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Adi DOHOTARU

Volumul omagial Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic s‑a născut 
accidental, în timp ce răsfoiam fotografii de‑ale familiei în preajma săr‑
bătorilor de iarnă. Cum am găsit și poze cu unchiul Adi, cum îi spuneam 
noi, ne‑am adus aminte când s‑a născut. Iar cum în 2014 se împlinesc 
75 de ani de la nașterea lui, o carte care să recupereze câteva scrieri ale 
unei personalități fecunde în diverse genuri literare și publicistice mi s‑a 
părut relevantă. Nu este doar un tribut familial din partea unui nepot și 
fin, cum ar părea la prima vedere, ci o restituire din partea unui cercetă‑
tor fascinat de trecutul recent. Ca istoric, m‑am întrebat cum era posibil 
să fii om de cultură într‑o perioadă în care libertatea de exprimare era 
zăgăzuită și cum se putea scrie în condițiile „rezistenței prin cultură”? Și 
am descoperit că, pe alocuri, atât în jurnalism, cât și în poezie ori teatru, 
regimul putea fi criticat atât cu transparență, cât și cu un discurs esopic 
și cu un curaj civic de care paradigma strictei autonomii culturale, estete 
și textualiste, în care se cantonau majoritatea scriitorilor români, nu era 
în stare.

Tenacitatea publicistică a lui Adrian Dohotaru, indiferent că era 
vorba de reportaj, anchetă sau cronică de spectacol, era apreciată pen‑
tru că evita adesea șabloanele propagandistice de raportare la realitatea 
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epocii. Talentul lui de poet a fost remarcat de contemporani, deși con‑
firmarea culturală a venit datorită abilităților de dramaturg și îndeo‑
sebi graţie îndrăznelii morale a pieselor, care demantelau, pe cât per‑
mitea eludarea cenzurii, mecanismele autoritare ale epocii comuniste. 
Cariera post‑decembristă ca subsecretar al Afacerilor Externe a dimi‑
nuat la maximum preocupările scriitoricești în schimbul efortului de a 
înființa institute culturale românești în afara țării, una dintre activitățile 
de care el era mândru. Ca fin, nu puteam să nu mă mir de preocupările 
mele oarecum similare cu ale unchiului, legate de publicistică în diverse 
genuri, mai ales cu vocație civică, de artele performative, dar mutate 
dintr‑un spațiu consacrat în cel al străzii, sau de interesul comun pentru 
istorie și politică.

Adrian Dohotaru s‑a născut la 2 aprilie 1939, la Oradea, și a dece‑
dat la 56 de ani, în urma unui accident de mașină, pe când se deplasa ca 
diplomat pentru a dezveli bustul poetului Mihai Eminescu la Odesa. Din 
cauza complicațiilor operației a fost transportat în străinătate, dar a înce‑
tat din viață la 1 septembrie 1995, în München. Copilăria și tinerețea le‑a 
petrecut la Cluj, despre care a scris constant în publicistica sa, mai ales 
cu referire la spiritul universitar de care era impregnat orașul. Din rela‑
tările tatălui meu, Octavian Dohotaru, unchiul Adi a participat ca stu‑
dent la revoltele studențești din 1956, dar a evitat represaliile Securității 
din cauza intervenției bunicului, Nuțu Dohotaru, care ca muncitor 
CFR‑ist în poziții mai înalte a influențat organele de anchetă pentru ca 
fiul său să nu fie exmatriculat ori încarcerat, așa cum s‑a întâmplat cu 
mulți alți studenți contestatari din centrele universitare ale României. 
Adrian Dohotaru a absolvit în 1959 Facultatea de Istorie a Universității 
Babeș‑Bolyai, a debutat în presa locală la Radio Cluj, dar confirmarea 
jurnalistică o obține în capitală la revistele Viața studențească (1960‑1968) 
și Amfiteatru (1968‑1974), unde ajunge redactor‑șef adjunct. La revista 
Flacăra (1974‑1985, cu mici întreruperi ca urmare a mutării disciplinare 
la Viața Cooperației meșteșugărești), Dohotaru devine un jurnalist consa‑
crat, după care ajunge la revista Actualități românești (1985‑1989). După 
1989, este pentru scurt timp director general adjunct al Agenției române 



Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic   |    7

de presă Rompres (Agerpres). Din 1990, este subsecretar de stat în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar din 1992 până la moartea sa 
a îndeplinit în cadrul aceluiași minister funcția de secretar de stat, șef al 
Departamentului cultură, presă și relații cu diaspora din afara granițelor. 
Ca mason, a îndeplinit și funcția prestigioasă de Mare Maestru al Marii 
Loje Naționale din România.

În poezie a debutat cu placheta Ora 24 (1978), urmat de volumul 
Privire liberă (1980), după care publică o singură carte cu două dintre pie‑
sele sale, Insomnie și Îndrăgostiții de la nouă seara (1985). Piesele sale con‑
siderate mai problematice de către cenzura regimului, ca Anchetă asupra 
unui tânăr care nu a făcut nimic, care s‑a bucurat de sute de reprezentații 
în București și în alte teatre din țară, sau Ultimele știri nu au apărut în 
volum. A mai scris Concurs de împrejurări1, Triunghiul Bermudelor și Hitler 
al XVII‑lea2, dar Ancheta, publicată în revista „Teatru”, nr. 5, 1980, și 
Ultimele știri, care a apărut tot în revista „Teatru”, nr.  7‑8, 1982, mi 
s‑au părut superioare valoric și le‑am inclus pe acestea două în volum. 
Timp de trei decenii, Adrian Dohotaru a fost editor și redactor la diverse 
publicații, dar nu a publicat vreun volum de reportaje, anchete ori cro‑
nici. Am selectat doar câteva articole pentru a nu încărca volumul, care 
îl arată într‑o dublă ipostază, una mai lirică, alta mai civică, ce părăsește 
șabloanele eroizante ale muncitorilor din epocă. Din scriitura sa, cea mai 
relevantă mi s‑a părut cea cu accente ecologiste, atemporală, narativă, în 
care vocea moralistului se estompează. Excepție face „Există nervi!”, de 
care își aminteau instant colegi de‑ai lui, asemenea lui Cornel Nistorescu, 
după mai bine de 35 de ani.

Volumul este aranjat oarecum invers din punct de vedere cronologic, 
pornind și de la importanța acordată de unchiul meu în primul rând 
teatrului, apoi poeziei și doar apoi jurnalismului, profesie de rutină de 

1 Adrian Dohotaru, „Concurs pe împrejurări”, în Teatru, nr. 6, anul XXXVI, iunie 1986, 
pp. 32‑51, piesa este disponibilă la adresa: http://www.cimec.ro/Teatre/revista/1986/
Nr.6.anul.XXXI.iunie.1986/imagepages/19481.1986.06.pag032‑pag033.html.
2 Hitler al XVII‑lea este disponibilă aici: http://www.trilulilu.ro/video‑cultura/
hitler‑al‑17‑lea‑teatru‑p‑1.
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care uneori era nemulțumit pentru că îl deturna de la o scriitură mai 
complexă și mai autonomă în raport cu cerințele ideologice ale regimu‑
lui ceaușist. Totuși, așa cum s‑a remarcat în epocă, atât poezia, cât mai 
ales teatrul său erau influențate de gazetărie, datorită tramei civico‑poli‑
tice și a „dezvăluirii” unor tare ale sistemului de către eroii pieselor. 
Atitudinea lui Adrian Dohotaru în poezie și dramaturgie în raport cu 
jurnalismul era ambiguă și auto‑derizorie, în sensul în care traducea 
teme și conflicte jurnalistice într‑un limbaj existențialist al curajului și 
veridicității unui erou în luptă cu sistemul, dar în același timp jurnalis‑
mul epocii este constant persiflat, ca bârfă, ca apocalipsă a dezastrelor ce 
scurtcircuitează doar plictiseala și rutina, ca discurs prăfuit și stereotipic, 
lipsit de valoare.

Teatru civico‑politic

Dohotaru era pasionat de teatru din adolescență. A dorit la 16 ani, 
după încheierea studiilor liceale din Cluj, să intre la actorie la institutul 
de artă dramatică din București, însă nu a fost admis la facultate, motiv 
pentru care se înscrie la istorie în Cluj. Ca student, a jucat în diverse spec‑
tacole, iar ca jurnalist scria cronică dramatică, însă debutul lui survine 
la maturitate, după împlinirea vârstei de 40 de ani, într‑o perioadă în 
care regimul Ceaușescu devenea din ce în ce mai închistat ca libertate de 
expresie. Dintre toate piesele scrise de Adrian Dohotaru, cea mai de suc‑
ces, cu sute de reprezentări prin țară, a fost Anchetă asupra unui tânăr care 
nu a făcut nimic (1980), mai ales în varianta Teatrului Bulandra, cu Florian 
Pittiș în rolul rebelului Patriciu Grigorescu, un cocktail trăirist de jucător 
de poker, miner, fotograf și alte expediente aventuroase. Piesa expune 
un conflict simplu, axat în jurul unei reclamații făcute de o asociație 
de locatari la un ziar care îl acuza pe Patriciu de vagabondaj, atitudine 
criminalizată în epocă. Datorită atmosferei soft contraculturale beatnice 
și hippie, a carismei caracterului tânărului vagabond intelectual Pat și 
opoziției în raport cu un regim închistat al muncii rutinante și al integră‑
rii în colectivități depersonalizate (de pildă, reprezentate scenografic cu 
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decorul constructivist cu locuințe‑stup depersonalizate în varianta pre‑
mierei de la Teatrului Bulandra), piesa avea priză în special la publicul 
tânăr. 

Piesa a avut succes nu doar la public, fiind jucată în limbile română și 
maghiară de mai multe teatre din București, Transilvania sau Moldova 
(s‑a făcut chiar și un musical la Timișoara) de‑a lungul anilor 1980, ci 
și la critică. Într‑o mapă de prezentare a Anchetei jucată la Baia Mare, 
Dohotaru declară că a fost surprins de câte scrisori au venit la redacție 
în urma publicării falsului reportaj. Piesa nu vrea să lămurească cazul 
lui, de unde finalul deschis, pentru că „viața noastră e mult mai plină de 
întrebări decât de răspunsuri”. În aceeași mapă, este prezentat un frag‑
ment al lui Valentin Silvestru, care scrisese în România literară (nr. 39 din 
1980) că teatrul lui Dohotaru e similar cu cel al Ecaterinei Oproiu, care 
dramatiza interviuri realizate de ea, dar criticul opinează că ce doi autori 
părăsesc suprafețele jurnalistice și reușesc să dramatizeze mai adânc con‑
flictele descrise. Ancheta este văzută de Radu Anton Roman în Luceafărul 
(nr. 41 din 1980) ca piesă politică și „de actualitate”, tensionată și auten‑
tică. Ileana Lucaciu remarcă în Săptămâna (nr. 39 din 1980): „Calitatea 
incontestabilă a piesei rezultă din echilibrul atent urmărit de dramaturg 
pe linia prezentării fără exagerare a unor tipologii proprii lumii noastre”.

Piesa, ca și ancheta fictivă din revista Flacăra, sunt realizate pe calapo‑
dul vieții tatălui meu, a unor expediente provizorii și a unui stil de viață 
marginal și boem, atitudine neserioasă care este dezabuzată de părinți 
și de ceilalți doi frați. Doar reporterul recuperează matur valabilitatea 
interogațiilor lui Pat la adresa conformismului sistemului și libertatea 
ce decurge din neînregimentare. Cu toate acestea, piesa nu este lipsită, 
din cauza cenzurii și auto‑cenzurii, de un mesaj cu tentă moralizatoare 
la adresa libertinajului eroului, lipsind‑o de o mai mare valoare estetică. 
Presiunea generală asupra lui Pat este aceea de maturizare prin înregi‑
mentare. Dar eșecul de adaptare al rebelului idealist, deși condamnat 
din perspectiva unei etici disciplinate și productiviste a muncii, permite 
criticarea regimului, așa cum un insider nu ar fi putut să o facă pentru 
că o poziție prea centrală în sistem ar fi presupus o rezolvare amiabilă, 
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rațională, în termenii planici și neconflictuali arogați de ierarhia politică. 
Pentru a fi acceptat un conflict într‑o societate multilateral dezvoltată, 
eroul trebuia să devină un excepțional, un visător și un rebel fără o cauză 
politică, spre deosebire de protestatarii occidentali la care Pat trimi‑
tea, pentru ca astfel critica lui să fie voalată sub un fald al unui estetism 
existențial aparent apolitic. 

Regimul este parodiat de eroul Pat, uneori printr‑un comportament 
infantil sau prin atitudinea sa recalcitrantă în a se integra în câmpul 
muncii și prin zeflemisirea idealurilor ipocrite burghez‑muncitorești, 
o mixtură de capitalism etatist, extrem de ierarhizat, o etică a muncii 
care inhiba libertatea de alegere și profesiunile liberale și un stil de viață 
monogam considerat lipsit de autenticitate (căsnicia eșuată a fratelui mai 
mare și infidelitățile exprese ale soției). E relevant și momentul în care 
Pat spune că el a ales să devină măturător, spre stupefacția familiei, cu 
scopul de a arăta ipocrizia generală a societății în percepția muncii „ca 
brățară de aur”. Altădată, îi spune tatălui „de ce nu vrei să înţelegi că 
munca nu poate fi un scop în sine?” și că munca în sine nu poate fi o 
„fericire”, așa cum regimul propaga mesajul.

Atitudinea subversivă la adresa eticii muncii, fundament al regimului, 
și fascinația spectatorilor în raport cu piesa derivă tocmai din dorința 
tineretului vremii de a experimenta o libertate cât mai îndelungată până 
la o alegere a încadrării într‑un loc de muncă în cunoștință de cauză și 
chiar la posibilitatea de a experimenta cu mai multe locuri de muncă. 
După 35 de ani de la premieră, o astfel de fascinație este contraintuitivă 
în condițiile unor libertăți în termenii pieței, a cererii și ofertei compe‑
titive, a muncilor precare, lipsite de siguranță și pe perioade limitate din 
economia capitalistă. 

Apoi, barba, părul lung, atitudinea non‑conformistă și egalitară de 
relaționare cu superiorii ierarhici ale lui Pat sunt consecința unei dorințe 
pentru o mai mare diferențiere socială și culturală, inexistente în anii 
1980 în societatea românească. Nonconformismul presupune o atmo‑
sferă libertară, iar amânarea slujbei potrivite prin călătorii, prin expe‑
rimentare și trăirism (Pat vrea să se ducă la propriu cu pluta într‑o 
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călătorie în jurul lumii) sunt invariante generaționale perene, care apar 
mai pregnant în condițiile unor regimuri osificate, îmbătrânite, așa cum 
era comunismul de proveniență sovietică în ultima sa decadă. Potrivit 
lui Romulus Guga, „tânărul furios” Pat incită la „pasionante dezbateri”, 
mai ales datorită finalului deschis al piesei, cu privire la soarta eroului și 
posibilitatea inserării în sistem3. Dar cum Pat nu este un luptător politic, 
mai ales în raport cu un sistem resimțit ca fiind atât de opresiv, fascinația 
în raport cu el provine tocmai din atitudinea de renunțare, de dropout 
hippie și din zeflemisirea constantă a autorității (după cum spune familiei 
în timp ce o fotografia: „Așa, așa, râdeți, tovarăși, fiţi bine dispuși, fiţi 
tonici. Să se citească pe fața voastră prosperitatea și procentul de fericire 
pe cap de locuitor...”).

La un moment dat, Patriciu trage panicat semnalul de alarmă și 
oprește trenul pentru a chestiona de ce e important ca oamenii să ajungă 
la destinație. Procesul e mai important decât scopul călătoriei. El e deo‑
sebit de activiștii care trag intenționat semnalul de alarmă. Lumea e 
una mecanică, dură, a cauzelor și efectelor, a determinismelor rigide, 
planice. Semnalul de alarmă trebuie să fie ca o revoluție a conștiințelor, 
spune Pat când îi condamnă pe navetiștii care trăgeau semnalul doar ca 
să ajungă mai repede la lucru în fabrică. Dar Patriciu e un pierzător ca 
atâția alții și nu poate rosti semnalul revoluției, după cum nici autorul 
nu o poate face. Limbajul revoltei devine esopic, dar el există. Și acesta 
e meritul piesei.

Ultimele știri are valențe metaforice și parabolice mai pronunțate. 
Introducerea este un Turn Babel, un Ev Media, dacă preluăm formula 
plastică a eseistului Bogdan Ghiu, de știri internaționale absurde și de cata‑
clisme în lanț. Natura devine comodificată, praful cosmic marfă, păsările 
migratoare transportă droguri. E o lume post‑apocaliptică și post‑uma‑
nistă, la începutul secolului XXI, de unde fiorul nostalgic‑existențialist 
al Ultimului, protagonistul piesei. Comunismul și capitalismul converg 
într‑un sistem totalitar în care libertatea individuală și de expresie este 
3 Romulus Guga, „Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic de Adrian Dohotaru”, în 
Teatru, nr. 6, an XXVI, 1981, p. 63.
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cenzurată. Nu mai există reciprocitatea în relaționare specifică egalității 
democratice, de aceea Ultimul se angajează în dialoguri absurde, în 
complicități conspirative și este în final judecat pentru anacronismul său 
existențialist al interogațiilor, al nostalgiei, al refuzului depersonalizării 
și serializării.

Sunt presărate aluzii la societatea de consum, la spionajul și suprave‑
gherea generale, deși oarecum complice și fals solidare cu Ultimul (oame‑
nii la costum care caută prin gunoaiele oamenilor). Învinuirile care i se 
aduc acuzatului sunt apolitice și de ordin medical, pentru că în sistemul 
biopolitic al puterii devianții și opozanții sunt tulburați psihic, nu adver‑
sari politici. Astfel, politicul devine personal în sistemele totalitare, dar 
ca psihopatie și dramă a neîncadrării (imposibil de a fi instrumentalizată), 
spre deosebire de drumul invers în societățile democratice, când the per‑
sonal is political, sloganul feministelor șaizeciste, ceea ce permite o subiec‑
tivare și o pluralizare existențială a experienței politice. În Monsterland 
nu mai există ceasuri, nu mai există timp și deci istorie. Nu se mai poate 
cuantifica, deci nu se mai pot formula judecăți exacte, de unde absurdul 
acuzelor și personalizarea disputelor. 

Piesa lucrează cu arhetipuri, eroul moare sacrificat de mai multe ori, 
criminalul intervine repetitiv, ca într‑un coșmar al istoriei care strivește 
necontenit destine individuale. Persistă o senzație de artificial în deru‑
larea piesei, de teatral în moartea serială, de sacrificiu a protagonistului, 
dar pe de altă parte repetiția diminuează din patosul și tonalitatea melo‑
dramatică specifică piesei Ultimele știri, senzație recurentă și în alte scrieri 
ale lui Adrian Dohotaru. Unele acuzații la adresa Ultimului sunt prea 
auto‑cenzurate, moi, de un absurd flasc: „Acuzatorul 1: Eşti învinuit de 
sensibilitate! De hipersensibilitate!/ Acuzatorul 5: De imaginaţie!”. Este 
prețul artistic plătit pentru ca piesa să fie jucată, dar atmosfera performa‑
tivă, mai liberă în aluzii, putea suplini defectele de construcție și anumite 
rigidități livrești de frazare.

Senzația de vis a piesei (ielele ispititoare) este omniprezentă, cu 
accente de coșmar datorită atmosferei sufocante, inchizitoriale. Ultimul 
nu mai este sigur de realitate, de logica lucrurilor din jurul său, mai ales 
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când cei din jur îi spun că există două realități (una oficială și alta infor‑
mală), de aceea personajul principal chestionează ce se întâmplă, aparent 
fără a se confrunta direct cu sistemul. Ni s‑a spus referitor la rezistenții 
prin cultură de dinainte de 1989 că în cel mai bun caz în literatura publi‑
cată în comunism se puteau strecura șopârle la adresa regimului. Da și 
nu. Da, în sensul că majoritatea producțiilor culturale se limitau confor‑
mist la aluzii pentru a fi publicate. Și nu, în sensul în care se strecurau 
critici transparente la adresa regimului, chiar dacă formularea îmbracă 
nuanțe metaforice, dar și moraliste, eludând limbajul politic contestatar 
direct. Aceste producții culturale nu sunt împinse în față de exegeză toc‑
mai pentru că infirmă conformismul estetic și moral al rezistenților prin 
cultură, adică al presupușilor autonomi în raport cu dezideratele politice 
ale regimului comunist. 

Ultimele știri este o distopie de secol XXI absurd ionesciană, în care 
caracteristicile regimului comunist se îmbină cu cele ale unui regim 
capitalist (șomaj, proteste, imigranți).   Trimiterile la regimurile estice 
sunt mai clare, căci Big Brother care supraveghează societatea și margi‑
nalizează dizidența la adresa lui amintește mai degrabă de comunism, iar 
cenzura și new speak‑ul trimite transparent la 1984, romanul de referință 
al lui George Orwell. 

Ultimele știri este o piesă eminamente parabolică. Autorul o descrie 
într‑o broșură de prezentare a unui alt spectacol, Concurs de împrejurări, 
care se juca la Teatrului Nottara, într‑un interviu acordat Oanei Popescu, 
ca „[o] piesă densă, care colcăie de frământările gazetarului aflat în epi‑
centrul evenimentelor unei lumi zbuciumate, aflat în plin proces de 
înțelegere a delirului în care trăim pe această planetă amenințată de atâ‑
tea pericole independente uneori de voința noastră, dar mai ales pre‑
parate de noi, în laboratoare sofisticate”. În cele din urmă, Ultimele știri 
sunt un îndemn mascat la deșteptare din starea de letargie și somnolență 
a unui popor vegetativ, într‑un sistem cu decizii arbitrare și reacționare 
din ce în ce mai apăsător. 

Dohotaru spune în același interviu că a scris 13 piese, dar că pe scenă 
la vremea respectivă erau jucate doar Ancheta, Insomnie și Concurs de 
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împrejurări. Mai mult ca probabil că piesele nu au fost jucate din cauza 
referințelor politice, mai ales că în scenarii dramatice ca Ultimele știri el 
urmărea „procesul unei crize de conștiință”: „Procesul unui om care 
se află în contact cu nenumărate evenimente de pe glob, care se crede 
trimis special, reporter de noapte pe mapamond și încearcă să trezească 
lumea care a uitat în mod abuziv de sine în somn, la realitatea violentă a 
vieții”. În arhivele familiei aceste piese nejucate sunt de negăsit, la fel ca 
un roman nepublicat înainte de 1989 din cauza (auto)cenzurii și a cărui 
finisare era amânată în perioada postdecembristă din cauza activităților 
diplomatice, dar ar fi interesantă pentru cercetătorii secolului XX posi‑
bila recuperare a acestor lucrări, în cazul în care se mai găsesc prin arhi‑
vele unor teatre sau în alte locații.

Atât în Ultimele știri, cât și în alte piese ca Insomnie sau Concurs de 
împrejurări se resimte o tiranie a istoriei, care sacrifică generații peste 
generații. Revolta provine din refuzul de a mai fi încă o generație de 
sacrificiu – promisiune a puterii, indiferent de regim, că după tranziție, 
privațiuni și lipsă de libertăți, un ideal al armoniei va fi instaurat. În 
Insomnie, inginerul Sabin Pop denunță la ședințe și în presă raportă‑
rile false, furturile de pe șantier și conformismul epocii, motiv pen‑
tru care i se aduce aminte de anii 1950, când a fost acuzat de devieri 
similare de la linia partidului. Flashback‑urile piesei sunt plasate abil în 
anii „obsedantului deceniu”, când protagonistul, tânărul inginer Sabin, 
a fost exclus din UTC, situare în trecut care oferă o supapă pentru a 
defula nemulțumiri generale legate de regim. Decanul, fost ilegalist, îi 
spune tânărului critic la adresa regimului că libertatea de exprimare va 
conduce la „exmatriculare”: „Libertatea înseamnă să trăiești în sensul 
vremurilor, trogloditule! Nu să te ușurezi contra vântului”. Libertatea 
înseamnă în sens hegelian (dar și marxist) înțelegerea necesității. Sabin 
se justifică spunând că el a criticat public exact lucrurile pe care le spu‑
neau studenții „pe la colțuri și în closete” și că a cerut rechemarea la 
catedră a unor profesori interbelici „ca să avem de la cine învăța”, mai 
ales că „s‑au strecurat în universitate câțiva profesori incompetenți, 
invalizi de război și asistenți cu biografii curate. Vrem să facem știință, 
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nu salubritate”4. Decanul îl gratulează cu apelative precum nihilist, 
anarhist, bakuninist ori simplu huligan. Alteori, decanul, ca să îl poto‑
lească, își roagă cel mai bun student să îndrepte greșelile trecutului, a 
generației sale care a pierdut la „ruleta istoriei” în ciuda venirii la putere, 
semn că istoria nu progresează într‑atât de planic. În flashback‑urile cu 
părinții se resimte dorința lui Sabin ca în societate să se trăiască moral și 
să se spună adevărul. Sabin se simte acoperit dintr‑o perspectivă mar‑
xistă, pe care autorul Adrian Dohotaru o invocă în diferite piese prin 
citate din Marx menite să ofere autoritate unor cereri pentru o demo‑
cratizare mai largă. Citarea indică nu doar o precauție în fața cenzurii, 
ci și aderența lui Adrian Dohotaru la idei democratice de stânga. 

Sabin arată că din unghiul lecturilor sale socialiste „nimic nu se mai 
potrivește cu realitatea” construcției socialismului existent. Mama răs‑
punde cu înțelepciune idealismului livresc și atitudinal al lui Sabin: „Tu 
nu vezi cum dispar oamenii peste noapte? Unde? Încotro? Nimeni nu 
știe nimic. Vecinii noștri, îi cunoști și tu, stau în orice moment cu valiza 
pregătită în vestibul. Vrei să urmezi și tu soarta lor?”5. Când tatăl îl pro‑
voacă și îi spune să informeze Securitatea în privința întâlnirii studențești 
și astfel să se disculpe, conformism al atitudinii venind dintr‑o tradiție 
populară („Ca să treci puntea, te faci frate cu dracu’!”), Sabin îi răs‑
punde onest că: „Scopul nu scuză niciodată mijloacele!”, arătând ten‑
siunea dintre confruntări mai vechi între kautskieni și bernsteinieni ori 
între bolșevici și menșevici cu privire la adaptarea la „mersul viitorului”. 
Sabin refuză în anii 1950, ai „obsedantului deceniu”, să facă parte dintr‑o 
altă generație de sacrificiu pentru a asigura tranziția istoriei spre un sta‑
diu superior, așa cum generații de sacrificiu au fost părinții săi în anii 
1930‑1940. Deși are idealuri sociale, Sabin este supărat că din momentul 
în care și‑a luat doctoratul la Londra (în anii 1960) şi s‑a întors în ţară, se 
ocupă prea mult de birocrație și apucă să aplice doar o zecime din ideile 
sale legate de o realizare tehnică superioară a blocurilor sau de asigurare 
4 Adrian Dohotaru, Insomnie. Îndrăgostiții de la nouă seara, București, Editura Eminescu, 
1985, Colecția Rampa, pp. 23‑25.
5 Ibidem, p. 27.
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împotriva cutremurelor. Sabin subliniază faptul că problemele regimu‑
lui derivă din birocrație, neconsultarea specialiștilor și lipsa inițiativei.

Cu referire la Insomnie, dar și la alte piese, criticii epocii au notat că 
scrierile civico‑politice ale lui Adrian Dohotaru, cu excepția Îndrăgostiților 
de la 9 seara, mult mai romanțată și ingenuă, au un stil „gazetăresc, de cea 
mai bună calitate” (Ileana Lucaciu), prezintă „indiscutabile autenticități” 
(Victor Parhon) și deconspiră racilele „autoritarismului dogmatic” 
(Radu Popescu). Alteori, ele denunță un model revolut de socialism care 
apelează la excluderi de la viața publică prin „procurori falși, avocați ver‑
satili și martori sperjuri – tipică defăimare a conceptului de democrație” 
(Valentin Silvestru)6.

Ioana Ieronim consideră că în Estul Europei „[r]epresiunea a făcut 
imposibilă existența unei creații dramaturgice valide sau vizibile”, iar 
teatrele, deși în număr relativ mare, existau „doar pentru a impune, 
radical, ideologia oficială, realismul socialist”. Viziunea merită 
nuanțată pentru că, chiar dacă critica se făcea cel mult „în manieră 
oblică”7, teatrul prilejuia escapisme estetice de la realismul socialist 
chiar prin simplul divertisment pe care îl oferea, iar alteori permitea 
în spațiul public oaze de critică la adresa regimului datorate oralității, 
așa cum textul, indiferent de gen, oferea într‑o măsură mai mică din 
pricina cenzurii.

Așa cum exegeza postcomunistă a analizat, spectacolele de teatru 
treceau prin mai multe vizionări ale comisiei ideologice („numărul lor 
depășea, adeseori, cifra zece”) până când se operau modificările propuse, 
evitând astfel interzicerea unui spectacol care ar fi putut genera scandal. 
În astfel de condiții, autocenzura funcționa la fel de eficient pentru că 
existau „diferențe minimale dintre repertoriul propus și cel aprobat”8. 

6 Ibidem, pp. 92‑100.
7 Andreea Dumitru (coord.), Dramaturgie contemporană din Balcani, București, Fundația 
Culturală „Camil Petrescu” & Revista Teatrul azi (supliment), 2008, cuvânt înainte de 
Dorina Papp, prefață de Ioana Ieronim, pp. 12‑14.
8 Liviu Malița, Anca Mănuțiu, Miruna Runcan, Cenzura în teatru. Documente. 1948‑1989, 
Cluj, Editura Fundației pentru Studii Europene, p. 7.
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Într‑un interviu acordat Oliviei Grecea, Alexandru Dabija remarcă fap‑
tul că „cea mai dură experiență a mea a fost un spectacol cu comuniștii, 
normal, Insomnie al lui Dohotaru”9. Iar Miruna Runcan crede că „[g]
estul montării, în sine, e unul de bravură, în condițiile în care piesa 
de teatru avusese deja puzderie de piedici din partea puterii, fiind o 
narațiune despre putere și reacția de opoziție creată de limitarea libertății 
de expresie”10. De altfel, Dohotaru mărturisea deschis în presa vremii că 
piesele lui erau cenzurate și stârneau controverse printre decidenții din 
sfera administrativ‑culturală și că erau puse în scenă doar după nenumă‑
rate discuții, rescrieri și revizuiri, cenzuri și auto‑cenzuri care diminuau 
din calitatea artistică a textului.

Există în scriitura lui Adrian Dohotaru, inclusiv în teatru, câteva 
defecte generale care țin de o artificialitate a limbajului pe alocuri, eticism 
și patetism. Dar calitățile pieselor de teatru, mai ales curajul și abilitatea 
chestionărilor politice și existențiale, surclasează neajunsurile și ticurile 
provenite dintr‑o carieră de jurnalism într‑o structură politică dictato‑
rială, în care cerința sistemului ca rolul gazetarului să fie unul didactic și 
(fals) moralizator lăsa urme, chiar și fără voie. Piesele sale au rezistat și 
schimbării de regim și au fost jucate și după 1989, Ultimele știri la Teatrul 
Bulandra în anii 1990, iar Ancheta la Teatrul Municipal Botoșani în anii 
2000, în timp ce Hitler al XVII‑lea a fost jucat în anii ’90 ca spectacol de 
televiziune în regia lui Tudor Mărăscu.

Convingerea lui Adrian Dohotaru, conștientizată ca fiind banală, 
era că prin teatru, literatură și jurnalism lucrurile pot merge mai bine, 
iar oamenii să devină mai frumoși. Nu știu dacă el a reușit în condițiile 
unui sistem totalitar, dar cu siguranță a avut un rol în problematiza‑
rea lucrurilor urâte dintr‑o societate care în anii 1980 funcționa din 
ce în ce mai rău ca urmare a lipsurilor materiale și a lipsei libertății de 
exprimare. 

9 Miruna Runcan, Habarnam în orașul teatrului. Universul spectacolelor lui Alexandru Dabija, 
Cluj‑București, Editura Limes – Fundația Culturală Camil Petrescu, Revista Teatrul azi 
(supliment), 2010, p. 37.
10 Ibidem, p. 100.



18    |   A d r i a n  D o h o t a r u

Poezia „nostalgiilor vagi fără contur”

Cel două plachete de versuri, Ora 24 din 1978 și Privire liberă din 
1980, sunt surprinzătoare prin apariția lor meteorică, în ciuda faptului 
că Adrian Dohotaru scria versuri din anii ’50 și publica sporadic din anii 
’60. Probabil că succesul Anchetei, jucată concomitent cu lansarea celui 
de‑al doilea volum, l‑a convins să se orienteze spre dramaturgie.

Volumul de debut a beneficiat de un mai mare interes decât cel de‑al 
doilea. Al. Cistelecan a fost cel mai fin dintre exegeții săi, observând în 
poezia lui Adrian Dohotaru „versuri de respirație largă, fluente, în genere 
fără poticniri de ritm, dar nu și fără izbucniri ale metaforei, forțate, în 
gustul suprarealismului în ascensiune”. Dispoziția esențială a poetului ar fi 
asemănătoare cu „transele dinaintea călătoriilor care urmăresc o revelație 
decisivă”, îmbinată cu o „retorică a neliniștii și a nostalgiilor vagi fără 
contur”. Autorul e prins în „mrejele mirajelor de tot felul și hipnotizat de 
depărtări, trăind nostalgia ca pe o dramă fără soluție și revenind în sine, 
după fiecare tentativă de evaziune, ca la un cerc al singurătății tot mai 
strâns în jurul ființei”. Tragismul provine din „imposibilitatea ubicuității: 
aflat aici și acum, poetul presimte țărmuri cețoase care‑l așteaptă sau aude 
chemarea spațiului mitic originar”. Înstrăinarea e estompată prin imagi‑
narul călătoriei de „peregrin selenar atins de o suavă demonie, exersate 
cu ironie și distanțare ușor teatrale”. Călătoria e tragică, nu jubiliară, 
neîmplinită în lipsa comuniunii. Spațiul îndepărtat, al refugiului nicicând 
împlinit, este contrat de puseuri etice („poet al rigorii morale”) ori de o 
retorică „grandilocventă”, care îi „stânjenește uneori desfășurarea unei 
poezii căreia căile proprii i s‑au relevat cu suficientă claritate”11.

P. Const. remarcă în Convorbiri literare din mai 1978 sobrietatea și o 
„larghețe somptuoasă” a poeziei din Ora 24, dublată de ironie și detașare. 
Însă când poezia devine pronunțat solemnă și declamativă, tonul devine 
rigid, cumva forțat. Nicolae Ciobanu remarcă în cronica intitulată „Un 

11 Al. Cistelecan, „Ora 24 de Adrian Dohotaru”, în Familia, seria a V‑a, anul XIV, nr. 7, 
iulie 1978.
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fel de Robinson Crusoe” (în Luceafărul din 12 august 1978) „gravitatea 
autentică a dezbaterii morale inculcate versului”.

Potrivit lui Laurențiu Ulici, versurile sunt „îndeobște lungi, intero‑
gative, dispuse uneori ca într‑un scenariu, curgând uneori într‑o albie de 
oralitate, nu fără un anume patos calofil” (eventual din cauza oralității 
și sonorității unor versuri, unele poeme de‑ale lui Adrian Dohotaru au 
fost transpuse în muzică folk în concerte după 1989). Se întrevăd apoi în 
versurile gazetarului „autocenzura, crisparea de sine și dezamăgirea ce se 
ascund frecvent în autoironii, desigur înșelătoare”12. 

Putem concluziona că înșelăciunea, mai ales în ceea ce privește 
reflecțiile pline de auto‑deriziune la adresa statutului de jurnalist, provine 
și dintr‑un orgoliu care încearcă să‑și depășească condiția, dar și din deza‑
măgirea practicării unei meserii care pe de o parte este limitată de propriul 
discurs al evidențelor și suprafețelor, pe de altă parte este controlată de 
puterea politică. Adrian Dohotaru seamănă cu anti‑eroul David Locke din 
filmul Profesiunea: reporter (1975) realizat de Michelangelo Antonioni, un 
reporter de succes care la vârsta maturității, în timp ce realiza un docu‑
mentar în Africa în care liderii politici intervievați nu exprimau nimic 
relevant, trece printr‑o criză existențială și profesională, așa că decide să‑și 
schimbe identitatea pentru a‑și reînnoi viața. Noua identitate a lui Adrian 
Dohotaru a fost pentru scurt timp cea de poet, apoi a trăit‑o mai intens pe 
cea de dramaturg, după care, în perioada post‑1989, a devenit diplomat. 
Totuși, în poezie și mai ales în dramaturgie, nu a putut renunța la vechea 
identitate jurnalistică. Îl urmărea, se simte în conflictele morale și politice 
puse în scenă și în criticile la adresa puterii pe care nu le putea face transpa‑
rent în gazetărie și pentru care a găsit supape metaforice. De aceea, teatrul 
politic sau chiar poezia lui Adrian Dohotaru nu pot fi decât limitate ca 
libertate de expresie în fața unui regim autoritar, dar acesta e un drum pe 
care puțini oameni de cultură în epocă au îndrăznit să‑l urmeze.

Poezia lui Adrian Dohotaru e calofilă, pe alocuri redundantă meta‑
foric, astfel încât realitatea cuvântului e inhibată. Metafora e densă, 
12 Laurențiu Ulici, „Starea poeziei (IV)”, în România literară, an XI, nr. 24, 15 iunie 
1978.
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specifică rostirii anilor 1960‑1970, într‑un exces de estetism ca negație 
a intruziunii estetice a discursului proletcultist. Alteori ea e declama‑
tivă, ca în „Exercițiu de respirație”, dar îndemnul are un aer grav și ele‑
giac: „Bucuraţi‑vă de aerul pur, aerul nobil în care trăim, de pădurile 
cu molizi reci care nasc/ Ozonul strategic al înălţimilor”13. Din poeme 
reiese o atmosferă apăsătoare, de dor, singurătate și melancolie, ca în 
„Prima ninsoare”. Sonoritatea cuvintelor e stridentă, deși solemnă, 
în grandilocvența lor ceremonioasă și duioasă ca în „Zile banale” și 
„Aşteptare”. „Epitaf ” este un poem modest și totuși ludic, auto‑ironic, 
iar „Vacanță în natură” este unul dintre poemele nostalgic‑senzuale, 
cu mama natură revărsându‑se matur și fecund în juisarea unei lumi cu 
simțuri trezite, sinestezice.

Există o preocupare persistentă pentru istorie atât în jurnalism, cât și 
în teatru ori în poezie. Istoria se confundă cu teroarea ei, cu generații de 
sacrificiu care au urmat altor generații de sacrificiu ca urmare a cataclis‑
melor mondiale ori a represiunii ce a urmat în blocul de est (de exemplu, 
„Frica”: „Dar la început a fost frica, frica paralizantă, dogmatică/ De a 
nu greși, evul meu mediu din prima copilărie, din adolescență […] Dar la 
început a fost frica, timpul ermetic cu oameni închiși/ Între patru pereți, 
sub bombardamente și promisiuni nerespectate/ Condamnați la tăcere și 
imunitate, când moartea venea/ Din senin, prin telegrame fulger, cu dric 
dantelat/ Și trăpași în valtrapuri de aur”14. Transpare tristețea de a nu ne 
stăpâni propriul destin, ca în poezia „Şah”, în care este sacrificat pionul 
care arată „tensiunea și dezacordul dintre cuvânt și gest”, cineva trebuie 
judecat și „trebuie pedepsit pentru inconștiența/ De‑a crede că i se poate 
permite orice, că e liber”15. 

Din Privire liberă, am ales să restitui „Recviem pentru un adoles‑
cent” pentru patetismul neputinței pe care o degajă atmosfera închistată 
a epocii, „Renunțarea la liniște”, din care se degajă revolta împotriva 
nepăsării domestice, împotriva supunerii în fața „unui mare imperiu” 
13 Adrian Dohotaru, Ora 24, București, Editura Albatros, 1978, p. 12.
14 Idem, Privire liberă, București, Editura Albatros, 1980, p. 29.
15 Ibidem, p. 28.



Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic   |    21

al necesității, o rebeliune la adresa stării vegetale și a rezistenței casnice. 
Am preferat „Reporter de noapte”, în care poetul e sarcastic, autoironic, 
recunoscându‑și întrucâtva cu luciditate eșecul meseriei, „Până unde se 
poate merge pe străzi?”, unde e ușor epatant prin călătoriile făcute în 
jurul lumii și având în vedere condițiile restrictive ale epocii, dar care 
exprimă starea sa permanentă de căutare și nostalgie. Urmează „Natură 
după furtună”, în care e senzual și păgân, „Partea nevăzută a lunii”, des‑
pre tragediile neînregistrate ale istoriei, indiferent că sunt istorii perso‑
nale, ciclice, ale vieții și morții, sau istorii colective ale supunerii civice a 
martorilor care preferă să tacă. „Nori de praf ” pare o poezie de serviciu, 
de deplasare și rutină, tristă, cenușie, într‑o țară claustrofobă, iar „Şah” e 
relevantă pentru subtextul ei politic.

Jurnalism sub un regim al cenzurii

Legea presei din Republica Socialistă România prevedea la articolul 
39 că poate fi „încadrat ca jurnalist persoana care militează pentru aplica‑
rea în viață a politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate”. Mai mult, jurnalistul trebuia să se ghi‑
deze „în viața particulară după normele eticii și echității socialiste”. În 
aceste condiții autoritare, de supunere a gazetarului dictatelor de partid, 
exercitarea funcției de jurnalist se dovedea dificilă și erau puține spații 
de rezistență prin cronici culturale sau prin reportaje atemporale și apo‑
litice. Spre deosebire de majoritatea exegeților autohtoni, care aproape 
că echivalează unilateral cenzura cu sistemul comunist prin concentrarea 
necomparată a studiului lipsei libertății de exprimare pe regimul comu‑
nist, trebuie nuanțat fenomenul, căci cenzura există în orice sistem de 
putere. Dacă în comunismul de tip bolșevic cenzura era de natură poli‑
tică și vizibilă, în capitalism ea este mai puțin sesizabilă și de proveniență 
economică. Ce nu intră în logica pieței, a profitului, este marginalizat ca 
discurs ori nișat cultural ca simplă supapă16.

16 Liliana Corobca, Controlul cărții. Cenzura literaturii în regimul comunist din România, 
București, Cartea, Românească, 2014, p. 352.
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Am ales doar câteva reportaje de Adrian Dohotaru, cu accente lite‑
rare, civice și ecologice. Articolele atemporale sunt, din perspectiva mea, 
mai valoroase decât anchetele și comentariile realizate în anii 1960‑1980 
și care au devenit oarecum desuete în noua paradigmă jurnalistică post‑
decembristă, în care tonalitățile morale explicite sunt șterse în favoarea 
unui discurs mai narativ și factual. Oricum, reportajele sale erau gân‑
dite pentru presă, nu pentru demersuri editoriale, altfel ar fi fost cizelate 
într‑o limbă mai literară ori mai atentă la intruziuni didacticiste. Chiar și 
așa, reportajele sunt poetice, poate prea livrești pentru gustul generațiilor 
post‑decembriste, care preferă o expresie mai frustă, laconică și directă. 

Pseudo‑ancheta asupra tânărului care nu a comis vreo ilegalitate 
anume, bazată pe povestea tatălui meu, Octavian Dohotaru, este un aver‑
tisment subtil adresat societății, nu lipsit de fascinație asupra rolului inte‑
rogativ al nonconformismului rebel. Ar trebui să fim mai atenți la adresa 
tinerei generații revoltate și la motivele refuzului de a se înregimenta, ne 
transmite Adrian Dohotaru. Este o falsă anchetă, un text literar îmbrăcat 
jurnalistic pentru că situația prezentată este generică, nu s‑a întâmplat în 
realitate, chiar dacă textul e construit pe cazuistici familiale/ familiare. 
În articol și piesă, cei trei frați sunt calchiați după familia Dohotaru: fra‑
tele mic și rebel Patriciu (Octavian), fratele mai mare Adrian (Dan), sora 
Adriana (Lia Dohotaru, devenită Alecu, de asemenea angajată într‑un 
teatru), Tatăl (Nuțu Dohotaru, muncitor la CFR în eșalonul superior, 
sindicalist în perioada interbelică, intrat în PSD după război și ulterior în 
partidul comunist la absorbție), Mama (Eufrosina Dohotaru, casnică ase‑
menea personajului din piesă). Experiențe publiciste similare ca tematică 
au dat naștere și ideii pentru filmul Septembrie (1978), regizat de Timotei 
Ursu, pe generic figurând Ursu ca unic scenarist, dar cu precizarea: 
„după un subiect de Adrian Dohotaru”. Filmul prezintă povestea unui 
tânăr debusolat din cauza neadmiterii la facultate, asemenea rebelului 
Pat, și care trăiește din expediente, are legături cu o bandă de escroci și, 
la final, moare într‑un accident de motocicletă.

„Există nervi!” arată, în ciuda discursului relativ nuanțat și care 
țintește spre structuri inferioare vârfului puterii, cât de intruziv era 
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regimul din moment ce un articol despre lipsa de funcționalitate a ser‑
viciului public de transport devine o referință pentru jurnaliștii epocii 
din pricina curajul publicistic. Este un text care a atras sancțiuni ulte‑
rioare pentru îndrăzneala jurnalistului. Fotografia care arată sute de 
oameni care ratează autobuzul și oamenii înghesuiți pe scările deschise 
ale mașinii este o imagine grăitoare pentru orice persoană care a trăit în 
comunism. Revolta se exprimă în articol moderat pentru zilele noastre, 
căci nu este atacat întreg sistemul birocratic și al puterii responsabil pen‑
tru situație. Anecdotic vorbind, performance‑ul tânărului muncitor care 
iese în stradă și îngenunchează în fața autobuzului, aflat încă între stații, 
este emblematic pentru îndrăzneala din epoca ceaușistă. Catharsisul este 
artistic, exprimat ludic, ca farsă (sau ca bancuri alteori), într‑un context 
în care solidarități civice și politice erau slab conturate, în afara unor 
proteste muncitorești pe considerente materiale. 

Ovidiu Ioaniţoaia, ziarist la Flacăra între 1973 şi 1986, își amintește: 
„Flacăra avea reporteri de forţă. Adrian Dohotaru a scris odată despre cât 
de prost merge ITB‑ul, cum îngheaţă lumea de frig în staţii, a declanşat 
un mare scandal. Însemna ceva pe vremea aceea. Au vrut să‑l dea afară 
din presă, a intervenit Păunescu, care îşi apăra cu îndârjire oamenii. El se 
implica şi la sesizările cetăţenilor, încerca să le rezolve. Primeam saci de 
scrisori”17. 

Pentru a înțelege impactul articolului „Există nervi!”, trebuie remar‑
cat că în anii 1970 și începutul anilor 1980, revista Flacăra avea un tiraj 
de aproape 500.000 de exemplare. Publicația ocolește parțial limbajul 
de lemn al presei vremii și investighează și chestiuni semnalate de citi‑
tori, deși nivelul problematizărilor e scăzut. Nu sunt atacate marile hibe 
ale sistemului, lipsa de alimente din magazine ori corupția, iar când 
sunt abordate teme legate de ineficiența sistemului public de transport 
ca în „Există nervi!”, sistemul se repliază și pedepsește insurgenții prin 

17 Mihai Voinea, „Moartea revistei Flacăra. Povestea celor 100 de ani”, în Adevărul, 
23 februarie, 2013, articol disponibil la adresa: https://adevarul.ro/cultura/istorie/
moartea‑revistei‑flacara‑povestea‑celor‑100‑ani‑1_5127a2bf00f5182b858f9f3d/
index.html.
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suspendarea temporară a dreptului de a scrie și prin canalizarea ulteri‑
oară a eforturilor jurnalistice lipsite de propagandă spre subiecte minore, 
atemporale. Însă în ciuda scăderilor evidente ale jurnalismului în comu‑
nism, Mihai Voinea remarcă: „Dincolo de toate acestea, revista Flacăra 
conţinea însă şi jurnalism de cea mai bună calitate, reportaje sociale, 
interviuri cu nume grele din cultură sau cronici de carte. În timp ce toate 
publicaţiile vremii prezentau portrete idilice ale oamenilor muncii, în 
reportajele din Flacăra întâlnim o imagine nefardată a acelor vremuri. 
Din articolul «Duminică, la iarbă verde», scris de Adrian Dohotaru în 
1977: «Oamenii rămân în Snagov‑parc, beau, mănâncă până la refuz, 
fumează turceşte, vorbesc tare şi se întorc acasă mai obosiţi decât au ple‑
cat! Imaginea pădurii şi lacului Snagov după o duminică la iarbă verde 
este dezolantă. Pretutindeni resturi, pretutindeni coji de seminţe şi hâr‑
tii, oase de fripturi, coji de ouă, pâine, ambalaje de plastic, mucuri de 
ţigări, sticle goale, scrum şi triste flori de nufăr smulse din lac cu barbarie 
şi abandonate pentru că nufărul se ofileşte foarte repede»”18. 

Reportajele cu temă eco sunt cele mai uşor de recuperat din publi‑
cistica lui Adrian Dohotaru pentru că permiteau evadarea din dezide‑
ratele comsomoliste ale eroilor muncii și ale productivității ridicate ori 
ale îndeplinirii planurilor cincinale și deservirii populației cu servicii 
publice de înaltă calitate. Există o situație similară și la alți jurnaliști ai 
epocii, de aceea merită cercetat în amănunțime modul în care s‑a dezvol‑
tat în publicistica autohtonă un sentiment al naturii, pe de o parte cu rol 
de divertisment, pe de alta cu rol militant, în care natura merită prezer‑
vată ca patrimoniu natural și cultural pentru a scădea costurile moder‑
nizării, costuri care erau luate mai puțin în calcul atât în capitalism, cât 
și în comunism. Natura îi permite lui Adrian Dohotaru să lase frâu liber 
imaginației și lirismului, spre deosebire de limbajul ritos din anchetele 
cetățenești. Totuși, cel mai bine se simțea autorul ca jurnalist cultural, 
în cronicile sale de teatru, de operă, carte ori film, dar pe care nu le‑am 
inclus pentru că am preferat dramaturgul și poetul în locul criticului. 

18 Ibidem.
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Oricum, o privire mai nuanțată asupra epocii e necesară nu doar pen‑
tru a remarca falsitatea relatărilor jurnalistice de propagandă, dar și pre‑
ocuparea reală a autorităților comuniste în ceea ce privește crearea unor 
servicii publice minimal decente și pentru modernizarea unei Românii 
preponderent rurale, aspecte pe care presa epocii le‑a subliniat adesea cu 
pompierism. Totuși, dincolo de limbajul de lemn, progresul era real și 
resimțit de țăranii ajunși la oraș, iar contrastul dintre lumea rurală și cea 
urbană în transformare este surprins cu finețe de gazetari, un exemplu 
notabil fiind Cornel Nistorescu19.

În epocă, Adrian Dohotaru era apreciat. În anul 1974, se înființează 
o formă asociativă nouă, Clubul Tinerilor Ziariști, care se reunea săptă‑
mânal, președintele ales fiind chiar el20. Radu Săplăcan era impresionat 
de versatilitatea lui Dohotaru. În Tribuna clujeană din 24 august 1978, 
comentându‑i poemele elegiace, el remarca en passant un anumit con‑
trast față de „gazetarul de mare fervoare, adept al verbului vindicativ, 
nu o dată polemic”. George Arion, jurnalist la Flacăra, ulterior redactor 
șef după marginalizarea de către regim a lui Adrian Păunescu, remarca 
în programul de sală la Anchetă că frazele dohotariene sunt „alcătuite 
cu distincție, somptuoase, ca și cum ar trebui expuse pentru a fi admi‑
rate”. Ele sunt în ton cu jurnalistul, considerat dintre cei mai buni, un om 
„cu o eleganță studiată”, care „vorbește ceremonios și execută gesturi 
ca într‑un ritual, semn că nu putem trecem oricum prin fața celorlalți 
semeni”.

Mulțumiri

În loc de încheiere, aș dori să mulțumesc familiilor Dohotaru și Alecu 
și Lojei Adrian Dohotaru din cadrul Marii Loje Naționale a României 
19 Cornel Nistorescu, Reporter la sfârșitul lumii, București, Editura Compania, 2013, 
p.  41; a se vedea și recenzia mea „Reporter la sfârșitul lumii, dar nu într‑o Siberie 
a Spiritului”, articol disponibil în revista Cultura sau pe situl Think Outside The Box: 
http://totb.ro/reporter‑la‑sfarsitul‑lumii‑dar‑nu‑intr‑o‑siberie‑a‑spiritului.
20 Marian Petcu, Jurnalist în România: istoria unei profesii, București, Editura Comunicare.
ro, 2005, p. 124.
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pentru sprijinul moral și financiar în apariția acestui volum omagial 
dedicat unchiului meu, Adrian Dohotaru, la 75 de ani de la nașterea sa. 
Cred că prin piesele sale îndrăznețe pentru atmosfera cenușie a epocii, 
prin poemele solemne și nostalgice și chiar prin articolele efemere ori 
prin activitatea diplomatică și de mason, Adrian Dohotaru s‑a închis, ca 
în „Epitaf ”, „într‑o cutie de rezonanţă”, dar mai amplă decât trecerea sa 
prin „rotativele de noapte” ale unui ziar. 



Teatru





Anchetă asupra unui tânăr 
care nu a făcut nimic

Piesă în două acte



DECORUL

De‑a lungul celor trei laturi ale scenei, fotolii confortabile și mese joase, la care 
vor sta interpreţii principali ai piesei în timpul spectacolului, chiar și atunci 
când nu li se dă cuvântul, pentru a sublinia atmosfera de anchetă, de dezbatere. 
În rest, elemente legate direct de indicaţiile din text. De nelipsit, o bibliotecă 
bogată în fundal, un orologiu sau o pendulă care bate ca un tren în întindere pe 
o linie îndepărtată, fotografii mari și mici reprezentând scene din viața de toate 
zilele a eroului principal. În mijlocul scenei și în faţă, până la rampă, trebuie 
creat un spaţiu larg de mişcare pentru interpreţi. Leitmotivul muzical al piesei 
îl poate constitui cântecul „Vânare de vânt” de Bob Dylan.

PERSONAJELE

TATA 
MAMA 
DAN 
DANA
ADRIANA
VADIM
PATRICIU
IOANA
REPORTERUL 
SECRETARUL RESPONSABIL DE REDACŢIE
DOAMNA VASILESCU 
COLEGUL LUI PATRICIU
UN TEHNICIAN 
PROFESORUL 
MEDICUL DE GARDĂ 
Tineri, prieteni, colegi, vecini.



ACTUL I

Patriciu se află tolănit undeva în față, pe podea, fumând și citind o carte volu‑
minoasă. Din când în când, cu gesturi leneşe, stinge țigara în scrumieră, aprinde 
alta, tuşeşte într‑un nor de fum, schimbându‑și mereu poziția indiferent la rela‑
ţia cu publicul. La ora începerii spectacolului, se aud în culise uşi trântindu‑se, 
deschizându‑se; acestea proiectează în spaţiul de joc de la rampă fâșii de lumină; 
rumoarea unor interioare de familie – muzică, zgomot de tacâmuri, apa curgând 
la toaletă, copii ţipând, hohote de râs, conversaţii înăbușite etc. Din cadrele aces‑
tor uşi care nu se văd se proiectează în scenă de asemenea umbrele unor bărbaţi și 
femei. Glasurile lor, imprimate pe bandă de magnetofon, izbucnesc dintr‑o parte 
şi din alta a scenei. Reporterul intră, încolţit de aceste glasuri care se aud de pretu‑
tindeni, încercând să noteze ceva din când în când într‑un bloc‑notes; Patriciu, la 
rândul său, înregistrează la început dialogurile surprins, apoi frământat, revoltat, 

acoperindu‑şi din când în când urechile cu palmele.

VOCE DE FEMEIE: Patriciu Grigorescu? N‑am auzit. Nu locuieşte aici 
niciun cetăţean cu numele ăsta. Întrebaţi la 2, la etajul 2. Acolo e car‑
tea de imobil...

VOCE DE FEMEIE BĂTRÂNĂ: Un vagabond! Un pierde‑vară! 
Îl cunosc toţi. Trăieşte din pensia părinţilor. Bea, joacă poker... pe 
bani... De ce‑l căutaţi?

VOCE DE BĂRBAT (conspirativ): Sunteţi cumva de la ziar? Aţi venit în 
cazul lui Patriciu Grigorescu? Poftiţi mai aproape. Poftiţi... Poftiţi… 
Noi am redactat scrisoarea. Noi, adică noi, comitetul de bloc. Situaţia, 
tovarăşe redactor, a devenit intolerabilă. Băiatul acesta își bate joc de 
toată lumea. Ne terorizează copiii, familiile...

VOCE DE BĂRBAT BĂTRÂN: ... Bea, face scandal cu prietenii, ne 
trezeşte noaptea din somn...

VOCE DE FEMEIE: ... Vine, trânteşte uşile la lift, vorbeşte tare, cântă 
în baie că se aude până la etajul 10...
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VOCE DE BĂRBAT BĂTRÂN: Umblă îmbrăcat necorespunzător...
VOCE DE FEMEIE BĂTRÂNĂ: Poartă plete şi din când în când își lasă 

barbă... Ca sălbaticii din Insula Paștelui, de la televizor.
VOCE DE FEMEIE: Lumea vorbeşte că fură cauciucuri de maşini, că 

face bişniţă! Vinde casetofoane, blugi, lame de ras. Cel puţin, aşa vor‑
beşte lumea...

VOCE DE BĂRBAT BĂTRÂN: Ne e frică să nu intre în casele noastre 
când lipsim, când suntem la serviciu, să nu ne jefuiască. E un pericol 
public, tovarăşe!

VOCE DE BĂRBAT: V‑am scris pentru că nu se mai poate! Miliţia 
spune că n‑a fost prins în flagrant delict, dar dacă ne trezim că într‑o 
zi că ne omoară, că ne dă foc la casă? Mai ştiţi! Câte nu se întâmplă 
azi?

VOCE DE FEMEIE: Să‑l daţi la ziar, cu fotografie, să‑l vadă toată 
lumea... Să‑l arate cu degetul!

PATRICIU (strigând înăbușit și bătând cu pumnii în podea): Dacă ar fi după 
mine, aş tăia toate degetele arătătoare de pe Pământ!

Replicile vecinilor nu se mai înţeleg. Se repetă, se amestecă, se confundă şi se 
pierd ca pe o bandă de magnetofon cu turația din ce în ce mai rapidă. Încă din 
timpul replicilor dinainte, decorul din spate, reprezentând interioare de familie, 
se luminează discret, descoperindu‑i pe Tata, Mama, Dan, Dana, Adriana și 
Vadim, în scene cât se poate de casnice. Tata își şterge mereu lentilele de la ochelari 
sau își potriveşte ceasul de buzunar. Mama așază două ceşti de cafea pe masă. Dan 
studiază proiecte desfăşurate pe hârtie de calc. Dana răsfoieşte reviste de modă şi 
bea dintr‑un pahar cu picior înalt. Adriana se plimbă agitată, fumând,Vadim 
citeşte ziarele, concentrat, într‑un fotoliu, în aşa fel încât poate nici nu i se vede 
faţa. Pe măsură ce dialogurile vecinilor se amplifică, Tata, Mama, Dan, Dana 
şi Adriana se ridică în picioare, privesc în culise, cercetează nemulţumiţi de jur 
împrejur şi explodează pe rând, adresându‑se Reporterului. Acesta stă un timp cu 
spatele la public, apoi intră în spaţiul de joc al membrilor familiei. Patriciu rămâne 

în faţă, pe gânduri, cu bărbia pe genunchi, privind spre public.

TATA (gâfâind): Vă rog, vă rog, nu luaţi în seamă ce spun unii şi alţii!
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MAMA (disperată): Patriciu nu e un băiat rău!
TATA (precipitat): De ce nu scrieţi despre „prietenii” lui? Despre derbe‑

deii ăia care vânează la „mica publicitate” câinii pierduți şi aleargă 
după recompense!

MAMA: „Prietenii” l‑au corupt! Ei sunt de vină. Cu jocurile de cărţi, cu 
beţiile, cu fotbalul…

TATA (trist): Era un băiat cuminte şi timid...
MAMA: Nu era în stare să calce în picioare nici măcar umbrele oamenilor!
TATA (disperat): Sunt copii mult mai răi decât el! Copii care se‑mbată şi 

fac scandal, care‑şi aruncă părinţii în stradă… Copii care fură, care 
fac crime!

Intervine Dan. Calm. Lucid. Cu tact. În spatele său, Dana.

DAN (către Reporter): Nu! (Surâde.) Nu. Nu. Patriciu nu e în stare să 
atingă un om nici măcar cu o floare. Nu e tipul care să comită gesturi 
iresponsabile. E, dacă vreţi, un vagabond paşnic, discret și… inteli‑
gent, şi cu un simț de conservare bine dezvoltat.

DANA (malițioasă): Ei bine, soţul meu, evident, îl idealizează pe Pat. 
(Explicând.) Aşa îi spunem noi lui Patriciu… Cei din familie (arătând 
spre ceilalţi) sunt căzuți în fund după „inteligența” și „cultura” lui. 
După ei, Patriciu e un caz neînțeles. De fapt, băiatul ăsta habar n‑are 
pe ce lume trăiește… Umblă pe stradă de parcă‑l visează cineva în 
somn. O vreme am crezut chiar că se droghează!

DAN (tare): Nu‑i adevărat! (Către Reporter.) E un copil frământat. Un 
neliniștit, un nemulţumit… (Trage adânc aer în piept și respiră lung.) El e 
fratele meu mai mic. Înţelegeţi? Între mine şi Pat sunt zece ani dife‑
renţă. Zece ani! (Pauză.)

DANA (gazdă ostentativă, enervantă): Dar vă rog, luați loc… scuzați‑l pe 
soțul meu… E uneori stângaci și nepoliticos. Nu trebuie să i‑o luați 
în nume de rău. (Ironică.) E un „savant”!

DAN: Ah, da, iertaţi‑mă, luaţi loc, vă rog… Iertaţi‑mă… În casa asta, 
soţia mea se ocupă cu protocolul.
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DANA (continuând): Doriţi să beţi ceva? Un whisky, un coniac Metaxa, 
un Courvoisier, un liqueur de ienupăr? E nemaipomenit liqueur‑ul 
de ienupăr. Vi‑l recomand. Îi plăcea lui Camus. Și lui Malraux.

REPORTERUL (neplăcut impresionat de dialogul dinainte): Nu, mulțumesc, 
nu beau nimic.

Dana se resemnează cu o expresie de dezgust, își toarnă singură băutură în 
pahar, se așază într‑un fotoliu și fumează.

DAN (revenind): N‑aveam limbaj comun, înțelegeți? Când era de‑o 
şchioapă, mama mă punea să‑l dau în leagăn, să‑1 plimb, să‑i dau de 
mâncare... Apoi, să‑i controlez lecţiile, să‑l ajut la matematică...

PATRICIU (explodând): Din „dobitoc” și „idiot” nu mă scotea! Și din 
picioare‑n fund! Am fundul tăbăcit de şuturile fratelui mai mare! Ar 
fi timpul să i le întorc şi eu!

DAN (exasperat, explicându‑se)... şi lucrul ăsta e adevărat, mă călca pe 
nervi! Eram ocupat până peste cap cu examenele, şi Patriciu era plin 
de toate întrebările lumii! (Oftând.) Mai târziu a moştenit de la noi 
biblioteca. Aşa încât, pe la 10‑12 ani, îl citise deja pe Shakespeare. Şi, 
pe la 15, pe Hemingway! Citeşte enorm!

REPORTERUL (luminându‑se la față): Dar asta înseamnă totuşi că face 
ceva!

TATA (oarecum amuzat, oarecum supărat): Într‑o noapte a adormit cu tra‑
tatul de filozofia culturii al lui Hegel. În baie. Şi s‑a trezit dimineaţa 
congelat... se răcise apa!

REPORTERUL (uluit): Hegel! Nici mai mult, nici mai puțin decât 
Hegel! Filozofie serioasă, nu glumă. Dialectică!

DAN: Da, dar pe dos! O dialectica răsturnată.
MAMA (continuând): Eu v‑am spus că nu e un băiat rău... Şi ceilalţi copii 

ai noştri, la fel. Le‑a plăcut să citească, să studieze. Cu ei n‑am avut 
probleme. (Înregistrând privirea mustrătoare a tatălui.) Adică, am avut, 
dar până la urmă au ascultat şi acum sunt pe la casele lor, oameni seri‑
oşi, (subliniind) importanţi…
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TATA (completând, mândru): ... cu funcţii de răspundere...
MAMA (la fel): … cu familii… cu copii!
DANA (aprinzându‑și o ţigară, către Reporter): Ceea ce e grav... e că băiatul 

acesta, Patriciu, dispare de‑acasă nopţi și zile la rând. Doarme prin 
trenuri, prin vagoane de marfă, prin săli de aşteptare, pe la cunoştinţe 
întâmplătoare, fără să spună nimic, fără să anunţe pe nimeni, punând 
în alarmă toată familia…

TATA: E adevărat. La început, anunţam Miliţia. Acum, mi‑e ruşine. Ştiu 
că până la urmă se întoarce singur înapoi…

MAMA: Dărâmat, rupt de oboseală, de foame. (Parcă vorbind cu Patriciu.) 
De ce? De ce, mă băiatule, umbli tu aşa vagabond pe lumea asta şi ne 
faci de râs? (Clătinând din cap.) Nu răspunde.

TATA: Sau, dacă răspunde, strigă să‑l lăsăm în pace. (Imitând.) 
„Lăsaţi‑mă‑n pace!” (Revenind.) Să‑l lăsăm în pace, că știe el ce are de 
făcut... Dar nu face nimic! 

DANA (continuând) Când a fugit prima oară a zis că a vrut să repete 
experiența de viață a lui Hemingway. Numai că Hemingway a avut 
curajul să‑și trăiască viaţa pe cont propriu. 

PATRICIU (cu dispreț): Poftim! Ce ştiu ei despre Hemingway? Că și‑a 
tras un glonț în cap și a avut genunchi de platină. Dar pentru mine 
Hemingway e… e… un fel de… Everest… de Himalaya.

DANA: Are portretul lui pe perete. Şi‑a făcut din el un fel de idol! 
DAN (punând punct discuției): Dar asta nu‑i dă nimănui dreptul să‑l con‑

sidere pe Patriciu un inamic public. Refuz să accept acest apelativ.

Adriana vine din fundul scenei, fumând. Vadim rămâne în fundul scenei, 
citind ziarele.

ADRIANA (către Reporter): Eu mă mir că părinții mei au acceptat să 
vorbească. Și chiar fratele meu mai mare, Dan. Ca să nu‑l mai soco‑
tesc pe Patriciu. (Brutal.) Cine vă dă dreptul, mă rog, dumneavoastră 
să intraţi așa în viaţa oamenilor, trântind ușile și lăsându‑le vraişte? 
REPORTERUL (după o pauză, cu tact): Am cerut voie. Am insistat. 
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Viaţa lui Patriciu, din păcate sau din fericire, nu mai e un secret. 
(Respiră adânc.) Nu vreau să forțez uşi închise. Dar vă asigur că fac 
parte din rândul oamenilor care ştiu să bată la uşă... și care ştiu să 
închidă uşa la plecare... fără s‑o trântească...

ADRIANA (impresionată): Bine, dacă ei... (aluzie la părinți) dacă ei au 
acceptat să vă vorbească, înseamnă că probabil au încredere în dumnea‑
voastră... (Asigurându‑se că Vadim nu o ascultă.) În ce mă priveşte, însă, 
vreau să punem lucrurile la punct: nu admit să‑mi apară numele la ziar, 
sub niciun pretext, legat de povestea asta! Nu de altceva, dar nu mi se 
pare normal să târăsc numele soţului și al copiilor mei într‑o anchetă pe 
care o detest și... (Oftează, se reculege.) Patriciu e un indolent, un rebel 
fără cauză, un... un… (Îşi pierde cumpătul.) E îngrozitor în ce încurcături 
ne vâră băiatul acesta! Îmi vine să intru în pământ de rușine…

MAMA (vorbind singură): Tare aş vrea să‑i privesc măcar o dată în ochi pe 
oamenii ăia care au scris la redacţie... 

TATA (răspunzându‑i): Ce să mai vorbim... Nişte oameni de nimic, care 
nu‑şi văd propriile lor porcării... 

ADRIANA (continuând): ... N‑are voinţă! N‑are curaj! Doarme pe el. 
Nu e în stare să se smulgă din starea asta de indiferenţă, de indolenţă, 
de letargie, (izbucnind) de… sfârşitul lumii! (Exclamând cu lacrimi în 
ochi.) Mi‑e drag, are geniu, ar ieşi din el un tip excepţional, dar mă 
tem că e irecuperabil. Se autodistruge! Îşi face harakiri! 

VADIM (din fundul scenei, citind tare ziarul): „Vând apartament, trei 
camere, gaze, teracotă, bloc mic, autorizaţie, telejoc electronic, apa‑
rat ras, televizor portabil, radiocasetofon, frigider, lampadar, biblio‑
tecă, oglinzi cristal, palton, frac, mănuşi...” (Scuturându‑se ca de friguri.) 
Uf! Ăsta miroase a anunţ mortuar... Dar nu e rău. (Însemnând anunţul 
cu creionul.) Trebuie studiată problema... (Ridicând ochii spre Adriana.) 
Adriana, mă auzi? (Adriana pare neliniştită că soţul ei a surprins discuţia cu 
Reporterul.)

ADRIANA (după ce înghite în sec): Te ascult, dragule... Ai dreptate. 
Rămâne în atenţia noastră. (Explicaţie, către Reporter.) Vrem să cum‑
părăm un apartament... Să‑l vindem pe acesta, care e cam zgomotos, 
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cam igrasios, şi să ne mutăm într‑un cartier mai liniştit... cu grădină... 
cu iarbă şi pomi, pentru copii...

Vadim se apropie de Adriana şi de Reporter.

VADIM (surprins, ridicându‑și ochelarii): Ce se întâmplă aici?
ADRIANA (emoţionată): Dumnealui e ziarist şi a venit să se intereseze de 

Patriciu. Vrea să ştie ce se întâmplă cu Patriciu.

Tăcere lungă, încordată. Vadim își ridică ochelarii şi‑l priveşte câteva clipe pe 
Reporter.

VADIM: Patriciu... Hm. (Ia ziarul, întoarce foaia şi citeşte, demonstrativ.) 
„Tânărul C. O. din oraşul B, fără ocupaţie, a fost prins furând un 
autoturism Dacia 1300 cu numărul de înmatriculare 13 – B – 1829. 
S‑a constatat că nu e la prima abatere.” 

ADRIANA (impacientată): Ce vrei să spui, Vadim?
VADIM (oprind‑o cu un semn): „Toţi cei care pot da relaţii privind acest 

caz sunt rugaţi să se adreseze circumscripţiei numărul...”
ADRIANA (autoritară): Vadim! Încetează! Ce vrei să spui? Că ne putem 

trezi şi noi cu o notă dintr‑asta la ziar? (Către Reporter, demonstrativ.) 
Sper că aţi înţeles de ce nu vreau să vă mai vorbesc. Am dispreţuit 
întotdeauna modul ăsta de a smulge ştiri de senzaţie din nenorocirile 
oamenilor.

Vadim dă din cap dojenitor și se întoarce în fotoliul său, reluând lectura ziarelor 
fără să mai spună nimic.

REPORTERUL (întorcându‑se spre Dan): Vecinii dumneavoastră spun că 
joacă poker pe bani, că bea, face scandal... Că... fură... că a devenit un 
pericol public!

DAN: Nici vorbă! A învăţat, e adevărat, să trişeze când era mic de la 
un iluzionist sau prestidigitator în trecere prin oraş. (Râde.) Îşi curăţă 
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partenerii de bani și de lucruri... Apoi, la sfârşit, spre dimineaţă, resti‑
tuie totul cu un gest, aşa, de lord la vânătoare de balene. (Clătinând 
din cap.) Nu. Nu e nociv. Din punctul ăsta de vedere, nu e nociv. N‑a 
furat niciodată pe nimeni şi nimic.

MAMA (intrigată, frământată, către Reporter, care notează ceva în carneţel): 
Dar vă rog, nu scrieţi! De ce scrieţi? De ce nu înţelegeţi că nu merită 
să i se facă o asemenea publicitate!

TATA (trist, către Mama): Lasă‑1, lasă‑l să scrie! Poate că duşul ăsta rece o 
să‑l trezească la realitate pe Patriciu!

MAMA: N‑o să‑l trezească! O să‑l distrugă!
TATA (grav): Mamă, nu mai poate trăi aşa, de azi pe mâine, trişându‑şi 

soarta, jucându‑şi viaţa la poker... Oricât încercăm noi să‑l apărăm, 
până la urmă tot e vinovat. (Către Reporter.) Parcă e spart în ţăndări! 
A fost miner la Leşul Ursului, pedagog la şcoală, la surdo‑muţi... 
(Enumerând.) Apoi a lucrat ca fotograf, laborant foto. (Arătând de jur 
împrejur.) E plină casa de fotografiile lui. (Continuând.) Vânzător de 
ziare, figurant la teatru, paznic la uzina electrică, telefonist. Câteva 
luni, şi gata! Nu rezistă. Se plictiseşte. Întârzie. Fuge de la serviciu. 
Şi, până la urmă, e dat afară! Acum am auzit că strânge derbedeii din 
oraş şi le dă lecţii de gramatică. Pentru bacalaureat!

MAMA (pe gânduri): Aşa făcea şi Adriana. (Explicând.) Fiica noastră mai 
mare. (Zâmbind.) Aduna acasă toate repetentele...

TATA (dând dojenitor din cap): Toate pisicile şi câinii vagabonzi din cartier...
MAMA (continuând): ... şi le dădea lecţii de matematică.
PATRICIU (strigând şi adresându‑se Reporterului): E fantastic! Fantastic! În 

casa asta nu se mai poate face nimic fără să afle părinţii, fraţii, cumna‑
ţii... comitetul de bloc, responsabilii cu spaţiile verzi, gunoierii, hin‑
gherii... pompierii!

REPORTERUL (calm): Din păcate sau din fericire, cum vrei s‑o iei, 
trăim pe aceeaşi planetă. Într‑un sat ceva mai mare, în care se aude 
până şi o şoaptă...

PATRICIU (la fel): E fantastic! Fantastic! De ce nu mă lasă oamenii ăştia 
în pace? Ce vor de la mine? Ce rău le‑am făcut?
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REPORTERUL (cald, apropiat, dar ferm): Îi deranjezi pentru că ieşi din… 
din comun. Îi deranjezi pentru că nu eşti ca ei. Că‑ţi permiţi să sfidezi 
felul lor de a fi, cuminţi, oneşti şi cu picioarele pe pământ.

PATRICIU (indignat): Dar cum? Cum altfel? Dacă aş fi ca toți ceilalţi, 
m‑aş detesta! Sunt unicat, nu? Mă înspăimântă anonimatul. (Însuflețit.) 
Eu simt că sunt chemat să fac ceva extraordinar... ceva deosebit…

REPORTERUL: Ce?
PATRICIU (în dificultate, în imposibilitatea de a se reculege): Nu ştiu. Încă 

nu ştiu. (Frământat, zbuciumat.) Am atâtea proiecte, atâtea idei. Îmi 
bubuie atâtea chestii fantastice prin cap încât, pe măsură ce trece tim‑
pul, îmi dau seama că eu pot face enorm de multe lucruri. Dar ce 
anume pot să fac mai bine, nu ştiu...

TATA (acuzator): Toţi colegii lui lucrează undeva, se pregătesc pentru facul‑
tate, sunt deja studenţi. Mă opresc şi mă întreabă: ce mai face Patriciu? 
Şi doar a fost cel mai bun dintre ei! Profesorii erau convinşi că Patriciu 
va ajunge un al doilea Einstein! Şi, când colo, praful şi pulberea...

MAMA (pe gânduri, pentru sine): Băiatul ăsta trebuia să se nască în alt 
secol. E un inadaptabil. Un visător. 

PATRICIU (aşezându‑se pe podea în fața Reporterului): Uneori mi se face 
silă de mine. (Ridicând privirea spre Reporter.) M‑am săturat de mine, aşa. 
Într‑un singur exemplar. Și mai bine mor decât să mă văd reprodus în 
ziar în sute de mii de exemplare. (Grav.) Să renunţăm. (Clătinând din 
cap.) Nu vreau să‑mi văd mutra şi numele în ziar! (Oroare.) Ca să nu mai 
vorbim ce lovitură ar fi pentru tata şi mama... Vă rog eu, să renunţăm.

REPORTERUL (insistând convingător): Pe mine nu mă interesează în 
anchetă numele tău, figura ta, adresa ta… Înţelegi? Putem să inven‑
tăm împreună ce nume vrei. Cu o condiţie: să mă ajuţi să aflu adevă‑
rul despre un tip formidabil ca tine, care pune lumea asta în stare de 
alarmă. (Patriciu oftează și dă din cap nemulţumit.) Eşti, într‑un fel, un 
exemplu necesar…

PATRICIU (frământat): Nu‑nțeleg. Nu‑nţeleg. Nu‑nţeleg nimic. N‑am 
făcut nimic ca să‑i deranjez, nu le‑am cerut niciodată nimic, nu i‑am 
jignit, nu le‑am călcat în picioare nici măcar umbra...
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REPORTERUL (convingător): Ancheta asta pe care o facem acum tre‑
buie să‑i pună pe gânduri pe tipii ca tine, care cred că se poate trăi, 
așa… fără probleme...

PATRICIU (aprinzându‑și o țigară): Odată, pe când treceam, tot așa, 
printr‑o stare tâmpită ca asta, ca să fac totuşi ceva, un gest (autopersi‑
flându‑se) „caritabil”, un gest „necesar”, cum spuneţi dumneavoastră 
prin ziare, m‑am dus să donez sânge. (Lăudându‑se.) Am grupa zero! 
Sunt donator universal! Numai că eu pot să dau sânge tuturor, în 
vreme ce foarte puţini oameni îmi pot da mie!

REPORTERUL (surprins de concordanţă, zâmbind solidar): Fii liniștit, şi eu 
am grupa zero...

PATRICIU (fericit): Serios?
REPORTERUL (cu subtext): Şi pe mine mă arată lumea, din când în 

când, cu degetul...
PATRICIU (continuând): Şi n‑ați donat sânge niciodată?
REPORTERUL (nedumerit): Nu. Am uitat. Nu mi‑am dat seama că tre‑

buie s‑o fac... (Promiţând.) Dar o să încerc.
PATRICIU: E fantastic! Fantastic! M‑am simţit extraordinar! Am fost 

chiar fericit! M‑am simţit și eu, în sfârșit, „necesar”, cum spuneţi 
dumneavoastră... (După o pauză, brusc, hotărât.) Bine... s‑a făcut. (Îi 
întinde mâna și bat palma.) Sunt de acord... Colaborez... (Râde.) Poate să 
iasă o chestie nemaipomenit de mişto. (Făcându‑i cu ochiul.) Le‑arătăm 
noi ce păţesc dacă fac ca mine! Dar, vă rog, fără să‑mi daţi numele şi 
adresa. Nimic. Incognito! Așa cum nu li se dă numele donatorilor de 
sânge...

REPORTERUL (făcând pe neştiutorul, cu umor): Nici nu ştiu cum te 
cheamă... (Se aude un tren, apoi se reflectă în spaţiul scenei ferestrele luminate 
de la vagoane. Trecerea trenului poate fi simulată cu un stroboscop. Brusc, tre‑
nul se opreşte, scârțâind infernal. Patriciu şi Reporterul rămân în prim‑plan, 
urmărind ce se întâmplă. Cu privirile spre public, în plan secund, în penum‑
bră, procedează la fel Mama şi Tata. Reporterul, şocat.) Ce se întâmplă?

PATRICIU (zâmbind): Mereu trag aici semnalul de alarmă...
REPORTERUL: Cine? De ce?
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TATA: Nişte oameni de nimic, care se distrează. Sau nişte navetişti care 
nu vor să întârzie la fabrică... În schimbul de noapte.

REPORTERUL (mai liniştit): Se întâmplă des?
TATA: La două‑trei zile.
REPORTERUL: Şi nu‑i prind?
TATA (controlându‑şi ceasul de buzunar): Dacă ar fi personal sau marfar, 

mai treacă‑meargă, dar ăsta‑i expres. Orient‑expres! (Amintindu‑și.) 
Nu‑i prind! Se ascund unii pe alţii...

PATRICIU (urmărind ce se întâmplă, privind curios spre public): Pe mine mă 
înnebunesc, mă obsedează semnalele astea de alarmă... de când eram 
copii... (Rumoare accentuată de călători în panică dinspre trenul oprit prin 
semnal de alarmă.) Îi dispreţuiesc pe indivizii ăştia care trag semnalul 
de alarmă după cum îi taie capul. (Înflăcărat.) Un semnal de alarmă 
trebuie să fie ca o revoluţie în conştiinţă! Nu?

REPORTERUL (ridicând din umeri): Ştiu eu? N‑am tras niciodată sem‑
nalul de alarmă...

Trenul se repune în mişcare, reflectând din nou în spaţiul de joc luminiţele 
ferestrelor. Scena de familie continuă. Mama şi Tata în prim‑plan, spre fundal 
se ghicesc, vag, Dan, Dana, Adriana și Vadim, stând în fotolii, bând, ascultând 

muzică, eventual citind şi comentând ziarele.

MAMA (privind în gol, ca un ecou la cele întâmplate în scena precedentă): Tare 
aş vrea să‑i privesc în ochi, măcar o dată, pe ăia care au scris la ziar 
despre Patriciu.

TATA (plimbându‑se frământat): Nişte oameni de nimic, ascunşi, care fac 
pe umilii, pe servilii, prin birouri, la serviciu, şi pe dictatorii acasă, în 
familie. Îi cunosc foarte bine, îi cunosc. 

MAMA: Dacă ar fi venit măcar o singură dată să ne spună că‑i deranjăm, 
că‑i supără Pat… ne‑am fi înţeles. Suntem doar oameni, vecini.

TATA (dând dojenitor din cap): Ce vremuri am mai prins şi noi! (Oftând.) 
Era plină lumea de derbedei, de falşi prizonieri de război, de foşti 
proprietari, de cartofori, de speculanţi de aur, de fabricanţi de bani 
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falşi.... Of! Încercam să mă descurc printre ei. Să înot, să respir aer 
curat.. Pe unii i‑am tratat cu prea multă îngăduinţă. Pe alţii i‑am con‑
damnat prea sever... 

MAMA (intrând în jocul lui): De ce? De ce? Mă tot uit la fotografiile de 
altădată... De ce nu putem fi oare niciodată pe de‑a‑ntregul feri‑
ciţi?... Râdeam, dansam pe la baluri, cântam, mergeam în excursii, 
ne plimbam cu trăsura... Pe urmă au venit războiul, foametea, mize‑
ria, teama... În fotografiile de mai târziu suntem serioşi, trişti, speri‑
aţi... năpădiţi de griji… dar și fericiţi... (Înfrântă.) Şi‑acum, Patriciu... 
Nimic nu mă doare mai mult ca viața asta ratată a lui Patriciu... 

TATA (trist): L‑am scăpat din mână. Asta e! L‑am scăpat! Când? În ce 
zi? În ce noapte? La ce oră? Ocupat cu serviciul, cu turele de noapte, 
cu inspecţiile, cu şedinţele, cu mitingurile, cu viața noastră, cu viața 
celorlalţi, am uitat de el! Am uitat de el! Asta e... (Întorcându‑se spre 
mama.) Aici ai şi tu partea ta de vină. 

MAMA (frământându‑și mâinile): Mă temeam, când te vedeam aşa, obosit, 
nedormit, supărat, să‑ţi mai vorbesc despre nebuniile lui...

TATA (enervat): Teamă, pe dracu’! Eu trebuia să ştiu tot, tot, tot, de la 
primele lui nebunii, cum îți place ţie să spui... (Gâfâind.) În sfârşit, să 
vedem ce se mai poate face pentru el de‑acum încolo...

Dan, Dana şi Adriana izbucnesc în râs undeva în fundul scenei. Se aprind 
luminile pe ei. Doar Vadim citeşte în continuare ziarele. Muzică lentă, de dans.

DANA (ca şi cum ar continua o conversaţie agitată): Şi, culmea! La urmă vine 
şi‑mi spune că pe el (arătând spre Dan) îl interesează oamenii, ceilalţi 
oameni, pământul, lumea... universul! (Observând că Dan își aprinde o 
ţigară şi se îndepărtează.) Dane, cu tine vorbesc...

DAN (ironic): Zău? Eu aveam impresia că vorbeşti singură. Şi nu voiam 
să te deranjez.

DANA (la fel): Deranjează‑mă, dragă, îmi face plăcere să mă deranjezi. 
Nu m‑ai mai deranjat de mult. (Continuând conversaţia pentru ceilalţi 
din scenă.) Uneori, noaptea, la ora două noaptea, se trezeşte... ca să 
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asculte știrile! Zice că nu poate trăi dacă nu ştie ce se întâmplă în 
lume. Ca Patriciu! Din punctul ăsta de vedere, seamănă perfect. Ei 
bine, pe mine chestia asta mă deranjează înfiorător! În primul rând că 
mă trezeşte din somn. În al doilea rând…

DAN (ca pentru Adriana şi Vadim): Un prieten de‑al meu, scriitor, s‑a 
însurat cu o surdo‑mută. Doamne, ce bine‑l înţeleg!

DANA (continuând fără să‑l ia în seamă): Până ajunge dincolo, dărâmă toate 
mobilele din casă. Şi dimineaţa nu mai sunt bună de nimic. În timp 
ce pe dumnealui îl interesează oamenii, ceilalţi oameni... eu, care sunt 
lângă el, pot să crăp...

Sună telefonul. Adriana ridică receptorul.

ADRIANA: Alo, da. Casa Grigorescu. Cu cine? Cu Dana! (Către Dana.) 
Cu tine vrea. Numai cu tine. După voce, cred că e crainic de radio...

DANA (venind la telefon): Alo! Da. Eu sunt. Salut... (Dana continuă să 
vorbească discret la telefon, întorcând spatele celorlalţi. Adriana se apropie, 
fumând, de Tata şi de Mama.)

ADRIANA (tresărind): Zău, eu nu vă mai înţeleg! Zău, tată, mamă, 
Dane, voi chiar nu vă daţi seama în ce situaţie penibilă am intrat? 
Cum de‑aţi acceptat să staţi de vorbă cu ziaristul ăla?

MAMA (cu reproş şi candoare): Tatăl vostru spune că s‑ar putea să‑i prindă 
bine lecţia asta lui Patriciu!

TATA (explicând): Să vadă că nu se poate trăi făcând abstracţie (reproş la 
adresa Danei) de oameni... de ceilalți oameni! Că nu poţi întoarce spa‑
tele lumii!

ADRIANA (exasperată): Tată, lasă‑mă cu lozincile astea! Până să înţe‑
leagă Patriciu chestiile astea, noi ne trezim de râsul lumii, în ziare! 
Voi chiar nu înţelegeţi ce pericol ne paşte? (Izbucnind.) Simt că‑nne‑
bunesc când mă gândesc ce scandal o să iasă. (Schimbând tonul.) Sunt o 
persoană publică. Mă cunoaşte lumea. Mă respectă. Şi nu accept să...

TATA (retezându‑i peroraţia, răspicat): Dar am căzut de acord cu Reporterul 
să nu ne dea numele în ziar!
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ADRIANA: Cum credeţi că o să mă duc la teatru în ziua în care o să 
apară ancheta asta pe la chioşcuri? Ce vor spune spectatorii mei de 
fiecare seară? Mai bine mă sinucid!

VADIM (citind ziarele): „Păpuşa, soţie, cu veşnicul gol al singurătăţii şi 
tristeţii, plină de dor chinuitor, anunţ împlinirea a trei ani de când 
aştern lacrimi şi flori pe tristul mormânt al dragului şi mult adoratu‑
lui meu Haralambie Seneca, regretat de cortegii de studenţi, poet, fla‑
utist şi soţ devotat, care umplea casa de…” (Intonează „Marșul nupţial” 
de Mendelssohn Bartholdy.)

ADRIANA (exasperată): Vadim, te rog, noi avem aici de discutat pro‑
bleme serioase.

DANA (la telefon, conspirativ): Nu pot să plec acum... Ei, e un fel de consiliu 
de familie... Ne vedem mai târziu. Cam peste două ore. Aşteaptă‑mă 
la Casa de modă... Nu insista. Nu pot. Nu mă chinui.

TATA (subliniind): Şi‑a dat cuvântul de onoare că nu ne divulgă identita‑
tea! Ce mai vrei?

ADRIANA: Minte! N‑am văzut în viața mea un gazetar care să se ţină 
de cuvânt! Toţi mint! Mint de îngheaţă apele! Şi mai ales ăia de la 
revista aia de scandal… de care mi‑e silă...

TATA (argument suprem): A promis că o să ne ajute să‑l încadrăm în 
muncă, undeva.

ADRIANA: V‑a aruncat praf în ochi! Praf în ochi! 
DAN (în timp ce Vadim reia lectura ziarului): Mie mi s‑a părut totuşi un 

om cu bun‑simț, cinstit, gazetarul… (Către Adriana.) Și revista aia a 
rezolvat multe probleme pentru care și‑au spart capul o grămadă de 
proşti și de savanţi.

Vadim continuă să fredoneze „Marșul nupțial”.

ADRIANA (se plimbă furioasă prin scenă și își controlează ceasul): Poftim! Şi 
Patriciu se face că plouă. Omenirea se dă de ceasul morții și Patriciu 
face pe extraterestrul.
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DANA (enervată, conspirativ la telefon): Ei, termină odată! Nu mă mai pro‑
voca. O să mă dau de gol și pe urmă te trezești cu mine pe cap. Şi nu 
sunt o femeie prea comodă… să știi…

ADRIANA (continuând): Pe unde umblă? La ce oră trebuia să fie aici? De 
când lipsește?

MAMA (pe gânduri): De dimineață. A mâncat, s‑a bărbierit, s‑a îmbrăcat 
elegant și mi‑a cerut bani să se tundă…

ADRIANA (intrigată): Să se tundă? Patriciu? Mamă, și voi l‑aţi cre‑
zut? Păi, ăsta nu se desparte de podoaba lui capilară nici dacă i se dă 
un milion. Are impresia că dacă își taie părul își pierde puterea de 
seducție.

TATA (serios, grav): Azi‑dimineaţă, în sfârşit, mi‑a promis că se duce să‑și 
ia o slujbă....

DAN (izbucnind): Senzațional. Asta e o ştire de prima pagină. Unde e 
ziaristul ăla?

ADRIANA: Ar fi cea mai mare victorie după ultimele două războaie 
mondiale. (Sec.) Nu cred!

TATA (vorbind apăsat): Am fost şi am vorbit pentru el cu Clonaru, un 
vechi prieten de‑al meu, om dintr‑o bucată, care a ajuns director, 
închipuiţi‑vă, la Forţele de muncă. Trebuie să ştiţi că pe Clonaru ăsta 
eu l‑am făcut om. Eu l‑am ajutat să facă școală, să înveţe meserie la 
CFR și să se încadreze în muncă. Clonaru mi‑a promis că‑i pune în 
față toate posturile libere din oraș. Să aleagă. Să nu mai invoce moti‑
vul că n‑a avut de unde alege, ca altădată. Şi de‑atunci, de azi dimi‑
neaţă, de la șapte dimineață îl aştept. Dacă mă minte şi astăzi, nu mai 
vreau să‑l văd în ochi cât trăiesc.

DAN (controlându‑și ceasul): He‑hei, la ora asta Oficiul forţelor de muncă 
e închis de mult. Ar trebui să se fi întors.

MAMA (îngrijorată): Poate s‑a oprit cu nişte prieteni. Poată că sărbătoresc 
evenimentul.

ADRIANA: Eu zic să nu vă faceți iluzii. (Sec.) Pun pariu că s‑a angajat la 
serviciul de pompe funebre! 
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DAN: Adriana, termină! Nu e momentul acum să dăm frâu liber nervi‑
lor! Să fim calmi, să analizăm lucrurile lucid. Să nu ne pierdem firea... 

ADRIANA (izbucnind): Calmi! Calmi! (Privind spre Dana, care vorbeşte în 
continuare la telefon.) Sigur că da. Calmi și inconştienţi. (Către Dan.) Ca 
tine. (Aproape de el, cu agresivitate.) În vreme ce nevastă‑ta își bate joc 
de tine prin toate garsonierele din oraş!

DANA (la telefon): Bine, pa, la revedere... Hai, că trebuie să închid… E 
scandal! Nu pot mai devreme. De ce dracu’ eşti atât de încăpățânat 
și de obraznic? Poate mergem undeva. La un restaurant, la un bar... 
n‑am mai fost de…

Dan rămâne cu gura căscată. O urmăreşte pe Dana. Înţelege despre ce e vorba. 
I s‑a urcat sângele la cap. E derutat.

DAN (către Adriana): Ce vrei să spui? (Dur.) Sunt lucruri care mă privesc 
personal!

ADRIANA: Abia aştept să te privească personal! M‑am săturat să tot 
aud că fratele meu mai mare e un încornorat, şi fratele meu mai mic, 
un vânture‑lume!

Dana ia telefonul şi iese în culise, ostentativ.

MAMA (alarmată): Adriana, nu mai pot să te aud. (Își duce mâinile la tâm‑
ple.) Tu întotdeauna eşti mărul discordiei. 

ADRIANA (dură): Sunt femeie, mamă, ce vrei?
TATA (îngrijorat, încercând să tempereze spiritele): Voi mereu aveţi să vă 

reproşaţi câte ceva! Dar, pentru numele lui Dumnezeu, fiţi mai îngă‑
duitori, mai toleranţi! Altfel nu se poate trăi. Nu se poate trăi! 

VADIM (care a lăsat ziarele jos și a urmărit scena): Adriana, de ce te amesteci 
„în treburile interne ale altor state”?

TATA (continuând): V‑am chemat aici ca să ne vedem, să ne bucurăm că 
suntem împreună, vii și nevătămați... Şi, când colo, voi, voi vă scoa‑
teţi ochii...
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ADRIANA (către Dan): Ţin prea mult la tine, Dane, ca să accept com‑
promisul sinistru în care trăiești tu cu soția ta. Stai toată ziua la insti‑
tut, la conferințe de presă, la televiziune, și nevastă‑ta te înșală cu 
mecanici auto, cu ingineri electroniști, cu crainici de radio și cu spor‑
tivi de performanță.

MAMA (disperată, către Adriana): Vezi că te aude, mamă… 
ADRIANA (privind în culise spre Dana, care continuă să vorbească la tele‑

fon): Da? Lasă să m‑audă. Ce? Crede că suntem o gașcă de proști și de 
căscați?

MAMA (continuând): Nu vreau să vă mai certați. M‑am săturat de scan‑
daluri. Noi nu putem trăi odată în armonie și pace?

ADRIANA (continuând, către Dan): Fii atent! Femeia asta nu te merită! 
Are creier de gâscă și suflet de coridor care dă în stradă. Tu nu ești în 
stare nici să‑ți conduci mașina, și individa, odată ajunsă la volan, are 
impresia că este Miss Europa. Dă‑i o palmă, să se trezească.

MAMA (necruțătoare): Ești atât de dură și de crudă, Adriana, încât uneori 
am impresia că nu ești fiica mea!

ADRIANA: Suntem o familie de oameni căzuți din lună, mamă, și eu 
am de gând să rămân cu picioarele pe pământ. Ce să fac? Nu‑ți semăn! 
Nu pot fi o dezarmată în fața vieții. Nu pot trăi numai din iluzii spul‑
berate, (aluzie la îndeletnicirile Mamei) croșetând dantele de mătase.

VADIM (se face brusc liniște): Dar bine, Adriana, nu te mai recunosc. De 
fiecare dată când vorbeşti despre ai tăi, vorbeşti ca despre nişte oameni 
intangibili, invulnerabili. Şi acum, dintr‑odată... Ce s‑a întâmplat 
cu tine? (Către ceilalți.) Ce se întâmplă cu voi? Sunteți de fapt niște 
oameni buni, nişte oameni de treabă. Dar când ajungeți împreună, 
parcă stați pe un vulcan. (Către Adriana.) Ce e criza asta de isterie? 
(Tăcere.) Adriana, explică‑te!

MAMA (continuându‑și gândurile): Un moment, Vadim... Poate că sunt 
un copil dezarmat în fața vieţii, Adriana! Poate... Dar eu am fost vic‑
tima unui anume fel de a fi privită femeia în lumea asta, și de aceea, 
probabil, am rămas în afara ei... (Ridicând glasul.) Eu am simţit cum îmi 
fuge pământul de sub picioare! (Încăpățânată.) De‑aia mă doare viața 
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asta ratată a lui Patriciu! (Izbucnind în plâns.) Nu vreau să ajungă… să‑i 
fugă pământul de sub picioare!

Tata o cuprinde de după umeri și o conduce spre fotoliu.

DANA (revine cu telefonul în mână, dând impresia că vorbește cu o prietenă): Da. 
Da, dragă... Şi anul acesta se poartă tot rochii lungi, cu volănaşe, cu 
dantele… Rochii spumoase, ca pe vremea bunicii... Pa. La revedere...

ADRIANA (către Vadim): Mă revoltă la Patriciu nedreptatea asta, că un 
băiat atât de inteligent nu reuşeşte să‑şi găsească locul, în timp ce indi‑
vizi ca Dana, care nu‑şi fac nici probleme, nici scrupule, o duc ca‑n 
paradis. Prin inconştienţă!

DANA (mândră, triumfătoare, către Adriana): Ştiu că nu mă poți suferi! De 
aceea prefer să mă fac câteodată că nu te aud. (Provocând‑o.) Hai, spune ce 
ai de spus împotriva mea... Nu mă poţi suferi pentru că am succes, pentru 
că sunt curtată de bărbaţi bine, pentru că ştiu să trăiesc, pentru că nu mă 
apuc să rezolv problemele lumii. Și nu fac pe tragediana nici acasă, nici 
pe scenă! Şi‑mi fac de cap. Crăpi de ciudă că ţie nu‑ţi merge, nu‑i aşa?

TATA (urlând): Uite ce e, dacă aţi venit aici să spălaţi rufele murdare 
în familie, aţi greşit adresa! Aveţi tot ce vă doriţi ca să trăiţi ca nişte 
oameni, şi trăiţi ca nişte somnambuli. (Către Adriana.) Noi suntem 
căzuţi din lună? Atunci, voi de unde sunteţi căzuţi? (Pauză.) Am 
rămas aici, singur, cu băiatul ăsta, şi v‑am chemat să‑mi daţi o mână 
de ajutor. Nu sunteți în stare! (Arătându‑i uşa, cu mâna întinsă.) Puteţi 
pleca! (Se aude violent soneria. Dan ridică, gest reflex, receptorul, apoi iese în 
culise. Revine urmat de doamna Vasilescu, o femeie elegantă, grasă, aferată.)

DOAMNA VASILESCU (surprinsă că e atâta lume adunată în salon): Bună 
seara!

TATA: Poftiţi... Intraţi… Luaţi loc, vă rog... (Prezentând‑o.) Tovarăşa 
Vasilescu, fosta profesoară de matematică a lui Patriciu...

DOAMNA VASILESCU: Nu. Mulţumesc. Nu iau loc. (Înţepată.) Am 
venit să vă anunţ că, începând de azi, îi interzic categoric fiului dum‑
neavoastră Patriciu să‑i mai iasă în cale fiicei mele.
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TATA (insistând, încercând să dea impresia că n‑a auzit): Totuşi, luaţi loc, vă 
rog, faceţi‑mă să înţeleg despre ce‑i vorba... Aş vrea să discutăm puţin 
despre Patriciu. A fost elevul dumneavoastră… E un copil dificil, ştiu...

DOAMNA VASILESCU (căutând din ochi): Îmi pare rău că nu e aici! (Cu 
ochii spre tata, ca şi când ceilalţi n‑ar exista.) I‑am atras atenţia de câteva 
ori, personal, i‑a atras atenţia şi fiul meu mai mare, să înceteze relaţiile 
cu Ioana. Mi‑a promis că va înceta. (Pauză, își mușcă buzele.) Dar nu 
s‑a ținut de cuvânt!

ADRIANA (stăpânindu‑și revolta): Poate și‑a călcat promisiunea și din 
cauza fiicei dumneavoastră.

TATA (către Adriana): Te rog să nu‑i iei apărarea. Spuneţi, tovarășă pro‑
fesoară, vă ascult.

DOAMNA VASILESCU: Se întâlnesc pe furiş. Am auzit că se întâlnesc 
în cimitir. Ce oroare! Vine acasă noaptea, târziu. Fiica mea a intrat la 
facultate și are de învățat. Patriciu nu o lasă să înveţe!

Intră Patriciu, bine dispus și triumfător, cu aparatul de fotografiat la ochi. Din 
când în când, cei din scenă sunt orbiți de flash.

PATRICIU: Stop! Atenţie! Nu mișcați! (Toți cei prezenți în scenă rămân 
muţi, încremeniţi.) Aşa, v‑am lăsat ca la dentist, nu? (Pregătește aparatul 
pentru o nouă fotografie, îl armează și îl duce la ochi.) Încă o poză pentru 
albumul de familie. Dar, vă rog, surâzând... (Cei din scenă încearcă să se 
mişte, dar sunt imobilizați de comenzile lui Patriciu.) Stop. Trebuie să se 
vadă că suntem fericiţi. Nu! Nu! Încă o dată, vă rog. Încă o dată, vă 
rog. (Râde.) Așa, așa, râdeți, tovarăși, fiţi bine dispuși, fiţi tonici. Să 
se citească pe fața voastră prosperitatea și procentul de fericire pe cap 
de locuitor... (O observă pe doamna Vasilescu și rămâne încremenit.) Cum? 
Dumneavoastră, aici?

DOAMNA VASILESCU (satisfăcută, triumfătoare): Da, eu!
PATRICIU (oftează): Pentru Dumnezeu, ce mai vreţi de la mine?
DOAMNA VASILESCU: Te rog să spui aici, față de toată familia: de 

câte ori ți‑am spus eu să o lași în pace pe Ioana?



50    |   A d r i a n  D o h o t a r u

PATRICIU (tace mult timp; doamna Vasilescu pare că‑și pierde răbdarea): De 
câte ori m‑ați întâlnit.

DOAMNA VASILESCU: Și de ce nu te‑ai ţinut de cuvânt?
PATRICIU (iarăși tace, apoi): N‑am putut. (Lasă aparatul de fotografiat pe 

dușumea.)
DOAMNA VASILESCU (cu demagogie): Ce fel de bărbat ești?
PATRICIU (simplu, cald, direct): O iubesc.
DOAMNA VASILESCU (acces de furie): N‑ai dreptul s‑o iubeşti, înţe‑

legi? Câtă vreme ești un vagabond, un om de nimic, un pierde‑vară, 
mă mir cum îndrăzneşti să te legi de fiica mea. PATRICIU (sec): Vă 
rog să vă măsurați cuvintele. Eu nu v‑am jignit. Și apoi, n‑am con‑
strâns‑o să vină la întâlnire cu mine.

DOAMNA VASILESCU (către ceilalți): Oricum ar fi, nu pot, înțelegeți 
(plângând), nu pot, se revoltă în mine toate generațiile de intelectuali, 
de profesori, de dascăli de țară care mi‑au dat naștere, când mă gân‑
desc că fiica mea flirtează cu un vagabond! (Tăcere. Doamna Vasilescu 
deschide agitată poșeta, scoate altă batistă, plânge, apoi își șterge lacrimile și 
nasul; așezându‑se în fotoliu, către ceilalți.) N‑aș fi avut nimic împotrivă 
dacă fiul dumneavoastră ar fi intrat la facultate, ca toți ceilalți. Dar 
s‑a înhăitat cu niște derbedei și mi‑e teamă, zău, mi‑e teamă să nu am 
surprize. Soțul meu, știți, e profesor la Universitate și, când a auzit 
cu cine umblă Ioana, m‑a făcut de două parale: că nu sunt în stare 
să‑mi educ fiica... (Ștergându‑și ochii.) Îi face curte un băiat de condiție 
foarte bună, medic, asistent universitar, o să aibă o bursă la Londra, 
și ea nici nu vrea să‑l vadă în ochi. Din cauză că fiul dumneavoastră o 
asasinează, pur și simplu, cu insistența lui...

TATA (către Patriciu, după o pauză plină de tensiune): E adevărat că ți‑a 
interzis să te mai întâlnești cu Ioana?

PATRICIU (mohorât): Da.
TATA (pauză): Cel puțin din mândrie ar fi trebuit să n‑o mai vezi.
PATRICIU: Mândria mea era că o iubeam. Și a ei, la fel.
DOAMNA VASILESCU (către Patriciu): Minți. Ioana nu te iubește. Ioana 

a primit o astfel de educaţie, încât nu poate iubi un.... un.... derbedeu! 
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(Patriciu tresare.) Viitorul ei e deja aranjat. De ce? De ce vrei dumneata 
să‑i distrugi viața? Și să ne dai bătaie de cap? O așteaptă o carieră extra‑
ordinară. De medic. Ce rost are să‑i ții calea și să‑i strici rostul? 

PATRICIU (revoltat): Pentru că vreţi să‑i vârâți pe gât un logodnic de 
trei lulele, un hidrocefal, un Quasimodo de familie bună, cu blazon 
vechi, cu mașină și bani de vilă? (Urlând.) Nu mai trăim în evul mediu, 
cucoană! Și nu vă las să vă bateți joc de ea!

DOAMNA VASILESCU (explodând): Cum îți permiți? De fapt, trebuia 
să mă aștept la obrăznicii intrând aici. Am avut destule conflicte în 
școală cu dumneata. Ești un om de nimic! (Către ceilalți.) Vă implor, 
convingeți‑l pe fiul dumneavoastră să renunțe... (Amenințându‑l.) 
Altfel...

TATA (stăpânindu‑se, apoi oftând cu bunăvoință): Eu n‑am să fac acest lucru 
niciodată. Nu pot să‑i interzic fiului meu să se întâlnească cu fiica 
dumneavoastră. N‑am acest drept. Şi, pentru că ne‑ați jignit, vă invit 
să părăsiți această casă imediat. (Merge spre ușă și îi întinde mâna.) Cu 
asemenea dascăli, nu mă mir că am atâtea probleme cu educaţia lui 
Patriciu. (Îi face semn să iasă.) Poftiţi afară!

Doamna Vasilescu, uimită, revoltată, tremurând, se retrage împleticindu‑se.

DOAMNA VASILESCU (către Patriciu): O să‑ţi arăt eu ţie! Puşcăria o să 
te mănânce... Cu mâna mea o să te bag la puşcărie... (Doamna Vasilescu 
iese, Tata o conduce.)

MAMA (impresionată, către Patriciu): Iată cum te priveşte lumea pe tine, 
Patriciu!

ADRIANA (râzând): Inamicul public numărul unu al fiicelor de profe‑
sori universitari!

DANA (la fel): Casanova din strada Cavalerul rozelor, numărul 13 bis! 
Monstrul care frânge inimile mimozelor senzitive!

VADIM (la fel): Un candidat la Premiul Nobel pentru candoare!
TATA (revenind): În sfârșit! Bine c‑a plecat. Eu nu mi‑aș fi permis să 

calc în casa ei, cu asemenea pretenţii... Cu toate generaţiile ei de 
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intelectuali... (Către Patriciu, nerăbădtor.) Spune, Pat, spune, cum a fost 
acolo? Ai fost?

PATRICIU (dezmeticindu‑se cu greu): Unde, tată?
TATA: Cum unde? La Forţele de muncă. La Clonaru, evident.
PATRICIU (făcându‑și de lucru cu aparatul de fotografiat): Am fost.
TATA: Şi cum te‑a primit? Cum te‑a primit? Te‑a primit nemaipome‑

nit, nu?
PATRICIU: Ca la curtea lui Ludovic al XIV‑lea! Am fost poftit într‑un 

fotoliu somptuos, așa, de opt persoane. Peste rând.
TATA (ascunzându‑și cu greu un zâmbet de satisfacţie): Ce vorbeşti? Ce vor‑

beşti? (Mândru, ca să‑l audă ceilalţi.) Vezi că bătrânul tău încă mai con‑
tează? Numele meu încă atârnă greu în balanţă. Oamenii mă stimează 
şi mă servesc. (Grav.) Pentru că am fost toată viaţa un om corect şi 
cinstit. Ehei, pe vremuri, la calea ferată se făceau afaceri serioase, se 
câştiga, nu glumă... Dar eu n‑am făcut niciodată niciun compromis. 
(Oftează.) Cum ţi‑a vorbit Clonaru?

PATRICIU: Cu dumneavoastră, evident. M‑a servit cu Kent, cu whisky. 
A scos o sticlă de whisky din birou... Şi mi‑a pus în faţă câteva liste cu 
tot felul de slujbe, care mai de care mai apetisante.

TATA (nerăbdător): Şi?
MAMA (simţind un pericol, evitând conflictul): Lăsați‑l în pace. Poate i‑o fi 

foame. E obosit. Mai avem timp să discutăm. (Cu dragoste.) Vrei să te 
odihneşti puţin, mamă?

TATA (sever): Nu te amesteca. Vreau să ştiu ce‑a făcut, ce‑a ales!
PATRICIU (căutând înţelegere): Din păcate, nu prea aveau posturi vala‑

bile pentru unul ca mine...
ADRIANA (izbucnind): Păi, sigur, dumnealui trebuie să i se ofere o 

funcţie de ajutor de băgător de seamă pe lângă asociaţia crescătorilor 
de maimuţe. Sau... observator pe lângă UNESCO!

MAMA (îngrijorată): Eu zic să nu‑l obosim. Cred că a avut destule emoţii 
azi. Să amânăm pe mâine...

TATA (ferm): Nu. Azi! Acum. Aici. Vreau să ştiu. Mi‑am pus obrazul 
pentru el la directorul Oficiului, la fostul meu coleg de slujbă, la 
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omul pe care l‑am ajutat ca pe fratele meu. Pe care eu, cu influenţa 
mea, l‑am băgat în partid!

ADRIANA (plictisită): Of, tata iar începe cu amintirile din perioada răz‑
boiului rece şi a luptei de clasă!

TATA: Când s‑a îmbolnăvit de tuberculoză, mi‑am vândut haina, palto‑
nul de pe mine, ca să‑i cumpăr câteva grame de penicilină. Voi habar 
n‑aveţi. Pe vremea aia, un gram de penicilină costa o avere!

MAMA (continuând, cu speranţă): Unde, mamă? Hai, spune‑le, ca să se 
liniştească odată!

PATRICIU (izbucnind): La salubritate, mamă!
TATA (explodând): Poftim? Ce‑ai spus? (Către ceilalţi.) Ce‑a spus?
PATRICIU (intrigat de faptul că toată lumea e consternată): La întreprinderea 

de salubritate a oraşului! (Tare și explicând cu mâinile în aer.) Măturător 
de stradă!

ADRIANA (râde): Eram sigură. Nebunul ăsta îşi bate joc de noi. Trebuie 
dat pe mâna unui psihiatru.

VADIM (care a lăsat ziarele, calm): De ce, dragă? Dacă lui îi face plăcere 
să măture strada... Dacă el crede că ăsta‑i nivelul lui de competenţă...

ADRIANA (către Vadim): Mai bine citeşte ziarele! Nici în glumă nu‑ți 
dau voie să‑ţi baţi joc de Patriciu. E fratele meu. Eu am voie!

Vadim ia din nou ziarele.

MAMA (care și‑a revenit din uimire): Nu se poate, Patriciu. Tu glumeşti 
acum. Nu se poate să ne faci de râs!

PATRICIU (disperat): Mamă, nu există nicio meserie ruşinoasă pe 
Pământ, dacă o faci cu plăcere. Nu m‑ați învăţat voi asta?

DAN (supărat la culme și jignit): Ia mai dă‑o dracului de treabă! Adică, ce 
plăcere găseşti tu să mături strada?

PATRICIU (mimând măturatul): Fac curăţenie! Şterg praful! Zilnic, se depun 
un milion de tone de praf pe Pământ... După statisticile UNESCO! 

DANA (stingând ţigara în scrumieră și plimbându‑se nervoasă): Asta ne mai 
lipsea! Un măturător de stradă în familie!
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MAMA (prăbuşită): Bine, bine, dar te‑ai gândit că o să ne faci de râs? Nu 
te‑ai gândit ce vor spune oamenii, vecinii?

PATRICIU: Oricum v‑am făcut de râs. Ce mai contează un hohot de 
râs în plus? Un hohot de râs, pe stradă. (Schimbând tonul, devenind grav.) 
Dar eu vorbesc serios. De mic copil, am tot visat să mă fac măturător 
de stradă.

ADRIANA: Poftim! Mai şi teoretizează! Acuşi‑acuşi îşi scrie memoriile!
DAN (venind lângă el, izbucnind): Recunoaşte că ţi‑ai ales meseria asta 

numai ca să ieşi din comun, să faci pe nebunul, să‑ţi faci legendă, să 
contrariezi, să impresionezi!

TATA (profund marcat): Asta e replica la învăţăturile mele, la lecţiile mele 
de educaţie... Nu? (Înfrânt.) E adevărat. Eu îi spuneam mereu că nu 
e o ruşine să fii măturător de stradă. Numai să‑ţi faci datoria cinstit. 
(După o pauză, convingător.) Bine, băiatule! Fă‑te măturător de stradă! 
Dă cu piciorul la tot ce‑am investit în tine! Sfidează‑ne! E dreptul 
tău! Mătură! Mătură! Şi...

DANA (ajungând în faţa lui Patriciu): Dar la noi te‑ai gândit? Eu nu accept 
ca propriul meu cumnat să fie măturător de stradă! E ridicol! (Întoarce 
spatele tuturor și se îndepărtează ostentativ.) Ce scriu eu mâine în cererea 
de paşaport, în formularul pentru paşaport? Că am un cumnat mătu‑
rător de stradă? Mai bine „fără profesie”.

MAMA (văitându‑se): Cum ai putut să faci una ca asta? Cum ai putut 
să‑ţi baţi joc de noi?

PATRICIU (grav): Îmi pare rău, tată, că trebuie să te dezamăgesc încă o 
dată. Părerile noastre despre viaţă nu coincid.

TATA (exasperat): Dar, pentru numele lui Dumnezeu, ce vrei tu să faci 
în viaţa asta a ta?

PATRICIU (furios): Să mătur!
TATA: Ce să mături? Gunoaiele oraşului?
PATRICIU: Impostura. Filistinismul. Ipocrizia. Semidoctismul. 

Lichelismul. Arivismul. Să mătur toate gunoaiele astea! 
TATA (amar): Tu, care nu eşti în stare să faci curat, să faci ordine în pro‑

pria ta viaţă?
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DAN (înfruntându‑l): Și cine‑ţi dă dreptul să judeci oamenii şi să‑i împărţi 
în categorii din astea, arbitrare?

TATA (cu tristețe și voind să se retragă cu ziarele în mână): N‑ai înțeles nimic 
din toate lecțiile noastre de viață... nimic... nimic...

PATRICIU (întorcându‑se brusc spre el, răzbunător): Ştii ce mi s‑a întâmplat 
de fapt, tată, când m‑am dus la fostul tău coleg, de la Oficiul forţelor 
de muncă? (Linişte mare, gravă.) M‑a dat pe uşă afară! A spus că se miră 
cum un comunist vechi ca tine se pretează la asemenea intervenţii 
penibile, neprincipiale!

TATA (întorcându‑se spre el şi urlând): Minţi! Minţi! Clonaru nu putea să 
spună așa ceva despre mine. Doar eu l‑am făcut om! Eu l‑am făcut 
om! La urma urmei, nu i‑am cerut o ilegalitate. Mai bine recunoaşte 
că nici n‑ai dat pe‑acolo! Că te‑ai dus la cafenea sau la o partidă de 
poker!

PATRICIU: M‑a făcut de râs în faţa tuturor! Se aflau acolo peste o sută 
de oameni care aşteptau. L‑am oprit pe culoar, aşa cum mi‑ai spus tu, 
bărbierit, ca la armată... Nu m‑am tuns, pentru că nu vreau ca anga‑
jarea mea să depindă de lungimea părului! Și i‑am dat scrisoarea de 
recomandare. A citit‑o, apoi mi‑a răspuns arogant, fumând o ţigară 
Kent, ostentativ, cu voluptate, aruncându‑mi fumul în nas... Mi‑a 
răspuns în gura mare, ca să‑l audă toată lumea, că nu poate trece peste 
nişte principii de viaţă pe care tu însuţi, tatăl meu, i le‑ai insuflat. Şi să 
nu mai vin niciodată pe acolo decât ca un muritor de rând. Fără pile 
și fără intervenţii! Eu i‑am spus că, oricum ar fi, ca muritor de rând 
n‑am să vin, că eu sunt nemuritor! M‑a făcut obraznic şi m‑a amenin‑
ţat că mă dă pe mâna Miliției dacă nu trec la coadă.

ADRIANA: Şi tu n‑ai avut nicio replică?
PATRICIU (recunoscând): Ba da. I‑am mai spus ceva: „Una vorbim, alta 

fumăm, tovarăşe director”. Şi asta l‑a înfuriat îngrozitor. (Întorcându‑se 
spre Tata.) Iată de ce‑aş vrea să mă fac măturător de stradă. Ca să mătur 
tipii mizerabili ca ăștia de pe scena Istoriei. Şi ştii de ce s‑a purtat aşa 
cu mine, tată? Pentru că eu nu i‑am dat un plic, cum au făcut alții! Nu 
i‑am dus sticle de whisky şi cartoane de ţigări Kent!
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Trece din nou prin faţa scenei. Toţi sunt încremeniţi și muţi. În reflector rămâne 
numai Tata, zdrobit, înfrânt, cu ochelarii căzându‑i pe nas. Ceilalţi s‑au retras 

în întuneric. Ceartă între Dan și Dana, în fundul scenei.

DANA (agitată): M‑am săturat, Dane. M‑am săturat de viaţa asta lipsită 
de orice orizont. Nu eşti în stare să‑mi oferi nimic.

DAN: Ce să fac? Nu‑mi plac barurile de noapte şi casele de modă!
DANA: Mi‑e silă! Vreau să plec. Vreau să fug undeva, departe. M‑am 

săturat de boala ta de ulcer, de procesele tale de conştiinţă, de proiec‑
tele tale de fabrici, de uzine... de... dracu’ să le ia!

DAN (calm): Dana, linişteşte‑te. Cu fratele meu... Cu fratele meu se 
întâmplă ceva grav.

DANA (culegându‑și lucrurile din scenă): Nu mă interesează! Numai pentru 
asta trăiesc, să plec! M‑am săturat de casa asta, de oraşul ăsta, (printre 
dinţi, conspirativ) de ţara asta! Nu te mai suport. Nici pe ai tăi. Nici 
măcar pe ai mei! (În şoaptă, veninoasă.) Maică‑ta e o ipocrită, tatăl tău, 
un fanatic, soră‑ta e isterică, fratele tău regele vagabonzilor, tu eşti... 
un... un... n‑ai decât să te sinucizi!

DAN (sec): Bun. Cară‑te.
DANA (nu‑i convine faptul că e alungată): Să nu vii după mine în genunchi 

la mama, că‑ţi trântesc uşa‑n nas...
DAN (sec): Dă cheile de la maşină şi întinde‑o. (Dana înghite în sec, otrăvită, 

incapabilă de replică, aruncă cheile mașinii şi iese trântind o uşă. Dan rămâne 
un timp încremenit, pe gânduri, apoi ridică cheile și se retrage în fundul scenei.)

Reporterul reglează magnetofonul, ascultă o înregistrare, într‑un colț al scenei.

O VOCE ASPRĂ DE BĂRBAT (fond de uzină): Tovarăşe, la noi a venit, 
dar nu l‑am primit. Era... Avea referinţe proaste. Ne‑am interesat... 
Am dat nişte telefoane pe la întreprinderi, pe unde lucrase, şi ne‑am 
lămurit. Noi nu angajăm de ăştia, cum le spune Caragiale, liber 
schimbişti. Să meargă la alţii... Să‑i pustiască pe alţii cu binele lor.
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O VOCE DE BĂRBAT RĂGUŞIT (fond de războaie de ţesut): Păi, a venit, 
şi‑a făcut formele de angajare, l‑am trimis la vizitele medicale, şi n‑am 
mai... nu s‑a mai întors. Mai târziu am aflat că nici nu trecuse pe la poli‑
clinică. Cică ar fi spus că el nu stă la coadă pentru un certificat medical.

O VOCE DE TÂNĂR REPEZIT (fond de stradă): În laboratorul nos‑
tru foto a lucrat câteva luni. Făcea nişte poze de milioane. Era născut 
artist. Când a învăţat bine meseria şi ne gândeam să‑l promovăm, n‑a 
mai venit. A zis că se duce undeva pe un şantier, să se facă... de ăia, 
montatori de linii de înaltă tensiune...

Reporterul trece prin dreptul unui tânăr care bea în picioare o ceașcă de cafea. 
Zgomot de cafenea‑expres și rumoare de bulevard. Primele cuvinte Colegul le 

spune mimând înregistrarea de pe bandă de magnetofon.

COLEGUL: De când îl știu, Patriciu a fost o problemă. Își contrazicea 
profesorii, își corecta colegii, n‑avea răbdare să stea la ore. Era foarte 
bine informat. Citea și răspundea perfect la toate materiile.

REPORTERUL: De câte ori a dat examene de admitere la facultate?
COLEGUL: O singură dată.
REPORTERUL: Și de ce n‑a reușit?
COLEGUL (zâmbind dezarmat, oarecum nedumerit): Pentru că se întâmplă 

un fenomen ciudat cu el. Nu se mai poate întoarce la studiul manua‑
lelor de școală din care dă examen de admitere. Consideră că e pier‑
dere de timp. El spune...

PATRICIU (apărând dintr‑o parte a scenei, luminat brusc de un reflector): Ce? 
Eu sunt un om care face coadă la înscriere pentru examenul de admi‑
tere? Pentru o diplomă de intelectual? Mai bine merg pe șantier la 
Tarnița și mă calific fierar‑betonist!

COLEGUL: Dar nu mergea. Vedeți? (Arată undeva într‑o parte a scenei.). 
Stația autobuzului care merge la Tarnița e chiar aici, în fața terasei. 
Dar n‑a luat niciodată autobuzul...

REPORTERUL (serios): Dumneavoastră ce credeți? Ce credeți? E un tip 
iremediabil pierdut? Nu se mai poate face nimic pentru el?
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COLEGUL: Dar el știe foarte bine ce are de făcut! El știe că într‑o zi 
trebuie să se scoale de dimineață, devreme, și să spună: astăzi mă apuc 
de electronică, de literatură, de mecanică fină, de strung, de pictură, 
de chitară electrică, de...

Reporterul se adresează unui tânăr în haine de lucru. Zgomot de uzină.

REPORTERUL: E adevărat că Patriciu a lucrat un timp în cadrul între‑
prinderii? (Cel întrebat încuviințează.) Și, în ultimele zile, nu a trecut 
cumva pe la dumneavoastră?

TEHNICIANUL: Nu. Deși, să fiu sincer, l‑am cam așteptat pe Patriciu. 
(Își șterge mâinile cu câlți.) Adevărul e că noi ne cunoaștem bine. Am 
fost colegi de clasă. Chiar de bancă. E un băiat nemaipomenit. El s‑a 
ocupat la noi de formația de teatru și de brigadă. Îl iubeam cu toții 
ca pe ochii din cap. Vă spun sincer: am regretat enorm incidentul pe 
care l‑a avut cu maistrul Gomoiu, care nu‑l putea suferi că‑și lăsase 
barbă... și plete... Ce‑are a face, i‑am spus noi maistrului. Ce con‑
tează că și‑a lăsat barbă? Băiatul muncea nemaipomenit. Păi, tovarășe, 
Patriciu a învățat strungăria în câteva ore. Era... era foarte talentat. 
Ăsta putea să meargă și la Academie! 

REPORTERUL: N‑am înţeles, de la ce a pornit incidentul cu maistrul 
Gomoiu?

TEHNICIANUL (supărat): Nu i‑a dat voie să mai intre în uzină dacă 
nu‑şi rade barba. Venea până la poartă și maistrul Gomoiu îl trimitea 
la frizer. Acu’, ce se‑ntâmplă? Maistrul Gomoiu ăsta e un om price‑
put și cu mare experienţă de viaţă. Şi și‑a pus în cap să‑l facă om pe 
Patriciu.

REPORTERUL (ironic): Şi a început cu barba...
TEHNICIANUL (trist): Până când băiatul n‑a mai venit. Da’ și el! Ce? Îi 

cădeau galoanele dacă‑și rădea barba? Numai că el a luat‑o, chestiunea 
asta cu barba, ca pe un... cum spunea?... ca pe un „atentat la...”

PATRICIU (într‑un con de lumină): „La libertatea individului”. La urma 
urmei, şi Marx purta barbă! Și a scris Manifestul Partidului Comunist!
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TEHNICIANUL (convingător, către Reporter): Dacă‑l vedeţi pe Patriciu, 
să‑i spuneţi că se poate întoarce liniştit la noi, că lui maistru Gomoiu 
i‑a trecut supărarea... (zâmbind) pe chestia cu barba. (Frământat.) 
Într‑un fel, ne simţim şi noi vinovaţi. Dacă eram mai atenţi, dacă am 
fi avut mai multă putere de convingere... Dar cine s‑ar fi aşteptat ca 
Patriciu să pună barba mai presus de... de viaţă... (Rămâne în umbră.)

DAN (către Patriciu, arătând spre Tata și Mama, care se află în fundul scenei și 
se așază istoviţi pe fotolii): Priveşte unde‑au ajuns! Ei sunt victimele tale!

ADRIANA (către Patriciu): Trăim cu toţii într‑un coşmar, din vina ta.
PATRICIU (impulsiv): Da’ cine vă pune să trăiţi un coşmar? Vedeţi‑vă de 

problemele voastre! Văd că aveţi destule! Şi lăsaţi‑mă pe mine în pace!
ADRIANA (strigând): Ce fel de pace, nebunule? Pacea de a‑i face pe 

mama şi pe tata să sufere?
PATRICIU (la fel): Da’ cine‑i pune să sufere din cauza mea?
DAN: Mai eşti şi cinic, pe deasupra...
PATRICIU (paşnic): Uite ce e... (Arătând spre bătrâni.) Ei vor să facă din 

mine un mic‑burghez cu ore fixe şi program de funcţionar, lactove‑
getarian şi imbecil! (Ridicând glasul.) Şi eu nu vreau să ajung aşa ceva. 
Nu vreau să fiu un om obişnuit!

DAN (în recul): Aici sunt de acord cu tine, dar înţeleg că pe noi (luând‑o 
complice pe Adriana) ne doare să‑i găsim pe bătrâni, de fiecare dată când 
venim la voi, din ce în ce mai ce mai dărâmați și mai trişti.

PATRICIU (ridicând din umeri): Ce să fac? Viaţa e o continuă demolare...
VADIM (revoltat, aruncând ziarele pe jos): Cum poţi să spui aşa ceva? Nu 

ţi‑e ruşine? Ar trebui să fii fericit că ai asemenea părinţi, care te hră‑
nesc, te spală, te îmbracă, te așteaptă noaptea, înnebuniţi de groază că 
ai făcut vreo boacănă pe undeva. Şi care‑ți mai dau şi bani de buzunar. 
Ca să nu furi!

PATRICIU (refuzând continuarea discuției): Ia mai lăsaţi‑mă în pace! Sunt 
liber să fac și să gândesc ce vreau!

ADRIANA (urlând): Dar după tine libertatea înseamnă să faci totul pe 
dos?

PATRICIU: Exact!
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DAN: E fals!
PATRICIU (triumfător): Sunt liber şi, deci, pot cânta fals.
DAN: Nu‑i adevărat. N‑ai dreptul să cânți fals. Pentru că îi deranjezi pe 

ceilalţi!
PATRICIU (acoperindu‑și urechile cu palmele): Nu mai vreau să aud nimic! 

M‑am săturat de sfaturi până‑n gât! În casa asta, toată lumea e pusă pe 
sfaturi. Dar voi, voi cu ce drept îmi daţi mie sfaturi? Cine sunteți voi? 
Nişte mic‑burghezi oarecare, nişte ajunşi, nişte profitori care vă ţineţi 
de schimburi de locuinţe, de călătorii în străinătate pe banii statului, 
de întreceri de mașini şi de câini „ocrotiţi de lege”. Habar n‑aveţi de 
bătrâni. Dacă nu v‑ar suna ei din când în când, nici nu v‑aţi aduce 
aminte cine v‑a făcut! Şi, când sunaţi voi, vă plângeți că n‑aveţi bani, 
că vă doare ficatul, că aveţi migrene, în timp ce ei, săracii, abia‑și trag 
sufletul!

DAN (înfuriat): Tu vorbeşti, care‑i exploatezi la sânge? Tu, care‑i 
buzunărești și le vinzi lucrurile din casă?

PATRICIU: Încetează, că te pocnesc! 
DAN (spumegând): Dar până când o să ne sfidezi? Până când o să ne mai 

faci de râs, animalule?
PATRICIU (ridicând în aer un scaun și amenințând): Te fac pulbere!
DAN (ridicând un scaun la rândul lui): Îndrăznește!

Panică. Adriana își duce mâinile la gură, speriată. Vadim a rămas cu ziarele 
în mână și cu gura căscată.

ADRIANA: Terminaţi! Patriciu! Dan!
VADIM: Aţi înnebunit?

Dan şi Patriciu se privesc cu ură în ochi.

PATRICIU (către Dan): Cretinule!
DAN: Dobitocule!
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Sunt gata‑gata să se lovească.

MAMA (venind din fundul scenei): Patriciu! Dan! Nuuu!
TATA (la fel, aruncându‑se între ei cu mâinile ridicate, ca să‑i împiedice să se 

lovească): Lăsaţi scaunele jos!

Dan și Patriciu lasă scaunele jos, încet, aproape concomitent, spionându‑se.

PATRICIU (către Dan): Lasă, că ne răfuim noi odată!
DAN (gâfâind): Ţi‑arăt eu ţie!
TATA (liniștindu‑se): Frumos am ajuns! Să ne dăm în cap! (Către Patriciu.) 

N‑ai nimic sfânt în tine! Nu iubeşti pe nimeni. Nu crezi în nimic. Nu 
faci nimic! Toată lumea munceşte, îşi câştigă existenţa cinstit, numai 
tu trăieşti fără niciun căpătâi!

PATRICIU (explodând, către Tata): Şi, tu cu ce te‑ai ales, tată, că ai mun‑
cit 44 de ani ca un rob, în ture de zi şi de noapte? Cu un picior în 
fund! Nici măcar un baston nu ţi‑au cumpărat, cum am auzit că se 
obişnuieşte prin alte părţi... când ies oamenii la pensie!

TATA (întorcându‑se din drumul spre ieşire): N‑am muncit toată viaţa ca să 
vină cineva să‑mi strângă mâna la sfârșit, să‑mi dea o floare sau un 
baston! Şi să‑mi spună „noapte bună”!

PATRICIU (venind spre el ca într‑o rememorare): Atunci, de ce‑ai mun‑
cit? Ca să munceşti, pur şi simplu? Ca să‑ţi umpli timpul? Ca să 
nu te plictiseşti? Ca să‑mi oferi mie un exemplu? Ca să cumperi 
boarfele astea din casă, care nu s‑ar vinde nici cu doi lei la piaţa de 
vechituri?

TATA (furios): Îţi interzic să...
PATRICIU: Păi, sigur, treci imediat la represalii. Îmi interzici. Ce‑mi 

interzici?
TATA: Să mă judeci pe mine!
PATRICIU: Tată, de ce nu vrei să înţelegi că munca nu poate fi un scop 

în sine? De ce nu vrei să înţelegi că ai trăit fără sens? La voia întâmplă‑
rilor şi evenimentelor...
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TATA (ieșindu‑și din fire): Fără sens? La voia întâmplărilor şi evenimente‑
lor? Eu, care munceam 24 de ore din 24 şi care strigam în faţa minis‑
terelor „Loc, loc, faceţi loc puterii noastre de muncă“?

MAMA (cu revoltă): Eşti un... eşti un... un om fără inimă! Patriciu, tu 
gândeşti împotriva firii! Tu habar n‑ai ce vremuri am trăit noi... 
(Întorcându‑se către ceilalţi.) Voi habar n‑aveţi de frământările noastre, 
noapte de noapte, aici, în casă, cu scrumiere pline şi carnețelul de 
cheltuieli, socotind până la ultimii bănuţi... Ca să vă creştem, să nu vă 
lipsească nimic după război. În oraşul ăsta plin de copii de bani‑gata, 
de fii de doctori, de avocaţi şi de funcţionari la bancă...

PATRICIU (continuând): Dar eu nu vreau, tată, să repet experienţa ta de 
viaţă! Eu nu cred că munca e o fericire.

TATA (apăsat, solemn): Eu mi‑am găsit fericirea prin muncă!
PATRICIU (sceptic): Şi tu vrei să spui, tată, că ai fost un om fericit?
TATA (rămâne cu gura căscată; după câteva clipe, izbucnind): Pleacă de‑aici! 

Pleacă! Nenorocitule! Da’ din ce crezi că te‑am crescut pe tine? (Către 
ceilalţi.) Din ce credeţi că v‑am crescut pe voi toţi? Am muncit până 
mi‑au ieşit ochii din cap!

PATRICIU (dându‑și seama că a greşit, implorând): Tată, iartă‑mă! Iartă‑mă!
TATA (vorbind singur): Eu n‑am vrut să fac „gaură‑n cer”... Nu mi‑am 

dorit o „viață de excepție”! 
PATRICIU: Iartă‑mă. Uneori, parcă nu mai sunt eu. Spun prostii. Simt 

nevoia să te provoc...
TATA: Între noi doi e istorie! Învață întâi istoria asta!
PATRICIU (disperat): Dar eu te iubesc şi te admir, de fapt, tată, pentru... 

te admir că ai rămas în picioare în vremuri atât de tulburi...

Tata îşi duce mâna la piept și recade în fotoliu. Patriciu și ceilalți se reped spre 
el să‑l ajute. Tata îi îndepărtează.

TATA (către Patriciu): Pleacă de‑aici... Pleacă! Om de nimic ce eşti! Nu‑ţi 
doresc decât să ai un fiu ca tine, care să‑ţi scoată peri albi şi să te îmbol‑
năvească de inimă, cum m‑ai îmbolnăvit tu pe mine.
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PATRICIU (în culmea disperării): Iartă‑mă!
TATA: Pleacă, n‑auzi? Ieşi afară! Imediat!

Patriciu se ridică în picioare. E derutat. Cere ajutor din priviri Mamei, fără 
ecou. Patriciu ridică din umeri în semn de nedumerire și de regret, apoi face câțiva 
paşi spre ieşire. Se întoarce, vrea să spună ceva, renunţă şi iese. O vreme se aud 

paşii lui Patriciu îndepărtându‑se pe trepte.

MAMA (apropiindu‑se de Tata): Te simţi bine? (Tata încuviinţează, Mama 
se ridică neliniştită și se plimbă, frângându‑şi mâinile.) Poate că totuşi nu 
trebuia să‑l dai afară... (Privire în urma lui Patriciu.) Unde‑o să meargă 
iar? (Amintindu‑și.) Şi nici n‑a apucat să mănânce. Unde‑o să doarmă? 
Iar vagabond dintr‑un oraş într‑altul? (Disperată.) Nu mai pot îndura 
chinul ăsta! Nu mai pot! Nu mai pot!

TATA (impresionat): Bine. Du‑te şi cheamă‑l înapoi.

Mama iese şi‑l strigă pe Patriciu de câteva ori. Nu răspunde nimeni. Mama se 
întoarce singură, tristă, bolnavă. Dă cu ochii de ceilalți, de Adriana, Vadim, Dan.

MAMA (revoltată): Ruşine să vă fie! V‑am chemat la noi pentru că tatăl 
vostru împlinește 65 de ani... Și am vrut ca măcar astăzi să petrecem 
în linişte câteva ore, ca o familie adevărată...

Dan, Adriana şi Vadim se privesc consternați. Câteva secunde, scena rămâne 
așa, ca într‑un stop‑cadru.



ACTUL al II‑lea

Acelaşi decor. Lumină slabă. Zgomot de tipografie, de linotip. Secretarul res‑
ponsabil de redacţie citeşte, în prim‑plan, şpalturile unor articole venite din tipo‑
grafie, mormăie un fel de cântec, taie din articole, pune titluri etc. Pe acest fond 
izbucneşte în scenă, cu un exemplar de ziar desfăcut în mână, Reporterul. E revol‑
tat, gata să spulbere totul, ca o furtună. Secretarul responsabil de redacţie, un om 

scund, gras, transpirând abundent, îi iese în cale, surâzând şi satisfăcut.

SECRETARUL (înaintează spre Reporter cu mâna întinsă): Ai văzut? A apă‑
rut ca‑n marile cotidiene cu titlu clişat, cu vignete, cu brizbrizuri. 
Toată lumea îl citeşte, pe stradă, în tramvai, în troleibuz. Are un suc‑
ces mortal! Mortal!

REPORTERUL (care trece prin toate stările furiei): Ce‑ai făcut, nenoro‑
citule? (Clătinând din cap, luându‑l pe Secretar de reverele hainei.) Ce‑ai 
făcut? Ce‑ai făcut? (Secretarul responsabil de redacţie a rămas siderat.) Ce 
te‑am rugat aseară, la plecarea din redacţie? Ce? Spune! Să nu divulgi 
numele omului!

SECRETARUL (cu o expresie severă): Nu se putea altfel! (Intransigent.) 
Noi nu suntem publicaţie literară, unde numele personajelor se 
inventează...

REPORTERUL (izbucnind): Îţi dai seama ce‑ai făcut? L‑ai aruncat pe 
băiatul ăsta în groapa cu lei!

SECRETARUL (continuându‑şi ideea): Noi operăm cu cel mai strict 
concret!

REPORTERUL (la fel): ... Şi nu are nimic de gladiator în el! (Scuturându‑l.) 
Înţelegi?

SECRETARUL (smulgându‑se din strânsoare): Şi dacă mă întreba cineva, 
„păi bine, măi tovarăşe, cine e individul ăsta şi pe ce planetă trăieşte”? 
Ce făceam?
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REPORTERUL (strigând): Dar aici nu concretul imediat, statistic, adresa 
exactă şi starea civilă contează, ci fenomenul...

SECRETARUL: Dimpotrivă, trebuie să se vadă că e un caz, un caz izo‑
lat... singular!

REPORTERUL (citând demonstrativ, din memorie, cu degetul arătător ridicat 
în aer): „Opinia publică se interesează mai puţin de exactitatea faptică 
a cutărui sau cutărui caz decât de esenţa lui morală, proba care îşi 
produce efectul.”

SECRETARUL (neîncrezător): De unde‑ai mai luat‑o pe asta?
REPORTERUL (răspicat): Marx! Marx despre presă! (Cu dispreț.) Mai 

citeşte şi tu din când în când o carte..
SECRETARUL (după un moment de încurcătură, făcându‑se că‑și reia lucrul): 

Dacă nu‑i dădeam numele, cititorii ar fi putut să creadă că e un per‑
sonaj inventat, fals! Trăim într‑o lume care nu mai suportă ficţiunea! 
Doar reportajul concret și exact, documentul!

REPORTERUL (oftând disperat): Nu înţelegi nimic. Nimic. (Explicând.) 
Cu numele schimbat pe care ţi l‑am propus sau cu iniţialele, fără 
adresă exactă şi buletin de identitate, salvam aparențele astea birocra‑
tice. Și, mai aia, salvam un om!

SECRETARUL (amenințător, cu degetul arătător): N‑ar fi fost corect!
REPORTERUL (arătând ziarul): Dar aşa e corect? Îţi dai seama ce‑am 

făcut? Am sacrificat un om, o familie! Ce‑ai zice dacă te‑ai trezi tu 
dintr‑odată erou de anchetă? Ce‑ai zice? Cum ai reacţiona? Ce‑ai zice 
despre reporterul ăla... ăla care... „te‑a dat” la ziar?

SECRETARUL (ezită un moment): Uite ce e, chestiile astea sunt de 
domeniul imposibilului şi nu mă interesează!

REPORTERUL (strigând): Dar i‑am promis băiatului ăsta că nu‑i voi da 
numele, înţelegi? (Ridicând tonul.) Altfel, cum crezi că intram în amă‑
nunte atât de delicate, de intime?

SECRETARUL (care continuă să corecteze şpalturile): Nu mă interesează! 
Astea sunt trucuri de‑ale tale, de gazetar dat dracului! De reporter 
de scandal.

REPORTERUL: Asta numeşti tu scandal?
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SECRETARUL: Tu ai acceptat să faci ancheta asta! Aşa că...
REPORTERUL: M‑am dus acolo convins că am de scris un reportaj de 

rutină despre veşnicul vagabond care trăieşte din expediente şi‑şi bate 
joc de tot... Şi, când colo, am dat peste un băiat ieşit din comun, un 
băiat nemaipomenit, care... (Prăbuşindu‑se în fotoliu.) Sunt înnebunit 
când mă gândesc ce face băiatul ăsta acum, cu gazeta în mână... Cât e 
ceasul? (Îşi răspunde singur.) 12! Până la ora asta oraşul a avut tot tim‑
pul să comenteze reportajul pe toate feţele! (Refuză să se gândească.) E 
îngrozitor! Şi doar i‑am promis!

SECRETARUL (luminat de o idee): Ştii că mi‑ai dat o idee? (Dintr‑odată, 
mobilizat.) Ce‑ar fi să publicăm nişte reacţii, nişte ecouri? Să provo‑
căm nişte opinii, nişte atitudini care să condamne stilul de viaţă al lui 
Patriciu Grigorescu?

REPORTERUL (categoric): Ai înnebunit? Cum o să facem una ca asta? 
Avem dreptul să scriem despre un om, dar nu să‑l distrugem!

SECRETARUL (grăbit): Atunci, descurcă‑te singur şi lasă‑mă‑n pace! 
O să trimit pe altcineva să se ocupe de chestia asta! Şi mai termină, 
domnule, cu stilul ăsta milostiv şi melodramatic! Nu e demn de tine. 
Zău aşa...

REPORTERUL (definitiv, sentenţios): Şi dacă băiatul ăsta se duce şi se 
aruncă de pe blocul‑turn, cu ziarul ăsta în mână? Ce opinii mai publi‑
căm atunci? Ce‑am rezolvat?

SECRETARUL (dur): Treaba lui! Un om care nu e în stare să‑şi îndure 
urmările propriei sale greşeli şi se sinucide îşi merită soarta. Nu‑ţi face 
probleme de conştiinţă. Băiatul e vinovat. Trăieşte ca un parazit, îşi 
umileşte părinţii. Îi exploatează la sânge. (Furibund.) Trebuie înfierat, 
demascat, judecat şi pedepsit de opinia publică. (Bătându‑l satisfăcut pe 
umăr, concediindu‑l.) Şi reportajul, te asigur, e excelent scris. E mortal!

REPORTERUL (trist): Și tocmai acum, când mi s‑a părut că a înţeles 
nişte lucruri...

Secretarul responsabil de redacţie rămâne în spatele său, pe gânduri, apoi 
ridică din umeri, indiferent, cu şpalturile desfăcute în mână, și se retrage grăbit, 
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preocupat. Reporterul e frământat, chiar disperat. Se așază nehotărât pe braţul 
unui fotoliu, rupând ziarul în bucăţi, aruncându‑l la coşul de gunoi, apoi se lasă 
în fotoliu, acoperindu‑şi faţa cu mâna. În acest moment, trenul‑fantomă își proiec‑
tează iarăşi luminile ferestrelor în decor, dar fără niciun zgomot. Ca în vis, apare 
Patriciu, care se plimbă prin fața lui, fumând. Ca într‑o rememorare, Reporterul 

se trezeşte pur şi simplu cu Patriciu în faţa ochilor. Patriciu râde.

REPORTERUL (ridicându‑se brusc): Pe unde umbli, domnule? Colegii 
de redacţie m‑au înnebunit. Ancheta asta trebuia tipărită de mult! De 
două zile! (Oftând.) Eşti formidabil! (Se reașază în fotoliu.)

PATRICIU (oftează): Cred că sunt... Cred că sunt vreo 72 de ore de când 
n‑am dormit. E fantastic, e pur şi simplu fantastic organismul ăsta. 
Trag de el în toate părţile şi n‑are nici pe dracu’!

REPORTERUL (intrigat): Ce s‑a‑ntâmplat?
PATRICIU (suflând fumul): O aiureală! Nici eu nu ştiu. Am pornit să 

caut un pachet de ţigări şi m‑am trezit în sala de aşteptare din Baia 
Mare... La şase sute de kilometri de‑aici. Să ştiţi că m‑a întors pe loc 
ideea că veţi scrie despre mine. Zău. (Hotărât.) Am vrut să scap de 
dumneavoastră!

REPORTERUL (oftând): De ce, mă, omule? Doar ţi‑am promis...
PATRICIU: Totuşi, totuşi, lumea mă cunoaşte şi mă tem că o să‑şi dea 

seama că e vorba de mine.
REPORTERUL: Şi‑atunci ce facem? (Surâzând.) Nu mai donăm sânge?
PATRICIU (iluminat): Vreţi să mergeţi împreună cu mine să donăm 

sânge?
REPORTERUL: Vreau. Dar... (Arătând spre el.) Cred că în halul ăsta de 

oboseală...
PATRICIU (lăsându‑se pe podea, într‑un cot): Aveţi dreptate. Aveţi drep‑

tate. Sunt praf şi pulbere... (Trage adânc fum de ţigară în piept.) Ţineţi‑vă 
bine!

REPORTERUL: Poftim?
PATRICIU: Tineţi‑vă bine! Ceea ce vă spun acum o să vă dea nişte 

dureri de cap...
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REPORTERUL (jucându‑se): Capul mă doare de mult... (Privind împre‑
jur.) Dacă nu m‑ar durea, aş duce‑o foarte bine pe planeta Pământ.

PATRICIU (trage din nou fumul țigării adânc în piept și priveşte la rândul său de 
jur împrejur): Ştiți, m‑am hotărât să fac înconjurul lumii...

REPORTERUL (uluit): Cum ai spus? N‑am înţeles.
PATRICIU (accentuând): M‑am hotărât să fac înconjurul lumii! 

(Reporterul pare în continuare consternat.) Vorbesc serios. (Entuziast.) Fac 
rost de‑o barcă solidă, m‑am şi gândit din ce, din cauciuc, dintr‑un 
cauciuc special armat cu fibre de sticlă... Fac rost de vâsle, de pânze, 
de coniac, de haleală, de salam de Sibiu, de un aparat de emisie‑recep‑
ţie, şi mă lansez, prin Marea Neagră, prin Marea Marmara, prin 
Mediterana, prin Atlantic... pe drumul lui Magellan... (Reporterul a 
încremenit cu creionul și blocnotesul în mână.) Vă dați seama ce‑nseamnă 
asta? Va fi o călătorie unică în istorie. Un român face înconjurul 
lumii.

REPORTERUL (dezamăgit): Într‑o barcă de cauciuc?! Fâsss! (Patriciu face 
semne să fie ascultat mai departe.) Bine. Zi‑i mai departe. Sunt curios 
unde vrei să ajungi. Dar, te previn, dacă‑ţi baţi joc de mine... (glu‑
mind) ai greşit rău adresa!

PATRICIU (continuând cu însufleţire): Ştiţi cum fac rost de bani? Am 
o idee genială. De fapt, de asta v‑am şi căutat acum. Oricum 
veţi scrie despre mine. Dar în tot răul putem face şi‑un bine. 
(Trăgându‑și răsuflarea și stingând ţigara.) O să vă rog să strecuraţi în 
reportaj câteva cuvinte, mai bine zis un mesaj al meu, pe care să‑l 
culegeţi aşa, între ghilimele, pentru „Post restant”. Mă ascultaţi? 
(Reporterul, care rămăsese pe gânduri, se trezeşte şi încuviințează.) Vreau 
să fac fost de sticle goale! (Reporterul e şocat.) Gândiți‑vă! Pentru 
fiecare sticlă sau borcan, iau un leu sau cincizeci de bani. Şi dacă 
puneţi la socoteală toţi băieţii şi fetele care sunt de acord cu ideea 
asta a mea...

REPORTERUL (care‑și aprinde la rândul său o ţigară şi se întoarce amuzat la 
conversaţie): Vezi să păstrezi câteva sticle goale şi pentru mesajele de 
S.O.S. lansate la apă în caz de primejdie...
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PATRICIU: Bineînţeles! (Realizând că Reporterul îşi bate joc de el, se ridică și 
se plimbă furios prin scenă.) În felul ăsta nu mai discutăm. Dacă nu aveţi 
încredere în mine, nu are rost să mai...

REPORTERUL (grav): Uite care e povestea, Patriciu Grigorescu: eu 
cred despre mine că sunt un om în toate minţile. Dar, din clipa asta, 
mă îndoiesc că dumneata eşti egal cu mine în această privinţă.

PATRICIU: Cum să vă conving că intenţia mea nu e o utopie sau 
o nebunie? (Descoperind ideea salvatoare.) Aş fi în stare să pornim 
împreună pe mare, dacă m‑aţi crede şi dacă m‑aţi ajuta. Vă ofer un 
subiect de reportaj absolut senzaţional! (Reporterul devine brusc atent.) 
Dumneavoastră aveți autoritate, aveţi cunoştinţe şi... prieteni cu 
funcţii de răspundere, probabil. Aveţi putere de convingere... Aţi şti 
să puneţi problema acolo unde trebuie.

REPORTERUL (convins aproape, apoi scuturând din cap): Nu, nu. M‑ar 
crede nebun. M‑ar crede şi pe mine nebun!

PATRICIU (izbucnind, disperat): Oare e chiar atât de imposibil de realizat 
aşa ceva? Thor Heyerdahl a pornit la drum, la început cu o ambar‑
caţiune de te apuca mila. Trebuie să fii într‑adevăr nebun ca să faci 
aşa ceva? Ei bine, dacă trebuie, atunci sunt şi eu nebun! Prea e lumea 
plină de oameni normali. Trebuie să existe şi câte un om atins de o 
nebunie frumoasă ca asta. (Sperând.) Nu vreţi să fiţi şi dumneavoastră 
un nebun frumos ca mine?

REPORTERUL (surâzând): Aproape că m‑ai convins. Dar de unde să 
ştiu eu că dumneata, asociatul meu la nebunia asta, nu ai cumva rău de 
mare, sau halucinaţii, sau pur şi simplu o sensibilitate pentru frigurile 
galbene?

PATRICIU (arătându‑i obrazul): Le iau pe toate astea ca o glumă de 
prost‑gust. (Schimbând tactica.) Fiți atent! (Scoate dintr‑un raft de bibli‑
otecă două volume cartonate.) Ceea ce vedeţi aici sunt de fapt jurnalele 
de bord ale unor călătorii, deocamdată imaginare, în jurul lumii. 
Redactate de mine! Una, chiar într‑un balon.

REPORTERUL (pauză, ezitând dacă merită să‑i spună sau nu): Eu nu 
sunt, a priori, împotriva unei asemenea călătorii în jurul lumii. Ba 
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mai mult, am visat‑o şi eu şi o mai visez încă. Şi m‑ar tenta gro‑
zav să scriu un reportaj dintr‑o astfel de călătorie, dar... dar... Între 
călătoriile astea imaginare şi cele reale e, deocamdată, o diferenţă 
enormă. (Frământat, căutând un alt argument.) N‑avem încotro, tre‑
buie să ţinem seama de nişte realităţi! De nişte... graniţe! De limitele 
„apelor teritoriale”.

PATRICIU (înfrânt): E groaznic! Totul îmi iese pe dos. Merg dintr‑o 
greşeală în alta. (Strigând.) Unde e profesorul de matematică care nu 
ne‑a învăţat nici măcar formula greşelilor?

REPORTERUL: Nu există o formulă a greşelilor. După cum nu există 
o formulă a succesului.

PATRICIU: Există, există. Unora le reuşeşte totul în viaţă.
REPORTERUL: Da. De acord. Dar tu ai viaţa asta înainte.
PATRICIU: Cine spune asta?
REPORTERUL: Toată lumea!

Reapar în semiîntuneric Tata, Mama, Adriana şi Vadim, luminaţi de reflec‑
toare ca în actul anterior.

PATRICIU (aproape plângând, către Reporter): Credeam că singura salvare 
din marasmul ăsta e plecarea în larg.

TATA: Nu e o soluţie. Nu te poţi regăsi pe tine fugind de tine.
MAMA (speriată): Fugind? Unde?
PATRICIU: ... La Capul Bunei Speranţe, mamă.
REPORTERUL: Capul Bunei Speranţe e în noi înşine. (Arătând spre 

piept.) E aici, unde ne bate inima.
ADRIANA (cu căldură, apropiindu‑se de Patriciu): Patriciu, Patriciu, înţe‑

lege că toată lumea asta ţine la tine şi nu vrea altceva decât să te sal‑
vezi. Ţie îţi trebuie un colac de salvare înainte de a intra în mare. Tu 
nici măcar nu ştii să înoți!

PATRICIU (dând din cap, obosit și trist): Bine, bine, am înţeles. Renunţ 
şi la visul ăsta... Aşa cum am renunţat la toate visurile de până acum. 
Când am vrut să mă fac aviator... (zâmbește) nu m‑a lăsat mama. Când 
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am vrut să mă fac pictor, nu m‑a lăsat tata. Când am vrut să mă fac 
actor, n‑au vrut nici mama, nici tata.

REPORTERUL (cu durere): Şi ce‑ai vrea să faci de‑acum încolo? Încotro?
PATRICIU (surâde cu tristeţe către Reporter): Oh, eu aş vrea să fac multe, 

foarte multe lucruri... care nu se pot face.
REPORTERUL: De pildă...
PATRICIU (surâzând visător): De pildă... să fac o călătorie în jurul lumii, 

aşa cum v‑am mai spus... Să ajung o glorie a fotbalului intercontinen‑
tal, să inventez medicamentul împotriva cancerului, să demontez, 
într‑o noapte, sub lună, focoasele tuturor bombelor nucleare de pe 
Pământ, să bat recordul de rezistenţă şi de izolare într‑o peşteră, la 
mare adâncime... Să urc pe Everest... (Râde trist.) Şi aşa mai departe.

REPORTERUL (copleșit): E adevărat. Cam multe lucruri pentru o sin‑
gura viață.

PATRICIU (aproape ruşinat de el însuși): Boala mea e că trăiesc prea mult 
în imaginaţie, nu?

REPORTERUL: Nu e rău, dar trebuie să te hotărăşti odată să faci ceva şi 
în realitate. În viaţa de toate zilele... Viaţa nu e numai vis...

TATA: Sau utopie.
PATRICIU (trist): Dar viaţa trebuie trăită cu imaginaţie... Altfel, aș 

muri de plictiseală! (Trece din nou prin fața scenei, proiectându‑și luminile 
ferestrelor în decor, trenul de seară, cu zgomotul obişnuit. Toţi cei din scenă 
îl urmăresc încremeniţi, în afară de Patriciu, care parcă îi numără ferestrele, 
lăsându‑se pălmuit de lumini. Către Reporter.) Dacă aţi şti câte trenuri din 
astea am pierdut eu până acum! Şi, de la o vreme, oricât mă grăbesc, 
oriîncotro, nu mai ajung la timp la niciun tren.. la niciun tren...

TATA: Nu toate trenurile duc la ţintă. (Controlându‑și ceasul de buzunar.) 
Trebuie să ştii să alegi trenul în care te urci. Dar mai întâi trebuie să 
ştii încotro mergi. Pentru ce mergi.

MAMA (dojenitor): N‑ai avut niciodată încredere în noi. Ne‑ai ocolit. 
De ce?

Intră în goană, agitat, Dan.
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PATRICIU (sceptic): Ce‑mi puteaţi spune voi? Să nu mă aplec pe fereas‑
tră, să nu stau în curent pe culoar, să nu mă urc pe acoperiş şi să nu 
călătoresc pe scară, să nu trag semnalul de alarmă, şi aşa mai departe... 
cum le‑aţi spus şi fraţilor mei, ascultători şi cuminţi. Numai că eu 
vreau ceva mai mult de la viaţă decât au avut ei...

DAN (sec): De‑aia tragi tu semnalele de alarmă prin trenuri?

Patriciu tresare, ceilalţi se întorc fulgeraţi, nedumeriți, spre Dan.

MAMA (ducându‑și mâna la gură): Nu se poate! (Către Dan.) Tu glumeşti 
acum... (Speriată.) A făcut el asta?

DAN: Da. A tras semnalul de alarmă în acceleratul 403. Alaltăieri. A 
fost prins şi amendat. Nota de plată o să vină (arătând spre părinți) tot 
pe adresa voastră.

ADRIANA (izbucnind): Ei, nu, nu, că asta‑i culmea! Băiatul ăsta trebuie 
internat la nebuni.

MAMA: Adriana, nu e momentul. Lăsaţi‑l în pace... Nu mai vreau scan‑
dal. M‑am săturat!

TATA: Dar nu‑nțeleg. De ce? De ce să facă el una ca asta? Doar de când 
era mic i‑am spus să nu cumva... să nu tragă semnalul de alarmă, că 
oprește trenul, intră oamenii în panică și întârzie de la treburile lor, 
uneori foarte importante... foarte... foarte importante.

REPORTERUL: Un semnal de alarmă trebuie să fie o revoluție în 
conștiință... Nu?

TATA: De ce? De ce, Patriciule?
DAN (izbucnind): Ca să se împotrivească! Din spirit de contradicție! Ca 

să ne sfideze pe noi, ceilalți, „ascultători și cuminți”.
PATRICIU (venind în prim‑plan, vorbind singur): Era noapte. Eram tul‑

burat, eram nemulțumit... Lângă mine, o femeie își alăpta copilul, 
prin somn; alături, o bătrână cu părul complet alb mergea la înmor‑
mântarea fiului ei, strivit într‑un accident de muncă... Dincolo, un 
fost combatant de război în drum spre sanatoriu, apoi un șofer care 
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mergea la Brașov să‑și ia în primire autocamionul după reparații capi‑
tale, un constructor de poduri, o profesoară de matematică... și, pe 
culoar, câțiva tineri eliberați din armată, care ascultau muzică de dans 
cu tranzistorul dat la maximum... (Se aude din nou apropiindu‑se trenul, 
până când ferestrele se reflectă în decor.) Și, dintr‑odată, beat cum eram, nu 
mai băusem niciodată atâta Triple sec, mi s‑a părut că sunt singurul 
călător fără țintă din trenul acela. Încotro, bătrâne? m‑am întrebat. 
Am intrat în panică. M‑am ridicat, am tras semnalul de alarmă până 
am rămas cu el în mână.

Se aud frânele trenului scrâșnind violent și voci de oameni strigând cuvinte 
neînțelese. Reporterul se apropie din nou de Patriciu. Se așază lângă el. E zgu‑

duit. Ceilalți rămân încremeniți, prăbușiți în spatele lor.

REPORTERUL (după un timp): Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce, de ce‑ai 
făcut asta. Știai că o să‑i doară. Poate că, făcând prostia asta, le‑ai scur‑
tat viața cu câțiva ani...

PATRICIU: Băusem, turnasem în mine atâta Triple sec, o băutură ori‑
bilă pe care nu v‑o recomand, încât mi s‑a părut că dacă trag semna‑
lul pot opri timpul în loc... (Nu e mulțumit de explicație, e frământat.) 
Nu știu. Nu știu. Uneori, am impresia că‑mi pune cineva viața în 
scenă, ca să‑și bată joc de mine, ca să mă verifice. Să vadă dacă merit 
să trăiesc. 

REPORTERUL: Viața ne‑o punem în scenă singuri, fiecare, cum ne 
pricepem.

PATRICIU (disperat): E îngrozitor. Îmi vine să‑mi fac harakiri.
REPORTERUL (ezită dacă are rost să‑i spună sau nu): Știi... am și eu un 

frate ca tine. Un frate mai mic, care e supărat pe toată lumea, că n‑a 
reușit el în viață... (Apropiindu‑se cu înțelegere frățească de Patriciu, îl prinde 
cu amândouă mâinile de după cap și îl privește în ochi.) Fratele ăsta al meu 
visa tot așa, o mulțime de lucruri, și a avut proasta inspirație să creadă 
că timpul stă pe loc, că‑l așteaptă pe el, până când se va hotărî să facă 
totuși ceva, într‑o zi. Și știi ce‑a făcut până la urmă? A fost obligat 
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să‑și ia o meserie care nu‑i place, să se căsătorească cu o femeie pe care 
n‑a vrut‑o, să crească niște copii pe care nu i‑a dorit și să rămână fără 
dinți în gură, din neglijență, din nesimțire! (În semn de atenție.) Știi ce 
înseamnă să rămâi fără dinți, la 27 de ani? Să nu mai poți mușca? Să 
nu mai poți strânge dinții când îți vine să urli?

PATRICIU (frământat): Până la urmă găsesc eu soluția... Marile hotărâri 
se iau în singurătate. (Zâmbind încrezător în forțele sale.) Vom trăi și vom 
vedea!

Reporterul se retrage. Izbucnesc glasuri care se aud de pe stradă. Ceilalți din 
scenă se agită mereu, descumpăniți, în timpul dialogurilor care urmează, pe bandă 
de magnetofon, creând senzația de neliniște, de oameni care nu‑și mai găsesc locul. 

Cineva îi aruncă lui Patriciu o revistă. Acesta o desface și o citește stupefiat.

PRIMA VOCE: Lume, lume! Veniţi să‑l vedeţi pe Patriciu Grigorescu!
A DOUA VOCE (ca la circ): Inamicul public numărul unu al celor care 

ridică din umeri şi se fac că plouă.
A TREIA VOCE: Un vagabond (arătând o revistă) în două sute de mii de 

exemplare!
PRIMA VOCE: Cel mai mare trişor la poker al tuturor timpurilor!
A DOUA VOCE: Monstrul (citind din revistă) din blocul OD 111, cartie‑

rul Izvoarelor, strada Cavalerul rozelor, numărul 13 bis!
A TREIA VOCE: Creierul electronic, enciclopedia ambulantă!
A DOUA VOCE: Omul care şi‑a donat inima doctorului Christiaan 

Barnard.
PRIMA VOCE (citând din revistă): Un candidat la Premiul Nobel pentru 

candoare!
A DOUA VOCE: Cel mai liber om din lume!
PRIMA VOCE: Un erou al timpului nostru, o victimă a propagandei 

împotriva somnului!
A TREIA VOCE: Patriciu Grigorescu, zis Quinta roială! Zis domnul 

Periscop!
A DOUA VOCE: Spaima fiicelor de profesori universitari.
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A TREIA VOCE: Omul care va face înconjurul lumii într‑o barcă de 
cauciuc...

PRIMA VOCE: ... cumpărată pe sticle goale!

Se aude de pretutindeni un concert de sticle goale care se adună, se ciocnesc, se 
sparg. Se aud alte voci, dintr‑o parte şi alta a scenei. Cineva aruncă de sus cu flori.

PRIMUL TÂNĂR (îmbrăţişându‑l): Eşti formidabil, Pat. L‑ai dat gata pe 
gagiul ăla de la ziar cu răspunsurile tale! L‑ai pus în inferioritate, l‑ai 
făcut KO!

AL DOILEA TÂNĂR: Tot oraşul vuieşte. Toţi oamenii umblă pe stradă 
cu gazeta în mână şi citesc. Am văzut eu unul gata să‑l calce maşina, 
la intersecţie... Cu ziarul deschis, ca la bibliotecă...

AL TREILEA TÂNĂR: O să ajungeţi bibliografie obligatorie la 
facultate...

AL DOILEA TÂNĂR: Toată lumea te caută! Toţi gagiii din oraş. Vor să 
te sărbătorească la cafenea. Cu şampanie bine frapată! Şi caviar!

PRIMUL TÂNĂR: Câţiva au propus să dea numele tău unei străzi.
AL DOILEA TÂNĂR: Se gândesc chiar să‑ţi comande un bust.

Rumoarea din jur creşte. Se aud glasuri ca pe stadion, la un meci de fotbal. 
Patriciu priveşte dezarmat, dezamăgit, în gol, în vreme ce larma se potoleşte, se 
aprind încet luminile în planul doi, unde se agită Mama, Tata, Adriana, Vadim, 
Dan, într‑o scenă frământată, de familie. Vadim citeşte fragmente din articolul 

publicat în revistă, ceilalţi ascultă şi se plimbă nervoşi în jurul său.

VADIM (citind): Nicolae Paraschiv, inginer la întreprinderea Electronica: 
„După părerea mea, Patriciu Grigorescu este un inadaptabil”. Ion 
Banga, maistru‑turnător la întreprinderea Solidaritatea: „Vinovaţi de 
situaţia în care se află Patriciu Grigorescu sunt în primul rând părinţii 
săi, care nu l‑au înţeles şi nu l‑au ajutat la timp”. Alexandra Capizisu, 
profesoară la Liceul 26: „Un personaj de esenţă tragică. Un om care 
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nu‑şi găseşte locul, într‑o societate care‑i oferă toate posibilităţile ca 
să se realizeze. Vinovăţia îi aparţine în exclusivitate”. Radu Abrudan, 
pensionar, str. Codobaturei nr.  15: „Cred că băiatul ăsta n‑a fost 
bătut la timp!”.

Se aud bătăi în uşi, sună soneria. Toți cei din scenă tresar, bătăile şi semna‑
lele soneriei se repetă alarmant, urmate de strigătele unor tineri care‑l cheamă 

pe Patriciu.

DAN (luându‑şi inima în dinţi): Cine e? Cine‑i acolo?
O VOCE: Noi. (Hohote de râs.)
ALTĂ VOCE: Suntem nişte prieteni de‑ai lui Patriciu şi vrem să‑i vor‑

bim. E‑acasă?
DAN (furios): Nu‑i acasă! (Rumoare pe scări.)
O VOCE: Şi când vine?
DAN: Nu ştim.... (Iarăşi rumoare pe scări.)
ALTĂ VOCE: Avem câteva sticle goale de şampanie şi de vodcă pentru 

el... Unde le lăsăm? Le lăsăm aici, pe trepte? E bine?

Clinchete de sticle goale, rumoare de voci pe scări, hohote de râs, zgomote de 
paşi care se îndepărtează, lătrături de câini.

VADIM (continuă lectura): Partenie Cotoț, jurist: „E de mirare cum a 
fost omis Patriciu Grigorescu din evidențele noastre. Pentru că noi 
păstrăm evidenţa exactă a tuturor tinerilor fără ocupaţie din sector. 
Şi purtăm, din când în când, discuţii serioase, mobilizatoare, cu ei, 
îndreptându‑i, orientându‑i spre un loc de muncă sau altul”. Ştefana 
Pădureanu, medic, Policlinica numărul 1: „Ca medic, pot să vă spun 
că un individ cu astfel de comportament ţine de domeniul psihiatriei. 
Ceea ce face inutil orice comentariu. Băiatul ăsta e nebun”. (Pauză, în 
care Vadim priveşte pe rând spre cei din scenă.)

TATA: Ce porcărie!
MAMA: E îngrozitor!
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ADRIANA: Poftim! Asta e urmarea faptului că aţi acceptat să staţi de 
vorbă cu ziaristul ăla sinistru! Eu mi‑am făcut datoria! V‑am averti‑
zat! (Sună telefonul. Răspunde Adriana.) Da.

O VOCE: Cu Patriciu Grigorescu, vă rog.
ADRIANA: Cine‑l caută?
O VOCE: O admiratoare.

Adriana trântește telefonul. Se aud din nou bătăi în uşă. Sună din nou tele‑
fonul. Sună din nou soneria de la intrare. Semnalele soneriei şi bătăile în uşă se 

amplifică. La fel, semnalele sonore ale telefonului.

TATA (strigând): Ce doriţi? Cine sunteți?
O VOCE STRIDENTĂ: Suntem un grup de turişti din Vatra Dornei. 

Suntem în trecere prin oraș... Am citit articolul din ziar și vrem să‑l 
cunoaştem pe Patriciu Grigorescu.

TATA (enervat pe semnalele sonore ale telefonului, ridică și receptorul): Da. 
Cine‑i?

DAN (către cei de‑afară): Şi ce doriţi de la el?
O VOCE STRIDENTĂ: Să‑l cunoaştem și să stăm de vorbă cu el. Poate 

vine să lucreze cu noi la staţiunea meteorologică.
ADRIANA (izbucnind): Asta‑i mai lipsea: un post de meteorolog! 

Responsabil cu ploile!
TATA (în receptor): Nu mai răspunde la numărul ăsta. Patriciu Grigorescu 

s‑a mutat...
VOCEA DIN TELEFON: Şi nu ştiţi ce număr are?
TATA: Nu! (Trântește receptorul.)
DAN (către cei de afară): Căutați‑l prin restaurante, pe la cafenele! 

(Privindu‑și ceasul.) E ora când dă audiențe!
ADRIANA: ... Sau la Grădina Zoologică! (De pe scări se aude rumoare de 

glasuri, zgomot. Privind în culise.) Dumnezeule! E pelerinaj... Pun pariu 
că e coadă până după colț. Spuneți‑mi, cum o să mai ies pe stradă? 
Mi‑e ruşine de oameni. Am auzit cu urechile mele nişte trecători vor‑
bind: „Asta e sora lui Patriciu Grigorescu!”. Nu invers.
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MAMA: Mie mi‑e frică să nu facă o prostie tocmai acum.
DAN (prăbuşit în fotoliu): Da... da... Tristeţe curată... Tristeţe curată...
VADIM (citind în continuare din ziar, ca să acopere zgomotul): Iancu Basiliade, 

psiholog, Institutul de cercetări al Academiei: „Evident, vinovaţi 
sunt părinţii și fraţii săi, pentru atmosfera nesănătoasă în care trăiesc. 
Aparent, o familie plină de intenţii nobile, dar măcinată de conflicte 
benigne, de nemulţumiri, de trădări obscure”. (Adriana smulge revista 
din mâinile lui Vadim şi o rupe în bucăți. Vadim se ridică în picioare şi vine în 
fața celorlalţi. Se face linişte. Vadim, aşezat, calm.) Până acum, am tăcut 
din bun‑simț. N‑am vrut să mă amestec în treburile familiei voastre. 
Dar acum e rândul meu. Am asistat la nebunia asta din ultimele zile 
şi... Vreau să vă spun că vinovaţi sunteţi cu toţii. De când a înce‑
put băiatul ăsta să delireze cu ochii deschişi, de când a‑nceput să fugă 
de‑acasă, să bea şi să joace poker, să viseze imposibilul. De când şi‑a 
părăsit primul loc de muncă! (Scandal afară. Vadim ridică tonul.) De 
când a căzut prima oară la facultate. De când l‑aţi iertat, l‑ați tolerat 
în casă ca pe un prinț... I‑aţi dat de mâncare, l‑aţi spălat, i‑aţi dat bani 
de buzunar...

MAMA (revoltată): Dar ce‑ai fi vrut? Să‑l lăsăm pe drumuri?
VADIM (apăsat, cu tonul și mai ridicat): Să‑l fi lăsat să se descurce singur. 

Să‑i fi trântit uşa‑n nas. Ca să‑şi dea singur seama că fără muncă nu se 
poate trăi! (Gălăgia de afară se potoleşte.) Dar el găsea întotdeauna acasă 
un fel de refugiu, de adăpost clandestin... unde revenea ca să viseze că 
zboară prin viaţă pe un covor fermecat...

DAN (de acord cu Vadim): Asta e! Le‑am spus şi eu. (Părinţilor.) Trebuiau 
să‑i trântească uşa în nas!

MAMA (îngrozită): Şi ce aţi fi vrut? Să‑l împingem la furt? La crimă? La 
ce?

TATA (în linişte): N‑am avut alt exemplu să‑i dau decât pe al meu. Şi eu 
n‑am făcut altceva toată viața decât să muncesc şi să trăiesc cinstit. 
Am crezut că e destul.

ADRIANA (izbucnind): Şi nu te‑ai gândit niciodată, tată, că exemplul 
tău ar putea deveni la un moment dat insuportabil? Mereu şi mereu 
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tu! Deţinătorul adevărului absolut! Nimeni în casa asta nu are dreptul 
la cuvânt decât prin tine. Toată viața, tată, n‑ai făcut altceva decât să 
dai dispoziţii, să‑ţi asumi răspunderi, să judeci şi să hotărăşti în locul 
nostru. Tu voiai să fii pentru noi neapărat unicul model de viață. 
Unicul! Înţelegi?

TATA (emoţionat, controlându‑și ceasul, pe care în astfel de împrejurări nu‑l vede 
niciodată bine): Am impresia că voi aţi cam uitat cum v‑am împins de la 
spate să ajungeţi oameni. (Către Dan.) Dan se ţinea de fuste, umbla cu 
pantaloni malagamba, făcea teatru la şcoala populară de artă şi recita 
versuri în baie… ca să aibă rezonanță. Visa să se facă actor! Dracu’ ştie, 
dar la un moment dat în țara asta parcă toţi au vrut să se facă actori! Şi 
mai târziu, la Politehnică, am avut probleme cu tine, Dane... Atunci, 
ca să‑ţi demonstrez că prin voinţă şi prin muncă se poate obţine totul, 
m‑am înscris și eu la facultate, am terminat amândoi odată, la fără 
frecvenţă. (Către Adriana.) Cu tine, Adriana, ca să intri la Teatru, am 
avut probleme cu carul. Am plătit un mare actor, să te pregătească. Un 
actor care m‑a costat câteva salarii. (Adriana lasă ochii în pământ) Şi, până 
la urmă, ai intrat. Cu cea mai mare medie! Am făcut bine? Am făcut 
rău că m‑am ţinut de capul vostru, ca să ajungeţi oameni? (Schimbând 
tonul.) Pentru asta, pentru Patriciu, am intrat și în comitetul de părinţi, 
la școală. Învăţa excepţional, dar era mereu ameninţat cu 4 la purtare... 
(Cu tristeţe.) Ce uşor vă e vouă acum să ne trageţi pe noi la răspundere...

Le întoarce spatele. Reîncep şi mai insistent sunatul la sonerie, bătăile în ușă, 
apelurile telefonice. Nu răspunde nimeni. Vacarm de nedescris. Toți se întorc la 

locurile lor în fotolii, fără să se privească în ochi.

MAMA (venind lângă Dan): Mi‑e tare frică pentru Patriciu... (Către Dan.) 
Tu crezi că după articolul ăsta o să‑şi mai poată reface viaţa vreodată? 

DAN (clocotind): Tu crezi, mamă, că mie îmi arde acum de Patriciu? Când 
mi se face ruşine să ies în lume, și el umblă liniștit pe străzi...

MAMA (se desprinde și se plimbă prin scenă, vorbind singură): Nimeni nu 
are timp de fapt în casa asta de Patriciu. Toţi aveţi probleme mai 
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importante. Numai eu trăiesc mereu și mereu aici, cu frica unei neno‑
rociri mai mari... (Întorcându‑se spre ceilalţi.) Știți ce i s‑a întâmplat unei 
vecine de la etajul 1? (Se face brusc liniște.) Într‑o zi, i‑a dispărut băiatul, 
coleg de şcoală cu Patriciu... Sunt cinci ani de‑atunci! Venise acasă de 
la şcoală, l‑a chemat cineva la telefon, a vorbit cu un necunoscut, a 
plecat spre locul de întâlnire cu prietena lui şi n‑a mai ajuns. De atunci, 
părinţii îl caută mereu – la Morgă, la Miliţie, oriunde se anunţă un 
mort de vârsta lui, un cadavru neidentificat... Aşa că degeaba îmi tot 
spuneţi voi că lui Patriciu nu i se poate întâmpla nimic grav... nimic 
grav... (Din fundul scenei apare, printre perdele albe, un pat de spital, împins 
de o femeie în alb. În urma ei, Medicul de gardă. Tata, Mama, Adriana, 
Dan și Vadim se regrupează în jurul patului de spital, pe care se află, înve‑
lit în alb și bandajat, Patriciu Grigorescu. Procesiunea ajunge în față. Scena 
care urmează trebuie jucată fără stridențe, înăbuşit, ca pe culoarele unui spital. 
Mama, plângând.) Patriciu, Patriciu... De ce? De ce, mamă, de ce? De 
ce‑ai făcut asta? Cum ai putut tu să te înhăitezi cu toate haimanalele 
din oraș? Cum? Cum?

DAN (susținând‑o): Doarme, mamă. Nu mai striga. Nu te aude.
MAMA (continuând): De ce‑ai făcut asta, Pat? De ce? Pe cine‑ai vrut tu 

să te răzbuni?
MEDICUL DE GARDĂ: Nu e voie, doamnă. Nu vă apropiaţi, îi faceţi 

rău, şi oricum nu vă aude.

Asistenta împinge patul în culise.

DAN (către Medicul de gardă): E grav?
MEDICUL DE GARDĂ (oftează): Din păcate, da.
DAN: A reuşit operaţia?
MEDICUL DE GARDĂ (aprinzându‑și o ţigară): Nici nu l‑am atins. Nu 

e de competenţa noastră. Noi suntem spital de sector, îl trimitem la 
Spitalul de urgenţă. (Vrea să se îndepărteze.) Urmaţi‑l acolo...

TATA (uluit, la început): Să vă fie ruşine! E al treilea spital din care suntem 
daţi afară! Dumneavoastră nu sunteţi medic? Nu sunteți chirurg? Ce 
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fel de medici de gardă sunteţi? De ce vă spălaţi pe mâini de răspunde‑
rea unei vieţi de om?

DAN (luându‑l cu grijă de braţ): Tată, linişteşte‑te, te rog. Linişteşte‑te. 
(Revenind către Medicul de gardă.) Nu vă înţeleg. (Revoltat, dar stăpânit.) 
De ce‑l pasaţi de la unii la alţii? De ce nu încercaţi măcar? Poate că se 
mai poate face ceva. Vă rog! (Luându‑l de‑o parte.) Vă rămân recunos‑
cător. Vă dăm câți bani vreţi. Numai încercaţi.

MEDICUL DE GARDĂ (obosit): Nu e vorba de bani...
TATA (izbucnind din nou): Ba da! Ba da! De bani e vorba! Nu vă mai 

săturaţi de bani. (În culmea disperării, scoate portofelul plin de bani şi 
de carnete de C.E.C. şi‑l aruncă în aer.) Poftiţi! Săturaţi‑vă de bani! 
Luaţi‑i!

DAN (strânge banii şi carnetele de C.E.C., încercând din nou să‑l calmeze): 
Tată, te rog, nu te da în spectacol aici. Dacă nu vor să‑l opereze, 
înseamnă că nu pot. Că le lipseşte ceva. Sau că nu ştiu.

MAMA (care l‑a urmat câțiva paşi pe Patriciu): Unde‑l duc acum? Unde? 
(Se împiedică de ceva şi cade în genunchi.) Doamne, de ce‑am trăit s‑o văd 
şi pe asta? 

Adriana o ajută să se ridice.

DAN (către Medicul de gardă, care consultă nişte radiografii): Nu se mai poate 
face nimic? Vă rog, spuneți‑mi, ca să ştiu. Să nu ne mai amăgim.

Medicul de gardă ezită să‑i răspundă.

TATA (strigând, către Medicul de gardă): Sunt tatăl lui și am dreptul să ştiu 
dacă băiatul ăsta mai trăieşte sau nu!

MAMA (implorând): Vă rog! Vă rog! Încercaţi. Nu‑l alungaţi ca pe un 
câine. Vă rog. Pentru numele lui Dumnezeu, încercaţi! Măcar, încer‑
caţi! E rezistent. Nu se lasă el cu una, cu două...

DAN (revoltă înăbușită): Hai să plecăm... Dumnealor nu vor să‑şi încarce 
conștiința cu un... cadavru.
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MEDICUL DE GARDĂ (enervat): Foarte bine! Plecaţi! Părăsiţi imediat 
spitalul! Nu aparţine de sectorul nostru. Stă în alt cartier. Mergeţi 
acolo! Şi nu vă mai văitaţi toți atâta. Trebuia să fi avut grijă de el îna‑
inte, nu acum.

DAN (ridicând glasul): Le e teamă să nu moară‑n spital. Ca să nu rapor‑
teze cumva că au avut un deces pe masa de operaţie. Dar poate că 
timpul ăsta, pe care‑l pierdem alergând de la un spital la altul, l‑ar 
putea salva! (Apare un bărbat în vârstă, cu părul alb. E însoțit de Reporter, 
din umbră.)

DAN (către Profesor): Domnule profesor! Domnule profesor!
PROFESORUL (întrebând grăbit pe Medicul de gardă): Unde e tânărul? 

Unde e... Patriciu Grigorescu? Celebrul Patriciu Grigorescu?
MEDICUL DE GARDĂ (încurcat): Păi, tocmai acum... l‑am trimis spre 

Urgenţă. Nu credeam că veniţi...
PROFESORUL (sever): Trimiteţi să‑l aducă imediat înapoi! Intrăm în 

operaţie!

Medicul de gardă iese pe urmele lui Patriciu.

MAMA (venind aproape de Profesor): Vă mulţumim. Sunteţi singura noas‑
tră speranţă.

PROFESORUL: Nu‑mi mulţumiţi acum. Mai bine mulţumiţi‑mi pe 
urmă. (Profesorul scoate dintr‑o mapă predată de Medicul de gardă radiografi‑
ile și le priveşte în lumină, cu familia de față. Le priveşte fără să trădeze vreun 
gând, impenetrabil. Din culise reapare patul de spital, pe care se află întins 
Patriciu, bandajat, însoțit de o asistentă în halat alb și de Medicul de gardă. 
Profesorul, studiind radiografiile și luându‑l martor pe Reporter.) Nu se vede 
prea clar. Cine‑a făcut radiografiile?

MEDICUL DE GARDĂ (dezvinovățindu‑se): Nu le‑am făcut noi. Nu 
ştiu.

PROFESORUL: Trebuie repetate. (Către Medicul de gardă.) Du‑l mai 
întâi la Roentgen... Ce s‑a întâmplat, de fapt? Nu înţeleg. Un acci‑
dent? A căzut?
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DAN (înfierbântat): Nu se ştie precis. Unii spun că a fost bătut, că şi‑a 
pierdut echilibrul şi s‑a lovit de caldarâm sau de un zid. Alţii spun că 
probabil a fost aruncat dintr‑un tren... sau s‑a aruncat...

TATA (îndurerat): Eu cred că e vorba pur şi simplu de o răzbunare. „Prietenii” 
lui sunt de vină. I‑am spus şi procurorului de serviciu şi locotenentului 
de la Miliţie, să‑i cerceteze întâi și întâi pe „prietenii” lui.

REPORTERUL (către Profesor și către ceilalţi): Adevărul e că... după pri‑
mele constatări la fața locului... (scoate din haină un carnet cu însemnări) 
Patriciu trecea pur și simplu pe stradă și a sărit să prindă un copil 
care se prăbușea dintr‑o clădire în flăcări. Ceilalți trecători au luat‑o 
la goană din cauza focului și a grinzilor care cădeau. El a rămas și 
l‑a așteptat și i‑a ieșit în întâmpinare cu brațele întinse. L‑a prins din 
aer, l‑a strâns în brațe și a alunecat pe caldarâm. Copilul n‑are nimic. 
Nicio zgârietură. Martorii oculari spun că, în cădere, Patriciu s‑a 
lovit de bordură... (Cei din scenă sunt muți, înmărmuriți.) Asta e. (Către 
ceilalți.) Toți spun că i‑au strigat să se ferească. Să fugă. N‑a vrut...

Asistenta în halat alb, urmată de Medicul de gardă, ajunge cu patul în care se 
află Patriciu în dreptul celorlalți din scenă. Toți se apropie să‑l vadă.

MAMA (cu căldură): Patriciu... Vorbeşte. Spune ceva. Noi suntem!
TATA: Cum s‑a‑ntâmplat? Vorbește, băiatule! Ai făcut un lucru minu‑

nat, dar trebuia să ai grijă și de tine...
PROFESORUL (îndepărtându‑se): Băiatul ăsta trebuie să trăiască. Lăsați‑l 

acum în pace. Până nu lămurim ce s‑a întâmplat nu are voie să facă 
niciun efort...

Profesorul, Medicul de gardă și Asistenta se întorc și ies prin fundul scenei, 
împingând patul lui Patriciu.

DAN (cu ochii la cer): În sfârșit, bine că a venit Profesorul. Acum nu mai 
mi‑e teamă de nimic. (Către ceilalți.) Va fi bine. Scapă. Profesorul nu 
dă greș niciodată!
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ADRIANA: Să‑i ținem pumnii... (Își aprinde emoționată o țigară.)
MAMA (pe gânduri): Numai să nu rămână cu urme. Să nu rămână infirm 

toată viața... (Amintindu‑și.) Și de ce‑a trebuit să facă el gestul ăsta? Să 
iasă din comun? E un exaltat... Un... Un...

TATA: De câte ori nu i‑am spus? Măi, băiatule, nu te arunca fără să te 
gândești într‑o primejdie. Stai și judecă și tu mai întâi! Numai că băia‑
tul ăsta și‑a pierdut și instinctul de conservare!

ADRIANA (impresionată): De data asta, nu sunt de acord cu voi. N‑avem 
dreptul să‑i reproşăm nimic. A făcut singurul lucru omenesc posibil 
în situația asta. Așa i‑a dictat lui conștiința. Mă gândesc că ar fi putut 
fi copilul meu în... ar fi putut să cadă, Doamne ferește, copilul meu 
de la balcon... 

DAN (potolindu‑i pe ceilalți): Răbdare. Linişte. Poate scapă. E un mare 
neurochirurg...

Reporterul face un pas înainte și toți se întorc spre el. Moment de tensiune. 
Tăcere. Nimeni nu spune nimic. Se aud zgomote de instrumente din sala de ope‑
raţii. Profesorul apare câteva clipe în fundul sălii, în halat de operaţie, cu mască și 

mănuşi chirurgicale.

REPORTERUL (grav, înaintând): Mă simt vinovat faţă de dumneavoas‑
tră (privindu‑i pe rând) faţă de toţi. (Pauză mare, fără răspuns.) Să știți că 
aş fi putut să dispar, să nu‑mi mai dați niciodată de urmă. Vă rog să 
mă credeţi că mă simt răspunzător de destinul lui Patriciu și nu am 
de gând să arunc partea mea de vină în seama nimănui... (Tăcere mare, 
adâncă. Cei din scenă sunt frământați. Reporterul, continuând.) N‑o să mă 
las, vă promit, până când nu scriu adevărul... până când nu scriu ce s‑a 
întâmplat cu Patriciu Grigorescu.

ADRIANA: Sigur! Acum, aveţi un nou subiect de senzaţie. Un nou pre‑
text de melodramă. (Exclamând.) „Patriciu Grigorescu, salvatorul! Omul 
care prinde copiii din zbor, care redă surâsul părinţilor îngroziţi!”.

MAMA (cu lacrimi în ochi, dar acuzator): Aţi făcut o greşeală mare faţă de 
noi, nu vă veţi putea plăti niciodată.
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ADRIANA (izbucnind): De ce‑aţi minţit? De ce v‑aţi bătut joc de oame‑
nii ăştia? De ce le‑aţi înșelat buna‑credință?

DAN: Ne‑aţi împroşcat cu noroi! Şi nu cred că meritam. Nu cred că 
suntem cei mai răi oameni din lume.

TATA (sever): Ar fi mai bine să ne lăsaţi în pace, cu durerea noastră. Aţi 
făcut din Patriciu un erou de bulevard şi asta l‑a distrus definitiv.

REPORTERUL (dând din cap): N‑am vrut. N‑am vrut. Intenţia mea a 
fost să‑l ajut. Nu mi‑am închipuit niciodată că un articol de‑al meu 
va avea asemenea ecou!

MAMA: Cum credeţi că va putea supravieţui loviturii morale pe care 
i‑aţi dat‑o? (Arătând spre sala de operaţie.) Medicii nu pot vindeca şi rana 
asta. (Cu ochii spre cer.) Doamne, dacă ar reuşi! Dacă ar reuşi... opera‑
ţia... (Tăcere. Aşteptare prelungă. Nimeni nu se mișcă.)

TATA: Ce să mai vorbim? Faceţi şi dumneavoastră parte din categoria 
nefericită a oamenilor care mai mult complică lucrurile decât...

REPORTERUL (disperat): Dar nu sunt vinovat! Doar nu vreţi să spu‑
neţi că răspund eu pentru ceea ce i s‑a întâmplat lui Patriciu? (Toţi 
cei din scenă tac. Speriat.) Nu cumva credeţi că Patriciu a ajuns aici din 
cauza mea? (Tăcere. Niciun răspuns. Tăcere care‑l condamnă pe Reporter. 
Agitaţie dinspre sala de operaţii. Iese Profesorul, grav, încruntat, frământat. 
Reporterul, ieşindu‑i în întâmpinare.) Dacă aveţi cumva nevoie de un 
donator de sânge... Eu am grupa zero.

PROFESORUL (deconcertat, apropiindu‑se și smulgându‑şi mănuşile chirurgicale): 
S‑a întâmplat un lucru grav cu Patriciu. A dispărut din sala de operaţii. E 
fenomenal. Fenomenal. Cred că o să‑l ţin minte toată viaţa. Aşa ceva nu 
mi s‑a mai întâmplat! Când am intrat în sala de operaţie, masa era goală.

REPORTERUL: Dar e rănit. Am înţeles că e grav. Iar radiografiile...
PROFESORUL: N‑am apucat să le văd pe cele noi... Dacă a plecat 

înseamnă că... E posibil să nu fi avut nimic grav. E posibil să fi suferit 
doar un şoc, în cădere... Şi să‑şi fi revenit. Destul ca să ne pună pe toţi 
în stare de alarmă!

TATA (uimit): Extraordinar, extraordinar... Băiatul ăsta e în stare să 
inducă în eroare până şi moartea...



86    |   A d r i a n  D o h o t a r u

DAN: Dar poate să i se facă rău mai târziu... Pe drum.
PROFESORUL: Fiţi liniştiţi. Am anunţat deja Miliţia.
REPORTERUL (aproape râzând): E teribil. Dar cum a fugit? Cum de nu 

l‑a văzut nimeni?
PROFESORUL: Pe fereastră. E cald. Era deschisă. A ieşit în curtea spi‑

talului, a sărit gardul. (Zâmbind.) Ăsta are şapte vieţi în el!

Se stinge lumina pe această consternare generală. Scena se cufundă treptat în 
întuneric. Se aud din ce în ce mai insistent ecourile unor paşi şi zgomote evocând o 
peşteră – picături de apă care cad, fâlfâiri de aripi de păsări. Intră în scenă, îmbră‑
ţişaţi, Patriciu şi Ioana. Ioana îl aşază pe podea, îl ajută să‑şi desfacă cămaşa. De 
sub cămaşă se vede un bandaj lat, care‑i înconjoară toracele. Patriciu dă semne că‑l 
doare. În scena care urmează, Ioana îi desfăşoară o parte din bandaj şi‑l înfăşoară 

mai strâns.

IOANA (dând din cap): Eşti formidabil! De ce trebuie să stai tu ascuns 
în peştera asta? (Grijulie.) Tetraciclina ai luat‑o? (Patriciu se strâmbă de 
durere și pe urmă încuviinţează.) Din patru în patru ore? Cu apă? (Patriciu 
încuviinţează.) Oricum, va trebui să ieşi, să mergem la un doctor, să‑ţi 
facă o radiografie… (Patriciu face semn că nu.) Să n‑ai o fisură mai pro‑
fundă! (Patriciu face semn că n‑are.) Nu mi se pare normal să stai ascuns 
de atâtea zile şi nopţi în peștera asta.

PATRICIU (ridicându‑se): Ba mi se pare foarte normal. Din moment ce 
lumea mă respinge, trăiesc cât mai departe de ea.

IOANA (împingându‑l înapoi jos, pe podea): Asta e laşitate! Vino acolo și 
bate‑te cu toţi, să le demonstrezi că eşti mai tare! (Îmbrățișându‑l.) Eu 
cred foarte mult, eu cred enorm în tine, Pat!

PATRICIU (trist): Hai să tăcem puţin, vrei? (Se aud din nou zgomotele 
peșterii.)

IOANA (după un timp): O să te îmbolnăvești aici. (Termină bandajul.)
PATRICIU (ridicându‑se): Eu? Mă simt atât de puternic, că trec şi prin 

muntele ăsta, dacă vrei. (Privind de jur împrejur.) Aici a fost cândva o 
mină de aur. (Arătând.) Astea sunt galerii de pe vremea romanilor.
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IOANA (strângându‑l în brațe și lipindu‑și capul de pieptul lui): Mi‑eşti drag. 
Toţi sunt împotriva ta, şi cu toate astea mi‑eşti drag.

PATRICIU (mângâind‑o): Ioana, tu crezi că sunt un tip chiar „irecupera‑
bil”? Un om... chiar nebun... chiar nebun... un „fluieră‑vânt”... un...

IOANA: Dacă ar fi aşa, nu ne‑am mai întâlni niciodată. (Jignită.) Ce 
prostie! Cum poţi să crezi aşa ceva despre tine?

PATRICIU (îndurerat): De ce se spune despre mine că sunt un pericol 
public? Că sunt o „lichea simpatică”, un „înger negru” şi aşa mai 
departe? De ce e revoltată lumea asta împotriva mea? Când eu... eu... 
nu vreau altceva decât să mă simt un om liber. Liber!

IOANA: Păi, nu eşti? Nu eşti tu cel mai liber dintre noi?
PATRICIU: O să râzi. Eu nu vreau să fiu liber ca să... ca să sfidez regulile 

de circulaţie, „să calc pe iarbă” în parc, să fac scandal noaptea, să joc 
poker pe bani.. Nu. Eu vreau să fiu liber ca să umblu, să umblu pe jos, 
prin aer liber, pe toate drumurile... N‑aş umbla din plictiseală, din 
viciu, din lipsă de caracter, ci din curiozitate. Vreau să văd, să cunosc, 
să trăiesc tot ce se întâmplă în jurul meu. E foarte greu. E chiar mai 
greu decât să munceşti opt ore în subteran.

IOANA (sinceră): Şi atunci de ce? De ce să faci asta? De ce să pleci aşa, 
hai‑hui, de unul singur în lume?

PATRICIU (enervat): De ce? De ce? Întrebarea asta mă enervează. Oare 
toate lucrurile de pe Pământ trebuie să aibă un scop precis? Oamenii, 
ca să fie frumoși, nu fac şi lucruri gratuite? (Pauză, în care Patriciu 
revine la visurile lui.) Dar pentru asta, trebuie să renunț la foarte multe. 
Trebuie să renunț la mine... Și la tine. (Ioana îl strânge puternic în brațe.) 
Nu pot risca să te iau cu mine. E o viață cumplită. (Izbucnind, ilumi‑
nat). Vreau să mă încarc de viață! (Revenind.) Nu pot să‑ți cer să vii cu 
mine.

IOANA (strângându‑l în brațe): Te înțeleg... Eu nu pot să... vagabondez. 
Nu pot, și gata.

PATRICIU: Și apoi, ce scandal ar izbucni! Familia ta are o poziție așa 
respectabilă în oraș, încât... mama ta m‑a amenințat că mă dă pe mâna 
Miliției, fratele tău, că mă calcă cu mașina...
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IOANA (plecând ochii): Oh, dacă ai știi cât de mult îi urăsc pentru asta!
PATRICIU: Te iubesc, Ioana. Pe viața mea că te iubesc. De sinucis, n‑o 

să mă sinucid niciodată. Sunt totuși un tip tonic, un optimist. Uneori 
îmi fac planuri de viitor. (Pauză, atitudine gravă.) Și dacă totul nu e 
decât un vis? Dacă n‑o să fac până la urmă nimic în viață? Mi‑e groaz‑
nic de frică să nu mă ratez. Frica asta mă paralizează... (Din nou, către 
Ioana.) De‑aia trebuie să ne despărțim. Să ne despărțim... un timp. Tu 
ai de învățat. Eu am de trăit și de învățat. Să ne revedem peste câțiva 
ani, poate peste un an, la marginea orașului, și să vedem atunci ce‑am 
făcut fiecare în viață...

IOANA (îngrijorată): Dar nu te pot lăsa așa... (Plângând.) Nu mă pot 
despărți de tine... Hai să ne întoarcem. Mi s‑a făcut frig.

PATRICIU (îmbrățișând‑o): Trebuie. Trebuie să fim tari! Ai încredere în 
mine. Dă‑mi mâna.

IOANA (întinzându‑i mâna): Să fim tari! (Izbucnind iar.) Dar tu‑i ceri omu‑
lui să fie atât de tare încât să se sfâșie singur, să‑și dea foc. (Făcându‑și 
curaj.) Bine. Să fim tari. (Își strâng mâinile.)

PATRICIU: Peste un an... un an! Timp în care ori am făcut gaură în cer, 
ori m‑am făcut praf și pulbere. Cale de mijloc nu există.

Ioana și Patriciu se despart, apoi se reîntorc unul spre celălalt și se îmbrățișează. 
E liniște. Nu se aud decât respirațiile lor și picăturile de apă care cad în peșteră. 
Amândoi se cufundă în întuneric. Intră în scenă Reporterul. E derutat. De pre‑

tutindeni se aud pași.

REPORTERUL (în mijlocul scenei): Patriciu! (Ascultă.) Patriciu! (Se aud 
iarăși pași și respirația agitată a unui om care fuge.) Patriciu! (Disperat.) Nu 
sunt vinovat, crede‑mă! N‑am vrut! N‑am vrut să‑ţi dau numele! A 
fost o eroare. Cineva... (Înecat de ciudă.) Un coleg m‑a trădat! (Iarăşi 
zgomote de pași.) Uite, am vorbit la edituri, pentru cărţile tale de „călă‑
torii imaginare” în jurul lumii! Dă‑mi manuscrisele și, dacă sunt 
bune, se publică. (Niciun răspuns.) Am vorbit şi la Televiziune pentru 
tine. Ei au nevoie de oameni care cunosc foarte bine arta fotografică. 
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Au nevoie de operatori de imagine. Mă auzi? Patriciu! Răspunde! 
Patriciu! Patriciu! (Oftează, se lasă obosit pe podea și se adresează publi‑
cului.) Nu l‑am mai găsit... A dispărut fără urmă. N‑a lăsat în urma 
lui nici măcar un semn. De parcă n‑ar fi existat. De parcă ar fi fost 
răpit de extratereștri. La facultate nu s‑a mai prezentat, pe şantiere 
nu l‑am mai găsit, nici prin fabrici, nici în apele internaţionale (zâm‑
bind), vâslind în barca lui de cauciuc armat cu fibre de sticlă... Nici 
pe la staţiile meteorologice... (Scoate din buzunar, cu grijă, un şerveţel 
de hârtie.) Pe şerveţelul ăsta, căzut sub masa unde era client de ser‑
viciu la „O mie de ani pace”, a scris într‑o zi în glumă un fel de, un 
fel de... o aiureală, un fel de testament: „Rog să fiu îngropat într‑un 
sicriu de formă circulară şi pe la colţuri prietenii să‑mi pună câte o 
ceaşcă de cafea cu zahărul separat. Pe piatra de mormânt să mi se sape 
următoarele cuvinte: «Aici zace un cetăţean care nu a făcut nimic. 
Trecătorule, nu uita că mai înainte de a‑ţi aprinde ţigara trebuie să‑ți 
aprinzi chibritul!»”.

Reporterul, privind spre public, ia o ţigară din tabacheră, aprinde ostenta‑
tiv chibritul, uitând pur și simplu de el însuşi, până când acesta îi arde degetele. 
Priveşte printre spectatori cu luare‑aminte, în timp ce în spatele său reapar Tata şi 
Mama, într‑o scenă obişnuită de familie. Tata vrea să ridice jaluzelele. E dimi‑

neaţă. Se aud păsările cântând.

MAMA: Nu! Nu! Nu ridica, te rog, jaluzelele. Mă oboseşte lumina.
TATA: Dar nu se poate, draga mea. Sunt câteva săptămâni de când nu 

mai ieși din casă. Trebuie să facem lumină. Să deschidem larg toate 
ferestrele. Să respiri aer curat. (După o pauză.) Doctorul ţi‑a spus că 
trebuie să faci mişcare. În fiecare dimineaţă fac 10‑15 minute de gim‑
nastică și mă simt alt om. Alt om!

MAMA (pe gânduri): Azi‑noapte l‑am visat din nou pe Pat. Eram tot în 
tren. Coborâse să bea apă într‑o gară mică... Trenul s‑a pus în mişcare. 
Și el a început să alerge după tren... Și nu l‑a mai ajuns. M‑am speriat 
grozav. M‑am sculat plângând. Pe unde‑o fi acum? (Către Tata.)
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TATA (oftând): Într‑o zi, o să ne pomenim cu el că ne bate la uşă... dărâ‑
mat, mort de oboseală. Întrebând din prag: „Mamă, n‑ai ceva de 
mâncare? Mi‑e foame de câteva secole. Simt în mine o foame isto‑
rică!”. (Surâd amândoi.)

MAMA: Am impresia că mă priveşte mereu de undeva, de aproape, cu 
ochii lui arşi de febră... de undeva... (Pe gânduri.) Când mă gândesc 
că şi eu am visat, când eram mică, să fac înconjurul lumii... Şi n‑am 
apucat.

TATA: Cine nu visează la douăzeci, la douăzeci şi ceva de ani, să facă 
ocolul Pământului? Într‑un balon sau într‑un submarin... (Zâmbind.) 
Ca şi Căpitanul Nemo...

MAMA: Poate că, ocupaţi cu cei mari, care nu mai dau niciun telefon, 
care nu mai dau niciun semn de viaţă, ca şi cum nici n‑am exista... 
ocupaţi cu cei mai mari, nu ne‑a mai rămas destulă dragoste şi pentru 
el...

Tata ridică jaluzelele și respiră adânc aer curat de câteva ori.

TATA: Cel mai greu şi mai greu lucru de pe Pământ e să trezeşti un om 
din propriul lui vis despre el însuși...

Se aude o uşă trântindu‑se, Tata și Mama tresar.

MAMA: Pat? (Emoţionată.) Tu eşti, Patriciu? (Se aud pași care se apropie.) 
Pat, tu eşti?

TATA: Patriciu!

Se ridică amândoi și ies, strigându‑l prin fundul scenei.

O VOCE: Lume, lume! Veniţi să‑l vedeţi pe Patriciu Grigorescu!
A DOUA VOCE: Omul cel mai dur din lume!
A TREIA VOCE: Premiul Nobel pentru candoare şi imaginaţie!



Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic   |    91

O VOCE: Inamicul public numărul unu al celor care se fac că plouă şi 
merg mai departe.

A DOUA VOCE: Un erou al timpului nostru...

Se aude cântecul „Vânare de vânt” de Bob Dylan.

C O RT I N A





Ultimele știri

scenariu dramatic



PERSONAJELE

ULTIMUL
MĂTURĂTORUL DE STRADĂ
CRIMINALUL
MAREŞALUL
PROFESORUL
OMUL NEGRU
ASTRONOMUL
MELOMANUL
SPĂLĂTOREASA
BĂTRÂNA VAMPĂ
FEMEIA CHEALĂ
OCTOGENARUL
SUPRAVIEŢUITORUL
AVOCATUL
JUDECĂTORUL
NECUNOSCUTA
PRIMA IUBIRE
MAMA
Trecători
Vecini treziţi din somn
Patru domni în negru
Câteva fete frumoase
Medici
Acuzatori publici
Somnambuli
Măturători de stradă



Imagini nocturne dintr‑un mare oraş supraetajat şi subetajat. Scări care urcă 
şi coboară în toate direcţiile, scări care aparent nu duc nicăieri şi care se pierd în 
aer. În fundal, blocuri imense, zgârie‑nori, biserici, ferestre şi reclame luminoase.

Pe rândul de trepte care urcă din mijloc spre fundul scenei, trepte aproape cât 
lăţimea scenei, se află, răvăşit, într‑un pardesiu întunecat cu gulerul ridicat, cu 
spatele la public, Ultimul. Se aude un aparat de radio la care cineva încearcă să 
asculte ştirile. Crainici vorbind în limbi necunoscute, concerte simfonice, paraziţi, 

fragmente de piese de teatru, muzică jazz etc.

În prim‑plan, trecători anonimi, bărbaţi, femei, bătrâni, copii care traversează 
scena, încrucişându‑şi traiectoriile. Pe rând, câte unul se opreşte şi relatează o ştire 
dintre cele de mai jos, după care pleacă mai departe. Rostirea ştirilor trebuie să 
aibă un caracter conspirativ, ca şi cum oamenii s‑ar teme să le aducă la cunoştinţa 
publicului. De altfel, ele se pot repeta pe parcursul spectacolului, fie în şoaptă, fie 

strigate cu disperare.

ŞTIRILE:
Azi, la orele 20, a fost semnat acordul de încetare a focului pe frontul 
de nord. Supravieţuitorii se întorc pe la casele lor. Prin marile capitale 
ale lumii se şterge praful şi se restaurează vechile „arcuri de triumf ”./ 
O nouă lovitură de stat în Monsterland. Guvernul provizoriu instalat 
la putere declară că Republica Monsterland denunţă toate tratatele 
semnate de vechiul regim. S‑au înregistrat 30.000 de morţi, 50.000 
de răniţi şi 100.000 de dispăruţi./ Azi dimineaţă, din avionul care face 
curse între Antract şi Delfi, au fost sustrase de către indivizi neiden‑
tificaţi 13 grame de praf cosmic în valoare de 1 miliard de dolari./ În 
urma crizei de precipitaţii înregistrate în ultima vreme, s‑a hotărât ca 
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în anii ce vin zăpada să fie împrumutată de la studiourile Paramount, 
care au dat faliment./ Chirurgul Bernard de Alba a reuşit un trans‑
plant din constelaţia Aldebaran. Până acum nu s‑a semnalat niciun 
fenomen de respingere./ S‑a depistat o nouă filieră a traficanţilor de 
stupefiante: păsările migratoare. Vom reveni cu amănunte în buleti‑
nul de ştiri de mâine dimineaţă./ Doi radioamatori din insula Vretos 
au surprins în cursul nopţii trecute bătăile de inimă ale unui necu‑
noscut care a evadat în spaţiul cosmic./ În laboratoarele subterane din 
Ovada a fost experimentată o nouă bombă cu hidrogen. Aceasta a 
fost cea de a 2.000‑a experienţă nucleară a statelor subterane./ Astăzi 
la orele 23 a încetat din viaţă, într‑un spital din Tokio, ultimul supra‑
vieţuitor al bombardamentului atomic de la Hiroshima./ Agenţiile de 
presă fac cunoscut că, deocamdată, cel de‑al Treilea Război Mondial 
are un caracter strict personal.

La diferite etaje, se deschid brusc uşi, mereu alte uşi, şi năvălesc pe trepte bărbaţi 
şi femei, treziţi din somn, îmbrăcaţi în cele mai ciudate costume din diverse epoci, 

ca şi cum s‑ar fi trezit toţi adormiţii istoriei.

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Linişte!
ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA: Cine‑i acolo? Alo! Cine‑i acolo?
UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Cine‑s imbecilii?
ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA (privind în jos pe scări): La ce etaj, mă rog?
O FEMEIE ÎN CĂMAŞĂ DE NOAPTE (cu un sfeşnic în mână): Ce nesim‑

ţire! E a nu ştiu câta oară când suntem treziţi din somn în noaptea asta.
UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Ce escrocherie! Și nu se găseşte nimeni să 

pună lucrurile la punct?
UN BĂRBAT CU CORNET ACUSTIC: Dar ce se întâmplă de fapt? 

Ce se aude?
UN BĂRBAT ÎN HALAT NEGRU: Mi‑am pus vată în urechi, mi‑am 

vârât capul în perne, am capitonat uşile, apoi am dat drumul la toate 
robinetele din casă... şi la calorifer, şi la ventilator, dar zgomotul ăsta 
persistent şi ucigător pătrunde prin orice...
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UN BĂRBAT CU CORNET ACUSTIC (curios şi furios că nu înţelege): 
Ce se aude, domnilor? Nu înţeleg niciun cuvânt. În ce limbă se vor‑
beşte? Cine face zgomot?

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA (pentru că din grupul celor care se frământă în 
prim‑plan răbufnesc din când în când unele ştiri, reluate): Alo! Cetăţeni, 
încetaţi! În numele legii, faceţi linişte! Oamenii vor să doarmă! 
Respectaţi somnul oraşului!

UN BĂRBAT CU CORNET ACUSTIC (după ce s‑a instaurat o linişte 
fragilă): Ei bine, oamenii ăştia ne vor interna în ospiciu! (Către cei‑
lalţi.) Eu nu aud prea bine, dar trebuie că e periculos, din moment ce 
molipseşte atâta lume... Iată, ne trezim cu toţii vorbind... În curând, 
nu vom mai avea loc să vorbim unii de alţii!

MAREŞALUL (în pijama, cu epoleţi şi decoraţii pe piept, ţinând într‑o mână o 
puşcă şi în cealaltă binoclul, cu care urmăreşte de la doi paşi ce se întâmplă în 
scenă): Cineva aici jos ascultă buletinul de ştiri la radio!

O FEMEIE ÎN CĂMAŞĂ DE NOAPTE: Să fie dat pe mâna oamenilor 
de ordine!

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Ce bătaie de joc! (Gata să iasă.) Şi de ce, mă 
rog, la ora asta?

ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA: În definitiv, cine e individul şi ce vrea? Şi 
ce anume caută în noaptea asta aici? (Insinuant.) De cine a fost trimis?

ULTIMUL (încercând să se facă văzut): Sunt unul din vecinii dumnea‑
voastră, în noaptea asta am ascultat buletinul de ştiri. Dumneavoastră 
dormeaţi. Vedeţi, se întâmplă atâtea lucruri neaşteptate pe Pământ în 
timp ce dormim... încât... stând de veghe în noaptea asta, mi s‑a părut 
că e de datoria mea să vă anunţ, să vă atrag atenţia că situaţia a devenit 
extrem de critică.

MAREŞALUL (indignat): Destul! Asta înseamnă activitate împotriva 
somnului! (Către ceilalţi.) Individul ăsta vrea să ne instige la o insom‑
nie colectivă!

Strigăte de protest şi fluierături la etajele de sus.
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ULTIMUL (aproape amuzat): Nici vorbă, domnilor! Fără somn am muri! 
N‑am mai putea visa! (Grav.) De altceva vreau să vă previn... În clipele 
care urmează, s‑ar putea să explodeze o bombă cu focos nuclear în sub‑
solul casei. Da, da, chiar în subsolul casei dumneavoastră! (Continuând.) 
S‑ar putea să ne ciocnim, după calculele unor savanţi, laureaţi ai pre‑
miului Nobel, de o altă planetă... în cădere prin Cosmos. Sau de un aste‑
roid. S‑ar putea să murim de cancer, de infarct miocardic, de embolie.

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Dumneata pe ce lume trăieşti? Asta ştie 
până şi ultimul bătrân din oraşul acesta!

ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA: Suntem victimele unei bande organizate 
de somnambuli!

MAREŞALUL (gata să‑l ia pe Ultimul de reverele pardesiului): Tinere, ia 
aminte la ce‑ţi spunem noi. Eşti încă foarte crud. (Ameninţător.) Şi nu 
eşti de pe‑aici! Poţi primi sfaturi. (Sec.) Nu te agita degeaba. Au mai 
încercat şi alţii. Ştii cum au sfârşit? Prin scurt‑circuit!

ULTIMUL: Nu sunt criminal, nici delincvent de drept comun! (Pauză.) 
Îmi dau seama că e greu să rămânem din când în când treji. Ştiu că e 
mai plăcut la ora asta să ne îmbrăţişăm femeile în somn şi să le iubim. 
Dar poate că e mai bine să stăm de veghe cu schimbul, ca la observa‑
toarele astronomice, ca în camerele de reanimare. Trebuie să supra‑
vieţuim. Ne trebuie mai mult curaj ca să trăim în fiecare zi şi în fiecare 
noapte decât le trebuia părinţilor noştri!

Strigăte de protest, huiduieli.

MAREŞALUL: Ia uite cine vine să ne dea nouă lecţii! Afară! Ieşi afară!
BĂRBATUL CU CORNET ACUSTIC (criză de isterie): Chemaţi poli‑

ţia! Vrem să dormim! Chemaţi poliţia! Poliţia!
MAREŞALUL: Somnambuli de drept comun ce sunteţi! Afară!
TOŢI: Afară! Afară! Afară!

În acest timp, de la toate etajele plouă cu obiecte aruncate asupra Ultimului: 
ghete desperecheate, papuci, glastre cu flori, umbrele, pălării, păpuşi dezmembrate, 
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jucării demontate. Grupul de bărbaţi şi femei care au strigat ştirile se risipesc şi ies 
din scenă, sub acest bombardament.

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA (retrăgându‑se): Ce nesimţire!
ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA (la fel): Nu mai sunt bun de nimic. Când nu 

dorm, sunt descompus a doua zi.
MAREŞALUL (către cei doi): E plină lumea de copii bastarzi şi de imi‑

granţi... dintr‑ăştia care se trezesc vorbind singuri, vorbind... aşa... 
(Către Ultimul, ameninţător.) Să meargă la ei, acolo, să facă propagandă 
împotriva somnului! În ţara lor, în viaţa lor de fiecare zi! Nu aici, 
unde... dormim de veacuri şi, slavă Domnului, nu ni s‑a întâmplat 
nimic... (Iese.)

ULTIMUL (coborând, ferindu‑se de ploaia de obiecte şi râzând): Hei, unde 
sunteţi, vânzători clandestini de lucruri vechi? Niciodată nu veniţi la 
timp... Niciodată nu veniţi când are omul nevoie de voi. Întotdeauna 
vă faceţi apariţia prea târziu. (Cei treziţi din somn s‑au retras, s‑a făcut 
treptat linişte.) Hei, vânzători ambulanţi de haine vechi! Veniţi la 
mine să vă fac milionari! (Privind împrejur.) Am aici, în jurul meu, 
un adevărat muzeu de obiecte neidentificate încă. (Ridicând un cal de 
plastic.) Iată calul de pe care s‑a aruncat în neant, cu halebarda, ca 
în turniruri, Don Quijote! (Ridicând un baston colorat.) Iată bastonul 
de mareşal al lui Napoleon Bonaparte (privindu‑l mai atent), păstrând 
încă urmele de rugină ale bătăliei de la Waterloo! (Ridicând o umbrelă 
şi deschizând‑o, amuzat.) Iată umbrela unui bătrân diplomat dintre cele 
două războaie mondiale... găurită de rachetele lui Hitler! (Râde, ridi‑
când de jos o pereche de ghete imense, legate cu sfoară şi uzate.) Priviţi ghetele 
în care a umblat Gulliver pe pământ şi a călcat în picioare (privind 
intens spre etajele de la care au dispărut cei treziţi din somn) toţi proştii din 
lume! (Caută, se apleacă, ridică o pereche de ochelari şi‑i potriveşte pe nas, 
apoi fluieră de uimire.) Şi ochelarii unui bătrân filozof, prin care lumea 
se vede răsturnată! (Se întoarce, urcă scările, apoi, cu faţa spre public şi cu 
mâinile ridicate spre celelalte etaje.) Veniţi, cumpărători de ocazie, trişti şi 
somnoroşi, veniţi! Vând şandramaua asta cu vechituri, cu manechine 
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demodate şi cu păpuşi abandonate de copiii lumii. Vând oameni uitaţi 
pe Pământ din cine ştie care război mondial sau bal mascat, bolnavi 
de diabet, de scabie şi de indigestie! Veniţi, vând ieftin societate de 
consum în delir! Magazinul universal a dat faliment! (Coboară râzând, 
apoi, obosit, se aşază pe ultima treaptă, ia ochelarii, rămaşi evident fără lentile, 
şi‑i potriveşte la ochi, iar şi‑i scoate, îi îndepărtează, iar îi potriveşte la ochi şi 
continuă, surprins.) Dar ochelarii ăştia nu sunt răi deloc. Pe cuvântul 
meu de onoare! (Intră în scenă patru domni îmbrăcaţi în negru, cu joben şi 
mănuşi albe, cu serviete ministeriale, care privesc pe jos, apoi, puţin jenaţi, 
spionând împrejurimile, culeg pe rând câte un obiect şi‑l introduc discret în 
servietă.) Ia să vedem cum arată lumea pe dos! (Se ridică şi dă cu ochii 
de cei patru domni.) Ăştia iar s‑au pornit să scormonească gunoaiele! 
(Din acest moment, jocul cu ochelarii subliniază diverse gesturi sau replici cu 
un anumit tâlc. Către cei patru.) Domnilor, nu aveţi cumva o ţigară?

Cei patru domni se opresc electrizaţi. Se privesc unii pe alţii cu subînţeles şi 
cercetează strada, circumspecţi. În sfârşit, se pare că nu sunt spionaţi.

PRIMUL DOMN (jenat): Eu n‑am. Nu mai fumez. Am abandonat...
ULTIMUL (fără menajamente): Când? Acum câteva zile am fumat amân‑

doi o ţigară pe culoar.
PRIMUL DOMN (indispus): M‑am lăsat între timp. Mi‑e teamă de con‑

secinţe, de... cancer.
AL TREILEA DOMN: Eu n‑am ţigări la mine, aşa că nu te pot servi. Nu 

fumez niciodată pe stradă... Nu vreau să fiu văzut. O ţigară aprinsă e 
întotdeauna un reper mortal.

AL DOILEA DOMN: Nu înţeleg de ce e nevoie de atâtea explicaţii... 
Când e foarte simplu să‑ţi imaginezi că fumezi o ţigară şi să ai aceeaşi 
satisfacţie. Uneori uităm câte se pot face cu ajutorul imaginaţiei!

Urmează o scenă de pantomimă. Cei patru se fac că se servesc cu ţigări dintr‑o 
tabacheră nevăzută întinsă de Al doilea domn, că îşi aprind ţigările, că trag adânc 

în piept şi aruncă fumul prelung în aer.
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ULTIMUL (servit în acest mod cu o ţigară, încearcă gestul, dar renunţă): Din 
păcate, astăzi nu mai am imaginaţie, şi oricum prefer s‑o folosesc în 
scopuri mai nobile.

AL PATRULEA DOMN (intervenind categoric): Iartă‑ne, suntem foarte 
grăbiţi! Şi (privind din nou suspicios împrejur, apoi discret, aproape de urechea 
Ultimului), dacă vrei să ştii, ni s‑a interzis să‑ţi mai dăm ţigări. Mereu 
fumezi de la alţii. Mereu uiţi să‑ţi cumperi ţigări.

ULTIMUL (revoltat): Nu‑i adevărat! Cine spune asta? E o calomnie! 
PRIMUL DOMN (punând punctul pe i): Şi, în general, ni s‑a interzis să 

stăm de vorbă cu tine...
ULTIMUL (intrigat): Când? De ce?
AL DOILEA DOMN: Parcă tu nu ştii... de când cu...
ULTIMUL (nerăbdător): De când cu ce? Nu înţeleg.
AL DOILEA DOMN: De când cu... problemele tale privind activitatea 

împotriva somnului.
ULTIMUL (scoţându‑şi ochelarii de pe nas, ca pentru sine): S‑a şi aflat?
PRIMUL DOMN (conspirativ): Ni s‑a atras atenţia să te evităm. Ni s‑a 

spus chiar (cu mâna la gură) că eşti trimis de... de... de dincolo... ca să 
ne spionezi pe noi, ăştialalţi, care am fugit mai de mult...

ULTIMUL (surprins, amuzat): Eu? Spion, eu? (Izbucnind în râs.) Spion? 
Eu să vă spionez pe voi, care trăiţi scormonind prin gunoaie, îmbră‑
caţi în frac, cu melon... ca să induceţi lumea în eroare? (Se îneacă de 
râs.) Pe voi?

AL TREILEA DOMN (îngrijorat): Va trebui să pleci. Să dispari. Cel 
puţin un timp. Până se mai liniştesc lucrurile. Sau să te întorci... să te 
întorci... dincolo... (arătând cu mâna departe) definitiv.

ULTIMUL (serios): E chiar atât de grav? (Frământat, privindu‑i în ochi pe 
rând.) Sigur că mă întorc. Cât timp am trăit aici, printre voi, n‑am căl‑
cat o dată pământul în picioare ca toată lumea. Mi‑e tot timpul frică 
de ceva! (Brusc îngrijorat.) Dar îmi spun mereu, ca să mă liniştesc, că nu 
e nimic adevărat din ceea ce mi se‑ntâmplă... că totul e un vis urât... 
că mâine, când mă voi trezi, mă voi trezi ca din infern.
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AL PATRULEA DOMN (consultându‑se cu ceilalţi, nu înainte de a mai spi‑
ona o dată împrejurimile): Poate că e mai bine să i‑o spunem acum... Să 
nu facă mâine dimineaţă un şoc, o criză...

ULTIMUL (oftând): Ce anume?
AL TREILEA DOMN (care în tot acest timp a vegheat când într‑o parte, când 

în alta a scenei dacă nu cumva sunt urmăriţi): Că ai fost scos din registrele 
de stare civilă! Teoretic, tu nu mai exişti. Iar practic, (arătând cu jale 
spre Ultimul) ce să mai vorbim?

ULTIMUL (serios, cu ochelarii în mână): De când? Pentru ce?
PRIMUL DOMN: N‑avem timp să‑ţi explicăm acum. Nu vrem să fim 

văzuţi împreună! (Asigurându‑l, complice) Îţi spunem altă dată.
AL DOILEA DOMN (crezând că a găsit soluţia retragerii): Îţi promitem că 

vom sta de vorbă într‑o seară mai pe larg. (Către ceilalţi.) Să mergem, 
domnilor!

ULTIMUL (îl prinde de braţ pe Primul domn): Nu se poate! (Îşi potriveşte 
ochelarii.) Trebuie să‑mi daţi o explicaţie acum, imediat. Nu se poate 
să mă lăsaţi pradă coşmarului! Înnebunesc! Cine a luat hotărârea?

AL PATRULEA DOMN (spionând iar împrejurimile, cu senzaţia că divulgă 
un mare secret): Procurorul...

ULTIMUL (interzis): Procurorul? (Pentru că a strigat, ceilalţi îi îndeasă pălă‑
riile în gură. Ultimul, zbătându‑se.) Ce amestec are procurorul în trebu‑
rile instituţiei noastre de înfrumuseţare a omului?

AL PATRULEA DOMN: Probabil nu ştii... De azi, de la prânz, la 
conducerea tuturor instituţiilor noastre (declamatoriu)... de tip ver‑
tical şi occidental se află un procuror, numit direct de Consiliul de 
Administraţie a Bunurilor Spirituale... Pe scurt: C.A.B.S.!

ULTIMUL (buimac): Aha, C.A.B.S.... (Pe gânduri.) N‑am ştiut.
AL PATRULEA DOMN (conspirativ): E un consiliu secret, care se ocupă 

de fapt de problemele (teatral) „drepturilor asupra omului”!
ULTIMUL (trist): Ce drepturi asupra omului? Ce tot vorbiţi? Eu văd că, 

până una‑alta, mi se ia până şi dreptul la vis... Mi se fură visele!
AL TREILEA DOMN (revenind din patrulare): Să plecăm. Se apropie 

nişte tipi suspecţi...



Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic   |    103

ULTIMUL (scoţându‑şi ochelarii și privind împrejur): Nici vorbă. Sunt nişte
trecători...
AL DOILEA DOMN: Niciodată nu se ştie ce se ascunde într‑un trecă‑

tor. (Pauză.) Să mergem!
ULTIMUL (prinzând pe unul dintre ei de mână): Mai staţi! Un moment! 

(Cu un ultim efort) Şi nu s‑a găsit nimeni să protesteze împotriva aces‑
tei samavolnicii? Doar am lucrat împreună atâţia ani... Mă cunoaşteţi 
foarte bine. N‑aţi spus nimic când aţi aflat că am fost dat afară?

PRIMUL DOMN (exasperat): Nu s‑a putut. Nu ne mai crede nimeni. 
Nu ni se mai dă cuvântul. Se ştie că am fost prieteni... Că suntem 
concetăţeni... Şi toată lumea e cu ochii pe noi.

AL TREILEA DOMN: Ne temem şi noi să nu fim concediaţi! Suntem 
şi noi străini! Ca tine. (Privind din nou circumspect de jur împrejur, asigu‑
rându‑l pe Ultimul de solidaritatea lor.) Toţi ascultăm noaptea buletinele 
de ştiri... Toţi avem acasă câte un aparat de radio, câte un televizor, 
biblioteci, tablouri, amintiri de familie nedeclarate. (Îmbărbătându‑l 
conspirativ.) Nu eşti singur!

AL PATRULEA DOMN (tot conspirativ): E căutat insistent de poliţie un 
tip care a călcat din greşeală umbra unui procuror.

ULTIMUL (râzând): Nu se poate! E o aberaţie. E absurd! De ce? Nu s‑a 
dat nicio explicaţie?

AL DOILEA DOMN: În comunicatul de presă care a apărut se spune 
că tocmai se află în studiu problema reconsiderării umbrelor noastre.

AL PATRULEA DOMN: Se spune chiar că vor fi declarate cetăţeni de 
onoare ai statului şi vor fi mobilizate pentru războiul din Albalulu: 
batalioanele de asalt ale umbrelor...

AL TREILEA DOMN (către Ultimul, care e din ce în ce mai stupefiat): Şi, 
cine ştie, mâine, poimâine ne trezim că umbrele noastre sunt recru‑
tate în serviciile de spionaj şi de contraspionaj.

PRIMUL DOMN (dezolat, suspectând umbrele, aproape în şoaptă): Nu vom 
mai putea vorbi nimic în prezenţa umbrelor noastre.

AL DOILEA DOMN: Deocamdată, profităm de faptul că nu au ajuns 
încă la o conştiinţă de sine. Dar... Nu mai e de trăit nici aici!
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AL PATRULEA DOMN: Se pare că individului care a călcat umbra pro‑
curorului i se vor tăia picioarele!

ULTIMUL (îngrozit): Nuuu! Nu se poate! E împotriva raţiunii.
AL PATRULEA DOMN (trist): Da... Ca să se completeze umbra... 

Umbra procurorului, bineînţeles!
ULTIMUL (agitat): Va să zică, problema nu se va mai pune dacă e uman 

sau inuman ceva, ci numai dacă va corespunde punctului de vedere al 
umbrelor noastre...

AL DOILEA DOMN (secret): Pe de altă parte, se spune că a fost anga‑
jat în serviciul patronatului un individ care îi vede pe toţi oamenii 
uniformi... Cum se uită la oameni, îi transformă instantaneu în copii 
identice, standard.

AL TREILEA DOMN (completând): Omul s‑a trezit într‑o dimineaţă că 
nu mai distinge pe nimeni, că nu mai face nicio diferenţă între lăptar 
şi omul din serviciul de ordine, între impiegatul de mişcare şi consu‑
lul general etc. etc.

ULTIMUL (scuturându‑se): Sinistru!

Începe să bată uşor vântul şi cad frunze uscate.

AL DOILEA DOMN: S‑a prezentat îngrozit la oculist... Şi, peste 
câtva timp, a fost obligat de patroni să‑şi experimenteze defectul 
optic pentru câteva mari firme producătoare de arbalete atomice. 
Toţi deveneau sub privirile sale incolori, inodori, insipizi, dar… 
dar... fantastice mâini de lucru, capabili să execute precis orice 
comandă‑program!

PRIMUL DOMN (privind de jur împrejur, cu tristeţe şi spaimă): Cumplit 
e că nu se ştie niciodată de unde şi când ne priveşte individul ăsta... 
Metamorfoza se produce brusc, din mers, fără să‑ţi dai seama.

ULTIMUL (jucându‑se cu ochelarii): Şi cum, nu s‑au găsit ochelari pe 
măsura defectului său optic?

AL TREILEA DOMN (cu tonul „n‑ai priceput nimic”): Păi tocmai asta e! 
De ce să se găsească? Defectul lui optic aduce un profit imens.
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AL PATRULEA DOMN (şocându‑l pe Ultimul, care e uluit): În altă ordine 
de idei, (apropiindu‑se de Ultimul) se pare că suntem ameninţaţi de o 
furtună de nisip... Auzi? (Ascultă un timp cu toţii foşnetul vântului prin 
frunzele unor arbori nevăzuţi şi urmăresc cum cad frunze mari, galbene şi 
roşii.) Se iau măsuri de siguranţă. Tot mai mulţi oameni sunt închişi, 
ca să nu fie surprinşi de furtună, aşa, liberi pe stradă, în voia sorţii, 
neasiguraţi...

AL TREILEA DOMN: Apoi, se emit tot mai multe pretenţii asupra 
soarelui! Foarte mulţi indivizi stau la soare, mănâncă la soare, dorm la 
soare. Se consumă bateriile! (În paranteză.) Plajele au fost închise încă 
din vara trecută! Riscăm ca în anii următori să rămânem fără soare...

ULTIMUL (neîncrezător): Ei bine, plajele au fost închise din cauza 
poluării!

AL DOILEA DOMN (repede): Şi aerul! Se pare că s‑a împuţinat. Nu se 
declară oficial, ca să nu intre lumea în panică. Deocamdată s‑a lansat 
doar zvonul, aşa, subteran.

PRIMUL DOMN: E plină atmosfera de goluri de aer.
AL TREILEA DOMN (ca o consecinţă): Şi de accidente de avion!
AL DOILEA DOMN (continuând): Într‑o zi, ne vom asfixia! Din lipsă 

de oxigen.
PRIMUL DOMN: Ce bombe atomice? Ce bombe cu hidrogen? 

Calamităţile naturale, domnilor! Astea ne vor veni de hac.
ULTIMUL (treaz): De unde ştiţi? Când aţi aflat voi toate astea? 

(Dumirindu‑se.) Doar acum câteva minute am ascultat buletinul de 
ştiri şi nu s‑a pomenit nimic despre cele ce‑mi spuneţi... în realitate se 
întâmplă cu totul altceva!

AL PATRULEA DOMN (cu tonul „eşti incorigibil”): La radio nu se pot 
spune toate... Şi apoi, de unde ştii care e realitatea adevărată? Cea pe 
care o spun ei sau cea pe care o spun ai noştri?

PRIMUL DOMN (fals ocrotitor): Va trebui neapărat să consulţi un medic. 
În ultima vreme se observă la tine o totală confuzie între cele două 
planuri ale realităţii.

ULTIMUL: Nu înţeleg. Care planuri? Realitatea e una singură.
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PRIMUL DOMN (avertizat): Întotdeauna mai există una, de rezervă, 
despre care se păstrează o tăcere suspectă. (Filozofând) Poate că tot ce 
credem că visăm se întâmplă în realitate, de‑adevăratelea. Şi invers.

AL TREILEA DOMN (cercetând împrejurimile; zgomot de conversaţii): 
Oricum, nu strică să consulţi un medic, ca să te vindeci.

Apar mai mulţi măturători de stradă, care‑şi fac de lucru în scenă.

ULTIMUL: De ce să mă vindec?
AL PATRULEA DOMN (precipitat): Ei, doar sunt atâtea boli pe Pământ!
ULTIMUL (uimit de logica celorlalţi): Şi de ce să mă vindec tocmai eu de 

toate bolile de pe Pământ?
AL TREILEA DOMN (văzând că măturătorii de stradă se apropie): Pssst! Să 

fugim!

Cei patru domni se risipesc în culise, înspăimântaţi. Măturătorii de stradă 
mătură scena de frunze, strâng de pe jos obiectele aruncate de cei treziţi din somn, 

pe unele le studiază şi apoi le trântesc indiferenţi în tomberoane.

MĂTURĂTORUL (ajungând cu măturatul la picioarele Ultimului, care nici 
măcar nu a observat ce se întâmplă în jurul său şi e în continuare mut de uimire): 
Domnu’, domnu’... Vezi să nu te măturăm din greşeală şi pe dumneata... 
(Ceilalţi măturători se opresc din lucru, privesc scena şi se amuză.) Am mai 
văzut noi dintr‑ăştia, care umblă cu capul în nori şi poartă ghete cu ieşire 
spre bulevard... (Ultimul nu s‑a dezmeticit încă şi rămâne în continuare ca o 
stană de piatră; Măturătorul, către ceilalţi.) De unii se apropie piatra, mar‑
mura sau bronzul încă din timpul vieţii şi, încet‑încet, ajung statui (arată 
spre Ultimul) sau monumente! (Ceilalţi izbucnesc în râs.) Dar să ştii că pe 
ăsta l‑a uitat cineva pe stradă şi nu i‑a spus ce mai are de făcut. (Îi pune 
Ultimului în gură un rest de ţigară aprinsă; Ultimul îşi duce calm mâna la ţigară, 
trage adânc şi fumează mai departe, pe gânduri.) Sau l‑a lăsat altcineva bine 
pe gânduri. Sau se visează pe el însuşi şi nu se mai satură. (Filozofând.) 
Cel mai greu lucru e să‑i trezeşti pe oameni din visul lor despre ei înşişi!
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ULTIMUL (trezindu‑se, îşi dă seama de ridicolul situaţiei şi se dă la o parte): 
Iertaţi‑mă. Nu mi‑am dat seama... (Ceilalţi măturători de stradă râd, apoi 
reîncep măturatul.) Nu mi s‑a întâmplat de mult să uit de mine, aşa, în 
mijlocul străzii.

MĂTURĂTORUL (studiindu‑l): E adevărat că n‑am mai văzut de mult 
oameni, aşa, ca dumneavoastră, încărunţiţi la vârsta asta. Trebuie că 
aţi avut motive serioase să o luaţi înaintea vârstei. Prea mulţi oameni 
mohorâţi şi speriaţi în ultima vreme... Totuşi, e bine că li se mai întâm‑
plă unora să uite de ei, aşa... în mijlocul străzii... hodoronc‑tronc, 
tam‑nesam, aşa, ca să sfidăm regulile de circulaţie, de pildă.

ULTIMUL (dându‑şi seama că fumează): Toată noaptea mi‑am dorit o 
ţigară... Mulţumesc.

MĂTURĂTORUL: Îmi pare rău că n‑am avut una mai bună, mai 
scumpă.

ULTIMUL: E foarte bună şi asta! (Pe gânduri.) Până şi unui condam‑
nat la moarte i se împlineşte – nu‑i aşa? – ultima dorinţă. (Vorbind ca 
pentru sine.) Şi acolo sus, pe eşafod sau pe scaunul electric, înainte de 
a fi legat la ochi sau înainte de a fi spulberat în neant de plutonul de 
execuţie, i se dă o ţigară...

MĂTURĂTORUL (ajungând din nou cu măturatul în picioarele Ultimului): 
Ei, ce facem? Nu vă daţi la o parte? De fapt, e totuna. Aveţi dreptate! 
Dacă nu vă mătur eu, vin alţii... (Arătând spre ceilalţi.) Numai că ăia nu 
iartă nimic. Ăia mătură tot. Ăia sunt gunoieri de profesie. Mai pot 
veni cei din serviciul de salubritate, care sunt puşi pe curăţat serios 
de tot. Eu sunt doar amator. Fac treaba asta din când în când, din 
plăcere. Habar n‑aveţi ce plăcut e să faci pe măturătorul de stradă 
din când în când. Mai afli ce spun ceilalţi măturători de stradă des‑
pre urmele paşilor noştri. Pentru că abia după urmele astea pe care 
le lăsăm se poate afla mai bine cam ce‑am făcut prin viaţă. Şi să te 
ferească Dumnezeu să‑şi schimbe măturătorii gândurile despre paşii 
noştri, şi vântul, părerile despre arbori. Atunci e tristeţe curată! (Iar 
bate vântul şi cad frunzele, cu foşnete bizare. Ultimul vrea să scuture scrumul 
de ţigară, nu găseşte unde să‑l arunce; observându‑l, Măturătorul scoate din 
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buzunar o scrumieră şi i‑o întinde. Explicând.) Port întotdeauna la mine 
o scrumieră. Nu‑mi place să arunc pe jos. Din tot ceea ce cade pe 
Pământ, numai praful e nobil şi, bineînţeles, frunzele... Ştii dumneata 
cât praf se depune pe Pământ într‑o zi? Câteva miliarde de tone. Ca să 
nu mai vorbim de praful care cade din stele... (Conspirativ.) Ăsta costă 
foarte scump... Şi apoi, meteoriţii...

ULTIMUL (în timp ce măturătorii ceilalţi mătură şi se apropie de culise, gata să 
se retragă): Şi ce părere au măturătorii de stradă despre urmele noastre?

MĂTURĂTORUL (secret): Eu am acasă o colecţie de... urme de paşi 
de‑a lungul secolelor... Le ţin în nişte morminte de‑alea goale, de 
piatră, în care n‑a mai rămas nici praful, nici pulberea din oameni... 
(Conspirativ.) Se întâmplă ceva grav. Aproape toate urmele de paşi în 
ultima vreme sunt şterse, ca şi cum oamenii s‑ar feri să atingă pămân‑
tul sau ar veni mereu cineva pe urmele lor, de‑a buşilea, le‑ar mirosi şi 
le‑ar strica forma. Ca să nu fie recunoscute. Şi toate urmele astea duc 
până undeva şi, dintr‑odată, dispar. Unde? (Secret.) Nimeni nu ştie... 
Odinioară, din urmele paşilor puteai creşte ecouri şi chiar flori, acum 
abia dacă se aud nişte bâlbâieli, odinioară puteai bea vin din ele, acum 
se sfărâmă ca nisipul, îţi scapă printre degete. O, Doamne, din urmele 
de paşi ale femeilor iubite pe vremuri beam vin de Malaga...

ULTIMUL (înapoindu‑i scrumiera, Măturătorul o goleşte în tomberon, apoi 
Ultimul se îndepărtează şi se întoarce pe trepte; ca şi cum şi‑ar aduce aminte de 
ceva): Ce părere ai de urmele paşilor mei?

CEILALŢI MĂTURĂTORI (către Măturător): Hei, baroane, noi am ple‑
cat să dăm foc frunzelor... de anul trecut.

MĂTURĂTORUL (către ceilalţi măturători): Vin şi eu imediat. 
Aşteptaţi‑mă! (Se apleacă să verifice urmele Ultimului, se ridică şi încearcă 
să‑i măture urmele.) Dumnezeule! (E consternat.) Urmele dumneavoas‑
tră abia se simt în asfalt, dar se văd. Parcă ard. Ca frunzele, toamna. 
(Amintindu‑şi.) Am mai măturat eu odată urmele unuia care şi‑a dat 
foc într‑o piaţă publică... undeva în Brandaburu. (Şi mai buimac.) 
Erau la fel! (Pe gânduri.) Mulţi au mai încercat de atunci să‑şi dea foc 
şi s‑au aruncat în flăcări ţipând. (Dă din mâini a lehamite.) Doamne, 
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puţini bărbaţi îşi mai merită moartea, în secolul ăsta! (Grăbit.) 
Mâine‑dimineaţă o să vin din nou aici şi, dacă nu vi s‑au şters urmele, 
permiteţi‑mi să le iau în colecţia mea.

ULTIMUL (zâmbind): Eşti liber.
MĂTURĂTORUL (întorcându‑se înainte de a ieşi şi vorbind cu înţelepciune): 

Să ne ferească Dumnezeu când vor începe să măture cu adevărat ce e 
de măturat pe lumea asta! Că prea s‑a umplut lumea de gunoaie... Şi 
nu mai avem unde să le aruncăm.

ULTIMUL (către Măturător, cu simpatie): Mă bucur că te‑am... că v‑am 
cunoscut. Dumneata eşti un adevărat filozof.

MĂTURĂTORUL (pe gânduri): Era odată printre noi un măturător 
care a fost cu adevărat filozof. Îl chema... Îl chema... A început să mă 
lase memoria... Acum, din păcate, mulţi filozofi renumiţi sunt nişte 
gunoieri... Şi aşa mai departe... (Iese, măturând.)

Ultimul, rămas în picioare, îşi duce amândouă mâinile la cap, ca şi cum ar 
încerca să‑şi amintească unde a rămas. Din colţurile prin care au dispărut, cei 
patru domni revin în scenă, exact în poziţiile dinainte de a fi apărut măturătorii de 

stradă. Se repetă ultimele replici.

PRIMUL DOMN (fals ocrotitor): Va trebui neapărat să consulţi un medic. 
În ultima vreme se observă la tine o totală confuzie între cele două 
planuri ale realităţii.

ULTIMUL: Nu înţeleg. Care planuri? Realitatea e una singură.
PRIMUL DOMN (avertizat): Întotdeauna mai există una, de rezervă, 

despre care se păstrează o tăcere suspectă. (Filozofând.) Poate că tot ce 
credem că visăm se întâmplă în realitate, de‑adevăratelea. Şi invers.

AL TREILEA DOMN: Oricum, nu strică să consulţi un medic, ca să te 
vindeci.

ULTIMUL: De ce să mă vindec?
AL PATRULEA DOMN: Ei, doar sunt atâtea boli pe Pămînt...
ULTIMUL (ridicând glasul): Şi ce de să mă vindec tocmai eu de toate 

bolile de pe Pământ?
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AL DOILEA DOMN: Pentru că suferi de toate bolile de pe Pământ!
AL TREILEA DOMN (grăbit): Pssst. Să fugim!

Cei patru domni se risipesc din nou şi ies din scenă grăbiţi.

ULTIMUL: Nu. Nu. (Îşi scoate ochelarii, îşi şterge ochii cu mâna, cu un gest 
de om obosit.) Nu se poate să fie adevărat... (Îngrijorat.) Şi, totuşi, dacă e 
ceva adevărat în ce spun nebunii ăştia? Dacă au dreptate? Nu cumva 
ei sunt normali şi, între timp, eu am înnebunit? (Dă din cap în semn 
că refuză să accepte ideea.) De câte ori s‑a întâmplat aşa, a început un 
război... (Se scutură de frig.) Brrr! (Amintindu‑şi.) Şi... deocamdată, cel 
de‑al Treilea Război Mondial are un caracter strict personal!

Se aud zgomote pe stradă, maşini gonind pe asfalt. Conversaţii. Trec mereu 
oameni şi umbre.

CRIMINALUL (venind din umbră spre Ultimul, pe care, se vede, îl urmăreşte 
de mult): Mă recunoşti?

ULTIMUL (îşi pune ochelarii pe nas): Parcă... Parcă v‑am mai văzut 
undeva.

CRIMINALUL (cu pălăria lăsată pe ochi, surâzând): Între fracţiunea de 
secundă în care am tras şi cea în care ai murit, ne‑am privit lung în 
ochi. N‑am să uit niciodată ochii tăi măriţi de spaimă, în care am sim‑
ţit că ard până la scrum.

ULTIMUL (neînţelegând): Nu‑mi aduc aminte.
CRIMINALUL: Te‑am ucis pentru că‑mi erai perfect indiferent. Mi‑a 

fost perfect indiferent dacă erai un mic funcţionar de bancă sau pre‑
şedintele statelor!

ULTIMUL: Domnule, dumneata mă confunzi!
CRIMINALUL (în timp ce Ultimul se uită împrejur, să vadă dacă nu poate 

apela la cineva; trecătorii sunt indiferenţi): Teribil de repede poţi exe‑
cuta un ordin de condamnare la moarte! (Criminalul îşi aprinde o 
havană.) Nici nu ai timp să regreţi. Mi‑au spus: dumneata faci parte 
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din serviciul de salubritate umană. Pământul ăsta trebuie curăţat de 
indivizii indezirabili. Mi s‑a pus un revolver în mână, mi s‑a spus 
să ucid, mi s‑a indicat pe cine trebuie să ucid, mi s‑a semnat un cec, 
apoi am apăsat pe trăgaci o dată, de două ori, de trei ori... Şi omul din 
faţa mea a devenit la fel de indiferent ca şi cel care a tras. (Se apropie 
de Ultimul şi‑l îmbrăţişează.) Iartă‑mă! (Se desprinde din îmbrăţişare şi îl 
priveşte lung în ochi, ţinându‑l cu mâinile bărbăteşte de umeri.) Regret, dar 
va trebui să ne mai vedem şi să te mai ucid de câteva ori. (Afectuos.) 
Eşti victima ideală...

Dintre trecători se desprinde o fată, care se aruncă de gâtul Ultimului.

PRIMA FATĂ (îmbrăţişându‑l, în timp ce Criminalul se îndepărtează): 
Iubitule, vino cu noi... N‑ai ţigări. Ştiu, în noaptea asta o să rămâi 
fără ţigări. Şi chiar mâine dimineaţă, când te vei trezi din somn, tot 
fără ţigări o să te trezeşti. Lasă‑i pe nebunii ăştia să se omoare între ei 
şi vino cu noi!

A DOUA FATĂ (languroasă, lipindu‑se de el, întinzându‑i o ţigară înfiptă 
într‑o sipcă imensă): Îţi oferim noi o ţigară. O ţigară care te face să uiţi 
ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă în noaptea asta, când răbufnesc 
toate canalele de scurgere ale memoriei, când ne aducem aminte tot 
ce e urât pe Pământ.

Apar încă trei fete îmbrăcate sumar, fumând ţigări bizare, dansând în jurul 
Ultimului pe o muzică discretă de bar, plutind lent, ca într‑o beţie, şi chicotind.

PRIMA FATĂ: Să uiţi... să dormi, să visezi... Să uiţi de copiii care mor 
prin spitale, nevinovaţi, de leucemie... sau de bunicii care mor de can‑
cer, săraci şi neputincioşi ca epavele pe fundul mării...

A TREIA FATĂ (continuând să danseze în jurul Ultimului, care le priveşte ca 
picat din lună): Să uiţi de sinucigaşi, de hoţi, de criminali... de femeile 
care şi‑au bătut joc de tine! (Toate fetele râd complice. Apoi îl iau pe rând 
la dans. Tango.)
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A PATRA FATĂ: Să uiţi de griji, de ulcer, de chirie, de telefon, de dru‑
mul în înghesuială, cu metroul, până la serviciu, de restaurantele 
supraaglomerate unde‑ţi iei întotdeauna prânzul tău dietetic, de sin‑
gurătatea de sâmbătă seara, când ţi se pare că eşti inutil şi nu mai are 
nimeni nevoie de tine, nici măcar pentru o conversaţie la o cafea sau 
pentru un dans. (Se apropie de el şi îl obligă să danseze, uimit şi stângaci.) 
Nu‑i aşa că te simţi mereu singur?

A CINCEA FATĂ (insinuându‑se printre celelalte): Vino cu noi... Departe... 
(Unduindu‑şi ostentativ corpul.) Suntem frumoase, nu‑i aşa? Noi ştim să 
visăm pentru cineva o noapte minunată, chiar dacă noaptea asta nu 
există. (Privindu‑l în ochi.) O să te simţi bine. O să gemi de plăcere în 
vis...

PRIMA FATĂ (atrăgându‑l în acelaşi ritm de dans, cu un pahar înalt în mână, 
din care soarbe rar): Îţi mai aduci aminte de mine?

ULTIMUL (ducându‑şi mâna la frunte, într‑un absurd efort de rememorare): 
Nu. (Ezită.) Parcă... Îmi pare rău, dar în noaptea asta nu‑mi mai aduc 
aminte de nimic...

PRIMA FATĂ (mai mult şoptit): Pe plajă... Am stat alături, în plin soare... 
(Explicând.) Pe vremea aceea soarele era încă puternic, luminos! 
Marea era albastră şi pură, de parcă venea din respiraţiile bărbaţilor 
şi femeilor culcaţi pe plajă! Te‑am luat de mână şi te‑am invitat să 
înotăm în larg. (Exaltată.) Şi de atunci înot mereu în braţele tale. (Îl 
îmbrăţişează.)

ULTIMUL (îndepărtând‑o delicat): Nu mi‑aduc aminte! Şi, apoi, ciudat, 
mie nu‑mi plac femeile care iubesc marea, care abia aşteaptă marea, ca 
o vacanţă promisă în infinit. Mă sperie femeile care duc dorul mării... 
Eu, de când eram copil, mă simt întotdeauna rău la mare, fac insolaţie 
şi stau închis prin infirmerii...

A DOUA FATĂ (luându‑l la dans): Vino, să nu mai ştii de nimic. Să‑ţi 
rămâi credincios numai ţie însuţi. Pe ceilalţi (cu oroare) îi poţi trăda. Să 
ne retragem undeva în imaginaţia noastră, pe altă planetă, în altă gala‑
xie... (Se apropie de el aproape gură în gură.) Acolo e întotdeauna cald, 
ca la tropice: vegetaţie luxuriantă, fructe zemoase, femei frumoase, 
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animale sălbatice, şi peste tot, (cu mâinile întinse şi cu ochii închişi, în 
extaz) lună plină! Lună plină! Vino...

A TREIA FATĂ: Nu ţi‑e silă de planeta asta, în care oamenii sapă tranşee 
unii într‑alţii, până îmbătrânesc?

A CINCEA FATĂ (continuând asaltul şi apelând la ultimul argument): Pe 
mine m‑ai văzut în reviste, fotografiată pe coperţile colorate, în ziare, 
în filme, pe reclamele de băuturi şi de călătorii în Nirvana!

ULTIMUL (privind‑o mai bine prin ochelari): Într‑adevăr! (Îi ia mâna şi i‑o 
sărută ceremonios.) Ce plăcere!

A CINCEA FATĂ (continuând): Sunt o actriţă celebră. Aduc tot atâtea 
venituri cât o fabrică de armament. Mulţi şi‑ar dori o noapte de dra‑
goste cu mine... în viaţa de toate zilele, trăiesc auster şi departe de 
civilizaţie, păzită de ziduri şi de efebi... Ai o ocazie unică: să rămâi 
toată noaptea cu mine.

ULTIMUL (dând semne că se sufocă): Nu pot. Mă copleşiţi. Sunteţi în stare 
să corupeţi şi... aerul să dea în floare. Sunteţi minunate, e adevărat, 
dar eu mai am câteva treburi de rezolvat pe‑aici, pe Pământ, câteva 
telefoane de dat, câteva comisioane de făcut, câteva... multe, multe, 
multe dispoziţii de dat! (Găsind un pretext.) Şi apoi, nici nu m‑am gân‑
dit încă să‑mi fac testamentul.

A CINCEA FATĂ (îngenunchind la picioarele Ultimului şi îmbrăţişându‑l): 
Dar trebuie să fie undeva pământul acela al făgăduinţei... unde visu‑
rile se realizează chiar în timp ce pun stăpânire pe tine. Altfel, ce rost 
ar mai avea să consumăm atâta energie visând degeaba? Visând în 
pustiu... (Strângându‑l în braţe cu disperare.) Vino cu noi! Să fumezi, să 
dormi, să visezi...

PRIMA FATĂ (insinuant): Să fumezi, să dormi, să visezi...
TOATE FETELE (aruncând fumul ţigărilor în aer): Să fumezi, să dormi, să 

visezi. (Ultimul e o clipă ameţit de această chemare.) Să fumezi, să dormi, 
să visezi...

ULTIMUL (trezindu‑se): Nu, îmi pare rău, v‑am mai spus, nu pot. (Se 
smulge din braţele lor şi îşi potriveşte ţinuta.) Altă dată. Acum nu pot. Am 
uitat. Dintre atâtea femei frumoase pe care le‑am întâlnit, pe care 
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le‑am cunoscut sau nu le‑am cunoscut... frumoase şi extravagante, 
carnale şi frivole, mizerabile şi cu gust amar, nu‑mi amintesc decât, 
poate, câteva... Iertaţi‑mă, n‑am timp acum să‑mi aduc aminte.

PRIMA FATĂ (încercând din nou): Îţi va fi greu în noaptea asta! Mai bine 
renunţi la ea... şi vii cu noi. E spre binele tău. Vei suferi cât într‑o 
viaţă!

CRIMINALUL (ieşind din umbră şi atrăgându‑i atenţia Ultimului, cu degetul 
arătător întins ca o ameninţare): Mi‑au spus: dumneata faci parte din ser‑
viciul de salubritate umană. Pământul ăsta trebuie curăţat de indivizii 
indezirabili şi inadaptabili! (Fetele se retrag treptat.) Şi, la urma urmei, 
tu ţi‑ai ales locul ăsta, colţul ăsta din univers. De ce eşti nemulţumit? 
Toată viaţa e un coşmar! (Se retrage în umbră.)

ULTIMUL (speriat): Unde suntem? (Prăbuşit.) Doamne! Nu mi‑am 
închipuit niciodată că‑mi va fi atât de greu să trăiesc! (Trec mereu 
oameni, în toate direcţiile. Ultimul se izbeşte de ei, ca o fantomă.) Unde sunt? 
Unde mă aflu? Încotro?

MĂTURĂTORUL (ieşind din umbră): Aveţi dreptate, e totuna; dacă nu 
vă mătur eu, vin alţii (arătând spre Criminal), şi ăia nu iartă nimic. Ăia 
mătură tot. Ăia sunt gunoieri de profesie. (Dispare.)

ULTIMUL (către Criminal): Când m‑ai ucis dumneata pe mine? Poate că 
totuşi mă confunzi. (Ca pentru sine.) Poate că totuşi visez...

CRIMINALUL: Şi ce importanţă are? Treaba asta a mea trebuia s‑o facă 
totuşi cineva, de‑a lungul timpului. Fiecare secol cu criminalii lui. 
Noi ne moştenim din tată în fiu. Ca şi dumneavoastră, victimele, care 
veniţi în bătaia armelor tot aşa, din tată în fiu. (Ostentativ.) Victimele 
inocenţei!

ULTIMUL (avântat, îndreptându‑se spre el): Dacă‑i aşa cum spui, răs‑
punde‑mi: cine i‑a ucis pe Tutankamon şi pe John Fitzgerald 
Kennedy?

CRIMINALUL (impenetrabil): Ei, asta nu! Secret profesional. Asta n‑am 
voie să spun. De ce să dezlegăm nişte mistere pe care unii oameni 
s‑au chinuit să le păstreze cu sfinţenie veacuri la rând? Avem nevoie 
de mistere! (Îl salută adânc cu pălăria.) Îmi cer iertare, dar... (repetând) 



Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic   |    115

va trebui să te mai ucid de câteva ori. (Făcându‑i cu ochiul.) Eşti o vic‑
timă ideală! (Conspirativ.) Şi apoi, eşti un străin, un om fără identitate. 
Moartea ta nu interesează pe nimeni!

Ultimul rămâne singur, cu fruntea plină de sudoare. Îşi şterge transpiraţia cu 
o batistă.

ULTIMUL: Un pahar cu apă, vă rog... (Tăcere.) Un pahar cu apă, vă 
rog! (Disperat.) Un pahar cu apă, vă rog! (Privind de jur împrejur.) Nu e 
nimeni? Am rămas singur? (Amintindu‑şi.) Uneori uităm câte se pot 
face cu ajutorul imaginaţiei. Prin urmare, să ne închipuim că avem în 
mână un pahar. Să ne închipuim că paharul acesta e plin ochi cu apă. 
Apă proaspătă, apă rece, apă de munte, de izvor, curată ca lacrima şi ca 
roua... şi să ne închipuim că îl sorbim dintr‑o înghiţitură... (Mimează 
cu voluptate sorbitul unui pahar cu apă.) Şi să ne închipuim că în palma 
astălaltă avem o farfurie, o tavă plină cu bunătăţi, şi că mâncăm! 
(Pantomimă, în care simulează firesc mâncatul.) E şi ăsta un mod de a ne 
hrăni, în criza asta mondială de carburanţi...

Scena se umple treptat de medici în halate albe, medici tăcuţi, care îl privesc 
enigmatic, insistent, pe Ultimul. Unul dintre medici – Profesorul – se aşază pe un 

scaun cu spatele la public, ia în mână o carte şi mănâncă seminţe.

PROFESORUL (indiferent, către Ultimul, care e profund impresionat): 
Dumneavoastră sunteţi ultimul? Ultimul venit?

ULTIMUL (privind peste umăr cu un sentiment de speranţă, apoi posomo‑
rându‑se): Probabil.

PROFESORUL (deschide cartea şi se pregăteşte să citească): Ce anume vă 
supără?

Ceilalţi bărbaţi în halate albe se aşază de jur împrejurul Ultimului şi‑i pun între‑
bări în „focuri concentrice”, ca la o anchetă poliţienească. Toţi au ochelari de soare.
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ULTIMUL (către ceilalţi, oftând): Se spune că sunt bolnav...
MEDICUL 1 (mestecând gumă): Şi dumneavoastră... Dumneavoastră ce 

credeţi?
ULTIMUL (Medicului 1): Că sunt. Foarte bolnav. Grav bolnav.
MEDICUL 2 (descriind cu piciorul un semn pe podea): Nu exageraţi, vă rog.
MEDICUL 3 (vine spre Ultimul): Ochii? Scoateţi limba. Aaaa...
ULTIMUL (cu gura deschisă): Aaaaa... (Exasperat, chinuit.) Nu mai pot, 

doctore!
MEDICUL 3 (calm): Bucuraţi‑vă că mai aveţi totuşi un loc unde să des‑

chideţi gura. (Către Medicul 2.) E străin?
MEDICUL 2 (discret, la ureche): Imigrant!
ULTIMUL (trăgându‑şi răsuflarea): De la o vreme, nu mai pot dormi. Sunt, 

cred, câteva săptămâni, câteva luni, (se gândeşte mai bine) câţiva ani de 
când nu dorm... Mă aflu într‑o continuă stare de veghe. (Urmăreşte să 
vadă ce părere au ceilalţi medici, dar fiecare se îndeletniceşte cu altceva, şi atunci 
ridică tonul.) Noaptea, parcă ard. Nu mai am sânge în vine, ci un fel de 
fontă incandescentă. Odată m‑am privit în oglindă, pe întuneric, şi 
m‑am înspăimântat. Devenisem fosforescent!

MEDICUL 4: Obişnuiţi să beţi cafea şi să consumaţi alcool?
ULTIMUL: Nu... adică beau din când în când: uneori exagerez, e ade‑

vărat, dar asta se întâmplă rar, în nopţile când mă întâlnesc cu prie‑
tenii mei cei mai buni. Şi cum prietenii mei cei mai buni au rămas 
departe, în urmă...

MEDICUL 3: Aveţi, desigur, o profesiune care vă solicită intens!
ULTIMUL (către Medicul 3): Să nu vă faceţi impresia că profesia mă con‑

sumă foarte mult. Nu. În privinţa asta am, poate, un înalt spirit de 
conservare. Gândurile mă frâmântă! Ceea ce lasă în mine întâmplările 
de peste zi, de peste noapte, evenimentele prin care trec, ştirile de 
ultimă oră.

MEDICUL 1 (mestecând gumă): Şi totuşi, ce anume vă doare?
ULTIMUL: Totul, doctore, totul. Mă dor zgomotele. Am emoţii pen‑

tru o femeie frumoasă întâlnită pe stradă. Sau pentru o uşă care se 
deschide. Da, da. Pentru o uşă care se deschide brusc. Câte surprize 
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nu se pot ivi când se deschide o uşă? (Continuând.) Pentru un telefon 
primit aşa, din senin, la miezul nopţii, când mă gândesc la altceva sau 
citesc, un telefon de la cineva care nu vrea să răspundă şi oftează pur şi 
simplu în receptor sau strigă „ajutooor!”. Ceea ce mi se pare însă ciu‑
dat acum este că nu‑mi mai pot stăpâni emoţiile... ca altădată. Mă... 
mă... guvernează emoţiile.

MEDICUL 2 (sentenţios): Sunteţi, probabil, un om cu trăiri profunde 
neurovegetative. (Medicii se servesc cu ţigări şi fumează.) Problemele 
guvernării însă să le lăsăm pe seama altora.

ULTIMUL (apropiindu‑se): De ce, doctore? De ce să lăsăm mereu pe 
seama altora problemele guvernării?

MEDICUL 2 (rece, fulgerându‑l din priviri): Pentru că nu ne pricepem!
ULTIMUL: De unde ştiţi? Poate că dumneavoastră, de pildă, vă price‑

peţi mai bine decât prim‑ministrul, despre care am citit în ziare că 
nu poate face două lucruri deodată: să mestece gumă şi să meargă 
pe jos.

MEDICUL 2 (ameninţător): Sunteţi un om cu trăiri profunde neurovege‑
tative. V‑am întrebat!

ULTIMUL (revenindu‑şi cu greu): E de mirare, dar eu trăiesc intens până şi 
liniştea nopţii. Simt lumea cu toate celulele. Simt cum respiră oame‑
nii prin somn, şi gurile lor sunt parcă porii mei care se închid şi se 
deschid. (Se lasă liniştea câteva clipe, timp în care Ultimul, dându‑şi seama 
în sfârşit că doctorii fumează, tuşeşte şi se caută instinctiv prin buzunare după 
ţigări.) N‑aveţi cumva o ţigară?

MEDICUL 3 (sadic): Îmi pare rău. Aici fumatul e interzis!
ULTIMUL (dând din cap, resemnat): Mereu ni se interzice câte ceva... 

(Tace şi priveşte împrejur, aşteptând să fie întrebat.)
PROFESORUL (iritat de liniştea care s‑a lăsat, ridicându‑şi ochii din carte): 

Ei, mai aveţi ceva de declarat?
ULTIMUL (însufleţit, dar în pustiu): Ceea ce mă obsedează acum e că 

lumea nu există în realitate. Că e o invenţie de‑a mea. Sau, în orice 
caz, că lumea a fost creată anume pentru mine, pentru că are cineva 
interes să mă verifice, să mă verifice la nesfârşit, să mă cerceteze pas 
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cu pas, secundă cu secundă. Ca pe un animal de laborator. Ca pe un 
cobai... 

PROFESORUL: Fiţi amabil, dezbrăcaţi‑vă şi treceţi la aparatul 
Roentgen.

MEDICUL 1 (în timp ce Ultimul începe să se dezbrace): Aveţi obsesii, anu‑
mite obsesii? De pildă, de ce anume vă e frică?

ULTIMUL (grăbit, încercînd să‑i fie Profesorului de folos pentru diagnostic): De 
înălţime, de viteză, de oamenii care în tramvai se uită prea lung la 
mine şi care poate mă cunosc de undeva sau mă confundă cu cineva. 
Nu vi se pare că uneori oamenii ne privesc indecent sau, în orice caz, 
indiscret?

MEDICUL 1: Asta‑i tot? (Se apropie, îi scoate ochelarii, îl leagă la ochi 
şi‑l învârteşte, în timp ce ceilalţi medici fac zgomot lovind cheile în palmă, 
lovind birourile, scaunele, podelele, bătând din palme în acelaşi ritm, ca să‑l 
înnebunească.)

ULTIMUL (cu gura căscată de emoţie): Alteori mi‑e frică de frizerul la care 
mă tund şi mă bărbieresc. (Îşi scoate brusc legătura de la ochi, îi descoperă 
pe medici distrându‑se şi ridică tonul până când aceştia se potolesc.) În lumea 
asta, în care asasinatele au loc într‑o totală confuzie, fără niciun cri‑
teriu, când se muşamalizează orice... (apare Criminalul, în penumbră, 
şi Ultimul îşi pune ochelarii la ochi, ca să‑l vadă mai bine) orice tenta‑
tivă de a descoperi criminalul adevărat... (Criminalul ridică mâna şi îl 
ameninţă, surâzând, cu degetul arătător. Ultimul se întoarce ostentativ spre 
medici. Aceştia l‑au observat pe Criminal şi‑l salută ca pe o veche cunoştinţă, 
cu politeţe exagerată.) În lumea asta, zic, frizerul în mâinile căruia mă 
las câteva minute pe zi (ridicând tonul pentru a fi ascultat), frizerul, zic, 
cu foarfeca sau cu briciul în mână, poate fi un criminal! (Criminalul 
respiră uşurat, îşi scoate pălăria, salută şi se retrage.) Ce imprudenţă, îmi 
spun, să mă dau pe mâna lui! Un simplu gest greşit, din neatenţie, şi 
uneltele lui inofensive devin uneltele crimei, iar capul meu mutilat se 
rostogoleşte plin de sânge sub pendula aceea nelipsită din orice frize‑
rie care se respectă.

MEDICUL 3: Exageraţi din nou!
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PROFESORUL (către Ultimul, după ce l‑a ascultat atent de data aceasta): Să 
ştiţi că aveţi dreptate. La asta nu m‑am gândit. E mai sigur să ne băr‑
bierim acasă... Cu lamă şi cu maşină de ras! (Se ridică în picioare şi închide 
cartea.) Aveţi perfectă dreptate.

ULTIMUL (către Profesor): Ce crezi, doctore? Se mai poate salva ceva din 
această epavă (arătând spre sine), prin care au trecut atâtea emoţii şi... 
comoţii? Mi‑e teamă că totul în mine e scrum! (Insistând.) Mi‑e teamă 
de cancer!

PROFESORUL (fals amuzat): Cancerul nu e o boală de nervi!
ULTIMUL (încăpăţânat): Ba da! Ba da! Eu cred că e tot o boală de nervi. 

Nervii ard organismul pe dinăuntru... ard siguranţele.
PROFESORUL: Sunteţi încă tânăr, celulele dumneavoastră se refac. 

Trebuie doar să vă calmaţi. Să treceţi cu vederea întâmplările mărunte 
care nu vă privesc direct şi personal, ca să zic aşa.

ULTIMUL (hotărât): Totul ne priveşte direct şi personal.
PROFESORUL (enervat): Dar sunt atâtea lucruri fără importanţă!
ULTIMUL (tensiune insuportabilă): Doctore, nu există lucruri fără 

importanţă!
PROFESORUL (sever, măsurându‑l de sus până jos, asistat de ceilalţi medici 

în halate albe şi cu ochelari de soare): Ba da! În numele sănătăţii dum‑
neavoastră şi al sănătăţii publice, (subliniind apăsat) în numele legilor 
acestui stat, vă sfătuiesc să credeţi că există... (Îl conduce spre ecranul 
aparatului Roentgen.)

ULTIMUL (oprindu‑l): Doctore! (Strigând.) De ce nu pot să fiu şi eu un... 
un nesimţit?

PROFESORUL (dezarmat, privind întrebător spre ceilalţi medici şi ridicând din 
umeri): Ştiu eu? Probabil e o chestiune de temperament.

ULTIMUL (continuând): Sunt atâţia oameni care trec pe stradă nepăsători, 
intangibili, invulnerabili, care ar trăi la fel de absenţi în orice alt secol, 
în orice ţară... (Îşi dă seama ce a spus şi duce mâna la gură.) Ce‑am spus? 
În orice ţară? (Prăbuşit.) E îngrozitor, dar eu nu pot trăi oriunde... 
(Amintindu‑şi.) Zilele trecute m‑am întâlnit cu doi medici imigranţi, 
de la noi... pe care‑i cunoşteam, din vedere, evident, şi i‑am întrebat... 
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Ăştia plecaseră şi se întorseseră în ţară de câteva ori... Şi i‑am întrebat, 
„Unde‑i mai bine?”. Ştiţi ce mi‑au răspuns? „Pe vapor!” (Înfuriat.) 
Dar minţeau! Minţeau! Se vedea de la o poştă că veneau de la cantina 
„ajutorului de şomaj”! (Frământat.) De ce nu vor oamenii să se recu‑
noască înfrânţi? De ce mint? (Ultimul dispare în spatele ecranului coborât 
din înălţimea scenei. Pe ecran se proiectează la început filmul unui corp omenesc 
privit la Roentgen. Apoi, pe măsură ce trece timpul, apar pe ecran fragmente de 
filme documentare cu bombardamente şi execuţii în masă, cu oameni morţi şi 
copii urlând printre cadavre, cu demonstraţii de stradă, cu imagini de explozii 
nucleare, trupe bătând pasul prin pieţe publice, apoi din nou imagini de la greve 
de stradă, de la manifestaţii de mare amploare, din foaierele burselor în zilele 
când scade valoarea dolarului, din săli de operaţii din spitale, de la bordul nave‑
lor interplanetare, şi iarăşi aceleaşi şi aceleaşi imense marşuri de protest prin 
capitalele lumii. Toate aceste secvenţe nu vor fi însoţite de sonorul lor obişnuit 
din jurnalele de actualităţi sau din emisiunile televizate. Ele se vor desfăşura 
ca într‑un film mut. Pe parcursul acestei lungi şi ciudate radiografii, scena se 
umple de halatele albe ale unor medici şi infirmiere care gonesc din toate colţu‑
rile şi se adună consternaţi, frământaţi, în spatele Profesorului. În sfârşit, radi‑
ografia se opreşte brusc, aşa cum se întrerup filmele la cinematograf din cauza 
unei defecţiuni tehnice. Din spatele ecranului iese Ultimul, care nu‑şi dă seama 
ce s‑a întâmplat şi e surprins de numărul mare de bărbaţi şi femei în halate 
albe şi cu ochelari de soare strânşi în spatele Profesorului. Profesorul se ridică 
în picioare. Ceilalţi medici din scenă se îndepărtează şi‑i fac loc Ultimului să 
treacă. Ecranul se ridică în plafon. Ultimul e gata să‑şi îmbrace cămaşa, dar se 
opreşte cuprins de panică, sub privirile întunecate ale celor din scenă. Încercând 
parcă să se explice.) Toţi mi‑au spus să mă consult. Probabil simţeau 
că se întâmplă ceva ciudat cu mine. (Întrerupe gesturile îmbrăcatului.) 
Doctore, ascultaţi‑mi inima... Ascultaţi‑mi bătăile inimii şi veţi vedea 
că eu, de fapt, nu mai am inimă, ci un fel de... (Profesorul îi face semn 
să tacă.) Ascultaţi... Ascultaţi... (Profesorul se apropie de el cu stetoscopul. 
Îl ascultă. La început se aud bătăile inimii. Acestor bătăi li se suprapun apoi 
zgomote de picături de apă care cad din robinete uitate deschise, stârnind ecouri 
amplificate. Apoi se aud ceasuri, mai multe ceasuri, zeci de ceasuri bătând din 
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ce în ce mai tare. Un ascensor umblând aiurea printre etaje. Aşternuturi de pat 
foşnind, oameni respirând agitaţi prin somn, bolborosind cuvinte de neînţeles. 
Ecouri de paşi care urcă şi coboară scări. Se întunecă în scenă până când, în 
conul de lumină al unui reflector, rămân doar Ultimul şi Profesorul. Se aud de 
la diferite etaje voci rostind următoarele replici.)

VOCILE: – Stinge lumina şi vino lângă mine./ – Poate că mâine o să‑ţi 
par urâtă./ – Uşa! Uşa! Închide uşa. E curent./ – Lasă, domnule, să se 
mai aerisească puţin. O să murim asfixiaţi./ – E plină lumea de femei 
părăsite şi de copii bastarzi. Am auzit că.../ – Ce? Ce? N‑am înţeles. 
Repetă... Nu intraţi pe fir, vă rog.../ – Pe cine căutaţi?/ – Pe dum‑
neavoastră. (Se aude un hohot de râs, sinistru, stârnind ecouri.)/ – Mă mai 
iubeşti? Hai, spune, da sau nu... Da sau nu?

Medicii, în halate albe, fără ochelari de soare şi cu ochii vopsiţi în mari cercuri 
albe din recuzita clovnilor de circ, se mişcă prin scenă în acelaşi ritm, fâlfâindu‑şi 
braţele ca nişte somnambuli şi rostind „da” şi „nu”, însoţind cuvintele cu gesturile 
respective din cap, dar pe dos: bucurându‑se şi încuviinţând la „nu” şi, dimpo‑
trivă, posomorându‑se, schimonosindu‑se în semn de silă la „da”. Eventual, pot 

face un fel de gimnastică sau balet în ritmul pronunţării cuvintelor.)

TOŢI: Da, da, da, nu! Nu, nu, nu, da! Da, da, da, nu! Nu, nu, nu, da! 
Nu, nu, nu, nu, nu! Da, da, da, da, da! Da, nu, da, nu! Nu, da, nu, da!

ULTIMUL (oprindu‑l pe unul dintre medici): Ce se întâmplă aici?
MEDICUL 1: Învăţăm din nou să rostim cuvintele. Dar altfel!
ULTIMUL: Cum adică?
MEDICUL 1: Începînd din noaptea asta, toate cuvintele din vocabular 

şi‑au schimbat sensul.
ULTIMUL: Cine‑a spus asta?
MEDICUL 1 (uimit, speriat): Nu ştiu. Aşa ni s‑a comunicat. (Arătând spre 

ceilalţi.) Am fost adunaţi şi ni s‑a spus că trebuie să facem exerciţii de pro‑
nunţare a cuvintelor cu sensuri schimbate. Pentru că vechile sensuri şi‑au 
pierdut puterea de convingere, s‑au uzat prin repetare, s‑au depreciat...
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De Ultimul şi Medicul 1 se apropie ca o umbră un bărbat îmbrăcat în halat 
negru. Acesta îl smulge pe Medicul 1 şi‑l împinge printre ceilalţi bărbaţi şi femei 
în halate albe, care repetă aceleaşi exerciţii: „Da, da, da, nu! Nu, da, da, da!” 
etc. Bărbatul îmbrăcat în negru – acelaşi actor care joacă şi Profesorul – ţinând 
în mână o baghetă pe care o manevrează uneori şi ca pe o cravaşă, se întoarce cu 

spatele la public, cu faţa spre halatele albe şi le dirijează exerciţiul.)

OMUL NEGRU (satisfăcut): Perfect, acum repetaţi după mine exerci‑
ţiul numărul doi: E bine, e rău, e rău, e bine! (Cu singura deosebire că 
exprimă satisfacţie la „rău” şi nemulţumire la „bine”.) Repetaţi după mine! 
E bine, e rău.

TOŢI: E bine, e rău, e bine, e rău! (Acest al doilea exerciţiu se face de pe loc, cu 
o mişcare a trupurilor unduitoare. Cei în halate albe se silesc să exprime cât mai 
exact noua atitudine faţă de bine şi de rău. Uneori greşesc. Atunci sunt loviţi 
cu bagheta de Omul negru.)

OMUL NEGRU (după un timp, ascultând ca pe o muzică încântătoare corul 
oamenilor în alb): Vedeţi că se poate? Nu aveţi idee ce frumos sună 
cuvintele pronunţate aşa. (Scoate din buzunar o coală de hârtie.) Şi acum, 
să vă citesc lista cuvintelor care, începând din acest moment, trebuie 
şterse din vocabular şi din memorie pentru totdeauna. (Citeşte.) „Din 
iniţiativa înaltului comandament al Consiliului pentru Administraţia 
Bunurilor Spirituale, se interzic începând de azi, vineri 35 septem‑
brie, următoarele cuvinte: tratat, tratative, consult, consultări, diplo‑
mat, diplomaţie, convorbire, convorbiri, amnistie, amnistii, insom‑
nie, insomnii”. (A terminat de citit, pune hârtia la loc în buzunar, apoi ridică 
bagheta în semn de „atenţie!”.) Ca să se ştie (întorcându‑se spre Ultimul) că 
în Monsterland nu există nicio dramă a limbajului, a comunicării, 
după cum încearcă zadarnic să afirme unii filozofi! (Patetic.) Noi am 
declarat război direct celui de‑al doilea sistem de semnalizare! Noi 
trecem, noi trecem acum la limbajul total!

Corul bărbaţilor şi femeilor în halate albe izbucneşte în urale. Omul negru dă 
semne de nemulţumire.
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OMUL NEGRU (urlând): Nu! Nu aşa! Ne‑am înţeles doar că suprema 
adeziune se exprimă prin negaţie! Prin urmare...

Corul bărbaţilor şi femeilor izbucneşte în fluierături şi huiduieli. Omul negru 
e satisfăcut.

ULTIMUL (strigând): E o barbarie! Vreţi să ne întoarcem înapoi în preis‑
torie! E un nonsens. Un atentat la libertatea individului!

Omul negru îi pune Ultimului pumnul în gură. Acesta tace, dar încearcă să 
vorbească din nou. Apar doi bărbaţi în negru, cu coifuri aurite şi mănuşi albe, 

care‑l prind pe Ultimul, îl lovesc şi‑l trântesc pe podea.

OMUL NEGRU (ridică bagheta): Să se facă întuneric! Întuneric! Prea 
multă lumină! (Gest de refuz când pronunţă cuvântul „lumină”.) Întuneric! 
(Cu aceleaşi atitudini inversate.) Repetaţi după mine! Mai mult întune‑
ric! Întuneric! În‑tu‑ne‑ric! În‑tu‑ne‑ric! (Silabisind, scandând „întune‑
ric!”, oamenii se cufundă într‑o beatitudine, într‑un extaz vecin cu drogul. Ei 
ies din scenă pe rând, strigând însoţiţi de ecouri „În‑tu‑ne‑ric! În‑tu‑ne‑ric!”, 
ca şi cum le‑ar curge râuri de lumină pe obraz. Se lasă liniştea. Şi, în această 
linişte plină de întuneric, se aud iar ceasurile bătând, picăturile de apă căzând 
în băi de faianţă şi în cele din urmă bătăile inimii Ultimului.)

Reapare Profesorul cu suita de medici, gravi, serioşi, preocupaţi de continuarea 
consultului, ca şi cum nu s‑ar fi întâmplat nimic.

PROFESORUL: Îmbrăcaţi‑vă. (Ultimul se îmbracă nervos, grăbit, sub 
privirile pline de reproş ale bărbaţilor şi femeilor în halate albe şi cu oche‑
lari de soare care şi‑au făcut apariţia în scenă.) Consultându‑mă cu toți 
colegii mei, am ajuns la concluzia că... maladia dumneavoastră nu 
e de competenţa noastră... (Se îndepărtează împreună cu Ultimul de 
oamenii în halate albe.) Sunteţi, sper, un om inteligent. Voi apela la 
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cultura dumneavoastră! Cum să vă spun? (Pauză.) Boala de care sufe‑
riţi nu e trecută deocamdată în niciun tratat de medicină. (Pauză.) 
Suntem nevoiţi să ne adresăm organelor superioare ale Consiliului 
Administraţiei Bunurilor Spirituale, singurele în măsură, credem 
noi, să vă ofere un diagnostic precis. Noi (arătând spre grupul medici‑
lor) suntem, din păcate, nişte neputincioşi, nişte umili neputincioşi. 
Totuşi, ca să nu vă impacientaţi şi ca să vă astâmpăr curiozitatea, vă 
pot oferi supoziţiile mele... (Căutându‑şi cuvintele, în timp ce medicii din 
preajmă se apropie şi încearcă să tragă cu urechea.) E vorba probabil de o 
tulburare psihică generală, de o stare continuă de emoţie şi de veghe 
prin hipertrofierea simţurilor... E vorba, probabil, de... (luându‑l de 
braţ şi îndepărtându‑l de curioşii dimprejur) de un caz de... conştiinţă! 
(Complice.) Dar asta rămâne între noi.

N‑a apucat doctorul să pronunţe bine aceste cuvinte şi cei din scenă intră în 
alertă şi fug înspăimântaţi în toate părţile, trântind uşile, închizând ferestrele. Se 
porneşte un vânt lugubru, cad frunze. Se aud paşi cazoni pe culoare pline de eco‑
uri, chei zăngănind, comenzi scurte şi de neînţeles, uşi grele de fier care se deschid 
şi se închid. Asupra Ultimului, cât cuprinde scena, se proiectează grilajul unei 
închisori. Se trânteşte cu un zgomot asurzitor ultima uşă. Apoi se aud aceiaşi paşi 
cazoni care se îndepărtează. Ultimul pipăie cei patru pereţi nevăzuţi ai închiso‑
rii, completând prin pantomimă ideea că e închis, e claustrat undeva. Un timp îşi 
urmăreşte umbra, cu teamă la fiecare gest. Apoi, brusc, speriat parcă, începe să 
bată cu pumnii într‑un perete imaginar şi se aud bubuituri înfundate, ca într‑un 
zid de beton. După bătăi repetate, se aude zidul prăbuşindu‑se, apoi, la diferite 
etaje, apar oameni treziţi din somn, ca în prima scenă. Umbrele lor se prelungesc 

şi se încrucişează.

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Iar? Cine bate?
ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA (către Ultimul, nevenindu‑i să creadă): Tot 

dumneata? Ei bine, domnilor, asta întrece orice închipuire. Ce vrei, 
pentru numele lui Dumnezeu? Ce vrei de la noi?

ULTIMUL (în culmea fericirii): Domnilor, sunteţi liberi! Puteţi ieşi din 
închisoare!
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UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: Cine ţi‑a dat dreptul să... (Se întoarce suspicios 
în toate părţile.) De unde ştii dumneata că suntem închişi?

ALT BĂRBAT ÎN PIJAMA: Dar poate că noi nu vrem să ieşim de aici! 
Poate că ne simţim mai bine aici, aşa, închişi între cei patru pereţi.

O FEMEIE ÎN CĂMAŞĂ DE NOAPTE: Fiecare dintre noi îşi vede 
liniştit de cei patru pereţi ai săi şi se străduieşte să‑i vopsească în culori 
cât mai atrăgătoare, ca să se simtă mai bine acasă, şi poftim, a venit 
dumnealui (gest către Ultimul) să ne distrugă echilibrul... Ei, asta e prea 
de tot! 

MAREŞALUL (coborând spre Ultimul şi luându‑l de reverul hainei): De ce nu 
înţelegi, omule, că noi ne simţim mai în siguranţă aici, aşa, închişi? 
Avem tot ce ne trebuie! Bani, bijuterii, mobilă‑stil, şi vrem linişte! 
Linişte! Linişte!

ULTIMUL (repetând): Dar bine, domnilor, sunteţi liberi să ieşiţi afară, 
în aer curat, să vă întâlniţi cu prietenii, cu vecinii de stradă, cu toţi 
cunoscuţii şi mai ales cu cei pe care nu aţi avut încă timp să‑i cunoaş‑
teţi... (Însufleţit.) Sunteţi liberi să vă plimbaţi până la celălalt capăt al 
oraşului, să intraţi chiar în câmp, să vă trântiţi în iarbă şi să priviţi cum 
pleacă păsările spre sud... cum vi se gudură marea la picioare ca un 
câine credincios. Sunteţi liberi să...

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: De ce? De ce? Noi ne‑am retras aici ca să 
trăim liniştiţi până la sfârşitul zilelor noastre. (Către ceilalţi.) Nu e 
nimic adevărat din tot ce spune omul ăsta! Nici câmp, nici păsări, nici 
mare... Totul e propagandă, totul e vis!

O FEMEIE ÎN CĂMAŞĂ DE NOAPTE: Unde mai pui că, ieşind afară, 
adică, mă rog, circulând, cum spuneţi dumneavoastră, am risca să fim 
călcaţi în picioare, bruscaţi de ceilalţi oameni, linşaţi de limuzinele al 
căror număr s‑a înmulţit în progresie geometrică... Fără să mai vor‑
bim de cutremure, de vulcani, de inundaţii, de intoxicaţiile cu polen, 
de răul de mare...

Bate din nou un vânt puternic. Cad frunzele. Oamenii treziţi din somn se 
retrag iar, trântind uşile în urma lor.
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ULTIMUL (neînţelegând, uluit, repetând dezarmat): Dar sunteţi liberi... 
liberi... liberi!

UN BĂRBAT ÎN PIJAMA (rămas pe gânduri un timp, rezemat de balustradă, 
împărtăşindu‑i Ultimului un secret): În asta constă libertatea noastră: în a 
trăi cu totul altfel decît trăiesc ceilalţi oameni! (Ca într‑un discurs.) Noi 
nu vrem să ieşim de aici, nu vrem să ştim nimic despre ceilalţi. Şi sun‑
tem fericiţi! Fericiţi! (Îi dau lacrimile.) Îndeajuns de fericiţi! (Plânge.)

Vântul se înteţeşte şi bărbatul în pijama dispare. Ultimul rămâne singur, îşi 
ridică gulerul de la haină şi se plimbă agitat prin scenă, pe sub umbrele gratiilor.

ULTIMUL (după ce vântul s‑a mai liniştit): Aş fuma o ţigară... Dar ar fi mai 
bine să ies afară, să respir adânc, până când simt că nu mai am piept, să res‑
pir aer, aer curat... atât de curat încât toţi oamenii să devină dintr‑odată 
mai sinceri. Pentru că minciuna s‑ar vedea cu ochiul liber... (Pauză mare.) 
Sigur... (S‑a făcut linişte.) Linişte... Poate că asta e singurătatea şi liniştea 
după care alergăm toată viaţa! (Revoltat, privind către cei retraşi în celulele 
de beton şi sticlă.) Patru pereţi, între care să ne închidem bine, ca să nu 
fim atacaţi de hoţi, între care să nu ne bată vântul... să nu se facă curent, 
şi două mii de ani de plictiseală! Sunt oameni care umplu lumea cum 
umplu viermii un cadavru! (Uitându‑se de jur împrejur.) Hei, nu mai e 
nimeni aici? (Ascultă şi scrutează scena.) Nu e nimeni? (Nu răspunde nimeni.) 
Stau uneori şi mă gândesc la viaţa mea... Cred că am greşit undeva... Dar 
unde? La ce calcul? La ce ecuaţie? (Ridică tonul.) Unde e profesorul de 
matematici care n‑a fost în stare să ne înveţe nici măcar formula greşeli‑
lor? (Se aude mişcare în întunericul din spatele scenei.) Mai e cineva aici?

Apare Astronomul, călcând rar, cu un aer profesoral, cu haina pe umeri, cu 
cravata desfăcută.

ASTRONOMUL (către Ultimul): Mai suntem câţiva... (Îi întinde mâna.) 
Eu sunt Astronomul. Dumneavoastră? Ultimul venit?
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ULTIMUL: Da. Ultimul.
ASTRONOMUL: Şi eu am ajuns aici absolut întâmplător. Ieşisem tot 

aşa ca dumneata, mă pregăteam să calculez ora exactă, ora siderală 
cum îi spunem noi. (Asigurându‑l pe Ultimul.) Să ştiţi că stelele vin 
întotdeauna exact la întâlnire cu noi. E de‑ajuns să le pândeşti, să le 
aştepţi privind prin lunetă, şi ele apar cu o precizie implacabilă.

ULTIMUL: Să nu‑mi spuneţi că nu încape niciodată un coeficient de 
eroare... Îi cunosc foarte bine pe oameni. Chiar dacă nu întârzie ste‑
lele, întârzie oamenii. Şi atunci... Ce rost mai are ora exactă?

ASTRONOMUL (încercând să se facă înţeles): E adevărat că e foarte greu 
să spui astăzi „ora exactă”! Pentru că dacă stăm să ne gândim bine, ora 
asta a noastră, ora asta pe care o folosim ca pe un obiect oarecare din 
casă, ca pe o perie de haine, un aspirator sau un pahar cu apă, nu e de 
fapt niciodată exactă... Nu e niciodată aceeaşi pentru toţi oamenii. 
De unde să ştim noi dacă toate ceasurile de pe Pământ au început să 
meargă în acelaşi timp? Cine poate şti dacă au fost potrivite bine de la 
început? Dacă meridianul dumneavoastră de la Greenwich, de pildă, 
e cel mai indicat punct de reper...

ULTIMUL: Şi, peste toate astea, mai trebuie să calculăm şi timpul pier‑
dut cu drumurile, cu mâncarea, cu problemele noastre personale, cu 
somnul, cu războaiele...

ASTRONOMUL: Deşi e adevărat că ora exactă poate fi calculată şi gre‑
şit. (Oftează.) Mai avem, din păcate, câţiva repetenţi pe la observatoa‑
rele astronomice...

ULTIMUL (mirat): Cum? Nu mi‑am închipuit niciodată că pot fi repe‑
tenţi şi la observatoarele astronomice. Păi ăştia cum privesc pe cer?

ASTRONOMUL: Păi nu privesc pe cer. (Jenat.) Ăştia privesc mai mult 
la noi... ca nu cumva să vedem prea departe sau să căutăm şi acolo 
unde nu trebuie. (Cu subtext.) Mă‑nţelegeţi? Pe cer sunt şi stele care 
nu se văd cu ochiul liber. Şi tot felul de obiecte neidentificate care... 
(pândind împrejurimile) care nu trebuie să se vadă!

ULTIMUL (suspinând, cu înţeles): Aha! Aha! (Schimbând vorba.) Dumneata, 
va să zică, nu dormi.
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ASTRONOMUL (amuzat): Nuuuu! Cum o să dorm? Eu n‑am voie să 
dorm. Fără mine s‑ar produce un haos în univers. Dacă eu n‑aş fi 
treaz, să ţin echilibrul lumii cu ochii deschişi pe cer, totul ar merge 
anapoda, totul s‑ar prăbuşi peste noi...

ULTIMUL (aproape): Spune‑mi, nu ţi se întâmplă să crezi că fără dum‑
neata, dacă nu ai fi prezent într‑un anume loc, într‑un anumit 
moment, evenimentul aşteptat... (căutând) eclipsa de soare – să zicem 
– sau întâlnirea dintre doi oameni n‑ar mai avea loc?

ASTRONOMUL: Aşa e.
ULTIMUL: Mă bucur că nu sunt singurul.
ASTRONOMUL: Deşi uneori simt nevoia să mă întind şi să dorm. Am 

obosit. Uneori îmi vine să casc. Dar mă stăpânesc. Căscatul e molip‑
sitor. (Râde.) Îmi închipui că dacă aş căsca, oamenii ar începe cu toţii 
să caşte după mine şi ar adormi pe rând, molipsiţi, contaminaţi... toţi 
oamenii de pe Pământ! (Râde.) Un somn profund, de milioane de 
ani. Şi ca să nu se plictisească, evident, toţi şi‑ar da întâlnire în vis... 
Am ajunge să umblăm prin luxuriante grădini de vise, prin tropicale 
păduri de coşmaruri! (Râde.)

Din întuneric, ca şi cum ar urca treptele spre etajul la care se află Astronomul şi 
Ultimul, apar Melomanul, un bătrân înalt, deşirat, în haine de gală, cu floare la 
butonieră, şi Bătrâna vampă, o femeie elegantă, plină de bijuterii, vorbind preţios.

MELOMANUL (ca şi cum ar continua o conversaţie): Nu. Nu ştiu la ce etaj 
am ajuns.

BĂTRÂNA VAMPĂ (gâfâind): Credeam că le‑ai numărat dumneata... 
Uf! Şi liftul ăsta, mereu defect!

MELOMANUL (se opreşte fără să‑i observe pe Astronom şi pe Ultimul): Şi, 
cum vă spuneam, prima mea soţie spărgea farfurii. Cum se înfuria, 
spărgea farfurii. Le arunca pe fereastră de la etajul 190.

BĂTRÂNA VAMPĂ (jubilând): Bravo ei! Deşteaptă femeie! Ştia ce vrea.
MELOMANUL: A doua dormea, dormea, dormea şi nu mai aveam cu 

cine schimba o vorbă. Dacă mai continua aşa, uitam să mai vorbesc.
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BĂTRÂNA VAMPĂ: Te compătimesc, domnul meu. O femeie care nu 
vorbeşte e mult mai anostă decât una care vorbeşte prea mult.

MELOMANUL: A treia femeie a luat loc lângă mine din greşeală, la un 
concert. Era soţia altuia, (dând detalii fără importanţă) a primului violo‑
nist din orchestra simfonică din Baremberg. A patra a murit într‑un 
accident de avion. Un accident de avion la care m‑am gândit insistent 
cu mult înainte de a avea loc. Şi, ani de zile după ce s‑a întâmplat tra‑
gedia, m‑am simţit vinovat; mi se părea că i‑am premeditat, că i‑am 
dictat accidentul de avion. (Oftează.) Şi, în sfârşit, a cincea nevastă 
joacă pinacle până în zilele noastre...

BĂTRÂNA VAMPĂ: Dar bine, stimabile, probabil că dumneata nici 
nu mai exişti după atâtea despărţiri. Poate că ai dispărut între timp... 
Te‑ai volatilizat.

MELOMANUL (în panică): Credeţi? Nu se poate! Aseară, îmi aduc 
foarte bine aminte, am ascultat până târziu Concertul nr. 1 pentru 
pian şi orchestră de Ceaikovski şi mi‑am dezlegat singur şireturile de 
la pantofi. Am oftat singur, m‑am trimis singur în pat, am privit sin‑
gur tavanul. Minunat! E chiar extraordinar că ne‑au mai rămas totuşi 
câteva lucruri pe care le mai putem face singuri...

BĂTRÂNA VAMPĂ: Oho, câte nu s‑au putut întâmpla de atunci! O embo‑
lie, o congestie cerebrală, un infarct miocardic, o explozie atomică...

MELOMANUL: Ar trebui să‑mi consult medicul curant.
BĂTRÂNA VAMPĂ: Un medic? Ce fel de medic? Un medic legist, un 

savant atomist, un strateg al războiului rece? (Hohote de râs.)
MELOMANUL: Nu se poate să fi murit. (Îşi scoate ceasul din buzunar şi‑l 

ascultă.) Încă n‑am murit! Inima mea bate! (Se ridică în picioare, fericit.) 
Trăiesc!

BĂTRÂNA VAMPĂ (cu reproş): Ţi se pare că trăieşti. De fapt, nu eşti 
nimic altceva decât fum, un vis acolo, între atâtea altele... Eu, cel 
puţin, nu mă simt vinovată cu nimic. Pentru că n‑am făcut nimic 
toată viaţa. Stăteam toată ziua în pat, mângâiam pisici siameze, creş‑
team şerpi în baie, mâncam bomboane fondante şi plimbam câini de 
rasă pe stradă... Mi‑am făcut de cap, nu zic nu. Dar bărbatul meu n‑a 
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aflat niciodată. Şi a murit fericit. Pe cal! Aşa cum a visat toată viaţa. 
Am rămas singură şi trăiesc din pensia lui. Îmi ajunge. Nu mai sunt 
lacomă. (Către Ultimul.) Il faut que la jeunesse se passe! Fă‑ţi de cap cât 
timp mai poţi… Dar dumneata ce visezi?

ULTIMUL (amuzat, schimbind priviri cu Astronomul): Visez şi eu tot felul 
de banalităţi... (Intrând în jocul ei şi inventând.) Visez de pildă că... beau 
o sticlă de şampanie îmbuteliată în anul prăbuşirii lui Napoleon la 
Waterloo... Uneori visez că mă fac nevăzut şi că trec prin ziduri, prin 
pereţii caselor, ca să ascult ce‑şi spun oamenii noaptea, când sunt 
siguri că nu pot fi spionaţi de nimeni. Visez să fiu un fotbalist celebru, 
să fac înconjurul lumii, să descopăr medicamentul împotriva cance‑
rului şi să trăiesc trei sute de ani... Ca elefanţii. (Râde.)

BĂTRÂNA VAMPĂ: Hooo! Ajunge! Destul! Pentru o singură noapte, 
e prea mult. Noi, oamenii, cerem prea multe de la viaţă şi nu uităm 
asta nici în vis. (Gravă, autoritară.) Să fim serioşi! E plină lumea de 
oameni cărora nu li s‑au împlinit visurile şi rătăcesc ca nişte fantome 
în Valea asta a Plângerii... (Arată cu mâna în jurul ei.)

La diferite etaje apar, ca nişte fantome, „oameni care visează în vis”. Au chi‑
purile luminate ca spectrele şi parcă vorbesc la megafoane. Regizorul are liberta‑
tea de a modifica ordinea apariţiilor şi de a fragmenta textul, în funcţie de ritmul 

impus desfăşurării scenei.

SPĂLĂTOREASA (spălând): N‑am ştiut niciodată ce‑nseamnă să fii feri‑
cită. Bărbatul meu a băut toată viaţa. Eu am spălat rufe şi am făcut 
curat prin casele oamenilor... Mâinile mele (arată mâinile) s‑au topit în 
leşie. Şi tot au rămas rufe murdare pe Pământ, şi case pline de praf, şi 
nu se mai termină lucrul în spălătoria asta numită Pământ. (Arătând 
scena.) Nu m‑am bucurat de nimic, niciodată. N‑am râs, n‑am iubit. 
N‑am plâns. N‑am fost niciodată la cinematograf. Şi acum aştept 
moartea, aştept să mă ducă Pământul pe cei patru peşti mari, până 
dincolo de mormânt. (Revelaţie.) Lumea zice că dacă se mişcă unul din 
cei patru peşti are loc un cutremur sau chiar un potop...
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BEŢIVUL: Doamne, ce s‑a‑ntâmplat? (Se clatină, cu un pahar de şampanie 
în mână.) Unde suntem? (Întinde o mână, ca şi cum ar pluti în întuneric.) 
Hei, unde vă ascundeţi, beţivanilor? De unde atâta noapte, pentru 
o noapte? (Dă din mână, renunţând.) Duceţi‑vă dracului! Până mai 
ieri visam să ajung cineva (mimând o ţinută demnă), să mă respecte toţi 
oamenii din oraşul ăsta plin de bancheri, de profesori universitari, de 
medici, de ingineri, de muzicieni şi de semidocţi... Dar într‑o seară 
m‑am îmbătat ca un porc la balul primăriei şi, din greşeală, am... 
am... răsturnat un tort pe rochia soţiei procurorului‑şef, şi mai târziu 
am urinat în frapierele de la mese... (Jalnic.) Şi am fost obligat să‑mi 
trăiesc restul zilelor prin bodegi ordinare, ca să fiu consecvent... din 
orgoliu, din demnitate, cu mine însumi... (Soarbe paharul şi‑l aruncă în 
culise, unde se face ţăndări.)

MICROBISTUL (îngenunchind, cu cartea de rugăciuni dinainte): Tatăl nos‑
tru care eşti în ceruri, dă Doamne să bată duminică în nocturnă Orma 
pe Rispa, Lorena pe Calahari, Lapis pe Lazuli, Hero pe Leandru, Vega 
pe Sirius, ca să fac 12 rezultate exacte, şi pe urmă, potopul... Facă‑se 
voia Ta, vie împărăţia Ta...

GOSPODINA (cu un caiet în mână): A crescut preţul laptelui, al vieţii şi... 
chiar al morţii. Cine‑şi mai dă astăzi viaţa atât de uşor pentru femeia 
iubită? Sau pentru un ideal? Mercenarii vor bani. Mirii vor zestre! 
Negustorii, profituri! Cum să‑ţi mai măriţi fata? Şi noi rămânem aici, 
cu ochelarii pe nas, socotind în caietele de cheltuieli şi visând (lumi‑
nându‑se) bani falşi, bani falşi, fabrici de bani falşi în podul casei...

UN OCTOGENAR: Am tot visat, de mic am tot visat să umblu, să călă‑
toresc prin lume. Odată, când eram mic de tot, am şi fugit de‑acasă, 
dar m‑au adus înapoi nişte gardieni... Am acasă, în caietele de suveni‑
ruri, câteva planuri de călătorie în jurul lumii... Şi, acum, bătrân, cu 
oasele pline de reumatism, uitat de copiii mei, care s‑au risipit pe mări 
şi oceane, uneori mi‑e frică să trec strada.

FEMEIA CHEALĂ (fumând): Când am ajuns aici, în oraşul ăsta (privind 
în sus) iluminat până în cer, unde zac de‑a valma analfabeţi, savanţi şi 
muritori de foame, am crezut că l‑am prins pe Dumnezeu de picior! Şi 
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până la urmă am ajuns voluntar într‑un spital unde se experimentează 
noile medicamente, pe oameni! 50 de lire albastre şedinţa! (Făcând cu 
ochiul.) E o sumă, nu? (Brusc, rece.) Dar mi‑au căzut dinţii, mi‑a căzut 
părul şi nu mai am dreptul să dau naştere, de‑acum încolo, vreme de 
două mii de ani... (Râde lugubru.) Vreme de două mii de ani... (Râde 
lugubru şi se cufundă în întuneric.)

UN BĂRBAT ÎN FRAC (clipind des): Eu am fost profesor universitar... 
dar aici am primit (justificându‑se) temporar... postul de portar de 
noapte. Am cerut voie să‑mi fac serviciul în frac, ca să‑mi menţin 
moralul... Din păcate, nu se mai găsesc posturi pe măsura pregătirii 
noastre, şi titlurile nobiliare de acasă nu ni se mai recunosc! (Către 
cei din scenă.) Aşa că nu mai veniţi aici ca să muriţi de foame în frac! 
Suntem şi aşa destui muritori de foame!

UN SOMNAMBUL: Unde eşti, Don Quijote de la Mancha? Unde sunt 
morile tale de vânt? (Întorcîndu‑se spre public.) De ce ne‑aţi luat morile 
de vânt? De ce? De ce? De ceeeeee?

Intră în scenă un bărbat într‑un cărucior de invalid, împins de o femeie în alb.

SUPRAVIEŢUITORUL (spre Ultimul): Să nu‑i iei în seamă. Îşi găsesc 
mereu scuze pentru că şi‑au trădat visurile... Vin aici să se plângă. Sau 
să se laude. Uneori, mă trezesc dimineaţa şi dau peste golurile de aer 
ale trupurilor lor, plecate să vagabondeze prin lume şi să bocească. Eu 
sunt Supravieţuitorul. Eu am rămas în viaţă. Auzi? (Surâzând cu tris‑
teţe.) Eu am scăpat din bolgiile infernului de la Hiroshima. Îmi aduc 
aminte şi astăzi de strigătele celor care au crezut multă vreme, înainte 
de moarte, că visează urât. (Către Ultimul.) Sunt iradiat. Şi dacă am să 
privesc acum prea mult şi prea adânc în ochii tăi, am să te iradiez la 
rândul meu. În mine continuă dezagregarea materiei. Şi eu continui 
să trăiesc, ca să fiu dat de exemplu: „Domnilor studenţi, iată un caz 
fericit, un supravieţuitor...”. (Dă din mâini plictisit.) Simt cum se stinge 
viaţa în mine... Dar tac. Şi ţin ochii deschişi, ca să văd. De ce crezi 
că ţin ochii deschişi? Ca să acuz? Nu! Ca să aduc aminte? Nu! Ca să 
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avertizez? Nu! Nimic din toate acestea. (Explicând.) Ca să privesc în 
ochi ultima zi. Să o privesc până în fundul ochilor, până acolo unde 
se văd toate visurile neîmplinite ale tuturor oamenilor de pe Pământ.

ULTIMUL (impresionat): Înţeleg.
SUPRAVIEŢUITORUL: Nu. Nu înţelegi nimic. Viaţa e atât de fru‑

moasă încât minţi dacă îţi închipui că ştii ce simt eu acum când o 
părăsesc. Un bolnav trăieşte cu o bucurie feroce tot ce i‑a mai rămas 
de trăit. Uneori, când dorm noaptea, mi se pare că mâna mea întinsă 
în întuneric atinge fundul lumii. Şi aud atunci, aud cum mi se scurge 
linia vieţii din palmă, ca nisipul fin dintr‑o clepsidră spartă... Vreau să 
strâng pumnul, dar nu pot, şi mă zbat în somn până când mă trezesc... 
Uneori, trec prin somn pragul vieţii şi umblu, plin de sudoare şi colb, 
prin viaţa de dincolo...

ULTIMUL (uitând de el în întrebare): E mai grea moartea decât viaţa?
SUPRAVIEŢUITORUL: Ştiu eu? Dincolo, în groapa aia comună, e 

frig şi plouă mereu. Uneori, băieţii joacă şi ei cărţi sau table, alteori 
beau vin, un vin foarte prost şi ieftin... Dar n‑au ţigări. Acolo nu e 
voie să se fumeze... (Femeia în alb împinge căruciorul, dar Supravieţuitorul 
se mai întoarce o dată.) Adio, rămâi cu bine. Şi ţine minte: omul moare 
altfel decât o panteră sau o libelulă, omul moare altfel decât o pasăre 
sau un şobolan... (Iese.)

ULTIMUL (rătăcindu‑se printre cuvinte): Omul moare altfel decât o pan‑
teră sau o libelulă...

Ultimul, în prim‑plan, e profund marcat de această scenă. În planurile secunde 
au mai rămas Astronomul, care priveşte pe cer, Melomanul, care îşi potriveşte şi 
îşi ascultă mereu ceasul, şi Bătrâna vampă, care îşi retuşează machiajul într‑o 
oglindă. Restul somnambulilor au dispărut treptat în întuneric. Intră din nou cele 

cinci fete.

PRIMA FATĂ (încercând să‑l smulgă din atmosfera grea, încărcată, care s‑a 
lăsat): Să nu crezi nimic din tot ce ţi se întâmplă acum, aici.

A DOUA FATĂ: E o înscenare, o provocare!
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A TREIA FATĂ: În vis, totul e posibil... Pentru că nu mai funcţionează 
nicio cenzură, nicio lege... nicio ruşine. Toţi mizează pe faptul că, 
până mâine dimineaţă, visele se uită...

A PATRA FATĂ: Ce să mai vorbim? Oamenii dorm şi creierul lor se 
spală acum de toate murdăriile... de toate mizeriile.

A CINCEA FATĂ: Eu nu înţeleg de ce ţi‑ai ales dumneata visul ăsta! Cu 
mine ai fi putut visa ceva mai frumos!

PRIMA FATĂ: Cred că suferi de sinistroză. Secolul ăsta al tău e plin de 
coșmaruri.

A DOUA FATĂ: Lumea s‑a cam săturat de procese dintr‑astea de 
conștiință.

ULTIMUL (protestând): Fiecare om are impresia ca ştie pe ce lume tră‑
ieşte, numai că se trezeşte, aşa, într‑o noapte sau într‑o dimineaţă, 
că‑i fuge pământul de sub picioare.

A TREIA FATĂ: Am fi putut pune în scenă un vis frumos, o feerie. Ce 
dracu’! Ne‑am săturat de drame şi de tragedii, vreau o comedie, să ne 
mai şi distrăm puţin.

PRIMA FATĂ (compătimindu‑l): Of, cu oameni ca tine viaţa devine şi 
mai de neînţeles; existenţa ta, simpla ta existenţă complică întot‑
deauna lucrurile şi le întoarce pe dos. (Ultimul râde şi se joacă ostentativ 
cu ochelarii.)

A PATRA FATĂ (continuând): Am înţeles, nu vrei să evadezi în alt vis 
cu ajutorul unei ţigări de marijuana. Dar într‑un bar tot am putea 
coborî! Să ne facem de cap! Să bem!

A DOUA FATĂ: Sau undeva, pe falezele de marmură, să ne aruncăm în 
valuri noaptea pe lună, ca într‑un ocean de şampanie, uzi până la piele 
de râs... de hohote de râs!

A CINCEA FATĂ: Eu, când mă plictisesc, îmi aduc aminte că sunt o 
vedetă de film celebră... Dau autografe, filmez exterioare în insula 
Hawaii, mă las fotografiată în toate poziţiile pentru revistele ilus‑
trate... Deşi (râzând trist) ştiu foarte bine că în viaţa de toate zilele 
sunt şi eu, acolo, o biată fată care suferă de insomnii, de înfrângeri în 
dragoste şi care umblă cu luminal şi antinevralgice în poşetă...
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A TREIA FATĂ: Eu, când mă plictisesc, îmi închipui că sunt un obiect 
oarecare... De pildă, un scaun sau un fotoliu în care se tolăneşte o 
pisică...

A PATRA FATĂ (imitând‑o parodic): Un calorifer prin care urcă 
Gulf‑Stream‑ul, un flaut pentru un bărbat în frac, puţin grizonat, o 
umbrelă, o... o... mătură, o perie de dinţi, un sul de hârtie igienică.

A CINCEA FATĂ (râzând): E minunat, nu‑i aşa? (Spre public.) Să simţi 
că lumea te întrebuinţează şi are nevoie de tine... într‑o societate în 
care totul se vinde şi se cumpără... în miraculoasa, în exorbitanta, în 
senzaţionala şi halucinanta societate de consum.

A DOUA FATĂ: E prea tristă faţa asta a lumii tale, cu toate oglinzile 
sparte. Nu mai e nicio oglindă în care să te priveşti ca să te vezi frumos.

A TREIA FATĂ: Nu mai e nimeni să mintă frumos şi să spună poveşti.
ULTIMUL (oftând): O, câtă nevoie avem de basme! E adevărat, ne e frig 

în serile fără poveşti... Dar iertaţi‑mă, nu pot pleca acolo, departe. 
Mai am multe socoteli pe Pământ rămase nerezolvate... Pentru că 
mereu rămâne ceva de reparat pe Pământ... Şi meseriaşii cei buni s‑au 
cam dus... Cine să ne mai repare şi nouă viaţa asta plină de griji, de 
erori?

A PATRA FATĂ: Vei suferi îngrozitor şi inutil! Mâine dimineaţă o să te 
scoli bolnav de moarte!

ULTIMUL (ridicându‑se în picioare): Orice s‑ar întâmpla, rămân! Vreau 
să aflu totul, până la capăt. Ca să mă pot întoarce eliberat, purificat la 
mine însumi!

Acelaşi decor. În mijlocul scenei, un scaun alb pregătit pentru Ultimul. Pe 
margine, câţiva tineri îmbrăcaţi strident, supravegheaţi de poliţişti cu coifuri 
aurite. Sus, pe trepte, unde s‑a aranjat o masă lungă şi câteva fotolii înalte, se urcă 
Acuzatorii. Sunt oamenii treziţi din somn în scenele anterioare. De data aceasta, 
sunt îmbrăcaţi în robe extravagante şi poartă peruci albe. Vorbesc tot timpul şi îşi 
trec din mână în mână dosare, fişe, radiografii. Tinerii cântă, eventual acompa‑
niaţi de o chitară, „Vânare de vânt” de Bob Dylan. Intră Ultimul, păzit de doi 
poliţişti în uniformă. Rumoare de sală de tribunal. Cele cinci fete îl îmbracă pe 
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Ultimul într‑un fel de cămaşă lungă, albă, de condamnat la moarte. De Ultimul 
se apropie Avocatul, un om speriat.

AVOCATUL: Dacă mă veţi ajuta şi veţi face tot ce spun eu, veţi scăpa de 
pedeapsă... de, cum să vă spun, de condamnare. O condamnare grea, 
definitivă...

ULTIMUL (întors spre Avocat): Va să zică, e posibil să fiu totuşi condam‑
nat la moarte...

AVOCATUL (înghiţind în gol, jenat): Sentinţa nu s‑a pronunţat încă. 
(Arătând spre completul de judecată.) Nici măcar n‑a început procesul. 
Dar...

ULTIMUL (îngrijorat): Ce trebuie să fac?
AVOCATUL (prompt): Să simulaţi alienarea. Un om cu... conştiinţa 

dumneavoastră, adică un om cu sensibilitatea dumneavoastră nu 
poate fi – cel puţin în conjunctura actuală – decât nebun! E impo‑
sibil, e absurd, înţelegeţi, să susţinem altă pledoarie, în condiţiile în 
care crimele, adulterele, minciunile, promisiunile nerespectate, filis‑
tinismul sunt delicte obişnuite. A susţine aşadar că dumneavoastră 
aveţi conştiinţă ar însemna să pierdem procesul de la bun început. 
Trebuie să obţinem clasarea procesului pe considerentul că sunteţi 
alienat.

ULTIMUL (hotărât): Nu mă simt vinovat de nicio crimă. Nu am omo‑
rât pe nimeni, n‑am trădat, nu m‑am trădat decât pe mine însumi, e 
adevărat, de câteva ori, dar n‑am furat... n‑am bătut, n‑am insultat 
pe nimeni... Pur şi simplu exist! Probabil că singurul meu delict e că 
exist! Şi că protestez împotriva crimelor.

AVOCATUL (încercând o nouă posibilitate): Să facem atunci altfel... Nu 
trebuie neapărat să recunoaşteţi dumneavoastră că sunteţi nebun... 
Dumneavoastră nu scoateţi niciun cuvânt. Mă lăsaţi să vorbesc numai 
eu. Fiţi pe pace, se vor găsi destui care să vă considere nebun. (Pauză.) 
Vă daţi seama, misiunea mea e oricum delicată. Nimeni n‑a vrut să vă 
ia apărarea. Se tem de consecinţe... (în taină) de cancer. Sunteţi totuşi 
un străin! Un venetic aici, în lumea noastră.
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ULTIMUL (îndepărtându‑l): Nu e nevoie. O să mă apăr singur. Trebuie 
să învăţăm din nou să ne apărăm singuri. Prea mulţi intermediari 
între noi şi celelalte lucruri, între noi şi adevăr, între noi şi dragoste, 
între noi şi moarte, şi chiar între noi şi viaţă.

AVOCATUL (neputincios): Cum credeţi... (Ridică din umeri şi iese.)
JUDECĂTORUL (ridicându‑se brusc şi cerând linişte): Are cuvântul acu‑

zarea! (E gata să se aşeze, dar îşi dă seama că a omis ceva şi i se adresează 
Ultimului.) Acuzat, ridică‑te în picioare!

Ultimul se ridică în picioare. Cele cinci fete rămân în continuare alături de el.

ACUZATORUL 1 (spumegând de furie): Eşti învinuit de insomnii!
ACUZATORUL 2: De instigare la insomnie.
ACUZATORUL 3: De sabotaj în viaţa de fiecare zi şi de noapte. Mai 

ales de noapte.
ACUZATORUL 2: Eşti învinuit de vagabondaj. (Citind din dosar.) 

Profesiunea: vagabond pe meridianele lumii!
ACUZATORUL 4 (continuând): Eşti vinovat de tulburarea liniştii 

publice. De provocare la scandal...
ACUZATORUL 5: Eşti acuzat de nevroză astenică! De schizofrenie!
ACUZATORUL 1: De cei patruzeci şi ceva de ani împliniţi zilele tre‑

cute în mod clandestin.
ACUZATORUL 2: Te faci vinovat de criză de timp. De tahicardie!
ACUZATORUL 3: Dumneata eşti mereu în criză de timp, mereu în 

alertă, mereu grăbit undeva... (Insinuant.) Unde? Încotro?
ACUZATORUL 4: Atentezi la ritmul vieţii noastre precise, occipitale, 

vegetariene şi totemice. (Rumoare.)

Nelinişte printre Acuzatori. Judecătorul agită clopoţelul.

ACUZATORUL 1: Eşti învinuit de sensibilitate! De hipersensibilitate!
ACUZATORUL 5: De imaginaţie!
ACUZATORUL 1 (aproape urlând): Imaginaţia dumitale e un flagel!
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ACUZATORUL 3: E molipsitoare. Ca o epidemie, ca un cutremur, ca 
o erupţie vulcanică. Mii de oameni au ajuns să umble noaptea prin 
somn după exemplul acuzatului, nemulţumiţi de visele lor, nemulţu‑
miţi în dragoste, în ură şi în viaţa de toate zilele.

ACUZATORUL 4 (demagog): Nu mai au loc stafiile şi duhurile nerăz‑
bunate ale celor morţi în războaie să se întoarcă pe la casele lor... 
(Rumoare în public.)

ACUZATORUL 3 (după ce se mai liniştesc spiritele): Eşti acuzat de egoism!
ACUZATORUL 1: De părăsirea domiciliului conjugal, de nerespecta‑

rea strictă a regulilor de convieţuire, de renunţare la convenienţe şi 
la tăcere.

ACUZATORUL 2: Eşti acuzat de pierderea identităţii! (Către cei din 
completul de judecată.) Asupra inculpatului nu s‑a găsit nici până astăzi 
un act de identitate. Deşi s‑a făcut tot posibilul! (Fluierături, proteste.) 
Acuzatul există, respiră, se mişcă şi (ca şi cum ar fi un sacrilegiu) gân‑
deşte în mod fraudulos. Poate că a luat pe nesimţite locul în viaţă al 
unui om pregătit să trăiască după toate criteriile noastre de moralitate 
şi după trăsăturile noastre de caracter. Poate că s‑a substituit cuiva. 
Poate că a uzurpat pe cineva! (Rumoare plină de tensiune.)

ACUZATORUL 5: Spuneam adineaori că însăşi existenţa dumitale a 
devenit un pericol public. (Scoate dintr‑un dosar mai multe filme şi fişe, pe 
care, după ce le priveşte în lumină, le transmite celorlalţi acuzatori, ca probe.) 
Ei bine, în sprijinul acuzaţiilor pronunţate aici, vin radiografiile! La 
radiografiile noastre repetate asupra acuzatului s‑au descoperit mili‑
arde de celule electrochimice necunoscute, imagini ale unor lumi 
fabuloase, cu mări, oceane, continente, cratere vulcanice, oraşe care 
nu figurează pe nicio hartă, în niciun tratat de chirurgie.

ACUZATORUL 4: De asemenea, la analizele sângelui s‑a constatat că 
acuzatul are o grupă sanguină încă neînregistrată în cataloagele noas‑
tre şi căreia i‑am spus „alfa”. Sângele său e în stare de incandescenţă! 
Celulele nervoase ard ca filamentele de wolfram!

ACUZATORUL 1 (speriat): În cazul acesta, trebuie văzut dacă nu cumva 
inculpatul este extraterestru... (Rumoare.)
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JUDECĂTORUL (citind o listă): Acuzat, este adevărat că în casa dumi‑
tale au fost descoperite: un aparat de radio, un aparat de televiziune, 
colecţii de ziare, cărţi, amintiri şi albume de familie nedeclarate echi‑
pelor de salubritate? E adevărat că foloseai lumina electrică, apa pota‑
bilă, pasta de dinţi Monitor, deodorantul Kalahari, în scopuri perso‑
nale? E adevărat că ascultai buletinele de ştiri?

Ultimul încearcă să spună ceva, dar poliţiştii îi pun pumnul în gură. Proteste 
şi fluierături.

ACUZATORUL 5 (către Judecător): Institutul nostru de invenţii şi inepţii 
ne comunică faptul că printre manuscrisele inculpatului se află pro‑
iectul unei instalaţii universale de aer condiţionat. (Oroare în rândul 
Acuzatorilor.) Dumnealui (arătând spre Ultimul) e deci nemulţumit de 
aerul pe care‑l respirăm, de atmosfera în care trăim noi aici... (Către 
ceilalţi acuzatori.) Asta e culmea sfidării. După ce că e străin şi‑l tolerăm 
printre noi... are pretenţii la aer curat!

ULTIMUL (izbucnind): E plină lumea de aerul otrăvit de oamenii care 
se urăsc! Într‑o zi vom ajunge să umblăm pe stradă cu măşti de gaze! 
(Exclamaţii de adeziune în public.) JUDECĂTORUL (agitat): Acuzat, nu 
instiga la acte reprobabile! Păstrează‑ţi cumpătul!

ULTIMUL (protestând): Dar ştie toată lumea cât de greu este să‑ţi păs‑
trezi astăzi cumpătul!

ACUZATORUL 1 (concluzie): Având în vedere activitatea îndelungată 
de subminare a bazelor societăţii noastre mutuale, etnice, conver‑
gente şi inamovibile, având în vedere activitatea făţişă de propagandă 
împotriva somnului şi de instigare colectivă la vis, propun să se acorde 
inculpatului maximum de pedeapsă! (Vacarm.) 

JUDECĂTORUL (după ce face linişte cu clopoţelul): Acuzat, ai vreo între‑
bare de pus? (Sala freamătă.)

ULTIMUL (îşi scoate ochelarii): Da. (Pauză plină de tensiune.) Cât e ceasul? 
(Hohote de râs, rumoare.)

JUDECĂTORUL: Întrebarea se respinge ca nefondată!
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ULTIMUL (revoltat): Pentru că, în noaptea asta, cineva a smuls arătătoa‑
rele de la toate ceasurile publice! (Uimire şi proteste.)

JUDECĂTORUL (explicând): Ce nevoie mai avem de ceasuri, când şi aşa 
timpul nu mai contează? (Rumoare şi proteste.)

ACUZATORUL 1 (în ajutorul Judecătorului): Bucuraţi‑vă! Noi vom trăi 
(în triumf) în afara timpului. (Huiduieli şi fluierături.)

JUDECĂTORUL: Acuzat, mai ai ceva de spus?

Ultimul vrea să spună ceva, dar poliţiştii îi pun din nou pumnul în gură. 
Ultimul dă semne că se sufocă. Proteste şi fluierături.

JUDECĂTORUL: Instanţa se retrage pentru a delibera, după care 
urmează pronunţarea sentinţei.

Completul de judecată iese din scenă în rumoarea publicului. Ultimul e slăbit 
din strânsoarea poliţiştilor şi e lăsat să vorbească, după ce completul de judecată s‑a 

retras.

ULTIMUL (izbucnind în urma Judecătorului şi a Acuzatorilor): Întotdeauna 
am luptat împotriva unor oameni ca voi! Şi am fost învins! De data 
aceasta, nu mă voi lăsa! E adevărat că pe mine mă puteţi reduce la 
tăcere. Pe mine mă puteţi lăsa mut, fără cuvinte, în mijlocul mulţimii. 
Dar cuvintele plutesc în aerul pe care‑l respirăm şi nu aşteaptă decât 
gura potrivită să le rostească măcar o dată. Şi le va rosti. Pentru că 
ne‑am săturat de interdicţii, de compromisuri şi de promisiuni neres‑
pectate! Nimeni şi niciodată nu va deţine apusul soarelui! Ce‑aţi făcut 
voi din secolul ăsta? Un cimitir, o hecatombă, o urnă imensă în care 
zac de‑a valma imbecili, savanţi şi oameni care nu‑şi mai găsesc iden‑
titatea! O să plecaţi în neant, cu tot egoismul vostru de lux, prizonieri 
ai tubului digestiv! Vrem să ne iubim fără amestecul vostru în trebu‑
rile interne ale altor state! Zilnic se nasc pe pământ 190.000 de oameni 
gata să populeze un oraş sau un câmp de luptă! Nu vrem să murim 
în tranşee, cu decoraţii de compătimire şi trandafiri post‑mortem! 
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(Strigând.) Refuz să accept sfârşitul omului! Pentru că omul moare 
altfel decât o panteră sau o libelulă! Pentru că omul moare altfel decât 
o panteră sau o libelulă! Pentru că omul moare altfel decât o panteră 
sau o libelulă!

Cele cinci fete repetă la nesfârşit această frază, „Pentru că omul moare altfel 
decât o panteră sau o libelulă!”.

FOSTA SOŢIE: Eşti maestru în discursuri. Dar pe mine nu mă satisfac 
vorbele! Ce ai făcut tu, mă rog, pentru planeta asta bolnavă, care te 
doare atât de mult? Şi pentru oamenii care mor de foame sau în tran‑
şee? Ce altceva decât că ai suferit împreună cu ei, decât că i‑ai com‑
pătimit şi le‑ai trimis, eventual, o scrisoare de protest, de condoleanţe 
sau o telegramă de solidaritate? Lumea a continuat să se sfâşie fără să 
ţină cont de suferinţele tale!

CRIMINALUL (intră în scenă dezinvolt şi i se adresează Ultimului): Ai fost 
admirabil! Admirabil! Te‑aş fi putut ucide în timp ce vorbeai. (Îi dă 
un ghiont.) Ei, hai, că dacă o făceam îţi creşteau acţiunile. Lumea ar fi 
fost zguduită de plâns, o stradă ar fi primit numele tău şi reporterii 
ar fi înnebunit căutând cine se ascunde în spatele acestei crime. Mi‑ai 
plăcut. Nu m‑am înşelat. Eşti o victimă ideală.

MĂTURĂTORUL: Ei, ai văzut cum ne vrea lumea, cum ne doreşte? Să 
venim şi să facem curat... Pentru cine să facem curat? Pentru cei care vin 
după noi? Şi ei să ajungă la de‑a gata? Ei să nu pună mâna pe mătură? Mai 
bine ne vedem de treaba noastră în fiecare noapte, încet dar sigur, stradă 
de stradă, trotuar de trotuar... (Aparte.) A început lumea să arunce tot 
mai multe gunoaie, semn că risipim. Şi asta nu e bine. Ştii a ce miroase 
acum praful de pe caldarâm? (Secret.) A praf de puşcă!

CRIMINALUL (studiindu‑l): De trei ori am să trag în tine. Dar în aşa fel 
încât prin tunelele săpate de gloanţe în trupul tău să vadă lumea ca 
prin lunete, de‑a dreptul în stele! Ce feerie! Câteva circuri din lume o 
să‑ţi cumpere trupul anticipat! Ca să te prezinte pe la bâlciuri! Se iau 
bani serioşi pe chestiile astea...
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ASTRONOMUL: Nu te nelinişti. Eu cred că există totuşi viaţă pe cele‑
lalte planete... Vom avea unde să ne retragem dacă vor dori cu orice 
preţ să arunce Pământul ăsta în aer.

ULTIMUL: Va fi prea târziu! (Profund.) Ceea ce e grav e că oamenii ăştia 
suspectează chiar existenţa mea, esenţa mea intimă, fiinţa mea, stri‑
gătul vieţii mele... Prezenţa mea în sine e considerată ceva nefast. Dar 
cine are dreptul să hotărască în locul meu? Cine deţine monopolul 
raţiunii şi al sancţiunii?

MELOMANUL (către Bătrâna vampă, despre Ultimul): Îi vor cânta oare 
„Missa Solemnis” de Beethoven la înmormântare?

BĂTRÂNA VAMPĂ: Şi oare unde‑l vor îngropa?
MELOMANUL: În cimitirul Bunei Speranţe... evident.
BĂTRÂNA VAMPĂ (ochindu‑l): Păcat, era un băiat simpatic. Ar mai fi 

putut trăi câţiva ani buni. Era într‑adevăr căsătorit? Avea copii? Nu 
cred că a fost un soţ bun. Dar cred că a fost un amant ideal...

MELOMANUL: Nu se mai ştie nimic... precis. Totul e o imensă 
confuzie.

BĂTRÂNA VAMPĂ (măsurându‑l din ochi): Unuia ca ăsta îi trebuie un 
sicriu bun, nu glumă. Pentru că e în stare să se scoale şi din mormânt...

MELOMANUL (pe gânduri): Şi totuşi, ar merita o înmormântare exem‑
plară. Să‑i cânte orchestra simfonică din Monsterland şi fanfarele reu‑
nite ale veteranilor de război.

CRIMINALUL: Ţi‑ai pus vreodată problema cum ai vrea să mori?
ULTIMUL (fixându‑l cu dispreţ): Mi‑am pus în schimb problema cum 

mi‑aş trăi viaţa din nou dacă mi‑ar veni din nou rândul la viaţă... 
Aş trăi‑o altfel, mai bine. Pentru că întotdeauna viaţa poate fi trăită 
mai bine... Nu i‑am înţeles niciodată pe laşii care pe patul de moarte 
declară că dacă ar fi să trăiască din nou ar trăi la fel. De unde atâta 
făţărnicie? De unde atâta mulţumire de sine?

CRIMINALUL: Şi dacă s‑ar întâmpla aşa, ca în basme, să mi se spună să 
te ucid, şi mie să mi se facă milă de tine – pentru că trebuie să recunosc 
că‑mi eşti simpatic – şi eu te‑aş ierta şi aş aduce din pădure, în locul 
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inimii tale, inima unui cerb... Cum ai vrea să mori dacă ar fi să‑ţi alegi 
moartea?

ULTIMUL (pe gânduri): Aş vrea să fie zăpadă, multă zăpadă, ca în basme, 
şi eu să fug într‑o seară de aici, să călătoresc toată noaptea, şi spre 
dimineaţă să mă opresc pe la răsăritul soarelui, undeva într‑o gară, 
departe... Să cobor şi să umblu, aşa, prin zăpadă, să umblu... să 
umblu... să nu mă mai satur să umblu...

MĂTURATORUL (trist): Până când urmele paşilor se pierd în întuneric...
ULTIMUL: Să umblu până se termină urmele paşilor... (Îşi duce brusc 

mâna la inimă, ca şi cum l‑ar încerca o mare suferinţă.)

Apare Necunoscuta, o femeie pe care am mai întâlnit‑o în scenă din când în 
când, privindu‑l lung sau trecând pur şi simplu pe lângă el şi tulburându‑l; apoi 

intră prin spatele lui Prima iubire, în rochie de mireasă.

NECUNOSCUTA: Te doare?
ULTIMUL (dă din cap că da): Trece.
NECUNOSCUTA: Te‑au lovit cu mâinile, cu picioarele... Am crezut 

că o să‑ţi dai sufletul.
ULTIMUL: Într‑adevăr, sufletul mă doare. Nu trupul, nu rănile mă dor. 

Mă doare ceva mai adânc, mult mai adânc, mă doare viaţa. Viaţa asta 
pe care o visez atât de urât... în somn. NECUNOSCUTA: Ţi‑am 
ascultat inima... Doamne, ce revoluţie!

ULTIMUL (amintindu‑şi): Prima oară când mi‑am auzit inima, m‑am 
speriat. Eram copil. Încercam într‑o noapte să adorm şi deodată am 
simţit că se zbate ceva adânc, adânc de tot în mine şi că mă zbucium. 
Era ca un cutremur şi mi s‑a făcut teamă, să nu mă sparg în ţăndări şi 
să nu mă mai pot culege de pe jos, ca să merg mai departe...

NECUNOSCUTA (îi strânge capul în mâini şi‑l priveşte lung, cu dragoste): 
Mi‑eşti drag...

ULTIMUL (încearcă să se ridice, dar îl doare inima): De ce trebuie să ne 
întâlnim noi întotdeauna în vis? De ce nu ne putem întâlni măcar o 
singură dată în viaţa de toate zilele, sau măcar în zilele de sărbătoare?
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PRIMA IUBIRE (în spatele lui, în rochie de mireasă): De ce n‑ai venit 
atunci? Te‑am aşteptat toată noaptea şi‑am plâns. Afară băteau clo‑
potele. Oamenii râdeau şi se bucurau de Anul nou. Şi ningea, nin‑
gea... de parcă ar fi vrut cineva să uit tot ce‑a fost între noi acolo, sub 
zăpadă... De ce n‑ai venit atunci? De ce‑ai plecat atunci?

NECUNOSCUTA: Uneori trecem unul pe lângă altul pe stradă. Dar tu 
nu ai timp să mă vezi, şi atunci inima mea bate atât de puternic încât 
simt nevoia să mă aşez imediat undeva, pe o treaptă, să beau un pahar 
cu apă şi să respir adânc...

PRIMA IUBIRE: Te‑am aşteptat cu toate lumânările aprinse, cu faţa 
de masă albă, cu tacâmurile strălucind... cu fereastra deschisă, ca să‑ţi 
aud paşii sau măcar bătăile inimii, care ajungeau întotdeauna la mine 
înaintea ta... La început am crezut că vei veni în ultimul moment, 
înainte de ora 12, pentru că toţi oamenii trebuie să împlinească ora 12 
împreună cu cineva.

ULTIMUL: Nu ştiu de ce n‑am venit atunci... Ani de zile am tot căutat 
explicaţii şi scuze, dar n‑am găsit. Nu ştiu de ce‑am plecat atunci... 
Eram atât de fericit... Eram prea fericit şi nu‑mi dădeam seama!

PRIMA IUBIRE: Mi‑ai fost drag. N‑am iubit niciodată aşa cum am 
iubit atunci. Era în noaptea de revelion. În ce an? În ce secol?

NECUNOSCUTA: Am avea atât de multe să ne spunem... Să ne privim 
în ochi şi să ne dăm curaj. (Îi pune mâna pe gură.) Ţi‑s buzele obosite şi 
arse. Ţi‑s ochii atât de limpezi şi trişti.

ULTIMUL: De câte sărutări am dat. De câte lucruri frumoase am pri‑
vit... (Gemând, cu mâinile întinse ca un orb.) Te caut de mult.

PRIMA IUBIRE: Te aştept de mult.
NECUNOSCUTA: La început mi‑a fost teamă că nu exişti aievea, în 

realitate, şi că eşti doar un vis al meu. Toată viaţa m‑am temut că s‑ar 
putea să nu fii. Şi acum... Îţi respir respiraţia ca să‑mi dau seama că 
eşti. Ce bine că ai venit...

PRIMA IUBIRE: De ce n‑ai venit atunci? De ce‑ai plecat atunci?
ULTIMUL (explodând): De dragul aventurii, al necunoscutului. Toţi 

suferim de boala asta, mai mult sau mai puţin! Voiam să văd cu 
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ochii mei ce‑i acolo... ce‑i dincolo, în vis. (Întorcându‑se, cu dragoste.) 
Oricum, îţi mulţumesc. Tu ai fost prima iubire... Avem atâtea amin‑
tiri frumoase încât azi mă simt bogat ca un maharajah, ca un prinţ 
siamez!

NECUNOSCUTA: Suntem atât de aproape acum! Ce linişte s‑a făcut. 
Parcă nu mai avem greutate, parcă nu mai avem trupuri. Suntem doar 
respiraţii! (Frenezie.) Prin urmare, exişti!

ULTIMUL: Acum, aici, în vis, exist numai pentru tine şi nu vreau să 
mai ştiu ce se întâmplă în lume, în clipa asta, în afară de tine. (Înfiorat.) 
Am obosit.

NECUNOSCUTA: Şi eu trăiesc, exist, râd, strig de bucurie, urlu de 
fericire pentru tine. (Strigând.) Auziţi? Voi, cei de aici şi cei de din‑
colo! Auziţi? Sunt fericită, sunt fericită, sunt fericită! (Izbucneşte în 
plâns.)

ULTIMUL: De ce nu ne putem întâlni mâine în zori, ca acum în vis? 
NECUNOSCUTA (suspinînd în plânsul ei de fericire): Pentru că niciodată 

nu voi fi atât de frumoasă ca în vis, ca în propriul meu vis, ca în pro‑
priul tău vis.

ULTIMUL: De ce? De ce? O să răscolesc tot Pămîntul ca să te găsesc… 
(Necunoscuta surâde.) Tu eşti iubita mea, care râde şi când plânge...

PRIMA IUBIRE (halucinând): De ce n‑ai venit atunci?
NECUNOSCUTA (transfigurată): Aşa e jocul. Tu să mă cauţi şi eu să 

aştept. Şi astfel trăim şi ne legăm de viaţă cu dinţii... amăgiţi de întâl‑
nirile noastre din vis...

ULTIMUL: Am încărunţit aşteptând. Am îmbătrînit şi am greşit prea 
mult, căutându‑te.

NECUNOSCUTA: Eşti foarte frumos aşa.
PRIMA IUBIRE: De ce n‑ai venit atunci? De ce n‑ai venit atunci? De 

ce‑ai plecat atunci?
ULTIMUL (frământându‑se): Nu ştiu. Nu ştiu! Poate că din desperare, 

din egoism. Poate că nu voi fi iubit niciodată atît de frumos cum m‑ai 
iubit tu... Dar am vrut să umblu, să văd ce se întâmplă cu noi până la 
urmă pe Pământ. Vreau să mă întorc la tine, dar (suferind) nu mă mai 
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pot întoarce atât de departe. Oricum, îţi mulţumesc. Mi‑ai dat parcă 
viaţă... a doua oară! (Prima iubire dispare.)

NECUNOSCUTA: Ce bine că eşti aici, lângă mine! Avem întotdeauna 
atât de puţin timp să fim fericiţi. Iubitul meu cu tâmplele cărunte şi 
zgomotoase ca o cascadă...

ULTIMUL: Ce frumos vorbeşti, iubito... (Grav.) M‑am hotărât să mă 
întorc. Mâine seară ne vom revedea pe alt meridian, într‑un vis fru‑
mos în care cad frunzele şi vin măturătorii de stradă să ne spună că 
urmele noastre de paşi nu se mai şterg de pe suprafaţa Pământului... 
Acolo unde vom fi noi înşine, în realitate, pentru totdeauna.

MAMA (în spatele Ultimului): Eşti bolnav. Ştiu. Gândeşte‑te la pădurile 
de acasă, gândeşte‑te la florile din grădina noastră, la izvoarele din 
munţi, şi umblă prin iarbă desculţ tot restul nopţii... ca să te vindeci 
şi să te întorci curat înapoi în vis.

ULTIMUL: Da. Sunt bolnav, mamă. Azi‑dimineaţă, ţin minte, m‑am 
trezit fără trup şi bătăile inimii le auzeam din fundul Pământului...

MAMA: De ce‑ai plecat, copilul meu, sufletul meu? Unde te‑ai dus? 
Întoarce‑te! 

NECUNOSCUTA: Pe mâine seară, la ora când cad frunzele... (îl 
îmbrăţişează, îl priveşte în ochi) într‑un vis mai frumos şi mai bun... 
(Dispare.)

MAMA: Şi când vii înapoi, ţine‑te bine de pământ, să nu cazi din gre‑
şeală în cer... (Dispare în întuneric.)

PROFESORUL (apare din întuneric, luându‑l de umeri): Sunteţi tânăr, 
celulele dumneavoastră se refac. Trebuie însă răbdare şi calm, mult 
calm. Trebuie să vă stăpâniţi, să treceţi cu vederea peste o seamă de 
întâmplări care nu merită să fie luate în seamă.

ULTIMUL: Doctore, nu există lucruri fără importanţă!
AVOCATUL: Cel mai bun lucru e să simulaţi alienarea. Un om cu con‑

ştiinţa dumneavoastră, în actuala conjunctură, nu poate fi decât nebun.
UN BĂRBAT ÎN PIJAMA: În asta constă libertatea noastră! În a face 

totul exact pe dos decât fac ceilalţi oameni. Noi nu vrem să ieşim de 
aici, nu vrem să ştim nimic despre ceilalţi. Şi suntem fericiţi. (Plânge.)
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PROFESORUL: Sunteţi, sper, un om inteligent... Boala asta se vindecă 
prin somnoterapie.

ULTIMUL: Dar eu vreau să rămân treaz, doctore. Treaz. Cu fruntea 
sub steaua polară. Să fie frig în jurul frunţii mele, ca la Polul Nord, ca 
să rămân lucid!

Rumoare de sală de tribunal. Intră Judecătorul, Acuzatorii şi publicul format 
din tineri pletoşi, îmbrăcaţi strident.

JUDECĂTORUL: Cetăţene, eşti condamnat la moarte (un fior de nemul‑
ţumire în scenă), în numele tuturor oamenilor care vor să trăiască liniş‑
tiţi, fără griji, fără obsesii, fără procese de conştiinţă în lumea asta. 
Toate armele care vor trage, începând de mâine dimineaţă, se vor des‑
cărca în dumneata. Toţi criminalii care‑şi vor face meseria, de astăzi 
încolo, te vor ucide pe dumneata. Toţi îndrăgostiţii care se vor întâlni 
şi se vor despărţi, începând de mâine, se vor despărţi pentru totdeauna 
de dumneata. Eşti condamnat să mori în toate accidentele de circula‑
ţie şi în toate catastrofele aeriene, în toate tranşeele şi în toate trage‑
diile jucate pe scenă de azi înainte; eşti condamnat la moarte în toate 
visele şi în toate coşmarurile oamenilor. Eşti condamnat la moarte pe 
viaţă! Eşti liber... să mori!

Publicul din scenă izbucneşte în ovaţii şi aclamaţii. Cei doi poliţişti cu coifuri 
de aur îl eliberează pe Ultimul. E ridicat şi purtat pe umeri de tinerii din scenă. 
Ultimul pare îmbătat de fericire, ca un atlet care a câştigat un lung şi chinuitor 
maraton. Se aud câteva împuşcături. Ultimul cade de pe umerii celor care îl poartă, 
parcă filmat cu încetinitorul. Speriaţi de zgomotul împuşcăturilor, cei din scenă 
fug. Ultimul rămâne singur şi inert pe podea. Intră Criminalul, care ascunde 
revolverul şi se apropie de Ultimul, verificând totodată dacă nu cumva e urmărit. 

Îl întoarce cu faţa în sus şi‑l salută.

CRIMINALUL: Ce ţi‑am spus? Eşti într‑adevăr o victimă ideală. Mori 
ca la carte. (Bătându‑l pe umăr.) Îţi promit că ne vom revedea. Îmi place 
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să omor oameni ca dumneata. Fără asemenea oameni am rămâne fără 
slujbă. Câtă vreme existaţi voi, e nevoie şi de noi.

Se aud zgomote de oraş care se trezeşte dimineaţa. Paşi de oameni, uşi care 
se închid şi se deschid, conversaţii, tramvaie. Cineva încearcă să asculte radioul 
şi auzim, ca la început, crainicii vorbind, muzică simfonică, muzică de fanfară, 

bruiaje, paraziţi, semnale Morse.

BULETIN DE ŞTIRI:
Un craniu a cărui vârstă a fost stabilită la trei milioane de ani a fost 

descoperit ieri la Koobi Fora, în nordul Kenyei, a anunţat antropo‑
logul american Robert Leakey. Importanţa deosebită a noii desco‑
periri demonstrează existenţa omului primitiv în aceeaşi perioadă 
cu maimuţa de tip australopitecus./ La Geneva a avut loc miercuri 
o nouă întâlnire în cadrul tratativelor privind limitarea înarmărilor 
strategice ofensive./ Autorităţile vamale şi poliţieneşti din oraşul 
suedez Norrkoping au descoperit o cantitate de 13,5 kilograme de 
heroină pură într‑o valiză abandonată./ Consiliul Federal al Elveţiei 
a hotărât să ratifice tratatul privind interzicerea amplasării arme‑
lor de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor, precum şi 
Convenţia privind interzicerea utilizării armelor biologice şi chi‑
mice./ Un Raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, publicat 
recent, relevă că într‑un interval de 30 de minute aproximativ 450 
de persoane îşi pierd viaţa sau sunt rănite pe Pământ în accidente de 
circulaţie...

Aceste ştiri se pot schimba în funcţie de evenimentele zilei.

ULTIMUL (dă semne că se trezeşte. Deschide ochii. Se ridică într‑un cot, 
priveşte spre public, ascultând ştirile, zgomotele... Respiră uşurat): A fost 
îngrozitoare moartea asta! Credeam că nu mă mai trezesc niciodată. 
(Se ridică, deschide o fereastră imaginară, recunoaşte peisajul familiar.) Se 
face ziuă. (Privind spre public.) Oameni buni, treziţi‑vă! Se face ziuă. 
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Deschideţi larg ferestrele, să intre vântul şi stelele care nu‑şi mai 
găsesc vechile cuiburi. Lăsaţi să zboare din casele voastre pasărea nea‑
gră a nopţii şi respiraţi aer curat. Aer curat! Oameni buni, treziţi‑vă! 
E minunată viaţa asta pe care, nu mai ştiu, o trăim sau o visăm... 
Treziţi‑vă, treziţi‑vă! Nu întoarceţi spatele lumii şi nu vă lăsaţi pradă 
somnului! Doar, din cele mai vechi timpuri trebuia să rămână cineva 
treaz în familie, în fiecare familie, să vegheze să nu se stingă focul! 
Treziţi‑vă! Treziţi‑vă!

Intră în scenă cele cinci fete, care se adresează publicului.

PRIMA FATĂ: Nu! Dormiţi, oameni buni, dormiţi! Nu vă treziţi, pen‑
tru că viaţa o să vi se pară un coşmar!

A DOUA FATĂ: Dacă din întâmplare aţi deschis ochii pentru câteva 
secunde, închideţi‑i din nou! Viaţa pe care şi‑o imaginează omul 
acesta (arătând spre Ultimul) nu merită să fie trăită! Dormiţi mai departe 
şi scrieţi‑vă piesa aceasta singuri... în vis.

ULTIMUL (către public, desperat): Nu! Nu dormiţi! Treziţi‑vă! E nevoie 
totuşi de câţiva oameni lucizi, de câţiva oameni care nu pot dormi, 
de câţiva oameni care să depună mărturie că n‑am inventat eu acest 
coşmar, că nu sunt vinovat de acest delir... Treziţi‑vă!

A TREIA FATĂ (cască molipsitor, imitată de celelalte): Aşa... Aşa, căscaţi. 
Nu vă sfiiţi. Nu vă temeţi că sfidaţi manierele elegante. Căscaţi şi dor‑
miţi cu voluptate...

A PATRA FATĂ: Direcţia teatrului nostru oferă un premiu spectatoru‑
lui care va adormi cel dintâi!

A CINCEA FATĂ: Somn uşor... Dormiţi... E atât de bine să vă întindeţi, 
să căscaţi cu pletele în vânt ca o protuberanță solară şi să dormiţi până 
la sfârşitul lumii...

ULTIMUL (exasperat): Nu! Nuuuuuuu! Nu dormiţi! Nu vă lăsaţi pradă 
somnului! Şi mai ales nu vă faceţi că dormiţi! Trebuie să rămânem 
treji. (Privind de jur împrejur şi ascultând zgomotele obişnuite ale oraşului care 
se trezeşte.) E pace! E linişte! (Fericit.) Putem respira în linişte!
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Se aud din nou câteva focuri de armă şi Ultimul se prăbuşeşte. Fetele dispar în 
mare panică, ţipând.

CRIMINALUL (intrând): Nu. Nu aşa. Păi ce facem? Stricăm tot. Pace? 
Iar pace, iar linişte? Războiul este esenţa luptei pentru viaţă duse de 
om de‑a lungul secolelor! Ce dracu’ ai mai făcut atâta şcoală dacă 
n‑ai învăţat lucrul ăsta elementar? (Ultimul dă semne că îşi revine.) Aşa, 
vino‑ţi în fire! Şi ţine minte: războiul înseamnă manifestarea supremă 
a virtuţilor omeneşti!

ULTIMUL (protestând şi încercând să se ridice): Manifestarea supremă e 
pacea, pentru că e lucrul cel mai greu de păstrat. Manifestarea supremă 
e liniştea asta, în care fiecare om îşi poate potrivi ceasul după zgomo‑
tul paşilor ultimului întors de pe front.

CRIMINALUL (exasperat): Pacea e o erezie! Pacea duce la putreziciune, 
la lenevie, la trândăvie, la imoralitate! La o moarte laşă, scârnavă, nu 
eroică, în tranşee!

ULTIMUL (strigând): Omul moare altfel decât o panteră sau o libelulă! 
Omul moare altfel decât o pasăre sau un şobolan!

Criminalul trage din nou cîteva focuri de armă şi Ultimul se prăbuşeşte iarăşi. 
Cele cinci fete îl înconjoară pe Ultimul şi, într‑un ceremonial însoţit de un cântec 

trist, îl acoperă cu flori.

PRIMA FATĂ: N‑a avut niciodată linişte, deşi vorbea mereu de linişte...
A DOUA FATĂ: Ar fi putut fi un om obişnuit, un om ca toţi ceilalţi, 

care îşi văd de treburile lor şi nu se agită pentru interesele altora...
A TREIA FATĂ: În felul ăsta s‑a făcut de‑a dreptul ridicol. Nu mai lăsa 

oamenii în pace, nu‑i lăsa să doarmă liniştiţi în paturile lor seculare.
A PATRA FATĂ: Altfel, nu pot să spun că a fost băiat rău. Era un om 

sensibil. O fire de poet. Dar cam exagera. Dramatiza lucrurile... Asta 
e! Şi‑a luat viaţa prea în serios!
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A CINCEA FATĂ: Să‑i fie ţărâna uşoară. L‑am iubit, dar l‑am şi renegat 
ca să nu se creadă cumva, cândva, că am fost complici. Pe un bilet 
de tramvai găsit din întâmplare printre lucrurile sale a scris câteva 
cuvinte de neînţeles: „Duc pe lumea cealaltă teama mea de război şi 
ultimele ştiri despre dragoste”. Să‑i fie somnul în sfârșit lin!

ULTIMUL (trezindu‑se şi vorbindu‑le firesc spectatorilor): Îmi pare rău că 
v‑am visat atât de urât în noaptea asta. (Privind în sus, de jur împrejur.) 
Poate că acum afară cad stelele. Poate că plouă. Poate că ninge. (Către 
cele cinci fete.) Deschideţi uşile, să intre aer curat. Să respirăm aer curat. 
(Cele cinci fete intră în public şi deschid uşile sălii de spectacol.) Uneori, habar 
n‑avem ce bine e că ne putem trezi pur şi simplu acasă, în linişte, în 
patul nostru, siguri că ne‑am făcut datoria în dragoste, până la capăt... 
(Inspiră şi respiră adânc de câteva ori.) Aşa... încercaţi să respiraţi şi dum‑
neavoastră. (Inspiră şi expiră adânc, ca într‑un exerciţiu de respiraţie, împre‑
ună cu toţi interpreţii piesei, care coboară prin scenă în sală) E linişte. Aer 
curat. Respiraţi adânc. Aşa. Respiraţi adânc. Respiraţi adânc şi mer‑
geţi liniştiţi pe la casele voastre, siguri că nu vi se va întâmpla nimic 
rău, niciodată.

Toată sala inspiră şi expiră adânc, şi respiraţiile se aud ca valurile unei mări 
liniştite.

C O RT I N A





Poezie





EXERCIȚIU DE RESPIRAȚIE

Respirăm adânc şi nu se ştie dacă vom mai ajunge cândva
La înălţimea aceasta a spiritului încât să ne hrănim
Numai cu aer.
Bucuraţi‑vă de aerul pur, aerul nobil în care trăim, 
de pădurile cu molizi reci care nasc
Ozonul strategic al înălţimilor. De ierburile
Grav avariate de rouă, de trilurile mirifice
Ale zburătoarelor mecanice din arbori
Care dau ceasurile câteva secole înapoi.
Bucuraţi‑vă de mersul pe jos, de mersul pe stradă
Cu talpa piciorului ca o placă de patefon,
De zilele onomastice ale prietenilor buni,
De libertatea de a trage prin trenuri semnale de alarmă
Într‑o lume în care ne privim unii pe alţii în ochi
Şi respirăm adânc.
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PRIMA NINSOARE

Eu nu vă mint. Alaltăieri a nins în mine
până când pământul
S‑a făcut nevăzut. Şi pluteam prin zăpezi ca lumina
pământului
Care a apus. Eram pur, deşi eu ştiam foarte bine
că sunt
Încă plin de erori şi de griji. Peste noapte‑am umblat
printre străzi
Şi‑am dansat cu măturătoare de stradă. Mi‑aduceam
Tot mai bine aminte de mine. Limuzine sălbatice devorau
Iarna scumpă privirii şi ceaţa mă învăluia ca un nimb.
Undeva erau foarte multe ferestre la care‑am iubit
Şi ştiam că sunt aşteptat dureros de‑o femeie culcată
în noapte
Cu lungi insomnii, ca pe un catafalc plin de crini.
Şi aveam oare
Dreptul să bat la fereastra aceea, cu mână de‑argint,
să rămân
Pentru totdeauna logodnic sau mire sau strigăt?
Ai să îmbătrâneşti, vei fi trist şi înfrânt – îmi spuneau.
Eram liber
Să umblu prin ceaţă cu oameni mai buni, mai frumoşi
decât mine,
Uimiţi de tăcere pe stradă.
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ZILE BANALE

Sunt zile pe care nu‑ţi vine să crezi că le‑ai trăit.
Senzaţia lor e aceea a umilitoarelor analize de sânge
Şi a injecţiilor cu aer. Trec bulevardele
prin tâmpla ta
Şi ca să‑ţi auzi pulsul închizi ferestrele şi uşile.
Singurătatea are întotdeauna gust de spital cu paturi
albe.
Medicii vin, de gardă, şi bat în trupul tău ca‑ntr‑o
vioară,
Visând ecouri. Şi tu arzi!
Cu şoapte de sare, ca şi cum întreaga mare ţi‑ar muri
Pe buze.
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AȘTEPTARE

Te aştept cu încrederea orbilor în întuneric,
Învelit în frunze şi în ploi cu solzi de gheaţă.
Oraşul fără tine e gol, nu are ecou, nu are miros,
Nu are glorie.

Am umblat numai în haine de gală
Ca un mire timid al manechinelor din vitrine,
Cu o batistă la buzunarul de sus.
Ca spuma mării.
Şi acum simt cum vii, pe drumuri albastre,
Şi mi se face lehamite de depărtări.
Numai aici, aproape, în parc ne aşteaptă
Tragicul nostru balansoar
De copii amăgiţi peste noapte.
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EPITAF

Evident, moartea mea va trece neobservată. Nu ţin
la publicitate, nu vreau să mi se treacă numele funerar
Într‑o revistă de seară: a murit călcat de‑un tramvai
şi s‑a închis într‑o cutie de rezonanţă.

Evident, moartea mea va fi un fapt banal
de care îşi vor aduce aminte corectorii şi tipografii.
Nu vreau să mă incineraţi, vreau să‑mi treceţi
trupul prin rotativele de noapte şi să mă fac
un ziar.

Celulele mele să fie litere mici de tipar, ca oamenii
să rămână o vreme cu ele pe degete.
Duc pe lumea cealaltă teama mea de război
şi ultimele ştiri despre dragoste...
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VACANȚĂ ÎN NATURĂ

Încă o dată, gâfâind arborii, gâlgâind apele,
Cu pieptul mutilat de umbre, cu urechile crestate
de păsări.
Sângerând prin muşchii fragezi ca subţioara fetelor
Ce vor veni.
Să‑mi fie teamă de cerbi şi de frunzele care se scutură
În şiştare de rouă. (Ce ugere grase are pământul
Şi ce femei mulg lumina în zi!)
Încă o dată, în iarba cât norii, străpuns de lăcuste
Și greieri.
Cu trupul învins printre şerpii domoli ai pământului,
Să simt că‑mi pocneşte inima şi îmi curge‑un izvor
Pe deasupra luminii.
S‑aud coasele‑n ploaie şi femeile culcate în fân
Dezvelind coapsele de aramă ale seminţelor.
Încă o dată...
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RECVIEM PENTRU UN ADOLESCENT

Uneori aş dori să fiu orb.
Ca să nu mă privesc niciodată pe mine însumi.
Să nu mă iubesc mai presus decât ceea ce sunt:
Un spectator. Atât.
Niciodată actor. Am căzut la examenul de frumuseţe.
N‑am văzut lucruri prea multe, dar mi se pare destul.
Am obosit. Dacă ar fi să‑mi iau viaţa de la început
Aş trăi‑o altfel. Nu sunt încă mulţumit de mine
Însumi. N‑am făcut altceva decât să vorbesc şi să
Arunc praf în ochii admiratorilor.
Culorile mi se amestecă în memorie. Pot să‑mprumut
Ochii mei celor mai nevinovaţi dintre oameni. Dar
Eu nu mă mai pot vedea.
Uneori aş dori să fiu mut.
Să‑mi umplu gura cu nouri.
Am vorbit mult şi n‑am înţeles aproape nimic.
M‑am ascultat. Mi‑a plăcut să m‑ascult şi să mă privesc
În oglindă.
De unde atâta orgoliu să crezi că deţii adevărul
Ca să pui lumea pe gânduri?
Uneori aş dori să fiu mut.
Alţii se bat cu pumnii în piept
Ca să nu auzim cum se prăbuşesc castelele de nisip
În urmele paşilor noştri.
Uneori îmi pun singur pumnul în gură.
Am vorbit destul.
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Mă simt din ce în ce mai grav. Privesc străzile
Cu nume schimbate în ultimul moment. Fruntea e mai aproape
de geam.
Respiraţia îmi abureşte memoria. Şi oamenii mi se par 
Tot mai reci în gerul patetic al neputinţei 
De a‑şi sufla unii altora‑n pumni şi de a se încălzi
Într‑o îmbrăţişare.
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REPORTER DE NOAPTE

Mi‑am ales, draga mea, o meserie mult prea grea, pentru că
Trebuie să rămân în stare de veghe lângă ceștile de cafea,
Cu tâmplele tulburi, cu fruntea plină de nori și de fum de țigară,
Să mă ocup de problemele complicate ale firului de praf,
Un fir de praf depus, din întâmplare, pe meningele inflamat
Al acestei planete și multiplicat în tiraje de masă.



164    |   A d r i a n  D o h o t a r u

PÂNĂ UNDE SE POATE MERGE PE STRĂZI?

Cunoşti marele ocean al singurătăţii dintr‑o cameră de hotel,
La Stockholm, cu o fereastră spre parcul lunatec pe unde
Trişti celibatari îşi plimbă câinii la ora 1 noaptea?

Ai apăsat vreodată pe rând toate clapele pianului acelei disperări
De a vorbi unui om necunoscut la telefon, într‑o limbă pe care nu
o‑nţelegi?
Trimis special al unui ziar din Bucureşti, cu paşaport de serviciu
Şi cu ţigări Carpaţi în buzunar?

Ţi s‑a întâmplat vreodată să călătoreşti în metrouri de noapte,
Prin Londra cu limbă de clopot,
În căutarea unui bărbat sau a unei femei pe care să îi întrebi:
Ce mai faci?

Ţi s‑a întâmplat să îţi moară Oceanul Atlantic pe buze, apa aceea
sărată
Cu gust de pe plaja memoriei noastre sarmatice?
Ai îngenuncheat vreodată pe treptele Columnei lui Traian
Călătorind prin Roma sălbatică a limuzinelor cu femei la volan?

Ai rămas pentru câteva ore în nord, în Alaska,
Pe aeroportul cu aerul tare trimis ca o carte poştală
De prietenii tăi cei mai buni aflaţi în vacanţă în Munţii Bucegi?

N‑ai confundat niciodată un om de pe Champs‑Élysées cu un vecin
De cartier, întâlnit aproape în fiecare luni dimineaţă
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În troleibuzul 84? Nu ţi s‑a întâmplat să‑ţi dea lacrimile într‑un bistrou
Ascultând glasul cald, senzual şi îndepărtat al Mariei Tănase,
La Salzburg? Pe unde încă mai tremură‑n aer un vag menuet?
Ştii ce înseamnă să plângi aşezat pe bordura unui oraş japonez,
Citind ziare ieşite din tipografii cu două săptămâni înainte,
La Bucureşti, memorând un discurs din Piaţa Palatului 
Despre o mare speranţă şi despre un mare curaj:
De a fi totdeauna român...

Ai intrat vreodată în Florenţa, în Domul în care a fost botezat
Cândva Dante, cu mult înainte de a fi descoperit pentru oameni
Infernul
Şi de a fi apărut Hiroshima pe harta cenuşii?

Dar până unde se poate merge pe străzi, până unde, lăsând un tipar
De paşi rari pentru eternitatea planetei sau pentru soclul unui marş?
Ceva din tine rămâne aşadar pretutindeni acasă, la etajul VI,
În apartamentul 24 al unui bloc cenuşiu unde eşti aşteptat,
Şi unde întotdeauna cineva, de emoţie, la întoarcere, sparge o
glastră cu flori.
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PARTEA NEVĂZUTĂ A LUNII

Rămâne mereu ceva nevăzut, ceva ascuns,
Ceva din cale afară de secret şi de tainic;
Istoria e plină de evenimente eliptice.
Lipseşte un subiect, un predicat,
Rămânem doar cu fragmente de inscripţii,
De aşezări omeneşti care fumegă,
Acolo, departe, în matriarhat
Sau în infinit.
Istoria devine incompletă şi tot mai mulţi
Martori preferă să tacă, să ridice din umeri,
Să coboare pe scara de serviciu sau de incendiu,
Şi să ducă definitiv în mormânt
Clipa aceea adevărată şi unică
În care s‑a întâmplat un eveniment sau a murit un om
Neprevăzut şi din cale afară de tragic.
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NORI DE PRAF

Sunt zile prin gări sfâşiate de trenuri, cu pasageri somnambuli
Aşteptând printre chioşcuri de ziare din care zboară în vânt
Litere mici de tipar şi de praf. Zile amare, cu oameni nehotărâţi,
Îmbrăcaţi monoton, alergând printre case aflate în veşnică demolare,
Neştiind încotro s‑o apuce prin somn. Şi sunt zile difuze
De mare‑ncordare şi neîncredere‑n gări de câmpie
Sau prin oraşe de scrum unde coşuri de fabrică scot la vânzare
Nori grei de ciment şi văzduhul se‑nchide în urma noastră
Ca poarta închisorii care a devenit muzeu.

Sunt zile în care iubita se culcă pe umărul meu
Şi aşteaptă să iau hotărâri importante în starea de‑asediu
Şi de urgenţă a tristei mele memorii, pe sub pasarele de fier,
Peste linii ferite, pe unde oameni de mult cunoscuţi
Îmi fac semn de adio cu mâna în aer şi cu ochelari de vedere
De la distanţă.
Sunt zile prin gări sfâşiate de trenuri, cu pasageri somnambuli...
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ȘAH

Cineva trebuie tras la răspundere. Vine momentul
Când trebuie ales între bine și rău, între ape și țărm,
Între stele și nori. Cineva trebuie să răspundă,
Cineva trebuie să‑și asume un risc, nemaisuportând
Tensiunea și dezacordul dintre cuvânt și gest,
Dintre promisiuni și regrete. Cineva trebuie judecat,
Trebuie dat de exemplu, trebuie pedepsit pentru inconștiența
De‑a crede că i se poate permite orice, că e liber
Să se dea peste cap, într‑o noapte, pe stradă, când circul
E închis și animalele sălbatice spumegă în jungla
De gratii. Cineva trebuie înfierat, trebuie sacrificat
Pe o tablă de șah, departe de marea dezlănțuită,
În sferele reci și înalte ale marilor lumii maeștri de șah.
Cineva trebuie să câștige. Nu există remiză.
Cineva joacă mereu în avantaj, cineva pierde.
Aparențele sunt salvate.



Publicistică





Ascensiune21

Dimineaţa aerul e tare ca alcoolul. Munţii se frământă de o parte şi de 
alta a drumului de ţară ca spinările unor animale preistorice. Păduri, 
păduri de fagi, de arţari, de molizi şi de brazi spintecă albăstrii aburii 
dimineţii. Soarele desface noaptea şi o descojeşte de întuneric şi de stele. 
Îl simţim izbindu‑ne fruntea.

Imagine de tranşee: cei patru geologi, Borşa cu soţia şi Ignat cu soţia, 
deschid într‑un scurt popas pe trunchiuri de brazi câteva hărţi geolo‑
gice vechi. Munţii Rodnei pe care i‑am străbătut şi prin care vom urca 
în curând nu au mai fost cartaţi de zeci de ani. Se cer verificate curbele 
de nivel şi cartate din nou piscurile stridente, văile abrupte şi sălbatice 
cutreierate uneori de muncitori forestieri şi de animale de pradă. Ne 
împărțim sarcinile pe creste de munţi şi ne risipim prin văi, unul câte 
unul. Eu îl însoţesc pe Borşa, un bărbat de statură mijlocie, masiv, vigu‑
ros. Intrăm într‑o vale care deschide înainte o perspectivă de frumuseţi 
unice, indescriptibile. E o bucurie să respiri aerul acesta rece şi puternic 
în soarele care‑ţi scapără în păr, să ai senzaţia că porţi soarele pe umeri ca 
o coamă de leu şi că în timpul ascensiunii soarele îți va coborî prin trup, 
prin gâtlej, prin umeri, prin piept şi va amurgi în genunchi, în glezne, 
în călcâie, până când va răsări luna. Ne aşteaptă o ascensiune grea într‑o 
vale cunoscută vag, inexact de geologi: valea Corgheşului. Urcăm pe 
firul izvorului ce se prăbuşeşte din piatră în piatră, din stâncă în stâncă, 

21 Publicat în Viața studențească, an XI, nr. 30‑31, sâmbătă, 24 septembrie 1966.
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vuind şi gâlgâind. Nu avem cu noi decât ciocanul geologic, altimetrul, 
carnetul de însemnări al geologului şi carnetul de note al reporterului. 
Borşa se opreşte din timp în timp, sfâşie cu ciocanul ascuţit lăstărişul 
abundent şi sălbatic şi loveşte în şisturile sfărâmicioase de lut şi de cal‑
car, calculează altitudinile şi unghiurile de aşezare ale arterelor de rocă, 
notează în jurnalul său observaţiile tectonice şi de moment asupra tere‑
nului şi urcă mai departe, concentrat, pipăind cu ochii împrejurimile. 
Apoi se opreşte din nou şi exclamă bucuros: a descoperit şisturi de pro‑
venienţa ultimei glaciaţiuni, cu urme de oxizi de fier, de pirită de zinc, 
de plumb. Vasăzică, geologul care a cartat cu zeci de ani în urmă această 
vale ori s‑a înşelat, ori s‑a mulţumit comod să controleze şi să tragă con‑
cluzii numai de la poalele muntelui. Urcăm îndrăcit. Soarele ne zuruie 
pe umeri, ne dă foc. Vegetaţia e luxuriantă, patetică. Arborii cad peste 
prăpăstiile săpate de izvorul care curge de mii, de milioane de ani, şi care, 
de fapt, a săpat prin timp această vale. Pe aici sunt vipere. La ora aceasta 
ies la soare şi se coc pe pietre. Șopârlele mişună sub fiece pas prin ierburi. 
Umblăm prin mlaştinile izvorului; suntem uzi până la genunchi. Şi din 
nou şisturi frânte, cu aceleaşi simboluri minerale, dar cu o altă aşezare în 
spaţiu, mai verticale, mai frânte. Rocile sunt încă sfărâmicioase. Cândva, 
nu de mult, ele erau doar blocuri masive de lut, de argilă pe care timpul 
şi întâlnirea cu aceşti curenţi sălbatici de ape le‑au mineralizat. Drumul e 
anevoios, şerpuieşte prin păduri, de o parte şi de alta a izvorului, ciocanul 
de fier se aude izbind din când în când rocile, apoi se lasă liniştea relativă 
a calculelor şi însemnărilor. Și deodată Borşa exclamă din nou: iată, aces‑
tea sunt şisturile cristaline, reprezentative pentru masivul Rodnei! Ne 
aflăm la 1.800 de metri altitudine faţă de nivelul marii. Şi am pornit de la 
600! Borşa a terminat institutul în Bucureşti şi lucrează de peste zece ani 
în prospecţiuni geologice. El savurează splendorile neaşteptate ale natu‑
rii cu întreg trupul şi simţi cum se încarcă de privelişte, cum se bucură 
de ascensiune de parcă şi‑ar adăuga la înălţimea sa pe aceea a muntelui. 
Prânzim undeva sus, pe la cota 1.300. Mâncare uşoară, de campanie, dar 
consistentă. Facem un popas mai îndelung, odihnitor. Simţim soarele la 
brâu, la mijlocul trupului. Apoi urcăm din nou, până dăm de şisturile 
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masive de calcar care izbucnesc din vegetaţie, din păduri de molizi şi de 
jnepeni, din ierburile uriaşe, ca nişte sfincşi bătuţi de vânturi. Borşa cio‑
căneşte piatra, o studiază cu lupa, o întoarce pe toate feţele.

Se ghicesc urme de capre sălbatice şi cărările transhumanţelor păs‑
toreşti. Pe aici se încumetă doar ciobanii uneori. În rest, spune Borşa, 
aş vrea sa văd omul care dă atât de uşor comoditatea asfaltului şi lene‑
via logoreică a cafelei pentru o asemenea ascensiune. Geologul aus‑
tro‑ungar s‑a înşelat în ce priveşte valea Corgheşului, exclamă Borşa. 
Valea are alt profil, alte curbe de nivel. Harta trebuie refăcută. Oprim 
pe creasta muntelui, urcăm într‑o adevărată cetate de stânci care îţi 
aminteşte de cetăţile dacice. Ne uscăm echipamentul ud în bătaia vân‑
turilor. De aici se vede întreg masivul Rodnei, cu Ineul şi Moldoveanul 
găurind cerul. Senzaţia e unică. Priveliştea ne‑a rămas la picioare. E ca 
şi cum trupul nostru s‑ar fi întins de‑a lungul văii, iar vertebrele noas‑
tre nu sunt altceva decât defileurile acestui izvor prăpăstios, vijelios, 
care ţâşneşte prin apropiere din ierburi. Și Borşa face istoria acestor 
împrejurimi sinuoase, contorsionate, albastre. Aici a fost odată fun‑
dul Mării Sarmatice. Când apele s‑au retras, au lăsat aceste aluviuni cu 
forme neregulate, aceste straturi de roci pe care timpul le‑a prelucrat 
şi vegetaţia le‑a îmbrăcat. Privim cerul. Vasăzică, noi umblăm de fapt 
pe fundul mării ca şi cum am umbla pe fundul cerului acesta imens și 
albastru şi cristalin. Soarele ne sângerează în genunchi. Coborâm pe 
altă vale mai populată. Întâlnim turme de oi care ling parcă ultimele 
flăcări ale soarelui. Rocile şi aşezarea lor e aceeaşi. Borşa îşi permite 
doar să observe şi să noteze din când în când. Apoi, la drumul mare, 
ia altimetrul, calculează grăbit şi îmi spune că, încercând să culcăm la 
orizontală ascensiunea noastră, am străbătut de fapt 42 de km. Exact 
parametrii unui maraton! (Reporterul e mândru de performanţa sa.) 
Borşa însă afirmă că asemenea performanţe sunt pentru geologi la ordi‑
nea zilei. Apoi inspiră şi expiră adânc, nostalgic. „Ar trebui să mă las 
de ascensiune. Toţi colegii mei au devenit cercetători de laborator. De 
la un timp, după atâtea eforturi, inima începe să bată cu sincope. Dar 
muntele mă hipnotizează, mă atrage irezistibil”.
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Pe drum ne întâlnim cu ceilalţi geologi. Suntem obosiţi. Fiecare 
poartă în buzunar şi în rucsacuri trofee de minereuri, care vor lua dru‑
mul laboratoarelor de cercetări. Ne întoarcem la casele noastre provizo‑
rii din timpul verii: mâncăm pantagruelic, ascultăm radio, citim cărţi şi 
adormim. Ziua de mâine e tot zi de ascensiune.



Anchetă asupra unui cetăţean 
care nu a făcut nimic22

Primim la redacţie următoarea scrisoare: „Stimaţi tovarăşi, suntem 
membrii comitetului de bloc OD 174 din Drumul Taberei şi dorim să vă 
supunem atenţiei un caz: în blocul nostru locuieşte familia Grigorescu 
Ion şi Elisabeta, care au trei copii. Doi dintre copii sunt mari, stabiliţi 
la casele lor, au familii la rândul lor şi copii şi vin uneori în vizită pe la 
bătrâni. Cel mai mic din familia Grigorescu, pe nume Patriciu, este marea 
problemă a părinţilor, un vagabond fără căpătâi, un pierde‑vară, un om 
care nu se ocupă de nimic, trăieşte pe spinarea bătrânilor, bea cafele, 
bea băuturi scumpe, joacă pocher, stă ceasuri întregi pe terasa cofetăriei 
Racheta, doarme până la prânz şi citeşte tot felul de cărţi. Pe bună drep‑
tate, vecinii întreabă de ce nu se încadrează undeva, de ce nu munceşte, 
pentru că astfel Patriciu Grigorescu poate fi un exemplu prost şi pentru 
copiii noştri. Vin tot felul de prieteni, strigă, îl fluieră şi dispar pe străzi 
îmbrăcaţi elegant, sfidând lumea care merge la serviciu sau se întoarce de 
la serviciu şi mai ales mâncând sufletul părinţilor care nu‑și mai găsesc 
liniştea. Veniţi şi faceţi o anchetă, stimaţi tovarăşi de la redacție...”.

Marţi, 3 ianuarie, în jurul orelor 16 am descins în blocul OD 174 din 
Drumul Taberei și am sunat la uşa apartamentului numărul 36. Ne‑a 
deschis o femeie cu părul complet alb. Era Grigorescu Elisabeta. Femeia 
s‑a întors spre bărbatul ei, aflat în cameră, cu un ziar desfăcut pe masă. 
22 Articol publicat în Flacăra, anul XXVII, nr. 2 (1779), 12 ianuarie 1978.
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Era Ion Grigorescu, operator chimist cu părul aproape alb, de statură 
mijlocie, în haine de casă și cu ochelarii în mâna dreaptă. Ne‑a întâmpi‑
nat emoționat și surprins. Am explicat de ce venim. Femeia a rămas în 
picioare, lângă ușă. După câteva dialoguri protocolare, intrăm în subiect.

„Dacă ar fi după mine, aș tăia toate 
degetele arătătoare de pe Pământ”

– E adevărat că fiul dumneavoastră nu lucrează nicăieri?
– E adevărat.
– E cumva acasă acum?
– Da. Doarme. Să‑l scol?
– Nu. Aș vrea să discutăm puțin despre fiul dumneavoastră…
– A făcut ceva? S‑a întâmplat ceva? întreabă Elisabeta Grigorescu 

înspăimântată.
– Nu. Nu vă faceți probleme. N‑a făcut nimic… Tocmai de asta am 

venit.
– Patriciu nu e un băiat rău, continuă Ion Grigorescu. Aş prefera să 

nu vorbim despre el. Aş prefera să vorbim despre cei mai mari care s‑au 
realizat; care muncesc cinstit, sunt apreciaţi. Patriciu nu e băiat rău. În 
fond, singurul lui defect este că nu reuşeşte să se mobilizeze şi să lucreze 
undeva.

– N‑a lucrat nicăieri, nici măcar o zi?
– O, ba da. A lucrat. A lucrat. A fost pe rând pedagog de şcoală, vân‑

zător de ziare, telefonist, laborant foto, miner. Prima oară a fugit de 
acasă la 15 ani şi s‑a angajat miner la Leşul Ursului. Dar n‑a rămas nică‑
ieri mai mult de o lună‑două de zile. Starea lui obişnuită e de fapt starea 
asta de letargie, de inerţie.

– Cu ce se ocupă totuşi în timpul ăsta? Cine‑l hrăneşte? Cine‑i cum‑
pără ţigări? Cine‑i dă bani de cafele? Cine‑l îmbracă?

Elisabeta şi Ion Grigorescu se privesc repede în ochi şi tac câtva timp.
– Nu‑l putem lăsa pe drumuri. Suntem datori să avem grijă de el.
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– Dar deocamdată trăieşte, cum se spune, pe spinarea dumneavoastră.
– Şi ce‑aţi vrea să facem? Să‑l aruncăm în stradă? Să‑i închidem uşa? 

Putem oare să îngroşăm rândurile vagabonzilor cu încă unul? Avem grijă 
de el în speranţa că într‑o zi se va trezi.

– Câţi ani are?
– Douăzeci şi trei...
– Dumneavoastră sunteţi mulţumiţi de felul lui de viaţă?
– Nu. Nici vorbă. Îmi crapă obrazul de ruşine faţă de vecini, faţă de 

oameni. Toţi mă întreabă: ce‑a făcut Patriciu? A intrat la facultate? A 
intrat în serviciu? Ce să le răspund? Tac. Cred că anii ăştia de când ne 
zbatem cu el să‑l convingem să se orienteze cumva, să‑şi aleagă o mese‑
rie serioasă şi să‑şi câştige singur existenţa, m‑au adus aproape de mor‑
mânt. Mi‑a mâncat sufletul. I‑am spus, mă băiatule, inima asta a mea nu 
rezistă mult, lucrez de 40 de ani în trei schimburi şi nimeni nu‑mi dă 
nopţile pierdute înapoi. Trebuie să înveţi să trăieşti pe picioarele tale. Şi 
ştiţi ce‑mi răspunde? Tată, eu nu vreau să repet experienţa ta de viaţă! 
Experienţa ta de viaţă e prea grea pentru mine!

– Numai cerul ştie câte nopţi n‑am dormit, spune Elisabeta 
Grigorescu. De câte ori n‑am fost gata‑gata să dăm telefon la miliţie, 
să‑l dăm dispărut. Pentru că de câte ori pleca de acasă nu spunea niciun 
cuvânt. Numai cerul ştie câte scrumiere pline de ţigări s‑au adunat pe 
noptieră în nopţile când încercam să vedem ce‑i de făcut cu el. Soţul 
îmi reproşa că sunt vinovată că nu i‑am atras atenţia lui, ca tată, asupra 
„nebuniilor” pe care le făcea Patriciu şi asupra obrăzniciilor și prietenii‑
lor de ici, de colo. Dar în noaptea sau în dimineaţa când se întorcea de la 
serviciu obosit, nu îndrăzneam să‑l mai supăr. Şi mă gândeam că aşa cum 
am reuşit cu ceilalţi doi mai mari, nu se poate să nu reuşim cu el.

De dincolo, din camerele alăturate, se aude zgomot. Semn că s‑a tre‑
zit Patriciu. Elisabeta Grigorescu deschide uşa: „Patriciule, scoală‑te că 
te caută cineva de la ziar”. Niciun cuvânt de răspuns. Peste câteva minute 
bat la uşa camerei lui. Intru. Miros puternic de fum de ţigară şi întu‑
neric din pricina jaluzelelor trase. Elisabeta Grigorescu aprinde veioza. 
Patriciu, răvăşit, tresare. După frazele de etichetă, încep dialogul cu un 
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tânăr osos, cu ochi albaştri, care aprinde o ţigară Mărăşeşti şi mă priveşte 
cu seninătate. Suntem lăsaţi singuri şi‑mi imaginez că nu ascultă nimeni 
la uşă.

– Spune‑mi, dumneata citeşti ziarele, nu‑i aşa? Şi, fiindcă le citeşti, ai 
auzit că astăzi nimeni nu mai poate trăi fără să muncească.

– Cine v‑a spus că eu nu muncesc? Vedeţi sertarele de colo? Sunt 
pline cu fişele unor viitoare romane pe care le pregătesc.

– Şi când urmează să le scrii?
– Un scriitor adevărat se formează între 30 şi 40 de ani. Mai am timp.
– Şi ai de gând să trăieşti pe spezele părinţilor tăi până atunci?
– Cum aţi aflat de mine? Cine v‑a spus? Nu sunt singurul care nu face 

nimic. Eu chiar sunt disperat, zău aşa, toată lumea se ţine de capul meu, 
părinţii, vecinii, foştii colegi de liceu, să mă apuc de o meserie. Pentru 
mine, vă rog să mă credeţi, cea mai frumoasă meserie e meseria de vaga‑
bond. Nu vreau să deranjez şi nu deranjez pe nimeni şi cu toate acestea 
toţi simt nevoia să mă oprească, să mă dojenească cu degetul arătător. 
Dacă ar fi după mine, aş tăia toate degetele arătătoare de pe Pământ!

Patriciu Grigorescu fumează şi zâmbeşte la expresia pe care mi‑a 
trântit‑o ca pe o uşă în nas.

– Totuşi, încerc, nu e normal, nu e firesc să te închizi aici, între patru 
pereţi, nici vagabond cum zici, nici om al muncii, și mai degrabă un fel 
de fluture de noapte care scoate capul din bârlog când oamenii, ceilalţi 
oameni, dorm.

– Nu înțeleg de ce trebuie să vă dau socoteală? Sunt unul dintre 
oamenii care nu fac nimic rău şi nu calcă pe nimeni în picioare. Ce‑i 
interesează pe oameni, pe ceilalţi oameni, ce fac eu?

– Eu cred că mai degrabă oamenii sunt îngrijoraţi de dumneata pen‑
tru că văd că ești plin de calităţi și ţi le iroseşti. Apoi cred că sunt revoltaţi 
pe dumneata pentru că trăiești ca un… ca un… pe seama părinţilor. Şi 
în al treilea rând cred că au dreptul să te tragă la răspundere pentru că în 
societatea noastră nu e normal ca unii să tragă din greu, iar alţii să tragă 
chiulul.
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Se lasă o linişte grea. Patriciu Grigorescu tușește. Apoi aprinde o 
țigară. E momentul să‑l provoc la un dialog mai terestru, mai sincer, mai 
direct.

– Ne putem găsi cu toţii explicaţii dintre cele mai savante la greşelile 
pe care le facem. Dar e mult mai bine să recunoaştem că am pierdut, cin‑
stit, şi că e timpul să ne apucăm de treabă. Eu cred că altele sunt motivele 
pentru care nu faci nimic ca să ieşi din inerţia asta...

– Nu mai pot. Nu mi‑a reuşit nimic. De câte ori am încercat să iau o 
hotărâre şi să fac efectiv ceva, mi‑am dat seama că toţi colegii mei de liceu 
intraseră la facultate sau munceau în fabrică şi m‑am trezit că au diplome 
şi meserii, în timp ce eu nu făcusem nimic. Şi am intrat în panică. Nu mai 
ştiu de ce să mă apuc. De unde să iau lucrurile? Unde am greşit? Unde e 
profesorul de matematici care nu m‑a învăţat nici măcar formula greşe‑
lilor? Ce să fac? Ce să fac? Spuneţi‑mi dumneavoastră de unde să încep.

– Din toate meseriile pe care le‑ai practicat, care ţi‑a plăcut totuşi mai 
mult?

– Niciuna.
– Totuşi, te‑ai mai gândit ce‑ai vrea să te faci?
– Regizor de film.
– Ei, asta‑i o meserie mai complicată. Eşti sigur că nu e decât o ambi‑

ţie, aşa cum au fost toate celelalte?
– Da. Da. Aveţi dreptate. E o ambiţie. Nu ştiu. Nu ştiu ce să fac.

„La 15 ani a fugit de acasă ca să repete 
experiența lui Hemingway”

În aceeași după‑amiază am sunat la uşa apartamentului numărul 24 
dintr‑un bloc din cartierul Pajura. Ne‑a deschis chiar Radu Grigorescu, 
fratele mai mare al lui Patriciu, cercetător, membru al câtorva academii 
şi participant la nenumărate congrese în străinătate.

– Tovarăşe Grigorescu, vin la dumneavoastră în legătură cu fratele 
mai mic, Patriciu...
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– A făcut ceva?
– Nu. Nu a făcut nimic. De ce vă alarmaţi cu toţii când e vorba de 

Patriciu şi vă imaginaţi înainte de orice că ar fi putut face ceva rău?
– În primul rând pentru că sunteţi ziarist, în al doilea rând pentru că 

fratele meu e un om ciudat, de la care te poţi aştepta la orice.
Intră în camera în care discutăm soţia inginerului Radu Grigorescu, 

pe nume Ioana, profesoară de matematică. Îşi cere scuze că a întârziat 
cu fetiţa care are febră. Când aude subiectul conversaţiei noastre, dă din 
mână cu un aer de plictiseală.

– Oh, Patriciu, ştiam, bănuiam că n‑o să ajungă bine. Odată eram 
chiar acasă la socri când a venit acolo un ofiţer de miliţie care le‑a atras 
atenţia că se întâlnește prea des cu Patriciu în compania unor indivizi 
dubioși, jucători de cărți, bătăuși, hoți de mașini…

Radu Grigorescu pare impacientat şi încearcă de câteva ori să‑şi între‑
rupă soţia.

– Draga mea, nu e cazul să discutăm despre lucruri dintr‑astea acum. 
Patriciu nu e omul care să comită infracţiuni. Ştie unde să se oprească.

– Dă‑mi voie să mă îndoiesc, exclamă profesoara de matematică. De 
fapt, nouă nu ne‑a furat aparatul de fotografiat? Era un aparat japonez 
extraordinar.

– Ei bine, ăsta a fost un accident. Patriciu era obsedat în vremea aia de 
fotografie. Şi soţia mea poate confirma, făcea fotografii extraordinare. A 
luat şi un premiu odată la un salon de artă fotografică, cu un peisaj de iarnă.

– Era, într‑adevăr, foarte talentat, intervine soţia inginerului, dar ca 
de obicei superficial şi nehotărât şi, iată, chiar hoţ. Nu ne‑a mai înapoiat 
niciodată aparatul...

– Noi, oricum, mai aveam un aparat de fotografiat şi nu ne gândeam 
să facem artă din fotografie!

– Ba mai mult, sunt chiar revoltată pe comportamentul soţului meu 
faţă de Patriciu. Când are nevoie de bani, îl tapează de sume considerabile.

Conversaţia risca să eşueze şi trebuia recentrată.
– Din ce cauză credeţi că fratele dumneavoastră a devenit un fel de 

pierde‑vară?
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– Nu ştiu. Nu‑mi pot da seama. Evoluţia asta a lui spre… spre 
nimic… s‑a petrecut sub ochii noştri şi ne‑am trezit dintr‑odată cu un 
tip recalcitrant, cu un rebel fără cauză, exmatriculat pentru absenţe din 
şcoală, fugit de acasă ca să repete experienţa lui Hemingway.

– Hemingway?
– Da. Aşa ne‑a spus. Nu uitaţi că băiatul ăsta, moştenind biblioteca de 

la noi, fraţii mai mari, i‑a citit pe Shakespeare la 12 ani şi pe Hemingway 
la 13‑14 ani!

– Bine, dar şi alţi copii au făcut la fel și n‑au luat‑o razna.
– El a crescut în umbra noastră şi, probabil, nu ne‑am dat seama ce 

se întâmplă cu el. Există o epocă în adolescență când trecem cu toţii 
printr‑o criză. Noi nu ne‑am dat seama că trebuie să‑l ajutăm, iar părin‑
ţii noştri îmbătrâniseră prea repede sub povara grijilor şi economiilor la 
sânge.

– Şi n‑aţi încercat să aflaţi ce se întâmplă cu el, n‑ați încercat să îl 
convingeți că viaţa nu se poate trăi așa, vagabondând, pierzând vremea?

– Cum să nu. Am ajuns chiar să ne și batem...
– Nu e o metodă.
– Dar încăpăţânarea lui era de‑a dreptul revoltătoare. Ne‑a despărţit 

mama în ultimul moment, altfel ne dădeam cu scaunele în cap.
Radu Grigorescu zâmbeşte.
– Bun, şi ce e de făcut în cazul lui? Ce s‑ar putea face?
– Păi, cu vorba bună văd că n‑a ţinut, cu bătaia nici atâta. Cred că 

singura soluţie ar fi să...
Şi conversaţia s‑a împotmolit aici. Radu Grigorescu nu avea nicio 

soluţie. Poate pentru că, prins de propriile sale probleme de serviciu şi de 
familie, n‑a mai avut timp să se gândească la fratele său, Patriciu.

O zi mai târziu, în cursul unei noi întrevederi cu Patriciu, l‑am între‑
bat ce s‑a întâmplat cu aparatul acela de fotografiat. A răscolit debaraua 
o jumătate de oră şi s‑a întors cu el, prăfuit. Aşa sfârşesc întotdeauna 
pasiunile lui Patriciu?
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„Sunt un om liber și deci pot să fac ce vreau”

– Simt că sunt chemat să fac ceva ieşit din comun. Nu vreau să devin 
un om comun, un om oarecare.

– Atunci ieşi din comun fugind de muncă, numai ca să nu intri în rând 
cu oamenii?

Şi pentru că interlocutorul meu nu e într‑adevăr un om oarecare, 
răspunde:

– Sunt un om liber şi deci pot să fac ce vreau.
– Da, dar pentru tine a fi liber înseamnă să faci totul invers, totul pe dos.
Sora mai mare a lui Patriciu Grigorescu locuieşte în strada doctor 

Lister şi e de profesiune biolog. Ne‑a rugat insistent să nu‑i divulgăm 
numele pentru că nu concepe ca numele soţului ei să fie pătat în presă 
din cauza unui frate rătăcitor. E o femeie frumoasă şi cu aer savant, grav.

– Fratele meu e un suflet nobil, dar din păcate complet lipsit de voinţă 
şi defetist.

– Oare de ce?
– Cred că structural e aşa.
– Nu s‑ar putea spune că nu are voinţă să‑şi menţină stilul de viaţă şi 

să sfideze orice încercare de salvare.
– Eu i‑am vorbit în nenumărate rânduri. În toate felurile. N‑a ţinut 

cont de sfaturile mele. Drept pentru care refuz să mă mai amestec în tre‑
burile lui. N‑are decât să facă ce vrea.

– Da, dar nu vă pune pe gânduri faptul că vă torturează părinţii?
– Asta e adevărat. De când au rămas singuri cu el, au îmbătrânit 

îngrozitor.
– Şi ce‑i de făcut?
– Mai mult decât am făcut nu pot face pentru el. I‑am arătat foarte 

clar ce are de făcut, n‑a vrut să înţeleagă, treaba lui, eu nu am timp de 
pierdut şi nici nu mai am chef să‑mi fac nervi. Am destule probleme cu 
copiii mei. Și apoi, tovarășe, până unde credeţi că avem dreptul să intrăm 
în viaţa unui om dacă el nu vrea să ne deschidă uşa nici ca să strigăm că 
a luat casa foc?
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– Prin urmare, dumneavoastră aţi părăsit lupta.
– O fi cam dură replica mea, dar n‑o să vă menajez: Patriciu face parte 

într‑un fel din pierderile scontabile. Orice societate are oameni pe care 
nu‑i poate recupera. Şi oamenii ăştia rămân un fel de termen de referinţă. 
Părinţii le spun copiilor: îl vezi pe Patriciu? Să nu faci ca el pentru că 
ajungi rău. Şi aşa mai departe. Într‑un fel, şi Patriciu e necesar aşa cum e!

– Da. Părerea dumneavoastră e de‑a dreptul cinică.
Stau de vorbă cu tovarăşul Avram Petrache, pensionar, membru în 

comitetul de bloc, care ne‑a adresat scrisoarea citată mai sus.
– De ce ne‑aţi scris?
– Pentru că în blocul ăsta locuiesc numai oameni care muncesc, 

care‑şi văd de treabă. Şi într‑o zi a dispărut o bicicletă, în câteva rân‑
duri s‑au spart nişte maşini şi am anunţat miliţia. Ei ne‑au întrebat dacă 
bănuim pe cineva. Cei mai mulţi l‑au bănuit pe Patriciu, fiul tovarăşu‑
lui Grigorescu. Sigur, miliţia a făcut cercetări şi nu l‑a găsit vinovat pe 
Patriciu. Dar oamenilor nu le place să ştie că aici, aproape de ei, locuieşte 
un tânăr care pierde vremea, care‑şi supără părinţii, care vorbeşte urât 
vecinilor şi care stă la fereastră în timp ce noi coborâm şi săpăm cu toţii 
la rondurile de flori. Omeneşte, nu putem rămâne indiferenţi la ce se 
petrece în jurul nostru. Nu uitaţi că în blocul ăsta cresc copii şi un indi‑
vid ca Patriciu Grigorescu e un exemplu care poate face prozeliţi.

Unul din foştii colegi de liceu ai lui Patriciu Grigorescu locuieşte în 
acelaşi bloc, la scara 2. Se numeşte Radu Vlase şi e student în ultimul an 
la Facultatea de transporturi.

– Cum îți explici dumneata degringolada lui Patriciu? Din câte știu, 
până aproape de absolvire a fost un elev foarte bun.

– Da. Era nemaipomenit. Era extraordinar la toate materiile. Mi‑aduc 
aminte că au fost situaţii când îi punea în dificultate pe profesori cu 
informațiile lui. Ştia tot.

– Şi cum s‑a petrecut schimbarea în rău?
– De fapt, unele antecedente existau. Prin nu știu ce clasă fugise 

de acasă. Apoi s‑a transferat la fără frecvență. Cineva i‑a făcut rost de 
adeverință falsă că lucra undeva și de fapt bătea bulevardele. Totuși, 
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examenele și le‑a luat şi, mai mult, i‑a convins şi pe alţi tineri din cartier 
să‑şi dea examenele odată cu el. I‑a strâns, i‑a pregătit, i‑a meditat şi i‑a 
făcut pe nişte pierde‑vară să‑şi ia bacalaureatul. Era, cum să spun, cam cel 
mai înzestrat dintre noi. Până în anul în care s‑a prezentat la examenul 
de admitere la facultate şi a căzut. El spune că a făcut lucrarea perfect şi 
nu‑şi putea explica respingerea. După întâmplarea asta, nu l‑a mai putut 
nimeni convinge să mai dea examen de admitere.

– Prin urmare, crezi că un examen de admitere nereuşit l‑a schimbat?
– Ăsta e doar un eveniment. Dar ceea ce l‑a schimbat de fapt au fost 

strada, cafeneaua, prietenii care nu fac nimic şi trăiesc din expediente. 
Patriciu a devenit pe nesimţite tartorul lor. Juca pocher cu ei, îi golea de 
bani, îi dezbrăca şi dimineaţa, după partidele de cărţi, ca să‑şi bată joc de 
ei, le dădea totul înapoi. Nu lua niciodată bani la cărţi. Dar în câteva luni 
a devenit cel mai mare trişor de cărţi. Pe de altă parte, stilul ăsta de viaţă 
boem i‑a impresionat pe unii...

– Şi ce crezi că s‑ar putea face pentru el?
– Nu îndrăzneşte nimeni să‑i spună adevărul în faţă. De altfel, îl ştie. 

Nu se poate să nu‑l ştie. El ştie că într‑o zi trebuie să se scoale dimineaţa 
devreme şi să spună: astăzi mă apuc de electronică, sau de literatură, sau 
de strung.

– De ce nu‑l ajutaţi să se trezească mai devreme, voi, colegii de liceu?
– Nu se poate discuta cu el. Ne dă pe uşă afară.
– Aţi încercat?
– Nu.

Nu‑l lăsați pe Patriciu Grigorescu să eșueze

Acesta este portretul lui Patriciu Grigorescu, unul dintre oamenii care 
nu fac nimic, unul dintre oamenii înzestraţi care ar putea să facă foarte 
multe lucruri, dar nu fac nimic din inerţie, din nehotărâre, din lipsă de 
voinţă. Când și unde s‑a comis o eroare în educaţia lui? Cine sunt princi‑
palii vinovaţi de degringolada acestui tânăr? Iată câteva probleme pe care 
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le pun mai mult sau mai puţin acut cei ce trăiesc în preajma lui. Putem 
accepta amânarea pe care o solicită Patriciu Grigorescu privind luarea 
unei hotărâri decisive asupra propriului destin? Putem avea încredere 
într‑un tânăr care a promis în atâtea rânduri că se apucă de muncă şi care 
se lasă păgubaş după primele încercări grele? Care ar fi soluția optimă 
pentru ca Patriciu Grigorescu să iasă din impas? Supunem deci dezbaterii 
colective, plenului eticii şi echităţii, cazul lui Patriciu Grigorescu, despre 
care spun că a devenit „ruşinea familiei” Grigorescu, dar căruia i se poate 
acorda încrederea noastră.



După 251 de ore, după 11 zile de 
tăcere, Sorin Crainic rosteşte 
următoarele prime cuvinte: 
„Te recunosc, mamă, nu‑ţi 
fie teamă, am să trăiesc”23

Praf şi moloz. Praf căzând în rafale. Oameni puţini. Militari şi reporteri 
cinematografici. Trecători învinşi de curiozitate. Praf. Praf. Praf. Privim 
printre gene. Tuşim. Subsolurile complicate ale barului Continental 
seamănă cu un decor de platou pregătit pentru o filmare de front rupt, 
de asediu într‑un război nesfârşit. Încăperi peste încăperi, ziduri peste 
ziduri, un labirint surpat, dezagregat, cărămizi, nisip, noroi, tencuială 
care se sfarmă crocant sub paşi, sârme groase de fier ţâşnind din betonul 
pulverizat, fotolii în zdrenţe, tacâmuri, cioburi de oglinzi, fragmente 
de pluş, de muşama. Câţiva militari mişună în groapa săpată de gheara 
excavatorului. Îşi dau cărămizile din mână în mână, aruncă molozul 
la o parte, răscolesc prin praf, prin pulbere, şi scot la iveală o mulţime 
de obiecte care mai păstrează poate amprentele digitale ale victimelor 
îngropate sub dărâmături. Nicio speranţă, nicio răsuflare, nicio bătaie 
de inimă. Tăcere imensă, apăsătoare. Oameni obosiţi. Miroase violent 
a clor. Miroase a medicamente dintr‑un depozit subteran. Bate un vânt 
rece, pătrunzător. Simţim nisip pe buze şi în dinţi.
23 Publicat în Flacăra, an XXVI, nr. 11 (1136), 17 martie 1977.
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Brusc, printre cărămizi, prin moloz pâlpâie (altfel cum am putea 
spune?) o vergea de metal sau o armă. Se mişcă acolo în haosul acela de 
lucruri sfărâmate sârmă încovoiată de fier. Derută. Cineva face semn de 
tăcere. Excavatoarele au încremenit. Ne auzim răsuflarea. Niciun cuvânt. 
Niciun sunet. Doar vântul fluierând pe străzile pustii, în lumina aceea 
sumbră dintr‑o dimineaţă de plumb, indecisă şi anonimă. Sârma aceea 
se mişcă printre dărâmături ca un semn de exclamare. Şi nisipul alunecă 
uşor împrejur, ducând la vale cărămizi răzleţe şi hălci de ipsos. Atenţie, e 
cineva acolo! Nu se poate. Vi se pare. După zece zile este exclus. Şi totuşi 
mişcă cineva dedesubt. Să vedem. Poate că e unul din militarii trimişi să 
cerceteze subteranele. Pe unde să fi intrat? Când? Dar e imposibil, nu 
înţelegeţi, să mai fie cineva acolo!

Sergentul Iosif Albuşel se apleacă deasupra gropii. Dă la o parte cără‑
mizile dimprejur. Încovoaie sârmele groase de fier. Smulge o cuvertură 
plină de moloz şi o azvârle undeva în spate. Desface pur şi simplu groapa 
cu mâinile însângerate, grăbit, nerăbdător să vadă fiinţa de dincolo de 
mormanul acesta de speranţe. E disperat pentru că simte cum îl părăsesc 
puterile. Îi e teamă că nu va ajunge la timp. Îi e teamă să nu fie înlocuit 
în ultimul moment de ceilalţi. Vrea să fie primul care descoperă chipul 
îndurerat şi totuşi fericit al supravieţuitorului. De zile şi nopţi, Iosif 
Albuşel a dezgropat morţi şi resturi de morţi de sub planşeele prăbu‑
şite, oameni cu identitate precisă, cu identitate nesigură şi din păcate fără 
identitate. E timpul să scoată cu mâinile lui din ghearele morţii un om 
viu! Altfel, zilele şi nopţile petrecute aici în groapa barului Continental 
îl vor urmări ca un destin neîmplinit.

Prin spărtura din nişă, prin aburii care ţâşnesc din adâncuri şi prin 
pulbere, descoperă un cap de om. Se privesc ochi în ochi. Cel din pră‑
pastie închide ochii. Vă aştept de mult. Vă strig de mult. Nu m‑aţi auzit.

E cald înăuntru. Aer stătut. Soldaţii degajează locul, apropiindu‑se 
tot mai mult de fiinţa aceea ivită neverosimil din subsolurile blocului 
Continental. Sus, în stradă, se află mama, o femeie care aşteaptă de zece 
zile şi unsprezece nopţi ca fiul ei să fie salvat. O femeie prăbuşită în ea 
însăşi, îmbătrânită înainte de vreme, dar legată de speranţa că fiul poate fi 
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încă viu. Vă puteţi imagina o femeie care aşteaptă la rândul ei neclintită 
de 251 de ore, fără să închidă ochii, clipa în care îşi va revedea băiatul?

Cine e? Tu eşti, Lupule? Au fost primele întrebări pe care i le‑a adre‑
sat sergentul privindu‑l de‑a dreptul în faţă, distingându‑i cu greu tră‑
săturile în penumbra acelor adâncuri şi acelor abisuri. Lupu e unul din 
tovarăşii de arme care coboară uneori cu lanterna în subsoluri să vadă 
cine e viu, cine e mort. Nu, nu e Lupu. Faţa omului de dincolo, mai bine 
luminată acum, e parcă plină de praf sau acoperită cu o spumă albă, cu 
o pânză de păianjen. Sunt un om. Sunt viu. Vă strig de atâta timp şi nu 
mă auziţi. E o undă de regret, de reproş şi o mare sfârşeală în glasul acela 
cald şi totuşi îndepărtat.

Scos din dărâmături, s‑a constatat că are doar câteva plăgi fără impor‑
tanţă. A îndoit cu mâna lui câteva sârme de fier ca să poată ieşi, a îndepăr‑
tat cu mâna lui câteva cărămizi din jurul nişei în care a rămas imobilizat 
atâtea zile şi nopţi. În cele din urmă a fost tras afară de sergentul Iosif 
Albuşel. Se ridică uşor şi fragil ca o trestie, cu părul vâlvoi, plin de moloz, 
slăbit, dar lucid. Cere apă. I se dă o înghiţitură de ceai. Întreabă de părinţi.

I se răspunde că sunt vii şi sănătoşi, îi vede chiar năvălind spre el. O 
femeie şi un bărbat cu lacrimi pe obraz şi cu faţa luminată de un miracol. 
Doi oameni care abia se ţin pe picioare de emoţie. Cineva încearcă să‑i 
arunce o căciulă pe faţă ca să nu‑l orbească lumina. Refuză. Vreau aer, 
aer, spune. Lăsaţi‑mă să respir aer curat. Oamenii vor să‑l sprijine, să‑l ia 
în braţe. Refuză. N‑am nimic, pot să merg şi singur. Cum te cheamă, e 
întrebat. Sorin Crainic.

În fundul gropii, abandonat, plin de praf, dar mai ales plin de pistrui 
şi cu ochii albaştri, se află salvatorul lui, un băiat care împlineşte la 1 
aprilie 21 de ani. Născut în comuna Perişani, judeţul Vâlcea, sergent de 
infanterie Iosif Albuşel: aş mai vrea să salvez nişte oameni de la moarte!

Din păcate, sau din fericire, cum vreţi să spuneţi, n‑a mai avut ocazia. 
Sorin Crainic, muncitor la întreprinderea Electromagnetica, este deţi‑
nătorul unuia din recordurile fabuloase de rezistenţă ale organismului 
uman.

Proces verbal încheiat astăzi, 15 martie, orele 9 şi 35 de minute.



Există nervi! 24

Miercuri, întâi februarie. În jurul orelor 15, în piaţa rotundă și aglo‑
merată de la bariera Vergului, pe unde se scurg în sens giratoriu nenu‑
mărate tramvaie și autobuze și oamenii se amestecă în mod bizar cu 
maşinile, într‑un nor de smog, am asistat la o scenă incredibilă. Plouase 
torenţial, în plină iarnă. Cerul era întunecat. Pavajul, încărcat de mâzgă. 
Câteva sute de oameni înghesuiţi în stația tramvaielor 23 sau 24 de pe 
Bulevardul Muncii, risipiţi pe trotuar și pe partea carosabilă, aşteptau de 
peste o jumătate de oră un mijloc de transport spre marile întreprinderi 
„23 August” și „Republica”. Sute de oameni cu faţa întoarsă spre stânga, 
spre intersecţie, scrutând prin aglomerarea de vehicule un tramvai cu 
numărul 23 sau 24, oftând, blestemând, înjurând. Oamenii întârziau de 
la muncă şi pe nicio fişă de pontaj din lumea largă nu există motivare 
pentru întârzieri de tramvai! Uneori, într‑o staţie de tramvai din această 
iarnă zbuciumată a Bucureştiului, îţi vine să ridici ochii pe cer și să răs‑
foieşti întreaga bibliografie de sfinţi. Şi iată, din mulţime se desprinde un 
tânăr care înaintează în mijlocul străzii şi îngenunchează, spre stupefacţia 
oamenilor, îngenunchează în noroi, îşi scoate pălăria și aşteaptă să‑l calce 
autobuzul 79 R, un autobuz enorm, ca un pachebot hodorogit, zdrăn‑
gănind pe asfalt și aproape gol. Şoferul opreşte descumpănit vehiculul 
la un metru de... sinucigaş. Acesta zâmbeşte, se înclină, îşi pune pălăria 
înapoi pe cap, se ridică mulţumind şi se îndreaptă, împreună cu oamenii 

24 Publicat în Flacăra, anul XXVII, nr. 6 (1183), 9 februarie 1978.
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care aşteaptă tramvaiul 23 sau 24, spre uşile deschise ale autobuzului. 
Şoferul a priceput... aluzia. Nu avea staţie acolo, dar a înţeles că oame‑
nii aglomeraţi în bulevard trebuie să ajungă neapărat undeva şi a deschis 
larg uşile vraişte ale pachebotului antediluvian. La plecare, autobuzul s‑a 
înclinat într‑o parte şi a lăsat o dâră enormă de fum negru şi gros.

L‑am regăsit pe teribilul cascador la intrarea în întreprindere. 
Întârziase mai bine de 10 minute. Era eroul zilei. Oamenii râdeau şi‑l 
băteau pe umăr. Îl cheamă Alexandru I. Alexandru, are 28 de ani și părul 
cărunt. „Simţeam că înnebunesc. Niciun tramvai și plin de autobuze 
goale. E a nu ştiu câta oară că întârzii, nevinovat. Măcar să le desfiinţeze 
dracului, tramvaiele. Plec pe jos cu 2 ore mai devreme de acasă şi ştiu că 
ajung la timp. Că nouă ne place mişcarea în aer liber”.

Ce se întâmplase pe traseul tramvaiului? Autorul acestor rânduri se 
urcase împreună cu alţi pasageri într‑un tramvai cu numărul 23, cu mult 
timp în urmă, în Piaţa Unirii, bucuros că nu e aglomerat. După cinci‑
zeci de metri ne‑am oprit. Am rămas calmi câteva minute. Apoi ne‑am 
aplecat spre ferestre să vedem de ce ne‑am oprit. Am coborât în stradă 
şi aici am înregistrat oftând, înjurând, că s‑a produs o nouă blocare de 
linie şi am mers înainte, vreme de o jumătate de oră, trecând în revistă 
peste 30 de tramvaie aliniate pe stradă, până la Hala Traian. Defecţiune 
de cablu! Am parcurs apoi drumul până la bariera Vergului, tot pe jos, 
aşteptând din urmă un tramvai, cu biletul în buzunar și cu un nod în gât 
de indignare. Pentru că nu e prima oară când sunt victima unei defecţi‑
uni pe cablu, nu e prima oară când mi se fură o jumătate, trei sferturi de 
oră din viaţă, cu nepăsarea sau nesimţirea echipelor de depanare care nu 
ajung niciodată la timp. Un scurtcircuit pe traseu care se consumă prin 
nervii noştri arşi ca siguranţele de wolfram. 30 de tramvaie abandonate şi 
câteva sute de oameni exasperaţi până în clipa în care tânărul Alexandru 
I. Alexandru a îngenuncheat în fața autobuzului 79 Rapid!

Dar asta nu înseamnă nimic faţă de gestul disperat al cetăţenei Anisia 
Stan din Bulevardul Muncii nr. 224, care după o aşteptare de o oră şi 
jumătate în ultima staţie a autobuzului 102 a făcut o criză de nervi şi a 
fost internată de urgență în Spitalul nr. 9. Noroc că în staţie se aflau alte 
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câteva sute de oameni pradă aceleiaşi aşteptări şi că o maşină particulară 
a oprit la timp ca să o transporte pentru a primi imediat îngrijirile medi‑
cale de rigoare. Anisia Stan e una din victimele mişcării de‑a dreptul 
halucinante a autobuzelor cu nr. 102 care – culmea ironiei – fac legătura 
dintre Balta Albă şi Spitalul nr. 9! Cealaltă victimă a fost un împiegat de 
mişcare mai puţin abil, care într‑una din serile trecute, „scos din sărite” 
de cetățenii din staţie, a făcut imprudenţa să răspundă în doi peri şi s‑a 
trezit luat cu asalt de câțiva oameni mai puţin duşi la biserică şi fără îndo‑
ială huligani. Stă mărturie și astăzi cabina de la cap de linie, spartă în 
ţăndări şi mirosind de multă vreme puternic a motorină și a latrină.

Cetăţeanul Romulus Varodi din strada Lânăriei nr. 8 îmi spune: „Mă 
vezi pe mine? Eu, dragă tovarăşe, am îmbătrânit prin stații de tramvai, 
de autobuz și de troleibuz. He hei, de când tot aştept eu prin staţii și câte 
tramvaie și autobuze și troleibuze au trecut pe lângă mine, cu oameni pe 
scară, şi nu le‑am putut lua. Acum sunt pensionar şi am timp să aştept. 
Nu mă plâng de nimic. Şi apoi, vine el metroul şi nu‑mi mai fac griji”. 
Și aşteaptă autobuzul 102 unde, de data aceasta, visează un loc să pună 
piciorul pe scară. Măcar un picior.

Trece pe lângă noi o maşină cu număr urgent, cineva ne priveşte 
din dreapta şoferului preţ de câteva clipe, apoi întoarce jenat capul spre 
stânga, unde s‑a aprins culoarea roşie. Când se face verde răsuflă uşurat şi 
mașina demarează prin intersecţie cu miros de benzină și de lavandă tri‑
plă. Peste câteva minute îşi parchează maşina vizavi, elegant şi bine dis‑
pus, omul care vinde gogoşi şi merdenele la colțul străzii, iar undeva mai 
departe își parchează Mercedesul alb responsabilul cofetăriei de alături, 
iar măcelarul de la etajul 4 ne umilește cu un Ford Mustang. Autobuzul 
ce vine în urma sa ne stropeşte de jos până sus cu noroi: 34‑B‑189. Este 
într‑adevăr un autobuz 102, dar oare vom mai ieşi vii din acest asediu 
prelungit pe scările sale? (Ca să nu spună nimeni că nu avem şi noi, pasa‑
gerii de rând, maşină la scară!)

Cetăţeanul Radu Anatol Avram din Bulevardul Leontin Sălăjan nr. 2 
ne declară următoarele: „Doctorul îmi recomandă calm şi linişte și plim‑
bări. De aceea fac piaţa în fiecare dimineaţă, fac tot felul de cumpărături, 
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chiar şi pentru vecini, și port cu mine în permanenţă o cutie de diaze‑
pam. Când simt că mi se urcă tensiunea iau câte o pilulă și mă liniştesc”. 
Metodă extraordinară, dar ce te faci dacă trebuie să iei câte un diazepam 
ori de câte ori se ridică tensiunea arterială într‑o zi? Și apoi, nu credem 
că tranchilizantele pot rezolva problema autobuzului 102!

La colţul unei străzi se află o pânză enormă, pictată, pe care scrie 
„Iosefini şi arena magică”, drept invitaţie la ultimul spectacol de circ al 
sezonului. Mergeţi la spectacolul lui Iosefini cu condiţia să‑l rugaţi să 
rezolve şi dilemele reţelei de telefoane din Bucureşti sau a telefoanelor 
publice la care se întâmplă să formezi numărul dorit şi‑ți răspunde une‑
ori serviciul de pompe funebre de pe Splaiul Independenței unde am 
văzut cu ochii noştri, miercuri 1 februarie, dimineaţa, oameni stând la 
coadă pentru sicrie! Dar, ca să revenim la telefoane, nu formaţi următoa‑
rele numere ale Caselor de comenzi: 14 10 00, 41 34 20, 14 09 74, 46 50 
44, 47 615 70 etc., că nici din greşeală nu veţi primi legătura, și e inutil să 
vă faceţi nervi şi pentru asta! Sau, dacă sunaţi, folosiţi metoda brevetată 
a tovarăşului Radu Anatol Avram, citat mai sus: o pastilă de diazepam!

Ne aflăm în staţia autobuzului 40 din Piaţa Cosmonauţilor. Aşteptăm 
din nou, răbdători şi civilizaţi, într‑o tăcere sumbră şi nordică. Evident, 
la ora prânzului nu vine nicio maşină. Strada îngustă care duce spre 
Grădina Icoanei e aglomerată ca și cum ar fi ieşit tocmai spectatorii de 
la Întoarcerea din singurătate de Paul Cornel Chitic, piesă jucată la Teatrul 
„Ion Vasilescu” de vizavi. Unii bărbaţi fumează, alţii citesc ziare, unii se 
plimbă, alţii urmăresc mai mult sau mai puţin discreţi femeile care trec 
prin fața lor. Un bărbat și o femeie se ceartă. E îngrozitor de urât să vezi 
un bărbat şi o femeie certându‑se, vorbindu‑şi cu adrenalina revărsată în 
sânge. Ascultăm fără să vrem conversaţia acestora, ca un spectacol gratuit 
oferit de I.T.B. în staţie, ca să ne fie aşteptarea (50 de minute) mai plăcută. 
Bărbatul tace apoi. A obosit. Dar femeia vorbeşte, vorbeşte... E una din 
acele femei care ating desigur baremul celor 12.000.000 de cuvinte ros‑
tite pe an de o femeie, după statisticile medicale. 12 milioane de cuvinte 
care s‑ar putea publica în 450 de volume dacă aceste cuvinte ar avea vreo 
valoare. Nu vine autobuzul 40! Ne îndreptăm în grup spre autobuzul 
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79 (simplu) care trece prin Piaţa Romană. Pleacă din staţie doldora, cu 
oameni atârnând miraculos pe scări, exact în clipa în care ajungem acolo. 
Şi acum aşteptăm la 79. Zece minute, douăzeci de minute...

Şi așa, stând în Piaţa Romană, ni se mai smulg 30 de minute din viaţă 
şi nu ştiu pe cine trebuie să tragem la răspundere. Pe şofer? Pe şoferul 
acesta obosit şi nebărbierit, ocupat cu nenumăratele „ranforţări”, care 
se trezeşte dimineaţa la ora 4 şi vine mai mulţi kilometri pe jos până la 
depou, sau pe casieriţa care adoarme între staţii, sau pe… „Ce bine ar fi, 
spune cineva, ca toată lumea să circule numai cu mijloacele de transport 
în comun când se duce şi când vine la slujbă, fără excepţii. Ca să vadă fra‑
ţii în ce condiţii circulăm noi, ăştia de la Maşini grele, de la „23 August”, 
de la „Confecţia”.

În acest timp, la magazinul „Unirea” se produce un nou scurtcircuit. 
De data aceasta în „reţeaua” sistemului nervos al casieriţei Giurea Maria, 
care, exasperată de insistenţele unei cumpărătoare, o jigneşte şi o trimite 
nici mai mult şi nici mai puţin decât... să facă bulevardul! Paralel, la raio‑
nul de tutungerie, vânzătoarea Andreescu Lucia vinde câteva săpunuri 
străine numai pe sub mână şi numai la cunoştinţe personale. Şi tova‑
răşa Lucia Andreescu are foarte multe cunoştinţe personale! Fapt ce se 
regăseşte într‑o reclamaţie scrisă de cetăţeana Magdalena Petcu, aflată în 
vădit dezavantaj pentru că nu se numără printre vecinele de bloc şi de 
tramvai cu vânzătoarea.

În magazinul care te trimite cu gândul la minarete şi prinţi arabi, 
adică în magazinul „1001 de articole” de pe Bulevardul 1848, din cinci 
în cinci minute cumpărători migratori şi nemulţumiţi întreabă dacă se 
află în inventar câteva lucruri fundamentale pentru o gospodărie: armă‑
turi de robinet de 9.50 lei (nu se găsesc decât de 22 lei!), „yale brute 
galbene” care poartă inscripţia URSS, solniţe, ceainice, oale de 20 şi de 
25 de kilograme, fasunguri pentru becuri, piese de schimb pentru auto‑
sifoane etc. Vânzătorii răspund invariabil că nu se află în inventar, dar se 
găsesc în schimb din abundenţă flori de plastic și bibelouri de porţelan! 
Sunt unele magazine la care vânzătorii ar trebui să aibă asupra lor şi pas‑
tile de diazepam ca să le ofere cumpărătorilor dezolaţi sau colerici. Dar 
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se mai întâmplă şi altfel: cumperi praf de gândaci și te trezeşti în pungă 
cu tix sau cumperi ceai de tei şi te trezeşti cu mătrăgună!

În Gara de Nord, opt cetăţeni paşnici, de obicei echilibraţi și calmi, 
constată în trenul rapid 25 că biletele lor coincid cu biletele altor opt 
cetăţeni paşnici și echilibraţi, care pe bună dreptate nu vor să stea până la 
Cluj‑Napoca unii în braţele celorlalţi. Şi pe măsură ce trenul rapid 25 se 
îndepărtează de Bucureşti, gândurile lor o frecventează tot mai insistent 
pe casieriţa Maria Vizireanu din Gara de Nord, autoarea coincidenţelor 
din bugetul călătorilor de rând.

În sfârşit, ultima noastră şansă, a celor aflaţi la intersecţia din Piaţa 
Romană, este un taximetru. Năvălim pe rând în bulevard, încercând să 
acroşăm o limuzină cu pătrăţele. Inutil. Toate taximetrele care trec pe 
lângă noi sunt pline și gonesc harnice spre cele mai paradoxale destinaţii. 
Nu ne rămâne altceva mai bun de făcut decât să ne oprim la o farmacie, 
să cumpărăm un flacon de diazepam și să o luăm metodic spre casele 
noastre sau spre locurile noastre de muncă, pe jos, pentru că ne place 
mişcarea în aer liber! Dar rămân câteva întrebări fără răspuns: cine ne 
plăteşte nouă timpul preţios din viaţă pe care‑l pierdem aşteptând prin 
staţii de tramvai, de autobuz, de troleibuz, prin magazine sau policlinici, 
cine ne vindecă de rănile invizibile – deocamdată – ale nervilor scurt‑
circuitaţi pe trasee și ce trebuie să facem ca să ne păstrăm cumpătul? Ce 
păcat că nu găsim prin staţii condici de sugestii și reclamaţii! Prin staţiile 
vieţii noastre cotidiene de bucureşteni convinşi.

N. R. Lăsând la o parte „nervii”, trebuie să luăm foarte în serios pro‑
blema transportului în comun. E adevărat că sunt maşini puţine, că nu 
se găsesc piese de schimb, că se lucrează cu foarte puţini şoferi şi con‑
diţiile de muncă sunt foarte grele, e adevărat că nivelul de educaţie al 
unor lucrători din I.T.B. nu este ideal, pe măsura exigenţelor noastre, 
dar toate aceste probleme trebuie dezbătute în mod responsabil şi hotă‑
rârile privind remedierea lor să fie comunicate opiniei publice. Ştim că 
oamenii care răspund de destinele I.T.B. sunt competenţi şi preocupaţi 
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să rezolve în mod real problemele transportului în comun, dar tot atât de 
bine ştim că nu au deocamdată posibilităţi tehnice obiective de soluţio‑
nare pentru aceste anomalii ale vieţii noastre citadine. Cu atât mai mult 
cu cât în acest domeniu nu se poate lucra cu improvizaţii multă vreme!



Amintiri despre vii‑
tor în țara de piatră25

Piscul pe care ne aflăm seamănă cu o bătaie imensă de inimă. Peisajul 
pare desprins dintr‑o cardiogramă fabuloasă. Munţi şi văi vin spre noi ca 
un ocean cu valuri încremenite în ultimul moment, de parcă natura şi‑ar 
ţine respiraţia de jur împrejur, pentru ca în clipa următoare să se prăbu‑
şească în abis. Lumina e limpede, curată, aerul rece şi calm, de respirat 
cu plămâni de copii, soarele profund, intens. Păşuni şi culmi dulci, cu 
ierburi şi păduri alunecând prin frunze spre topitorii de aur și crom, de 
aramă şi bronz.

Ţara de fag, de carpen, de molid, de brad, de frasin, de alun, ţara 
pădurilor iluminate în amurg este acum însăşi ţara pieptului meu. O simt 
ca o iubire, o aud respirând, foşnind în interiorul sângelui meu, cu toate 
focurile marilor explozii sociale. Căderile popoarelor de frunze – pe 
care copii visează că le prind din nou în ramuri cu ace de gămălie şi cu 
gumă arabică (?!) în timpul unei ore de imaginaţie la grădiniţa din Albac 
– sunt somptuoase şi liniştite. Dar dincolo de peisajul acesta vast şi clar, 
prin care dacă privim mai adânc am putea vedea acoperişurile lumii de 
pe Himalaya, sub cerul fără nor şi fără gând rău, dincolo de iarba aceasta 
care lucrează temeinic şi clocotitor împotriva memoriei, simt jarul case‑
lor cu inimi sfărâmate de pe Arieş, din Abrud, din Zlatna, din Câmpeni, 
din Baia de Arieş în anii tulburi ai revoluţiei lui Horea. Aici nu se mai 
25 Publicat în Flacăra, 23 octombrie 1980.
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poate face abstracţie de istorie, chiar dacă geologia ne condamnă la înre‑
gistrarea exactă a straturilor de depuneri vulcanice şi a mişcărilor oro‑
genetice. Ţara moţilor e plină de profesori de istorie. N‑am întâlnit om, 
n‑am întâlnit bărbat, femeie, bătrân, copil care să nu‑şi aducă aminte de 
trecutul plin de praf şi de pulbere, ca şi cum întâmplările şi legendele fac 
parte din biografiile lor şi se petrec sub ochii noştri. Dar ţara moţilor e 
plină de profesori de istorie cu diplomă universitară şi cu doctorate pe 
la şcoli înalte, de discipoli ai lui Constantin Daicoviciu, David Prodan, 
Ştefan Popescu, Camil Mureşan, Nicolae Edroiu de la Universitatea din 
Cluj‑Napoca, de oameni care predau istoria în şcoli risipite prin munţi şi 
răscolesc neobosiţi arhive ca să transcrie cât mai exact urmele uriaşe ale 
răscoalei lui Horea în tratate şi în cărţile neamului. Pretutindeni de jur 
împrejur sunt ascunse case şi gospodării, pe versanţi sălbatici de munte 
acoperiţi de vegetaţie, la înălţimi ameţitoare, pretutindeni oameni culti‑
vând grâu, porumb, ovăz și mai ales cartofi, într‑o rază de pământ arată 
și udată cu sudoare și rouă. Și oamenii se simt de veacuri liberi acolo, în 
cerul lor. Se nasc, trăiesc și mor atât de aproape de cer, încât ai impresia 
că meteoriții le cad în palmă. Sunt mândri că se trag din Horea, Cloșca și 
Crișan, sunt semeți, demni și primitori, calzi, gata să‑ți ofere un pahar de 
țuică tare care crapă dinții, să cânte și să joace până dimineața sub ulmi. 
S‑au ridicat prin vremuri cu vetrele tot mai sus și tot mai departe, într‑o 
izolare aparentă, ca să scape de marasmul corvezilor feudale.

De aici, de pe munții Roșiei‑Poieni, ai Roșiei Montane, se pot vedea 
dimensiunile răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan, trecând prin pădu‑
rile de frunze scăldate în sânge până în cristalinul cerului albastru: pe 
valea Arieşului Mic şi a Arieşului Mare, pe Mureş, pe Târnave, pe Crişul 
Negru, pe Someşul Cald și pe Someșul Rece, din Munţii Apuseni până 
în Munţii Sebeşului sau ai Zarandului.

Undeva, într‑o lumină lină, într‑o dimineaţă cu nimb, într‑un vârf 
de munte, sub cerul albastru cum numai în fundul sufletelor adevărate 
se mai poate cuprinde, am văzul aşezarea sacră în care s‑a născut Horea 
şi în care s‑a ruinat prin timp casa neamului său de moţi. Aşezarea se 
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numeşte straniu: Fericet. De unde o fi venind această denumire? Din 
legendă? Sau pur şi simplu de la fantastica aglomerare de ferigi crescute 
în umbrele arborilor, risipindu‑se prin lume cu sporii lor fosforescenţi? 
Cerul e dominat de un frasin imens cu crengile încă bogate, ca o imensă 
păpădie lovită uşor din când în când de vânt şi devastată de frunze. În 
locul acela aerul pare mai pur. Trăim într‑o sublimă stare de impon‑
derabilitate. Peisajul e frumos până la renunțare, la uitare de sine, de 
civilizație, de griji, de erori. Într‑un monument discret, ridicat de ţărani 
prin 1937, sunt săpate următoarele cuvinte, care consemnează pentru 
rarii trecători alpini şi pentru eternitate, ca un mesaj către cer, spre steaua 
polară: „Locul naşterii eroului naţional Nicolae Vasile Ursu Horia, năs‑
cut în 1730, prins în 1784, tras pe roată (câteva cuvinte sunt şterse) în 
1785”. Atât.

În apropiere, case de oameni. Din vatra lui Horea nu se mai păstrează 
nimic. După tragerea sa terifiantă pe roată, fiii lui s‑au risipit prin lume 
şi femeia i s‑a făcut fum, urmărită de răzbunarea nemeşilor. Oamenii 
acestor locuri fericite acum prin supliciul lui Horea au trăit de‑a lun‑
gul vremurilor într‑o civilizație prelungită a lemnului, a creşterii vite‑
lor, a păstoritului şi migraţiilor temporare pe drumurile ţării în căutare 
de hrană. Ei au fost, pe rând, moştenindu‑se din generaţie în generaţie: 
ciubărari, cercurari, şindrilari, scândurari, tăietori de păduri, adică băr‑
daşi, dulgheri, rotari sau holoangări – reparatori de ciubere şi butoaie. 
Horea însuşi a fost mare meşter în lemn, constructor de case şi de bise‑
rici. Şi oamenii se numesc pretutindeni prin împrejurimi Bara, Todea, 
Costea, Mateş, Negrea, Pleşa, precum căpitanii răscoalei de odinioară. 
Prenumele lor sunt Ioan, Gheorghe, Niculae, Dumitru, Vasile, dar nici‑
odată Horea. Probabil dintr‑un mare respect pentru eroul sufletelor lor 
zbuciumate. Horea, pentru ei, nu poate fi decât unul singur: bărbatul de 
statură mijlocie, subţire şi cu fibră de viaţă fierbinte, om de rezonanţă şi 
cântec, horind frumos la sărbători prin sate, cu faţa rotundă şi frunte de 
mers în întâmpinarea soarelui şi a lunii, frunte de om ales, cu privire în 
clocot, adâncă, penetrantă, necruţătoare şi melancolică, cu chipul întreg 
frământat şi adunat într‑o cută verticală a frunţii, semn de vigilenţă, 
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de inteligenţă şi perspicacitate, cu buzele îndurerate, cu gura aplecată 
spre colţuri, cu mustaţă şi barbă de pădure ruginită în toamnă şi piele 
de om liber, zuruindu‑i pe umeri ca pletele marilor domnitori ai ţărilor 
române. Chipul lui e reprodus în aproape toate casele și bisericile din 
Munţii Apuseni.

Cine îşi mai aduce aminte prin Transilvania de carele şi căruţele pline 
de ciubere şi de fluiere dulci, încrustate şi înmiresmate, care cântau în 
bătaia vântului, pe drumuri zdruncinate, cu felinare fumegând şi moți în 
cojoace din piei de oaie întoarse dormind înneguraţi pe capră şi lovind 
uşor caii prin somn cu vârful biciului? În amintirea acelui exod perma‑
nent, una din arterele principale ale Clujului se numeşte, din vremuri 
necunoscute, Calea Moţilor. Oamenii coborau din munţi şi schimbau 
ciubere şi fluiere pe doniţe de grâu şi de porumb ca să se retragă apoi 
înspre iarnă în cerul lor ascuns de nori şi de ceţuri zdrenţuite, prin ploi 
necruţătoare şi zăpezi uriaşe, într‑o izolare oftată din rărunchi, încon‑
juraţi de copii şi ameninţaţi de pelagră. E adevărat, vasele lor de lemn, 
produsele lor de artizanat se vindeau până în Budapesta, în Viena, în 
Belgrad, în Praga sau în Bucureşti. Dar cine ştie câți din ciubărarii, cercu‑
rarii sau holoangării Apusenilor mai apucau să se întoarcă din prelungile 
lor migraţii prin lume şi câți mureau extenuați de drum şi de foame în 
mersul monoton al cailor, prădaţi de hoți, batjocoriţi de nemeşi, afurisiţi 
de soartă?

Meşteşugurile s‑au păstrat. Aproape că nu există nici astăzi casă în 
care bărbaţii să nu ştie ciopli în lemn pentru nevoile casei şi pentru sufle‑
tul lor, în vreme de seară, când se coboară asupra lor duhul strămoşilor 
şi dragostea de frumos. Migraţiile de cocori trişti ale moţilor ciubărari 
şi fluierari s‑au sfârşit. Obiectele minunate ale priceperii lor se strâng 
de prin munţi, din izolarea aparentă a gospodăriilor lor, şi se vând prin 
Cooperativa meşteșugărească din Câmpeni, care cuprinde câteva zeci, 
câteva sute de sculptori şi lucrători în lemn. Ciuberele, butoaiele, ploş‑
tile (cioplite mai ales din lemn de prun şi de cireş), blidarele, lingurile, 
sălărițele, cupele, furculiţele ornamentate, casetele, lăzile de zestre făcute 
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de mâinile lor ajung până la Paris, la Roma, la New York, la Amsterdam, 
la München şi la Canberra. Sunt produse cu caracter utilitar, dar şi arti‑
zanal, decorativ. Lumea a fost şi este plină încă de faima meșterilor 
Vasile Mocan‑Pătrăhaița, Petru Mocan‑Pătrăhaița, Ioana Belei‑Zăuța, 
Gheorghe Ioan, Teodor Petric, Nicolae Benda, Simion Coroiu, Roman 
Gligor, Nicolae Trif, Iosif Avram Dolea.

Civilizaţia lemnului s‑a păstrat, dar gospodăriile moţilor care trăiesc 
prin păduri şi pe vârfuri de munte, la kilometri şi la zeci de kilometri dis‑
tanţă unii de alţii, înţelegându‑se odinioară prin semne de foc, sunete de 
tulnice şi de buciume, au astăzi telefon, televizor, radio, maşină de spălat 
şi de călcat, frigider. Noaptea, luminile aprinse pe munţi se confundă cu 
stelele Carului Mare şi ale Căii Lactee. Marea revoluţie din viața acestor 
oameni uimitori, rămaşi cu o încăpăţânare aproape fanatică în vetrele lor 
sărace de odinioară, din sete de libertate şi din demnitate, a fost lumina 
electrică. Apoi au venit drumurile şi asfaltatorii, magazinele universale, 
pâinea de brutărie comunală, săpunul, librăriile şi căminele culturale. 
Vechii ciubărari, cercurari, şindrilari şi cioplitori în lemn au devenit trep‑
tat muncitori la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Câmpeni, 
unde fac mobilă stil pentru moți și pentru oameni de pe toate conti‑
nentele. Moţii coboară treptat din munţi şi intră în circuit universal. Şi 
trebuie să recunoaştem, între un fluier de fag şi mobila stil e o diferenţă 
de scop, de sens, de civilizaţie şi de mentalitate. Mentalitatea oamenilor 
de astăzi din Munţii Apuseni e europeană. Ei privesc liniştiţi, comozi, 
din casele lor bogate, civilizaţiile incaşe sau maya transmise la televizor, 
întâlnirile între şefi de state de la antipozi, imagini din Antarctica şi de pe 
Lună. Sau ultimul meci de fotbal dintre România şi Anglia. Meridianele 
şi paralelele trec prin casele lor. Şi astfel trăiesc tot mai mult cu senzaţia 
că se află doar într‑un sat ceva mai mare.

Un bubuit uriaş, venit din adâncuri, o explozie subterană de proporții 
geologice urmată de nori și bolgii de praf, de răsturnări în valuri de 
pământ, de stânci și pietre, a rupt liniștea înaltă de pe Roșia‑Poieni, ca în 
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vreme de bombardament, de cataclism. Devenim brusc prizonierii pre‑
zentului imediat. Ne aflăm de fapt pe platoul unui munte care e arun‑
cat treptat în aer și mutat fărâmă cu fărâmă în văile adânci și pitorești, 
deocamdată, din jur‑împrejurul nostru romantic. Retragerea în natură, 
vacanța frumoasă a privirii noastre de‑a lungul și de‑a latul culmilor și 
văilor din Apuseni a durat puțin. Intrăm în cel mai strict prezent, cu 
existența numărată în minute, cronometrați, programați, premeditați în 
planuri exacte, în statistici riguroase. Sub noi, sub acest munte uriaş, se 
află cupru, unul din elementele strict necesare civilizaţiei noastre tehno‑
tronice şi care a atins un preţ uriaş în dolari pe piața metalelor. Suntem 
martorii decopertării muntelui de la Roşia‑Poieni într‑un spaţiu de 
câteva zeci de kilometri, într‑un peisaj spre care urcăm şi coborâm ca 
în văile carstice sau undeva, în craterele lunare. Ne aflăm pe şantierele 
Combinatului minier al cuprului de la Abrud, unul din cele mai mari 
combinate de acest gen din Europa. Maşini tentaculare, excavatoare pan‑
tagruelice, camioane uriaşe de zeci de tone, pe roţi mai înalte decât un 
stat de om, alunecă prin peisajul arid al erelor geologice străbătute în 
sens invers. Câţiva mineri aşteaptă să se liniştească explozia şi să se des‑
facă sterilul, timp în care mănâncă liniştiţi rezemaţi de stânci, cu părul, 
cu sprâncenele, cu genele pline de praf. Ghizi prin această ţară de steril 
galben şi cenuşiu de provenienţă vulcanică, prin platoul imens, populat 
de maşini blindate, de şoferi, de artificieri, de buldozerişti, de excavato‑
rişti, de electricieni şi de frezori, ne sunt inginerii Aurel Manta din Roşia 
Montană, de meserie geolog topografic, şi Gheorghe Stănilă, de profil 
miner, sub casca de protecţie hexagonală, arşi de soare, cu faţa spartă în 
ţăndări de vânt. Oameni care nu se gândesc în mod obişnuit că aruncă în 
aer unul din munţii prin care s‑au prelins ca un pieptene uriaş de foc şi de 
fier ortacii lui Horea, căutându‑i pe proprietarii de mine de aur ascunşi 
în galerii cu averile furate. Dispare de pe faţa pământului un munte în 
care zace cupru şi unde urmaşii lui Horea vin să muncească precum 
strămoşii lor. Pentru că oamenii lui Horea, lui Cloşca, lui Crişan n‑au 
fost numai ciubărari, cercurari, dulgheri, crescători de vite, păstori, ci şi 
mineri, mineri uneori tainici visând comori de aur ascunse în adâncuri. 
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Mineri prin vechi galerii romane de unde se scotea aur cu două mii de 
ani în urmă. Roşia Montană, aşezarea de la poalele vulcanului stins şi 
decopertat, păstrează încă atmosfera străzilor unde se făceau tranzacţii 
de metale preţioase, clădiri bătrâne, uneori monumentale, cu feronerii şi 
dantelării baroce, în urma cărora s‑au consumat destule tragedii şi meza‑
lianţe. Acolo, şopârlele încă se coc pe treptele caselor părăsite şi dărăpă‑
nate. Oamenii se mută în blocuri de locuinţe cu apă caldă, calorifer, hală 
cu faianţă, parchet sau linoleum, chiar dacă sunt neglijent finisate, lăsând 
pieţele vechi să se huluie în mucegaiuri şi putreziciuni. Soarele apune 
deasupra noastră. Vechiul oraș aurifer Roșia Montană se stinge în întu‑
neric. Respir adânc şi am impresia că Horea şi căpitanii săi trec înveliţi în 
frunze arse printre arbori. Le aud paşii sunând adânc parcă în propriile 
noastre bătăi de inimă. Cardiograma noastră e deocamdată exactă.

Adevărul e că întreaga Vale a Arieşului este zguduită de această revăr‑
sare neobişnuită de zgomote, de acest continuu vuiet metalic de şantier, 
de exploziile motoarelor cu combustie internă, de bubuitul excavatoare‑
lor, buldozerelor, macaralelor. Cu ani în urmă, prin Abrud trecea rar o 
maşină, atât de rar încât constituia un eveniment. Oraşul negustorilor de 
altădată, cu biserici trecute mereu prin foc şi sabie, pe străzi vechi pavate 
cu pietre de râu şi case masive, cu dantelării şi mulaje ostentative, imi‑
tând opulența, îngrijite şi dichisite gospodăreşte, cu depozite subterane 
de aur şi trezorerii, cu sute de cârciumi şi tarafuri de ţigani, a intrat o 
vreme într‑un anonimat resemnat. Se trăia calm, se trăia cu întârziere, se 
trăia septic şi monocord ca într‑un azil de bătrâni. Doar meşteşugurile de 
tradiţie, blănarii, cojocarii, croitorii, cizmarii, pantofarii, tapiţerii, tâm‑
plarii, potcovarii, curelarii, căruţaşii, frizerii şi homarii îşi vedeau liniştiţi 
de muncile lor într‑o confrerie de breaslă, respectându‑se şi salutându‑se 
solemn cu pălăriile ridicate. O vreme, oraşul parcă a ieşit din istorie. A 
fost uitat. Până când s‑a stabilit aici „cartierul general” al Combinatului 
minier al cuprului Roşia‑ Poieni‑Abrud, în care se întâlnesc reprezen‑
tanţi din 6 ministere şi 12 trusturi de construcţii. Dintr‑odată, stră‑
zile strâmte, medievale, cu trotuare înguste, au devenit neîncăpătoare 
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pentru maşinile uriaşe care plonjează cu viteză prin intersecţii şi oraşul 
s‑a umplut de semne de circulaţie precum semnele din cărţile de joc de 
la cazino. Abrudul e oraşul cu cele mai multe inscripţii comemorative şi 
cu cele mai multe semne de circulaţie pe cap de locuitor! Şi dacă un bloc 
din centrul urbei, cu balcoane lungi, încărcate de flori şi peisaje de seră, 
cu perdele lucrate de mână, cu tablouri reprezentând scene de vânătoare 
şi naturi moarte în rame de aur, s‑a construit în vreme de acalmie şi azi‑
lul de bătrâni în patru ani, acum se ridică blocuri din temelii în câteva 
săptămâni! Se ridică un oraş nou spre munţi, în trepte, într‑un ansamblu 
arhitectonic obişnuit pentru zilele noastre (poate chiar banal), cu spaţii 
comerciale vaste şi aglomeraţie la cumpărături. Oraşul e răscolit, plin 
de praf, agitat, tulburat, oamenii au început să nu se mai recunoască pe 
stradă pentru că au venit muncitori, tehnicieni, şoferi, ingineri, profe‑
sori, cercetători, savanţi de pretutindeni şi populaţia s‑a dublat.

Astfel, Abrudul prin care treceau răsculaţii lui Horea dând foc caselor 
de nobili sângeroşi, răzbunându‑i pe moţii retraşi tot mai sus în munţi 
ca să‑şi păstreze fiinţa, libertatea şi frumuseţea spirituală, ca să scape de 
obligaţii feudale insuportabile, prinde un sfert de secol nou. Un sfert 
de secol de acord la ritmurile vieţii contemporane. Abrudul revine în 
istoria imediată cu zbucium şi mirare, cu inadaptabili şi sceptici, dar mai 
ales cu entuziaşti, cu oameni tonici, nervoşi, grăbiţi, care aparțin deja 
viitorului. Ecourile exploziei din munţi, de pe şantierul cuprului, se 
reverberează până în centrul oraşului Abrud. Şi orice seismograf, oricât 
de insensibil ar fi, nu poate să nu‑1 înregistreze până în cele mai intime 
procese de conștiință.

Sunt oamenii cărora trebuie să le mulţumeşti ca i‑ai întâlnit, că te‑au 
podidit cu bucuria şi frământarea existenţei lor, oameni frumoşi pe dină‑
untru care‑şi poartă sufletele prin timp ca florile de mină ascunse din 
galeriile de la Baia de Arieş. Oameni cu „filoane” de metale rare pe dină‑
untru. Cine l‑ar putea uita vreodată pe furtunosul şi jovialul inginer Ioan 
Giura de la Baia de Arieş, care trăieşte printre mineri, mănâncă împreună 
cu ei, bea cu ei, joacă fotbal împreună cu ei şi care închină întotdeauna un 
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pahar de ţuică limpede zicând grav şi recules, cu o evlavie profund laică, 
„Cinste omului şi cinste muncii”; cine l‑ar putea uita pe învăţătorul 
Pamfil Albu din comuna Lupşa, care a strâns într‑un muzeu miraculos 
obiecte şi lucruri de artă create dintotdeauna de mâinile oamenilor de pe 
aceste meleaguri şi care, vorbind despre Horea, se aprinde pe dinăuntru 
ca o pădure şi spune: „Horea este martirul nostru. Noi, moţii, n‑avem 
Dumnezeu în cer, noi îl purtăm în amintire pe Horea”; cine l‑ar putea 
uita pe bătrânul profesor Gheorghe Ţaica din comuna Sartăş, limpede 
şi mulţumit că şi‑a făcut datoria în viaţă, apărând eroic, cu trupul său şi 
cu un grup de oameni, Valea Arieşului de trupele fasciste devastatoare, 
în plină retragere; cine l‑ar putea uita pe profesorul de istorie Vasile 
Bud, care cunoaşte vremurile ţării moţilor prin fiecare piatră, trunchi 
de arbore, fir de iarbă sau izvor; cine l‑ar putea uita pe inginerul geo‑
log Aurel Manta, care a părăsit Târgoviştele de baştină, a făcut primele 
prospecţiuni geologice în zona cuprului şi s‑a mutat pentru totdeauna 
la Roşia Montană, unde e căsătorit cu o profesoară de istorie, Ruxandra 
Manta, şi are deja doi copii care‑şi zic moţi?

Viaţa e atât de frumoasă când îi cunoşti!
În ţara moţilor te simţi bogat prin peisajul de o splendoare haluci‑

nantă în toamna pădurilor de bronz, dar mai ales prin oamenii săi care 
rămân în memorie printr‑un gest, printr‑o mişcare a capului, ca şi cum 
ar deveni statui.



Pădurile, la ora primăverii 
astronomice26

Alunecăm prin grohotişuri, prin nisipuri şi pietrişuri tulburi, cu paşii 
tipăriţi în argile marnoase şi în tufuri vulcanice, în gresii şi în prundişuri 
de andezită. Aici, cândva în cuaternar şi în neogen, se domesticeau vulca‑
nii. Acum se „domesticesc” păduri tentaculare, invadând culmi şi creste 
de dealuri până departe în munţii vopsiţi la orizont cu albastru de Prusia. 
E o zi plină de tensiuni prin barometre, o zi cu presiuni paroxistice, când 
se anunţă inevitabile ploi torenţiale şi undeva, în straturile superioare ale 
atmosferei, miroase încă tainic a zăpezi şi dezgheţuri polare. Temperatura 
aerului, bun de respirat cu plămâni de copii: 12 grade. Peste câteva ore, 
mai exact în jurul orelor 19 şi câteva minute, începe primăvara astro‑
nomică! Păsările sparg în ţăndări liniştea apăsătoare a trunchiurilor de 
molid, brad, pin, fag, stejar, gorun, carpen şi frasin, aflaţi într‑o perioadă 
tulburătoare de vegetaţie, când mugurii izbucnesc din învelişul îmbălsă‑
mat al răşinilor şi erup ca vulcanii încărcaţi de clorofilă.

Ne aflăm în vecinătatea comunei Breaza de Mureş, în cantonul sil‑
vic Filpişul Mare. Ghid în această mirifică dezlănţuire a naturii ne este 
inginerul silvic Vasile Bercu, moştenitor din tată în fiu al blazonului de 
pădurar în Munţii Gurghiului, bărbat viguros, atletic, cu pas de vânător 
de munte şi conversaţie de profesor de ştiinţele naturii. Scopul ascensi‑
unii noastre în acest masiv împădurit prin care uneori adie curenţi tari 
26 Publicat în Flacăra, an XXX, nr. 13 (1346), 26 martie 1981.



206    |   A d r i a n  D o h o t a r u

de aer și unde temperaturile urcă şi coboară între plus 39 şi minus 32 de 
grade este de a vedea ce se întâmplă în acest început ciudat de primăvară 
în pădurile aparent liniştite ale Transilvaniei.

Spaţiul împădurit din Munţii Gurghiului, străbătut de nenumăraţi 
afluenţi ai Mureşului, este încă imens, deşi de‑a lungul secolelor multe 
securi şi fierăstraie s‑au înfipt în trunchiurile arborilor, securi şi fierăs‑
traie venind din cele patru vânturi, purtând pecetea celor mai neaştep‑
tate seminţii. Pădurile Gurghiului, cu lemnul lor scump pentru mobilă 
stil şi pentru mobilă modernă, trainică, pentru construcţii (rezistente) 
industriale şi miniere, pentru construcţii civile şi rurale sau pur şi simplu 
pentru foc, sunt prezentate prima oară în istorie în anul 1224. Prin 1560 
începe construirea primelor mori de scânduri ( joagăre) pe Mureş, semn 
că se declanşează exploatarea organizată a pădurilor şi că nivelul de civi‑
lizaţie impune exploatarea continuă, perfecţionată a lemnului. Prima 
ordonanţă privind tăierea dirijată a pădurilor din Munţii Gurghiului se 
dă la 3 mai 1731 şi în paragrafele ei sunt stipulate reglementări privind 
tăierea trunchiurilor de arbori şi regenerarea fondului forestier, în mod 
aproape ştiinţific. Exploatarea intensivă începe în cea de‑a doua jumă‑
tate a secolului al XIX‑lea, când iau fiinţă primele concerne forestiere, 
„Ardeleana”, „Foresta”, „Lamoș”, cunoscute în toată lumea pentru cali‑
tatea lemnului furnizat Europei şi chiar Americii, lemn din care se fac 
piane şi viori prin centrele de veche tradiţie muzicală şi instrumentală. 
Cert este că de‑a lungul anilor pădurile din Munţii Gurghiului au fost 
exploatate sălbatic, iraţional, sub incidenţa profitului, ca lemn de foc şi 
lemn de lux.

În cantonul Filpişul Mare acum e linişte. Nu se aud fierăstraie, nu se 
aud securi lovind în lemnul dens al codrilor de pini. Din când în când, 
ecouri de la muncile pământului de peste dealuri, unde încă se mai 
lucrează ogoarele cu plugul tras de cai, deoarece terenurile sunt abrupte, 
imposibil de traversat cu unelte și maşini sofisticate. Colinele despădu‑
rite sunt acoperite de o brumă verde, de o brumă străvezie de clorofilă 
care bucură privirile şi limpezeşte mohoreala ploii cu mărgele de sticlă. 
Intrăm într‑un luminiş imens cu pământul accidentat de rădăcinile unor 
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arbori seceraţi de curând şi unde vegetaţia pare o rană. Miroase puternic 
şi îmbătător a răşină. Pretutindeni, bărbaţi şi femei, mai ales bătrâni, cu 
mâinile mari, plăvane, cu palmele bogate și aspre, cu pălării şi năframe 
negre pe cap, în cojoace ude sub streşinile tulburi ale ploilor, înotând 
prin nori de ceață, plantând puieți de molid. Oamenii trec prin faţa noas‑
tră ca în vis, cu molizi fragili, gracili, în dreptul pieptului ca voievozii cu 
ctitorii de biserici şi de mănăstiri prin frescele lui Pârvu Mutu Zugravul.

Prin urmare, ce se întâmplă în această zi de echinox astronomic spre 
o primăvară contradictorie în pădurile din Munţii Gurghiului? Se scot 
puieţii din pepiniere (dintr‑o pepinieră de 26 de hectare), se sortează, 
se pregătesc de transplant în locul lor predestinat de veghe şi de vege‑
taţie, se transportă cu grijă spre depozite de gheaţă amenajate anume 
pentru a le stopa temporar nevoia de înmugurire şi treptat, treptat, sunt 
aşezaţi în poziţie verticală, în poziţia firului cu plumb, în gropi săpate 
anume în pământ. Ne aflăm deci în plină campanie de împăduriri, când 
oamenii din aceste locuri refac fondul principal de pădure din Munţii 
Gurghiului, cu specii de arbori de calitate, în funcţie de necesităţile vii‑
toare ale economiei naţionale. Dar ciclul complet de vegetaţie a acestor 
păduri care se plantează astăzi, vineri 20 martie 1981, este de 100 până la 
160 de ani. Este absolut cert că de frumuseţea şi de bogăţia acestor păduri 
se vor bucura doar strănepoţii şi străstrănepoţii acestor bărbaţi și ai aces‑
tor femei care plantează molizi sub ploaia intermitentă a unei primăveri 
deocamdată mohorâte.

Ce înseamnă de fapt pădurile Gurghiului şi, la urma urmei, de ce e 
necesară această împădurire pe flux continuu, această împădurire diri‑
jată, din moment ce natura se regenerează de la sine?

O pădure ca aceea din Munţii Gurghiului e o uzină vie uriaşă cu un 
ciclu de producţie lung, dar cu nenumărate rosturi: pădurea aceasta 
reţine precipitaţiile atmosferice abundente din zonă, alimentează în flux 
continuu pânza de apă freatică şi implicit izvoarele care licăresc pretu‑
tindeni şi care se varsă în Mureş, consolidează solurile prin sistemul lor 
complicat de rădăcini, consolidează terenurile din imediata apropiere a 
şoselelor naţionale, reţine materialele aluvionare, protejează pământurile 
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expuse eroziunii şi degradării, strânge în chingi malurile cursurilor de 
apă și le asigură un debit echilibrat, constituie un spaţiu ideal de recreare 
şi de odihnă pentru oamenii din cele 56 de aşezări cu pădurari care o 
moştenesc din generaţie în generaţie, produc seminţe forestiere și fructe 
de pădure, conservă și dezvoltă vânatul, constituie loc de agrement pen‑
tru cel care practică vânătoarea, e o rezervă imensă de masă lemnoasă 
diferenţiată pe sortimente, pe calităţi, pentru prelucrarea industrială. 
„Altfel, treptat, treptat, ne spune inginerul Vasile Bercu de la ocolul 
silvic Reghin, pământul s‑ar transforma într‑o Sahară. Defrişarea unei 
păduri nu numai că ne lasă fără respiraţie, fără aer curat, dar provoacă 
prin timp ravagii comparabile cu o explozie nucleară!”.

Sunt necesare trei sau patru generaţii de oameni până când o pădure 
de stejar se face cu adevărat un codru de stejari şi până când stejarii pot fi 
sacrificaţi în interesele majore ale economiei. Dar sunt destule zilele unui 
anotimp pentru a fi defrişată o pădure! Şi apoi, după cum spun oamenii, 
pădurile nu cresc la întâmplare, nu cresc singure. Ele sunt strict supra‑
vegheate şi îngrijite după o ştiinţă complexă, după un ritual străvechi 
care transformă munca unui pădurar sau brigadier silvic într‑o epopee 
petrecută în linişte, îndeplinită cu migală, cu discreţie şi modestie. O 
pădure intră totuşi în producţie din primii ani de creştere. Timp de 100 
sau de 160 de ani se operează permanent, în flux şi în reflux, o selecţie 
severă care o corectează pe cea naturală, până când rămân în picioare 
numai exemplarele dorite de arbori din diferite specii, apte de prelucrare 
industrială în mod superior. Şi arborii nu sunt plantaţi la întâmplare. 
Se estimează din timp, pe baza unei experienţe seculare, ce necesităţi 
economice se vor impune în domeniul forestier peste 100 sau poate 160 
de ani. Evident, necesităţile acestea pot fi cu timpul depăşite; e posibil ca 
peste 160 de ani oamenii să nu‑şi mai facă mobilă din lemn. Trăim într‑o 
epocă în care se caută înlocuirea unor materii prime scumpe, cu un ciclu 
de producţie atât de lung şi cu investiţii costisitoare, prin alte elemente. 
Aţi citit bine: prin investiţii costisitoare! Astăzi, când facem economie 
de câţiva kilowaţi‑oră de energie electrică, trebuie să ne gândim cum să 
economisim fiecare element dintr‑o pădure. S‑a ajuns până acolo încât se 
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folosesc cu maximum de eficienţă şi inventivitate acele de pin, vreascu‑
rile şi frunzele veştede. În acelaşi timp, pădurile Gurghiului nu înseamnă 
numai brad, molid sau gorun, ci tot ceea ce e suflare vie, toate animalele 
sălbatice fără de care omul şi‑ar pierde echilibrul în marea grădină zoolo‑
gică a planetei. Animalele sălbatice şi păsările care fac parte din mitologia 
pădurii, căprioarele, cerbii, mistreţii, urşii, lupii, vulpile, iepurii, faza‑
nii, potârnichile, sunt îngrijite, sunt ocrotite de pădurari şi de paznici de 
vânătoare, ca nişte pensionari ai rezervaţiilor naturale!

Ce face, practic, un pădurar în codrii Gurghiului? Lucrează zi‑lumină. 
Străbate până la 30 de km pe jos sau călare recoltând seminţe de arbori, 
fie toamna, fie iarna, cultivând puieţi în pepiniere, semănându‑i, 
întreținându‑i (chiar și în solarii), transplantându‑i la locul lor din codri, 
efectuând lucrări de îngrijire și curăţire a pădurilor până la vârsta exploa‑
tării lemnului, realizând lucrări de inventariere a masei lemnoase care 
se dă în exploatare întreprinderilor forestiere, protejând, ocrotind vâna‑
tul și dirijând selecţia. Pădurarul este, de asemenea, omul care asigură 
paza împotriva tăierilor ilegale, a braconajului, împotriva incendiilor 
etc. El este omul aflat în permanentă patrulare. Doi dintre pădurarii pe 
care i‑am văzut plantând puieți în ziua de 20 martie se află la antipod în 
activitate. Unul, Ionuț Cioloca, împlineşte un an de muncă. Celălalt, 
Ludovic Cernatoni, mai are câteva luni până la pensie. Primul spune 
că s‑a făcut pădurar pentru că îi place codrul, îi plac animalele, celălalt 
spune că s‑a făcut pădurar pentru că în împărăţia codrilor a simţit că 
trăieşte cu adevărat, cinstit şi demn, pentru că „pădurea îi dă omului o 
trăsătură de caracter în plus: aceea a aerului limpede și curat în care nu 
poţi trăi decât sincer și adevărat, departe de ceea ce e urât şi meschin, 
în pace, fără ameninţarea războaielor. Pentru că eu nu am auzit nici de 
Primul Război Mondial al pădurilor și nici de‑al Doilea Război Mondial 
al pădurilor”. Ionuţ Cioloca plantează primii puieţi de molid din viaţa 
lui, Ludovic Cematoni a plantat până acum 500.000 de puieţi! Unii din‑
tre puieții puşi de Ludovic Cematoni în pământ au împlinit peste 30 de 
ani! Şi oamenii din aşezările Gurghiului ştiu că multe din pădurile de pe 
coline sunt opera lui Ludovic Cernatoni. Este exact ceea ce îl fascinează 
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în această meserie pe Ionuţ Cioloca; să trăiască mult ca să lase ceva în 
urma sa, un crâng, un codru care să‑i poarte numele în memoria nescrisă 
a satelor și comunelor din Gurghiului. Pentru el şi pentru toţi pădurarii 
nu există timp de odihnă: pe ger, pe ploaie, pe furtună, pe ninsoare, 
câtă vreme e lumină, noaptea, în anumite anotimpuri, ei sunt la datorie, 
umblând printre arbori, mângâindu‑le trunchiurile, îngrijindu‑i, spă‑
lându‑le rănile, într‑o continuă și calmă stare de veghe la hotarul dintre 
realitate și legendă. 

Vineri, 20 martie 1981, am asistat la naşterea unei păduri în Munţii 
Gurghiului. Să sperăm că nu se va întâmpla nimic grav pe planetă care 
să ducă la transformarea acestei păduri în nisip și în cenuşă de clepsidră. 
Numele acestor molizi plantaţi sunt Ioan, Gheorghe

Maria, Ileana, Constantin, și iarăşi Ioan, Gheorghe, Maria, Ileana… 
după numele oamenilor care i‑au plantat. Ne auziţi, oameni buni din 
anul 2081?



Totul despre iarbă! Miracolul 
acesta verde fără de care 

planeta ar muri27

Ne întâlnim cu iarba în cele mai neaşteptate împrejurări. Cu iarba asta 
banală şi obsedantă, cu iarba aceasta pe care o pierdem din vedere atât de 
des şi de care ne amintim rareori în momente de agrement sau de nostal‑
gie. M‑am întâlnit cu iarba pe Casa Scânteii, unde creşte cu o vitalitate 
extraordinară în toate firidele, în toate crăpăturile de ciment, imensă, ca 
într‑o savană, buruienoasă, clocotitoare, stârnind mirarea celor neinițiaţi 
pentru puterea ei de a se căţăra în cele mai imposibile geometrii, împinsă 
de vânt. M‑am întâlnit cu iarba într‑o ipostază demnă de orice fotograf 
de artă: cu iarba invadând pur şi simplu o maşină, o limuzină părăsită pe 
strada Radu de la Afumaţi, o limuzină antedeluviană, cu ferestrele pline 
de petrol, cu o caroserie ruginită şi costelivă, cu farurile și arzătoarele de 
parbriz furate, dar cu iarbă pe capotă, în portbagajul desfăcut, în foto‑
liile dezarticulate. M‑am întâlnit cu iarba într‑un Boeing 603 care ne 
traversa peste pol, cu iarba din bărăganele noastre într‑o servietă diplo‑
mat pe care o plimba cu grijă un cercetător care participa la un congres 
al ierbii de pe cealaltă parte a Pământului, unde ora exactă e cu mult în 
urma noastră. Am văzut iarba în portmoneul unui funcţionar de bancă, 
un portmoneu în care omul îşi pune iarbă în fiecare dimineaţă, pentru că, 

27 Publicat în Flacăra, an XXXIII, nr. 35 (1524), 31 august 1984.
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spune el, ziua i se pare mai aproape de realitate. Un fel de iarbă la pur‑
tător. După cum ştiţi foarte bine, există şi o iarbă a fiarelor. Există chiar 
credinţa în unele părţi ale Pământului că firele de iarbă aflate asupra ta te 
feresc de lucruri neplăcute. Pe de altă parte, am trăit la Cenaclul Flacăra 
un moment emoţionant, dacă nu mă înşel la Deva, în augustul anului 
trecut, când un spectator a trimis membrilor cenaclului o cutie plină cu 
iarbă, un „calup” din iarba verde de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. Era 
un gest care ne învecina cu istoria şi care se constituia într‑un simbol. Am 
călcat pe gazonul de pe Wembley pe o vreme dulce, de ploaie măruntă 
din octombrie, şi am avut senzaţia, sub reflectoarele de antrenament, 
că mă aflu într‑o radiografie şi că respir adânc ca să mă satur de ozon. 
Dar am văzut şi gazon de tartan, gazon mătăsos, e adevărat, dar forţat. 
Vopsit în verde, nu născut din seve şi din clorofilă. Dar mai ales am trecut 
printr‑unul din cele mai neaşteptate cartiere de negustori şi de bancheri 
din lume, prin Ginza oraşului Tokyo, pe o stradă în care copacii şi iarba 
din rigole era imitată din plastic, cu migală, până la nervurile frunzelor 
şi până la firele de iarbă care ţâşneau din asfalt, într‑o muzică de clopoţei 
care să dea impresia că bate briza Şi că totul e viu.

Iarba m‑a emoţionat pretutindeni, dar nu m‑a pus pe gânduri nicio‑
dată atât de obsedant ca în dimineaţa în care, trecând pe Calea Moşilor 
prin dreptul blocului 115, am văzut la parter, în jardinierele ferestrelor 
de la parter, crescând iarbă, nu flori. De ce creşte omul în plin centru 
Bucureştilor în ferestrele casei sale iarbă şi nu flori, cum creşte toată lumea? 
Am sunat la apartamentul soţilor Maria şi Dumitru Macovei, foşti diplo‑
maţi pe meridianele lumii, şi am aflat că, venind de la ţară, dintr‑o copilă‑
rie fericită în natură, acum, la pensie, au vrut să pună între ei şi civilizaţia 
zgomotoasă şi poluată a străzii intens circulate un spaţiu protector de iarbă 
verde, spaţiu care le aminteşte de grădina mult visată şi cu peluză de clo‑
rofilă. Iată de ce iarbă şi nu flori. Da la acest „incident” a plecat reportajul 
de faţă. De pe Calea Moşilor numărul 15, apartamentul soţilor Maria și 
Dumitru Macovei. Pentru că dintr‑odată tramvaiele care plonjau pe asfalt 
și automobilele care linșau bulevardul mi‑au părut că se văd prin perdeaua 
de iarbă ca în vis, alunecând adică, plutind prin firele incredibile de iarbă 
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bogată din faţa ferestrelor. Trăiam momentul unei evadări din cotidianul 
de bitum şi decibeli. Întrebarea pe care mi‑am pus‑o şi am adresat‑o inter‑
locutorilor de‑a lungul şi de‑a latul acestui reportaj a fost: ce înseamnă 
iarba în contextul civilizaţiei moderne? Vă mai amintiţi din când în când 
de iarbă? Cu ce prilej? Mai ieşiţi din când în când la iarbă?

În dreptul avertismentelor repetate pe toate peluzele de iarbă din 
parcurile noastre scrie, evident, „Nu călcaţi pe iarbă!”, călcatul pe iarbă 
reprezentând o contravenţie mai mare decât atingerea unui exponat cele‑
bru dintr‑un muzeu, să zicem a Dejunului în iarbă verde de Manet, „dejun” 
care a provocat unul dintre cele mai mari scandaluri ale impresionismu‑
lui și care a fost considerat la un moment dat un atentat la pudoare. Dar 
nu despre Manet e vorba în acest reportaj, ci despre faptul că nu avem 
dreptul să călcăm pe iarbă. Inginerul Cornel Damian, responsabil printre 
alţii cu spaţiile verzi ale Bucureştilor, îmi răspunde că avertismentul e 
firesc pentru că „noi nu avem gazon englezesc” şi ne repovesteşte gluma 
cu iarba de pe un gazon englez care se păstrează impecabil şi pe care 
oamenii sunt chiar invitaţi să calce, în contrast cu gazonul unui parc mai 
modest unde paşii sunt interziși. Da, dar eu îngrijesc gazonul ăsta de sute 
de ani, îi răspunde flotând din pipă englezul. E adevărat, noi ne‑am trezit 
sute de ani mai târziu cu gazon și cu nevoia de gazon.

Aţi văzut vreodată un sac de sămânţă de iarbă? Dar un „seminţarium” 
cu... sămânţă de iarbă? Probabil că nu. Un „seminţarium” cu sămânţă de 
iarbă trebuie bine zăvorât şi ferit de curent pentru că sămânţa de iarbă e 
printre cele mai uşoare de pe Pământ şi se risipeşte la o respiraţie, ca să 
nu mai vorbim de o boare de vânt. Astfel se explică modul în care ajunge 
iarba pe Casa Scânteii sau pe acoperişul unui zgârie‑nori din Manhattan. 
Astfel se explică şi răspândirea ierbii pe Pământ, pretutindeni unde 
găseşte loc prielnic de penetraţie, de germinare. Şi germinează fulgerător, 
în câteva zile, cu o vitalitate extraordinară şi cu o grabă de desen animat.

Ar fi însă greşit să deducem de aici că iarba înseamnă doar peluzele de 
iarbă din jurul caselor şi oraşelor noastre, de la Herăstrău până la Snagov. 
Iarba înseamnă şi gazon, dar şi pajişte. Şi de abia din acest moment al cla‑
sificării noastre de buzunar începe epopeea adevărată a ierbii, iarbă care 
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ocupă trei miliarde de hectare din suprafaţa Pământului, adică o treime 
din suprafaţa de uscat a planetei noastre. Iarbă care a dat mereu înapoi în 
faţa agriculturii agresive, dar care printr‑o încăpăţânare telurică a refăcut 
mereu terenul și a pătruns atât de adânc în viaţa noastră de toate zilele 
încât nu mai avem timp să o observăm.

Desigur, nu ne aflăm în stepa rusească, preeria cu ierburi înalte a 
Americii, nici în pampa argentiniană, în savana africană sau în tundra 
nordică, ci în câmpiile, luncile, podişurile şi în munţii noştri cu o fan‑
tastică diversitate de ierburi care întrec imaginaţia noastră de consum. 
Dacă e să ne luăm numai după explicațiile dicţionarelor, iarba noastră de 
acasă e formată din câteva sute de specii de plante imposibil de enumerat, 
deși este ciudat cum noi, oamenii, obişnuiţi atât de mult cu iarba (ca și 
cu un câine credincios din bătătură) ştim enorm de puţine lucruri despre 
copaci, despre flori, despre păsări. Suntem incapabili să recunoaştem un 
arbore într‑o pădure, un cântec de pasăre sau o pajişte cu flori. Asta pen‑
tru că ne‑am îndepărtat extrem de mult de cadrul natural în care trăim. 
Și acest lucru s‑a întâmplat în câteva generații. Practic, de la începutul 
acestui secol. Cine se mai gândeşte astăzi că în iarba pe care o cosesc 
familiile Flucuş şi Itu din Poiana Mărului sau din Ohaba în această zi de 
iulie fierbinte, zi care coboară ca din vitralii iluminate intens de soarele 
ajuns deasupra capului şi ne face umbrele arătătoare de ceas, se află o 
lume fabuloasă de plante, cu miliarde şi miliarde de rădăcini, plante cu 
miresme tulburătoare, uneori narcotice, cu o rezervă de vitamine demnă 
de un tezaur, cu o mare putere de a regenera şi de a fixa solul ca să nu se 
cutremure sub influenţa vânturilor şi a ploilor nebune, sub tirania omu‑
lui nechibzuit. Cine mai stă să se gândească acum, în Poiana Mărului, că 
iarba pe care o cosesc oamenii asudaţi şi îngânând din când în când un 
cântec, ca acum o mie de ani, respirând în ritmul coasei ca și cum s‑ar 
auzi marea până aici cu fluxul şi refluxul valurilor sale la ţărm, cine stă 
prin urmare să se mai gândească la faptul că iarba e un ecosistem extrem 
de complex, asemănător structurilor electronice, proceselor automati‑
zate, care în reţeaua minusculă de rădăcini şi de plante adăposteşte ani‑
male şi microorganisme într‑o armonie ce o repetă pe cea cosmică?
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Pentru că o pajişte, o simplă pajişte de la diferite nivele ale solului, 
ale geografiei zbuciumate, are o combinaţie de plante aliată în lupta cu 
intemperiile și cu vicisitudinile naturii şi care trăiesc într‑o comunitate 
exemplară. Şi se află patru milioane și jumătate de hectare de iarbă la noi, 
unde poetul spune că sunt „codrii verzi de brad și iarbă de mătasă”. Aici, 
la Poiana Mărului, ne aflăm la cel mai important capitol al ierbii, al ierbii 
care este pajiște, dar şi fâneață. În acest moment, iarba se preschimbă sub 
ochii noştri în fân, şi nimeni nu poate reproduce în cuvinte ce miresme 
se răspândesc în jurul nostru şi în ce halou de parfumuri trăim. Primarul 
din Poiana Mărului, Itu Gheorghe, ne spune pe şleau că nicio parfumerie 
din Paris nu poate imita miresmele fânului de curând cosit dintr‑o șură 
de pe Valea Lupului.

Oamenii s‑au trezit că păşunile pun probleme grave, ne spune profe‑
sorul Constantin Bărbulescu, prorectorul Institutului de Agronomie din 
Bucureşti. Practic, primul congres al Ierbii (adică al pajiștilor) a avut loc 
abia în anul 1927, la Leipzig, iar acum există o Federaţie Internţională a 
ierbii (a pajiştilor), o federație care și‑a propus drept scop înlesnirea unui 
subtil schimb de experienţă şi de cercetare între specialişti de pe conti‑
nentul nostru, unul din continentele care şi‑au cam pierdut iarba, şi‑au 
compromis iarba, deşi a ajuns la un înalt nivel, în unele ţări, în fabricarea 
gazonului pentru decor, agrement şi confort temporar. Suntem specialişti 
în iarbă artizanală, dar am uitat, spun savanţii, că iarba ne hrăneşte pe toţi 
chiar dacă noi, oamenii, nu o paştem, nu o mai paștem dacă e să credem în 
teoria că ne tragem din uriaşa grădină zoologică a planetei. Apoi, dacă e să 
ne luăm după dieteticieni, oamenii consumă în proporţie de aproape 80 la 
sută carne şi produse de animale care se hrănesc cu iarbă! Restul hranei ne 
vine din agricultura intensivă. Şi cu toate acestea, omenirea în general s‑a 
ocupat şi continuă să se ocupe mai ales de grâu şi de porumb, deşi iarba ne 
oferă şansa salvării planetei de la o înfometare prezisă de savanţii ce suferă 
de sinistroză. Oamenii de ştiinţă s‑au trezit de curând să reconsidere iarba 
şi să‑i dea importanţa cuvenită. Ţăranii fac însă acest lucru cu punctuali‑
tate şi cu o încăpăţânare ancestrală. Ei ştiu că fără iarbă şi fără conservarea 
ierbii care este fânul nu vom avea lapte, carne, brânză, unt, şi chiar ouă şi 
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lână, piei etc. Numai că studiul ierbii a devenit o ştiinţă atât de complexă 
încât nu îţi ajunge o viaţă ca să închei concluziile şi să dai sfaturi. Iarba 
rămâne în mare parte o necunoscută a lumii moderne.

Sigur că pe noi, citadinii, ne deranjează inscripţia „Nu călcaţi pe 
iarbă”. Ni se pare că suntem frustraţi de una din libertăţile elementare! 
Sus, în munte, nimeni sau aproape nimeni nu ne interzice să călcăm pe 
iarbă. Dar va trebui să fim din ce în ce mai atenți la felul în care călcăm pe 
iarbă dacă ne gândim că în iarba păşunilor întreţinute, prelucrate, îngră‑
şate, păşunate sau cosite s‑a investit un coeficient enorm de efort. Iarba, 
în condiţiile civilizaţiei noastre, nu mai poate creşte la întâmplare. Acest 
lucru poate să ne sperie, la gândul că nu vom mai putea ieşi la... iarbă 
verde. Nu va fi cazul pentru că se vor crea rezervaţii destinate agremen‑
tului. Iarba începe să intre în circuitul culturilor mari. Ea necesită de 
acum încolo aceeaşi atenţie precum aceea acordată grâului, porumbului 
sau cartofului. S‑a ajuns până acolo încât e fabricată mai întâi pe cale de 
laborator, în eprubetă, şi experimentată în sistem de lot supravegheat în 
condiţii de secret economic. Prin urmare, viitorul omenirii va depinde şi 
de felul în care ne îngrijim de iarba noastră cea de toate zilele!

Iarba noastră nu e Jin Seng, nu e „iarba vieţii”, dar a devenit atât de 
importantă în împrejurările vieţii încât fără ea am muri. Am muri într‑o 
imensă Sahară. Şi dacă iarba a condiţionat la un moment dat desfăşura‑
rea cursului istoriei (gândiţi‑vă numai la migraţia popoarelor după iarba 
de păşunat sau la fenomenul de transhumanță), astăzi ea ocupă funcţii 
dintre cele mai paradoxale în existenţa noastră. Într‑o anchetă realizată 
ad‑hoc în Cişmigiu, unul dintre locurile cu cele mai frumoase peluze 
de iarbă ale oraşului, am aflat că iarba reprezintă pentru oameni un loc 
de repaus, de refugiu, de evadare din cotidianul uneori artificial al vieţii 
citadine, de refacere şi reconfortare, ca loc de limpezire a privirilor după 
o dimineaţă de lectură, de odihnă a ochilor, de relaxare nervoasă după 
stresurile lumii moderne, de terapie prin alergări în iarbă, ca tratament în 
unele sanatorii de tuberculoză, prilej de nostalgie, de amintiri, calmant, 
somnifer, o uzină de oxigen, o fabrică în care sunt concentrate toate ele‑
mentele lui Mendeleev etc. Pentru mulţi iarba înseamnă de asemenea 
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certitudine (câtă vreme este iarbă înseamnă că e încă bine pe planeta 
Pământ), pentru alţii înseamnă speranţă (se leagă de venirea primăve‑
rii), pentru unii înseamnă un tezaur lingvistic pentru că a păstrat prin 
tradiţie cele mai multe cuvinte din vechea limbă a dacilor şi a tracilor 
până în adâncul fondului principal indo‑european, pentru mulţi iarba 
reprezintă cel mai curat fond sonor de noapte cu milioanele de greieri 
şi cu zgomotul deşănţat de orologii dereglate ale insectelor de tot felul, 
pentru alţii e un exemplu de încăpăţânare, de solidaritate (iarba nu te 
trădează niciodată dacă te porţi frumos cu ea), dar pentru cei mai mulţi 
reprezintă un element al echilibrului nostru ecologic. Aceasta este iarba. 
Cele mai bogate zone de iarbă ale ţării rămân Maramureşul, Harghita, 
Hunedoara, Caraş‑Severin. De aceea, nu întâmplător una dintre cele mai 
tulburătoare întâmplări legate de documentarea pentru acest reportaj am 
trăit‑o undeva în imediata vecinătate a Clujului, spre Apuseni, unde, pe 
un podiş dinaintea masivelor de piatră, dedesubtul cărora zace încă aur şi 
argint, un grup de maramureşeni strânși în jurul unui foc, lângă vagoa‑
nele de campanie unde se odihnesc, se pregăteau să semene iarbă. Bărbaţi 
şi femei plecaţi de la vetrele lor de la Petrova şi Leordina sau Rozavlea 
să semene iarbă într‑un loc mâncat de vânturi şi de intemperii frenetice. 
Un loc golaş în care ar fi urmat să se instaureze pustiul. I‑am urmărit o 
dimineaţă întreagă pe Ion, pe Maria, pe Gheorghe, pe Ilie, pe Floarea, pe 
Ileana, şi iarăşi pe Ion, pe Maria, pe Ilie, pe Traian, pe Floarea, pe Ileana 
și aşa mai departe, curățând pământul de mărăcini şi de cioatele arbuş‑
tilor devastaţi de furtuni, aruncând bolovanii și pietrele de pe pajişte, 
nivelând muşuroaiele şi dând foc vreascurilor, arând apoi locurile rămase 
goale, sterpe şi semănând iarbă. Dar mai înainte de toate, mica tabără de 
maramureşeni care se aşezaseră la poalele munţilor de apus ai ţării săpa‑
seră, după datină şi conform contractului, o fântână adâncă împrejmuită 
cu zid de beton, şi făcuseră adăpători pentru animalele care urmau să 
vină la păşune. Vă ofer astfel una dintre cele mai frumoase și mai expre‑
sive imagini ale modului în care sunt îngrijite pajiștile acum și e repusă în 
drepturi iarba noastră cea de toate zilele, miracolul acesta verde fără de 
care ne‑am usca de vii și ne‑am transforma în nisip.
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