ln continuare lntrebări fundamentale vremii
noastre de azi. Ceea ce aduc aceste piese în discuţie este, fără
dubiu, şansa unei ordini morale de a supravieţui ln sistemul so
cipl , fi e el d emocraţie sau tiran i e .Tn d emocraţia ateni ană
represiunea este resimţită de către gînd irea liberă, d ubitativă, la
fel ca oriunde.
Scrisul lui Ştefan Zicher presupune o lectură atentă căci ,
d incolo de referinţele la cultura c:lasică, există mereu invitaţia de
a percepe discursul teatral prin actualitatea sa. Şi alţi dramaturgi
d e azi proced aseră , în vre mea cenzuri i , p rin recursul la o
·
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problem atică istoricizată , dar activă în a produce semnificaţii ,
precum Dum itru Solomon î n piesele sale cu "filosofi" sau Iosif
Naghiuîn Misteru/Agamemnon. Mai recent, Vlad Zografi , în Petru,
abordează complexa confruntare a civilizaţiilor din epoca modernă
prin "istorica" vizită a lui Petru l la Paris din secolul XVI I I . Piesele
lui Ştefan Zicher par să consolideze litera ritatea acestui mod de
reflectare a problematicului iar calitatea lor teatrală poate atrage.
Editura UNITE.XT lansează, astfel, al doilea debut într-un volum
de autor, în 1997. Capcana de şobolani oferă imaginea unui autor
dramatic care şi-a conturat un univers ce poate fi descifrat de
către scena teatrală românească de azi.
Marian Popescu
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CAPCANA DE
SOBOLANI DIN HAMELN
'

- piesă în trei acte

-

1975

Person ajele:
PRIM U L DRUMEŢ
AL DOILEA DRUM EŢ- mai tîrziu BERNARD MYERS
PRIMARUL- mai tîrziu KONRAD
CALPERO
PRIMUL SENATOR
AL DOI LEA SENATOR
ALTREILEA SENATOR
MAISTRUL RUDOLF
LUNGANUL
SCURTUL
MAI STRUL SCHI LKNAPP
PRI M UL PAZNIC
AL DOILEA PAZN I C
FATA
BĂIATUL
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ACTULI
Drum ce şerpuieşte de-a lungul clmpiei. Pe partea dreaptA a
scenei o şurA deschisA, cu firma: "FierArie'·. Fierarul lntins afarA,
lingA şunl, cu pAlAria trasA peste faţA, un fir de iarbA Intre dinţi. Cei
doi flAcAi, lunganul slab şignlsunul scund, stau rezemaţi de pereţii
şurei, InAuntru, cu braţele Incrucişate, cu plictisealalntipAritA pe feţele
lor. Ceva mai Incolo un om stA pe iarbA, cu traista alAturi, mAnincA.
Din partea stfngA apare un altul, se apropie Incet, obosit SalutA cu
voce puternicA, cu voioşie forţatA.
AL DOILEA DRU M EŢ : Bună, tuturor! Aici e fierăria?
Nimeni nu-i nlspunde, toţi nlmln nemişcaţi. Cel care mAnincA se
Intoarce Incet spre el.
AL DOI LEA DRUMEŢ : ( se duce pinA la şurA, nici acum nu-i
rAspunde nimfJni. Ceva mai nervos): Bună ziua!
LUNGANUL : ( dupA o pauzA, fArA chef): Ce doriţi?
AL DOILEA DRUM EŢ : Aici e fierăria?
LUNGANUL : Nu vedeţi? Ce doriţi?
AL DOILEA DRUM EŢ : M-am impotmolit pe drum. S-a rupt asia
căruţei. Cu vreo jumătate de milă mai încolo. Noroc c-am dat de
voi, altfel puteam să mă tot d uc încă vreo opt mile, pînă la
Hameln. Mi-o reparaţi?
LUNGAN UL : Da.
AL DOI LEA DRU M EŢ : Norocul meu c-am dat de voi. Hai să
mergem. Sînt grăbit. Plătesc bine.
LUNGANUL :încă n-am deschis. (Se reazemA din nou de perete.)
AL DOI LEA DRUMEŢ: Cum n-aţi deschis? Doar sînteţi aici şi se
vede că nu aveţi nimic· de lucru! ( nimeni nu-i rAspunde. Se
adreseazA celui culcat): Dumneata eşti meşterul?
Toţi 11 ignonl In continuare.
AL DOI LEA DRUM EŢ : Dar, pentru Dumnezeu, ce fel de fierărie
mai e şi aceasta?
PRIMUL DRU M EŢ: Nu te enerva, vecine. Mai bine ia din acest
cîrnat. Te invit cu bună inimă.
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AL DOILEA DRUM EŢ: (se duce la e�: Dumneata cine eşti?
PRI M UL DRUMEŢ: Drumeţ. Ca şi dumneata. Nu vrei să stai lîngă
mine? Avem loc destul. Şi timp la fel . O să vezi.
AL DOILEA DRUM EŢ : (stA lingA el, se şterge pe frunte): Nu, eu
unul n-am timp deloc. Chiar azi vreau să ajung la Hameln.
PRIMV� DRUMEŢ: Cu asia ruptă nu poţi . I ar ăştia ( aratA spre
şun ) nu sint grăbiţi. De unde eşti'de fel?
AL DOILEA DRUMEŢ : ( fArA chel): Din Munster.
PRIM UL DRUMEŢ: Cu ce treburi?
AL DOILEA DRUM EŢ: Sint negustor.
PRIM UL DRUM EŢ: Şi cum de-ţi veni să mergi chiar la Hameln?
AL DOILEA DRUM EŢ: Ştiu şi eu . . . Aici încă n-am fost. M-am gindit,
să incerc.
PRIMUL DRUMEŢ: Ce vinzi?
AL DOILEA DRUM EŢ : Postavuri.
PRIMUL DRUMEŢ: Am impresia, vecine, că n-ai găsit locul cel
mai nimerit.
AL DOILEA DRUM EŢ : De postav peste tot e nevoie . . . Tot la
Hameln?
PRI MUL DRUMEŢ: Nu, de la Hameln. Acasă, la Erlangen, de lîngă
NOrnberg . Nu vrei să mănînci cu mine?
Al doilea drumeţ deschide traista şi el, mănîncă. Dintr-odată se
scoală şi merge inapoi la şură.
AL DOILEA DRUM EŢ : ( nervos): Tot n-aţi deschis?
SCUNDUL: ( nu se uitA la e�: Ba da.
AL DOILEA DRUM EŢ : Vino atunci cu mine, fii amabil. Căruţa mea
e cam la juma' de milă de aici. 1 s-a rupt o osie . . .
SCUNDUL : Nu se poate.
AL DOILEA DRUMEŢ : Cum nu se poate? Doar n-aveţi nici o treabă!
SCUNDUL : N-avem cu ce lucra.
AL DOILEA DRUM EŢ: Cum n-aveţi cu ce lucra?
SCUNDUL: I nstrumentele sint închise in ladă. Cu lacătul.
AL DOILEA DRUM EŢ: Deschideţi lada.
SCUNDUL : Nu se poate. N-avem cheia.
AL DOILEA DRUMEŢ: Unde-i cheia?
SCUNDUL: La Seppl.
AL DOILEA DRUM EŢ: Şi unde-i Seppl?
10
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SCUNDUL: Vine zilnic de la Hameln.
AL DOILEA DRUMET: Şi cind ajunge de obicei Seppl din Hameln?
SCUNDUL: Păi, cum cind? Altădată e aici pe la ora asta.
AL DOILEA DR'UM EŢ (se adreseazA meşterulw): Nu s-ar putea
face totuşi ceva? Aş plăti . . . ( nici un rAspuns. Urlind) : Cu
dumneata vorbesc!
PRI M UL DRUMEŢ: Nu te enerva. N-are rost.
AL DOI LEA DRUMEŢ : ( revine lingA primu�: Lămureşte-mă, fii
amabil , ce se petrece aici? Aşa ceva n-am mai văzut!
PRIMUL DRUMEŢ: Cind vei pleca şi dumneata după două luni
petrecute la Hameln, aşa cum fac eu acum, n-ai să mai fii atit de
nerăbdător. Aici timpul se măsoară altfel decit la MOnster sau in
Bavaria mea. Uite, eu stau de ieri aici, deşi nu-i nevoie decit
să-mi potcovească calul.
AL DOI LEA DRUM EŢ : De ieri? Dar cum e posibil?
PRIMUL DRUM EŢ: Aşa merg lucrurile pe aici.
AL DOI LEA DRUM EŢ : Tot Seppl?
PRIMUL DRUMEŢ: Nu. I eri nici n-au deschis. Adică parcă totuşi
da, doar au fost aici cu toţii. Numai că nu se apucau de treabă.
Aici zilele sint mai scurte decit la noi, in Bavaria. Şi oamenii nu
se omoară. I ar timpul zboară . . . Te vei obişnui, o să vezi.
AL DOI LEA DRUM EŢ : Eu am venit să vind postav, nu să mă
obişnuiesc să i rosesc timpul . Uite colea pe căruţă postav
nevindut. Chiar azi vreau să ajung la Hameln. De nu vor ăştia
să lucreze, caut altă fierărie.
PRI M UL DRUMEŢ: N-aş crede. Una singur� mai e , pe partea
cealaltă a oraşului, la răsărit. . .
AL DOI LEA DRUMEŢ : Şi atunci ce naiba să fac?! Să-I aştept pe
Seppl?
PRI M UL DRUMEŢ: Ce altceva ai putea face?
·

Al doilea drumet stA jos fArA chef UngA primul Apare fugir.d, cu
pArul ei mare, desfAcut, fata, descui(A, cu o fustA largA, bluz. aiM,
adinc decoltatA.
FATA: Aici sînt! Prinde-mă, dacă poţil
Fuge, fredonind, peste tot De cealaltA parte a sceneiapare fugind
Miatu/, de asemenea desculţ

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

ll

BĂIATUL: Te-am prins!
FATA : Nu încă! Nu încă! Prinde-mă, dacă poţi!
Jocul continuA deziAnţuit, zgomotos, sar peste maistru/, care
doarme invariabil, fug Tntre cei doi drumeţi etc. Al doilea drumeţ se
holbeE zA la ei, ridicfndu-se Tncet, Tn timp ce primul - foarte liniştit
- fa( 1 ordine, ridicA sticla tăstumatA de cei doi.
FATA: Nu mă prinzi!
BĂIATUL : Ba da!
FATA: Ba nu!
BĂIATUL: Ba da!
O ajunge. Fata stA jos Tn iarM, bAiatul se culcA pe spate, cu
capul Tn poala fetei - cei doi iau aceastA poziţie Tntr-o fracţiune de
secundA, Tn clipa Tn care bAiatul ajunge fata.
BĂIATUL (povesteşte pe un ton absolut inexpresiv, fArA nici o
innexiune a vocii, parcA ar vorbi aşa cine ştie de cind):
BĂIATUL: Şapte ani să fi avut, ba nu, opt. sau totuşi şapte?- stai
numai , asta a fost cind a murit tanti Jutta, deci şase sau şapte,
cind unchiul m-a luat la el, la moşie. Plecam pentru prima dată
de ITngă fusta mamei , poţi să-ţi inchipui, cit de speriat eram,
deşi, acolo,..era bine, am văzut pentru prima oară un sat, cu tot
ce-i bucurie pentru copilul oraşului, puiul şi rata şi gisca şi vaca,
cădeam dintr-un extaz in altul . Umblam peste tot unde voiam să
umblu, savuram să mă pot murdări după pofta inimii, iar seara
stăteam cu toţii pe o margine de prăpastie - era una chiar in
spatele casei- şi ne uitam cum apune soarele. intr-o seară, ţin
minte, vintul a sulfat un pic de jar din pipa unchiului spre mine,
poţi să-ţi inchipui ce scandal am făcut, n-am lăsat să-mi scape
ocazia.
FATA: (pfnA acum impasibilA, acum brusc cu maximum de intensitate
sentimentalA): Bietul meu copilaş! ( Din nou impasibilA)
AL D O I L E A DRU M EŢ: ( uluit, concomitent cu bAiatul, care
povesteşte mai departe): Cine-s ăştia?
PRIMUL DRU M EŢ : Ca să vezi . . . îndrăgostiţi . . .
AL DOI L EA DRU M EŢ : Cum ajung aici?
P R I M U L D R U M EŢ: ( in dulgen t) : Sînt t i n e ri . . . îi g ăseşti
·
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pretutindeni . . .
AL DOILEA DRUM EŢ : Cum pretutindeni?!
BĂIATUL: Eram convins că mi-a ars ochiul şi bătrinul nu reuşea
nicicum să-mi forţeze mîna cu care-mi apăsam faţa, nici nu mai
ştia săracul ce să facă cu mine. Apoi m i-a promis nişte
bomboane, eu m-am oprit imediat din plîns şi am zis: ba bine că
nu, prăvăliile sînt deja închise!
FATA : Aş fi vrut să te cunosc cînd erai copil!
BĂIATUL: Apoi, pe moşia vecină au sosit de la oraş sora moşierului
cu prietena ei. Erau tinere şi frumoase şi ne-am îndrăgostit pînă
peste urechi de ele, Andreas şi cu mine. Se amuzau de minune.
Ne numeau cavalerii lor, iar noi , roşind pînă peste urechi, nu ne
puteam lua ochii de la ele. Le visam în fiecare noapte, Andreas
şi cu mine . . .
FATA: ( acelaşijoc): Tu! Pui de drac!
PRIMUL DRUMEŢ: Cum să te fac să înţelegi. . . Există teatru la
Mi..i nster?
AL DOILEA DRUM EŢ : Bineînţeles.
PRI M UL DRUMEŢ: Şi ai fost vreodată la teatru?
AL DOILEA DRUM EŢ : Am fost, nu o dată.
PRIMUL DRUM EŢ: Ce fel de piese ai văzut?
AL DOI LEA DRU M EŢ : De toate. Drame şi comed ii şi piese
filozofice şi mai ştiu eu - de toate.
PRI M UL DRUMEJ : Şi ai văzut vreodată o piesă care să nu aibă
nici în elin nici în mînecă cu dragostea?
AL DOILEA DRUMEŢ : Sigur că da.
PRIMUL DRUMEŢ: Dar măcar o pereche de îndrăgostiţi era şi
acolo, nu?
AL DOILEA DRUMEŢ : Păi. . . era . . .
PRI M UL DRUMEŢ: Ei , vezi . . .
AL DOILEA DRUMEŢ : N u înţeleg . La urma urmei ce rost . . .
PRI M UL DRUMEŢ: Asta-i acum. Ce rost să aibă o pereche de
îndrăgostiţi?!
BĂIATUL: N-am fost eu prea curajos: nu mai puteam de dorul
maică-mii şi zile întregi n-am îndrăznit să-i spun unchiului că
vreau acasă. Deşi era atît de blînd bătrînul! Pînă la urmă mi-am
luat inima-n dinţi şi m-am dus la el. Tăia tocmai lemne, dar ce
rău îi stătea fierăstrău! în mînă! S-a uitat la mine peste ochelari:
tu să stai cuminte unde eşti. Aşa că seara am scris o scrisoare
·
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mamei, in care . . .
FATA: ( cu un rTs subit, isteric, il trage de pAr şi sare, IAsindu-1 sA
cadA): Prinde-mă, dacă poţi!
Din nou fug, se urmAresc, mare zarvA. Al doilea drumef se
uitA consternat la ei, stfnd fn picioare, primul fi etinge braţul şi-i face
semn sA stea jos.
AL DOI L EA DRU M EŢ : Şi ai stat două luni încheiate la Hameln?
PRIMUL DRU M EŢ : Da, in vizită la fata mea.
AL DOI L EA DRUMEŢ: Ai făcut o cale lungă.
PRI MUL DRUM EŢ: Foarte lungă. Ştii, au venit veşti proaste din
Hameln la noi, in Erlangen. M-am gindit că-i mai bine să văd
cu ochii mei care-i adevărul.
AL DOI LEA DRUM EŢ: Ce fel de veşti proaste?
PRI M UL DRUM EŢ ( fArA chel'r . . . proaste.
AL DOILEA DRUM EŢ: Şi ce-ai găsit acolo?
PRI M UL DRU M EŢ ( dupA o pauzA): Te poţi obişnui cu orice.
AL DOILEA DRU M EŢ: Cu orice? Chiar cu răul?
PRI M UL DRUM EŢ: Depinde . . .
AL DOILEA DRUM EŢ: Nu-mi spune, d acă nu-ţi face plăcere . . .
PRIMUL DRU M EŢ ( dupA o pauzA): Uite ce-i, e adevărat că e
mare sărăcia, dar . . .
AL DOI LEA DRUM EŢ : E mare sărăcia?
PRI M UL DRU M EŢ : Da şi nu, depinde cum o iei. . .
AL DOI L EA DRU M EŢ : Te contrazici.
PRI M UL DRUMEŢ: De ce te supără?
AL DOI L EA DRU M EŢ : Sint negustor.
PRI M UL DRUM EŢ: Sigur, nu trăiesc atit de bine, ca la Munster,
sau ca la noi. Dar nu moare nimeni de foame.
AL DOI L EA DRUMEŢ: Merci frumos. Dar parcă ştiam că aceste
pămînturi sint bogate. Sau a secat solul?
PRIM UL DRUM EŢ: Nu.
AL DOILEA DRU M EŢ: Şi industria era înfloritoare. Ateliere, fabrici,
la tot pasul . Le-au închis?
PRI M UL DRUM EŢ : Nu.
AL DOI LEA DRUM EŢ: Manufacturile erau renumite.
PRIMUL DRU M EŢ : Da.
AL DOI LEA DRU M EŢ : Sau nu mai cultivă oamenii pămîntul?
14
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PRIM UL DRUMI;:T Ba da, numai că . . .
AL DOI L EA DRUM EŢ : Nu mai lucrează in fabrici, manufacturi . . .
PRIMUL DRUMEŢ: Lucrează, dar . . .
AL DOI L EA DRUMEŢ : Numai că . . . Ce vrei să spui?
PRIMUL DRUMEŢ: N-are rost.
AL DOILEA DRUMEŢ : N-are rost?
PRIM UL DRUMEŢ: N-are.
dispar.

Apare perechea de TndrAgostiţi, mare zgomot, fugArea/A,

PRIMUL DRUMEŢ: De foame nu moare nimeni.
AL DOI LEA DRUMEŢ : Da, ai mai spus-o.
PRIMUL DRUMEŢ: Cind am venit aici şi eu judecam ca dumneata.
Mă uitam la oameni: slabi, fără chef. Copiii (dA din minA) nici să
nu vorbim de ei! Parcă o molimă ar fi secerat pe aici. Cind mi
am văzut nepoţii, m-au podidit lacrimile. Am luat-o la rost pe
fiică-mea: impachetarea şi plecarea, direc�a Erlangen! Comună
mică, e adevărat, nimic pe lîngă Hameln, dar prosperă, prăvălii le
sint pline şi oamenii sint harnici, o să vă găsiţi un loc şi voi, şi-i
ingrăşăm pe ă�tia mici de nu-i veţi mai cunoaşte. Da, tată, a
spus ea, plecăm. Ei, atunci impachetarea, un-doi! . Nu degeaba
sintem noi bavarezi, ce naiba! Da, tată, a spus ea, plecăm . La
sfirşitul săptămînii, sau săptămîna viitoare. l a-o dumneata
inainte. Nici gind, am zis eu, fără voi nu fac nici un pas. Dacă nu
puteţi veni imediat, aştept eu citeva zile. Şi am pornit-o prin
oraş. La inceput nu m-am putut obişnui: totul atit de sărăcăcios,
ponosit, uscat, nu ca la noi, patria berii şi a cirnatilor. Şi oamenii,
oamenii aceia, fără treabă, fără o direcţie anume, plină strada
de ei, deşi fiecare zice că lucrează undeva, dacă-1 intrebi. Au
trecut zilele, a trecut o săptămînă, cea următoare aşişderea, iar
o iau la rost pe fata mea. Plecarea. Bine, tată, a spus ea. Plecăm ,
dar nu cr.ezi că asta merge aşa, dintr-odată? Şti i do:�r ce
înseamnă o gospodărie! Mai aşteaptă vreo două săptă·nini şi
plecăm. Am recunoscut că are dreptate şi iar am ieşit pe :>tradă.
Acolo poţi cunoaşte viaţa şi oamenii. Merg, mereg , ueodată
cineva mă strigă. Mă uit la el, de unde-I cunosc? Desigur, de pe
stradă. Mă crezi sau nu, pînă seara am stat de vorbă. Nici nu
ştiu cind a trecut vremea. Apoi, mi se părea că-I cunosc pe fiecare
www.cimec.ro
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şi zilele treceau din ce in ce mai repede, deşi la inceput credeam
că innebunesc de plictiseală. Dar iată că incetul cu incetul m
am obişnuit. . .
AL DOILEA DRUM EŢ : Te-ai obişnuit. . .
PRIMUL DRUMEŢ: Într-o zi , imi vine ideea să-mi plimb calul, că
prea se lenevise de tot. Zis şi făcut: il inham şi hai la plimbare.
Un poliţai imi face semn să opresc. Ei asta-i , mi-am zis, să vezi
bucluc! La noi, aşa e de obicei. Mă opresc. Vine la mine. Uită-te
la� ;ta, imi zice şi-mi arată un individ care cască gura pe stradă.
An acelaşi drum·ca şi dumneata. Nu vrei să-I iei? Şi , deja stă
IT1'1Jă mine, bună ziua, bună ziua - in juma' de oră ştiam totul
despre el , de la prima decepţie in dragoste pînă la ultima notă
ce i-a adus odrasla de la şcoală. Şi mă trezesc că-i povestesc şi
eu totul desRre mine. Cînd ne-am despărţit, mi-a dat adresa
cumnatului său. Să-I caut neapărat, are un butoi de varză acră,
de-ţi lasă gura apă. O să-mi ofere cu plăcere. La noi nu există
aşa ceva. La noi toată lumea e ocupată şi harnică.
AL DOILEA DRUM EŢ : Şi cumperi de la prăvălie ce-ţi trebuie, nu
aştepţi să te cinstească cumnatul.
PRIMUL DRUM EŢ: Da, există varză in prăvălii. Dar parcă are alt·.
gust, aceea a cumnatului. . . Nu ştiu cum să-ţi explic . . .
AL DOILEA DRUM EŢ : Te-ai obişnuit?
PRIM UL DRUMEŢ: Nu-ţi bate joc de mine!
AL DOILEA DRUMEŢ: Şi acum, de ce călătoreşti singur?
PRIM UL DRUMEŢ: La a treia convorbire, intrebind-o cind plecăm
odată, fata mea mi-a spus pe şleau: nu mergem cu dumneata,
tată. N-aveni putere să luăm totul de ·la capăt. Vino dumneata la
noi. Nu-i totuna, dacă trăieşti în Bavaria sau in Hanovra? Aceeaşi
ţară. Vino, dacă ai chef. Nu-i aşa, că are dreptate?
AL DOILEA DRUM EŢ : Aceeaşi ţară . . .
PRIMUL DRUM EŢ: Nu-i aşa? Nu-i o ruşine să fii sărac. Se leagă
intre oameni o ciudată camaraderie. Se ajută intre ei. Sint şi
şacali la Hameln, bineinţeles, să nu crezi că nu ştiu. Dar in
sărăcie, totuşi , apare o solidaritate. Nu te poţi ghiftui prea tare
dacă ştii că in vecini e un copil ce nu-şi poate astîmpăra foamea.
Apoi oamenii devin mai modeşti . Mai scad pretenţiile.
AL DOI LEA DRUM ET:,( cu o furie subită): Dar să n u scadă
pretenţiile, dum nezeii mă-sii!! Să nu fie modeşti oamenii! !
PRI M UL DRUMEŢ : Ce-i cu dumneata?
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AL DOILEA DRUMEŢ: (ii trece furia tot atit de repede, cum i-a
venit): Sînt negustor. Am văzut multe în viaţă. ( Foarte trist): Să
nu scadă pretenţiile. Să nu fie modeşti oamenii . Nu s�răcia să
fie temelia solidarităţii lor.
PRIMUL DRUMEŢ: Ce vrei să spui?
AL DOI LEA DRUMEŢ: Nu ştiu să mă exprim mai clar. Eu sint
negustor, nu omul cuvintelor. Pot spune un singur lucru: să nu
fie modeşţi oamenii! (Apare fugind fata, se opreşte, se uitA
inapoi, ridicindu-se pe virful picioare/oi). Dumnezeule! I ar au
apărut!
·

Soseşte şi bAiatul, mare zarvA etc. DupA un timp, ca şi prima
datA, Intr-o fracţiune de secundA !şi ocupA "poziţia de poveştr· capul
bAiatului In poalele fetei.
BĂIATUL : Ţi-am povestit oare, cît de îndrăgostit eram cînd aveam
patrusprezece ani?
FATA ( se insuHeţeşte brusc, ap/audind): Vai , spune, spune! (A/
doilea drumeţ se uitA disperat la primul, care dA neputincios
din umert)
BĂIATUL: Eram liceeni amîndoi, în aceeaşi clasă, dar în şcoli
diferite, bineînţeles. Ne-am cunoscut întîmplător, la un concurs
de matematică unde luau parte şi fetele alături de băieţi şi noi
am ajuns în aceeaşi bancă. Parcă o văd şi azi, avea un păr
bogat, castaniu şi ochii albaştri, deschişi, uşori, ca cerul de
primăvară. l-am şi spus-o: ţi-s ochii blînzi şi părul greu, dar ea a
rîs de mine.
FATA ( acelaşijoc): Tu! Poetule!
BĂIATUL: Ni s-a dat o problemă foarte grea, părea că nici nu poate
fi rezolvată. După o scurtă incercare, Kathrin s-a lăsat păgubaşă
şi se uita pe fereastră, fredonind un cîntece! stupid. Avea buzele
pline şi puf auriu, ca de piersică pe ceafă. Am lăsat şi eu .:;tilcul
din mină şi m-am rezemat de bancă. Mi-a zimbit. Nu me Je?
m-a intrebat. Nu, i-am răspuns. Ne uităm pe fereastră? - m-a
intrebat. Ne uităm, i-am răspuns. Eram vesel şi iresponsabil, ca
primăvara de afară. Stăteam amindoi, cedind fără luptă şi fără
părere de rău concursul şi ne simţeam foarte apropiaţi .
FATA ( acelaşijoc): Tu! Seducătorule!
BĂIATUL: Eram din ce in ce mai apropiaţi , Kathrin şi cu mine, în
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timp ce ceilalţi îşi vedeau de treabâ. Şi nu ştiu cum, dintr-odată,
am simţit, câ ceva nu e in ordine. Eram încă foarte tinâr şi nu-mi
dădeam seama ce se intimplâ, dar totuşi. . . Aveam impresia câ
situaţia asta, cum să-ţi spun, nu e morală. E adevărat, vedeam
că şi Kathrin se simte din ce in ce mai bine cu mine, dar ea
fusP �e aceea care a abandonat intii lupta şi eu am urmat-o. Şi
dini -odatâ mi-am dat seama că am inceput să lucrez iar la
re� olvarea problemei. S-a uitat la mine distantă, cum numai o
fată se poate uita, de la distanţă, cu ochii aceia atit de albaştri . . .
Şti i , asta se intimpla exact cu u n an inai nte d e venirea
şobolanilor. . . Nici nu ştiu de ce mi-am adus aminte acum de
toate acestea. Poate că nici nu te interesează.
FATA (acelaşijoc): Cum să nu! Spune! Să nu te opreşti!
AL DOILEA DRUMEŢ (primului drum ef, fn timp ce vocea ii e
acoperitA de vociferarea fete1): Şobolani? Ce fel de şobolani?

Primul drumet se uitA mirat la el, dA din

cap.

BĂIATUL: Mă cufundam din ce in ce mai adinc in rezolvarea
problemei . Mă simţeam ca un om ajuns din caniculă intr-o
incâpere răcoroasă. Nu numai Katherin se îndepărta de mine,
dar şi eu mă indepărtam de ea, şi-mi dădeam seama câ unde
sint eu e mai mult aer. Era o problemă foarte grea, mai tirziu
chiar profesorul ne-a mărturisit câ abia a reuşit s-o rezolve el ,
dar eu aveam capul limpede, mai limpede ca niciodată. Ceilalţi
abia începuseră, cind eu deja terminasem. M-am rezemat din
nou de bancă şi m-am uitat la Kathrin. în ultima oră uitasem că
există, dar acum o vedeam iar: o şuviţă de păr pe frunte, pe git
ii pulsa subţire o vinişoară, şi nici nu se uita la mine. Kathrin, am
şoptit, simţind cît de fierbinte e aerul, imi ardea gura-Kathrin,
pentru tine am făcut-o, uitâ-te numai. Şi am împins in faţa ei
hîrtia plină de cifre. Mi-a zimbit, fâră sâ-mi spună un cuvint şi a
copiat rezolvarea.
PRIMUL DRUMEŢ (miraf): Păi vezi , şobolanii!
BĂIATUL: Apoi mi-a venit brusc o idee şi am scris o soluţie greşită
pe exemplarul meu. Aşa a ieşit ea prima la concurs. N-a împărţit
laurii cu nimeni. Cînd ne-am întîlnit din întîmplare iar pe stradă
- săptâmîni întregi am pîndit-o pentru a găsi această întîmplare
-nici nu m-a recunoscut. Nu înţelegeam nimic. Apoi, s-a mutat
18
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din Hameln, atunci cind au venit şobolanii.
Brusc sar amindoi, se fuglresc.
AL DOI LEA DRUMEŢ ( abia se poate face auzit): Ce fel de
şobolani?!
PRIMUL DRUMEŢ ( ur/fnd şi si): Doar ţi-am spus! De ani de zile
e plin oraşul de şobolani! Nu poţi scăpa de ei! Tţi mănlncă
mincarea din farfurie.Tţi mănîncă copilul din leagăn, sub ochii
tăi , dacă nu eşti atent. Nu ţi-am spus?!
AL DO I L EA DRUM EŢ : Nu! ( Perechea pArAssşts chicotihd,
fugArindu-ss scena. fn liniştea deplinA, ps care nu o observA,
urlA şi mai departe din rAsputeri, Tn timp ce se TndspArtsazA
Tngrozitds csiAialf): Nu mi-ai spus! Nu mi-ai spus! Nenorocitule,
tu te-ai obişnuit cu şobolan ii! !
Scena se fntunecA.
Tot acolo, cu cftsva ore mai tirziu. Al doilea drumef, singur, se
plimbi fn sus şi fn jos. lşi pierde nlbdarea, se duce la şunl.
AL DOI L EA DRUMEŢ : Dar nu vine odată Seppl?
L UNGANUL ( nspristsnos): Precum vezi.
AL DOI L EA DRUMEŢ: Trebuie să plec. Mă apucă noaptea aici .
Nimeni nu-i nlspunde. Dl neputincios din umeri, !şi rsocupllocul,
Apare o clipi fata ain partea stingA, dispare imediat ScurtA pauzl.
Brusc, scena se !nsuflsţsşte: activitate intensA - maistru/ sare
sprinten şi apucA un ciocan, Lunganul face sA apanl de undeva un
ner Incins, pe care-I pune pe nicova/1. Activitate febrilA. Al doi/sa
drumef li priveşte mirat Peste un timp, dinspre dreapta apare
senatorul Inalt, bine fmbnlcat, radios.
SENATORU L : Bună, m aistre!
MAISTRU L : Bună. Domnule Senator! (Tşi şterge sudoarea da pa
faţA).
SENATORUL : Văd că nu staţi degeaba.
MAISTRUL : Ce să-i faci? Munca este totul pentru d-alde noi. Mă
credeţi că ieri a trecut de ora cinci pin' să ajung acasă? Alaltăieri
de opt. A şi zis muierea: măi, Rudi, de -nu te-aş cunoaşte de
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treizeci de ani aş crede că vii de la cîrciumă! ( D� un ghiont plin de
respect senatorulUI). Eu şi circiuma! ( Rfd amfndo1). Apoi , cind
ajungi, in sfirşit, acasă, nu mai eşti bun de nimic. Nici să măninci
nu-ţi mai vine - numai la pat, urgent, culcarea! Şi in zori iei
totul de la capăt. Nu te mai vezi de atita treabă. Unul , potcoveşte
i calul, altul, drege-i osia - iar tu, Rudi, sări şi drege, că de nu,
cine s-o facă? Drumeţul vede cit il lasă ochii, fiecare crede că-i
singur pe capul meu. Nici unul nu s-ar gindi că asta nu merge
aşa simplu , un loc de muncă trebuie şi el organizat, cum aţi
spus şi dumneavoastră nu o dată, le-am spus şi flăcăi lor aceştia
de aici: ce credeţi , că-ţi scuipi in palme, şi gata, dă-i bătaie?
Trebuie planificat, judecat. . . De multe ori, nu mai ştiu nici unde
mi-e capul! (cu voce ioas�. confidenţia�: Iar ăştia, de nu eşti cu
ochii pe ei, nu fac nimic. Mă duc in oraş, d upă material, mă
intorc - credeţi că au făcut ceva intre timp? Nu ştiu ce va fi aici,
dacă eu nu voi mai fi. ( Din nou cu voce tare): Bine, flăcăi, aşa,
lucraţi , lucraţi! ( SenatorulUI): Chiar, materialele. Dacă merg aşa
cu aprovizionarea, putem inchide prăvălia!
SE�ATORU L : De ce, maistre Rudolf?
RUDOLF : De ce, de ce, ştiţi mai bine decit mine, de ce, domnule
Senator! N-aş vrea să credeţi că mă leg de cineva, dar nu ştiu,
zău, ce face maistru! Schilknapp in magazie, niciodată nu ne
ajung materialele şi nu sosesc la timp, uite, nu demult, cit pe ce
să ne oprim din lucru din cauza lor. Şi atunci, ce s-ar face călătorii,
nu-i aşa? Iar ce vine, e din ce in ce mai subţire, n-aş vrea să mă
înţelegeţi greşit, il cunosc pe Schilknapp de vreo cinşpe ani şi
nu-s omul să sap pe cineva, dar ceva nu-i in ordine acolo. (Al
doilea drumeţ se scoal� şimerge spre e1). l-am şi spus nu demult
lui Schilknapp: măi, să ştii, undeva dispare ceva din material ,
de-aş şti unde . . .
SENATORUL (zimbind): Şi el spune că n u inţelege ce se întîmplă
cu materialul care pleacă de la el. După părerea lui, u ndeva se
decontează mai mult decît se foloseşte . . .
MAISTRUL ( foarte preocupat deodat�. spre cel de-al doilea
drumeţ): Răbdare, răbdare, domnia ta, numai jumătate de oră
vă cerem, luaţi loc, uite colea la um bră, imediat e gata osia,"
scuzaţi-ne, Domnule Senator, trebuie să plecăm , vedeţi , domnul
e din Munster - îl putem lăsa să aştepte? Scuzaţi , noi fugim . . .
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Face semn celor doi, dispar tutstrei In graM. Se mai aude
bodog�nitul revoltat al Scundu/ui: dar ce dracu' numai la noi se funJ?!
- Lunganu/ fi Tnghionteşte, tace. Senatorul se uit� dupA ei cu un
zimbet afectuos, Tnţe/eg�tor.
SENATORUL (zimbind): Din Munster, aud .. .
AL DOILEA DRUMEŢ: Da, de acolo.
SENATORUL: Ati bătut cale lungă, să ne vizitaţi . Aveţi rude la
Hameln?
AL DOILEA DRUM EŢ : Nu. Sint negustor.
SENATORUL : Minunat! Şi ce vindeţi , dacă nu sint indiscret?
AL DOILEA DRUM EŢ: Postavuri.
SENATORUL : Ştiţi . . . am impresia cA n-aţi găsit locul cel mai
nimerit . .
AL DOI LEA DRUM EŢ: Da, mi-a mai spus-o cineva . . . Zicea cA-i
plin oraşul de . . .
SENATORUL : Dar cine ştie, tot ce se poate. Trebuie incercat Ei,
la revedere, toate cele bune. (plsacl).
AL DOILEA DRUM EŢ : O clipA, numai ! l ertaţi�mA, Domnule Sena
tor, dacA mă amestec unde nu trebuie, dar adevArul e că ăştia
(aratA sprs şurA) n-au făcut toată ziua nimic . . .
SENATORUL (rfds): Ei, maistre Rudi, maistre Rudi, vulpoi bătrTn
ce-mi eşti! (glacial): Scuzaţi-mă, trebuie să plec. Nici nu ştiu
unde mi-e capul de atitea treburi .
Pleac4 plimbTndu-ss, Tncet Al doi/sa drumsţ ss uitA uimit dupA
el, apoi d� din umsri, Din partsa dreaptA a scensi sosssc Tn goan�
rata şi Mistui. Drumsţul ss uit� dispara/ la si, se aşeaz� Tncet, greoi
Tn iarbA. Dup� scurt timp apare Calpero, Tnalt, slab, cu tenul Tnchis,
piste foarte lungi, foarte blonde, TmbnJcat Tn straie ciudate de culoare
galben� şi roşie, capricios amestecate- uniformA? Haine de ma
gician?- şi una, şi alta. Mantaua-i lung�, acelaşi amestec de ;u/ori,
Ti ajunge pTn� la c41clie. Pe şold, parc� ar fi un pumnal, u 1 fluier
lung, cioMnesc. Perechea se opreşte pantru o clip�, se uii 1 uimiti
la el, care nu le acord� nici o atenţie, stnJbate cu paşi sprinteni scena,
de la stTnga la dreapta. Cei doi Tşi reiaujocul etern, acum se fug�resc
Tn jurul lui, care IncearcA Tn zadar şi din ce Tn ce mai nervos s�-i
evite. Brusc, duce fluierul/a gur�. scoate cTteva sunete, fata şi Mistui
mai fac clfiva paşi nesiguri, apoi cad, cu o mişcare lin�. şi adorm.
Calpero, rTzTnd, porneşte mai departe.
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·AL DOILEA DRUMEŢ: Asta cum ai mai fâcut-o?
CALPERO (rizind): Li s-a făcut somn, pesemne
AL DOILEA DRUMEŢ: Dumneata ai fâcut-o, intr-adevăr?
CALPERO: Ghici!
Se ?dreaptA către al doilea drumef, care face un gest speriat.

CALPERO: Nu te teme. N u-ţi vreau răul.
AL DOILEA DRUMEŢ : Mi-a trecut. Am _văzut eu multe la viaţa
mea. Am călătorit mult.
CALPERO (stA lfngA el): Cu ce te ocupi?
AL DOI LEA DRUMEŢ: Sint negustor. De postavuri.
CALPERO: Spre Hameln, se pare?
AL DOILEA DRUMEŢ : Da.
CALPERO : Ştii . . . am impresia că n-ai găsit locul cel mai nimerit. . .
AL DOILEA DRUMEŢ (rfzinctr N u eşti primul care mi-o prezice .. .
La Hameln, de asemenea?
CALPERO: Da.
AL DOILEA DRUMEŢ : De unde vii?
CALPERO: De departe.
AL DOI LEA DRUMEŢ : N u-mi spune, dacă nu-ţi face plăcere . . .
CALPERO: Tot nu m-ai crede . . .
AL DOILEA DRUMEŢ : Hai cu mine! Imediat mi-e gata căruţa. 1 sa rupt o osie. O reparâ deja.
CALPERO: Mai repede ajung eu pe jos . . .
AL DOI LEA DRUMEŢ : Da' de unde! Vino cu mine.
CALPERO: De ce doreşti să merg cu dumneata?.
AL DOI LEA DRUMEŢ : Nici eu nu şti u . Azi dim ineaţă numai ,
preferam să călătoresc de unul singur. Dar acum totul a devenit
atit de ciudat. Oamenii aceştia, această pereche stupidă,
aşteptarea lungă şi inutilă, iar acum, peste toate, şi dumneata . . .
Eu nu sint decit un negustor de rind din Munster, dar acum nu
mai pot spune dacă sint treaz, ori visez . . .
CALPERO: Te temi?
AL DOILEA DRUMEŢ Nu ştiu. Nu-i exclus. (AratA perechea care
doarme) Cum ai făcut-o?
CALPERO : Doar ai văzut, nu?
AL DOILEA DRUMEŢ: ( arAtfnd fluierul): Parcă cu asta . . .
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CALPERO: Ai ghicit.
AL DOILEA DRUM EŢ : Dar cum e posibil?
CALPERO : N-ai auzit niciodată de Calpero?
AL DOILEA DRUM EŢ : Nu. Mi-e ruşine, dar nu.
CALPERO : Nu trebuie să te simţi jenat. Adevărul e că nu se prea
vorbeşte despre mine. (Extrem de simplu):Închipuieşte-ţi, in
acest fluier este putere magică.
AL DOILEA DRU M EŢ (neincrezAtor'): Putere magică?
CALPERO : Adică in orice fluier, sau flaut, sau nai, sau ce vrei, in
care suflu, este putere magică. Ciudat. nu? Sufli dumneata,
sau oricine- nimic. Suflu eu şi tot ce-i viu , fie animal, insectă
sau om , face ce vreau eu.
AL DOI LEA D RUMEŢ: Straniu, într-adevăr . . .
CALPERO : Da. Sincer vorbind , şi eu mă mir întruna.
AL DOI LEA DRUMEŢ: Şi de cînd?
CALPERO (cu gindul aiurea): De cînd , ce?
AL DOI L EA DRU M EŢ : De cînd , ştii, că . . . ei! Cum să spun . . . că
dispui de forţe supranaturale?
CALPERO : A, da, De mult. Din copilărie. ( VisAtor): Ştii , cînd eram
copil , visam că zbor. Uite-aşa, să întind braţele şi să zbor, ca
păsările. Ar fi minunat, nu?
AL D O I L EA DRU M EŢ ( rizind): Sper că n-ai de gînd să-m i
povesteşti cît eşti de nefericit fiindcă nu ştii s ă zbpori?
CAL PERO ( scuzindu-se): Şti i , omul aşa se obişnu ieşte . . .
Dumneata te miri de ceea ce pot face eu cu un fluier, iar eu mă
minunez cum de nu poţi şi dum neata, oricare altul . . .
AL DOI LEA DRUM EŢ : Şi cum faci?
CALPERO : Nu ştiu. Am încercat să-mi dau seama, într:o vreme,
dar era cît pe ce să-mi pierd puterea . . . hai să zicem magie,
dacă aşa i-ai spus . . . sau talent. . .
AL DOI LEA D RU M EŢ : Supranatural am spus . . .
CALPERO : Tntr-adevăr . . . ( din nou cu gindul aiurea).
AL DOI L EA D RUMEŢ: Şi de ce vorbeşti cu mine despre toate
acestea?
CALPERO : Nu ştiu. Crede-mă, nu-mi stă în obicei. Dar uneori
trebuie să vorbeşti cu cineva. Şi atunci e mai uşor, cu un străin,
pe care nu-l mai întîlneşti.
AL DOI LEA DRUMEŢ: Să stăm de vorbă, dacă-ţi face bine.
CALPERO : Să stăm.
•
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PauzA mai fndelungatA.
CALPERO : Nu merge, pare-se (Scuzindu-se) Omul poate pierde
complet obişnuinţa conversaţiei.
AL DOI LEA DRUMEŢ: N u-i nim ic. Nu pune la suflet.
CAL PERO : Ştii, acum m-am obişnuit. Dar la început, cind mi-am
dat seama cîte se pot face cu un fluier, mi-am cam ieşit din
fire. Gîndeşte-te, cel de-al treilea copil al unui mic ţesător din
Hessen . . .
AL DOI L EA DRUMEŢ: Dumneata eşti de pe aceste meleaguri?
Cu numele acesta?
CALPERO : Da , sînt de pe aici. Calpero e doar un pseudonim . . .
AL DOI LEA DRUMEŢ: Şi cum trăieşti?
CALPERO : Nimic deosebit. Cam ca toată lumea. Umblu peste
tot. Tmi fac meseria.
AL DOI L EA DRUM EŢ: Şi ce meserie ai?
CALPERO : Cum ce meserie? Cînt din fluier.
AL DOI L EA DRU M EŢ : Ţi-ai făcut meserie din această vocaţie?
Dar asta nu poate fi meserie!
CALPERO : Şi încă ce meserie! Ce era să fac? Pînă am crescut
eu, tata a rămas fără o leţcaie. Singura meserie ce m-ar fi
putut învăţa era cea de ţesător. N-am avut chef de ea . . . mai
bine fluierul. . .
AL DOI LEA DRU M EŢ : Cu el puteai obţine orice, atît pentru
d umneata, cît şi pentru alţii. Omule, dar ce fel de meserie e
asta, să-ţi cîştigi pîinea cea de toate zilele prin vrajă?
CALPERO : Foarte cinstită, poţi să mă crezi !
AL DOI L EA DRU M EŢ : Şi totuşi , cum faci?
CALPERO : Ştii de unde vin acum?
AL DOI L EA DRU M EŢ : De unde?
CALPERO : Ieri, eram la hanul tătarilor. Ai văzut vreodată un nor
de lăcuste? Ei, bine, de săptămîni bîntuia pe la ei. la, faceţi voi
un rug enorm pe cîmpie - le-am spus. Cum mi-am dus fluierul
la gură, au şi dat buzna lăcustele in foc! Era o privelişte! Am
primit un sac de aur cit mine de mare! Tnainte de asta am avut
de furcă cu nişte vampiri , in Africa de Nord . . . N u , hotărît, nu
mă pling că n�am de lucru!
AL DOI LEA DRUMEŢ: Ieri zici că ai fost la hanul tătarilor? Cum
de eşti acum, aici?
24
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CALPERO : Ştii, eu umblu foarte repede . . .
AL DOILEA DRU M EŢ : Deci asta ţi-e meseria? Să vrăjeşti pentru
alţii, pe bani , cu fluierul? Orice doresc?
CALPERO : Ei, nici chiar aşa. M-am specializat, precum vezi, să
stîrpesc dăunătoarele.
AL DOI L EA DRU M EŢ : Dar ce nevoie ai? Ţi-ai putea procura tot
ce-ţi doreşte inima. Pentru dumneata nu-ţi vrăjeşti nimic?
CALPERO : Niciodată. Nu ştiu de ce, dar simt că n-ar fi .cinstit.
AL DOI L EA DRU M EŢ : Dar gîndeşte-te . . . totuşi e nemaiauzit. . .
Vrăjeşti, plătit de alţii, cind ai putea să ai puteri nemăsurate!
Nu ţi-a trecut prin minte că acest har ce-l ai, te şi obligă?
CALPERO : Nu înţeleg ce vrei de la mine? ( Cu furie subitA):
Înţelege, odată, omule, că am un talent şi-mi cîştig cinstit pîinea!
incep să mă simt ca pe vremea cînd era cit pe ce să-mi pierd
puterea din cauza filozofării deşarte. la nu mă mai scoate din
sărite!
AL DOI L EA DRU M EŢ : Cum vrei! De fapt, nu· eu am inceput
această conversaţie.
CALPERO (dupA o pauzA): Dumneata eşti negustor de postavuri?
AL DOILEA DRUMEŢ : Da.
CALPERO : Pentru negoţ n-ai nevoie de talent?
AL DOI L EA DRU M EŢ : Şi încă de mult talent! Numai că n u
supranatural. D e a ş avea aşa ceva, a ş trăi altfel. Cu mai mult
curaj. Mai independent. Cu iniţiativă. Ce zi am ajuns să trăiesc!
Uite, stau aici , eu care am părul albit de ani şi un renume
imaculat, şi învăţ pe un vrăjitor să fie mai boem . . . Asta, totuşi,
nu poate fi adevărat!
CALPERO (inc4pAţin[lf): Eu mă uit în jur şi văd că toată lumea
trăieşte din ceva. Ce vrei de la mine?
AL DOI L EA DRUM EŢ (obosit): Nimic. ( DupA o pauzA): Tncotro,
acum?
CALPERO : La Hameln. N-ai auzit că de ani de zile oraşul e total
cotropit de şobolani? Pentru mine-i o nimica să-i scap de ei. .
( visAtor) O să vezi cum mă vor sărbători!
AL DOILEA DRUMEŢ: Ei te-au chemat?
CALPERO : Eu nu pot fi chemat. Eu merg unde simt că e nevoie
de mine.
AL DOI L EA DRUMEŢ: Ai simţit cam greu . . . Cită nevoie ar fi fost
.
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de dumneata aici in anii ce au trecut. . .
CALPERO : Mai bine mai tirziu decit niciodată. Miine aranjez in
două secunde şobolanii ăştia. Dacă vor plăti, bineinţeles.
AL DOILEA DRUM EŢ : Şi dacă ei nu vor?
CALPERO ( uimit): Cum să nu vrea? Nu gîndeşti dumneata, oare,
puţin prea complicat?
AL DOILEA DRUM EŢ : Poate. S-ar putea să ai dreptate. Dar, uite,
se pare că-i gata şi căruţa mea.
Apare fieraru/ cu doi meşteri. Cel de-a/ doilea drumeţ li
!nUmpintJ, discutA, li p/Ateşte, In timp ce Ca/pero trezeşte perechea,
care Mm Intirziere Incepe sA se fugAreascA. Cei doi - In timp ce
fierarul şi OAcAii se uitA uimiţi la veşmintele ciudate ale lui Ca/pero
- !şi iau mmas bun şi pleacA.
CALPERO (se intoarse deodatA de la marginea scenei spre fierar
şi cei doi OAcA1): Ştiţi voi cine sint eu?! ( Spre cel de-a/ doilea
drumef): Fii numai atent, deşteptule! ( Urffnd in zgomotul fAcut
de indrAgostiti): Am venit să vă scap de şobolanii voştri!
Pentru cA nu-/ Inteleg, se Intoarce la ei, care se uitA cu gura
deschisA, timp, şi Incepe sA le explice cu gesturi largi, teatrale - nu
i se aude vocea In hArmA/aie - aratA nuierul, 11 duce la gum etc. ln
fine, e Inteles, 11 aclamA, !şi aruncA pA/Ariile In aer, fngenunchiazA In
faţa lui, li sArutA mAinile. Ca/pero li cuprinde de umeri cu braţele lui
lungi, Intr-un gest teatral, In timp ce strigA spre cel de-al doilea drumef,
acoperind zgomotul:
CALPERO: Ei, vezi?! Deşteptule! !
Al doilea drumeţ iese Mm sA spunA o vorbA. Calpero, vesel, Mc!nd
semne cu braţele, cu pAlAria, iese dupl el
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A C T U LII
PiatA la Hameln. Pe partea stfngA, fatada primAriei, poartA largA
cu balcon deasupra. La dreapta, citeva mese - o berArie, cu un
scAune/ mic In fata fiecArui scaun, sA aibe consumatorii unde sA-şi
adAposteascA picioarele de şobolani, al cAror chifAit acompaniazA
cele ce urmeazA. IntrA cei doi paznici de noapte, cu cite un felinar In
minA - singura sursA de luminA de pe scenA - şi cu un Mf In
cealaltA minA, cu care gonesc şobo/anii.
PRIMUL PAZN IC: Iar am călcat pe unul . . .
AL DOI LEA PAZNIC : Nu-i nimic . . . cu unuln'lai puţin . . .
PRIM UL PAZNIC: Nici n-a simţit . . . parcă nu s-ar fi intimplat nimic . . .
a fugit. . .
AL DOI LEA PAZN I C : Atunci de ce-ţi pare rău de el?
PRIMUL PAZNIC: Nu-mi pare rău. Mi-e silă.
AL DOI LEA PAZNI C : Puteai să te obişnuieşti. Ai avut cind .
PRIMUL PAZNIC: Am avut. .
AL DOI LEA PAZNI C: Tot mai bine aici , decit acasă.
PRIMUL PAZNIC: Mai bine.
AL DOILEA PAZN I C : Acum cine plăteşte?
PRIMUL PAZNIC: Tocmai la asţa mă gindeam .
AL DOILEA PAZNIC: Tu ai inceput să vorbeşti despre ei. Tu plăteşti.
PRIMUL PAZNIC : imi pare rău, bătrîne. Tu ai inceput.
AL DOILEA PAZNI C : Cum poţi spune una ca asta? Tu ai inceput.
PRIMUL PAZNIC: S-o lăsăm baltă. N-are rost să ne sfădim. Plătim
de data viitoare. Principalul e să nu mai vorbim de ei. Numai
asta ne mai trebuie, să tot vorbim de ei.
AL DOILEA PAZNIC : Asta ne mai trebuie.
PRI M UL PAZN I C : Numai că despre orice vine vorba, tot la ei
ajungem pînă la urmă.
AL DOILEA PAZNI C : E firesc. Şi cum stăm acuma?
PRI M UL PAZNIC: Tu imi datorezi peste trei mii de halba iar eu
ţie, mai bine de două mii nouă sute . . .
AL DOILEA PAZN I C : Nu-i rău. Şi de cind jucăm această timpenie?
A trecut juma' de an?
PRI M UL PAZNIC: Da'mult mai vorbim despre ei!
AL DOILEA PAZNIC: Ce am putea face altceva . . .
PRIMUL PAZNIC: Hai s-o lăsăm baltă . . .
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AL DOILEA PAZNI C : S-o lăsăm . . . O întreagă contabilitate, zău
aşa . . .
PRIMUL PAZNI C : Bine c-am găsit şi noi o muncă de noapte!
Noaptea sînt insuportabili.
AL DOILEA PAZNI C : La fel de insuportabili sînt şi ziua şi noaptea.
PRI M I JL PAZNI C : Tot e mai bine ziua. Măcar îi vezi.
AL DC 1I LEA PAZNIC: Maf bine să nu-i vezi
PRII\JUL PAZNIC: .Şi ce dacă nu-i vezi? Tot acolo sînt.
AL DOILEA PAZN I C : Sînt peste tot.
PRIM UL PAZNIC: Mîine va fi o zi fierbinte.
AL DOILEA PAZN I C' E iulie.
PRI MUL PAZNI C : Nu la asta m-am gîndit. Mîine se implinesc trei
luni de la alegerea primarului. . .
AL DOI LEA PAZNIC : Chiar. Am uitat. . .
PRI M UL PAZNIC: Va fi un scandal!
AL DOI LEA PAZNIC :Şi încă ce!
PRIMUL PAZNI C : Îl alungă şi pe ăsta! Mai mare ruşinea! Ca şi pe
predecesorii lui.
AL DOILEA PAZNIC: Nici el nu ne-a putut scăpa de şobolani. Şi
cum ne promitea inainte să fi fost ales!
VOCEA PRIMARULUI: PăL altfel mă votai, de n-aş fi promis,
vecine?
PRI M UL PAZNIC: Cine-i acolo?
LumineazA amfndoi spre benlrie. La una din mese stii primarul,
din profil, fnvelit fntr-o mantie de hermelinA, cu faţa acoperitA de
gu/erul de blanA ridicat Nu se mişcA, fşi pAstreazA aceastA poziţie
fn toatA prima parte a scenei.
PRI MARUL: Eu sint, băieţi, nu vă speriaţi.
PRIMUL PAZNI C : Domnule primar! Mi-e ruşine de cuvintele mele.
Nu ştiam că sinteţi aici .
PRIMARUL: Mă votai , de n-aş fi promis, vecine?
Paznicii tac ruşinaţi.
AL DOILEA PAZNI C : in ultimii cinci ani, locuitorii acestui oraş n
au votat pentru nimeni care nu le-a promis că-i va scăpa de
şobolani în cel mult trei luni.
PRI MARUL : Şase. Şase ani, vecine. Băieţaşul meu are cinci ani.
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Aseară i-am povestit despre un oraş unde nu sint şobolani. A ris
de mine. Mi-a ris in nas.
AL DOILEA PAZNIC: Fata mea are nouă, dar nici ea nu crede. A
uitat.
PRI M UL PAZNIC: Cred că ăsta-i lucrul cel mai groaznic: ce spun
copiii.
PRI MARUL : Staţi lîngă mine, dacă vreţi.
PRI M UL PAZNIC: Cu plăcere.
Stau la masa primarului, pun felinarele pe masA, In continuare
singura sursA de luminA pe scenA.
AL DOI LEA PAZN I C : Ce faceţi aici la această oră tirzie?
PRIMARUL : N-am reuşit să adorm. Nu mai e chip să suporţi să fii
intre patru pereţi cu ei. Duhoarea asta. Eternul zgomot. Auziţi?
PRI M UL PAZNIC: Poţi să nu-i auzi?
PRI MARUL (dupA o micA pauzA): N-am reuşit nici eu . . .
PRIM UL PAZNIC: Nu puneţi la inimă!
PRIMARU L : Dar eu am vorbit serios cind v-am promis!
AL DOI LEA PAZNIC: Dar ce, ceilalţi nu?
PRIMARUL (sur!zind): Nu crezi, nu?
AL DOILEA PAZNI C : Sincer vorbin� . . . n-ar fi chiar imposibil. . .
PRI MARUL : Ei, vezi? Numai că eu am vorbit serios.
PRI M UL PAZNIC: Nimeni nu vă poate acuza, domnule primar.
PRI MARUL : Dar eu, vecine, nici eu nu pot acuza pe nimeni?
Apar In goanA fata şi bAiatul, ImbrAcafi ca In primul act Zgomotul
fAcut qe ei ImpreunA cu zgomotul şobolanilor acoperA totul. Cei trei
!şi continuA conversaţia fArA sA le acorde atenţie. Partea scenei unde
se fugAresc acum cei doi nu e i/uminatA. Din cind In cind, un pf/p!it
al unui felinar aruncA pentru o secundA o razA. DupA un timp, apar
Calpero şi cel de-a/ doilea drumeţ,· la vederea lui Calpero pe -echea
se opreşte din joc, şovAie, apoi pleacA.
AL DOI LEA DRUM EŢ : Li s-a năzărit ceva, s-ar părea . . .
CALPERO (ride şi e�: Cred că nu le place muzica mea . . . Dar i
auzi , ce-i zgomotul acesta? Nu cumva şobolanii?
AL DOILEA DRUM EŢ : Nu-mi vine să cred că e posibil . . . (observA
pe cei de la masA, se indreaptA cAtre e1): Scuzaţi-mă pentru
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deranj , dar nu cumva şobolanii fac acest zgomot asurzitor?
PRI MARUL: Nu vă vine să credeţi . . . Ei sint, din păcate.
AL DOILEA DRUM EŢ: N-aş fi crezut. . .
PRI MARUL : Staţi lîngă noi , dacă doriţi . Veniţi de departe?
AL DOILEA DRUM E Ţ (stA lingA ei la masă, in timp ce Ca/pero
asct /tA cu apreciere de profesionist zgomotul şobolanilor, dă
din :ap, pocneşte din degete, e foarte mulţumi(): Vin din M i.inster.
Sir t vînzător de postavuri.
PRI MARUL : Ştii . . .
AL DOILEA DRUM EŢ: Da. Nu te obosi, ştiu: ai impresia că n-am
găsit locul cel mai nimerit.
PRI MARUL (zfmbind): Văd că sînteţi destul de pus la curent. . .
AL DOILEA DRUM EŢ: Am avut timp: dimineaţă, s-a rupt osia la
căruţa mea.
AL DOILEA PAZN I C : Şi cum de a-ţi ajuns aici?
AL DOILEA DRUM EŢ: I ar dumneata, văd eşti cit se poate de pus
la curent cu obiceiurile fierarului. . .
AL DOILEA PAZN I C: Nici nu-l cunosc.
PRIMARUL: Cunoaşte in schimb pe alţii. Alţi cetăţeni harnici ai
oraşului nostru .
PRI M UL PAZNIC: Domnule primar! ( Al doilea drumeţ dA să se
scoale să-I salute cu stimA, primarul TI impiedică cu un gest
amabi�: Ce a-ţi vrut să spuneţi adineaori , cind zicea� că aţi putea
fi şi acuzator, nu numai acuzat?
PRIMARUL: Lasă, vecine. Să nu vorbim de astra. E blîndă noaptea
aceasta. ( Spre al doilea drumef): Cu cine călătoriţi?
PRIM U PAZNIC ( Tncăpăţ!naf): Aş fi curios să aflu!
PRI MARUL (Tn timp ce cel de-a/ doilea drumeţ TI cheamA pe
Ca/pero, cu o voce ce brusc devine foatte dură) : Cite găuri de
şobolani ai astupat, vecine, in anul ce a trecut?!
•

Primulpaznic nugAseşte cuvintele. De indignat ce e se scoalA,
dar Tntre timp vine Calpero, ieşind din umbrA, şi rAmin cu toţii sA se
uite miraţi la TmbrAcAmintea lui stranie. Calpero ajunge la ei, zgomotul
şobolanilor se intensificA la maximum, cu o nuantA t!nguitoare, nu
se aude ce se vorbeşte pe scenA,· al doilea drume( TI prezintA pe
Calpero primarului, Calpero face o plecAciune adincA şi apoi Incepe
sA explice cu gesturi largi Intocmai ca şi fierarului, cum va scApa
oraşul de şobolani. Cei doi paznici, cfnd Inteleg In fine despre ce e
30

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

vorba, reacţioneazll exact ca şi ajutoarele fieraru/ui, primaru/lnsll
Izbucneşte Intr-un r!s homeric, In crescendo care nu se mai terminiJ,
deşi IncearcA de citeva ori sll se opreascA şi care Incetul cu Incetul
acoperll totul Cei doi paznici se uitll uluiţi la el, Calpero e bosumnat
ca un copil, cel de-al doilea drumeţ 11 priveşte cu un zimbet bl!nd,
lnţeleglltor.
PRIMARUL (ştergindu-şi lacrimile): Adică, te postezi in mijlocul
pieţei , incepi să cînţi din fluier, iar şobolanii, pînă la unul, se
adună in jurul tău şi te urmează, cind o porneşti spre riu. Te
opreşti la malul apei, dar numai tu, fiindcă şobolanii, cu urechea
plină de muzica ta, merg mai departe şi se îneacă. Pînă la unul.
Aşa-i?
CALPERO : Aşa-i. Veţi vedea. I ar de nu se va intimpla aşa, n-aveţi
decit să nu mă plătiţi. Deşi mă simt obligat să vă atrag atenţia
că s-ar putea intimpla să scape unul-doi dintre cei mai mari şi
puternici , care vor avea forţa să treacă inot riul , dar nu contează:
nu vor mai avea chef să revină, vă asigur. Îmi daţi o mie de
galbeni.
PRIMARUL( chicotind din noU): Şi ce le vei cinta?
CALPERO: Cum ce le voi cinta?
PRIMARUL: Ce vor inţelege şobolanii din muzica ta? Ce anume ii
va atrage in apă?
CALPERO ( inşirll pedant): O să-i mintă ochiul, mirosul, totul , parcă
pentru ei taie carne şi peşte omul, pentru ei conservă fructe şi
miere, şi la ei gindind face vin din mere, şi parcă . (izbucneşte
nervos): Dar ce-i atit de amuzant pentru dumnezeu?
PRI MARUL ( dintr-odatll extrem de serios, in timp ce ceilalţi, cu
excepţia celui de-al doilea dRJmeţ privesc uluiţi schimbllrile lui
bruşte de stare suneteasc4): Am in schimb o condiţie, m-auzi ,
vrăjitorule? Miine, la amiază, cetăţenii oraşului s e vor prezenta
la primărie să mă alunge in mod ruşinos. Au trecut cele trei luni.
Văd că nu înţelegi. Nu-i nimic, îţi vor explica ce!lalţi. Tu acum te
duci frumuşel la un han, plăteşti o cameră şi dispari pînă miine
la amiază. Să nu ştie nimeni de tine! La ora unu fix ne vom
intilni tot aici. Ai înţeles?
CALPERO: Nu înţeleg ce rost are . . .
PRI MARUL : Altfel nu facem tirgul.
CALPERO : Dar totuşi , de ce?
.

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

.

31

PRI MARUL : Curios mai eşti.
CALPERO (i nc�p�ţinatr Vreau să ştiu.
PRI MARUL (glumeţ şi serios totodatA) : Fiindcă, aşa cum ţi-am
mai spus, miine la amiază cetăţenii acestui oraş vor veni aici să.
mă tragă la răspundere. Şi eu voi incerca să,mă justific, speriat
şi palid. Aşa cum stă in legendă. Şi e unul din - nu, e singurul
lucru bun ce ne-a mai rămas. Ei, înţelegi?
CALPERO: Nu. Care legendă?
PRI MARUL : Facem tirgul?
CALPERO: Facem. (Dau mina, primarulpleacA) : O clipă, domnule
primar! Şi cei o mie de galbeni?
VOCEA PRIMARULUI (de dup� decorun): Una mie?! De cincizeci
de ori pe-atit!! De tine avem nevoie! Tu eşti mintuitorul nostru!
Doar ştii. . . (acelaşi ris nest�vilit, homeric, plin de am�r�ciune,
ce se fndep�rteaz�).
Calpero şi cel de-a/ doilea drumeţ se scoa/� şi se fndep�rteaz�
de mese, fn timp ce cei doi paznici r�mfn cufundaţi fn discuţie,
gestiCulfnd, artltfnd cu degetul pe frunte cA primarul şi-a ieşit din
minţi.
CALPERO: Vezi , acum sint şi eu ca tine: nu mai pot deosebi realul
de ireal.
AL DOILEA DRUM EŢ: Şi totuşi, parcă incepe să devină inteligibil
ininteligibilul . . .
CALPERO : Detest tot ce nu e limpede . . .
AL DOILEA DRUM E Ţ (fipune afectuos mina pe umtlt'): Tu, vrăjitor
cumsecade, ce eşti . . . (Calpero bomb�ne nemulţumi!): De-ar fi
făcut Creatorul un singur om din voi doi . . .
·

Calpero, cu un gest de nemulţumire, dA stl iasA, al doilea
drumeţ fi urmeaztl, rfzfnd fncet Apar cu sAriturizglobii, fata şi Miatu/,
fi observA fn ultima clipA pe Calpero de care se sperie enorm şi dau
stl fugA, ciocnindu-se de el Mare fnvtllmAşea/A, nu reuşesc nicicum
sA se despart�, al doilea drumeţ fi priveşte rfzfnd fn crescendo; fn
fine scapA, cei doi o iau la fugA, fn timp ce Calpero fi ţinteşte cu
nuieru/, de parcA ar fncerca sA-i fmpuşte cu el
CAL PE RO (cu voce de falset de furie): Nenorociţilor! Neghiobilor!
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f n broască vă-prefac! f n şobolani!
Cei doi fug cu disperare, al doilea drumeţ TI imobilizeazA pe
Ca/pero şi-/ tfrAşte dupA el, !n timp ce ride cu acelaşi r!s enorm,
homeric, ca primarul,· r!su/ se !ndepArteazA treptat, treptat, se pierde.
Cei doi paznici, dupA ce-şi revin, apucA fe/inarele şi pArAsesc !n
panicA scena, care e acoperitA de !ntuneric.
A doua zi, la amiazA, tot acolo.
Primarul se plimM nervos !n sus şi-n jos. La una din mese, stau
cei trei senatori, unul din ei e vechiul nostru cunoscut din actul /.
După un timp apare cel de-a/ doilea drumeţ.
AL DOI LEA DRUM EŢ : (primarulut) : Trebuie să vă cer scuze, dar
nu m-a lăsat inima să aştept ora unu. Vedeţi , eu nu sint vrăjitor.
Prezenţa mea, sper, nu deranjează pe nimeni.
PRIMARUL : Vino liniştit, domnul meu. Bine ai venit.
AL DOI LEA DRUMEŢ (surprins): Nu-i nimeni aici?
PRIMARUL (nervos): Nu încă. Tntirzie. Mai avem timp, e doar cu
jumătate de oră trecut de amiază.
PRI MUL SENATOR : Nu vine nimeni , domnule primar.
AL DOI LEA SENATOR: Cu alte ocazii, la ora zece tot oraşul se
îmbulzea deja aici.
AL TREILEA S ENATOR (ce/din actul!): Ceăţenii sint mulţumiţi
de dumneavoastră, domnule primar!
PRIMARUL: Nu! Vor veni! Vor veni cu toţii, pînă la unul! Ce zgomot
va fi aici, ca şi altă dată! Guri căs.cate pentru strigare, miini strînse
in pumn! Şi eu voi urca la balcon, acolo, voi veţi sta lîngă mine,
puţin mai in spate, aşa cum se cuvine, iar oamenii imi vor striga:
cum ţi-ai folosit puterea?! - ca şi altă dată. I ar eu voi căuta
pretexte şi voi bilbii cu fruntea palidă, cum au mai făcut şi alţi
primari la acest balcon. Şi poporul va striga: jos cu voi de acolo!
Jos cu voi, care n-aţi fost demni de roba de hermelină ce v-am
dat! Voi sta in balcon, fără roba pe care o voi scoate u nilit şi
doar atunci voi ridica vocea: o clipă, cetăţeni din H .tmeln!
Ascultaţi-mă acum , cind nu vă mai sint primar, aşa e cinstit! Şi
vuietul mulţimii se va stinge incet, treptat, cum moare vintul in
lanul de griu. Cine din voi a astupat măcar o gaură de şobolani
in anul ce-a trecut? - voi intreba in liniştea ce s-a aşternut
proaspăt, ca omătul. Şi mare va fi ruşinea pe piaţa din centrul
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Hamelnului. Unul cite unul, vor pleca oamenii, pînă se va goli piaţa
de tot. Şi o să vină vrăjitorul, iar eu il voi întîmpina: n-avem
nevoie de tine, Calpero. Uite banii ce ne-ai cerut, pînă la unul ,
să nu fii păgubit. Domnul fie cu tine . . .
AL DOI LEA DRUMEŢ : Ce-ar fi să merg la el , să-i spun să mai
aştf ,Jte?
AL DCALEA SENATOR: Nu vin, domnule primar! Veţi vedea, că
nu vine nimeni!
AL TREILEA S ENATOR : Vrăjitor? Ce fel de vrăjitor?
PRIMARU L : Ba vor veni! Toţi , pînă la unul!
PRI MUL SENATOR : Chiar. Ce fel de vrăjitor?
PRIMARUL : Vrăjitor să fi spus?
AL TREILEA SENATOR : Am auzit cu toţii . . . sau să ne fi înşelat
totuşi?
PRI MARUL : Mai ştii. . . Dar, ce să facem aici cu un vrăjitor? Spuneţi
că la noi totul e în ord ine. Atunci, la ce bun vrăjitorul? Ce, e
sărăcie la noi? Foamete? Cetăţenii lucrează fără chef cind nu
se mai poate chiuli?
AL TREI LEA SENATOR : Dar şobolanii , domnule primari
PRIMARUL: Tntr-adevăr, şobolanii. Cite găuri de şobolani ai astupat
in anul ce a trecut, domnule senator?
AL TREI LEA SENATOR : Găuri de şobolan, eu?!
PRIMARUL : Nu era treaba voastră, intr-adevăr, nu! Dar de cite ori
m-am împiedicat de voi , cind poate, puteam face ceva. E vina
mea. Am fost slab. Şi timpul prea scurt pentru a mă putea
organiza.
PRI MUL SENATOR (ironic): De şase ani , sînteţi primul primar care
şi păstrează funcţia mai mult de trei luni! Vedeţi, n-a venit nimeni
să vă tragă la răspundere.
PRIMARUL ( din nou foatte nervos): Ba vor veni! Toţi , pînă la unul!
Nu se poate să nu vină! Mai intirzie puţin. Cu cine va lucra cel
care vine d upă mine, dacă eu nu voi fi alungat?!
AL DOILEA SENATOR: Tngăduţi-ne să plecăm, domnule primar!
Nu are rost să stăm aici. . .
PRIMARU L : Plecaţi . . .
Cei trei senatori pleacă.
PRI MARUL (spre cel de-a/ doilea drumef): Văd că, deşi eşti de pe
3-1
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alte meleaguri , intelegi ce s� petrece . . .
AL DO I LEA DRU M EŢ : Sint din Munster şi sint ·negustor d e
postavuri. . .
PRIMARUL (riz!nd): Negustor oarecare, dar care duce vrăjitori
alături de marfa din căruţă . . .
AL DOI LEA DRUM EŢ : M-am gindit mult in această noapte,
domnule primar. Absurdul, s-ar părea, nu-i in afara legii. Şi legea
lui nu-i alta decit a obişnuitului de fiecare zi.
PRI MARUL : Cine ajunge să inţeleagă asta are dreptul să nege
absurdul . ( Glume(): Dar vezi, in legendă, primarul e jalnic şi
nătăfleţ. Vezi , nu sint deloc modest. Ce ne facem cu legenda?
AL DOI LEA DRUMEŢ : Legenda nu suportă cit suportă realitatea.
PRI MARUL : Realitatea suportă, intr-adevăr, totul. Dar să nu uităm:
trag ed ia, cea veritabilă, e a acelora care sint copleşiţi de realitate,
cum e cel care se ineaca . . . Dar ne jucăm cu cuvintele. Nu mai
vin odată?
AL DOILEA DRUM EŢ :Nu. Îmi pare rău, nu vin.
PRIMARUL ( ii apucA braţul): Ba vin! Totuşi ! Uite acolo!
AL DOI LEA DRUM EŢ : E doar un om, unul singur.
PRIMARU L : Da, cel ,mai iute de picior. Dar vin după el cu toţii!
Sosesc! Fugi prietene, caută-1 pe Calpero - nu mai avem nevoie
de el, aşa să-i spui. . .
AL DOI LEA DRUM EŢ : E doar u n om , unul singur, domnia ta!
PRIMARUL (decepţionaf}: Da. Văd şi eu acum. ( lntr4 meşterul
Schilknapp, il salutA pe primar cu o plecAciune adincA. Primarul
de luminfNIZA la faţA, cu o speranţA subitA): Bine a.i venit, meştere
Schilknapp! Nu-i aşa, cetăţenii te-au trimis la mine?
SCHI LKNAP P : De ce m-ar fi trimis . . . cine?
PRI MARUL : Cum de nu mi-am dat seama! Doar sint ocupaţi cu
toţii , nu-i aşa? Stîrpesc şobolanii! Cine ar avea timp de mine
acum? Te-au trimis pe dumneata, să mă goneşti in numele lor!
SCHI LKNAPP : Domnule primar! Ce vorbiţi , pentru Dumnezeu!
PRIMARUL (febril): Aşteaptă, aşteaptă puţin, meştere, să facem
totul aşa cum trebuie. Unde mi-e capul, de-ai ştii, cit t.int de
emoţionat! Eu o să mă urc la balcon şi după ce mă vei .rage la
răspundere şi-mi vei lua reba de hermelină, să mă laş' , te rog,
să spun citeva cuvinte . . .
SCHI LKNAPP (pl!ngAreţ): Domnule primar! Pentru Dumnezeu!
AL DOI LEA DRUM EŢ : Îl speriaţi pe bietul meşter Schilknapp.
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PRIMARUL (işi revine incetr Iartă-mă, meştere Schilknapp. N-am
vrut să te speri i . . .
SCHI LKNAPP (se şterge pe frunte): Şi încă ce m-aţi speriat! (cu
un ris forţa!): N-am ştiut că sînteţi atit de glumeţ . . . un om atit de
serios . . .
PRIM · \RUL ( distrat, in timp ce-şi aranjeazA hainele): Aşa-i omul,
m E -?tere. Glumeşte , că nu-şi mai incape in piele d e atîta voie
bL nă . . . Dar acum spune, ce doreşti de la mine?
SCHILKNAPPO ( aratA cu pAlAria ce o fine in minA spre primArie):
Cum , aici, in piaţă? Nu acolo?
PRIMARUL : Nu-i totuna?
SCHI LKNAPP ( uimit): Dar cum să fie totuna?!
PRIMARUL (mai amabil): Ai dreptate. Tntr-adevăr, nu-i totuna.
Vezi , fără forma cuvenită se devalorizează . . . ( tace).
SCHILKNAPP : Ce se devalorizează?
AL DOI L EA D RU M EŢ : Domnul primar doreşte să spună că
d egeaba ţi-i bună m a rfa d acă ambalajul n u- i d estul d e
atrăgător . . .
PRIMARUL : G rozav mai ştii ce am de gind să spun!
AL DOILEA DRU M EŢ : Sînt negustor, domnule.
PRIMARUL : Iar ne jucăm cu cuvintele . . . ( lui Schilknapp) : Deci
nu te-a trimis nimeni.
SCHI MKNAPP: Nu, domnule primar.
.
PRIMARUL : Şi ce doreşti să discuţi cu mine n-are nici o legătură
cu faptul că azi se implinesc trei luni de cînd am fost ales
primar?
SCHILKNAPP ( disperat): Iar începeţi?
PRIMARUL : Linişteşte-te meştere. Trebuie să mă scuzi , însă voi
vorbi cu d u mneata aici .
CAL PERO ( soseşte gifiind) : Dom n u l e primar! Scuzaţi;m i
întîrzierea! M-am rărăcit. . .
PRIMARUL : Ai sosit încă prea devreme. Azi nu numai d um neata,
toţi cetăţenii din Hameln intirzie . . .
AL DOI L EA DRUM EŢ (cu pArere de rAu) : Trebuie să priviţi
realitatea in faţă.
PRIMARUL : Eşti sigur că nu mai vin deloc?
CALPERO : (nerAbdAtor): Ar trebui să m-apuc de treabă, prea
trece timpul, domnule primar! Dacă m-aţi fi lăsat să mă apuc
de dimineaţă, acum eram pe term inate. Credeţi că·merge aşa,
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tam-nesam , duc fluierul la gură şi gata? Am eu ce lucra pentru
cei o mie de galbeni ! Drumul de la piaţă la Weser, nu uitaţi, e
de vreo milă şi jumătate. Asta, pe jos şi încă fluierind , durează
cel puţin juma'de oră, deci tim p de jumătate de oră vraja nu se
poate intrerupe nici o clipă. Ţinînd socoteală de indicele . . .
PRIMARUL ( cu dispr(J,) : Nu-ţi ajung cei o mie de galbeni?
CALPERO (jigni(): Nu de asta-i vorba. Eu
. mă tocmesc cinstit.
PRIMARUL : Eşti grăbit?
CALPERO : Da.
PRI MARUL : Cit e ceasul?
SCHI LKNAPP : Aproape de două, dom nule primar.
PRI MARUL : Să mai aşteptăm . Doar o jumătate de oră.
AL DOI L EA DRUM EŢ : N-are rost. Credeţi-mă.
PRIMARUL : Atunci , numai pînă cind meşterul Schilknapp im i
spune ce treabă are cu mine.
It ia de braţ, se duc la o masl1, stau jos, discutl1.

CALPERO : Am bătut lumea in lung şi-n lat nu o dată, dar aşa
ceva nu am mai văzut. N-aş fi crezut să mă mai poată surprinde
ceva. Şi tocmai acasă.
AL DOI L EA DRUM EŢ : Aşa e, Calpero. Surprizele cele mai mari
le ai intotdeauna acasă.
CALPERO : S-ar părea, că lucrurile se aranjează. Acuşi mă pot
apuca de treabă.
AL DOI L EA DRUMEŢ : Aşa s-ar părea. Lucrurile se aranjează.
Şi ce ai de gind d upă ce termini aici?
CALPERO : Ştii, am ceva bani puşi deoparte . . . Acum, şi cu o mie
de galbeni de la ăştia . . . N-aş crede să mai am nevoie in
continuare . . . ( arată fluierul).
AL DOILEA DRUMEŢ : Bineinţeles, de ce ai mai cinta, dacă ţi-s
bătrineţile asigurate . . . Şi ce vei face?
CALPERO ( misterios): Cunosc o femeie . . . i-am cintat odr .tă, şi . . .
are o căsuţă frumoasă, grădină . . .
AL DOILEA D RU M EŢ : Vei fi d eci om aşezat, întemeiezi o familie.
CALPERO : Păi . . . după atîţia ani de d rumeţie . . .
AL DOI LEA DRUMEŢ : Nu trebuie să te ruşinezi , Calpero. Bine
faci .
CALPERO ( brusc radios): Nu-i aşa?
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AL DOI LEA DRUM EŢ: Şi de ce eşti atit de grăbit acum?
CALPERO : Am u n prieten in Ind ia. E bucătar. Deunăzi , u n scor
pion s-a aci uit chiar sub soba la care lucrează. De atunci găteşte
temindu-se, săracul. Asta mai am de aranjat, dar pe gratis.
Sau , dacă s-o supăra că nu primesc nimic, o să-i spu n : ştii ce?
la d ' t-mi o farfurie din supa aia renumită a ta, că valorează mai
mu . ca aurul. . . Ce se va mai umfla in pene! Bun băiat e.
AL D JI LEA DRUM EŢ : (cu multA cAldurA): Nu te vei odihni tu la
bătrineţe, Calpero!
CALPERO: Ba încă cum! Fac o droaie de copii. Mă las de fluier.
Convorbirea de la masA e de un timp din ce Tn ce mai Tncordat�.
primarul vorbeşte cu dispreţ şi su�rare, Schilknapp TI ascultA cu
capul lAsat Primarul Ti dA drumul cu un gest dispreţuiutor. Schilknapp
dispare. Primarulst� la mas� Tn aC688şipoziţie Tn care /-am cunoscut,
imobil, cu faţa ascunsA Tn guler. Al doilea drumef, care - Tn timp ce
vorbea cu Calpero - urmArea atent tot ce se petrece la mas�. TI ia
acum de braţ pe Calpero şi se apropie Tncet de primar.
AL DOILEA DRUMEŢ ( cu afecţiune): Tu te laşi de fluier, dar nu te
va lăsa fluierul. . . iţi doresc, Calpero, să-ţi reuşească totul aşa
cum ţi-o doreşti .
Se opresc Tn apropierea mesei. Primarul nu se mişcA.

AL DOILEA DRUMEŢ: Domnule primar. . . Calpero e grăbit. . .
PRI MARUL : Ştii ce a vrut Schilknapp?
AL DOI LEA DRUMEŢ : imi inchipui . . . S-o fi plins de meşterul
Rudolf. . .
PRIMARUL : DU:-te vrăjitorule. Fă-ţi meseria. Uite punga aceasta:
o mie de galbeni vei găsi in ea. Cind termini , nu te mai intoarce
- nu ţi-o spun cu intenţia de a te jigni, dar ştiu că eşti grăbit.
Dumnezeu să fie cu tine, Calpero.
CALPERO: Şi cu voi .
Al DOILEA DRUM EŢ : Mult noroc Calpero.
PRIMARUL : O clipă! ( Ca/pero se Tntoarce): Cum poţi fi chemat, de
e nevoie de tine?
CALPERO : Nicicum . . . (indepArtfndu-se): Dar simt eu, unde e
nevoie . . . ( dispare).
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Cel de-a/ doilea drumeţ se aşeaz� ling� primat; care acum se
mişcA pentru prima oar�: se uit� la el.
PRI MARUL (zimbind): N-aş crede să-I mai vedem vreodată. Bun
băiat.
AL DOILEA DRUM EŢ (ginditor): Bun . . .
PRIMARUL : Altfel mi-am închipuit ziua de azi.
AL DOI L EA DRUM EŢ : Ştiu .
Stau nemişcaţi
Incet, precaut�, intr� fata. Se uit� fn jur, se linişteşte, face semn
Miatu/ui, s� intre şi et,· din nou se fug�resc, de data asta nu le e
zgomotos jocul. Zgomotul, chiţcAitul şobolanilor, care a acompaniat
tot actul, fnceteaz� brusc. Primarul se cutremunJ, de parcA ar fiprimit
o lovitur�. !n liniştea des�vfrşit� se aude doar tfrfitul !�/pilor goale
ale ca/or doi, care se fug�resc.
AL DOI LEA DRUM EŢ (dispreţuitot'): Nici nu aud liniştea . . .
PRI MARUL (lasA jos miinile, cu care şi-a acoperit urechile in
momentul incetAii zgomotulw): A reuşit deci Calpero.
AL DOI LEA DRUM EŢ : Eu nu m-am îndoit. . .
PRIMARUL : Nici nu ştiu ce aş fi vrut: să reuşească, sau nu? De
şase ani aud pentru prima oară liniştea.
AL DOI LEA DRUM EŢ: N-are rost să mai zăboviţi aici.
PRIMARUL (obosit): Plec numaidecit.
Stau nemişcaţi, Tn poziţie identicA.
BĂIATUL : Ţi-am povestit oare, cît de îndrăgostit eram cînd aveam
patrusprezece ani?
FATA ( acelaşijoc din actul intÎI): Vai , spune, spune!
BĂIATUL : Eram liceeni amîndoi, în aceeaşi clasă, dar în şcoli
d iferite, bineînţeles. Ne-am cunoscut întîmplător, la un con
curs de matematică unde luau parte şi fetele alături de băieţi şi
noi am ajuns în aceeaşi bancă. Parcă o văd şi azi , avea un păr
bogat, castaniu şi ochii albaştri, d eschişi, uşori , ca cerul d e
prim ăvară. l-am ş i spus-o: ţi-s ochii blinzi ş i părul greu, dar ea
a rîs de mine.
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FATA ( acela$i}oc): Tu! Poetule!
BĂIATUL : Ni s-a dat o problemA foarte grea, pArea cA nici nu poate
fi rezolvatA. DupA o �urtA incercare, Kathrin s-a lAsat pAgubaşă
şi se uita pe fereastră, fredonind un cintecel stupid. Avea buzele
pline şi un puf auriu, ca de piersică pe ceafă. Am lăsat şi eu
stiloul d in mină şi m-am rezemat de banc�. Mi-a zimbit. Nu
merge? - m-a intrebat. N u , i-am răspu ns. Ne uităm pe
fereastră? - m-a intrebat. Ne uităm , i-am răspuns. Eram vesel
şi iresponsabil, ca primăvara de afară. StAteam amindoi, cedind
fără luptă şi fără pArere de rAu concursul şi ne simţeam foarte
apropiaţi .
FATA: Tu! Seducătorule!
BĂIATUL: Eram din ce in ce mai apropiaţi, Kathrin şi cu mine, in
timp ce ceilalţi îşi vedeau de treabă. Şi nu ştiu cum , d intr-odată,
am simţit, că ceva nu e in ordine. Eram încă foarte tînăr şi nu
mi d ădeam seama ce se întîmplă , dar totuşi. . . Aveam im presia
cA situaţia asta, cu m să-ţi spu n , nu e morală. E adevărat,
vedeam că şi Kathrin se simte din ce in ce mai bine cu mine,
d ar ea fusese aceea care a abandonat intii lupta şi eu am
urmat-o. Şi d intr-odată mi-am dat seama că am inceput sA
lucrez iar la rezolvarea problemei. S-a uitat la mine d istantă,
cum numai o fată se poate uita, de la distanţă, cu ochii aceia
atit de albaştri . . . Ştii, asta se intim pla exact cu un an inainte
de venirea şobolanilor . . . Nici nu ştiu de ce m i-am ad us aminte
acum de toate acestea. Poate c� nici nu te interesează.
FATA ( acela$ijoc): Cum să nu! Spune! SA nu te opreşti!
BĂIATUL: Mă cufundam din ce in ce mai adinc in rezolvarea
problemei. Mă simţeam ca un om ajuns din caniculă intr-o
încăpere răcoroasă. Nu numai Katherin se îndepărta de mine,
d ar şi eu mă indepărtam de ea, şi-mi dădeam seama cA unde
sint eu e mai mult aer. Era o problemă foarte grea, mai tirziu
chiar profesorul ne-a mărturisit că abia a reuşit s-o rezolve ,
d ar eu aveam capul lim pede, mai limpede ca niciodată. Ceilalţi
abia începuseră, cind eu deja terminasem. M-am rezemat din
nou de bancă şi m-am uitat la Kathrin. Tn u ltima oră uitasem că
există, dar acum o vedeam iar: o şuviţă de păr pe frunte, pe git
ii pulsa subţire o vinişoară, şi nici nu se uita la mine. Kathrin ,
a m şoptit, simţind cit d e fierbinte e aerul, i m i ardea gura .
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Kathrin, pentru tine am făcut-o , uită-te numai . Şi am impins in
faţa ei hirtia plină de cifre. Mi-a zimbit, fără să-mi spună un
cuvint şi a copiat rezolvarea. Apoi mi-a venit brusc o idee şi
am scris o soluţie greşită pe exemplarul meu. Aşa a ieşit ea
prima la concurs. N-a îm părţit laurii cu nimeni. Clnd ne-am
întîlnit d in lntlmplare iar pe stradă - săptămlni întregi am pindit
o pentru a găsi această intimplare - nici nu m-a recunoscut.
Nu lnţelegeam nimic. Apoi s-a m utat d in Hameln, atunci clnd
au venit şobolan ii.
Al doilea drumeţ şi primarul stau nemişcaţi mai departe. Fata
fine Tn poale capul Miatului.
FATA ( visAtoare): Oare vom ajunge vreodată să ne vedem scăpaţi
de şobolani?
BĂIATUL (foarte savant): Asta-i imposibil!
Sar sus am!ndoi, se fugAresc, dupA un timp pArAsesc scena. Al
doilea drumeţ şi primarul se uitA unul /a ce/A/alt
PRI MARUL : Pînă cind mai stai la Hameln?
AL DOILEA DRUM EŢ : Nu mai am nici o treabă pe aici.
PRI MARUL : Mi-ar face plăcere să-mi fii musafir. . .
AL DOI LEA DRUM EŢ : Şi mie, la fel .
Se TndreaptA Tncet către ieşire.

PRIMARUL : Cum te numeşti?
AL DOILEA DRUM EŢ : Bernard Myers.
PRIMARUL : Fii prietenul meu, Bernard Myers.
AL DOI LEA DRUMEŢ : Sint, domnule primar.
PRIMARUL : Konrad mă cheamă.
AL DOI LEA DRUM EŢ : Sint prietenul tău, Konrad .

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

4}

ACTUL 1 1
Scena identică cu actul /.
Meşterul şi cei doi,· meşterul, intins pe iarbă, cu capul rezemat
de pen �te, cei doi in interiorul fierăriei, rezemafi de perete. După un
timp, c 3i doi- observind că se apropie cineva - se scoală alene şi
incep să se prefacă că muncesc, foarte fără chef, apoi, văzfnd că
meşterul rămine nemişcat, se opresc; se reazămă iar de perete. Din
partea dreaptă, dă buzna al doilea drume(- Bemard Myers de acum
- urmat de primar (Konrad in continuare).

BERNARD MYERS (cupatimă): . . . i� spun: cu plugul ar trebui trecut
peste oraşul acesta al tău!
KONRAD (işi stăpfneşte cu greu furia): Cu plugul? Pe oraşul meu?!
BERNARD MYERS (mai incetr lmi pare rău , Konrad. N-am vurt să
te rănesc.
KONRAD : Tu nu ştii ce vorbeşti! Ce ştii despre aceşti oameni? Pe
cîţi dintre ei ii ştii pe nume? Dacă auzi un nume, îţi imaginezi
chipul ce-i aparţine? De vezi o faţă, iţi apar feţele aparţinătorilor?
De-ţi stă unul in cale, vezi şi drumul ce 1-a făcut să ajungă la tine?
(Pauză, apoi zfmbind): M-ai rănit undeva foarte adinc, pare-se,
de am putut deveni atit de patetic! Dar, fără supărare: ce ştii tu
despre aceşti oameni?
B ERNARD MYERS: Ce aş putea şti? Nici n-am auzit de ei pînă să
vin aici. Tţi sint musafir de aproape trei luni, e adevărat. Dar ce
poţi cunoaşte in trei luni? M-am gindit foarte mult in aceste zile,
Konrad. Sint convins că cetăţenii din Hameln sint exact ca alţi
oameni de pe alte meleaguri. Cu o singură deosebire: Tn acest
oraş, şobolanii şi-au făcut de cap timp de şase ani. Aceşti oameni
nu mai pot fi ca mai inainte.
KONRAD : Ba da: Sint la fel.
BERNARD MYERS: Tu trebuie să ştii mai bine . . .
KONRAD : Eşti un om ciudat, Bemard.
BERNARD MYERS: Da'de unde! Sint un simplu . . .
KONRAD (batjocorindu-1 afectuos): Negustor de postavuri . . . Din
Munster. Nu cumva asta ai vrut să spui?
BERNARD MYERS: Cum de-ai ghicit? (rid amindo1): Dar, serios. . .
KONRAD : Tu , de fapt, eşti martorul.
BERNARD MYERS: Martorul?
KONRAD : Da.
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BERNARD MYERS : Ce vrei să spui?
KONRAD : Cum să-ţi explic . . . in j urul tău roiesc evenimentele,
patimile şi tu te ţii departe de ele . . . Şi totuşi , in prezenţa ta parcă
totul găseşte un sens. E mare lucru. Sinte� prea puţini voi, martori
demni de incredere şi bine intenţionaţi ai acestor vremuri .
BERNARD MYERS : Călătoresc din tinereţe. Am văzut atitea . . .
KONRAD : Dar aveţi şi o lipsă, voi ăştia, martorii . . .
BERNARD MYERS : Şi anume?
KONRAD : Nu luaţi parte la evenimente.
BERNARD MYERS : E o lipsă? Sau o virtute? Cine ştie. . . Mă
gindesc ce ar fi dacă s-ar arunca in viltoarea evenimentelor chiar
şi martorii? Uite, ce am spus eu mai inainte? Că ar trebui trecut
cu plugul. . . ? A fost aceasta oare vocea martorului?
KONRAD : Ai fost şi tu furios.
BERNARD MYERS : De trei luni mă uit la tine cum te strădui să
trezeşti oraşul. Şi rezultatul? Cum să nu fiu furios! Ce s-a
schimbat aici de cind Calpero a stîrpit şobolanii?
KONRAD : Noi trebuia să-i stîrpim , nu el. De la inceput am ştiut că
nu aşa trebuie să scăpăm de ei. Dar, oricum, şi aşa e bine. Se
vor aranja toate, vei vedea. Bineinţeles e încă mare sărăcia,
dar. . .
BERNARD MYERS (brusc): E mare sărăcia?
KONRAD : Da şi nu, depinde cum o iei . . . nu moare nimeni de foame,
nimeni . . .
BERNARD MYERS : Mersi frumos. Dar parcă ştiam că aceste
pămînturi sint bogate. Sau au secat?
KONRAD : Nu.
BERNARD MYERS : Au fost închise fabricile?
KONRAD : Nu.
BERNARD MYERS : Sau oamenii nu mai cultivă pămîntul? Nu
mai lucrează in fabrici , in manufacturi?
KONRAD : Nu . . . (se uită brusc /a el): N u?! ( Bernardrăsuflă uşuraf).
Ce s-a intimplat?
BERNARD MYERS : Am mai trăit odată această convorbire. Tot
aici . Au trecut o mie de ani de-atunci . Dac-ai fi vorbit şi tu ca
acela, de odinioară, nici nu ştiu . . .
KONRAD : De ce, cum vorbea?
BERNARD MYERS : Nu mai ştiu . . . Rămîi cu bine, Konrad. Plec.
KONRAD : Mă părăseşti, intr-adevăr?
www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

43

BERNARD MYERS : Plec. Nu mai am răbdare. Şi am abuzat destul
de i nvitaţia ta.
KONRAD : Nu pleca. Va mai fi încă nevoie aici de un martor
adevărat.
Soseşte Schilknapp la meşterul Rudolf, care se şcoală fără chef
să-şi primească musafiru"· In scurt timp discutia devine animată.

BERN/ .RD MYERS : Şi căruţa mi-e plină cu postav nevîndut. Doar
mi-� ,i atras atenţia cu toţi1. . . N-am făcut nici o afacere la Hameln!
Da1 ce ar fi să vii tu cu mine?
KONRAD : Unde?
BERNARD MYERS : Vino cu mine! Acum, imediat! Nici nu te mai
întoarce la Hameln . Mă ajuţi la negustorie. Doar ţi-am mai spus :
am destulă marfă. Şi cînd o să te plictiseşti, te vei întoarce frumos
acasă. Sau, eventual, te aduc eu.
KONRAD : Frumos din partea ta că mă chemi , Bernard. Dar nu pot
să plec cu tine; am treabă.
BERNARD MYERS : Ce treabă mai poţi avea aici?
KONRAD : O să înflorească oraşul acesta, vei vedea.
B ERNARD MYERS : Nu.
KONRAD : Ba da. Chiar de-ar trebui zece ani pentru fiecare an cit
au fost şobolanii aici.
B ERNARD MYERS: Nu mai apuci tu vremea aceea . . .
KONRAD : Creşte o altă generaţie. O va apuca ea.
B ERNARD MYERS : De-ai avea dreptate . . . Dar vezi, ai timp destul,
dacă socoteşti in decenii.
KONRAD : N-am timp. Tocmai fiindcă socotesc in decenii.
Meşterul Rudolfşi Schilknapp Incep să se lmbr!ncească. Cearta
se Incinge.

BERNARD MYERS (zimbind): Nici măcar nu te poţi odihni. Ai într
adevăr treabă, nu glumă . . .
KONRAD : M ultă. Dar n u cu ăştia. Cei cu care am eu treabă, de
abia s-au născut. Sau încă nici nu sint pe lume.
BERNARD MYERS : Plec. Rămîi cu bine, Konrad.
KONRAD : Toate cele bune, Bernard. Salutări lui Calpero, dacă-1
vezi din intimplare.
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BERNARD MYERS : Nu cred să-I mai văd vreodată. Ei, eu am
plecat.
PAnlseşte scena spre stinga. Konrad se uitA Jung dupA el, apoi
se indreaptA fAn} tragere de inimA spre fienlrie. Rudolfşi Schilknapp
tac brusc, cind TI vAd. Scundul şi Lunganul mimeazA fAn} tragere de
inimA cA lucreazA.
KONRAD : Etern ii duşmani. Ce v-a mai apucat?
RUDOLF (bosumfiat): Stăteam de vorbă numai.
KONRAD : Nu-s nici surd, nici orb.
RUDOLF (TncApA(inat r Stăteam de vorbă.
KONRAD : Ca nişte co pii de faţă cu învăţătorul. M eştere
Schilknapp?
SCHI LKNAPP : Stăteam de vorbă.
KONRAD : Bineinţeles. ( se opreşte obosit /TngA şurA. TraverseazA
scena Tn fugA fata şi bAiatul, apoi dispar. ) La Hameln n u s-a
schimbat nimic, intr-adevăr . . . A avut dreptate Bernard. (lui
Rudolt'): Şi ce faceţi toată ziua? (ironic): Trebăluiţi?
RUDOLF (fArA chef): Ce să-i faci? Munca este totul pentru d-alde
noi. Mă credeţi, că ieri a trecut de ora cinci pin'să ajung acasă?
A şi zis muierea . . . (pauzA)
KONRAD : Nici să minţiţi ca lumea nu mai ştiţi . Vă învîrtiţi palizi ,
indispuşi, fără rost, cu toţii. Parcă un doliu ar fi atins oraşul .
Cind o s ă v ă reveniţi odată? A r fi atitea de făcut! Maistre
Schilknapp. Ce cauţi dumneata aici?
SCHI LKNAPP : Am avut de discutat probleme i mportante cu
maistru! Rudolf. Oficiale. Am şi plecat. (nu se mişcA) .
KONRAD : Oficiale . . . doar toată ziua staţi degeaba! De ce nu vreţi
să lucraţi? Nici voi, nici alţii?
RUDOLF (brusc) : N-ara rost.
KONRAD : N-ara rost? De ce?
RUDOlF : E mare sărăcia.
KONRAD : Şi de ce-i mare sărăcia, mă rog? Dar cum de nu vedeţi
cercul strimt in care ne invirtim?
RUDOLF (TncApA(Tnatr Nu-i ruşinoasă sărăcia.
KONRAD (aceeaşi furie oarbA, subitA, ca a lui Bemard Tn actul 1):
Ba e ruşinoasă! ! Aflaţi de la mine că e ruşinoasă!
SCHI LKNAPP (linguşitot'): Acum, că domnul primar ne-a scapat
•
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de şobolani . . .
LUNGANUL Ş I SCURTUL (se insufleţesc brusc): Trăiască domnul
primar! ( Se reazAmA din nou de perete).
KONRAD (foarte incet): Asta-i. Trăiască. Ura. Aici , in m ijlocul
cîmpiei. Unde doar patru oameni sint mulţimea. De trei luni n
aud altceva, dar nu văd să se schimbe ceva in oraşul Hameln.
S ă strigi, e comod. S ă faci ceva, mai puţin. Tot oraşul m ă aclamă.
Dar m-a intrebat măcar unul: cine ţi-a dat voie , de fapt, să
izgoneşti prin vrajă şobolanii? Nu cumva ai crezut că nu sintem
in stare şi singuri? Vezi, asta n-a spus nimeni. . . Dar şobolanii,
cine i-a suportat şase ani îndelungaţi?! ( Din nou incetr Mă uit la
voi. Ştiţi care-i puterea voastră? Condescendenta. Fiecare iartă
slăbiciunile celuilalt, şi, sigur, şi ale lui vor găsi iertare. Se poate
baza toată viaţa, oare, pe asta? Există aici cineva care-şi suflecă
mînecile? Cine n-ar arunca povara talentului pentru un cîştig
uşor? Cine-şi cunoaşte suficient meseria? ( Urlind): Şi şobolanii ,
şobolani i , cine i-a suportat şase ani?!
·

Se opreşte, obosit
Lunganul şi Scurtul TIprivesc pe Rudo/f, care
dupA ce schimbA
o privire semnificativ� cu Schilknapp -- le face un semn
imperceptibil. Cei doi dispar pe furiş spre partea dreapt� a scenei.
Traverseaz� scena In fugA, pentru o clipA, cei doi IndrAgostiti, apoi
dispar.
-

"KONRAD (cu si/A): Şi neghiobii ăştia . . . ca şi mine, care vă ţin
această cuvintare . . .
PleacA, făclnd un gest descuraja!, spre partea dreaptA a
scenei. Rudolf şi Schilknapp 11 salutA cu o plecAcuine adincA. Apare
din nou perechea de IndrAgostiti, se fugAresc In tAcere In cursul
scenei ce urmeaz�.
SCHILKNAPP (dupA o pauzA, visAtor): Cît de frumoasă e cîmpia
la această oră . . .
RUDOLF ace/aşijoc): . . . minunată . . .
SCHILKNAPP : . . . florile . . .
RUDOLF: . . . şi această mireasmă . . . data trecută am văzut o
căprioară . .
.
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SCHILKNAPP (apa/udind): Nu mai spune . . . Tntr-adevăr?
In timpul convorbirii s-ar pArea cA s!nt !n aşteptare - din direcţia
!n care a plecat Konrad şi cei doi.

RUDOLF ( cu ochii in pAmint{ De-aţi şti cît iubesc natura . . .
SCHI LKNAPP : De fapt, noi doi. . . sîntem suflete înrudite.
RUDOLF : Eu intuiesc demult aceasta, scumpe maistre . . .
SCHI LKNAPP : S-ar părea că eu sînt mai vîrstnic . . .
RUDOLF : O clipă! O clipă, numai! Sosesc numaidecît!
IntrA !n fierArie, dupA un timp apare cu mAnuşi albe pe m!nA,
aducind pe o tavA de_ argint pahare de cristal ToarnA, elegant

RUDOLF : Ei, atunci. . . (se uitA la Schilknapp)
SCHILKNAPP : Ei, atunci. . . ce ar fi să ne tutuim?
RUl30LF (roşind): Vai. . .
SCHI LKNAPP: Ei, n u fii aşa sfios! ( Ciocnescpaharele): Să trăieşti!
RUDOLF: La mulţi ani! Sănătate!
Beau am!nf)oi.
Din partea stingA traverseazA scena !n goanA Bernard, dispArind
spre dreapta.

BERNARD: Konrad! ! Atenţie!
SCHILKNAPP ( dupA o pauzA) : Şi ce mai face stimata doamnă?
Din depărtare se aude un strigăt dureros.
RUDOLF : Ah, consoarta mea . . . N u se simte bine de cîteva
săptămîni. O supără inima, iar medicii, ştii cum sînt, nervii în
sus, nervii în jos . . . Revoltător . . .
SCHI LKNAPP : Revoltător! Auzi, domnule, nervii!
Apar !n goanA cei doi ffAcAi dinspre dreapta, dispar !n do� 11 şurii.

SCHILKNAPP ( se cutremur.§ cu fineţe): Parcă începe să fie
răcoare?
RU DOLF ( contempleazA cerul) : Se înserează . . . e timpul să
plecăm la ai noştri . . .
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IntrA fn şurA, se fntoarce peste o secundA fArA mAnuşi şi tavA,
brusc o rupe la fugA, fmpreunA cu Schilknapp, dispar dupA şurA,
fmbrfncindu-se. lndrAgostiţii se fugAresc fn linişte deplinA Tn tot cursul
scenei ce urmeazA.
Dur 1 un timp apare Konrad, grav rAnit, ajutat de Bemard Konrad
cade.

BERNARD: Ajutor! Să vină cineva!
KONRAD: Bemard . . . copii i . . . copiii . . . vine o nouă generaţie, o
să vezi . ( moare)
. .

Bemard TI /asA jos, cu tandreţe.
DupA o lungA pauzA, fncet, cu intensitate crescfndA:

BERNARD: Copiii . . . Genera�a cea nouă . . . Ce se pot ivi din găurile
de şobolani? Alţi şobolani? (vine incet, pinA la marginea din
faţA a scenei şi rosteşte clar, cu intensitate maximA, dar nu
strigind): Generaţia care a suportat şobolan ii trebuie sacrificată!
Din nou o lungA, lungA pauzA. Intoarce spatele spectatorilor şi
continuA sA tacA fn aceastA poziţie, pfnA la limita suportabi/u/ui.

BERNARD: Calpero! Calpero! Vino, vrăjitorule!
Apare Ca/pero, TI vede pe Konrad, se opreşte consternat

•

CALPERO : Ce se petrece aici?!
BERNARD : Calpero! Ad uni cu fluierul copiii, toţi copiii din Hameln.
Ti duci de aici.
CALPERO : Copiii? Nu!
BERNARD : Vezi cum faci. Fir de păr să nu le atingi. Să nu cumva
să se sperie. (aratA spre Konrad): Lui i-am da socoteală. Spune
le: plecăm in locuri frumoase, la cîţiva paşi de Hameln , u nde
pajiştea-i mai moale şi ca o muzică-i susurul piriurilor; florile
poart� haine de sărbătoare, totul e nou , totul e ciudat, vrabia
i mai frumoasă ca păunul la noi, ciinele nu m uşcă, viespea n
ara . . ( ii piere vocea)
CALPERO: Nu iau copiii!
.
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BERNARD ( foarte incetr Îi iei . Trebuie.
P�rtJsesc scena spre dreapta, luind cu ei trupul nelnsunetit al lui
Konrad.

BERNARD ( indep�rtindu-se, din ce in ce mai slab) : N-ai avul
dreptate, Konrad . . .
Treptat, scena se IntunecA. Perechea, fug�rindu-se, �nJseşte
scena, care nJmlne In Intuneric.
Dup� un timp, apar cei doi paznici de noapte, cu felinarele - singura surs� de lumin� In scena care urmeaz� - şi cu beţele, cu
care gonesc şobolani imaginari.

PRIMUL PAZNIC: E 1.m loc bun.
AL DOILEA PAZN I C : Bun. Dar, părăsit.
PRIMUL PAZNIC: Cel puţin la ora aceasta.
AL DOILEA PAZNI C : Noaptea nu-i nimeni aici.
PRI M UL PAZNI C : Putem să ne plimbăm in voie.
AL DOILEA PAZNI C : Ca odinioară.
PRIMUL PAZNIC: Cum ne-am obişnuit. Atîţia ani.
AL DOILEA PAZNIC : Da. De cind şobolanii . . .
PRI M UL PAZNI C : Tu a i inceput! Plăteşti Q halbă!"
AL DOILEA PAZNI C : Trece-o la celelalte.
PRI M UL PAZN IC: O trec. Nici o grijă.
AL DOILEA PAZNIC : Cite-ţi datorez?
PRIMUL PAZN IC: Vreo cinci mii trei sute,
AL DOILEA PAZNIC : Şi tu mie?
PRIMUL PAZNIC: Aproape tot atîta.
AL DOILEA PAZNIC : Ştii ce?
PRIMUL PAZNIC: Spune.
AL DOI LEA PAZNI C : Hai să ne lăsăm . E o timpenie.
PRIMUL PAZNIC: Să ne lăsăm.
AL DOI LEA PAZNI C : N-are nici un rost.
PRI M UL PAZNI C : Asbolut nici unul.
AL DOILEA PAZNI C : Nici nu mai sint şobolani.
PRIM UL PAZNI C : Nu sint.
AL DOILEA PAZNI C : Ai spus-o.
PRI M UL PAZN IC : Nu-i adevărat. Tu ai spus-o primul.
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AL DOILEA PAZNI C : Nu-i adevărat. Tu.
PRI M UL PAZN IC: Ba tu.
AL DOILEA PAZN I C : Ba tu.
PRIMUL PAZN IC: Ştii ce? Să ne lăsăm.
AL DOI L EA.PAZNI C : Să ne lăsăm.
PRI M L' � PAZNIC: De aş şti de ce nu mai e nevoie de paznici de
noa ,te?
AL DOI LEA PAZN I C : De neînţeles.
PRIMUL PAZN IC: După ce atîţia ani am muncit cinstit.
AL DOILEA PAZNI C : N-a fost nici o plîngere împotriva noastră.
PRIM UL PAZNIC: Nu ne-am cruţat.
AL DOILEA PAZNIC : Şefii noştri au fost mulţumiţi de noi .
PRIM UL PAZNIC: Ş i acum nu mai e nevoie d e noi.
AL DOILEA PAZNI C : Să ne căutăm o altă muncă.
PRIM UL PAZNIC: Parcă ne-am pricepe la altceva?
AL DOILEA PAZNI C : Am fost buni cît timp au fost şobolanii.
PRIM UL PAZNIC: Să învăţăm o meserie nouă? La vîrsta noastră?
Al DOILEA PAZNI C : Parcă noi am fost de vină că şobolanii.
PRIM UL PAZNIC: Totdeauna paznicul e vinovat de toate . . .
AL DOILEA PAZN IC: Ai spus-o.
PRIM UL PAZNIC: Tu ai spus-o.
AL DOILEA PAZN I C : Ba tu.
PRI M UL PAZNIC: S-o lăsăm baltă.
AL DOILEA PAZN I C : S-o lăsăm.
PRIM UL PAZNIC: Sîntem norocoşi totuşi , dacă am găsit acest
cîmp părăsit.
AL DOILEA PAZNI C : Aici ne putem plimba.
PRI M UL PAZNIC: Ca odinioară.
AL DOILEA PAZNI C : in voie.
PRIM UL PAZN IC: Se vor aranja lucruri!�.
AL DOILEA PAZNI C : Pînă la urmă totdeauna se aranjează ele
cumva.
PRIM UL PAZN IC: I ar am călcat pe unul . . .
Se TndepArteazA.

AL DOILEA PAZNI C : Aş . . . ţi se pare . . .
PRIM UL PAZNIC: Ba da, sigur.
AL DOILEA PAZN I C : De fapt. . . cine ştie . . .
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Dispar. Scena rAmine goalA, IntunecatA, apoi se lumineazA
treptat
Scena identicA cu cea din actul 1, şura, maistru/, Lunganul şi
Scuftulln poziţia obişnui/A: maistru/ culcat, cei doirezemaţide perete.
Brusc, scena se animeazA, Scurtul dA btlzna la toale, Lunganul
face de undeva sA apanJ ca prin minune un fier Incins, 11 pune pe
nicovalA, vine repede şi maistru/, toţi sint foarte harnici. DupA citeva
secunde apare din partea dreaptA al treilea senator, In roba de
hermelinA; e urmaşul primarului.

PRI MARUL : Bună, maistre!
RUDOLF : Bună, domnule primar! (işi şterge sudoarea de pe frunte).
PRI MARUL : Văd că nu staţi degeaba.
RUDOLF : Ce să-i faci? M unca este totul pentru d-alde noi ( vorbeşte
radios, ferici(): Mă credeţi că ieri a trecut de ora cinci pîn'să
ajung acasă? Alaltăieri de opt. A şi zis muierea: măi, Rudi, de nu
te-aş cunoaşte de treizeci de ani aş crede că vii de la cîrciumă!
(rid amindoi). Apoi, cînd ajungi, în sfirşit, acasă, nu mai eşti bun
de nimic. Nici să mănînci nu-ţi mai vine - numai la pat, urgent,
culcarea! Şi în zori iei totul de la început. Nu te mai vezi de atîta
treabă. Unul, potcoveşte-i calul, altul, drege-i osia - iar ti.J, Rudi,
sări şi drege, că de nu, cine s-o facă? Drumeţul vede cît îl lasă
ochii, fiecare crede că-i singur pe capul meu. Nici unul nu s-ar
gîndi că asta nu merge aşa simplu, un loc de muncă trebuie şi el
organizat, cum aţi spus şi dumneavoastră nu o dată, le-am spus
şi flăcăilor aceştia de aici: ce credeţi, că-ţi scuipi în palme, şi
gata, dă-i bătaie? Trebuie planificat, judecat, de m ulte ori nu
mai ştiu unde mi-e capul! ( cu vocejoasA, confidenţial): Iar ăştia,
de nu eşti cu ochii pe ei, nu fac nimic. Mă duc in oraş, după
material, mă intorc - credeţi că au făcut ceva intre timp? Nu
ştiu ce va fi aici , dacă eu nu voi mai fi. ( din nou tare): Bine,
flăcăi, aşa, lucraţi, l ucrati! (primarulUI): Chiar, materialelf . Dacă
merg aşa cu aprovizionarea, putem inchide prăvălia!
PRI MARUL : De ce, maistre Rudolf?
RUDOLF : De ce, de ce, ştiţi mai bine decît mine, de ce, domnule
primar! N-aş vrea să credeţi că mă leg de cineva, dar nu ştiu,
zău, ce face maistru! Schilknapp in magazie, niciodată nu ne
ajung materialele şi nu sosesc la timp, uite deunăzi, cit pe ce să
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ne oprim din lucru din cauza lor, şi atunci ce s-ar face câlătorii . nu
i aşa? Şi ceea ce primim, e din ce în ce mai subţire, nu aş vrea
să mă înţelegeţi greşit, îl cunosc pe Schilknapp de vreo cinşpe
ani şi nu-s omul să sap pe cineva, dar ceva nu-i în ordine acolo.
(intr� incet, trist, Bemard Myers) Îi şi spuneam de curînd lui
Sch; knapp, măi, să ştii câ undeva dispare ceva din material,
dac aş şti unde . . .
PRIMARUL (zimbind): Am vorbit cu maistru! Schilknapp . . . Dar ia
te uită! (spre Bernard): Pe cine-mi văd ochii? Nu cumva părăsiţi
frumosul nostru orăşel? ( Bernard ar spune ceva, dar primarul
continu�. acoperindu-i vocea): Sper câ aţi petrecut bine la noi,
deşi ( se uit� afar� rfzfnd) văd că n-aţi vîndut nimic. V-am spus
o înainte, vă amintiţi? Sper că veţi vorbi frumos despre noi peste
tot unde veţi merge, deşi s-ar părea că aţi fost cam şocat de
unele detalii. d�r oamenii sînt mulţi, obiceiurile diferă, tocmai
·
dumneavoastra să vă spun , care aţi văzut atîtea? . . . Tocmai
dumneavoastră să nu ştiţi, că există totdeauna mici neplăceri
stupide, cum e acest accident regretabil al predecesorului meu.
Acum copiii fac pe supăraţii (iar acoper� vocea lui Bernard),
închipuiţi-vă, cine ştie de ce, s-au ascuns undeva, vor veni ei
cind li se va face foame, ar merita două la fund, spună pedagogii
ce vor. (r!de). Ei, văd câ sînteţi grabit, ·drum bun, toate cele
bune, veniţi şi altădata. Păcat că nu aşteptaţi dezvelirea
monumentului închi nat lui Konrad. Va fi splendid. Demn de
binefăcatorul oraşului nostru . . (pleac�).
. .

.

Bernard se uit� lung dupA el, d� din umeri.
Se culcă In iarM pe spate.

BERNARD MYERS : Acelaşi cer, aceiaşi nori. Numai oboseala e
alta.
RUDOLF (r!njind): Aţi auzit ce s-a întîmplat?
BERNARD MYERS (nu se mişcă) : Ce?
RUDOLF : Toţi copiii au disparut din oraş. De parcă i-ar fi înghiţit
pămîntul. De i-aţi auzi pe parinţi bocind!
BERNARD MYERS : l-am auzit, maistre! ( cutremur!ndu-se): Da, i
am auzit.
RUDOLF : l-am şi spus muierii: norocul meu, femeie, că nu lucrez
în oraş. Nu sînt nevoit sa-i ascult.
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BERNARD MYERS ( dispreţuitot'): Vezi, ce bine-ţi merge . . .
RUDOLF : N u mă plîng . . .
BERNARD MYERS : Ai avut vreodată mustrări de conştiinţă?
RUDOLF : De ce să fi avut? . . . ( se uitA dintr-odatA la el): Sînteţi
cumva de la . . .
Se duce Tnapoi, ffngA peretele fierAriei.
Din partea st!ngA a scenei soseşte transpirat, vesel, primul
drumeţ.

PRIM UL DRUMEŢ: Bună tuturor!
BERNARD MYERS (se uitA la el, işi acoperA ochii cu braţele}:
Asta mi-a mai lipsit! Calpero, nici chiar tu nu puteai aranja mai
bine lucrurule!
PRIM UL DRUMEŢ (acum il recunoaşte}: la te uită! Ce mică-i lumea,
vecine!
BERNARD MYERS : Bine ai venit, vecine! Mai mică, într-adevăr,
decît ai crede!
Se ridicA, dau m!na.

BERNARD MYERS : Stai lîngă mine. Probabil eşti obosit.
PRIM UL DRUMEŢ: Sînt, într-adevăr. ( stA lingA el, deschide traista}:
Serveşte-te şi dumneata. Cîrnaţ. E gustos. De acasă.
BERNARD MYERS : Nu, mulţumesc, nu mi-e foame.
PRIMUL DRUMEŢ: Ce-i cu dumneata? Eşti bolnav?
BERNARD MYERS : Nu. Nu mi-e foame. Din Bavaria?
PRIMUL DRUMEŢ: Direct din Erlangen. Închipuieşte-ţi , am lichidat
totul. Tot ce am agonisit în treizeci de ani. Şi moara. ( cu mindrie
copilAroasA} : N-am venit cu mîinile goale! M i-a fost dor de
Hameln. ( ruşinos}: M-am obişnuit, ce să-i faci. N u-i bine, din
multe privinţe, e adevărat. dar oamenii aceştia cumsecade . . .
Bineînţeles, şobolanii. . . Dar te poţi obişnui cu . . . (se fnt ·erupe
brusc}. Am mai spus asta. Şi data trecută, cînd ne-am îr îl nit, la
fel . Dacă ţin bine minte, nu ţi-a plăcut de fel . Treaba d <mitale.
Fiecare cu gusturile sale. Dar, ia zi, acum, că ai trăit o bucată de
vreme la Hameln, înţelegi ce am vrut să spun data trecută? Că
altfel trece vremea la Hameln?
B ERNARD MYERS: Ai avut dreptate. Altfel trece.
www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

53

PRIM UL DRUMEŢ: Şi?
BERNARD MYERS : Da?
PRIM UL DRUMEŢ (iena�: Nu-i aşa? Te poţi . . .
BERNARD MYERS : Ce anume?
PRIM UL DRUM EŢ: Ştii dumneata . . . obişnui . . .
BERNARD MYERS (foatte serios, cu cAldurA) : Te poţi obişnui cu
orice. N umai cu mustrarea de conştiinţă, nu.
PRIMUL DRUMEŢ ( dupA opauz§): Abia aştept să-mi revăd nepoţii.
(Bernard tresare şi se uitA disperat la el): Şti i , n-am avut
dreptate . . .
BERNARD MYERS : Cind?
PRIMUL DRUM EŢ: Cind am spus că n-are rost. . . ştii doar . . . mă
gindesc la nepoţii mei şi-mi dau seama din ce in ce mai mult, că
dimpotrivă. Are rost. . .
Bemard Myers se scoalA, !şi ridicA traista şi pArAseşte scena
Incet, cu capul /Asaf !n jos, fArA o vorM. Primul drumef se uitA mirat
dupA el

PRI MUL DRUMEŢ: Ce 1-o fi apucat?
DA din umeri, mAnincA mai depatte. Apare, gonind, fata.
FATA: Aici sint! Prinde-mă, dacă poţi!
Apare bAiatul

BĂIATUL: Te-am prins!
FATA: Nu încă! Nu lncăl Prinde-mă, dacă poţi!
Vechiul joc. Nimeni nu reactioneazA.

FATA: Nu mă prinzi!
BAiatul o ajunge, Tntr-o fracţiune de secundA ocupA poziţia "de
poveştr:· capul bAiatului Tn poalele fetei.

BĂIATUL: Şapte ani să fi ayut, ba nu, opt, sau totuşi şapte? stai numai, asta a fost cind a murit tanti J utta, deci şase sau
şapte, cind unchiul
m-a luat la el, la moşie. Plecam pentru
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prima dată de lîngă fusta mamei, poţi să-ţi inchipui, cit de speriat
eram, deşi, acolo, era bine, am văzut pentru prima oară un sat,
cu tot ce-i bucurie pentru copilul oraşului, puii şi raţa şi gisca şi
vaca, cădeam dintr-un extaz in altul. Umblam peste tot unde mă
tăia capul, savuram că mă pot murdări după pofta inimii, iar
seara stăteam cu toţii pe o margine de prăpastie - era una
chiar Tn spatele casei - şi ne uitam cum apune soarele. Tntr-o
seară, ţin m fnte, vintul a sulfat un pic de jar din pipa unchiului
spre mine, poţi să-ţi inchipui ce scandal am făcut, n-am lăsat
să-mi scape ocazia.
FATA (vechiuljoc, impasibilA pTnA acum şi brusc cu maximum de
intensitate) : Bietul meu copilaş!
·

li mingiie pArul. BAiartul se uitA la ea.

BĂIATUL ( vocea fiprinde treptat culoare, din ce rn ce mai expresiv):
Eram convins că mi-a ars ochiul şi bătrînul nu reuşea nicicum
să-mi forţeze mina cu care-mi apăsam faţa, nici nu mai ştia
săracul ce să faca cu mine. Apoi mi-� promis nişte bomboane,
eu m-am oprit imediat din plins şi am zis: ba bine că nu, prăvăliile
sint deja închise!
FATA (adfnc aplecatA peste el, foarte expresivA, tandrA) : Aş fi vrut
să te cunosc cind erai copil!
Se sArutA. BAiatul se scos/A, acum stau lngenunchiafi, fatA-n
fatA, şi se uitA de parcA s-ar vedea pentru prima oarA.

FATA ( foarte fncet, expresivA): Aş vrea să am

un

copil de la tine.

Se scoalA, vine Incet In faţa scenei, bAiatul rAmine Ingenunchiat

FATA (rfzfnd şi p/Tngfnd totodatA, brusc descAtuşatA, miratA) : Simt
că aş putea popula un oraş intreg! Lumea întreagă!

-SFTRŞIT-
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ORESTE ÎN
STRĂINĂTATE
- Piesă în trei acte

-

1 969

Personajele:

ORESTE
AGLAIA
PI LADES
GORGIAS
I FI CLE
NARATORUL
SOLDATUL
CURI ERUL
Precupeţe, tineri , spectatori
CORU� MARE şi CORU L M I C
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ACTUL
Atena, piaţa din faţa teatrului lui Dionisos. Zi InsoritA de
septembrie !n anul al treilea al celei de a 88-a o/impiade/425 f.e.n.l
. !n momentul ridicArii cortinei scena e goalA - se aude zgomotul
spectatorilor din sa/A, manifestAri furtunoase de aprobare şi
dezaprobare. Reprezentaţia se terminA, spectatorii nAvAlesc !n piaţA
- Intre ei se anA Oreste, PILADES, lficle şi !neA doi prieteni. Tineri,
zgomotoşi, plini de sine. A u vAzut o piesA u/tramodernA constemarea bAtrinilor e un motiv fn plus de bucurie. Conversaţia
fnceputA !neA fn teatru continuA.
·

1 : ( danseazA cu mişcAri groteşti, cfntind): . . . fiindcă la barbari om e
doar cel care ştie să bea şi să mănince . . . măi băieţi. . .
1 1 : (acelaşijoc): Mai ţii minte replica lui Dicaiopolis? ( Ride) Şi la noi
porcul
I FICLE : Nu, nu porcul . . .
1 1 : Ba da! Şi la noi porcul şi. . .
I FICLE : l moralul , nu porcul!
1 1 :intr-adevăr. ( CiteazA): La noi porcul şi. . . cum a spus? Asta-i: cel
cu gaura destul de mare . . .
I FICLE : Oare ce a vrut să spună?
. . .•

1: spune in şoaptA ceva, rid cu toţii. .

1 1 : Băieţi, să ştiţi, eu sint încă tot pilit.
PILADES: Azi nimic nu-i interzis.
1 FICLE : Bun e vinul proaspăt! Azi poţi spune orice-ţi pofteşte inima.
Bunele, bătrinele Dionisii!
1: Să trăiască!
I FICLE : Oare ce va spune "bunul, bătrînul" Euripide de cele
întîmplate?
fiLADES : N-o să se bucure, bineinţeles. Pur şi simplu şi-a bătut
joc de el.
1: N-ar spune pentru nimic in lume: "cîrpă". E prea fin bătrînul.
Zdrenţele lui Telephus.
ORESTE : Zdrenţele lui Telephus . . .
I FICLE : Spună bătrînii ce vor, acest Callistratos e un mare scriitor!
Ei, săracii, s-au impotmolit la Eschil! Pentru ei şi Sofocle e prea
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modem . . .
PI LADES : Callistratos, da' d e unde . . .

•

CRESTE (ginditor): Zdrenţele lui Telephus . . .
I FICLE: De ce "da' de unde"?
PILADES: Nu Kallistratos a scris Aharnienii . Eşti cam rămas in
urmă!
I FICLE: Toată cetatea aşa ştie.
CRESTE (ginditor): Telephus . . . parcă-mi aminteşte ceva . . .

1 : Legenda spune că , rănit fiind de suliţa lui Ahile, s-a dus la Arges
in zdrenţe de cerşetor, spre a căuta vindecarea chiar la cel

care 1-a rănit. (Lui lficle): Se spune că autorul e un anume

Aristefan
IFICLE: Şi eu, care habar n-aveam . . .
CRESTE: Continuă.
1 : Ce să continui?
CRESTE: S-a dus la Arges. Şi ce a mai fost?
PILADES: Lasă, Creste.
CRESTE: Ce a mai fost?
I FICLE: E o poveste veche. Pe cine ar mai interesa?
· 1 : S-a d us la altarul zeului , luînd cu el ostatec pe fiul regelui
Agamemnon, spre a se feri de furia poporului.
CRESTE (se opreşte): Tîra după el un biet copil speriat. . .
PILADES: Lasă, Creste. Nu te mai chinui.
11: l a zi, de unde ai venit tu la Atena? După cîte şti u , nu aici te-ai
născut.
CRESTE: Nu aici. Dar am venit tare de mult şi nu mai ştiu de
unde . . .
I FICLE: După accent s-ar părea că eşti de undeva din Peloponez.
PILADES:TI priveşte. El se simte atenian şi cred că nu-i treaba
noastră . . .
·

1: Am o propunere: cine vorbeşte despre lucruri serioase în această
seară, va plăti amendă!

( Dansează) : Fiindcă la barbari e om

doar cel care ştie să bea şi să mănînce.( Ride):Tn această seară
eu sînt cel mai barbar din toată Atena!
11: Iar la noi imoralul şi cel cu gaura . . . ( ace/aşijoc) Iar eu cel mai
atenian dintre toţi!
. 1 : Urmaţi-mă! Avem în faţă noaptea întreagă!
I FICLE : Spune-mi Creste
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Aristofan de Cleon?
O RESTE: Cleon e un mare conducător. Dar a făcut şi mari
greşeli . . .

PleacA cu toţii gesticu/Tnd.
Din mulţimea care se plimM In faţa teatrului se sepa� treptat
corul mare, care se grupeazA In imobilitatea-i tradiţiona/iJ, pe care o
piJstreazA pinA la terminarea actului şi corul mic, şase persoane
care se mişcA In Sl/S şi In jos, atenţi la tot ce se petrece. Revine
lficle, cei şase li InconjoarA imediat - joc ieftin de conjuraţi, stil
sec, In contrast cu corul mare.
CORUL M I C : Ce-i nou, lficle? .
I FICLE : S-au dus să bea. Se zbenguie ca nişte copii şi caută
aventura la fiecare colţ de stradă. Numai Oreste e taciturn. Scrie
pe pereţi un nume de fată: Aglaia.
CORUL M I C : Cine-i?
I FI CLE : Nu ştiu. Nu mi-a vorbit niciodată de ea.
CORUL M I C : Află!
I FI CLE : Bine. După părerea lui, Cleon , nu are intotdeauna dreptate.
l-am cerut părerea după reprezentarea piesei lui Kallistratos.
CORUL M I C (repezit): Nu-i Callistratos, ci Aristofan, fiul lui Filippos,
născut in primul an al celei de-a 84-a olimpiade, semnalmente:
ochi ageri , urechi groase, spate gîrbovit. ( Vorbind normal): Noi
ştim totuL Noi trebuie să ştim totuL Anul trecut Cleon (salut militar
cind li pronunţA numele) 1-a dat in judecată pentru jignirile pe
care le-a suferit din partea lui, fiindcă cel care-I desconsideră pe
mai marele nostru ( salut4) prejudiciază Atena. S-a pus la îndoială
şi dreptul lui la cetăţenie, proprietăţile lui nefiind pe pămîntul
Atenei. Dar a scăpat cu faţa curată. Nu-i nimic. Vom avea noi
grijă de el.
I FI CLE (nerAbdAtotr Nu despre asta a fost vorba. Ceilalţi se
zbenguiau in voie dar el tăcea şi nu răspundea cind era intrebat.
Se gîndea la ale lui.
CORUL MIC: Se gîndea? La ce se gîndea?
1 FICLE : Nu ştiu .
CORUL M I C : Află!

1 FICLE : Bine. Voi incerca.

CORUL M I C : Oreste e străin şi gîndeşte. Şi-i învaţă de mulţi ani
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pe tinerii cetăţii .

I FICLE : Trebuie făcut ceva.
CORUL MIC: Trebuie făcut ceva.
CORUL MARE (scandTnd):

Crescut din sămînţă străină pămîntului nostru natal,
Demult de-al nostru , străin nu ne pare . . .

Membrii corului mic se fntorc brusc spre corul mare, care, vAdit
timorat, se opreşte Tn mijlocul frazei. Dialogul de mai sus Tntre lficle
şi corul mic, ca şi dialogurile pe eare le va susţine corul mic fn cursul
piesei vor fi rezolvate distribuind replicile membrilor corului mic unele replici pot fi rostite totuşi de corul mic fn fntregime.

NARATORUL: Ne aflăm la Atena, în al treilea an al celei de-a 88a olimpiade, in cel mai civilizat centru al erei celei mai civilizate.
Găsim aici tot ce poate reprezenta mai demn măreţia omului:
societate organizată, ştiinţe în dezvoltare şi arta, care se ocupă
de problemele noastre, ale tuturor. Arhitectura noastră înfruntă
mileniile, operele scri itori l.or noştri se adresează eternităţi i .
Ord inea noastră e s i ng ura posi b i l ă , eternă ş i în conti nuă
perfecţionare. Atena devine centrul omenirii. Vom unifica Grecia
sub conducerea noastră luminată - mai devreme sau mai tîrziu
.chiar şi Sparta va recunoaşte superioritatea noastră spirituală,
pe care, la nevoie, o vom impune prin luptă. Şi copilul trebuie să
fie constrins să accepte ceea ce e bun pentru el. Prezentul e al
nostru şi viitorul de asemenea. Omenirea va deveni greacă ŞI
va fi mîndră de aceasta.
Eu sînt mîndru că sînt grec din Atena. Şi l-am adus printre

voi pe Oreste, fiul greu încercat de soartă al regelui Agamemnon
din Arges , ca să demonstrez cît de d iferită ar fi fost viaţa acestui
tînăr,vlăstar al unei familii ce poartă greul blestem al zeilor, dacă
ar fi avut şansa să trăiască acum şi printre noi.
Prietenii mei s-au împotrivit cînd le-am povestit ce intenţionez
să fac. Ce ar căuta Oreste printre noi? Doar ştiţi cu to�i că Oreste
a trăit cu multe secole în urmă. Cu ce drept reînvii şi îl aduci
printre noi pe acest tînăr? - mă întrebau. Cu dreptul poetului am răspuns - fiindcă poetul , întocmai ca şi zei i , are harul
creaţiei.
Această piaţă este a zeiţei Pallas Athena. Legenda spune
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că Oreste, după implinirea cumplitei lui răzbunări - a ucis-o pe
cea care a luat viaţa tatălui său , propria sa mamă - s-a refugiat
in acest loc, la statuia zeiţei, pentru a scăpa de furia Eriniilor,
care-i biciuiau conşti inţa . .Şi la sem nul lui Apolion , Eriniile
necruţătoare s-au transformat in blînde Eumenide.
L-am

a d u s d ec i pe O reste p r i n tre vo i , Ate n i e n i

contemporani. A u itat totul - fam ilie ş i blestem. Neliniştea şi
frica , pe care le simte u neori, nu şi le poate explica. Altminteri,
e plin de voie bună şi prospeţi me, printre atîţia tineri voioşi şi
fragezi, atenian printre atenieni - de cînd îşi aduce aminte 
încă de pe vremea reformei învăţămîntului a lui Pericle. Veniţi,
să urmărim împreună, ce soartă ar fi avut el printre noi, cei
care nu credem in blestem u l zeilor şi care ne făurim singuri
soarta. Prietenii m-au prevenit: îl aduci pe Oreste printre noi.
Bine. Dar dacă lucrurile iau altă intgrsătură decît cea scontată
de tine? Adu-ţi aminte cum se tinguia Eschil: chem la viaţă
personajele mele şi ele, nerecunoscătt?arele, îşi urmează calea:
fără a se sinchisi de intenţiile mele. Adu-ţi aminte de Pigmalion!
Acum nu mai pot face nim ic. El e aici, restul numai de voi
depinde. Din acest moment eu n u sint decît un simplu specta
tor. ( Se adresează corului mare cu o subită groază) : Voi de ce
tăceţi?!

Coboară şi se aşează printre spectatori.
Scena se Tntunecă. .
Scena următoare se petrece la Aglaia. Aglaia, culcată, cu profilul
către spectatori, Tn poziţia cunoscută de pe amforele pictate. Ungă
ea, suluri de papirus, o liră. ·Vin Oreste şi Pilades.
ORESTE: l ată-ne.
AGLAIA: Pe unde aţi rătăcit, neajutoraţilor?
O RESTE: Prin tot oraşul .
AGLAIA: Află de la mine c ă miraşi a v i n de la distanţă!
PI LADES : Nu fii rea, Aglaia, TI sărbătorim pe Dionisos.
AGLA I A : Bineînţeles, cînd se poate bea, voi sînteţi cei mai
credincioşi! Dar staţi jos odată şi povestiţi!

Oreste şi Pilades se aşează la picioarele Aglaiei, care pentru
nimic Tn lume n-ar renunţa la iJoziţia eipicturală. Cei doi băieţi vorbesc
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agitat, gesticuUnd.
CRESTE: Toţi au dat buzna in str�dă! Azi nu găseşti pe nimeni in
Atena inchis intre zidurile casei sale!
PILADES: Toţi sint veseli, zgomotoşi !
CRESTE: Oamenii strigă evohe!
PILADES : I m ită ţapii!
CRESTE: Fiecare bea cit poate!
AGLAIA: Opriţi-vă! Opriţi-vă! Nu vorbiţi deodată!

( Renunţ� pentru
o clip� la poz1(ia ei leit-motiv, scoate de undeva o batistA, işi
suflA foarte prozaicA nasul şi-şi reocupA urgentpoziţia -jocul
e naiv, pur Cup�rere de rAu): Şi eu , bineinţeles, am răcit tocmai

acum!
PILADES (sf�tos): Nu te îndopa cu medicamente, asta trece şi
netratată. După părerea lui Hipocrate . . .
AGLAIA : la mai lasă-mă-n pace cu Hipocrate, bine? Povestiţi mai
departe. ( Oreste şi Pilades incep din nou sA vorbeascA dintr
odatA): Nu mă interesează strada! Am mai văzut-o eu de cîteva
ori în toiul Dionisiei ! Cu generaţii înainte de Esch i l , poporul
sărbătorea in felul acesta . Se îmbrăcau ca ţapii şi spuneau
eternul text în cinstea lui Dionisos. Aşa s-a născut tragedia.
CRESTE (in zeflemea): După cum ştim.
AGLAIA ( acelaşijoc): După cum ştim. Mai bine povestiţi-mi ce a
fost la teatru.
PILADES : Un tînăr furios a scris o comedie plină de venin. Un
anume Aristofan. Eu unul sint de părere că va deveni un mare
scriitor.
CRESTE : Şi acum doi ani s-a mai prezentat cu o piesă- după cite
ştiu, sub alt nume, şi a cîştigat premiul al doilea.
Nu mă mir că
.
se ascunde: nu cruţă nici oamenii , nici zeii !
AGLAI A : Da, mi-aduc aminte. Şi acum?
PILADES: Ahamienii. Ăsta-i titlul piesei.
AGLAIA : Care-i subiectul?
PILADES : lln ţăran viclean şi cu simţ practic, anume Dicaiopolis,
plictisit de un "etern" război , care ţine de şase ani, incheie o
pace separată numai pentru el însuşi cu Sparta şi sărbătoreşte
marele eveniment cu o veselă şi falică festivitate.
AGLAIA (ride):În atmosfera noastră belicoasă să scrii una ca asta!
Nu cred că acest Aristofan o să moară de moarte bună . . .
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ORESTE : Fii pe pace: descrie el şi atmosfera. Bâtrînii vor să-I
omoare pe loc cu pietre . . .
AGLAIA : Îmi închipu i . Ş i d i n păcate ăsta-i adevărul : pol itica
războinică a lui Cleon i-a contaminat pe toţi cei care au un cuvînt
de spus la noi. Şi nu-i mai puţin adevărat, că aceştia sint bătrîni i .
PILADE S : Nu-l cruţă e l nici p e Cleon!
AGLAIA : Nu cred . ( Disperată): Şi eu sînt răcită!
ORESTE : Vino-ţi in fire! ( Rizind): Chiar şi Pericle îşi primeşte porţia:
pe el il face răspunzător de acest război, învinuind Megara de

răpirea celor două doamne de onoare ale soţiei sale. Aceştia, la
rîndul lor, ce puteau face? Au apelat la ajutor spartan . . .
AGLAIA : Aş, de unde! Acest tînâr exagerează! Am impresia că nu
prea se pricepe la economie politică! Auzi colo! Doamne de
onoare!
PILADES : Şi-i batjocoreşte pe Euripide şi Lamahos. Deşi acesta
este un oştean curajos şi un om integru . . .
AGLAIA : Pe Euripide?
PILADES : Da. Cînd bătrînii vor să-i omoare cu pietre, Dicaiopolis
ia cu el un coş de cărbune şi ameninţă câ-1 face ferfeniţă dacă . . .
ORESTE (il intrerupe): Dar mai e un episod minunat: cînd îşi spune
pârerea, că în acest război şi Atena are partea ei de vină. Îşi

pune singur capul pe butuc!
AGLAIA (aplaudA): Colosal! Genial! (Pe altA voce): Da, azi-miine
cine îndrăzneşte să-şi spună părerea, poate liniştit să-şi punâ
singur capul pe butuc! Acum nimeni n-are urechi la noi decît
pentru război .
PILADES: Şi, totuşi , sînt mulţi care a r încheia o pace separată.
Măcar pentru ei.
ORESTE : Cleon a intrecut măsura. Nu-i zi să nu spună undeva
ceva. Şi ştie să explice totul . Totul. Acum doi ani , cind a vrut să
execute toţi adulţii din Mitilene, era cît pe ce s-o păţească. Şi
totuşi , în ciuda impotrivirii generale, a reuşit să execute mii de
oameni. Apoi a explicat. intotdeauna reuşeşte să explice. Şi peste
tot mişună i nformatorii lui.

Se uită tustrei fn jur şi fncep să vorbeascA fn şoaptă, deşi sfnt
singuri - corul mare pe fundalul scenei, acelaşijoc.
AGLAIA: Credeţi-mâ, el va fi blestemul rău al Atenei!
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Tndrăgească din nou tot ce e scris! Deocamdată le-am dat un
extemporal. Aşa, să văd şi eu ce mai ştiu de anul trecut. ( Rfde):
Am notat citeva perle. Staţi , să vi le citesc. "Acum patru ani
Pericle a primit o ciumă". Ştiţi, pen•ru ei stilul literar e obligatoriu
numai pentru literatură . . . I storie şi literatură. Alta: "Cînd a izbucnit
revoluţia, Tarqui nius Superbus a dat buzna in cealaltă cameră".

( Rfd cu toţi1): Dar mai e una, care m-a Tnduioşat profund: "Etruscii
au dus o luptă d reaptă, motiv pentru care in anul al treilea al
celei de-a 68-a olimpiade au cTştigat lupta impotriva Romei".
Motiv pentru care . . .
AGLAIA (rfde, apoi gfnditoare): Sfi'ntă simplicitate! (Lui Oreste):Tţi
place mult să predai, nu-i aşa? Eşti fericit?
CRESTE (se trage aproape deAglaia, fncef): Da, sint foarte fericit.

Ag/aia Ti mingiie p4ru/ in t4cere.
PILADES: Dar ce tirziu s-a făcut! Şi eu sint aşteptat! Nu vă deranjaţi,
găsesc şi singur drumul . (Pieac§}
AGLAIA : Ce bine e că simţi astfel .
CRESTE : Acesta e adevărul. Sint fericit.
AGLAIA : Mai demult nu erai . Spuneai că eşti chinuit de amintiri şi
vise şi că nu poţi să-ţi dai seama ce anume-ţi aminteşti şi ce
visezi.
CRESTE : Acum nu te mai visez decit pe tine.
AGLAIA : Sunt aici .
CRESTE : Eram intr-adevăt chinuit de amintiri care nu erau ale
mele. Parcă aş avea ceva in singe fără să ştiu ce anume. S-a
intimplat poate ceva cu strămoşii mei sau poate chiar cu mine,
dar parcă intr-o altă viaţă. Poate, fiindcă am alţi strămoşi decit
voi. Tn vinele voastre curg alte coşmaruri. Şi mult timp m-am
simţit străin printre voi.
AGLAI A : Şi acum?
CRESTE : Acum? Toate ami ntirile mele, care s-au intimplat cu
adevărat, mă leagă de voi. Toate obiceiurile, gesturile, gindurile
mele s-au format printre voi. Predau - de m-aş naşte incă de o
mie de ori , tot să predau aş vrea. învăţ copiii la bine, fiindcă
vreau binele.Tnvăţ copiii din Atena, fiindcă vreau acest bine după
chipul şi asemănarea voastră. Sunt mai atenian decit oricare
dintre atenieni . Şi dacă ar veni cineva să-mi spună: vezi , Creste,
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ţi-am găsit patria, i-aş răspunde: lasă. Mi-am găsit-o singur. Şi
te am pe tine.
AGLAIA : Sunt aici.

Scena se lntunecă.
Birou/ lui Gorgias. Corul mare, ca şi pinA acum. Gorgias stA dupA
o masA lungA, pe partea dreaptA a scenei, din profil.' masa e acoperitA
cu o cuverturA roşie aprinsA. Cu pieptul scos afarA, o expresie plinA
de vanitate, devine brusc prietenos cind soseşte Oreste. Ti oferA loc
cu un gest larg. Atit Tn gesticulaţie, crt şi In mimică e foarte hotAr!!,
de-a dreptul poruncitor, dar vizibil convins că interlocutorul sAu e
Intotdeauna de aceeaşi pArere -cu el.
CRESTE : M-ai chemat, Gorgias?
GCRGIAS : Da. Ţineam mult să te cunosc.
CRESTE : Mă flatezi.
GCRGIAS : După cite am aflat eşti unul dintre cele mai valoroase
cadre didactice ale noastre.
CRESTE : Noastre?
GCRGIAS : Mda. Eu unul am fost intotdeauna de părere că un
bărbat adevărat îşi face munca cu abnegaţie şi pricepere.

(AşteaptA un rAspuns, dar Oreste nu reacţioneaz§): Să înveţi

copiii e un lucru mare, Creste! Aceşti copii vor creşte şi ne vor
lua locul odată. Şi atunci de ei va depinde prosperitatea oraşului
nostru.
CRESTE : Nostru?
GORGIAS : Cît pe ·ce să uit! Tu nu eşti atenian, nu-i aşa? Dar noi,
ştii bine, nu căutăm nodul în papură. Te admir, Oreste. Sper, că
nu-mi iei în nume de rău sinceritatea, dar aşa sint eu: spun tot
ce am pe inimă.
.
ORESTE : Şi de ce mă admiri, dă-mi voie să te întreb?
GORGIAS : Pentru blîndeţea metodelor tale şi pentru felul in care
ai reuşit să-i faci pe copii să indrăgească învăţătura. Tu foloseşti
metoda discuţHior libere. Aud că nu-i baţi niciodată.
CRESTE : Nu. Urâsc metoda constringerii.
GORGIAS : Vezi? Noi doi ne asemănăm in multe privinţe. Sînt
convins că vom fi buni prieteni. Şi mai aud , că predai istoria

folosmd o metodă nouă. Povesteşti copiilor situaţia dată şi
repartizezi roluri: tu eşti cutare, tu cutare om de stat - ce ai
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face in locul lor?
CRESTE (rfde): De i-ai vedea! Tnvaţă jucind . Atenţie, pistruiatule
- spun unuia - dacă faci aşa, pierzi bătălia! Vezi , Brutus a
procedat altfel - dar a şi invins revoluţia! Şi nici el. nici clasa nu
mai uită in veci ce au Tnvăţat aşa!
GORGIAS (sec): Excelent Aud , Tnsă, că pe unii ii lauzi pentru
greşelile lor. Te-ai rătăcit Tn ceaţă, Ochi Albaştri - ai spus unuia
intr-o zi - aşa nu vei găsi oraşul pe care ai vrut să-I surprinzi in
somn. Dar nu-i nimic, nu mai plinge. GTndeşte-te, cTţi bărbaţi şi
femei ar fi rămas in viaţă, de greşea şi celălalt' Nu plinge,
generale!
CRESTE : Dacă in locul adulţilor ar greşi copiii, cit de umană ar fi
viaţa şi istoria! Vezi tu, Gorgias, eu nu numai predau - eu insumi
invăţ odatl!l cu ei. Mai ales filozofia e prezentă Tn toate greşelile
lor.
GORGIAS : Mda, filozofia. N-ai spus tu odată copiilor "Zeii işi trăiesc
viaţa lor şi oamenii aşişderea"?
CRESTE : Ba da.
GORGIAS : Ştii tu de la cine provine acest citat?
CRESTE : Bineînţeles. De la Anaxagora. Tocmai de asta am spuso. .
·.

GORGIAS : Dar ştii căAnaxagora a fost izgonit de popor, fiind filozof
străin cu idei străine?
CRESTE (amal) : Da. Odată cu Fidias, artist străin al unei arte
străine . (Tşi dA brusc seama de situaţie): Dar ce se intimpla?
Mă tragi la răspundere?!
GORGIAS : Vai de mine, Oreste! Pentru nimic in lume' Mă gindesc,
cit de altfel se petrec toate acestea Tn Sparta! ( Cu admiraţie):
Acolo este disciplină! ( la gestul lui Orsste pe alt ton): Acolo este
o disciplină ingrozitoare. Tn loc de plimbare, copiii fac exerciţii
. .

cu armele, şi in loc de jocul de-a filozofia, învaţă istoria glorioasa
a patriei lor. ( Cu voce ridicatA) : Noi suntem în război, nu uita,
Oreste! Nu ne putem permite să creştem o generaţie moal�,
insuficient de patriotică! ( OfteazA): Degeaba, nu ne putem urma
intotdeauna impulsurile lăuntrice! Avem mari indatoriri faţă de
acest popor!
CRESTE : Dar, permite-mi , te rog . .
GORGIAS : Ei, ei, dar nu te Tnfierbînta! N-ai nici un motiv. Mai stăm
şi noi puţin la taifas , două suflete înrudite, nu-i aşa? Tn linii mari
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suntem de acord , dar nu chiar in toate şi cred că aşa e natural.
Nici nu putem vedea la fel problemele Atenei - dacă nu mă
înşel, tu nu te-ai născut aici. ( Oftează): Vai , Creste, un popor nu
poate fi înţeles decit de ai lui. ( Ride): Mă tem că uneori nici de
aceştia!
CRESTE : Dar tu nu eşti nici cit mine . . .
GORGIAS: Bineinţeles că nici cit tine. Nu cred c-ai fi rău i ntenţionat.
Dar multe lucruri le vezi cu alţi ochi, nu? Ei, nu-i nimic. O să văd
ce pot face pentru tine.
CRESTE : Tu, pentru mine?
GORG IAS : Dar uituc mai sunt! Nici nu ţi-am spus ce misiune am
primit de la Cleon: de azi incolo eu voi supraveghea ca tineretul
atenian să primească o educaţie adecvată. N-am nimic cu tine,
Creste, să nu crezi altceva. Deocamdată stau de vorbă cu toate
cadrele didactice.
CRESTE : Spune-mi , Gorgias , ai predat vreodată?
GORG IAS : Asta-i ! Vezi , asta-i intrebarea! N u , m ultiplele mele
preocupări nu mi-au permis, din păcate, acest lucru. De-ai ştii,
cit te invidiez: viaţă liniştită, copiii aceia adorabili , conştiinţa unei
munci bine îndeplinite. Ei, Creste, de-ai ştii, cit te invidiez! Dar
degeaba, omul nu poate trăi după pofta inimii sale. Trăim vremuri
istorice .

ORESTE: Da, mi-ai mai spus-o. Dar dacă n-ai predat. . .
GORG IAS : Oh , omul se pricepe puţin la toate. Şi cine stă mai
departe, vede mai bine. ( Confidenţial): Vezi , am scris un mic
studiu despre unele probleme ale învăţămîntului din Atena. O
l ucrare mică şi modestă , fără pretenţii , scrisă numai şi numai
pentru delectarea mea - habar n-am, cum a ajuns in mina lui
Cleon. Probabil despre asta ar putea povesti mai mult vreunul
dintre discipolii mei. Vai , Creste, există pe lumea asta oameni
de care pur şi simplu nu poţi scăpa. Oricum , ce să-i faci , a ajuns
la Cleon şi acesta a fost atit de incintat de cele citite incit mi-a
virit sarcina asta pe git, oricit n1-am impotrivit. Omul pătimeşte
nu numai pentru greşelile sale. ( Indiferent): N-ai citit din intimplare
acest mic eseu?
CRESTE : Nu.
GORGIAS : Ce coincidenţă fericită! Uite, am la mine un exemplar.
(Scoate un sul, i-1 intinde): Citeşte-!, te rog , mă interesează foarte
mult părerea ta. Doar ţi-am spus ce părere excelentă am dţlspre
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W!e, sau nu?
CRESTE : Ba da, Gorgias. Mi-ai spus-o.
GCRG lAS : Ce plAcut ar fi sA mai putem continua aceastA discuţie.
Dar munca, munca nu aşteaptă. SA ne l uăm rămas bun acum,
Creste. Te voi Tnştiinţa ce am hotă rit in legAturA cu tine. ( Orasta
dA sA placa, TI opreşte): CTt pe ee să uit! Vezi , imbAtr'inesc. Aş
avea nevoie de unele date Tn legăturA cu tine. ( Scoata o coa/4

anorml).

CRESTE : Pentru ce anume?
GCRGIAS : Aş vrea să-i cunosc mai bine pe cei care predau copiilor
noştri. Precum vezi, imbAtrinesc. ( Rida): Sint nevoit sA-mi iau
notiţe. Numele?
CRESTE :Creste.
GCRGIAS : Naţionalitatea?
CRESTE : După cite ştiu, grec din Atena.
GCRGIAS (sa opraşte din scris, sa uiti /a Orasta): Noi ştim altfel.
(Scria): Din Arges.
CRESTE : De ce crezi asta?
GCRGIAS : ParcA ai accent peloponeziac. Arges e cel mai probabil.
CRESTE (T ntr-o parte): lficle! Ţi-ai gAsit spioni printre cei mai buni
prieteni de-ai mei? ( lui G(Jrgias): Sunt din Atena!

GCRGIAS : Ştii ce? Pentru noi eşti din Arges. Numele pArinţilor?
CRESTE : Nu ştiu.

GORG IAS (fArA chef,: Hai s-o lăsAm baltă, bine? Vom mai discuta
cu altă ocazie. ( Se scoalA, foarte prietenos): Îţi doresc şi pe mai
departe o activitate prodigioasă, Creste.

CRESTE : Numai o intrebare.
GORGIAS : Te ascult.
CRESTE : De unde ştii tu tot ce se petrece la noi Tn şcoală?
GORG I AS : Noi ştim totul. Noi trebuie să ştim totul .

L a ultima rap/ici !/ şi conduca atari, amabil ş i hotlrft,
curpinzfndu-1 de dupl umeri. Corul mara, ca şi pfnl acum.
Corul mare ( scandfnd):
Ei ştiu, totul, pe toate le află - oare de unde?
Cine le spune . . .

CortJI mara, cara pinA acum n-a schiţat nici o mişcare, sa
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ÎnvioreazA brusc: se uitA unul la altul neÎncrezAtor, fiecare se
distanteazA de ce/A/alt Aşa şi rAmm. IntrA trei membri ai corului
mic şi /fic/e, din diferite pArţi ale scenei. Se adunA dupA masa
lui Gorgias, discutA În mare Înţelegere. Apare un soldat enorm,
Înarmat
SOLDATUL : Un om vrea să se prezinte in faţa voastră.

C.ei trei vorbesc pe r!nd.
A. : Ce zi e azi?

B. : Miercuri.

C. :

Poate să intre. Primim.

CORUL M I C : Adu-i in faţa noastră.
I FI C L E : Cine-i respectivul:?
SOLDATUL : Un anume Creste.
CORUL M I C ( lui lficle): Dispari!

lfic/e se Întoarce cu spatele, el "nu-i acolo'� Cei trei membri ai
corului mic stau la masa lui Gorgias. \11ne Oreste.
CRESTE ( neajutoraf) : Vă rog frumos . . . aici se pot depune
plîngerile?
CORUL M I C : Noi ne ocupăm de doleanţele oricui.
CRESTE : Ştiţi . . . eu am fost nedreptăţit. . .
CORUL M I C : Să auzim. Hai , spune, curaj!
CRESTE : Ca de atîţia ani in fiecare dimineaţă, mă indreptam şi
azi spre şcoală, vesel , spre micile vlăstare pe care le îngrijesc.
Dar înainte de a incepe l�cţia , s-a deschis uşa şi a apărut
Gorgias.

lntnl Gorgias, Oreste se TndepArteazA cfţiva paşi de masA, rejoacA
cele Tnt!mplate.
GORGIAS : Ce faci , Creste?
CRESTE : Vezi - tocmai Tncep să predau.
GORGIAS : Despre ce ai de gînd să le vorbeşti copiilor1
CRESTE : Ştiu şi eu . . . despre Homer, Roma, Anacreon , dezlegînd
şi innodînd evenimentele, după cum mi-e obiceiul.
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GORGIAS Nu merge, Creste.
CRESTE : Ce anume nu merge?
GORGIAS M-am frămlntat mult în legătură cu tine. Am vorbit şi
cu alţi i .

( confidenţia�:

Oameni foarte sus-puşi, Creste! Toţi au

fost de părere că ln aceste vremuri istorice nu ne putem permite

ca tineretul nostru să primească o educaţie necorespunzătoare.
CRESTE: Necorespunzătoare? De la mine?
GORGIAS : Să nu mai lungim vorba, Creste. Pentru m ine această
discuţie este foarte penibilă. De azi încolo tu nu poţi preda
decit muzica şi mlnuitul armelor.
C RESTE: Loveşti şi ln aceşti copii nevinovaţi, nu numai Tn mine.
Ei au gustat deja ceva , ce nu le mai poţi lua. Iar în ceea ce mă
priveşte, pe mine, Pericle Tnsuşi m-a numit ln acest post!
GORGIAS : Nu-i nimic - voi numi eu pe altcineva pentru celelalte
discipline. Unul care să predea discursurile lui Cleon în loc de
Homer. Acum de asta e nevoie. Ei, acum plec.
ORESTE:Tmi iei chiar raţiunea exisţenţei mele!

Gorgias pleacA.
Dup4 o scurt4 pauz4 Oreste se adreseaz4 celor trei membri
ai corului mic.
C RESTE: Aşa s-au petrecut l ucrurile. M i-au spus că, dacă vreau
să mă plîng , n;am decit să vin la voi.
CORUL M I C : Cît de destoinic, acest Gorgias! Cîtă grijă poartă
oraşului nostru !
C RESTE: Doar cu atit mă puteţi consola?
CORUL M I C : Creste - noi ateni�n ii, nu ne petrecem tim pul cu
calomnii!
C RESTE: Dar eu am fost nedreptă . . .
CORUL M I C : Creste , ne răpeşti timpul necersar treburilor obştei.
De ce nu lucrezi şi tu cinstit, ca toţi cetăţenii?
CRESTE: Dar voi nu m ă lăsaţi!
CORUL M I C : l neducabil.

Oreste aşteapt4 un timp, dar nimeni nu-i mai acord4 atenţie. D4
din umeri.
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CRESTE: Bine. Voi nu vreţi să mă ajutaţi. Dar aflaţi că mă voi
pllnge unui for superior.
CORUL M I C : E d reptul tău sfint!

Oreste pleacA, cei trei membri ai corului mic se intorc spre corul
mare, ţip4 in crescendo:
CORUL M I C : Creste e străin! Creste ne mănîncă pîinea! La ce
bun străini în cetate?!

Dup4 fiecare propoziţie corul mare se stringe Înfricoşat lntr4
ceilalţi membri ai corului mic, sint din nou şapte, cu lficle, care şi
in continuare st4 cu spatele. lntr4 Oreste.

CRESTE: Vă rog frumos . . . am fost nedreptăţit. . .
CORUL M I C : Adică tu eşti reclamagiul care în loc să-ţi vezi de
treabă, ca toţi cetăţenii cinstiţi din cetate, ne deranjezi cu acuze
m incinoase? Să nu te mai prindem aici!

Oreste st4 inm4rmurit, apoi pleac4. Corul mic, compact, se
intoarce spre corul mare, cu aa.•eaşi voce brutal4, agresiv4:

CORUL M I C : La ce ne trebuie străini în cetate? Ei sînt de vină
pentru toate!!

Membrii corului mare !şi acope� capul.
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A CT U L

11

!ntre cale dou� sete au trecut aproximativ şase luni.
PiaM dinAlene. Multime pestrit�. frem�tfnd� - ca şi pfn� acum,
personajele fmbnlcate conform epocii. Precupeţele-şi ofenl marfa,
din cfnd fn cfnd strig� cu voce tare:''luati-ne marfa!"
Oreste se plimb� Mr� scop precis prin mulţime, e Tmbrfncit, i se
!fidreseaz� vorbe -- nici nu observ�. Apare Aglaia, Tn largul ei.·
gospodin� la piaţ�. Du� un timp se fntflnesc.
AGLAIA: l a te uită! Ce faci aici?
CRESTE: N-am mai suportat să stau intre patru pereţi . A trebuit
să plec undeva, indiferent unde. Dar nici aici nu e mai bine.
AGLAIA: Dar tu de obicei la ora aceasta eşti la şcoală.(glumind)
De cind înveţi copiii cum să mTnuiască armele, cred că ai
devenit tu Tnsuţi un luptător feroce. la să te văd. Eşti infricoşător!
Mi-e teamă de tine!
CRESTE ( ironic): Bineinţeles. Şi muzica. Am devenit cintăreţ mai
mare decît însuşi Dexiteu! ( Serios): Gata, Aglaia. S-a terminat

Nu mai predau.

AGLAIA: Creste! Nu te incăpăţîna! Trebuie să rezişti , orice s-ar
întîmpla. Aşa dai numai apă la moara lui Gorgias!

CRESTE: O, nu. M-ai tnţeles greşit Nu eu i-am părăsit Pur şi
sim plu acest nou trimestru, după vacanţa de primăvară, a

inceput fără mine. Cine ştie cum , am rămas fără post
AGLAIA: Ce spui?

.
CRESTE: Gorgias m-a chemat din nou la el. A fost foarte amabil:
m-a implorat aproape să fiu lnţelegător. Trăim vremuri istorice
- mi-a spus - doar îi cunoşti cuvintul - e război , trebuie să ne
m ulţumim cu mai puţi n . Acum trage greu în cumpănă fiecare
talant

AGLAIA: Şi cîţi profesori au rămas fără post la Atena?
CRESTE: Numai eu.
AGLAIA: Nu înţeleg.
CRESTE: Eu da. Sunt străin. Şi am făcut uz de d reptul de a mă
plinge. Nu mi-a iertat asta nici o clipă. Dar nu s-a grăbit Ştia
că vine vremea cind se va putea răzbuna neobservat Acum a
venit.
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AGLAI A : Cind s-a intimplat?
CRESTE : De citeva zile.
AGLAIA : Şi ce faci de atunci?
CRESTE : Stau acasă şi citesc. Şi cind nu mai suport singurătatea,
vin in piaţă, să văd oameni. La noi totul se petrece aici, in piaţă.
AGLAIA: Te văd din ce in ce mai rar.
CRESTE :Îmi vine din ce in ce mai greu să mă uit in ochii tăi.
AGLAIA : Creste - nu mă mai iubeşti?
CRESTE : Ba da. Foarte. Dar de cind mi se tot aduce aminte că
sint străin şi fără drepturi depline, simt o ciudată senzaţie de
culpă. Parcă aş fi comis ceva. Parcă n-aş mai fi atit de curat, ca
altădată. (ride): Cuvinte mari! Dar, ce să-i faci . . .
AGLAI A : Creste! Orice s-ar intimpla, nu-i lăsa să te facă să urăşti!
Dacă faci aşa, eşti un om pierdut!
CRESTE : Ştiu , Aglaia. Şi eu m-am gindit la asta. Dar e atit de
greu să te instrăinezi doar parţial .
AGLAI A : Şi ce ai de gind?
CRESTE : Nu ştiu. Ar trebui să-mi caut de lucru, dar vezi, nu mă
pricep decit să predau. Şi nici n-am chef de altceva. Stau şi
citesc. (Scoate un sul, rizind): Chiar azi mi-a căzut întîmplător
in mină, in dezordinea de la mine, lucrarea epocală a lui Gorgias.
Închipuieşte-�. il voi citi. Deşi atit de bine ii cunosc stilul. (ginditotr
Uneori visez, ce bine ar fi să-i fring gitul. Dar nu cred că aş face
o, chiar de-aş avea ocazia. Şti i , eu nu sint un luptător.
AGLAIA ( il prinde de min6} : Vino. Vino, Creste. Hai, să-I căutăm
pe Pilades. Mergem la mine. Doar atit de bine ne simţeam noi
trei împreună. Cit am vorbit. cit am ris! Vezi, asta nu ne poate
l ua Grogias!
CRESTE : Da, nici chiar el. Dar parcă ne simţeam foarte bine şi in
doi?
AGLAIA (ride): Bine. Cit timp vorbeşti aşa, tot bunul meu Creste
eşti . Vino. Să mergem.

Aglaia şi Oreste pleacA. Scena se intunecA, rAmine un timp aşa.
Dintr-odatA răsună o cuvintare agitatA, puternică - cuvinte
deformate, ininteligibile, din difuzoare. Scena se luminează
treptat' adunare a poporului, in acelaşi loc. Corul mare in partea
dreaptă a scenei, pe partea stingă, pe un podium, masa lui
Gorgias, la care stau membrii corului mic şi Gorgias, care ţine
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cuvintarea - de fapt o mimează - textul imposibil de inteles
vine şi pe mai departe din magnetofon. Sosesc Oreste Şi
Pilades, se a/ătură corului mare. Pilades vrea să-I convingă pe
Oreste de ceva, acesta dă nerăbdător din cap Cuvintarea se
termină, ovaţii prelungite - tot din magnetofon Gorgias se
Înclină modest.
GORGIAS (nu prea imbietot}: Bărbaţi ai cetăţii ! Doreşte să ma1 i a
cineva cuvintul?
CRESTE (scutură de pe el mfna lui Pilades): Eu!

CORUL M I C : Cam tirziu, Creste.
CRESTE : Nu vă reţin mult. (Se urcă pe podium, intr-o linişte de
mormint): Cetăţeni ai Atenei. TI acuz Tn faţa voastră pe prea
merituosul Gorgias - cel atit de stimat de voi toţi - de înşelătorie,
falsificare şi participare i ncompetenta la viaţa publică! ( Rumoare
din corul mare): Pot dovedi că studiul lui Gorgias despre situaţia
Tnvăţămintului din Atena este plagiat pînă la ultimul cuvînt
(rumoarea se fnteţeşte). S-a insp1rat din mulţi autori , in primul
rind din Antifon - dar vă mai pot numi pe mulţi alţi i . (cu vqce

n'dicat§): Cetăţeni ai Atenei! Prin fapta sa, Gorgias a obţinut
onoruri nemeritate. Aceasta e Tnşelătorie . Cum însă nu are
cunoştinţele necesare pentru funcţia obţinută, Tmpiedică pe alţii
să lucreze cinstit, fiindcă are putere asupra lor şi o foloseşte
spre a-şi ascunde ignoranta şi înşelătoria - acesta e abuz. Aşa
duce o fărădelege la alta. Menirea legii e tocmai să taie asemenea
Tnlănţuiri. Fapta lui Gorgias e o ruşine pentru Atena întreagă. Ce
vor crede despre noi străinii? Faima lucrării lui Gorgias a trecut

doar de graniţele cetăţii . Fapta lui e o lovitură pentru intreaga
activitate ştiinţifică ateniană.
Şi mai e ceva, bărbaţi ai Atenei, mai grav decit orice . . .

!n timpul cuvfntării lui Oreste, membrii corului mic şuşotesc
neliniştiţi. Acum se scoală unul dintre ei şi-/ Tntrerupe:
A. : Opreşte-te, Creste! Sau nu cun<;>şti obiceiurile noastre străvechi?
La prima picătură de ploaie trebuie întreruptă adunarea. (Membn'i

coprului mic n'dică miinile cu palma spre cel): Vrei ca zeii să te

pedepsească pentru încălcarea obiceiurilor?!

CORUL MARE ( se uită in sus cu toţii, scandează) ·
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Nu-s nori pe seninul cer �1 Atenei.
Doar ură şi fulgere pe pămînt. . .
CORUL M I C (isteric): E o vreme extraordinar de proastă! !

Ca şi Tn celelalte cazuri, corul mare nu insistA. Scena se goleşte,
nlm!n doar Oreste şi Pi/ades.
PILADES: Vezi, ţi-am spus: e inuti l .
CRESTE : Da, Pilades. Dar acest "inutil" e însăşi viaţa noastră.

PleacA şi ei. Scena se TntunecA.
La Aglaia. Aglaia şi Oreste.
CRESTE � De neînţeles! Trec săptămînile şi nu se întîmplă nimic!
Parcă nici n-ar fi fost adunarea aceea. Şi Areopagul pur şi simplu
refuză să se ocupe de cazul lui Gorgias. Oare chiar totul poate
fi muşamalizat?

p

AGLAIA : Totul, Creste. Dar tu să nu te căieşti entru ce ai făcut.
Mulţi , foatte mulţi se bucură că s-a găsit in fine un bărbat care a
avut curajul să vorbească deschis.
CRESTE : Se bucură? Mulţi? Unde sint oare? Eu nu văd nici unul.
Mă ocolesc cu toţii , chiar pe stradă.
AGLAIA : Bineinţeles că se bucură. Dar in taină. Bărbatul nu spune
soţiei, nici fratele surorii . Se tem.
CRESTE : Mulţumesc de aşa bucurie!
AGLAIA : Răbdare, Creste. Rind uiala lumii se schimbă incet.
Evenimentele par.să se petreacă rapid doar privite din urmă.
Cit timp trece pînă încolţeşte sămînţa? I ar omul nu-i fruct! Creşte
incet şi cu durere.
CRESTE : Da. in lumină palidă şi pămînt sărac . . .
AGLAIA : N u fii atit de amar. La ce te-ai aşteptat? Credeai că ţi se
vor alătura bătrînii? Sau că poporul îşi va ridica vocea? Nu poate,
sărmanul. Nu ştie să vorbească. Trebuie să fie învăţat. Şi trebuie
să-şi dea seama, ce anume vrea să spună . . .
CRESTE : Are nevoie de dascăli.
AGLAIA : Da, de mulţi, mulţi dascăli. Aşa cum eşti tu.
CRESTE : Eu am fost.
AGLAIA : Vorbeşti copilări i .. Profesia nu are decit inceput. Cit timp
trăieşte omul.
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CRESTE ( enerva(): Vorbe, Aglaia! Vorbe. Trăim numai prin cuvinte.
Exact ca Gorgias.
AGLAI A : Măcar cuvintele lasă-le in pace, neimpăcatule! Ele chiar
că n-au nici o vină. Hai, stai frumos lîngă mine. ( Orsstszfmbeşts,
stA iarAşi lfngA sa) : Vi ne primăvara, Oreste. Vin zile mai
frumoase. Peste citeva zile incep sărbătorii re de primăvară. Vom
saluta din nou renaşterea cu numele lui Demeter şi Dionisos.
Ne vom pierde Tn mulţime, ca in fiecare an şi ne vom bucura
impreuna cu ceilalţi . Şi nu mă voi îmbolnăvi, îţi promit!
O RESTE: Sărbători l e de pri măvară . . . Cu cită nerăbdare l e
aşteptăm T n fiecare a n . Oare m ă voi putea bucura ş i acum, ca
altădată?
AGLAI A : De ce nu?
CRESTE : M-am obişnuit cu gindul că sint străin. Aglaia - unde
te-ai putea simţi mai insingurat, decit la o sărbătoare străină?

Tsc smfndoi, scurti pauzA.
Soseşte Pilsdss plin de vervA, gfnind.
PILADES: Aduc o veste extraordinară!
ORESTE : ( fArA chef): Spune.

PILADES : Am fost la cîrciumă!
ORESTE : ( cu venin): Nu mai spune!
PILADES: Mi lăsaţi să vorbesc sau dispar!
ORESTE : Dar spune odată, nefericitule!
PILADES: Am dat de un logograf, tare beat săracul, un anume
Ghebeus. Mi-a expus trista lui viaţă, printre icnituri şi mai triste:
că el scrie cuvîntările altora, el , care ar fi cel mai mare orator al
tuturor timpurilor! Cel puţin , după părerea lui. A luat-o cam de la
inceput, de la copilăria lui nefericită - tocmai voiam să dispar
pe neobservate cind ceva din povestea lui intortocheată mi-a
trecut pe la ureche. Atunci am devenit brusc foarte atent! N-o să
credeţi ce mi-a spus!
ORESTE : Spune odată!
PILADES : Ţineţi-vă bine! Acest om a scris renumitul studiu al lui
Gorgias!
ORESTE (se ridicA brusc): Ce spui?

PILADES: Ei, vedeţi? Gorgias a adunat citeva citate din vechi autori,
dar n-a ştiut cum să le lege. L-a căutat pe acest Ghebeus, pe
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care 1-a găsit suficient de depravat şi au făcut tirgul: Ghebeus
scrie studiul , primeşte trei talanţi şi pleacă din Atena. El susţine
că Grogias 1-a înşelat - i-a dat mai puţin. Nu cred . Gorgias e
prea viclean pentru o asemenea greşeală. Probabil Ghebeus n
a plecat din Atena şi după un timp a incercat să-I şantajeze pe
Gorgias, dar acesta era deja tare pe poziţie. L-a dat afară.Îi
priveşte. Principalul e că acest. . . ( Oreste pleacă cu toatA viteza):
la stai, măi! Unde fugi?! ( il prinde in ultimul moment)

ORESTE : Cum unde? Omule, dacă eu stau in faţa poporului cu

acest Ghebeus . . .
P I LADES: Cu Ghebeus in faţa poporului? Dar ce-ţi inchipui? Doar
nu crezi că ar avea curajul să povestească toate acestea şi
treaz? Şi tocmai la adunarea poporului? Acest beţiv degenerat?

ORESTE (radiinctr Nu-i nimic! Şi beţivul e om! Îl voi educa! Am să
i explic!

Fuge, Pilades dupA el

Aglae singurA.

Aglaia ( ginditoare): Acum să te văd ce fel de dascăl eşti, Oreste!

Scena se fntunecA.
Din nou biroul lui Gorgias. Corul mic prezent - lficle face parte
din el Scena urmAtoare are caracter de pantomimA grotescA,
danseazA cu toţii fn jurul lui Oreste, care se uitA cfnd la unul, cfnd la
altul, care-i şuşotesc fn ureche -- Gorgias nu e de faţA. Nu-i
denumesc separat pe membrii corului mic.
Soseşte Oreste.
O RESTE: M-aţi chemat.
-: Arăţi m inunat!
-: De m ult n-ai mai trecut pe la noi.
-: Cum o mai d uci?
O RESTE ( ironic): Foarte inofensiv. De cînd trîndăvesc . . .

-: C u m , tot n u s - a rezolvat a c e a st ă d e p l o ra b i l ă
neînţelegere?
-: Revoltător!
-: Tot fără post?
-: I ndolenta anumitor organe e i ncredibilă!
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-: Ce birocraţie!
-: Sărmanul de tine. Probabil ţi-ai pierdut tot cheful . . .
-: Da'. Nu m-ar mira să te apuci de băut.
-: Ce vorbeşti! lartă-1 , Oreste! Vezi că glumeşte.
-: Aşa sîntem noi , glumeţi .
-: Toată lumea o ştie.
-: Aud , totuşi, că ai şi beţivani printre prieteni!
-: O. lăsaţi-1 . De unde să ştie Oreste ce poamă e acest
Ghebeus1
-: Cu atît mai m ult sîntem datori să-I lămurim.
-: Ai d reptate. Nu-i face cinste o asemenea cunoştinţă.
-: Oreste şi Ghebeus! Caraghios!
-: Un beţivan şi un d ascăl stimat de toată lumea!
-: Cel mai bun dascăl al cetăţii !
- : Şi tot fără catedră! Revoltător!
-: Şi de cînd am dat dispoziţie să fie încadrat!
.....:.: Vom sancţiona pe cei responsabili!
-: O . . . parcă ne lasă inima s-o facem . . .
-: Binelnţeles. Toţi putem greşi.
-: Numai cine nu munceşte nu greşeşte. ,
-: Să recunoaştem cinstit, oricine poate greşi.
-: Dar cum de nu ne-am d at seama pînă acum că Oreste
nu are post?
-: Ce păcat!
-: Dar ce ne tot plîngem?
-: De fapt nu s-a lntîm plat nimic ireparabil!
-: Deja de mîine poate să-şi continue activitatea!
-: Sigur că da! Nici o problemă!
-: Lipseşte atît d e m ult copilaşilor!
-: Aceasta e o lau�ă adusă muncii tale!
-: Dar dacă nu i-ar face plăcere să se întoarcă la vechea
şcoală?
. -: Tntr-adevăr. La asta nu m-am gindit.
-: Clt de lipsiţi de tact sintem !
-: Ce părere ai avea d espre o şcoală ln grăd inile lui
Academos?
-: Care să fie numai a ta.
-: Ţi-ai putea educa elevii plimbindu-vă! Gîndeşte-te !
•

·
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-: Cum de nu ne-am gîndit mai repede?
-: Ce să-i faci . . .
-: Nimeni nu-i scutit de greşeli!
-: Numai cine nu munceşte . . .
-: Şi tu poţi greşi, Oreste!
-: Ţi-o spunem cinstit în faţă!
-: Nu-l supăraţi! Ni-i atît de d rag!
-: Dar eu nu vreau decît să-I ajut!
-: Ascultă-1 , Oreste!
-: Tţi vrea binele!
-: Da, îţi spun în faţă: ai g reşit. N-ai fost destu l de
înţelegător faţă de greşelile semenilor tăi.
-: Nu u ita că G o rg i as se b u cu ră de un ren u m e
internaţional.
-: Ti e capul plin de problemele obştei.
-: Nu e de mirare dacă e distrat.
-: O m ică eroare se poate strecura în orice l ucrare
ştiinţifică.
-: O mică inexactitate.
-: Dar acestea sunt lucruri atît de abstracte.
-: De ce s-ar interesa Areopagul de o problemă atît de
abstractă?
-: Sau cu atît mai m ult poporul?
-: De ce am face din ţînţar, armăsar?
-: De mîine, poţi preda din nou.
-: Unde vrei tu .
-: Bineînţeles îţi retragi plîngerea . . .
-: Sînt sigur că oricum asta ai avut de gînd!
-: Pentru un om cult e ceva atit de penibil!
-: Retrage-ţi plîngerea!
ORESTE: Nu! ! ( dansatorii r4min nemişcaţi in poziţii groteşti) Nu
retrag nimic! Da? Acum suntem oameni cu toţii? Dar dacă nu
l-aş fi găsit pe Ghebeus sau n-aş fi reuşit, să fac să scînteieze
în el, ca o cremene, rămăşiţa de cinste ce mai are - acum
am mai fi oameni cu toţii? Nu retrag nimic!
CORUL M I C ( se sf4tuiesc, apo1): Tu fă bine şi întoarce-te la elevii
. tăi , Oreste. Cetatea are nevoie de tine.
ORESTE : Nu primesc cu bună inimă nimic de la voi. Totuşi, dacă
mă lăsaţi, voi lucra din nou. Dar vă asigur: nu retrag nimic!
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(pleacA).
CORUL MIC: SA se apuce de treabA. O sA-şi piardA treptat cheful
sA mai insiste, dacă va fi ocupat. Şi Cleon (salut militat) va fi
mulţumit, cA am reuşit să aplanAm această afacere penibilă.
I FICLE : Să nu uităm să mArim salariul lui Orestel
Scsna se IntunecA.
Dupl un timp msunA strigAte In lntuneric: "Jos cu Gorgiasl':
"Falsificatorull': 'Ruşinei': etc. Sint şi voci care strigA:"Jos cu Orestel':
"Orests s strAini': Scena se lumineazA brusc. Corul mare s prezent,
In aranjamsntul clasic. Deşi numai si au putut striga, nici un semn
nu tmdeazA cA ei ar fi fost cind se lumineazA scena. Corul mic, ca In
scena anterioam. Oreste şi Piladas traverseazA scsna.
PILADES: Creste, exagerezi . Ce mai vrei? Ţi-ai reprimit postul,
l ucrezi mai nestingherit ca oriclnd . De ce să mai forţezi l ucrurile?
Poţi pierde totul. De fapt, dintr-un punct de vedere, tu eşti cel
care a cTştigat.
CRESTE : Dintr-un punct de vedere, da. Văzlnd lucrurile aşa, cum
le-am văzut şi eu la inceput. Dar acum văd multe altfel. Şi ştiu
că am pierdut.
PILADES : Ce vorbeşti . . .
PleacA discutind.
Soseşte curierul - eventual soldatul din ectul l.
CORUL M I C : Ce veşti ne aduci?
CURI ERUL : Din partea lui Cleon. ( Corul Mic fn poziţia da drepţi.
Curierul scoata un sul, citeşte): DacA nu puneţi capăt campaniei
de calomnii din jurul adeptului meu Gorgias, ln termenul cel mai
scurt posibil , zburaţi cu toţii!
CORUL MIC (plfnglrs(J: Ce să facem? Ce-am putea decide? Creste
nu poate fi condamnat: are dovezi de nezdruncinat. Pe Gorgias,
ln schimb, n-avem voie să-I condamnăm. Ce am putea face?
CURI ERUL (sa uiti rn sul, citeşte): Asta vA priveşte!
Curiarul pleacA, cai şapte membri ai qorului mic vorbesc din nou
pe rind:
-: Ce să facem?
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-:
-:
-:
-:
-:

Ne-am ars!
Să punem capăt odată acestei poveşti i
Să convocâm adunarea poporului.
Din nou? Nu vo� fi prea multe, adunările?
Şi să terminăm odată! Aşa nu mai merge!

I FI CLE : De-ar mai merge o dată! Şi care va fi dorinţa poporului?
CORUL MIC (şovAind): Sentinţa poporului: Creste in exil, Ghebeus
îşi pierde cetăţenia.
I FI CLE : Să ştiţi . Nu sună râu! Încă o dată, dar mai hotărîţi !
CORUL MIC ( cu voce hotAritA, lficle dirijeazA cu gesturi teatrale):
Sentinţa poporului: Creste in exil, Ghebeus îşi pierde cetăţenia.
I FI CLE : Foarte bine! Acum a fost perfect! Şi ce ne facem cu
Gorgias?
Scena se TntunecA.
Din nou piaţa - mulţimea, precupeţele. DupA un timp doi oameni
(eventual Tn TmbrAcAminte contemporanA, doi muncitori ai teatrului)
ridicA un podium, cu mare zgomot, aduc masa binecunoscutA.
Curierul trece prin piaţA, strigTnd: "adunare popularA, adunare
popularA': Corul mare se separA fArA chef djn mulţime, !şi ocupA
locul pe partea dreaptA a scenei, din profil -masa e din profi/,pe
partea stAngA - Tmbrfncindu-se, vociferfnd, mult mai nedisciplinaţi
ca pTnA acum. Curierul goneşte precupeţele, care sfnt vizibil foarte
supArate. Tn timpul scenei, treptat, una c!te una se refntorc. Apare
corul mic şi un necunoscut, evident foarte important, se urcA primul
pe podium şi se aşeazA la masA. Membrii corului mic - dupA
nenumArate politeţuri
TI urmeazA.
-

I FI CLE ( citeşte textul, destul de prost): Cetăţeni ai Atenei! A sosit
vremea să punem capăt unei discordii, care de luni de zile ţine
in tensiune cetatea! Acum cind ar trebui să ne opunem cu forţe
unite spartanilor, nu ne putem permite să fim slăbiţi de certuri
deşarte. Duşmanul · nostru nu doarme! Să nu dormim deci nici
noi. E de datoria noastră să fim vigilen�. deoarece unde nu exisâ
vigilenţă nu există nici siguranţa că . . .
IntrA Tn funcţiune magnetofonul
DupA un timp, lfic/e se uitA la necunoscutul aşezat la capAtul
mesei, acesta dA afirmativ din cap. lficle preia cuvfntul·
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I FICLE: V-am pr�zentat deci , atenieni, cearta care ne sustrage
atenţia de la problemele noastre importante. Şi acum să trecem
la pronunţarea sentinţei.
O P R E C U P EAŢĂ ( celorlalte) : C u m , asta n-ar fi treaba
Areopagului?
I FICLE ( continuA netulburat): Nu vrem să credeţi , că intenţia
noastră e să pedepsim, cu atit mai puţin să răzbunăm . Dar
trebuie să restabilim pacea in rindurile noastre. Să incepem
cu Gorgias. E unul din cetăţenii cei mai de vază ai oraşului
nostru . A primit sarcini delicate şi el s-a achitat cu onoare de
ele, deşi trăim vremuri tulburi. Vremuri istorice. Acum in schimb
a greşit. Oricine poate greşi - dar noi vom dovedi că legile
sint severe şi in egală măsură valabile pentru toţi cetăţenii .
Din acest moment precupeţele incearcA sA vjndA totuşi
ceva. StrigAtele lor: "Luaţi-ne marfa '; la inceput rAzleţe şi fArA
curaj, devin din ce in ce mai curajoase. StrigAtele acestea
acompaniazA din ce in ce mai mult scena in cele ce urmeazA.
IFICLE: Gorgias a greşit. Din neatenţie, in lucrarea lui s-au
strecurat anum ite greşeli. Aceasta este de neiertat, chiar dacă
ne gindim că neatenţia lui se datoreşte faptului că e atit de
suprasolicitat de problemele obştii. Propun să fie sancţionat
cu un blînd avertisment, ad ucindu-i totodată mulţumiri pentru
prodigioasa lui activitate. ( se uitA la necunoscut, acesta dA
afirmativ din cap). Din păcate , Gorgias nu poate participa la
adunarea noastră, fiind reţinut de importante probleme de stat.
Ghebeus nu participă nici el ia adunare, fiind arestat. Areopagul,
forul nostru judecătoresc suprem, se va ocupa de problema
lui.
O PRECUPEAŢĂ: De fapt cine l�a dat Tn judecată?
I FICLE pare incurcat o clipA, citpe ce sA rAspundA. Necunoscutul
ii interzice printr-un gest llicle continuA, de parcA I-ar li intrerupt
doar un acces de tuse.

IFICLE: Acest om , care a avut condiţii optime ca sâ ducă o viaţâ
d e m u nci!! , ci nstită , ca noi toţi , e victima am biţiei sale
bolnăvicioase. Proporţional cu talentul său, i s-a dat posibilitatea
să scrie discursurile ce urmeazâ sâ fie rostite de bravii noştri
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oratori , aleşi de noi cu atîta grijă din rîndul cetăţenilor celor mai
talentaţi. Dar el nu s-a mulţumit cu atît A vrut să le şi rostească,
deşi pentru asta n-a avut o voce destul de plăcută. A început să
bea, să calomnieze. A avut chiar neruşinarea să-I calomnieze
pe bunul , cinstitul nostru . . . ( necunoscutul ridică braţul, lfic/e
trece urgent la fraza următoare): Propun, drept pedeapsă pentru
Ghebeus, pierderea cetăţeniei .
Corul mare nu reacţionează. Strigătele precupeţelor se inteţesc.
1 FICLE : Cît despre Creste ( Oreste şi Pilades sint alături de corul
mare) , acest om, născut pe pămînt străin, şi-ar fi putut găsi locul
printre noi. Fiindcă printre noi e loc pentru toţi care vor să
muncească cinstit Nu-i aşa, Creste? Deşi profesia lui e nobilă
şi cere un om integru, el a neglijat-o, pentru a se putea dedica în
intregime adevăratei vocaţii: intriga.
Intre timp, precupeţe/e afectate de faptul că nimeni nu le dă nici
o atenţie, alcătuiesc corul lor pe planul din fată al scenei.
I FICLE : Nu vreau să vă plictisesc, repetind ce am spus şi inainte.
Vrem să fim mărinimoşi. Deşi in nceste vremuri de grea cumpănA
l-am putea acuza de trădare, cerind pedeapsa supremă, ne
mulţumim să propunem doar exilul.
CORUL PRECUPEŢELOR : Luaţi-ne marfa!
CORUL MARE : Nu sintem de acord ! !
1 FICLE (şuşoteşte agitat cu necunoscutul, apo1): Dorinţa poporului
ne este sfintă! Propunem pierderea cetăţeniei.
CORUL PRECU PEŢELO R : Luaţi-ne marfa!
CORUL MARE : Nu1
I FICLE ( Ace/aţi joc, apoi plingărefr Am supus problema u nei
analize minuţioase. Propunem mustrare severă.
CORUL PRECUPEŢELOR : Luaţi-ne marfa!
CORUL MARE : Nu'
CORUL MIC (sar sus cu toţii, urlă cu voce stridentă) : Mustrare
severă!
CORUL MARE ( abia se aude): Nu. ( votează "da')
•

Piaţa se goleşte fulgerător. Ultimii pleacă membrii corului mic,
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ştergfndu-şi sudoarea de pe frunte. RAmfn Oreste şi Piledes.
Pl LADES : Al invins, Creste! Poporul şi-a manifestat dorinţa, chiar
dacA n-a reuşit s-o impună. Iar Gorgias a fost pedepsit.
CRESTE ( foarte trist): Nu, Pilades. Am pierdut. M i-am pierdut
patria . . .

A C T U L II I
!ntre cele douA acte din nou aproximativ 6 luni; dupA fnceperea
noului an şcolar.
La Aglaia. Aglaia şi Pilades.
AGLAIA : Ce veşti , Pilades?
PILADES (indispus): Ce ar putea fi, Aglaia?
AGLAIA : Creste?
P I LADES : Nu şti u nici eu mai mult decit tine. N u-l văd cu
săptămînile.
AGLAI A : S-a schimbat.
PILADES: Da . E amar
AGLAIA: Şi mai dur.
PILADES : S-a maturizat. Tn acest din umă an s-a maturizat mai
mult ca in toţi anii de cind TI cunosc.
AGLAIA ( oft!nd): Şi eu imbătrinesc, Pilades!
PILADES (r!de): Ei, asta-i !
AGLAIA ( tristA) : Spune-mi Pilades - cind se schimbă lucrurile?
Cum se petrece totul atit de neobservat? Niciodată nu sesizăm
tranziţiile, Pilades. Nu ne putem da seama că am pornit intr-o
direcţie anumită - ne trezim deodată gata ajunşi .
PI LADES : Aşa e, Aglaia. Şi tocmai de asta avem impresia că
evenimentele se petrec repede Tn viaţă. Deşi, adevărul e că totul
se intîmplă treptat. Şi tocmai din acest motiv sintem atit de
neputincioşi faţă de propria noastră soartă: trăim numai situaţiile
date. Nu ne dăm seama cum am ajuns la ele.
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AGLAIA : Parcă ieri am fost fetiţă. E oare posibil să fiu acum femeie
îndrăgostită? - Pilades nu e drept!
PILADES : Nu, Aglaia. intr-adevăr, nu e.
AGLAIA: Dar aşa e viaţa! N-ai ce face! Poate că e mai bine aşa.
PILADES: Da, Aglaia. Să ne ferească zeii pe toţi să trăim vremuri
in care eşti nevoit să te maturizezi brusc.
AGLAIA : Fiindcă nu aceasta e natura omului . Nu aceasta e armonia
naturii. Şi ce nu e armonie, e hibris. Şi ştii ( se cutremur5) zeii nu
tolerează hibrisul. Unde armonia e lezată, acolo se petrec
tragedii.
PILADES: Lasă, Aglaia. Nu te mai gindi la astfel de lucruri. Nu-ţi
stă bine tristeţea. Eşti prea frumoasă pentru tristeţe.
AGLAIA : Toţi sîntem prea frumoşi pentru tristeţe.
ScurtA pauzA.
PILADES : Şi totuşi, ceva nu înţeleg. in primăvară - doar ţii minte
- I-au lăsat din nou să predea, crezind că el va depune armele.
Dar n-a făcut-o. Apoi, au vrut să-I exileze. N-au reuşit: a fost
doar sever mustrat. Eram convins că, după vacanţa de vară , va
rămîne din nou fără post. Şi vezi , parcă nimic nu s-ar fi intimplat.
AGLAIA : E logic. Dacă I-ar da afară, ar incepe totul de la capăt.
Pentru ei, singura soluţie ar fi ca Oreste să plece din Atena. Dar
n-au cum să-I silească. Speră să plece de bună voie.
PILADES: Niciodată. Atena e patria·lui Oreste. Uneori e cam vitregă,
ce-i drept, dar şi o mamă rea tot mamă este.
AGLAIA: Odată mi-a spus: să-ţi părăseşti patria e parcă ţi-ai ucide
mama. Omul nu face aşa ceva. Nu poate.
PILADES : Gorgias nu-şi va găsi pacea pînă nu-l determină pe
Oreste să plece.
AGLAIA : E imposibil.
PILADES : Nici mie nu-mi vine să cred.
AGLAIA ( cu speranţ5) : Doar I-au lăsat in pace de atîta timp. Poate
vezi tu prea întunecat lucrurile. Îl vor uita, o să vezi. Atena are
probleme mult mai grave acum decît Oreste.
PILADES : Mă înspăimîntă mai mult această linişte din j urul lui
Oreste, ca toate furtunile de pînă acum. E apăsătoare această
linişte, Aglaia.
AGLAIA : Nu se va întîmpla nimic rău, o să vezi . Să-I determini pe
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•

.

Creste să plece de bună voie? Cum? O să-I ameninţe cu
răzbunarea zeilor? Trăim o eră luminată. Cine mai crede in ceva
supranatural? Cu altceva? Cu şomaj? Nepreţuire? Izolare? E
prea călit el . . .
.PILADES: N u mai credem Tn supranatural, intr-adevăr. Dar TI mai
avem in singe, iar Gorgias e foarte deştept! Să nu găseasoâ el
cuvintul magic, care va trezi ceva in Creste, ceva mai tare ca
raţiunea şi mai tare ca voinţa?
AGLAIA: Ce vorbeşti! Nu fi caraghios! Supranaturalul din singele
nostru . . . Omul e o fiinţă raţional!, chiar dacă nu mereu pare
aşa. Afară de raţiune, nimic nu există!
PILADES: De-ar fi aşa! Dar mă tem!
Scena se fntunecA.
Biroul lui Gorgias, Gorgias stA la masA, semneazA acte. 117ne
lficle, cu un dosar gros sub brat 1! pune fn tata lui Gorgias, cere-I
rAsfoieşte nerAbdAtor, curios. DA mirat din cap, fluierA. E foarte
mulţumit /fic/e pleacA. O clipA e fntuneric, apoi Oreste stA fn fata
mesei lui Gorgias, acolo, unde mai !nainte a stat lficle.
CRESTE : M-ai chemat din nou la tine, după atîta vreme, Gorgias?
GORGIAS : O, nimic deosebit - avem de rezolvat ·doar o mică
problemă.
Corul mare işi ocup4 in linişte locul pe fundalul scenei.
ORESTE : Despre ce e vorba?
GORGIAS : De fapt n-are prea mare importanţă. (Scoate /a ivealA
sulul enorm din actul fntfl): Tu eşti singurul care nu eşti trecut in
evidenţa! in Tnvălmăşeala evenimentelor, mi-a ieşit complet din
cap. (fi ameninţA glumeţ cu degetu�: Tu , războinicule! Dar hai
să terminăm odată cu formalităţi le, ca să nu primesc o săpuneală
de la superiorii mei!
ORESTE : Nici acum nu ştiu mai multe despre mine decit data
trecută. Viaţa mea a fost cindva, probabil, tare ciudată. Poate ar
fi mai bune să nu ştiu . . .
GORGIAS : Asta-i acum! Am rezolvat noi şi probleme mai încîlcite!
Punem umărul amindoi , o să vezi ce uşor merge! Numai puţină
bunăvoinţă.
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CRESTE : Din partea mea . . . dacă găseşti că-i chiar atit de important. . .
GCRGIAS : Numele?
CRESTE : Creste.
GCRGIAS: Naţionalitatea?
CRESTE : Grec din Atena. ( Cu condescendenţ6 ironică) :· Dacă-ţi
place mai mult, pot fi şi din Arges . . .
GCRGIAS (scrie): Din Arges, Creste, negreşit din Arges. Numele
părinţilor?
CRESTE : Nu ştiu. Nu ştiu nimic despre ei!
GCRGIAS : I mposibil! Doar o ţii minte pe maică-ta, Clitemnestra?
CRESTE : Clitemnestra? .
GCRGIAS : Sigur că da! Soţia regelui Agamemnon! Pe care 1-a
ucis!
CRESTE : Mama mea Clitemnestra 1-a ucis pe tatăl meu, regele
Agamemnon? Nopţile mele de coşmar . . .
GCRGIAS : Da, tu n-ai ştiut? S-a întîmplat cînd , după zece ani , s
a întors vi ctorios di.n Treia,. aducînd-o cu el pe amanta lui ,
Casandra. ( Cu consideraţie): Toată admiraţia mea pentru tatăl
tău! A fost un bărbat care ştia ce vrea! Şi-a sacrificat chiar şi
propria fiică, pe lfigenia, pentru a primi vînt prielnic la Aulis!
CRESTE : A sacrificat-o pe sora mea, lfigenia, pentru a primi vînd
prielnic . . .
GCRGIAS (foarte natural): Sigur! Era o vreme foarte senină, nici
urmă de vînt. Numele unchiului?
CRESTE (confuZ): Nu ştiu.
GCRGIAS : Asta-i bună! Doar îl ţii minte pe Egist?
CRESTE : Egist?
GCRGIAS: Ei, vezi? Amantul mamei tale. Doar împreună I-au ucis
pe Agamemnon. Să ştii c-au fost tare îndemînatici: au aruncat o
plasă asupra lui în baie şi apoi - trei lovituri de topor au fost
suficiente.
CRESTE : Cu toporui !În baie! De trei ori I-au lovit. . .
GCRGIAS : Aşa, aşa. Răbdare. Îi dăm noi d e capăt. N umele
bunicului?
CRESTE : Spune.
�CRGIAS : Da, da - Atreus. A avut şi un frate, un anume Tieste,
ştii şi tu, tatăl lui Egist. ( Ca o bfrfA picantă): Ciudat individ şi
ăsta! L-a gonit pe bunicul tău din propria ţară.
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CRESTE: L-a gonit?
GCRGIAS : Nu te nelinişti: nu pentru multă vreme. Bunicul tău
şi-a recucerit urgent tronul . Minunat om trebuie să fi fost' Apoi,
ca să arate că nu e supărat, 1-a i nvitat 1� o cină festivă pe
Tieste , cu cei treizprezece fii ai săi.
CRESTE: Treisprezece fii . . .
G C R G I AS : Rod itoare a ceste vech i fa m i l i i , n u ? ( Ride cu
compătimire): Ce neplăcut pentru un insingurat ca tine . . . din
senin , treisprezece unchi plini de afecţiune . . . Dar fii pe pace:
bunicul tău a avut grijă de tine . . .
CRESTE: A avut grijă de mine . . .
GCRGIAS : Sigur. A pus Tn mare taină ca doisprezece să fie ucişi
şi din carnea lor a preparat bucatele. din care tatăl lor, Tieste,
şi Egist, singurul rămas în viaţă , au mincat cu poftă . ( il
ingh/'onteşte, glume(): Măi, ce mutră or fi făcut, să mori de rîs!
Fiindcă, după cină, a avut gnă să le spună'
CRESTE ( se cutremur4) : Tngrozitor!
GCRGIAS (sec) : Ai d reptate, dar şi oamenii mari mai greşesc
Ce naiba 1-o fi apucat să-I Iose fn viaţă tocmai pe acest Egist?
Dacă ţinea morţiş la duzină . . . E1 . vezi , aproape am term1nat!
Numele sorei tale?
CRESTE: Sora mea. Parcă ai spus , că a fost sacrificată?
GCRGIAS : Da'de unde! Cealaltă!
CRESTE: Cealaltă?
GCRGIAS : De fapt, mai ai încă două, dar despre una din ele,
Hrizotemis, nu se ştie nimic.
CRESTE: Şi cea despre care ştii? Cu aceea ce s-a întîm plat? Au
ingropat-o de vie? Au zid it-o tn perete? Au siluit-o pînă şi-a d at
sufletul?
GCRG IAS ( foarte sever) : Creste! Sunt ind ignat! Ce vorbe-s
astea? Cum poate un om cu fantezie atit de perversă să fie
învăţătorul copiilor noştri nevi novaţi? Dar ci ne naiba s-o
omoare?
CRESTE ( tandru): Surioara mea . . . Cum o cheamă?
GCRG IAS : Electra.
CRESTE: Electra, surioara mea!
GCRGIAS : E o fire mai aşezată. Stă frumos acasă, la Arges, cu
mămica şi tăticul ei vitreg . Cum se şi cuvine, de altfel. unui copil
cuminte. ( infăşoară sulul, uşura() Gata, am terminat' Habar n·
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ai ce satisfacţie pentru un birocrat conştiincios, ca mine! Pot
veni superiorii in control: totul e in ordine! Ce foame mi s-a făcut!
( Confidenţial): Şi sete! Am plecat, zeii să fie cu tine, Oreste! Îţi
doresc o activitate foarte, foarte prodigioasă! ( PleacA)
ORESTE (singur, cu vocea gituitA de lacrimi): Electra, surioara
· mea!
Scena se lntunec4.
La Aglaia. Vine Oreste, palid, cu ochii lncerc4naţi, nepieptAnat,
cu o boccea pe spinare, baston In minA. Parc4 ar fi lmMtrlnit, dar
nu ani, ci secole - parc4 ar fi dintr-o altA em, IndepArtatA.
OREST€: Am venit să-mi iau rămas bun, Aglaia.
AGLAIA: Oreste! Ce ai de gând să faci?
ORESTE : Plec. Acasă. La Arges. Electra mă aşteaptă.
AGLAIA : Oreste! Vino-ţi in fire!
ORESTE : Se duce zi de zi la mormântul tatălui nostru.
AGLAIA : Ascultă-mă!
ORESTE : Stropeşte flor(le.
AGLAIA: Oreste!
Oreste se uitA la ea fArA s-o vadA. O lasA, fArA sA se
lmpotriveasc4, pe Aglaia, sA-i scoatA bocceaua, sA-I aşeze /AngA
ea. Chiar cAnd mspunde Aglaiei, nu pare prezent Ceea ce urmeazA
nu e monolog - notez şi tAceri/a lui Oreste, ca pauza In muzic4.
AGLAIA: Oreste - auzi, ce-ţi spun?
ORESTE: AGLAIA: Fii acum foarte atent la mine, d ragostea mea. Te rog .
O RESTE: AGLAIA: Unde să pleci? La Arges?
O RESTE: AGLAIA: La ce bun? Aici ţi-ai trăit toată viaţa! E posibil, oare, ca
acolo să n u fii cel puţin la fel de singur?
O RESTE: Mă aşteaptă Electra. Stropeşte florile pe mormintul
tatălui meu. În fiecare :t:i.
AGLAIA: Oreste! Ascultă-mă! Acel Arges nu mai există de m ult!
Nici nu se mai ştie unde e mormintul lui Agamemnon!
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AGLAIA: Argos e oraş mare acum. Străzi înguste, pline de oameni,
toţi sînt grăbiţi, fiecare îl îmbrîncoşte pe celălalt, dacă nu se dă
destul d e repede în lături. Ca şi aici , la noi . Nimeni nu se
sinchiseşte de celălalt. Nu cunoşti pe nimeni. Şi acolo îi vei
găsi pe cei şapte. Şi acolo sînt oameni ca Gorgias. Ce să cauţi
tu , acolo?
CRESTE : AGLAIA: Creste , te implor, răspunde-mi!
CRESTE: Electra, sărmana mea surioară. Mă aşteaptă zi de zi
la mormîntul tatălui meu.
AGLAIA: Nu te apteaptă, Creste! Gorgias te-a minţit. Cele ce ţi-a
povestit s-au petrecut cu mai bine de şapte sute de ani în urmă.
Tu nu eşti acel Creste!
CRESTE: Ştii, pe Egist l-am omorît aşa, cum omori un şarpe.
AGLAIA: Trezeşte-te! Uită-te la mine! Nu eşti tu acela. Cum ar
putea mîna aceasta ( ii sArutA mina) să ucidă? Unde să pleci?
Nici măcar n-ai putea să predai. Nu le cunoşti limba.
CRESTE: Dar apoi. . . mama . . . (işi ascunde faţa in miim).
AGLAIA: Lume străină, lumea lor. Ar trebui să iei totul de la capăt.
Printre noi ţi-ai găsit deja locul.
CRESTE: AGLAIA: Ascultă-mă Creste. Ştiu, n u-ţi plac cuvintele. Dar ce
altceva avem?
CRESTE:AGLAIA: Sînt vremuri vitrege la Atena. Dar e Atena ta , cea mult
iubită! Ţii minte cum um blam pe străzi , cum priveam statuile ?
Ţii minte ce ai spus, cînd m-ai îm brăţişat prima oară?
CRESTE: Electra, surioara mea!
AGLAIA (plingind): Creste - ce-i cu tine?
CRESTE: Ţi-aminteşti de visurile mele? De amintirile mele, care
nu erau ale mele?
AGLAIA: Nu sînt ale tale, într-adevăr, nu sînt!
CRESTE: Ba da. Acum da. Grea boală sîngele strămoşilor, Aglaia.
Ascunsă adînc, dar odată apare. Şi atunci nu contează de cînd
eşti bolnav.
AGLAIA: Dar tu eşti atenian . Atît de tînăr ai venit printre noi,
parcă te-ai fi născut aici. Doar tu spuneai că eşti cel mai atenian
dintre atenie� i.
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CRESTE: Am fost. Şi nu numai atît. N umai că n-am ştiut. Şi nici
n-am vrut.
AGLAIA: Eşti atenian , Creste . Crede-mă, chiar şi la Argos ai fi tot
atenian. Şi acolo ţi s-ar reproşa asta.
C RESTE: Ştiu.
AGLAIA: Nu pleca. Aici e locul tău . Acesta e poporul tău. N-ai
unde merge.
C RESTE ( blind) : Trebuie să plec. Nu pot face altfe l . ( Se
cutremurA) : Cit de departe a îm proşcat sîngele mamei!
AGLAIA: Ce spui! Ascultă-mă, dragostea mea!
OREST�: Electra, surioara mea, vin!
·

la bocceaua, bastonul Aglaia cade cu faţa In jos. Din cealaltA
parte a scenei apare Pilades, şi el cu boccea şi baston. Se alAturA
lui Oreste In tAcere.
CRESTE ( se intoarce): Mă vor chinui încă Eriniile neiertătoare,
ştiu. Dar de-acum încolo le voi infrunta numai acasă.
PleacA amindoi. Naratorul fuge disperat pe scenă:
NARATORUL: Nu aşa! Nu asta·am vrut!
Se adreseazA corului mare, In timp ce cortina coboarA Incet'
NARATORUL: Voi sînteţi de vină! Numai voi!

-- SFÂRŞIT�
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AG LA I A
-

piesă în trei acte 1970

Personajele:
AGLAIA
GORGIAS
ATENUS
GEBEUS
XANTI PPA
discipolii lui Socrate:
HERMOGENES
CRITON
KEBES
CRITOBULOS
SIMM IAS
ANTISTHENES
O bătrînă
Soldatul
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A CT U L
Vocea Ag/aiei Tn Tntuneric.
AGLAIA: Oreste, oare ţi-ai găsit liniştea printre ai tăi? Ai dispărut ca
piatra in apă . RămTn ascultătoare şi nu te caut, dar, iartă-mă , nu
ţi pot aduce copilul pe lume. Ce s-ar putea oare zămisli din tristeţile
noastre?
Scena se lumineazA. Gebeus, la o masA, beat, eventual Tnc4
vreo douA-trei mese, oameni ce petrec. Gorgias traverseazA
scena.
GORGIAS: (surprins): la te uită! Gebeus. Tu nu eşti arestat?
GEBEUS : Precum vezi .
GORGIAS : Dar Areopagul . . .
GEBEUS : Nici n-am ajuns pină acolo. M-au inchis doar un pic, să
nu fiu in calea lor cit aranjează cu Oreste ce au de aranjat. Eu şi
Oreste - era prea mult pentru ei . . .
GORGIAS: (amuza(): Şi eu care habar n-aveam cit eşti de impor
tant. . .
GEBEUS: (cu o furie subitA, IncearcA sA-/ loveascA) : Canalie!
GORGIAS: (TI imobilizeaz4): Opreşte-te sau Tţi crăp capul!
Furia lui Gebeus trece subit, cum a venit. Bea cu nesat, spoi
lasi capul pe masA.
GORGIAS : Dar ce-i cu tine?·AitădatA nu erai periculos, nici chiar
beat!
GEBEUS: ( bflbfind): Nemernicilor! L-aţi alungat! S-a terminat cu
mine!
GORGIAS : Nu te-a alungat nimeni. Ţi-ai pierdut doar cetăţenia. Ei
şi? Bei liniştit. ca şi mai inainte
GEBEUS : Nu pe mine! ( Urlfnd) Prea repede l-aţi alungat! S-a
terminat cu mine!
GORGIAS: Recunoaşte, ţi-a oferit bani ca să-I sprijini. Şi acum plingi
după banii tăi , aşa-i?
GEBEUS : Niciodată nu voi mai fi om! Plnă să ies eu din inchisoare,
l-aţi şi alungat!
GORGIAS : Vorbeşti tlmpenii. Eşti beat.
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GEBEUS : Prea repede l-aţi alungat!
GORGIAS : După unii, dimpotrivă . . . Şi, de fapt, cine 1-a alungat?
GEBEUS : Am fost atit de fericit!
GORGIAS: E o plăcere -să aud ce condiţii minunate oferă închisorile
noastre. Tncă o dovadă a condiţiilor înaintate pe care le . . .
GEBEUS : Numai cîteva luni de-ar mai fi rămas . . .
GORGIAS : La ce ţi-�r fi folosit?
GEBEUS : Ultima şansă a vieţii mele. Şi să-mi treacă aşa, pe sub
nas! Cît am fost de fericit! Acum s-a terminat. Niciodată . . .
GORGIAS : Du-te acasă. Nici nu mai ştii ce vorbeşti.
GEBEUS: ( i se agaţă de gÎt, plÎngÎnd cu sughi(urt) : N iciodată.
Niciodată. Cît am fost de fericit! De ce l-aţi alungat?!
GORGIAS: Ul Îndepărtează, cu silă): Doar n-aţi fost îndrăgostiţi unul
de altul? Ce niciodată? Mă scoţi din sărite!
GEBEUS : Era atît de bine să trăiesc şi eu puţin cinstit. Doar puţin
de tot. Parcă aş fi renăscut. Cînd m-a convins să spun tot ce ştiu,
n-am dormit nopţi întregi de spaimă. N-am să ui t niciodată cum
am început să vorbesc în faţa poporului. Tmi tremurau atît de tare
genunchii, aş fi căzut, de nu mă prindea careva. (PlÎngÎnd) O, cît
de frumos a fost, cît de minunat! Şi ce fericit eram! Niciodată n-o
să mai fiu . . . ( urlă din nou) Ucigaşilor! L-aţi alungat! Prea repede!
GORGIAS: Nebun bătrîn! De ce prea repede?
GEBEUS : Era aşa bine să fiu cinstit. Parcă nu eram eu. ( visător) Şi
apo i , în drum spre casă, mi-au crăpat capul! De nu treceau din
întîmplare cîţiva pe acolo, m-ar fi ucis cu siguranţă . . . O, cît de
minunat a fost totul!
GORGIAS: Te-ai tîmpit de atîta băutură.
GEBEUS : Cît de scurtă e fericirea în viaţa omului!
GORGIAS: (plictisit, gata să plece): Ştii ce? N-ai decît să fii cinstit şi
mai departe dacă-ţi lipseşte cinstea atît de mult. Serveşte-te
bătrîne. Ieşi pe stradă şi urlă. Spune adevărul gol-goluţ. Nici dracul
nu se va sinchisi de tine. Nici măcar nu te vor mai închide.
GEBEUS ( dispera�: Nu pot. Prea repede l-aţi gonit. Nu pot sta încă
singur pe picioare. Crezi că devii cinstit aşa, dintr-o dată, peste
noapte? De l-aţi mai fi lăsat puţin. N u merge fără el.
GORGIAS: (amuza�: Aşa ceva . . . cine ar fi crezut. . .
Dă să plece.
GEBEUS: (complet beai): Am încercat cu Aglaia. Dar e altceva! Nu
i decît o femeie. Şi, fără Oreste, nici ea nu mai e aceeaşi. Are
destule necazuri şi fără mine.
GORGIAS: ( cu un interes subit): Nu mai spune? Ce necazuri?
GEBEUS : Sst! Am jurat pe toţi zeii, să nu spun la nimeni! Drept cine
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mă iei tu pe mine? Eu sint un om cinstit!
Gorgias se fntosrce, sfll lfngA el. Şu�otesc. Scena se fntunecA
!ncat.
Aglaia traverseazA scena. Wna Gorgias, din partea sJ!ngA.
GORGIAS: Aglaia! Ce bine-mi pare! De mult vreau să vorbesc cu
tine.
AGLAIA : Tu, cu mine?
GORGIAS: Cu tine, Aglaia. Dar n-am vrut să-ţi tulbur pină acum
durerea. Ce lovitură crincenă, pentru noi toţi!
AGLAIA : Despre ce vorbeşti?
GORGIAS ( uimit) : Pă i , despre plecarea lui Oreste , d espre ce
altceva?! Ce pierdere pentru noii
Ag/aia nu gAse�te cuvinte, !ncaarcA sA pleca, Gorgias fi stă
!n drum, o !mpiadicA fArA brutalitate - sA plece.
GORGIAS : Arăţi splendid . S-ar părea că nu te prea afectează
plecarea lui Oreste. Deşi am auzit tot felul de şuşotelî, că aţi fi
fost buni prieteni . . . Ba , zic unii, mai mult chiar decit prieteni . . . Ei,
vezi (rfde) birfesc şî eu, ca muierîlel (Brusc foarta sarios): Aglaia,
tu trebuie să ştii . De ce ne-a părăsit Oreste?
AGLAIA ( cu ironia): S-o fi plictisit şi el de Atena. Sau, poate, firea lui
de aventurîer. . .
GORGIAS: Aglaîa , merit eu ironia ta? Eu sint sincer cu tine. Pentru
mîne toată povestea asta e atit de penibilă . . .ln aceste vremuri
grele, pline de responsabilitate, am pierdut un cadru valoros. Şi
asta-i doar una .
AGLAIA ( ca mai fnainta): Sau s-o fi dus şi el să facă avere , la
bătrineţe . . .
GORGIAS: Dar mai e ceva . Aud , se vorbeşte in cetate, cum că a
plecat din cauza mea, sau chiar, auzi, că eu l-aş fi adus in situaţia
să nu mai aibă altă alegere.Tmi face atit de rău să aud aşa ceva.
Ştii că m-am ţinut totdeauna departe de intrig i . Aveam atita
consideraţie pentru Oreste. Nici nu i-am ascuns acest lucru.
AGLAIA (ca mai fnainta): Desigur, Gorgias. Mi-a şi spus-o. Era
nespus de mindru de considera�a ta.
GORGIAS: Ce să-i faci , era tinAr şi zvăpăiat. Credea că merge totul
de la sine. Vai , Aglaîa , vîaţa-î atit de complicată. Atit de Tncilcîtă!
Lucrurile merg cind bine, cind rău. Ce să-i facil El işî pierdea
prea uşor cheful. Deşi noi am incercat sA-I ajutAm totdeauna.
Putea să vînă la noi cu incredere, oricind.
AGLAIA (ca mai sus): Desigur, Gorgîas. Şi despre asta mi-a povestit.
GORGIAS: Altfel, ce mai ştii despre el? N-ara de gind să se intoarcA
acasă?
-
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AGLAIA : Nu, Gorgias. De asta chiar nu trebuie să te temi.
GORGIAS: Aglaia! De n-aş şti cft eşti de îndurerată , m-aş supăra
pe tine! Păcat, că nu ţii legătura cu el. Acum ar putea veni liniştit
inapoi . Nu ma i are de ce să se tea mă. Am avut eu grijă să
muşamalizez chestia aia penibilă.
AGLAIA : Despre ce chestie penibilă vorbeşti?
GORGIAS: Ei, ştii şi tu, doar aţi fost atit de apropiaţi. Vorbesc de
reclamaţia aceea stupidă impotriva lui.
AGLAIA: Reclamaţie?
GORGIAS : Ei, da, cind I-au reclamat nişte elevi că ar fi vrut să profite
de surorile lor. Rămîne între noi , Aglaia, dar e un lucru tare urit,
nedemn de un învăţător din Atena. Am ţinut atit de mult la el, încît
am aranjat şi asta. Poate veni liniştit acasă . . .
AGLAIA: Gorgias! !
!şi dă seama cu cine vorbeşte. Cu un gest de silă dă să plece,
dar, pentru o clipă, ameţeşte, işipierdtl echilibrul. Gorgias o apucă
de mină.
GORGIAS (gitui! de emoţie): E totuşi adevărat! O dată au spus şi
bătrînele astea adevărul! E, deci , adevărat că aştepţi copilul lui
Oreste! Aglaia , de-ai şti cît sînt de fericit! Sîntem cu toţii alături de
tine! Vai, ce fericit sînt!
AGLAIA (plingind): Lasă-mă să-mi văd de drum, Gorgias.
GORGIAS: Ei, hai! Sper că nu ai şi tu idei preconcepute! Tn zilele
noastre! ( Cu mult sentimen� Copilul tău va fi protejatul nostru , al
tuturor, Aglaia! Vezi , de-ar păţi ceva , ar fi o lovitură pentru cetatea
întreagă! ( Foarte ameninţător) Să nu creadă poporul că ai vătămat
inten�onat progenitura ilustrului plecat! ( Cu căldură) Va fi copilul
nostru, al tuturor! Protejatul întregi i cetăţi! Azi , în aceste vremuri
grele, de restrişte, avem nevoie de fiecare copil. Ai multă grijă de
tine, Aglaia scumpă! Şi acum, fug să spun la toată lumea marea
veste! (pleacă)
AGLAIA: O, zeilor, ce să mă fac singură între atîţia oameni!
Scena se IntunecA.
O piaţA goalA, In fundul scenei un zid mohorit, se vede de la
distanţă cA este un decor, eventual se văd şi stilpii de susţinere zidul are douA ferestre prevăzute cu gratii şi o poartă, deasupra
căreia scrie cu litere mari: casă de naştere. Piaţa se umple Tncet cu
oameni, vin tiptil, făc!ndu-şi unul altuia cu ochiul, cu degetul la buze,
In cea mai perfectă linişte. lntre ei, Gorgias. Unii au Tn minA buchete
de flori, cadouri legate frumos cu sfoară. Stau In grupuri, aşteaptA,
unii stau jos. DupA un timp se aude sc!ncet de copil Sar Tn sus cu
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toţii, urale, se felicitA Intre ei, bucuria e foarte mare. Prea mare. Unul
dintre discipolii lui Gorgias strAbate cu mare greutate mulţimea,
aduclndu-i acestuia un scaun, pe care Gorgias se ·urch sprinten,
pentru a ţine, spontan, . o cuvintare.
·

GORGIAS : Cetăţeni ai Atenei! ( Oamenii se liniştesc cu greu, noi şi
noi valuri de entuziasm strAbat mulţimea) Trăim o clipă minunată!
Un omuleţ a văzut lumina zilei, unul din aceia care mifne vor prelu�
ştafeta Civilizaţiei din mîinile noastre obosite! Mare 'sărbătoare în
viaţa cetăţii ! ( Vocea i se grtuie, se stăpfneşte to/Qşi cu bărbA(ie)
Trăim vremuri grele. Azi-miine sînt ze"ce ani de cînd durează
războiul nostru stTnt impotriva Spartei. Trebuie.să tnvingem! Vom
învinge! Vom lupta pină la ultimul om! " Vom arăta că adevărul
triumfă pină la urmă. Nu ne descurajăm, chiar dacă mai pierdem
cite o bătălie pe ici-colo - dar războiul nu-l vom pierde! Niciodată!
Spartanilor! Vă bucura� prea devreme! Aţi cuceritAmphipolisul
de la noi? Şi atunci de ce? Fiindcă Brasides a fost norocos? Şi
mai ales, fiindcă noi am comis o greşea lă: am încred inţat
conducerea navelor noastre unui intelectual. Eu am fost de la
inceput impotriva numirii lui Tucidide în această importantă func�e:
Nu am fost ascultat. Acum, degeaba il mai exilăm, bătălia nu o
mai putem ciştiga. Dar, nu-i nimic! O invăţătură in plus! Tn viaţa
unei naţiuni pe cale de renaştere, intelectualii sint doar o frină. O
piedică.
Dar nu despre asta am vrut să vă vorbesc. Ne-am intilnit aici ,
cu toţii , pentru a sărbători , inima ne-a adus aici pe toţi , fără a şti
d inainte că aici ne vom intilni -•şi încă atît de mulţi. Pe Aglaia o
sărbătorim, care a adus pe lume, cu atit eroism, acest copil , al
cărui tată , Creste, ne-a părăsit în vremurile astea de grea
cumpănă .. Acum, cind sintem ferm hotărT� să rezistăm pină la
ultimul om, eroismul Aglaiei ne entuziasmează pină la lacrimi. La
început ea şovăia, dar i-am explicat că cetatea are nevoie de
soldaţi , de tineri atenieni curajoşi şi a înţeles ce datorie are. Şi
iată că acum ne intilnim toţi aici , adunaţi atit de spontan, s-o
sărbătorim pe Aglaia . . .
117n pe scenA copii, cu buchete de nori, purtind pancarde: "Aglaia
- adevărată mamă din Atena': "Femei din Atena, ştiţi ce ne datorati':
"Sintem puţinr: "Noi sintem viitorul" etc. Mulţimea ovaţioneazA,
aplaudă, Gorgias e emotionat pănă la lacrimi, se apleacă de pe
scaun, mingiie cite un căpşor de copil, smulge din mina cuiva un
buchet de nori, pe care-/ nuturA deasupra capului. !n toiul sărbătoririi,
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se deschide uşa casei de naştere. Iese o bătr!nă soioasă,
respingătoare, care se furişează CI/greu prin mulţime p!nă la Gorgias,
TI trage de haină, Ti spune ceva, glasul Tie acoperitde zgomot Gorgias
nici nu se uită le ea.
GORGIAS : Ag laia e un simbo l . Ea e femeia greacă , ferti lă ,
îmbelşugată. Copilul ei va fi copilul cetăţii . Numele ce-l va purta
va fi numele scump al comandantului cetăţii: Cleon. Femei din
Atena, luaţi exemplu . . . ( către bătr!na care-I trage de haine in
continuare): Ce tot vrei?!
BĂTRTNA ( in liniştea subită ce se aşterne): Greşeală! Greşeală! Nu
Aglaia a născut! Ceea ce a� auzit a fost doar o sclavă din Etiopia . . .
GORGIAS ( Încremeneşte o clipă, apoi din străfundul sufletulw):
Paştele şi grijania ! ! !
Tr!nteşte florile de păm!nt. Discipolul dispare prin mulţime cu
scaunul. Toţi trintesc de păm!nt ce au In mină şi se aşează resemnati
In poziţia de la Inceput, c!nd aşteptau. Copiii pleacă. Linişte totală,
nici o mişcare. După un timp - scfncet de copil. Cu toţii se uită
ne!ncrezători la casa de naştere. Uşa acesteia se crapă puţin, !şi
scoate capul bătr!na, face semne afirmat/ve furibunde. Sar fn sus
cu ·totii, urale, se felicită Intre ei, bucuria e foarte mare. Prea mare.
Străbate mulţimea, cu greu, discipolul lui Gorgias, cu un scaun In
m!nă, pe care acesta urcă sprinten, pentru a ţine, spontan, o
cuvintare.
GORGIAS: Cetăţeni ai Atenei! ( Oamenii se liniştesc cu greu, noi şi
noi valuri de entuziasm străbat mulţimea) Trăim o clipă minunată!
Un omuleţ a văzut. . .
Scena da capo, după dorinţă. Du,'ă care scena se Tntunecă
treptat, cuvintarea se mai aude un timp, din ce In ce mai slab.
Scena următoare: la Aglaia. Aglaia, cu un copil de cfteva luni In
braţe. ll7ne Gorgias.
GORGIAS: la să-ţi văd progenitura! Aşa da! Mai zic şi eu fecior!
Noroc că-ţi seamănă, Aglaia. Ce copil frumos! O să am grijă de
tine, băiete!
AGLAIA (se intoarce cu copilul): Lasă, Gorgias. Lasă-mă pe mine.
Ce doreşti?
GORGIAS: Am vrut să văd dacă nu duce� lipsă de ceva. Neapărat
anunţă-mă dacă ai nevoie de ceva , Aglaia!
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AGLAIA: Ne descurcăm noi , Gorgias.
GORGIAS: Nu, Aglaia . Copilul lui Oreste e al cetăţii . O să avem cu
toţii grijă de el.
AGLAIA: Nu cumva să fie ca tatăl său, de asta 'vă temeţi . . .
GORGIAS: Tu vezi numai răutate peste tot. ( Ride) Deşi , sincer să
fiu, ce ne-am face de-ar fi mulţi tineri cu firea lui Oreste! Acum, e
important să avem un tineret loial, patriot. Trăim vremuri grele!
Fiecare tinăr contează. Atena nu poate supravieţui dacă noua
genera�e e formată din i ndivizi neurastenici . plini de probleme.
AGLAIA: (ride supArstă): Micuţul Cleon nu e neurastenie şi nu are
probleme. Uită-te numai la el. Nu are nici un an. Ce vrei de la el?
GORGIAS: Nu-i niciodată destul de devreme pentru aceste lucruri ,
Aglaia .
AGLAIA: Şi nu pot să sufăr numele ăsta pe care vrei să i-1 pun. Azi
miine împlineşte anul. Trebuie să-i dau un nume. Nici asta nu
mai poţi face liber Tn Atena?
GORGIAS: Fă cum vrei! Păcat că eşti atit de neincrezătoare. Să nu
fie Cleon, dacă tu nu vrei.
AGLAIA: Se va numi Oreste. Ca şi tatăl său.
GORGIAS : Nici vorbă nu poate fi, Aglaia! l-ai face un mare rău. Şi ,
la noi , nici nu e obiceiul să dai copilului numele tatălui său. Bine,
să nu fie Cleon , de nu vrei. Cu atit mal mult, cu cit aseară am
primit vestea că el a căzut pe cimpul de luptă. Brazides la fel .
Aud că succesorul l u i Cleon, Nicias, a ş i incheiat pacea cu Sparta.
Deşi acestea sînt ştiri încă neconfirmate.
AGLAIA: O, am ajuns să vedem şi astal
GORGIAS: Nu va fi o pace lungă, Aglaia. Asta nu schimbă mai nimic.
Hai să numim copilul Atenus, ce zici?
AGLAIA: Nu, Gorgias. Lasă-mă pe mine. Acesta e copilul meu.
Numai eu am dreptul să decid.
GORGIAS: Acum, fiecare copil e o problemă publică . Tu nu poţi fi o
excepţie. (Amenin(ătotr Mai ales tu nu poţi fi o excepţie. Vom
face om din tine, băiete!
AGLAIA: Eu TI voi creşte. Ungă mine se va face mare. De la mine va
invăţa omenia. Voi cultiva în el tot ce i-a dat bun natura.ll voi
invăţa tot ce am trăit, şi ce a fost bun şi ce a fost rău Tn viaţă. Nu
mă poti impiedica , Gorgias. Nu vă dau acest copil!
GORGIAS : Dar, Aglaia, cine vrea să ţi-I ia? Cum ar fi posibil?.
Scena se lntunecă.
Continuarea are caracter de scenariu radiofonic. Se aud voci
cunoscute - Aglaia, Gorgias, Atenus etc. - pe rind, de fiecara dată,
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cTnd e posibil, e vocea altuia. Replici rostite expresiv, voci care
TntreabA, rAspund, uneori rAcnesc Tn stilul vTnzAtorilor de ziare etc.
Atmosfera devine treptat din ce Tn ce mai TncordatA, cite un re
flector strAbate scena goalA, pinA la sffrşit tensiunea creşte treptat
Scena se terminA Intr-o isterie dezlAntuitA, cu vApaia reflectoarelor
şi sunet de sirene. Se terminA brusc fArA nici o trecere.

VOCEA AGLAIEI: Nu lua jucăria băieţa�ului . Nu vezi că-i mai mic
ca tine? Tot a�a de curajos ai fi �i cu unul mai mare?
VOCEA AGLAIEI: Ai smuls aripile acestei musculiţe. Gînde�te-te
cît de rău o doare. Poate tocmai se plimba �i ea cu mă mica ei, ca
tine, cind ai rănit-o. Acum degeaba plingi, nu,i mai po� da ce i-ai
luat. N u-i a�a că n-o să mai faci?
VOCEAAGLAIEI : Vezi, acestea sint literele. Cu ajutorul lor poţi spune
oricui tot ce-� doreşte inima. Anul viitor vei merge la �coală, Atenus.
O să fie bine, ai să vezi.
O VOCE : De o mie de ani locuim noi , grecii, pe aceste meleaguri.
Tot ce e bun aici de la noi se trage.
VOCEA LUI ATENUS : Mamă, ce înseamnă cuvintul "barbar"?
O VOCE: Scrieţi: noi, grecii , sintem stăpînii acestui pămînt.
VOCEAAGLAIEI : Uite marea, Atenus. Vezi cit e de imensă? Şi după
ea , tot pămînt vine. Şi acolo stau tot oameni. Ca �i noi.
O VOCE : Grecia e o ţară muntoasă. Din această cauză, in cursul
dezvoltării ei istorice, au luat fiinţă ora�ele-republică. Dintre toate
acestea , Atena e cea mai măreaţă. Repetati după mine.
VOCI DE COPi l : Sintem un popor iubitor de arte. După premiera
Antigonei, Sofocle a fost ales strateg al cetăţii. El a făcut faţă
însărcinării ce a primit de la popor cu eroism. Repetati după mine.
VOCI DE COPil: Noi, grecii, iubim frumosul.
VOCEAAGLAIEI : Nu-i adevărat! Tatăl tău a fost un om minunat!
O VOCE : De cinci ani durează pacea. Cit o să mai ţină?
O VOCE : N-aş crede să mai dureze. Deşi Nicias a încheiat o pace
pe cincisprezece ani.
O VOC E : De trei sute cincizeci �i nouă de ani, o dată la patru ani,
toată Grecia sărbătore�te, ca un singur om, nobila intrecere a
Olimpiadei. ·se deschid ora�ele incercu ite, săbiile ridicate
incremenesc in aer �i nu lovesc pe nimeni cît timp durează
concursul. Premiile sint mici, dar cu atît mai mare e gloria
Tnvingătorului. Spune� după mine,
VOCI DE COPil : O dată la patru ani, pentru citeva zile, toată Grecia
se une�te.
ATENUS : Mamă, unde e Sicilia?
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O VOCE: Urmaţi-1 pe Alcibiade! El ne duce la victorie!
O VOCE : Eu l-aş prefera pe Nicias. Sint sătul de războaie.
AGLAIA: Despre ce vrei să-ţi povestesc in seara asta , băiatul meu?
O VOCE : Scrieţi : Alcibiade e mindria noastră , a tuturor. Nimeni , pînă
la el , nu s-a prezentat cu şase care la concurs. Curajul lui nu
cunoaşte margini. L-a salvat pe Socrate pe cimpul de luptă . Şi-a
riscat viaţa ca să-I salveze pe Socrate, cel atît de d rag inimii
noastre.
VOCEA LUI ATEN US : Mamă, cine-i"mai mare? Cleon sau Alcibiade?
VOCEA LUI GORGIAS : Atenus, asta-i o intrebare prosteasca . Cleon
e mort, Alcibiade trăieşte. Totdeauna cel viu e cel mai tare.
O VOCE : Stîngul înainte, dreptul doar să atingă pămîntul ! Atltfel ,
cazi în faţă cind TI străpungi. Acum, cu toţii , deodată !
VOCE DE COPIL: Raportez, clasa e gata pentru ora de mfnuire a
armelor şi autoapărare. Prezenţi 52, trei bolnavi , unul scutit.
VOCI DE COP i l : Huo! Trădătorul ! !
VOCEA L U I ATENUS : Vai , mamă, dar cum nu intelegi odată? Uite,
o să-ţi arăt cu mătura: aşa se ţine lancea. Pricepi?
O VOCE : Avem nevoie de teritorii noi! Sicilia e bogată! Discursurile
lui Alcibiade Tnsufleţesc poporul!
VOCI : Nicias e un fricos! Jos cu el!
GORGIAS : Vezi , Atenus, s-ar părea ca ai avut o idee bună TnfiinţTnd
Asociaţia Tinerilor adepţi ai lui Alcibiade! Cum de ţi-a trecut prin
minte?
O VOCE : Scrieţi: noi , grecii , Ti preţuim pe cei care se sacrifică pentru
bunăstarea cetăţii lor dragi. Numele lor TI păstrăm pe vecie în
amintirea noastră.
O VOCE : Război! Război! Douăzeci şi cinci de mii de soldaţi de-ai
noştri se Tndreaptă spre Sicilia, sub conducerea ilustrului Alcibiade
şi a lui Nicias!
O VOC E : Veşti bune din Sicilia.
O VOC E : Trădare! Statuile lui Hermes au fost dezonorata! O să
găsi m făptaşii! Tn Atena toată lumea-i suspectă ! Diogene din
Apolonia, Diagoras din Milo şi filozoful Hippon au fost izgoniţi de
popor!
VOCEA AGLAI E I : Unde mergi, Atenus? Unde duci cartea aceea?
VOCEA LUI ATEN US : Asta e cartea lui Protagoras, "Despre Natura
Zeilor". Protagoras a fost alungat de popor. O să facem o petrecere
grozavă Tn curtea şcolii: Ti ardem cărţile. Va fi grozav! Hai şi tu .
VOCEAAGLAI E I : Ardeţi cărţi? Dar aşa ceva nu fac nici perşii! Şi tu
iei parte la asta? Nu-ţi aminteşti ce fericit ai fost cînd ai reuşit
prima oară să citeşti un cuvint? Şi acum ardeţi cărţi?
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MAl M ULTE VOCI (şoptind, apoi din ce in ce mai tare): Alcibiade a
fost! Alcibiade! El a dezonorat statuile lui Hermes! I mposibil !
Dovezile sint incontestabile! Alcibiade a fost! Trebuie chemat
inapoi! Să răspundă in faţa poporului!
O VOCE : Vasul trimis de atenieni să-I aresteze pe Alcibiade se
apropie de ţărmurile Siciliei.
VOCEA LUI GORGIAS : Acum poţi vedea ce e politica , Atenus. Doar
cu citeva zile mai inainte, aceşti oameni ar fi omorit pe oricine ar
fi tndrăznit să spună doar o vorbă rea despre Alcibiade. Şi acum,
toţi ii cer capul. Ciţiva dau drumul la o vorbă şi aceasta , ca un
bulgăre de zăpadă, se rostogoleşte pe panta opiniei publice. Cind
ajunge jos, e avalanşă.
VOCEA LUI ATENUS : Şi cu mine ce va fi? A mea a fost ideea cu
asociaţia aceea a adep�lor din şcoală . . .
VOCEA LUI GORGIAS : Nu te teme. Eşti incă prea mic. Nimeni nu
se sinchiseşte de tine. Dar să-ţi fie de invăţătură: e mai bine să te
ascunzi in umbră sau să preaslăveşti poporul, in general, decit
să te sacrifici pentru un singur om. Mai bine să fii acolo de unde
porneşte avalanşa.
MAl MULTE VOCI : Alcibiade s-a alăturat spartanilor! Oastea noastră
din Sicilia a fost distrusă in intregime! Nicias e mort! Alcibiade
vine impotriva noastră cu persanii! Deja au ajuns la grădinile lui
Akademos! Numai o minune ne-ar mai putea ajuta!
VOCEA AGLAIE I : Atenus!
O VOCE : Asta e! Am găsit! Singura soluţie posibilă! La Atena puterea
a fost preluată de Sfatul celor Zece!
O VOCE : Asta e! Am găsit! Singura soluţie posibilă! La Atena puterea
a fost preluată de Sfatul celor Patru Sute!
VOCEA AGLAIE I : Atenus!
O VOCE : O minune! Sintem salvaţi! Alcibiade e din nou de partea
noastră!
VOCEA LUI GORGIAS : Alcibiade e ambiţios. El preferă să ciştige
acest război pentru noi , decit să fie un trădător bine plătit in Sparta.
Astfel se va bucura de recunoaşterea atenienilor pină la capătul
zilelor lui , neuitind , bineinţeles, nici de părerea urmaşilor. Vezi,
cum se păcălesc intre ei, Atenus? Numai cel care stă tupilat şi
influenţează evenimentele, fără să fie la vedere, nu poate fi păcălit.
Fii numai atent, să vezi ce se va mai intimpla!
VOCEA AGLAIEI: Atenus!
VOCI : Am invins! Am invins! Alcibiade a invins!
O VOCE : Trăiasacă Alcibiade!
O VOCE : A invins, da' e suspect! Ne-a trădat deja o dată!
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VOCI : Să-I exilăm! Tn exil cu Alcibiade!
VOCEA AGLAIE I : Atenus!
O VOCE : LTngă Arginuze a fost scufunda� flota duşmanilor. Strategii
invingători au fost executaţi, se spune câ n-ar fi acordat suficient
ajutor celor ce se Tnecau in mare . . .
VOCEA AGLAIE I : Atenusl
Vocile devin din ce fn ce mai accelerate, mai fncordate, mai
isterice. La sffrşitu/ scenei, jocul reflecioarelor şi al sirene/or la maxi
mum. Brusc, se instaleazA o linişte de mormfnt Scena goalA pfnA
acum se lumineazA. Aglaia stA fn mijlocul scenei, foarte miel, foarte
!mbAtrfnitA, cu pArul alb. Apare val-vfrtejAtenus, are 11 ani, cu pArul
mare, flutur!nd pe spate, plin de elan, radiind fericit.

ATEN US : Am reuşit! Am reuşit! Toate porţile-s deschise! Gorgias m
a luat lîngă el i Di ntre toţi tinerii atenien i , numai pe mine! Şi
gindeşte-te: n-am decit şaptesprezece anii
AGLAIA: Şaptesprezece ani. . . cind au trecut oare? Şi eu, care
credeam că sint foarte atentă . . . Iar ai cTştigat tu, Gorgias!

A CT U L

11

Birou/ lui Gorgias. UngA masa arAtoasA a lui Gorgias
pe
partea dreaptA a scenei, din profil - o altA masA, mai miel, mai
modestA, !n fundal, cu fata spre public. Gorgias stA la masa lui şi
citeşte atent, subliniind anumite lucruri. Soseşte Atenus, tfnAr,
viguros, nu s-a schimbat mult In cei c!ţiva ani care au trecut, doar
pArul e lins cu briantinA şi poartA o mustatA subţire. Apare grAbit, cu
o grAmadA de acte la subsuoarA, pe care le aruncA de la distantA P.B
masa lui. ·
-

ATENUS : Acest Anaharhos . . .
GORGIAS : Ce s-a mai intimplat iar?
ATENUS : Iar. Iar a mai zis ceva.
GORGIAS (citeşte): Şi ce a mai spus?
ATENUS : Că in Atena există un obicei ciudat: problemele sint
<liscutate de cei ce se pricep la ele, hotărîrile sint luate de
nepricepuţi . . .
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GORGIAS: Lasă-1 să vorbească . ( Nu se opre$te din citit).
ATENUS : Dar, Gorgias! Cum de nu-ţi dai seama cit este de grav?
GORGIAS (plictisit): Notează-! Atenus. Trece-l lîngă ceilalţi.
ATENUS : Bineînţeles că-I notez.li �n eu minte pe deştepţii ăştia.
Odată va veni şi vremea să le cerem socoteală. ( Scoate din
ser/arul biroului un caiet, scrie) .
GORGIAS (invariabil): Nu s-a umplut încă acel caiet, Atenus?
ATENUS : Tţi baţi joc de mine, Gorgias. Deşi eu fac tot ce e posibil ca
să . . .
GORGIAS (se uită la el): Nici vorbă, Atenus. Să nu crezi aşa ceva şi
să nu te deranjeze dacă mă mai amuz puţin , din cînd în cînd, pe
socoteala ta. Eşti atît de tînăr, atît de silitor. Parcă m-aş vedea pe
mine, cu mul� , mulţi ani în urmă.
ATENUS : Dar nu-ţi dai seama cit sînt de periculoşi aceşti indivizi?
Subminează întreaga politică a statului nostru .
GORGIAS: Tntreaga politică? Vezi-ţi de treabă!
ATENUS : Dar . . .
GORGIAS: Te pierzi în detalii , băiete! Cîte caiete ai umplut deja cu
cele spuse de cutare sau cutare sofist? Dacă eşti atent la toate,
pierzi tocmai esenţa!
ATENUS : Dar acestea sînt nişte lucruri foarte grave!
GORGIAS: Ţi se pare. ( Scoate $i el din sertar un sul foarte subţire)
Ghici, ce e?
ATENUS : Nu ştiu.
GORGIAS : Corespunde nenumăratelor tale caieţele.
ATENUS : Dar nu-s decit citeva rînduri! ( Foarte mindru) Trebuie să
recunosti că te-am bătut! Nenumăratele mele caieţele conţin de
zeci de ori mai multe date!
GORGIAS (se amuză): Bineînţeles, dacă notezi toate prostiile . . .
ATENUS : Pot să văd ce ai notat?
GORGIAS: Da. N-am secrete faţă de ucenicul meu preferat.
ATENUS ( cite$fe lacom, apoi cu decepţie): Dar nu-i nimic deosebit!
Sînt mai interesante notaţiile mele! Numai jigniri la adresa - doar
ştii! Ca şi acest Anaharhos. Cite nu-şi permite! Mai am şi vreo
patru-cinci caiete cu cele spuse de Aristofan. Aici ( arată sulul lui
Gorgias) nu-i nimic deosebit. Dar ia să-ţi citesc cite ceva din
piesele lui Aristofan! De cînd îţi spun că ar trebui să-I arestăm! Fii
numai atent. . . ( caută frebril intr-un caieţel)
GORGIAS: Le ştiu, le ştiu pe toate, cu amabila ta permisiune! Nu te
mai osteni , le cunosc pe de rost! De atîtea ori mi le-ai citit. Vrind ,
nevrînd , mă cultiv pe lîngă tine . . .
ATENUS : N u pricep. N u mai înţeleg nimic. De ce ţi se par mai
·
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importante aceste intrebări nevinovate pe care le-ai notat? Uneori
mi se pare câ nu mai eşti atit de vigilent cum erai!
GORGIAS: la te uită , şarpe mic ce eşti ! M-ai muşca şi pe mine?
(Atenus, disperat, protesteazA) . Bine, lasă. Fii atent. la spune, ce
facem noi aici?
ATENUS : Noi sintem biroul însărcinat cu supravegherea stării �e
spirit a popula�ei, pe scurt: avem puteri depline faţă de elementele
subversive . . . ( e foarte mfndru) .
GORGIAS (fi Intrerupe): Noi sîntem, noi sintem! Eu sint! Acest birou
e opera mea! ctnd răposatul Cleon m-a însărcinat să supraveghez
tineretu l, imediat mi-am dat seama că această activitate trebuie
să includă toate categoriile de vlrstă. Acolo unde politica e atît se
schimbătoare, e foarte important ca atmosfera generală să fie
stabilă! Şi am creat acest birou. ln acest oraş nu se Tntîmplă nimic
fără ştirea şi voia mea, chiar dac.§ numai eu singur cunosc această
taină. Şi va dura atîta timp cît o ştim numai noi - asta să nu uiţi
niciodată , Atenus!
ATENUS : De ce-i atit de important să nu ştie nimeni?
GORGIAS : De ce, de ce. Oamenilor le place să creadă câ fac ce
vor.
ATENUS: Măcar de n-ai permite ca cei ca Anaharhos şi Aristofan
să-şi fac.§ de cap. Totuşi , e ţipător la cer. Şi data trecută, de
exemplu . . .
GORGIAS. Noroc de aceşti nebuni ce ţipă la tot pasul. De n-ar fi ei,
aş fi nevoit să apelez la alţii . . .
ATENUS (neajutoraf): Nu mai Tnţeleg nimic.
GORGIAS: Ascultă-mă. ln cei treizeci de ani trecuţi de la moartea
lui Pericle, voinţa poporului nu numai că nu mai contează, dar
mai tot ce se Tntlmplă e impotriva ei. Crezi câ oamenii sTnt orbi?
Că nu-şi dau seama oare c.§ tot ce se petrece e Tn interesul unei
infime minorităţi? Că la cirma ţării sint nepricepuţii şi nedemnii?
Ştiu ei, Atenus, chiar dac.§ nu toţi , dar cei mai mulţi ştiu acest
lucru. Şi incetul cu incetul aceasta devine extrem de periculos.
Se adună supăra rea şi nemulţumirea pină la limita exploziei. Şi
apare atunci un nebun nesăbuit şi grăieşte Tn liniştea cea mare:
"ceva nu-i in ordine la noi in Atena". Toţi aşteaptă Tngroziţi. Ce se
va intimpla? Execuţie? Exil? Şi nu se intimplă nimic. Oamenii
sint mira� , contrariaţi. Cum, la noi se pot spune asemenea lucruri?
Poate câ teroarea nu este chiar atit de cumplită? Atunci , nici nu
stăm aşa de rău in Atena! Eroul nostru îşi ridic.§ din nou capul,
gata să infrunte moartea şi spune din nou: " cei de la cirma ţării
procedau mai bine aşa şi aşa în cutare problemă" şi iar aşteaptă
r
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cu toţii stirşitul lumii. Iar el nu vine. Apar şi alţi eroi. Fiecare spune
ceva nesăbuit şi grozav: ar fi mai multă piine de ne-am război
mai puţin, mai bine ne-am ingriji de sănătatea oamenilor in loc
să ne ucidem presupuşii duşmani, să construim Atena in loc să
ruinăm Peloponezul, şi că e mai plăcut să iu beşti o fată frumoasă
decit să mori eroic pentru patrie - şi alte ase menea bazaconii. Şi
se simt cu toţii grozav de uşuraţi. Cind pot să deschidă gura, nu
mai sint atît de nemulţumiţi. Nici vorbă de explozie. Se poate spune
cite ceva, şi atunci revendică toţi libertatea cuvintului. Cit timp
tăceau cu toţii ai auzit această expresie? Acum o aud la tot pasul.
Nu-şi dau seama c-o au, dacă pot s-o ceară . Şi ce s-a intimplat?
N imic. Totul e ca şi mai inainte. Apoi vin sofiştii , demagogii,
Aristofanii. Cu scriitorii , de fapt, n-am ce tace - scriu greu şi rar,
uneori devin prea libertini in jocul de-a libertatea. Dar oratorii,
Atenus! Oratorii , care zi de zi vorbesc cind intr-o piaţă , cind in
alta şi strigă in gura mare ceea ce ştie toată lumea , sint de
nepreţuit. Crede-mă, aş fi in stare să-i plătesc, numai să nu se
lase, deşi aşa ar pierde mult din puterea lor de convingere. Ei,
incepi să mă înţelegi?
ATENUS: O, maestrei Minunat! Numai un singur lucru mai spune
mi: de ce eşti supărat tocmai pentru întrebările nevinovate pe
care le-ai notat?
GORGIAS : Nu-s nevinovate, Atenus. Tntrebările nu-s niciodată
nevinovate. Mai bine zece cuvîntări rebele şi instigatoare, decit
o singură intrebare nevinovată. Vezi , băiete, ca orice joc, şi
jocul de-a libertatea are legile lui. Libertatea parţială e cel puţin
tot atit de rigidă ca asuprirea totală: hotarele se lărgesc puţin,
dar nu dispar! Aceşti oratori au un simţ d eosebit de ascuţit al
regulilor. Niciodată nu încalcă hotarul dintre admis şi interzis.
Simt pînă unde pot să meargă. Crede-mă, acest joc are legi
mult mai severe decit cel al interdicţiei totale. Şi nu uita: aceşti
eroi sint foarte, foarte admiraţi. Doar ei sint vocea poporului.
Tncetul cu incetul se obişnuiesc să fie obiectul stimei generale,
faţa li se mai rotunjeşte puţin, privirea devine mai blîndă. Deja
nu le-ar mai face atîta plăcere să-şi sacrifice viaţa . . . Dacă au
pornit-o odată, nu se mai pot opri: trebuie să treacă pe frînghia
întinsă deasupra prăpastiei. Bineinţeles, la inceput au jucat
cinstit şi au fost gata să se sinucidă. Dar cine m ai încearcă a
doua oară , dacă nu reuşeşte prima d ată ? Se plimbă mai
departe pe frînghie, culeg laurii şi aplauzele - dar sub ei, chiar
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dacă vizibilă doar pentru cîţiva buni cunoscători ai jocului, e
plasa care-i apără de accidente. Ţesută din regulile jocului, pe
care-I respectă cu sfi nţenie. Pentru nimic in lume nu i-aş da,
Atenus.
ATENUS: Nu mi-ai răspuns la intrebare.
GORGIAS: Răbdare, imediat. Aceşti eroi demască unele lipsuri in
activitatea organelor noastre. Vorbesc uneori cu patos, alteori cu
ironie ucigătoare - dar totdeauna la modul afirmativ. Ar fi in stare
să adoarmă cu răpăitul acestor tobe in urechi, de care s-au bucurat
atit de mult la inceput. Poate numai liniştea i-ar trezi din somn.
Dar o intrebare, Atenus? Dacă nu le mai spui oamenilor că multe
sint prost rînduite la noi la Atena , ci le pui o intrebare, o mică şi
aparent nevinovată intrebare? Şi se pun pe ginduri - se gindesc,
Atenus! - şi ideea alte idei naşte, pînă spun ei: "rău". Dar cît de
diferit e acum acest cuvint! Calitativ, e complet deosebit! Atenus,
sunt lezate astfel, legile jocului şi eu voi interveni , chiar de voi
răsturna pe dos intreaga cetate.
!şi şterge fruntea, bea o inghititurA de apA.
ATENUS: Cred .că înţeleg. Despre cine vorbeşti?
GORG IAS : Despre Socrate.
ATENUS ( miraf): Socrate? Acest zdrenţăros? Toată lumea ride
de el!
GORGIAS : Socrate întreabă, Atenus! Socrate calcă in picioare
toate legile jocului.
ATENUS: Tnţeleg . ( Se adinceşte in ginduri, apoi subif) Am găsit!
GORGIAS : Ce ai găsit, deşteptule?
ATENUS: Să-I punem intr-o situaţie in care n-are· de ales: fie
pierde dragostea poporului, fie ni se împotriveşte făţiş. Şi atunci
il avem la mină.
GORGIAS ( amuzat şi induioşat de zelul elevului sAu): Hai , spune.
ATENUS: Să dăm un ordin de arestare, nu contează pe cine
arestăm şi , ca semn al increderii ce-i purtăm , să-I insărcinăm
pe Socrate să efectueze arestarea. Ştii doar, sint cazuri cind
arestarea e efectuată de . . .
GORGIAS (acelaşijoc): Tnţeleg. Dar, momentan, singurul pe care l
aş putea aresta e însuşi Socrate. ( viclean) Nu merge, Atenus!
Vezi , n-avem pe cine aresta!
ATENUS ( uimit): Dar, Gorgias! Doar nu-i o problemă pentru noi ,
să arestăm pe cineva!
GORGIAS ( rfzfnd, fnduioşa�: O, zei ! , cum zboară vremea! Parcă
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ieri te-am luat lîngă mine. Ce copil erai! Şi acum . . . Azi-mîine te
vei descurca fără mine. Ai făcut progrese enorme. Dar nu te
împăuna. Tncă mai af multe, multe de învăţat pînă atunci!
ATENUS ( cu mindrie copi/Areasc§) : Bunâ, nu?
GORGIAS : Bună idee,Atenus. Şi totuşi : e cam sărăcuţă. N-are destul
stil. De cîte ori să-ţi spun: măsura noastră e perfec�unea!
ATENUS: Şi de ce, mă rog , nu-i bună ideea mea?
GORGIAS : Din două motive. Primul: tot ce mi-ai spus s-a ma i
petrecut o dată. Noi nu putem plagia. Dacă lucrăm după scheme
rigide, devine previzibilă orice mutare de-a noastră şi nu mai facem
două parale. Noi trebuie să fim foarte originali!
ATENUS: S-a mai intimplat? Cind?
GORGIAS : Cu doi sau trei ani în urmă, cînd in fruntea celor treizeci
a stat Critias. (Rizind) Tn anii ce-au trecut, am epuizat toată tabla
înmulţirii din pu nct de vedere organizatoric. Numai biroul nostru
a rămas neschimbat. Deci, Critias, cu cîţiva ani în urmă, a făcut
întocmai ceea ce tu ai expus înainte ca idee genială. Numai că tu
nu ştiai de el. De cite ori ţi-am spus, că dacă vrei să fii cineva în
meseria noastră, trebuie să ştii totul? Totul!
ATENUS: Şi care a fost rezultatul?
GORGIAS : Foarte simplu: persoana a refuzat. lmpreună cu alţi patru
cetăţeni, fusese delegat să aresteze pe un anumit Leon din
Salamis. Şi a refuzat.
ATENUS: Vezi? Am avut dreptate. Repetăm figura şi-1 avem la
minâ.
GORGIAS : Da , pentru nesupunere. Şi ce-ai făcut? la o amendă, în
cel mai bun caz închisoa re, cîteva săptămîni . Şi cTnd iese,
popularitatea lui va fi mai mare ca niciodată. Acesta e al doilea
motiv pentru care nu pot să ascult de sfatul tău. N-are stil.
ATENUS: Nici n u ştiu . . .
GORGIAS : Fii numai atent la mine, o să-ţi arăt cum se procedează.
(Atenus se pregAfe$fe să ia notiţe). la mai lasă dracului eterna ta
scriptologie! Mai şi ţine minte cîte ceva!
ATENUS (speriat): Am înţeles!
GORGIAS ( mai blind): Sărmana copil, la vîrsta ta nici eu nu ştiam
mai mult. Şi eu nici n-am avut de la cine să învăţ. Tu eşti mai
norocos, dar tocmai din acest motiv vei deveni mai greu inde
pendent. Nu-i nimic, Atenus, eu am incredere în tine. Fii atent,
băiete. Trebuie să cunoşti foarte bine firea omului dacă vrei să-I
domi n i . Să ştii totu l , absolut totul. Ce gîndeşte, ce face, ce
mănîncă , ce vorbeşte cu nevastă-sa în pat. N imic nu-i de prisos,
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•

•

odată poate fi folositor. Aşa am găsit eu trei oamen i , perfect
corespunzători , care să-I acuze pe Socrate.
ATENUS: Să-I acuze?
GORGIAS : Acuzaţii foarte grave, Atenus. Clar formulate şi totuşi
atit de abstracte, incit e foarte greu să te aperi faţă de ele. Ce ai
spune dacă te-aş acuza că ai furat plăcile de aur de pe statuia lui
Pallas Atena , hai să zicem , aseară?
ATENUS : Am fost cu trei prieteni aseară , oricare din ei ar putea să
mi fie martor. (lngrozif): N u eu am fost, Gorgias!!
GORGIAS (RÎzind): Bine, bine, linişteşte-te! Te cred . Doar ai dovezi
incontestabil�. Dar dacă te-aş acuza - şi aş aduce zeci de martori
- că te uiţi sfidător şi obraznic la statuia zeului, ori de cite ori treci
prin faţa ei , ce te-ai face? Şi doar cunoşti pedeapsa! Cum te-ai
apăra?
ATENUS: Nu ştiu . . .
GORGIAS : Ei, vezi? Să-I acuzi pe Socrate că nu se supune unei
sarcini, altminteri nepopulară? Ce ai făcut cu asta? Dar dacă-1
acuz de nesupunere faţă de zei, că ar crede in proprii lui demoni
şi, hai , să zicem, corupe tineretul? Şi aduc trei martori?
ATENUS: Sint curios ce va răspunde la aceste acuzaţii.
GORGIAS (ginditor): Şi eu.
ATENUS: Şi cine sint cei trei?
GORGIAS : Oameni de incredere. Nu vor să-mi facă mie sau altuia
un serviciu , nu-i aşa de simplă situaţia. To� trei il urăsc pe Socrate.
Condiţiile in care s-au format - deci şi caracterul lor - sint de aşa
natură , incit sint capabili de orice. (rizind) Vezi , ce dialectic judec?
După ce l-am pus la index pe Heraclit. . . Dar n-am răspuns încă
la intrebarea pe care mi-ai pus-o. Unul dintre ei, Meletos, e un
poet mediocru.lţi recomand mediocrii, Atenus, poţi foarte bine
colabora cu ei. Mai ales cei mediocri in vreun domeniu al artei.
Acest Mei etos de pildă a petrecut jumătate din viaţa lui învăţînd
propria sa limbă maternă, mai bine zis reinvăţind-o: a studiat
gramatica, a buchisit poetica şi zeii mai ştiu şi eu ce? A scris vreo
trei volume de poezii şi abia atunci şi-a dat seama că-i păcat de
osteneală. Odată, Socrate - bineinţeles faţă de alţii - i-a spus că
dacă mai studiază mult limba , azi-miine se va face înţeles doar
prin semne, ca surda-muţii. (ride) Bună , ce zici? Pe cinstea mea,
e o adevărată plăcere, pentru un vulpoi ca mine, un asemenea
adversar.
ATENUS: Şi ceilalţi?
GORGIAS Un anume Anitos, descendent cumsecade al unui lung
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şir de maiştri modeşti. Cu munca cinstită a cîtorva generaţii au
strîns o avere frumuşică - nu prea mare, cam cît ar putea strînge
sau pierde în cîteva zile un aventurier - dar totuşi au strîns-o.
Cu noşti acest gen de oameni: se cramponează de bani ca un
cîine de osul său , dar în acelaşi timp sînt convinşi că, posedînd
un anume număr de talanţi, poţi devni neapărat cineva şi în viaţa
culturală. Bineînţeles, cu mulţi ani în urmă, Socrate i-a zis şi lui
cîte ceva. Iar ăştia nu uită. Aşteaptă cu răbdare momentul să-şi
achite datoria , cu dobînzile acumulate . . . Trebuie să cunoşti
oameni i , Atenus. E foarte important.
ATENUS: Şi al treilea?
GORGIAS : Al treilea, Licon, e un sofist, şi încă unul destul de talentat
- dar ştii cum sînt sofiştii! Se joacă cu cuvintele şi nu cred în nimic
pe lumea asta! Cum ar putea dovedi că cenuşiul e alb sau negru ,
aşa cum le trece prin cap? Un sofist se fereşte de o convingere
fermă - oricare ar fi ea - aşa precum se apără fricosul de boală.
Să nu păţească ceea ce a păţit Cratilos, de pildă. El era un sofist
clasa întîi pînă să-I contamineze teoriile lui Heraclit. De atunci,
nu mai face două parale, e legat de mîini şi de picioare cu
adevărurile eterne în timp ce ceilalţi argumentează nestingheriţi
şi-şi bat joc de el. Ciudate creaturi oamenii, Atenus. Cînd vei mai
îmbătrîni puţin, te vei amuza de minune. Ai să vezi!
ATENUS : Toţi îşi bat joc unul de altul şi noi rîdem de toţi. Oare şi pe
socoteala noastră se amuză cineva?
GORGIAS (cu furie subitA): Taci din gură, mucosule!
DupA o scurtA pauzA intrA Soldatul.
SOLDATUL : Cineva doreşte să vă vadă.
GORGIAS : Aristocles?
.
SOLDATUL : Da.
GORGIAS : Lasă-1 să intre.
ATENUS: Cine e?
GORGIAS (se adresează Soldatulw): Roagă-1 politicos să aştepte
pu�n. ( Soldatulpleacă): Foarte multe depind de ei, Atenus. Trebuie
să-I cîştig de partea mea dacă vreau să mă socotesc cu Socrate.
ATENUS : Te-ar putea împiedica?
GORGIAS : Nu chiar. Dar mi-ar putea îngreuna foarte mult treaba.
ATENUS: Cine e?
GORGIAS : Un tînăr plin de concep�i moderne. Deocamdată nici el
nu ştie ce vrea , se uită doar, cercetează, adulmecă viaţa cea scrisă
cu litere mari, îşi vede liniştit de-ale lui, deşi, de-ar vrea , ar putea
obţine cele mai mari funcţii: e descendentul uneia din cele mai
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vechi şi nobile familii din Atena.
ATENUS : Ţine la Socrate?
GORGIAS : Da, foarte mult. E elevul lui preferat. Socrate a povestit
nu o dată că într-o noapte a visat o pasăre albă, mare şi frumoasă,
care a coborît la el în poală - şi ziua următoare 1-a cunoscut pe
Aristocles.
ATENUS: Şi cum de-ţi închipui că-I poţi cîştiga de partea ta?
GORGIAS: Nu ştiu. Pare incredibi l , ştiu. Şi totuşi (pocne�te din
degete) ceva, undeva, instinctul probabil , îmi spune ceva ciudat.
Aici este latura artistică a muncii noastre, Atenus! Să ştii că munca
noastră are şi aşa ceva. Altfel, închipuieşte-ţi: din partea tatălui
său , acest Aristocles descinde direct din Codrus, ultimul rege al
grecilor, iar maică-sa e descendentă a lui Salon - mai bine zis
sora lui Salon. lnchipuieşte-ţi!
SOLDATUL : Aristocles.
GORGIAS : Fii foarte atent acum, Atenus. Poţi să iei şi notiţe dacă
vrei. O să vezi la cîte trebuie să te pricepi , in munca noastră.
Atenus se apleacA cu sfrg asupra caietului. IntrA Aristocles. Se
opreşte fn faţa mesei lui Gorgias. Partea scenei unde e masa lui
Atenus se IntunecA, treptat, fn cursul scenei ce urmeazA. Dispare fn
fntuneric şi Gorgias. Se vede doar Aristocles: un tfnAr de 28 ani,
bine fAcut, cu umeri foarte largi, frunte enormA.

ARISTOCLES : Ce căldură!
GORGIAS : De secole nu a mai fost aşa o vară fierbinte în Atena.
ARISTOCLES: E insuportabil. Nici nu mai ştiu ce să fac. Totdeauna
am suportat atît de rău căldura. Parcă nu .mai pot să judec. Abia
mai văd. Abia te mai văd şi pe tine.
Gorgias abia se mai vede.
GORGIAS : Deşi, vezi, în biroul meu e răcoare.
ARISTOCLES: Totul e atît de ciudat. De zile intregi sînt buimăcit de
tot. N ici nu ştiu cum am ajuns aici. Cine eşti tu? Nu te cunosc.
GORGIAS : Cum să nu. ( Nu se mai vede) Ne cunoaştem de mult.
ARISTOCLES: Nu ştiu cine eşti. De unde ai apărut? Mai inainte nu
erai aici . . . Poate nici nu eşti. Poate exişti numai in imaginaţia
mea. Prea e cald. Şi totuşi , parcă mi-ar fi frig in apropierea ta.
GORGIAS: Te gîndeşti prea mult, prea te cercetezi pe tine însuţi.
Prea te sim� obosit, deşi nu faci nimic. Nu-ţi găseşti locul cuvenit
in societate? Sau speri încă să găseşti republica ideală, la care
visezi?
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ARISTOCLES : Cine eşti tu , care ştii totul? N-am vorbit cu nimeni
despre toate astea.
GORGIAS : Republica ideală, condusă de un filozof, şi din ca re ai
exila poeţii. De ce vrei să-i goneşti, Aristocles?
ARISTOCLES : Ştii totul despre mine?
GORGIAS : Umbli prin lume ca un somncrrn b ul , singura ta realitate
sînt propriile vise. Şi ce vise plicticoase ai! Ce-ţi înch ipui? O
republică ideală, al cărei principe e un filozof, fiindcă doar filozoful
poate găsi adevărurile eterne. Şi ce dacă le găseşte? Găseşti loc
pentru fiecare - doar nu-� închipui că şi-1 păstrează. Cei care îi
întreţin pe ceilal� cu munca lor. Luptătorii , cărora le-ai interzis să
aibă familie şi avere. Ai alăturat vreodată, aşa, din joacă, aceste
două noţiuni, familia şi proprietatea particulară? Pătura care
pluteşte peste toate, precum spuma pe apă. Şi ce va fi şi mai
tîrziu? Crezi că încremeneşte totul? De ce fugi , ascunzîndu-te în
republica ta de vise?
ARISTOCLES: Taci! Cine eşti tu? Cine te-a adus aici, la mine? De
unde ştii tu totul? Mi-e frig în apropierea ta!
GORGIAS : Cine sînt? Poate chiar tu însuţi. De mine fugi? De tine
însuţi? De ce vrei să goneşti poeţii din cetatea ta? Doar şi tu eşti
unul din ei!
ARISTOCLES : Am vrut, am încercat, dar n-a mers.
GORGIAS : Şi, cînd l-ai cunoscut pe Socrate, ai ars tot ce-ai scris.
ARIS TOCLES : Piei din faţa mea!
Din acest moment, Gorgias e luminat din cfnd fn cfnd pentru
o fracţiune de secundA de o luminA roşie intensA, fn crescendo pfnA
la sffrşitul scenei, cfnd rAmfne fnve/it fn aceastA luminA. Scena ce
urmeazA e parafraza convorbirii lui Adrian Leverkuhn cu Diavolul,
din Doctor Fsustus a/ lui Thomas Mann. Multe din fraze sfnt luate
cuvfnt cu cuvfnt de acolo. Scena capAtA treptat un caracter de Ev
Mediu.

GORGIAS : Te refugiezi în filozofia ta a ridă , stupidă , di n faţa
insuccesului tău ca poet. De ce nu încerci, oricit de dureros ar fi ,
să cauţi măcar o singură vorbă care să izvorască d i n adîncul
"
fiinţei tale? De ce nu încerci să scrii mereu altceva , reîncepînd
mereu acelaşi chin? Te anchilozezi într-o lume împietrită a visului.
ARISTOCLES: Ce vrei de la mine?
GORGIAS: Vreau să închei un tîrg cu tine. De ce ai gonit poe�i,
Aristocles?
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ARISTOCLES: Nu m-am născut poet. Degeaba încerc, nu ştiu să
sufăr. Nu pot cunoaşte suficient oamenii. Am scris o Medee, ca
Euripide. Totul era la locul său, am respectat toate regulile - totuşi ,
n-a avut viaţă. Cum să descriu eterna suferinţă cînd nu mă simt
în stare să sufăr alături de cei lai�? Prea sTnt calm, nu fac altceva
decît să contemplu. Tmi caut neliniştea şi n-o găsesc. Sînt un om
pierdut.
GORGIAS: Fiindcă nu te-ai cufundat în josnicia omenească - nici
măcar într-a ta proprie. Ai învăţat totul din carte, cunoşti viaţa din
cărţi. Creează-ţi singur nefericirea , dacă n-o poţi cunoaşte altfel.
Afundă-te în mocirlă. Trădează-ţi prietenul.
ARISTOCLES: Prostii . Şi dacă creez artificial ceea ce nu există , ce
am făcut? Ştiu şi eu că aurul făcut la foc, şi nu la soare, nu-i aur
adevărat.
GORGIAS: Cine ţi-a spus �ma ca asta? E mai bun focul din soare
decît cel din bucătărie?
ARISTOCLES : Să mă inoculez cu boala, să nu mă mai chinuie
această sănătate sărăcăcioasă? Şi nu-i morbid ce naşte boala?
GORGIAS : Crezi tu că există geniu care să nu aibă de-a face cu
infernul? Nu există! Artistul e frate cu criminalul şi cu nebunul. lţi
închipui tu că s-a putut crea vreodată o operă care să placă fără
ca plăsmuitorul ei să fi avut de-nvăţat ce-i aceea o existenţă de
criminal şi de nebun? Fără un element morbid , n-ar fi răzbit el
cîte zile ar fi avut! Te-ai oprit în prag şi nu te lasă prejudecăţile să
I calci. Trădează-ţi prietenul. Creează-ţi boala, dacă cel ce te-a
creat nu ţi-a dăruit-o. Ajută-te singur.
ARISTOCLES: Piei din faţa mea!
GORGIAS: Mergi mai departe,decît ceilalţi. Rutina multor secole e
în spatele tău. Anumite lucruri nu sînt cu putinţă: să scrii , acum,
devine tot mai dificil. Ceea ce pentru Sapho, Anacreon şi alţii era
lege, pentru tine devine interdicţie. Cînd opera nu mai suportă
autenticitatea , cum să mai poată lucra cineva? Oricare dintre
scriitorii mai răsăriţi poartă cu sine un canon al interzisului, care
pînă la urmă ajunge să cuprindă toate mijloacele de exprimare,
deci ale întregii scrieri tradi�onale. Ce-i fals, ce-i clişeu uzat,
canonul hotărăşte. Creează-ţi neliniştea. Trădează-ţi prietenul.
Umple-� sufletul cu păcat, măcar cu acesta - el îţi va roade creierul
ca o boală tainică şi ruşinoasă. Talentul in sine nu ajunge, e nevoie
de imbold , excitaţie şi mizerie. Fără asta nu poţi fi artist, ci doar
filozof - şi încă unul ce nu deranjează pe nimeni .
ARISTOCLES : Ce tirg Tm i oferi t u mie?
GORGIAS: Tţi ofer ani. Mulţi ani, plini de suferinţă şi autoflagelare.
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Vei umbla prin lume, nicăieri nu-ţi vei găsi locu l. Vei dărîma
barierele ce îngrădesc de secole literatura. E�ti talentat. lţi ofer
i mboldul ce te descătuşează de toate interdicţiile.
ARISTOCLES: Şi după . . . ? Piei , satană!
GORGIAS: După aceea, vei fi al nostru . Ce �tiţi voi despre casa
diavolu lui? Dar pînă atunci pri me�ti a n i , mulţi ani: aproape
cincizeci. N isipul din clepsidră abia a început să curgă.
ARISTOCLES: Ce-mi oferi tu mie? Răul doar rău poate să nască ,
boala doar boală.
GORGIAS : N-am auzit în viaţa mea prostie mai mare decit că
morbidul nu poate da decît ceva morbid. Boala, boala creatoare
şi generatoare de geniu îi e vieţii de o mie de ori mai dragă decît
o sănătate pedestră. Doar nu crezi că un om sănătos ar putea
crea tot ce a creat Euripide?
ARISTOCLES : Cum , şi el?
GORGIAS : Şi el, ca şi majoritatea celor ce au găsit taina zbucium ului
fertil. lnoculează-te cu boala, Aristocles. Trădează-ţi prietenul.
Aproape cincizeci de ani primeşti in schimb �i ce vei crea va rezista
secolelor. Chiar �i porecla ta, care te supără atît de mult, Platon,
va rămîne veşniciei. Tu vei conduce, tu vei bate, în viitor, măsura
marşului, numelui tău i se vor închina tinerii, băie�i. care mulţumită
bolii tale nu vor mai avea nevoie să fie, ei, bolnavi. Sau trădători.
Vei sfărîma însăşi epoca de cultură şi vei avea cutezanţa barbariei,
a unei du ble barbarii , fiindcă ea urmează umanism ul ui şi
rafinamentului sterp. Trădează-� prietenul, Platon.
ARISTOCLES: M-ai instruit indelung despre timpul clepsidrei, marfa
neguţătorită de tine, cum şi despre preţul în dureri ce urmează a
fi plătit pentru viaţa superioară, dar despre ce vine după , despre
ştergerea pe vecie a datoriei, n-ai pomenit nimic. Hai, spune-mi.
Cum se vieţuieşte in ·casa diavolului? Ce-l aşteaptă, in speluncă,
pe cel care i-a jurat credi nţă?
GORGIAS : Cu mine vrei să te tîrguieşti? Ce ştiţi voi despre ceea ce
urmează? Aproape cincizeci de ani îţi ofer, şi spaima şi zbuciumul ,
�i revolta. Vei cunoaşte adincuri şi înălţimi, de nimeni cunoscute
pînă la tine. ladul şi raiul? Vei intui principiul contradicţiei şi poate
î� vei da seama că pe chipul satanei - solitar şi rău - Zeii nu pot
exista , decît unul , singu r şi bun . Trădează-ţi prietenul şi vei
întemeia Credinţa, cea a iubirii şi a iertări i , imboldit de ce te vei
teme mai mult: de propriul tău suflet păcătos. Vei fi poet, Platon.
ARISTOCLES: Tmi oferi infernul, pentru cincizeci de ani de iad , aici ,
pe pămint.
GORGIAS : Este unica existenţă pe măsura unui spirit mindru . Batem
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palma? Vei fi martorul meu in procesul pe care-I intentez lui
Socrate.
ARISTOCLES: Nu pot. Mă atrage, nu neg, tot ce-mi oferi. Dar e
prea mult pentru mine. Dă-mi puţină glorie, dar mai pu�nă mizerie.
Lasă-mă să-ţi promit doar atit: nu-ţi voi sta in cale iar in ziua
execuţiei mă voi preface bolnav.
GORGIAS : Fie. Deşi mă aşteptam la mai mult de la tine. Opera ta
va fi ambiguă, ca şi caracterul tău: prea poet, ca să fii intr-adevăr
filozof, şi prea legat de idei , pentru a putea fi poet cu adevărat.
Acum, poţi să pleci.
Aristocles dispare. Gorgias e luminat de razele roşii
incandescenta. Brusc, Intuneric deplin, apoi scena e luminatA de o
luminA diumA foarte prozaicA. Gorgias şi A/enus stau la mesele lor.
Aristoc/es nu mai e pe scenA. Atenus se uitA la Gorgias mut de
admiraţie.

GORGIAS ( cu un gest larg, triumfltol): Voila!

A CT ULIII
Cfteva luni mai Urziu, !neA tot pe arşiţA de varA (la Atena, acaestA
varA a anului 399 1. e.n. a fost cea mai cAlduroasA. de secole). Decorul
identic cu cel din actul / al piesei Oreste !n strAinAtate: piaţa din faţa
teatrului lui Dionisos.ln faţa scenei stA ghemuiti Xantippa, soţia lui
Sacrale, cu capul aplecat pe genunchi, /egAn!ndu-se Incet, !n ritmul
ancestral al doliului. Din dreapta se aud fr!nturi dintr-o convorbire,
cfte un cuvint e inteligibil' "moarte ·; "suner; "numai filozoful e cel ce
nu se teme" etc. Aglaia traverseazA scena, o observă pe Xantippa,
merge mai departe, ezitA, se opreşte.
AGLAIA: Te supără ceva?
Xantippa nu-i răspunde, se leagănă in continuare.
AGLAIA: Pot să te ajut cu ceva?
XANTIPPA (nu se uită la ea): Vezi-ţi de drum. Lasă-mă.
Aglaia, nehotărftA, dă sA plece, Xantippa, ftlră să schimbe
poziţia, face un gest rugător cu braţul. Aglaia se Intoarce la ea.
AGLAIA: Eşti tristă, văd. Nu te las singură. ( Se lasA jos ltngA ea)
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Nu-mi vorbi, de nu vrei. Dar poate-ţi face bine să tăcem împreună .
Cele două femei, În poziţie identică. După o pauză:
XANTIPPA: E tirziu?
AGLAIA: Se întunecă.
XANTIPPA : S-a inserat?
AGLAIA: Nu încă. Dar nu mai e mult.
XANTIPPA : Nu peste mult se întunecă de tot. Cum voi uri, cit trăiesc,
inserarea! ( Pauză) Tţi mulţumesc că stai cu mine, deşi nu ne
cunoaştem. Dar du-te acum. Probabil eşti aşteptată.
AGLAIA ( tristă): Nu mă aşteaptă nimeni . Nici acum, nici altă dată.
Aş vrea să mai stau cu tine.
XANTIPPA : Stai dacă vrei. (Se uită o clipă la ea) Şi tu eşti tristă .
Altfel nu te-ai fi oprit.
AGLAIA: Mai toate femeile s-ar fi oprit.
XANTIPPA: Da , fiindcă noi ne înţelegem şi fără cuvinte. Noi nu simţim
nevoia să ne îmbătăm cu ele. ( Cu furie subită): Neghiobi lor!
Neghiobi neputincioşi, lipsiţi de suflet! Otrăviţi totul cu cuvintele
voastre. Toată viaţa ţi-ai inecat-o in vorbe - şi acum şi rhoartea!
Tu vorbeai şi eu te-am incurcat doar, in timp ce ţi..am crescut
co pi i i ! (Ameninţă cu pumnul În direcţia de unde se aude
convorbirea) Totdeauna tu erai deşteptul. Ale tale erau cuvintele!
Te jucai cu ideile - cioburi pestriţe - in timp ce eu incercam să fac
tocmai ce n-ai dorit: ordine in j urul tău! Totdeauna credeam că
voi termina odată treaba şi vom juca împreună. ( neputincioasă)
Acum pleci şi nici măcar nu ţi-am cunoscut jocurile.
AGLAIA (neajutorată) : Nu ştiu despre ce vorbeşti . Tţi aştep� soţul?
Dar de ce in faţa teatrului? E actor?
XANTIPPA (amară) : E. Dar nici el nu ştie.
AGLAIA: Dar azi nici n-a fost reprezentaţie. Şi chiar de-ar fi fost, s
ar fi terminat demult. Se inserează.
XANTIPPA ( cu voce incoloral : La Atena, celula osindiţilor la moarte
e deasupra teatrului, săpată in stîncă.
AGLAIA: Tu eşti Xantippa? Soţia lui Socrate? ( Se ridică)
XANTI PPA ( cu aceea$i voce): N-ai auzit niciodată? "Noi, grecii ,
sintem u n popor civilizat''.
AGLAIA (amar) : Ba , am auzit. Nu o dată. Băiatul meu , la fel . . .
XANTIPPA : Stai jos, lîngă mine. Spune-mi ceva.
AGLAIA: Ce ţi-aş putea spune?
XANTIPPA : Orice. Spune ceva. Spune-mi: de ce aduce călăul otrava
doar după ce se inserează? E mai uşor aşa? Pentru cine?
Cele două femei , din nou una lîngă alta, in aceeaşi poziţie. După un
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timp, frînturi le de convorbire încetează brusc. Xantippa se ridică
in picioare, se uită Tmpietrită in direcţia aceea.
AGLAIA: De ce nu te duci la el? Ţi s-ar da voie. Ai putea să fii cu el
pînă in ultima clipă.
XANTIPPA (f.lnl să-şi schimbe poziţia): M-a gonit. Azi dimineaţa,
cind i s-a spus că aceasta e ziua. Preferă s-o petreacă cu discipolii
lui. Să mai discute încă o dată cu ei despre toate. Despre viaţă şi
despre moarte.
AGLAIA: De atunci stai aici?
Xantippa Ti faca semn să tacA, atentă la liniştea brusc instalattJ.
DuptJ un timp, se aude Tncat, dar faarte clar, vocea lui Socrate: "Criton,
Ti datorăm un cocoş lui Esculap, nu uitaţi': Xantippa Tşi duce mTinile
la gunl şi cade cu capul fn ţ}oala Aglaiei. Cele doutJ femei deabia
pot fi desluşite pa scantJ. DuptJ o vreme, apare un grup de 8- 10
persoane care discuttJ aprins - scena ne aminteşte scena 1 din Dreste
Tn stnlintJtate, cTnd spectatorii ies din teatru: ca şi aceştia, discuttJ
aprins cale vAzuta. . . Xantippa şi Aglaia stau namişcate, noii veniţi
nu remarcA prezenţa lor. Doi se desprind de grup şi pleacA fugind.
Scena urmAtoare a continuarea imaginartJ a dialogului lui Platon,
intitulat "Phaidon':

HERMOGEN ES : Apollodoros! Phaidon! Unde fugiţi? ( Spre ceilal(1):
Ce i-o fi apucat?
CRITON : S-ar părea că-s copleşiţi de sentimente. ( cu o grimasă)
De altfel, Apollodoros s-a purtat toată ziua ca un copil. Cînd
plîngea, cind rîdea.
KEBES: Socrate i-a şi atras atenţia in citeva rinduri. Sincer vorbind ,
mă călca şi pe mine pe nervi. Plicticoşi aceşti oameni prea
sensibili! Parcă nici mai nu poţi gindi in apropierea lor!
CRITOBULOS : Eu, in schimb, am fost curios văd dacă poate să-şi
păstreze calmul pină la sfîrşit. Tu nu, Simmias?
SIMMIAS : Eu eram sigur de asta. Deşi mă bătea gindul că in ultima
clipă îşi va pierde curajul.
CRITON : A fost grozav, nu găsesc alt cuvint! Şi eu credeam că il va
copleşi spaima la vederea otrăvii. Dar parcă nu lui, ci altuia i-o
aducea călăul!
ANTISTHENES : Nimic nu înţelegi, Criton! Tocmai fiindcă lui i-a adus
o!
CRITON ( Tnţepaf): Tnţeleg şi eu cel puţin cit tine din ceea ce văd ,
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dragă Antisthenes! Chiar de nu cred, ca tine, că lumea-i unitară
şi noi sîntem fraţi cu toţii! De ce nu spui : o singură turmă de oi, pe
aceeaşi păşune?
ANTISTHENES : la mai lasă-mă-n pace! Spun ce cred. Tu ai grijă
numai de concepţia ta anostă.
HERMOGEN ES: Nu vă certaţi , nu vă certaţi, ce rost are? Dar oare
unde a fugit Phaidon?
SIMMIAS: Poate la prietenul său Aristocles, să povestească cele
văzute . . .
KEBES (ironic): Chiar aşa, la Platon! Da' ăsta pe unde o fi fost?
Discipolul preferat! Tocmai cel mai mare tocilar să lipsească într
o ocazie ca asta!
ANTISTHENES : Rău mai poţi fii, Kebes! Voi, tebanii , sînteţi cu toţii
la fel!
SIMMIAS : Nu-ţi permit să-ţi baţi joc de tebani!
ANTISTHENES : Chiar, Simmias, am uitat că şi tu eşti din Teba.
CRITON : Platon e bolnav. De zile întregi zace în pat.
KEBES: Şi tu crezi asta?
ANTISTHENES : De ce să nu creadă? El crede orice, pe oricine.
CRITON : Cinicule!
ANTISTHENES : Mulţumesc de compliment. Chiar sînt.
CRITON : Şi mai vorbeşti despre o lume unică, comună şi fraternă!
CRITOBULOS: Numai un cinic poate vorbi despre o asemenea lume!
SIMMIAS : Nu înţeleg , Critobulos. După părerea mea, dimpotrivă.
Şi tu eşti cinic? Explică-te.
CRITOBULOS: Nu, eu nu sînt. Şi nici să explic nu pot. Aşa simt că
e logic, ca un cinic să creadă într-o asemenea lume.
C R I TO N : Aşa si mţi ! Ce părere ar avea Socrate despre un
asemenea argument?
C RI TOBULOS: Da , probabil nu i-ar plăcea . Deşi s-ar p�,Jtea
argumenta şi aşa, Criton . . .
Apare Atenus din partea dreapt� a scenei, trece printre ei demn,
cu paşi m�suraţi, nu se uit� la nimeni. Tn mln� ţine o tav� cu un
pocal gol. Ti fac loc, TI salut�, nu rAspunde salu/ului. Aglaia, care st�
şi mai departe ghemuit�, cu capul Xantippei ln poal�, TI recunoaşte,
cutremurlndu-se. Intinde o clipA braţele spre el, apoi, observind tava,
acoperA capul Xantippei, nu cumva s� observe. A/enus nu se uit� la
ea, pleacA. Aglaia !şi acoperA faţa.

HERMOGENES: Priviţi, un favorit al zeilor!
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CRITON : De unde-I cunoşti?
HERMOGENES: Nu-l cunosc. Fratele meu, Callias, mi-a povestit
despre el .
SIMMIAS : A, frate-tu. Zis "cel bogaf'. Şi ce a povestit fratele tău cel
bogat sărmanului său frăţior? Sărmanului frăţior care , pe
deasupra, mai cochetează şi cu filozofia?!
HERMOGENES: TI cheamă Atenus şi, deşi e tînăr, a făcut deja o
carieră strălucitoare. L-au ales între cei cinci sute unu de judecători
care I-au condamnat pe Socrate. ( Se apără): Ce vină am eu că
fratele meu are mul� bani?
KEBES (ironic); Bineînţeles. Nu-i vina lui. ( Ce/orla/fJ): Nu-i vina lui
Hermogene că fratele său are mulţi bani. Ce aveţi cu el? Dar i
auzi, Atenus ăsta al tău se ţine bine! Nu se vede pe el c-ar fi
trecut de treizeci . Doar se ştie că sub treizeci de ani nimeni nu
poate fi judecăt0r.
HERMOGENES (sfios): Nici n-are - să aibă vreo douăzeci şi cirici
de ani. A fost ales pentru merite deosebite.
SIMMIAS: Merite deosebite? Ce fel de merite deosebite? ( C!ntărind
expresia): Merite deosebite . . . Tn fiecare zi apare ceva nou in viaţa
obştească. Ce fel de merite deosebite, atotştiutorule?
HERMOGENES: Nu ştiu. Nu s-a precizat. L-am intrebat pe fratele
meu , dar nimeni nu ştie. Aşa 1-a recomandat Gorgias adunării
poporului, să fie ales pentru meritele lui deosebite şi nimeni n-a
intrebat despre ce e vorba. L-au ales.
KEBES: Bine, să lăsăm. (gfnditorr Bunul, bătrînul Socrate! Cit de
mult credea că sufletul supravieţuieşte trupului! Acum cunoaşte
răspunsul . . .
ANTISTHENES : Eu nu cred. Nu pot să cred.
SIMMIAS : Nici să explici probabil. Aşa simţi . . .
ANTISTHENES : Ce vre� voi de la mine? ( L ui Simmias): Vrei ·să
explici raţional totul? Nu se poq.te! Altminteri , cind l-ai contrazis
pe Socrate, ţi-a măturat argumentele cu citeva cuvinte. Şi , află
de la mine, a fost o cruzime din partea ta să spui bietului bătr1n in
pragul morţii, care nu mai avea decit credinţa, că tu - tu! - nu crezi
că sufletul ar supravieţui trupului. Te-ai fi sufocat dacă tăceai din
gură?
KEBES (cu duşmănie): Şi ce tîmpenie a spus!
SIMMIAS : Nu mai spune! Nu tu ai fost cel care 1-a contrazis pe
Socrate?
KEBES: L-am contrazis. Dar eu n-am spus tîmpenii, ca tine! Cică
sufletul ar fi rezultatul armoniei trupului. Să mori de rîs!
SIMMIAS: Tu vorbeşti?! Credeam că-mi crapă obrazul de ruşine,
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cind ţi-ai debitat măgăriile! ( il imită) : Sufletul şi trupul - ca trupul şi
hainele. Toceşti cit trăieşti , citeva rinduri de haine - dar ultimul,
oricum, îţi supravieţuieşte. Şi un oopil s-ar fi jenat. Şi tocmai tu ai
avut tupeul să mă critici faţă de Socrate! lngratule!
Atmosfera se fncinge, stau faţiJ-n faţiJ ca doi cocoşi. Antisthenes
fi fncurajeaziJ rfzfnd, ca la un spectacol sportiv. Criton se interpune
fntre ei, dar e dat la o parte. Hennogenes e disperat·

HERMOGENES : Dar, copii! Copii! Nu se cade!
Nu i se acordiJ nici o atenţie.
KEBES: Eu, tupeu? la zi, de unde ai auzit tot ce ai debitat? Că doar
n-ai tu atîta minte să formulezi singur asemenea timpenii!
SI M M IAS : Nu-i o timpenie mai mare decit teoria ta cu hainele.
Tată-tău n-a fost cumva croitor?
Se bat de-a binelea, ceilalţi ii separA, se amuzA de minune,
doar Hermogenes e consternat.
. ANTISTHENES : Suflet in sus, suflet in jos - să vă spun eu ceva!
Principalul e să afli răspunsul la toate acestea cit mai tirziu! Ei,
pentru azi ajunge. Haideţi să bem ceva!
O ia inainte, ceilalţi il urmeazA. 8immias şi Kebes rAmin in
urmA, mAsurindu-se duşmAnos, in timp ce Hermogenes cautA
febril sA spunA ceva care sA le distragA atenţia.
HE RMOGENES: Aş vrea să vă intreb ceva.
SI M MIAS (fixindu-1 cu privirea pe Kebes): Zi!
HE RMOGENES: Voi vă descurca� mai bine ca mine in asemenea
probleme spinoase. Eu sint doar un începător. Pe tine, Simmias,
aş vrea să te intreb cum de a înţeles Socrate că tot noul ce
cunoaştem in viaţă e doar amintire? ( Simmias se uită fixla Kebes,
nu-i rAspunde, mormAie ceva. Hermogenes ii dA inainte cu
disperare): Pe tine,·Kebes, te intr,eb, cum de a inţeles Socrate că
dacă moare cineva care n-a trăit cum trebuie, sufletul nu i se
poate înălţa, neputindu-se separa oomplet de trup? ( naiv): De ce
nu se poate separa? Răutatea e ca lipiciul?
Simmias şi Kebes se iau cu miinile de cap.

KEBES: Ştii ce, Herrnogenes? Du-te tu cu întrebările astea la frate
tu cel bogat!
PArAseşte scena fugind, impreunA cu Simmias.
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Hermogenes fi urmeazA greoi, bpdogAnind nemulţumit
HERMOG EN ES : Nu ştiu ce vinâ am eu dacă fratele meu e bogat.
Asta nu poate însemna neapărat câ sînt prost!
Hermogenes pleacA, cele douA femei stau nemişcate, 1n
poziţia 1n care au stat tot timpul scenei.
AGLAIA: Xantippa! Vino, d raga mea, te duc acasă. (Xantippa nu
se mişc4, Aglaia o scuturA cu tandreţe, apoi cu mirare): A
adormit! A adormit cu durerea ei! O, zeilor! Puteţi fi şi milostivi?
Scena se 1ntunec4 treptat
Vocea Aglaiei 1n 1ntuneric.
AGLAIA ( vioaie, voioasă): Iar aţi venit pe capul meu, vagabonzi lor?
Pic de linişte nu poate avea omul de le voi? Pun pariu că iar
veniţi din vreo cîrciumă! Poftim? Voi discutaţi şi în cîrciumă numai
despre arte şi ştiinţă? lpocriţilor . . . Ei, da' ia mai staţi jos lîngă
mine, de cînd sinteti atît de sfioşi? Nu plecaţi nicăieri , vă dau eu
vouă plecare! la te uită la ei! Nici să glumească nu mai poate
omul cu voi? Şi dacă sînt şi eu obosită din cind în cînd? Gospodina
nu-i om? Nu mi-ar strica uneori o seară petrecută în linişte şi
singurătate, închipui�-vă. Aşa, bine, copii, sta� în jurul meu frumos.
Tot n-aş fi fost singură, nu vă face� probleme.TI aşteptam pe feciorul
meu. Om mare, cu funcţii obşteşti , altminteri, mămos, ca la trei
ani! Mai bine te..ai �ne de fusta fetelor, îi spun, iar el: "Dar, mami,
tu eşti mai tînără ca ele!· De aceea îmi place atit de mult să fiu cu
tine! Fiindcă tu eşti cea mai tînără!" ( confidenţial) Tmi cere părerea
în toate, mucosul, deşi ştiţi ce func�e importantă are?, Gorgias
lasă mai totul pe seama·lui, că nici peste el n-au trecut degeaba
anii. Şi el vine mereu pe capul meu, să-mi ceară sfatul. Eu nu i-1
dau, deşi-1 am pe vîrful limbii - doar mă curtoaşteţi. Tac. Mai bine
să-şi rezolve singur problemele. "Doar acum, doar o dată , mai zi
i ceva - mă imploră, hai , zău , numai acum, o dată!" Eu îl întreb:
"Ai mîncat, Atenus?" li sare ţandăra: 'ICină?! Nu cină ţi-am cerut,
ci sfatul!" Eu rîd numai. Ce sfat să dea o bătrînă unui tînăr plin de
zel? Eu sint proastă pentru aşa ceva. Şi nici nu mă interesează
treburile voastre importante! Locul bătrînei e lîngă sobă . El, copil
mare, se roşeşte tot: "Tu? Bătrînă? Tu eşti cea mai tînără!"
( chicotind) Bineînţeles, nici eu nu rezist mult, care femeie trebuie
imbiată prea mult ca să vorbească? - îmi spun şi eu părerea
despre una şi alta. Iar el se loveşte cu pumnii în cap - ''fantastic!
Dar cum de nu mi-am dat şi eu seama!" -şi porneşte ca vijelia
·
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spre uşă, ştiţi şi voi, servici ul e totul pentru el. Dar eu devin severă:
"Nu pleci nicăieri! Mănînci supa asta sau o arunc afară! Pentru
cine gătesc eu, ce crezi? Ştii că pentru mine nici n-aş mai incinge
soba!" Tropăie, ca un căluţ, se uită la uşă, dar n-are incotro, nu
îndrăzneşte să mă supere. la o lingură de supă , fără chef, apoi i
se luminează faţa: "Totuşi, cel mai bun e gustul mîncării de acasă,
ma mi!" Motan linguşitor ce e . . .
Scena se lumineazli treptat Aglaia, foarte blitr!nli, foarte ciJruntli
- !n poziţia ''de vazli'; cunoscutii din scena a doua din Oreste Tn
strliinlitate - e grotescli şi tristli. Suluri de papirus, o firii llingli
canapea. E singurii. Se adreseazli ciJtrE• douli persoane imaginare,
care ar fi Ungli ea, c!nd uneia, c!nd alteia. De atarii se aude zgomotul
unei mulţimi care slirblitoreşte.

AGLAIA: Dar eu vorbesc, vorbesc intruna, iar voi, sărăcu�i, nici să
deschide� gura nu puteţi. Deşi cred că sînteţi plini de noutăţi mari.
Parcă n-aş şti eu ce-i acum afară, pe stradă. Ştiu, ştiu, sărbătoresc
cu toţii şi strigă evohe, ce ştiţi voi cite sărbători de toamnă am
văzut eu pînă acum? (Dă un bobirnac uneipersoane Închipuite):
Linguşitor neruşinat! Bineinţeles, ies şi eu mai tirziu pe stradă,
dar ceva mai tirziu, acum il aştept pe băiatul meu. Ce ar spune,
săracul, de nu m-ar găsi acasă? Plec mai tirziu, deşi-s cam fără
chef, dar am promis, şi ştiţi cum e, cuvintul dat. . . Aproape cu
forţa mi-au smuls promisiunea , deşi nu m-aş duce. Sint răcită. ,
Asta-i forma mea. Totdeauna păţesc aşa. ( Se poate repeta figura
cu batista, dar foarte natural) . Dar ce contează răceala mea pentru
banda asta de egoişti? Dacă nu vii pin' se inserează - mi-au zis 
venim şi te scoatem cu forţa din pat! Apoi să vezi numai! De ce nu
mă lăsaţi in pace - i-am intrebat niţel bosumflată - de ce �neţi
morţiş să vin şi eu? Dar, Aglaia! - mi-au răspuns - fără tine n-ar
avea nici un haz! Cine mai improvizează poezii hazlii, ca tine? la
mai vedeţi-vă de treabă , le spun eu, poeziile astea au fost la modă
cind era bunica voastră fată. Voi i mprovizaţi , probabil, altele
acum . . . la fă bine şi nu fi modestă , mi-au zis, te aşteptăm! Sint
drăguţi , nu? Poftim? Ce zici? Ce planuri de viitor am? Păi. . . vouă
pot să vă spun. Voi călători. Prin lumea întreagă. (!şi astupă
urechile cu miinile): Mai incet! Mai incet! Numai unul să vorbească
o dată! Cum adică ce vă veţi face fără mine? Prostuţilor. Doar nu
plec pentru totdeauna. Mă simt ingrozitor de neşti u toare .
( Nerăbdătoare) . la nu m ă m ai plictisiţi c u eternele voastre
complimente! N-am de gind să mor pînă nu cunosc puţin lumea.
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Voi umbla prin Asia Mică. Şi Sicilia. Şi Italia. Şi . . . de ce nu . . . în
Argos. ( lndiferentă) Se spune că mormintul regelui Agamemnon
e fără seamăn. De ce să nu-l văd şi eu? Omul trebuie· să vadă tot
ce poate. Apoi voi veni acasă şi totul va fi chiar mai bine decit mai
inainte. Să mă aşteptaţi in port, bine? ( Ginditoare) Cred că voi
poposi vreo doi ani in Siracuza. De ce? Curioşilor! Bine, aflaţi că
acolo trăieşte un adevărat maestru al lirei. Aş vrea să mă
perfecţionez puţi n , luind citeva lecţi i de la el. ( Răspunde)
Tnchipuieşte-ţi, ştiu. Pe vremea mea, o fată tînără trebuia să se
priceapă puţin la toate. Nu ca azi. Dar vezi , ăsta a fost visul meu
cel mare in tinereţe. Să dau concerte cu lira mea. Numai că anii
trec, trec pe furiş. Nu-i nimic. Tncă nu· e tirziu. Ascultaţi numai!
Se apleacA, ridicA lira şi o ţine in mină, fără să cinte la ea. O
pune inapoi. Printre sulurile de papirus găseşte o oglindă, se
priveşte. Zimbetul ii dispare incet, incet de pe buze, ochii-i sint
larg deschişi. Fără să-şi dezlipeascA ,,chii de la oglindă, se scoală
incet şi porneşte inainte. In timp ce ajunge in partea din faţă a
scenei, cade incet cortina. '
-Sfârşit-
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<> Anuarul
1 996-1 997

Teatrului Românesc - stagiunile 1 995-1 996,

--- · · -----

Editura UNITEXT
George Enescu 2-4
701 4 1 Bu_
c_
u re
_ş
�ti_
· _ _________

_______ ____

Redactor: ELENA DRĂGUŞIN POPESCU
Tehnoredactare: KRASOFT
ApArut ln octombrie 1 997
Tiparit la OPEN PRINT S.A.

128

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

www.cimec.ro
https://biblioteca-digitala.ro

